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CZESŁAW RYBICKI 
Łomżyńskie Towarzystwo 
Naukowe im. Wagów 
Łomża 
 

 

Działalność żydowskich stowarzyszeń  
gimnastyczno-sportowych w Łomży do 1941 r. 
 
 
Początki sportu żydowskiego na świecie 
 
Od najdawniejszych czasów w judaizmie nie było sprzyjającej atmosfery dla za-

interesowania sportem. Sport rozumiany jako rywalizacja i współzawodnictwo był 
wówczas pojęciem nie znanym. Był nie zgodny z ideami i zasadami życia ówcze-
snych Żydów. Do dziś w wielu środowiskach rozpowszechniony jest stereotyp Żyda 
stroniącego od sportu, uprawiającego co najwyżej grę w szachy. Miało to swoje 
źródło w III wieku p.n.e., kiedy to Grecy przejęli kontrolę nad ziemiami dzisiejszego 
Izraela. Przez to sport stał się dla żydów obcym wymysłem. Dodatkowo, aby wziąć 
udział w greckich zawodach sportowych, należało najpierw złożyć ofiarę Herakle-
sowi, co całkowicie zniechęcało do udziału Żydów. W ramach zajęć sportowych 
ćwiczono w gimnazjonach i na stadionach nago. To także nie zachęcało pobożnych 
Żydów do uczęszczania na te obiekty. Z kolei w czasie panowania rzymskiego sport 
wiązał się z okrucieństwem i przemocą w walkach gladiatorów. Wzmocniło ono 
negatywne nastawienie Żydów do sportu. Sport przez wiele wieków pozostawał dla 
ludności żydowskiej „hellenistycznym” złem, traktowano go jako element obcy 
kulturowo. Obawiano się, że wpływ kultury greckiej i udział Żydów w sporcie może 
doprowadzić do „hellenizacji” Judei. K. Śmiechowski (2003, t. VI, nr 3–4: 366–367, 
370, 371, 374, 375) informuje, że pierwszym żydowskim władcą zachęcającym do 
uprawiania sportu był Herod, rzymski namiestnik Palestyny. Sam nieźle rzucał 
oszczepem, strzelał z łuku i był znakomitym myśliwym. W latach 37 p.n.e. do 4 n.e. 
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zbudował stadiony sportowe w Cezarei, Sebaste, Tyberiadzie, Jerycho i w innych 
miastach. Zorganizował na nich Igrzyska Palestyńskie, które odbywały się co pięć 
lat. Jego działalność odbywała się w ramach programu romanizacji. Systematyczny 
udział Żydów w sporcie rozpoczął się w XVIII wieku w tolerancyjnej dla nich An-
glii. Pojawili się tam pierwsi mistrzowie, byli to przeważnie bokserzy. Na przełomie 
XIX i XX wieku wielu Żydów mieszkało w zatłoczonych, małych gettach w warun-
kach nie sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej. Przywódcy religijni głosili ha-
sło, że „mężczyzna powinien cały swój wolny czas poświęcać studiom Tory i Tal-
mudu. Wszystko zaś, co mogło odrywać wyznawców judaizmu od realizacji tego 
modelu uważano za bezbożne” (Śmiechowski 2003: 366–367, 370, 371, 374, 375). 
W średniowieczu wśród Żydów popularna była gra w piłkę. W XVI wieku pozwala-
no na grę w nią (nawet dla rozrywki) w czasie szabatu, o ile nie było na te dni spe-
cjalnego zakazu. Oprócz wymienionych rozrywek Żydzi zajmowali się spacerami, 
wyścigami gołębi, chodzeniem na szczudłach, obroną własną, i rozrywkami intelek-
tualnymi: zagadkami, grami dziecięcymi, kośćmi, warcabami i szachami. Dopusz-
czalną formą rozrywki był także taniec, głównie religijny. Towarzyszyła mu muzyka 
i rozrywki umysłowe. Mimo surowości obyczajów Żydzi lubili się bawić (Śmie-
chowski 2003: 366, 372). Zachowały się przekazy na papirusach o wyjątkowej 
sprawności militarnej Żydów: jako strzelców w armii Aleksandra Wielkiego, zna-
komitych procarzach z miejscowości Gibea, świetnych łucznikach z pokolenia Sau-
la, synach Judy sprawnie władających włócznią i tarczą. Osiągnięcie tych sprawności 
wymagało jednak uprawiania ćwiczeń fizycznych. Większość Żydów zetknęła się  
z przygotowaniem wojskowym, służąc jako najemnicy pod panowanie Greków, jak  
i Persów. Sport uprawiany dla rozrywki był uważany za sprzeczny z żydowskimi 
ideami. W Biblii i Talmudzie można było jednak znaleźć wskazania o konieczności 
wychowania zdrowego i pięknego młodego pokolenia (Śmiechowski 2003: 368, 
372). Na przełomie XIX i XX wieku polepszająca się sytuacja Żydów w Europie 
pozwoliła im na bardziej aktywne uczestnictwo w sporcie. Europejczycy tworzyli  
w tym czasie pierwsze kluby i towarzystwa sportowe. Jedne z nich były elitarne, 
drugie powszechnie dostępne. Żydzi zaczęli do tych ostatnich masowo wstępować, 
co nie było mile widziane. K. Śmiechowski (2004: 132 –133) uważa, że „Jedynym 
ich wyjściem, aby podnieść swoją tężyznę fizyczną było zorganizowanie własnych 
towarzystw i stowarzyszeń, umożliwiających uprawianie sportu i dających dostęp do 
sprzętu”. W 1895 r. założono pierwsze żydowskie stowarzyszenie sportowe w Kon-
stantynopolu. W Europie pierwsze żydowskie kluby sportowe powstały: w 1896–
1899 w Bielsko-Białej, w 1897 r. w Bułgarii, w 1898 r. w Niemczech i Austrii,  
w 1906 r. na Węgrzech, w 1906 r. w Szwajcarii, w 1911 r. na Bałkanach i w 1913 r. 
w Rosji. W pierwszej połowie XX wieku rabbi Kook (1865–1935), zaczął podkre-
ślać znaczenie sportu. Zaprzeczył on temu, że ciało jest tylko sługą duszy. Według 
niego tylko zdrowe ciało mogło zapewnić zdrowie duszy. Idea ta zdobyła popular-
ność i stanowiła moment przełomowy dla rozwoju żydowskiego sportu. W 1895 r. 



Działalność żydowskich stowarzyszeń gimnastyczno-sportowych w Łomży…             9 
____________________________________________________________________________________________________________ 

powstał w Istambule pierwszy żydowski klub gimnastyczny o nazwie Izraelski 
Związek Gimnastyczny Konstantynopolu. W latach 1896–1899 powstało i rozwinę-
ło działalność Jüdischer Turnverein w Bielsko Białej. Ideologia syjonistyczna miała 
fundamentalne znaczenie przy tworzeniu pierwszych żydowskich klubów sporto-
wych, jak i później przy rozwijaniu rozgałęzionego systemu organizacji wychowania 
fizycznego i sportu (Rokicki 2001: 427, 428; Śmiechowski 2004: 134). J. Chełmecki 
(2002: 31) stwierdził, że „realizacja tego celu wymagała zahamowania procesów 
asymilacyjnych mniejszości żydowskiej w poszczególnych krajach”. Informuje rów-
nież, że wzory czerpano przede wszystkim z „niemieckiego turnerstwa oraz z wy-
wodzących się z tych wzorów towarzystw «Sokoła» w Europie Środkowo-
Wschodniej”. Początki żydowskiego ruchu sportowego upatruje w „ogólnych tren-
dach nowożytnego wychowania fizycznego w Europie, jak i w żydowskim ruchu 
haskali (oświecenie), a później w ideologii syjonizmu” (Rokicki 2001: 427, 428; 
Śmiechowski 2004: 134). W 1896 r. Teodor Herlz opublikował manifest polityczny 
pod tytułem Der Judenstaat (Państwo Żydowskie), a w 1898 r. na II Kongresie Sy-
jonistycznym w Bazylei Emanuel Mandelsta poruszył temat upośledzenia fizyczne-
go Żydów Europy, a Max Nordau (1849–1923) wystąpił z referatem o wychowaniu 
młodego pokolenia Żydów w oparciu o sport. Propagował model „muskularnego 
Żyda”. Zachęcali oni Żydów do odrodzenia fizycznego narodu, odnowienia swojego 
zainteresowania sportem, treningu umysłowego i fizycznego w celu zrealizowania 
jego marzenia o „muskularnym syjonizmie”. Był to początek żydowskiego narodo-
wego ruchu gimnastycznego. Rozwój żydowskich organizacji sportowych był ściśle 
związany z rozwojem ruchu syjonistycznego, który w swoich założeniach nawiązy-
wał nie tylko do przeszłości narodu żydowskiego, ale również do jego przyszłości. 
Idea odbudowy państwa żydowskiego została złączona z odrodzeniem fizycznym 
Żydów, odciągnięciem ich od kawiarni, nieograniczaniem się tylko do spacerów po 
deptakach, poprawą ich warunków mieszkaniowych. Lansowano nowy model Żyda: 
„Muskeliedentum” oraz „Stolzer Jude”. Przyszli obywatele państwa żydowskiego 
musieli być wystarczająco silni, by je utrzymać i rozwijać. Do realizacji idei utwo-
rzenia państwa w Palestynie potrzeba było młodych, wyszkolonych zaprawionych 
do walki osiedleńców. Idee II Kongresu Syjonistycznego zaowocowały utworzeniem 
22 X 1898 r. Jüdisch Turnverein „Bar Kochba”1 w Berlinie (Chełmecki 2002: 32). 
Chełmecki (2002: 32) poinformował, że związkowi temu ze względów taktycznych 
nadano  

 
formalnie charakter neutralny politycznie i religijnie, otwierając tym drogę do przynależ-
ności zarówno zagorzałym zwolennikom syjonizmu, jak też osobom podtrzymującym 
tradycje religijne i narodowe, ale będącym wrogo nastawionym do syjonizmu, a ponadto 
tym Żydom, którzy ulegli już stopniowej asymilacji. Jednocześnie ta formuła pozwalała 

__________ 
 
1 Szymon Bar Kochba – legendarny przywódca powstania Żydów w Palestynie przeciwko Rzymianom 

w latach 132–135 p.n.e. 
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wobec władz państwowych, na terenie których działały żydowskie towarzystwa gimna-
styczne, akcentować typowo gimnastyczny charakter związku.  
 
Stowarzyszenie to w 1900 r. rozpoczęło wydawanie pisma „Jüdische Sportze-

itung”. W maju 1900 r. w gazecie tej ukazał się manifest „Co chcemy?”, w którym 
określono cele, zadania i metody nowego ruchu. W czerwcu 1900 r. ukazał się w niej 
apel JT Bar Kochba Berlin o założenie zrzeszenia żydowskich zespołów sportowych 
w Europie. Skutkowało to założeniem takiej organizacji i zatwierdzeniem jej statutu. 
Stało się to 22 VI 1903 r. w Berlinie. 22 III 1903 r. również w Berlinie Alfred Flatow 
założył pierwszą w Europie żydowską organizację sportową „Juedische Turner-
schaft”. Stała się ona pierwowzorem dla powstałych później „Makabi” i „Hapoel”. 
Na początku XX wieku do Palestyny przybywało coraz więcej żydowskich uchodź-
ców, pochodzących z krajów o bogatych, sportowych tradycjach. Na skutek tego 
zaczęły powstawać związki sportowe, takie jak np. Makabi czy Hapoel. Były one 
odpowiedzią na wystąpienia Teodora Herzla i Maxa Nordau. W 1906 r. na Środko-
wym Wschodzie powstał pierwszy żydowski klub sportowy. Był nim „Rishonle-
Zion” w Jaffie, następne w 1909 r. w Rehovot i Kairze, w 1910 r. w Jerozolimie  
i w 1911 r. w Aleksandrii. W 1911 r. powołano w Jerozolimie pierwszy klub o na-
zwie Makabi. Nazwa organizacji sportowej „Makabi” pochodzi od Judy Machabe-
usza, izraelskiego bojownika, dowódcy powstania w latach 166–164 p.n.e. Udało się 
wówczas wyprzeć powstańcom Greków z Jerozolimy. J. Chełmecki (2002: 32),  
J. Rokicki (2001: 427, 428) i K. Śmiechowski (2003: 368; 2004: 133–139), informu-
ją, że nazwa „Makkabi” oznaczała ‘młot’. W literaturze występowała ona dość czę-
sto, jednak tylko w odniesieniu do Judy – dowódcy powstania była używana po-
wszechnie. Dowódca powstania był porównywany do młota, który miażdży wroga. 
Spotykane są też inne wyjaśnienia tego wyrazu, jak ‘tępiciel’, ‘gnębiciel’ czy też  
z arabskiego ‘generał’. Opowiadano o nim legendy. Wpisano go do panteonu boha-
terów narodowych. Wiele powstających klubów sportowych wybrało go na swojego 
patrona. Nazwa klubu miała integrować, utrwalać tożsamość narodową, podkreślać 
ich narodowy charakter, ukazywać aspiracje i dążenia. W krótkim czasie zapisało się 
do niego 300 członków. Drugi powstał w Petach Tikwie. Weszły one w skład ogól-
nokrajowej organizacji „Makabi” w 1912 r. W nowych klubach rozpoczęto stosowa-
nie nazewnictwa ćwiczeń i komend sportowych w języku hebrajskim „Makabi” nie 
ograniczało swojej działalności tylko do dziedzin sportowych, było aktywne również 
w sprawach kulturowych, walczyło o rozwój i propagowanie języka hebrajskiego, 
zatrudnienie dla żydowskich robotników, a także organizowało oddziały żydowskiej 
samoobrony (Rokicki, 2001: 427, 428; Śmiechowski, 2004: 134). 

 
Rozwój żydowskiego ruchu sportowego na ziemiach polskich  
W Galicji w 1901 r. żydowskie towarzystwa gimnastyczne powstały w 1901 r. 

w Krakowie i we Lwowie, w 1913 r. w Stanisławowie powstał Żydowski Klub 
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Sportowy „Hakoach”. W 1914 r. w zaborze pruskim powstały w Gdańsku i Katowi-
cach żydowskie kluby gimnastyczne. Na ziemiach polskich pod carskim panowa-
niem powstawały stowarzyszenia sportowe w następującej kolejności: w 1897 Łódz-
kie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej, w 1911 Żydowskie Towarzystwo 
Gimnastyczno-Sportowe w Tomaszowie Mazowieckim, w grudniu 1912 Łódzkie 
Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe, w 1912 powstało także Zgier-
skie Żydowskie Towarzystwo Sportowe i ŻTSG „Makabi” Włocławek. W Króle-
stwie pierwsze żydowskie koło sportowe powstało w Warszawie przy Stowarzysze-
niu Subiektów Handlowych Wyznania Mojżeszowego. Po rewolucji 1905 r. przesta-
ło istnieć. Po tym fakcie młodzież o poglądach lewicowych ćwiczyła w sekcji przy 
stowarzyszeniu kupców, a o poglądach narodowych w prywatnych szkołach gimna-
stycznych, do których niechętnie przyjmowano Żydów lub nielegalnie w wynajętych 
salach. W 1912 r. doszło do połączenia obu nurtów politycznych i powstała jedna 
sekcja przy Stowarzyszeniu Pracowników Handlowych. Ćwiczono w wynajętej sali 
szkoły dr. Fischera przy ulicy Smolnej. Po wyborach do I Dumy nasiliła się dyskry-
minacja i bojkot Żydów. Wówczas pozbawiono sportowców żydowskich możliwo-
ści korzystania z sali. „Stowarzyszenie Pracowników Handlowych” wybudowało 
własną salę gimnastyczną przy ulicy Zielnej. Po wkroczeniu Niemców do Warszawy 
koło to przekształciło się w klub „Makabi” Warszawa. W dniach 25–26 XII 1916 r. 
odbył się w Łodzi zjazd żydowskich organizacji gimnastycznych i sportowych z te-
renów zajętych przez Niemców. Powstał Centralny Związek Żydowskich Towa-
rzystw Gimnastyczno-Sportowych Królestwa Polskiego. 12–14 VIII 1918 r. w II zje-
ździe tej organizacji wzięło udział 67 delegatów z 67 miast. Wybrano Komitet Cen-
tralny tej organizacji. W jego skład wszedł przedstawiciel Zambrowa. J. Rokicki 
informuje, że członkowie żydowskich klubów sportowych w Niemczech w większo-
ści poparli wysiłek zbrojny armii niemieckiej, ochotniczo do niej wstępowali, wal-
czyli i ginęli w całej Europie. Żydowscy sportowcy z Niemiec, będący żołnierzami 
wraz z przesuwaniem frontu na wschód w latach 1914–1916 pomagali w organizo-
waniu żydowskich towarzystw gimnastycznych na terenach okupowanych. Niemcy 
sprzyjali rozwojowi żydowskiego ruchu społeczno-gospodarczego na zajętych tere-
nach. Powstającym klubom władze niemieckie często przekazywały sprzęt sporto-
wy, udostępniały sale gimnastyczne, udzielały pomocy instruktorskiej. W 1915 r. 
oprócz KS „Makabi” Warszawa powstały ŻKS „Makabi” Kutno, ŻKS „Makabi” 
Płock i inne. W przededniu I wojny światowej „Makabi” liczyło około 1000 człon-
ków w 15 klubach. I wojna światowa zahamowała rozwój żydowskiego ruchu gim-
nastycznego. Wielu działaczy zginęło (BN ZDŻS, sygn. 104231; Chełmecki 2002: 
33, 34; Rokicki 2001: 428, 429, 430).  

Po 1921 r. w niepodległej Polsce powoli odradzał się żydowski ruch gimna-
styczny i sportowy. Istniała potrzeba zrzeszenia wszystkich stowarzyszeń w jednej 
organizacji. W latach 1926–1928 tymczasowe kierownictwo tej organizacji mieściło 
się w Bielsko Białej. 9 XII 1928 r. podczas Krajowego Zjazdu Żydowskich Towa-
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rzystw Gimnastycznych i Sportowych w Krakowie wybrano egzekutywę Żydow-
skiej Rady Wychowania Fizycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Miała ona oficjalnie 
reprezentować żydowskie towarzystwa gimnastyczne i sportowe Rzeczypospolitej 
Polskiej. 16 III 1930 r. powołano nową organizację podczas zjazdu „Wszechświato-
wego Związku Makabi Oddział Polska”. W 1934 r. istniało w Polsce 10 okręgów 
„Związku Makabi”. W tym roku okręg białostocki zrzeszał osiem klubów, a w 1938 r. 
dziewięć. Związek przez cały okres międzywojenny współpracował z „Państwowym 
Urzędem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego” oraz ze 
„Związkiem Polskich Związków Sportowych”. Organizowano Mistrzostwa „Maka-
bi” na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim. W klubach związkowych wprowadzo-
no do komend sportowych i korespondencji język hebrajski (BN ZDŻS, sygn. 
104231; Rokicki 2001: 431, 432, 433.).  

 
Historia osadnictwa żydowskiego w Łomży.  
Ludność żydowska Łomży, powiatu łomżyńskiego i powiatów graniczących 
w latach 1914–1921   
J. Lewiński stwierdził, iż autorzy monografii Łomży: L. Rzecznowski, W daw-

nej i teraźniejszej Łomży wydanej w 1861 r., A. Merc w Mieście Łomża wydanej po 
bycie Łomży pod władzą niemiecką w latach 1916–1918 zatajają informacje o roli 
Żydów i ich wkładzie w rozkwit miasta. Podobnie ocenia opracowanie Łomża W. Świ-
derskiego z 1925 r. Zarzuca mu, że  

 
zapomniał o mieszkańcach żydowskich, jako ważnego czynnika przekonywującego  
w kulturze, ekonomice i gospodarce miasta i nie wspomina o nim tylko pokrótce w tabli-
cach statystycznych i mimochodem. (Lewiński 1952: 6–9).  
 
Informuje o braku źródeł historycznych, na podstawie których można by okre-

ślić, kiedy Żydzi zaczęli osiedlać się w Łomży i jej okolicach. Przypuszcza, że stało 
się to w XIII w. wraz z napływem Żydów do innych miast polskich z Niemiec, Au-
strii i Czech (Lewiński 1952: 6, 10). Informuje o zbudowaniu w XII w. pałacu kró-
lewskiego przez Bolesława Kędzierzawego na wzgórzu noszącym imię królowej 
Bony, nad zakrętem rzeki Narew. W pobliżu powstało osiedle skupiające ludzi wła-
dzy, wojskowych i kupców. Około 1340 r. Kazimierz Wielki zbudował drugi pałac 
bliżej dzisiejszej Łomży na placu przylegającym do Starego Rynku, ulicy Woziw-
odzkiej i Senatorskiej. Między tymi dwoma pałacami w XV w. powstało osiedle 
żydowskie w Łomży. Zbudowano tam bożnicę i cmentarz. W 1831 r. na gruzach 
pałacu króla Kazimierza Wielkiego powstała pierwsza synagoga dla nowej, młodej 
gminy żydowskiej (Lewiński 1952: 8–9).  

Pierwsze informacje o Żydach w Łomży według źródeł polskich pochodzą z ro-
ku 1494. Biskup płocki w liście pasterskim przestrzegał łomżyńskich scholarów 
przed ekscesami i rabowaniem mienia żydowskiego (Godlewska 1962: 70, 2000: 65; 
Lewiński 1952: 11). W 1496 r. książę Konrad wydał zakaz osiedlania się Żydów  
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w mieście po pobiciu przez Żydów mieszczan łomżyńskich. O tym zdarzeniu poin-
formował księcia rajca miejski Jakub Żuraw. Od tego czasu mogli oni tylko handlo-
wać w mieście. Od połowy XVI w. Coraz trudniej Żydom było osiedlać się w mia-
stach. Zabraniał im tego wydany w 1522 r. mandat księcia Janusza III (Brodzicki 
1999: 31; Godlewska 2000: 65). W 1598 r. Zygmunt III niż 3 dni: „Żydowie aby nie 
byli w mieście jedno do trzeciego dnia i aby w kupnie nie przeszkadzali pod utrace-
niem towaru do skarbu miejskiego”. Mała liczba Żydów, jaka była Łomży w XV w. 
i w I połowie XVI w. zniknęła w następnych latach zupełnie. Żydzi pojawili się  
w Łomży dopiero XIX w. (Godlewska 1962: 70, 2000: 65). Momentem zwrotnym 
stało się wydanie w 1822 r. przez Namiestnika Królestwa Polskiego zezwolenia na 
osiedlenie się Żydów w Łomży. Ludność żydowska zaczęła szybko wzrastać. Nastą-
pił rozwój żydowskich zakładów wytwórczych w branży rolno-spożywczej. Lud-
ność żydowska w coraz większym stopniu opanowywała rzemiosło, handel, a nawet 
i drobny przemysł. Dochodziło do coraz większych zatargów między Polakami  
a Żydami na tle wpływów o dominację w tych dziedzinach (Brodzicki, Godlewska 
1987: 98, 101, 102; Rzeczniowski 1861: 35). W 1823 r. Żydzi posiadali w Łomży 45 
własnych domów. 24 V 1823 r. Komisarz Obwodu Łomżyńskiego wysłał pismo do 
Księcia Namiestnika z propozycją, aby: „ulice Żydowska, Kaznodziejska, Woziw-
odzka i Rybaki, liczące 57 domów i znaczną liczbę placów pustych, mogły być wy-
znaczone na miejsce zamieszkania Żydów” (Brodzicki, Godlewska 1987: 102).  
2 XII 1823 r. Żydzi wystąpili z własnym pismem do Komisji Rządowej Spraw We-
wnętrznych i Policji z prośbą o zezwolenie na im na zamieszkanie na centralnych 
ulicach miasta: Giełczyńskiej i Senatorskiej. Prośbę swoją uzasadniali tym, że:  

 
Niektórzy Żydzi w mieście Łomży prowadzą znaczny handel, umieją czytać i pisać po 
polsku, nie używając znaków powierzchownych odróżniających ich od innych miesz-
kańców, a przeto kwalifikują się do zamieszkania na ulicach exymowanych” (Brodzicki, 
Godlewska 1987: 102).  
 
10 XII 1823 r. Książę Namiestnik Zajączek wydał restrykt zezwalający Żydom 

zamieszkiwać na wszystkich ulicach Łomży (Brodzicki, Godlewska 1987: 102. 
Liczba ludności żydowskiej w Łomży szybko wzrosła. Nastąpił też rozwój żydow-
skiego samorządu gminnego, żydowskich organizacji i instytucji społecznych, poli-
tycznych oraz gospodarczych (Lewiński 1952). 1 I 1909 r. liczba ludności żydow-
skiej w Łomży wynosiła 44,2% ogólnej liczby mieszkańców, a w guberni łomżyń-
skiej 52,3%. Więcej ludności żydowskiej, po 54% posiadały Suwałki i Ostrołęka 
(Rocznik PTK 1913, Warszawa 1914: 218, 219). 
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Tab. I. Ludność żydowska niektórych miast Ziemi Łomżyńskiej i Suwałk  
w latach 1808–1921  

1808 1827 1857 1897 1921 Miasto 
Ogó-
łem 

Ży-
dów 

Ogó-
łem 

Ży-
dów 

Ogó-
łem 

Ży-
dów 

Ogó-
łem 

Ży-
dów 

Ogó-
łem 

Ży-
dów 

Ostrów 1143 382 2061 809 3972 2412 9785 5910 13425 6812 
Wysokie 
Mazowiec-
kie 

861 225 1065 378 1824 1053 3101 1910 3214 1898 

Łomża 1516 167 3265 948 5881 2608 19223 8752 22014 9131 
Zam-brów 643 82 1050 320 1613 1022 – – 6160 3126 
Ostrołęka 2036 99 3030 496 3371 1128 7965 4564 9145 3352 
Kolno 4121 98 2083 784 3350 2084 4876 2863 4494 1920 
Grajewo 511 197 1276 727 1917 1457 – – 7346 745 
Suwałki 1265 64 3753 1209 10584 6587 17769 7165 16780 5747 

 
Źródło: Wasiutyński 1930: 36, 37. 

 
W wyniku działań I wojny światowej w 1915 i 1916 r. w Łomży nastąpiła zmia-

na w strukturze ludności na korzyść mieszkańców pochodzenia żydowskiego.  
T. Szturm de Sztrem (1918: 4, 5, 7, 16, 26) przedstawił informację o 26 726 miesz-
kańcach Łomży w 1914 r. i 17 437 mieszkańcach w 1916 r. Zwrócił uwagę na 
35,1% ubytek ludności w okresie tych dwóch lat. Również W. Świderski (1925: 120, 
166, 167, 168) przekazał informację, że według spisu przeprowadzonego przez ma-
gistrat 21 VIII 1915 r. Łomża liczyła 16 003 ludności stałej. Chrześcijan było 6479 
osób, Żydów 9524 osoby. „Wspólna Praca” z 1917 r. (nr 2: 24) poinformowała, że 
według jednodniowego spisu ludności sporządzonego 31 V 1916 r. było w Łomży 
18 322 ludności. Pod względem wyznaniowym struktura ludności przedstawiała się 
następująco: katolików 6905, Żydów 11 185, ewangelików 187 i prawosławnych 45. 
Domów mieście było 923, rodzin 3791. Zwraca uwagę spadek liczby ludności po-
chodzenia polskiego i rosyjskiego spowodowany wypadkami wojennymi oraz zmia-
nę proporcji ludności polskiej w stosunku do ludności żydowskiej na korzyść ostat-
niej, a nawet uzyskanie przewagi liczebnej przez ludność pochodzenia żydowskiego 
(Dobroński 1993: 20, 21; „Echa Płockie i Łomżyńskie” 1901, nr 45: 3; Nietyksza 
1986: 135–140). W 1921 r. na terenie sąsiednich powiatów: ostrołęckiego, ostrow-
skiego, kolneńskiego, łomżyńskiego i szczuczyńskiego zamieszkiwało prawie 
392 000 ludności, wśród niej 51 393 Żydów, tj. (13,1%). Janusz Gołota (1998: 77, 
78), Jan Jerzy Milewski (2002: 163, 164) i Bohdan Wasiutyński (1930: 10, 11, 15) 
informują, że najwięcej Żydów mieszkało w powiecie łomżyńskim – 17 001 (16,7%) 
i ostrowskim 14 799 (15,7%), głównie w miastach i osadach miejskich. Powiat łom-
żyński zajmował 20. miejsce w kraju za względu na odsetek zamieszkałych Żydów. 
W 1921 r. na ogólną liczbę 22 014 mieszkańców Łomży było 9131 Żydów, co sta-
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nowiło 41,5% ogółu ludności. Jan Jerzy Milewski (2002: 163, 164) informuje, że „w 
ciągu dwudziestolecia 1921–1931 ilość ludności żydowskiej w regionie spadła  
z 13,1% do 10,9%, w bezwzględnych liczbach z 51 393 do 48 915”.  

Bohdan Wasiutyński (1930: 222) scharakteryzował ruchliwość ludności żydow-
skiej: 

 
zasadniczą cechą migracji żydowskiej wewnątrz terytorium Polski jest skupienie się Ży-
dów w większych miastach. Ten fakt pociągnąć za sobą musi doniosłe skutki. Wytwarza-
ją się w ten sposób wielkie, zwarte skupiska mas żydowskich, a pod ich wpływem ulega 
zmianie i psychologia tych mas i ich obyczaje i fizjonomia polityczna. Żydzi stają się  
w osiedlach wielkomiejskich mniej zależni pod względem gospodarczym od swego oto-
czenia, łatwiej mogą tworzyć własne organizacje społeczne, kulturalne i polityczne.  
Z uwagi na rolę miast jako czynnika jako czynnika dającego inicjatywę we wszelkich 
poczynaniach społecznych, jako ośrodków kulturalnego oddziaływania fakt skupiania się  
w nich Żydów ma doniosłe znaczenie. […] Z drugiej strony „atmosfera” wielkomiejska 
przyspiesza przeobrażanie mas żydowskich pod względem pojęć religijnych, moralnych  
i politycznych. 
 

Tab. II. Wyludnienie ludności w guberni łomżyńskiej, powiecie łomżyńskim  
i mieście Łomży w latach 1914–1916 

 
Lp. Obszar  1913 1914 1916 1921 Ubytek 

ludności  
w latach 
1914–1916 

1. gubernia 
łomżyńska 

650 112 659 670 418 560  38,6% 

2. powiat  
łomżyński 

126 474 127 420 68 518 17 772 
spadek  
w ciągu roku 
do 

17 001 

46,2% 

3. miasto  
Łomża 

26 726 – 17 437 9131 35, 1% 

 
Źródło: Szturm de Sztrem 1918: 4, 5, 7, 16, 26; Wasiutyński 1930: 10, 11, 15. 

 
W latach 1923–1926 wśród narodowości żydowskiej stosunek osób w wieku lat 

50 i wyżej do osób w wieku lat 30–49 w Łomży wynosił 85,2% i był większy niż 
średnia dla miast powyżej 29 tysięcy mieszkańców w Polsce, a mniejszy niż średnia 
dla miast poniżej 20 000 mieszkańców. Wpływ na taki stan miała emigracja z Rosji  
i wewnętrzna migracja ze wsi do miast (Wasiutyński 1930: 211, 216). 
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Tab. III. Stosunek osób narodowości żydowskiej w wieku lat 50 i wyżej do osób 
w wieku 30–49 w latach 1923–1926 

 
 Ogółem W miastach  

poniżej 20 tysięcy 
mieszkańców 

W miastach powyżej 
20 tysięcy miesz-
kańców 

W gminach  
wiejskich 

Łomża 85,2 97,4 72,6 106,3 
 

Źródło: B. Wasiutyński 1930: 211. 
 

Tab. IV. Zatrudnienie w 1921 r. Żydów zamieszkałych w województwie  
białostockim w dziedzinach gospodarki narodowej, utrzymywanie 
przez nich członków rodzin 

 
Czynni 
zawodo-
wo  
w handlu 

Utrzymywani 
członkowie 
rodzin  

Czynni 
zawodowo 
w  
przemyśle 

Utrzymywani 
członkowie 
rodzin 

Czynni 
zawodowo 
w 
 rolnictwie 

Utrzymywani 
członkowie  
rodzin 

15 809 39 301 27 005 57 794 5903 5321 
 

Źródło: Wasiutyński 1930: 219, 220. 
 
Wasiutyński poinformował, że  
 
można przyjąć za dowód przesycenia terytorium, jeżeli ludność żydowska utrzymująca 
się z przemysłu, a właściwie rękodzielnictwa, jest liczniejsza od ludności żydowskiej 
utrzymującej się z handlu, a więc z tego zawodu do którego Żydzi mają największe zami-
łowanie” (Wasiutyński 1930: 219). 
 
W 1921 r. na 100 czynnych zawodowo Żydów w województwie białostockim 

zatrudnionych w przemyśle wypadało 214 członków rodzin, a na 100 zatrudnionych 
w rolnictwie 249 (Wasiutyński 1930: 221). 

 
Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe „Makabi” w Łomży 
 
W 1909 r. powstała w Łomży młodzieżowa organizacja Związek Ha-Techija 

(Odrodzenie). Jej celem było prowadzenie działalności na rzecz idei syjonizmu. 
Związek ten prowadził bibliotekę, która zgromadziła liczny księgozbiór i czytelni-
ków. Kolportowano broszury syjonistyczne, zakładano komórki nauczania o syjoni-
zmie, skupowano szekle, zbierano pieniądze na rzecz narodowych funduszy żydow-
skich (Keren Kajemet Le-Israel), sprzedawano swoje znaczki, w synagogach usta-
wiano misy, aby zbierać do nich datki na rzecz osiedli żydowskich w Ziemi Izraela 
w wigilię Jom Kippur, na zaślubinach i innych uroczystościach rodzinnych, składano 
przyrzeczenia datków i datki w synagogach na ten cel itp. Latem zajmowano miesz-
kania wyjeżdżających na letniska i prowadzono w nich działalność związkową: 
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przygotowanie do emigracji do Izraela, szkolono uczniów, chcących zająć się pracą 
syjonistyczną w czasie wakacji, a dorośli działacze czynili przygotowania do otwar-
cia w Łomży szkoły hebrajsko-syjonistycznej mającej wychowywać młode pokole-
nie. Dzięki ich inicjatywie i staraniom powstała szkoła Tora we-Daat. Działalność ta 
nie była tolerowana przez carskie władze, prowadzono ją nielegalnie. W 1914 r. 
Związek Ha-Techija pozyskał lokal do działalności w siedzibie towarzystwa „Ha-
Zamir” (Słowik) przy ulicy Rządowej 14. W czasie, gdy Łomża znalazła się pod 
niemieckim zarządem wojskowym, „Odrodzenie” uzyskało urzędowe zatwierdzenie 
istnienia pod nazwą Młodzieżowy Związek Studiów Judaistycznych Do Centralnego 
Komitetu Judaistycznego, który powstał w Warszawie przyłączył się związek „Od-
rodzenie” z Łomży. Z inicjatywy związku utworzono Związek Rzemieślników, 
spółdzielnię, spożywczą, kuchnię dla ubogich, przedszkole, zorganizowano wieczo-
rowe kursy języka hebrajskiego i pochody oraz wiece z niebiesko-białymi sztanda-
rami. Związek „Odrodzenie” był także inicjatorem powstania Towarzystwa Sporto-
wo-Gimnastycznego „Makabi” (Lewiński 1952: 219). W 1916 r. w Łomży w śro-
dowisku ludności żydowskiej zorganizowała się grupa młodzieży uprawiająca gim-
nastykę i inne sporty. Wśród organizatorów znaleźli się bracia Matatjahu i Liber 
Muszyńscy, Szlomo Kramer, Jom Tow Lewiński, Ofenberg, Jehoszua Koziński, 
Marczyk, Tobiasz, Kokoszka, Icchak Lwowicz. Ćwiczenia odbywały się za mia-
stem, na placach fabryki waty i suszarni owoców braci Kozińskich. Grupa przyjęła 
charakter skautowski. Językiem komend był jidysz. Początkowo nie przejawiano 
tendencji narodowych. W miarę, jak powiększały się szeregi, powstała myśl, aby 
bardziej rozwinąć działalność i założyć żydowski związek sportowy. Postanowiono 
zwołać zebranie założycielskie w sali „Odrodzenia”, w której skupiało się wówczas 
życie kulturalne miasta. Zgromadzeniu przewodniczył dr Sz. Perelman, uważany za 
bezpartyjnego. Zebranie było burzliwe. Przybyli reprezentanci kilku kierunków poli-
tycznych i skonfrontowali swoje poglądy. Dyskutowano nad tym, czy językiem 
komend ma być hebrajski czy jidysz. Syjoniści opowiadali się za językiem hebraj-
skim, który został przyjęty w organizacji „Makabi” w Warszawie; natomiast jidyszy-
ści skłaniali się oczywiście ku językowi żydowskiemu. Po burzliwych dyskusjach 
postanowiono umożliwić wychowanie sportowe szerokim rzeszom, a w związku  
z tym językiem komend musiał zostać jidysz. Rozpoczęła się działalność. Przewod-
nikiem został H. Frankel, znany nauczyciel gimnastyki, czynny członek lewicowego 
ruchu (syjonistycznego) Poalej-Cijon. Wśród działaczy w „Makabi” wyróżniali się 
Goldsztejn, Jalin, Cirman, Pasamonik – siostry i brat, Icchak Jewrejewicz, Kac i inni 
(Lewiński 1952: 202).  

W 1917 r. związek „Odrodzenie” z okazji święta „Lag ba-Omer”, traktowanego 
jako święto narodowe zorganizował wycieczkę do Giełczyna. J. Lewiński (Lewiński 
1952: 219) poinformował, że „władze niemieckie pozwoliły zorganizować wyciecz-
kę i przymknęły oko na jej program, ponieważ wiedzieli, że Żydzi nie zamierzają 
buntować się przeciwko nim”. W wycieczce udział wzięły wszystkie żydowskie 
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szkoły, uczestnicy kursów wieczorowych i członkowie związku „Makabi”. Panowa-
ła trudna sytuacja związana z wojną. Brakowało żywności, ludzie szyli ubrania  
z worków i chodzili w obuwiu zwanym drewniakami. Wycieczka oraz zawarte  
w niej treści syjonistycznego programu wyzwoliły jednak euforię społeczeństwa 
żydowskiego. Do lasu ze niebiesko białym sztandarem z zorganizowanej grupie  
z nauczycielami, wychowawcami przewodnikami udała się grupa stu dzieci. W lesie 
zorganizowano ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy wygłoszono wykłady i poga-
danki. W południe przywieziono z Łomży kocioł herbaty. Przez cały dzień docho-
dziły do lasu setki łomżan, rodziców dzieci, wielu szanowanych obywateli. Korzy-
stali ze świeżego powietrza, śpiewali, grali w karty, uczestniczyli w „zapasach i za-
wodach sportowych” (Lewiński 1952: 221). Po części gimnastycznej i pokazie 
musztry prezes związku „Odrodzenie” Abraham Damowicz wygłosił przemówienie, 
w którym podziękował organizatorom za przygotowanie majówki. Przy świetle 
pochodni nastąpił powrót do Łomży. Tam czekało na nich bardzo wielu mieszkań-
ców miasta. Ponownie przemówił prezes Abraham Damowicz. Po wspólnym od-
śpiewaniu Ha-Tikwy (późniejszy hymn Izraela) uczestnicy majówki rozeszli się do 
domów (Lewiński 1952: 221). W 1919 r. członkowie „Makabi” uczestniczyli  
w wycieczce do Lasu Giełczyńskiego (Lewiński 1952: 202, 203). 

Mobilizacja do polskiego wojska i wojna Polski z Rosją sowiecką w latach 
1919–1920, spowodowały spadek liczby członków „Makabi”. Wielu członków po-
wołano do wojska, wielu wyemigrowało. W czasie działań wojennych 1920 r. „Ży-
dowski Klub Sportowy” został całkowicie zamknięty. Po wojnie, kiedy nastał pokój, 
dr D. Piątnicki, w pełnym emocji artykule, na łamach „Łomże sztime”, wystąpił z 
apelem i żądaniem, aby „Makabi” znowu powstał do życia. Jego słowa przyniosły 
owoce. 20 IV 1922 r. zorganizowano w sali teatru „Reduta” popis gimnastyczny 
wszystkich oddziałów składający się z ćwiczeń wolnych i na przyrządach. Przygry-
wała orkiestra pod batutą Wołowskiego. Wstęp był płatny, bilety można było nabyć 
w siedzibie „Makabi” (BN ZDŻS, sygn. XVIIIA1b). 12 II 1923 r. zorganizowano 
wielką uroczystość w sali „Reduty” i powołano sekcje nazywane wówczas oddzia-
łem koszykówki oraz piłki nożnej. Składały się one z najbardziej usportowionych 
mieszkańców żydowskiego pochodzenia. Działacze „Makabi” przekazali rządowi 
regulamin do zatwierdzenia. Jednak ten zatwierdził tylko nazwę „Żydowski „Klub 
Sportowy”, a nie „Makabi”. Członek kierownictwa Chaim Rotszild bardzo zabiegał 
o to zatwierdzenie. Niestety bez powodzenia. W piśmiennictwie i przekazach słow-
nych funkcjonowała też nazwa „Makabi” (Lewiński 1952: 202).  

W marcu 1924 r. została wybrana rada działaczy w składzie: Ch. Rotszild 
(przewodniczący), M. Platin (zastępca przewodniczącego), Z. Cimerman (skarbnik), 
dr D. Piontnicki (Piątnicki), Mosze Morozowicz i Kac. Zorganizowali atrakcyjną 
wycieczkę do Czerwonego Boru, z udziałem jeźdźców konnych i rowerzystów. 
Związek liczył wówczas 140 członków seniorów oraz 170 młodych, czyli razem 310 
towarzyszy. Zostały założone sekcje: rowerzystów, jazdy konnej, pływania, piłki 
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nożnej, gimnastyki, szachów, studia dramatycznego i inne. Jesienią 1924 r. został 
zorganizowany mecz piłki nożnej między „Makabi” i „Strzelcem”. Rywalizacja ta 
zakończyła się zwycięstwem drużyny „Makabi” (Lewiński 1952: 202, 203). 

W marcu 1925 r. do kierownictwa związku weszły nowe osoby: B. Strykowski, 
Sz. Rozenwaser, dentysta Sz. Parszt (wybrany na przewodniczącego) i Rotsztejn. 
Ulubioną formą integracji klubowej były wycieczki. 12 V 1925 r. zorganizowano 
wycieczkę do Czerwonego Boru. Dzień ten przypada w święto Lag-ba-Omer. 
Członkowie klubu i zaproszeni goście udali się do Czerwonego Boru na 30 wozach 
konnych. Komendantowi wyprawy udało się utworzyć sprawną drużynę cyklistów 
pod wodzą Kaca oraz drużynę gimnastyczną pod kierunkiem Goldsztejna. Starszy-
zna klubowa przyjechała później, po głównej grupie. Wszyscy członkowie byli 
ubrani w mundury, a na głowach mieli specjalne kapelusze. Uroczystość rozpoczęła 
się o godzinie 2 po południu przemówieniem prezesa dr. Fernta i komendanta wy-
cieczki B. Strykowskiego. Po przemówieniach odbyła się przy dźwiękach orkiestry 
straży ogniowej defilada młodzieży przed zarządem klubu i licznie przybyłą publicz-
nością z Łomży, Ostrołęki, i Zambrowa. Reprezentacja Ostrołęki składała się z dru-
żyny piłki nożnej i 22 rowerzystów. Podczas uroczystości odbyły się wyścigi rowe-
rowy, bieg na dystansie 100 m oraz mecz piłki nożnej między żydowską reprezenta-
cją Łomży i Ostrołęki zakończony zwycięstwem 1 : 0 tej ostatniej. Ostrołękę repre-
zentowała drużyna o nazwie „Amatorzy”. Do Łomży uczestnicy wycieczki przyszli 
w pochodzie, z towarzyszeniem orkiestry, niosąc pochodnie, a czekające liczna pu-
bliczność przywitała ich oklaskami. Przed gmachem klubu na placu Pocztowym  
z towarzyszeniem muzyki pochód rozwiązano. W wycieczce wzięli udział ucznio-
wie żydowskich szkół powszechnych Łomży pod opieką nauczycieli. To był szczy-
towy okres rozwoju związku „Makabi” (Lewiński 1952: 203, 204; Księga 2002: 
140, 155; „Wspólna Praca” 1925, nr 10: 7). 16 VIII 1925 r. w niedzielę porannym 
pociągiem wyjechał z Łomży do Palestyny Chaim Rotszyld. Był on przez wiele lat 
prezesem klubu „Makabi”, a przed wyjazdem pełnił funkcję przewodniczącego ko-
misji technicznej. Żegnały go na dworcu oddziały sportowców i tłumy żydowskich 
mieszkańców Łomży. W przeddzień wyjazdu na placu Moroziewicza odbyło się 
przejęcie władzy w klubie przez wiceprezesa Pasmanika. Prezesa Rotszylda udeko-
rowano złotym żetonem, odbyła się defilada sportowców, zrobiono pamiątkowe 
zdjęcia fotograficzne. Młodsze grupy sportowe ŻKS „Makabi” przygotowały ban-
kiet pożegnalny. Sala była pięknie udekorowana, stół suto zastawiony. Wznoszono 
okrzyki i śpiewano pieśni na cześć Chaima Rotszylda. Korespondent „Wspólnej 
Pracy” poinformował, że zasłużonego dla sportu w Łomży Chaima Rotszylda „w 
chwili powrotu na ojczyzny łono” żegnały wszystkie grupy. Bankiet otworzył in-
struktor klubu Golsztein, spotkaniu przewodniczył Pasamonik. Rotszyld w swoim 
wystąpieniu podkreślił fakt, że „zawsze stał na gruncie bezpartyjności, troszcząc się 
jedynie o dobro i rozwój sportu” oraz, że w Palestynie będzie starał się kontynuować 
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swoją działalność sportową. Bankiet zakończono późnym wieczorem (Grochocki; 
Lewiński 1952: 203, 204; „Wspólna Praca” 1925, nr 16: 6, nr 17: 5).  

W latach trzydziestych środowiska stanowiące zaplecze polityczne władz pol-
skich i rząd polski miały pozytywne nastawienie do emigracji Żydów do Palestyny. 
Organizacja „Legion Młodych” prezentowała pogląd, że państwo polskie powinno 
wspierać emigrację do Palestyny, nawet ją finansując, wspierać organizacje syjoni-
styczne. Emigracja do Palestyny w jej interpretacji miała rozwiązać problemy spo-
łeczne, zmniejszać napięcia społeczne, a także konkurencję dla polskich handlow-
ców, inwestorów i wpływać na korzystny wynik bilansu eksportu i importu między 
Polską a Palestyną. Państwo polskie sprzyjało emigracji i organizacjom syjonistycz-
nym („Szklane Domy” 1934, nr 7: 2). W 1937 r. „Wiarus” poinformował 

 
Nie ulega też wątpliwości, że powstanie państwa żydowskiego w części Palestyny wy-
wrze poważny wpływ na możliwości realnego rozwiązania zagadnienia żydowskiego  
w Polsce – jednego z głównych siedlisk ludności na świecie, bo obejmującego przeszło  
3 miliony ludzi („Wiarus” 1937, nr 30: 738).   
Według założeń przedstawianej polityki migracyjnej do Palestyny liczba wyjeż-

dżających rocznie do Palestyny powinna wynosić więcej niż 30 000 osób, czyli wię-
cej niż liczba urodzeń wśród Żydów w Polsce. Proces ten po kilku lat powinien 
przynieść oczekiwane dla polskiej racji stanu realne rezultaty:  

 
dawałby co raz większemu odsetkowi młodego pokolenia żydowskiego możność pro-
duktywnej pracy we własnym państwie – a zarazem zmniejszałby odsetek ludności ży-
dowskiej w Polsce, zmniejszałby stale powierzchnię tarcia w walce o byt („Wiarus” 
1937, nr 30: 738). 

Powstanie własnego państwa żydowskiego jest za tym nie tylko sprawą wewnętrzną 
– żydowską. Złączone są z tym wcale poważne widoki na uregulowanie kwestii żydow-
skiej w Polsce. Jeśli nie szybkiego i definitywnego załatwienia, to w każdym razie wielce 
pożądanej ewolucji, któryby systematycznie stępiała ostrze tego pełnego zadrażnień za-
gadnienia: skierowywała nadmiar ludności żydowskiej na pole produktywnej pracy we 
własnym państwie, a zarazem – jak to określa deklaracja ideowa „Obozu Zjednoczenia 
Narodowego” – wzmacniała „dążność społeczeństwa polskiego do samodzielności go-
spodarczej („Wiarus” 1937, nr 30: 738).  
W piątek, 5 XI 1926 r. Żydowski Klub Sportowy „Makabi” zorganizował od-

czyt na temat Cele i zadania współczesnego wychowania fizycznego. Dr Goldlust, 
dyrektor żydowskiego gimnazjum mówił o problemach wychowania młodego poko-
lenia i nauce w chederach, która przyczyniła się do likwidacji analfabetyzmu wśród 
Żydów. Końcową część referatu poświęcił idei wychowania fizycznego wśród Ży-
dów. Sprawę tą określił problemem narodowym. Znaczenie tej idei wyeksponował 
słowami, „dzięki której naród odzyskuje równowagę ducha i charakteru” (Grochoc-
ki; Pestka 1998: 15; „Wspólna Praca” 1926, nr 19: 6). 
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3 VIII 1927 r. reprezentacja „Żydowskiego Klubu Sportowego Makabi” roze-
grała mecz z Klubem „Łomżynianka”. Zakończył on się zwycięstwem 6 : 0 dla 
„Łomżynianki”. „Wspólna Praca” z 1927 r. oceniła reprezentację „Makabi” jako 
zupełnie nieprzygotowaną do rozgrywania zawodów piłki nożnej („Wspólna Praca” 
1927, nr 6: 14). W 1927 r. ponownie nastąpił regres działalności. Wewnątrz nie było 
atmosfery pokoju. Zaczęła się dyskusja między syjonistami i niesyjonistami dotyczą-
ca flagi i jej barw: ci żądali, aby była biało-niebieska, tamci znów chcieli czerwonej 
albo biało-błękitno-czerwonej. Nie można było osiągnąć porozumienia. Na czele 
związku Makabi stał wówczas M. Mrozowicz, a sekretarzem był J. Pasamonik (Gro-
chocki; Lewiński 1952: 204.). Stowarzyszeniu groziła likwidacja z powodu braku 
aktywności, zobojętnienia i braku zrozumienia społeczeństwa żydowskiego dla 
spraw klubowych. Zarząd Żydowskiego Klubu Sportowego „Makabi” w celu zapo-
znania społeczeństwa z faktycznym stanem klubu zamieścił w miejscowym piśmie 
„Łomże Sztyme” komunikat w którym poinformował, że zdejmuje z siebie odpo-
wiedzialność za ewentualną likwidację klubu. Wywołało to reakcję młodzieży, która 
nie chcąc dopuścić do upadku klubu, zorganizowała Tydzień Propagandy ŻKS  
w Łomży. 13 VIII 1927 r. przeprowadzono publiczną sprzedaż znaczka na rzecz Ży-
dowskiego Klubu Sportowego „Makabi”. Uzyskano z niej 92 zł. 99 gr. 16 VIII 1927 
r. o godzinie 9 młodzież w dorożce z trębaczem objechała ulice Łomży i rozrzuciła 
ulotki. Ulotki rozrzucono również z klubowego balkonu. Za pomocą hejnału tręba-
cza młodzi sympatycy klubu zwrócili uwagę mieszkańców na zagrożenie istnienia 
klubu. Nawoływano do wstępowania w szeregi „Makabi” (BN ZDŻS, sygn. 104 
231; „Goniec Łomżyński” 1993, nr 26: 5; Wspólna Praca” 1927, nr 6: 4, 7, 8, 18).  

27 XII 1928 r. klub „Makabi” został zamknięty z powodu braku działalności. 
Szybko powstała komisja inicjatywna mająca reaktywować klub. Nawiązała kontakt 
z centralą „Makabi” w Warszawie, która zgodziła się powołać swój oddział w Łom-
ży. Władze okręgu Białystok zatwierdziły ten związek. Grupa inicjatywna wynajęła 
salę Klubu Obywatelskiego „Słowik” i rozpoczęła działalność. Na czele męskich 
drużyn gimnastycznych stanął M. Kajler, natomiast żeńskimi drużynami kierowała 
R. Strykowska. Do rady weszli: dr J. Szor, dr Mieczysław Karwowski, Ch. Rotszild, 
D. Nagiszower, Jaakow Ratner, Arie Guzowski, G. Rubinsztejn. W krótkim czasie 
„Makabi” odzyskał swoją pozycję w Łomży jako znaczące stowarzyszenie kultury 
fizycznej. Konsekwentnie obrał kierunek syjonistyczny (Grochocki; Lewiński 1952: 
204; Pestka 2000: 13). 

W 1931 r. związek „Makabi” postanowił urządzić w mieście Tydzień Związku 
„Makabi” z udziałem „Odrodzenia”, „Mizrachi”, Ha-Szomer Ha-Cair Ha-Dati, 
Związku Zawodowego Rzemieślników i innych. Ukonstytuowała się rada „Na rzecz 
związku Makabi”, a na jej czele stanęli: A. Dmowicz, dr Szor, dr. M. Karwowski, 
dentysta R. Baham i Aaron Zabłudowski (sekretarz). 3 I 1931 r. wieczorem po za-
kończeniu szabatu (mocaej szabat) zorganizowano piękny pochód z pochodniami. 
Następnego dnia odbyła się uroczysta modlitwa w synagodze. Nastąpiły zmiany na 
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dobre. Na czele związku „Makabi” stanął M. Friszman, mąż dentystki Cipruk. Do 
rady weszli także; prof. Jona Nowiński, L. Jesionowski, P. Szmiawicz, M. Kajler  
i inni. W tym czasie wybuchł konflikt pomiędzy członkiniami „Makabi”, w wyniku 
którego podzieliły się na dwie drużyny. R. Strykowska wyszła z „Makabi” i założyła 
kobiecą grupę „Ewa”, czyli „Chawa”, a pani Szmiawicz stanęła na czele kobiet  
w „Makabi”. Wynajęły nową salę przy ulicy Kościuszki 11. Po pewnym czasie 
Friszman zmęczył się swoją pracą i na jego miejsce zajął adwokat B. Grauberd, któ-
ry poprowadził działalność klubu (Lewiński 1952: 204). 

W styczniu 1933 r. przebywał w Łomży prezes „Wszechświatowego Związku 
Makabi” dr Aleksander Rosenfeld. Złożył wizytę łomżyńskim władzom. Zwiedził 
klub „Makabi” i wziął udział w specjalnie przygotowanej dla niego przez ten klub 
akademii („Przegląd Łomżyński” 1933, nr 3: 12).  

Od 9 do 16 IX 1933 r. zorganizowano w Łomży Tydzień Makabi. Program ty-
godnia stanowiły zawody sportowe, pokazowe lekcje gimnastyki mężczyzn i kobiet 
oraz bal o nazwie „Czarna Kawa”. Wyścig kolarski na trasie długości 16 km wygrał 
Kwiatek z „Makabi” w czasie 34 minuty 30 sekund. Drugi był Matkowski z „Bejta-
ru”, a trzeci Przestrzelski. W biegu na przełaj, urządzonym na dystansie około 3 km 
wygrał Ratowicz w czasie 9 minut 43 sekundy, a drugi był Kwiatek w czasie 10 
minut 57 sekund („Przegląd Łomżyński” 1933, nr 39: 14). W 1933 r. w Żydowskim 
Towarzystwie Sportowo Gimnastycznym „Makabi” szkolenie gimnastyczne dla 
dziewcząt w wieku do 10 lat prowadziła Szemiawiczówna. W styczniu 1934 r. „Ma-
kabi” zatrudniła trenera gimnastyki – mistrza Makabiady, Grynberga („Przegląd 
Łomżyński” 1933, nr 38: 12; 1934, nr 1: 14). 

8 II 1936 r. we własnym lokalu przy placu Pocztowym odbyło się przy dość 
licznym udziale członków walne zebranie „Makabi”. Spotkanie rozpoczął prezes 
Graubart powstaniem z miejsc i uczczeniem minutą ciszy zmarłego Józefa Piłsud-
skiego. Następnie uczczono pamięć zmarłych członków „Makabi”: Arona Jelenia  
i Mojżesza Cieśluka. Przewodniczącym zebrania został prof. Józef Altszuler. Do 
pomocy w prowadzeniu zebrania dołączono jako asesorów: Markiewiczównę  
i Oltarza. Sprawozdanie z działalności sportowej przedstawił Aron Nowiński. Wyni-
kło z niego, że największą aktywność wykazała sekcja bokserska, piłki nożnej, tenisa 
stołowego i tenisa ziemnego. Sprawozdanie kasowe złożył Herman Bergier. Wyni-
kło z niego, że przychód i rozchód obejmujący okres sprawozdawczy 9 miesięcy 
zamknął się kwotą 3000 zł. Prezes podkreślił bardzo harmonijną współpracę  
z wszystkimi władzami, nadmienił, że zarząd w dniach żałoby narodowej po śmierci 
J. Piłsudskiego zorganizował uroczystą akademię żałobną, brał udział we wszystkich 
uroczystościach żałobnych, co dało impuls do powołania przy Gminie Wyznaniowej 
Żydowskiej w Łomży specjalnego komitetu żałobnego. Zarząd odbył 43 zebrania. 
Na 1 II 1936 r. zweryfikowano 216 członków, w tym 95 ćwiczących. W tym roku 
sekcja piłki nożnej awansowała do rozgrywek klasy „A” Białostockiego Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej. Przedstawiciel Miejskiego Komitetu Przysposobienia 
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Wojskowego i Wychowania Fizycznego August Filip oraz powiatowego komitetu 
sierż. Kiellar wyrazili uznanie dla rozwoju klubu i potwierdzili słowa prezesa o bar-
dzo dobrej współpracy z władzami. Ustępującym władzom udzielono absolutorium  
i podziękowano za pracę. Uchwalono nowy budżet na kwotę 3600 zł. Wybrano no-
we władze klubowe. „Przegląd Łomżyński” z 1936 r. poinformował, że prezesem 
został ponownie wybrany adwokat B. Graubart, M. Fryszman i prof. A. Jonas zostali 
wybrani wiceprezesami, prof. J. Altszuler referentem prasy i propagandy, Mira Bog-
danowicz sekretarzem, H. Bergier skarbnikiem, A. Dunowicz gospodarzem, A. No-
wiński referentem sportowym i L. Jesionowski referentem imprez. Do Komisji Re-
wizyjnej zostali wybrani: E. Berman, H. Gołąbek i Leon Pfeffer. Do sądu koleżeń-
skiego weszli: Bagan, red. Ab. Domowicz, Kajlerówna, adwokat M. Karbowski  
i W. Madelski („Przegląd Łomżyński” 1936, nr 8: 6). Księga Pamięci Gminy Ży-
dowskiej Łomża z 1952 r. zamieszcza odmienne informacje. Według niej prezesem 
został Herman Berger, członkami: L. Jesionowski, Pesach Kac, H. Berman, Josef Ry-
bak, H. Brzozowski, Helma Rejzel Markowicz i Mosze Kejler (Lewiński 1952: 206).  

W 1936 r. powołano Obywatelski Komitet Uczczenia Dwudziestolecia „Maka-
bi”. W skład tej specjalnej, okolicznościowej struktury weszli przedstawiciele róż-
nych związków. Wzięli w niej udział: reprezentanci gminy żydowskiej, „Odrodze-
nia”, „Mizrachi”, „Poalej-Cijon”, „He-Chaluc”, związków kobiecych itp. oraz „He-
Chaluc Ha- Mizrachi”, „Ha- Szomer Ha-Cair”, „Ha-Szomer Ha-Leumi”. Przewod-
niczącym został dr Szymon Goldlust, a zastępcą dr Szymon Platin. W składzie rady 
znaleźli się: adwokat Grauber, prof. Jonas, J. Tabulicki, A. Dmowicz, J. Glaczyński, 
N. Rafałowski, L. Peper, Zeew Ladleski oraz dr Szwalb. Duży wkład w przygoto-
wanie uroczystości rocznicowych wnieśli przewodnicy Grinberg i Szmiawicz oraz 
pozostali członkowie związku. Obywatelski Komitet Uczczenia Dwudziestolecia 
„Makabi” poinformował 4 X 1936r., że  

 
Lat dwadzieścia mija od dnia, gdy garstka młodzieży żydowskiej świadomej swych ce-
lów narodowych i państwowo-twórczych założyła jedno z pierwszych w byłej Kongre-
sówce „Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe Makabi” w Łomży.  
Otwarcie uroczystości nastąpiło w dzień święta Szmini Aceret, na jubileuszo-

wym zebraniu w synagodze. Urządzono Hazkarat Neszamot, czyli Wspominanie 
Dusz działaczy związku „Makabi”, którzy odeszli z tego świata, a wśród nich: leka-
rza dentysty J. Chutorskiego, Chaima Rotszylda – kierownika gospodarczego szpita-
la żydowskiego, Aarona Lina, Drozdowskiego i Mosze Ciśluka. 10 X 1936 r. kilka 
dni po Święcie Sukot odbyła się w „Domu Żołnierza” uroczysta akademia z udzia-
łem reprezentantów wielu związków i w obecności wysokich oficerów z ramienia 
armii i władz. Honorowi goście zajęli miejsca obok przewodniczącego dr. Goldlusta. 
Nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru związku „Makabi”. Sztandar ten ofiaro-
wali w darze związkowi „Makabi” reprezentanci żydowskich związków społecz-
nych. Przedstawiciele władzy zostali zaszczyceni aktem wbicia złotych gwoździ  
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i osadzenia sztandaru na drzewcu. Dr Goldlust rozpostarł zwinięty sztandar i powie-
wał nim ze sceny ponad głowami licznie zgromadzonej publiczności. Był to wspa-
niały sztandar: haftowany, w kolorze niebiesko-białym. Dr Goldlust wygłosił prze-
mówienie po polsku. Mówił o celach „Makabi”, o jego stosunku do społeczeństwa  
i państwa, a zakończył patriotycznymi okrzykami na cześć Polski, prezydenta i na-
czelnego wodza wojsk polskich. Orkiestra 33. pułku odegrała polski hymn, a potem 
Ha-Tikwę. Autor wspomnień w Księdze Pamięci Gminy Żydowskiej Łomża zauwa-
ża, że tym razem władze okazały uprzejmy i odpowiedni stosunek do narodowego 
związku żydowskiego, „także antysemici i przeciwnicy Żydów uszanowali i uczcili 
żydowską siłę oraz zjawisko zorganizowanego i postępowego żydowskiego sportu.” 
Zarówno sala Domu Żołnierza, jak i udział orkiestry wojskowej, zostały użyczone 
związkowi „Makabi” bezpłatnie, jako dar jubileuszowy. Związek „Makabi” zorgani-
zował jeszcze trzecią uroczystość, która rozpoczęła się pochodem z pochodniami. 
Następnie na scenie pojawiły się drużyny „Makabi, pokazując swoje postępy w ćwi-
czeniach sportowych i gimnastycznych. Odznaczyły się tu dziewczęta i wielką uwa-
gę przyciągnęły ich występy: Chamilbaskiej, Brzozowskiej, Atkowicz, Haktner. 
Podobnie i występy mężczyzn, takich jak Kajler, Lewjusz, Fridman, Panicz, Wiłko-
mirski, Brzozowski, Flenberg i młody Zalcsztejn. Na walnym zebraniu, które odbyło 
się po jubileuszowych obchodach, został wybrany nowy zarząd: Herman Berger – 
przewodniczący, L. Jesionowski, Pesach Kac, H. Berman, Josef Rybak, H. Brzo-
zowski, Helma Rejzel Markowicz i Mosze Kejler. W 1936 r. działacze ŁKS Legion 
A. Śledziński i Wacław Cieśluk oraz działacze „Żydowskiego Towarzystwa Gimna-
styczno-Sportowego Makabi” Rybak i mecenas Graubart uczestniczyli w Walnym 
Zgromadzeniu Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Delegat ŁKS 
Legion wybrany został do komisji skrutacyjnej, zaś delegat łomżyńskiej „Makabi”, 
Rybak do Komisji „Matki” – uchwał i wniosków. Wacław Cieśluk po raz pierwszy 
jako przedstawiciel Łomży wybrany został do zarządu BOZPN, do wydziału gier  
i dyscypliny (Lewiński 1952: 204, 205; „Przegląd Łomżyński” 1936, nr 7: 6; nr 42: 3). 

W 1937 r. zmalała liczba członków „Odrodzenia”. Wielu wyemigrowało do 
Izraela, kilka osób zmieniło miejsce zamieszkania, przenosząc się do Warszawy i in-
nych miast lub za granicę. W tym czasie osłabł także związek „Makabi”. Skutkowało 
to nie tylko ubytkiem członków, ale także brakiem funduszy na wynajem bardziej 
odpowiedniego do potrzeb klubowych lokalu. Postanowili zatem korzystać z sali 
stowarzyszenia „Odrodzenie”, jako współlokatorzy. 22 I 1938 r. odbyło się uroczyste 
poświęcenie tej siedziby. Zebranie otworzył Jaakow Safirsztejn. Na scenie ceremo-
nialnie rozpostarto sztandary „Odrodzenia”, „Makabi” i organizacji młodzieżowych. 
Na przewodników związku „Makabi” zostali wybrani oficer Feldman i Podróżnik. 
Odtąd zabawy i zebrania towarzyskie organizowano we współpracy z „Odrodze-
niem” (Lewiński 1952: 205). 

Na początku 1939 r. odbyło się ogólne zebranie, dwudzieste trzecie od powsta-
nia związku „Makabi” i ostatnie – przed Zagładą. Na to ostatnie zgromadzenie przy-
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byli: Moris Friszman – przewodniczący, Herman Berger i Lijon Jasionowski – za-
stępcy. Jechezkel Borsztejn – sekretarz, magister Zalkin (właściciel apteki) – skarb-
nik. Josef Rybak – referent sportu i do spraw zbiorki pieniędzy na rzecz wioski ma-
chabejskiej w Izraelu, Nachman Ołtarz – referent do spraw kultury, L. Dylatycki – 
kierownik gospodarczy, Dawid Hafner i Josef Platau – członkowie (Lewiński 1952: 
205). „Makabi” integrowało żydowskich mieszkańców Łomży przez organizowanie 
ich sportowej aktywności. Wycieczki, majówki, mecze sportowe z polskimi kluba-
mi, a szczególnie z Łomżyńskim Klubem Sportowym budziły poczucie solidarności 
narodowej wśród Żydów i zajęły istotne miejsce we wspomnieniach łomżyńskich 
Żydów ocalałych z Zagłady (Testimony 1916). 

 
Sekcja piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Makabi” 
 
Zasady gry w piłkę nożną przybliżyli łomżanom stacjonujący w Łomży legioni-

ści. W latach 1917–1918 łomżanie z ciekawością obserwowali rozgrywki w nowych 
dyscyplinach, nieznanych dotychczas na terenie Łomży. Dyscyplinami tymi były 
piłka ręczna (szczypiorniak) i piłka nożna. Ich zasady przybliżyli mieszkańcom 
Łomży polscy wojskowi, którzy uczyli się ich w przerwach podczas działań fronto-
wych I wojny światowej w okolicach Polskiej Góry na Wołyniu. W szeregach legio-
nowych znaleźli się piłkarze z znanych klubów Małopolski: z lwowskiej „Pogoni”  
i „Czarnych” oraz krakowskiej „Cracovii” i „Wisły”. „Wiarus” poinformował o po-
siadaniu wyekwipowanych drużyn piłkarskich przy 1., 4., 5. pułku piechoty, 1. pułku 
artylerii i 2. pułku ułanów oraz o posiadaniu przez nie własnych boisk. Istniała też 
wspólna drużyna nazywana „Legią” (Lewicki 1929: 13; Pomarański 1931: 24; 
„Wiarus” 1933, nr 18: 403; „Wspólna Praca” 1917, nr 10 i 11: 107, nr 12, 13: 123, nr 
15: 151). Mecze rozgrywali między sobą stacjonujący w Łomży, a później także 
internowani przez Niemców w łomżyńskich koszarach legioniści polscy. Jerzy Gór-
ko poinformował o pokazowych piłkarskich spotkaniach rozgrywanych w Łomży 
przez oficerów i żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich (Górko 2010: 10; 
Pestka 1998: 12, 13). W 1917 r. „Wspólna Praca” poinformowała, że z bardzo du-
żym zainteresowaniem oglądano mecze piłki nożnej, które odbywały się na „boisku 
fotbalowym” przy ulicy Nowogrodzkiej. Nie udało się uzyskać informacji o dokład-
niejszej lokalizacji tego boiska. Przeciwnikami 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich 
stacjonującego w Łomży był 5. p. p. Legionów oraz 1. Pułk Ułanów. 20 V 1917 r. 
odbył się mecz między drużyną 4. p. p. umieszczoną w Łomży po dyslokacji z Ze-
grza, a 1. pułku ułanów. Wygrała drużyna 4. p. p., nieznany jest wynik tego meczu. 
„Wspólna Praca” oceniła, że  

 
Drużyna ułanów, choć młoda, wykazuje bardzo dobry materiał, dużą zaciętość w obronie 
i szybkość ataku, brak jej jednak jeszcze zgrania i tej rutyny, którą czwartacy po wielu 
publicznych machach już posiadają. Publiczność dopisała bardzo licznie, biorąc żywy 
udział w perypetiach gry i mimo woli snując refleksje „że ci sami młodzi fottbaliści dwa 
lata z górą inną „grę” toczyli w śmiertelnym ogniu dział i karabinów, do tej zaś sportowej 
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gry zaprawiać się najpierw zaczęli na froncie tuż za okopami. („Wspólna Praca” 1917, nr 
10 i 11: 107).   
17 VII 1917 r. w meczu miejscowej ligi grali juniorzy z 4. p. p. i 5. p. p. stacjo-

nującym w Różanie i Zegrzu. Zwyciężyła stosunkiem goli 3 : 2 drużyna 4. p. p. Ko-
respondent „Wspólnej Pracy” poinformował, że „Przebieg gry interesujący. Da się 
zauważyć brak zainteresowania tym sportem, wśród miejscowej publiczności, której 
mimo niskich cen wstępu i pięknej pogody było bardzo mało” („Wspólna Praca” 
1917, nr 12, 13: 123). 5 VIII 1917 r. w meczu rewanżowym między drużynami 4. p. 
p. a 5. p. p. zwyciężyli juniorzy 4. p. p. („Wspólna Praca” 1917, nr 15: 151). Za 
wstęp na te widowiska sportowe pobierano niską opłatę. W następnych latach, do 
1925 r., do czasu zbudowania stadionu 33. p. p. w Łomżycy rozgrywano mecze piłki 
nożnej na nadnarwiańskich łąkach nazywanych pulwami (Dobroński 1983: 211; 
Pestka 2000: 10, 11; Pestka 1998: 12; Stupakowski 1972).  

Legionista, Władysław Kęsik we wspomnieniach ze Szczypiorna i Łomży za-
mieścił zdjęcia i informacje dotyczące nauki tańca, codziennego uprawiania gimna-
styki i sportowych gier zespołowych. Szczególnym powodzeniem cieszyły się pra-
wie codzienne mecze szczypiorniaka. W roli kibiców występowali internowani le-
gioniści, niemieccy żołnierze oraz niemieckie sanitariuszki. Kierownikiem „Koła 
racjonalnego rozwoju fizycznego”, w ramach którego ta aktywność się odbywała, 
był wachmistrz Świderski z 1. pułku ułanów. Społeczność żydowska, która w tych 
latach stanowiła liczniejszą część mieszkańców miasta z tych przykładów uczyła się 
zasad nowych dyscyplin (Kęsik 1936 : 20, 73, 78, 81, 82, 86; Snopko 2008: 235–237).  

Franciszek Grochocki na łamach „Przeglądu Łomżyńskiego” z 1932 r. poinfor-
mował, że po 1918 r. w Łomży: „przy 33 p. p. powstaje drużyna piłki nożnej «Pie-
chur», jako przeciwnicy organizują się «Strzelec» i «ŻKS Makabi»” („Przegląd 
Łomżyński” 1932, nr 10: 5, 6, 7). W 1928 r. zorganizowany został Łomżyński Klub 
Sportowy. Rafał Wszędyrówny o powstaniu ŁKS informował: „Trudno określić 
datę, ale gdzieś w 1928 r.”. „Poprzednie nazwy brzmiały: „Strzelec”, „Łomżynian-
ka”, później ŁKS( Stupakowski 1972). 

2 II 1923 r. urządzono w sali „Reduty” uroczyste spotkanie członków i sympa-
tyków „Makabi”. Na spotkaniu tym powołano oddział koszykówki oraz piłki nożnej. 
Szkolenie w tych dyscyplinach odbywało się pod kierunkiem sprowadzonego  
z Płocka komendanta Zeligmana. Piłka nożna była grą, która stała się najpopularniej-
szą dyscypliną sportową w klubie. Uatrakcyjniała programy festynów i świąt, piłka-
rze „Makabi” brali udział w rozgrywkach o mistrzostwo Łomży, okręgowego 
związku piłki nożnej, w meczach towarzyskich z drużynami z Łomży i innych miast, 
w rozgrywkach o puchar „Przeglądu Łomżyńskiego” w 1935 r., wchodzili w skład 
reprezentacji Łomży w meczach z reprezentacjami i innych miast i klubów. Henryk 
Pestka informuje o graniu w latach 1919–1924 w piłkę nożną w „Makabi”, „Strzel-
cu”, w Uczniowskim Klubie Sportowym przy Gimnazjum im. Ks. Piotra Skargi  
i Żydowskim Uczniowskim Klubie Sportowym przy Gimnazjum dr. Szymona Gold-
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lusta. W 1923 r. bardzo obiecująco zapoczątkowała działalność sekcja piłki nożnej. 
Po pierwszym meczu z drużyną 33. pułku, który stacjonował w Łomży, „Makabi” 
wywarła dobre wrażenie na kibicach. Wprawdzie wynik był 1 : 2 na korzyść 33. 
pułku, ale zawodnicy z „Makabi” pokazali dobrą grę. Drugi mecz odbył się w Ostro-
łęce. Rozegrano mecz z drużyną żydowskiego oddziału sportowego „Narew”,  
z udziałem polskich ułanów. Sytuacja się odmieniła. Gra zakończyła się wynikiem  
1 : 4 na korzyść drużyny „Makabi”. W grze wyróżnili się szczególnie: M. Platin, 
Kania, Mizrach, Jastrząb, Kafar (grał ze złamaną ręką) i inni (Lewiński 1952: 202; 
Pestka, 1983: 14, 15, 16, 22).  

 
Tab. V. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-

kabi” w Łomży w 1923 r. 
 

Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 
1. – Łomża drużyna 33. p. p. 1 : 2  
2. – Ostrołęka drużyna żydowskiego 

oddziału sportowego 
„Narew” z Ostrołęki 

4 : 1 drużyna „Narew” wzmocnio-
na została zawodnikami  
z 5. pułku ułanów, który sta-
cjonował w Ostrołęce  

  
Źródło: Lewiński 1952: 202; Pestka 1983: 14, 15, 16, 22 (pierwsza cyfra wyniku jest 

liczbą bramek zdobytą przez drużynę „Makabi” Łomża); wywiad z T. Mro-
zek z Ostrołęki2.  

 
F. Grochocki poinformował, że w 1925 r. rozegrano mecz „Żydowskiego Klubu 

Sportowego Makabi” z klubem „Strzelec”. Zakończył się on remisem 1 : 1 oraz  
o meczu wygranym wynikiem 1 : 0 z „Żydowskim Uczniowskim Klubem Sporto-
wym”. Mecze te rozegrano w Łomży. Brak jest informacji o dokładnych datach ich 
odbycia. 12 V 1925 r. w Czerwonym Borze, w meczu między żydowską reprezentacją 
Łomży a Ostrołęki zwyciężyli zawodnicy z Ostrołęki rezultatem 1 : 0. 12 VII 1925 r. 
żydowska reprezentacja Łomży wygrała w Zambrowie wynikiem 2 : 0 z „Amatorami” 
z Ostrołęki. 2 VIII 1925 r. drużyna „Żydowskiego Klubu Sportowego” z Łomży wy-
grała w Kolnie wynikiem 8 : 0 z miejscową reprezentacją miasta. W VIII 1925 r. mecz 
z drużyną „Amatorów” w Ostrołęce zakończył się wynikiem remisowym 1 : 1 (Gro-
chocki; „Wspólna Praca” 1925, nr 10: 7; nr 14: 7; nr 16: 6; 17: 5; wywiad z T. Mrozek 
z Ostrołęki). 

 
 

__________ 
 
2 „Pierwszą profesjonalną organizacją sportową w Ostrołęce była żydowska Jutrzenka-Morgenstern, 

założona w 1922. Istniała osiem miesięcy. Zapewne ludzie wcześniej w niej grający później kopali pod 
szyldem amatorów (bo już nie profesjonalistów, jak o sobie dumnie pisali mając Jutrzenkę). Druga Ju-
trzenka pojawiła się ponad dekadę później”. 
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Tab. VI. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-
kabi” w Łomży w 1925 r.  

Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 
1. 12 V  Czerwony 

Bór 
„Amatorzy” Ostrołęka 0 : 1 ŻKS „Makabi”  

reprezentował Łomżę 
2. 12 VII Zambrów „Amatorzy” Ostrołęka 2 : 0 ŻKS „Makabi”  

reprezentował Łomżę 
3. VII Ostrołęka „ŻKS Makabi „ Łomża 0 : 1 ŻKS „Makabi”  

reprezentował Łomżę 
4. 2 VIII Kolno reprezentacja Kolna 8 : 0 ŻKS „Makabi”  

reprezentował Łomżę 
5. VIII Ostrołęka „Amatorzy” Ostrołęka 1 : 1 ŻKS „Makabi”  

reprezentował Łomżę 
6.  VIII Łomża „KS Strzelec” Łomża 1 : 1 ŻKS „Makabi”  

reprezentował Łomżę 
7. - Łomża „Żydowski Uczniowski Szkol-

ny Klub Sportowy” Łomża 
1 : 0 – 

 
Źródło: Grochocki; „Wspólna Praca” 1925, nr 10: 7; nr 14: 7; nr 16: 6; nr 17: 5; wy-

wiad z T. Mrozek z Ostrołęki. 
 
W 1926 r. zespół piłki nożnej łomżyńskiej „Makabi” pokonał w Łomży wynikiem 

3 : 0 drużynę „Strzelca” Łomża. W meczu rewanżowym rozegranym również w Łom-
ży wygrał 4 : 1 „Strzelec”. W meczu rozegranym 18 VII między reprezentacją Ostro-
łęki a reprezentacją złożoną ze „Strzelca” i ŻKS z Łomży wygrała łomżyńska drużyna 
wynikiem 1 : 0. W kolejnych meczach między tymi zespołami uzyskano w Łomży 
wynik 5: 3 na korzyść reprezentacji Ostrołęki i w Ostrołęce wygrali zawodnicy z Łom-
ży wynikiem 5 : 0. W meczu ŻKS „Makabi” z „Amatorami” z Os-trołęki w Czerwo-
nym Borze wygrało „Makabi” rezultatem 5 : 2 (Grochocki; Pestka 1998: 15; „Wspólna 
Praca” 1926, nr 19: 6). 

 
Tab. VII. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-

kabi” w Łomży w 1926 r.   
Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 
1. – Łomża „KS Strzelec” Łomża 3 : 0 – 
2. – Łomża „KS Strzelec” Łomża 1 : 4 – 
3. 18 VII Łomża reprezentacja Ostrołęki 1 : 0 utworzono wspólną reprezen-

tację Łomży z KS „Strzelec” 
4. – Cz. Bór „Amatorzy” Ostrołęka 5 : 2  
5. – Łomża reprezentacja Ostrołęki 3 : 5 utworzono wspólną reprezen-

tację Łomży z KS „Strzelec” 
6. – Ostrołęka reprezentacja Ostrołęki 5 : 0 utworzono wspólną reprezen-

tację Łomży z KS „Strzelec” 
 

Źródło: Grochocki; Pestka 1998: 15; „Wspólna Praca” 1926, nr 19: 6. 
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W 1927 r., mimo trudności organizacyjnych i finansowych, klub uczestniczył  
w życiu sportowym miasta. Sytuacja ta skutkowała jednak słabym poziomem spor-
towym zespołów klubowych. 3 VIII 1927 r. „Makabi” przegrała mecz piłki nożnej  
z „Łomżynianką” aż 6 : 0. Korespondent „Wspólnej Pracy” stwierdził, że „nie było 
żadnej przyjemności patrzeć jak „Łomżynianka” prawie bez wysiłku dawała jeden 
gol po drugim” (Grochocki; „Wspólna Praca” 1927, nr 6: 14). „Wspólna Praca”  
z 1927 r. bardzo krytycznie oceniła pracę treningową w klubie żydowskim („Wspól-
na Praca” 1927, nr 6: 14). „Przegląd Sportowy” z 1927 r. poinformował o zdecydo-
wanej przewadze „Łomżynianki” i dobrej grze jej zawodników: Stańczuka i Go-
siewskiego oraz wyróżnił dobre sędziowanie arbitra Pektyna („Przegląd Sportowy” 
1927, nr 37: 6). „Łomżynianka” grała z kilkoma rezerwowymi w składzie drużyny. 
„Echo Szkolne” z 1927 r. oprócz wymienionych w „Łomżyniance” wyróżniło grę 
bramkarza Bosowskiego, a w klubie żydowskim Ratnera. Jako słabą oceniło grę 
Garbarskiego, bramkarza „Makabi”. Pismo to podkreśliło zasługi Stańczuka grające-
go na pozycji prawego łącznika. Strzelił on z karnego pierwszą bramkę w szóstej 
minucie gry. Piłka wpadła do bramki tuż pod poprzeczką. Dalsze 5 bramek też były 
dziełem tego gracza („Echo Szkolne” 1927, nr 2: 13). „Wspólna Praca” z 1927 r. 
poinformowała, że „po dawnym «ŻKS» zostały tylko szczątki; jest kilku dobrych 
graczy, ale drużyna jako całość słaba” („Wspólna Praca” 1927, nr 6: 14, nr 8: 10, 11 
12). F. Grochocki poinformował, że w 1927 r. łomżyńskie drużyny rozegrały ogółem 
15 meczów. W rozgrywkach w Łomży i poza miastem uczestniczyło 5 drużyn łom-
żyńskich. Były nimi: drużyna działająca przy Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi, dru-
żyna przy 33. p. p.; drużyna Szkoły Mierniczej, drużyna „Klubu Sportowego Łom-
żynianka” i drużyna „Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego Ma-
kabi”. Najlepsze wyniki w rywalizacji 5 drużyn piłkarskich Łomży w 1927 r. osią-
gnęła „Łomżynianka” („Echo Szkolne” 1927, nr 5: 20, 21, 22; Grochocki: 105). 

12 VII 1928 r. „Makabi” Łomża pokonało w Ostrowi Mazowieckiej reprezentację 
tego miasta wynikiem 5 : 3. 15 VII 1928 r. mecz z „Łomżyńskim Klubem Sporto-
wym” sędzia zakończył przy stanie wyniku 0 : 0. Powodem było pęknięcie piłek do 
gry i brak innych na zmianę (Grochocki). 29 VII 1928 r. łomżyńskie „Makabi” poko-
nało w Kolnie miejscową reprezentację wynikiem 4 : 1. Drugi mecz z kolneńską dru-
żyną przegrało 3 : 0 walkowerem z powodu nie przyjechania na mecz. 14 VIII 1928 r. 
„Makabi” wygrała mecz z ŁKS Łomża 1 : 0. Mecz został przerwany, lecz redaktor 
„Echa Szkolnego” z tego roku nie zamieścił informacji, co było tego powodem. Poin-
formował tylko, że „nie odznaczył się piękną grą współzawodników” (Grochocki; 
„Echo Szkolne” 1928, nr 7: 15; „Przegląd Sportowy” 1928, nr 34: 6). W sierpniu 1928 
r. „Makabi” w wyjazdowym meczu z drużyną Ostrowi Mazowieckiej przegrała sto-
sunkiem bramek 5 : 3. W jednym z ostatnich meczów sezonu Żydowski Klub Sporto-
wy „Makabi” przegrał 3 : 0 walkowerem mecz z ŁKS. Zawodnicy „Makabi” nie sta-
wili się na mecz (Grochocki; „Przegląd Sportowy” 1928, nr 37: 5; nr 49: 5). W Za-
mbrowie „Makabi” wygrało mecz z drużyną 71. p. p. wynikiem 3 : 1. Gole zdobyli: 
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Garbarski, Jeleń i Wiszniewski. W Grajewie z reprezentacją Grajewa przegrała 2 me-
cze wynikiem 3 : 0 i 5 : 0. Według rankingu drużyn piłki nożnej w nieoficjalnych mi-
strzostwach Łomży na rok 1928 prowadzonym przez Franciszka Grochockiego I miej-
sce zajął Łomżyński Klub Sportowy, który rozegrał 9 meczów, nie przegrał żadnego  
z nich, 2 mecze zremisował. Zdobył w tych meczach 37 goli i 13 stracił. Drugie miej-
sce zdobyło ŻTGS „Makabi”. Grało 6 meczów, zdobywając 12 goli i tracąc 16. Trze-
cie miejsce zajęła drużyna „WKS 33 p. p.”, który rozegrali tylko 3 mecze z ŁKS, zdo-
bywając 6 goli i tracąc 16. Kolejne miejsca zdobyła nowo utworzona drużyna „Olim-
pia”, która wygrała mecz z rezerwą ŁKS wynikiem 5 : 0 oraz ŁKS II („Echo Szkolne” 
1928, nr 9: 18; Grochocki: 87; „Stadion” 1929, nr 4: 14). 

 
Tab. VIII. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-

kabi” w Łomży w 1928 r.  
Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 
1. 13 V Ostrołęka „Narew” Ostrołęka 2 : 2  
1. – Grajewo reprezentacja Grajewa 0 : 5 – 
2. 12 VII Ostrów  

Mazowiecka 
reprezentacja Ostrowi 
Mazowieckiej 

5 : 3  

3. 15 VII Łomża „Łomżyński Klub  
Sportowy” 

0 : 0 – 

4. 29 VII Kolno reprezentacja Kolna 4 : 1 – 
5. – Kolno reprezentacja Kolna 0 : 3  

6. 14 VIII Łomża „Łomżyński Klub  
Sportowy” 

1 : 0 mecz przerwany przez 
sędziego. 

7. VIII Łomża „Łomżyński Klub  
Sportowy” 

0 : 3 walkower dla ŁKS 

8. VIII Ostrów  
Mazowiecka 

reprezentacja Ostrowi 
Mazowieckiej 

3 : 5  

9. – Kolno PWWF Kolno 3 : 0 walkower dla Kolna 
10. 30 IX  Łomża „Łomżyński Klub  

Sportowy” 
4 : 2  
(2 : 2) 

strzelcy bramek dla ŁKS: 
Cieśluk, Stańczyk (2), 
Westfalewicz; dla „Ma-
kabi”: Jeleń, Muszyński 

11. – Zambrów drużyna 71 p. p.  
z Zambrowa 

3 : 1 bramki strzelili: Jeleń, 
Garbowski i Wiszniew-
ski 

12. – Grajewo reprezentacja Grajewa 0 : 3 – 
 

Źródło: „Echo Szkolne” 1928, nr 9: 18; Grochocki; Pestka 2000: 13; „Przegląd Spor-
towy” 1928, nr 34: 6; nr 37: 5; nr 49: 5; „Stadion” 1929, nr 4: 14. 
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W lipcu 1929 r. Żydowski Klub Sportowy „Makabi” poniósł porażkę 5 : 0  
w meczu z Łomżyńskim Klubem Sportowym. W drużynie ŁKS grało 2 rezerwo-
wych. Gra zawodników była bardzo dynamiczna, pod bramką ŻKS było wiele cie-
kawych akcji. Dla ŁKS strzelili po 2 bramki Cieśluk i Sierzputowski, 1 Grochocki. 
Wyróżnili się także pomocnicy Suchocki i Arasimowicz oraz bramkarz Samełko.  
W ŻKS wyróżnił się w ataku Jeleń, a w obronie Radner i Dziubkiewicz. Sędziował 
dobrze Leon Pfeffer („Przegląd Sportowy” 1929, nr 42: 5; 1934, nr 42: 5). 

2 VIII 1931 r. Żydowski Klub Sportowy „Makabi” Łomża wygrał mecz piłki 
nożnej z „Makabi” Łomżyca wynikiem 5 : 0. Bramki strzelił Jeleń i Stolarczyk (Gro-
chocki; „Przegląd Sportowy” 1931, nr 69 z 29 VIII, s. 4). W meczu „Makabi” z druży-
ną „33 p. p.” wygrali wojskowi wynikiem 7 : 0. Bramki strzelił Dobrowolski. Sędzia 
Marian Ouindt nie odgwizdywał spalonych. Nie wiodło się „Makabi” także w innych 
meczach tego sezonu z wojskowymi. Wszystkie mecze kończyły się na korzyść woj-
skowych wynikami: 10 : 2, 6 : 2, 2 :1, 2 : 0. W pojedynkach z „Makabi” Ostrołęka ko-
rzystniejsze wyniki osiągano na boisku w Łomży. Z 3 meczów tego sezonu z tym 
przeciwnikiem 2 mecze przegrało łomżyńskie „Makabi”, jeden wynikiem 3 : 1. Wy-
grało tylko 1 wynikiem 2 :1 (Grochocki). 29 VIII 1931 r. łomżyńskie „Makabi” uległo 
wynikiem 2 : 0 drużynie 33. p. p. Zespół żydowski wzmocniony został 3 obcymi za-
wodnikami z Grajewa i Ostrołęki. Dla wojskowych bramki zdobył Dobrowolski, który 
dobrze rozgrywał akcje z Bończykiem. Wyróżnił się także Długołęcki, który skutecz-
nie rozbijał wszelkie akcje ataku biało-niebieskich. Sędzia, Marian Quindt nie odgwiz-
dywał spalonych (Grochocki; „Przegląd Łomżyński” 1931, nr 28: 4).  

W 1931 r. w meczu Żydowskiego Klubu Sportowego „Makabi” z drużyną „33 
p. p.” zwyciężyła drużyna wojskowych 2 : 0. Drużyna „Makabi” grała wzmocniona 
3 graczami z Grajewa i Ostrołęki. Bramki strzelił Dobrowolski z dobrych zagrań 
Bończyka („Przegląd Łomżyński” 1931, nr 28: 4). 

 
Tab. IX. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-

kabi” w Łomży w 1931 r. 
 

Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik 
1. – Łomża „WKS 33. p. p.” Łomża 0 : 7 
2. – Łomża „WKS 33. p. p.” Łomża 2 : 10 
3. – Łomża „WKS 33. p. p.” Łomża 1 : 2 
4. – Łomża „WKS 33. p. p.” Łomża 2 : 6 
5. – Łomża „Makabi” Ostrołęka 2 : 1 
6. 2 VIII Ostrołęka „Makabi” Ostrołęka 0 : 5 
7. VIII Łomża „Makabi” Łomżyca 5 : 0 
8. 29 VIII Łomża „WKS 33. p. p.” Łomża 0 : 2 
9. – Ostrołęka „Makabi” Ostrołęka 1 : 3 
10. – – „Makabi” Ostrołęka – 

 
Źródło: Grochocki; Pestka 2000: 13; „Przegląd Łomżyński” 1931, nr 28: 4; „Prze-

gląd Sportowy” 1931, nr 69: 4; wywiad autora z T. Mrozek z Ostrołęki. 
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W pierwszym meczu sezonu w 1932 r. „Makabi” zremisowała z drużyną 33.  
p.p. wynikiem 1 : 1. Najlepszym zawodnikiem na boisku był Bończyk z 33. p.p. 
(„Przegląd Sportowy” 1932, nr 35: 5).W jednym z pierwszych meczów sezonu  
w 1932 r. „Makabi” Łomża wygrała z drużyną „WKS 33 p. p.” wynikiem 3 : 2. 
„WKS 33 p. p.” grał w eksperymentalnym składzie i był na etapie kompletowania 
zespołu do rozgrywek („Przegląd Łomżyński” 1932, nr 32: 11, 12). 28 VI 1932 r.  
w meczu między tymi drużynami zespół „WKS 33. p. p.” uzyskał wynik 15 : 0. Gole 
dla wojskowych zdobyli: Bończyk (8), Boblewski (4), Cholewiński (2) i Pietrus (1). 
Nie jest znana przyczyna tak wysokiej porażki (Grochocki). W sierpniu 1932 r. ze-
spół „Makabi” odniósł wynikiem 2 : 1 zwycięstwo w meczu z „Gwiazdą” Łomża. 
Nie przyszło jednak ono łatwo. Do przerwy utrzymał się wynik 0 : 0. Dopiero  
w pierwszych minutach 2 połowy „Makabi” udało się strzelić 2 gole. „Gwiazda” 
uzyskała gola z karnego za faul na polu bramkowym. Mecz oglądało ponad 1500 
osób. Sędziował Leon Pfeffer („Przegląd Łomżyński” 1932, nr 34: 9). W sierpniu 
1932 r. „Makabi” zremisowało w Łomży, wynikiem 1 : 1 z „Hapoelem” Ostrołęka. 
Poziom gry był słaby. Na mecz przybyły jednak tłumy kibiców, którzy podzieli się 
na zwolenników Łomży i Ostrołęki. Mecz sędziowało nieporadnie 3 sędziów, po-
zwalając zawodnikom na łamanie przepisów (Pestka 2000: 17, 18; „Przegląd Łom-
żyński” 1932, nr 32: 11; nr 35: 5; nr 34: 9; nr 69: 4). W sierpniu 1932 r. „Makabi” 
wygrała wynikiem 2 : 1 z łomżyńską „Gwiazdą”. Pierwsza połowa meczu zakończy-
ła się wynikiem bezbramkowym. „Makabi” atakowała, lecz nie mogła pokonać 
obrony „Gwiazdy” i dobrze grającego bramkarza. „Gwiazda” utrzymywała przez 
znaczny czas gry pod koniec meczu przewagę. Nie spowodowało to jednak sukcesu 
bramkowego. W drugiej połowie meczu „Gwiazda” zdobyła gola z rzutu karnego za 
faul na polu bramkowym. Uzyskany wynik publiczność uznała za sukces Gwiazdy”. 
„Makabi” uznawano za najmocniejszy żydowski zespół piłki nożnej w Łomży. 
Mecz obserwowało ponad 1500 kibiców. Sędziował Leon Pfeffer („Przegląd Łom-
żyński” 1932, nr 34: 9). We wrześniu 1932 r. „Makabi” rozegrała w Łomży mecz  
z „Hapoelem” Ostrołęka. Zakończył się on wygraną „Makabi” stosunkiem bramek  
6 : 1. „Hapoel” grał wzmocniony 3 graczami z ostrołęckiego klubu „Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej”. Spowodowało to komentarz w „Przeglądzie Łomżyńskim”  
z 1932 r. o niezgodności programu z postępowaniem tej organizacji. Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej bowiem reprezentowało postawę antysemicką. Zdecydowaną 
przewagę w meczu miała „Makabi”. Bramki dla „Makabi” strzelili: Blumowicz (2), 
Goldberg (2), Jeleń I (1) i Jeleń II (1). Sędziował Leon Samełko („Przegląd Łomżyń-
ski” 1932, nr 37: 11). W kolejnym meczu rozegranym w Ostrołęce między tymi 
drużynami, na początku X „Makabi” uzyskała wynik 4 : 1. Bramki dla „Makabi” 
zostały zdobyte w pierwszej połowie meczu. W 2 połowie „Makabi” ograniczyło się 
głównie do gry defensywnej. Bramki zdobył Jeleń II (2), Jeleń I (1) i Blumowicz (1). 
Sędziował Leon Samełko. Był to czwarty wygrany mecz „Makabi” w tym sezonie  
z „Hapoelem” Ostrołęka („Przegląd Łomżyński” 1932, nr 41: 11). W październiku 
1932 r. w łomżyńskim derby między Żydowskim Towarzystwem Sportowo Gimna-
stycznym „Makabi” a Łomżyńskim Klubem Sportowym w meczu o mistrzostwo 
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Łomży zwycięstwo wynikiem 3 : 2 odniósł zespół ŁKS. Mecz wywołał duże zainte-
resowanie łomżan. „Przegląd Łomżyński” z 1932 r. zamieścił na swoich łamach 
skład drużyn i dokładną relację z meczu. W ŁKS grali: Samełko I, Geniszewski, 
Kowalik, Cieśluk, Wszędyrówny, Rysiak, Stefanek, Suchocki, Goss, Antkowiak, 
Kwiek. „Makabi” reprezentowali: Cybulski, Brzozowski, Kornecki, Frydman, Gar-
barski, Ołtarz, Echt, Blumowicz, Ołtarz, Jeleń I, Jeleń II i Dunowicz. Gole strzelili: 
Antkowiak (2), Goss, Garbarski, Blumowicz po jednej. Wyróżnił się Wszędyrówny 
z ŁKS, który tzw. krótkim kryciem uniemożliwił najlepszemu graczowi biało-
niebieskich Jeleniowi I możliwość zagrażania bramce. W „Makabi wyróżnili się: 
napastnicy – Jeleń I i Jeleń II, Frydman, Kornecki i bramkarz Cybulski. ŁKS nie 
wykorzystał przewagi w grze do zdobycia większej liczby goli. W trzeciej minucie 
jednego gola dla biało-czerwonych zdobył Goss. W 31 minucie gola dla biało-
niebieskich po błędzie Samełki na bramce zdobył Garbarski. Drugiego gola dla ŁKS 
zdobył Antkowiak. Do przerwy utrzymał się wynik 2 : 1. Po przerwie Blumowicz 
wyrównuje wynik meczu wykorzystując błąd bramkarza na 2 : 2. Pomógł mu w tym 
Jeleń II, celnie wybijając piłkę z kornera. Dobrze rozgrywał piłkę na polu gry „Ma-
kabi” Suchocki. Braki kondycyjne na wskutek służby wojskowej nie pozwoliły mu 
w pełni wykorzystać swoich możliwości. W trzydziestej dziewiątej minucie Antko-
wiak silnym strzałem zdobył bramkę i ustalił końcowy wynik meczu. Gra odbywała 
się w szybkim tempie mimo bardzo mocnego wiatru. Sędziował Leon Pfeffer. Mecz 
oglądało ponad 500 osób („Przegląd Łomżyński” 1932, nr 42: 11, 12; Wszędyrów-
ny). Wojskowi natomiast przegrali z „Makabi” 2 : 3. W związku z takimi wynikami 
tytuł nieoficjalnego mistrza Łomży przypadł dla ŁKS. „Przegląd Łomżyński”  
z 1932 r. ocenił w rywalizacji drużynę „WKS 33. p. p.” na drugim miejscu w Łomży 
jako zespół „o niestałym, płynnym składzie, drużynę o bardzo dobrej kondycji fi-
zycznej, którą pokrywa braki fizyczne i brak racjonalnego treningu”. Na dalszych 
miejscach wymienił drużynę Straży Ogniowej „Zorza” z Łomżycy i na czwartym 
miejscu „Makabi” z Łomży. Drużyna „Zorzy” w ocenie redaktora „Przeglądu Łom-
żyńskiego” z 1932 r. przeważała nad „Makabi” z Łomżycy wytrzymałością i ambi-
cją w grze, grała bardzo ostro, nawet brutalnie, ale uchodziło jej to dzięki pobłażli-
wości sędziów. Na kolejnej pozycji ocenił drużynę robotniczego klubu „Gwiazda” 
„technicznie i taktycznie jeszcze słabą, lecz usilnie trenującą z myślą o lepszej przy-
szłości”. Na ostatnim miejscu ocenił drużynę „Makabi” z Łomżycy, która wzmoc-
niona nawet zawodnikami „Zorzy” przegrała z drużyną 33. p. p. wynikiem 15 : 0. 
Kluby „Zorza” i „Makabi” z Łomżycy posiadały wyłącznie sekcje piłki nożnej  
i funkcjonowały tylko od wiosny do jesieni. Zimą nie wykazywały żadnej aktywno-
ści sportowej. W 1932 r. w miejskiej rywalizacji drużyn piłki nożnej brały udział  
4 kluby z Łomży i 2 z Łomżycy. Z łomżyńskich klubów tylko ŁKS był zgłoszony do 
rozgrywek „Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej” („Przegląd Łom-
żyński” 1932, nr 29: 8; nr 32: 11; nr 34: 9; 1933, nr 3: 11; Wszędyrówny). 
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Tab. X. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Maka-
bi” w Łomży w 1932 r.  

Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 
1. IV Łomża „WKS 33 p. p.” Łomża 1 : 1 – 
2. – Łomża „WKS 33 p. p.” Łomża 3 : 2 – 
3. 28 VI Łomża „WKS 33 p. p.” Łomża 0 : 15 – 
4. VIII Łomża „ŻKS Gwiazda” Łomża 2 : 1 – 
5. 21 VIII Łomża „Hapoel” Ostrołęka 1 : 1 – 
5. IX Łomża „ŻKS Hapoel” Ostrołęka 6 : 1 – 
6. IX Ostrołęka  „Hapoel” Ostrołęka – – 
7. X Ostrołęka „ŻKS Hapoel” Ostrołęka 4 : 1 – 
8. 16 X Łomża ŁKS Łomża 2 : 3 – 

 
Źródło: Grochocki; Pestka 2000: 13; „Przegląd Łomżyński” 1932, nr 29: 8; nr 32: 

11, 12; nr 34: 9; nr 37: 11; nr 41: 11; nr 42: 11, 12; 1933, nr 3: 11; „Przegląd 
Sportowy” 1932, nr 35: 5; nr 69: 4; Wszędyrówny; wywiad z T. Mrozek  
z Ostrołęki. 

 
7 V 1933 r. „Makabi” uzyskała remis wynikiem 1 : 1 z Łomżyńskim Klubem 

Sportowym (Wszędyrówny). 13 V 1933 r. w sobotę w meczu między żydowskim 
klubem „Makabi” a „Żydowskim Robotniczym Klubem Gwiazda” zwyciężyli 
„makbyści” wynikiem 4 : 0. Sędziował por. Kaja („Przegląd Łomżyński” 1933, nr 
21: 12). 20 V 1933 r. w sobotę na stadionie 33. p. p. odbył się mecz między drużyną 
33. p. p. a zespołem łomżyńskiego „Makabi”. Przez cały mecz przewagę mieli woj-
skowi, byli też lepiej przygotowani technicznie. Odnieśli zwycięstwo stosunkiem 
bramek 5 : 0. Mecz obserwowało około 1000 widzów. Sędziował Leon Samełko 
(„Przegląd Łomżyński” 1933, nr 24: 12). W czwartek, 1 VII na stadionie 33. p. p. 
odbył się mecz między drużyną 18 kompanii telegraficznej z Piątnicy a „Makabi” 
Łomża. Zwyciężyła „Makabi” stosunkiem goli 4 : 2. Gra była nieciekawa, na niskim 
poziomie sportowym. Sędzia usunął 2 graczy „Makabi” z boiska. Sędziował Leon 
Samełko („Przegląd Łomżyński” 1933, nr 24: 12). 17 i 18 VI 1933 r. gościła  
w Łomży drużyna „Makabi” Białystok. 18 VI 1933 r. łomżyńska „Makabi” odniosła 
w Łomży wynikiem 3 : 0 (2 : 0) zwycięstwo nad swoją imienniczką z Białegostoku. 
Dzień wcześniej, w sobotę „Makabi” Białystok na stadionie wojskowym przegrała 
wynikiem 5 : 2 mecz z „WKS 33. p. p.”. W drugiej połowie meczu gra toczyła się 
głównie pod bramką białostoczan. Obydwa mecze sędziował Leon Pfeffer („Prze-
gląd Łomżyński” 1933, nr 26: 11). W VI łomżyńskie Żydowskie Towarzystwo 
Gimnastyczno-Sportowe „Makabi” rozegrało również na boisku wojskowych mecz 
rewanżowy z drużyną piłki nożnej „Wojskowego Klubu Sportowego 33. p. p.”. Dru-
żyny wystąpiły w swoich najsilniejszych składach. Przez cały mecz znaczną prze-
wagę mieli wojskowi. Do przerwy zdobyli 2 gole. W drugiej połowie meczu, mimo 
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nadal posiadanej przewagi nie wykazali się skutecznością strzelecką. Strzelili tylko  
1 gola („Przegląd Łomżyński” 1933, nr 27: 9). W lipcu 1933 r. „Makabi” wygrała  
z „Gwiazdą” Łomża wynikiem 5 : 0 oraz z „Jutrznią” Ostrołęka rezultatem 7 : 1.  
W meczu z „Gwiazdą” widoczna była przewaga taktyczna i techniczna bardziej 
doświadczonych zawodników „Makabi”. W meczu z zespołem z Ostrołęki „Maka-
bi” dominowała pod względem szybkościowym i technicznym. Goście zdobyli ho-
norową bramkę z karnego. Grę utrudniało piaszczyste boisko. Pierwszy mecz sę-
dziował podchorąży Długołęcki, a drugi Leon Pfeffer („Przegląd Łomżyński” 1933, 
nr 30: 12). W lipcu 1933 r. w wyjazdowym meczu towarzyskim z „Hapoelem” 
Ostrołęka łomżyńska „Makabi” zremisowała 2 : 2. Bardzo ładnego gola strzelił 
Blumowicz. Sędziował źle miejscowy sędzia Bajuk („Przegląd Łomżyński” 1933, nr 
32: 12). W lipcu 1933 r. „Makabi” rozegrała w Łomży mecz z drużyną „33 p. p.”. 
Walka była bardzo zacięta, gra toczyła się szybkim tempie, trybuny wypełnione były 
kibicami żydowskimi i polskimi. Każda udana akcja zawodników w biało niebie-
skich strojach, a szczególnie zdobyte gole wzbudzały wybuch głośnego entuzjazmu 
żydowskiej części widowni. Już w trzeciej minucie meczu 1 „Makabi zdobyło jed-
nego gola. Niedługo trzeba było czekać na wyrównanie wyniku. Uczynił to Chole-
wiński. Drużyna „33. p. p.” atakowała przeważnie lewą stroną boiska bo na prawej 
stronie atak wojskowych doskonale likwidował Jeleń II. Kolejnego gola dla pułku 
zdobył Banach. W czterdziestej trzeciej minucie „Makabi” zdobywa gola wyrównuje 
wynik na remis. Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem 2 : 2. W drużynie 
„33 p. p.” wyróżnił się obrońca Długołęcki i zdobywca gola Pietrus. Zwyciężyli 
wojskowi wynikiem 4 : 2. Mecz ten został uznany przez „Przegląd Łomżyński” 
najładniejszym i najciekawszym meczem roku w Łomży. Sędziował dobrze Leon 
Pfeffer mimo niezadowolenia części widowni („Przegląd Łomżyński” 1933, nr 32: 
12). W końcu VIII „Makabi” Łomża rozegrała mecz z ŁKS Łomża. Był to pierwszy 
mecz rozegrany na nowym, równym boisku nad Narwią. Drużyna ŁKS nieźle radzi-
ła sobie na polu gry, jednak pod bramką wykazała się całkowitym brakiem skutecz-
ności strzeleckiej. W pierwszej połowie bramki zdobył Wysokiński i Cieśluk. Za-
wodnicy także zmarnowali wiele okazji do strzelenia goli. ŁKS wystawił drużynę  
z 5 rezerwowymi. Sędziował obiektywnie Leon Samełko. Mecz zakończył się rezul-
tatem 2 : 0 dla ŁKS („Przegląd Łomżyński” 1933, nr 37: 11). W rewanżowym me-
czu 2 IX 1933 r. „Makabi” z Łomżyńskim Klubem Sportowym zespoły reprezento-
wały wyrównany poziom gry. Łomżyńskie derby wzbudziły zainteresowanie licznej 
grupy kibiców. Zawodnicy „Makabi” pokazali brak skuteczności strzeleckiej. Wy-
grał ŁKS wynikiem 3 : 1. Bramki dla zwycięzcy strzelili: Polakowski (2), Wrzesiń-
ski (1), a dla „Makabi” Jeleń III. Sędziował dobrze Leon Pfeffer („Przegląd Łomżyń-
ski” 1933, nr 37: 12; Wszedyrówny). W IX „Makabi” rozegrała również mecz  
z „Gwiazdą”. Zakończył się on wygraną „Makabi: w stosunku 0 : 2. Mimo niewyso-
kiej wygranej na boisku przez cały czas gry dominowali zawodnicy „Makabi”. Spo-
radyczne kontrataki „Gwiazdy” nie zakończyły się sukcesem. „Makabi” grała z 4 re-



CZESŁAW RYBICKI 

 

36
____________________________________________________________________________________________________________ 

zerwowymi zawodnikami. Bramki zdobyli: Hecht i Kornecki z rzutu karnego. 
„Przegląd Łomżyński” z 24 IX 1933 r. napiętnował niesportowe zachowanie Kor-
neckiego z „Makabi”. Zawodnik ten był sprawcą większości awantur na boisku. 
Według interpretacji gazety Korneckiego sędzia powinien wykluczyć z gry lub za-
wiesić w rozgrywkach („Przegląd Łomżyński” 1933, nr 39: 14). W rozegranym  
25 IX 1933 r. meczu z „ŻRKS Hapoel” zwycięstwo wynikiem 3 : 0 odniosło „Ma-
kabi”. Po wysokiej przegranej w poprzedzającym tygodniu drużyny robotniczej ze 
słabo notowanym w rankingach klubem Ośrodka Pracy spodziewano się łatwego, 
wysokiego zwycięstwa. Rezultat meczu uznano za sukces „Hapoelu” („Przegląd 
Łomżyński” 1933, nr 40: 9). W innym meczu we IX rezerwy „Makabi” wzmocnione 
2 zawodnikami 1 zespołu wygrały wynikiem 6 : 0 z „Hapoelem” Łomża. „Makabi” 
przez cały mecz miało znaczącą przewagę. „Hapoel” nie stworzył żadnego zagroże-
nia pod bramką przeciwnika („Przegląd Łomżyński” 1933, nr 39: 14). 1 X 1933 r. 
„Makabi” wynikiem 1 : 1 uzyskało remis w meczu z ŁKS (R. Wszędyrówny, Pa-
miętnik). W październiku 1933 r. w meczu z „Hapoelem” Ostrołęka łomżyńscy 
biało-niebiescy wygrali wynikiem 6 : 0. W pierwszej połowie meczu nic nie zapo-
wiadało tak wysokiej przegranej, były nawet sytuacje, w których atak „Hapoelu” 
zagrażał bramce „Makabi”. W drugiej połowie meczu gra odbywała się głównie pod 
bramką ostrołęczan. Gole dla zwycięzców zdobyli: Jeleń II (3), Bronowicz (2)  
i Goldberg (1) („Przegląd Łomżyński” 1933, nr 41: 10). W spotkaniu rewanżowym 
rozegranym także w październiku wygrał jednak „Hapoel” Ostrołęka wynikiem 3 : 2 
(„Przegląd Łomżyński” 1933, nr 43: 8). „Przegląd Łomżyński” z 1934 r. poinfor-
mował, że w 1933 r. „Makabi” rozegrała 16 meczów, wygrywając 8, remisując  
3 i przegrywając 5. Drużyna „Makabi” strzeliła 45 goli, do jej bramki strzelono  
26 goli. Uzyskane wyniki w tym roku klasyfikowały „Makabi” w rankingu „Prze-
glądu Łomżyńskiego” na III miejscu w Łomży za „Łomżyńskim Klubem Sporto-
wym” i KS „33. p. p.”, a przed „Zorzą”, ŁKS II, „Gwiazdą”, „Hapoelem” i zespołem 
18 kompanii telegraficznej z Piątnicy. Wykaz rozgrywek zawarty w tabeli nr XI,  
a utworzony na podstawie wskazanych źródeł różni się od przytoczonego w „Prze-
glądzie Łomżyńskim” z 1934 r. zestawienia większą liczbą meczów. Sukcesem 
„Makabi” w 1933 r. było uzyskanie 2 wyników remisowych z „Łomżyńskim Klu-
bem Sportowym”: 1 : 1 i 1 : 1 („Przegląd Łomżyński’ 1934, nr 5: 5).  

W 1933 r. środowisko działaczy i kibiców „Makabi” wielokrotnie wyrażało 
swoje niezadowolenie wobec rodziny Żyda Izaaka Dziubkiewicza i niego z powodu 
gry w „Łomżyńskim Klubie Sportowym”. „Przegląd Łomżyński” z 1933 r. zamieścił 
informację: 

 
Od pewnego czasu łomżyńska „Makabi” prowadzi bardzo nieetyczną walkę o jednego 
sportowca, który mimo, że jest narodowości żydowskiej gra w polskim klubie. Chodzi tu 
o znanego piłkarza p. Dziubkiewicza, który po ukończeniu gimnazjum wstąpił do „ŁKS-
u” i cieszy się w tym klubie ogólną sympatią. Nie może tego oczywiście znieść „Maka-
bi”, żeby jeden Żyd grał w klubie polskim. Dotychczas robiono cały szereg przykrości 
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rodzinie. Ostatnio jednak ataki przybrały taką formę, że prawdopodobnie znajdą rozwią-
zanie na drodze sądowej” („Przegląd Łomżyński: 1933, nr 45: 9).   
Izaak Dziubkiewicz oprócz piłki nożnej zajmował się także boksem i był popu-

larnym instruktorem tej dyscypliny („Przegląd Łomżyński: 1933, nr 45: 9). 
 

Tab. XI. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-
kabi” w Łomży w 1933 r. 

 
Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 

1. 7 V  Łomża „ŁKS Legion” Łomża 1 : 1 Zawodnicy „Makabi”  
zeszli z boiska po 30 min. 
gry. Brak informacji  
o walkowerze 

2. 13 V Łomża „ŻRKS Gwiazda” 4 : 0 – 
3. 20 V  KS „33 p. p.” Łomża 0 : 5 – 
4. VI Łomża „Jutrznia” Ostrołęka 7 : 1 – 
5. VI Łomża „Gwiazda” Łomża 5 : 0 – 
6. 18 VI Łomża „Makabi” Białystok 3 : 0 – 
7. – Łomża ŁKS „Legion” Łomża 1 : 3 – 
8. 25 IX Łomża ŻRKS „Hapoel” Łomża 3 : 0 – 
9. 1 X Łomża ŁKS „Legion” Łomża 1 : 1 – 

10. IX Łomża ŻRKS „Hapoel” Łomża 6 : 0 – 
11. X Łomża ŻRKS „Hapoel” Ostrołęka 6 : 0 – 
12. X – ŻRKS „Hapoel” Ostrołęka 2 : 3 – 
13. – Łomża 18 komp. telegr. Piątnica 4 : 2 – 
14. – Łomża „Gwiazda” Łomża 2 : 1 – 
15. – Łomża „Gwiazda” Łomża 2 : 0 – 
16. – Łomża KS „33. p. p.” Łomża 0 : 3 – 
17.  Łomżą KS „33. p. p.” Łomża 2 : 4  
18. – Łomża „Makabi” Białystok 3 : 0 – 
19. – Ostrołęka „Hapoel” Ostrołęka 2 : 2 – 
20. – – „Hapoel” Ostrołęka 2 : 3 – 

 
Źródło: Grochocki; Pestka 2000: 13; „Przegląd Łomżyński” 1933, nr 21: 11, nr 22: 11, nr 

24: 12, nr 26: 11, nr 27: 9, nr 30: 12, nr 32: 12, nr 37: 11–12, nr 39: 14, nr 41: 10, 
nr 43: 8, 1934, nr 5: 5; Wszędyrówny; wywiad z T. Mrozek z Ostrołęki. 

 
2 IV 1934 r. w pierwszym meczu sezonu zmierzyły się przy udziale licznej pu-

bliczności zespoły ŁKS „Legion” i „Makabi” Łomża. W obydwu zespołach widoczne 
były braki kondycyjne i techniczne. Obniżenie poziomu sportowego szczególnie za-
uważalne było w zespole „Makabi”. Zwycięstwo wynikiem 4 : 0 odniósł Łomżyński 
Klub Sportowy „Legion”. Mecz spowodował duże zainteresowanie kibiców i ich licz-
ne przybycie na stadion. Sędziował Leon Pfeffer („Przegląd Łomżyński” 1934, nr  
14: 12; Wszędyrówny). 27 V 1934 r. w meczu między „Makabi” a ŁKS „Legion II” 
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zwyciężyła drużyna żydowska wynikiem 3 : 2 (Wszędyrówny). W maju 1934 r. „Ma-
kabi” zostało pokonane wynikiem 1 : 0 przez miejscową „Gwiazdę” („Przegląd Spor-
towy” 1934, nr 42: 5). Bramkę zdobył Sosnowski. W czerwcu 1934 r. rezerwowa 
drużyna „Makabi” wyjechała do Zambrowa na mecz ze słabym przeciwnikiem, jakim 
miała być drużyna miejscowego „Hapoelu”. Okazało się, że „Hapoel” wzmocnił skład 
swojej drużyny graczami z warszawskiego klubu przy 71. p. p. Wobec takiej sytuacji 
„Makabi” wstawiła do gry zawodników z 1 drużyny. Mimo tego zabiegu nie udało się 
osiągnąć zwycięstwa. Z trudem uzyskano wynik remisowy 5 : 5 („Przegląd Łomżyń-
ski” 1934, nr 29: 9). 23 VI 1934 r. „Makabi” rozegrała na stadionie nad Narwią mecz 
„Wojskowym Klubem Sportowym 33 p. p.”. Wygrali biało-niebiescy wynikiem 4 : 3. 
Wojskowi byli lepszą drużyną na boisku, nie wykazali się jednak skutecznością strze-
lecką. Sędziował niezdecydowanie Leon Pfeffer („Przegląd Łomżyński” 1934, nr  
26: 11). W lipcu 1934 r. rezerwy „Makabi” odniosły zwycięstwo wynikiem 6 : 2 nad 
łomżyńskim „Hapoelem”. Po przerwie „Hapoel” został wzmocniony zawodnikami 
miejscowej „Gwiazdy” („Przegląd Łomżyński” 1934, nr 30: 9). W lipcu 1934 r. „Ma-
kabi” Łomża zremisowała wynikiem 1 : 1 z „Makabi” Suwałki. W łomżyńskiej druży-
nie wyróżnił się Blumowicz. Sędziował Leon Pfeffer („Przegląd Łomżyński”1934, nr 
31: 12). W 1934 r. „Hapoel” Tel Aviv uczestniczył w tournée po Europie i rozgrywał 
mecze piłki nożnej z drużynami żydowskimi i innymi w różnych miejscowościach. 
Celem tej eskapady było ożywienie środowisk żydowskich do udziału w sporcie i ich 
integracja oraz zwrócenie ich uwagi na powstające państwo w Palestynie. 8 IX 1934 r. 
taki mecz z Łomżyńskim Klubem Sportowym „Legion” odbył się w Łomży. Wywołał 
on ogromne zainteresowanie społeczności żydowskiej i polskiej. Podczas meczu pra-
wie wszyscy mieszkańcy udali się na stadion. „Przegląd Sportowy” oraz „Przegląd 
Łomżyński” poinformował, że zespół z Tel Awiwu był mocniejszy fizycznie, taktycz-
nie i technicznie. Gra początkowo była wyrównana później przeważał „Hapoel”. Łom-
żanie grali osłabieni brakiem w ataku Polakowskiego i Karbowskiego, którzy przeby-
wali na manewrach wojskowych. Mimo ambitnej gry reprezentanci Łomży przegrali 
mecz stosunkiem bramek 4 : 0. Sędziował Leon Samełko („Przegląd Sportowy” 1934, 
nr 68: 4; nr 74: 5; „Przegląd Łomżyński” 1934 nr 37: 9; Stupakowski 1972). „Przegląd 
Sportowy” z 1934 r. poinformował, że „wysoce niemiłe wrażenie nawet u współwy-
znawców zrobiły przemówienia wygłaszane w żargonie czy po hebrajsku na tematy 
polityczne”. Redaktor tej gazety stwierdził, że kierownictwo łomżyńskiego klubu nie 
powinno pozwolić na wygłaszanie takich mów i zamienianie meczu w wiec (Pestka 
1998: 25, 26; Pestka 2000: 27; „Przegląd Łomżyński” 1934, nr 37: 9; „Przegląd Spor-
towy” 1934, nr 68: 4; nr 74: 5; wywiad autora z R. Wszędyrównym i J. Dodą). 25 IX 
1934 r. drużyna Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego „Makabi”  
z Łomży w spotkaniu z zespołem Żydowskiego Robotniczego Klubu Sportowego 
„Hapoel” odniosła zwycięstwo wynikiem 3 : 0. Po wysokiej przegranej 28 VIII 1934 r. 
ŻRKS „Hapoel” w meczu z drużyną Ośrodka Pracy spodziewano się jeszcze wyższe-
go rezultatu w tym meczu. Osiągnięty przez „Hapoel” rezultat uznano za sukces zespo-
łu robotniczego („Przegląd Łomżyński” 1934, nr 40: 9). 29 IX 1934 r. odbyły się łom-
żyńskie „derby” między Żydowskim Towarzystwem Gimnastyczno-Sportowym 
„Makabi” a Łomżyńskim Klubem Sportowym „Legion”. Grę rozpoczął „Legion”  
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i prowadził ją w szybkim tempie. Jednego gola ŁKS zdobył strzałem z główki po 
podaniu z rzutu rożnego. W pierwszych 15 minutach ŁKS zdobył 4 gole. Zmobilizo-
wało to drużynę „Makabi” do bardziej planowej gry i ambitnej gry. Gra stała się ostra, 
zdarzyło się sporo niebezpiecznych sytuacji, w tym zderzeń. W ich rezultacie 2 za-
wodnicy zostali kontuzjowani. Lepiej dysponowani zawodnicy ŁKS zdobyli jeszcze 
do końca pierwszej połowy meczu 2 bramki. Po przerwie dobrze grający atak wicemi-
strza okręgu ŁKS zdobył jeszcze 3 gole. Sędzia Leon Pfeffer nie potrafił w tym meczu 
zapanować nad zawodnikami. Spowodowało to zbyt ostrą grę i gorszące zajścia mię-
dzy zawodnikami na boisku („Przegląd Łomżyński” 1934, nr 40: 9). 30 IX 1934 r. 
drużyna białostockiej „Makabi” wzmocniona zawodnikami łomżyńskiej „Makabi” 
rozegrała 2 mecze z Łomżyńskim Klubem Sportowym „Legion”. Pierwszy mecz wy-
grał ŁKS „Legion” wynikiem 4 : 1. Zawodnicy ŁKS nie wykorzystali 3 rzutów kar-
nych. Zadebiutował w drużynie ŁKS „Legion” obrońca Rakowski, jednak z powodu 
słabej gry musiano go zmienić na Czarneckiego. Sędziował Leon Pfeffer. W meczu 
rewanżowym rozegranym następnego dnia, 1 X zwyciężyli białostoczanie wynikiem  
4 : 1. Sędziował Leon Pfeffer („Przegląd Łomżyński” 1934, nr 41: 9; „Przegląd Spor-
towy” 1934, nr 42: 5; Wszędyrówny).  

 
Tab. XII. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-

kabi” w Łomży w 1934 r. 
 

Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 
1. 4 IV Łomża ŁKS „Legion” Łomża 0 : 4  
2. V Łomża ŻKS „Gwiazda” 0 : 1 – 

3. VI  Zambrów „Hapoel” Zambrów 5 : 5 – 
4. 23 VI Łomża „WKS 33. p. p.” Łomża 4 : 3 – 
5. 29 VI – „Hapoel” Ostrołęka – – 
6. VII Łomża ŻRKS „Hapoel” 6 : 2 grały rezerwy „Makabi” 
7. VII – „Makabi” Suwałki 1 : 1 – 
8. VII  „Warmia” Grajewo 4 : 1 – 
9. 25 X Łomża ŻRKS „Hapoel” Łomża 3 : 0 – 

10. 29 IX  Łomża ŁKS „Legion” Łomża 3 : 9 – 
11. 30 IX Łomża ŁKS „Legion” Łomża 1 : 4 wspólna drużyna „Makabi” 

Białystok + „Makabi” Łomża 
12. 1 X Łomża ŁKS „Legion” Łomża 4 : 1 „wspólna drużyna Makabi” 

Białystok + „Makabi” Łomża 
 

Źródło: Grochocki; Pestka 2000: 13; „Przegląd Łomżyński” 1934, nr 14: 12; nr 22: 
9; nr 26: 11; nr 30: 9; nr 31: 12; nr 32: 10; nr 34: 9; nr 40: 9; nr 41: 9; Wszę-
dyrówny; wywiad z T. Mrozek z Ostrołęki.  

 
W sobotę 22 VI 1935 r. rezerwy wicemistrza okręgu z Łomżyńskiego Klubu 

Sportowego „Legion” rozegrały z łomżyńską „Makabi” mecz na stadionie Komitetu 
Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego nad Narwią. Wygrała 
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„Makabi” wynikiem 4 : 2. Sędziował Leon Pfeffer („Przegląd Łomżyński” 1935, nr 
26: 6). 10 VIII 1935 r. drużyna piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-
kabi” z Łomży pokonała wynikiem 7 : 1 w towarzyskim meczu drużynę Żydow-
skiego Klubu Sportowego „Hapoel” z Ostrołęki. Jedną samobójczą bramkę strzelił 
obrońca „Hapoelu”. Drużyna łomżyńska nie wykorzystała kilku dogodnych sytuacji 
w grze do pustej bramki oraz 2 rzutów karnych. Redaktor „Przeglądu Łomżyńskie-
go” ocenił drużynę z Ostrołęki jako grającą na poziomie klasy „C”. Sędziował Leon 
Samełko („Przegląd Łomżyński” 1935, nr 33: 9). 17 VIII 1935 r. łomżyńska „Maka-
bi” gościła swoją imienniczkę z Warszawy. Towarzyskie spotkanie zakończyło się 
wynikiem remisowym 2 : 2. „Makabi” z Warszawy nie potrafiło wykorzystać prze-
wagi, którą demonstrowała podczas gry do strzelenia większej liczby bramek.  
19 VIII identyczny wynik z warszawską „Makabi” osiągnął Łomżyński Klub Spor-
towy „Legion” („Przegląd Łomżyński” 1935, nr 34: 13). 22 IX 1935 r. „Makabi” 
uległo ŁKS „Legion” wynikiem 5 : 2 („Przegląd Łomżyński” 1935, nr 34: 13). 12 X 
1935 r. „Makabi” Łomża wygrała wynikiem 3 : 2 towarzyski mecz z „Sokołem” 
Łomża. Mecz rozegrano na grząskim od opadów boisku. W drużynie „Sokoła” wy-
stąpiło 4 graczy Łomżyńskiego Klubu Sportowego. W wyniku tego wzmocnienia 
„Sokół” uzyskał stosunkowo dobry rezultat meczu. 2 XI 1935 r. „Makabi” przegrało 
w kolejnym meczu z ŁKS „Legion” rezultatem 0: 3. 17 XI 1935 r. „Makabi” Łomża 
wygrało z KPW „Ognisko” Białystok wynikiem 3 : 0. W 1935 r. wygrało też mecz  
z „Rezerwistą” Bielsk Podlaski. Nie udało się jednak ustalić daty i wyniku meczu 
(„Przegląd Łomżyński” 1935, nr 26: 9; nr 34: 11; nr 42: 9; Pestka 2000: 32).  

 
Tab. XIII. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-

kabi” w Łomży w 1935 r.  
Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 
1. 22 VI 1935 Łomża ŁKS „Legion” II Łomża 4 : 2 – 
2. 10 VIII 1935 Łomża „Hapoel” Ostrołęka 7 : 1 – 
3. 17 VIII Łomża ŻTGS „Makabi” Warszawa 2 : 2 – 
4. 22 IX Łomża ŁKS „Legion” Łomża 2 : 5 – 
5. 12 X 1935 Łomża „Sokół” Łomża 3 : 2 – 
6. 2 XI Łomża ŁKS „Legion” Łomża 0 : 3 – 
7. 17 XI 1935 – KPW „Ognisko” Białystok 3 : 0 – 
8. – – „Rezerwista” Bielsk Podlaski – wygrało „Maka-

bi” Łomża 
 

Źródło: Grochocki; Pestka 2000: 13; „Przegląd Łomżyński” 1935, nr 26: 6; nr 33: 9; nr 34: 11, 
13; nr 42: 9; Wszędyrówny; wywiad z T. Mrozek z Ostrołęki. 

 
W marcu 1936 r. „Makabi” Łomża rozegrała swój pierwszy mecz z WKS Za-

mbrów. Wygrali wojskowi 5 : 4. Gra odbywała się w bardzo trudnych warunkach, 
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padał śnieg, boisko pokryte było kilkucentymetrową warstwą śniegu, który kleił się 
do piłki przypominającej wielką kulę śniegu. Przeważali wojskowi. Dobrze grająca 
obrona uchroniła „Makabi” przed większą stratą bramek. Sędziował bardzo dobrze 
Rafał Wszędyrówny. Drużyna wojskowych nie była zrzeszona w związku piłkar-
skim („Przegląd Łomżyński” 1936, nr 12: 6). W 1936 r. „Makabi” wzmocniona 
została powrotem do czynnego uprawiania sportu dawnego reprezentanta Łomży, 
bramkarza Cybulskiego („Przegląd Łomżyński” 1936, nr 12: 6. nr 26: 6). 18 IV 1936 
r. „Makabi” przegrało w towarzyskim meczu z ŁKS „Legion” wynikiem 7 : 1. Łom-
żyńskie derby wywołały duże zainteresowanie kibiców, których ponad 1000 przyby-
ło na mecz. Spodziewano się, że po awansie „Makabi” do białostockiej „A” klasy 
rozgrywek będzie prezentowała ona wysoki poziom piłkarski pokonując miejscowe 
drużyny. Takie oczekiwania wydawały się realne po osiągniętych w tym sezonie 
wynikach meczów z dość dobrymi przeciwnikami. W meczu o mistrzostwo klasy 
„A” „Makabi” zremisowała w Białymstoku wynikiem 1 : 1 z „Ogniskiem” oraz wy-
grała rezultatem 5 : 4 z WKS z Zambrowa. „Makabi” rozegrała słaby mecz z ŁKS 
„Legion”. Jej gracze nie potrafili nawiązać równorzędnej walki o piłkę, stale ją traci-
li. 1 gola zdobył dla ŁKS Karwowski już w siódmej minucie gry, a następnego  
w jedenastej minucie. Po stracie 1 gola w drużynie „Makabi” nastąpiło załamanie, 
gra stała się chaotyczna, sporadyczne ataki były skutecznie likwidowane przez za-
wodników grających w formacji pomocy ŁKS: Wszędyrównego, Geniszewskiego  
i Gontarskiego. Kolejnego gola zdobył Geniszewski strzałem z dużej odległości tuż 
pod poprzeczkę bramki. Kolejnego gola zdobywa 9 minut później Karwowski dobi-
jając piłkę wybitą od bramki. W 3 minuty później Cieśluk po podaniu z lewej strony 
boiska lokuje piłkę w bramce. Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem  
5 : 0 dla ŁKS. Najlepszym graczem pierwszej połowy meczu był Karwowski. Po 
przerwie w 15 minucie Polakowski po minięciu obrońców „Makabi” zdobyło na-
stępnego gola. Podczas jednego z ataków ŁKS bramkarz niebieskich dobrze inter-
weniował i złapał piłkę. Po czym słabo wybił piłkę, zaledwie kilkanaście metrów od 
bramki. Piłkę zdobył Polakowski, który zbliżył się z nią do bramki i zdobył gola.  
W trzydziestej minucie gry po ataku „Makabi” piłkę odbitą od poprzeczki umieścił 
ręką w bramce Abisyńczyk. Sędzia nie zauważył tego zagrania i uznał zdobycie 
gola. Wywołało to radość u kibiców „Makabi” z powodu niezakończenia meczu 
wynikiem 2 cyfrowym. Sędziował Leon Pfeffer („Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr  
17: 6: Wszędyrówny). 25 IV 1936 r. zasłużone zwycięstwo w spotkaniu Żydowskie-
go Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego „Makabi” z „WKS 33. p. p.” wynikiem 
4 : 2 odnieśli wojskowi. Sędziował dobrze Leon Pfeffer („Przegląd Łomżyński” 
1936, nr 19: 7). 2 V 1936 r. rezerwy „Makabi” przegrały z rezerwami Łomżyńskiego 
Klubu Sportowego „Legion” rezultatem 7 : 4. Mecz ten odbył się w przeddzień me-
czu starszych zawodników tych drużyn o mistrzostwo klasy „A” („Przegląd Łom-
żyński” 1936, nr 19: 7). 9 V 1936 r. drużynie Żydowskiego Towarzystwa Gimna-
styczno-Sportowego „Makabi” grającej w swoim najsilniejszym składzie udało się 
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na stadionie nad Narwią zremisować wynikiem 3 : 3 w towarzyskim meczu z druży-
ną „Wojskowego Klubu Sportowego” z Łomży. Sędziował Leon Samełko („Prze-
gląd Łomżyński” 1936, nr 19: 7; nr 21: 6; „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 21: 6).  
17 V 1936 r. drużyna biało-niebieskich wygrała wynikiem 3 : 1 z ŁKS „Legion” 
Łomża (Wszędyrówny). Na początku VII 1936 r. „Makabi” Łomża wygrała rezulta-
tem 6 : 2 z „WKS 33. p. p.” Łomża. Najsłabszą formacją w drużynie wojskowych 
był atak. Zmarnował on kilka sytuacji podbramkowych, w których nie było bramka-
rza w bramce. Sędziował słabo Polakowski, który zadebiutował jako arbiter. Była to 
jedna tak dotkliwa porażka drużyny wojskowych w tym roku („Przegląd Łomżyń-
ski” 1936, nr 28: 4–5; „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 28: 4). W sobotę, 11 VII 1936 
r. łomżyńska „Makabi” wygrała stosunkiem goli 4 : 2 z drużyną Kolejowego Przy-
sposobienia Wojskowego z Białegostoku. Zespół „Ogniska” był w tym czasie najsil-
niejszą drużyną białostocką. Piłkarze „Ogniska” pokonali w tym roku mistrza grupy 
białostockiej ŻKS „Makabi” Białystok wynikiem 7 : 3, „Hapoel” Białystok rezulta-
tem 6 : 0, z mistrzem okręgu „Warmią” w Grajewie uzyskali bardzo dobry wynik  
1 : 3. „Makabi” grała z 3 zawodnikami rezerwowymi w składzie drużyny. Szybkie 
tempo gry narzuciła drużyna „Makabi”. Zawodnicy „Makabi” walczyli ambitnie  
o zdobycie i utrzymanie każdej piłki w grze. Wyróżnił się reprezentacyjny bramkarz 
Białegostoku Żędziłko i napastnik Nizniczenko. Bramki dla „Makabi” zdobyli: Bro-
nowicz (3) i Jeleń (1), zaś dla „Ogniska” Nizniczenko i Jerlecki. Sędziował niepew-
nie Kajler. Mecz oglądało około 300 osób. Następnego dnia w nie-dzielę „Ognisko” 
Białystok przegrało takim samym wynikiem 4 : 2 z Łomżyńskim Klubem Sporto-
wym „Legion” („Przegląd Łomżyński” 1936, nr 29: 4; „Przegląd Ostrołęcki” 1936, 
nr 29: 4). 22 VIII 1936 r. „Makabi” rozegrała na stadionie 33. p. p. mecz  
z drużyną 18 kompanii telegraficznej z Piątnicy. Mecz wygrali telegrafiści stosun-
kiem goli 5 : 1. Sędzia Kajler uznał niestrzelonego gola drużynie „Makabi”. Wywo-
łało to kłótnię między poszczególnymi graczami i sędzią. Incydent sprowokowali 
gracze „Makabi”. Zachowanie zawodników „Makabi” polegające na wywoływaniu 
kłótni i awantur podczas meczów było niejednokrotnie opisywane przez lokalną 
prasę, jednak nie spowodowało trwałej zmiany w postawie zawodników. W wyniku 
tego incydentu sędzia przerwał spotkanie w drugiej połowie meczu przed terminem 
zakończenia. W zamieszczonej informacji z meczu „Przegląd Łomżyński” przypo-
mniał, że już wielokrotnie na jego łamach podejmowano zagadnienie niesubordyna-
cji względem dyscypliny meczowej zawodników „Makabi” („Przegląd Łomżyński” 
1936, nr 35: 5). Następnego dnia, w niedzielę 23 VIII 1936 r., drużyna ŁKS „Le-
gion” w rezerwowym składzie wygrała wynikiem 2 : 1 z zespołem 18 kompanii 
telegraficznej („Przegląd Łomżyński” 1936, nr 35: 5). 29 VIII 1936 r. „Makabi” 
rozegrała na stadionie 33. p. p. mecz z drużyną Robotniczego Klubu Sportowego 
Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych z Łomży. Wygrała „Makabi” rezultatem 
2 : 1. Wynik ten w środowisku piłkarskim Łomży uznano za sukces drużyny robot-
niczej bowiem „Makabi odnosiła w wcześniejszych meczach znaczne sukcesy  
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z zespołami grającymi w „A” klasie „BOZPN” („Przegląd Łomżyński” 1936, nr 37: 
5; „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 37: 5). 

 
Tab. XIV. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-

kabi” w Łomży w 1936 r.  
Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 

1. III 1936 Łomża WKS Zambrów 5 : 4  
2. 18 IV 1936 Łomża ŁKS „Legion” Łomża 1 : 7  

3. 25 IV Łomża „WKS 33 p. p.” Łomża 2 : 4  

4. 2 V Łomża ŁKS „Legion” II Łomża 4 : 7 grały rezerwy 
„Makabi” 

5. 9 V 1936 Łomża „WKS 33 p. p.” Łomża 3 : 3  

6. 17 V 1936 Łomża ŁKS „Legion” Łomża 3 : 1  

5. VII Łomża „WKS 33 p. p.” Łomża 6 : 2  

6. 11 VII Łomża KPW „Ognisko” Białystok 4 : 2  

7. 22 VIII Łomża  „18 kompania telegraficzna” 
Piątnica 

1 : 5 na stadionie 
33 p. p.  
w Łomży 

6. 29 VIII 1936 Łomża RKS „TUR” Łomża 2 : 1  
8. 29 VIII 1936 Łomża „Makabi” Białystok 2 : 2  
9. 30 VIII 1936 Łomża „Makabi” Białystok 3 : 1  

10. 1936 Białystok WKS „Jagiellonia” Białystok 4 : 1  
11. 1936 Białystok WKS „Jagiellonia” Białystok 5 : 3  
13. 1936 – „Makabi” Suwałki 3 : 1  
14. 1996 – „Makabi” Suwałki 2 : 2  

 
Źródło: Grochocki; Pestka 2000: 13; „Przegląd Łomżyński” 1935, nr 12: 6; nr 17: 6; 

nr 19:7; nr 21: 6; nr 26: 9; , nr 28: 4, 5; nr 29: 4; nr 34: 11; nr 35: 5; nr 37: 5; 
nr 42: 9; „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 21: 6; nr 28: 4; nr 29: 4; nr 37: 5; 
Wszędyrówny. 

  
16 X 1937 r. ŁKS w meczu z „Makabi” uzyskał wysoką wygraną rezultatem  

10 : 1. Do przerwy uzyskano 2 : 0. 22 X 1938 r. w meczu ŁKS z „Makabi” również 
wygrał ŁKS wysokim wynikiem 9 : 2, do przerwy rezultatem 3 : 1. 25 V 1939 r. 
ŁKS wygrał z „Makabi” wynikiem 12 : 0, do przerwy uzyskano rezultat 6 : 0. 2 VII 
1939 r. w meczu między tymi rywalami ponownie wygrał ŁKS. Uzyskano wynik  
3 :1, do przerwy meczu 0 : 1. 13 VIII 1939 r. uzyskano wynik meczu 5 : 2 na korzyść 
ŁKS, do przerwy przewaga ŁKS wyniosła 3 : 0 (Wszędyrówny).  
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Tab. XV. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-
kabi” w Łomży w 1937 i 1938 r.  

Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 
1. 16 X 1937  Łomża ŁKS Łomża 1 : 10  
2. 22 X 1938 Łomża ŁKS Łomża 2 :9  

 
Źródło: Wszędyrówny. 

 
Tab. XVI. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-

kabi” w Łomży w 1939 r.  
Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 

1. 25 V Łomża ŁKS Łomża  0 : 12  
2. 2 VII Łomża ŁKS Łomża 1 : 3  
3. 13 VIII Łomża ŁKS Łomża 2 : 5  

 
Źródło: Wszędyrówny. 

 
Udział sekcji piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Makabi”  

w rywalizacji prowadzonej przez Białostocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej  
30 IX 1928 r. odbył się mecz piłki nożnej nowo powstałego Łomżyńskiego Klu-

bu Sportowego z „Makabi”. Zwycięstwo wynikiem 4 : 2 (2 : 2) odniósł ŁKS. Prze-
wagę miał ŁKS, przed wyższą przegraną uratowała „Makabi” bardzo słaba dyspozy-
cja strzelecka zawodników ŁKS. Gra była jednak ostra. Kontuzji nogi uległ zawod-
nik ŁKS Stefan Kowalik, a Eljasz Jeleń z ŻKS doznał w starciu z Suchockim złama-
nia nogi. Gole dla ŁKS zdobyli: Cieśluk, Stańczuk (2) i Westfallewicz. Gole dla 
„Makabi” uzyskali pod koniec pierwszej połowy meczu podczas kontrataków: Eliasz 
Jeleń i Muszyński. Sędziował słabo Leon Pfeffer. Był to mecz w ramach rozgrywek 
o mistrzostwo „Podokręgu Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej”. 
Drugi mecz w ramach tych rozgrywek z drużyną Przysposobienia Wojskowego  
i Wychowania Fizycznego z Kolna Żydowski Klub Sportowy „Makabi” przegrał 
walkowerem 3 : 0. Z powodu braku środków finansowych piłkarze z Łomży nie 
pojechali na ten mecz (Grochocki). 

W 1929 r. łomżyńskie kluby sportowe: Żydowski Klub Sportowy „Makabi”, 
Łomżyński Klub Sportowy i „Wojskowy Klub Sportowy 33. p.p.” rozgrywały me-
cze w grupie białostockiej, klasy „B” Białostockiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. Grało w niej 14 drużyn podzielonych na 2 grupy terytorialne: grodzieńską  
i białostocką. 19 X 1929 r. ŁKS rozegrał mecz piłki nożnej o mistrzostwo klasy „B” 
Okręgu Białostockiego z Żydowskim Klubem Sportowym „Jutrznia” z Białegosto-
ku. Zakończył się on remisem 1 : 1 (Górko 2010: 10–11; „Przegląd Łomżyński” 
1929, nr 11: 5; „Życie i Praca” 1929, nr 43: 2). 
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Tab. XVII. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego 
„Makabi” w Łomży w latach 1928–1929 w ramach rozgrywek  
o mistrzostwo Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

 
Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 
1. 30 IX 1928 Łomża ŁKS Łomża 2 : 4  
2. 1928 Kolno „Przysposobienie  

Wojskowe i Wychowanie 
Fizyczne” Kolno 

3 : 3 „Makabi” z powodu braku 
środków finansowych nie 
pojechało na mecz – walkower 

3. 19 X 1929 Łomża Żydowski Klub Sporto-
wy „Jutrznia” Białystok 

1 : 1  

 
Źródło: Górko 2010: 10–11; Grochocki; Wszędyrówny; „Życie i Praca” 1929, nr 43: 2. 

 
7 V 1933 r. odbył się w Łomży mecz w ramach rozgrywek o mistrzostwo klasy 

„B” między „Makabi” Łomża i ŁKS Łomża . Na ten mecz przyjechał specjalnie 
delegat i sędzia Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Po półgodzinnej 
grze wynik meczu był 1 : 1. Zdarzył się wówczas nieprzyjemny wypadek. Bramkarz 
„Makabi”, Cybulski doznał złamania obojczyka. Poszkodowany i sędzia stwierdzili, 
że nie było w tym winy zawodnika ŁKS. Zawodnicy „Makabi” zrezygnowali jednak 
z dalszej gry i zeszli z boiska. Wywołało to protest i oburzenie przeciwnej drużyny  
i kibiców („Przegląd Łomżyński” 1933, nr 20: 11). 

27 V 1934 r. łomżyńska „Makabi” w meczu w ramach rozgrywek o mistrzostwo 
klasy „B” Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej wygrała wynikiem 3 : 2 
z ŁKS „Legion II”. Mecz odbył się na stadionie nad Narwią. W zespole ŁKS grało 
przez 30 minut pierwszej połowy tylko 10 zawodników. Wśród grających wyróżnili 
się zawodnicy „Makabi”: bramkarz Nowacki i prawoskrzydłowy Karbowski. Kar-
bowski grał tylko 60 minut. Po jednej bramce drużyny zdobyły z rzutów karnych. 
Sędziował Leon Pfeffer („Przegląd Łomżyński” 1934, nr 22: 11). W maju 1934 r.  
w ramach tychże rozgrywek mecz między łomżyńską „Makabi” a „Gwiazdą” za-
kończył się sensacyjnym rezultatem. Nisko notowana w łomżyńskich rankingach 
piłki nożnej „Gwiazda” wygrała mecz wynikiem 1 : 0 dzięki mądrej grze zespołowej 
całej drużyny („Przegląd Łomżyński” 1934, nr 21: 9). W lipcu 1934 r. odbyło się 
rewanżowe spotkanie o mistrzostwo klasy „B” Białostockiego Okręgowego Związ-
ku Piłki Nożnej między ŁKS „Legion II” i Żydowskim Klubem Sportowym „Maka-
bi” Łomża. Wygrali legioniści wynikiem 4 : 3. W drużynie ŁKS wyróżnił się skrzy-
dłowy Sokołów. Kapitan „Makabi” w emocji po meczu, przejęty przegraną, nie 
zdając najprawdopodobniej sobie z tego co wykrzykuje wzniósł okrzyk na cześć 
drużyny „WKS 33. p. p.” („Przegląd Łomżyński” 1934, nr 27: 8). W lipcu 1934 r. 
rozegrano mecz między „Warmią” Grajewo a „Makabi” Łomża. Wygrała „Warmia” 
wynikiem 4 : 1. W meczu rewanżowym rozegranym w lipcu w Łomży również 
wygrała „Warmia” wynikiem 4 : 0. Zawodnikom „Makabi”, mimo ładnej gry  
w ataku w obydwu meczach, zabrakło skuteczności strzeleckiej. Mecze te odbyły się 
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w ramach rozgrywek o mistrzostwo klasy „B” BOZPN. Obydwa spotkania sędzio-
wał Grynberg z Białegostoku („Przegląd Łomżyński 1934, nr 32: 10). We wrześniu 
1934 r. odbyły się łomżyńskie derby między ŁKS „Legion” a „Makabi”. Zdecydo-
wane zwycięstwo wynikiem 9 : 3 odniósł wicemistrz okręgu ŁKS „Legion”. Pierw-
szą bramkę z rzutu rożnego po uderzeniu piłki głową zdobył ŁKS. W pierwszych 15 
minutach gry ŁKS zdobył 4 gole, a w pierwszek połowie meczu sześciokrotnie 
umieścił piłkę w bramce „Makabi”. Sędzia Leon Pfeffer dopuścił do ostrej gry  
w wyniku czego 2 graczy zostało kontuzjowanych („Przegląd Łomżyński” 1934, nr 
34: 9; nr 40: 9). 

 
Tab. XVIII. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego 

„Makabi” w Łomży w latach 1933–1934 w ramach rozgrywek  
o mistrzostwo Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

 
Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 
1. 7 V 1933 Łomża ŁKS Łomża 1 : 1 mecz trwał 30 min. 

2. 27 V 1934 Łomża ŁKS „Legion II” Łomża 3 : 2  

3. V 1934 Łomża RKS „Gwiazda” Łomża 0 : 1  

4. VII 1934 Łomża ŁKS „Legion II” Łomża 3 : 4  

5. VII 1934 Grajewo „Warmia” Grajewo 4 : 1  

6. VIII 1934 Łomża „Warmia” Grajewo 4 : 0  

7. IX 1934 Łomża ŁKS „Legion” Łomża 3 : 9  
 

Źródło: Grochocki; Górko 2010: 10, 11; „Przegląd Łomżyński” 1933, nr 20: 11; 1934, 
nr 21: 9; nr 22: 11; nr 27: 8; nr 32: 10; nr 34: 9; nr 40: 9; Wszędyrówny.  

 
W 1935 r. grająca w klasie „B” łomżyńska „Makabi” wygrała rozgrywki o wejście 

do klasy „A”. 22 V 1935 r. wygrała w podgrupie łomżyńskiej mecz stosunkiem bra-
mek 4 : 2 z ŁKS „Legion”. Grała też mecze z zwycięzcami podgrupy suwalsko-
bielsko-podlaskiej, z „Rezerwistą” Bielsk Podlaski i „KPW Ognisko” Białystok. Osią-
gnięte wyniki w dotychczasowych meczach o mistrzostwo klasy „B” spowodowały, że 
do awansu „Makabi” do klasy wystarczyłby nawet remis podczas meczu rewanżowe-
go w Białymstoku (Górko 2010: 422; „Przegląd Łomżyński” 1935, nr 47: 13). J. Gór-
ko poinformował o wygranych meczach „Makabi” Łomża z „Jagiellonią” Białystok 
wynikiem 4 : 1 i 5 : 3 oraz z „Makabi” Suwałki 3 : 1 i remisie wynikiem 2 : 2. „Maka-
bi” Łomża uzyskało najlepszy wynik w walkach o utrzymanie się w klasie „A” (Górko 
2010: 23). 17 XI 1935 r. „Makabi” Łomża rozegrała finałowy mecz o mistrzostwo 
klasy „B” Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z zespołem Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego Ognisko z Białegostoku. Spotkanie odbyło się na sta-
dionie „Powiatowego Komitetu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycz-
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nego” nad Narwią w Łomży. Zdecydowane zwycięstwo na drużyną KPW „Ognisko” 
z Białegostoku wynikiem 3 : 0 odniosła drużyna łomżyńskiego klubu. W pierwszej 
połowie widoczna była przewaga w grze drużyny z Białegostoku. Sprzyjał jej także 
pomyślny wiatr w plecy. Ataki „Makabi” były wcześnie likwidowane daleko od pola 
karnego „Ogniska”. Zespół „Makabi” skupił się na grze obronnej. Do przerwy utrzy-
mał się bezbramkowy wynik meczu. Po przerwie więcej inicjatywy w grze wykazała 
drużyna „Makabi”. W kilka minut po rozpoczęciu gry pierwszą bramkę zdobył prawo-
skrzydłowy Brzozowski. Usilne próby wyrównania wyniku meczu ze strony „Ogni-
ska” nie przyniosły skutku. Kolejną bramkę zdobył Goldberg w bezpośredniej akcji na 
bramkę, mając za przeciwnika tylko bramkarza. Po stracie gola w drużynie „Ogniska” 
wystąpił brak wiary w zwycięstwo i przez dwadzieścia kilka minut gra toczyła się 
głównie na połowie boiska należącej do „Ogniska” Białystok. Trzeciego gola zdobył 
również Goldberg, dobijając do bramki piłkę, która wypadła z rąk bramkarza. W dru-
żynie „Makabi wyróżnił się obrońca Jagoda. Mecz mimo dotkliwego zimna obserwo-
wało około 300 osób. Sędziował Leon Pfeffer. Do rozegrania w mistrzostwach klasy 
„B” pozostał „Makabi” mecz rewanżowy w Białymstoku (Górko 2010: 23). 24 XI 
1935 r. zespół Białegostoku przegrał walkowerem 3 : 0 z „Makabi” Łomża. Mecz  
z KPW „Ognisko” Białystok miał odbyć się na boisku w Białymstoku. Obydwie dru-
żyny stawiły się punktualnie w komplecie. Sędzia podjął decyzję o nie przeprowadze-
niu meczu z powodu nieprzygotowania boiska. Zalegało na nim około 10 cm śniegu, 
co było niezgodne z przepisami „Polskiego Związku Piłki Nożnej” („Przegląd Łom-
żyński” 1935, nr 49: 13).  

 
Tab. XIX. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-

kabi” w Łomży w 1935 r. w ramach rozgrywek o mistrzostwo Bia-
łostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

 
Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 

1. 22 V Łomża ŁKS „Legion” Łomża 4 : 2  
2. – – „Rezerwista” Bielsk Podlaski –  

3. – – „Jagiellonia” Białystok 4 : 1  

4. – – „Jagiellonia” Białystok 5 : 3  

4. – – „Makabi” Suwałki 3 : 1  

5. – – „Makabi” Suwałki 2 : 2  

6. 17 XI Łomża Kolejowe Przysposobienie Wojskowe 
„Ognisko” Białystok 

3 : 0  

7. 24 XI Białystok Kolejowe Przysposobienie Wojskowe 
„Ognisko” Białystok 

3 : 0 walkower 

 
Źródło: Górko 2010: 23, 422; „Przegląd Łomżyński” 1935, nr 47: 13; nr 49: 13; 

Wszędyrówny. 
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Władze Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej zweryfikowały jed-
nak wynik ustalony przez sędziego i Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-
Sportowe „Makabi” musiało ponownie rozegrać w kwietniu 1936 r. ten mecz  
z „KPW Ognisko” („Przegląd Łomżyński” 1936, nr 10: 6; nr 12: 6). Osiągnięto wy-
nik remisowy 1 : 1. „Makabi” weszła jako 3 zespół ziemi łomżyńskiej do rozgrywek 
klasy „A” Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Dokonały tego rów-
nież: ŁKS „Legion” i „Warmia” Grajewo. W 1936 r. BOZPN dokonał zmian  
w systemie rozgrywek o mistrzostwo okręgu. W miejsce dotychczasowych 2 grup 
eliminacyjnych, grodzieńskiej i białostockiej zorganizował 3 grupy: białostocką, 
grodzieńsko-suwalską i grajewsko-łomżyńską. Zabieg ten pozwolił docenić łomżyń-
skie kluby i jednocześnie ponownie uchronił od spadku z „A” klasy „Hapoel” Biały-
stok. Dzięki temu w tym roku 3 łomżyńskie drużyny piłki nożnej awansowały do 
rozgrywek klasy „A” Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Przygoto-
wania do sezonu piłkarskiego „Makabi” jako beniaminek klasy „A” Białostockiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej potraktowała poważnie i już 7 III 1936 r. rozpo-
częła treningi na stadionie pod kierunkiem znanego w Łomży sędziego piłkarskiego 
Leona Pfeffera (Jankowski 2005: 20, 21; „Przegląd Łomżyński” 1936, nr 10: 6; nr 
16: 4). W meczu z WKS Zambrów wygrała łomżyńska „Makabi” rezultatem 5 : 4.  
3 V 1936 r. w meczu o mistrzostwo klasy „A” „Makabi” zremisowała na stadionie 
nad Narwią wynikiem 1 : 1 z ŁKS „Legion”. Wynik meczu okazał się zaskoczeniem 
dla kibiców. Po kwietniowym zwycięstwie ŁKS nad „Makabi” 7 : 1 w meczu towa-
rzyskim oraz zwycięstwach nad drużynami wojskowych z Łomży i Zambrowa spo-
dziewano się łatwej wygranej. Mecz obserwowało ponad 1000 kibiców. Dobrze 
sędziował Dulas z Białegostoku. W meczu rewanżowym 17 V 1936 r. ŁKS „Le-
gion” wygrał 3 : 1 z „Makabi” Łomża. Do przerwy osiągnięto wynik remisowy 1 : 1. 
Zwycięskie bramki strzelili Borys Sokołow (2) i Tadeusz Kamionowski (1). Dla 
pokonanych gola zdobył Goldberg. ŁKS wystąpił osłabiony brakiem Karbowskiego, 
Cieśluka i Gontarskiego. Gra obydwu drużyn była ostra, niezbyt zgodna z przepisa-
mi. Sędzia nie uznał dwóch bramek strzelonych przez „Makabi” – jednej z spalone-
go, a drugiej z autu, nie odgwizdywał gry ręką. Rozczarowana takim sędziowaniem 
publiczność zachowywała się agresywnie w stosunku do sędziego, próbowała go 
atakować. Niezadowoleni zawodnicy „Makabi” opuścili boisko 4 minuty przed za-
kończeniem meczu. Spowodowanie takiego incydentu według regulaminu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej zagrożone było zawieszeniem kierownictwa klubu w prawie 
reprezentowania klubu wobec władz PZPN oraz karą o wysokości 200 zł. Brak in-
formacji o skutkach zachowania zawodników „Makabi”. Mecz obserwowało 700 
kibiców. Sędziował Przybyszewski z Białegostoku (Jankowski 2005: 21, 22; „Prze-
gląd Łomżyński” 1936, nr 19: 7; nr 21: 6: „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 21: 6; 
Wszędyrówny). „Makabi” w łomżyńskiej grupie rozgrywek zajęło 3 miejsce, za 
„Warmią” Grajewo i „ŁKS Legion” Łomża. Pod koniec sezonu „Makabi” toczyło 
już boje o utrzymanie się w klasie A walcząc z drużynami, które zajęły 3 miejsca  
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w swoich grupach: WKS „Jagiellonią” i „Makabi” Suwałki. W grach tych najlepsze 
okazało się „Makabi” Łomża („Przegląd Łomżyński” 1936, nr 28: 4; nr 34: 5; „Prze-
gląd Ostrołęcki” 1936, nr 29: 4; nr 34: 5). 29 i 30 VIII 1936 r. odbyły się mecze mię-
dzy drużynami „Makabi” z Suwałk i Łomży na stadionie wojskowym 33. p. p.  
W pierwszym dniu rozgrywek łomżyński zespół wystąpił w osłabionym składzie bez 
Echta i Eliasza Jelenia. W pierwszych minutach meczu kontuzjowany został gracz 
łomżyńskiej drużyny o pseudonimie „Abisyńczyk”. Uzyskano jednak remis 2 : 2. 30 
VIII 1936 r. rozegrano mecz rewanżowy. Łomżanie mieli już zapewniony byt w „A” 
klasie. Grali bardziej zdecydowanie i wygrali 3 : 1. Żydowskie Towarzystwo Gim-
nastyczno-Sportowe „Makabi” z Łomży dwukrotnie zwyciężyło w Białymstoku 
„Jagiellonię” 4 : 1 i 5 : 3. Dzięki zwycięstwom nad „Jagiellonią” Białystok oraz wy-
nikom meczów z „Makabi” Suwałki łomżyńska „Makabi” pozostała w rozgrywkach 
klasy „A” „Białostockiego Okręgowego Związku Piki Nożnej”. „Makabi” Łomża w 
rozgrywkach o pozostanie w klasie „A” okazała się najlepszą drużyną, wyprzedziła 
„Jagiellonię” Białystok i „Makabi” Suwałki. W klasyfikacji ostatecznej rozgrywek 
zajęła 7 miejsce na 9 zespołów. Klasę „A” rozgrywek opuściła „Makabi” Suwałki 
(Górko 2010: 423, 424; „Przegląd Łomżyński” 1936, nr 23: 5; nr 29: 4; nr 34: 5; nr 
36: 5; „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 36: 5).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Makabi” w Łomży 
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Tab. XX. Wyniki meczów piłki nożnej Żydowskiego Klubu Sportowego „Ma-
kabi” w Łomży w 1936 r. w ramach rozgrywek o mistrzostwo Biało-
stockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

 
Lp. Data Miejsce Przeciwnik Wynik Uwagi 
1. IV 1936 – Kolejowe Przysposobienie Wojskowe 

„Ognisko” Białystok 
1 : 1  

2. –  WKS Zambrów 5 : 4  
3. 3 V Łomża ŁKS „Legion” Łomża 1 : 1  
4. 17 V Łomża ŁKS „Legion” Łomża 1 : 3  
5. 29 VIII Łomża „Makabi” Suwałki 2 : 2  
6. 30 VIII Łomża „Makabi” Suwałki 3 : 1  
7. – Białystok „Jagiellonia” Białystok 4 : 1  
8. – Białystok „Jagiellonia” Białystok 5 : 3  

 
Źródło: Jankowski 2005: 20, 21, 22; Górko 2010: 23, 422, 423, 424; „Przegląd Łom-

żyński” 1936, nr 10: 6; nr 12: 6; nr 19: 7; nr 21: 6: nr 23: 5; nr 28: 4; nr 29: 
4; nr 34: 5; nr 36: 5; „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 21: 6; nr 29: 4; nr 34: 5; 
nr 36: 5; Wszędyrówny. 

 
Na koniec sezonu 1936 r. BOZPN wprowadził kolejną reorganizację systemu 

rozgrywek grupowych i spotkań barażowych. Utworzono 8 drużynową ligę klasy 
„A”. Znalazły się w niej: ŁKS Łomża, WKS Grodno, „Makabi” Grodno, „Hapoel” 
Białystok, „Jagiellonia” Białystok, „Makabi” Białystok, „Warmia” Grajewo i „Ma-
kabi” Łomża. Sezon piłkarski zaczynał się jesienią, a kończył wiosną. Rozgrywki 
sezonu 1937 rozpoczęły się już jesienią 1936 r. „Makabi” Łomża zajęła w tych roz-
grywkach ostatnie, ósme miejsce i została zdegradowana do klasy „B”. W 1937 r. 
BOZPN pozbawił praw członkowskich 7 klubów: „Makabi” Suwałki, „Makabi” 
Sejny, „Makabi” Wołkowysk, „Kraft” Grodno, ZKS i „Hapoel” Bielsk Podlaski oraz 
PWL Hajnówka. Powodem było nieprzestrzeganie obowiązków statutowych, nie-
opłacanie składek i bojkotowanie uchwał związku. W sezonie rozgrywek 1936/37 
ŁKS Łomża zajął 2 miejsce w klasie rozgrywek „A”, a „Makabi” Łomża ósme miej-
sce, ostatnie w grupie. 13 VI 1937 r. mecz z WKS Grodno „Makabi” przegrała rezul-
tatem 9 : 0. Decyzją BOZPN „Makabi” Łomża zdegradowana została do klasy „B” 
(Jankowski 2005: 22, 23; Górko 2010: 425). W sezonie 1937/38 BOZPN przepro-
wadził działania dyscyplinujące wobec klubów nieprzestrzegających statutowych 
obowiązków, nieopłacających składek członkowskich i bojkotujących uchwały 
związku. Wiosną 1937 r. z rozgrywek BOZPN wykluczył 7 klubów: „Makabi” Su-
wałki, „Makabi” Sejny, „Makabi” Wołkowysk, „Kraft” Grodno, ZKS i „Hapoel” 
Bielsk Podlaski oraz PWL Hajnówka. BOZPN ukarał ŁKS karą 350 zł za oddanie 
walkowerem meczu z „Warmią” Grajewo. Pieniądze nie wpłynęły na konto związku 
i ŁKS został zawieszony w prawach członkowskich i wykluczony z rozgrywek. 
Wyniki wszystkich jego meczów zweryfikowane zostały jako walkower 3 : 0. Posta-
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nowienia powyższe umożliwiły „Makabi” ponowny awans do klasy „A” (Jankowski 
2005: 23; Górko 2010: 25, 426, 427). Drużyna ŁKS do września 1939 r. nie uczest-
niczyła w rozgrywkach ligowych, rozgrywała tylko mecze towarzyskie. Zespoły 
piłkarskie „Jagiellonii” i „Ogniska” Białystok zostały rozwiązane. W ich miejsce 
awansowały zespoły „Cresovii” Grodno i „Makabi” Łomża. „Makabi” Łomża była 
w sezonie 1938/1939 jedynym reprezentantem ziemi łomżyńskiej w lidze na pozio-
mie klasy „A”. J. Górko (2010: 23, 27, 422, 426, 428) poinformował, że na zakoń-
czenie sezonu zostało sklasyfikowane na 6 miejscu, za „Makabi” Grodno. Z. Jan-
kowski (2005: 23, 24) natomiast poinformował o zajęciu w tych rozgrywkach przez 
„Makabi” Łomża siódmego, ostatniego miejsca. Pierwsze miejsce zdobył WKS 
Grodno. 

 
Tab. XXI. Wyniki rozgrywek klasy „A” BOZPN w sezonie 1938/1939  

L.p. Klub Stosunek goli 
1. „WKS” Grodno 45 : 13 
2. „Strzelec” Białystok 19 :12 
3. „Makabi” Białystok 18 : 15 
4. „Cresovia” Grodno 11 : 19 
5. „Warmia” Grajewo 3 : 4 
6. „Makabi” Grodno 5 : 17 
7. „Makabi” Łomża 1 : 22 

 
Źródło: Jankowski 2005: 24 (na podstawie opublikowanych przez prasę wyników). 

 
1 X 1938 r. w Grodnie drużyna „Makabi” Łomża przegrała z WKS Grodno wy-

nikiem 13 : 1. Wynik ten był najwyższą wygraną w przedwojennej historii BOZPN. 
Z powodu nieuregulowania zaległych składek „Warmia” Grajewo została wyklu-
czona z rozgrywek „BOZPN”. „Ognisko” Białystok wycofało się z rozgrywek, a je-
go wyniki anulowano. Wszystkie te okoliczności spowodowały zajęcie przez „Ma-
kabi” Łomża ostatniego miejsca w rozgrywkach klasy „A” i zdegradowanie zespołu 
do rozgrywek w klasie „B” (Jankowski 2005: 23, 24; Górko 2010: 23, 27, 422, 426, 
428; Lewiński 1952: 208; Pestka 1998: 30, 31, 32, 34, 35; Pestka 2000: 32, 33; 
„Przegląd Łomżyński” 1935, nr 49: 5; 1936, nr 36: 5; wywiad autora z R. Wszędy-
równym i J. Dodą).  

1 IV 1939 r. Łomża w wyniku reformy administracyjnej stała się miastem wy-
dzielonym z powiatowych związków samorządowych. Łomżę i powiat łomżyński 
wraz z kilkoma starostwami graniczącymi z województwem warszawskim przydzie-
lono do tego województwa. Niezadowolenie z polityki BOZPN wobec łomżyńskich 
klubów oraz przynależność do województwa warszawskiego stworzyło impuls dla 
działaczy do podjęcia starań o założenie w Łomży autonomicznego podokręgu pił-
karskiego. W tym celu zorganizowano w Łomży spotkanie władz polskich i żydow-
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skich klubów sportowych z terenu miasta i okolic. Zebranie odbyło się pod prze-
wodnictwem starosty łomżyńskiego Janickiego i wicestarosty – prokuratora Kuliba. 
Założenia projektu przedstawił Mosze Kojler. Przedstawiciele klubów przyjęli pro-
pozycję. Łomżyńskie kluby żydowskie na spotkaniu reprezentowali przedstawiciele 
„Makabi” i „Robotnika” Łomża. W trakcie wyborów władz i głosowania doszło do 
zjednoczenia „sił chrześcijańskich’ i z tego powodu do 9-osobowego zarządu został 
wybrany tylko 1 przedstawiciel klubów żydowskich M. Kojler. Brak jest informacji 
o pozostałych członkach zarządu, klubach tworzących podokręg i o jego działalności 
(Lewiński 1952: 208; Pestka 1998: 36). 

 
Udział drużyny piłki nożnej Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno- 
-Sportowego „Makabi” w meczach z klubami z poza Białostockiego  
Okręgu Piłki Nożnej  
12 VII 1928 r. Żydowski Klub Sportowy „Makabi” z Łomży przegrał na meczu 

wyjazdowym w Ostrowi Mazowieckiej wynikiem 5 : 3 z reprezentacją Ostrowi Ma-
zowieckiej (Grochocki).  

W wyniku wspólnej inicjatywy Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-
Sportowego „Makabi” i Łomżyńskiego Klubu Sportowego „Legion” sprowadzono 
do Łomży drużynę piłki nożnej Robotniczego Klubu Sportowego „Skra” z Warsza-
wy. W sobotę 10 VIII 1935 r. warszawska „Skra” rozegrała Mecz piłki nożnej  
z „Makabi” Łomża, a w niedzielę 11 VIII 1935 r. z Łomżyńskim Klubem Sporto-
wym „Legion” wygrywając go wynikiem 2 : 1 („Przegląd Łomżyński” 1935, nr 32: 
8; nr 33: 9). W sobotę 17 VIII 1935 r. w meczu rozegranym w Łomży między „Ma-
kabi” Warszawa „Makabi” Łomża uzyskano wynik remisowy 2 : 2. Drużyna war-
szawska miała przez cały mecz przewagę. Nie wykazała się jednak skutecznością 
strzelecką. 19 VIII 1935 r. „Makabi” Warszawa osiągnęła taki sam wynik w meczu  
z Łomżyńskim Klubem Sportowym „Legion” („Przegląd Łomżyński” 1935, nr 34: 
13). 14 IX 1935 r. „Ognisko” Wilno wygrało z „Makabi” Łomża wynikiem 7 : 5,  
w 1 połowie meczu uzyskano wynik remisowy 3 : 3. Sędziował Leon Pfeffer („Prze-
gląd Sportowy” 1935, nr 32: 8; nr 34: 13; nr 38: 8; „Przegląd Łomżyński” 1935, nr 
38: 9; wywiad autora z R. Wszędyrównym i J. Dodą). 18 VIII 1935 r. w meczu 
„Makabi” Warszawa z „Makabi” Łomża uzyskano remis wynikiem 2 : 2. Taki sam 
wynik uzyskał następnego dnia, w niedzielę z tym warszawskim zespołem Łomżyń-
ski Klub Sportowy „Legion” („Przegląd Łomżyński” 1935, nr 34: 13). 13 IX 1935 r. 
zespół łomżyńskiego „Makabi” przegrał wynikiem 7 : 5 z drużyną Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego „Ognisko” z Wilna. 14 IX 1935 r. w meczu rewan-
żowym uzyskano wynik remisowy 3 : 3. Sędziował Leon Pfeffer („Przegląd Łom-
żyński”1935, nr 38: 9). W sobotę, 8 VIII 1936 r. łomżyńska „Makabi” rozegrała  
w Łomży mecz z drużyną Kolejowego Przysposobienia Wojskowego „Orzeł”  
z Warszawy. Zakończył się on wysoką porażką łomżyńskiego zespołu. Warszawiacy 
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wygrali wynikiem 5 : 0. W łomżyńskiej drużynie grał bardzo słabo atak, nie wyko-
rzystując bardzo wielu sytuacji podbramkowych. W niedzielę 9 VIII 1936r., w me-
czu rewanżowym między tymi zespołami osiągnięto rezultat remisowy 2 : 2. Oby-
dwa mecze sędziował Leon Pfeffer („Przegląd Łomżyński” 1936, nr 33: 5; „Przegląd 
Ostrołęcki” 1936, nr 33: 5).  
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Summary 
The author presents the history of Jewish sport in Lomza, on the background of 

socio-political events on Polish soil and in Poland between the Wars and on the 
background of the state policy regarding the Jewish minority. The paper presents an 
order and the motifs in creation of institutional forms of Jewish practice of physical 
culture in the world and on Polish territory before Poland regained independence in 
1918. It describes the coexistence of the Polish and Jewish sport community in 
Lomza, their co-operation and competition. This study is the first in the region of 
north-eastern Polish, which discusses the issue of Jewish sports movement in the 
county as a whole, from its inception to its completion forced by the Nazist policy of 
extermination. 
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Polska Organizacja Wojskowa 
Na terenie powiatu szczuczyńskiego 
 
 
Końcowy okres walk o niepodległość Polski nierozerwalnie związana była  

z działalnością Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Powstała ona w Warszawie 
na rozkaz Józefa Piłsudskiego w połowie sierpnia 1914 r., a więc w kilka dni po 
wybuchu I wojny światowej, przez połączenie dwóch paramilitarnych organizacji 
działających na terenie zaboru austriackiego – Polskich Drużyn Strzeleckich  
i Związku Strzeleckiego. Najważniejszym celem jej działalności było prowadzenie 
szkolenia wojskowego i przygotowanie środków technicznych do przyszłej walki 
zbrojnej o niepodległość kraju. Nie zapominano także o szkoleniu ideowo-politycz-
nym członków organizacji. Ideologię oraz cele i zasady działania zawierała opraco-
wana przez Komendę Naczelną „Deklaracja”.  

Dzieje POW obrosły w wiele legend, a jej obraz funkcjonujący w społeczeń-
stwie do dziś nie jest pozbawiony elementów mitologizacji, której podlegała ona od 
momentu powstania. Podczas, gdy struktury, rozwój, koncepcje polityczno-
wojskowe i formy działania władz naczelnych i organów centralnych POW są dość 
dobrze opracowane1, to odnośnie terenowych struktur organizacyjnych i ich roli  
__________ 
 
1 Jest to głównie zasługa opracowań powstałych jeszcze w okresie II RP, np. Lipiński 1935; Spis 1937; 

Bełcikowska 1939; Nałęcz 1984. 
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w poszczególnych regionach okupowanego kraju sytuacja przedstawia się zgoła 
odmiennie2. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest stan zachowania i utrudniony 
dostęp do materiałów źródłowych przechowywanych w zasobach Centralnego Ar-
chiwum Wojskowego. Niestety, te same ograniczenia dotyczą także okręgu łomżyń-
skiego i wchodzącego w jego skład obwodu szczuczyńskiego POW3.  

Letnia ofensywa wojsk niemieckich w 1915 r. spowodowała w Grajewie i okoli-
cy zmianę władz okupacyjnych z rosyjskich na niemieckie. Zarówno w powiatowym 
Szczuczynie, jak i na pozostałych terenach, wprowadzono pruską administrację, na 
której czele stał naczelnik powiatu. Pierwszym z nich, mianowanym w październiku 
1915 r., był dr Merck, zaś w październiku 1917 r. został on zastąpiony przez von 
Trotha. (Gazeta 1917, nr 34) Sytuacja taka stworzyła lepsze warunki do rozwijania 
pod kierunkiem miejscowych aktywistów działalności społecznej, oświatowej, sa-
morządowej, a w szczególności narodowej, w tym działalności konspiracyjnej  
w strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej.  

Pierwsze ogniwo POW w Szczuczynie powstało jesienią 1916 r. z inicjatywy 
komendanta X Okręgu POW w Łomży4 – Izydora Galińskiego i instruktora okręgo-
wego Janusza Rowińskiego (Kurpiewski 1987: 24–25). W pierwszym okresie funk-
cjonowania, podobnie zresztą jak na terenie całego okręgu, działalność POW ograni-
czała się głównie do prac organizacyjnych5. Powiat szczuczyński figurował w X 
Okręgu6 jako Obwód VII, zaś jego pierwszym komendantem został Witold Niesio-
będzki ps. „Wernyhora”, zastąpiony jednak wkrótce przez Bolesława Tyszkę ps. 
„Sławboj”7. Działalność Witolda Niesiobędzkiego nad organizacją obwodu POW 
__________ 
 
2 Ostatnimi laty pojawiło się jednak co najmniej kilka interesujących artykułów poświęconych POW  

w aspekcie lokalnym, chociażby: Woyno 1997, 2000; Barczyński 1999; Wzorek 2002; Szlaszyński 2007. 
3 Bliższe informacje o działalności POW w rejonie szczuczyńskim zawierają m.in: Dąbrowski 1933; 

Kurpiewski 1987; Jerulank 1988; Dudziński 2009 oraz fragmenty w publikacjach dotyczące historii 
regionu i dziejów POW, jak np. Łossowski 1986. Wiele szczegółowych informacji zawierają również 
wnioski o nadanie Krzyża i Medalu Niepodległości członkom POW z lat trzydziestych XX w. prze-
chowywane obecnie w CAW, jak i znajdujące się tam relacje: Mieczysława Dąbrowskiego i Bohdana 
Stryjewskiego – por. CAW, POW – Relacje Komendy Naczelnej nr 1, sygn. 400.2021/102 i sygn. 
400.3196/127. 

4 Pierwsze struktury POW w Łomży powstały w sierpniu 1915 r. a ich głównymi organizatorami byli 
Izydor Galiński, Stefan Kirtiklis i Jan Kraszewski. Już pod koniec 1915 r. rozkazem L-3 Komendy Na-
czelnej obszar guberni łomżyńskiej uzyskał miano X Okręgu POW. 

5 Zgodnie z rozkazem ogólnym Komendy Naczelnej nr 14 z 26 VI 1916 r., ustalającym strukturę organi-
zacyjną POW, okręg X podzielony został na obwody. W 1917 r. okręg łomżyński składał się z ośmiu 
obwodów: Łomża, Zambrów, Mazowieck (Wysokie Mazowieckie), Biała, Ostrów, Ostrołęka, Kolno  
i Szczuczyn, na terenie których działało 29 organizacji miejscowych z 520 zaprzysiężonymi członka-
mi. Dodatkowo do połowy 1918 r. w skład okręgu wchodziła niezależna od obwodów komenda miej-
scowa miasta Białystok. (Morcinek 1937: 275; Raport 2000). 

6 Rozkazem Komendy Naczelnej z dnia 31 X 1918 r. zmieniono nazwę Okręgu na Okręg IV Łomża. 
(Morcinek 1937: 275; Nałęcz 1984: 199). 

7 Kwestia osoby, będącej pierwszym komendantem obwodowym w Szczuczynie wymaga dalszych 
badań źródłowych. W dużej części wniosków odznaczeniowych członków POW z terenu powiatu 
szczuczyńskiego jako komendant podawany jest właśnie Bolesław Tyszko. Potwierdza to również 
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została doceniona w okresie II RP m.in. odznaczeniem go Krzyżem Walecznych. 
We wniosku o jego nadanie stwierdzono:  

Witold Niesiobędzki niestrudzoną pracą zorganizował i postawił na wysokiej stopie pod 
względem doboru i wartości ludzi. Pracy nad przygotowaniem swego terenu do walki 
oddał wszystkie swoje siły. Poszukiwany i tropiony przez Niemców nie zaprzestał pracy  
i pozostał na stanowisku. Organizował bez przerwy akcje mające na celu stałe niepokoje-
nie okupantów, magazynował broń i przeciwdziałał masowym rekwizycjom (CAW, Wi-
told Niesiobędzki – KW 84/N-446).  

Kolejnymi komendantami obwodowymi byli: Czesław Rogowski ps. „Jastrzę-
biec” (IV-VI 1918 r.), Jan Opoczyński ps. „Pająk” (VI–X 1918 r.) i Stanisław Bro-
dowski ps. „Skała” (X–XI 1918 r.). 

Obwód składał się z kilku komend lokalnych. Niestety, brak dostępu do materia-
łów archiwalnych uniemożliwia analizę rozwoju i pełne przedstawienie struktury 
terenowej POW. W 1918 r. funkcjonowały komendy lokalne w następujących miej-
scowościach: Szczuczyn (nr 1), Rajgród (nr 2), Słucz (nr 3), Okrasin (nr 4), Grabowo 
(nr 5), Radziłów i Wąsosz8. Do najaktywniejszych ośrodków należały miejscowości: 
Grabowo, Lachowo, Słucz, Karwowo, Radziłów, Rydzewo, Łoje, Skaje, Glinki, 
Rajgród i Szczuczyn oraz w późniejszym okresie Grajewo9. Kolejne komendy po-
wstawały na zasadzie rozrostu i następnie podziału już istniejących. Dobrym przy-
kładem jest tu komenda lokalna w Słuczu. Ówczesny zastępca komendanta lokalne-
go – Władysław Szeligowski „Zmierzwic” objął swą działalnością w 1917 r. kolejne 
wsie gm. Przytuły i gm. Wąsosz (m.in. Okrasin, Łoje Awissa, Karwowo, Brodowo, 
Kramarzewo, Święcienin). Po przeprowadzonej akcji werbunkowej, na jego wniosek 
nastąpiło wydzielenie nowej komendy tzw. okrasińskiej, na czele której stanął on 
sam. Przez pewien okres czasu w 1918 r. po wyjeździe Juliana Piórkowskiego „Hu-
ragana” pełnił równocześnie obowiązki komendanta zarówno 3 jak i 4 komendy 
lokalnej. Dopiero jesienią 1918 zdał dowództwo 4 komendy Szymonowi Grądzkie-
mu „Wernyhorze” (CAW, Władysław Szeligowski – KN 27.06.1938). 

                                                                                                                       
opracowanie Zarządu Powiatowego Związku Peowiaków w Grajewie z 1935 r. (POW 1935) oraz ży-
ciorys B. Tyszki spisany w 1936 r. Według niego na początku 1916 r. Tyszko organizował komendę 
lokalną w Czyżewie, a następnie pod koniec roku został przeniesiony do pow. szczuczyńskiego, na 
stanowisko komendanta VII obwodu. W Szczuczynie wraz z Niesiobędzkim organizował POW w ca-
łym powiecie. Po zbiórce 1 XI 1917 r. w lesie chojnowskim, w związku z poszukiwaniami go przez 
Niemców, musiał opuścić Szczuczyn. Prawdopodobnie zatem Witold Niesiobędzki mógł pełnić obo-
wiązki komendanta obwodowego w okresie przed przybyciem Bolesława Tyszki, następnie piastował 
jedynie funkcję komendanta miejscowego w Szczuczynie i dopiero po wyjeździe B. Tyszki ze Szczu-
czyna ponownie komendanta obwodowego – por. CAW, Julian Piórkowski – KN 27.06.1938, Bole-
sław Tyszko – Odrzuc. 26.10.1936. 

8 Nie wiadomo jednak, czy te ostatnie miejscowości faktycznie miały status komend lokalnych, czy tylko 
placówek terenowych.  

9 Grajewo zyskało szczególnie na znaczeniu po przeniesieniu do niego z dniem 1 III 1918 r. siedziby 
władz powiatu ze Szczuczyna (Gazeta 1918, nr 54). 
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Warto wspomnieć, choć pokrótce, o roli jaką odegrał obwód szczuczyński  
w szerzeniu idei i utworzeniu struktur POW poza własnymi granicami. Z jednej 
strony komendy lokalne Słucz i Radziłów oddziaływały na tereny gminy Przytuły  
z obwodu kolneńskiego. Z drugiej strony komenda lokalna Rajgród przy poparciu 
Komendy Naczelnej zdecydowanie mocniej i efektywniej oddziaływały na teryto-
rium powiatu augustowskiego i Suwalszczyzny10. Działania te prowadzone były 
przez najbardziej wysuniętą na północ placówkę w Tajnie, pod ogólnym kierownic-
twem komendanta lokalnego Franciszka Chróścielewskiego PS. „Skiba” z Rajgrodu. 
Podjęte działania nie trafiły w próżnię, gdyż już od 1916 r. ks. Roch Modzelewski ps. 
„Robak” wraz z Janem Wielgatem ps. „Lot” z Brzozówki w oparciu o swoją parafię 
w Bargłowie utworzył pierwszą sekcję POW, która skupiała 12 młodych mężczyzn. 
Jan Wielgat ps. „Lot” tak opisał początki POW na tym terenie:  

W roku 1916 w końcu miesiąca lutego Ja Jan Wielgat wezwany zostałem przez byłego 
księdza proboszcza Rocha Modzelewskiego parafii bargłowskiej, który mnie wtajemni-
czył w sprawy organizacyjne POW i wydał mi przysięgę bym wszystko co on mi powie-
dział zachować w tajemnicy i o ile możność organizować oddział POW, który to oddział 
miał za zadanie wrogo usposabiać ludność miejscową do okupantów, a mianowicie, 
Młodzież która meldowała się w biurach niemieckich każdego miesiąca zbuntowaną zo-
stała i nadal swych obowiązków względem władz okupacyjnych nie spełniała. Podatek 
pobierany przez Niemców tzw. pogłówny z miejscowej ludności został ze względów or-
ganizacyjnych nie wpłacany, co spowodowało wielkie rozdrażnienie okupantów. Przy 
zbiorach zboża przez Niemców w majątkach przez nich gospodarowanych były palone 
stogi zboża przez zorganizowany oddział POW. Mleczarnia niemiecka, do której ludność 
miejscowa zmuszaną była do dostarczania mleka, za które Niemcy płacili sacharyną zo-
stała częściowo zbojkotowaną przez organizację. (CAW, Roch Modzelewski – KN 
16.03.1937)  

Dzięki współpracy z komendą rajgrodzką w kilku kolejnych miejscowościach 
jak np. Brzozówka, Bargłów, Jeziorki, Raczki powstały placówki POW. W efekcie 
podjętych działań już w grudniu 1917 r. po inspekcji zastępcy komendanta okręgu – 
Janusza Rowińskiego został utworzony, obejmujący powiat augustowski, samo-
dzielny obwód POW, któremu nadano nr VIII, a na jego czele stanął właśnie 
Chróścielewski, którego zastąpił następnie Jan Wielgat „Lot” (Dąbrowski 1933: 18). 
Obwód ten podlegał bezpośrednio komendzie okręgowej w Łomży.  

W tym miejscu warto podkreślić współpracę komendy lokalnej w Rajgrodzie  
z obwodu szczuczyńskiego z placówkami POW w obwodzie augustowskim (Brzo-
zówka, Bargłów, Łabędnik, Popowo). Już w czasie tworzenia obwodu augustow-
skiego duże znaczenie miały wcześniejsze kontakty osobowe; proboszcz bargłowski, 
ks. Roch Modzelewski, był wcześniej wikarym w Rajgrodzie, natomiast komendant 
POW z Rajgrodu, Franciszek Chróścielewski, ukończył progimnazjum w Augusto-

__________ 
 
10 Więcej informacji o powstaniu, organizacji i działaniach POW w obwodzie augustowskim zawiera 

m.in. opracowanie Szlaszyńskiego 2007. 
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wie. Jeden i drugi z pewnością wykorzystał wcześniejsze znajomości. Nie bez zna-
czenia był fakt zależności terytorialnej poszczególnych miejscowości w ramach 
administracji kościelnej i urzędowej. Znaczna część parafii rajgrodzkiej znajdowała 
się w gminie bargłowskiej, natomiast prawie cała gmina Pruska była w parafii bar-
głowskiej. Kontakty więc między społecznością gminy Bargłów (pow. augustowski) 
ze społecznością Rajgrodu leżącego wówczas w gminie Bełda i z gminą Pruska 
(obie leżały w pow. szczuczyńskim) były dosłownie codzienne. Nic więc dziwnego, 
że wiele działań realizowano na tym terenie wspólnie. 

Podobnie jak na pozostałych terenach ziem polskich, praca konspiracyjna pro-
wadzona była w dwóch kierunkach. Z jednej strony skupiano się na uświadomieniu 
ideowym i narodowym szerszych mas społeczeństwa, z drugiej – na szkoleniu woj-
skowym członków POW, którzy w odpowiednim momencie mieli wstąpić do Armii 
Polskiej.  

Największym problemem na terenie powiatu był brak kadry oficerskiej i podofi-
cerskiej. W przypadku tej pierwszej korzystano głównie z pomocy instruktorów 
przysyłanych z okręgu, jak np. Sęk i Synowiec (Jerulank 1988: 61). Z kolei kadrę 
podoficerską starano się szkolić na miejscu. Dwa z takich kursów podoficerskich 
zostały zorganizowane w 1917 r. w Danowie i Rajgrodzie (Dąbrowski 1933: 18). 
Dopiero po maju 1918 r. napłynęli do organizacji byli legioniści, którzy uciekli z -
internowania w Łomży oraz żołnierze z korpusu gen. Dowbór-Muśnickiego, którzy 
znacznie podnieśli poziom wyszkolenia placówek terenowych11. Mimo ich pomocy, 
główny ciężar pracy z członkami POW leżał jednak na barkach lokalnych struktur  
i osób stojących na ich czele, np. Władysława Goliczewskiego ps. „Polan” w podgra-
jewskich Mieruciach, który 

prowadził ze starszą młodzieżą w m. Mierucie, Konopki, Cyprki pogadanki na tle patrio-
tycznym oraz nocami ćwiczenia wojskowe z zakresu służby patrolu i placówki, służbę 
kuriera i wywiadowcy, pogadanki wieczorowe o karabinie i sposobie jego użycia (CAW, 
Władysław Goliczewski – MN 23.12.1933)  

czy Szymona Grądzkiego ps. „Wernyhora”, który 
pracę organizacyjną i propagandę niepodległościową wśród ludu, szczególnie młodzieży 
wiejskiej prowadził z wielką energią i zapałem. Kilka gmin w Łomżyńskim zawdzięcza 
jego pracy uświadomienie narodowo-obywatelskie (CAW, Szymon Grądzki – KN 
17.03.1932). 

Natomiast Apolinary Sokołowski ps. „Korsak Maciej” przed wybuchem I wojny 
światowej uczył się w Hermanowie, gdzie miał kontakt z organizacjami niepodległo-
ściowymi. Po zajęciu Warszawy przez Niemców powrócił do Rajgrodu i założył 

__________ 
 
11 Spośród nich z POW na terenie obwodu szczuczyńskiego związani byli m.in. Stanisław Brodowski 

„Skała”, Michał Fulmyk „Kamiński”, Bolesław Stryjewski oraz Sęk, Kaczmarczyk i Synowiec.  
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Koło Młodzieży. Wielu członków tego koła znalazło się w szeregach POW (CAW, 
Apolinary Sokołowski – Ap. 1500). 

Na terenie powiatu szczuczyńskiego mniejszym problemem był brak broni od-
czuwany w innych obwodach. Obwód szczuczyński był jednym z lepiej doposażo-
nych w tym względzie, gdyż posiadał na stanie ok. 100 karabinów i 25 rewolwerów 
(Dąbrowski 1933: 18), co umożliwiało prowadzenie samodzielnych ćwiczeń bojo-
wych przez poszczególne komendy lokalne. Broń pozyskiwano w bardzo różny 
sposób, m.in. przez rozbrajanie niemieckich żandarmów lub kradzież karabinów  
z posterunków żandarmerii, jak np. w Wąsoszu (CAW, Władysław Łoś – KN 
16.03.1937). 

Mimo trudności, szeregi organizacji systematycznie rosły i obejmowały coraz 
szersze kręgi mieszkańców powiatu. Jedna z uroczystości zaprzysiężenia nowych 
członków z miejscowości Świdry Awissa, Skaje i Rakowo odbyła się m.in. z udzia-
łem komendanta Galińskiego ps. „Staria” na szczuczyńskim cmentarzu 6 sierpnia 
1917 r. (Dąbrowski 1933: 18). Dzięki właściwej organizacji pracy w połowie 1917 r. 
obwód szczuczyński liczył już ok. 300 członków12. Natomiast w przeprowadzonej  
w listopadzie 1917 r. koncentracji połączonej z ćwiczeniami terenowymi pod Choj-
nowem, które prowadził instruktor X Okręgu – inż. Janusz Rowiński „Borejsza”, 
wzięło udział ok. 100 peowiaków (CAW, Bolesław Tyszko – Odrzuc. 26.10.1936; 
M. Dąbrowski 1933: 18; P.O.W. w powiecie Szczuczyńskim VII obw. X okręgu, 
1935: 1). 

Członków POW dzielono na czynnych i wspierających. Wszystkich obowiązy-
wały ściśle ustalone zasady. Nad ich przestrzeganiem czuwali komendanci miejsco-
wi, którzy w przypadku obwodu szczuczyńskiego sprawdzili się na swoich stanowi-
skach13. Jak np. Władysław Łoś w Wąsoszu, który  

__________ 
 
12 Wydaje się, że jest to nieco zawyżona liczebność POW w obwodzie i to w odniesieniu do okresu 

jesieni 1918, a nie 1917 r. W opracowaniu POW 1935 ogólny stan POW w obwodzie na dzień 11 XI 
1918 r. podany jest na 217 członków. Autorom opracowania udało się także ustalić listę ok. 200 na-
zwisk osób, którzy byli członkami POW lub za takich się uważali, i których działalność została  
w większości potwierdzona w okresie II RP złożonymi wnioskami i niejednokrotnie nadaniami Krzyża 
i Medalu Niepodległości. Generalnie z liczebnością POW w całym okręgu łomżyńskim jest kłopot. 
Część autorów wspomnień i późniejszych opracowań podawała liczebność członków POW na pod-
stawie obserwacji wydarzeń z listopada 1918 r. i późniejszego akcesu do odradzającego się WP. Trze-
ba jednak pamiętać, że dość spory odsetek wystąpił jako członkowie POW dopiero wówczas, podczas 
gdy wcześniej nie działali w organizacji i nie byli zaprzysiężeni. Problem ten analizuje także w swoim 
opracowaniu Kurpiewski 1987: 33–36. 

13 Funkcje komendantów lokalnych pełnili: Szczuczyn: Jan Opoczyński „Pająk”, Witold Niesiobędzki 
„Wernyhora”, Czesław Rogowski „Jastrzębiec” i Michał Fulmyk „Kamiński”; Rajgród: Franciszek 
Chróścielewski „Skiba”, Bolesław Rydzewski „Kruk” i Rinaldo?; Słucz: Julian Piórkowski „Hura-
gan”; Okrasin: Julian Piórkowski „Huragan”, Mieczysław Szeligowski „Zmierzwic” i Szymon Grądz-
ki „Wernyhora”; Grabowo: Stanisław Kiełczewski „Ruta”; Lachowo: Władysław Dzięgielewski „Mi-
tros”; Wąsosz: Władysław Łoś „Nawała”; Radziłów: Szymon Grądzki „Wernyhora”. 
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jako Komendant Miejscowy w Wąsoszu zorganizował i stworzył swoją komendę, 
utrzymując podwładnych na wysokim poziomie ideowym. Lojalny wobec organizacji  
z zapałem oddawał się pracy, w najcięższych warunkach prowadząc zarówno robotę 
uświadamiającą, jak i wojskową (CAW, Władysław Łoś – KN 16.03.1937).  

Czy też Franciszek Chróścielewski w Rajgrodzie  
komendant miejscowy, najruchliwszej, najżywszej K-dy w Rajgrodzie świetnie zorgani-
zował swoich ludzi i wpoił w nich mimo, że nie żołnierz, ducha karności i wysoki po-
ziom ideowy, który się wyrażał tem, że K-da we wrześniu 1918 r. zdziesiątkowana przez 
aresztowania niemieckie, pozbawiona K-dta, gdyż był on wtedy również aresztowany, 
karnie i w komplecie zjawiała się na zbiórki zorganizowane przez wysłannika Okręgu 
(CAW, Franciszek Chróścielewski – KN 25.02.1932).  

I jeszcze jedna równie pozytywna opinia, tym razem dotycząca Władysława 
Dzięgielewskiego:  

Jest to jeden z tych cichych pracowników niepodległościowych, który pracą całego życia 
wykazał gorącą miłość Ojczyzny. Nauczyciel ludowy, niestrudzony pracownik, propaga-
tor i popularyzator idei niepodległości, potrafił przez kilka lat swej pracy wydobyć z za-
marłej da się wsi moc ukrytych wartości. Jego pracą powstała komenda miejscowa Gra-
bowo, Lachowo i gm. Szczuczyn. Zapalił do pracy w POW kilkadziesiąt serc, dał Polsce 
w dniu niepodległości kilkadziesiąt ochotniczych karabinów (CAW, Władysław Dzięgie-
lewski – KN 27.06.1938).  

Co ciekawe, większość członków pomimo niskiego wykształcenia pojmuje po-
czynania organizacji i na usługi jej całkowicie się oddaje (CAW, Teofil Łaciński – 
MN 24.05.1932). Jedną z głównych przyczyn wstępowania w szeregi POW słabo 
wykształconych, przecież przeważnie młodych ludzi, był szeroko rozumiany patrio-
tyzm i ideowość. Apolinary Sokołowski z Rajgrodu w swoim życiorysie napisał:  

Od zarania młodości świadom niewoli narodowej i krzywd jakie Polsce wyrządzili za-
borcy, starałem się zawsze okazać, że jestem Polakiem i mieszkam u siebie, a nie „w 
Priwislanskim kraju” (CAW, Apolinary Sokołowski – Ap. 1500, KKiMN 88-26146).  

Zaś Józef Wielgat z Brzozówki napisał po latach: 
Obwodowy komendant obserwując i znając mój śmiały i gorący temperament patryjoty, 
zawiadomił mnie, że istnieje organizacja POW, w której mógłbym pracować dla dobra 
ukochanej Polski, o której tak często czytałem, że mógłbym stać się bohaterem podob-
nym tym, o których słyszałem z dzieł Sienkiewicza. […] usłyszawszy o tym, że jako 
młody jeszcze mogę przydać się Ojczyźnie natychmiast dałem słowo honoru Polaka na 
dochowanie tajemnicy (CAW, Jan Wielgat – MN 17.09.1932).  

Zdarzały się jednak odstępstwa od reguły, dlatego w POW funkcjonowało rów-
nież własne sądownictwo. Do kar, jakie można było wymierzyć należały: zawiesze-
nie w czynnościach członka na okres dłuższy niż 3 miesiące, degradacja, czy wyda-
lenie z organizacji (Nałęcz 1984: 120). Przynajmniej jeden z przypadków wymierze-
nia wewnątrzorganizacyjnej kary dyscyplinarnej dochodziło również na terenie pow. 
szczuczyńskiego, a napisał o nim m.in. Mieczysław Dąbrowski.  
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Byłem świadkiem ukarania przez banicję, tj. skazania na wyjazd z granic Polski, ob. Mo-
carskiego Antoniego ze Słucza [...] przyjechał wtedy ob. Staria-Galiński  
i po zbadaniu, iż oskarżony używał POW do swych celów osobistych, wydał najłagod-
niejszą karę w tym wypadku – banicję. I kara ta została wykonana (CAW, Antoni Mo-
carski – MN 3.06.1933)14. 

Poza szkoleniem wojskowym i ideowo-politycznym dużą wagę przykładano do 
wewnętrznych problemów organizacji, od których rozwiązania zależało sprawne 
funkcjonowanie struktur. Jednym z tych problemów była kwestia finansów. Każdy  
z członków obciążany był obowiązkiem składkowym. Dodatkową wydatną pomoc 
finansową POW otrzymywała od Polskiego Skarbu Wojskowego. Środki te oczywi-
ście nie pokrywały potrzeb, szczególnie w 1918 r., gdy przystąpiono do zdecydowa-
nych działań skierowanych przeciwko niemieckiemu okupantowi. Dlatego m.in. 
prowadzono zbiórki na tzw. Skarb Narodowy wśród różnych warstw społecznych. 
Jedna z takich zbiórek przeprowadzona na terenie obwodu szczuczyńskiego dała 
pokaźne wyniki i to nie tylko wśród sfer włościańskich, ale i ziemiańskich (Dąbrow-
ski 1933: 18). Oprócz tego z inicjatywy POW organizowano różne loterie czy przed-
stawienia teatralne, z których dochód przeznaczano na potrzeby organizacyjne kon-
spiracji. W poszczególnych miejscowościach ze starszych mieszkańców organizo-
wano komitety wiejskie, które udzielały organizacji różnorodnej pomocy material-
nej. Członkowie POW rozprowadzali wśród mieszkańców także cegiełki, nalepki, 
pocztówki i żetony z podobizną Komendanta, z których dochód szedł na potrzeby 
organizacji.  

Kolejną istotną z punktu widzenia sprawnego i regularnego działania była kwe-
stia łączności, która obejmowała szerokie spektrum działań. Główne kierunki to 
pozyskiwanie pewnych lokali dla ukrywających się członków konspiracji, przewo-
żenie zakazanej bibuły oraz broni, a w przypadku placówki Rajgród także kurierów  
i instruktorów przez granicę na teren tzw. Ober-Ostu. Dużą rolę w służbach łączności 
odgrywały kobiety. Na terenie obwodu VII, na ich czele stała np. Zofia z Kołomań-
skich Baraniecka, a do wyróżniających się postaci należała także Józefa z Jakuciów 
Sienkiewicz i Helena Wągrodzka. To między innymi dzięki ich zaangażowaniu  
i wsparciu instruktorów z okręgu obwód szczuczyński posiadał gęstą i sprawną sieć 
posterunków łączności. 
__________ 
 
14 W świetle zachowanych akt sprawa nie wygląda tak oczywiście. Antoni Mocarski ps. „Cygan” pełnił 

w POW obowiązki zastępcy komendanta lokalnego w Słuczu. Brał także czynny udział w rozbrajaniu 
Niemców, a następnie w szeregach 33. pp w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy został zwolnio-
ny dopiero w końcu 1924 r. W świetle tych faktów wydaje się mało prawdopodobnym, by nawet jeśli 
orzeczono wobec niego karę banicji została ona przed wydarzeniami listopada 1918 r. wykonana. 
Obiektywnie należy jednak stwierdzić, że sam fakt orzeczenia kary jest bardzo prawdopodobny, gdyż 
w grudniu 1927 r. Antoni Mocarski został aresztowany pod zarzutem napadu rabunkowego dokonane-
go w maju 1918 r. na dom Marianny Karwowskiej we wsi Mikuty. W sumie aresztowano 6 mieszkań-
ców Słucza, w tym 5 będących wówczas członkami POW: Antoni Mocarski, Stanisław Cwaliński, 
Aleksander Wiśniewski, Kazimierz Tarnowski, Aleksander Kadłubowski (Sprawozdanie 1927 r.; Dą-
browski 1933: 18). 
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Warto też wspomnieć o współpracy POW z harcerstwem na terenie obwodu 
VII, która rozpoczęła się wczesną wiosną 1918 r. Duża w tym zasługa Władysława  
i Henryka Płócienników. To właśnie oni po utworzeniu zastępu harcerskiego nawią-
zali kontakt z Zofią Baraniecką i choć formalnie harcerze nie byli zaprzysiężonymi 
członkami POW, to oddali tej organizacji znaczne usługi głównie w zakresie zadań 
wywiadowczych i łącznościowych. Tymi harcerzami byli m.in. Stanisław Bagiński, 
Władysław Jankowski, Stanisław Mikołajewski, Piotr Mioduszewski, Franciszek 
Remfeld (CAW, Stanisław Bagiński – Odrzuc. 21.06.1938; Władysław Jankowski – 
Odrzuc. 14.09.1936; Stanisław Mikołajewski – Odrzuc. 21.06.1938; Piotr Miodu-
szewski – Odrzuc. 26.06.1938; Władysław Płóciennik – OPWI 23/2677, MN 
15.04.1932, Odrzuc. 30.05.1936; Franciszek Remfeld – Odrzuc. 26.06.1938). Jeden 
z nich tak po latach scharakteryzował tę działalność:  

Praca nasza w harcerstwie była prowadzona w duchu czysto polskim, ideowym  
i ograniczała się do krzewienia idei Niepodległościowej wśród mieszkańców Grajewa i 
okolic. […] Związek harcerski był w ścisłym kontakcie z organizacją POW (CAW, Wła-
dysław Jankowski – Odrzuc. 14.09.1936).  

Zaś sam założyciel plutonu harcerskiego Płóciennik napisał:  
Udział w pracy harcerskiej pod okupacją niemiecką w pobliżu granicy „Obwodu” połą-
czony był z dużą dozą niebezpieczeństwa, bowiem praca ta była przez władze niemieckie 
prześladowana (CAW, Stanisław Bagiński – Odrzuc. 21.06.1938). 

Pożyteczne okazywały się też kontakty z Polakami, służącymi w oddziałach 
niemieckich rozlokowanych na terenie powiatu. Jednym z takich żołnierzy był An-
toni Więcek, który  

będąc wtajemniczony, jako żołnierz niemiecki, we wszystko co się u Niemców dzieje, 
udzielał komendzie POW w Grabowie często bardzo cennych wiadomości, czem niejed-
nokrotnie ratował tutejszych peowiaków od aresztowań. Pozatem z narażeniem własnego 
życia zasilał tutejszy oddział bezcenną wówczas dla POW bronią i amunicją (CAW, An-
toni Więcek – MN 16.03.1937). 

Wiosną 1918 r. w wyniku rozwoju ogólnej sytuacji międzynarodowej działania 
POW zaczęły przybierać charakter coraz bardziej militarny. Poza dalszym prowa-
dzeniem szkolenia wojskowego i gromadzeniem broni, zaczęto przeprowadzać akcje 
bojowe skierowane bezpośrednio przeciwko niemieckiej władzy okupacyjnej.  

Wśród tych akcji można wymienić chociażby zlikwidowanie żandarma nie-
mieckiego i jego tłumaczki w Tajnie oraz żandarma w Bargłowie15. Likwidowano 
również szpicli m.in. jednego z mieszkańców z terenu komendy lokalnej Rajgród, 
który zdradził Niemcom miejsce spotykania się członków POW na tzw. Majowej 
Górze (Sobolewski 2009: 48) oraz dwóch szpicli donoszących Niemcom o działal-

__________ 
 
15 Prawdopodobnie nazywał się Skony Iberst, występuje też nazwisko Andorek. (CAW, Bronisław 

Karpio – KN 20.07.1932). 
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ności peowiaków w rejonie Tajno – Brzozówka16. Oddział lotny pod dowództwem 
komendanta służby bezpieczeństwa X okręgu, Tadeusza Wnorowskiego ps. 
„Brzeszczot” zlikwidował w Łomży szpiega – prowokatora, fryzjera Zielińskiego 
(CAW, Tadeusz Wnorowski – Ap. 4845, 8326, 16420). Podjęto również akcję pale-
nia zboża i siana w stertach w majątkach administrowanych przez Niemców. Do 
największych i najbardziej spektakularnych z tych akcji doszło wiosną 1918 r. gdy 
kilkuosobowa grupa17 lokalnych członków POW spaliła ok. 300 000 centnarów 
prasowanego siana zgromadzonego przez Niemców pod wsią Kuligi. W ramach 
działań dywersyjnych przecinano także druty telegraficzne i telefoniczne oraz prze-
ciwstawiano się rabunkowej gospodarce okupanta. Przykładowo 2.11.1918 r. we wsi 
Kubra członkowie POW odebrali żandarmom niemieckim zboże i mąkę zrabowaną 
w młynie Chrzanowo (CAW, Władysław Blum – MN 16.03.1937).  

Nie wszystkie z podjętych akcji zakończyły się sukcesem. Jedną z takich nie-
udanych akcji była próba spalenia w sierpniu 1918 r. tartaku wojskowego koło wsi 
Bełda, w której brali udział m.in. Marcel Wróblewski „Mucha” i Józef Bolesław 
Rydzewski „Kruk” (CAW, Marceli Wróblewski – KN 16.03.1937). Niepowodze-
niem zakończył się także zamach na wachmistrza żandarmerii w Jedwabnem Taube-
go, w którym brali udział członkowie placówki Słucz m.in. Feliks Gliński „Kierz”, 
Leopold Karwowski „Strzała” i Władysław Blum „Strzelec”, Julian Piórkowski 
„Huragan” pod dowództwem Tadeusza Wnorowskiego (CAW, Feliks Gliński – MN 
20.07.1932; Leopold Karwowski – Odrzuc. 22.02.1937; Julian Piórkowski – KN 
27.06.1938; Władysław Szeligowski – KN 27.06.1938).  

Aktywność POW spowodowała reakcję Niemców i w maju 1918 r. nastąpiła 
pierwsza wsypa. Wówczas to aresztowano w Grajewie Franciszka Jankowskiego ze 
wsi Danowo. Choć samo aresztowanie nie miało związku z jego działalnością  
w POW, to zmaltretowany i zbity podczas śledztwa wsypał 26 członków organizacji 
(Dąbrowski 1933: 18). Zostali oni aresztowani w nocy z 31 maja na 1 czerwca. Jed-
nak w związku z brakiem dowodów winy po 3 miesiącach wszyscy z wyjątkiem  
3 osób zostali zwolnieni. Nieszczęsną trójkę, którą skierowano do obozu jenieckiego 
w Modlinie stanowili: Wacław Złotkowski, Franciszek Chróścielewski i komendant 
obwodu Witold Niesiobędzki. W wyniku aresztowania komendanta obwodu jego 
obowiązki przejął Czesław Rogowski, a po nim Stanisław Brodowski. W tym sa-
mym czasie aresztowania objęły członków POW obwodu VIII szczególnie z terenu 
komendy Bargłów (Szlaszyński 2007). Ograniczony zasięg wsypy należy zawdzię-

__________ 
 
16 Wyroki mieli wykonywać: Bronisław Romanowski, Wacław Kuberski i Jan Puchalski. Przybył też do 

Tajna członek POW z oddziału Bargłów - Brzozówka Stanisław Izbicki, który zastrzelił szpicla Alfon-
sa Morsztejna. Kolejnym w sierpniu 1918 r. był Jan Organista, ukrywający się u Adama Wojciechow-
skiego, a którego zastrzelił J. Strzałko. (CAW, Bronisław Orbik – KN 27.06.1938; CAW, Bronisław 
Karpio – KN 20.07.1932). 

17 W akcji tej udział brali m.in.: Czesław Janiszewski „Zagłoba”, Bolesław Rydzewski „Kruk”, Franci-
szek Chróścielewski „Skiba”, Marcel Wróblewski „Mucha”. 
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czać Wacławowi Niesiobędzkiemu ps. „Wacko”, który nie będąc zaprzysiężonym 
członkiem POW, to jednak ściśle współpracował z bratem. To on w momencie jego 
aresztowania wyniósł z domu i przekazał Rogowskiemu kompromitujące materiały 
(CAW, Wacław Niesiobędzki – MN 16.03.1937). 

W sierpniu 1918 r. podczas akcji bojowej we wsi Tajno zostało aresztowanych 
kolejnych 3 członków POW: Orbik, Nagolski i Puchalski. Po przeprowadzonym 
śledztwie, którego nie wytrzymał Puchalski zdradzając inne osoby, nastąpiły kolejne 
aresztowania. W efekcie całej akcji i brutalnym śledztwie 8.10.1918 r. na grajewskim 
cmentarzu zostali rozstrzelani: Jan Strzałko, Jan Nagolski i Władysław Orbik. W re-
lacji Mieczysława Dąbrowskiego podkreślona jest bohaterska postawa Strzałki i Or-
bika, którzy podczas śledztwa prowadzonego brutalnie przez komendanta policji 
Cyranka wzięli całą winę na siebie i nikogo więcej nie wydali (Dąbrowski 1933: 19). 
W niektórych relacjach pojawia się nie do końca sprawdzona informacja, że formą 
reakcji i protestu na wymienione wydarzenia w centrali okręgu była próba zamachu 
na gubernatora wojskowego w Łomży (CAW, Janusz Rowiński – KN 29.12.1933). 

Po tych wydarzeniach prace POW zostały jeszcze bardziej zakonspirowane. Nie 
wpłynęło to jednak na ich ciągłość i efektywność, co miały wkrótce potwierdzić 
wydarzenia pamiętnego listopada 1918 r. 

11 listopada komendant Okręgu Łomżyńskiego POW – Galiński wydał rozkaz: 
Zarządzam natychmiastowe rozbrajanie wszystkich Niemców, jacy na naszych ziemiach 
znajdują się. O ile Niemcy nie będą stawiać oporu – nie zabijać. W razie oporu nie tole-
rować. Rozbrojonych nie brać do niewoli a puszczać w pokoju. Sprzęt wojskowy zgro-
madzić i pilnie strzec (Dobroński 1998: 21). 

Na terenie powiatu szczuczyńskiego rozbrajanie okupantów zarządził miejsco-
wy komendant POW – Stanisław Brodowski „Skała”. Do realizacji tego rozkazu 
przystąpili członkowie POW w poszczególnych miejscowościach powiatu.  

W Radziłowie, Wąsoszu i Szczuczynie rozpoczęto akcję rozbrajania Niemców  
i przejmowania majątku i administracji. Proces ten przeciągnął się jednak aż do dnia 
13 listopada. Poza członkami POW w akcji tej aktywnie uczestniczyli członkowie 
miejscowych OSP. W przypadku Szczuczyna oddziały niemieckie wycofywały się  
z miasta bez stawiania oporu, umożliwiło to miejscowym członkom POW jeszcze  
w dniu 12 listopada skierować się z pomocą w kierunku Grajewa. 

W samym Grajewie napięcie sytuacji i niepewność Niemców dało się już od-
czuć w dniu 10 listopada. Dzień ten tak opisał bezpośredni ich uczestnik Stanisław 
Bohdan Stryjewski: 

Pamiętam dobrze jak 10 XI 1918 roku o godz. 10 zostałem wysłany przez kierownika 
milicji Gontarczyka (poznaniaka) do koszar 10 Pułku dragonów b. Wojsk Rosyjskich w 
sprawie urzędowej, gdzie podówczas w stajniach tego pułku mieściły się konie mobili-
zowane przez wojska niemieckie od miejscowych obywateli. […] Podeszłem [sic!] do 
jednej stajni i trafiłem właśnie na żołnierza-polaka z Poznania, który wkładał swoje rze-
czy do plecaka. Ów żołnierz widząc mnie zatrwożył się i krzyknął “Co ty się tu włó-
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czysz?” Ja odpowiedziałem, że zostałem przysłany z magistratu do obejrzenia wolnych 
stajni. Zaczęła się rozmowa, z której wyczułem, że oni to jest Niemcy wybierają się do 
wyjazdu do Grajewa. Na pytanie moje dokąd pójdą konie, żołnierz odpowiedział, że do 
Prus. Po dłuższej rozmowie powróciłem do miasta i przy spotkaniu się ze znajomymi [...] 
zaczęliśmy sejmować, że to coś dla Niemców nic dobrego (CAW, POW – Relacje Ko-
mendy Naczelnej nr 1, sygn. 400.3196/127, Relacja Bohdana Stryjewskiego). 

Kolejny dzień minął jednak jeszcze spokojnie. W związku z zamierzonym 
opuszczeniem kraju przez okupantów w siedzibie ówczesnych władz powiatowych 
stawił się Stanisław Żelechowski z Bogusz w celu przejęcia dokumentów biura po-
wiatowego. Wraz z nim stawił się Stanisław Biskupski z Mieczy w charakterze męża 
zaufania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W dniu 11 listopada została im prze-
kazana część akt powiatowych, zaś reszta miała być przekazana 13 listopada (Motas 
1968: 81). 

Dopiero w nocy z 11 na 12 listopada straż obywatelska złożona z członków 
POW zaczęła zajmować posterunki w mieście, co rozpoczęło proces rozbrajania 
Niemców i przejmowania władzy.  

Koło godz. 6 już 12 XI zebrała się nas pokaźna ilość, podzieliliśmy się na dwie grupy. 
Jedni poszli do koszar zabrać konie w ilości 501, a dlatego aby nie dać koni Niemcom, 
którzy lada chwila mogli nadejść od strony Osowca. […] Ja zaś, Kisielewicz, Wróblew-
ski, Surawski – były por. I Korpusu pozostaliśmy w mieście i z nowymi siłami wraz z 
POW w dalszym ciągu rozbrajaliśmy małe niemieckie oddziały nadchodzące ze strony 
Rajgrodu, Szczuczyna i Osowca. Całą akcją rozbrojeniową kierował podówczas porucz-
nik Witkowski18 (Legionista) (CAW, POW – Relacje Komendy Naczelnej nr 1, sygn. 
400.3196/127, Relacja Mieczysława Dąbrowskiego: 19).  

Niezwykle ważne było bezkrwawe rozbrojenie 20 osobowej załogi niemieckiej 
na terenie koszar, w których przetrzymywano kilkaset koni (CAW, Hipolit Dembiń-
ski – Odrzuc. 28.02.1938). Efektem tych działań było przejęcie 501 koni, 2 ckm, ok. 
800 karabinów z amunicją, sporej ilości granatów ręcznych i kilkudziesięciu tysięcy 
marek z zajętej kasy miejskiej i powiatowej. W budynkach dworca kolejowego za-
bezpieczono również 4 telefony, 2 telegrafy, szyny i podkłady kolejowe oraz kilka 
zwrotnic (Jerulank 1988: 69)19. 

W związku z bliskością granicy i węzłowym znaczeniem miasta wydarzenia te 
nie przebiegały jednak bezproblemowo. Niemcy, a byli to przeważnie urzędnicy 
__________ 
 
18 Był to Antoni Wacław Witkowski, s. Adama i Heleny z Katyńskich, ur. 21 XII 1895 r. w Periznie 

(Rosja). W latach 1916–1917 w armii rosyjskiej – Żołnierz III Korpusu Wschodniego. Następnie  
w legionach, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920 r. w ramach 33. pp. Od 1922 r. w re-
zerwie z przydziałem do 24. pp. W 1939 r. awansowany do stopnia kapitana i przydzielony do OK II. 
Aresztowany przez Rosjan znalazł się w Starobielsku, skąd w kwietniu 1940 r. wywieziony do Char-
kowa i tam zamordowany. 

19 Natomiast Stefan Biskupski w swoim sprawozdaniu z 17 XI 1918 r. podał, że do chwili pisania spra-
wozdania odebrano Niemcom ok. 250 karabinów, 400 koni, nieuszkodzone połączenia telefoniczne  
i telegraficzne, kolejkę wąskotorową długości 13 wiorst z wagonikami i 2 parowozami oraz 50 tys. ma-
rek z kasy miejskiej. (Motas 1968: 84) 
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wojskowi, opuścili miasto wziąwszy jednak jako zakładnika delegata władz central-
nych z Warszawy, a równocześnie właściciela majątku Miecze, Stefana Biskupskie-
go. Na szosie wiodącej do granicy dopędził ich przybyły ze Szczuczyna oddziałek 
POW dowodzony przez Kamińskiego i Bagińskiego. Mediacji podjął się zakładnik 
Biskupski i jego staraniom należało zawdzięczać, że nie doszło do przelewu krwi,  
a Niemcy zgodzili się oddać broń. Sprawność i odwaga oddziału polskiego wzbudzi-
ła w Niemcach prawdziwy podziw i uznanie. Wkrótce jednak po rozbrojeniu oddzia-
łu składającego się z urzędników nadciągnęła nad granicę kompania wojska wycofu-
jąca się również z Grajewa. Jednakże i tym razem nie doszło do walki. Na rozkaz 
dotychczasowego naczelnika powiatu von Trotha żołnierze złożyli broń. 

Po pewnym czasie przybył do Grajewa 50-osobowy oddział wojska z Prostek, 
gdyż według zapewnień zbiegłych żandarmów Polacy w Grajewie mordowali 
Niemców. Doszło do wymiany strzałów, w wyniku których poległ 12-letni żydowski 
chłopiec. Incydent ten spowodował opamiętanie i rozpoczęto pertraktacje, podczas 
których udało się przekonać Niemców, że oskarżenia wysuwane wobec Polaków 
były bezpodstawne. Przy rozmowach znaczne zasługi oddał były naczelnik Amt-
svorsteher w Grajewie, z pochodzenia Kaszub, Nowak. Następnie nawiązano kon-
takt z Radą Żołnierską w Ełku, którą zapewniono, że strona polska „nie żywi agre-
sywnych zamiarów wobec Prus Wschodnich” i dąży jedynie do „ustalenia porząd-
ku” we własnym kraju. Niemcy ze swej strony zadeklarowali, że „nie zamierzają 
posyłać do Polski oddziałów wojskowych” (Łossowski 1986: 157–158).  

W Rajgrodzie, gdzie funkcjonowała dość silna grupa POW proces rozbrajania 
Niemców przebiegał sprawnie i bezproblemowo. Rozbrojono kilkunastu żandarmów 
oraz niemieckiego komendanta miasta – Majko, których następnie wygnano do po-
bliskich Prus. Kilku żandarmom udało się jednak uciec łodzią przez jezioro na pru-
ską stronę, mimo ostrzału z brzegu prowadzonego przez kilku peowiaków. Po opa-
nowaniu miasta odbył się spontaniczny wiec mieszkańców, na którym przemówił 
miejscowy komendant POW Franciszek Chróścielewski. Warto przytoczyć jego 
słowa, gdyż oddają ówczesny stan emocjonalny ludzi będących świadkami narodzin 
niepodległej Polski. 

Rodacy! Po 120 latach niewoli powstała nasza Ojczyzna. Ukochana Polska jest wolna! 
Powstała z przelanej krwi naszych przodków [...] Cieszmy się bracia, że skrwawiony 
orzeł powrócił do swojego gniazda. Cieszmy się z wolności, jak dzieci z powrotu utraco-
nej matki. [...] Niech żyje nasza ukochana Ojczyzna – Polska! Niech żyje polski lud! 
(Cybulski 2008: 23).  

Po opanowaniu sytuacji w mieście, część członków miejscowej POW udała się 
na teren Augustowskiego w celu opanowania majątków w Solistówce, Nettcie, Bar-
głowie, Pomianach i Łabętniku. Szczegóły tej akcji można przeczytać w opinii mjr. 
Bolesława Rodkiewicza (komendanta IV okręgu POW Łomża) dołączonej, jako 
uzasadnienie wniosku z 1933 r. o nadanie KN z Mieczami Janowi Wielgatowi:  
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Na kilka dni przed 19 listopada 1918 r. bez żadnego rozkazu, z własnej inicjatywy zmo-
bilizował 130-tu kompletnie uzbrojonych Peowiaków i na ich czele uderzył na garnizony 
niemieckie w Solistówce, Pomianach, Bargłowie i Necie, biorąc tam po walce 42 jeń-
ców. Po stoczeniu tych walk Niemcy otoczyli jego oddział w Bargłowie. Wielgat przebił 
się z całym oddziałem przez otaczające go siły niemieckie i zaczął formalną partyzantkę 
na terenie pow. augustowskiego i suwalskiego, które należały do „Oberostu” … wycofał 
się na teren powiatu szczuczyńskiego na mój rozkaz już po 11 listopada 1918 r. przypro-
wadził wówczas ze sobą 130-tu kompletnie uzbrojonych ludzi (CAW, Jan Wielgat – KN 
6.06.1931). 

Szybkie rozbrojenie oddziałów niemieckich w głównych miastach w pierwszych 
dniach niepodległości było tylko początkiem licznych, trwających w zasadzie do 
końca listopada20 drobnych starć z kolejnymi oddziałami, które zdążały z kierunku 
twierdzy Osowiec ku granicy Prus Wschodnich (Deruga 1966: 85–86; Łossowski 
1986: 221–222, 224; Jerulank 1988: 58; Milewski 1989: 24; Milewski 1999: 9, 11, 
15). Większość z nich w wyniku negocjacji lub podstępu kończyła się bez rozlewu 
krwi. Przykładem może być akcja rozbrojenia w Szczuczynie kilkusetosobowego 
oddziału niemieckiego z taborem. Naprzeciw Niemcom wyjechała trzyosobowa 
delegacja w mundurach legionowych na czele z Michałem Fulmykiem, którym po  
2 dniach pertraktacji udało się wmówić Niemcom, że w Szczuczynie stacjonuje bar-
dzo liczny oddział polski. Po wjechaniu do Szczuczyna oficerowie niemieccy zostali 
zaproszeni na obiad do sztabu w domu Witolda Ossowskiego i tam rozbrojeni. Na-
stępnie rozbrojono pozostałych Niemców i wieczorem odesłano wszystkich ku gra-
nicy (CAW, Witold Ossowski – MN 27.06.1938). 

Tego typu podejście było niewątpliwie w myśl rozkazu Komendy Okręgu  
w Łomży, do obwodu w Szczuczynie, który zabraniał prowokowania Niemców i 
samowolnych prób ich rozbrajania oraz nakazywał wejście z Niemcami w układy, 
wskazać im drogę odmarszu, zabronić włóczenia się z bronią po wsiach i miastach 
(Łossowski 1986: 159). Wydaje się, że rozkaz ten był lokalnym echem toczących się 
na szczeblu centralnym pertraktacji. 

Nie zawsze jednak akcje przebiegały tak sprawnie i bezproblemowo. W dniu  
18 listopada21 doszło na przykład do starcia zbrojnego z Niemcami w Radziłowie. 
Całe wydarzenie wyglądało zaś następująco. Z kierunku Osowca wycofywał się 60-
osobowy oddział niemiecki, który stanął na nocleg w Klimaszewnicy. Po nieudanej 
__________ 
 
20 Dokładnie do dnia 24 listopada, gdy najwyższe władze Polski i Niemiec podpisały ostatecznie  

w Kownie umowę gwarantującą Niemcom możliwość ewakuacji armii tzw. „Ober-Ostu” linią kolejo-
wą przez Białystok i Grajewo do Prus Wschodnich. Do Grajewa oddziały Wojska Polskiego wkroczy-
ły dopiero 20 II 1919 r., kiedy to niemiecka 1 brygada kawalerii jako ostatnia przekroczyła granicę 
między Grajewem a Prostkami. 

21 W dotychczasowych publikacjach, jak również relacjach z epoki jako datę potyczki podawany był  
11 listopada, wydaje się jednak, że był to „skrót interpretacyjny”, który wydarzenia z kilku listopado-
wych dni przenosił i kojarzył z symboliczną datą 11 XI 1918 r. W świetle najnowszych badań autorów 
potyczka w Radziłowie miała miejsce bez wątpienia dnia 18 listopada. Błędną datę podawali Dąbrow-
ski 1933: 18; Jerulank 1988: 58; Dudziński 2009: 157. 



Polska Organizacja Wojskowa i odzyskanie niepodległości…                                         71 
____________________________________________________________________________________________________________ 

próbie pertraktacji rozbrojeniowych następnego dnia dotarli oni do Radziłowa,  
w którym zgromadziło się ok. 60 słabo uzbrojonych członków POW pod dowódz-
twem ówczesnego komendanta miasta Bolesława Karwowskiego. W miejscowości 
doszło do kolejnych pertraktacji, niestety, nieobliczalne wystąpienie kilku zapaleń-
ców doprowadziło do strzelaniny (CAW, Bolesław Karwowski – Ap. 4762).  
W wyniku walk zginął peowiak Józef Tyszkiewicz, zaś kolejnych dwóch odniosło 
ciężkie rany22, po stronie niemieckiej również była jedna ofiara śmiertelna. Po krótkim 
starciu zbrojnym udało się rozbroić Niemców. Zdobyto także 30 wozów taborowych 
(CAW, Józef Kosmaczewski – MN 27.06.1938, Bolesław Karwowski – Ap. 4762). 

Po zakończeniu akcji rozbrojeniowej POW wraz Radami Opiekuńczymi wzięły 
na siebie obowiązek czuwania nad porządkiem publicznym. Również na terenie 
powiatu szczuczyńskiego w pierwszych dniach po odzyskaniu niepodległości zarząd 
powiatu spoczywał w rękach Żelechowskiego i Biskupskiego, którzy przy pomocy 
posiadanych sił starali się utrzymać porządek i nie dopuścić do rabunków. Z kolei 
Powiatowa Rada Opiekuńcza na posiedzeniu w dniu 17 listopada rozpatrzyła m.in. 
następujące sprawy: zorganizowanie pomocy powracającym przez teren powiatu 
jeńcom z Niemiec, przysłanie wojska dla obrony pasa granicznego. Określono wów-
czas również, najpilniejsze zadania stojące przed jej członkami, do których należały: 
nakarmienie głodnych, ochrona dobra publicznego, ochrona mienia prywatnego, 
zachowanie spokoju i równowagi umysłu, szerzenie patriotyzmu, ofiarności, uczuć 
obywatelskich i zachęcanie do służby wojskowej, niesprzedawanie produktów żyw-
nościowych w niepowołane ręce, obywatelska pomoc organom państwowym.  
W większości przypadków udało się to osiągnąć, m.in. dzięki zorganizowaniu milicji 
i straży obywatelskiej, złożonej głównie z członków POW (Motas 1968: 81, 100). 

Pod koniec listopada Kazimierz Sosnkowski, piastujący w tym czasie funkcję 
dowódcy Warszawskiego Okręgu Generalnego WP rozpoczął formalną likwidację 
POW w podległym mu okręgu. W okręgu łomżyńskim na czele komisji likwidacyj-
nej stanął były komendant obwodu łomżyńskiego – Jan Kraszewski (Kurpiewski 
1987: 70–71). Rozkazem DOGen. z 29 XI 1918 r. nakazano wcielić do dnia 10 
grudnia oddziały peowiaków rozmieszczone w Łomżyńskiem do miejscowego puł-
ku piechoty (Ciapek 1929: 5). W związku z powyższym także większość członków 
POW z terenu powiatu szczuczyńskiego udała się do Łomży, gdzie wstąpiła w sze-
regi formującego się 33. Pułku Piechoty. Do Łomży odtransportowano też zdobyte 
konie, broń z amunicją i wozy ze sprzętem saperskim.  

Symbolicznym aktem kończącym żywot POW na terenie okręgu łomżyńskiego 
było wspólne obwieszczenie płk. Naplińskiego, dowódcy Łomżyńskiego Okręgu 
Wojskowego i ppor. Leśniewskiego–Rodkiewicza, komendanta okręgowego POW, 
z 23.12.1918 r., w którym m.in. możemy przeczytać: praca POW IV okręgu kończy 

__________ 
 
22 Byli nimi: Józef Kosmaczewski ps. „Jastrząb” i Bolesław Karwowski ps. „Choiński”.  
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się, a cała władza wojskowa przechodzi do dowództwa okręgu wojskowego łomżyń-
skiego (Morcinek 1937: 275). 

Na zakończenie tego krótkiego rysu poświęconego POW na terenie powiatu 
szczuczyńskiego warto poświęcić trochę miejsca działalności jego członków po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a w zasadzie po zakończeniu walk o kształt 
jej granic.  

Większość z nich po zwolnieniu z szeregów wojska powróciła w rodzinne stro-
ny. Pierwszą próbę ich zorganizowania podjął już w roku 1922 były komendant 
obwodu Witold Niesiobędzki, lecz akcja ta zakończyła się niepowodzeniem (POW 
1935: 2)  

Okazja do szczególnych obchodów trafiła się w 1928 r., a to z racji 10-lecia Od-
rodzenia Państwa Polskiego. Dla uczczenia tej rocznicy Rada Miejska Grajewa na 
posiedzeniu w dniu 29.10.1928 r. podjęła decyzję o wmurowaniu tablicy pamiątko-
wej w gmach budującej się szkoły powszechnej oraz o nazwaniu projektowanej 
promenady nad torem kolejowym promenadą 11 listopada. Z powyższych zamierzeń 
udało się zrealizować tylko to drugie. Zrezygnowano z wmurowania pamiątkowej 
tablicy, w zamian postanowiono postawić w Grajewie pomnik. Pomnik stanął  
w rozwidleniu ulic Szczuczyńskiej i Rudzkiej, ale co ciekawe uroczystość jego od-
słonięcia odbyła się dopiero 11.11.1929 r. W jej trakcie m.in. dokonano poświęcenia 
sztandaru miejscowego Koła Inwalidów wojennych oraz udekorowano 100 uczest-
ników rozbrajania Niemców („Życie i Praca” nr 46 z 11 XI 1928, 47 z 24 XI 1929). 

Formalna organizacja członków POW nastąpiła jednak dopiero rok później. 
Wówczas to w maju 1930 r. na polecenie Zarządu Głównego POW ówczesnemu 
kierownikowi szkoły w Czarnówku Władysławowi Dzięgielewskiemu udało się 
zwołać zebranie organizacyjne, na które stawiło się 90 byłych członków POW. Na 
tym zebraniu powołano do życia Koło Powiatowe Związku Byłych Peowiaków  
w Grajewie. W skład pierwszego Zarządu weszli: starosta Erazm Stefanus – prezes, 
Władysław Dzięgielewski – wiceprezes i jako członkowie: Zofia Baraniecka, Chro-
stowski, Mieczysław Dąbrowski, Stanisław Kiełczewski i Bolesław Wiktorowicz. 
Pierwszym jego zadaniem było zebranie informacji o wszystkich byłych członkach 
POW, założenie księgi ewidencyjnej i zwołanie pierwszego Walnego Zgromadzenia, 
które odbyło się dnia 4.06.1931 przy udziale 52 członków23.  

Kolejne Walne Zgromadzenia odbywały się rokrocznie. Dochodziło na nich też 
do zmian w składzie zarządu. W okresie do 1939 r. funkcje prezesa pełnili: Erazm 
Stefanus (czerwiec 1931–maj 1932), Bolesław Sienkiewicz (maj 1932–sierpień 
1934), Mieczysław Dąbrowski (od lipca 1935 r.)24 i Bolesław Tyszko (1937 r.). Wie-
loletnim wiceprezesem był M. Dąbrowski, na której to funkcji zastąpił go Józef Ku-

__________ 
 
23 Już wkrótce powstały koła lokalne m.in. w: Grajewie, Szczuczynie, Rajgrodzie, Tajnie, Mieczach, 

Wąsoszu, Grabowie, Lachowie i Słuczu (CAW, POW 1935, Sprawozdania 1930). 
24 Obowiązki prezesa komisarycznego pełnił już od stycznia 1935 r.  
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czyński. Najbardziej trwałe były funkcje sekretarza i skarbnika, które od początku 
powstania koła piastowali odpowiednio Bolesław Wiktorowicz i Wacław Niesio-
będzki („Przegląd Łomżyński” nr 36 z 9 IX 1934, nr 20 z 17 V 1936, nr 24 z 14 VI 
1936). 

W listopadzie 1933 r. z inicjatywy Zarządu z dobrowolnych składek przy 
współpracy lokalnych władz i 9. psk na grobie rozstrzelanych 8.10.1918 r. trzech 
peowiaków na grajewskim cmentarzu postawiono kamienny nagrobek25.  

W pierwszym kwartale 1935 r. Zarząd powiatowy przeprowadził weryfikację 
członków, w wyniku której z listy skreślono 26 członków, a w składzie koła pozo-
stawiono 152. W tym samym roku ustalono daty pracy wszystkich członków w sze-
regach POW do 11.11.1918 r. włącznie (POW 1935: 3).  

Działania Zarządu i członków koła nie ograniczały się jednak tylko do spraw 
związkowych. Brali oni czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i publicz-
nym swoich wsi, miejscowości i gmin m.in. poprzez udział w wyborach do ciał sa-
morządowych i pełnienie różnych funkcji, jak również w pomocy członkom bezro-
botnym, subskrypcji Pożyczki Narodowej czy udziale w zbiórkach na rzecz powo-
dzian, itp. („Przegląd Łomżyński” 1934, nr 36).  

Po ustanowieniu przez prezydenta RP w październiku 1930 r. Krzyża Niepodle-
głości i Medalu Niepodległości celem odznaczenia osób, które zasłużyły się czynnie 
dla niepodległości Ojczyzny w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania 
(Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r.  
o Krzyżu i Medalu Niepodległości. Dz.U. RP 1930 nr 75 poz. 591) rozpoczęto rów-
nież starania o uhonorowanie pracy niepodległościowej w szeregach POW osób  
z terenu powiatu szczuczyńskiego poprzez nadanie im tych odznaczeń.  

Proces ten nie zawsze przebiegał bezproblemowo. Po pierwsze część osób, dzia-
łających w szeregach POW nie została uhonorowana przyznaniem odznaczeń. Przy-
czyny tego stanu rzeczy były różne. Najczęściej niedostateczne udokumentowanie 
pracy niepodległościowej26 lub pospolite przestępstwa popełnione już w okresie  
II RP27, a czasem po prostu złożenie stosownego wniosku po wyznaczonym termi-

__________ 
 
25 Nagrobek ten przetrwał do dnia dzisiejszego. W roku 2009 r. został odrestaurowany przez ówczesne 

władze Grajewa. 
26 Odznaczeń nie przyznano m.in. wszystkim harcerzom współpracującym z POW, czy też osobom, 

które nie były formalnie zaprzysiężonymi członkami POW, jak np. Bolesław Jenczelewski i Hipolit 
Dembiński – por. CAW, Stanisław Bagiński – Odrzuc. 21.06.1938; Hipolit Dembiński – Odrzuc. 
28.02.1938; Władysław Jankowski – Odrzuc. 14.09.1936; Bolesław Jenczelewski – Odrzuc. 
21.06.1938; Stanisław Mikołajewski – Odrzuc. 21.06.1938; Piotr Mioduszewski – Odrzuc. 
26.06.1938; Franciszek Remfeld – Odrzuc. 26.06.1938. 

27 Do tej grupy należeli m.in. Stanisław Cwaliński, Aleksander Kadłubowski, Leopold Karwowski, 
Władysław Małanecki czy Aleksander Wysocki, por. CAW, Stanisław Cwaliński – Odrzuc. 
22.02.1937; Aleksander Kadłubowski – Odrzuc. 22.02.1937; Leopold Karwowski – Odrzuc. 
22.02.1937; Władysław Małanecki – Odrzuc. 4.04.1938; Aleksander Wysocki – Odrzuc. 22.02.1937. 
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nie28. Fakt ten jednak nie umniejsza zasług, jakie położyły te osoby w walce o nie-
podległość ojczyzny w szeregach POW. Walerian Możejko, czynny członek POW 
na terenie obwodu augustowskiego, czujący się Litwinem, mimo nieprzyznania mu 
medalu napisał:  

wolę więc pozostać przy takiej narodowości, w jakiej się urodziłem, chociażby mi z tem 
było gorzej. Jednak przekonałem się, ze prawdziwi Polacy nie mają mi nic do zarzucenia 
i moje przekonania szanują. Sądzę, że nikt nie będzie uważał za zbrodnię, że ja – Litwin 
przyłożyłem maleńką cegiełkę do budowy niepodległości Narodu, wśród którego się 
urodziłem, wzrosłem, żyję dziś i zapewne umrę (CAW, Walerian Możejko – Odrzuc. 
26.10.1936).  

Po drugie – wielu z członków po otrzymaniu medalu wnioskowało o przyznanie 
wyższego stopnia odznaczenia. Przykładem mogą tu być osoby Czesława Janiszew-
skiego ps. „Zagłoba”. komendanta miejscowego z Tajna, który w czerwcu 1937 r. 
starał się o nadanie KN ponieważ takowy otrzymało pięciu jego podkomendnych,  
a on jedynie MN (CAW, Czesław Janiszewski – MN 20.07.1932) oraz Stanisława 
Kiełczewskiego ps. „Ruta”, komendanta miejscowego z Grabowa, który choć 
otrzymał MN już w 1932 r., to jeszcze w lutym 1939 r. napisał:  

Biorąc czynny udział w walce o Niepodległość nikt nie myślał o odznaczeniach i ja też  
i w dalszym ciągu mi natem nie zależy, co jest najlepszym dowodem, że orderu do dziś 
nie odebrałem. Jeżeli jednak te odznaczenia mają być miarą zasług ludzi biorących udział 
w walce, to przynajmniej w miarę możności należałoby te zasługi cokolwiek brać pod 
uwagę, a nie nadawać odznaczenia tak, by tem kogoś dotknąć, zaś w odwołaniu z maja 
1939 r. dodał: Oświadczam, że do chwili póki będzie istniał taki stan rzeczy, że mój pod-
komendny będzie odznaczony Krzyżem, a ja Medalem, albo póki żołnierz który poszedł 
w pole z własnym koniem i ekwipunkiem i był ranny i nie został odznaczony, zaś drugi 
nie będąc ranny i poszedł w pole tylko sam, a został odznaczony, póty ja na odznaczenie 
mnie Medalem nie zgadzam się i uważam go za nieistniejące (CAW, Stanisław Kieł-
czewski – MN 20.07.1932). 

Część z odznaczonych w związku z trudną sytuacją materialną nie wykupiła 
przyznanych im odznaczeń. Po wieloletnich prośbach przesłano im je nieodpłatnie, 
jednak dopiero w marcu 1939 r.29, a więc w przededniu nadciągającej wojny. Wojny, 
w której większość członków POW ponownie stanęła w obronie ojczyzny. 

 
__________ 
 
28 Pierwotnym terminem nadawania odznaczeń był 31 XII 1932 r., następnie przedłużono ten termin do 

dnia 30 VI 1938 r. na podstawie zgłoszeń najpóźniej do dnia 31 XII 1937 r. Jedynie w przypadku osób, 
które zasłużyły się w walkach o Śląsk Cieszyński w 1938 r. odznaczenia przyznawano do dnia 31 III 
1939 r. na podstawie wniosków składanych do końca stycznia 1939 r. W okresie działania Kapituły 
Krzyża i Medalu Niepodległości nadano łącznie 88753 szt. odznaczeń (w tym: 1817 KN z Mieczami, 
35271 KN i 51665 MN), odrzucono zaś ok. 200000 wniosków. (Dz.U. RP 1930 nr 75 poz. 591; Dz.U. 
RP 1937 nr 18 poz. 117; Dz.U. RP 1938 nr 81 poz. 547; Filipow 1998). 

29 Przykładem mogą tu być m.in. Stanisław Derejko „Mucha”, Stanisław Kiełczewski „Ruta” i Aleksan-
der Szymanowski „Knut”. (CAW, Stanisław Derejko – MN 20.07.1932; Stanisław Kiełczewski – MN 
20.07.1932; Aleksander Szymanowski – MN 25.07.1933). 
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Feliks Gliński – MN 20.07.1932; Władysław Goliczewski – MN 23.12.1933; 
Szymon Grądzki – KN 17.03.1932; Czesław Janiszewski – MN 20.07.1932; 
Władysław Jankowski - Odrzuc. 14.09.1936; Bolesław Jenczelewski – Odrzuc. 
21.06.1938; Aleksander Kadłubowski – Odrzuc. 22.02.1937; Bronisław Karpio 
– KN 20.07.1932, Leopold Karwowski – Odrzuc. 22.02.1937; Stanisław Kieł-
czewski – MN 20.07.1932; Józef Kosmaczewski – MN 27.06.1938; Teofil Ła-
ciński – MN 24.05.1932; Władysław Łoś – KN 16.03.1937; Władysław Mała-
necki – Odrzuc. 4.04.1938; Stanisław Mikołajewski – Odrzuc. 21.06.1938; 
Piotr Mioduszewski – Odrzuc. 26.06.1938; Antoni Mocarski – MN 3.06.1933; 
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Roch Modzelewski – KN 16.03.1937; Walerian Możejko – Odrzuc. 
26.10.1936; Wacław Niesiobędzki – MN 16.03.1937; Witold Niesiobędzki – 
KW 84/N-446; Bronisław Orbik – KN 27.06.1938; Witold Ossowski – MN 
27.06.1938; Julian Piórkowski – KN 27.06.1938; Władysław Płóciennik – 
OPWI 23/2677; MN 15.04.1932, Odrzuc. 30.05.1936; Franciszek Remfeld – 
Odrzuc. 26.06.1938; Janusz Rowiński – KN 29.12.1933; Apolinary Sokołow-
ski – KKiMN 88-26146; Władysław Szeligowski – KN 27.06.1938; Aleksan-
der Szymanowski – MN 25.07.1933; Bolesław Tyszko – Odrzuc. 26.10.1936; 
Jan Wielgat – MN 17.09.1932. KN 6.06.1931; Antoni Więcek – MN 
16.03.1937; Marceli Wróblewski – KN 16.03.1937; Aleksander Wysocki – 
Odrzuc. 22.02.1937. 

Akta personalne: Bolesław Karwowski – Ap. 4762; Apolinary Sokołowski – Ap. 
1500; Tadeusz Wnorowski – Ap. 4845, 8326, 16420. 

 
 
 

Summary 
The Article presents the genesis and functioning of the structures of the Polish 

Military Organisation in the County of Szczuczyn. Particular emphasis has been put 
on the events of November 1918. The Rich, mainly in the form of source database 
documentation related to the process of awarding medals to the members of the 
POW, caused the article contains a number of new, interesting findings. However, 
many aspects of the upheaval of the residents County Szczuczyn between 1915–
1918 requires further, in-depth research. 
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MAŁGORZATA KUKLIŃSKA 
Muzeum Północno-Mazowieckie 
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Historia Badań archeologicznych nad starszą  
i środkową epoką kamienia w dolinie Narwi 
od Biebrzy po Omulew 
 
 
Narew to nizinna rzeka w północno-wschodniej Polsce, prawy dopływ Wisły 

(do 1962 roku była uważana za prawobrzeżny dopływ Bugu). Jej całkowita długość 
wynosi 484 km (w tym 448 km na terenie Polski). Narew swój początek bierze na 
terenie Białorusi – w Puszczy Białowieskiej (Dzikie Bagno 159 m n.p.m.). Ujście 
rzeki do Wisły znajduje się w okolicy Nowego Dworu Mazowieckiego. Dorzecze 
Narwi obejmuje ok. 75 tys. km². Rzeka przepływa na terenie Polski przez dwa wo-
jewództwa – podlaskie i mazowieckie. Leży w paśmie nizin europejskich, na pogra-
niczu Niżu Środkowoeuropejskiego i Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego. Swo-
im zasięgiem dolina obejmuje całościowo lub częściowo następujące mezoregiony 
fizycznogeograficzne: Dolina Górnej Narwi, Kotlina Biebrzańska, Dolina Dolnej 
Narwi i Kotlina Warszawska (Kondracki 2009: 183–212). 

Teren będący przedmiotem niniejszych rozważań obejmuje odcinek rzeki Na-
rew od Biebrzy po Omulew. Według systematyki Kondrackiego jest to część mezo-
regionu Dolina Dolnej Narwi.  

Zakres chronologiczny pracy obejmuje najstarszą i środkową epoką kamienia, 
czyli okres od ok. 10 tys. p.n.e. do ok. 3 tys. p.n.e. 

W porównaniu do innych regionów ziem polskich, zainteresowania związane  
z gromadzeniem prahistorycznych zabytków archeologicznych doliny Narwi zapo-
czątkowano dość późno, bo niewiele ponad sto lat temu. Przez długi czas teren ten 
stanowił białą plamę na archeologicznej mapie Polski.  
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Schyłek lat 60. i początek 70. XIX wieku to według historyków archeologii 
okres przełomu. Nowe tendencje w naukach filozoficznych i społecznych oraz dy-
namiczny rozwój nauk przyrodniczych przyniosły nowe perspektywy poznawcze. 
Zainteresowania historią sprzed okresu chrześcijańskiego, kolekcjonowanie wszel-
kiego rodzaju zabytków i pamiątek związanych z przeszłością, czyli tzw. wówczas 
starożytnictwo, stały się popularne wśród warstw ówczesnej inteligencji na terenie 
Królestwa Kongresowego i zaboru rosyjskiego. Podczas licznych wycieczek wzdłuż 
dolin rzecznych (również Narwi) pozyskiwano duże zbiory zabytków, także krze-
miennych. Wyniki publikowano, niestety tylko w pracach typu popularyzatorskiego. 
Przez długie lata zabytki wówczas pozyskiwane zalegały na muzealnych półkach  
i w znikomym stopniu wykorzystywane były do badań nad epoką kamienia (Libera 
1995: 10–11). 

Jednym z prekursorów badań archeologicznych w środkowym biegu doliny Na-
rwi był Alfons Budziński (1822–1885), weterynarz ówczesnej guberni łomżyńskiej, 
który od 1867 r. wyjazdy służbowe wykorzystywał do pozyskiwania informacji  
i zabytków (Krym 1993: 33–35). Był on typowym zbieraczem amatorem, a jego 
poszukiwania miały głównie charakter zwiadowczy. Nie klasyfikował odkryć, nie 
ustalał chronologii, ale niezwykle sumiennie opisywał znaleziska, miejsce odkrycia  
i dokumentował je ilustracjami. W swoich badaniach posługiwał się wydaną w 1850 
r. Instrukcją Krakowskiego Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim 
połączonego w celu archeologicznych poszukiwań, wraz ze wskazówką mającą po-
służyć za przewodnika w poszukiwaniach tego rodzaju (Jastrzębski 1990: 205–207). 
Wyniki swoich poszukiwań publikował na łamach „Biblioteki Warszawskiej”  
i w wydawnictwach regionalnych (Burek 1977: 25–38). Niestety, nie zachowały się 
żadne informacje pozwalające na dokładniejszą charakterystykę zbiorów, po których 
zaginął wszelki ślad. Należy jednak podkreślić, że dzięki publikacjom Alfonsa Bu-
dzińskiego, wytyczył on drogi dalszych poszukiwań.  

  Szczególne miejsce i wciąż mało doceniane wśród XIX-wiecznych badaczy 
m.in. doliny Biebrzy zajmuje Zygmunt Gloger (1845–1910). Warto poświęcić tej 
sylwetce nieco więcej uwagi. Ten z zamiłowania etnograf, archeolog i historyk ze 
Starego Jeżewa na Podlasiu poświęcił szczególnie dużo uwagi stanowiskom i zabyt-
kom z epoki kamienia (Broniszewska 1986: 129–136). Jak pisał w jednym z listów 
„Prawie od lat dziecinnych trawiony byłem żądzą zbierania i zachowania wszystkie-
go, co było pamiątką przeszłości” (Krzyżanowski 1972: 2). Stworzył on jedną  
z najbogatszych wówczas kolekcji zabytków krzemiennych, przechowywaną obec-
nie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie i w Państwowym Muzeum Arche-
ologicznym w Warszawie. Domeną działalności Zygmunta Glogera było poszuki-
wanie i lokalizowanie „stacji krzemiennych, czyli siedlisk pierwotnych mieszkańców 
z czasów powszechnego w starożytności użytku krzemienia” (Gloger 1903: 19). 
Jego badania były prekursorskie. Wiedział jako archeolog, że osadnictwo koncen-
trowało się głównie wzdłuż rzek. Interesowały go nadnarwiańskie wydmy, zwane  
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w domowych stronach Glogera grądami, na powierzchni których zalegały zabytki 
krzemienne z okresu od schyłkowego paleolitu po wczesną epokę brązu oraz frag-
menty glinianych naczyń o metryce neolityczno-wczesnobrązowej. Od 1868 roku 
Gloger rozpoczął penetrację brzegów większych rzek na obszarze „od Karpat do 
Dźwiny”. Widywano go nad Niemnem, Wisłą, Wartą, Biebrzą, Sanem i in. Choć 
wyprawy „dolinami rzek” nie miały charakteru ściśle archeologicznego, obserwacje 
podczas ich nagromadzone pozwoliły Glogerowi na formułowanie tez, które nie 
straciły na swej aktualności, jak np. stwierdzenie, że „stacje krzemienne” to nie są 
pozostałości pracowni produkcyjnych, w których wykonywano narzędzia i zbrojniki 
krzemienne, ale „są siedliskami ludzi, którzy wszędzie gdzie się zatrzymywali, robili 
sobie własnoręcznie narzędzia z krzemienia, znacząc tym sposobem krzemiennymi 
okrzeskami każdy ślad swego pobytu” (Gloger 1903: 39). Relacje ze swych poszu-
kiwań obszernie publikował m.in. w „Wiśle”, „Gazecie Warszawskiej”, „Kurierze 
Warszawskim”, „Wiadomościach Archeologicznych”, „Pamiętniku Fizyograficz-
nym” oraz w „Bibliotece Warszawskiej” (Burek 1977: 35). Słabą strona Glogera 
było określanie chronologii absolutnej zabytków i lokalizacji terenowej znalezionych 
przez siebie stanowisk archeologicznych. Podczas badań powierzchniowych prowa-
dzonych w II połowie XX wieku w dolinie Narwi większości stanowisk odnotowa-
nych przez Glogera nie udało się zweryfikować. 

 Analizując działalność XIX-wiecznych archeologów-amatorów nie należy 
zapominać o takiej osobowości, jaką był hrabia Ludwik de Fleury, właściciel Kępy 
Giełczyńskiej (majątku położonego w widłach Biebrzy i Narwi) – posiadacz pokaź-
nego, niestety zaginionego zbioru zabytków krzemiennych pochodzących ze środ-
kowego biegu Narwi (Libera 2003: 20). Jak pisał Z. Gloger, hrabia de Fleury był 
twórcą „małego muzeum, w którem nie brakuje żadnego typu narzędzi krzemien-
nych” (Gloger 1903: 126). 

Od początku XX wieku rozpoczęła się działalność miłośnika starożytności i pro-
pagatora muzealnictwa Adama Chętnika (1885–1967), dziś znanego przede wszyst-
kim jako twórca Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie i muzeum w Łomży 
(Sędziak 1985: 19–21). Penetrował on brzegi Narwi głównie w okolicach Nowogro-
du pozyskując pokaźny zbiór zabytków krzemiennych i fragmentów naczyń. Pisząc 
o pozyskiwaniu eksponatów archeologicznych podkreślał, że nigdy nie kusił się  
o rozkopywanie stanowisk na własna rękę uważając, że takie amatorskie działanie 
może przynieść więcej szkody niż pożytku (Kunicki 1987: 37). Metoda Chętnika 
była zgodna z naukowym postępowaniem w tej dyscyplinie. Polegała na docieraniu 
do przypadkowych odkryć, zbieraniu informacji, zabezpieczeniu miejsca odkrycia  
i powiadamianiu o odkryciu właściwego terenowego konserwatora zabytków (Żu-
rowski 1988: 246). W 1933 roku powołano z inicjatywy Chętnika Stację Badań 
Naukowych Dorzecza Środkowej Narwi, działającą w ramach Towarzystwa Na-
ukowego Płockiego. Jednym z jej zadań była koordynacja badań naukowych nad 
terenem Kurpiowszczyzny, również w zakresie archeologii oraz gromadzenie i in-
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wentaryzacja zbiorów. Podstawą naukową funkcjonowania tej jednostki, wspieranej 
przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie, były zbiory Chętnika, wśród 
których w znajdowało się ponad 5 tys. zabytków archeologicznych (Jastrzębski, 
Taborski 2001: 249). Chętnik inwentaryzował je, oznaczał, robił spisy, próbował 
określać chronologię i przynależność kulturową. Materiały chętnie udostępniał ar-
cheologom. Stacja funkcjonowała z przerwami do 1950 r. Zbiory, niestety nieliczne, 
pochodzące z jego badań znajdują się obecnie w Muzeum Północno-Mazowieckim 
w Łomży oraz w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie.  

Pionierski okres gromadzenia źródeł krzemiennych zamyka się z końcem dru-
giego dziesięciolecia XX w. 

Po I wojnie światowej nastąpiła wyraźna zmianę podejścia do sposobu pozyski-
wania, dokumentowania, a także interpretacji znalezisk archeologicznych (Ko-
strzewski 1949: 134). Następuje przejście od amatorskiego traktowania znalezisk, do 
pojmowania ich jako istotne źródła naukowe. Zaczęto zwracać uwagę na kontekst 
występowania zabytku, nauczono się wyróżniać i doceniać znaczenie zespołów ho-
mogenicznych, wprowadzono nowocześniejsze metody datowania zabytków (Szy-
mczak 1995: 11). Na okres międzywojenny przypada rozwój długofalowych i sys-
tematycznych badań poszukiwawczych i wykopaliskowych.  

Narew w dolnym biegu była w ówczesnym czasie w centrum zainteresowań ta-
kich znakomitych badaczy jak: Ludwik Sawicki (1893–1972) – profesor Polskiej 
Akademii Nauk, znawca paleolitu, pierwszy „kurpiowski” archeolog, badacz Pusz-
czy Myszynieckiej, który wraz z żoną Ireną Scheuer-Sawicką sprawował z ramienia 
Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych oficjalną opie-
kę nad zabytkami archeologicznymi ówczesnych województw północno-wschod-
nich (Kawałkowa 2000: 6), a także Stefan Krukowski (1890–1982), który wraz  
z Ludwikiem Sawickim podjęli pierwsze próby syntezy paleolitu, wzorowane na 
opracowaniach autorów zachodnioeuropejskich, jak również byli twórcami zasad 
metodyki eksploracji stanowisk wydmowych (Libera 2003: 20).  

II wojna światowa to czas stagnacji w badaniach nad analizowaną problematyką.  
Lata powojenne (przełom lat 50. i 60.) wyznaczyły nowy kierunek badań tere-

nowych, opracowań źródeł i tworzenia nowych systemów chronologiczno-
kulturowych. Wyspecjalizowane instytucje: Konserwatorzy Zabytków, Muzea, In-
stytuty zarówno PAN, jak i uniwersyteckie prowadziły liczne prace poszukiwawcze  
i wykopaliskowe (Sulgostowska 1989: 11).  

 Koniec lat 60. i początek 70. to czas ożywionej penetracji powierzchniowej 
odcinka środkowej Narwi, podczas których zlokalizowano szereg nowych stanowisk 
datowanych m.in. na starszą i środkową epokę kamienia. Przyjeżdżali w te strony 
m.in. J. Jaskanis i J. Głosik (Głosik, Kowalski 1974: 99). Tereny od Wizny po Łom-
żę badała powierzchniowo w 1969 roku grupa studentów archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego pod kierownictwem Krystyny Chillon (Burek 1977: 195). W latach 
1971–1973 i 1974–1975 akcje penetracyjne podejmowane były z ramienia ekipy 
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KZA w Białymstoku. Wyniki badań były publikowane w „Roczniku Białostoc-
kim”(Zalewski 1991: 353–355). Odkryto wówczas tak ważne stanowiska dla regio-
nu Podlasia, jak Zajki, gm. Trzcianne (osada wielokulturowa), Strękowa Góra, gm. 
Zawady (osada wielokulturowa) i Grądy-Woniecko, stanowiska I–IV (osady), gm. 
Rutki (Burek 1981: 271). W 1974 r. miejscowości Grądy-Woniecko, na stanowisku  
I (osada wielokulturowa) przeprowadzono prace wykopaliskowe, którymi kierował 
K. Burek, a współuczestniczyli w nich m.in. D. Jaskanis i K. Chilmon. Wyniki prac 
odegrały ważną rolę w procesie rozpoznawania treści kulturowych środkowej i mło-
dszej epoki kamienia i wczesnej epoki brązu w północno-wschodniej części Polski.  

Od końca lat 70. do czasów obecnych badania powierzchniowe prowadzone są 
według zasad obowiązujących dla Archeologicznego Zdjęcia Polski. Teren doliny 
Narwi między rzekami Omulew a Biebrzą został nimi objęty niemal całkowicie.  

Wśród badaczy prowadzących poszukiwania powierzchniowe na omawianym 
terenie należy wymienić takie nazwiska, jak J. Brzozowski, J. Siemaszko, K. Burek, 
D. Lempka, J. Deptuła (Deptuła 1999: 224-231), B. Deptuła, E. Kowalczyk, L. Pluta, 
S. Woyda, W. Jedliński, A. Szela, , M. Zalewski, B. Kontny, E. Twarowska,  
M. Kuklińska, J. Korsak, L. Sawicki, E. Kawałkowa, M. Balcerzak (Balcerzak 
2002), J. Sobieraj, U. Perlikowska, D. Górna, J. Kalaga, W. Chmielewski i inni.  

Przełom lat 70. i 80. przyniósł także wzrost liczby prowadzonych badań wyko-
paliskowych, zarówno o charakterze stacjonarnym jak i ratowniczym.  

W gronie archeologów prowadzących prace terenowe są: J. Maciejczuk (badania 
wykopaliskowe na stan. Zajki, gm. Trzcianne, stanowisko nr 1, 1995–1996),  
K. Szymczak (badania wykopaliskowe na stan. Grądy-Woniecko, gm. Rutki, stano-
wisko nr 1, 1978), W. Migal (badania wykopaliskowe na stanowisko Targonie Wiel-
kie, gm. Trzcianne, stanowisko nr 9, 1998–1999; Strękowa Góra, gm. Zawady, sta-
nowisko nr 33, 1998; badania wykopaliskowe na stan. Obierwia-Smoliska, gm. Le-
lis, 2000), A. Smoliński (badania wykopaliskowe na stan. Łomża, ul. Rybaki, gm. 
Łomża, stanowisko nr 1, 2000), B. Jóźwiak (badania wykopaliskowe na stan. Grądy-
Woniecko, gm. Rutki, stanowisko nr 1, 2005), J. Korsak (badania archeologiczne na 
stanowisku Otok, gm. Olszewo-Borki, 1982), E. Kawałkowa (szeroko zakrojone 
badania wykopaliskowe na terenie Puszczy Kurpiowskiej, stanowiska: Leśna Góra, 
gm. Lelis, stanowiska nr 22 i 22a, 1983–1985; Kurpiewskie-Mierzejewo, gm. Lelis, 
stanowisko nr 1, 1999; Kozówki, stanowisko nr 8, 1986–1988) , R. Mazurowski 
(badania wykopaliskowe na stan. Pianki, gm. Zbójna, stanowisko nr 1, 1979),  
J. Sobieraj (badania wykopaliskowe na stanowisku Witowy Most, gm. Baranowo, 
stanowisko nr 2, 1997) (Sobieraj, Bokiniec 2003), J. Kowalski (badania wykopali-
skowe na stan. Otok, gm. Olszewo-Borki, stanowisko nr 1, 1982).  

Teren będący przedmiotem niniejszego omówienia był uwzględniany w licz-
nych syntezach paleolitu i mezolitu Polski i Europy powstających w latach 70. i 80. 
Należy wśród nich wymienić: W. Taute (Taute 1968), S.K. Kozłowski (Kozłowski 
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1972, 1989), R. Schild (Schild 1975), H. Więckowska (1975), S.K. Kozłowski,  
J.K. Kozłowski (1975), Z. Sulgostowska (1989, 2005).  

Z każdym rokiem wzrasta liczba źródeł do znajomości okresów schyłkowego 
paleolitu i mezolitu w dolinie Narwi. Na archeologicznej mapie pojawiają się nowe, 
ciekawe i rokujące stanowiska. Wzrasta liczba opracowań i badań przyrodniczych. 
Liczne inwestycje, przede wszystkim drogowe dają szanse pozyskania nowych źró-
deł i lepszego poznania prahistorii doliny Narwi.  
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Summary 
 
W porównaniu do innych regionów ziem polskich, zainteresowania związane z 

gromadzeniem prahistorycznych zabytków archeologicznych doliny Narwi zapo-
czątkowano dość późno, bo niewiele ponad sto lat temu. Przez długi okres czasu 
teren ten stanowił „białą plamę” na archeologicznej mapie Polski.  

Okresem przełomowym był niewątpliwie schyłek lat 60-tych i początek 70-tych 
XIX wieku. Zainteresowania historią sprzed okresu chrześcijańskiego, kolekcjono-
wanie wszelkiego rodzaju zabytków i pamiątek związanych z przeszłością, czyli tzw. 
wówczas starożytnictwo, stały się popularne wśród warstw ówczesnej inteligencji na 
terenie Królestwa Kongresowego i zaboru rosyjskiego. 

Od początku XX wieku rozpoczęła się działalność takich naukowców i miłośni-
ków starożytności jak: Adam Chętnik (1885-1967), Ludwik Sawicki (1893-1972), 
Stefan Krukowski(1890-1982).   
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Lata powojenne (przełom lat 50-tych i 60-tych) wyznaczyły nowy kierunek ba-
dań terenowych, opracowań źródeł i tworzenia nowych systemów chronologiczno – 
kulturowych.  Wyspecjalizowane instytucje: Konserwatorzy Zabytków, Muzea, 
Instytuty zarówno PAN, jak i uniwersyteckie prowadziły liczne prace poszukiwaw-
cze i wykopaliskowe.  

Od końca lat 70-tych do czasów obecnych badania powierzchniowe prowadzone 
są według zasad obowiązujących dla Archeologicznego Zdjęcia Polski. Teren doliny 
Narwi między rzekami Omulew a Biebrzą został nimi objęty niemal w 100 %.  

Z każdym rokiem wzrasta ilość źródeł do znajomości okresów schyłkowego pa-
leolitu i mezolitu w dolinie Narwi. Na archeologicznej mapie pojawiają się nowe, 
ciekawe i rokujące stanowiska. Wzrasta ilość opracowań i badań przyrodniczych. 
Liczne inwestycje, przede wszystkim drogowe dają szanse pozyskania nowych źró-
deł i lepszego poznania prahistorii doliny Narwi.  
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Podstawy realizacji gospodarki ekologicznej  
w zlewni Omulwi 
 

 
Spójność płaszczyzn rozwoju krajobrazu zlewni uważana jest za główne uwa-

runkowanie stanu jego zachowania (Chmielewski i in., 2005: 21–33; Grabińska 
2010: 223–252). Postępujące przyrodniczo-gospodarcze różnicowanie przestrzeni 
może skutkować obniżaniem bądź zmianą jej ekologicznego stanu. Przykładem 
działalności obniżającej wartość ekologiczną dolin rzecznych jest zamiana eksten-
sywnego użytkowania ich powierzchni na wysokowydajne łąki i pastwiska (Kowal-
czyk-Juśko 2005: 272–282). Obecnie promowane jest podejmowanie działań kom-
pleksowych na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnym, przez to 
także zrównoważonego rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz ochrony 
różnorodności biologicznej (Kirchman, Thorlvaldsson 2000: 145–161). Wśród roz-
wiązań kształtujących obieg wody w zlewni podkreślana jest rola małej retencji, 
która spełnia wyżej wymienione warunki oraz jest zgodna z wymogami obowiązują-
cych aktów prawnych (RDW). Komplementarność małej retencji opiera się na dzia-
łaniach o charakterze planistycznym, technicznym i agrotechnicznym, wspomaga-
nych w ramach strategii i programów rolnośrodowiskowych (Okruszko, Prokopo-
wicz 1997: 199–210; Koc 2000a: 123–130; Babiński 2005: 21–36; Mioduszewski 
2005: 5–18; Mosiej 2006: 253–258; Mioduszewski, Pierzgalski: 2009: 1–75). 

Jednym z ważniejszych działań dla zachowania różnorodności biologicznej jest 
utrzymanie połączeń korytarzami ekologicznymi dużych (prawnie chronionych) 
obszarów naturalnych lub zbliżonych do naturalnych (Liro 1998: 1–272). Przykła-
dem dobrej praktyki jest opieranie planowania przestrzennego na sieci korytarzy 
ekologicznych (Bojarski i in. 2005: 1–138). Szczególnego znaczenia nabierają pro-
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jekty, w ramach których badane są zdolności środowiska do regeneracji samoczyn-
nej bądź z udziałem człowieka w celu ustalenia aktualnej tendencji przekształceń. 
Zachowaniu istniejącej naturalności m.in. rzek i ich dolin w północno-wschodnim 
obszarze kraju służą strategie „Natura 2000”, „Zielone Płuca” Polski oraz sieć 
ECONET-PL. Dolina Narwi wraz z bocznymi dolinami dopływów Bugu, Biebrzy  
i Omulwi oraz otaczające je kompleksy leśne, posiadają wysokie walory ekologicz-
ne. Tereny przyległe do Bugu (Dombrowski i in. 2002: 1–368) i Biebrzy (Sadowska-
Snarska 2001: 15–185) oraz górna Narew (Banaszuk 2004: 1–432) są szerzej opisa-
ne w literaturze. Środkowa Narew oraz jej dopływy należą do słabiej zbadanych. 
Kompleksowe badania w zakresie kształtowania ekologicznie i ekonomicznie zrów-
noważonych obszarów rolniczych na Kurpiowszczyźnie w latach 90. przeprowadził 
zespół naukowców IMUZ w Falentach (Okruszko, Prokopowicz 1997: 199–210). 
Projekt wskazał na potrzebę dalszych szczegółowych badań w mezoskali oraz przy-
czynił się do objęcia ochroną krajobrazu doliny Omulwi i torfowiska wysokiego 
Karaska. Nakreślił potrzebę przeprowadzenia przyrodniczej inwentaryzacji (w gmi-
nach) w celu wydzielenia obszarów (starorzecza, wydmy), na których będzie wpro-
wadzona ochrona przynależna użytkom ekologicznym. 

W celu określenia podstaw gospodarki ekologicznej w zlewni Omulwi dokona-
no analizy warunków przyrodniczych, użytkowania jej powierzchni oraz oceny 
wskaźników ilościowych jakości wód rzecznych w odniesieniu do systemu narwiań-
skiego oraz innych rzek w kraju. Uzyskane wyniki mogą stać się podstawą do opra-
cowania praktycznych wskazań do planów zagospodarowania terenu zlewni. Mogą 
być wykorzystane w edukacji ekologicznej, gospodarce wodnej oraz rozwoju zrów-
noważonym. Wskazywanie potrzeby zachowania terenu doliny w stanie naturalnym 
bądź zbliżonym do niego, jest obecnie jedną z efektywniejszych dróg przeciwdziała-
nia skutkom powodzi. 

Do przeprowadzenia analiz w zakresie podstaw gospodarki ekologicznej wyty-
powano należącą do systemu narwiańskiego zlewnię Omulwi. Materiał badawczy 
zgromadzono w ramach badań terenowych, interpretacji materiałów historycznych, 
opisowych i kartograficznych dotyczących warunków przyrodniczych oraz gospo-
darczej działalności człowieka w zlewni. Wykorzystano opracowania kartograficzne 
udostępnione przez Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie według prawem 
określonych zasad. Porównano mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geogra-
ficznego w skali 1:100 000 z lat 30. i 80. XX wieku. Wymieniony materiał kartogra-
ficzny opracowano w środowisku programu GeoMedia Professional z zachowaniem 
topologii analizowanych układów rzeki (Kistowski, Iwańska 1997). 

Analizom porównawczym poddano udział powierzchni: antropogenicznych, 
gruntów ornych, leśnych, jezior, gleb przepuszczalnych, bagien oraz terenów na-
wadnianych w siedmiu zlewniach cząstkowych systemu Narwi. Analizy środowi-
skowe uzupełniono zestawieniami wskaźników opisujących jakościowe i ilościowe 
zmiany wód rzecznych. 

W ramach programu Microsoft Excel obliczono charakterystyczne wskaźniki  
(w = Ax/A) wyrażone stosunkiem wymienionych wyżej parametrów (AX) do ogólnej 
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powierzchni zlewni (A). Na podstawie analizy porównawczej parametrów fizyko-
chemicznych (średnie roczne stężenia składników w profilach przyujściowych sze-
ściu dopływów Narwi) wyznaczono jakościowe podobieństwo wód wśród zlewni 
cząstkowych w systemie narwiańskim.  

Obserwacje terenowe przeprowadzono jesienią 2011 roku. Nakierowano je na 
identyfikację zmian natury przyrodniczej oraz wynikających z użytkowania po-
wierzchni zlewni w stosunku do przeprowadzonych uprzednio, kameralnych analiz 
materiałów kartograficznych i piśmiennictwa. 

  
Przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania rozwoju zlewni Omulwi 

Układ sieci rzecznej (wielkość zlewni) w systemie narwiańskim jest wyraźnie uza-
leżniony od budowy geomorfologicznej, a ta ma założenia glacjalne. Większość pra-
wostronnych dopływów, w tym omawiana w pracy Omulew, usytuowane są w doli-
nach wypreparowanych przez wody wypływające z ustępującego lodowca zlodowa-
cenia północnopolskiego zaś na pokrywę ich zlewni składają się powierzchnie wyso-
czyzn bezjeziornych, sandrów oraz wysoczyzn z jeziorami (Kondracki 2001: 179–
188). Zlewnia położona jest w zasięgu największego w kraju pola sandrowego, ufor-
mowanego z drobnego materiału piaszczystego, grubość osadów miejscami przekracza 
60 m, przez wody lodowcowe w końcowych fazach zlodowacenia północnopolskiego. 
Część północną zlewni, a w szerszym ujęciu sandru, charakteryzuje wyrazistsza rzeź-
ba, zaś w południowej jest bardziej monotonna (Okruszko, Prokopowicz 1997: 199–
210). Według rozpoznania hydrogeologicznego na całej powierzchni zlewni występują 
trzecio- i czwartorzędowe utwory wodonośne. W starszym piętrze wody skupione są w 
dwóch poziomach (oligocenu morskiego i miocenu lądowego), wykazują podwyższo-
ną mineralizację i utlenialność oraz mętność, przez co wymagają uzdatniania (Mali-
nowski 1991: 42–50). Ze względu na wyklinowanie się warstwy izolującej poziomy 
wodonośne piętro czwartorzędowe na Kurpiowszczyźnie podlega silnemu zagrożeniu 
wpływami o charakterze antropogenicznym (Borowski 1998: 7–26).  

W hydrogeologicznym podziale regionalnym zlewnia Omulwi lokuje się w ma-
kroregionie wschodnim Niżu Polskiego w zasięgu regionu północno-mazowieckiego 
zaś jej źródłowe odcinki w mazurskim (Malinowski 1991: 11–30). 

Według klasyfikacji klimatu Wiszniewskiego i Chełchowskiego (Atlas hydrolo-
giczny Polski 1987) omawiany obszar lokuje się w dwóch regionach, tj.: mazursko-
białostockim i mazowiecko-podlaskim (obszar ujściowy Omulwi). W ujęciu geobo-
tanicznym terytorium należy do krainy Mazursko-Kurpiowskiej (Szafer, Zarzycki 
1972: 36–50). Pod względem administracyjnym są to tereny województwa mazo-
wieckiego i warmińsko-mazurskiego zaś gospodarowanie wodami należy do Woje-
wódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych.  

Omulew uchodzi do Narwi na 147,5 km jej prawego brzegu. Długość rzeki wyno-
si 113,7 km, a powierzchnia zlewni 2052,9 km2. Ważniejsze cechy zlewni zestawiono 
w tabeli 1. Źródłowym ciekiem jest Struga Koniuszyn – tak nazywa się odcinek 
Omulwi powyżej jeziora Koniuszyn. Rzeka faktycznie wypływa z jeziora Omulew. 
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Jest zasilana przez wiele dopływów, prawie wyłącznie lewobrzeżnych: Czarna, Re-
kownica, Sawica, Czarka, Wałpusza, Lejkowska Struga, Trybówka, Piasecznica  
i największy, prawostronny – Przeździecka Struga. Dolina Omulwi jest dobrze wy-
kształcona, miejscami rozszerza się, gdzie łąki są okresowo podtapiane oraz zwęża. 
Najwyraźniejsze przewężenie występuje w odcinku ujściowym, tam rzeka przerzyna 
się przez płaskie wzniesienie terenu. W dnie doliny, szczególnie po lewej stronie od 
rzeki, istnieje wiele starorzeczy. Zlewnię urozmaicają liczne zagłębienia bezodpływo-
we – niektóre z nich wypełnione są wodą – jeziora Dłużek i Trzcinowe. Pod względem 
geomorfologiczno-hydrologicznym dolina Omulwi nawiązuje do uwarunkowań doli-
ny Górnej Narwi (H. Banaszuk 2004: 1–432). Wśród podobieństw można wymienić 
niskie, niedostępne brzegi, na przemian rozszerzające i zwężające koryto, liczne zako-
la, rozlewiska, szczególnie w czasie roztopów wiosennych, występowanie torfowisk 
niskich i zabagnionych łąk w dolinie. Obfite zasilanie z przyległej od północy wyso-
czyzny oraz opisana wyżej konfiguracja terenu zdecydowały o stabilności hydrolo-
gicznej i stosunkowo dobrym stanie zachowania wykształconych w niej siedlisk hy-
drogenicznych. W jej obszarze znajduje się jedno z największych torfowisk wysokich, 
kontynentalnych – Torfowisko Karaska (Okruszko, Prokopowicz 1997: 199–210). 
Udział stref podmokłych i zbiorników wodnych wynosił 3,1% ogółu powierzchni.  

 
Tabela 1. Ważniejsze cechy zlewni Omulwi   

Parametr Jednostka Wielkość 
całkowita 113,7 Długość koryta 

głównego uregulowana 64,8 
całkowita 336,7 Długość rzek  

w zlewni uregulowana 

km 

236,9 
Gęstość sieci hydrograficznej km. km-² 0,164 
Sumaryczna długość kanałów km 170,4 

sumaryczny średnioroczny odpływ 332,0 

obecne 14,6 potrzeby rolnictwa przy 
niedoborach o 20% 

prawdopodobieństwie 
wystąpienia perspektywiczne 45,2 

przepływ nienaruszalny 85,1 

Zasoby wód po-
wierzchniowych 

zasoby dyspozycyjne 

mln m³. rok-² 

246,9 
dyspozycyjne 515,3 Zasoby wód pod-

ziemnych eksploatacyjne 
tys. 

m³/24h/km² 271,4 
Siedliska łąk bagiennych 2880,0 

Lasy mokradłowe ha 7072,0 

Możliwość piętrzenia wody w jeziorach jeziora: Konik, 
Brajnickie 1,0 

Możliwość piętrzenia wody w jeziorach  
po wykonaniu budowli piętrzących 

jeziora: Narty, 
Omulew, Szo-
by, Sędeńskie,  

mln m³ 
10,5 
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Stosunek rzeki do wód gruntowych, przy dodatniej wartości anomalii przepływu 
charakteryzuje układ drenujący (Pazdro 1983: 293–300). Udział Omulwi w ilości 
wody odprowadzanej Narwią wynosił 7,6% i był zbliżony do procentowego udziału 
odpowiednio powierzchni jej zlewni (6,7%) w stosunku do systemu narwiańskiego. 
Wyrównany odpływ wód Omulwią w czasie uwarunkowany jest dużą retencją 
zlewni (tab. 2), co wypłyca również udział zlewni w narastaniu fali powodziowej  
w Narwi (Grabińska i in. 2005a: 143–148). 

Pierwsze prace melioracyjne w zlewni Omulwi zostały rozpoczęte w okresie 
międzywojennym od 1927 roku i prowadzone są do czasów obecnych, aczkolwiek 
regulacji poddano jedynie dopływy (Nowicki, Kryszan 1967: 1–15). W zlewni funk-
cjonuje gęsta sieć rowów melioracyjnych, dzięki czemu również istnieje kilka połą-
czeń z sąsiednimi dorzeczami, a to utrudnia jednoznaczne określenie granic zlewni. 
W system rowów włączono ważny dopływ Omulwi – Płodownicę, której koryto na 
całej długości jest uregulowane. Rzeka odwadnia rozległe, również zmeliorowane 
bagna, największe z nich to: Szeroka Biel, Bogdaniec i Gutocha. Na infrastrukturę 
wodno-melioracyjną zlewni oprócz wymienionych wyżej regulacji cieków składają 
się zbiorniki pełniące funkcję stawów rybnych, 24 jazy o piętrzeniu ponad 1,5 m oraz 
obwałowania. Na podstawie analizy kartograficznej i studium piśmiennictwa można 
stwierdzić, że Omulew oraz jej dolina po dzień dzisiejszy zachowały naturalny cha-
rakter oraz ciągłość ekologiczną rzeki. Z porównania poziomego układu koryta zapi-
sanego na mapach topograficznych z lat 1930 i 1980 wynika, iż rzeka przemieszcza 
się po dnie doliny rozwijając meandry (ryc. 1). Obserwacje rozwoju roślinności 
wskazują na zmiany (zmniejszenie) powierzchni jezior oraz starorzeczy w efekcie 
sukcesji ekologicznej. 

Zasoby środowiska przyrodniczego omawianej zlewni powodują różnicowanie 
stanu ich zagospodarowania. Na rozległych, piaszczysto-żwirowych powierzchniach 
zlewni, urozmaiconych niewielkimi wyspami glin zwietrzelinowych i piaskami 
zwydmionymi, wykształciły się gleby lekkie, słabej jakości (przewaga VI i V klasy 
bonitacyjnej), które stanowią 57,4% ogólnej powierzchni (ryc. 2). Gleby te są wraż-
liwe na susze, a brak nieprzepuszczalnych nadkładów może sprzyjać infiltracji za-
nieczyszczeń rolniczych do wód podziemnych. Retencja glebowa takich obszarów 
zawiera się w granicach 30–70 mm (Mioduszewski, Borys 1998: 199–212), a ich 
niski poziom bonitacyjny powoduje, że przeważnie pokryte są lasami. Wieloletnie 
badania Piaścika (2000: 17–29), realizowane na terenie Kurpiowszczyzny, wskazują 
na istotne przekształcenia gleb organicznych w kierunku mineralnych. Okruszko 
(1997: 269–275) na podstawie szczegółowych analiz przyczynowo-skutkowych 
przeprowadzonych w zlewniach z dużym udziałem gleb organicznych w tym także 
w zlewni Omulwi stwierdza, że uwilgotnienie kształtuje napowietrzenie gleb, a to 
warunkuje nitryfikację i w efekcie eutrofizację wód gruntowych i powierzchnio-
wych. Ubytek gleb hydrogenicznych nakreśla potrzebę monitoringu ich rozwoju 
oraz ograniczenia procesów mineralizacji przez racjonalne gospodarowanie zasoba-
mi wodnymi. Stopień lesistości zlewni jest o 20% większy od średniej krajowej.  
W obszarze zlewni Omulwi występują znaczne powierzchnie Lasów Napiwodzko-



BOŻENA GRABIŃSKA 

 

94
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ramudzkich i Puszczy Kurpiowskiej (Zaręba 1986: 37–69, 94–135). Dominują tu 
siedliska borowe (42,12% powierzchni zlewni) z przewagą boru świeżego, którego 
udział w powierzchni ogólnej lasów osiąga około 81%. Dość często reprezentowane 
są bory mieszane świeże i wilgotne, bory suche oraz lasy mieszane świeże. Według 
bogactwa gatunkowego zasadnicza część drzewostanów jest jednogatunkowa, młoda 
(głównie poniżej 80 lat), a gatunkiem panującym jest sosna. Z gatunków domiesz-
kowych występuje świerk, brzoza, osika, dąb i grab (Program ochrony przyrody 
2002). Lasy iglaste (o kilkunastometrowych wysokościach) porastają wydmy cią-
gnące się na międzyrzeczach Omulwi (Kondracki 2001: 179–188). Występowanie 
gleb przepuszczalnych wiąże się z zalesieniem i ilością użytków zielonych w zlewni 
oraz nie sprzyja rozwojowi rolnictwa.  

 
Tabela 2. Zestawienie wskaźników opisujących zlewnię Omulwi na tle wybra-

nych podsystemów Narwi 
 

Wskaźniki  
ogólne Wskaźniki retencji wodnej 

urbani-
zacji 

udziału 
gruntów 
ornych 

lesistości jeziorności
Przepusz-
czalności 

gleb 

zabag-
nienia

powierzchni 
nawadnianych 

 
Rzeka 

 
Powierz-

chnia 
zlewni 

A (km2) α = Aa 
/A 

β = Ago 
/A λ = Al /A γ = Aj /A φ = Agp 

/A 
э = Ab 

/A Apn /A 

Narew 27782,3 0,0147 0,340 0,307 0,022 0,662 0,017 0,015 

Narew cz. 6074,01 0,0268 0,315 0,347 0,005 0,857 0,013 0,013 

Biebrza 7057,4 0,0113 0,379 0,252 0,022 0,324 0,051 0,010 

Pisa 4499,8 0,0089 0,324 0,378 0,08 0,691 0,005 0,018 

Rozoga 492,7 0,0051 0,240 0,325 0,003 0,604 - 0,017 

Omulew 2052,9 0,0112 0,176 0,467 0,022 0,705 0,008 0,034 

Ruż 358,0 0,0067 0,513 0,257 - 0,692 - 0,012 

Orz 608,8 0,0097 0,455 0,195 0,003 0,726 - 0,024 
 

Źródło: Rocznik statystyczny woj. podlaskiego GUS (1999); Program małej retencji 
w woj. ostrołęckim, WZMiUW w Ostrołęce, WBPP w Ostrołęce (1997); 
Program małej retencji w woj. olsztyńskim WZMiUW w Olsztynie (1997) 
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Ryc. 1. Poziomy układ koryta Omulwi (środkowego i dolnego odcinka)  
według map topograficznych z lat 1930 i 1980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Opracowanie własne  
 

Ryc. 2. Procentowy udział gleb w ogólnej powierzchni zlewni Omulwi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie własne na podstawie mapy glebowej Polski 1: 500 000; 1: 300 000 
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Duży związek z warunkami przyrodniczymi wykazuje występowanie obszarów 
łąkowych i pastwisk naturalnych, które łącznie stanowią 42% ogółu terenów rolnych 
(ryc. 3). Bezpośrednie obserwacje terenowe pozwalają wnioskować, że zmniejszył 
się udział powierzchni opuszczonych przez produkcyjne rolnictwo na rzecz produk-
cji zwierzęcej (chów bydła mlecznego). Opisana przez Drupkę (2003: 57–58) kate-
goria Obszary Trwałej Zieleni była w zlewni wyraźnie zauważalna w początkowych 
latach minionej dekady. Dynamika struktury użytkowania ziemi wiąże się ze zmianą 
z leśno-ornej w kierunku leśno-orno-łąkowej zaś w dolinie z leśno-łąkowej na rzecz 
leśno-rekreacyjno-łąkowej.  
 
Ryc. 3. Procentowy udział grup użytkowania ziemi w ogólnej powierzchni   

zlewni Omulwi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie 

 

Zlewnię Omulwi charakteryzuje porównywalny do systemu narwiańskiego sto-
pień urbanizacji ale gęstość zaludnienia jest dwukrotnie mniejsza (około 30 osób. 
km-2). Przeciętny ładunek zanieczyszczeń azotowych do wód powierzchniowych 
pochodzący ze źródeł punktowych kształtował się na poziomie 25,6% (dane RZGW 
w Warszawie). W systemie Narwi był zbliżony, wynosił 27,9%. Dostawę azotu i fo-
sforu do środowiska omawianej zlewni warunkowaną koncentracją ludności przed-
stawiono odpowiednio na rycinie 4 i 5. Obciążenie zlewni Omulwi azotem pocho-
dzącym z ośrodków miejskich było o 50% mniejsze niż w systemie narwiańskim, 
przy czym wielkości najwyraźniej różnicowały się w odniesieniu do ośrodków ma-
łych (do 15 tys. mieszkańców). 
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Ryc. 4. Przeciętna roczna dostawa azotu wynikająca z koncentracji ludności do 
środowiska zlewni Omulwi na tle systemu narwiańskiego 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie własne 

 

Ryc. 5. Przeciętna roczna dostawa fosforu wynikająca z koncentracji ludności 
do środowiska zlewni Omulwi na tle systemu narwiańskiego 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Opracowanie własne 

Najniżej w omawianym podsystemie kształtował się wskaźnik udziału gruntów 
ornych, oraz wysokie możliwości retencji wodnej (tab. 2). Podsystem uzyskał naj-
większe wskaźniki przepuszczalności gleb, lesistości, powierzchni nawadnianych 
oraz wysokie jeziorności i zabagnienia. 
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Rolnicza struktura użytkowania zlewni Omulwi, a w szczególności udział po-
wierzchni leśnych, zakrzaczeń oraz przykorytowych podmokłości, miał istotny 
wpływ na jakość wód rzecznych. Pośród dopływów Narwi, tj. Rozogi, Pisy, Biebrzy, 
Ruża i Orza, Omulew wykazała podobieństwo składu wód rzecznych do płynącej 
obocznie Rozogi. Przeciętny, roczny odpływ substancji rozpuszczonych ze zlewni 
Omulwi był jednak o 53% niższy od wielkości obliczonej dla zlewni Rozogi, gdzie 
w dolinie funkcjonuje gęsta sieć rowów melioracyjnych (Grabińska i in. 2004: 152–
163). Oszacowany dla zlewni nadmiar azotu mineralnego i fosforu (odpowiednio 
około 30 i 2 kg.ha-1.rok-1) należał do najniższych w całym systemie narwiańskim 
(Grabińska i in., 2005b: 111–120, 121–130). Również do najniższych należało stę-
żenie cynku odpływającego wodami rzeki (Szymczyk i in. 2007: 199–205). Wody 
rzeczne cechował niski udział innych składników pochodzenia litosferycznego uwa-
runkowany występowaniem zwartej pokrywy roślinnej w dolinie zmniejszającej 
erozyjne wymywanie substancji z gleb. Badania wykazały powiązanie stężeń i ła-
dunku N_NO3 odpływającego wodami Omulwi z wielkością jednostkowego odpły-
wu oraz strukturą użytkowania ziemi. Stymulujący wpływ roślinności na intensyw-
ność spływów powierzchniowych wód materiału erozyjnego i związków chemicz-
nych jest wielokrotnie podkreślany w badaniach z zakresu ekologii krajobrazu 
(Chmielewski i in. 2005: 21–33; Kowalczyk-Juśko 2005: 272–282).  

Analiza porównawcza wykazała, że jakość wód jeziornych w zlewni Omulwi 
była lepsza niż w systemie narwiańskim oraz zlewni Łyny. Największy udział miały 
jeziora, które zachowały II klasę czystości, aczkolwiek udział jezior w najniższej 
klasie był dwukrotnie większy niż w zlewni Narwi i porównywalny do zlewni Łyny 
(Stan czystości wód 1998: 15–185). Z porównania jakości wód gruntowych w zlew-
niach cząstkowych tj.: Rozogi, Pisy, Biebrzy, górnej Narwi oraz systemu narwiań-
skiego (ograniczonego profilem kontrolnym w Zambskach Kościelnych) wynika, że 
najniższe wartości wskaźników (EC, SSR, C org) dotyczą wód pod lasami w dolinie 
Omulwi. Wody gruntowe w zlewni Omulwi charakteryzował niski udział azotu 
azotanowego, a wyższy amonowego oraz fosforanów. W wymienionych wyżej 
zlewniach stosunek składników był odwrotny, co według gleboznawców (Gotkie-
wicz 1983: 1–111; Okruszko 1997: 269–275) wskazuje na istnienie lepszych warun-
ków glebotwórczych w tamtych podsystemach. Zaznaczający się w wodach grunto-
wych zlewni Omulwi podwyższony udział fosforanów może być wynikiem zanie-
dbań bytowych w obrębie siedlisk ludzkich w otoczeniu punktu pomiarowego. 
Udział azotu amonowego może pochodzić z procesów biochemicznego rozkładu 
organicznych związków azotowych zachodzących w ściółce leśnej (Koc i in. 2000a: 
123–130). Według chemicznej klasyfikacji wód podziemnych (Pazdro 1983: 293–
300) wody gruntowe (podobnie do powierzchniowych) w zlewni Omulwi należały 
do trzyjonowych w układzie SO4

2--HCO3
--Ca2+ i mimo iż lokowały się w dobrej 

klasie jakości, zauważalny był wpływ antropogeniczny na ich stan. Również według 
badań Koca (2000b: 30–41) wskaźniki jakości powietrza i gleb nie przekraczały 
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norm. Pod względem zawartości metali ciężkich gleby należały do czystych, co nie 
ogranicza możliwości prowadzenia upraw ekologicznych i produkcji pełnowarto-
ściowej żywności. 

Środowisko zlewni nie jest obciążone odpadami niebezpiecznymi. Utylizacji 
poddawane są głównie: odpady drzewne, odpady przemysłu rolno-spożywczego, 
osady z oczyszczalni ścieków i odpady komunalne. 

Duży udział powierzchni leśnych, płaskie, rozległe dno doliny, nieuregulowane 
koryto oraz liczne starorzecza w różnym stadium rozwoju, usytuowane głównie 
lewostronnie oddziałują stabilizująco na przepływy oraz zależne od nich odpływy 
jednostkowe wód (Grabińska i in. 2005a: 143–148). Uwarunkowania geologiczno-
morfologiczne zlewni Omulwi, pomimo najwyższego w systemie narwiańskim 
udziału gleb przepuszczalnych (tab. 2) oraz pokrywa roślinna decydują o dużych, 
naturalnych możliwościach retencjonowania wód. Pokrywa roślinna dodatkowo ma 
stymulujący wpływ na przebieg erozji uprawowej. Obecność zabudowy rekreacyjnej 
w sąsiedztwie rzeki świadczy o dostrzeganiu walorów krajobrazowych będących 
główną składową potencjału percepcyjnego zlewni. 

Okruszko, Prokopowicz (1997: 199–210) na podstawie badań przeprowadzo-
nych na terenie Kurpiowszczyzny określili podstawowe zasady kształtowania ekolo-
gicznie i ekonomicznie zrównoważonych obszarów rolniczych. Wśród założeń ba-
dawczych wymienili: waloryzację przyrodniczo-ekonomiczną, powiązania hydro-
geologiczne, różnicowanie zagospodarowania oraz zasady ochrony przestrzeni przy-
rodniczej (tab. 4). Według waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej opracowa-
nej dla naszego kraju, obszar zlewni (tab. 3), lokował się znacznie poniżej średniej 
wartości wskaźnika, aczkolwiek wyższy od przeciętnego w skali kraju był udział 
trwałych użytków zielonych (Witek, Górski 1977: 5–20). Uwarunkowania rozwoju 
zlewni według różnych źródeł zestawiono w tabeli 4. Według szacunków Lipińskie-
go (1997: 23–30) zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych przekraczają obecne 
i perspektywiczne potrzeby rolnictwa. Jednak okresy najmniejszych przepływów 
wody rzekami w zlewni pokrywają się z okresami największego zapotrzebowania ze 
strony rolnictwa, a to skłania do prowadzenia retencji sterowanej. Biorąc pod uwagę 
wyniki badań Mioduszewskiego (2005: 5–18) w zakresie małej retencji, uwarunko-
wania środowiskowe oraz gospodarcze w zlewni można prognozować o ich spójno-
ści oraz potrzebie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi ze względu na: 

- występowanie niedoborów wody przy najmniejszych przepływach w rzekach; 
- łagodzenie skutków suszy; 
- duży udział gleb przepuszczalnych; 
- postępującą degradację gleb organicznych;  
- możliwość przenikania do wód związków azotu powstających przy minerali-

zacji odwodnionych gleb organicznych. 
Wartości przyrodnicze, historyczne oraz folklorystyczne wskazują na objęcie 

doliny Omulwi (lub wyodrębnionego w pogłębionych badaniach jej odcinka) ochro-
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ną w formie parku kulturowego. Kałamucka (2009: 105–115) wśród mocnych stron 
wprowadzenia takiej ochrony wymienia popularyzację i promocję wartości kulturo-
wych oraz potrzebę ochrony krajobrazu zaś po stronie słabych trudną procedurę 
powoływania i funkcjonowania parku aczkolwiek unormowaną Ustawą o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z 17 września 2003 roku. Obecnie wśród działań 
szczególnie niekorzystnych dla przyrody wymienia się upraszczanie struktury użyt-
kowania zlewni (Krysiak 2006: 49–63) oraz obniżanie poziomu wód gruntowych 
(Mioduszewski, Borys 1998: 199–212; Piaścik 2000: 17–29; Nasiłowska 2008: 53–
68). Oprócz wymienionych, w zlewni Omulwi uciążliwą dla środowiska może być 
presja osadnictwa, a w szczególności niekontrolowany rozwój zabudowy rekreacyj-
nej w dolinie. Samooczyszczaniu środowiska sprzyja niedoinwestowanie działań 
utrzymaniowych urządzeń melioracyjnych, a w szczególności zarastanie rowów. 
Wymienione wyżej aspekty mogą być podstawą budowania koncepcji dla rozwoju 
omawianej zlewni, zaś przeprowadzone analizy posłużyć przy opracowaniu strategii 
dla mezoregionów o zbliżonych warunkach przyrodniczych i gospodarczych. 

Według waloryzacji przestrzeni krajobrazowej Pojezierza Mazurskiego zlewnia 
Omulwi ulokowała się w grupie zlewni o największych walorach (Nowicki i in. 
1999: 273–279). 

 

Tabela 3. Przyrodnicza bonitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej zlewni Omulwi  

Opis wskaźnika 
Wskaźnik 

Skala Wartość  
Bonitacja agroklimatu 10-punktowa 8,6–9,0 

Kompleksy przydatności 
rolniczej gleb 

jednostki  
glebowe  

i glebowo-rolnicze 

- żytni słaby na piaskach słabo gliniastych; 
- żytnio-łubinowy (bardzo słaby) na piaskach 
   luźnych; 
- lasy; 
- użytki zielone bagienne i pobagienne  
   na glebach hydromorficznych; 

Waloryzacja rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej 

zlewni  

- górny obszar zlewni 31–40 punktów; 
- środkowa i dolna część 21–30 punktów 

Waloryzacja rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej 

Polski 

100-punktowa 

średnio 66,5 punktów 

 
Źródło: Witek, Górski 1977: 5–20 
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Analiza warunków przyrodniczych oraz użytkowania ziemi w czasie wskazuje 
na zachowanie przestrzeni zlewni w mało zmienionym stanie. Ilościowe i jakościo-
we mierniki tejże analizy wskazują na rolę bariery geochemicznej, ekologicznej  
i estetycznej, a przy uwzględnieniu strategii dobrych praktyk rolniczych, także moż-
liwość działalności gospodarczej. Potrzebę zrównoważenia działalności rolniczej 
oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi uzasadnia postępujący uby-
tek gleb organicznych na rzecz mineralno-organicznych i mineralnych. Według oce-
ny Piaścika (2000: 17–29) rozwojowi przestrzeni sprzyja zachowanie areału lasów 
oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, które warunkują zmiany  
w strukturze gleb. Młynarczyk (2000: 42–47) zwraca uwagę na rozwój bazy nocle-
gowej, stworzenie pakietu zachęt inwestycyjnych, pozyskanie funduszy zewnętrz-
nych, inwestowanie w rozwój atrakcji turystycznych oraz uformowanie silnego wi-
zerunku wsi i dostosowanie go potrzeb poszczególnych grup odbiorców. Realizacja 
turystyki i rekreacji może przynieść korzyści ekonomiczne i społeczne ludności oraz 
sprzyjać rozwojowi środowiska przyrodniczego (Kałamucka 2009: 105–115; Łach 
2010: 88–98).  

 
Tabela 4. Uwarunkowania rozwoju zlewni Omulwi 
 

Walory Utrudnienia rozwoju Źródło 
- gospodarka wodna a w szczególności kontrola odpływu wody podstawowym 

czynnikiem w kształtowaniu środowiska rolniczego oraz realizowanej ochrony; 
- odpowiednia struktura organizacyjna wykorzystania systemów melioracyjnych; 
- opracowanie oraz realizacja kodeksu dobrej praktyki rolniczej w celu zachowania 

jakości zasobów wodnych; 
- ukierunkowanie gospodarki na chów bydła, którego podstawą są pasze z użytków
  zielonych O
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- położenie na trasie do Krainy Mazur-
skiej i dalej na Litwę; 

- położenie w zasięgu strategii środowi-
skowych; 

- spójna z regionami ościennymi koncep-
cja rozwoju turystyki; 

- dostępność kompleksów leśnych; 
- niskie zagęszczenie dróg – niskie obcią-
żenie hałasem;  

- stan czystości powietrza i gleb;  
- ekstensywna produkcja – produkcja 

zdrowej żywności; 

- wysoki udział gleb lekkich (mało od-
pornych i mało przydatnych rolniczo); 

- małe przepływy wód; 
- monokultury leśne, głównie drzewosta-

ny poniżej 80 lat; 
- brak warstwy izolującej od powierzchni 

wody podziemne; 
- zmienność pogody przy większym 

udziale mas powietrza kontynentalnego; 
- sukcesja, szczególnie małych zbiorników; 
- mały stopień skanalizowania wsi; 
- brak wysypisk 
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- niski stopień przekształcenia środowiska;
- czyste środowisko; 
- regionalne wartości kulturowe (imprezy 

folklorystyczne, festiwale, konkursy); 
- rozwój agroturystyki – zainteresowanie 

rozwojem samorządów terytorialnych; 
- spójność działań 

- realizacja upraw na słabo urodzajnych 
obszarach piaszczystych; 

- monokultury leśne; 
- niski stopień urbanizacji i uprzemy-

słowienia; 
- zaawansowany stopień eutrofizacji 

niektórych cieków; 
- niekorzystna struktura gospodarstw (roz-

drobnienie, niski potencjał produkcyjny); 
- ukryte bezrobocie na wsi 
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- niska antropopresja szansą zachowania 
środowiska; 

- położenie w przestrzeni chronionej 
według różnych koncepcji sieci ekolo-
gicznych; 

- naturalnie zachowana dolina rzeczna; 
- zasoby etnograficzne i przyrodnicze 

potencjałem turystycznym; 
- odłogi porastają młode lasy 

- niska mobilność społeczeństwa w za-
kresie pozyskiwania środków w ramach 
funduszy strukturalnych; 

- niezadowalający stan czystości niektó-
rych dopływów; 

- niewystarczająca infrastruktura tury-
styczna; 

- niekontrolowany rozwój zabudowy 
rekreacyjnej w dolinie 
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 Przeprowadzone analizy porównawcze pozwoliły na sformułowanie następu-
jących wniosków i tak: 

1. Zachowanie naturalnego stanu doliny Omulwi skutkuje możliwością swobodnego, 
poziomego rozwoju koryta, przy czym działalność rzeki wiąże się z rozwojem me-
andrów. Zauważalna zmiana dotyczy zmniejszenia powierzchni starorzeczy i je-
zior, głównie w wyniku sukcesji.  

2. Zlewnia Omulwi ma wysoki (61,3%) udział terenów seminaturalnych w ogólnej 
jej powierzchni oraz bardzo wysokie, naturalne możliwości retencjonowania wód 
w odniesieniu do systemu narwiańskiego, gdzie wymieniona kategoria struktura-
lna wynosi około 30%. 

3. Analizy porównawcze jakości gleb i wód rzecznych w zlewni Omulwi na tle sys-
temu narwiańskiego wskazują na antropogeniczny wpływ w kształtowaniu ich sta-
nu, szczególnie w odniesieniu do biogenów. 

4. Mozaikowatość środowisk naturalnych (wały wydmowe, powierzchnie leśne, pod-
mokłe łąki, mokradła, zagłębienia bezodpływowe, jeziora) przy jednoczesnym bra-
ku istotnych barier ekologicznych powoduje, że dolina Omulwi obok Pisy i Bie-
brzy spełnia funkcję przebiegającego południkowo korytarza ekologicznego. Jej 
cenniejsze przyrodniczo powierzchnie usytuowane w górnej części zlewni objęto 
ochroną prawną, a rzeka jest atrakcyjnym szlakiem kajakowym. Dolina ma pre-
dyspozycje do utworzenia parku kulturowego dającego pełniejsze możliwości po-
pularyzacji i promocji jej przyrodniczych i folklorystycznych wartości. 
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5. Podstawą realizacji gospodarki ekologicznej w zlewni Omulwi jest zachowanie 
komponentów środowiska przyrodniczego w mało zmienionym stanie. Bariery 
geochemiczne w postaci dużych powierzchni leśnych i naturalnego charakteru do-
liny (zwarta pokrywa roślinna) mimo wysokiego udziału gleb przepuszczalnych  
i postępującej mineralizacji gleb organicznych, skutkują najniższym obciążeniem 
jednostkowym zlewni biogenami w odniesieniu do całego systemu narwiańskiego 
oraz sprzyjają samooczyszczaniu wód rzecznych. 

6. Zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wodnymi w zlewni sprzyja realiza-
cja małej retencji, zaś percepcja naturalnie kształtowanej doliny wskazuje na po-
trzebę kontroli antropopresji w jej obszarze. 

7. Wspólne działania rolników z podmiotami gospodarczo-społecznymi i nauko-
wymi, uwzględniające rozwój turystyki kulturowej (kurpiowski krajobraz etnogra-
ficzny), przyrodniczej i wiejskiej (agroturystyki) sprzyjają środowisku oraz rozwo-
jowi gospodarczemu, a w szczególności tworzeniu produktu turystycznego w ob-
szarze zlewni. 
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Summary 
The work on the basis of comparative analysis of natural resources, cultural and 

economic grounds specified in the implementation of environmental management 
system belonging to the Narew catchment of Omulew. Identification of potential 
catchment was based on our results, supplemented cartographic materials and data 
published in literature. Among the advantages of the catchment is replaced naturally 
preserved landscape of the valley and Kurpie ethnographic. Hinder the development 
of the subsystem: low mobility and rural depopulation, inadequate tourism 
infrastructure, lack of a coherent system Narew concept of tourism development and 
promotion of tourist product. Significant impact on the size of the drainage basin of 
the test components have a natural density of vegetation cover, soil properties, 
drainage and structure of land use. 
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Możliwości uzyskania informacji przestrzennej  
o regionie łomżyńskim w internecie 
 

 
W dostępie do informacji, w tym do informacji przestrzennej, Internet odgrywa 

obecnie ogromną rolę. W artykule dokonano zestawienia serwisów internetowych 
zawierających elektroniczne mapy obejmujące swym zasięgiem region łomżyński,  
a następnie oceniono ich przydatność tych zasobów w badaniach regionalnych,  
w promocji turystycznej regionu i w zarządzaniu gospodarka przestrzenną. Autorzy 
analizując źródła danych przestrzennych przyjęli historyczne granice obszaru ziemi 
łomżyńskiej. 

Ziemia łomżyńska jest historycznym obszarem Mazowsza i zarazem najwięk-
szym jego regionem. Początki osadnictwa na tych terenach sięgają IX wieku. Pierw-
szy raz określenia „ziemia łomżyńska” użyto w wieku XV. W XVI i XVII stuleciu 
skład ziemi łomżyńskiej wchodziły cztery powiaty: łomżyński, kolneński, ostrołęcki 
i zambrowski. Taki podział administracyjny utrzymał się do roku 1795, w którym 
został zastąpiony administracyjnym podziałem wprowadzonym przez władze zabor-
cze. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, historyczny podział administracyjny 
ziemi łomżyńskiej nie został przywrócony. W wyniku kilku reform administracyj-
nych obszar powiązań funkcjonalnych Łomży i jego zaplecza zmieniał się wielo-
krotnie. W związku z tym opracowania kartograficzne przedstawiały różne jego 
zasięgi. Obecnie historyczny obszar ziemi łomżyńskiej znajduje się w granicach 
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województwa podlaskiego i mazowieckiego. W ciągu ostatnich 10 lat nie wydano 
żadnej mapy, obejmującej swoim zasięgiem historyczny obszar ziemi łomżyńskiej. 

 
Mapy w Internecie a dostęp do informacji przestrzennej 

W pierwszych latach rozwoju technologii internetowej na stronach interneto-
wych pojawiały się mapy w postaci plików graficznych; najczęściej były to zeskano-
wane mapy papierowe. Na początku XXI wieku zaczęły pojawiać się mapy, wzbo-
gacone o proste narzędzia nawigacji i manipulacji mapą: powiększanie/pomniej-
szanie, włączanie/wyłączanie poszczególnych warstw mapy. Technologia ta, począt-
kowo zwana webmapingiem, w bardziej zaawansowanych aplikacjach jest definio-
wana jako webGIS (Kubik 2009). Pierwszą aplikacją webGIS była przeglądarka 
map MapViewer udostępniona w 1993 roku (Rzeszewski, Jasiewicz 2009). Kolej-
nym krokiem w rozwoju technologii webmapingu i webGIS w Internecie było poja-
wienie się geoprzeglądarek i geoportali. 

Geoprzeglądarka jest to zasób danych przestrzennych udostępniany w Interne-
cie, głównie poprzez strony internetowe w postaci map (Gaździcki 2002). Jej charak-
terystyczną cechą jest ustalony z góry sposób wyświetlania mapy oraz brak dostępu 
do „surowych” danych. Rozwijane w ramach webGIS geoportale zawierają ortofo-
tomapy i mapy tematyczne, ułożone w postaci interaktywnych warstw. Jedną z naj-
bardziej popularnych geoprzeglądarek są Mapy Google (Google Maps), zawierające 
m.in. mapę ogólną, ortofotomapę1, a także narzędzia umożliwiające wyznaczanie 
tras przejazdu oraz budowę wizytówek przestrzennych (Pokojski, Pokojska, 2011). 
Podobne funkcje ma lokalizator internetowy Zumi. Z interaktywnych map umożli-
wiających m.in. wyszukiwanie lokalizacji i wyznaczanie tras przejazdu możemy 
także korzystać w internetowych książkach telefonicznych i aplikacjach, takich jak 
Targeo i mapa.szukacz. Wymienione geoprzeglądarki, ze względu szczegółowość 
treści udostępnianych map są wiarygodnym źródłem informacji przestrzennej w ska-
li regionu. W zależności od zdefiniowanej przez użytkownika skali mapy możemy 
uzyskać szczegółowość wyświetlanej mapy od mapy przeglądowej do mapy topo-
graficznej lub planu miasta. 

Istotnym źródłem informacji przestrzennej w skali regionu może być globus wir-
tualny, np. Google Earth. Wirtualny globus Google Earth (GE) został udostępniony 
w sieci w 2005 roku. Serwis zawiera ortofotomapę, która wraz z dołączonymi do niej 
warstwami informacyjnymi, jest wyjątkowo bogatym źródłem informacji. Zasoby 
informacyjne składają się z kilkudziesięciu warstw tematycznych, uporządkowanych 
w kilkunastu folderach. Użytkownik może zapoznać się z ortofotomapą, zasobem 
zdjęć Panoramio, aktualną pogodą i bogatymi treściami zawartymi w poszczegól-

__________ 
 
1 Ortofotomapa – zdjęcia lotnicze lub satelitarne powierzchni ziemskiej przedstawione w wybranym 

układzie współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego.  
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nych warstwach. Dostępne w Internecie portale mapowe charakteryzują się różnym 
stopniem zaawansowania technicznego i różnym stopniem funkcjonalności.  

Ważnym źródłem informacji przestrzennej jest krajowy system informacji o te-
renie, funkcjonujący na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Konie-
czność posiadania przez organy administracji publicznej systemów informacji, za-
wierających dane przestrzenne, wynika z aktów prawnych. Pierwszą podstawą 
prawną, służącą wprowadzaniu rozwiązań opartych o technologie GIS do polskiej 
administracji, było Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia 
i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie, wydane 12 lipca 2001 roku 
przez ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.  

 
Internetowe zasoby mapowe regionu łomżyńskiego 

W celu oceny zasobów internetowych zawierających informację przestrzenną  
o regionie łomżyńskim dokonano zestawienia adresów stron internetowych, z któ-
rych autorzy korzystali wcześniej. W celu uzupełnienia tej listy przeprowadzono kwe-
rendy w Internecie w poszukiwaniu kolejnych adresów nieznanych autorom. W rezul-
tacie powstało zestawienie adresów stron internetowych przedstawione w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Wybrane strony internetowe zawierające informację przestrzenną  

o rejonie łomżyńskim 
 

Nazwa 
projektu 

Adres Uwagi 

Geoportal 
krajowy 

http://www.geoportal.gov.pl Węzeł pierwszego 
poziomu krajowej 
infrastruktury danych 
przestrzennych 

Wrota  
Podlasia 

 

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/ 

http://www.psip.wrotapodlasia.pl/WODGIK/ 

Węzeł drugiego poziomu 
krajowej infrastruktury 
danych przestrzennych 

Powiat 
łomżyński 

http://www.prologit.pl/asp/powiatlomzynski.pl/m
apa/mapa.html 

http://www.powiatlomzynski.pl/ 

Prezentacje multime-
dialne o regionie 

Odkryj 
Podlaskie 

http://www.odkryjpodlaskie.pl/ Regionalny serwis 
turystyczny 
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Plan  
Łomży 

http://umlomza.internetdsl.pl/planmiasta/ Plan miasta umieszczo-
ny na oficjalnej stronie 
internetowej miasta 

Mapa  
turystyczna 
Łomży 

(http://umlomza.internetdsl.pl/mapa/ Mapa turystyczna 
umieszczona na oficjal-
nej stronie internetowej 
miasta 

Plan  
Ostrołęki 

http://www.ostroleka.pl/index.php?planmiasta=1 Oficjalna strona interne-
towa miasta 

Plan.pl http://www.lomza.plan.pl Wyszukiwarka prze-
strzenna wykorzystują-
ca Mapy Google 

Planmia-
sta.info 

http://www.planmiasta.info/plan-miasta/lomza-
36588.htm 

Wyszukiwarka prze-
strzenna wykorzystują-
ca Mapy Google 

Mapa-
online.pl 

http://www.mapa-online.pl/mapa,Lomza.html Baza miejsc noclego-
wych 

Łomża, 
wirtualny 
spacer po 
mieście 

(http://spacer.lomza.eu) Panoramy dostępne na 
oficjalnej stronie Urzędu 
Miejskiego w Łomży 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Do dalszej analizy wybrano 6 serwisów internetowych: geoportal krajowy, geo-

portal wojewódzki województwa podlaskiego oraz cztery serwisy informacyjne 
poświęcone regionowi łomżyńskiemu. Stosując metodę punktową oceniono przy-
datność tych źródeł w badaniach regionalnych regionu łomżyńskiego, w jego gospo-
darce przestrzennej i w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb turysty 
indywidualnego. W tym celu skonstruowano kwestionariusz oceny, wzorując się na 
rozwiązaniach metodycznych przyjętych przez D. Dukaczewskiego (2007) do bada-
nia wojewódzkich portali informacji przestrzennej oraz M. Galuka (2011) do badania 
portali gminnych. W kwestionariuszu oceny uwzględniono cztery podstawowe war-
tości użytkowe źródła danych przestrzennych: dostępność, czytelność przekazu, 
zakres i przydatność udostępnianych danych przestrzennych oraz funkcjonalności 
portalu mapowego. Poszczególne cechy oceniono, przyznając punkty od 0 do 5 (0 – 
brak, 1 – złe, 2 – dostateczne, 3 – przeciętne, 4 dobre, 5 – bardzo dobre). 
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Tabela 2. Kwestionariusz oceny wybranych stron internetowych 
 

 

G
eo
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O
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j P
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an
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ży
 

M
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a 
tu

ry
sty

cz
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Ło

m
ży

 

Pl
an

 O
str

oł
ęk
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Dostępność 
Łatwość wyszukania serwisu z danymi 
przestrzennymi w Internecie (np. przez 
wyszukiwarkę) 

5 4 5 5 4 3 

Łatwość odnalezienia mapy w serwisie 5 1 5 3 5 5 
Czytelność przekazu 

Oprawa graficzna i organizacja menu 4 4 3 3 2 3 
Legenda 5 4 2 4 3 1 

Funkcjonalności 
Nawigacja (przesuwanie, przybliżanie) 5 5 4 2 2 2 
Wyszukiwarka informacji (np. według 
adresu, nazwy obiektu) 4 4 0 4 0 5 

Organizacja danych w warstwy 5 4 3 2 2 2 
Szybkość działania serwisu 2 4 4 3 5 5 
Organizacja informacji w kategorie 4 4 2 2 2 2 
Charakterystyka i ocena organizacji 
danych 4 4 3 3 2 2 

Mapa podstawowa 5 5 3 2 2 3 
Zakres i przydatność  

Szczegółowość udostępnianych  
informacji przestrzennych 5 4 3 3 2 4 

Możliwość pobrania danych 5 5 0 0 2 0 
Przydatność danych w gospodarce 
przestrzennej, turystyce i badaniach 
regionalnych 

5 5 3 2 3 2 

Suma 63 57 40 38 36 39 
 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Geoportal krajowy 

Na szczeblu krajowym źródłem informacji przestrzennej jest geoportal krajowy, 
który stanowi nadrzędny element trzystopniowej struktury Krajowej Infrastruktury 
Danych Przestrzennych. Geoportal powstał zgodnie z założeniami dyrektywy UE 
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INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European Community) 
uchwalonej 14 marca 2007 roku. Dyrektywa ta ustanowiła infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Na geoportalu są udostępniane interak-
tywne mapy dla całego kraju. Geoportal świadczy usługi wyszukiwania, udostępnia-
nia i analizy danych przestrzennych, udostępnia mapy cyfrowe o różnej tematyce  
i w rożnych skalach. Podstawowym jego elementem jest interaktywna aplikacja 
zapewniająca dostęp do zasobów kartograficznych: ortofotomapy, topograficznych 
map rastrowych, mapy cyfrowej VMAP odpowiadającej skali 1 : 50 000, danych 
dotyczących granic jednostek administracyjnych, danych pochodzących z państwo-
wego rejestru nazw geograficznych. Potencjalnymi użytkownikami geoportalu są 
przedsiębiorcy zainteresowani dostępem do danych przestrzennych, notariusze, po-
średnicy w obrocie nieruchomościami, geodeci, potencjalni inwestorzy, organizacje  
i instytucje administracji publicznej. Do tej listy można dodać jeszcze osoby zainte-
resowane informacją przestrzenną, geografów, przyrodników, nauczycieli i turystów.  

W ocenie punktowej Geoportal uzyskał najwięcej: 63 punkty (tab. 2). Zaletą 
Geoportalu jest system nawigacji mapą oraz możliwość pobierania danych w forma-
cie WMS. WMS to jeden z standardów udostępniania danych przestrzennych, umoż-
liwia pobieranie danych geoprzestrzennych umieszczonych na serwerach poprzez 
aplikacje klienckie, np. oprogramowanie GIS. Zastrzeżenia autorzy mieli do szybko-
ści pobierania danych, a także do wydajności działania aplikacji (szybkości wyświe-
tlania map). 

 
Wrota Podlasia 

Drugim poziomem Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych są geoporta-
le wojewódzkie zwane „wrotami”. Na portalu województwa podlaskiego „Wrota 
Podlasia” są gromadzone informacje dotyczące m.in. gospodarki, kultury, edukacji, 
mieszkańców i środowiska. W ramach portalu funkcjonują Elektroniczne Biuro 
Obsługi Interesanta „Cyfrowy urząd”, informator „Turystyczne Wrota” oraz Podla-
ski System Informacji Przestrzennej (PSIP), będący elementem Krajowej Infrastruk-
tury Danych Przestrzennych. Niestety, link do PSIP nie jest dostępny z powitalnej 
strony „Wrót Podlasia”. Utworzony w 2000 roku Podlaski System Informacji Prze-
strzennej jest ciągle rozbudowywany (www.psip 30.03.2012). Składowymi PSIP są: 

 Podlaski System Informacji Przestrzennej; 
 mapa interaktywna; 
 mapy o rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 
 mapa zabytków; 
 katalog map interaktywnych. 
Wśród celów wprowadzenia Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej 

obok optymalizacji procesów administracji publicznej w zakresie procesów decyzyj-
nych, ochrony środowiska i w zarządzaniu kryzysowym, wymieniane są m.in. 
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usprawnienie procesów planistycznych na poziomie regionalnym oraz wsparcie 
polityki regionalnej. W ocenie autorów PSIP uzyskał 57 punktów. Serwis zawiera 
wielowarstwową mapę ogólnogeograficzną, mapy topograficzne w postaci rastrów 
oraz ortofotomapę. Duża zaletą podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej jest 
dostępna od 1.03.2012 r. usługa WMS, umożliwiająca pobieranie danych prze-
strzennych bezpośrednio do oprogramowania Systemów Informacji Geograficznej 
(GIS). Dane z lat 2009–2011 obejmują swym zasięgiem całe województwo podla-
skie i zawierają punkty adresowe, budynki, drogi, nazwy ulic, linie kolejowe, sieć 
rzeczną i zbiorniki wodne (www.psip.wrotapodlasia 25.03.2012). Słabą stroną usługi 
WMS są okresowe braki w łączności z serwerem. Ciekawostką jest, że turystyczny 
serwis województwa podlaskiego „Turystyczne Wrota” dostępny w ramach „Wrót 
Podlasia” nie jest powiązany z zasobami Podlaskiego Systemy Informacji Prze-
strzennej, lecz jako podkład kartograficzny wykorzystuje geoprzeglądarkę Mapy 
Google. 

 
Odkryj Podlaskie 

„Odkryj Podlaskie” (http://www.odkryjpodlaskie.pl) to regionalny serwis tury-
styczny, który oferuje internautom szczegółowe opisy obiektów turystycznych wo-
jewództwa podlaskiego, panoramy tych miejsc oraz interaktywną mapę turystyczną. 
Serwis pozwala w łatwy sposób zlokalizować wybrany obiekt turystyczny, zawiera 
także skorowidz wszystkich zdjęć panoramicznych o zasięgu 360˚, dostępnych ser-
wisie internetowym. Można tu znaleźć wiele treści uporządkowanych pod względem 
przydatności turystycznej, aczkolwiek mankamentem jest to, że nie wszystkie obiek-
ty mają przyporządkowane opisy. Trudności w czytaniu mapy może również spra-
wiać legenda, ze względu na jej niefortunne położenie. W przeprowadzonym bada-
niu serwis „Odkryj Podlaskie” uzyskał 40 punktów. Zaletą serwisu jest duża liczba 
panoram zdjęciowych, łatwość nawigacji oraz głos lektora prowadzący internautę po 
obiektach prezentowanych na zdjęciach panoramicznych. Dużą wadę stanowi brak 
możliwości pobrania danych przestrzennych. 

 
Plan miasta Łomży 

„Plan miasta Łomży” (http://umlomza.internetdsl.pl/planmiasta/) jest interaktyw-
nym serwisem umożliwiającym wyszukiwanie interesujących obiektów i ulic na tere-
nie Łomży. Obiekty zostały pogrupowane w trzy kategorie: obiekty miejskie, rekreacja 
i turystyka. Nawigacja w serwisie jest bardzo intuicyjna. Plan miasta został wzbogaco-
ny o opcję pokazującą obiekty przy danej ulicy, która rozszerza możliwości standar-
dowego wyszukiwania obiektów i ulic. Dodatkowy atut planu to dostępna pomoc,  
w której szczegółowo objaśniono wszystkie funkcjonalności serwisu. W przeprowa-
dzonym badaniu serwis „Odkryj Podlasie” uzyskał 38 punktów. 
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Mapa turystyczna Łomży 

„Mapa turystyczna Łomży” (http://umlomza.internetdsl.pl/mapa/) jest serwisem 
tematycznym skierowanym do turystów. Zawiera bogatą treść podzieloną na war-
stwy, które można aktywować z pozycji legendy mapy. Serwis zawiera obiekty tury-
styczne zgrupowane w trzech kategoriach: największe atrakcje, noclegi i gastrono-
mia. Do każdego obiektu turystycznego dołączono bogaty opis, którego skrót wraz 
ze zdjęciem jest dostępny prosto po jego wskazaniu myszką. Zaletą serwisu jest 
możliwość pobrania całej mapy na telefon komórkowy, obsługujący aplikację Java. 
W przeprowadzonym badaniu serwis uzyskał 36 punktów. 

 
Plan Ostrołęki 

W odróżnieniu od planu Łomży „Plan miasta Ostrołęki” stanowi integralną część 
oficjalnej strony miasta. Zawiera bogatą listę obiektów znajdujących się w mieście 
oraz listę przedsiębiorstw pogrupowanych w szczegółowe kategorie. Serwis ma 
wyszukiwarkę obiektów połączoną z bazą teleadresową, a jego dodatkowym atutem 
jest możliwość zgłaszania nowych punktów do planu miasta oraz możliwość gene-
rowania bezpośrednich linków zewnętrznych do wskazanych miejsc na planie mia-
sta. W przeprowadzonym badaniu serwis uzyskał 39 punktów. 

 
Pozostałe serwisy 

W Internecie dostępne są również inne serwisy oferujące plany miast, w tym 
miast z regionu łomżyńskiego. Przykładami są serwisy Plan.pl, Planmiasta.info oraz 
Mapa-online.pl, które udostępniają plany miast bazujące na geoprzeglądarce Mapy 
Google. Każdy z tych serwisów zawiera dodatkowe, ciekawe informacje: serwis 
Plan.pl udostępnia poza tym bazę teleadresową przedsiębiorstw, którą mogą edyto-
wać internauci, serwis Planmiasto.info dostarcza informacje pogodowe, natomiast 
serwis Mapa-online.pl zawiera informacje na temat bazy noclegowej i hotelowej. 

 
Wirtualne Panoramy 

Rozwój technik rejestracji obrazu przyczynił się do upowszechnienia zdjęć pa-
noramicznych o zasięgu 360˚, wzbogaconych o możliwości ich obracania i przybli-
żania. Panoramy takie prezentują widoki z wież i punktów widokowych, place, 
skrzyżowania ulic, obiekty godne zwiedzania oraz wnętrza różnego rodzaju obiek-
tów, galerie, wystawy, obiekty sportowe. Kilka takich panoram jest dostępnych dla 
miejscowości w regionie łomżyńskim. Firma Vtour wykonała w 2010 roku 292 
panoramy 36 obiektów w Łomży i jej okolicach. Są one dostępne na oficjalnej stro-
nie Urzędu Miejskiego w Łomży (http://spacer.lomza.eu). Do każdej panoramy do-
łączono opis prezentowanego miejsca, a na zamieszczonej obok mapie naniesiono 
miejsce wykonania panoramy. Wśród obiektów utrwalonych w postaci sferycznych 
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zdjęć panoramicznych znalazły się m.in. plac Stary Rynek, obiekty sakralne, w tym 
Katedra Łomżyńska pw. św. Michała Archanioła i kościół pw. Matki Bożej Bole-
snej, a także deptaki miejskie na ulicach Długiej i Farnej. Dodatkowo w serwisie 
pojawiły się panoramy miast wykonane z łodzi płynącej Narwią.  

Panoramy obiektów zabytkowych oraz głównych arterii miejskich mogą znaleźć 
zastosowanie w badaniach regionalnych i lokalnych regionu łomżyńskiego oraz 
oczywiście w poznaniu Łomży. Panoramy są także dostępne na stronie http://www. 
vtour.pl/pl/miasto/lomza. W identycznym projekcie w Zambrowie (http://www. 
zambrow.pl/spacer/index.html) wykonano 133 panoramy, na których umieszczono 
16 obiektów.  

W serwisie „Wirtualny kraj” (http://wirtualnykraj.pl/) można obejrzeć kilkaset pa-
noram, w tym dwie z regionu łomżyńskiego: panoramę Starostwa Powiatowego  
w Zambrowie i Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckim. Oprócz obejrze-
nia budynków starostw z zewnątrz możemy wkroczyć do ich wnętrz. Włączenie funk-
cji autoplay wywołuje możliwość obejrzenia panoram w postaci filmu wraz z obja-
śnieniami zwiedzanych aktualnie obiektów. W serwisie tym do każdej panoramy dołą-
czono interaktywną mapę pokazującą miejsce wykonania zdjęć. 

Z punktu widzenia badań regionalnych bardzo istotnym elementem jest połącze-
nie miejsc wykonania panoramy lub wykonania fotografii z interaktywną mapą. 
Połączenie narzędzi webGIS (interaktywne mapy) i technologii geotagowania (tech-
nologia dodawania współrzędnych geograficznych miejsca wykonania fotografii lub 
filmu) pozwala obejrzeć zdjęcia i filmy podczas przesuwania myszki po mapie, do 
której te obiekty są dołączone. 

Jednym z miejsc w Internecie, gdzie w taki sposób można obejrzeć fotografie to 
serwis „Panoramio”. Jest on dostępny poprzez aplikację www.panoramio.com,  
a także w aplikacji Mapy Google i na wirtualnym globusie Google Earth. Miniatury 
fotografii z całego świata umieszczone są na interaktywnej mapie lub globusie wirtu-
alnym w miejscu ich wykonania. Fotografię w serwisie może zamieścić każdy inter-
nauta, pod warunkiem zaakceptowania zdjęcia przez administratora aplikacji.  
W serwisie internetowym Panoramio (http://www.panoramio.com) dla regionu łom-
żyńskiego jest dostępnych co najmniej kilkaset zdjęć prezentujących zarówno ośrod-
ki miejskie, takie jak Łomża, Ostrołęka, Zambrów czy Kolno, jak również fotografie 
obiektów przyrodniczych. Przykładowo w Łomży możemy odnaleźć 10 różnych 
zdjęć placu Stary Rynek, natomiast w Dolinie Narwi odszukamy ponad 20 zdjęć 
prezentujących florę tego obszaru w różnych porach roku, w tym również podczas 
wiosennych roztopów. 

Fotografie pełnią ważną funkcję w procesie edukacyjnym i kształtowaniu świa-
domości ekologicznej. Dzięki nim człowiek jest w stanie zacząć postrzegać otaczają-
cą go przestrzeń geograficzną jako całościowy kompleks. Zdjęcia środowiska przy-
czyniają się do wykształcania postaw prośrodowiskowych oraz uwrażliwienia na 
potrzeby środowiska przyrodniczego.  
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W artykule zebrano adresy serwisów internetowych zawierających informacje 
przestrzenne o regionie łomżyńskim. Serwisy oceniono pod kątem ich dostępności, 
funkcjonalności, czytelności i zakresu udostępnianych danych.  

Najwięcej danych przestrzennych o regionie łomżyńskim zawiera geoportal kra-
jowy, który mimo okresowo powolnego działania umożliwia uzyskanie bardzo 
szczegółowych informacji. Nieco słabiej pod tym względem oceniono Podlaski Sys-
tem Informacji Przestrzennej. Kolejne cztery lokalne serwisy internetowe oceniono 
niżej, na zbliżonym poziomie. Należy jednak podkreślić, że w serwisach lokalnych 
dane przestrzenne, choć uboższe, są wzbogacone o liczne opisy oraz materiały mul-
timedialne. Dodatkowo informację przestrzenną o regionie łomżyńskim można uzy-
skać z wyszukiwarek przestrzennych, geoprzeglądarek i wirtualnych globusów. In-
formacji o regionie dostarczają także takie aplikacje, jak Panoramio oraz coraz licz-
niej dostępne w Internecie wirtualne panoramy.  

Zaprezentowane w artykule internetowe zasoby zawierające informację prze-
strzenną mogą być z powodzeniem wykorzystywane w zarządzaniu gospodarką 
przestrzenną, w promocji regionu i w ochronie środowiska. Wirtualny turysta, od-
wiedzający serwisy poświęcone regionowi łomżyńskiemu, może oprócz danych 
przestrzennych znaleźć niemal wszystkie interesujące go informacje – od bogatych 
opisów atrakcji turystycznych, informacji na temat bazy noclegowej i gastronomicz-
nej, przez dokumentację fotograficzną prezentującą region, po wirtualne spacery. 
Wirtualne zwiedzanie nie zastąpi oczywiście prawdziwej wycieczki, ale może być 
dobrym wstępem do poznania pięknego regionu łomżyńskiego. 
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Summary 

The article reviews the spatial information resource, dedicated to Lomza region, 
which is available on the Internet. By means of the scoring method, the Internet 
WebGIS resources, such as geoportals and browsers operating at both national and 
provincial level, and local news were rated. The list of the sources refferring to spa-
tial information for Lomza region together with the merits valuation of their content 
and information on how to obtain these resources, can be used in the promotion of 
the region for business and tourism, environmental protection and land use manage-
ment. 
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Bractwa trzeźwości i karczmy 
w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej 
 

 
Problem alkoholizmu ujawnił się szczególnie w latach pięćdziesiątych XIX wie-

ku. Aparat Pistoriusza do wywoływania fermentacji alkoholowej i przejście do pę-
dzenia wódki z kartofli spowodowały zwielokrotnienie produkcji i obniżkę cen trun-
ku. W Królestwie Polskim spożycie czystego spirytusu na osobę osiągnęło 9,6 li-
trów. Do tego czasu pędzenie i spożywanie alkoholu nie zajmowało uwagi opinii 
publicznej, poza sporadycznymi wypadkami nadużyć. Zagadnienie to ujmowano 
raczej pod kątem ekonomicznym. Państwo nie posiadało wówczas monopolu na 
produkcję i rozprowadzanie alkoholu, prawo to przysługiwało osobom prywatnym 
bądź instytucjom. Browary i karczmy należały do dziedziców, Żydów, parafii, klasz-
torów. Wyrazem reakcji na wzmagające się pijaństwo było ze strony duchowieństwa 
tworzenie bractw wstrzemięźliwości, a ze strony państwa obostrzenie przepisów  
o produkcji i rozprowadzaniu alkoholu. Autor przedstawi to zagadnienie na terenie 
diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej (1818–1925). Przepisy rządowe obowiązy-
wały w całym Królestwie Polskim, przeto omawiane zagadnienie przedstawiało się 
podobnie w innych diecezjach.  
 

Bractwa wstrzemięźliwości 

Ruch na rzecz ograniczenia picia alkoholu w Królestwie Polskim określono na-
zwą bractwa lub stowarzyszenia trzeźwości. Ta nazwa była zrozumiała dla ogółu 
ludzi i mieściła się w porządku prawnym. Rząd Królestwa Polskiego wielokrotnie 
podawał normy dla funkcjonowania bractw kościelnych. 9.02.1824 r. komisja rzą-
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dowa wyznań religijnych i oświecenia publicznego „zaradzając nieporządkom, jakie 
gdzie niegdzie postrzegać się daje w korporacjach zaprowadzonych po kościołach 
pod nazwiskiem bractw” wezwała biskupów aby:  

1) zrobili dokładny spis wszelkich podobnych stowarzyszeń z podaniem ich 
funduszy;  

2) opiekę nad dochodami i sprzętami bractw przejął proboszcz lub przełożony 
zgromadzenia zakonnego;  

3) wybór starszych i prowizorów bractwa odbywał się za wiedzą i na posiedze-
niu pod przewodnictwem proboszcza lub przełożonego klasztoru, i to pod nieważno-
ścią elekcji; 

4) wyłączyć spod uprawnień bractw wydatki na podarunki czynione z racji 
świec gromnicznych;  

5) surowo zabronić zbiórek po domach a na dobrowolne ofiary ustawić skarbonę 
przy ołtarzach brackich.  

W ten sposób bractwa znajdą się pod bliższą kontrolą duchowieństwa. W razie 
zauważonych uchybień, biskup może korzystać z pomocy administracji cywilnej, 
komisje wojewódzkie otrzymały do tego upoważnienia. Biskup Marciejewski prze-
słał duchowieństwu kopię pisma komisji rządowej. Wkrótce proboszczowie nadesła-
li spis bractw i określili stan funduszy. Zestawienie bractw ze wszystkich diecezji 
dały komisji rządowej obraz tej dziedziny życia religijnego w Królestwie Polskim 
(ArŁm II, sygn. 32 k. 82; II sygn. 53 k. 71; II sygn. 84 k. 24; II sygn. 309 k. 1, ArŁm 
II sygn. 308 k. 1–11; por. Jemielity 1974). 

20.02.1833 r. komisja rządowa ponownie zwróciła się do biskupów o podanie 
dokładnych wiadomości o bractwach znajdujących się przy kościołach parafialnych  
i zakonnych. Wkrótce odpowiedzi napłynęły z parafii do biskupa, a od niego do 
komisji rządowej (ArŁm, II sygn. 308 k. 23–39; II sygn. 309 k. 3–24). 2/14.11.1839 
r. komisja rządowa prosiła biskupów o nadesłanie historycznych wiadomości o po-
czątkach bractw i konfraterni istniejących w diecezji. Biskup P. Straszyński odpo-
wiedział, że jego diecezja jest uboga, nie posiada żadnej konfraterni czy instytucji  
z oddzielnym funduszem, nie ma zakładów miłosiernych lub dobroczynnych. Przy 
prawie każdym kościele wierni śpiewają różaniec lub koronkę o Matce Boskiej, 
uczestniczą ze świecami w procesjach i dlatego bardziej ze zwyczaju niż z istoty 
rzeczy takie grupy otrzymały nazwę bractw (ArŁm, II sygn. 309 k. 9). W 1856 r. 
doszły nowe wymagania. Władze cywilne stwierdziły, że przy zapisywaniu do 
bractw dozwolonych przez rząd, do ksiąg brackich wpisywano tylko imiona i nazwi-
ska. Trudno było z tego wywnioskować, do jakiej narodowości i wyznania należały 
osoby. Na przyszłość należało dodawać pochodzenie osób i miejsce zamieszkania; to 
samo powtórzono w 1886 r., a chodziło o byłych unitów (ArŁm, II sygn. 68 k. 103; 
II sygn. 71 k. 122). W 1866 r. gubernator suwalski zażądał danych: jakie bractwa lub 
arcybractwa są przy poszczególnych parafiach; przez kogo i kiedy założone; ilu 
członków liczą i z jakich warstw społecznych ci pochodzą; czy bractwa posiadają 
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majątki ruchome i nieruchome, a jeśli tak, gdzie są ulokowane (ArŁm, II sygn. 309 
k. 26; II sygn. 489 k. 44).  

W 1844 r. wyraźniej pojawiło się zagadnienie trzeźwości. Kościół starał się gru-
pom ludzi wstrzemięźliwych nadać sprawdzone formy organizacyjne w postaci 
bractw. I spotkał się ze sprzeciwem rządu. Mogły tu zaważyć względy polityczne.  
W Europie panowało napięcie przed Wiosną Ludów i po niej. W Królestwie Polskim 
dodatkowe zamieszanie powodował List Boży, zapowiadający krwawą wojnę i nie-
szczęścia (ArŁm, II sygn. 496 k. 148–152, 163, 170; II sygn. 497 k. 307). 

11/23.10.1844 r. komisja rządowa spraw wewnętrznych i duchownych stwier-
dziła, że niektórzy duchowni przekroczyli swoje uprawnienia względem ogranicza-
nia pijaństwa. Zamiast skłaniać ludzi do powstrzymania się od rozpowszechnionego 
w kraju nałogu, wymagają składania pod przysięgą ślubów wstrzemięźliwości. Za-
miast przekonywania sięgnęli po środki przymusu. Rząd jest przeciwny takiemu 
postępowaniu duchowieństwa. Namiestnik Królestwa zakazał podobnych działań  
w powściąganiu pijaństwa. To należy do rządu, który już podjął odpowiednie kroki  
i przewiduje dalsze. Niech biskup niezwłocznie wyda duchowieństwu stosowne 
polecenie i o skutkach powiadomi komisję rządową.  

19/31.10.1844 r. komisja rządowa powtórnie zwróciła uwagę na niewłaściwe 
postępowanie niektórych duchownych w sprawie powściągania ludu od pijaństwa. 
Zamiast oddziaływania na umysł drogą przykładu, zachęcania i przekonania, księża 
weszli na drogę niejako przymusu, wiążąc sumienia nierozważną przysięgą, a nawet 
wymagając składania podpisów w księdze na potwierdzenie przysięgi. Dlatego na-
miestnik Królestwa polecił odebrać z rąk duchowieństwa księgi z podpisami osób  
i unieważnić śluby wstrzemięźliwości.  

16/28.11.1844 r. komisja rządowa powołała się na poprzednie pisma i zażądała 
od biskupa w ciągu dziesięciu dni odpowiedzi, czy w jego diecezji duchowni przyj-
mowali śluby wstrzemięźliwości, a jeśli tak, czy biskup polecił zwalniać ze ślubów  
i nadesłać sobie księgi z podpisami osób, które uczyniły zobowiązania.  

14.11.1844 r. biskup Straszyński przekazał duchowieństwu treść wspomnianych 
wyżej pism rządowych. Od siebie dodał, iż bez jego wiedzy i rozporządzenia zapew-
ne w diecezji nie zdarzyły się podobne sprawy. Gdyby jednak zaistniały w którejś 
parafii, proboszcz powinien nadesłać księgę z podpisami osób, a na przyszłość 
wstrzymać się od wszelkich nadzwyczajnych w tej okoliczności środków. Zadaniem 
kapłana jest opowiadać słowo boże oparte na zaleceniach Chrystusa. Obce mu po-
winno być szukanie własnej chwały i wyróżniania się. Nie należy stosować środków 
gwałtownych i stałego zobowiązywania sumienia. Raczej trzeba roztropnych obja-
śnień, przekonywujących uwag i pobudzających zachęt do wystrzegania się występ-
ku, a umiłowania cnoty. Do tego ma służyć ambona i konfesjonał. Nie żądajmy pod-
pisów na papierze, pisał biskup, ale błagajmy Boga, aby to, co wierny usłyszy, za-
chował w pamięci i szczerze dopełnił w sercu.  
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25.11/9.12.1844 r. komisja rządowa znów zauważyła, że duchowni wpisują oso-
by do księgi wstrzemięźliwości, co świadczy o nieposłuszeństwie wobec istniejących 
przepisów i rozporządzeń. Opierając się na poleceniu namiestnika Królestwa z 17/29 
listopada tego roku komisja rządowa zobowiązała biskupów do powstrzymania du-
chownych od wszelkich działań w tym względzie, a to pod zagrożeniem karami.  
9 grudnia tego roku biskup Straszyński powiadomił komisję rządową, że odebrał 
sprawozdania od kilku dziekanów, a 23 grudnia że od wszystkich dziekanów. Może 
więc stwierdzić, że w jego diecezji żaden z duchownych nie założył towarzystwa 
wstrzemięźliwości i nie odbierał przysięgi. 

Rząd odwołał się i do terenowych władz cywilnych. 25.10/6.11.1844 r. guberna-
tor augustowski przesłał naczelnikom powiatowym rozporządzenie komisji rządowej 
z 19/31 października tego roku. Dodał, że namiestnik Królestwa polecił zwolnić od 
przysięgi osoby „zniewolone” przez duchowieństwo i odebrać z ich rąk księgi z pod-
pisami ludzi czyniących ślub wstrzemięźliwości. W ciągu dziesięciu dni naczelnicy 
powiatowi mieli odpowiedzieć na postawione sobie pytania: czy w ich okręgu były 
przysięgi; dlaczego do tego dopuścili; jaki był początek zniewalania przez ducho-
wieństwo osób różnego stanu do składania przysięgi na wstrzemięźliwość i żądania 
podpisu od przysięgających. Zło należy zniweczyć od samego początku, dodał gu-
bernator. Zachowała się odpowiedź naczelnika powiatu sejneńskiego. W jego po-
wiecie żaden duchowny nie wymagał od wiernych przysięgi wstrzemięźliwości od 
trunków i nie przyjmował podpisów. Jedynie w kazaniach dotyczących wad księża 
mówili i o szkodliwości pijaństwa (ArŁm, II sygn. 496 k. 102–107; II sygn. 68 k. 2). 

Na tym sprawa nie zakończyła się. 14/24.04.1857 r. komisja rządowa spraw 
wewnętrznych i duchownych zwróciła uwagę biskupów na książeczki o bractwach 
wstrzemięźliwości sprowadzane z Prus do Królestwa Polskiego. 7/19.07.1857 r. 
namiestnik Królestwa wydał nowe polecenia:  

1) Rząd stara się zapobiegać pijaństwu i stosuje odpowiednie środki. Ducho-
wieństwo powinno ograniczyć swój udział do uwag i nauk religijnych. Rząd nie 
może zezwolić na utworzenie osobnego bractwa tym bardziej, że w jego ustawie 
zawarte jest jakieś ślepe posłuszeństwo dla przełożonego bractwa.  

2) Duchowni przybywający z zagranicy nie powinni sprawować niektórych 
czynności, a szczególnie głosić nauk. Zabrania się przywożenia z Prus książeczek  
o towarzystwie wstrzemięźliwości.  

3) Rozporządzenie to dotyczy wszystkich diecezji w Królestwie Polskim. 
21.08/2.09.1857 r. komisja rządowa stwierdziła, że w diecezji płockiej, a szcze-

gólnie w dekanatach lipnowskim, mławskim, ostrołęckim, płockim i przasnyskim 
wielu mieszkańców przyłączyło się do stowarzyszenia, czyli bractwa trzeźwości.  
W parafiach Kadzidło i Myszyniec około 8000 osób, w tym dzieci od lat dwunastu, 
wyrzekło się picia trunków rozpalających. W parafii Kadzidło wikariusz groził od-
mową posług religijnych tym, którzy będą nadal pić wódkę. Komisja rządowa pisała 
dalej, że duchowieństwo żąda podnoszenia w górę palców ręki, jak to ma miejsce 
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przy wykonywaniu przysięgi, następnie w kościele bądź na plebanii zapisuje imiona 
i nazwiska do księgi. Niech biskup tego zabroni. W tym czasie diecezją płocką za-
rządzał ks. Tomasz Myśliński, który 2/14.09.1857 r. wystosował do duchowieństwa 
obszerny list. Najpierw wyraził radość z tego, że wielu mieszkańców zachowuje 
wstrzemięźliwość od alkoholu. On sam chciał rozpowszechnić książeczki sprowa-
dzane z zagranicy i zatwierdzić ustawę bractwa trzeźwości; 18/30 kwietnia tego roku 
zwracał się o to do rządu. To niestety jest obecnie niemożliwe, jak 21 sierpnia/2 
września tego roku wyjaśniła komisja rządowa. Należy przeto zaniechać tworzenia 
bractw trzeźwości, a księgi z podpisami osób przesłać do Płocka (ArŁm, II sygn. 83 
k. 113–115). 

14/26.03.1858 r. zabrał głos administrator diecezji augustowskiej, ks. Jakub 
Choiński, spowodowany przez komisję rządową. Pisał, iż prawo krajowe zabrania 
duchowieństwu świeckiemu i zakonnemu pod jakimkolwiek pozorem tworzenia 
bractw lub stowarzyszeń religijnych bez upoważnienia władzy duchownej i zezwo-
lenia rządu. On jako rządca diecezji nie upoważnił żadnego kapłana do powoływania 
takowych bractw i stowarzyszeń i nie znajduje śladu w archiwum konsystorskim, 
aby poprzednicy udzielali zezwolenia ogólnie lub szczegółowo. Pomimo tego nie-
którzy kapłani diecezji augustowskiej zaprowadzili bractwa pod nazwą wstrzemięź-
liwości. Jedni zwracali się o pozwolenie, ale nie otrzymali, inni czynili to sami. Za-
częli przemawiać do ludu nie tylko o powstrzymanie się od nadmiaru używania 
trunków, lecz o zupełne zaprzestanie ich picia. Rząd jest temu przeciwny, co wyrazi-
ła komisja rządowa i namiestnik Królestwa 18/30.04.1857 r., 7/19.07.1857 r. i ostat-
nio 6/18.03.1858 r. On jako rządca diecezji najmocniej zaleca całemu duchowień-
stwu, aby poprzestali na tłumaczeniu ludowi o złych skutkach picia alkoholu, a nie 
odważali się zaprowadzać żadnych bractw i towarzystw wstrzemięźliwości. Nie 
powinni też dopuszczać księży przybyłych z zagranicy szczególnie do głoszenia 
misji oraz sprowadzać z Prus i upowszechniać książeczki o bractwie wstrzemięźli-
wości. Jeśli ktoś nie zastosuje się do tych rozporządzeń, sam weźmie na siebie od-
powiedzialność. 26.02.1863 r. ks. Choiński przypomniał duchowieństwu, iż na za-
prowadzenie bractwa wstrzemięźliwości potrzebna jest zgoda władzy diecezjalnej. 
Niech księża powstrzymają się w tej sprawie od wszelkich środków represyjnych,  
a postępują w duchu nauki Chrystusa (ArŁm, II sygn. 34 k. 107; II sygn. 70 k. 26). 

Sześć miesięcy potem ks. Choiński przesłał księżom wykaz zarzutów, jakie 
otrzymał od urzędów i osób prywatnych. Zwłaszcza zgromadzenia zakonne i młodzi 
księża nie tylko wskazują na szkodliwość alkoholu, ale grożąc karami boskimi  
i wiecznymi zabraniają picia alkoholu nawet w najmniejszej ilości. Niektórzy kapłani 
są obojętni na prawdy religijne oraz wszelkie wykroczenia i ułomności ludzkie,  
a z am-bony padają tylko słowa trunek, gorzałka i przekleństwa za nie. Komisja 
rządowa poleciła sprawdzić te zarzuty. Niech więc księża powstrzymają swoją gor-
liwość, pisał ks. Choiński, bo czekają ich kary nawet ze strony administratora diece-
zji (ArPa). Wydaje się, że ks. Choiński ulegał tu naciskom komisji rządowej, na co 
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wskazuje jego wypowiedź do biskupa żmudzkiego Wołonczewskiego, apostoła 
trzeźwości. Pisał, iż w diecezji augustowskiej też upowszechniła się trzeźwość i on 
prosi Boga, aby dopomagał rozszerzać tę cnotę (ArŁm, II sygn. 122 k. 253). 

Księża coraz bardziej angażowali się w zwalczanie pijaństwa. W 1862 r. w de-
kanacie tykocińskim, gdzie było najwięcej karczm duchownych, zebrani na kongre-
gacji dekanalnej złożyli pisemne zobowiązania, że powstrzymają się sami od picia 
alkoholu, zrzekają się dochodów z karczm parafialnych i zaprowadzą bractwa  
w swoich parafiach. Gdy nie pomogą nauki z ambon, opuszczą rodziny pijaków 
podczas kolędy, odmówią opłatków na Boże Narodzenie i święcenia pokarmów 
wielkanocnych, nie będą eksportować umarłych z domu i wygłaszać mowy pogrze-
bowej, nie przyjmą na członków bractw religijnych, zabronią trzymać dziecko do 
chrztu. Początkowo administrator diecezji nie reagował na tę uchwałę księży dekana-
tu tykocińskiego. Dopiero gdy komisja rządowa 7/19.02.1863 r. zabroniła wszelkich 
form organizacyjnych w pracy nad trzeźwością i zagroziła karą 100 rubli, ks. Choiń-
ski przesłał list do księży z dekanatów łomżyńskiego, tykocińskiego, wiskiego i wy-
sockiego. Zalecił im głoszenie nauk, ale uznał za nielegalne prowadzenie ksiąg  
z nazwiskami osób wpisujących się do bractwa wstrzemięźliwości. List ten rozpo-
wszechniono w całej diecezji. W 1861 r. proboszcz z Raczek, w dekanacie augu-
stowskim, zrezygnował z dochodów od sprzedaży wódki i piwa oraz zaprowadził 
bractwo wstrzemięźliwości (ArPa). 

Po powstaniu styczniowym aż do I wojny światowej obowiązywał w kraju nie-
mal stan wojenny. W takich warunkach zorganizowana akcja na rzecz trzeźwości 
była niemożliwa, niemniej prowadzono ją w granicach możliwości. Rząd kilkakrot-
nie zajmował się bractwami. 5/17.12.1873 r. namiestnik Królestwa przypomniał 
rozporządzenie swojego poprzednika z listopada 1821 r., by nie zakładać ani prze-
kształcać bractwa bez otrzymania zezwolenia od ministra spraw wewnętrznych. 
9/20.07.1874 r. generał gubernator warszawski pisał, iż wiele osób wynajmując się 
na służbę zastrzegało przy umowie wolne dni, by jako członkowie bractwa mogli 
uczestniczyć w procesjach, pogrzebach, niektórych uroczystościach kościelnych. 
Duchowieństwo przyjmując do bractwa nie powinno stawiać prostym ludziom ta-
kich warunków (ArŁm, II sygn. 34 k. 130; II sygn. 71 k. 42, 47; II sygn. 72 k. 19; II 
sygn. 309 k. 38). 

12.10.1888 r. generał gubernator warszawski polecił biskupom przedstawić rzą-
dowi ustawy wszystkich bractw. Gdyby proboszcz nie podał bractw istniejących 
przy swoim kościele i nadal przyjmował członków, zostanie ukarany za rozpo-
wszechnianie towarzystw tajnych. Znamienne było wspomnienie przy końcu stulecia 
o towarzystwach tajnych. Szeroko o nich mówiono w latach dwudziestych. 
6.11.1821 r. namiestnik Królestwa uznał za tajne każde towarzystwo założone bez 
zgody rządu. Duchowni, podobnie jak wszyscy urzędnicy państwowi, składali dekla-
racje, że nie należeli do takich towarzystw. W kościołach ogłaszano bullę papieża 
Leona XII potępiającą towarzystwo węglarzy oraz inne skryte i tajne towarzystwa 
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(ArŁm, II sygn. 25 k. 11, 82; II sygn. 52 k. 27; II sygn. 54 k. 113; II sygn. 55 k. 44;  
II sygn. 59a k. 44; II sygn. 79 k. 513; II sygn. 82 k. 63, 66, 75; II sygn. 479 k. 96, 
109; II sygn. 520 k. 1–10, 29, 45, 54, 61, 63, 77–82). W 1856 r. komisja rządowa 
użyła słowa „towarzystwa” w nieco innym znaczeniu. Przed sześciu laty kilku księży 
z diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej zesłano do Rosji za udział w nielegalnych 
organizacjach. Powiadamiając administratora diecezji o powrocie księży do kraju 
komisja rządowa pisała, iż „należeli do towarzystw zawiązanych w złych zamiarach” 
(ArŁm, II sygn. 520 k. 77–82; por. Jemielity 1972: 187). 

Konsystorz sejneński przesłał proboszczom wzory ustaw bractw wyjęte z Ency-
klopedii kościelnej i z książek. Wypełnione formularze mieli odesłać do 28 grudnia 
tego roku. Oto wymienione przez konsystorz bractwa: Różańca Świętego, Szkaple-
rza N M P z Góry Karmel, Szkaplerza Pocieszenia NMP, Szkaplerza św. Anny, 
Szkaplerza Trójcy Przenajświętszej, Szkaplerza Najdroższej Krwi Chrystusa, Szka-
plerza Najświętszego Serca Jezusa, Szkaplerza Męki Pana Jezusa, Szkaplerza św. 
Franciszka, Szkaplerza Niepokalanego Poczęcia NMP, Szkaplerza Siedmiu Boleści 
NMP. W ustawach bractw zachęcano do modlitwy, postu, jałmużny, unikania grze-
chów. W bractwie Różańcowym podano „strzec się pijaństwa”, w Szkaplerzu św. 
Anny „unikać pijaństwa”, w Szkaplerzu św. Franciszka „zachować skromność w je-
dzeniu i piciu”. W wykazie bractw nie wspomniano o bractwie trzeźwości; nie było 
ono zarejestrowane u rządu. W 1889 r. generał gubernator warszawski przypomniał 
rozporządzenie z 27.06.1874 r. o zamykaniu bractwa Najświętszego Serca Jezusa. 
Można więc stwierdzić, iż rząd kontrolował tę formę życia religijnego. I nie tylko 
rząd. 13.02.1906 r. dziekani obecni na konferencji w Sejnach postanowili, aby uznać 
jako nieważne wszelkie zapisy do jakichkolwiek bractw dokonane bez wiedzy pro-
boszcza, niezależnie od tego, że władza kościelna zatwierdziła statut danego bractwa 
(ArŁm, II sygn. 34 k. 119; II sygn. 68 k. 105, 110; II sygn. 71 k. 37, 137; II sygn. 
74 k. 24; II sygn.77 k. 26; II sygn. 309 k. 203–213). 

 W 1873 r. w odpowiedzi na ankietę wizytacji biskupiej proboszcz z Kaletnika 
zaznaczył, iż są wprawdzie pijacy, ale w mniejszej liczbie; w Augustowie było kilku 
pijaków mimo propagowanej wstrzemięźliwości. W Teolinie znaczna część parafian 
miała skłonność do alkoholu, „a temu główny powód, że gdy wszędzie była zapro-
wadzona wstrzemięźliwość od upajających trunków, w parafii o tym milczano z bo-
jaźni obywateli”. Może milczano i w Wigrach, gdyż przy pogrzebach i nabożeń-
stwach żałobnych powszechnie częstowano alkoholem (ArŁm, I sygn. 4; I sygn. 
181; I sygn. 439; I sygn. 552; I sygn. 587). 

Optymistycznie brzmiały wypowiedzi w prasie. W 1881 r. podano, że w powia-
tach augustowskim, sejneńskim i suwalskim całkowicie ustało pijaństwo. Przyczy-
niali się do tego pątnicy wracający z Gietrzwałdu, którzy przynosili książki propagu-
jące trzeźwość. Zmiana w ludziach miała być tak szybka, że gdy w 1879 r. w pewnej 
parafii podczas odpustu wypito 172 garnce wódki, to w dwa lata potem tylko 2 garn-
ce. W 1896 r. pisano, że wstrzemięźliwość od alkoholu czyniła szybkie postępy  
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w po-wiatach kalwaryjskim, szczuczyńskim i władysławowskim. Nie spotykano już 
tam człowieka pijanego, a po nabożeństwie wszyscy szli do domu. W 1899 r. pro-
boszcz z Rajgrodu zaznaczył w sprawozdaniu wizytacji biskupiej, iż niektórzy pijacy 
nie reagują na napomnienia, ale z każdym rokiem pijaństwo się zmniejsza (Przegląd 
1881: 140, 370; 1896: 121). W 1881 r. niejako potwierdził to biskup Wierzbowski. 
W odpowiedzi na zarzuty stawiane duchownym, pisał do generała gubernatora war-
szawskiego: „Duchowieństwo wspomaga władze cywilne na ile je stać i działa na ile 
może, czego dowodem najwymowniejszym jest ukrócenie i niemal całkowite usu-
nięcie spośród ludu pijaństwa” (ArŁm, II sygn. 478). 

Styl tamtej pracy uwidocznił się po I wojnie światowej. W 1919 r. księża deka-
natu suwalskiego uchwalili, by podczas odpustów na plebanii nie podawać wódki,  
w 1921 r. rozszerzyli zakaz na piwo, w 1923 r. przyjęli ogólne polecenie biskupa, iż 
zakaz picia trunków obowiązuje do czasu, gdy po odpuście goście rozjadą się do 
domu. Ponadto w 1921 r. księża dekanatu suwalskiego zobowiązali się do abstynen-
cji w domach parafian podczas kolędy w okresie Bożego Narodzenia. Można sądzić, 
że w innych dekanatach było podobnie (ArSuw). 

Rząd Królestwa Polskiego był przeciwny organizacjom w postaci bractw trzeź-
wości, chętnie zaś widział oddziaływanie duchowieństwa poprzez ambonę i konfe-
sjonał. O to samo apelował rząd pruski. W 1803 r. kamera białostocka stwierdziła, że 
lud nadmiernie używa gorzałki. Przepisy cywilne i wkraczanie policji mogłyby oka-
zać się bezcelowe, wręcz szkodliwe. Należy stosować środki moralne, wzbudzać  
u prostego ludu „czucie honoru”, wskazywać na własne jego dobro. Kamera zwróci-
ła się do biskupa Karpowicza, by duchowni pracowali nad wyplenieniem tego zła. 
Biskup zaznaczył, że Kościół zawsze występował przeciw pijaństwu. Wzmogło się 
ono wskutek narzucania wódki nieszczęśliwym wieśniakom przez dwory. Nawet 
jeden arendarz potrafi „pijaństwu dodać mocniejszego krzewienia”. Skoro obecnie 
rząd tak zabiega o dobro ludu, niech co kwartał księża wygłaszają nauki o wstrze-
mięźliwości picia (ArŁm, II sygn. 48 k. 100). 

Można powiedzieć, że pijaństwo należało do stałych tematów nauczania ko-
ścielnego, niezależnie od wezwań władz cywilnych. W 1824 r. na misje parafialne 
podano „kazania”, po czternaście przed południem i po południu oraz „nauki” w tej 
samej ilości. Jeden z tematów kazań dotyczył pijaństwa (ArŁm, II sygn. 55 k. 15;  
II sygn. 313 k. 10; II sygn. 315 k. 5). W 1826 r. w Królestwie Polskim uroczyście 
obchodzono jubileusz papieski. Biskup Manugiewicz wymienił 34 tematy szczegól-
nie ważne, m.in. pijaństwo. Podczas jubileuszu papieskiego na koniec XIX wieku 
biskup Baranowski polecił mówić m.in. o wadach w danej parafii (ArŁm, II sygn. 
313 k. 25 n; II sygn. 314 k. 10; por. Jemielity 1998b: 195). 

Rząd również dążył do ograniczenia pijaństwa w tym samym czasie, kiedy po-
wstawały bractwa wstrzemięźliwości. 11/23.07.1844 r. Rada Administracyjna wyda-
ła przepisy „względem ukrócenia wyrobu i nadmiernego użycia wódki”. Tekst za-
wiera podtytuły: o komitetach obywatelskich art. 1–19; o kontroli wyrobu wódki  
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i poborze opłaty od niej ustanowionej art. 20–79; o karach ściągających się do wyro-
bu wódki art. 80–88; o konsensach na zakładanie nowych gorzelni i rozszerzanie 
aparatów gorzelnianych art. 89–92; o patentach art. 93–119; o sposobie zwinięcia 
karczem i szynków dotychczasowych prawem nieupoważnionych art. 120–125;  
o stawianiu nowych domów zajezdnych i karczem we wsiach i przy traktach art. 
126–130; o wykonywaniu sprzedaży wódki art. 131–138; o karach ściągających się 
do wykonywania sprzedaży wódki art. 139–146; o uregulowaniu i ograniczeniu 
jarmarków i targów w zamiarze ukrócenia pijaństwa art. 147–150; przepisy policyjne 
tyczące się karczem, szynków i szczególnych osób art. 151–161; o karach za uchy-
bienia przepisom policyjnym art. 162–174; o dochodzeniu wykroczeń niniejszym 
postanowieniem objętych art. 175–179; o wymierzaniu, ściąganiu i przeznaczaniu 
kar art. 180 - 189. Rada Administracyjna powołała się na ukaz carski z 5/17.07.1844 
r. (Dziennik: 201–451; ArŁm I, sygn. 538 k. 296).  

Ogół ludzi nie potrzebował aż tylu rozporządzeń. To, co było dla nich potrzebne, 
26 07/7.08.1845 r. w trzynastu punktach podał gubernator augustowski.  

1) W szynkach i karczmach nie wolno posiadać spirytusu i okowity. Po stwier-
dzeniu nadużycia, trunek zostanie wylany a właściciel zapłaci 1 rubla od każdego 
garnca lub mniejszej ilości od garnca. Przy powtórnym uchybieniu szynkarz utraci 
na zawsze koncesję, o czym decyzję podejmie naczelnik powiatu.  

2) Procent alkoholu wódki prostej, czyli szumówki i wódki słodkiej, czyli za-
prawnej nie powinien przekraczać 6 stopni Magiera lub 46,30 stopni probierza stu-
miarowego. Garniec wódki ma kosztować 48 kopiejek (3 zł 6 groszy), kwaterka  
3 kop (6 gr). Za podanie niepełnego garnca oraz pobranie niższej nad ustaloną cenę 
grozi kara: za pierwszym razem 5 rubli, za drugim 10 rs., za trzecim 15 rs. Oprócz 
tego za trzecim razem szynkarz utraci na zawsze koncesję, a zadecyduje o tym na-
czelnik powiatu.  

3) Jeśli szynkarz doda bezpłatnie pewną ilość wódki i przekąski, rozda wódkę za 
opłatą od wejścia do szynku lub innym sposobem zaniży ustaloną cenę, będzie pod-
legał karze zastrzeżonej w poprzednim punkcie.  

4) Zabrania się szynkowania w zabudowaniach nieobjętych patentem. Trunek 
zostanie wylany a naczelnik powiatu wymierzy karę 30 rs.  

5) Karczmy i szynki należy zamykać o godzinie dziesiątej wieczorem. Tylko 
domy zajezdne i to dla samych podróżnych mogą być czynne w nocy.  

6) W dni niedzielne i świąteczne od rana do południa w szynkach i karczmach 
wzbroniona jest sprzedaż wódki oraz niedopuszczalne schadzki i zabawy.  

7) W szynkach wódczanych zakazuje się surowo gry w karty.  
8) W szynkach i karczmach zabrania się w dni powszednie muzyki, zaś w dni 

niedzielne i świąteczne może być od południa do godziny dziesiątej wieczorem.  
9) Szynkarz nie powinien podawać wódki osobom, które przychodzą nietrzeźwe 

lub takimi stały się w szynku. Ma też uważać, by w szynku lub karczmie nie znaj-
dowały się dzieci. Za przekroczenie przepisów wymienionych w punktach 5–9 kara 
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wynosi: za pierwszym razem 2,25 rs., za drugim razem podwojona, za trzecim razem 
szynkarz traci na zawsze patent. Dwie pierwsze kary wymierza wójt gminy, trzecią 
naczelnik powiatu.  

10) Nie można dawać wódki na kredyt, pod zastaw lub w zamian za produkty. 
Szynkarz traci prawo dochodzenia takiego długu, zwróci produkt lub zastaw oraz 
zapłaci 5 rs. Za drugim przewinieniem kara zostanie podwojona, za trzecim naczel-
nik powiatu odbierze mu na zawsze koncesję.  

11) Szynkarz wiejski dając włościanom i rolnikom trunki za kartki lub asygnaty 
otrzymane z dworu podlega karze jak w punkcie 10.  

12) Szynkarz ma zatroszczyć się o człowieka pijanego, a gdyby istniało niebez-
pieczeństwo śmierci, ma poinformować miejscową policję. To pod karą 6 rs., a za 
ponownie przewinienie w tym względzie nawet utraci koncesję.  

13) Czeladź rzemieślnicza zobowiązana do roboty nie powinna znajdować się  
w gospodzie w dni i godziny przeznaczone do pracy. Bardziej jeszcze zabrania się 
pod karą policyjną dawać tymże posiłek lub trunki (ArŁm, II sygn. 496 k. 219). 

11/23.07.1844 r. Rada Administracyjna w art. 170 postanowiła: „Duchowni w pa-
rafiach obowiązani są przynajmniej cztery razy w roku, to jest co kwartał, w czasie 
zebrania się ludzi ogłaszać przepisy policyjne i stosownymi naukami odwracać lud od 
nadmiernego używania gorących trunków”. W dwa lata potem na ten artykuł powołał 
się gubernator augustowski w piśmie do biskupa Straszyńskiego. Biskup od siebie 
polecił duchowieństwu dokonywanie ogłoszeń oraz by w naukach zachęcali lud do 
porzucania haniebnego pijaństwa (ArŁm, II sygn. 68 k. 17). 

Biskup Straszyński sięgnął i po własne środki administracyjne. Pisał do ducho-
wieństwa, iż lud katolicki złym postępowaniem plami wiarę ojców i dziadów. 
Otrzymywał o tym liczne doniesienie, a oto dwa świeże przypadki. Pijani weselnicy 
pobili się do krwi na cmentarzu kościelnym. W innej parafii pijani późnym wieczo-
rem naszli księdza i domagali się błogosławienia ślubu. Gdy ksiądz odmówił, po-
zwali go do sądu cywilnego. Aby zapobiec podobnym zdarzeniom biskup postano-
wił: 1) Nie udzielać ślubu tego dnia, gdy świadek będzie pijany, a tym bardziej na-
rzeczeni. 2) Śluby należy zawierać przed zachodem słońca w lecie i zimie. Księża 
ogłoszą to z ambon i objaśnią ludowi, że sakrament małżeństwa, podobnie jak inne 
sakramenty, trzeba przyjmować z pobożnością, czystym sumieniem i należy zacho-
wywać się przyzwoicie (ArŁm, II sygn. 56 k. 182; II sygn. 58 k. 45). 

20.09/2.10.1863 r. gubernator augustowski przypomniał duchownym potrzebę 
ogłaszania ludowi przepisów i głoszenia stosownych nauk zmierzających do ukróce-
nia pijaństwa. Szerzy się ono nadal po karczmach i szynkach, zdarzają się wypadki 
śmierci pochodzące z nadmiernego użycia wódki. Z tego wynika, że przepisy nie są 
ściśle wykonywane. Zostały one zamieszczone w Dzienniku Gubernialnym, ale 
łatwiej trafią do ludu przez ambonę, pisał gubernator (ArŁm, II sygn. 496 k. 516; 
por. Jemielity, 1998c; Ukaz Senatu z 25 06 1874 r. oraz Instrukcja dotycząca gorzel-
ni w Królestwie Polskim zawierająca 52 paragrafy; ArŁm, II sygn. 301 a k. 2 n.). 
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Poszanowanie dni świętych 

16.02.1819 r. namiestnik Królestwa, Józef Zajączek „w celu zapobieżenia nie-
przyzwoitości i zgorszeniu, jakie zdarza się z powodu utrzymywania otwartych 
szynków przy kościołach parafialnych w dni świąteczne” postanowił:  

1) W miastach i po wsiach gdzie są kościoły, w czasie odbywającego się nabo-
żeństwa w dni niedzielne i świąteczne należy zamknąć szynki w godzinach od 10 do 
13. Nie dotyczy to austerii, w których podróżni jadają posiłki.  

2) Nieposłuszni temu poleceniu zapłacą 30 zł w miastach na rzecz kasy miej-
skiej, po wsiach na korzyść przytułków parafialnych. Nad wykonaniem mają czuwać 
prezydenci miast, komisarze, wójtowie gmin i żandarmi. Komisja rządowa zwróciła 
się do biskupa Gołaszewskiego, by powiadomił o tym proboszczów, co ten uczynił 
(ArŁm, II sygn. 27 k. 35; II sygn. 49 k. 56; II sygn. 79 k. 461; II sygn. 479 k. 8;  
II sygn. 494 k. 59; II sygn. 496 k. 209, 210). 

17.05.1823 r. komisja rządowa dodatkowo wyróżniła odpusty parafialne. Do-
wódcy żandarmerii otrzymali polecenie, aby pilnie zwracali uwagę na zachowanie 
się wiernych podczas odpustów; zachowanie powinno być skromne i spokojne.  
W dni odpustowe zabrania się sprzedaży trunków rano, podczas nabożeństwa i po 
południu. Każde naruszenie spokoju publicznego w tym dniu należy traktować jako 
przestępstwo policyjne. To rozporządzenie księża ogłosili z ambon (ArŁm, II sygn. 
31 k. 139, 142; II sygn. 53 k. 61; II sygn. 84 k. 13; II sygn. 496 k. 211). 

22.01/3.02.1835 r. Rada Administracyjna przypomniała, że za czasów Księstwa 
Warszawskiego zabroniono w Warszawie otwierać szynki w odległości 25 łokci od 
ściany kościoła oraz po przeciwnej stronie ulicy naprzeciw drzwi kościoła w odle-
głości do 30 łokci. Uczyniono to, by zapobiec zgorszeniom i przeszkadzaniu w na-
bożeństwie. Duchowieństwo innych miast skarży się na podobne trudności z powo-
du bliskości szynków od kościoła. Podano projekt, aby od najbliższej Wielkanocy, 
czyli od czasu zawierania umów o koncesje zabronić otwierania nowych szynków 
bliżej niż 25 i 30 łokci od świątyni oraz aby istniejące szynki zamykać w czasie na-
bożeństwa rano i po południu, ponadto wyłączyć sprzedawanie trunków i przygry-
wanie muzyki. W odniesieniu do tego projektu Rada Administracyjna postanowiła: 
1) Wydając pozwolenie na otwarcie szynku władze administracyjne i skarbowe wy-
raźnie zastrzegą, by domy znajdowały się w odległości 25 i 30 łokci od kościoła.  
2) Istniejące szynki pozostaną do czasu wygaśnięcia umowy najmu z właścicielem. 
3) Należy ściśle przestrzegać przepisów o zamykaniu szynków podczas trwania 
nabożeństwa, o sprzedaży trunków i przygrywaniu muzyki. Komisja rządowa to 
polecenie przesłała komisji województwa augustowskiego i biskupowi. Probosz-
czowie mieli powiadamiać władze administracyjne o wszelkich nadużyciach ze stro-
ny szynkarzy (ArŁm, II sygn. 494 k. 175). 

We wspomnianej ustawie rządowej z 11/23.07.1844 r. tego zagadnienia doty-
czyły dwa artykuły. Art. 152. Wzbronione są w szynkach i karczmach w niedziele  
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i święta w miastach i po wsiach od rana do południa sprzedawanie wódki, schadzki  
i zabawy. Art. 153. W dni niedzielne dozwolona jest muzyka w szynkach i karcz-
mach, lecz tylko od południa do godziny dziesiątej wieczorem. W mieście Warsza-
wie i Pradze przez całą niedzielę i święto nie zezwala się na muzykę w szynkach, 
gdzie jest lub będzie sprzedawana sama wódka. Również we wspomnianym rozpo-
rządzeniu gubernatora augustowskiego z 26.07/7.08.1845 r. w punkcie ósmym 
podano, że w szynkach i karczmach w dni powszednie zabrania się muzyki, zaś  
w dni niedzielne i świąteczne może być od południa do godziny dziesiątej wieczo-
rem (Dziennik 1844: 201 i n.; ArŁm, I sygn. 538 k. 296. ArŁm, II sygn. 496 k. 219). 

 
Karczmy duchowne 

Właścicielami karczm byli dziedzice, żydzi i również duchowni jako probosz-
czowie. Obok ziemi stanowiły karczmy uposażenie parafii. Na początku XIX wieku 
rząd przejął wiele karczm i corocznie wypłacał za nie , tak zwane, kompetencje, czyli 
wyrównanie w gotówce. 

Oto w 1828 r. dochód w złotych z propinacji w poszczególnych parafiach diece-
zji augustowskiej czyli sejneńskiej: 
- dekanat augustowski: Augustów 282,14, Bargłów 512, Hoża 1068, 26, Janówka 

832, Krasnybór 821, Lipsk 700, Raczki 640,24, Suwałki 183,28, Szczebra 360;  
- dekanat kalwaryjski: Kalwaria 1140, Simno 149,10, Udrya 106,20, Urdomin 0,30, 

Berzniki 1863,15, Liszków 24, Łoździeje 273, Wiejsieje 36;  
- dekanat mariampolski: Iłgowo 36, Mariampol 417,2, Władysławów 60;  
- dekanat olwitski: Grażyszki 658,4, Lubowo 150, Wyłkowyszki 60, Wisztyniec 

1150,20. 
- dekanat sejneński: Filipowo 197,10, Jeleniewo 60, Krasnopol 37,10, Kaletnik 

21,10, Wiżajny 160;  
- dekanat sapieżyski: Preny 72;  
- dekanat łomżyński: Kolno 160, Nowogród 210,4, Mały Płock 210,4, Zambrów 

327,2.  
- dekanat tykociński: Jabłoń 106,20, Kobylin 200, Płonka 133,26, Pietkowo 230, 

Sokoły 200. 
- dekanat wąsoski. Rajgród 205,18, Wąsosz 134,2;  
- dekanat wiski: Przytuły 147,22;  
- dekanat wysocki: Dąbrówka Kościelna 216, Dąbrowa Wielka 300, Jabłonka 80, 

Kołaki 496,20, Kulesze 200, Piekuty 200, Szumowo 137,2,Wyszonki 200 złotych. 
Było to więc razem 40 parafii na 120 istniejących w diecezji (ArŁm, II sygn. 

269)1. 

__________ 
 
1 W 1818 r. koń kosztował 108 zł, wół też 108, młody byczek 54, krowa 72, owca 10 zł. (Jemie-

lity 1972: 196). 
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Kościół bronił swoich uprawnień do propinacji. W 1838 r. ks. Krasowski z Fili-
powa pisał do biskupa, iż król Zygmunt August w 1571 r. pozwolił miejscowemu 
proboszczowi posiadać karczmę na placu plebańskim. Gdy w 1788 r. spłonęła, od-
budował ją ks. Jawdyński, ale sprzedał obywatelowi Filipowa. Ks. Krasowski prosił 
biskupa, by mógł wystawić karczmę na placu plebańskim albo otrzymywać od rządu 
kompetencję. Biskup Straszyński zwrócił się do gubernatora augustowskiego, by 
sprawdził przedstawione dowody i gdy okażą się słuszne, poszedł za żądaniem pro-
boszcza. W 1844 r. rząd chciał odebrać parafii Przytuły prawo propinacji. Biskup 
Straszyński poparł usiłowania proboszcza do zachowania dotychczasowych upraw-
nień. W 1849 r. w Jabłonce nie załatwiono koniecznych formalności i parafia utraciła 
karczmę. Administrator diecezji, ks. M. Błocki zganił za to miejscowego proboszcza 
(ArŁm, I sygn. 105 k. 118: I sygn. 145 k. 244, 258, 262; I sygn. 410 bk.). 

Ponadto parafie posiadały przywilej pędzenia wódki i piwa na własne domowe 
potrzeby. W 1822 r. biskup pomocniczy Marciejewski pisał do ordynariusza, iż 
„browarki drobne do użytku domowego są prawie wszędy w plebaniach i stanowią 
w gospodarstwie, zwłaszcza przy ubóstwie funduszów duchownych, bardzo ważną 
wygodę”. Uskarżał się, że powoli rząd odbiera parafiom ten przywilej. Zamknięto 
już browar w Pojewoniu i Wigrach, a dochodzą też wieści z innych parafii. Powo-
dem tego miały być starania bankrutujących dzierżawców, zwłaszcza gdy zauważyli, 
że księża sprzedawali napoje alkoholowe i pozwalali parafianom wyrabiać w swoich 
browarach. Biskup osądzał pretensje dzierżawców jako nieuzasadnione, ponieważ  
w czasach pruskich i potem produkcji napojów alkoholowych w małej ilości nie 
uważano za nadużycie. Ordynariusz Czyżewski zwrócił się w tej sprawie do komisji 
rządowej. Otrzymał odpowiedź, że proboszczowie otrzymują kompetencję za dawne 
karczmy, dlatego nie powinni wyrabiać napojów w swoich browarach, bowiem od-
nosiliby podwójną korzyść, biorąc kompetencję od rządu i opłaty za wyrób, a stracił-
by skarb państwa. Powiadomiony o tym biskup pomocniczy pisał: „do rozmaitego 
gatunku poniżenia kapłańskiego stanu jest to teraz nowy wynalazek, żeby ksiądz 
kupujący z karczmy trunek oddał nie tylko kompetencję za własną karczmę i we 
własnej karczmie zostawał, ale żeby do klasy włościan poniżony został”. W niektó-
rych parafiach nadal były browarki. W 1834 r. komisja rządowa przychodów i skar-
bu zarzuciła ks. Żukowskiemu z Metel, że w browarku wyrabiał trunki nie tylko na 
własną potrzebę, ale i na sprzedaż. Wywiązała się korespondencja między urzędami 
a biskupem. Ustalono, że proboszcz może korzystać z browarku tylko dla siebie.  
W 1838 r. proboszcz z Poniemonia Frentzeli powiadomił biskupa, że od niepamięt-
nych czasów do funduszu parafii należało prawo wyrabiania wódki i piwa na domo-
wy użytek. Tymczasem dziedzic tego zabrania. Niech biskup zwróci się do odpo-
wiednich władz i wyjaśni całą sprawę. Biskup Straszyński delegował dziekana, aby 
wraz z komisarzem obwodu mariampolskiego skłonili dziedzica do zaniechania 
pretensji. Gdyby to się nie udało, dziekan miał zebrać dowody za prawem parafii do 
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posiadania browaru, a biskup zwróci się do gubernatora (ArŁm, I sygn. 314 k. 31;  
I sygn. 387 bk; por. Jemielity 1972: 201). 

5/17.07.1844 r. car Mikołaj I zmienił stan prawny duchowieństwa odnośnie do 
karczm. We wstępie do ukazu stwierdził, że w Królestwie Polskim zwiększyła się 
produkcja wódki, wzrosła liczba punktów sprzedaży, a przepisy tyczące się szyko-
wania były niedostateczne. Trzeba ukrócić nieumiarkowane spożycie trunków, gdyż 
nadmierne picie wpływa szkodliwie na moralny i fizyczny byt mieszkańców. Arty-
kuł 9 brzmiał: „Dochody pobierane przez duchowieństwo z karczm i domów szyn-
kowych leżących wśród własności prywatnej wiejskiej lub w obrębie miast zamie-
nione być mają na kompetencję duchowną. Rada Administracyjna przepisze sposób 
przywiedzenia do skutku układów w tej mierze między właścicielami ziemskimi  
i miastami a władzą duchowną zawrzeć się mających”. Inne artykuły odnosiły się do 
osób świeckich (Dziennik 1844: 177). Artykuł 9 dotyczył więc nie wszystkich szyn-
ków, a leżących pośród własności prywatnej wiejskiej lub w obrębie miast. Ks. Ku-
lesza z Małego Płocka korzystał z propinacji we wsi prywatnej Zalesie. Dziedzic 
Kisielnicki przejął karczmę, ale wypłacał niewielką kompetencję. Ks. Żukowski 
dochodził swoich praw aż w Warszawie (ArŁm, I sygn. 305 k. 277). 

Dalsze ograniczenie uprawnień przyniosła ustawa o wyrobie i sprzedaży wódki 
z 4/16.05.1848 r. W artykule 118 zabroniono duchowieństwu zarządzać bezpośred-
nio karczmami i szynkami. Powołując się na tę ustawę, 2/14.09.1863 r. komisja rzą-
dowa zwróciła się do administratora diecezji o wykaz propinacji:  

1) w dobrach duchownych;  
2) w dobrach własności prywatnej;  
3) w dobrach skarbowych, instytutów lub gmin miejskich; komisja załączyła 

odpowiednie formularze (ArŁm, II sygn. 301 k. 9–17). 
W 1863 r. w dobrach duchownych były następujące propinacje:  

- dekanat augustowski: Hoża – Sylwanowce karczma, dochód z wódki 75 rubli rocz-
nie, Raczki karczma, wódka 60 rs., piwo 30 rs.;  

- dekanat kalwaryjski: Kalwaria karczma, wódka 100 rs., Udrya karczma, wódka 100 rs.; 
- dekanat mariampolski: Mariampol klasztor szynk, wódka 30 rs., piwo 5–10 rs.;  
- dekanat łoździejski: Berzniki karczma, wódka 105 rs.; Liszków wódka 45 rs.; Łoź-

dzieje?. 
- dekanat wiski: Stawiski karczma, wódka 16 rs.; 
- dekanat sejneński: Kaletnik karczma, wódka 50 rs., piwo 10 rs.; Krasnopol szynk, 

wódka 53 rs., piwo 10 rs.  
W dobrach własności prywatnej obcej (wspólnie z innymi właścicielami) były 

propinacje:  
- dekanat łomżyński: Mały Płock karczma, wódka 60 rs, piwo 10 rs.;  
- sekanat tykociński: Jabłoń szynk, piwo 15 rs.; Kobylin dwie karczmy, wódka  

i piwo 75 rs.; Płonka karczma, wódka i piwo 45 rs.; Sokoły karczma, 150 rs.;  
- dekanat wiski: Burzyn karczma, wódka 9 rs.; Przytuły karczma, wódka 15 rs.;  
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- dekanat wysocki: Dąbrowa Wielka 32 rs.; Dąbrówka 45 rs.; Kołaki 15 rs.; Kulesze 
15 rs.; Piekuty 30 rs.; Szumowo 15 rs.; Wyszonki 30 rs.  

W dobrach własności skarbowych także obowiązywały propinacje:  
- dekanat wiski: Przytuły karczma, wódka 120 rs., piwo 30 rs.;  
- dekanat kalwaryjski: Simno karczma, wódka 100 rs., piwo 50 rs. (ArŁm, II sygn. 

301 k. 18, 22, 24, 32) (ArŁm, II sygn. 301 k. 18, 22, 24, 32).  
Dochód z propinacji trwał do 14/26 12 1865 r., kiedy na mocy ukazu carskiego 

upaństwowiono ziemię parafialną, zapisy w bankach oraz inne dobra (Jemelity 1995: 
5–14). 

W karczmach duchownych bywali zatrudniani starozakonni, stąd zachowało się 
nieco wzmianek w tej sprawie. W ogóle wyznawcy mojżeszowi pracowali w karcz-
mach dziedziców i mieli własne karczmy. Jest to zagadnienie bardzo szerokie i do 
specjalnego opracowania. 16.06.1816 r. namiestnik Królestwa zabronił starozakon-
nym dawania włościanom trunków na kredyt lub za produkty. Nieposłusznym za-
groził karą 30 zł na rzecz donosicieli, przy następnym wykroczeniu karą podwojoną, 
przy trzecim utratą pozwolenia na prowadzenie szynku. Rozporządzenie to ogłaszali 
księża przez cztery niedziele (Dziennik 1816: 401; ArŁm, II sygn. 80 k. 35; por. 
Jemielity 1998a). 16.11.1818 r. komisja rządowa wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego stwierdziła, że szynkarze i arendarze wyznania mojżeszowego zatrud-
nieni w karczmach położonych często pod samym kościołem dopuszczają się nad-
użyć. Namiestnik Królestwa polecił, aby odtąd w dobrach duchownych w karcz-
mach, browarach, gorzelniach i młynach nie zatrudniać szynkarzy, arendarzy, pala-
rzy itp. wyznania mojżeszowego; jak to stanowiły dawne przepisy kościelne. Kto  
z duchownych do 23 09 1819 r. nie zastosuje się do tego rozporządzenia, utraci pra-
wo do administrowania funduszem i zapłaci karę pieniężną. Czuwanie nad tym po-
wierzono biskupowi i komisji wojewódzkiej (ArŁm, II sygn. 5 k. 205; II sygn. 27 k. 
9; II sygn. 80 k. 185, 201; II sygn. 83 k. 36; II sygn. 494 k. 62; II sygn. 496 k. 208). 
22 08 1827 r. komisja rządowa przychodów i skarbu uznała, że dawanie na kredyt 
trunków włościanom dóbr rządowych powoduje zepsucie moralne i nędzę. Odtąd nie 
będzie można egzekwować długów karczemnych, czym uchroni się włościan od 
zupełnego zniszczenia. W interesie właścicieli leży przeto zaniechanie dotychczaso-
wej praktyki; nie wymieniono tutaj wprost żydów. Ogłoszenie to podano w pismach 
urzędowych i przez trzy niedziele z ambon (ArŁm, II sygn. 494 k. 98, 103). 

Do połowy stulecia w Królestwie Polskim nadużywanie alkoholu uważano za 
jedną z wielu wad. Dopiero po zwiększeniu produkcji wódki powstało zagrożenie 
alkoholizmu. W obronie trzeźwości powstawały organizacje wzorowane na brac-
twach kościelnych. Rząd był przeciwny tworzeniu tych organizacji podporządkowa-
nych duchowieństwu. Natomiast popierał nauczanie z ambony, oddziaływanie przez 
konfesjonał, piętnowanie pijaństwa, wskazywanie sposobów ustrzeżenia się nałogu.  

Nadal były karczmy kościelne, obok karczm należących do dziedziców i staro-
zakonnych. Stopniowo rząd odbierał karczmy duchownym za coroczną równowar-
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tość w pieniądzach, a po powstaniu styczniowym przejął je na skarb państwa. Ze 
swojej strony rząd uściślał przepisy o karczmach, szynkach i gorzelniach. Zakazywał 
umieszczania karczm i szynków w bezpośrednim sąsiedztwie kościołów i sprzedaży 
alkoholu w czasie trwania nabożeństwa parafialnego we wszystkich karczmach  
i szynkach.  
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Summary 

Till the end of the half of the century in the Congress Kingdom of Poland abus-
ing of alcohol was regarded as one of many faults. Only after the production of 
vodka had increased the danger of alcoholism emerged. Organizations similar to 
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church fraternities were set up in defence of sobriety. The government was against 
setting up such organizations subordinated to the clergy. Whereas it supported in-
struction from the pulpit, influence by confessional, stigmatization of alcoholism, 
showing the ways of avoiding this bad habit. 

There still existed church ins apart from ones that were the property of squires 
and Ortodox Jews. Gradually the government took over the inns from the clergy for 
the annual equivalent in money and, after the January Uprising, it took all of them to 
the public purse. On the other hand, the government specified the regulations as re-
gards the inns, public houses and alcohol distilleries. It was forbidden to open any inn 
or public houses in close neighbourhood of churches and to sell alcohol there durng 
the perish mess. 
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Deportacja do KL Auschwitz księdza Józefa Olszaka 
w świetle akt gestapo ciechanowskiego 
 

 
Przyczynami deportacji Polaków do niemieckich obozów koncentracyjnych,  

w tym KL Auschwitz, były m.in. ich działalność w różnych organizacjach konspira-
cyjnych, dokonywane przez nich naruszenia niemieckiego ustawodawstwa okupa-
cyjnego – przede wszystkim przepisów hitlerowskiego prawa pracy – oraz areszto-
wania w wyniku odwetowych akcji okupanta sprowokowanych działaniami polskie-
go podziemia. Niejednokrotnie osadzenia Polaków w obozach koncentracyjnych 
były spowodowane przyczynami, których nie można zakwalifikować do podanych 
powyżej i które pozornie wyglądały na łagodniejsze przewinienia. Należały do nich 
m.in. różne formy demonstrowania uczuć patriotycznych czy wyrażanie wątpliwości 
odnośnie zwycięstwa Niemiec w toczącej się wojnie (Setkiewicz 2009: 11). 

Przykładem takiego postępowania okupanta jest deportacja do KL Auschwitz 
księdza Józefa Olszaka – proboszcza parafii rzymskokatolickiej Kuzie w diecezji 
łomżyńskiej, powiat ostrołęcki.  

Józefa Olszaka zarejestrowano w KL Auschwitz 23 grudnia 1941 roku pod nume-
rem 25011 jako więzień polityczny – Polak (Schutzhäftling Pole). Przywieziono go do 
obozu dzień wcześniej w jednoosobowym transporcie z aresztu gestapo w Płocku, 
skąd został skierowany przez kierowniczą placówkę gestapo dla rejencji ciechanow-
skiej (APMA-B: 1, 2, 4)1. 
__________ 
 
1 Na terenie wchodzącej w skład Prus Wschodnich rejencji ciechanowskiej policja niemiecka była podpo-

rządkowana wyższemu dowódcy SS i policji w Królewcu. Kierowniczy urząd gestapo dla rejencji cie-
chanowskiej mieścił się w Płocku (Staatspolizeistelle Zichenau/Schröttersburg). Placówka ta miała 
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Powodem aresztowania i deportacji do obozu księdza J. Olszaka były jego wy-
powiedzi, uznane przez gestapo za antyniemieckie.  

Po zakończeniu kampanii wrześniowej na plebanii w Kuziach powstała kwatera 
dowództwa 1. batalionu 312. pułku piechoty Wehrmachtu. Od tego czasu ksiądz  
J. Olszak był narażony na codzienne kontakty z niemieckimi oficerami i żołnierzami. 
21 grudnia 1939 roku na plebanię przybył jeden z miejscowych rolników celem 
wywiązania się z obowiązkowych dostaw drzewa (kontyngentów) dla Wehrmachtu. 
Jego sprawę załatwiał szeregowiec Helmut Fietkau, który ze względu na znajomość 
języka polskiego (być może pochodził z Prus Wschodnich lub Pomorza) pełnił funk-
cję tłumacza we wspomnianym pułku. Rozmowie ich przysłuchiwał się ksiądz  
J. Olszak, który przypuszczalnie stając w obronie rolnika, miał w pewnym momen-
cie zauważyć, że Niemcy nie mają prawa pobierać od polskich chłopów ekwiwalen-
tów pieniężnych za drzewo, ponieważ las jest polski. Między księdzem a niemiec-
kim żołnierzem doszło do wymiany zdań. Wedle relacji H. Fietkaua proboszcz para-
fii w Kuziach miał stwierdzić, że Niemcy przegrają wojnę, opuszczą Polskę na 
czworakach i będą umierać z głodu, że załoga pancernika „Admiral Graf Spee” dla-
tego zatopiła własny okręt, ponieważ Niemcy są zbyt tchórzliwi, by walczyć oraz że 
nigdy nie wygraliby wojny z Polską, gdyby pomiędzy wojskami polskimi i niemiec-
kimi doszło do walki wręcz. 

Relację na temat rozmowy z księdzem H. Fietkau złożył swoim przełożonym  
w formie protokołu, który następnie przekazano placówce gestapo w Ostrołęce. 

15 stycznia 1940 roku gestapo aresztowało księdza J. Olszaka, którego osadzono 
w więzieniu sądowym w Ostrołęce. Podczas śledztwa, prowadzonego przez gestapo, 
ksiądz zaprzeczał większości przypisywanych mu wypowiedzi. Przyznał jedynie, że 
do wypowiedzi na temat pancernika „Admiral Graf Spee” został sprowokowany 
przez H. Fietkaua, który miał stwierdzić, że Niemcy pokonali Polskę w ciągu tygo-
dnia. Uważał, że cała sprawa stanowi zemstę H. Fietkaua z powodu uwag, które 
wcześniej ksiądz czynił pod jego adresem w związku z jego zainteresowaniem 
dziewczyną służącą na plebanii (APMA-B: 1). 

Sprawy tej nie należy traktować tylko jako daleko nieostrożną wypowiedź księ-
dza J. Olszaka. Trzeba ją rozpatrywać w wymiarze szerszym. Samozatopienie pan-
cernika „Admiral Graf Spee” 17 grudnia 1939 roku w rezultacie bitwy u ujścia de la 
Plata było pierwszą porażką Niemiec w II wojnie światowej. Informacja o tym wy-
darzeniu odbiła się głośnym echem m.in. w okupowanej przez Niemcy Polsce, bu-
dząc nadzieje Polaków zdruzgotanych klęską wrześniową i narastającym terrorem 
okupanta, na rozpoczęcie ofensywy na froncie zachodnim, gdzie trwała w tym czasie 
„dziwna” lub „siedząca wojna”. Militarny incydent z pancernikiem „Admiral Graf 
Spee” urósł w oczach społeczeństwa polskiego do rozmiarów wielkiej bitwy mor-

                                                                                                                       
swoją ekspozyturę w Ciechanowie (Aussenstelle Zichenau), dwa komisariaty policji w Modlinie i w Os-
trołęce oraz dwie placówki policji granicznej w Modlinie i Pułtusku (por.: Górczyńska-Przybyłowicz 
1989: 7). 
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skiej stoczonej przez flotę brytyjską i niemiecką na południowym Atlantyku. Na 
temat tej bitwy zaczęły błyskawicznie krążyć wieści wyolbrzymiające rozmiary 
niemieckiej klęski oraz zapowiadające szybką ofensywę aliantów na froncie zachod-
nim i klęskę Niemiec w wojnie.  

Na przełomie 1939/1940 roku nastąpiło też nasilenie terroru niemieckiego na 
okupowanych ziemiach polskich, czego przejawem było m.in. rozstrzelanie w nocy  
z 26 na 27 grudnia 1939 roku 107 mieszkańców Wawra pod Warszawą w odwet za 
zabójstwo na tle kryminalnym 2 żołnierzy niemieckich oraz fala aresztowań, głównie 
w środowiskach inteligenckich (Madajczyk 1970: 10; Szarota 1988: 12). 

Agenci gestapo prawdopodobnie otrzymali w tym czasie polecenie informowa-
nia o każdej antyniemieckiej lub patriotycznej wypowiedzi ze strony Polaków. 

Nie ma dowodu na to, że takim agentem był szeregowiec H. Fietkau. Jednakże 
w jego zachowaniu jest widoczne, że usłyszawszy wypowiedź księdza J. Olszaka na 
temat zatopionego pancernika, prowokował go do dalszych wypowiedzi odnośnie 
kampanii wrześniowej i odwagi żołnierzy niemieckich. 

Nieostrożne wypowiedzi księdza J. Olszaka nie były też zapewne przypadkiem 
odosobnionym. W pierwszych miesiącach okupacji społeczeństwo polskie nie zda-
wało sobie jeszcze sprawy, czego może się spodziewać ze strony nazistowskiego 
państwa niemieckiego. Jedynym doświadczeniem, jakie wówczas mieli Polacy  
w przypadku okupanta niemieckiego, było doświadczenie z czasu zaboru pruskiego 
(na ziemiach zachodnich) i okresu okupacji niemieckiej z lat 1915–1918 w byłym 
Królestwie Kongresowym. Szczególnie ta ostatnia miała opinię bardziej cywilizo-
wanej niż wcześniejszy zabór rosyjski. Polakom, którzy pamiętali zabór pruski  
i okupację niemiecką z lat 1915–1918, a tym samym germanizację i różne admini-
stracyjne ograniczenia, ale nie były znane łapanki, tortury, publiczne egzekucje  
i obozy koncentracyjne. Dlatego w początkowym okresie okupacji – jesienią 1939 
roku – występowały w społeczeństwie polskim zachowania, które na pewno nie 
zdarzały się np. w roku 1942, kiedy Polacy już wiedzieli, co grozi im ze strony oku-
panta hitlerowskiego. Nabywanie doświadczenia w początkowym okresie okupacji 
pociągało za sobą niestety ofiary. Należy przypuszczać, że gdyby proboszcz parafii 
Kuzie rozmawiał z szeregowcem Wehrmachtu nie w grudniu 1939, ale 1940 lub 
1941 roku, to byłby o wiele bardziej ostrożny albo nie rozmawiałby z nim wcale. 

Cały ciężar oskarżenia przeciw księdzu J. Olszakowi opierał się wyłącznie na 
zeznaniach H. Fietkaua. Ponadto za elementy obciążające gestapo uznało znalezione 
podczas rewizji na plebanii dwa wykazy personalne członków parafialnej grupy 
modlitewnej i osób wspierających materialnie Kościół oraz sztukę polskiego sukna 
wojskowego. 

10 kwietnia 1940 roku sąd specjalny (Sondergericht) przy sądzie krajowym  
w Ciechanowie skazał księdza J. Olszaka na karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia za 
wykroczenie przeciw ustawie o zdradzie Rzeszy Niemieckiej i pokrycie kosztów 
procesu. Karę tę, bez zaliczenia okresu przebywania w areszcie śledczym, odbył on 
w więzieniu karnym w Płocku. 10 października 1941 roku nie doczekał się jednak 
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zwolnienia, ale pozostał w areszcie do dyspozycji gestapo. Następnie kierownicza 
placówka gestapo dla rejencji ciechanowskiej z siedzibą w Płocku wystąpiła do 
Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) w Berlinie o objęcie księdza  
J. Olszaka tzw. aresztem ochronnym na czas nieokreślony (Schutzhaft bis auf weite-
res), czyli skierowanie go do obozu koncentracyjnego. Gestapo uznało księdza za 
„fanatycznego, wrogiego Niemcom Polaka”, będącego na dodatek przedstawicielem 
polskiej inteligencji. Zwrócono uwagę, że jako polski duchowny będzie on działał na 
szkodę Rzeszy pobudzając idee oporu wśród ludności polskiej (APMA-B: 1). 

5 listopada 1941 roku szef RSHA, SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, na-
kazał deportację księdza J. Olszaka do KL Auschwitz stwierdzając w uzasadnieniu, iż  

na podstawie jego fanatycznego nastawienia do polskości należy oczekiwać, że w wy-
padku przedwczesnego zwolnienia po odbyciu kary ponownie ustosunkuje się on szko-
dliwie do państwa” (auf Grund seiner fanatischen Einstellung zum Polentum zu erwarten 
steht, dass er bei vorzeitiger Freilassung nach Verbüssung sich erneut Staatsabträglich 
verhalten wird APMA-B: 1). 

W działaniach gestapo wobec księdza J. Olszaka przejawiało się zatem typowe 
dążenie do eliminacji Polaka, którego winą była przynależność do tzw. warstwy 
kierowniczej, czyli inteligencji oraz manifestacyjnie okazywany patriotyzm. Ponadto 
kierowanie do obozów koncentracyjnych więźniów, którzy odbyli zasądzoną karę, 
było praktyką dość powszechnie stosowaną wobec Polaków na tzw. ziemiach wcie-
lonych do Rzeszy, stanowiąc jeden z elementów polityki eksterminacyjnej okupanta 
(Łuczak 1996: 9). 

Deportacja księdza do KL Auschwitz nastąpiła 7 tygodni po wydaniu decyzji 
przez RSHA, a na 2 dni przed świętami Bożego Narodzenia 1941 roku. Nie można 
oprzeć się refleksji, że datę tę gestapo wybrało celowo, wyrażając w ten sposób po-
gardę dla duchownego katolickiego. 

Z wpisu w książce stacji rentgenowskiej rewiru więźniarskiego w KL Auschwitz 
wynika, że już na początku stycznia 1942 roku ksiądz J. Olszak zachorował na zapa-
lenie płuc (Pneumonie). Jako oficjalną przyczynę jego zgonu, który nastąpił w KL 
Auschwitz 29 marca 1942 roku, podano niewydolność mięśnia sercowego (Myocar-
dinsuffizienz). Nie można jednak wykluczyć, że został zamordowany. Miał 46 lat 
(APMA-B: 1, 3, 5, 6; Jacewicz W., Woś J. 1978: 8). 

Jednostkowy przykład deportacji księdza Józefa Olszaka do KL Auschwitz po-
kazuje ogromną skalę terroru hitlerowskiego wobec Polaków. Już tylko same wy-
powiedzi lub zachowania, które zostały uznane za antyniemieckie, skutkowały bru-
talnymi represjami prowadzącymi w konsekwencji nawet do utraty życia. Terror ten 
miał na celu nie tylko zdławienie w zarodku wszelkich przejawów oporu wobec 
okupanta, ale wpisywał się w realizację perspektywicznego założenia hitlerowskiej 
polityki okupacyjnej, jakim była depolonizacja okupowanych ziem polskich –  
w pierwszej kolejności poprzez usunięcie z nich elementu najbardziej świadomego 
politycznie i narodowo. 
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ANEKS 
 
Sprawozdanie z akt śledztwa gestapo przeciw księdzu proboszczowi Józefowi 

Olszakowi, dotyczące zarzucanych mu wypowiedzi antyniemieckich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odpis i tłumaczenie:  
Odpis. 1 batalion 312 pułku piechoty. Kuzie, 28.12.1939. 
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Sprawozdanie o antyniemieckich wypowiedziach księdza proboszcza Józefa Ol-
szaka z Kuzi do rolnika Kowalczyka w obecności tłumacza, szeregowca Fietkau. 

 
21.12.1939 stawił się rolnik Kowalczyk z Kuzi, żeby zaofiarować odszkodowa-

nie za skradzione drewno, które według zarządzenia leśniczego Schrage z Łysej 
powinien dostarczyć wojsku. Wówczas do rozmowy pomiędzy tłumaczem a Pola-
kiem wmieszał się nieproszony polski proboszcz i wyraził się w języku polskim 
następująco: 

„Las jest polski i powinien polski pozostać. Niemcy już wszystko z Polski wy-
darli, żeby prowadzić wojnę i my jeszcze przyjdziemy odebrać pieniądze za drewno, 
ponieważ drewno będzie polskie jak dotychczas. Niemieccy żołnierze opuszczą 
jeszcze raz Polskę na czworakach i Niemcy będą umierać z głodu jak w ostatniej 
wojnie. Ponieważ nie mają nic do żarcia, wszystko wydzierają z Polski. 

Odnośnie załogi pancernika „Graf Spee” wyraził się on, że Niemcy są zbyt 
tchórzliwi, by walczyć i dlatego zatopili okręt wojenny. Nigdy nie wygralibyśmy 
kampanii polskiej, gdyby w walce wręcz stanął mężczyzna przeciw mężczyźnie”. 

Niniejszym potwierdzam, że proboszcz Olszak poczynił te wypowiedzi w mojej 
obecności. 

 
Podpisał: szeregowiec Helmut Fietkau. 
Szeregowiec Fietkau złożył swoje oświadczenie do protokołu w obecności kapi-

tana Dziobaki i podporucznika Klarhöfera. 
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Notatka placówki zamiejscowej gestapo w Ostrołęce, dotycząca domniemanych 
antyniemieckich wypowiedzi księdza proboszcza Józefa Olszaka. 
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Odpis i tłumaczenie: 
 
Tajna Policja Państwowa. Kierownicza placówka Policji Państwowej dla rejen-

cji ciechanowskiej. Placówka zamiejscowa w Ostrołęce. Ostrołęka, 17 stycznia 1940. 
Nr II – 41/40. 
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Dotyczy: antypaństwowe wypowiedzi księdza proboszcza Józefa Olszaka. 
 
Na podstawie załączonego doniesienia placówka w Ostrołęce przeprowadziła 

15.1.1940 w Kuziach szczegółowe czynności śledcze. Po raz pierwszy uczestniczyli  
w nich dowódca I. batalionu 312. pułku piechoty i adiutant tego batalionu, którzy od 
pewnego czasu mieszkali u proboszcza Olszaka. Obaj panowie zgodnie zadeklaro-
wali, że dotychczas nie mieli żadnego spostrzeżenia, które pozwoliłoby wywniosko-
wać, że obwiniony byłby wrogo nastawiony wobec Niemców. Służący jako tłumacz 
przy batalionie szeregowiec Fietkau był jednakże bezwarunkowo wiarygodny i jego 
informacjom można niewątpliwie dać wiarę. 

Szeregowiec Fietkau przy powtórnym przesłuchaniu przez niżej podpisanego 
powtórzył zeznania, które już złożył 28.12.39 w obecności pana kapitana Dziobaki  
i jeszcze dodał, że w żadnym razie się nie pomylił, proboszcz Olszak wypowiedział 
się tak jak on podał. Fietkau nie potrafi dobrze pisać i czytać po polsku, ale mówi 
bardzo płynnie. 

Obwiniony najpierw zdecydowanie zaprzeczył ciężarowi zarzucanych mu wy-
powiedzi i utrzymuje, że nie wypowiadał się przeciw Niemcom. Fietkau podtrzymał 
swoje zeznania także przy konfrontacji z obwinionym. Z widocznym zakłopotaniem 
proboszcz Olszak przyznał teraz, że jednak żartował z żołnierzem. Został przy tym 
źle zrozumiany przez Fietkaua. 

Krytyczna rozmowa pomiędzy proboszczem Olszakiem i szeregowcem Fietkau 
wedle jego informacji została przeprowadzona w obecności pewnego gospodarza  
w kuchni proboszcza. Służąca proboszcza zechciała tylko częściowo zostać podczas 
tej rozmowy w kuchni i nie przysłuchała się. Wspomniany w doniesieniu gospodarz 
Bolesław Kowalczyk odpadł jako świadek. Uważa on, że 21.12.39 wprawdzie był  
w sztabie batalionu na plebanii, ale nie rozmawiał z szeregowcem Fietkau i probosz-
czem. Fietkau też nie potrafił z pewnością podać przy swoim pierwszym przesłucha-
niu nazwiska gospodarza. Teraz okazało się błędem wzięcie rolników na świadków. 
Dochodzenia prowadzone przez placówkę zewnętrzną we współpracy z I. batalio-
nem 312. pułku piechoty wśród około 25 kwalifikujących się rolników nie przynio-
sły rezultatu. 

Szeregowiec Fietkau nie potrafił podać w konfrontacji z pewną liczbą rolników, 
kto więc faktycznie był obecny przy wymianie zdań z proboszczem Olszakiem,  
o której mowa. 

Ponieważ ze względu na surowe katolickie nastawienie polskiego chłopstwa także 
podczas dochodzenia wobec następnych świadków nie można liczyć na pozytywne 
zeznania, a świadek Fietkau po dobitnym napomnieniu do mówienia prawdy, 
uwzględniając konsekwencje fałszywego oskarżenia, podtrzymał swoje zeznania 
zwłaszcza w konfrontacji z proboszczem Olszakiem, dochodzenia zostały przerwane. 

Proboszcz Olszak został tymczasowo aresztowany przez niżej podpisanego 
15.1.1940 o godzinie 17 po południu w swoim mieszkaniu w Kuziach i po przewie-
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zieniu samochodem służbowym dostarczony tego samego dnia do więzienia sądo-
wego w Ostrołęce do dalszej dyspozycji kierowniczej placówki gestapo dla rejencji 
ciechanowskiej. 

Podczas przeprowadzonego równocześnie u proboszcza Olszaka przeszukania 
mieszkania zostały zabezpieczone 2 wykazy osobowe i 1 sztuka polskiego sukna 
wojskowego. O pochodzeniu tego sukna proboszcz Olszak nie potrafił udzielić żad-
nych wiarygodnych informacji, a kupna też nie stwierdzono. W jego przypadku 
chodzi oczywiście o fanatycznego Polaka, który wedle zupełnie wiarygodnych ze-
znań świadka Fietkaua bez wątpienia wypowiadał się w obciążającym go sensie 
przeciw Niemcom. 

 
Boger. Sekretarz kryminalny. 
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Protokół przesłuchania księdza proboszcza Józefa Olszaka przez placówkę za-
miejscową gestapo w Ostrołęce z 17 stycznia 1940 roku. 
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Odpis i tłumaczenie: 
 
Tajna Policja Państwowa. Kierownicza placówka Policji Państwowej dla rejen-

cji ciechanowskiej. Placówka zamiejscowa w Ostrołęce. Ostrołęka, 17 stycznia 1940. 
Nr II –41/40. 
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Protokół przesłuchania 
 
Sprowadzony z więzienia sądowego w Ostrołęce stawił się Polak Józef Olszak, 

proboszcz katolicki, ur. 14.11.1896 w Czerwonem, pow. Łomża, syn zmarłego Pio-
tra O. i zmarłej Salomei z domu Olszak, zamieszkały w Kuziach, pow. Ostrołęka  
i pouczony na okoliczność przesłuchania oraz napomniany do mówienia prawdy 
zeznał co następuje: 

„Wychowałem się z dalszym sześciorgiem rodzeństwa od moich rodziców. Gdy 
miałem 3 lata zmarła moja matka. Mój ojciec następnie ożenił się po raz drugi. 

W Czerwonem uczęszczałem 4 lata do szkoły powszechnej. Następnie przez  
6 lat chodziłem do gimnazjum w Łomży. W 18-tym roku życia wstąpiłem do kato-
lickiego seminarium duchownego, ponieważ postanowiłem zostać księdzem. Przez 
rok byłem najpierw w seminarium w Sejnach, pow. Suwałki, a następnie 3 lata w 
seminarium petersburskim. Po wybuchu rewolucji rosyjskiej przybyłem do Warsza-
wy, gdzie byłem rok, a potem jeszcze pół roku w seminarium w Łomży. Egzamin na 
duchownego złożyłem w Łomży. 

W latach 1920–1925 byłem wikarym w różnych miejscach, a mianowicie w na-
stępujących: Kobylin, pow. Wysokie Mazowieckie, Łapy koło Białegostoku, Bar-
głów, pow. Augustów, Rajgród, pow. Grajewo, Zambrów, pow. Łomża i Augustów. 
W 1925 roku otrzymałem od biskupa łomżyńskiego moje pierwsze probostwo  
w Złotoryi, pow. Wysokie Mazowieckie, gdzie byłem do 1931 roku. Następnie zo-
stałem przeniesiony do Burzyna, pow. Łomża. Tam byłem proboszczem do września 
1938 roku. W tym czasie zostałem przeniesiony na moje obecne probostwo do Kuzi. 

Jako proboszcz nigdy nie zajmowałem się polityką i jeszcze nigdy nie należałem 
do jakichkolwiek organizacji politycznych i światowych. Poświęcałem się zawsze 
duszpasterstwu. Na moim wcześniejszym probostwie byłem członkiem zarządu 
stowarzyszenia katolickiego. W Kuziach nie istnieje dzisiaj żadne samodzielne sto-
warzyszenie katolickie” . 

Zeznanie przesłuchiwanego odnośnie tego, że podczas przeszukania domu został 
znaleziony wykaz członków III. zakonu2; proboszcz Olszak wyjaśnił: 

„Jest prawdą, że w mojej parafii istnieje jeszcze III. zakon. Należą do niego 
głównie starsze kobiety. Zbierają się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Spotkania te 
odbywały się na przemian w kancelarii parafialnej i prywatnym mieszkaniu. Wygła-
szałem przy tym, oprócz śpiewu i modlitwy, tylko religijne kazania. Ostatnie zebra-
nie odbyło się w pierwszy piątek stycznia 1940 roku, a mianowicie w kościele”. 

Powiedziałem teraz na pewno prawdę, że w mojej parafii na pewno nie istnieją 
inne organizacje katolickie. 

__________ 
 
2 Gestapo najwyraźniej sugeruje istnienie organizacji konspiracyjnej w parafii księdza J. Olszaka.  

Z dalszych zeznań księdza wynika jednak, że była to parafialna grupa formacyjno-modlitewna. Być 
może chodzi tu o tzw. Świecki Zakon Karmelitański, zwany też III Zakonem Karmelitańskim. 
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Inny znaleziony przy mnie wykaz osobowy przedstawia listę członków parafii, 
którzy dobrowolnie udzielają Kościołowi wsparcia w formie dostaw drewna i pod-
wody. 

Było mi wiadome, że chłopi z mojej parafii wykonywali dostawy drewna dla 
wojsk niemieckich. Nie występowałem nigdy w żadnym wypadku przeciw takim 
dostawom albo nie podjudzałem moich chłopów, żeby je zaniechali. Oddałem do 
dyspozycji niemieckim oficerom moją plebanię i dałem im wszystko, co mogłem. 
Nie mam nic przeciw Niemcom i nigdy także nie podjudzałem przeciwko nim lud-
ności. Przeciwnie, mówiłem moim chłopom, którzy po odejściu wojsk polskich  
i podczas obecności Niemców wciąż na nowo kradli drzewo z lasu, że nie należy 
tego robić. 

Zeznanie przesłuchiwanego: „Jeśli także dzisiaj nie mogę sobie więcej przypo-
mnieć daty, tak wiem, że byłem razem z żołnierzem Fietkau jeden raz w mojej kuch-
ni. Nie wiem kto był jeszcze z nami w tym momencie. Fietkau włada językiem pol-
skim i swego czasu także rozmawiałem z nim tak po niemiecku jak i po polsku. Fiet-
kau wyraził się m.in., że niemieccy żołnierze opanowali całkowicie Polskę w ciągu 
tygodnia. Odpowiedziałem mu, że także Polakom było zbyt ciężko walczyć z Niem-
cami. Skutkiem tego chciałem trochę zdenerwować żołnierza. Wyjaśniłem mu dlate-
go, że niemiecki pancernik „Admiral Graf Spee” wprawdzie był ze stali, ale jednak 
nie pokonał angielskich okrętów. Fietkau powiedział wtedy, że akurat było za dużo 
angielskich okrętów. 

O czym jeszcze rozmawiałem z żołnierzem Fietkau nie wiem dzisiaj więcej”. 
Zeznanie przesłuchiwanego odnośnie informacji świadka: 
„Nie czyniłem obciążających mnie wypowiedzi. Przypuszczam, że świadek źle 

mnie zrozumiał. Myślę także, że żołnierz jest na mnie zły dlatego, ponieważ robiłem 
mu wymówki z powodu jego odnoszenia się do mojej służącej.  

Jest wprawdzie możliwe, że żartem powiedziałem coś żołnierzowi, żeby go ze-
złościć, co on zinterpretował jako antyniemieckie nastawienie mojej osoby. Nie 
wiem więcej, co mu zaś w szczegółach przy tym powiedziałem. W każdym razie 
nigdy nie wyraziłem tego czym jestem obciążany. To nigdy nie odpowiadałoby mo-
jemu nastawieniu, ponieważ zawsze byłem przyjazny względem żołnierzy niemiec-
kich. Dalszych informacji nie mogę udzielić”. 

 
Na tym protokół zakończono: 
Józef Olszak. 
G. Kaniewski. Tłumacz. 
Boger. Sekretarz kryminalny. 
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Sprawozdanie końcowe ze śledztwa prowadzonego przez gestapo przeciw księ-
dzu proboszczowi Józefowi Olszakowi. 
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Odpis i tłumaczenie: 
 
Sprawozdanie końcowe 
Ksiądz proboszcz Olszak po przesłuchaniu na placówce zamiejscowej w Ostro-

łęce został przekazany do dyspozycji kierowniczej placówki gestapo dla rejencji 
ciechanowskiej w tutejszym więzieniu sądowym. 

W rezultacie powyższych dochodzeń obwiniony niewątpliwie wypowiadał się  
w obecności świadka Fietkau w ostatnio podanym, antyniemieckim sensie. Olszak 
rozumie język niemiecki, chociaż mówi tylko łamaną niemczyzną. Tego faktu naj-
pierw się wypierał, jednak w toku śledztwa, zgodnie z ustaleniami poczynionymi 
przez niżej podpisanego, przyznał się po ponownym przedstawieniu zarzutu. To że 
obwiniony, chociaż należy do stanu duchownego, nie pozostaje w zgodzie z prawdą, 
wynika stąd, że najpierw zaprzeczał istnieniu organizacji kościelnej w swojej parafii, 
ale po okazaniu znalezionego przy nim wykazu członków III. zakonu, istnienie ta-
kiego musiał potwierdzić. 

Kiedy więc został poddany przesłuchaniu, poczynione przezeń wypowiedzi 
podczas krytycznej rozmowy z Fietkauem tłumaczy jako rozmowę bez znaczenia 
mającą na celu zdenerwowanie świadka i insynuuje tym samym akt zemsty, tak więc 
fakt ten zyskuje szczególne znaczenie, że właśnie najcięższe wypowiedzi nie mają 
dla niego znaczenia lub nie chce sobie nic więcej na ten temat przypomnieć. Pro-
boszcz Olszak zrozumiał w wyrafinowany jezuicki sposób wiadomość o zbliżającej 
się surowej karze i mimo wielokrotnych zeznań świadka próbował się bronić. 

Zabezpieczone u proboszcza Olszaka wykazy osobowe zostały wzięte w depo-
zyt przez tutejszą placówkę celem dalszej analizy. Zabezpieczone dalej polskie suk-
no wojskowe zostało przekazane za poświadczeniem odbioru panu staroście powia-
towemu w Ostrołęce. 

 
Boger. Sekretarz kryminalny. 



Deportacja do KL Auschwitz ks. J. Olszaka w świetle akt gestapo ciechanowskiego  157 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Wniosek kierowniczej placówki gestapo dla rejencji ciechanowskiej z siedzibą 
w Płocku do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie o zastosowanie 
wobec księdza proboszcza Józefa Olszaka tzw. aresztu ochronnego po dobyciu przez 
niego zasądzonej kary więzienia i umieszczenie go w obozie koncentracyjnym. 
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Odpis i tłumaczenie: 
Tajna Policja Państwowa. Kierownicza placówka Policji Państwowej dla rejencji 

ciechanowskiej z siedzibą w Płocku – IID-147/40. Płock, w październiku 1941 roku. 
1. Adnotacja: polski proboszcz Olszak do 10.10.41 odbył karę 1 roku i 6 miesię-

cy więzienia z powodu wykroczenia przeciw ustawie o zdradzie ojczyzny. O. nie jest 
przeznaczony do zwolnienia. Przeciwko niemu w Urzędzie IV C 2 Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie postawiono wniosek o objęcie aresztem ochron-
nym na czas nieokreślony i skierowanie do obozu koncentracyjnego II stopnia. 

2. Do Urzędu II D (zarząd obozów koncentracyjnych w RSHA – BP) wnioskuje 
się o wyrobienie 1 kwestionariusza osobowego i 2 kart kartoteki aresztu ochronnego. 

3. Raport do Urzędu IV C 2 w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie. 
Dotyczy: wniosek o objecie aresztem ochronnym polskiego księdza proboszcza 

Józefa Olszaka, ur. 14.11.1896 roku w Czerwonem, stanu wolnego, wyznania rzym-
skokatolickiego, zamieszkałego w Kuziach, pow. Ostrołęka. 

Akta sprawy: żadnych. 
Załączniki: 1 kwestionariusz osobowy, 2 karty kartoteki. 
Olszak został skazany 10.4.1940 przez sąd specjalny przy sądzie krajowym  

w Ciechanowie z powodu wykroczenia przeciw § 1 ustęp 1 ustawy o zdradzie ojczy-
zny na 1 rok i 6 miesięcy więzienia i pokrycie kosztów postępowania procesowego. 

O. w obecności żołnierza niemieckich sił zbrojnych dopuścił się następującej an-
tyniemieckiej wypowiedzi: 

„Las jest polski i powinien polski pozostać. Niemcy już wszystko z Polski wy-
darli, żeby prowadzić wojnę i my jeszcze przyjdziemy odebrać pieniądze za drewno, 
ponieważ drewno będzie polskie jak dotychczas. Niemieccy żołnierze opuszczą 
jeszcze raz Polskę na czworakach i Niemcy będą umierać z głodu jak w ostatniej 
wojnie. Ponieważ nie mają nic do żarcia, wszystko wydzierają z Polski”. 

O załodze pancernika „Graf Spee” wypowiedział się następująco: 
„Niemcy są zbyt tchórzliwi, by walczyć i dlatego zatopili okręt wojenny. Nigdy 

nie wygralibyśmy (rozumie przez to niemieckie siły zbrojne) kampanii polskiej, 
gdyby w walce wręcz stanął mężczyzna przeciw mężczyźnie”. 

O. odbył swoją karę 10.10.1941 w więzieniu karnym w Płocku. Pozostaje on  
w areszcie do dalszej dyspozycji mojej placówki. 

W wypadku O. chodzi o fanatycznego, nastawionego antyniemiecko Polaka, 
który oprócz tego należy do polskiej inteligencji. W wypadku jego uwolnienia moż-
na oczekiwać, że poprzez swój wpływ jako polski duchowny pobudzi idee oporu 
polskiej ludności i będzie działał na szkodę Rzeszy. 

Wnioskuję o zarządzenie wobec Olszaka aresztu ochronnego na czas nieokre-
ślony i skierowanie do obozu koncentracyjnego. 

[Podpis nieczytelny] 
Źródło: APMA-B. Sygn. IZ-11/Gestapo Ciechanów/59. Akta śledztwa przeciw-

ko Józefowi Olszakowi, t. 58, k. 249–271. 
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Rozkaz umieszczenia w areszcie ochronnym (Schutzhaftbefehl), czyli deportacji 

do obozu koncentracyjnego, księdza Józefa Olszaka, wydany w Berlinie 5.11.1941 r. 
przez szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) SS-Obergruppen-
führera Reinharda Heydricha, oraz telegram do placówki gestapo w Płocku  
z 5.11.1941 r., podpisany przez R. Heydricha, nakazujący umieszczenie księdza 
Józefa Olszaka w KL Auschwitz na czas nieokreślony (bis auf weiteres) po odbyciu 
przez niego zasądzonej kary więzienia. W uzasadnieniu rozkazu podano, że „na 
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podstawie jego fanatycznego nastawienia do polskości należy oczekiwać, że w wy-
padku przedwczesnego zwolnienia po odbyciu kary ponownie ustosunkuje się on 
szkodliwie do państwa” (auf Grund seiner fanatischen Einstellung zum Polentum zu 
erwarten steht, dass er bei vorzeitiger Freilassung nach Verbüssung sich erneut 
Staatsabträglich verhalten wird). 

 
APMA-B. Sygn. IZ-11/Gestapo Ciechanów/59. Akta śledztwa przeciwko Józe-

fowi Olszakowi, t. 58, k. 270–271. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedna z kart książki stacji rentgenowskiej rewiru więźniarskiego. Figuruje na niej 

wpis potwierdzający badanie rentgenowskie więźnia Józefa Olszaka (nr 25011)  
w dniu 24.12.1941 r. – dzień po przybyciu do obozu. 

 
APMA-B. Sygn. D-Au I-5/5. Książka szpitala więźniarskiego-stacja rtg, t. 5, k. 23. 
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Jedna z kart książki stacji rentgenowskiej rewiru więźniarskiego. Figuruje na niej 

wpis o zdiagnozowaniu 5.1.1942 r. u więźnia Józefa Olszaka (nr 25011) zapalenia 
płuc (Pneumonie). 

 
APMA-B. Sygn. D-Au I-5/5. Książka szpitala więźniarskiego-stacja rtg, t. 5, k. 42. 
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Jedna z kart książki stacji rentgenowskiej rewiru więźniarskiego. Figuruje na niej 

wpis o zdiagnozowaniu 24.1.1942 r. u więźnia Józefa Olszaka (nr 25011) zapalenia 
opłucnej (Pleurite). 

 
APMA-B. Sygn. D-Au I-5/5. Książka szpitala więźniarskiego-stacja rtg, t. 5, k. 97. 
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Akt zgonu księdza Józefa Olszaka, więźnia nr 25011, proboszcza parafii Kuzie 

w diecezji łomżyńskiej, który zginął w KL Auschwitz 29.3.1942 r. w wieku 46 lat. 
Jako oficjalną przyczynę śmierci podano niewydolność mięśnia sercowego (Myo-
cardinsuffizienz). 

 
APMA-B. Księgi zgonów. Akt zgonu nr 4007/1942 więźnia Józefa Olszaka. 
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Summary 

The article discusses the arrest, investigation and deportation to KL Auschwitz 
priest Joseph Olszak, parish-priest of the Roman Catholic parish Kuzie in the Dio-
cese of Łomża, the district Ostrołęka. The reasons for deportation the Poles to Nazi 
concentration camps, including KL Auschwitz, were among others their activities in 
various underground organizations, made their German occupation law violations 
and arrests as a result of reprisals occupier. Poles often settle in the concentration 
camps were due to causes that cannot qualify for the above. Examples of such activi-
ties is the deportation to KL Auschwitz of priest Joseph Olszak, who was arrested for 
speech recognized by the Gestapo for anti-German. This example shows the enor-
mous scale of Nazi terror against the Poles, including first of all efforts the occupant 
to suppress in the bud any signs of resistance and the elimination of most politically 
and nationally conscious individuals. 
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Dokumenty związane z Ciechanowcem 
w Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik 
 

 
W zbiorach dokumentów zgromadzonych w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Klu-

ka w Ciechanowcu, o czym już dwukrotnie pisano (Tomaszewski 2005, Tomaszew-
scy 2006), znajduje się między innymi zespół dokumentów rękopiśmiennych oraz 
druków ulotnych noszący nazwę Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik. 
Wspomniany zespół jest kolekcją składająca się z luźnych archiwaliów, dokumen-
tów oryginalnych i odpisów uwierzytelnionych oraz fragmentów archiwów rodo-
wych następujących rodzin: Kiszków, Gembickich, Ciecierskich, Jabłonowskich, 
Ossolińskich i innych. Wśród dokumentów odnajdujemy głównie akty majątkowe 
oraz znacznie mniej liczne „papiery genealogiczno-heraldyczne”.  

We wspomnianym Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik znajduje 
się grupa dokumentów (ponad 150 pozycji) związanych z Ciechanowcem i jego 
ówczesnymi właścicielami. Nie ma w tym nic dziwnego, Ciechanowiec i okoliczne 
wsie należały bowiem przez kilkaset lat do rodzin: Ossolińskich, Jabłonowskich  
i Ciecierskich, które są najczęściej odnotowywane w tym zespole archiwalnym. 

 
Najstarsze dokumenty ciechanowieckie 

Najstarszy z dokumentów związanych z Ciechanowcem w omawianym zespole, 
to pochodzący z 1619 roku dokument finansowy, który tylko pośrednio łączy się  
z tym miastem. Ukazuje on dość złożoną sytuację finansową ówczesnego właściciela 
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Ciechanowca, Mikołaja Kiszki, który nieco wcześniej obiecał wybudować w mieście 
murowany kościół. Niestety, nie posiadał on zapewne odpowiednich środków finan-
sowych na tak dużą i kosztowną inwestycję1. Dlatego też mieszkańcy Ciechanowca 
musieli zadowolić się zbudowanym przez niego roku 1617, znacznie skromniejszym 
kościołem drewnianym, który jednak stworzył podwaliny do powstania samodziel-
nej ciechanowieckiej parafii rzymskokatolickiej2.  

Trzy dekady później, w roku 1649, Kazimierz Leon Sapieha zapisał w testamen-
cie miasto Ciechanowiec wraz z okolicznymi dobrami ziemskimi swemu słudze, 
Jerzemu Monwidowi Irzykowiczowi (1638–1653), marszałkowi wiłkomierskiemu  
i podkomorzemu drohickiemu. Wspomina o tym oryginalny dokument znajdujący 
się w omawianym zespole (Urzędnicy 2004: 431, nr 3210; Boniecki 1905: 57)3.  

Nazwisko nowego właściciela Ciechanowca pojawia się w kolejnym dokumen-
cie, w ugodzie zawartej w roku 1650 pomiędzy właścicielem miasta a ówczesnym 
proboszczem ciechanowieckim (sprawującym swój urząd w latach 1646–1669), ks. 
Andrzejem Sienickim. We fragmencie dokumentu określającej uprawnienia plebana, 
czytamy między innymi:  

Na mocy Komplanacyi uczynionej w roku 1650, między W. X. Sienickim, proboszczem 
Ciechanowieckim i Urodzonym Jerzym Monwidem Irzykowiczem Marszałkiem Wił-
komirskim Dziedzicem Dóbr Ciechanowieckich i Kollatorem Kościoła zrobiony w są-
dzie Drohickim oblatowany ma Proboszcz Ciechanowieckiego Kościoła na opał drew do 
roku fur 104 a także na represyę Budowli co będzie potrzeba ma prawo Proboszcz wy-
wieźć z lasów Kollatorskich łowić ryby w rzece Nurzec i wymleć w Młynie Ciechano-
wieckim zboża na raz korcy 50 (ArAugust, nr inw. III/3843; por. też nr inw. III/580, 
III/3817, III/3818 oraz Aneks).  

Proboszcz ciechanowiecki Andrzej Sienicki był typowym przedstawicielem 
swojej epoki. Pojawia się po raz kolejny na kartach licznych dokumentów sądowych, 
w których występuje jako strona w procesach z właścicielami miasta o należne para-
fii intraty. Obraz ten uzupełniają archiwalia, odkryte w ostatnim czasie przez Grzego-
rza Ossolińskiego we Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. W. Stefanyka4. 

Spór pomiędzy właścicielami Ciechanowca a plebanem ciechanowieckim trwał 
blisko dwie dekady. Pierwsze jego zażegnanie miało miejsce w 1659 roku (ArAu-
gust, nr inw. III/3979). W 1662 roku obradowała w Ciechanowcu komisja kościelna, 

__________ 
 
1 Świadczyć może o tym dokument z 1619 roku, w którym Zygmunt Kazanowski kwituje Mikołaja 

Kiszkę ze zwrotu pożyczonej mu sumy pieniężnej 10 000 florenów (ArAugus).  
2 Archiwum Parafialne w Ciechanowcu: W 1630 roku w archidyakanacie Brzeskim znajdowało się osiem 

dekanatów, a wśród nich drohicki z parafiami: Drohiczyn, Ostrożany, Wierzchuca, Siedzianowo, 
Granne, Pierlejewo, Winna, Ciechanowiec, Siemiatycze, Mielnik, Niemirowo (ArDroh).  

3 Według innej wersji Kazimierz Leon Sapieha, sprzedał miasto wraz z dobrami w roku 1649 Maciejowi 
Zadorskiemu, od którego odkupił je Jerzy Monwid Irzykowicz. 

4 Oryginalne dokumenty na ten temat znajdują się LNBibl, sygn. 3852/III. Dokumenty dotyczące parafii 
Ciechanowiec (XVII–XIX w.). Kopie wspomnianych dokumentów dostępne są obecnie w Bibliotece 
Ossolineum we Wrocławiu, sygn. DE-459.  



Dokumenty związane z Ciechanowcem…                                                                         169 
____________________________________________________________________________________________________________ 

w skład której wchodzili delegaci desygnowani przez biskupów łuckiego i brzeskie-
go – ks. Mikołaja Prażmowskiego i ks. Kaspra Czaykowskiego oraz ks. Kazimierz 
Łabęcki, powołana dla rozpatrzenia sporu pomiędzy ks. Andrzejem Sienickim  
a ówczesnymi właścicielami miasta (ArAugust, nr inw. III/580). Z treści dokumentu 
nie wynika istota sporu, możemy jednak przypuszczać, że chodziło o intraty nadane 
parafii w Ciechanowcu przez poprzedniego właściciela miasta, które obecni włoda-
rze chcieli anulować, lub w istotny sposób pomniejszyć (por. też: ArAugust, nr inw. 
III/3980).  

W roku 1666 chwilowo wygaszony spór wybuchł ponownie. Zawarty został ko-
lejny kontrakt pomiędzy właścicielami Ciechanowca i tutejszym proboszczem 
(ArAugust, nr inw. III/3869 i III/3981), powołana została też kolejna komisja ko-
ścielna, która miała ostatecznie określić wymiar dziesięciny przynależnej ciechano-
wieckiemu kościołowi, ale obie strony nie uzyskały porozumienia (ArAugust, nr 
inw. III/630, por. też nr inw. III/3830 i III/6982). Sprawę rozwiązał dopiero w 1670 
roku biskup łucki i brzeski Tomasza z Leżenic Leżeński, który podjął decyzję  
o przeniesieniu proboszcza ciechanowieckiego ks. Andrzeja Sienickiego na parafię 
łomżyńską (ArAugust, nr inw. III/1380). 

Do wydarzeń z drugiej połowy XVII wieku nawiązuje też późniejszy dokument 
opisujący przybycie do Ciechanowca Idziego Bremera a Britmar (Boniecki 1900: 
116, 1905: 57), pochodzącego z Flandrii pułkownika wojsk koronnych (AGAD2, k. 
26; por. także SGKP I 677), który dodatkowo w 1662 roku otrzymał indygenat pol-
ski (Volumina 1859). Po zaślubieniu córki właściciela Ciechanowca – Jerzego 
Monwida Irzykowicza (zmarłego w 1659 roku), podkomorzego ziemi drohickiej – 
Eleonory, dobra ciechanowieckie przeszły około 1661 roku w jego posiadanie.  

Fakt ten został odnotowany w XIX-wiecznym dokumencie:  
[Pułkownik Idzi Bremer] został przysłany z pułkiem do Ciechanowca na leże z instrukcją 
dozwolonych mu czynności niektórych porządkowych, znalazłszy spustoszały Ciecha-
nowiec (...) nie widząc żadnego w tym ze strony pozostałych mieszkańców oporu, roz-
rządzał miastem arbitralnie5.  

Pułkownik Idzi Bremer przystąpił do odbudowy Ciechanowca ze zniszczeń wo-
jennych, o czym świadczy dokument wystawiony przez niego w 1661 roku. Jest to 
przywilej na budowę nowej synagogi żydowskiej, w którym znajdujemy opis frag-
mentu ówczesnej zabudowy Ciechanowca oraz zamierzeń mających na celu przy-
wrócenie miastu jego dawnej świetności (ArAugust, nr inw. III/592, III/593).  

Baron de Bremer Półkownik Jego Krolewskiey Mosci – czytamy we wspo-
mnianym powyżej dokumencie – oznaymuie tym swoim pisaniem a przywileiami, iż 
za prosbą Żydow moich chcąc aby w tem Mieście moim domy dobre a chędogie 
budowali, daię im wolność iak insi Żydzi w Miastach Jego Krolewskiey Mosci  
__________ 
 
5 Dokument ten powstał w wieku XIX, ale wspominał wydarzenia o blisko dwa wieki wcześniejsze 

(ArAugust., nr inw. III/535). 
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y Szlacheckich, a naprzód pozwalam Im Szkołę na mieyscu moiem zbudować,  
a zechcą by ią murować y w niey Wielkie Nabozenstwa odprawowac, Doktorow, 
Rabinow, Żakow do szkoły chować. (...) 

Pisan w Ciechanowcu, dnia siódmego października roku tysiąc sześćsetnego 
sześćdziesiątego pierwszego. De Bremer zu Brytmar Półkownik Jego Królewskiey 
Mości, Kazimierz Władysław Baro[n] de Bremer zu Brytmar approbuią (ArAugust, 
nr inw. III/593, s. 1–4). 

Przytoczony w drobnych fragmentach dokument jest niezwykle ważny dla dzie-
jów Ciechanowca, gdyż jest to jeden z najstarszych szczegółowych opisów tego 
miasta, który zachował się do naszych czasów6. 

Mniejszy ciężąr gatunkowy ma zapewne fragment kopiariusza dokumentów ma-
jątkowych rodziny Wojtkowskich z Ciechanowca z lat 1638–1668, z którego może-
my się jednak dowiedzieć, w jaki sposób funkcjonowała majętność drobnego szlach-
cica podlaskiego w połowie XVII wieku (ArAugust, nr inw. III/3816). 

Grupę dokumentów siedemnastowiecznych zamyka spisany w 1683 roku akt 
ostatniej woli ks. Alberta Moczulskiego, nieznanego wcześniej proboszcza ciecha-
nowieckiego (ArAugust, nr inw. III/3815). 

 
Wiek XVIII – odrodzenie gospodarcze i społeczne Ciechanowca 

Na początku XVIII wieku dobra ciechanowieckie ponownie zmieniły właścicie-
la. Informuje o tym dokument z 1701 roku, w którym Marianna Bremerówna, primo 
voto Ossolińska (wdowa po chorążym nurskim – Jerzym z Tęczyna Ossolińskim, 
zmarłym po 1686 roku), secundo voto Oborska (po Marcinie z Obór Oborskim – wo-
jewodzie podlaskim, zmarłym w 1698 roku) (PSB XXIII: 445–447; Dubas-
Urwanowicz i in. 1994: 155, nr 1402), oddaje w zastaw na trzy lata Janowi Stanisła-
wowi Rzewuskiemu, łowczemu województwa podlaskiego (ArAugust, nr inw. 
III/1337), tzw. Dobra Ciechanowieckie, które odziedziczyła po śmierci swojego brata – 
Kazimierza Władysława Bremera (zm. 1686), skarbnika podlaskiego i podstolego 
drohickiego (Kałamajska-Saeed 1986 11; Dubas-Urwanowicz i in. 1994: 84, 148).  

W roku 1701, w skład tzw. Dóbr Ciechanowieckich, wchodziły następujące 
miejscowości i intraty:  

Ciechanowiec Stary z zamkiem, ze wsiami Boienką [Bujenką], Tworkowicami i Ci-
borami Kamionkiem [Kamionką], z pasieką y w borach barciami, arendami, czyn-
szami, daninami, podwodami ze wsi pomienionych do Warszawy, do Brzescia, 
gdzie by pilna potrzeba, do Spichlerza Obryckiego, ktory do teyze maiętnosci nale-
zące ma wszytkiemi z dawna do tych dobr nalezy, lasmi, polami, łąkami y wolnem 
za Nurcem (...) pastwiskiem, lasem i na potrzeby tylko dworskie (...) młynem i sta-

__________ 
 
6 Trzy dekady wcześniej, w roku 1628, sporządzony został na polecenie właściciela miasta, Jana Stani-

sława Sapiehy, najstarszy znany inwentarz dóbr ciechanowieckich, Inwentarz spisania majętności cie-
chanowieckiey: zamku, miasta, folwarkow i włości. 1628 rok, BUWil, k. 1–8. 
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wami, jeziorami na Bogu [Bugu] y Nurcu wspolnie z łowieniem ryb z rybakiem  
w Białobrzegach. 

Dla porządku można dodać, że pożyczka pieniędzy udzielona wówczas pod za-
staw Dóbr Ciechanowieckich była dość wysoka i wynosiła ... szescdziesząt tysięcy  
y jednego, osiemset dwudziestu pięciu złotych polskich (ArAugust, nr inw. III/1337).  

Po upływie czasu zastawu wspomniane dobra odkupił od niej pod koniec 1703 
roku Franciszek Maksymilian Ossoliński (1676–1756), bratanek jej pierwszego mę-
ża (ArchKrak, sygn. 29: 223; Jernajczyk 1979: 13).  

Kolejna grupa ciechanowieckich dokumentów z Archiwum Augustynowiczów-
Ciecierskich z Bacik, która powstała w XVIII wieku, wiąże się już głównie z rodziną 
Ossolińskich, a dotyczy przede wszystkim spraw gospodarczych. Najliczniej repre-
zentowane są w niej kontrakty zawierane przez ciechanowieckich Żydów z Toma-
szem Ossolińskim, a w późniejszym czasie, z jego córką, Katarzyną z Ossolińskich 
Jabłonowską. Dotyczyły one pożyczek pieniędzy lub dzierżawy dochodów propina-
cyjnych (ArAugust, nr inw. III/497-III/500 i nr inw. III/505-III/506). Dobrym przy-
kładem jest dokument, Extrakt z Xiąg Woytowskych Magdeburgi Ciechanowieckiey, 
który otwiera grupę dokumentów majątkowych obrazujących relacje pomiędzy wła-
ścicielami miasta Ciechanowca a Żydami ciechanowieckimi. We wspomnianym 
dokumencie, spisanym w 1744 roku, czytamy między innymi: 

Stanąwszy oblicznie przed Księgi ninieysze cały Kahał Zydowsky Ciechanowiecky po-
niewaz iest wola y dyspozycya Jasnie Oswieconego Xięcia J[ego] M[os]ci Ossolinskiego 
Dziedzica na wszystkych Dobrach aby zapis był przyięty, na tenze Kahał Ciechanowiec-
ky, zaciągneli z nalezącego kwoty dwa tysiące zł polskich w roku przeszłym 1743 
(ArAugust, nr inw. III/501). 

W latach 1761 i 1777 Tomasz Ossoliński wypuszczał w arendę dochody z mia-
sta Ciechanowca oraz karczm znajdujących się we wsiach należących do klucza 
ciechanowieckiego Żydowi z Ciechanowca – Leyzorowi Dawidowiczowi i jego 
synowi Tobiaszowi. Za roczną dzierżawę Tomasz Ossoliński pobierał on w 1761 
roku 12 000 złp, a w roku 1777 już 19 000 złp. W zawieranych kontraktach dzier-
żawnych Tomasz Ossoliński dokładnie ustalał wszelkie zasady arendy skrupulatnie 
wyliczając obowiązki i prawa, jakie przysługują arendarzom. Z dokumentu dowiadu-
jemy się między innymi, że:  

we wsiach do arendy należących arendarzów przestrzega, aby karczem nie pustoszyli, 
ostrożność ognia zachowywali, trunki dobre i miary sprawiedliwe mieli ... także aby na 
mostach błota nie było w ochędorstwie od błota one utrzymywali. 

Jak wynika z zachowanych dokumentów dzierżawę tą przedłużano do roku 
1780 (ArAugust, nr inw. III/495-III/496).  

Od roku 1794 pożyczkodawcą była już Katarzyna z Ossolińskich Jabłonowska, 
od której ciechanowieccy Żydzi pożyczyli wówczas znaczącą kwotę – 10 000 złp, 
nie mogąc sami wyegzekwować zwrotu pożyczek, które udzielili na wysoki procent 
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okolicznym chłopom. Poręczeniem otrzymanej pożyczki był majątek całego kahału 
ciechanowieckiego, co świadczy o sporych trudnościach finansowych tamtejszych 
Żydów oraz o ich determinacji w dążeniu do odzyskania płynności finansowej 
(ArAugust, nr inw. III/496). 

Nie tylko pożyczki pieniędzy były powodem kontraktów zawieranych pomiędzy 
Tomaszem Ossolińskim a ciechanowieckimi Żydami. W roku 1761 Tomasz Osso-
liński zawarł z nimi kontrakt na dzierżawę dochodów miejskich (ArAugust, nr inw. 
III/495), następne kontrakty miały miejsce w latach: 1777–1779, przy czym umowę 
zawartą w roku 1777 przedłużono, bez zmiany zawartych w niej postanowień, na 
dwa lata (ArAugust, nr inw. III/496). 

W latach późniejszych dokumenty dotyczące kontraktów zawieranych przez 
właścicieli miasta z kahałem ciechanowieckim sporządzane były już w imieniu Kata-
rzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej – córki Tomasza Ossolińskiego, która po śmierci 
ojca (w 1791 roku) przejęła, wraz z matką Teresą Ossolińską, zarządzanie rodzin-
nym majątkiem (Niewiarowska-Bogucka 2004: 18–19). W dokumencie z roku 1797 
znajdujemy szczegółowo opisany, corocznie zawierany (odnawiany), kontrakt na 
pędzenie i wyszynk gorzałki, pomiędzy właścicielką miasta a żydowskimi arenda-
rzami. Czytamy w nim między innymi: 

My nizey wyrazeni zeznayemy podpisem rąk własnych, iz zyskawszy (...) dla nas oso-
bliwszą względnosc od Jasnie Wielm[ozney] Hrabini z Ossolinskich Jabłonowskiey 
Kasztelanowey Wisliczkiey Pani y Dziedziczki naszey, ktora (...) puszcza na rok ieden  
w Mieyszcie Swoim Dziedzicznym Ciechanowiec zwanym, wypedzenie y szynkowanie 
gorzałki, a to od daty S[więtego] Jana R[ok]u biezącego do dnia 24 czerwca, da Bog  
w R[ok]u 1798... (ArAugust, nr inw. III/500, III/506). 

Najstarszy z omawianych rocznych kontraktów na wyrób i sprzedaż gorzałki 
oraz piwa, znajdujący się w Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik po-
chodzi z 1791 roku. Jest to oryginalny dokument, opatrzony hebrajskimi podpisami 
22 arendarzy żydowskich, rozpoczynający się w następujący sposób:  

Między Skarbem J[aśnie] W[ieleb]ney Jabłonowskiej, Kasztelanowey Wislickiey z ied-
ney, a starozakonnymi szynkarzami nizej wyrazonymi z drugiey strony, staie się kontrakt 
w niczym odmienic nie mogący w następuiący sposob (ArAugust, nr inw. III/500, 
III/506).  

Podobne są kolejne kontrakty: z lat 1792 i 1796 zawierane pomiędzy Katarzyną 
z Ossolińskich Jabłonowską a grupą arendarzy żydowskich, zmieniają się jedynie 
liczba osób trudniących się pędzeniem i wyszynkiem alkoholu oraz wnoszone z tego 
tytułu opłaty (ArAugust, nr inw. III/498–III/499). 

Szczegóły kontraktu, wielkość produkcji oraz opłaty ponoszone z tego tytułu na 
rzecz właścicielki miasta, znajdujemy w kolejnym dokumencie, Instruktarzu arendy 
propinacyjnej w mieście Ciechanowcu. Dokument ten, spisany w 1804 roku, jest 
kopią wcześniejszego dokumentu, sporządzonego w 1800 roku, w którym czytamy 
miedzy innymi, że jest to: 
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Instruktarz arendy propinacyiney w mieście Ciechanowcu Joskowi Skrandzie (?), Leybie 
Szockowiczowi y Herskowi Eliasiukowi (...) przez J[aśnie] W[ielmozną] Hrabinę Jabło-
nowską, kasztelanową Wiślicką podpisany (...) od dnia 24 czer 1800 R[ok]u do dnia  
i miesiąca tychże roku następnego 1801 im służący (ArAugust, nr inw. III/507). 

Zastanawiający jest fakt, że dokument ten powielono w momencie, gdy nowym 
właścicielem miasta był już Fryderyk von Kühlen z Królewca, co może wskazywać 
zarówno na utrzymanie arendy w tych samych rękach przez kilka kolejnych lat, jak 
również na zaufanie kolejnego właściciela miasta Ciechanowca do sprawdzonych 
form kontraktów dzierżawczych monopolu propinacyjnego, wypracowanych przez 
Katarzynę z Ossolińskich Jabłonowską7. 

W późniejszym czasie, już w wieku XIX, podobne kontrakty zawierali z Żydami 
ciechanowieckimi kolejni właściciele Ciechanowca: wzmiankowany już Fryderyk 
von Kühlen, Antoni Szczuka, Dominik Ciecierski, a po jego śmierci – prawni opie-
kunowie jego syna Stefana Ciecierskiego – Antoni Łyszczyński i Onufry Pieńkowski 
(ArAugust, nr inw. III/508–III/521). 

W ostatnich latach wieku XVIII, mieszkańcy Ciechanowca mocno zubożeli, po-
dobnie jak inni mieszkańcy zrujnowani przez wojnę 1792 roku i działania wojskowe 
w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej. Obwieszczenie Komisji Sprawiedliwości  
o planowanej na 31.12.1797 roku licytacji w Ciechanowcu zwierząt domowych oraz 
konfekcji damskiej i męskiej (ArAugust, nr inw. III/3807) doskonale oddaje ówcze-
sny stan majątkowy tutejszych mieszkańców. Z uwagi na to, że mieszkańcy miasta 
byli wówczas poddanymi króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, nawet licytacja 
musiała odbyć się zgodnie z literą obowiązującego prawa. Świadczy o tym niezwy-
kle ciekawy dokument – przysięga urzędnika wyceniającego w Ciechanowcu wy-
stawione na licytację ubiory i woły, o bezstronności i uczciwości dokonanej wyceny 
oraz nieprzekupności „wyceniacza” (ArAugust, nr inw. III/3814). 

Wśród innych, ciekawych osiemnastowiecznych dokumentów ciechanowieckich 
w Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik zachował się niezwykle istotny, 
pierwszy znany, częściowy spis mieszkańców Ciechanowca z 1796 roku i kolejny z 
1798 roku (ArAugust, nr inw. III/527 i nr inw. III/3833); dokumenty sądowe z 1797 
roku w sprawach między Katarzyną z Ossolińskich Jabłonowską a mieszczanami 
ciechanowieckimi (ArAugust, nr inw. III/3819a-g oraz III/3820a-c oraz nr inw. 
III/3821-III/3823), dokument ustalający powinności dominialne mieszczan z 1798 
roku (ArAugust, nr inw. III/555a) czy odpis oblaty w grodzie nurskim przywileju  
z 1712 roku wydanego przez biskupa łuckiego i brzeskiego Aleksandra Wyhowskiego 
dla kahału i synagogi w Ciechanowcu (ArAugust, nr inw. III/561b). Niezwykle cieka-
wa jest również grupa dokumentów pochodzących z połowy XVIII wieku, dotycząca 
__________ 
 
7 Szczegółowe informacje na temat stosunków własnościowych w Ciechanowcu, w latach 1800–1806 

przynosi dokument dotyczący sprzedaży dóbr ciechanowieckich przez Fryderyka von Kühlena z Kró-
lewca Dominikowi Ciecierskiemu, sporządzony w dniu 9 kwietnia 1806 roku [w:] ArBiał, nr 9895; 
patrz też: ArAugust, nr inw. III/786. 
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sporu w sprawie przeciwko urzędnikom ziemi drohickiej w sprawie o złe rozłożenie 
kontrybucji z 1752 roku, w którym uczestniczyli właściciele Ciechanowca i innych 
miast ziemi drohickiej (ArAugust, nr inw. III/576, III/582-III/588, III/590, III/594). 
Przywołane dokumenty mogą posłużyć do niejednego opracowania na temat na temat 
miast dominialnych w drugiej połowie XVIII stulecia. 

 
Czasy niewoli narodowej 

Początek rządów pruskich w Ciechanowcu zaowocował dokładną inwentaryza-
cją tejże majętności. Odzwierciedla ją dokument noszący nazwę Opis ziem Starego  
i Nowego Miasteczka Ciechanowca według planu byłej pruskiej kamery w 1801 
sporządzony przez geometrę Schindlera (ArAugust, nr inw. III/4006). Jest to pierw-
szy tak szczegółowy opis miasta i jego infrastruktury w jego dziejach. Dokument ten 
wymaga osobnych studiów z uwagi na swoje ogromne walory poznawcze. 

W wieku XIX odbyły się, ciągnące się kilkadziesiąt lat, serie procesów sądo-
wych pomiędzy właścicielami miasta a jego mieszkańcami. Fakt ten znajduje odbi-
cie w zachowanych dokumentach. W dokumencie z 1802 roku Katarzyna z Ossoliń-
skich Jabłonowska występuje jako powódka w sporze z Żydami ciechanowieckimi 
(ArAugust, nr inw. III/3966). Przyczyną sporu, który rozpoczął się jeszcze za życia 
Tomasza Ossolińskiego, była odmowa przez Żydów płacenia niektórych danin do-
minialnych na rzecz właścicielki miasta. Wyrok sądowy był jednoznaczny: ciecha-
nowiecki kahał zobowiązany został do wnoszenia opłat na rzecz właściciela miasta, 
między innymi podymnego, plenipotentowego, prochowego i innych (ArAugust,  
nr inw. III/546)8. Dokument ten, którego odpis uwierzytelniony sporządzony został 
w trzech językach: rosyjskim, niemieckim i polskim, służył później kolejnym wła-
ścicielom Ciechanowca: Fryderykowi von Kühlenowi oraz Dominikowi Ciecier-
skiemu (który odkupił od niego Ciechanowiec w 1805 roku)9, do kolejnych proce-
sów sądowych ze swoimi poddanymi.  

Na początku XIX wieku miało miejsce niezwykle istotne wydarzenie dla miesz-
kańców Ciechanowca. W czasie wyjazdowej sesji Sądu Powiatowego w Ciecha-
nowcu, 11.11.1806 roku została zawarta między Fryderykiem von Kühlenem a peł-
nomocnikami mieszczan – posiadaczy nieruchomości, komplanacja zamieniająca 
indywidualne czynsze pańszczyźniane na zryczałtowaną sumę 833 talarów i 54 gro-
szy pruskich od wszystkich mieszczan, płatną w dwóch ratach. Dodatkowo zostały 
zamienione na czynsz inne, dość uciążliwe świadczenia egzekwowane dotychczas 
przez właścicieli Ciechanowca od jego mieszkańców (ArAugust, nr inw. III/529a 
oraz III/3828). Mieszkańcy Ciechanowca podczas posiedzenia sądu reprezentowani 
__________ 
 
8 Rękopis rosyjski, niemiecki, polski. 
9 Dokument sprzedaży dóbr ciechanowieckich przez Fryderyka von Kühlena z Królewca Dominikowi 

Ciecierskiemu, sporządzony w dniu 9 kwietnia 1806 roku [w:] ArBiał, nr 9895; patrz też: ArAugust, 
 nr inw. III/786. 
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byli, na mocy plenipotencji udzielonej 9.11.1806 roku, przez tutejszych obywateli: 
Andrzeja Kużepskiego, Kazimierza Wysockiego, Andrzeja Ratayskiego, Piotra Lu-
bowickiego, Jana Łazowskiego i Szymonai Kutyłowskiego (ArAugust, nr inw. 
III/529c). Dokumenty te jeszcze sześć dekad później były wykorzystywane w pro-
cesach sądowych pomiędzy mieszkańcami i właścicielami Ciechanowca, o czym 
może świadczyć fakt ich przetłumaczenia na język rosyjski (ArAugust, nr inw. 
III/529b i III/529d). 

Schyłek panowania pruskiego przyniósł miastu szereg nowych wydarzeń. Ów-
czesny właściciel Ciechanowca, Fryderyk von Kühlen, sprzedał prawobrzeżną część 
miasta oraz leżący po lewej stronie Nurca teren po dawnym zamku, wraz z dworem  
i przedmieściem Polki, Antoniemu Szczuce10. Fryderyk von Kühlen, jak się wydaje, 
najpierw sprzedał tę część, która była obciążona feudalnymi formami władania zie-
mią, między innymi folwark Nowodwory. Dowodzą tego późniejsze długotrwałe 
procesy spadkobierców Antoniego Szczuki z mieszczanami o prawo używalności 
lasów i pastwisk. Nowy nabywca spodziewał się zaokrąglenia swych włości, wzięcia 
w posiadanie dość jeszcze okazałej rezydencji oraz dochodów od kupców i rze-
mieślników. Natomiast Fryderyka von Kühlena skłaniały do takiego uregulowania 
sprawy długie procesy sądowe z mieszczanami dlatego też z lekkim zapewne sercem 
pozbył się tych terenów, których przydatność dla funkcjonowania i ewentualnej 
rozbudowy miasta byla stosunkowo niewielka. 

W akcie kupna – sprzedaży, sporządzonym w dniu 2 kwietnia 1806 roku, 
znajdujemy szczegółowy opis dóbr ciechanowieckich:  

Dobra y część onychże w częściach i około: Folwark Ciechanowice, Folwark Nowy 
Dwór, wieś Kozary [Kozarze], wieś Tworkowice, wieś Boienka [Bujenka] z przyległo-
ściami, iako to: Młynem (...), Młynami: Krupa, Antoninem y Bartkowizną11, Uszą y My-
śliborem...(ArAugust, nr inw. III/557, k. 2v).  

Łączna kwota zapłacona przez nabywcę wynosiła 800 000 złp, dodatkowo: 
Oprócz rzeczonego kupnego (...) przyimuie W. Nabywca ieszcze następuiące realne 
ciężary (...) 500 talarów (...) pruskich dla Instytutu Siostr Miłosierdzia tuteyszych (...) 95 
talarów dla kościoła katolickiego, 66 talarów dla tuteyszego katolickiego X. Wikarego 
(...) Bezpłatne drzewo dla Katolickiego Proboszcza, bezpłatne drzewo dla Szpita-
la...(ArAugust, nr inw. III/557, k. 3–3v). 

Część dawnych Dóbr Ciechanowieckich: Czaje, Małyszczyn, Koryciny, La-
chówkę, Wieremiejki, Czartajew, Gryci12, Krasewicze, Sycze i Baciki Średnie, liczą-
ce łącznie około 1380 hektarów, nabył od Fryderyka von Kühlena, w dniu 9 kwietnia 

__________ 
 
10 AGAD3. Czytamy tam m.in. „W roku 1806, folwark Nowodwory przedtem do jednego dziedzica 

należący przy samym Nowym Mieście będący sprzedany został przez W. Fryderyka Kühlena Anto-
niemu Szczuce, po którym syn W. Dominik Szczuka, działem rodzeństwa ten Folwark dostawszy”. 

11 Leżącymi po lewej stronie Nurca, przy drodze na Bielsk Podlaski. 
12 Chodzi prawdopodobnie o miejscowość Grycki położoną niedaleko wsi Wiercień k. Dziadkowicz. 
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1806 roku (ArBiał, k. 70–71)13, Dominik Ciecierski (ok. 1782–1828), marszałek 
szlachty obwodu białostockiego (Marylski 1860: 39). W dniu 24 czerwca roku 1816, 
w drodze wymiany dóbr, za tzw. Klucz Mordy otrzymał on od Fryderyka von Kü-
hlena, również Stary i Nowy Ciechanowiec oraz wieś i folwark Malec (ArBiał, k. 
71–72v). Nie znamy kwoty zakupu, ale w chwili śmierci Dominika Ciecierskiego, 
Stary i Nowy Ciechanowiec oraz Dobra Ostrożańskie – czyli pozostałe majątki za-
kupione od Fryderyka von Kühlena i wszystkie dochody z nich uzyskiwane, wyce-
niono łącznie na 384 650 rubli (2 561 770 zł) (ArAugust, nr inw. III/786, s. 13). 

Nie wiadomo, kto sprawował władzę w Ciechanowcu, gdy rozpoczęła się wojna 
francusko-rosyjska 1812 roku. Być może osobą tą był komisarz wojskowy, porucz-
nik Zdunczyk [Zduńczyk]. Informacje na ten temat przynosi pismo, wystawione  
w Siemiatyczach, w dniu 4 sierpnia 1812 roku, skierowane do niego przez komisarza 
wojskowego z Siemiatycz, niejakiego Obryckiego. Czytamy w nim między innymi:  

Istotnym iest Gwardyi Narodowey celem i obowiązkiem wszystko w przyzwoitym po-
rządku właściwym iak było dotąd utrzymywać stanie. W. Pan zaś zaymuiąc na wolney 
drodze Żydow ciechanowieckich bydło, nadwerężyłeś dawne ich prawo oraz pruskiem  
i rosyiskiem sprzeciwiłeś się dekretom. Przeto pamiętay W.Pan, że żołnierz iest powin-
ność utrzymywać prawa, nie zaś niszczyć one i za prywatny stawiać interes (ArAugust, 
nr inw. III/522).  

Jest to niestety jedyny zachowany w omawianym zbiorze dokument z pamiętne-
go roku 1812. 

Po zakończeniu epoki napoleońskiej w zachowanej dokumentacji królują umo-
wy gospodarcze oraz niekończące się akta procesowe. W pozwie sądowym z roku 
1827, skierowanym przeciwko właścicielowi miasta – Dominikowi Ciecierskiemu, 
wyliczone zostały odwieczne prawa i przywileje mieszkańców Ciechanowca:  

Miasto Ciechanowiec od lat naydawnieyszych przywileiami Krolow polskich zaszczyco-
ne, miało nadane sobie przywileie lokacyine, a za niemi grunta, place, łaki i wolną propi-
nacyię. Rządziło się Prawem Magdeburskim, miało swoy Magistrat i Sąd Woytowski, 
przez starostow zwykle sprawowany. Opłaty iak od Obywateli Miasta Ciechanowca nig-
dy nie były większe wymagane nad groszy polskich dwadzieścia z iedney siedzibney 
włoki, bo lubo starostowie uciskać Mieszkańcow usiłowali, to wszelako zasłaniała lud od 
tego protekcya panuiącego. Z liczby Starostow naygwałtownieyszemi byli dla Mieszkań-
cow Ciechanowca dway Ossolińscy [Franciszek Maksymilian i Tomasz – przyp. aut.], 
którzy po sobie to Miasto posiadali. Ci to Starostowie chcąc wyzuć z wolności Miesz-
kańcow Ciechanowca, zabrali im wszelkie przywileie. Po nich posiadała obok dobr in-
nych i Miasto Ciechanowiec Hrabini Jabłonowska, lecz i ta w przedsiębraniu z swey 
strony przeciw Mieszkańcom nadużyciom procesem wstrzymana została. Kühlen Oby-
watel Pruski pod zeszłym Rządem nabywszy Dobra Ciechanowiec zastał Mieszkańcow 
przy prawach tych samych, od których żadnych danin ani powinności nad opłatę powy-
żey wymienioną z włoki nie śmiał wymagać (ArAugust, nr inw. III/533, k. 6–7v). 

__________ 
 
13 Patrz też: Miasto i wspomniane folwarki są przeze mnie prawem dziedzictwa nabyte od Wº Fryderyka 

Kühlena konsyliarza ekonomicznego Króla Jmci Pruskiego kupione. (ArAugust, nr inw. III/786, s. 4) 
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Sąd oddalił pozew Dominika Ciecierskiego z 15 stycznia 1828 roku o uchylenie 
niekorzystnego dla niego wyroku (ArAugust, nr inw. III/534), ale w kolejnej odsło-
nie, już po zakończeniu powstania listopadowego, w 1833 roku, przywrócił jego 
spadkobierców do pełni praw i skazał ciechanowieckich mieszczan na pokrycie do-
datkowo kosztów sądowych (ArAugust, nr inw. III/535). 

Z kolei w wyroku sądowym wydanym w 1833 roku, w sporze pomiędzy miesz-
kańcami Ciechanowca, a jego właścicielem, czytamy:  

Miasto Ciechanowiec, na wzór innych polskich miast, miało od dawna przywile-
je i prerogatywy, przez późniejszych królów polskich nadane, i rządziło się pra-
wem magdeburskim, jak dochowane dotąd akta od roku 1590 różnych czynno-
ści sądowych poświadczają (ArAugust, nr inw. III/535).  

W latach 30. XIX wieku najważniejsza była odbudowa gospodarcza Ciecha-
nowca ze zniszczeń powstałych w czasie powstania listopadowego. Sytuacja eko-
nomiczna miasta i jego mieszkańców była bardzo trudna, o czym świadczyć mogą 
liczne licytacje nieruchomości oraz inwentarza żywego należącego do mieszkańców 
Ciechanowca, w celu pokrycia ich zadłużenia. W Dodatku do Dziennika Urzędowe-
go Guberni Augustowskiej z 29 kwietnia (11 maja) 1839 roku znajdujemy między 
innymi obwieszczenie o licytacji (w maju–czerwcu 1839 roku) nieruchomości  
w miasteczku Ciechanowcu, z inspiracji Onufrego Pieńkowskiego głównego opieku-
na nieletniego Stefana Ciecierskiego, dóbr Ostrożan i miasta Ciechanowca z tegoż 
majątku utrzymującego się majątku należącego do kilkudziesięciu (wymienionych  
z imienia i nazwiska) mieszkańców Ciechanowca (Dodatek do Dziennika 1839: 
258–259). Zajęte przez komornika i wystawione na przymusową sprzedaż zostały: 
domy miejskie, wraz z zabudowaniami gospodarskimi, łąki, grunty orne i inne,  
z których dłużnicy zalegali z opłatą czynszu rocznego 833 talarów i 54 groszy pru-
skich oraz innych opłat dominialnych na łączną kwotę 91 talarów i 20 groszy pru-
skich (Dodatek do Dziennika 1839: 258–259). Licytacje nieruchomości oraz inwen-
tarza żywego stały się codziennością dla mieszkańców Ciechanowca w ciągu naj-
bliższych kilku dekad (ArAugust, nr inw. III/541a). 

Kłopoty finansowe nie ominęły również właściciela miasta. W roku 1834 Onu-
fry Pieńkowski upomniał się, w imieniu nieletniego Stefana Ciecierskiego, o pozo-
stawiony przez Szlachecką Opiekę powiatów bielskiego i drohiczyńskiego przy 
Antonim Szczuce majątek nazywanym Ciechanowieckim Zamkiem, a obecnie Bu-
jenką (NarArchHis op. 3, t. 987). Ostatecznie to jednak Szczuka wygrał ten spór,  
a jego spadkobiercy sprzedali w 1884 roku wspomniany majątek radcy Ilii Mazara-
kiemu14.  

Tymczasem odbył się ślub Stefana hr. Ciecierskiego z Marią Jadwigą hr. Rze-
wuską 12 października 1853 roku, w warszawskim Kościele Świętego Krzyża.  
__________ 
 
14 „Andrzej Szczuka syn Andrzeja sprzedaje miejskiemu radcy Ilii Mazarakij część majątku »Bujenka – 

Zamek Ciechanowiecki«. 1884 rok” (ArBiał). 
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O tym fakcie informuje zachowany w Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich  
z Bacik dokument (ArAugust, nr inw. III/3682). Od tego czasu Stefan Ciecierski 
rozpoczął blisko trzydziestopięcioletnie samodzielne rządy odziedziczoną rodową 
fortuną, w tej liczbie – Ciechanowcem. 

W omawianym zespole dokumentów pojawiają się nazwiska burmistrzów Cie-
chanowca. Pod koniec wieku XVIII jako pierwszy pojawia się Franciszek Xawery 
Nathan Cebrowius (Cibrovius) (ArAugust, nr inw. III/535). Pod koniec 1838 roku 
burmistrzem Nowego Miasta Ciechanowca jest Jan Lange (sprawujący swój urząd 
od około 1817 roku), jego podpis znajdujemy pod obwieszczeniem o wywłaszczeniu 
i licytacji nieruchomości w Ciechanowcu (ArAugust, nr inw. III/541a). W później-
szych czasach były ekspedytor poczty ciechanowieckiej, niejaki Kazimierz Górski, 
w roku 1862 występujący jako świadek w akcie notarialnym, jest już kolejnym bur-
mistrzem Nowego Miasta Ciechanowca (ArAugust, nr inw. III/543). 

Charakter i wielkość niniejszego opracowania uniemożliwiają szczegółowe za-
prezentowanie wszystkich dokumentów związanych z miastem Ciechanowcem 
wchodzących w skład Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik. Szerzej 
omówione zostały tylko niektóre z nich, regesty pozostałych dokumentów przedsta-
wione zostały w załączonym poniżej zestawieniu, w którym znalazły się również 
regesty dokumentów wykorzystanych w artykule.  

Pomimo wyrywkowej i bardzo ogólnej prezentacji, dokumenty wchodzące  
w skład Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik, stanowią cenną, choć 
mało znaną i słabo dotychczas wykorzystaną, bazę źródłową do historii Ciechanow-
ca i jego właścicieli, a szerzej – do dziejów całego Podlasia. 
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Aneks 
 
Wykaz dokumentów związanych z Ciechanowcem wchodzących w skład Ar-

chiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik 
 

 
L.p. 

 
Nr inw. 

 
Regest dokumentu 

 

 
Data 

1. III /495 Kontrakt zawarty między Tomaszem Ossolińskim a Żyda-
mi ciechanowieckimi na dzierżawę dochodów miejskich 

1761 

2. III/496 Kontrakt zawarty między Tomaszem Ossolińskim 
a Żydami ciechanowieckimi na dzierżawę dochodów 
miejskich – przedłużony na lata 1778 i 1779 

1777–1779 

3. III/497 Kontrakt Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej 
z Żydami ciechanowieckimi o kadkę 

1791 

4. III/498 Kontrakt Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej 
z Żydami ciechanowieckimi o kadkę 

1792 

5. III/499 Kontrakt Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej 
z Żydami ciechanowieckimi o kadkę 

1796 

6. III/500 Kontrakt na pędzenie i wyszynk gorzałki w mieście 
Ciechanowcu 

1797 

7. III/501 Extrakt z Xiąg Woytowskych Magdeburgi Ciechano-
wieckiey 

1744 

8. III/503 Dokument fundacyjny cerkwi unickiej świętego Jerze-
go Męczennika w Ciechanowcu 

1750 

9. III/505 Pożyczka 10.000 zł przez Kahał ciechanowiecki od 
Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej 

1794 

10. III/506 Kontrakt dzierżawy propinacyjnej zawarty między 
Katarzyną z Ossolińskich Jabłonowską a Żydami 
ciechanowieckimi 

1797 

11. III/507 Instruktarz arendy propinacyjnej w mieście Ciechanowcu 1800–1804 
12. III/508 Kontrakt dzierżawy propinacyjnej w Nowym Mieście 

Ciechanowcu zawarty między Fryderykiem von Kü-
hlenem a Żydami ciechanowieckimi 

1815 

13. III/509 Fryderyk von Kühlen wydzierżawia Żydowi Jankielowi 
Kordkowiczowi na trzy lata karczmę w Ciechanowcu 

1813 

14. III/510 Oświadczenie kupców i szynkarzy żydowskich z Ciecha-
nowca skierowane do Dominika Ciecierskiego 

1821 

15. III/511 Kontrakt dzierżawy propinacyjnej w Ciechanowcu 
zawarty między Fryderykiem von Kühlenem a Żydem 
Fajbuszem Szajkowiczem 

1816 

16. III/512 Kontrakt dzierżawy propinacyjnej w Ciechanowcu 
zawarty między Fryderykiem von Kühlenem a Żydem 
Pinkusem Sanelowiczem 

1816 
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17. III/513 Kontrakt dzierżawy szynku na przedmieściu Ciecha-
nowca zawarty między Fryderykiem von Kühlenem a 
Żydem Fajbuszem Pellkowskim 

1816 

18. III/514 Roczny kontrakt dzierżawy szynku na przedmieściu 
Ciechanowca 

1816 

19. III/515 Roczny kontrakt dzierżawy zawarty między Dominikiem 
Ciecierskim a arendarzami żydowskimi z Ciechanowca 

1818 

20. III/516 Roczny kontrakt dzierżawy zawarty między Domini-
kiem Ciecierskim a arendarzami żydowskimi z Cie-
chanowca 

1817 

21. III/517 Roczny kontrakt dzierżawy zawarty między Domini-
kiem Ciecierskim a arendarzem Żydem Abrahamem 
Tobiaszewiczem  

1819 

22. III/518 Dwuletni kontrakt dzierżawy zawarty między Dominikiem 
Ciecierskim a arendarzami żydowskimi z Ciechanowca 

1820 

22. III/519 Kontrakt trzyletni (1830–1833) zawarty między opie-
kunami Stefana Ciecierskiego a arendarzami żydow-
skimi z Ciechanowca 

1830 

22. III/520 Kontrakt trzyletni (1833–1836) zawarty między opie-
kunami Stefana Ciecierskiego a arendarzami żydow-
skimi z Ciechanowca 

1833 

23. III/521 Kontrakt trzyletni (1839–1842) zawarty między opie-
kunami Stefana Ciecierskiego a arendarzami żydow-
skimi z Ciechanowca 

1839 

24. III/522 Pismo komisarza Obryckiego z Siemiatycz do komisa-
rza Zdunczyka [Zduńczyka] w Ciechanowcu 

1812 

25. III/523 Odpis oblaty w grodzie nurskim przywilejów dla Ży-
dów ciechanowieckich z 1743 roku 

1743 
(1868) 

26. III/524 Dymensya Placów przy ul. Kozarskiej (...) oraz Dro-
hickiej i Kusej w Ciechanowcu po pożarze 1755 r. ... 

1755 

27. III/525 Regestr kwoty od Starozakonnych (...) Die 10 mensis 
9-bris 1755 A° spisany 

1755 

28. III/526 Regestr flisom zapłaty z roku [17]92go na sumę 1671 zł 1792 
29. III/527 Spis mieszkańców Ciechanowca w 1796 roku 1796 
30. III/528 Pokwitowanie przez Fryderyka von Kühlena kwoty 

1640 zł odebranej od J. Mordkowicza i J. Michalewi-
cza, jako raty opłaty od kahału w Ciechanowcu 

1815 
(1876) 

31. III/529a Komplanacja zawarta przez Fryderyka von Kühlena 
z mieszczanami ciechanowieckimi zmieniająca pańsz-
czyznę na czynsz  

1806 
1870 

32. III/529b Tłumaczenie rosyjskie plenipotencji udzielonej przez 
mieszczan ciechanowieckich osobom uprawnionym do 
zawarcia aktu komplanacji z Fryderykiem von Kühle-
nem  

1870 
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33. III/529c Oryginał plenipotencji udzielonej przez mieszczan 
ciechanowieckich osobom uprawnionym do zawarcia 
aktu komplanacji z Fryderykiem von Kühlenem 
o zamianie pańszczyzny na czynsz 

1806 

34. III/529d Tłumaczenie rosyjskie aktu komplanacji zawartej 
przez mieszczan ciechanowieckich z Fryderykiem von 
Kühlenem  

1870 

35. III/530 Odpowiedź Wydziału Administracyjnego Komisji 
Województwa Augustowskiego w sprawie skargi 
mieszczan ciechanowieckich na bezprawne pobieranie 
świadczeń przez właściciela miasta 

1818 

36. III/531 Wyrok Trybunału Cywilnego I Instancji Województwa 
Augustowskiego w sprawie pomiędzy mieszczanami 
ciechanowieckimi a byłym i obecnym właścicielem 
miasta 

1821 

37. III/532 Wyrok zaoczny Trybunału Cywilnego I Instancji Wo-
jewództwa Augustowskiego w sprawie pomiędzy 
mieszczanami ciechanowieckimi a właścicielem mia-
sta w sprawie zapłaty zaległych czynszów za lata 
1806–1822 

1822 

38. III/533 Wyrok zaoczny Trybunału Cywilnego I Instancji Wo-
jewództwa Augustowskiego w Łomży w sprawie kom-
planacji zmieniającej pańszczyznę na czynsz w Cie-
chanowcu 

1827 

39. III/534 Wyrok Trybunału Cywilnego I Instancji Województwa 
Augustowskiego w Łomży w sprawie między Domini-
kiem Ciecierskim a mieszczanami ciechanowieckimi 
o unieważnienie komplanacji zmieniającej pańszczy-
znę na czynsz  

1828 

40. III/535 Wyrok Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego w War-
szawie w sprawie między opiekunami nieletniego Stefana 
Ciecierskigo, a mieszkańcami Ciechanowca  

1833 

41. III/536 Wyrok w sprawie między opiekunami nieletniego 
Stefana Ciecierskiego a mieszczanami ciechanowiec-
kimi o ponownym rozpatrzeniu wyroku z roku 1823  

1836 

42. III/537 Dublet wyroku w sprawie między opiekunami nielet-
niego Stefana Ciecierskiego a mieszczanami ciecha-
nowieckimi o ponownym rozpatrzeniu wyroku z roku 
1823 

1836 

43. III/538 Wyrok Trybunału Cywilnego I Instancji Województwa 
Augustowskiego w sprawie między opiekunami Stefa-
na Ciecierskiego a mieszczanami ciechanowieckimi 
żądającymi uchylenia wyroku z roku 1822 o zapłatę 
zaległych czynszów 

1837 
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44. III/539 Kontrakt między opiekunami nieletniego Stefana Cie-
cierskiego a Michelem Różą, w sprawie nabycia domu 
nr 44 w Nowym Ciechanowcu wraz z gruntem i inny-
mi zabudowaniami  

1839 

45. III/540 Onufry Pieńkowski, opiekun Stefana Ciecierskiego, 
wypuszcza w wieczystą dzierżawę Piotrowi i Mar-
cjannie Mórawskim grunty i budynki pod numerem 
policyjnym 89 w Nowym Ciechanowcu  

1839 

46. III/541a Obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Ciechanowcu  1838 
47. III/541b Pokwitowanie za obwieszczenie w „Dzienniku Guber-

nialnym” w sprawie wywłaszczenia nieruchomości 
w Mieście Ciechanowcu 

1838 

48. III/542 Wyciąg główny umowy między Stefanem Ciecierskim 
i Janem Nepomucenem Bizańskim, z jednej, a Jaku-
bem Tatarkiewiczem, z drugiej strony, o wykonanie 
kamiennego nagrobka 

1848 

49. III/543 Potwierdzenie przez Stefana Ciecierskiego otrzymania 
całej zaległej wierzytelności od mieszczan Nowego 
Miasta Ciechanowca  

1862 

50. III/544 Dodatkowa umowa do „Komplanacji” zawarta po-
między Fryderykiem von Kühlenem a mieszczanami 
ciechanowieckimi 

1806 
1871 

51. III/545 Potwierdzenie przyjęcia należności za dzierżawione 
dobra kostusińsko-ciechanowieckie przez Stefana 
Ciecierskiego 

1865 

52. III/546 Nakaz sądowy wydany na prośbę Katarzyny z Osso-
lińskich Jabłonowskiej zobowiązujący kahał ciecha-
nowiecki do uiszczania stosownych opłat 

1802 

53. III/547 Odpis rejestru poborów żydowskich sporządzonego 
19.08.1797 roku 

1803 

54. III/548 Kopia aktu komplanacji zawartej przez Żydów cie-
chanowieckich z Fryderykiem von Kühlenem 

1829 

55. III/549 Kopia aktu komplanacji zawartej przez Żydów cie-
chanowieckich z Fryderykiem von Kühlenem 

1829 

56. III/551a „Instruktarz dominialny poborów w Ciechanowcu” 
(dotyczy opłat od szynkujących i opłat targowych) 

1803 

57. III/551b Niemieckie tłumaczenie „Instruktarza dominialnych 
poborów w Ciechanowcu” (dotyczy opłat od szynku-
jących i opłat targowych) 

1871 

58. III/551c Rosyjskie tłumaczenie „Instruktarza dominialnych 
poborów w Ciechanowcu” (dotyczy opłat od szynku-
jących i opłat targowych) 

1872 

59. 552a Taryfa opłat miejskich Ciechanowca (od szynkują-
cych, targowego, od rzeźni, młynowego i innych) 

1825-
1826 
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60. 552b Taryfa opłat miejskich Ciechanowca (od szynkują-
cych, targowego, od rzeźni, młynowego i innych), 
sporządzona przez asesora sądowego 

1826 

61. III/553 Kopia wyroku sądowego w sprawie między Katarzyną 
z Ossolińskich Jabłonowską a mieszczanami ciecha-
nowieckimi 

1798 

62. III/554 Kopia wyroku sądowego w sprawie między Katarzyną 
z Ossolińskich Jabłonowską a mieszczanami ciecha-
nowieckimi (tłumaczenie z niemieckiego) 

XIX w. 

63. III/555a Wyrok sądowy w sprawie między Katarzyną z Osso-
lińskich Jabłonowską a mieszczanami ciechanowiec-
kimi ustalający ich powinności dominialne 

1798 

64. III/555b Tłumaczenie na język polski wyroku sądowego w sprawie 
między Katarzyną z Ossolińskich Jabłonowską a miesz-
czanami ciechanowieckimi ustalający ich powinności 
dominialne 

1879 

65. III/555c Tłumaczenie na język rosyjski wyroku sądowego w spra-
wie między Katarzyną z Ossolińskich Jabłonowską 
a mieszczanami ciechanowieckimi ustalający ich powin-
ności dominialne 

1879 

66. III/556 Akt pełnomocnictwa dla Ludwika Sawickiego do 
dokonania extabulacji (wpis w księdze hipotecznej 
anulujący wpis dokonany poprzednio jako już bez-
przedmiotowy) 10.000 talarów z dóbr Ciechanowiec 
i folwarku Malec 

1823 

67. III/557 Kopia aktu kupna-sprzedaży Ciechanowca przez 
Fryderyka von Kühlena Antoniemu Szczuce 

1806 

68. III/558 Trzy pokwitowania odbioru odsetek od kapitału 
10.000 zł od Dominika Ciecierskiego przez przełożoną 
Sióstr Miłosierdzia 

1810-
1811-
1813 

69. III/559 Wezwanie Dominika Ciecierskiego przed Komisję 
Sprawiedliwości w Ciechanowcu 

1808 

70. III/561a List A. Włodkowskiego w sprawie opłat uiszczonych 
przez kahał i żydowskich rzemnieślników w Ciecha-
nowcu 

1835 

71. III/561b Odpis oblaty w grodzie nurskim przywileju z 1712 
roku wydanego przez biskupa łuckiego i brzeskiego 
Aleksandra Wyhowskiego dla kahału i synagogi 
w Ciechanowcu 

1743 

72. III/574 „Specyfikacya spraw W (...) Teodory z Xiążąt Woro-
nieckich Ciecierskiej...”  
(opisany jest konflikt trwający od 1750 roku pomię-
dzy Ignacym Ciecierskim a właścicielami Ciecha-
nowca) 

1773 
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73. III/576 Wyrok Trybunału Radomskiego w sprawie o rozłoże-
nie kontrybucji między urzędnikami ziemi drohickiej 
a właścicielami większych miast (Siemiatycze, Mordy, 
Ciechanowiec, Wysokie) 

1757 

74. III/580 Sprawozdanie z działania w Ciechanowcu delegatów 
biskupa łuckiego i biskupa brzeskiego w sprawie 
właścicieli miasta przeciwko proboszczowi ciechano-
wieckiemu ks. Andrzejowi Sienickiemu 

1662 

75. III/582 Doręczenie pozwów w sprawie o rozłożenie kontrybucji 
Jabłonowskim z Siemiatycz, Potockim z Wysokiego, Osso-
lińskim z Ciechanowca, Ciecierskim z Mord i innym  

1756 

76. III/583 Wyrok Trybunału Radomskiego w sprawie o rozłoże-
nie kontrybucji Jabłonowskim z Siemiatycz, Potockim 
z Wysokiego,Ossolińskim z Ciechanowca Ciecierskim 
z Mord i innym 

1756 

77. III/584 Relacja woźnego sądowego o doręczeniu pozwów 
w sprawie o rozłożenie kontrybucji i subsidium chari-
tativum z pozwu J. Ossolińskiego, Baltazara Ciecier-
skiego i innych 

1745 

78. III/585 Zeznanie woźnego sądowego Tomasza Felicianika 
o doręczeniu pozwów na Trybunał Radomski między 
innnymi Tomaszowi Ossolińskiemu z Ciechanowca 
w sprawie o zaległe podatki z ziemi drohickiej 

1758 

79. III/586 Oblata protestacji złożonej w grodzie drohickim przez 
między innnymi Tomasza Ossolińskiego z Ciechanow-
ca w sprawie przeciwko urzędnikom ziemi drohickiej 
w sprawie o złe rozłożenie kontrybucji z 1752 roku  

1756 

80. III/587 Oblata zeznania woźnego sądowego o doręczeniu 
pozwów na Trybunał Radomski w sprawie przeciwko 
notariuszowi grodzkiemu brańskiemu i urzędnikom 
ziemi drohickiej  

1757 

81. III/588 Oblata zeznania woźnego sądowego o doręczeniu 
pozwów na Trybunał Radomski: Janowi Kajetanowi 
i Annie Jabłonowskim z Siemiatycz, Eustachemu 
i Mariannie Potockim z Wysokiego, Tomaszowi Osso-
lińskiemu z Ciechanowca i innym, na wniosek urzęd-
ników i szlachty z ziemi drohickiej  

1756 

82. III/589 Oblata w grodzie nurskim „manifestacji” Katarzyny
 z Ossolińśkich Jabłonowskiej w sprawie nękania 
przez wierzycieli Żydów ciechanowieckich 

1792 

83. III/590 Oblata „manifestacji” wydanej między innymi w imie-
niu Tomasza Ossolińskiego z Ciechanowca w sprawie 
niezgodnego z prawem rozłożenia kontrybucji z ziemi 
drohickiej 

1755 
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84. III/591 Zeznanie woźnego sądowego o doręczeniu pozwów 
na Trybunał Lubelski między innnymi Tomaszowi 
Ossolińskiemu z Ciechanowca w sprawie o niezgo-
dne z prawem rozłożenie kontrybucji z ziemi drohic-
kiej 

1755 

85. III/592a Przywilej na budowę synagogi wydany Żydom cie-
chanowieckim przez Idziego Bremera (tekst w języku 
łacińskim i tłumaczenie na język polski)  

1743 

86. III/592b Tłumaczenie na język rosyjski przywileju na budowę 
synagogi wydanego Żydom ciechanowieckim przez 
Idziego Bremera  

1868 

87. III/593a Przywilej na budowę synagogi wydany Żydom cie-
chanowieckim przez Idziego Bremera (tekst w języku 
łacińskim i tłumaczenie na język polski). Tekst jak 
w dokumencie III/592a 

1743 

88. III/593b Przywilej na budowę synagogi wydany Żydom cie-
chanowieckim przez Idziego Bremera (tekst w języku 
łacińskim i tłumaczenie na język polski). Tekst jak 
w dokumencie III/592b 

1867/1868 

89. III/594 Dekret remisji z sądu grodzkiego brańskiego do Try-
bunału Radomskiego sprawy między urzędnikami 
ziemi drohickiej a właścicielami większych miast 
(Siemiatycze, Mordy, Ciechanowiec, Wysokie) o nie-
zgodne z prawem rozłożenie kontrybucji 

1745 

90. III/601 Oblata w grodzie drohickim dekretu Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego nakazującego urzędnikom ziem-
skim powołanie Komisji Dobrego Porządku w Drohi-
czynie oraz mniejszych miastach podlaskich. 

1779 

91. III/630 Wyciąg z protokołu komisji do zbadania sporu pomię-
dzy ks. Andrzejem Sienickim a właścicielami Ciecha-
nowca – Nikodemem Jabłonowskim i jego żoną – 
Eleonorą z Irzykowiczów 

1666 

92. III/786 Testament Dominika Ciecierskiego z Ciechanowca 1828 
93. III/1048 Dodatek do Dziennika Urzędowego Guberni Augu-

stowskiej, Nr 19 z 29 kwietnia (11 maja) 1839 roku 
(zawiera m.inn. zawiadomienie o licytacji nierucho-
mości w Ciechanowcu) 

1839 

94. III/1050 Dodatek do Dziennika Urzędowego Guberni Augu-
stowskiej, Nr 48 z 29 kwietnia (11 maja) 1839 roku 
(zawiera m.inn. zawiadomienie o licytacji nierucho-
mości w Ciechanowcu) 

1839 

95. III/1183 „Sumariusz dokumentów w sprawie Stefana Ciecier-
skiego dziedzica dóbr ciechanowieckich przeciwko 
mieszczanom miasta Ciechanowca Nowego...” 

1834? 
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96. III/1184 „Regestr zaległych czynszów na mieszczanach tak 
z roku 1795 jako i z roku 1796...” (dotyczy mieszczan 
ciechanowieckich) 

1796? 

97. III/1185 Kontrakt trzyletni (1836-1839) zawarty między opie-
kunami Stefana Ciecierskiego a arendarzami żydow-
skimi z Ciechanowca 

1836 

98. III/1337 Marianna Bremerówna wdowa po chorążym. nurskim 
Jerzym Ossolińskim i Marcinie z Obór Oborskim 
wojewodzie podlaskim, zastawia dobra ciechanowiec-
kie Janowi Stanisławowi Beydo- Rzewuskiemu na 
3 lata. 

1701 

99. III/1380 Pismo biskupa łuckiego i brzeskiego Tomasza z Leże-
nic Leżeńskiego w sprawie przeniesienia proboszcza 
ciechanowieckiego Andrzeja Sienickiego na parafię 
łomżyńską 

1670 

100. III/3675 Kopie dekretów wydanych w imieniu króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma III z lat 1802 i 1803 w sprawie 
sporu między właścicielką Ciechanowca Katarzyną 
Jabłonowską a kahałem ciechanowieckim 

1871 

101. III/3676 Kopia dokumentu wydanego w imieniu króla pruskie-
go Fryderyka Wilhelma III z lat 1802 i 1803 w spra-
wie sporu między właścicielką Ciechanowca Katarzy-
ną z Ossolińskich Jabłonowską a kahałem ciechano-
wieckim 

1871 

102. III/3680 Kopia aktu ślubu zawartego w 1853 roku przez Stefana 
Dominika Ciecierskiego z Marią Jadwigą Rzewuską 

1877 

103. III/3682 Kopia aktu ślubu zawartego w 1853 roku przez Stefa-
na Dominika Ciecierskiego z Marią Jadwigą Rze-
wuską 

1877 

104. III/3683 Kopia dokumentu z 1802 roku w sprawie sporu mię-
dzy właścicielką Ciechanowca Katarzyną z Ossoliń-
skich Jabłonowską a kahałem ciechanowieckim 
o spłatę pożyczki pieniężnej 

1878 

105. III/3684 Dublet kopii dokumentu z 1802 roku w sprawie sporu 
między właścicielką Ciechanowca Katarzyną z Osso-
lińskich Jabłonowską a kahałem ciechanowieckim
 o spłatę pożyczki pieniężnej 

1878 

106. III/3807 Obwieszczenie Komisji Sprawiedliwości o planowanej 
na dzień 31.12.1797 roku licytacji w Ciechanowcu 
zwierząt domowych oraz konfekcji damskiej i męskiej 

1797 

107. III/3808 Dublet obwieszczenia Komisji Sprawiedliwości 
o planowanej na dzień 31.12.1797 roku licytacji 
w Ciechanowcu zwierząt domowych oraz konfekcji 
damskiej i męskiej 

1797 
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108. III/3812 Kopia dokumentu w sprawie sporu między właściciel-
ką Ciechanowca Katarzyną z Ossolińskich Jabłonow-
ską a karczmarzami żydowskimi 

1875 

109. III/3813 Dublet kopii dokumentu w sprawie sporu między 
właścicielką Ciechanowca Katarzyną z Ossolińskich 
Jabłonowską a karczmarzami żydowskimi 

1875 

110. III/3814 Przysięga urzędnika wyceniającego w Ciechanowcu 
wystawione na licytację ubiory i woły o bezstronności 
i uczciwości dokonanej wyceny oraz nieprzekupności 
„wyceniacza” 

1797 

111. III/3815 Akt ostatniej woli ks. Alberta Moczulskiego- probosz-
cza ciechanowieckiego 

1683 

112. III/3816 Fragment kopiariusza dokumentów majątkowych 
rodziny Wojtkowskich z Ciechanowca 

1638-
1668? 

113. III/3817 Kopia wyroku Trybunału w Lublinie w sporze pomię-
dzy parafią w Ciechanowcu a Bremmerami i Jabło-
nowskimi z drugiej strony 

1664 

114. III/3818 Akta procesowe pomiędzy Jabłonowskimi a proboszczem 
proboszczem ciechanowieckim ks. Andrzejem Sienickim 

1661 

115. III/3819a-g Dokumenty dotyczące sporu Katarzyny z Ossolińskich 
Jabłonowskiej z mieszczanami ciechanowieckimi 

1797 

116. III/3820a-c Dokumenty dotyczące sporu Katarzyny z Ossolińskich 
Jabłonowskiej z mieszczanami ciechanowieckimi 

1797 

117. III/3821 „Akta procesowe żydostwa ciechanowieckiego...” 1797 
118. III/3822 Dokumenty dotyczące sporu Katarzyny z Ossolińskich 

Jabłonowskiej z mieszczanami ciechanowieckimi 
1797 

119. III/3823 Dokumenty dotyczące sporu Katarzyny z Ossolińskich 
Jabłonowskiej z mieszczanami ciechanowieckimi 

1797 

120. III/3828 Komplanacja zawarta przez Fryderyka von Kühlena z 
mieszczanami ciechanowieckimi zmieniająca pańsz-
czyznę na czynsz 

1806? 

121. III/3830 Akta procesowe w sporze pomiędzy rodziną Jabło-
nowskich a proboszczem ciechanowieckim ks. Andrze-
jem Sienickim  

1668 

122. III/3832a,b Dokument sądowy dotyczący Ciechanowca 1804 
123. III/3833 Spis fiskalny mieszkańców Ciechanowca (42 osoby) 1798 
124. III/3834 Dekret w sprawie podziału majątku Ciechanowiec 

(tekst niejasny) 
1808 

125. III/3843 Dekret zatwierdzający ugodę zawartą pomiędzy Je-
rzym Monwidem Irzykowiczem a proboszczem cie-
chanowieckim ks. Andrzejem Sienickim  

1650 

126. III/3869 Kontrakt zawarty pomiędzy rodziną Jabłonowskich 
a proboszczem ciechanowieckim ks. Andrzejem Sie-
nickim  

1667 
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127. III/3964 Akta procesowe właścicieli Ciechanowca z tutejszym 
żydowskim kahałem o zapłatę 65 talarów 

1799 

128. III/3965 Akta procesowe właścicieli Ciechanowca z miejsco-
wymi Żydami  

1798 

129. III/3966 Akta procesowe mieszkańców Ciechanowca dotyczące 
sporu z Katarzyną z Ossolińskich Jabłonowską 

1802 

130. III/3972 Wykaz i opisanie podatków, które winni płacić miesz-
kańcy Ciechanowca na rzecz właścicieli miasta 

1797 

131. III/3973 Pokwitowanie podatku odebranego przez Katarzynę 
z Ossolińskich Jabłonowską kwoty 115 florenów 

1797 

132. III/3974 Wyrok sądowy egzekucja zaległych podatków na rzecz 
sukcesorów Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej 

1803 

133. III/3975 Wykaz i opisanie podatków, które winni płacić miesz-
kańcy Ciechanowca na rzecz właścicieli miasta 

koniec 
XVIII w. 

134. III/3976 Wyrok sądowy egzekucja zaległych podatków na rzecz 
Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej 

1797 

135. III/3977 Dokument majątkowy dotyczący Katarzyny z Ossoliń-
skich Jabłonowskiej 

1796 

136. III/3978 Spłata 100 florenów (odsetek od długu wysokości 
1.000 florenów) przez Nieborskiego z Nieborzyna(?) 
na rzecz właścicieli Ciechanowca 

1663 

137. III/3979 Oblata ugody zawartej pomiędzy biskupem łukowskim 
i brzeskim – ks. Andrzejem Gembickim a ks. Andrze-
jem Sienickim  

1659 

138. III/3980 Dekret Konsystorza Warszawskiego w sprawie ks. 
Andrzeja Sienickiego, proboszcza ciechanowieckiego 

1662 

139. III/3981 Wypis z akt Konsystorza Warszawskiego (w sprawie 
ks. Andrzeja Sienickiego, proboszcza ciechanowiec-
kiego) 

1667 

140. III/3982 Dokument dotyczący sporu ks. Andrzeja Sienickiego, 
proboszcza ciechanowieckiego, z właścicielami miasta 

1668 

141. III/3983 Dokument dotyczący Ciechanowca – tekst niejasny 1676-1677 
142. III/4005 Kontrakt pomiędzy Stefanem Ciecierskim a Żydami 

ciechanowieckimi – Berkiem Orlańskim i Szajom Juda 
Landonem 

1878 

143. III/4006 „Opis ziem Starego i Nowego Miasteczka Ciecha-
nowca według planu byłej pruskiej kamery w 1801 
sporządzony przez geometrę Schindlera” 

po 1801 

144. III/4009 Dokument dotyczący pruskiej komisji porządkowej 
działającej w Ciechanowcu 

1802 

145. III/4011 Dokument pruskidotyczący Ciechanowca 1805 
146. III/4012 Dokument pruski dotyczący Ciechanowca 1805 
147. III/4013 Wymiar podatków z miasta Ciechanowca XIX w. 
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148. III/4022 Dwa dokumenty finansowe dotyczące Ciechanowca 1809 
149. III/4023 Dokument finansowy dotyczący Ciechanowca 1804 
150. III/4027 Dokumenty dotyczące propinacji w Ciechanowcu 1798, 1804 
151. III/4028 Dwie umowy zawarte pomiędzy Żydami ciechano-

wieckimi a właścicielami miasta 
 

152. III/4029a-c Wykaz podatków dominialnych należnych właścicie-
lom Ciechanowca od tutejszych mieszkańców 

1806, 
1810,1870 

153. III/4036 Kontrakt na dzierżawę młyna wodnego w Ciecha-
nowcu 

1815 

 
 

Summary 

In the collection of the Museum of Agriculture. of Fr. K. Kluk in Ciechanowiec 
there  is a unique set of handwritten documents, leaflets, and fragments of ancestral 
archives of prominent Polish families: Kiszkowie, Gembiccy, Ciecierscy, 
Jablonowscy, Ossolińscy and others. The archive is called the Archive of Au-
gustynowiczowie-Ciecierscy from Baciki. 

In that set of archives there is a large group of documents (over 100 items) of 
Ciechanowiec and its contemporary owners. This is due to the fact that both Ciech-
anowiec and surrounding villages, were for several hundred years owned by men-
tioned families. 

Mentioned archive team, despite the huge advantages of cognition, is almost 
completely unknown; it is used only occasionally, mostly by students writing their 
bachelor thesis and employees of the Agricultural Museum. of Fr. K. Kluk in Ciech-
anowiec who are preparing their scientific articles. 
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Nazwy budynków, pomieszczeń i przestrzeni 
w zabudowie dworskiej 
 

 
Dwór, po staropolsku nazywany też dworzec lub dworzyszcze, upowszechnia się 

jako nazwa szlacheckiej siedziby w polszczyźnie późnego średniowiecza. Pochodzi 
z języka prasłowiańskiego (*dvorъ, ≤ pie. dhṷer-, dhṷǒr ‘drzwi’), a była to prawdo-
podobnie przestrzeń zamknięta drzwiami, w obrębie której znajdował się szałas 
(Lindert 1978: 82). Zakres znaczenia nazwy dwór na przestrzeni wieków ulegał 
zmianie. Od XIV wieku określano w ten sposób nie tylko główny budynek miesz-
kalny, ale także jego otoczenie (Boryś 2005: 135). Dopiero później leksemem dwór 
zaczęto określać samą rezydencję. W XIX wieku, kiedy rozwarstwienie społeczne 
pogłębiło się, dworami nazywano tylko bardziej okazałe rezydencje, zaś mniejsze  
i mniej zdobne nazywano dworkami. W opracowaniu chciałabym się zająć nie dwo-
rem jako domem głównym, lecz nazwami budynków, pomieszczeń i przestrzeni  
w zabudowie dworskiej, pokazać ich semantykę, strukturę i pochodzenie. Źródłem 
ekscerpowanych materiałów są poradniki Karoliny Nakwaskiej (Nakwaska 1857)  
i Łukasza Gołębiowskiego (Gołębiowski 1830), inwentarze dworskie (Górska 2000), 
pamiętniki (Domańska-Kubiak 2004) z XVIII i XIX wieku.  

Budynki znajdujące się w zabudowie dworskiej mają bardzo różne przeznacze-
nie. Te, które położone były blisko domu głównego/pańskiego pełniły funkcje słu-
żebne. Słowo dom używane we wszystkich chyba językach słowiańskich, najczęściej 
oznacza zabudowania mieszkalne, wywodzi się z prasłowa *domъ i zawiera prain-
doeuropejski pień dem ‘budować’, a pierwotnie ‘razem spajać’. Budynkiem służeb-
nym była oficyna/oficyna dworska, która w inwentarzu majątku Zawołoszyce (Gór-
ska 2000: 76) nazywana jest „z angielska” rumem gościnnym (por. ang. room ‘pokój’ 
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(Grzebieniowski 1998)). W słowniku oficyna (łac. officina ‘oficyna’) to ‘skrzydło 
pałacu lub budynek wolno stojący w pobliżu pałacu czy dworu, zawierający kuchnię, 
piekarnię, mieszkania oficjalistów, czasem pokoje gościnne’ (Tokarski 1980: 522). 
Przeznaczenie pomieszczeń w oficynie w dużej mierze zależało od wielkości domu 
głównego, liczby domowników, rezydentów oraz służby. Im większy był dom głów-
ny, tym więcej pomieszczeń w oficynie pełniło tylko funkcje gospodarcze oraz sy-
pialne dla służby (niepracującej w domu głównym). Przykład takiego nowożytnego, 
nieklasycznego domu wiejskiego mamy w projektach Karola Chojnackiego i Broni-
sława Brodzic-Żochowskiego z 1874 (Górska 2000: 38).  

W oficynie K. Nakwaska proponuje urządzić kuchnię (st.-w.-niem. kuchina,  
z łac. coquina ‘piec kuchenny’, ‘izba z piecem kuchennym’) i pokój dla kucharki. 
Obok niej łaźnię (por. psł. *lazьńa ‘pomieszczenie z urządzeniami do kąpieli paro-
wej…’) i pralnię (derywat od prać z formantem -alnia (por. psł. *pьrati ‘bić, tłuc, 
uderzać, razić’), ze względu na możliwość grzania wody w kuchni. Jeśli kuchnia 
znajdowała się w domu głównym, oficyna była wtedy wyłącznym królestwem go-
spodyni, zajmującej się praniem i przydomowym inwentarzem (kucharka miała 
wtedy pokój w domu głównym przy kuchni). Dlatego K. Nakwaska przewiduje tam 
pomieszkanie dla gospodyni oraz pomieszkanie dla służących (derywat od pomiesz-
kiwać z formantem -anie; por. psł. *mešьkati ‘zatrzymywać się gdzieś…’). Proponu-
je też umieścić tam spiżarnię do przechowywania żywności (derywat z formantem -
arnia; por. śrwniem. spȋse ‘jadło, pożywienie, wikt, prowiant; gospodarstwo domo-
we’), skoro ma znajdować się tam też kuchnia. Ponadto jedno z pomieszczeń oficyny 
przeznacza na warsztat stolarski, gdzie znalazłyby miejsce niezbędne narzędzia do 
drobnych napraw domowych. Na strychu (por. śrwniem. esterȋch/esterich/estrich 
‘posadzka kamienna, bruk uliczny’) oficyny suszono bieliznę. 

Na zewnątrz w pobliżu oficyny i dworu – dla wygody – budowano też składzik 
na drzewo (por. psł. *klasti ‘kłaść’), nazywany drwalnią/drewutnią (derywaty od 
drwa lub drewno z formantami -alnia lub -utnia; por. psł. *drъvьno ‘ścięte drzewo’). 
W inwentarzu dóbr z Zawołoszyc wspomina się też o kuchni czeladzi oraz o od-
dzielnym budynku do pieczenia chleba nazywanym piekarnią (derywat z formantem 
-(ar)nia; psł. *pekti ‘piec, smażyć’) lub czeladnią (derywat od czeladź z formantem -
nia lub od czeladnik; w stp. w XV w. ‘służba domowa, słudzy, domownicy’ także 
‘rodzina, ród’; por. psł. *čeľadь ‘rodzina, ród, wspólnota rodowa, wszyscy domow-
nicy; poddani, służba). 

Niezwykle ważne było w dawnych czasach umiejętne przechowywanie żywno-
ści, służyły do tego różne pomieszczenia. Jednym z nich była piwnica (derywat od 
piwny z formantem -ica, ewentualnie -nica od piwo; por. psł. *pivo, *pivьnъ ‘piwo’, 
‘piwny’), w której trzymano nie tylko piwo, czy inne napoje, ale także warzywa. 
Dlatego takich piwnic było zwykle więcej. Szczególną pieczą przez gospodarza 
domu otoczona była piwnica na trunki. Jeśli gospodarz był zamożniejszy, oddzielnie 
składowano wina i nalewki w winiarni (derywat od wino z formantem -arnia; por. 
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psł. *vino, zapożyczenie z łac. vīnum ‘wino’). Lepsze, kosztowniejsze rzeczy, takie 
jak drogie wina, nalewki czy nawet cukier zamykano w apteczce (gr. apothḗkē 
‘skład’ Tokarski 1980: 44), która mogła być tylko szafą lub oddzielnym pomiesz-
czeniem (również na „medykamenty domowej roboty”). Osobno przechowywano 
też warzywa i owoce, nazywając pomieszczenia dla nich schowaniami (derywat od 
schować z formantem -anie; chować od XIV w. ‘kłaść, umieszczać w miejscu zakry-
tym, zamkniętym, bezpiecznym…’; por. psł. *chovati ‘przechowywać…’). Schowa-
nie tylko dla warzyw nazywano warzywnią (derywat od warzywo z formantem -nia 
lub od warzywny; ‘jarzyna’, dawniej od XV w. i dziś dial. ‘gotowany pokarm, stra-
wa’; por. psł. *vartiti ‘gotować’). W inwentarzu Zawołoszyc wymienia się też piw-
nicę na mleko – mlecznica (derywat od mleczny z formantem -ica; por. psł. *melko 
‘mleko’ i pie. *melǵ- ‘doić’ i *melk-’ ‘mleko’). 

Drugim bardzo istotnym pomieszczeniem do przechowywania żywności była 
lodownia (derywat od lodowy lub lód, z formantami -nia lub -ownia; por. psł. *ledъ 
‘lód’). Miejsce do jej wybudowania wybierano bardzo starannie; „nad lodownią daje 
się sklepienie (…) ile możności drzewem ocienione… dwoma drzwiami szczelnie 
zamykającymi (…) pierwsze ode dworu na północ obrócone mają się na lewo otwie-
rać (…)’ (Nakwaska 1857: 100). W niej składowano lód na wety, czyli różne słod-
kości, mięso i inne artykuły wymagające niskiej temperatury.  

W podwórzu oficyny, od tyłu, ponieważ pokoje z frontu czasami przeznaczano 
na pokoje gościnne (por. psł. *pokojь ‘stan spoczynku, odpoczynku, spokój, pokój’  
i psł. *gostь ‘gość’), tworzono zwykle małe zaplecze gospodarskie. Składały się na 
nie: mleczarnia, serownica, browar itp. W poradnikach zaleca się szczególną dba-
łość o położenie i czystość mleczarni (derywat z formantem -(ar)nia, zob. mlecznica, 
piekarnia). Z niej dostarczano na stół dworski śmietanki, sery, twarożki jednym 
słowem same przysmaki. Szczególnie często autorzy pamiętników wspominają za-
piekaną śmietankę podawaną do porannej kawy. Ponadto przetwory mleczarskie, 
obok dochodów z hodowli ptactwa, dostarczały „gotowego grosza” na wydatki do-
mowe. Ciekawą konstrukcją były serownice/serownie/sernice/serniczki (derywaty od 
ser, formanty: -ownica, -ownia, -nica; od XV w. syr; por. psł. *syrъ), budowane na 
słupach, które nie dość, że służyły do dojrzewania serów, to mogły być niebez-
pieczną bronią, co obrazują odpowiednie wersy Pana Tadeusza.  

Jeśli zabudowania folwarczne były daleko od dworu, autorzy poradników propo-
nują na użytek stołu dworskiego trzymać zwierzęta w podwórzu oficyny. Powinien 
tam stać gołębnik (derywat od gołąb z formantem -nik; por. psł. *golǫbь), bażantarnia 
(derywat od bażant z formantem -arnia; śrwniem. fasant (vasant) ‘bażant’), ptaszarnia 
(derywat od ptak z formantem -arnia; psł. *pъtakъ/*pъtachъ ‘ptak’) karmnik na parę 
wieprzy (derywat od karmić z formantem -nik; psł. *kṛmiti ‘dawać pożywienie, żywić, 
karmić’), inaczej chlew/chlewik (psł. *chlěvъ oznacza ‘nędzną chatę, ziemiankę’, w 
stp. ‘buda, stajnia, obora, chlew’), królikarnia (derywat od królik z formantem -arnia; 
łac. cunȋculus ‘królik’), kurniki (derywat od kura z formantem -nik; psł. *kura ‘kura’). 
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Oprócz tego stajnia dla koni wierzchowych (z formantem -nia; por. psł. *stajьńa 
‘miejsce, gdzie umieszcza się zwierzęta gospodarskie…’ i *stajati ‘stawać’), obora  
z cielętnikiem (psł. *obora ‘miejsce zamknięte, ogrodzone, zagrodzone’) i różne scho-
wania na paszę. W pamiętnikach wspomina się też pomieszczenie dla psów, czyli 
psiarnia (formant -(ar)nia; por. psł. *pьsъ ‘pies’), ponieważ prawie każdy szlachcic był 
jednocześnie myśliwym. Poza tym psy były dobrymi stróżami. 

Do przechowywania różnych sprzętów w podwórzu oficyny służyły wozownie, 
lamusy i szopki. W wozowni (derywat od wóz lub wozić z formantem -ownia; por. 
psł. *vozъ ‘to, czym coś się wiezie, przewozi’ i ‘to, co się wiezie…’) stały wozy  
i powozy, ale też karety, wolanty, bryczki, słowem wszystko co do transportu było 
kiedyś nieodzowne. Szopka, jakby mniejszy odpowiednik folwarcznej szopy (zob. 
śrwniem. schopf(e), dziś niem. Schuppen ‘szopa’), to składzik na deski i narzędzia, 
najczęściej ogrodnicze. Lamus (niem. Lehmhaus ‘dom gliniany’ Tokarski 1980: 418) 
nazywano też świren/świron we wschodniej Polsce (zob. lamus, kleć, lit. swiryna 
(Brückner 1985: 537). Na ogół był budynkiem wolno stojącym, drewnianym lub 
murowanym, nierzadko piętrowym. Służył do przechowywania narzędzi gospodar-
czych, czasem zboża, a jeszcze częściej jako skład rzeczy niepotrzebnych, które 
szkoda jednak wyrzucić. Trzymano tam też droższe uprzęże, dawniej części uzbroje-
nia rycerskiego, a nawet dokumenty gospodarcze (Górska 2000: 76–77). Dopełnie-
niem wszystkich zabudowań podwórza oficyny powinien być wychodek (derywat od 
wychodzić z formantem -ek; por. psł. *choditi ‘iść, chodzić’), którego często jednak 
nie było, nad czym K. Nakwaska bardzo ubolewała.  

Dwory wraz z zabudowaniami folwarcznymi tworzyły małe przedsiębiorstwa, 
potrzebnych było dużo budynków i pomieszczeń. Niektóre służyły do produkcji 
hodowlanej: chlewy, chlewki dla świń, obory dla krów, okólnik z oborą dla krów 
dojnych (derywat od okolić z formantem -nik; por. psł. *o(b)koliti ‘otoczyć dookoła, 
okrążyć’), cielętnik dla cieląt (derywat z formantem -nik; por. psł. *telę ‘cielę’), 
owczarnie z owcami (derywat z formantem -(ar)nia; psł. *ovcьa ‘owca’), stajnie dla 
koni lub innych zwierząt (formant -nia) i stajnie gościnne, wołownie dla wołów (de-
rywat z formantem -(ow)nia; por. psł. *volъ ‘wół’). W większości nazw budynków 
dla zwierząt do dziś zachowana jest żywa motywacja słowotwórcza. 

Inne służyły do przechowywania: maszyn – wozownia i szopa; produktów rol-
nych: gumno (od XIV w. ‘stodoła’, ‘klepisko w stodole’, ‘podwórze gospodarskie 
wraz z budynkami gospodarczymi’, dawniej też ‘miejsce przeznaczone do młóce-
nia’; *psł. gumьno ‘miejsce, na którym się młóci’) inaczej stodoła (od XIV w. ‘bu-
dynek gospodarski do przechowywania zboża, słomy, siana’, zapożyczenie ze 
st.niem. stadel ‘chlew, stajnia’, śrwniem. stadel ‘stodoła’) lub spichlerz/śpichlerz 
(dawniej spichrz, z niem. Speicher Brückner 1985: 533). W innych wykonywano 
pewne czynności gospodarskich, np. dojnik/dojarnia (derywaty z formantami -ik lub 
-(ar)nia; por. psł. *dojiti ‘dawać ssać…’, ‘wyciskać rękami mleko z wymienia zwie-
rzęcia dojnego’).  
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W niektórych folwarkach zajmowano się przetwórstwem spożywczym na wiel-
ką skalę. Mam tu na myśli produkcję alkoholu: piwa, wódek rzadziej win i nalewek, 
które sporządzano tylko dla własnych potrzeb. Produkcją piwa (na którą trzeba było 
mieć pozwolenie), zajmowały się browary (niem. Brauerei ‘zakład przemysłowy 
produkujący piwo’ Tokarski 1980: 95). W inwentarzu dóbr Dworzec (1767) znaj-
dziemy opis prostego browaru, w którym warzyło się piwo na własny użytek: „Bro-
war z bierwion okrągłych, dranią (gontem) kryty, drzwi pojedyńcze z drani bitych, 
na biegunach z zamkiem drewnianym, horno (palenisko) z gliny lepione na dwa 
kotły” (Górska 2000: 79). Piwo produkowane w takich browarach było niskopro-
centowym napojem i właściwie zastępowało, szczególnie mężczyznom, wodę. Na 
wsiach warzyło się wtedy tzw. podpiwek, popiwek. Obok browaru lub gorzelni 
sytuowano słodownię (derywat z formantem -(ow)nia), czyli pomieszczenie na słód 
‘skiełkowane ziarno zbóż…’(Tokarski 1980: 242) i ozdnicę/ozdownia/oźnica ‘su-
szarnię słodu’ (derywaty z formantami -ica i -ownia; por. niem. ang. ost ‘susza’ (Br-
ückner 1985: 388)). Okowitkę inaczej gorzałkę produkowano w przydworskich 
gorzelniach (derywat od gorzałka z formantem -nia; słowo zapożyczone z Czech, 
zob. A. Brückner (1985: 151), ale nie były to najlepszej jakości trunki, na które 
szlachta znajdowała jednakże nabywców wśród miejscowych chłopów.  

Niektóre dwory miały też własne młyny wodne (stwniem. mulīn ‘młyn’ od łac. 
molīna/molīnum ‘młyn’) lub wiatraki, czyli młyny poruszane wiatrem (derywat od 
wiatr z formantem -ak; por. psł. *větrъ ‘wiatr’), ponieważ samowystarczalność dwo-
ru pozwalała nie tylko oszczędzić, ale też zarobić na mieleniu zboża dla innych.  

Przy szlacheckich siedzibach nie brakowało mniejszych lub większych gospo-
darstw rybnych. Stawy nazywane rybnikami (derywat od rybny z formantem -ik; por. 
psł. *ryba ‘ryba’) dostarczały ryb na dworski stół. W przeciwieństwie do dzisiej-
szych czasów spożywano ich wtedy bardzo dużo. Szlachcic jako bogobojny chrze-
ścijanin musiał przestrzegać licznych postów. We wczesnym średniowieczu karano 
fizycznie za łamanie postów (Bolesław Chrobry karał wybijaniem zębów), ale 
szlachcicowi z XVIII czy XIX wieku takie kary już nie groziły, niemniej, by umar-
twianie się nie było tak dokuczliwe, ryby przyprawiano bardzo smacznie i na różne 
sposoby (Bockenheim 1999: 144). W stawach, na brzegu urządzano miejsce do ho-
dowli pijawek, tzw. pijawczarnię (Górska 2000: 91) (derywat od pijawka z forman-
tem -arnia; psł. *pьjavica ‘pijawka’). Pijawki wykorzystywano w celach leczni-
czych. Poza tym trzymane w słoiku w domu, spełniały funkcję oryginalnego baro-
metru. Gdy pływały pod dnie słoika zapowiadało to deszcze. Przy stawach niekiedy 
budowano łaźnie (formant -nia zob. Z. Klemensiewicz 1981: 213); zob. psł. *lazьńa 
‘pomieszczenie z urządzeniami do kąpieli parowej…’) nazywane też cieplicami 
(derywat od ciepły z formantem -ica; por. psł. *teplъ ‘ciepły’), łącząc je niekiedy  
z pralnią (Górska 2000: 86–91).  

Oprócz pomieszczeń gospodarczych na folwarkach budowano pomieszczenia dla 
służby folwarcznej. Dla rodzin „czteromieszkaniowe” budynki, tzw. czworaki (dery-
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wat od czworo z formantem -ak; por. psł. četyre ‘cztery’). Samotni mężczyźni pracują-
cy we dworze zwykle spali tam, gdzie pracowali, stajenny w stajni, a ogrodnik przy 
oranżerii ‘ogrzewany budynek o oszklonym dachu i ścianach, w którym przechowuje 
się albo hoduje rośliny…’ (fr. oranżerie ‘oranżeria’ Tokarski 1980: 531).  

Dla rządców były rządcówki (formant -ówka; psł. *ręditi ‘ustawiać w szereg, 
szeregować, doglądać czegoś, dbać o co, rządzić’), ekonomówki dla ekonoma (for-
mant -ówka; por. gr. oikonómos ‘zarządzający domem’ Tokarski 1980: 176).  
W inwentarzu majątku Zawołoszyce wymienia się też nazwę folwark ‘dom gospo-
darski’ (niem. Vorwerk ‘duże gospodarstwo rolne, często stanowiące wydzieloną 
część większego majątku ziemskiego; zabudowania tego gospodarstwa) na budynek 
mieszkalny dla służby folwarcznej’ Tokarski 1980: 226).  

Otoczenie odgrywało ogromną rolę dla właścicieli dworów. Zatem nieodłączną 
częścią reprezentacyjną i wypoczynkową dworu była część ogrodowa, która na prze-
strzeni wieków także ulegała przeobrażeniom. Część ogrodową można podzielić na 
ogród (‘teren zajęty pod uprawę warzyw, kwiatów, drzew, krzewów owocowych’; 
por. psł. *o(b)gordъ ‘teren ogrodowy’), zielnik (derywat od zioło lub zielny, -nik lub -
ik; por. psł. *zelo ‘trawa, zioło’), sad (psł. *sadъ ‘ogród owocowy’) i gaj (od XIV w. 
‘niewielki las’; psł. *gajь ‘wyodrębniony, chroniony, ogrodzony las, będący miej-
scem pogańskiego kultu’). Ogród i zielnik (były też małe zieleńczyki) zwykle zakła-
dano blisko domu i grodzono niskim płotkiem, rzadziej chruśniakiem. Ogrody wa-
rzywne nazywano warzywnikiem lub ogrodem jarzynnym. Z frontu domu rabaty 
kwiatowe ozdabiały podwórzec (od XIV w. ‘ogrodzony plac przy domu’, stp. ‘prze-
strzeń, w której znajdował się dom mieszkalny pana i budynki gospodarskie, prze-
strzeń między budynkami’). Miały postać okrągłego klombu (ang. clump ‘grupa 
drzew’ Tokarski 1980: 359), nieco podwyższonego, wokół którego wił się pod-
jazd/zajazd (derywaty wsteczne od zajeżdżać lub podjeżdżać z alternacją; por. psł. 
*jazda/*jězda ‘jeżdżenie, jazda, podróż’; *jati *jěti ‘jechać’) zwykle wysypany żwi-
rem. Ogród kwiatowy nazywano kwietnikiem (derywat od kwiat lub kwietny, formant 
-nik lub -ik; od XV w. ‘roślina kwitnąca’; por. psł. květъ ‘kwiat’). W dalszej części 
ogrodowej na ogół znajdował się sad, który tworzyły artystycznie grupami posadzo-
ne drzewa owocowe. W bezpośredniej bliskości domu znajdowały się także wysokie 
drzewa, głównie liściaste, ponieważ uważano, że miejsce drzew iglastych jest w le-
sie. Zasadniczą częścią wysokiej zieleni były gaje, którymi określano nie tylko więk-
sze skupiska drzew wyodrębnione w lesie lub na otwartej przestrzeni, ale też rosnące 
przy dworze drzewa. W późniejszych opisach założeń dworskich skupiska drzew 
nazywano parkami przestrzennymi. Pomysły na bardziej uporządkowaną przestrzeń 
ogrodową pojawiły się później i przybrały one postać wirydarzy (łac. viridarium 
‘ogród, park’ Tokarski 1980: 807), które określano też rajskimi ogrodami. Był to 
wpływ mody włoskiej, zapoczątkowanej w XVI wieku, a trwającej po wiek XIX. 
Wirydarze tworzyły grupy kwiatowe poprzecinane w geometryczne wzory ścieżka-
mi. W zależności od rodzaju nasadzeń, można było mówić o rosarium (łac. rosarium 
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‘ogród różany’ Tokarski 1980: 655) czyli wirydarzu różanym, czy nypheum – wiry-
darzu wodnym, czy hortus conclusus, gdzie głównie rosły zioła i kwiaty. Tego typu 
ogrody często wyodrębniano murem lub innym rodzajem ogrodzenia. W ogrodach 
znajdowały się też altany (z włos. Tokarski 1980: 24) zwane po polsku chłodnikiem 
(derywat od chłodny z formantem -ik; por. psł. *choldъ ‘zimno, chłód’), które miały 
postać drewnianych konstrukcji obrośniętych bujnie roślinami. Na Litwie drzewa 
ściśle splecione konarami, tworzące aleję, określaną szpalerem (niem. Spalier, wł. 
spalliera Tokarski 1980: 732). Większe przestrzenie, o urozmaiconym fizjograficz-
nie terenie, ze skupiskami drzew, polanami, pagórkami, strumykami czy stawami 
nazywano parkami krajobrazowymi (Górska 2000: 55-72) (śrdw.-łac. parcus ‘ogro-
dzony lasek’ Tokarski 1980: 552). Na skraju parku niekiedy budowano kaplicę (śr-
łac. cappella ‘kaplica’), przy nich znajdowały się czasami, szczególnie na kresach, 
cmentarze (Domańska-Kubiak 2004: 47).  

Wśród określeń budynków, pomieszczeń i przestrzeni można zaobserwować, że 
nazwy zapożyczone odnoszą się do budynków znajdujących się raczej w podwórzu 
oficyny lub w części ogrodowej. Ponadto niewiele jest takich, które nie byłyby zapo-
życzeniami całkowitymi, wyjątek stanowią nieliczne nazwy architektury ogrodowej: 
rosarium, nypheum czy hortus conclusus, które i tak miały bardziej swojskie odpo-
wiedniki ogród różany, kwietnik, zielnik itp. W części folwarcznej, szczególnie  
w nazwach budynków dla zwierząt, niemal wszystkie nazwy mają prasłowiańskie 
korzenie. W porównaniu z nazwami pomieszczeń w domu głównym, prawie nie ma 
zestawień typu stajnia dla gości, schowanie na warzywa. Jest wiele form derywowa-
nych, o zachowanym związku między podstawą słowotwórczą a derywatem, najczę-
ściej tworzonych formantami specjalizującymi się w tworzeniu nazw miejsc (-nia, -
alnia, -ownia, -arnia), np. królikarnia, gotowalnia, lodownia, mleczarnia, pralnia, 
psiarnia. Zupełnie natomiast brakuje w tym materiale derywatów z -isko/ysko, które 
specjalizują się raczej w tworzeniu nazw dla przestrzeni otwartych (Świtała-Cheda 
2008, 1997). W nazwach pochodzenia obcego (najczęściej łacińskiego i niemieckie-
go) znaczenie miejsca wyrażone jest leksykalnie, rzadko nazwy te mają postać de-
rywatów.  
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Summary 

The name mansion has been popularized as the name of the noblemen’s resi-
dence in the Polish language of the Middle Ages. Since the 14th century not only the 
main habitable building has been given this name but also its surroundings. In this 
case study I concentrate mainly on the lexis associated with the names of the edifices, 
interiors and space in the mansion’s built-up area. I focus on the semantics, etymol-
ogy and the structure of the names. The excerpted sources of the material (the names 
of the interiors, edifices and less frequently isolated spaces) are rural self-help books 
from the 18th century, mansion’s inventories and architectural maps from the 16th–
19th centuries. 
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Dowódcy 9 Pułku Strzelców Konnych 
im. Gen. Kazimierza Pułaskiego w latach 1921–1939 
 
 
9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego1 został sformowany 

10 października 1921 roku w Hrubieszowie w wyniku reorganizacji pułków biorą-
cych udział w wojnie 1920 roku. W jego skład weszła część pododdziałów 2 i 4 
Pułku Strzelców Konnych. Początkowo dowództwo 9 PSK przebywało w Hrubie-
szowie, a szwadrony pułku na północno – wschodnich krańcach Polski. Do 1924 r. 
pułk, będąc pułkiem jazdy wizyjnej, podlegał Dowództwu Okręgu Korpusu Nr IX, 
ale stacjonował eksterytorialnie na terenie DOK Nr II we Włodawie. Po reorganiza-
cji pułków strzelców konnych w oddziały jazdy samodzielnej, 9 PSK przechodzi  
w maju 1924 r. do garnizonów Grajewo i Osowiec na teren DOK Nr III. W tymże 
roku wchodzi w skład IX Brygady Kawalerii. W latach trzydziestych, w związku  
z przemianami wielkich jednostek kawalerii, 9 PSK znajdował się w składzie Bryga-
dy Kawalerii Białystok, którą w 1937 roku przemianowano na Podlaską Brygadę 
Kawalerii. W okresie międzywojennym pułk bierze aktywny udział w działaniach 
Brygady, jak również w życiu społecznym i kulturalnym na terenie powiatu szczu-
czyńskiego i miasta Grajewo. W ramach Podlaskiej BK pułk wziął udział w kampa-
nii jesiennej 1939 roku, którą zakończył kapitulacją w dniu 6 października po bitwie 
pod Kockiem w szeregach SGO „Polesie” gen. Kleeberga. 

Dowódca pułku to oficer, który w polskim wojsku zawsze odgrywał szczególną 
rolę, zarówno w procesie wychowania i wyszkolenia żołnierzy, jak i przede wszyst-
kim w boju. Pułk był z jednej strony jednostką wystarczająco dużą, by być zauwa-
__________ 
 
1 Imię gen. Kazimierza Pułaskiego pułk otrzymał w V 1936 r. 
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żalnym na polu bitwy lub ćwiczeń, z drugiej zaś strony był jednostką na tyle małą, 
by umożliwić wytworzenie wzajemnych relacji pomiędzy oficerami i podoficerami, 
które niejednokrotnie trwały przez dziesięciolecia. W przypadku kawalerii dochodzi-
ło przywiązanie do tradycji macierzystego pułku i jego esprit de corps, stąd tak istot-
na rola tego, który nim kierował.  

9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego w okresie swego ist-
nienia miał zaledwie 3 dowódców2: w latach 1921–1927 – ppłk./płk. Franciszka 
Kaczkowskiego, w latach 1928–1931 –  płk. dypl. Tadeusza Grabowskiego i w la-
tach 1931–1939 – ppłk./płk. Tadeusza Falewicza.  

 
płk Franciszek KACZKOWSKI3 (Dowódca pułku w latach 1921–1927) 

Franciszek Kaczkowski urodził się 3 grudnia 1877 roku w Chobułkowej w po-
wiecie włodzimierskim na Wołyniu, jako syn Henryka i Zygmunty z domu Racibor-
skiej. Jego ojciec - lekarz był powstańcem styczniowym, a następnie w latach 1863-
1865 więźniem carskim. Zapewne to właśnie on przekazał synowi podstawowe pa-
triotyczne wychowanie. W latach 1891-1897 Franciszek Kaczkowski uczęszczał do 
prywatnego gimnazjum, a następnie zdał egzamin I-kategorii przy Szkole Wojsko-
wej w Elizawetgrodzie.  

W lipcu 1897 roku wstąpił jako ochotnik do 21 Pułku Dragonów Białoruskich  
w armii carskiej. Już po miesiącu został wysłany jako słuchacz do Wojskowej Szkoły 
Jazdy w Twerze, którą ukończył w sierpniu 1899 roku i powrócił do macierzystego 
pułku na stanowisko młodszego oficera. Z początkiem 1900 r. został awansowany do 
stopnia korneta, nadal służąc w macierzystym oddziale. W międzyczasie w 1901 roku 
uczestniczył w kursie konnych pionierów w Warszawie. Od lutego 1905 r. brał udział 
w walkach na froncie rosyjsko-japońskim. W ich trakcie otrzymał szereg odznaczeń i 
kolejny awans, tym razem na stopień porucznika. Po powrocie z frontu w listopadzie 
1905 roku objął stanowisko dowódcy szkoły konnych pionierów przy 21 Pułku Dra-
gonów, a następnie 7 Pułku Huzarów Białoruskich Imperatora Aleksandra I4. W roku 

__________ 
 
2 Zdarzało się, że w okresach przejściowych, bądź długotrwałej nieobecności nominalnego dowódcy, 

funkcję tę piastowali dotychczasowi zastępcy, np. w okresie X-XI 1921 r. mjr Adam Michalski, VIII-X 
1931 r. mjr Bronisław Lechowski, w X 1931 r. mjr Jerzy Staniszewski. Ponieważ jednak nie byli oni 
oficjalnie mianowani na to stanowisko, dlatego ich sylwetki zostały pominięte w poniższym artykule. 

3 Przy opracowywaniu biogramu wykorzystano m.in. następujące materiały: Centralne Archiwum Woj-
skowe (dalej CAW), Akta personalne Nr 11451; Rozkazy dzienne 9 psk za lata 1925-1928, I.321.39.1-
4; Dzienniki Personalne MSWojsk. i Roczniki Oficerskie; H. Stachyra, Nad Turią i Stochodem. Z dzie-
jów polskiej własności ziemskiej na Wołyniu (1918-1939), Lublin 2008; Materiały ze zbiorów rodzin-
nych potomków F. Kaczkowskiego. 

4 W 1882 r. wszystkie istniejące oddziały kawalerii liniowej Armii Imperium Rosyjskiego zostały prze-
mianowane na pułki dragońskie. Dotychczasowy 7 Pułk Huzarów Białoruskich stał się 21 Pułkiem 
Dragonów Białoruskich. Dopiero w grudniu 1907 r. Car Mikołaj II rozkazał wrócić pułkom kawalerii 
liniowej do ich historycznych nazw i umundurowania. W związku z tym 21 Pułk Dragonów Białoru-
skich ponownie został 7 Pułkiem Huzarów Białoruskich, zatem przez cały okres swojej służby w Armii 
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1911 już w stopniu podrotmistrza został słuchaczem Mikołajewskiej Szkoły Jazdy  
w Piotrogrodzie i Cesarskiego Instytutu Archeologii w tym samym mieście. Z końcem 
1913 roku powrócił do 7 Pułku Huzarów.  

W związku z wybuchem I wojny światowej podrotmistrz Franciszek Kaczkow-
ski objął w lipcu 1914 roku dowództwo 6, a następnie 5 szwadronu w 7 Pułku Huza-
rów i walczył z nim na froncie austriackim. Już w pierwszym roku wojny otrzymał 
podziękowanie w Rozkazie 7 Dywizji Kawalerii za atak konny w dniu 15 sierpnia. 
W maju 1915 roku został ranny odłamkiem granatu i trafił do szpitala, w którym 
przebywał do listopada. Wzorowa służba zaowocowała szeregiem odznaczeń5  
i awansów: w 1915 roku na rotmistrza, rok później na podpułkownika, a w kolejnym 
1917 r. na pułkownika. Z początkiem lutego 1918 roku w związku z demobilizacją 
został zwolniony http://www.9psk.pl/foto/fot8.jpgz wojska.  

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił w marcu 1919 roku do Woj-
ska Polskiego i został przydzielony do Szkoły Jazdy w Warszawie na stanowisko 
instruktora. Jednak już w końcu maju 1919 r. w składzie komisji zakupu koni dla 
WP został delegowany na okres trzech miesięcy do Stanów Zjednoczonych Amery-
ki. Po powrocie służył w Departamencie VIII MSWojsk. oraz na stanowisku inspek-
tora i oficera sztabowego jazdy przy DOGen. Grodno. W kwietniu 1920 r. został 
przydzielony na stanowisko oficera sztabowego 13 Pułku Ułanów Wileńskich, gdzie 
w czerwcu tego samego roku został zweryfikowany w stopniu podpułkownika.  
W okresie wojny polsko – rosyjskiej, pełniąc funkcję zastępcy dowódcy pułku został 
skierowany na front. W październiku 1920 r. objął dowództwo 23 Pułku Ułanów 
Grodzieńskich, którą to piastowała do czerwca 1921 r. Z oboma tymi pułkami pro-
wadzi działania na froncie litewskim. Wsławił się między innymi rajdem na tyły 
wojsk litewskich pod Kiejdanami w listopadzie 1920 roku, za który to otrzymał na-
stępnie Krzyż Zasługi Litwy Środkowej i Krzyż Walecznych nadanych przez Do-
wództwo Wojsk Polskich Litwy Środkowej. W uzasadnieniu wniosku o nadanie 
tych odznaczeń wydarzenia te opisywano następująco: 

W okresie między 16 i 23.XI.1920 roku w czasie rajdu Wileńskiej Brygady Jazdy pod 
dtwem płk. Butkiewicza na tyły litewskie pod Komorsk, Kajdanów, Troszkuny i Andru-
niszki w nocnym marszu płk. Kaczkowski Fr. znajdował się przy I szw., który szedł na 
czele pułku i został znienacka spotkany ogniem karab. przez oddział litewski pod wsią 
Saginty – tutaj płk. Kaczkowski osobistą odwagą i orjentowaniem się w sytuacji przy-
czynił się do rozproszenia oddziału litewskiego i zdobycia jeńców, taboru i składu. 

oraz 
W dniu 19.X.1920 r., gdy czoło kolumny Brygady zostało ostrzelane krzyżowym ogniem 
km. pod wsią Wiżulany, płk. Kaczkowski, z całą zimną krwią i spokojem, pod kulami 

                                                                                                                       
Rosyjskiej Franciszek Kaczkowski służył w jednym pułku, który w różnych okresach używał odmien-
nych nazw. (Informacja przekazana przez Michała Czapała, e-mail do autora z 16 VIII 2012 r.) 

5 Były nimi: Order św. Anny 4 kl. z napisem „Za męstwo”, Order św. Anny 3 i 2 kl. z mieczami, Order 
św. Stanisława 3 i 2 kl. z mieczami, Order św. Włodzimierza 4 kl. z mieczami. 
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wydawał rozkazy dla zlikwidowania tej zasadzki i swoim przykładem nie dopuścił do 
najmniejszego nieporządku w kolumnie. 

Po zdaniu dowództwa 23 Pułku Ułanów w czerwcu 1921 r. został przydzielony 
do Departamentu II MSWojsk., skąd już we wrześniu na własna prośbę został po-
nownie przeniesiony na stanowisko oficera sztabowego 13 Pułku Ułanów. Właśnie 
tu w listopadzie 1921 r. zastała go nominacja na dowódcę nowo powstałego 9 Pułku 
Strzelców Konnych. W maju 1922 r. został zatwierdzony w stopniu pułkownika ze 
starszeństwem z dnia 1 czerwca 1919 r. lok. 30.  

Trudne zadanie organizacji nowego pułku pierwotnie w garnizonie we Włoda-
wie, a następnie w Grajewie i Osowcu podjął z wrodzoną sobie żarliwością i zaanga-
żowaniem. Pod dowództwem płk. F. Kaczkowskiego pomimo trudności pierwszych 
lat powojennych 9 Pułk Strzelców Konnych robił ciągłe postępy w wyszkoleniu  
i organizacji. Działalność płk. Kaczkowskiego znalazła również uznanie w oczach 
jego bezpośrednich przełożonych. Gen. Rómmel, ówczesny dowódca 1 Dywizji 
Kawalerii w 1924 r. pisał:  

Warunki rozlokowania i słaby uprzednio dobór oficerów nie sprzyjały dodatnio na wy-
szkolenie – tylko niestrudzona praca płk. Kaczkowskiego zrobiła, że pułk 9 s.k. osiągnął 
tak dobre wyniki. W tym samym tonie wtórował mu w następnym roku płk Grabowski – 
d-ca XI Brygady Kawalerii: Ambitny zawdzięczając dużej pracy, że ten zastany przy 
ciężkich warunkach pułk zrobił bardzo duże postępy. W roku 1926 płk Kaczkowski 
otrzymał od gen. dyw. Dzierżanowskiego, Dowódcy OK. Nr III pochwałę za owocną  
i sumienną pracę nad ustaleniem dyscypliny, ładu i porządku w garnizonie, który po in-
spekcji stwierdził m.in. pułk zrobił pod każdym względem bardzo dodatnie wrażenie – 
Odczuwa się wszędzie wpływ osobisty dowódcy. 

Jako dowódca pułku płk Kaczkowski wykazał wielkie zdolności organizacyjne  
i kierownicze, jak również troskę o dobro swoich podwładnych. Dlatego m.in. Kor-
pus Oficerski pułku wyróżniał się jako zżyły i dobrze ułożony, a sam dowódca był 
ogólnie lubiany i poważany. W 1927 r. dowódca 1 Dywizji Kawalerii stwierdzał, że 
płk Kaczkowski wykazał rzadkie zdolności kierownicze i wychowawcze przy reorga-
nizacji pułku i doprowadzeniu go do obecnego stanu w warunkach nadzwyczaj trud-
nych. Wyszkolenie i doświadczenie bojowe płk. Kaczkowskiego także nie budziło 
zastrzeżeń, czego wyrazem może być chociażby sprawozdanie Generalnego Inspek-
tora Kawalerii gen. Rozwadowskiego z inspekcji gier wojennych w Warszawie  
w dniu 12 czerwca 1926 r. Ze starszych oficerów tylko płk. Kaczkowski oraz ppłk. 
Piasecki większą wykazali dozę naturalnego sprytu, zdrowego rozsądku oraz zdolno-
ści do decyzji, która stanowi podstawę naprawdę dodatniej działalności każdego 
kawalerzysty. 
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Na stanowisku dowódcy 9 Pułku Strzelców Konnych płk Franciszek Kaczkow-
ski pozostawał do stycznia 1928 roku, gdy został przeniesiony w stan spoczynku.6  
W rozkazie pożegnalnym z 31 stycznia 1928 r. skierowanym do swoich podwład-
nych pisał następująco: 

Po przeszło sześciu latach tworzenia i dowodzenia 9 p.s.k., rozkazem M.S.Wojsk. prze-
niesiony zostałem w stan spoczynku. Wychodząc z szeregów Armii Polskiej czuję się  
w obowiązku wyrazić moje serdeczne podziękowanie Pp. oficerom, podoficerom  
i strzelcom za tą szczerą pracę włożoną w organizację i wyszkolenie pułku. Praca ta pod-
sycana umiłowaniem Ojczyzny i szczerem przywiązaniem do swego pułku niejednokrot-
nie dodawała mi sił i mocy do nowych wysiłków, podczas nieraz ciężko przeżywanych 
chwil niepowodzeń i zawodów w pracy organizacyjnej przy formowaniu 9 p.s.k. Każde 
zadanie chociażby najtrudniejsze staje się łatwym dla przełożonego o ile widzi on w swo-
ich współpracownikach i podwładnych szczery zapał i chęć do jego wykonania. Czynniki 
te, przejawy, które stale widziałem w przeciągu tych 6-ciu lat sprawiły, że młody  
9 p. strzelców konnych stanął w szeregu starych pułków, a mnie jako dowódcę, utwierdziły 
w przekonaniu, że to młode dziecię Ojczyzny w potrzebie stanie skutecznie ku Jej obronie, 
śmiało sięgając po laury na polu chwały jak obecnie staje do współzawodnictwa ze starymi 
pułkami w wyszkoleniu i sporcie. 

Wierzę w to głęboko, że 9 p.s.k. (…) w najbliższym czasie prześcignie bratnie pułki 
kawalerji w wyszkoleniu, hołdując nadal naszemu hasłu „musimy być pierwsi w służbie 
Ojczyźnie!” (…) 

Jeszcze raz dziękuję za owocną współpracę memu zastępcy i kwatermistrzowi mjr. 
Kernerowi, dowódcom szwadronów. Pp. oficerom sztabu pułku, Pp. młodszym ofice-
rom, wachmistrzom – szefom, podoficerom linjowym i służbie kancelaryjnej oraz 
wszystkim strzelcom. 

Całemu 9-mu pułkowi Strzelców Konnych serdeczne „Szczęść Boże w służbie Ojczyźnie”. 

Płk Franciszek Kaczkowski był człowiekiem wykształconym, znającym kilka 
języków: francuski, angielski, rosyjski. Jego szczególnym zamiłowaniem były sporty 
hipiczne. Był on również oficerem inteligentnym i sprytnym, o ustalonym charakte-
rze, ambitnym, taktownym i dobrze wychowanym. Potwierdza to chociażby opinia 
gen Żeligowskiego z 31 czerwca 1921 r., w której stwierdzał:  

Płk. Kaczkowski jest bardzo dobrym oficerem, sumienny, pracowity i poważny on cieszył 
się ogólnym szacunkiem. Tam gdzie był płk. Kaczkowski nie było ani gwałtów nad ludno-
ścią, ani rekwizycji, ani żadnego bezprawia. Mam kilka podziękowań z tych miejscowości, 
gdzie stał Grodzieński Pułk pod d-twem Kaczkowskiego. Wszystkie czyny Kaczkowskiego 
były nacechowane skromnością, dobrą wolą i brakiem wszelkiej reklamy. 

__________ 
 
6 Być może jedną z przyczyn tego przeniesienia była „czystka” kadry oficerskiej, dokonana przez środo-

wisko Piłsudczyków po „przewrocie majowych”. W jej wyniku masowo zwalniano oficerów po-
chodzących z armii zaborczych, zastępując ich legionistami. W latach 1927-1029 z szeregów WP 
zwolniono 2675 oficerów. W przypadku płk Kaczkowskiego zapewne wykorzystano zmiany przepi-
sów w o wieku emerytalnym oficerów. Wg tych z 1922 w stopniu płk oficer mógł służyć do 57 roku 
życia, po zmianie przepisów w XII 1926 r. wiek ten obniżono do 50 lat. A właśnie w XII 1927 r. płk 
Kaczkowski osiągnął ten wiek. B. Kruszyński, Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Poznań 2011,  
s 193-201. 
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W okresie służby wojskowej Franciszka Kaczkowskiego, wówczas jeszcze sta-
nu wolnego, łączyły zażyłe stosunki z rodziną najstarszego brata Mariana Henryka, 
dlatego był częstym gościem w jego dworze w Nałęczówku koło rodzinnego ma-
jątku w Chołbukowej. Podjął się również sfinansowania studiów zagranicznych  
w Belgii swojemu ulubionemu bratankowi Jackowi Lechowi. Wcześniej przyjął go 
również do własnego mieszkania służbowego na okres nauki w grajewskim gimna-
zjum. W 1925 roku Franciszek Kaczkowski związał się z Kazimierą z Marczyńskich 
Pierzchlewską, rozwódką wyznania ewangelicko-reformowanego, z którą jednak nie 
posiadał dzieci. 

Po przeniesieniu w stan spoczynku przeniósł się do Warszawy. Na warszawskim 
Żoliborzu prowadził własną wypożyczalnię książek, a od 1936 po zmianie adresu 
zamieszkania pracował społecznie w ośrodku dla ociemniałych w Laskach. Jego losy 
w okresie II wojny światowej nie są dokładnie znane. Po II wojnie światowej jako 
emeryt pracował najpierw w bibliotece Sejmu RP, a następnie jako starszy rejestrator 
w Kasie Cywilnej Prezydenta RP. Z pracy został zwolniony dopiero z końcem 
czerwca 1958 r. w wieku 81 lat. Zmarł 10 listopada 1962 roku. Pochowany został na 
warszawskich Powązkach. 

 
płk dypl. Tadeusz GRABOWSKI7 (Dowódca pułku w latach 1927–1931) 
 
Tadeusz Grabowski urodził się 17 maja 1886 roku w Krakowie, jako syn Wła-

dysława i Julii z domu Wrońskiej. Uczęszczał do niższego gimnazjum w Krakowie, 
a następnie do Wyższej Szkoły Przemysłowej, gdzie zdał egzamin maturalny. Po 
maturze dostał się na Wydział Architektoniczny Politechniki Lwowskiej, gdzie zdo-
był tytuł inżyniera. Swoje wykształcenie uzupełnił później jeszcze o Technische 
Hochschule w Dreźnie. Od września 1908 do sierpnia 1909 r. piastował stanowisko 
asystenta przy Katedrze Projektowania w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Na-
stępnie pracował w Budownictwie Miejskim Magistratu Kraków, a od 1910 roku  
w firmie budowlanej Kazimierza Hrobania w Krakowie. Lata 1913-1914 to praca na 
stanowisku samodzielnego kierownika budów. 

Po wybuchu I wojny światowej wstąpił w sierpniu 1914 r. jako szeregowy do  
3 szwadronu późniejszego 2 Pułku Legionów Polskich. Po nominacji w końcu wrze-
śnia na stopień chorążego został wysłany na front karpacki. Jego wzorowa, oddana 

__________ 
 
7 Przy opracowywaniu biogramu wykorzystano m.in. materiały: CAW, Akta personalne Nr 6148, 6208, 

7424; VM 64–5423; Spis absolwentów WSWoj. 1673/84/3, t. 16; Wyższa Szkoła Wojenna, 
I.340.1.662; Rozkazy dzienne 9 psk za lata 1928–1931, I. 321.39.4–7 ; Dzienniki Personalne MSWojsk.  
i Roczniki Oficerskie; P. Sławecki, Oficerowie dyplomowani Wojska Drugiej Rzeczypospolitej. Wro-
cław-Warszawa-Kraków 1997; W .K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik bio-
graficzny, t. II, Warszawa 2006; K. Banaszek, W. K. Roman, Z. Sawicki, Kawalerowie Virtuti Militari 
w mogiłach katyńskich, Warszawa 2000; „Wspólna Praca”, Nr 8 z 1 IX 1929 r. 
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służba premiuje szeregiem pochwał8 i awansami9. 9 listopada 1915 roku Tadeusz 
Grabowski został lekko ranny w prawą rękę podczas bitwy pod Kostjuchnówką.  
Po wyleczeniu kontuzji powrócił w szeregi macierzystego pułku, w którym to  
w okresie IV 1916–V 1917 pełnił funkcję adiutanta pułku. W międzyczasie w 1917 
roku ukończył również trzy miesięczny wojenny kurs dla oficerów sztabowych 
http://www.9psk.pl/foto/fot.10.jpg w Warszawie. Okres IV–VIII 1917 r. to 
służba na stanowisku dowódcy szwadronu uzupełniającego 2 Pułku Legionów, skąd 
trafił następnie do Dowództwa P.K.P. W październiku 1917 r. został przeniesiony na 
etat oficera Sztabu Generalnego. Po likwidacji pułku w lutym 1918 r. został interno-
wany w obozie Marmarosz-Sziget, gdzie przebywał do końca maja tego roku.  
Z dniem 1 czerwca 1918 roku został przymusowo wcielony do armii austriackiej  
i wysłany na front włoski. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Tadeusz Grabowski wstąpił ochotni-
czo w dniu 1 listopada 1918 roku do Wojska Polskiego (Oddział Budownictwa Woj-
skowego w Krakowie). Po przydzieleniu w początkach grudnia 1918 r. do Sztabu 
gen. Rozwadowskiego brał udział w obronie Lwowa. Jego oddziałem macierzystym 
był 2 Pułk Szwoleżerów, a on sam pełnił kolejno służbę w sztabach gen. Rozwadow-
skiego, Sikorskiego, Jędrzejewskiego i Żeligowskiego m.in. w okresie bitwy war-
szawskiej. W styczniu 1919 r. zatwierdzony w stopniu rotmistrza Sztabu Generalne-
go ze starszeństwem z 1 III 1918 r., zaś w czerwcu 1920 r. został zweryfikowany  
w stopniu podpułkownika Sztabu Generalnego ze starszeństwem 1 VI 1919 r.  

Służba Tadeusza Grabowskiego podczas wojny polsko-sowieckiej została doce-
niona i uhonorowana szeregiem pochwał oraz nadaniem mu Orderu Virtuti Militari  
V klasy (NR 4329) i czterokrotnie Krzyża Walecznych. We wniosku o nadanie Orderu 
VM znajduje się następujący opis wydarzeń, które legły u podstaw jego przyznania: 

Ppłk. Szt. Gen. Grabowski Tadeusz, jako Szef Szt. 10 DP. stanął b. wybitnie na wysoko-
ści swego zadania. Jako oficer operacyjny działał zawsze w bezpośredniej styczności  
z akcją, opracowywał plany z dużym zasobem doświadczenia oraz przewidywania toku 
wypadków (…) Osobiście b. odważny w decydujących chwilach przyjmował na siebie 
nawet rolę łącznika. Miało to miejsce m.in. pod Lidą, gdzie do cofającej się 19 Bryg. 
Piech. przedarł się pośród oddziałów nieprzyjacielskich kawalerji – poto aby jej ustnie 
wydać rozkazy, skierować na właściwą drogę odwrotu. Dzięki jego ofiarnej odwadze 

__________ 
 
8 Mimo wzorowej służby nie posiadał znaczących odznaczeń. Świadczy o tym m.in. pismo, które wpły-

nęło w sierpniu 1916 r. do Komendy 3 Brygady Legionów Polskich, w którym rtm. Ostoja stwierdzał: 
Ze względu na to, iż większa ilość niemieckich krzyżów ma być rozdana za kontratak na Rudkę Miryń-
ską 3 sierpnia 1916, uprasza Komenda Pułku o podanie do tego odznaczenia adiutanta pułkowego 
podporucznika Tadeusza Grabowskiego (…) podporucznik Grabowski przy wielu innych sposobno-
ściach bardzo dzielnie się spisywał i dotąd mimo 24 miesięcznej służbie na froncie nie ma żadnego od-
znaczenia. W późniejszych kartach ewidencyjnych podawał posiadanie z okresu służby legionowej 
czterech odznaczeń (w tym dwóch z mieczami), nie precyzując jednak o jakie konkretnie chodzi. 

9 W styczniu 1915 r. na podporucznika, w listopadzie 1916 na porucznika, zaś w marcu 1918 na rotmi-
strza. 
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oddziały 19 Bryg. wśród zaciętych walk wydostały się cało z przygotowanej przed Lidą 
zasadzki. 

W przełomowych dniach bitwy pod Warszawą [14–16 VIII 1920] był Szefem Sztabu 
Gr. Gen. Żeligowskiego (…) Walki tej grupy odbiły się echem po całej Polsce, a udat-
ność przeprowadzonych tam operacji jest w wielkiej mierze do zawdzięczenia Szefowi 
Szt. ppłk. Grabowskiemu, który niezważając na osobiste niebezpieczeństwo jawił się, 
gdy wymagała potrzeba, tam gdzie rozkaz operacyjny należało poprzeć kierownictwem 
lub przypilnowaniem jego wykonania (…). 

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej przydzielony został w marcu 
1921 r. do Sztabu Generalnego na stanowisko szefa Oddziału V, a następnie od koń-
ca kwietnia do Biura Likwidacyjnego Naczelnego Dowództwa. W okresie 1 XI 1921 
– 1 X 1922 był słuchaczem pierwszego kursu doszkolenia Wyższej Szkoły Wojen-
nej. Ppłk Grabowski ukończył kurs z oceną dobrą i zasłużył na następująca opinię: 

Wybitny, indywidualność bogata, energiczny z dużą inicjatywą. Charakter mocny, ale ła-
godny, duża siła woli i stanowczy. Bardzo inteligentny, logiczny i konsekwentny. Umysł 
analityczno-syntetyczny. Taktycznie i fachowo bardzo dobrze wyszkolony. Bardzo dobry 
organizator i administrator. Bardzo pracowity. 

W okresie październik 1922 – październik 1925 r. służył w Inspektoracie II Ar-
mii gen. Żeligowskiego. Przez kolejne dwa lata (23 X 1925 – 29 XI 1927) zajmował 
stanowisko zastępcy dowódcy w 4 Pułku Strzelców Konnych. W międzyczasie  
w 1926 r. ukończył kurs dowódców pułku w CWKaw. w Grudziądzu. W opinia 
końcowej gen. dyw. Kasprzycki stwierdził, że po nabyciu praktyki w służbie linjowej 
(…) uzyska dostateczne przygotowanie na D-cę pułku.  

I faktycznie tak się stało, gdyż w dniu 29 listopada 1927 roku został mianowany 
dowódcą 9 Pułku Strzelców Konnych, którą to funkcję objął w styczniu 1928 roku, 
po awansie na pułkownika dyplomowanego ze starszeństwem 1 stycznia 1928 r.  

Pod dowództwem płk. Grabowskiego, pomimo różnorodnych przeciwności  
i trudnej sytuacji ogólnej w kraju, pułk robił ciągłe postępy w wyszkoleniu, wychowa-
niu i organizacji. Uznaniem jego zasług na polu organizacyjnym i szkoleniowym  
w 9 Pułku Strzelców Konnych było przyznanie mu w 1928 r. Złotego Krzyża Zasługi, 
zaś w 1930 roku Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na polu 
organizacji, wyszkolenia, wychowania i administracji Armii. We wniosku o przy-
znanie powyższego odznaczenia możemy przeczytać następujące opinie jego przeło-
żonych. 

Gen. Kmicic-Skrzyński pisał:  
Pułkownik dypl. Grabowski T. objął pułk w nieszczególnej kondycji i przez okres dowo-
dzenia nim, mimo b. ciężkich warunków rozlokowania pułku, swą niestrudzoną pracą, 
szeroką inicjatywą, wielką energją postawił ten pułk na wysokim poziomie wyszkolenia, 
wychowania i organizacji. Przykładem swego zapału i energji oraz zastosowaniem głę-
boko przemyślanych metod w wyróżniającym się stopniu doskonale urabia jego zespół  
w duchu zrozumienia obywatelskiego i patrjotycznego. Niezależnie od swych obowiąz-
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ków d-cy pułku objawia dającą duże rezultaty, szeroką swą inicjatywę dla pobudzenia za-
interesowania okolicznego obywatelstwa dla potrzeb obrony Państwa. 

W podobnym tonie wtórował mu gen. Litwinowicz, dowódca OK. Nr III:  
Od czasu objęcia d-twa 9 psk nastąpiła gruntowna zmiana stosunków w pułku. Pułk zanie-
dbany pod każdym względem płk. Grabowski w krótkim czasie podniósł znakomicie. Wy-
kazał niezwykłe zdolności organizacyjne, wychowawcze i administracyjne.10 

Podsumowaniem jego wysiłków i pracy na stanowisku dowódcy 9 Pułku Strzel-
ców Konnych były wielokrotne pochwały udzielane mu przez przełożonych,  
a szczególnie pochwała gen. Kmicic-Skrzyńskiego na zakończenie służby płk. Gra-
bowskiego w szeregach pułku, zamieszczona w Rozkazie Ogólnym BK „Białystok” 
Nr 8 z dnia 20 sierpnia 1931 r., w której czytamy:  

Pułkownik Grabowski blisko 4 lata dowodził swoim 9 psk i na tem stanowisku położył 
niepomierne zasługi. 

Obejmując w XI.1927 roku dowództwo pułku, otrzymał oddział biedny, słabo zorga-
nizowany, bez marki i znaczenia, jednym słowem słaby pod każdym względem. 

Niespożytą energją, wielką pracą i trudem położył solidne fundamenty pod gmach – 
wartości Pułku i doprowadził do tego, że dziś z 9 psk cała kawalerja liczy się jako z jed-
nym  
z najlepszych pułków. 

Nie było zdaje się dziedziny życia pułkowego, nie było zdaje się zakamarka jak  
w urządzeniach pułku, tak i duszach Jego podkomendnych, do których płk. Grabowski 
nie zajrzał, Swoim sercem nie ogrzał i złe nie poprawił, a nowych wartości nie stworzył. 
Wszędzie widać było Jego ojcowską rękę, wszędzie Jego troskę i pracę oraz starania. 
Wyróżniający się taktem, dobrym humorem, był i jest zawsze dobrym kolegą i dobrym 
obywatelem Rzeczypospolitej. 

Zastrzeżeń nie budziły jego stosunki z lokalnymi władzami i społeczeństwem 
miasta Grajewa, z którym czuł się bezpośrednio związany poprzez fakt stacjonowa-
nia 9. psk w tym mieście. Pułk pod jego dowództwem brał czynny udział w życiu 
miasta. Świadczą o tym m.in. liczne depesze dziękczynne przesyłane na jego ręce 
przez lokalne władze, czy to za pomoc w akcji pożarniczej, czy też za pomoc w or-
ganizacji święta PWiWF. Warto odnotować wystąpienie w 1930 r. Przewodniczące-
go Wydziału Powiatowego do p. Wojewody Białostockiego, o spowodowanie spe-
cjalnego podziękowania p. płk. Grabowskiemu ze strony czynników miarodajnych za 
tak wyróżniająco wybitną obywatelską pracę na terenie tut. powiatu.  

Z jego to inicjatywy powstało w pułku między innymi Koło Polskiego Białego 
Krzyża, Koło Rodziny Wojskowej, jak również postawiono dom dla podoficerów  

__________ 
 
10 Zawarte w tych opiniach oceny dotyczące poziomu 9 Pułku Strzelców Konnych: objął pułk  

w nieszczególnej kondycji, czy też Pułk zaniedbany pod każdym względem, są całkowitym przeciwień-
stwem ocen, które były sformułowane w okresie poprzedniego dowódcy: ten zastany przy ciężkich wa-
runkach pułk zrobił bardzo duże postępy, czy też pułk zrobił pod każdym względem bardzo dodatnie 
wrażenie. 
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i ich rodzin. Również jego żona Stanisława z domu Koskowska popierała działania 
męża i starała się w nich aktywnie uczestniczyć, m.in. była matką chrzestną sztanda-
ru grajewskiego oddziału „Strzelca”, fundowanego w 1929 roku przez Radę Miej-
ską, jak również przewodniczącą Koła Rodziny Wojskowej w 9 Pułku Strzelców 
Konnych. 

O tym, jak bardzo płk Tadeusz Grabowski związał się z pułkiem, jego kadrą  
i żołnierzami, świadczy skierowany do nich w dniu 22 sierpnia 1931 roku jego roz-
kaz pożegnalny. 

Odchodząc na nowe stanowisko do M.S.Wojsk. żegnam się z pułkiem. Czwarty rok mia-
łem możność pracować razem z korpusem oficerskim i podoficerskim, oraz kilkoma rocz-
nikami szer. niezawodowych. W każdym roku widziałem postęp i zwiększającą się pracę. 

W dniu 19 i 20 sierpnia odbyłem z pułkiem ostatnie ćwiczenia. Był to ostatni rzut oka na 
rezultaty pracy pułku i sprawdzian mojej pracy. Ćwiczenia nocne są najtrudniejsze, wyma-
gają całego wysiłku, szybkiej orjentacji, bystrego oka, wyczulonego słuchu i naprawdę do-
brego wyszkolenia. Ostatnie to ćwiczenie dało mi przekonanie, ze pułk stoi na wysokości 
zadania. Przebieg sprawny, panujący ład i cisza, zupełny spokój i opanowanie swego zada-
nia, tak przez oficerów, podoficerów jak i żołnierzy, daje mi pewność, ze zostawiam na-
prawdę pułk dobry, w którego dalsze postępy głęboko wierzę. Jest to moje największe za-
dośćuczynienie za starania i pracę, które starałem się w pułk włożyć. 
Życzę wam dalszej jakanjwydajniejszej pracy dla dobra Kraju i Ojczyzny. 

Na stanowisku dowódcy 9 Pułku Strzelców Konnych płk Tadeusz Grabowski 
pozostawał do 15 sierpnia 1931 roku, gdy został przeniesiony na stanowisko szefa 
Biura Ogólno - Administracyjnego MSWojsk. W listopadzie 1935 r. mianowany 
został oficerem do zleceń Ministra Spraw Wojskowych. Następnie w październiku 
1937 r. został szefem biura planowania, które to stanowisko zajmował aż do wrze-
śnia 1939 r. W okresie służby w MSWojsk. został ponownie odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi.  

Bardzo wysoko było oceniane również jego wyszkolenie i doświadczenie bojo-
we, czego wyrazem może być następująca opinia Inspektora Armii, gen. dyw. Ro-
mera wydana po ćwiczeniach międzydywizyjnych „Lida” w 1930 r. 

Na ogół wywiązał się ze swych zadań b. dobrze. Pewne braki wykazał w organi-
zacji rozpoznania. – Za to w samej walce wyjawił dużo poświęcenia i rozumu – Po-
zatem wykazał dużo przedsiębiorczości – Ogólnie b. dobry dowódca. 

Płk Tadeusz Grabowski był człowiekiem wykształconym. Jego szczególnym 
zamiłowaniem były różnorodne sporty, m.in. wioślarstwo, narciarstwo, kolarstwo, 
łyżwiarstwo i automobilizm. Był on również oficerem inteligentnym i sprytnym,  
o dużej inicjatywie i energii, ambitnym, taktownym, stanowczym i o dużych zdolno-
ściach wychowawczych. Swojem zaś towarzyskim i wesołem i serdecznie wylewnem 
usposobieniem b. dodatnio wpływał na otoczenie. Gen Jędrzejewicz stwierdzał, iż 
był on człowiekiem, na którym w każdej chwili i pod każdym względem można pole-
gać. Jego charakter uwidaczniał się szczególnie w służbie administracyjnej i wy-
chowawczej, w której to wykazywał wręcz ojcowski stosunek do podwładnych.  
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Nieznane są dokładne losy płk Tadeusza Grabowskiego w okresie kampanii je-
siennej 1939 roku. Wiadomo jedynie, że dostał się do niewoli sowieckiej i był więź-
niem obozu w Starobielsku. Został zamordowany w kwietniu 1940 r. w Charkowie. 

 
płk Tadeusz Antoni FALEWICZ11 (Dowódca pułku w latach 1931–1939)  
Tadeusz Antoni Falewicz urodził się 25 czerwca 1892 roku w Wilnie w domu 

swojej babki ze strony matki – Kamilli z Daszkiewicz-Chaciskich. Był drugim  
z trzech synów Heleny i Wojciecha Falewiczów. Wszyscy trzej wzrastali od dzieciń-
stwa w patriotycznej atmosferze, która wypełniała dom rodzinny. Zarówno bowiem 
ich ojciec – Wojciech12 jak i dziad – Karol13 byli aktywnymi działaczami patriotycz-
nymi. Nauki początkowo pobierał w domu, a następnie w Petersburgu, gdzie miesz-
kał i pracował jego ojciec. Tam też wstąpił razem z braćmi do średniej szkoły han-
dlowej księcia Teniszewa. Była to szkoła wzorowana na angielskich „private school”, 
z szeroko rozbudowanym systemem samokształcenia. W gimnazjum tym w 1910 roku 
Tadeusz Falewicz zdał maturę, po której wstąpił na wydział agronomiczny Politechni-
ki Ryskiej. W okresie akademickim działał aktywnie w korporacji studenckiej „Arko-
nia”, gdzie jednym z jego kolegów był m.in. Władysław Anders. Wybuch I wojny 
światowej przerwał po siedmiu semestrach studia Tadeusza. 

W związku z wybuchem I wojny światowej wszyscy trzej bracia wstąpili do 
Korpusu Paziów Jego Cesarskiej Mości w Petersburgu. Po ukończeniu w nim klasy 
oficerskiej wiosną 1915 r. i awansie na chorążego Tadeusz rozpoczął wraz z braćmi 
służbę w armii carskiej w Lejb-Gwardyjskim Pułku Ułanów Jego Wysokości.  
W trakcie I wojny walczył w nim na froncie nad Strypą, Dniestrem, Beresteczkiem  
i Marjanówką. Przez pewien czas (IX–XI 1916 r.) dowodził również ochotniczo 
kompanią Jegierskiego Pułku Piechoty Gwardii. W trakcie służby otrzymał szereg 

__________ 
 
11 Przy opracowywaniu biogramu wykorzystano m.in materiały: CAW, Akta personalne Nr 952, 3299, 

VM 22-1549; Rozkazy dzienne 9 psk za lata 1931-1938, I.321.39.7-14; Rozkaz dzienny 25 puł. Nr 234 
z 24 X 1931 r. I.321.25.7; Dzienniki Personalne MSWojsk. i Roczniki Oficerskie; Posłowie i przypisy 
syna rtm. Andrzeja Falewicza do relacji ojca - Rok 1939 - spisanej w oflagu VIIA Murnau w 1940 roku. 
[Maszynopis w AIPiMS w Londynie]; J. Bielecki, Pułkownik tadeusz Falewicz, „Przegląd Kawalerii  
i Broni Pancernej”, (Londyn) 1972, Tom IX, Nr 65, s. 66-67; „Polska Zbrojna”, Nr z 7 I 1993; „Wro-
cławski Tygodnik Katolików”, Nr 29 z 18 VII 1971; 

12 Wojciech Falewicz – pułkownik a następnie generał. Początkowo major inżynierii armii rosyjskiej, 
oficer saperów Gwardii oraz wykładowca Wojskowego Instytutu Inżynieryjnego w Petersburgu. Po 
zakończeniu I w. św. wstąpił do Wojska Polskiego. W stopniu generała dywizji był dowódcą twierdzy 
w Grodnie, a podczas bitwy warszawskiej 1920 roku dowódcą odcinka frontu pod Radzyminem. Był 
twórcą oraz pierwszym komendantem Wojskowego Instytutu Geograficznego.  

13 Karol Szczęsny Falewicz – inżynier dróg i komunikacji, wieloletni współpracownik petersburskiego 
„Słowa” Józefata Ohryzki, uczestnik Powstania Styczniowego w roli sekretarza tzw. Rządu Po-
wstańczego na Litwie, następnie przez 1,5 roku więzień Twierdzy Dyneburskiej, dzierżawca majątku 
Werki pod Wilnem, działacz społeczny, członek wileńskiej Rady Miejskiej. 
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odznaczeń14 i awansów: w grudniu 1916 na korneta, w kwietniu 1917 na porucznika, 
zaś już we wrześniu tego samego roku na sztabrotmistrza.  

Po wybuchu Rewolucji Październikowej 1917 r. zorganizował w samodzielnej 
brygadzie gwardyjskiej Związek Wojskowych Polaków i został wybrany jego prze-
wodniczącym. Zaś z chwilą powstania I Korpusu Wschodniego gen. Dobór-Muś-
nickiego w listopadzie tegoż roku, spośród żołnierzy narodowości polskiej sformo-
wał pod Moskwą szwadron w liczbie 120 szabel i przeprowadził go pod rozkazy 
gen. Dowbora. Szwadron rtm. Falewicza stał się 1 szwadronem odtworzonego  
3 Pułku Ułanów i brał z nim udział we wszystkich walkach. Po rozwiązaniu I Kor-
pusu Tadeusz Falewicz został internowany przez Niemców i przebywał w obozie 
przy twierdzy kowieńskiej, ale już w lipcu 1918 r. stamtąd uciekł i przedostał się do 
Warszawy, gdzie doczekał odzyskania niepodległości przez Polskę. 

W nocy z 10 na 11 listopada 1918 roku wraz ze starą kadrą oficerską i ochotni-
kami ponownie odtworzył w Warszawie 3 Pułk Ułanów „Dzieci Warszawy” i brał 
udział w rozbrajaniu wojsk niemieckich. Rtm. Tadeusz Falewicz został dowódcą 
jednego ze szwadronów pułku, a jego brat Andrzej adiutantem. W styczniu 1919 
roku pułk wyruszył na front, gdzie pozostawał do października. W trakcie walk Ta-
deusz Falewicz wykazał się niezwykłą odwagą i zdolnościami dowódczymi, wyni-
kiem czego było przyznanie mu 4-krotnie Krzyża Walecznych oraz Srebrnego Krzy-
ża Orderu Virtuti Militari V klasy (Nr 4490). 

W uzasadnieniu nadania pierwszego KW znajdujemy następujący opis czynu 
rtm. Falewicza:  

Dnia 3-go sierpnia 1919 r. w czasie forsowania przez 3 puł przeprawy przez rz. Morocz 
bronionej przez kilkakroć silniejszych bolszewików. Rotmistrz Falewicz z wielką odwa-
gą i brawurą poprowadził swój spieszony 1-szy szw. do ataku i zdobył przeprawę, co 
miało wielkie znaczenie dla całej operacji oddziału. Następnie rot. Falewicz na czele 
szwadronu, pomimo silnego oporu przeciwnika zdobył wsie Urmiez i Siemieniewo  
i uderzywszy na skrzydło bolszewików zmusił ich do opuszczenia pozycji na rz. Łań.  

Jeden z kolejnych KW przyznano Tadeuszowi Falewiczowi za to, że: Podczas 
ataku na wieś Waliszcze szwadron rtm. Falewicza, który posłany był w obchód, zo-
stał znienacka zaatakowany przez znaczne siły bolszewickie z boku. Rotm. Falewicz 
zebrawszy półszwadronu rzucił się do ataku na bagnety. Bolszewicy nie spodziewa-
jąc się tego, pomimo znacznie przeważających sił, uciekli w popłochu pozostawiając 
rannych.  

Natomiast Krzyż Orderu VM kl. V został mu przyznany za akcję, która miała 
miejsce w końcu maja 1919 roku, kiedy to w czasie wypadu pułku na wsie Kraje  
i Chutka na kanale Ogińskiego rtm. Falewicz zdobył folwark Chutkę. Rosjanie 
kontratakowali, ale on trzymając Chutkę uniemożliwił im przejście na tyły wojsk 
__________ 
 
14 M.in.: Order św. Anny 3 kl. z mieczami i kokardą; Order św. Stanisława 3 kl. z mieczami i kokardą; 

Order św. Anny 4 kl. z napisem „Za waleczność”; 
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polskich. Rtm. Falewicz prawdziwie bohatersko orientując się w sytuacji z niewielką 
garstką ułanów przyjmuje na siebie uderzenie wroga dając przykład swoją osobistą 
odwagą i brawurą. Blokując Rosjan przez ponad godzinę dał możliwość odejścia 
pułku i koniowodnych, a następnie sam przebił się do pułku. W tym samym wniosku 
o nadanie VM wzmiankowane jest jeszcze jedno zdarzenie, w którym wykazał się 
on niezwykła odwagą i inicjatywą. W trakcie akcji na Słuck w lipcu 1919 miał on 
ubezpieczać lewe skrzydło pułku, poprzez zdobycie wsi Kołki, ale prowadziła do 
niej tylko jedna grobla. Tadeusz Falewicz jednym plutonem upozorował atak przez 
wodę, a sam z dwoma pozostałymi plutonami rzucił się przez groblę, przez ogień  
i bolszewicy uciekli. W tym samym wniosku dowódca 3 Pułku Ułanów opiniował go 
następująco: wybitnie dzielny i odważny oficer, wyjątkowo dobre orjentuje się w sy-
tuacji bojowej, utalentowany, energiczny, pełen poświęcenia i inicjatywy. 

Przerwę w walkach frontowych Tadeusza Falewicza stanowił okres od listopada 
1919 do sierpnia 1920, kiedy to studiował w Wyższej Szkole Kawalerii w Saumur 
we Francji. Ukończył ją z ogólną oceną bardzo dobrą i otrzymał następującą opinię 
końcową: 

Chociaż młody trochę staroświecki. Energiczny i zdecydowany. Posiada spory autorytet. 
Bardzo sumienny. 

Dobrej budowy ciała, dość wysportowany, ale bez specjalnego przekonania do sportu. 
Inteligentny i kulturalny. Doskonale wykształcony, bardzo dobrze zna swój zawód i prak-
tykę żołnierską. Interesuje się tym, co dzieje się wokół. 

Oficer bardzo stanowczy i dobrze ułożony. 
Postawa na koniu nieprawidłowa (zbyt daleko od kłębu) dosiad dobry, ale pozbawiony 

sprężystości. Przejawia więcej zdolności w terenie niż na ujeżdżalni. Poświęca się z pasją 
koniowi, którego dobrze zna, a w szczególności oddaje się zagadnieniom sportowym, 
nad którymi pracuje zarówno z punktu widzenia technicznego jak i praktycznego. 
Przejawia dużo pewności siebie, powinien być dobrym instruktorem. 

Po powrocie z Francji w okresie wrzesień–grudzień 1920 r. przebywał w charak-
terze instruktora w Centralnej Szkole Jazdy w Grudziądzu, skąd w połowie grudnia 
1920 r. został przydzielony do wydziału regulaminów i wyszkolenia Wydziału Jazdy 
MSWojsk. W listopadzie 1921 r. powrócił do macierzystego 3 Pułku Ułanów na 
stanowisko II oficera sztabu. Jednak już w kwietniu 1922 r. ponownie został odko-
menderowany do Szkoły Jazdy w Grudziądzu, tym razem w charakterze instruktora 
jazdy. Nieco wcześniej (18 II) zawarł w Krakowie związek małżeński z Zofią  
z Lubańskich (I voto Horodyska), z którą miał syna Aleksandra (ur. XI 1924 r.). 
Również w tym samym roku został zatwierdzony w stopniu rotmistrza ze starszeń-
stwem z dnia 1 VI 1919 r. W lipcu 1922 r. Tadeusz Falewicz został odkomendero-
wany do Oficerskiej Szkoły dla Podoficerów w Bydgoszczy na dowódcę klasy ka-
waleryjskiej i instruktor jazdy. W październiku 1924 r. przeniesiony ewidencyjnie  
w szeregi 16 Pułku Ułanów w Bydgoszczy, zaś w grudniu został awansowany do 
stopnia majora (starszeństwo 15 VIII 1924 r.) i mianowany dowódcą szwadronu 
zapasowego. W szeregach 16 Pułku Ułanów służył trzy lata. Następnie w grudniu 
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1927 r. został przeniesiony do 25 Pułku Ułanów w Prużanach na stanowisko zastęp-
cy dowódcy. W jego barwach ukończył m.in. 3-miesięczny kurs w CSS w Toruniu 
(III – V 1928 r.) oraz kurs dla oficerów sztabowych w Grudziądzu (III – VI 1929 r.). 
Kolejny awans, tym razem na stopień podpułkownika nastąpił w końcu 1929 r. 
(starsz. 1 I 1930 r.). Okres służby w szeregach 25 Pułku Ułanów zakończył w paź-
dzierniku 1931 roku, gdy został mianowany dowódcą 9 Pułku Strzelców Konnych  
w Grajewie. W rozkazie pożegnalnym dowódca 25. puł pisał:  

Żegnam odchodzącego na stanowisko Dowódcy 9. Pułku Strzelców Konnych w Graje-
wie ppłk. Falewicza Tadeusza, dziękuję Mu za owocną i pożyteczną współpracę w prze-
ciągu czterech lat i serdecznie życzę dalszego powodzenia tak w służbie, jak i w życiu 
prywatnym. 

Pod dowództwem Tadeusza Falewicza 9 Pułk Strzelców Konnych robił ciągłe 
postępy w wyszkoleniu i organizacji, a opinia wśród przełożonych o wartości pułku 
wzrastała. Na początku 1937 roku po lustracji wozów zapasu stałego, przeprowa-
dzonej przez Szefa taboru DOK III, ppłk Tadeusz Falewicz otrzymał od dowódcy 
Podlaskiej BK pochwałę za wykazaną troskę o utrzymanie w gotowości bojowej 
pułku w tym dziale na odpowiednim poziomie. W kolejnym roku dowódca Brygady 
stwierdził, że: Pułk wyróżnia się rozmachem i temperamentem. Równocześnie sam 
Tadeusz Falewicz pogłębiał swoją wiedzę i wyszkolenia. Tylko w 1933 r. ukończył 
w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie m.in. kurs oficerów sztabowych 
piechoty (IV 1933 r.), kurs unifikacyjny doskonalenia oficerów sztabowych broni 
(IV-VII 1933 r.). Z kolei w czerwcu 1934 r. odbył kurs informacyjny dla dowódców 
pułków w Centrum Wyszkolenia Czołgów i Samochodów Pancernych w Modlinie. 
Uwieńczeniem wysiłków Tadeusza Falewicza, jako dowódcy pułku, był awans na 
stopień pułkownika w styczniu 1936 roku.  

Płk Tadeusz Falewicz był człowiekiem niezwykle utalentowanym, znał pięć ję-
zyków: francuski, niemiecki, rosyjski, angielski i litewski oraz grał na skrzypcach. 
Jego szczególną pasją, którą z zamiłowaniem uprawiał, był sport konny. Brał udział 
w wielu zawodach i miał na swym koncie ponad 200 wygranych gonitw. W 1936 
roku był kierownikiem polskiej ekipy na zawody w Rzymie i Nicei. Tadeusz Fale-
wicz posiadał również własną stajnię wyścigową. „Pierwszym” koniem w niej był 
Wisus (posiadany do spółki z rtm. Orłowskim), który zdobył m.in. Derby na torze 
warszawskim w 1933 roku. „Drugim” zaś był Bałtyk, który wygrał wiele klasowych 
gonitw, m.in. Rulera. Jego zamiłowanie do sportu konnego zostało docenione przez 
Polski Związek Jeździecki, który przyznał mu w 1936 r. Wielką Złotą Odznakę Jeź-
dziecką. W związku z powyższym zainteresowaniem, jako dowódca 9. psk szcze-
gólnie duży nacisk kładł na pielęgnację koni, choć czasem odbijało się to na innych 
dziedzinach szkolenia. Gen. Kmicic-Skrzyński w 1937 roku pisał:  

W pułku pielęgnacja i opieka nad koniem stoi na wysokim poziomie. (...) Strzelecko pułk 
stoi na niskim poziomie. 
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Od samego początku swej kariery wojskowej Tadeusz Falewicz zbierał od swo-
ich przełożonych przeważnie pozytywne opinie. Dowódca 3. puł (mjr Bystram) pisał 
o nim w 1920: wybitny dowódca szwadronu, niepospolicie odważny i żarliwy w boju, 
doskonale orjentujący się, gorąco kochający Ojczyznę..., zdolności kierownicze wy-
bitne szczególnie w warunkach bojowych. Krótko mówiąc można stwierdzić, że 
Tadeusz Falewicz był oficerem utalentowanym, energicznym, o dużej inicjatywie  
i samodzielności15, pełnym poświęcenia, taktycznie wyrobionym i zdolnym, o by-
strym umyśle i ambitnym. Poza tym był oficerem o dużym poczuciu honoru i god-
ności własnej, jak również posiadał spore zdolności organizacyjne i wychowawcze, 
czego potwierdzeniem było powierzanie mu stanowisk instruktorskich i dowód-
czych.  

Nie najlepiej jednak oceniano jego służbę w zakresie codziennych potrzeb i or-
ganizacji pułku. W piniach przełożonych pojawiały się m.in. następujące sformuło-
wania: w administracji pułku słabo na ogół orjentuje się (…) nie lubi wglądać  
w szczegóły życia pułkowego polegając na podwładnych. Choć np. w 1935 roku 
dowódca OK Nr III (gen. Litwinowicz) stwierdził, że ppłk Falewicz jest dobrym 
gospodarzem i czuwa nad całokształtem gospodarki pułku. 

Jak każdy człowiek posiadał również pewne cechy negatywne. Nie zawsze by-
wał taktowny i bezstronny, szczególnie wobec ludności cywilnej i podwładnych, co 
do których był bardzo wymagający. W 1923 roku komendant Szkoły dla Podofice-
rów w Bydgoszczy, płk Jatelnicki, stwierdził o ówczesnym rtm. Falewiczu, że jest on 
trochę za mało dbały o żołnierza i jego potrzeby. Z kolei na początku lat trzydzie-
stych dowódca Brygady Kmicic-Skrzyński stwierdzał:  

W psychikę podwładnych nie zawsze umie się wczuć (…) Bardzo ostry zwłaszcza w sto-
sunku do nielubianych. Mimo to Tadeusz Falewicz cieszył się szacunkiem podwładnych, 
zarówno szeregowych jak i kadry oficerskiej, tak w okresie międzywojennym, kampanii 
wrześniowej jak i po II wojnie światowej. W trudnych dniach wojny i walkach z przewa-
żającymi siłami przeciwnika płk Falewicz wykazuje nie tylko swoje walory dowódcze, 
ale też ujawnia, że potrafi utrzymać dobry nastrój w szeregach pułku, przy jednoczesnym 
łączeniu dyscypliny i porządku z ojcowską opieką nad żołnierzami. 

Kampanię jesienną 1939 roku przeszedł dowodząc 9 Pułkiem Strzelców Kon-
nych. Prowadził swój pułk od pierwszego dnia wojny pod Grajewem, aż do jego 
kapitulacji w dniu 6 października pod Kockiem. Po kapitulacji dostał się do niewoli 
niemieckiej, którą spędził w oflagu VIIA w Murnau. W obozie razem z pozostałymi 
przebywającymi tam oficerami i podoficerami pułku spisał bojową historię pułku  
w kampanii wrześniowej. Rozkazem gen. dyw. Juliusza Rómmla z dnia 29 grudnia 
1939 r. za wykazane męstwo i wybitne zasługi dowódcze został odznaczony Orde-
rem VM IV klasy. 
__________ 
 
15 Czasem nawet zbyt dużej, o czym świadczą niektóre z opinii przełożonych. W 1932 r. dowódca Bry-

gady pisał o nim: Energiczny o dużej inicjatywie graniczącej z samowolą, zaś rok później: Robi często 
tak jak jest mu wygodniej, a nie tak jak jest nakazane. 
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Po wyzwoleniu obozu w kwietniu 1945 płk Tadeusz Falewicz udał się do 
Włoch, do II Korpusu WP, gdzie został wcielony do 4 Pułku Pancernego. W paź-
dzierniku 1945 został przeniesiony do Egiptu na kurs taktyczno-techniczny w Kró-
lewskiej Szkole Pancernej. W sierpniu 1946 r. powrócił do kraju i zamieszkał na 
stałe w Warszawie. Z dniem 31 lipca 1950 rozkazem MON nr 488/50 został przenie-
siony w stan spoczynku.  

Nie zaprzestał jednak swej aktywnej działalności w środowisku żołnierskim  
i nadal dużo czasu poświęcał swoim podwładnym z pułku, którym dowodził. Z jego 
to inicjatywy w roku 1966 została wmurowana w kościele p.w. Św. Antoniego na ul. 
Senatorskiej w Warszawie tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom 9 Pułku 
Strzelców Konnych, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny w latach 1939–1945. 
Poza tym również pracował zawodowo. Najpierw w Stołecznej Komunikacji Samo-
chodowej, a następnie w przedsiębiorstwie budowlanym „Beton – Stal”. 

Zmarł w Warszawie po długiej chorobie 1 kwietnia 1971. Pochowany został na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 

 
 

Summary 

This article presents the main commanders of the 9th regiment of horse rifles. 
Polish cavalry regiment, which was stationed in Grajewo in the years 1924-1939. 
Officers, which focuses on the article are: Franciszek Kaczkowski (commander in 
the years 1921-1928), Tadeusz Grabowski (commander in the years 1928-1931) and 
Tadeusz Antoni Falewicz (commander in the years 1931-1939). In the article are 
presented concerning their biographical data, as well as professional conduct in the 
service. The main source materials, enjoyed by former Central Military Archive 
resources, with particular regard to their personal files. 
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JERZY RAMATOWSKI 
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe 
Łomża 
 

 

Profesor architekt Witold Lipiński i jego pasje 
 
 
W artykule poświęconym pamięci Witolda Lipińskiego, jego przyjaciel, wroc-

ławski architekt Zenon Prętczyński napisał: 
…życie Jego było nietuzinkowe i barwne: żołnierz Armii Krajowej, pedagog akademic-
ki, twórca architektury, wynalazca, członek miejskich i wojewódzkich komisji ds. archi-
tektury i Polskiej Akademii Nauk, człowiek godny, uczynny i przyjacielski1. 

 Był architektem wrocławskim, jednakże niemal pierwsze ćwierćwiecze jego 
życia związane było z ziemią łomżyńską. Witold Lipiński, s. Czesława i Józefy  
z Piotrowskich urodził się 14 listopada 1923 roku w Kossakach (gm. Jedwabne). 
Rodzina jego, jak pokazała wkrótce przyszłość, była patriotyczna. Do AK należał 
jego ojciec i brat Zdzisław2. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Jedwabnem pod-
jął naukę w gimnazjum w Łomży. Nie dane mu było ukończyć je w terminie. Na 
przeszkodzie stanął wybuch II wojny światowej.  

Nie udało się stwierdzić faktu udziału W. Lipińskiego w partyzantce antyso-
wieckiej związanej z bazą Kobielne. Bez wątpienia stał się członkiem AK-owskiego 
ruchu oporu po powstaniu Inspektoratu Łomżyńskiego AK na przełomie 1941/42.  
W skład jego wchodziły obwody: Łomża i Grajewo. W strukturach obwodu łomżyń-
skiego działał rejon III Wizna, na czele którego stał por. rez. Józef Ramotowski 
„Rawicz”, „Kruk”. Z jego inicjatywy część żołnierzy rejonu wzięła udział w konspi-
racyjnym kursie szkoły podchorążych rezerwy piechoty. Zajęcia odbywały się głów-
__________ 
 
1 Z. Prętczyński: Profesor architekt Witold Lipiński. Wspomnienie (1923–200), W: Gazeta Wyborcza 

Wrocław, 15 grudzień 2005, s. 10. 
2 M. Laszczkowski: Ziemia Łomżyńska w latach walki i okupacji 1939–1945, Warszawa 2003, s. 163. 
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nie w Bronowie, 1–2 razy w tygodniu. Kurs zakończył się w czerwcu 1943 roku 
nominacjami na stopień kaprala podchorążego. Jednym z uczestników kursu był 
Witpld Lipiński „Szczedroń”3. Niemalże cała działalność „Szczedronia” związana 
była z mjr Janem Tabortowskim „Bruzdą”. Przy sztabie dowództwa Inspektoratu 
Łomża pełnił odpowiedzialną funkcję łącznika dowódcy. Brał też udział we wszyst-
kich akcjach przeprowadzonych przez „Bruzdę” do maja 1946 roku, kiedy to za jego 
zgodą wyjechał na studia do Wrocławia4. Przypomnijmy niektóre z nich.  

 1 lipca 1944 roku aresztowany został w Jedwabnem komendant rejonu Wizna 
„Rawicz”, o czym poinformowano Stanisława Marchewkę „Rybę” z Jeziorka, do-
wódcę miejscowego oddziału partyzanckiego, gdyż przypuszczano, że tą najkrótszą 
drogą z Jedwabnego do Łomży przewożony będzie aresztowany. O fakcie areszto-
wania powiadomiono też mjr „Bruzdę”, przebywającego wówczas u komendanta 
Obwodu Łomżyńskiego w Olszynie Pniewskiej. 3 lipca „Ryba” przygotował za-
sadzkę w lesie na skraju Jeziorka. Eskortujący więźniów („Rawicz”, sołtys z Bartek  
i dziewczyna z Orlikowi) Ukraińcy zauważyli w lesie zasadzkę i odjechali do Łom-
ży, zaniechając egzekucji przewożonych. W tym samym dniu o zmierzchu „Bruzda” 
z sześcioosobowym oddziałem opuścił Olszynę Pniewską i rozpoczął powrót do 
bazy Kobielne. W grupie tej znajdował się m. in. „Szczedroń”, Hipolit Waniewski 
„Huzar”, Jan Kościelecki „Znicz” (były żandarm z Jedwabnego zwerbowany do AK 
przez „Rawicza” i Zygmunta Kotowskiego „Psa”). Po otrzymaniu informacji, że 
„Rawicz” przewożony będzie do Łomży przez Wiznę, „Bruzda” postanowił urządzić 
zasadzkę przy trasie Jedwabne–Wizna koło wsi Boguszki. Po południu 4 lipca do-
wiedział się, że „Rawicz” przebywa już w Łomży. „Bruzda” postanowił poczekać do 
zmierzchu, po czym ruszyć do miejsca obozowania. Wkrótce został zaalarmowany, 
że od strony Jedwabnego zbliża się bryczka z żandarmami. Postanowił pomścić 
aresztowanie „Rawicza”, nie wiedząc, że z tyłu jedzie drabiniasty wóz z Ukraińcami. 
Doszło do walki, w wyniku której zginął „Znicz”. Po walce oddział wycofał się 
przez Koniecki i Brzostowo do bazy. O zasadzce żandarmi powiadomili posterunki 
w Jedwabnem i Wiźnie. Nocą przybył do Boguszek silny oddział niemiecki, otoczył 
je, zatrzymał 10 mężczyzn. Zabito ich strzałami w głowę na skraju wsi5. 

 Następna akcja, w której brał udział „Szczedroń”, związana była z odbiciem 
Franciszki Ramotowskiej „Iskry” ze szpitala wo0jskowego w Białymstoku. „Iskra” 
była żołnierzem Wojskowej Służby Kobiet na placówce Przytuły w Obwodzie AK 
Łomża. Prowadziła tajne nauczanie, była sanitariuszką w bazie mjr „Bruzdy” poło-
żonej na uroczyskach Kobielne i Węgierka, obsługiwała radiostację i redagowała 
komunikaty, często pełniła funkcję łączniczki. Wskutek zdrady Hipolita Waniew-
skiego „Huzara” aresztowano ją w Białymstoku, gdzie uczyła się, w nocy 14/15 
__________ 
 
3 tamże, s. 160. 
4 S. Poleszak: Podziemie antykomunistyczne w Łomżyńskiem i grajewskiem (1944–1957), Warszawa 

2004, s. 178. 
5 M. Laszczkowski, dz. cyt. s. 222–216. 
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stycznia 1945 roku. Przewieziona do siedziby NKWD przy ulicy Ogrodowej podda-
na została brutalnemu śledztwu. Oprawcy chcieli wymusić na niej informacje doty-
czące komendanta Okręgu AK płk Władysława Liniarskiego „Mścisława” i mjr 
„Bruzdy”. Podczas jednego z przesłuchań „Iskra” wyskoczyła przez okno na pierw-
szym piętrze doznając uszkodzeń kręgosłupa. W końcu zmaltretowaną „Iskrę” 
NKWD przekazał polskim władzom bezpieczeństwa, które umieściły ją w szpitalu 
garnizonowym przy ulicy Lipowej. Prawdopodobnie wówczas „Bruzda” zaplanował 
odbicie „Iskry”. W tym celu dwukrotnie wysyłał do Białegostoku „Szczedronia”  
z zadaniem poznania usytuowania szpitala, sporządzenia dokładnego planu sytu-
acyjnego obiektu. Akcję przeprowadził siedmioosobowy oddział pod dowództwem 
„Bruzdy” 20 kwietnia 1945 roku. Bezpośrednimi wykonawcami planu odbicia 
„Iskry” byli: „Bruzda”, „Szczedroń” i „Ryba”. Ci dwaj pierwsi wynieśli „Iskrę” do 
zdobytego po drodze samochodu, a następnie ukrywano ją na różnych kwaterach na 
terenie Obwodu, by później przewieźć na leczenie do Warszawy6. 

 „Szczedroń” uczestniczył również w akcji opanowania Grajewa nocą 8/9 maja 
1945 roku. Operację przygotował i przeprowadził mjr „Bruzda”, włączając do niej 
żołnierzy Obwodów Łomża i Grajewo. W jej wyniku opanowano budynek PU BP 
uwalniając ok. 60 aresztowanych i zabierając broń i dokumenty i KP MO, skąd 
uwolniono ok. 40 więźniów. AKO-wcy zajęli też Izbę Skarbową, skąd zabrano po-
nad 200 tys. zł. i budynek Starostwa. Tu wzięto przydatne urządzenia biurowe, do-
kumenty i pieniądze. Akcja ta była przykładem dobrego przygotowania i sprawnego 
uderzenia w ówczesny aparat komunistycznej władzy7. 

 Mieczysław Laszczkowski w swoim opracowaniu wspomina o dwóch wyda-
rzeniach okupacyjnych związanych z osobą „Szczedronia”. W połowie 1943 roku 
planowano akcję rozbicia posterunku żandarmerii w Jedwabnem w celu zdobycia 
broni i likwidacji żandarma Bordonia. Jednocześnie planowano uderzyć na urząd 
gminy, zniszczyć w nim dokumenty i zabrać pieniądze. Akcję przeprowadzić miał 
oddział Kedywu z „Rawiczem” i braćmi Lipińskim i Witoldem „Szczedronioem”  
i Zdzisławem „Szotą”. Ustalono, że dobę przed akcją oddział Kedywu spędzi  
w Kossakach u Lipińskich, zaś „Znicz” samogonem upije żandarmów. Gdy 
„Szczedroń”, „Szota” i „Znicz” udali się na spotkanie z oddziałem Kedywu między 
Kossakami a Kaimami, ten nie pojawił się. Poinformowano ich, że akcja została 
odwołana. Można przypuszczać, że powodem odwołania akcji był nieudany wypad 
Kedywu na leśniczówkę w Pniewie i śmierć jego dowódcy Wiktora Surowieckiego 
„Wikiego”8. 

__________ 
 
6 tamże, s. 340–342; S. Poleszak: Jeden z wyklętych. Major Jan Tabortowski, Warszawa 1998, s. 155–159; 

F. Ramotowska, W szponach NKWD W: Miscellanea Historico-Archivistica, t. XV-XVI, 2008–2009,  
s. 225–233. 

7 M. Laszczkowski, dz. cyt. s.342–344; S. Poleszak: Podziemie…, dz. cyt. s. 126–128. 
8 M. Laszczkowski, dz. cyt. s. 163. 
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 I jeszcze jeden epizod, który miał miejsce w 1943 roku. Siostry Karolak, któ-
rych ojciec był burmistrzem Jedwabnego, zaproponowały „Szczedroniowi” wstąpie-
nie do zakładanej przez nie tajnej organizacji, która miała ogłosić mobilizację i wy-
wołać powstanie. Broń pochodzić miała ze zrzutów alianckich. Na podstawie ksiąg 
parafialnych siostry sporządziły listę mężczyzn w wieku 18–50 lat i przystąpiły do 
ich werbowania. „Szczedroń” i powiadomiony o tym „Rawicz” uznali to za oczywi-
stą prowokację i powiadomili o tym fakcie szefa wywiadu Obwodu Franciszka 
Chojnowskiego „ Lubicza”. Zanim jednak ten przystąpił do działania rodzina Karo-
laków została aresztowana. Wkrótce ich zwolniono, jednak rodzina ta nadal znajdo-
wała się w kręgu zainteresowania podziemia9. Potwierdzenia opisanego wydarzenia 
nie znalazłem w znanych mi materiałach. 

 Za działalność wojenną Witold Lipiński „Szczedroń” odznaczony został Krzy-
żem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Odznaką Białostockiego 
Okręgu AK, Odznaką „Akcja Burza” oraz w 1990 roku Krzyżem Armii Krajowej 
nadanym przez Zarząd Główny Byłych Żołnierzy AK w Londynie10. 

 Wojenny epizod w życiu Lipińskiego zakończył się w maju 1946 roku, kiedy to 
po zdaniu matury w łomżyńskim liceum, za zgodą mjr „Bruzdy” opuścił oddział  
i wraz z kolegą ze szkolnej ławy i jednocześnie żołnierzem AK placówki Zanklewo 
(rejon Wizna), Edmundem Frąckiewiczem „Wilkoniem”, udał się do Wrocławia  
i podjął studia na wydziale architektury i urbanistyki tutejszej Politechniki. 

 Studia te ukończył w 1950 roku uzyskując tytuł mgr inż. architektury. Jeszcze 
przed ich ukończeniem, jako student czwartego roku, rozpoczął pracę naukowo-
dydaktyczną, a od 1951 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydzia-
le Architektury i Urbanistyki. Z wydziałem tym W. Lipiński związał się niemalże na 
50 lat. Pełnił w nim funkcję m. in. dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki 
(1981–1985) oraz Katedry Architektury Mieszkaniowej (1980–1993). W 1956 roku 
został adiunktem po obronie pracy doktorskiej „Zastosowanie płomieniowych natry-
sków szkliw ceramicznych do barwnych powłok w architekturze”, a w 1979 docen-
tem po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego za pracę „Powłokowe formy skle-
pieniowe”. W 1990 roku W. Lipiński otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego,  
a w rok póżniej profesora zwyczajnego nauk technicznych. Na jego pracę naukowo-
badawczą składają się liczne opracowania projektowe, doświadczalne i konstrukcyj-
ne. Obok konkretnych rozwiązań technicznych („Sposób wznoszenia budynków 
wielokondygnacyjnych” – współautorstwo patentu z 1974 roku), obejmowała ona 
poszukiwania form i struktur powłokowych umożliwiających przykrywanie wielkich 
powierzchni w celu tworzenia przyjaznego, uniezależnionego od warunków atmos-
ferycznych, środowiska mieszkaniowego. W połowie lat siedemdziesiątych powstała 
autorska Szkoła Architektury Bioklimatycznej, w ramach której opracowanych zo-
__________ 
 
  9 tamże, s. 164. 
10 Z. Prętczyński, dz. cyt.; List p. Bożeny Lipińskiej do autora z 18 marca 2011. 
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stało wiele modelowych obiektów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych uwzględ-
niających aspekty energetyczne i ekologiczne. Powstające w niej projekty domów 
były nowatorskim spojrzeniem na środowisko mieszkaniowe i konkurowały z naj-
wybitniejszymi osiągnięciami światowymi w tamtych latach. 

 Po przejściu na emeryturę w 1994 roku, W. Lipiński zachował część etatu do 
1997 roku i do końca współpracował ze „swoim” wydziałem opracowując raporty na 
temat budownictwa bioklimatycznego, publikował opracowania badawcze. Wy-
mieńmy niektóre z nich: „Bioniczne środowisko mieszkalne” (1946), „Zagadnienia 
mikroklimatyczne w domach autonomicznych” (1996), „Psychofizyczne aspekty 
mieszkań pro biotycznych” (1998), „Współczesne wielkoprzestrzenne obiekty rekre-
acyjno-handlowe” (2003). 

 Profesor Lipiński był promotorem 13 pozytywnie zakończonych przewodów 
doktorskich, z których kilka wyróżnionych zostało nagrodą rektora PWr. 

 Jakim był nauczycielem akademickim? Odpowiedzią na to pytanie mogą być 
słowa syna profesora przekazane autorowi przez p. Bożenę Lipińską:  

„…wykłady były ciekawe, inspirujące i nowatorskie. Był poważany i lubiany. Zawsze 
znajdował czas dla studentów. … cieszył się dużym uznaniem i sympatią”.  

I jeszcze jedna wypowiedź Zbigniewa Maćków, studenta architektury w latach 
osiemdziesiątych:  

„Był łagodnym wykładowcą. Studenci nie musieli drżeć o zaliczenie z zajęć, które pro-
wadził. Uosobienie łagodności, dobroci i życzliwości”11. 

 Poza działalnością naukowo-dydaktyczną W. Lipiński udzielał się społecznie 
pełniąc funkcję przewodniczącego koła NSZZ „Solidarność” na Wydziale Architek-
tury w latach 1980–1993, przewodniczącego koła SARP, był członkiem miejskiej  
i wojewódzkiej komisji ds. architektury, rzeczoznawcą SARP, członkiem PAN Od-
dział we Wrocławiu. Za swoją działalność otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień. 
Oto niektóre z nich: Złoty Krzyż Zasługi (1973), Medal Komisji Edukacji Narodowe 
(1981), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983), Medal „Academia 
Scientiarium Polonia Sectio Posnanensis” (1989), Złota Odznaka PWr. (1971), Wy-
różniony Absolwent PWr. (2005). 28 sierpnia 1980 roku Minister Kultury i Sztuki 
nadał W. Lipińskiemu prawa architekta twórcy12. 

 Poza pracą dydaktyczno-naukową na PWr. W. Lipiński był wykładowcą  
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w latach 1973–
1983 oraz w latach 2004–2005 w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Byd-
goszczy. 

__________ 
 
11 List; T. Targański: Prof. Witold Lipiński i jego dom-igloo oraz spodki jak UFO na Śnieżce, W: Gazeta 

Wrocławska 12 lipiec 2010. 
12 tamże; Z. Prętczyński, dz. cyt. 
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 Jeszcze podczas studiów zaangażował się W. Lipiński w odbudowę zniszczo-
nego Wrocławia. Pracował w Studenckiej Spółdzielni Produkcyjnej „Arkady”,  
w Zakładzie Dokumentacji Architektonicznej PWr. oraz w Zakładzie Gospodarstw 
Pomocniczych Instytutu Architektury i Urbanistyki.  

 Od 1951 roku, przez kilka lat W. Lipiński wraz z kolegami pracował w Miasto-
projekcie Wrocław – pracowni Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej pod 
kierownictwem architekta Romana Tunikowskiego. Członkami zespołu byli: Eliasz 
Androny, Gerard Alexewicz, Edmund Frąckiewicz, Włodzimierz Janczar, Witold 
Lipiński i Zenon Prętczyński. Ten ostatni wspomina: „Pracowaliśmy do godzin noc-
nych, jak na młodych pasjonatów przystało. nie pytając - za ile? … Dla nas, młodych 
wówczas architektów, najważniejszy był udział w projektowaniu i realizacji dla 
Wrocławia, naszego miasta, które wybraliśmy jako miejsce zamieszkania i twórczo-
ści”13. Zespół pracował przy projektowaniu KDM-u wokół dzisiejszego Placu Ko-
ściuszki. W realizacji KDM swój twórczy udział miał W. Lipiński. Według jego 
planów wykonano ciąg elewacyjny wzdłuż ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(dawniej Świerczewskiego) oraz wnętrza sklepów KDM-u, kawiarnię i restaurację14. 

 Zrealizowanych zostało wiele projektów W. Lipińskiego. Należą do nich m. in.: 
przebudowa i adaptacja hotelu „ Orlinek” w Ustroniu (1958), ośrodek wczasowy 
PWr w Ustce (1964), przebudowa i adaptacja szpitala w Lesznie (1967), ośrodki 
wypoczynkowe w Rokitkach i Matomicach (1968) oraz adaptacja i rekonstrukcja 
sześciu budynków zabytkowych we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 
(1969). Zaprojektował ponadto wiele domów jednorodzinnych, w tym znane wro-
cławskie „ kopuły”15. 

 Celowo nie wspomniałem o dwóch najsłynniejszych dziełach prof. Lipińskiego: 
własnego domu-igloo przy ulicy Moniuszki na wrocławskim Zalesiu i Obserwato-
rium PIHM na Śnieżce. Chciałbym poświęcić tym obiektom trochę miejsca. 

 Dom-igloo wymyślony przez W. Lipińskiego, to jeden z najbardziej oryginal-
nych domów jednorodzinnych w Polsce. Wobec braku murarzy chętnych do podję-
cia tego wyzwania, architekt postanowił sam wznieść ten nietypowy obiekt. Budowę 
rozpoczęto w 1961 roku, ukończono w trzy lata później. Można powiedzieć, że  
w tym przypadku nauka „oszukała” biurokrację. Planując budowę własnego domu 
W. Lipiński musiał wziąć pożyczkę. Aby ją otrzymać, powierzchnia domu nie mogła 
przekraczać 85 m2. Aby poszerzyć tę przestrzeń, autor projektu zaplanował 35 m2 
antresolę, co pozwoliło ukryć nadmetraż. Budynek jest półkolistym sklepieniem  
o średnicy 10 m połączonym z dostawionym garażem i pomieszczeniem gospodar-
czym w kształcie półwalca eliptycznego. Dom nie jest podpiwniczony, nie ma stro-
pów betonowych. Cały zbudowany jest z cegły rozbiórkowej i odpowiednio ocie-

__________ 
 
13 Z. Prętczyński, dz. cyt. 
14 tamże; T. Targański, dz. cyt. 
15 List p. Bożeny Lipińskiej; Z. Prętczyński, dz. cyt. 



Profesor architekt Witold Lipiński i jego pasje                                                                    223 
____________________________________________________________________________________________________________ 

plony (instalację nawiewową zastąpiono ogrzewaniem wodnym). Z zewnątrz pokry-
ty jest blachą aluminiową. Grubość kopuły wynosi 12 cm, od wewnątrz konstrukcja 
ta została zaopatrzona w izolację termiczną o grubości 7 cm. Pomieszczenia we-
wnętrzne mają tylko zaokrąglone ściany zewnętrzne. Powierzchnia domu w kształcie 
koła podzielona została tak, jak dzieli się tort. Ścianki działowe są proste. Wewnątrz 
domu są cztery pokoje, kuchnia i łazienka. Nad częścią pomieszczeń jest wspomnia-
na antresola. Dom projektowany i stawiany był jako obiekt eksperymentalny. Zda-
niem żony profesora „Wybudowanie własnego domu pozwoliło mężowi wykonać 
szereg pomiarów dotyczących rozkładu temperatury, wilgotności, głośności itp. 
Czynniki te, składające się na ogólny klimat mieszkania, zostały zamieszczone  
w pracy naukowej” (chodzi o pracę habilitacyjną – „Powłokowe formy sklepione” – 
J. R.)16. 

 Najbardziej znanym, zrealizowanym projektem prof. W. Lipińskiego jest bez 
wątpienia Obserwatorium PIHM na Snieżce, zaprojektowane przy współpracy  
z prof. Waldemarem Wawrzyniakiem (wnętrza) z PWr., którzy wygrali konkurs 
SARP na projekt. Realizacja tego obiektu rodziła się w bólach w latach 1966–1974. 
Nie sprzyjały temu: wszechobecna biurokracja, brak fachowców w ekstremalnych 
warunkach, możliwość prowadzenia prac tylko przez trzy miesiące w roku, brak 
drogi dojazdowej na szczyt. Pączonych ze sobą brył owstała jednak budowla z żelbe-
tu, stali, aluminium i szkła. Ma ona formę trzech połączonych ze sobą brył w kształ-
cie dysku czy też spodka. Kształt brył niektórzy przypisują niezidentyfikowanym 
obiektom latającym UFO. Prawda wydaje się jednak bardziej przyziemna. Według 
prof. W. Wawrzyniaka „…Śnieżka ze swoimi trzema dyskami jest przede wszystkim 
wariacją na temat karkonoskich głazów szlifowanych przez miliony lat górskimi 
wichrami…” Profesor odbył kilka lotów nad szczytami. Doszedł do wniosku, że 
najbardziej odporną formą na panujące tu warunki będzie forma kolista. Na Śnieżce 
nie sposób bowiem przewidzieć dominującego kierunku wiatrów – tam wieje niemal 
zawsze i z każdej strony17. 

 Konstrukcję dysków stanowi stalowa kratownica, oparta centralnie na betono-
wym fundamencie. Dysk górny, o średnicy 13 m, mieści obserwatorium meteorolo-
giczne. Jest położony na żelbetowym trzonie. Od pozostałych różni się zewnętrzną 
galerią biegnącą dokoła dysku oraz tarasem do dokonywania pomiarów na dachu. 

 Średni dysk (średnica okoli 20 m) położony jest od strony południowej. Znajdu-
je się w nim zaplecze techniczne i magazyny. Połączony jest trzonem, na którym 
spoczywa dysk górny. Na dachu dysku znajduje się świetlik. 

 Największy jest dysk dolny o średnicy 30 m zlokalizowany od strony północ-
nej. Znajduje się w nim restauracja, sklepik. 

__________ 
 
16 List p. Bożeny Lipińskiej; F. Springer-Dom-igloo na trudne czasy W: Internet: http;// bryla. gazeta 

dom.pl/ bryla. 
17 F. Springer, dz. cyt. 
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 Projekt obserwatorium meteorologicznego, tzw. spodki, otrzymał wyróżnienie 
na Swiatowej Wystawie Architektury w Meksyku w 1967 roku18. 

 Cofnijmy się do lat pięćdziesiątych, kiedy to W. Lipiński powrócił do swojej 
drugiej pasji – latania. Będąc jeszcze uczniem rysował i wykonywał modele samolo-
tów. Nie mógł zostać pilotem, gdyż brak małego palca u ręki (wypadek miał miejsce 
w dzieciństwie) dyskwalifikował go jako pilota. Zajął się więc szybownictwem. Pa-
tent pilota szybowcowego zdobył w renomowanej szkole szybowcowej w Jeżowie 
Sudeckim koło Jeleniej Góry w 1958 roku. Kosztowało go to nieomal życie. Na 
wysokości 1200 m, po pięciogodzinnym locie, co było wymogiem uzyskania licen-
cji, nastąpiło zderzenie pilotowanej przez Lipińskiego „Mewy” z szybowcem in-
struktora M. Kozdry. Obaj wylądowali na spadochronach obok rozbitych szybow-
ców. Lipiński zdobył upragnioną licencję. Posiadał też odznakę szybowcową z trze-
ma diamentami. Miłość do latania wpłynęła na jego życie osobiste. Rodzice przy-
szłej żony mieszkali na lotnisku w Gądowie. Ojciec p. Bożeny również latał na szy-
bowcach. To ich najprawdopodobniej zbliżyło19. 

 Na zadane przez autora pytanie: „Jakim człowiekiem był Profesor prywatnie?”, 
Pani Bożena odpisała:  „Podziwiałam go, kibicowałam przy projektach… Był czło-
wiekiem bardzo pogodnym, ciepłym i troskliwym. Kochał ludzi. Naprawdę był 
wspaniałym człowiekiem,, z którym miałam szczęście przeżyć wiele lat. Dla nas 
zawsze miał czas, dobrą radę i uśmiech. Jednocześnie był bardzo opiekuńczy. Takim 
też pamięta go syn”20. 

 Profesor Witold Lipiński zmarł 23 czerwca 2005 roku i spoczął na cmentarzu na 
Sępolnie. 

 Dzieło ojca kontynuuje jego syn Miłosz. Wraz z żoną opracował pierwszy cer-
tyfikowany dom pasywny21 w Polsce. Jest współautorem kolekcji kilkuset energo-
oszczędnych domów jednorodzinnych. Współpracuje z Politechniką Poznańską  
i AGH w Krakowie prowadząc seminaria poświęcone zagadnieniom poszanowania 
energii w budownictwie. 

 
 

Summary 

Witold Lipinski, a professor of technical sciences, researcher at University of 
Technology in Wroclaw, was born on November 14, 1923 in Kossaki (Jedwabne 
commune, district of Lomza), died on June 23, 2005 in Wroclaw. 

__________ 
 
18 Internet: http://pl. wikipedia. org/ wiki/ Obserwatorium_Wysokogórskie_na_Śnieżce. 
19 Z. Prętczyński, dz. cyt. 
20 List p. Bożeny Lipieńskiej. 
21 Dom pasywny – dom, który w celu zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańcom zużywa nie więcej 

niż 15 kWh energii na 1 m2 przestrzeni użytkowej w ciągu jednego roku. 
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During the German occupation he participated in National Army resistance (aka 
"Szczedroń") fighting in the ward of Major John Tabortowski "Bruzda". He served as 
a commander’s connector. He has participated in major operations carried out by the 
division. 

In 1946, he enrolled at the University of Technology in Wroclaw, from which he 
graduated in 1950. Lipinski worked for The University of Technology, until 1994, 
when he retired; he did not finish his cooperation with the university though. 

In the 50's he was actively involved in the work of rebuilding of the destroyed 
Wroclaw, cocreating Kosciuszko Residential Area. He has designet a number of 
architectural projects. The best-known project of Lipinski is PIHM Observatory on 
Sniezka mountain, so-called "saucers" and his igloo-house. He has written a number 
of papers devoted to housing construction which reflected the energy and environ-
mental aspects. He supervised doctoral dissertations and was a teacher of many Pol-
ish architects. His passion was flying. 
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Grand i pułkownik hiszpański ze Sławca 
 
 
Dwudziestego dziewiątego września 1876 roku „Dziennik Poznański” zamieścił 

nekrolog, z którego treści czytelnicy dowiedzieli się, że tego dnia rano  
„umarł po długich cierpieniach pułkownik Wincenty Skarżyński, były oficer wojsk pol-
skich, jedna z najzacniejszych i najsympatyczniejszych osobistości prowincji naszej – 
którą otaczał powszechny szacunek. To też wieść o śmierci jego wywołała niewątpliwie 
żal powszechny, któremu tu dajemy rzetelny wyraz”1. 

W dzień później pojawił się nekrolog podpisany przez siostrzeńców i siostrzeni-
ce zmarłego2 oraz w kilka dni później informacja o trzech mszach żałobnych, które 
zostaną odprawione 11 października za spokój duszy ś.p. pułkownika3.  

Mieszkańcom ziemi łomżyńskiej i wiskiej nazwisko Skarżyński herbu Bończa ko-
jarzy się jednoznacznie z rodziną, która przez wieki odgrywała znaczącą rolę w życiu 
społecznym i politycznym tych ziem, a jej przedstawiciele pełnili szereg ważnych 
funkcji. Z takiej to bogatej w historię i zaszczyty rodziny pochodził Wincenty Skarżyń-
ski. Był on wnukiem Jana Kantego Skarżyńskiego (1738–1808) z Popowa Kościelne-
go, regenta ziemskiego i grodzkiego łomżyńskiego. Marszałkował on w 1761 r. sejmi-
kowi w Łomży, na którym wybrano jego ojca Szymona posłem na sejm. Był też pod-
stolim ziemskim łomżyńskim i sędzią grodzkim kamieniecko-mazowieckim. W 1775 r. 
był posłem na Sejm i otrzymał prawem emfiteutycznym na 50 lat starostwa zambrow-
skie i giełczyńskie. W 1780 r. został wybrany posłem na sejm po raz drugi jako sędzia 
__________ 
 
1 Dziennik Poznański, nr 222 z 29 września 1876    
2 tamże, nr 223 z 30 września 1876 
3 tamże, nr 231 z 10 pażdziernika 1876  
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ziemski łomżyński, a w 10 lat później król Stanisław August Poniatowski mianował 
Jana Kantego, wówczas chorążego łomżyńskiego, podkomorzym tej ziemi. W 1791 r. 
otrzymał Order Św. Stanisława, w rok później powołano go na urząd komisarza cywil-
no-wojskowego, a sejmik łomżyński wybrał go swoim marszałkiem. Po raz trzeci 
posłował na sejm rozbiorowy grodzieński w 1793 r.  

Rodzicami Wincentego byli Stanisław Skarżyński (1771–1820), starszy syn Ja-
na Kantego, dziedzica Sławca i Szczepankowa, skarbnik podlaski i Ewa z Rembie-
lińskich (zm. ok. 1840), siostra Rajmunda, wybitnego działacza gospodarczego i po-
litycznego Królestwa Polskiego pierwszej połowy XIX wieku, właściciela m. in. 
dóbr Jedwabne i Krośniewice. Dobra Jedwabne w połowie XIX w. przeszły w ręce 
Skarżyńskich i stan ten przetrwał do 1909 r. Wincenty, urodzony 22 stycznia 1806 
roku w Szczepankowie miał liczne rodzeństwo, braci: Feliksa Jana, Feliksa Rajmun-
da ur. 1807, Józefa Franciszka ur. 1808 oraz siostry: bliźniaczki Kornelię i Ewę ur. 
1810, Teodorę Franciszkę ur. 1816 i Konstancję Sabinę ur. 18184. 

Po ukończeniu szkoły u bernardynów w Pułtusku i gimnazjum w Łomży  
18-letni Wincenty podjął 15 września 1823 r. studia na wydziale administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego (numer albumu 1840/198). Rodzice musieli być dość ma-
jętni, gdyż Wincenty w chwili zapisu na uczelnię przedstawił kwit opłaty czesnego  
a nie świadectwo ubóstwa, jak to wówczas niektórzy ze studentów czynili. Studia 
ukończył w 1826 r. uzyskując tytuł magistra administracji. Być może dzięki protekcji 
wuja Rajmunda Rembielińskiego, który był wówczas prezesem Komisji Woje-
wództwa Mazowieckiego, 1 maja 1827 r. podjął prace w Sekcji Fabrycznej Komisji 
Rządowej Przychodów i Skarbu. Początkowo pracował jako aplikant w tej Sekcji,  
10 lipca 1828 r. mianowany został zastępcą adiunkta, a 1 marca 1830 r. adiunktem5. 

Po wybuchu powstania listopadowego, już w grudniu 1830 r. Skarżyński znalazł 
się w szeregach powstańczych wstępując do akademickiej gwardii honorowej. Zo-
stała ona utworzona 1 grudnia 1830 r. jako paramilitarna formacja studentów Uni-
wersytetu Warszawskiego przez prof. Krystyna Lacha Szymę, zlikwidowana 28 lu-
tego 1831 r. przez gen. Jana Skrzyneckiego. Głównym jej zadaniem była ochrona 
dyktatora Józefa Chłopickiego oraz strategicznych punktów stolicy. Zajmowała się 
też działalnością policyjną i walką ze szpiegami. Wkrótce zaciągnął się ochotniczo 
do sformowanego w grudniu 1830 r. 1. Pułku jazdy Mazurów, w którego strukturach 
pozostał do końca powstania awansując w końcu marca 1831 r. na stopień kapitana. 
„W pułku rychło ściągnął na siebie uwagę skrupulatnem wypełnianiem powinności  
i dzielnością rycerską”6. Przez większą część kampanii 1831 r. Skarżyński był pod 
__________ 
 
4 A. Włodarski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Uzupełnienia, cz. IV, Warszawa 1935; S. Nałęcz-

Komornicki, Historia rodziny Skarżyńskich herbu Bończa (odbitka z rękopisu w posiadaniu autora); tenże, 
Popowska gałąż rodziny Skarżyńskich herbu Bończa (odbitka z maszynopisu w posiadaniu autora) 

5 R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. Słownik Biograficzny, Wrocław – 
Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977, s. 197–198  

6 T. Żychliński, Kronika żałobna rodzin wielkopolskich, Poznań 1877, s. 394 
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rozkazami kuzyna gen. bryg. Kazimierza Skarżyńskiego (1792-1856) dowodzącego 
od marca 1831 korpusem rezerwowym jazdy, a po przeprowadzonej 11 sierpnia 
reorganizacji trzecią dywizją jazdy, włączoną do korpusu gen. Wojciecha Chrza-
nowskiego7. W czasie działań wojennych Skarżyński był dwukrotnie ranny: naj-
pierw „czerepem granatu w prawą nogę” w bitwie pod Białołęką 24 lutego w starciu 
z kozakami Pułku Atamańskiego i grenadierami Suworowa, następnie 1 maja w po-
tyczce z kozakami Borysowa w trakcie rekonesansu pod Trzebuszną (Trzebuczą). 
Wówczas to „otrzymał dwa pchnięcia lancą w bok”8. Najprawdopodobniej za udział 
w tej potyczce wymieniony został „zaszczytnie w rozkazie dziennym Naczelnego 
Wodza z dnia 9 maja, ozdobiony został krzyżem wojskowym Virtuti Military”. Fakt 
odznaczenia Krzyżem potwierdzają inne opracowania9. Pod koniec powstania do-
wodził trzecim, a następnie pierwszym szwadronem pułku jazdy Mazurów pod do-
wództwem gen. Girolamo Ramorino. Wraz z jego korpusem przeszedł z Warszawy  
w rejon Rachowa (Annopola) i po walkach z Rosjanami pod Borowem i Kosiną 
przekroczył 15/16 września 1831 r. granicę z Galicją, gdzie żołnierze 1. Pułku Ma-
zurów złożyli broń. Udział w powstaniu kosztował Skarżyńskiego utratę majątku.  
W wyniku decyzji feldmarszałka Iwana Paskiewicza-Erywańskiego został on zajęty 
w sekwestr w październiku 1831 przez gen. Ksawerego Dąbrowskiego. Watość  jego 
wyceniono na 29.666 zł 20 gr10. 

Kapitan Mazurów W. Skarżyński podzielił los ok. 50 tys. powstańców listopa-
dowych i znalazł się na emigracji we Francji. Tu związał się z obozem ks. Adama Czar-
toryskiego „Hotel Lambert”. W ramach jego istniało od 29 kwietnia 1832 Towarzystwo 
Literackie (od 1854 Towarzystwo Historyczno-Literackie). Wśród jego założycieli zna-
leźli się m. in.: Józef Bem, Ludwik Plater, Andrzej Plichta i Teodor Morawski. Właśnie  
z tym Towarzystwem związał się W. Skarżyński. Świadczy o tym „Oświadczenie  
z 20 listopada 1833”, w którym Skarżyński wyraża zgodę na wpis na listę. Ciekawostką 
może być fakt, że na liście tej pod numerem czwartym figuruje podpis Fryderyka Chopi-
na, Skarżyńskiego pod numerem 24. Figurują też podpisy innych działaczy Wielkiej 
Emigracji, m. in.: Karola i Leona Wodzińskich, Izydora Sobańskiego, Kaliksta Moroze-
wicza, Zygmunta Platera, Hipolita Błotnickiego11. 

__________ 
 
7 B. Nykiel, Skarzyński (Skarżyński) Wincenty, w: Polski Słownik Biograficzny, Wrocław – Warszawa – 

Kraków  1977, t. XXXVIII, s. 82. 
8 tamże; T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, Poznań 1890, t. XII, s. 263. 
9 T. Żychliński, Kronika…, dz. cyt., s. 394; Z. P. Wesołowski, Order Virtuti Military i jego kawalerowie, 

Miami 1992, s. 172. 
10 J. Kaczkowski, Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniach 1831 i 1863, 

Warszawa 1918, aneks 5; Lista dóbr ziemskich z terenu Mazowsza skonfiskowanych przez rządy za-
borcze w latach 1773–1867, w: Internet http://masovia.strefa.pl/data/konfiskaty. htm: dostęp 19 listo-
pada 2011. 

11 Oświadczenie wyrażające zgodę na wpis na listę członków Towarzystwa Literackiego Polskiego z dnia 
20 listopada 1833 Roku, Biblioteka Polska w Paryżu (dalej BPP), rękopis, syg. 1376/6. 
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Nieznana jest dokładna data przybycia Skarżyńskiego do Francji. Być może nastąpi-
ło to na przełomie 1831/32. Do grudnia 1832 należał on do zakładu w Besancon, 
by w rok później przenieść się do Paryża, o czym świadczy jego podpis na liście 
członków Towarzystwa Literackiego Polskiego. Tutaj podjął trwającą trzy lata pra-
cę w Banku Polskim Ludwika Jelskiego. W międzyczasie zabiegał bezskutecznie  
o przyjęcie do szkoły sztabu w Bourges12. Pracując w Paryżu działał w Towarzystwie 
Literackim i założonym przez J. Bema Towarzystwie Politechnicznym, napisał  
w 1834 r. opracowanie dotyczące 1. Pułku Jazdy Mazurów, co stanowiło jeden z wa-
runków przyjęcia do Towarzystwa. Kandydaturę Skarżyńskiego poparł w swoim pi-
śmie z 12 lutego 1835 r. A. Plichta i w tydzień później T. Morawski. Decyzję o przy-
jęciu w poczet członków Towarzystwa podjęto 27 lutego 1835 i wpisano go pod nu-
merem 879. W odpowiedzi Skarżyński wysłał 1 marca 1835 listopada list do Ludwika 
Plichty, wiceprezesa Towarzystwa Literackiego, w którym czytamy: 

 „Przyiemnie mi więc odpowiedzieć woli Szanownego Towarzystwa i poddać się Jego 
uprzejmemu wezwaniu z wdzięcznością, oraz z mocnem postanowieniem dołożenia, 
wszelkiey usilności, aby pozyskanemu a wysoko cenionemu przeze mnie zaufaniu 
choć w części godnie odpowiedzieć, i utrzymać dobrą opinię iako mi tylko pobłażanie 
Szanownego Towarzystwa zjednać potrafiło”13.  

A. Plichta, popierając kandydaturę Skarżyńskiego na członka Stowarzyszonego 
Towarzystwa Literackiego Polskiego zaznaczył, że złożył on jako dowód kwalifi-
kacji opracowanie „Niektóre uwagi nad ogólną organizacyą nowey siły zbroyney  
w rewolucji Polskiey w 1830/31 określone iako wstęp do krótkiey historyi czyli 
stanu służby pułku 1-o jazdy Mazurów”14. Oryginał tego opracowania znajduje się  
w Bibliotece Polskiej w Paryżu15. Rozpoczyna się ono mottem: „Służmy poczciwey 
sławie, a iako kto może ku powszechnemu dobru niechay dopomoże”. Nie jest to 
kalendarium działań bojowych Mazurów. Jest to widziana z perspektywy trzech lat 
ocena poczynań dyktatora J. Chłopickiego i zasady organizacji pułku. Niezbyt po-
chlebna to ocena. Już na początku opracowania czytamy:  

„…wywołany (Chłopicki – JR) zaufaniem Narodu na ster Rewolucyi, …okazał się naj-
słabszym, sam sobie zaufać nie potrafił, i wzajemnie Narodowi nie ufał, sam ieden nie 
widział Rewolucyi Narodowey, a iedynie uważając Ją iako anarchię w własney wy-
obrażni uroioną zdawało Mu się widzieć Oyczyznę nad przepaścią. …myślał iakimby 
sposobem umysły rozjątrzone złagodzić, uniesione i zapalone ogniem, miłością Oyczy-
zny i wolności powściągnąć i ostudzić, i tę zgubną znalazł w sobie determinnacyą, dzia-
łać wstecz woli narodu, woli Rewolucyi…. Tym sposobem wepchnął Oyczyznę w od-
męt nieszczęść z których następnie wybrnąć niepotrafiła”16.  

__________ 
 
12 B. Nykiel, dz. cyt. 
13 Korespondencja Towarzystwa Literackiego 1835, BPP, rękopis, syg. 1383/1, s.129–132, 201 
14 Brulion listu do Wincentego Skarżyńskiego 1835, BPP, rękopis, syg. 1383, s. 183 
15 Prace członków Towarzystwa Literackiego z lat 1832-1842, BPP, rękopis, syg. 1400/29, s. 321–328 bis 
16 tamże, s. 322 
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Jest to surowa ocena, którą Skarżyński próbuje złagodzić piszą o znajomości sztu-
ki wojennej Chłopickiego, którą nabył u boku Napoleona. Nie obwinia go też o złe 
chęci, lecz o brak wyobrażni politycznej i oczekiwań realizacji przyrzeczeń despoty  
(t. j. cara – JR/. „Woysko ciągle w nim ufność pokładało, odżałować się go nie mogło, 
kiedy na domiar nieszczęść dla odniesionych ran zmuszony był oddalić się z pola wal-
ki, na którym wszelkie swoie błędy polityczne orężem był w stanie naprawić”17. 

Zdaniem Skarżyńskiego, Chłopicki nie udzielał żadnej pomocy zarówno organi-
zacyjnej jak i materialnej organizującej się gwardii ruchomej, pomimo nalegań regi-
mentarzy i ośmiu dowódców wojewódzkich, podając za przyczynę, iż „…woyska 
regularnego, na którego siłę iedynie rachować można rozrywać nie chce”. Nowo-
powstająca organizacja zbrojna okazała się „parodią woyska”, a celem tego według 
Skarżyńskiego było  

„Uchwycenie młodzieży pod prawa woyskowe, odwrócenie ich uwagi od głównego re-
wolucyjnego celu przez zabawianie mundurami, zaięcie umysłów interesem własnym  
i próżnością ubiegania się o wszelkie stopnie oficerskie. Jednak pomimo tych trudności 
dwaj regimentarze i ośmiu dowódców wojewódzkich maiąc poparcie,nieszczędząc kosz-
tów i zwalczywszy wszelkie przeciwności wystawiło pośpieszni iak naywięcey dobrego 
woyska, które podzielono na połki nowe”18.  

W zakończeniu autor opracowania pisze ogólnie o zaszczytnej kampanii bojo-
wej powstałych dwóch czteroszwadronowych pułków, które spotkał smutny los – 
jeden z nich gen. Ramorino poszedł do Galicji, drugi zaś do Prus. 

Pracując w Banku Polskim Jelskiego Skarżyński aktywnie uczestniczył w życiu 
emigracji paryskiej. Między innymi podpisał się 23 pażdziernika 1834 pod protestem 
przeciwko samozwańczej deklaracji zakładu w Poitiers potępiającej działalność ks. 
A. Czartoryskiego, która została opublikowana 12 września w „Le Messager”.  
30 września 1835 interweniował u H. Błotnickiego19 w sprawie uwięzionego przeez 
władze francuskie byłego członka zakładu w Besancon, por. 2 Pułku Liniowego 
Franciszka Reymana. W swoim liście pisze:  

„Zmiłuy się i zrób co możesz, ażeby mógł być uwolniony, pozostać we Francyi  
i otrzymać żołd. Iest to uczciwy młody człowiek, szkoda by było aby na dalszą biedę był 
wystawiony, którey to biedy sobie nawarzył iedynie przez młodzieńcze uniesienie”20. 

W tym czasie w Hiszpanii rozgrywały się wydarzenia, które na osiem lat zwią-
zały Skarżyńskiego z tym krajem. Król Hiszpanii Ferdynand VII, nie posiadający mę-
__________ 
 
17 tamże, s. 323 
18 tamże, s. 327 
19 Hipolit Błotnicki (1792–1886), guwerner Juliusza Słowackiego w latach 1818–1821, którego uczył 

katechizmu i geografii. Był też wychowawcą syna ks. Adama Czartoryskiego Augusta. Uczestnik po-
wstania listopadowego, odznaczony złotym Krzyżem Virtuti Military. Przetłumaczył prozą na język 
polski przełomowe w literaturze francuskiej dzieło W. Hugo „Herrani czyli honor kastylijski”.   

20 W. Skarżyński, Polacy w ostatniey Woynie Domowey Hyszpańskiey od 1835 do 1842, Biblioteka  
Czartoryskich w Krakowie, rękopis, syg. 5472 III, k. 171 
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skiego potomka, chciał zapewnić tron swojej córce z drugiego małżeństwa Izabeli.  
W związku z tym w 1830 ogłosił ustawę łamiącą prawo sukcesyjne (tzw. prawa sali-
cyjskie obowiązujące w dynastii Burbonów), co było zgodne z dążeniami hiszpańskich 
sfer liberalno-masońskich, które nie chciały dopuścić do przejęcia korony przez infanta 
Don Carlosa sprzyjającego katolickim „apostolicos”. Po śmierci Ferdynanda (1833) 
przeciwnicy Don Carlosa królową ogłosili jego trzyletnią córkę jako Izabelę II z regen-
cją jej matki Marii Krystyny. Don Carlos 1 października 1833 r. w manifeście do naro-
du ogłosił swoje prawa do korony, a już trzeciego wybuchło powstanie w kraju Ba-
sków, a siódmego w Nawarze. Rozpoczęła się trwająca do początków 1840) tzw.  
I wojna karlistowska21. Po rządowej stronie konfliktu opowiedziały się Anglia, Portu-
galia i Francja. W Hiszpanii walczył 10-tysięczny korpus angielskich ochotników oraz 
przetransportowana z Algierii kilkutysięczna Legia Cudzoziemska, w składzie której 
znajdował się 683-osobowy batalion polski złożony z emigrantów-powstańców listo-
padowych. Ks. Czartoryski wraz z Władysławem Zamoyskim miał w 1835 koncepcję 
sformowania polskiego legionu, utrzymywanego i uposażonego przez rząd hiszpański. 
Miał on liczyć 2800-3800 żołnierzy i stanowić zalążek polskiej armii, która później 
miałaby walczyć o wolność Polski. M. in. Wobec sprzeciwu Rosji koncepcja ta nie 
została zrealizowana. Pomimo tego we wrześniu 1834 legioniści polscy weszli do 
boju. Uczestniczyli m. in. W walkach w Algierii w rejonie Bougie. 26 czerwca 1835 r. 
w wąwozie Mulley-Ismail trzy polskie kompanie złamały opór regularnych wojsk 
arabskich. W dwa dni później, w dolinie rzeki Hecta trzy kompanie polskie pod do-
wództwem mjr Tadeusza Horaina uchroniły przed zagładą 2500 legionistów dowo-
dzonych przez gen. Trezela. 28 czerwca 1835 r. Francja i Hiszpania podpisały kon-
wencję o udział żołnierzy Legii w wojnie Krystynosów przeciwko karlistom22. Skar-
żyński pozytywnie oceniał projekt utworzenia batalionów polskich w ramach Legii, 
jednak krytykował sposób wcielenia Polaków w struktury wojskowe w Hiszpanii: 

 „…popełniona została wielka zbrodnia, która ieżeli w owym czasie iako na nieszczę-
śliwych za któremi komu nie było się uiąć więc nie wywołała oburzenia, to jednak histo-
rya czyn ten piętnem hańby naznaczyć winna. We Francyi była Legia Cudzoziemska 
złożona z ludzi, którzy poiedyńczo zobowiązali się służyć Francyi pod sztandarami i ko-
kardą Francuzką. Legyę tę na okręt zaakordowano i dopiero po zaakordowaniu oświad-
czono rozkazem dziennym iż oni nie do Francyi ale do Hyszpanyi należy skręcić i ma na-
tychmiast kokardę Francuzką zamienić na Hyszpańską”23. 

Nie przeszkodziło to jednak Skarżyńskiemu zaciągnąć się w szeregi Legii. Na-
stąpiło to najprawdopodobniej około 20 kwietnia 1836 r. Wraz z przyjacielem ks. 
Lucjanem Woronieckim (1806-1875) opuścił Paryż, by 22 tego miesiąca dotrzeć do 
punktu zbornego Legii w St. Jean-Pied-de Port na granicy hiszpańskiej. W dwa dni 
__________ 
 
21 J. Bartyzel, Karlim, w:  Internet http://metropedia. Konserwatyzm. Pl/Wiki/karlizm, dostęp 25 kwietnia 

2012 
22 T.  Miłkowski, R. Mackiewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław – Warszawa – Kraków 1998, s. 256 
23 W. Skarżyński, dz. cyt., s. 4 
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później w wiosce Larrasoana na szlaku do Pampeluny odnalazł sztab Legii i odbył 
rozmowy z jej dowódcami: gen. J. Barnellim, szefem sztabu i organizatorem oddzia-
łu kawalerii mjr Tadeuszem Horainem. O tym ostatnim Skarżyński wyrażał się bar-
dzo pozytywnie, aczkolwiek nie miał z nim wcześniej do czynienia. Pisał:  

„Major Tadeusz Horain, człowiek młody, ukształcony, śmiały, odważny, energiczny, 
który przed kampanią nie będąc żołnierzem, w czasie krótkiej kampanii, nie bez zasług 
stopnia Majora w połku piechoty pozyskał”24. 

Powróćmy jednak do naszego bohatera. W wyniku przeprowadzonych rozmów 
otrzymał przydział do 1. Szwadronu pułku ułanów polskich dowodzonych przez kpt. 
Konstantego Ledóchowskiego jako drugi kapitan. W kwietniu 1835 r. został sfor-
mowany pierwszy szwadron, w maju drugi i wkrótce trzeci, których dowództwo 
objął ppłk. Henryk Krajewski. Pierwszą bitwę ułani stoczyli 26 kwietnia pod Tirape-
gui w Baskonii. I tutaj w zasadzie rozpoczął się szlak bojowy Skarżyńskiego.  
16 maja dowodził w awangardzie półszwadronem w potyczce pod Biscaret 25 .  
W maju tego roku pułk Skarżyńskiego uczestniczył w bitwie pod Tarrasonną, gdzie 
kpt. ks. Woroniecki został ranny w nogę i odznaczony na placu boju przez naczelne-
go wodza Kordowę Krzyżem Św. Ferdynanda26. 

Szlak bojowy pierwszego pułku ułanów, a tym samym i Skarżyńskiego możemy 
prześledzić opierając się na jego szkicu „Polacy w ostatniey Woynie Domowey 
Hyszpańskiey od 1835 do 1842”. I tak: 18 lipca 1836 uczestniczył w bitwie pod 
Oteizą, a 1 sierpnia pod La Borda de Juigo. Pisał:  

„Ułani nasi kilka razy na szczytach gór szarżowali, utracili rannego w głowę kapitana Ka-
lixta Borzewskiego – tu kilku nas ozdobionych było Krzyżami Św. Ferdynanda,  
a mianowicie ile pamiętam Podpułkownik Krajewski, Major Horain, Kapitanowie Przy-
łuski i Skarżyński”27.  

W tym czasie nowy dowódca Legii gen. Joseph Conrad, który był przeciwny 
formacjom narodowym w Legii, zakazał używania nazwy Pułk Ułanów Polskich  
i zamienił ją na Lancier de la Legion Etrangere. Legię opuścił organizator jej kawale-
rii ppłk. T. Horain (wrzesień 1836). W tym roku byli ułani walczyli 8 listopada pod 
Villauerta i 27 grudnia pod Allo. 

Rok 1837 zapoczątkowały walki pod Sarazą (16 marca) i w tydzień później  
w dolinie Uhama. „W maju 1837 – pisze Skarżyński – Don Karlos przeszedł naszą 
linię blokacyjną, wyszedł z Nawarry i aż do jesieni chodził po całey Hyszpanyi szu-
kając dla siebie stronników i pragnąc wejść do Madrytu. Korpus operacyjny Nawar-
ry pod komendą Jenerała Irribarena poszedł w pogoń”. Generał wyprowadził Legię  
z Pampeluny. Skarżyński brał udział w blokadzie przeprawy don Carlosa przez 
__________ 
 
24 W. Skarżyński,  dz. cyt., s. 2 
25 B. Nykiel, dz. cyt. , s. 82 
26 W. Skarżyński, dz. cyt., s.11; Kronika Emigracji Polskiej, t. V, s. 67 
27 W. Skarżyski, dz. cit., s. 2 
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Agrę. 14 maja jego oddział wyruszył z Puerte la Reina i udał się w kierunku Lordosy. 
Na wieść o przeprawie don Carlosa przez Agrę pod Astrain, zawrócił z korpusem gen. 
M. Irribarena z drogi do Aragonii28. 24 maja wojska dotarły do Huesca w Aragonii. 
„Mocno atakowaliśmy to miasto bez skutecznie. Legya znaczne poniosła straty”29. Po 
stoczonej 27 maja bitwie pod Huesca nastąpił rozpad Legii, co przyśpieszyła śmierć 
dowodzącego nią gen. Conrada w bitwie pod Barbastro, stoczonej 2 czerwca 1837. 
„Od tego czasu iak największa demoralizacja w Legyi nastąpiła, szczególniey dla tego 
że żołnierze powiększey części czas swego zaangażowania ukończyli, a oficerowie 
uważając się za oficerów francuzkich, do Francyi powrotu się domagali”. Legia wyco-
fana została do Almadovar, gdzie piechotę zredukowano do jednego batalionu i przez 
Saragossę wysłano ją do Pampeluny. 

 Oficerowie polscy, wśród których był i Skarżyński, „…posłali do Naczelnego Wo-
dza Espartery (Baldomere – JR) oświadczenie, że chcą się z kawaleryą od Legyi odłą-
czyć i daley sprawami Królowey Hyszpańskiey służyć”. Władze hiszpańskie przystały 
na to. Gen. Espartero zaproponował Polakom zachowanie stopni z Legii i wstąpienie do 
nowosformowanego pułku kawalerii zwanego Pułkiem Guidów. Propozycję przyjęli m. 
in.: H. Krajewski, Michał Horain, W. Skarżyński i L. Woroniecki30. Stało się to 15 wrze-
śnia 1837. Zachowanie stopni przez oficerów polskich i uznanie dekretem królewskim za 
wojska regularne oburzyło głównie oddziały włoskie, które wysłano do Pau we Francji, 
niepewny31. Na czele Pułku Guidów stanął gen. Lemeric, który sprzyjał Polakom i ich 
faworyzował. Ciekawostką może być wysokość żołdu. Kapitan otrzymywał miesięcznie 
990 reali (4 reale=1 peseta), podwójne racje ryżu, słoniny, chleba komiśnego. Jednak  
w rzeczywistości płacono połowę lub ¼, a z tego było ciężko utrzymać się32. 

Z oddziałów polskiej kawalerii utworzono dwa szwadrony, z których jeden znaj-
dował się w Alavi pod dowództwem gen. Baroni, drugi zaś , przyłączony został do 
głównego korpusu dowodzonego przez gen. Espartero, ścigał pretendenta don Carlosa 
w Andaluzji i osłaniał Madryt. Skarżyński brał prawdopodobnie udział w tych opera-
cjach, aczkolwiek nie wspomina o tym w swoim szkicu. W listopadzie 1837 obydwa 
polskie szwadrony połączyły się pod dowództwem Krajewskiego. Od 15 września 
1838 r. Skarżyński wraz z innymi polskimi oficerami znalazł się w ósmym pułku lek-
kiej jazdy hiszpańskiej, który następnie otrzymał nazwę 13. Pułk Kawalerii Lusitania. 
Na podstawie szkicu poznajemy szlak bojowy Skarżyńskiego w 1839 r. Z pułkiem brał 
udział w walkach 1 maja pod Los Arcos. 11 maja walczył pod Aramis y Barbarin, 
gdzie został kilkakrotnie ranny lancą i otrzymał stopień komendanta (pułkownika). Po 
zakończeniu wojny w prowincjach północnych „poprzez zawarte Konwenium Espar-
__________ 
 
28 tamże 
29 tamże 
30 Kronika.., dz. cyt., Paryż 1839, t. VII–VIII, s. 254 
31 tamże, s. 267 n; J. Wszołek, Prawica Wielkiej Emigracji wobec narodowego ruchu włoskiego (przed 

rewolucją 1848 roku), Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, s. 267 
32 Kronika…, dz. cyt., s. 267 
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tero z Marato przeszli z Połkiem do Aragonii i znajdowali się od 23 do 27 Lutego 1840 
w oblężeniu i zdobyciu Segury. Od 19 do 23 Maia w oblężeniu i zdobyciu Morelli, 
nakoniec w Katalonii 4 lipca w oblężeniu i zdobyciu Burgos. 6 lipca w wąwozie Gu-
isen (Coll de Guisen), na czem zakończyła się woyna”33. 

5 lutego pułk Skarżyńskiego przybył do Alcala de Henares pod Madrytem. Po 
rozwiązaniu gwardii królewskiej na początku 1842 pułk Lusitania zajął jej miejsce jako 
straż przyboczna królowej. „Polacy w nim będący mieliśmy honor często znajdować 
się w assystencyi Królowey i strzec bezpieczeństwa Jey Osoby. Przez wiele przeszli-
śmy, …ale wcale nie wdając się w żadne kraiowe intrygi i iedynie dopełniając obo-
wiązki nasze woyskowe, uzyskaliśmy u Hyszpanów wszelkich partyi iżby naykorzyst-
nieysze wyobrażenie i zdanie do inney Cavalleros, a ze wszelkich z nimi stosunków 
tak służbowych iak i towarzyskich, zachowuiemy miłą pamięć ich dla nas”34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figurka, którą otrzymał Wincenty Skarżyński w Madrycie w 1844 roku 
(w posiadaniu Marii Skarżyńskiej z Calgary). 

 
Mamy dowody tej pamięci. Jak pisze p. Maria Skarżyńska z Calgary (córka Ka-

zimierza, o którym pisałem w XXI tomie Studiów Łomżyńskich) kilka lat temu 
otrzymała od kuzynów Zamoyskich rzeźbę małego aniołka, którą Jan Zamoyski 
przechowywał dla jej ojca. Ucieczka Skarżyńskich z Polski spowodowała, że rzeźba 
pozostała w kraju i dopiero po latach trafiła w ręce p. Marii. Do brązowej figurki 
__________ 
 
33 W. Skarżyński, dz. cyt., s. 16 
34 tamże, s. 17 
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przymocowana jest tabliczka z wygrawerowanym napisem „Vincente Skarzynski, 
Grande de Espana , Coronel Aydante de su Majestad La Reina Maria Cristina, Ma-
drid 1844” (W. S. grand Hiszpanii, pułkownik adiutant Jej Królewskiej Mości Marii 
Krystyny). Z tyłu figurki widnieje napis: „A mon cavalier, eu souvenir du menuet 
aux Chateau Royal a Madrid Caroline de Bussy” (Mojemu szarmanckiemu kawale-
rowi jako pamiątkę za menueta na zamku królewskim w Madrycie)35. Nie udało się 
ustalić kim była owa wielbicielka. Jednak jest to może mniej istotne. Dowodzi za to, 
że Skarżyński przebywał jeszcze w 1844 w Madrycie, był pułkownikiem i adiutan-
tem królowej oraz posiadaczem najwyższego tytułu arystokratycznego w Hiszpanii, 
tytułu granda. Czy należy zatem dać wiarę słowom M. Motty, który pisze, że Skar-
żyńskiemu udało się wydostać z miejsca zagrożenia królową Izabelę i zawieźć ją 
szczęśliwie do Madrytu36. Czyżby tytuł granda był formą podziękowania? 

Po złożeniu dymisji z wojska hiszpańskiego Skarżyński mieszkał prawdopo-
dobnie przez dwa lata w Dreźnie, gdzie pojął za żonę Antoninę z Weltzów Rembie-
lińską, wdowę po wuju Rajmundzie (zm. 1841), w której kochał się podobno od 
czasu studiów. Poświęćmy parę słów tej niezwykłej kobiecie. Urodziła się w 1800 r. 
we Lwowie w mieszczańskiej rodzinie jako córka Antoniego i Marii z Bielickich.  
W 1819 wyszła za mąż za Rajmunda Rembielińskiego, który dwa lata wcześniej 
rozwiódł się z Agnieszką Opacką. Owocem ich małżeństwa byli dwaj synowie: 
Aleksander (1819-1872), który odziedziczył Krośniewice i Eugeniusz (ur. 1823), 
właściciel majątków Jedwabne i Mężenin. Rajmund chciał, aby żona poświęciła się 
całkowicie domowi i dzieciom porzucając marzenia o pracy nauczycielskiej i ambi-
cje literackie. Antonina była osobą niezwykłą i łączyła męską ambicję z dziewczę-
cym wdziękiem, miała odwagę przekonań i pogardę dla konwenansów. Miała też 
świadomość tego, że nie będzie dobrze przyjęta w towarzystwie, w którym dotąd 
obracał się jej mąż, nie była przecież nawet szlachcianką. Marzyła, aby służyć mę-
żowi pomocą, dzielić z nim nie tylko łoże, ale też trudy i znoje. Ten jednak chciał 
trzymać ją z dala od spraw urzędowych. Chociaż cenił jej wykształcenie, powtarzał, 
że nie lubi sawantek, że kobiecie nie jest do twarzy z książką i gazetami37. 

W 1846 Skarżyńscy powrócili do kraju, gdzie osiedlili się w majątku Sokolniki 
Wielkie w Wielkopolsce, który kupili od rodziny Trąmpczyńskich, spokrewnionej  
z rodziną Jarochowskich z Sokolnik Małych a także z rodziną Skarżyńskich poprzez 
małżeństwo Wandy Jarochowskiej z Henrykiem Skarżyńskim. Przemieszkali tu 21 lat38. 

Trwałym śladem ich pobytu w Sokolnikach Wielkich jest tzw. Krzyż Skarżyń-
skich, który przetrwał do dzisiaj. Twórcą jego jest A. Hesse. Ufundowany został jako 
wotum dla Opatrzności za powrót do ojczyzny. Pierwotnie usytuowany był przy roz-
widleniu dróg z Kaźmierza w kierunku do Sokolnik Małych przy zakręcie do Sokolnik 
__________ 
 
35 List Marii Skarżyńskiej do autora z 8 maja 2010 
36 M. Motty, Przechadzki po mieście, Warszawa 1957, t. I, s. 330 
37 D. Bieńkowska, Kawaler Różanego Krzyża, Łódź 1966, s. 22-23, 81–82, 95 
38 G. Ławniczak, Krajobraz kulturowy Kaźmierza i okolic, Kaźmierz 2002, s.16–17 
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Wielkich. W czasie II wojny światowej został schowany przez mieszkańców wsi, po 
jej zakończeniu ustawiono go w centrum wsi. Ponad 3,5-metrowy krzyż wykonany 
jest w stylu gotyckim, otoczony był żeliwnym ogrodzeniem. Centralnie w tondo 
umiejscowiona jest płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus. 
Na frontowej stronie cokołu znajduje się gotycka inskrypcja „Boże Błogosław Nam”,  
z tyłu też gotycki napis „Wincenty i Antonina Skarżyńscy wystawili w roku 1846”39. 
Krzyż był w bardzo złym stanie technicznym, dlatego też mieszkańcy wsi wraz z ów-
czesnym sołtysem Remigiuszem Kaczmarkiem, przy poparciu władz gminy, podjęli 
decyzję o jego renowacji. Po dwuletnich pracach konserwatorskich, 4 grudnia 2006 
Krzyż powrócił na swoje miejsce, a jego poświęcenie nastąpiło 15 kwietnia 200740. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Krzyż Skarżyńskich w Sokolnikach Wielkich przed i po renowacji 

(ze zbiorów Remigiusza Kaczmarczyka z Sokolnik Wielkich). 
 
W czasie pobytu w Sokolnikach zajmował się Skarżyński pracami gospodar-

skimi (jak pisał: wraz z ks. Woronieckim „zamienili pałasze na lemiesze”) jak też 
uczestniczył w życiu społecznym i naukowym Poznania. 22 lipca 1853 zakończył 
pisanie szkicu „Polacy w ostatniej Woynie Domowey Hyszpańskiey od 1835 do 
1842”. Na jego marginesie czytamy: „Napisane na żądanie Kalinki przez Płk. Skar-

__________ 
 
39 G. Staręga, Dokumentacja konserwatorska dotycząca konserwacji przydrożnego krzyża Sokolnikach 

Sokolnikach Wielkich gmina Kaźmierz, Kaźmierz  2007 
40 Korespondencja autora z Remigiuszem Kaczmarkiem 
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żyńskiego 1853. Materyał do historyi Emigracyi. Do archiwum Xięcia (ks. Adama 
Czartoryskiego – JR) oddaję”. 

Jak pisał T. Żychliński, 
 Skarżyński „…choć się trzymał na uboczu i o żadne odznaczenia się nie starał, brał  
z uczucia szlachetnie zrozumianego obowiązku udział we wszystkich robotach obywatel-
skich. Dobry i pełen delikatności mąż, przyjaciel wierny i pewny, gość miły w towarzy-
stwie, w obejściu ogłady pełen, litościwy dla biednych, …zażywał ogólnej wziętości.”  

Brał udział w posiedzeniach poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, był 
członkiem rady parafii św. Marcina w Poznaniu i członkiem powstałego 28 września 
1870 banku rolniczo-przemysłowego, Towarzystwa Pomocy Naukowej i towa-
rzystw dobroczynnych41. Obraz Skarżyńskiego uzupełnia M. Motty:  

„Wysokiego wzrostu i silnej budowy ciała, ciemnym krótko strzyżonym włosem, pięk-
nym i poważnym wyrazem twarzy, bystrym spojrzeniem, niemniej jak sztywną trochę 
postawą, starannością w ubiorze i pewną dworską grzecznością w obejściu zdradzał woj-
skowego, i to z jakiejś południowo-wschodniej krainy”42. 

Prawdopodobnie w związku z chorobą żony Skarżyński sprzedał w 1867 za 130 
tys. talarów majątek kpt. z 1831 r. Janowi Mierzyńskiemu i zamieszkał w Poznaniu 
w hotelu „Du Nord”. Był częstym gościem w domu Łuszczewskich43, spotykał się  
z Walerianem Kalinką i Sewerynem Gałęzowskim44.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Płyta nagrobna Skarżyńskich na cmentarzu przykościelnym w Kaźmierzu 
(ze zbiorów Remigiusza Kaczmarczyka z Sokolnik Wielkich) 

__________ 
 
41 T. Żychliński, Kronika…, dz. cyt., s. 394; H. Karwowski, Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 

Poznań 1919, t. II, s. 144–145, 295 
42 M. Motty, dz. cyt., s. 329 
43 Adam Łuszczewski (1799–1853), mąż siostry Wincentego Skarżyńskiego Teofili, poseł sochaczewski 

na sejm 1831 
44 Seweryn Gałęzowski, (1801–1878), profesor chirurgii uniwersytetu w Wilnie, uczestnik powstania 

1831, po jego upadku na emigracji w Niemczech, od 1834 w Meksyku. Był współzałożycielem uni-
wersytetu w stolicy kraju, od 1848 w Paryżu, następnie w Poznaniu. 
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Pomimo leczenia Antonina Skarżyńska zmarła 28 listopada 1868 na atak apo-
pleksji i pochowana została na cmentarzu przykościelnym w Kaźmierzu. Z zacho-
wanego testamentu dowiadujemy się, że miała ona żyjącego w Genewie brata Karola 
(ur. 1802) i, że poza mężem, któremu przeznaczyła 50 tys. talarów jako dożywocie, 
pozostawiła dwóch synów z pierwszego małżeństwa: Eugeniusza mieszkającego  
w Wiedniu i Aleksandra w Dreźnie45. Zrozpaczony Wincenty jeździł kilkakrotnie  
w ciągu roku na grób żony. W ósmą rocznicę jej imienin, przeziębiwszy się na 
cmentarzu, zachorował i zmarł po 10 miesiącach cierpień 29 listopada 1876 r. Zgod-
nie z ostatnią wolą pochowany został obok żony, posiadany majątek rozdysponował 
między dzieci swoich sióstr i dzieci po ks. L. Woronieckim46. Na płycie nagrobnej  
z białego marmuru widnieje napis: „Ś. P. Antonina z Weltzów I voto Rembielińska 
II voto Skarżyńska zm. 28. 11. 1868 r. w 68 roku życia Ś. P. Pułkownik Wincenty 
Skarżyński ur. 22. 01. 1800 r. zm. 29. 09. 1876 r. Poniżej napisu są płaskorzeźby 
herbów Rembielińskich (Lubicz) i Skarżyńskich (Bończa) oraz wyrzeźbione ordery  
i krzyże wojskowe, wśród nich Virtuti Military47. 

Ów rys życia płk. Wincentego Skarżyńskiego można zakończyć słowami T. Ży-
chlińskiego:  

„…stawić …tę postać rycerską i tego zacnego człowieka – Polaka, o którym powiedzieć 
można, że kochał Boga, służył jak mógł krajowi i zawsze myślał, że mu będzie dane 
przyłożyć się do wyswobodzenia Ojczyzny48”.  

Chciałbym serdecznie podziękować Pani Ewie Rutkowski z Biblioteki Polskiej 
w Paryżu za pomoc w dotarciu do wielu interesujących materiałów. 

 
 

Summary 

Wincenty Skarzynski, coat of arms Bończa, was born on January 22, 1806 in 
Szczepankowo as the oldest son of Stanislaw and Ewa Rembielińscy. After he had 
graduated from the teachings of St. Bernard in Pultusk and grammar school in 
Lomza, in 1823 he started the Faculty of Administration at the University of War-
saw. He graduated in 1826. Between 1827-1830 he worked in the Section of the 
Governmental Commission Factory of Revenue and Treasury. 

After the outbreak of the November Uprising, first he had joined the academic 
honor guard and then to the 1st Regiment of Mazurians. He was wounded twice. On 
August 19, 1831, he was awarded the Virtuti Militari Gold Cross. Promoted to the 

__________ 
 
45 Teki Dworzaczka, testament nr 175, W: Internet http://bkpan.poznan.pl/indeks_regesty.html, Dostęp 

16 listopad 2011; Dziennik  Poznański  nr 278 z 27 listopada 1868 
46 tamże, testament nr 176 
47 G. Ławniczak, op. cyt. , s. 16 
48 T. Żychliński, Złota…, dz. cyt., s. 264 
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rank of captain, in the division led by Gen. B. Ramorino, Skarzynski crossed the 
border with Galicia, where he laid down his arms. 

He was in exile in France and got involved with the camp of Fr. Adam Czartory-
ski. In 1835 he became a member of the Historical and Literary Society in Paris. 

From April 1836 to 1844 he lived in Spain, serving first in the Foreign Legion 
cavalry regiments fighting on the side of the queen-regent Maria Christina against 
Don Carlos (the so-called 1st Carlist War.) As a participant in a battle under Aronis y 
Barbarin (May 11, 1838) he was twice wounded with a lance and was thereforepro-
moted to the rank of a colonel. He was awarded, among others with the Cross of St. 
Ferdinand. After the national divisions of the Legion were dissolved, he fought in the 
regular Spanish army units. In 1842 - 1844 he served in the regiment of guards of the 
Queen. He received the highest aristocratic title in Spain, the title of grandee. 

After placing his resignation in the Spanish army in 1844, he went to Dresden, 
where he married Antoinette Rembielińska of the Weltzs. In 1846 he acquired great 
wealth Sokolniki, which he has been governing for 21 years. In 1867, he sold it and 
moved to Poznan. He participated in the activities of Poznan scientific and charitable 
societies. He died on September 29, 1876, and was buried in the grave next to his 
wife at the church cemetery in Kazimierz. 

Skarzynski is the author of two papers: "Some remarks on the general Organiza-
tion of Our Armed Forces in the Polish revolution of 1830-1831" (Paris, 1834, col-
lection of the Polish Library in Paris) and "Poles in the Last Spanish Civil War from 
1835 to 1842" (1853 Sokolniki, in the collection of Czartoryski Library in Cracow.) 

Apart from the still well kept grave of the Skarżyńskis in Kazimierz, a visible 
trace of their stay in the Wielkopolska is so-called. Skarżyński Cross in Sokolniki 
(district Szamotuły), founded by the family as a votive offerred to Providence for the 
return to his homeland in 1846. 

 
 
 



STUDIA ŁOMŻYŃSKIE 
tom XXIII, ŁOMŻA 2012 

 
 
 
ROBER MIECZKOWSKI 
Instytut Politologii  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Warszawa 
 

 

Ks. Zenon Modzelewski (SAC)  
przyjaciel paryskiej „Kultury” 
 
 
Ks. Zenon Modzelewski przyszedł na świat w Pęsach, w parafii Puchały, pod 

Łomżą, 15 stycznia 1933 r., zmarł 30 maja 1996 r. w Paryżu. Jeszcze w marcu 1996 
r. podczas pobytu w Rzymie wykazywał entuzjazm do realizowania nowych projek-
tów. Pochodził z rodziny o tradycjach szlacheckich. Okolica szlachecka Modzele 
Starawieś, Modzele Wypychy oraz Modzele Skudosze, jest to gniazdo rodowe Mod-
zelewskich (SGKP VI: 575), wspominane w aktach z 1403 r.. Był synem Wacława 
Modzelewskiego i Władysławy z Pęskich Modzelewskiej. Jak stwierdziła Sylwia 
Skros w „Recogito” – piśmie Regii Francuskiej Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-
lickiego: 

Biografia ks. Zenona jest typową biografią księdza wychowanego na wsi, w kochającej 
się, katolickiej rodzinie. Urodził się w 1933 roku. Ukończył pallotyńskie Seminarium 
Duchowne w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1958 roku. Następnie stu-
diował filozofię i literaturę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na paryskiej Sorbo-
nie (Skros 2000). 

Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Z. Modzelewski wstąpił 3 września 
1949 r. Sutannę Stowarzyszenia otrzymał z rąk ks. Stanisława Czapli w Wadowicach 
18 września. Po wstąpieniu do zgromadzenia pallotynów studiował w Seminarium  
w Ołtarzewie. W latach 1952–1954 odbywał w ołtarzewskim seminarium studia filo-
zoficzne, natomiast lata 1954–1958 były poświęcone studiom teologicznym. Pracę 
redakcyjną rozpoczął już w czasie studiów seminaryjnych, na których od 1954 do 1957 



ROBERT MIECZKOWSKI 

 

242
____________________________________________________________________________________________________________ 

był redaktorem pisma alumnów „Nasz Prąd”. 19 czerwca 1958 r. z rąk biskupa Zyg-
munta Choromańskiego przyjął święcenia kapłańskie. Następnie kontynuował studia 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 20 czerwca 1961 r. na podstawie rozprawy 
Miłość naturalna jako wewnętrzna celowość bytu według św. Tomasza z Akwinu, uzy-
skał magisterium na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, natomiast 27 czerwca 1963 r. 
magisterium w zakresie polonistyki na podstawie pracy pt. Estetyka średniowiecznego 
dramatu liturgicznego (cykl Wielkiego Tygodnia w Polsce). Praca Estetyka średnio-
wiecznego dramatu liturgicznego, przygotowana na seminarium prof. Ireny Sławiń-
skiej została opublikowana na łamach „Roczników Humanistycznych” w 1964 r. (tom 
XII). W czasie studiów na KUL-u Modzelewski brał aktywny udział w życiu studenc-
kim, uczestniczył m.in. w dyskusjach oraz wykładach prowadzonych przez prof. Ro-
mana Ingardena i innych wybitnych wykładowców. 

W czasie swojej posługi kapłańskiej ks. Zenon Modzelewski pracował przez 
pewien czas w Monachium, po czym znalazł się w Paryżu, gdzie dołączył do kolegi 
ze studiów w ołtarzewskim seminarium ks. Józefa Sadzika. Od 1975 do 1977 konty-
nuował studia w zakresie filozofii na paryskiej Sorbonie. Od 1972 do 1987 pełnił 
funkcję superiora pallotyńskiej Regii Miłosierdzia Bożego we Francji. Od 1964 r. 
podjął się pracy w wydawnictwie Societe d’Editions Internationales, w „Naszej Ro-
dzinie”, od 12 września 1968 pracował w wydawnictwie Éditions du Dialogue jako 
jego wicedyrektor. Współpracował z ks. Józefem Sadzikiem i ks. Jakubem Krzysz-
czukiem. Prowadził wówczas centrum dyskusyjno-odczytowe Centrum Dialogu 
(Centre du Dialogue) przy Surcouf 25 oraz brał udział w redakcji serii wydawniczej 
„Znaki czasu”. Od 1980 r., gdy zmarł ks. Józef Sadzik, Modzelewski zastąpił go na 
stanowisku dyrektora oraz redaktora ośrodka wydawniczego Éditions du Dialogue 
oraz dyrektora ośrodka odczytowego Centre du Dialogue. W paryskiej „Kulturze” 
stwierdzono wówczas, że przed Modzelewskim wielkie wyzwanie, ponieważ nie 
dysponuje tak oczywistą charyzmą jak zmarły ks. Sadzik. Wyzwanie to wiązało się 
także z tym, że dotychczas pozostawał w jego cieniu. Zalicza się go do bliskich przy-
jaciół „Kultury”, Instytutu Literackiego. Paryskie Centrum Dialogu stało się miej-
scem otwartym, ośrodkiem spotkań polskiej emigracji i kultury, wolnym od komuni-
stycznej cenzury. Na temat Centre du Dialogue, jego historii oraz ówczesnej sytuacji 
wypowiedział się Maciej Dzierżykraj-Morawski: 

Pallotyński „Éditions du Dialogue” i także „Centre du Dialogue” odegrały wówczas  
w życiu intelektualnym Polski dużą rolę. A to dzięki księżom takim jak np. Józef Sadzik, 
Zenon Modzelewski, Henryk Hoser (obecnie arcybiskup, kapłan wysoko ceniony  
w światowym episkopacie), właśnie Florian Kniotek, Marian Falenczyk i inni. I także 
dzięki redaktor Danucie Szumskiej. Dodam, że pod kierownictwem Superiora ks. Woro-
nieckiego paryskie Centrum Dialogu nadal działa, organizuje spotkania na wysokim po-
ziomie) (Morawski, wpis z 16 sierpnia 2010 r.).  

Centrum Dialogu księży Pallotynów, w latach 80., a szczególnie po wprowadze-
niu w Polsce stanu wojennego, stało się ważnym miejscem spotkań polskiej inteli-
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gencji w Paryżu. Stworzono w nim atmosferę pojednania w duchu Ewangelii, a tak-
że tolerancji i kultury wobec poglądów nie zawsze zgodnych z doktryną Kościoła. 
Centrum Dialogu przez zostało uznane Julię Hartwig (2001: 5, 330) za najważniej-
szy polski ośrodek w Europie. Przed stanem wojennym i podczas jego trwania spo-
tykali się w nim przeważnie z polską publicznością, artyści i intelektualiści z Polski, 
korzystając z idealnej sytuacji komunikacyjnej w zakresie rozmów na temat sztuki, 
historii, polityki, nauki, stosunku do religii i kościoła. Do gości ośrodka księży Pallo-
tynów w tamtym okresie należeli m.in. Czesław Miłosz, Kazimierz Brandys, Stefan 
Kisielewski, Gustaw Herling-Grudziński, Lech Wałęsa czy Andrzej Wajda, ale by-
wali tam również Jerzy Turowicz, Adam Michnik, Aleksander Smolar. 

Ks. Zenon Modzelewski był człowiekiem wysokim i dobrze zbudowanym jednak 
nie chciał zwracać na siebie uwagi i zawsze podkreślał, że kontynuuje tylko dzieło ks. 
Sadzika. Wspominający ks. Modzelewskiego podkreślają jego skromność, ale także 
wybitny talent organizacyjny oraz zasługi jako współzałożyciela Centrum Dialogu  
i wydawnictwa Éditions du Dialogue, który potrafił także nadać ośrodkowi otwarty, 
spontaniczny charakter. Współpracował wówczas z wieloma osobami oraz nawiązał 
przyjacielskie, osobiste relacje z tak wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury  
i emigracji, jak Jerzy Giedroyc, Józef Czapski, Stefan Kisielewski, Leszek Kołakow-
ski, Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek. Znał niestrudzonego ks. prof. dr. hab. Romana 
Dzwonkowskiego, autora wielu wybitnych oraz świetnie udokumentowanych książek 
poświęconych martyrologii polskiego duchowieństwa w ZSRS (Dzwonkowski 1997, 
1998, 2003), a także artykułów publikowanych w paryskiej „Kulturze” m.in. pod 
pseudonimem Józef Mirski. W czasie pełnienia funkcji kontynuował pracę nad seriami 
wydawniczymi Znaki czasu oraz Świadkowie XX wieku. Ks. Modzelewski był redakto-
rem 56 tomów pierwszej serii oraz 5 tomów drugiej serii. Jako dyrektor Centrum Dia-
logu kontynuował dzieło ks. Józefa Sadzika z powodzeniem, centrum było ważnym 
ośrodkiem kultury i nauki skupiającym środowiska katolickie, a także artystów polskiej 
i innych narodowości. Przekazywano wówczas publikacje o tematyce religijnej oraz 
prasę katolicką do komunistycznej Polski, w której wówczas był to towar deficytowy. 
Seria wydawnicza Znaki czasu wydawana od 1967 r. składała się z artykułów nauko-
wych skierowanych do polskiego duchowieństwa oraz inteligencji świeckiej. Były to 
przekłady z innych języków oraz artykuły takich autorów, jak Karol Wojtyła, Alfons 
Nossol, Józef Tischner, wydano również wówczas serię przekładów biblijnych Cze-
sława Miłosza. Nieraz były także kłopoty z przewiezieniem publikacji przez granicę.  
Z inicjatywy ks. Modzelewskiego Jan Lebenstein (1930–1999) w sali odczytowej 
Centrum wykonał fresk Sąd Ostateczny, poprzednio był autorem witraży do Centre du 
Dialogue, z inspiracji ks. superiora Józefa Sadzika (36 obiektów) (Bielska-Krawczyk 
2011: 235–255). Ks. Modzelewski doprowadził również w r. 1989 do spotkania Lecha 
Wałęsy z Jerzym Giedroyciem. Wygłaszał słowa wstępne do organizowanych w Cen-
trum spotkań, w których poruszał także tematy literackie, m.in. wtedy gdy żegnał 
zmarłego historyka i literata Michała Borwicza. 
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Zasługi ks. Modzelewskiego dla Centrum Dialogu są nie do przecenienia, pod-
kreślał to m.in. Adam Zagajewski:  

Na ulicy Surcouf księża pallotyni stworzyli coś niezwykłego: model polskiego kościoła 
otwartego. Stało się to jakby mimochodem, jakby bez planowania, bez podkreślania: my 
jesteśmy inni. A przecież nie było to łatwe.(...) Ten sukces był zasługą ks. Zenona Mod-
zelewskiego (...) (Zagajewski 1996).  

Ks. Modzelewski miał opinię człowieka dialogu, cieszył się także bardzo dużą 
sympatią swoich współbraci, o czym świadczy fakt, że był wybierany na przełożo-
nego wielokrotnie, aż Stolica Apostolska ograniczyła liczbę kadencji do trzech. Po 
czym po przerwie współbracia po raz kolejny obdarzyli go zaufaniem, które przyjął. 
Miał opinię człowieka żyjącego i pracującego z rozmachem, który całkowicie zaufał 
Bogu. Modzelewski bardzo wysoko cenił prymasa tysiąclecia kardynała Stefana 
Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II, który jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła bywał 
gościem i wykładowcą w paryskim, pallotyńskim Centrum Dialogu. 

W r. 1992 ks. Modzelewski otrzymał dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za 
szerzenie kultury polskiej na emigracji, w r. 1993 został odznaczonym Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – Polonia Restituta, w 1995 został uhono-
rowany nagrodą im. brata Alberta, która jest przyznawana przez Unię Chrześcijań-
sko-Społeczną. W Paryżu był członkiem Towarzystwa Historyczno-Literackiego.  
W 1996 r. po raz kolejny został wybrany superiorem Regii Francuskiej pallotynów, 
jednak niespełna 2 miesiące po wyborze zmarł nagle w wyniku wylewu krwi do 
mózgu. 

Następcą ks. Zenona Modzelewskiego na stanowisku superiora Regii Francu-
skiej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego został ks. Henryk Hoser. Na pogrzeb 
ks. Zenona Modzelewskiego przybyli znakomici goście oraz rodzina. Został pocho-
wany na cmentarzu Montmorency k. Paryża, natomiast w Warszawie, w parafii pod 
wezwaniem św. Wincentego Pallotiego odbyła się msza w intencji zmarłego.  
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Summary 

Father Zenon Modzelewski, Pallottine, born in Pęsy in the parish of Puchały 
near Lomza, is one of the interesting figures of land Lomza almanac. In 1958 he was 
ordained a priest by Bishop Zygmunt Choromanski. Already during his studies in the 
seminary, he joined the editorial Oltarzew leading magazine for the alumni seminar 
entitled: "Our current", the editorial work continued in exile, being editor of "Our 
Family" as well as long-term superior French Regia Society of the Catholic Aposto-
late, director of the cultural center Centre du Dialogue and publishing Éditions du 
Dialogue, then collaborated with such prominent representatives of Polish culture 
and emigration as Jerzy Giedroyc, Józef Czapski, Stefan Kisielewski, Leszek Kola-
kowski, Czeslaw Milosz, Slawomir Mrozek, Krzysztof Pomian was therefore also  
a friend of the Institute of Literary and Paris-based journal “Kultura”. 
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Zbigniew Pieńkowski (1926–2012)  
– sybirak, tancerz, choreograf 
 
 
Zbigniew Pieńkowski urodził się 20 kwietnia 1926 roku, w Drozdowie koło 

Łomży, jako trzecie dziecko Aleksandra i Władysławy z Darmetków. Rodzinie wio-
dło się bardzo dobrze: posiadała 4,5-hektarowe gospodarstwo rolne oraz okazałą – 
istniejącą do dzisiaj – kamienicę czynszową, w której oprócz mieszkań mieścił się 
sklep kolonialny, piekarnia i piwiarnia. 

Sytuację zmienił całkowicie wybuch II wojny światowej. Do Drozdowa wkro-
czyli najpierw Niemcy, pod koniec września 1939 r. Rosjanie. Zbigniew miał wtedy 
13 lat; skończył szóstą klasę szkoły powszechnej. Rosyjscy oficerowie zajęli dwór 
Lutosławskich na prywatne kwatery, a kilku z nich, z rodzinami, zamieszkało  
w kamienicy Pieńkowskich – Zbigniew przyglądał się im z zaciekawieniem. Prze-
łomowym dla rodziny był rok 1940, kiedy sowieckie NKWD aresztowało Aleksan-
dra, ojca Zbigniewa. Aleksander Pieńkowski przez kilka tygodni był w więzieniu  
w Łomży, potem w Mińsku, w Moskwie na Łubiance, gdzie sądzono go za organi-
zowanie zbrojnego podziemia. Dostał wyrok: 8 lat zsyłki na Syberię. Najpierw wy-
wieziono go do okręgu archangielskiego, potem w okolice Workuty. Władysława 
Pieńkowska została sama z ośmiorgiem dzieci, przekonana, że wkrótce i one podzie-
lą los męża. Wraz z dziećmi rozpoczęła przygotowania do zsyłki: wywiozła część 
mebli do znajomych, przygotowała mydło domowym sposobem (w sklepach już go 
nie było), gromadziła żywność na drogę: piekła chleb i z niego robiła suchary, przy-
gotowała woreczki z kaszą i mąką, wędzili słoninę. Tak upłynął cały rok. Kiedy 
zaczęła rodzić się cicha nadzieja, że jednak rodziny nie wywiozą, obawy się spełniły. 
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W nocy z 19 na 20 czerwca 1941 roku, z łomotem do drzwi i krzykiem wpadli do 
domu uzbrojeni enkawudziści, każąc ubierać się i pakować. W zamieszaniu, wśród 
lamentów i pośpiechu, udało się uciec przed wywózką Zofii, Józefowi, Barbarze  
i Tadeuszowi. Matka – Władysława (lat 37) została wywieziona z czwórką dzieci: 
Marią (lat 17), Zbigniewem (15), Danutą (3), Sebastianem (1 rok i miesiąc). Wyda-
rzenie to rozpoczęło nowy rozdział w życiu Zbigniewa – czas odpowiedzialności za 
całą rodzinę. 

Miejscem ich zsyłki okazał się Kazachstan. Jechali pociągiem, w nieludzkich 
warunkach, przez Mińsk, Smoleńsk, Tułę, Tambor, Saratów, Penzę, Kujbyszew, 
Czkałów, Sol-Ileck, Akbułak. Wysiedli w Martuku. W lipcu 1941 roku, w kołchozie 
Żanatan (rejon Martuk, obwód Aktubińsk), Zbigniew rozpoczął pierwszą pracę na 
zsyłce. Pasł woły, woził wodę, pilnował paliwa, pracował na roli. Po miesiącu prze-
wieziono ich do kazachskiego sowchozu Dżireń-Kupa, gdzie byli do września 1942 
roku. Zbigniew pomagał Janowi Chojnowskiemu – razem pracowali w kuźni, gdzie 
naprawiali maszyny i podkuwali konie. Matka Zbigniewa opiekowała się młodszym 
rodzeństwem, nie mogła pójść do pracy. Syn robił więc wszystko, by rodzina prze-
trwała, wygrała walkę z mrozem i głodem. 

Zima w pełni. Trzaskający mróz, poniżej 40 stopni. Częste zamiecie śnieżne, huragany – 
burany – naniosły śniegu i zasypały całe osiedle, tylko kominy sterczały z zakrytych zie-
mianek. Co jakiś czas trzeba było przekopywać tunele do drzwi; śnieg był tak ubity przez 
wiatr, że można było z niego wycinać duże bryły i robić osłony przed następnym huraga-
nem. Śnieg niesiony przez wiatr był suchy i twardy jak piasek, przedostawał się naj-
mniejszą szczeliną. Wciskał się w rękawy, za kołnierz, w nogawki, pod czapkę, dosłow-
nie wszędzie; trudno było oddychać. Nie daj Boże znaleźć się w taki czas na drodze, ma-
ło kto uchodził z życiem. 

Kolejne miejsce pobytu rodziny Pieńkowskich w ZSRR to kołchoz Brusiłowka. 
Byli tam od września 1942 do października 1944 roku. W Brusiłowce doszła ich 
wieść o tworzeniu Armii Polskiej przez generała Władysława Andersa, co wywołało 
wielkie poruszenie i nadzieję. Każdy, kto czuł się na siłach, starał się przedostać do 
punktów zbiorczych, by walczyć o wolność Polski. Ochotników zwożono do miej-
scowości Guzar, w pobliże granicy z Iranem. Wyruszył w to miejsce również zna-
jomy Jan Chojnowski i, ku zaskoczeniu, spotkał tam Aleksandra Pieńkowskiego, 
ojca Zbigniewa, któremu udało się przedostać z lasów archangielskich. Aleksander 
dowiedział się wtedy po raz pierwszy o losach swojej rodziny, o jej wywózce. Alek-
sander, wiedząc już o miejscu zsyłki bliskich, napisał do nich list, który sprawił ro-
dzinie niesamowitą radość. Radził im, by wzorem innych, spróbowali dostać się do 
jednego z punktów zbiorczych ochotników do armii Andersa i zabrali się z wojskiem 
do Iraku. Gdy ta wiadomość nadeszła (list wysłany z Palestyny szedł do nich dzie-
więć miesięcy), nie było jednak takiej możliwości, ponieważ nie obowiązywał już 
układ Sikorski–Majski. Tworzono Ludowe Wojsko Polskie, mające walczyć przy 
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boku radzieckich żołnierzy. Kontakt z ojcem jednak pozostał. Przysyłał listy, czasa-
mi paczkę. 

Ostatnim miejscem pobytu rodziny Pieńkowskich w Kazachstanie było miasto 
Sol-Ileck. Postanowili się tam przenieść, by być bliżej stacji kolejowej, kiedy nada-
rzy się okazja powrotu do Polski. Zarejestrowali się, podobnie jak wiele innych ro-
dzin, w polskim biurze repatriacyjnym w Czkałowie i z nadzieją czekali na wytęsk-
niony czas powrotu. W Sol-Ilecku przebywali od października 1944 do marca 1946 
roku. Zbigniew pracował w kopalni soli – w kuźni. Dwanaście godzin pracy, na dwie 
zmiany, bez dnia wolnego, z godzinną przerwą na obiad w stołówce. Wiosną 1946 
roku przyszła upragniona wiadomość – po 15 marca będą wyjeżdżać do Polski! 

Jechaliśmy przeważnie nocą, opatuleni pościelą i czym się dało wraz z głową. Monoton-
ny stukot kół szybko usypiał. Wyznaczyliśmy dyżury na noc, aby podtrzymać ogień  
w piecyku, który niewiele ogrzewał. Podczas jazdy wiatr hulał po całym wagonie, szron 
osiadał na ścianach i suficie. Ale to nieważne, nieważne jest zimno, nieważne, że niesa-
mowicie ciasno, niewygoda, brak gorącej strawy, ważne jest, że jedziemy, jedziemy na 
zachód i każdy kilometr przybliża nas do domu. 

Do Łomży wrócili 13 kwietnia 1946 roku, pociągiem, wraz z innymi repatrian-
tami. Czekała na nich czwórka rodzeństwa, która nie została wywieziona. Wojnę 
przeżyli wszyscy. Szybko okazało się, że upragniony powrót Zbigniewa ze zsyłki nie 
oznaczał jednak powrotu do szczęśliwych lat dziecięcych. Sam Zbigniew nie był już 
dzieckiem, a 20-letnim mężczyzną. Widok wokół przygnębiający: wiele zniszczeń 
wojennych, pogorzeliska, dom rodzinny w Drozdowie zniszczony – bez mebli, 
okien, podłóg. Zostało tylko trochę sprzętu rolniczego, wóz i stary wychudzony koń. 
Uzgodnili, że młodsze rodzeństwo zajmie się prowadzeniem gospodarstwa, a Zbi-
gniew będzie pomagał zaprzyjaźnionemu gospodarzowi w Kossakach, w zamian za 
żywność i pomoc, jakiej ten udzielił rodzeństwu podczas wojny. Zbigniew zamiesz-
kał nad chlewami, na sianie. Pracował przy orkach, sianokosach, żniwach, w zagro-
dzie. Zupełnie nie odpowiadało mu takie życie. Postanowił je zmienić, pójść do 
szkoły, zdobyć zawód. Wybrał Dwuletnią Średnią Szkołę Rzemiosł Budowlanych 
dla Dorosłych w Warszawie przy ul. Złotej 58, prowadzoną przez XXI Ośrodek 
Szkolenia Zawodowego. Szkoła miała internat, co rozwiązało problem zamieszkania 
i wyżywienia. Zbigniew rozpoczął naukę w grupie murarskiej. Choć powojenny 
program nauczania był bardzo przyspieszony – wykłady (od rana do wieczora  
z przerwą na obiad) cztery razy w tygodniu, zajęcia praktyczne na budowach dwa 
razy w tygodniu – nie miał z nauką kłopotów. Czasu wystarczyło mu nawet na do-
datkową pracę społeczną i zarobkową (w ośrodku szkolenia zawodowego był in-
struktorem grupy murarskiej i kreślarzem technicznym – wykładał w młodszych 
klasach rysunek techniczny i liternictwo). Koledzy nazywali go „Stepowiec”. Był 
ciągle w biegu: szkoła, nauka własna, dyżury w izbie chorych, wieczorami wybiera-
nie z gruzów cegły (by za jej sprzedaż podreperować swój budżet), dyżury w kuchni, 
zajęcia w kółku tanecznym. Po wielu latach Zbigniew Pieńkowski wyznał, że to 
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tempo życia było kontynuacją biegu, który rozpoczął w Kazachstanie, gdzie tak 
zabiegał o żywność, opał; by zapewnić byt matce, rodzeństwu i sobie. O swojej ze-
słańczej przeszłości bał się w szkole opowiadać. Informacja o zsyłce do ZSSR była 
w komunistycznej Polsce niebezpieczna. Za radą nauczycieli ukrywał ją, co da się 
zauważyć w pismach oficjalnych, podaniach o pracę itp. 

Choć bardzo zajęty w Warszawie, w swym nowym świecie, Zbigniew nie stracił 
łączności ze swoimi bliskimi z Drozdowa. Do nauki w stolicy namówił brata Józefa 
(uczył się w szkole budowlanej) i kuzynkę Krystynę Zacharzewską z Zabielskich 
(rozpoczęła naukę w szkole krawieckiej).  

W tym czasie u Zbigniewa pojawiła się nowa pasja, która rozpoczęła się od 
członkostwa w orkiestrze dętej, zorganizowanej przez szkolnego wychowawcę – 
Dylewicza. Zbigniew nauczył się gry na flecie piccolo. Orkiestra grała najczęściej 
marsze, przedstawiane na różnych pochodach i występach. Pieńkowski należał do 
dużego chóru męskiego, brał udział w inscenizacjach poetyckich, połączonych ze 
śpiewem. Coraz wyraźniej budziło się w nim, trochę zaskakujące jak na ucznia bu-
dowlanki, pragnienie – chce zostać tancerzem. Dużym impulsem do tego była wia-
domość, wyczytana w gazecie, o otwartej właśnie szkole baletowej w Sosnowcu. 
Kilkakrotne próby, by tam się dostać skończyły się niepowodzeniem. W Sosnowcu 
usłyszał: uczeń budowlanki w balecie? Po co? W wieku 22 lat? Naukę tańca rozpo-
czyna się w szkole podstawowej! Przeznaczenie sprzyjało jednak marzeniom Zbi-
gniewa. Znajomi nauczyciele ze szkoły budowlanej pomogli mu spotkać się ze słyn-
nym profesorem Leonem Wójcikowskim, kierownikiem baletu i choreografem  
w Teatrze Nowym w Warszawie, jednym z najlepszych pedagogów w Europie. Już 
przy pierwszej rozmowie zapada decyzja: Zbigniew Pieńkowski będzie mógł 
uczęszczać na lekcje tańca prowadzone przez profesora! I tak się zaczęło: nauka  
z profesorem, z kolegą baletmistrzem – słynnym Stanisławem Szymańskim, próby  
w internacie w sali sypialnej, w świetlicy, w nocy w sali wykładowej, utrwalanie 
pozycji nóg w tramwajowym ścisku. Technika klasyczna, skoki, piruety, bitki i inne 
ćwiczenia. W 1967 roku prof. Leon Wójcikowski napisał:  

Zaświadczam, że Zbigniew Pieńkowski pobierał u mnie lekcje tańca klasycznego i cha-
rakterystycznego przez okres 2 lat. Okres nauczania obejmował zakres średniej szkoły 
baletowej. Przez cały okres nauki wykazywał duże zdolności choreograficzne i pedago-
giczne. Był także tancerzem Opery Poznańskiej, gdzie od tancerzy wymagano kwalifika-
cji równorzędnych z ukończeniem średniej szkoły baletowej.  

Opinia takiego autorytetu była niezwykle cenna. Lekcje udzielane przez profeso-
ra były bezpłatne. Pamięć o tym, zachowana w sercu Zbigniewa, zaowocowała  
w przyszłości lekcjami, również bezpłatnymi, dla 28 osób. 

Pasja tańca w tym czasie nie oznaczała jeszcze rozstania się ze szkołą budowla-
ną. Zbigniew, po skończeniu szkoły dwuletniej, rozpoczął naukę w Państwowej 1,5-
rocznej Szkole Techników Budowlanych. Szkołę rozpoczął w Warszawie, kontynu-
ował w Poznaniu; przerwał dopiero na trzecim semestrze. Wiedział już wtedy, że 
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zawód budowlańca nie jest dla niego. Kochał taniec. Do Poznania powędrował za 
prof. Leonem Wójcikowskim, który został skierowany przez Ministerstwo Kultury  
i Sztuki na kierownika baletu i choreografa do Poznańskiej Opery im. Stanisława 
Moniuszki. Kilkumiesięczna edukacja taneczna Zbigniewa była tak intensywna, że 
zaowocowała umową o pracę w zespole baletowym tej opery. Przygoda z tańcem 
nabrała rozmachu. Kiedy po roku pracy Zbigniew zdawał egzamin kwalifikacyjny 
przed komisją ministerialną, został jako tancerz „awansowany” o dwie grupy wyżej. 
Później przeszedł z kordebaletu na koryfeja aż do stanowiska solisty baletu. Przetań-
czył 16 lat swojego życia: w Operze Poznańskiej, Teatrze Wielkim w Warszawie, 
Teatrze Muzycznym w Krakowie. 

Często obserwowałem publiczność na widowni i jej reakcje na to, co się działo na scenie. 
Widziałem wzruszenie do łez, radość przeżywania, która malowała się na twarzach, 
spontaniczność braw, te oklaski z uśmiechem na twarzach, przeżywane tradycje, obrzę-
dy, zwyczaje, wielki patriotyzm i ukochanie rodzimego folkloru, różnych regionów Pol-
ski. To było to, czego pragnąłem przez całe moje życie – budzić piękno, przeżywać pięk-
no, obdarowywać pięknem innych. 

Przez pierwsze miesiące pracy w operze nie brał jeszcze udziału w spektaklach: 
chodził na lekcje, douczał się poszczególnych układów. Miał w związku z tym wię-
cej czasu wolnego. Przeznaczał go na naukę w szkole i nowe zajęcie, które bardzo 
polubił – pracę z amatorskimi zespołami tanecznymi. Przez lata pracy w operze pro-
wadził dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne w Poznaniu, pracował też w Cho-
dzieży z grupą osób głuchoniemych. W zaświadczeniu wydanym przez Radę Zakła-
dową przy Prezydium Rady Narodowej Poznania czytamy:  

Zbigniew Pieńkowski sprawował z poświęceniem i oddaniem funkcje instruktora nasze-
go ówczesnego zespołu tanecznego, w okresie styczeń 1952–czerwiec 1953. W krótkim 
czasie (dając dużo wysiłku i pracy w czynie społecznym) potrafił stworzyć zespół, który 
odnosił sukcesy nie tylko w naszym regionie, ale i w skali krajowej.  

Takie były początki jego pracy twórczej: pełnej pasji, poświęcenia, perfekcji, sa-
mokształcenia. Zbigniew od czasów poznańskich rozpoczął intensywne pogłębianie 
wiadomości na temat folkloru. Poznawał coraz więcej tańców regionalnych Wielko-
polski, przetwarzał je na formę stylizowaną, artystyczną. Zapoznawał się z folklorem 
całego kraju: czytał literaturę fachową (Oskara Kolberga, Zygmunta Glogera), kontak-
tował się z etnografami, sam obserwował. Prezentował publiczności tańce, których 
nauczył się na zesłaniu, w Brusiłowce: padyspan, karapiet, kozaczok i inne, które bar-
dzo się widzom podobały. Poza tańcami regionalnymi uczył tańców narodowych: mazu-
rów, polonezów, oberków, kujawiaków, krakowiaków. Na festiwalach zespoły przez 
niego prowadzone wyróżniały się formą artystyczną i ekspresją, odnosiły sukcesy. 

W Operze Poznańskiej pracował 5 lat. Przedstawienia, w których występował to 
m.in.: Marsz Triumfalny w operze Verdiego Aida, Suita hiszpańska Granadosa, Noc 
na łysej Górze Musorgskiego, Uczeń czarnoksiężnika Paula Dukasa, Coppelia Deli-
ba, Przygody Dyla Sowizdrzała Straussa, Noc Walpurgii w operze Faust Gounoda, 
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Tańce połowieckie w operze Kniaź Igor Borodina, Swantewit Perkowskiego, Pory 
roku i Jezioro łabędzie Czajkowskiego, Faust Goethego, Halka i Hrabina Moniusz-
ki, Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego, Carmen Bizeta, Traviata i Aida Verdiego, 
Sprzedana narzeczona Smetany, Borys Godunow Musorgskiego, Bunt żaków Szeli-
gowskiego. Wielkim przeżyciem był dla niego wyjazd z Operą Poznańską na go-
ścinne występy do Moskwy. Był znów w ZSRR, ale jak inny był to pobyt: noclegi  
w hotelu, królewskie jedzenie, zwiedzanie muzeów, teatrów. Doskonale widział 
jednak kontrastujące z luksusem oznaki biedy zwykłych ludzi, przypominające  
o niedawnym jeszcze czasie zsyłki. 

Kolejnym miejscem pracy Zbigniewa Pieńkowskiego był Teatr Wielki – Opera 
Narodowa w Warszawie. Pracował tam krótko – klika miesięcy, a już od 1 stycznia 
1955 roku rozpoczął nowy rozdział pracy artystycznej – został po raz pierwszy za-
wodowym pedagogiem i choreografem. Nigdy wcześniej nie myślał, że będzie cho-
reografem – marzył tylko o tym, by zostać tancerzem. Nie przeszkodziło mu to jed-
nak, by nową pracę pokochać całym sercem i to na długo, bo choreografem był przez 
następne 36 lat swojego życia. 

Pierwszym zespołem, z którym pracował jako zawodowy choreograf, był Zespół 
Estradowy Pieśni i Tańca Warszawskiego Okręgu Wojskowego (WOW) „Desant” 
w Krakowie. W lipcu 1955 roku, a więc pół roku od rozpoczęcia pracy, zespół wziął 
udział w III Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych. 
Okazał się najlepszy: otrzymał nagrodę przechodnią Ministra Obrony Narodowej.  
W czasopiśmie „Na żołnierskiej scenie” (1955, nr 4) o przeglądzie Jerzy Waglewski 
napisał: „W każdym tańcu, zachowując jego cechy, trzeba szukać własnych, indywi-
dualnych i twórczych rozwiązań. A jak – przykładem niech będzie układ tańca „Żoł-
nierska przyjaźń” i „Groteska taneczna” (ob. Pieńkowski WOW)”. 

W tym samym roku Zbigniew Pieńkowski otrzymał propozycję pracy w zna-
nym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiacy”. Przez ten zespół przewinęło się kilka 
tysięcy zapaleńców i miłośników sztuki ludowej, tańczących z potrzeby serca. Był 
ambasadorem sztuki ludowej i narodowej w Polsce i poza jej granicami, rozpisywała 
się o nim prasa krajowa i zagraniczna. Występował w Jugosławii, na Węgrzech,  
w Bułgarii, Francji, NRD, Hiszpanii, ZSRR, Wielkiej Brytanii, Holandii, Syrii, RFN, 
Szwecji, Belgii, Finlandii, Włoszech, Bułgarii, Francji, Tunezji, Portugalii, Grecji, 
Kubie, Czechosłowacji, Argentynie. W okresie 15 lat, począwszy od premiery  
w 1951 roku „Krakowiacy” dali 1150 koncertów. Obejrzało je, nie licząc audycji 
telewizyjnych i filmów, ok. 2,5 mln. osób. 

Każdą wolną chwilę wykorzystywałem na utrwalenie w pamięci muzyki i w wyobraźni 
tworzyłem do tej muzyki elementy i figury tańca zgodnie z dynamiką, i treścią muzyczną 
utworu. I tak powstały moje tańce. Ile nieprzespanych nocy, ile przenuconych melodii. 
Śpiewałem je „wewnątrz” idąc ulicą, przy każdej czynności w domu, w podróży. W wy-
obraźni przewijały się obrazy rysunku choreograficznego w różnych, niezliczonych wa-
riantach tanecznych, muzycznych, wokalnych. Tworzyłem obrazki groteski ludowej, ob-
rzędów, zwyczajów, obyczajów, tradycji i okoliczności. 
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Największe sukcesy „Krakowiaków” w owym czasie budowały trzy osoby: 
Zbigniew Pieńkowski – choreograf, reżyser, od 1961 roku kierownik Zespołu; Lu-
dwik Wiśniowski – kierownik muzyczny, dyrygent i kompozytor; Marian Duliński – 
chórmistrz. Zbigniew Pieńkowski był pedagogiem i choreografem „Krakowiaków” 
prawie 32 lata. Do dziś określany jest jako jeden z „królów” zespołu. Dzięki wpro-
wadzonej innowacji – ćwiczeniom klasyki tanecznej – z zespołu wyłoniło się 27 
osób, które tańczyło potem zawodowo: w Krakowskiej Operze i Operetce, w Zespo-
le Wojska, w zespołach estradowych, zespole „Śląsk” i „Mazowsze”, w teatrach 
muzycznych. Prezentowane za granicą programy oceniane były każdorazowo przez 
specjalnie w tym celu powołaną Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Kultury  
i Sztuki i zyskiwały bardzo wysoką ocenę. Zagraniczni fachowcy i prasa bardzo 
wysoko oceniali poziom artystyczny i program „Krakowiaków”, podkreślając dobre 
wyszkolenie techniczne baletu i bogactwo układów tanecznych. Jeden ze sprawoz-
dawców zagranicznych pisał m.in.: „Co się tyczy Polaków, poświęcamy im notę 
specjalną. To oni przywieźli furkocące kostiumy błyszczące i jakże różne. Ich tańce 
to prawdziwe balety doprowadzone do perfekcji”. Z zagranicznych występów, 
oprócz pochlebnych recenzji, zespół przywiózł honorowy medal miasta Bourganeuf 
i Nicei oraz Wielki Dyplom L`iÎle Bouchard.  

Wyjazdy z „Krakowiakami” kończyły się czasem niespodziankami, które Zbigniew 
Pieńkowski wielokrotnie wspominał. Tak było na przykład z wyjazdem na Kubę. Zespół 
wrócił po występach do Polski, jemu natomiast zaproponowano pracę z grupą kubań-
skich dzieci. Pracował z nimi około miesiąca, ucząc tańców polskich na uroczystość 
związaną z wybudowaną przez Polaków szkołą. Na otwarcie szkoły spodziewano się 
gościa z Polski – Edwarda Gierka – I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR.  

„Krakowiakom” przybywało nagród i wyróżnień. Chór Zespołu zdobył Złoty 
Laur XX-lecia w ogólnopolskim konkursie chórów a capella oraz zajął I miejsce  
w czasie przeglądów spółdzielczych zespołów artystycznych. Za całokształt działal-
ności zespół otrzymał nagrodę i dyplom Centralnej Komisji Koordynacyjnej Mini-
sterstwa Kultury. Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa przyznało Zespołowi 
Nagrodę Miasta Krakowa w dziedzinie upowszechniania kultury, a Ogólnopolski 
Komitet Frontu Jedności Narodu zbiorową Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego. 
W opinii pracodawców z 1967 roku o Zbigniewie Pieńkowskim czytamy: „...te na-
grody, wyróżnienia i dyplomy to świadectwo stałej, systematycznej pracy, której 
całkowicie i bez reszty poświęcił się Zbigniew Pieńkowski”. Za całokształt pracy 
artystycznej Zbigniew Pieńkowski został w tamtym okresie uhonorowany Nagrodą 
Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury przy-
znaną w 1966 roku za działalność społeczną. Odznaczeń, wyróżnień i dyplomów nie 
zabrakło mu i później, były to mi.in.: dwie Złote Odznaki „Za pracę Społeczną dla 
Miasta Krakowa”, „Złoty Krzyż Zasługi (1971), Medale 30- i 40-lecia Polski Ludo-
wej (1974, 1984), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1976) i, już na eme-
ryturze, po powrocie do Drozdowa: medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2008)  
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i nagroda Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej (2010). Wiele funkcji i osiągnięć Zbigniewa Pieńkowskiego można jeszcze wy-
mieniać: Odznaka Honorowa Zrzeszenia Studentów Polskich, kategoria specjalna 
instruktora zespołów tanecznych, członkostwo Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Teatru i Filmu „ZASP”, członkostwo jury w przeglądach zespołów, przewodnictwo 
Sekcji Choreograficznej w Wojewódzkim Klubie Instruktorów Amatorskich Zespo-
łów Artystycznych w Krakowie, wykłady na kursach choreograficznych, konsultacje 
w Ośrodku Metodycznym Krakowskiego Domu Kultury. Wydaje się jednak, że 
największą nagrodą dla Zbigniewa Pieńkowskiego była pamięć wychowanków  
i świadomość, że jego wysiłek owocuje. O takich owocach świadczy choćby treść 
zaproszenia, jakie otrzymał od, działającego od 1985 roku w Krakowie, Międzysz-
kolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak”:  

Szanowny Panie Profesorze! Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Pana na koncert zespołu 
„Krakowiak”. Dyrektorem, choreografem oraz animatorem przedstawień z udziałem ze-
społu jest Piotrek Wujda. Cały personel instruktorski składa się z Pana wychowanków 
tzn. Agnieszka Witkowska, Beata Wilczyńska, Aldona Skoczek (chór), Ela Tyrpa (chór), 
Irenka Piaseczna (orkiestra). Wśród tancerzy jest również paru Pana wychowanków 
(m.in. Andrzej Kramarski). Zespół nasz odnosi duże sukcesy na festiwalach krajowych  
i zagranicznych. Piotr przygotował pełny dwugodzinny koncert z tańcami różnych regio-
nów (Kraków, Łowicz, Śląsk) w wykonaniu grupy starszej oraz grup dziecięcych (w su-
mie 120 wykonawców na scenie). Piotr zawsze twierdzi, że Pan Profesor był dla niego 
wzorem, inicjatorem działań artystycznych, co jest widoczne w charakterze choreografii. 
Cała Europa w zasadzie „była już nasza” dodając Karaiby, w czerwcu lecimy na festiwal 
do Kanady, a w sierpniu do Włoch. Naszym marzeniem byłoby, aby Pan Profesor za-
szczycił nas swoją obecnością oraz krytycznym profesorskim okiem dał wyraz ocenie 
programu. Do miłego spotkania!”. 

Kolejnym zespołem, po „Krakowiakach”, z którym Zbigniew Pieńkowski zwią-
zał się na długie lata, był Zespół Pieśni i Tańca „Krakus” Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie, jeden z najstarszych zespołów studenckich w Polsce. Praco-
wał z nim 26 lat. „Krakus” był wzorem dla innych zespołów studenckich, odnosił 
wiele sukcesów w Polsce i na przeglądach zagranicznych. Spektakl „Finał Krako-
wiaków z kosami”, przygotowany przez Zbigniewa Pieńkowskiego na tournée po 
USA wspominany jest do dziś jako wyjątkowy w historii zespołu. Jego sukcesy 
możliwe były dzięki zmianom, jakie wprowadził Zbigniew Pieńkowski: utanecznie-
niu i reżyserii chóru, dwóch wersji programu – dużego z chórem i orkiestrą oraz 
mniejszego, z grupą wokalno-taneczną i kapelą. Koncepcja ta spowodowała większą 
liczbę koncertów na różnych scenach oraz uczestnictwo na festiwalach poza grani-
cami Polski, m.in. w: Grecji, Francji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, 
Luksemburgu, RFN, ZSRR, Węgrach, Francji. Zespół był laureatem wielu festiwali, 
zdobywcą nagród, m.in. otrzymał Złote Grono Winorośli na festiwalu folklorystycz-
nym w Dijon we Francji, a także Złotą odznakę ZSP oraz zbiorową Odznakę Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego.  
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W Krakowie, poza pracą z zespołami tanecznymi, Zbigniew Pieńkowski zaan-
gażowany był w Krakowskim Towarzystwie Operowym (później Miejski Teatr 
Muzyczny Opery i Operetki): był tam kierownikiem baletu, pedagogiem, tancerzem. 
Dorywczo pracował również w Miejskim Teatrze Rapsodycznym, gdzie organizo-
wał ruch sceniczny i symboliczną choreografię. Oprócz pracy z największymi zespo-
łami i w instytucjach teatralnych, Zbigniew Pieńkowski, podobnie jak we wcześniej-
szych miejscach pobytu, prowadził równolegle zajęcia dodatkowe. Ich liczba jest 
zaskakująca: to kilkadziesiąt placówek! 

...sam zadaję sobie pytanie, jak to było możliwe w tylu różnych placówkach pracować? 
Chociaż nie były to prace stałe, tylko umowy zlecenia, o dzieło lub na godziny, jednak 
było tego sporo. Był to jakiś szalony okres gonitw za pracą. Odzywał się uraz psychiczny 
z Kazachstanu – co będzie, jak stracę pracę, z czego będę żył, potworny strach przed gło-
dem prześladował mnie przez dziesiątki lat. Dlatego tak chciałem mieć jak najwięcej ze-
społów, bo jak stracę pracę w jednym, to będę miał w innym. Nie miałem urlopu wypo-
czynkowego przez dwadzieścia kilka lat, bo jak miałem w jednym zespole przerwę, to 
pracowałem w innym. 

Z rozmów z rodziną, znajomymi i samym Zbigniewem Pieńkowskim wynika, 
że podświadomy lęk, również o pracę i kompleks głodu towarzyszyły mu do końca 
życia. Wspomina o tym Jarosław Cholewicki, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kul-
tury w Łomży: kiedy Zbigniew Pieńkowski, jako starszy już człowiek, emeryt, jeź-
dził z Zespołem Pieśni i Tańca „Łomża” na warsztaty artystyczne na Litwę, zabierał 
ze sobą torbę pełną jedzenia. Wszyscy zastanawiali się, po co to robi, skoro mają 
pełne wyżywienie na miejscu. Okazało się, że powodowało to właśnie wspomnienie 
głodnych lat spędzonych na wywózce. 

Do rodzinnego Drozdowa Zbigniew Pieńkowski wrócił w 1986 roku, by za-
opiekować się 89-letnim ojcem i macochą. Przeprowadzka nie oznaczała jednak 
rozstania się z pracą. Przez 5 lat, dopóki zdrowie mu pozwoliło, pracował z Zespo-
łem Pieśni i Tańca „Łomża”. Członkowie zespołu oraz najbliżsi współpracownicy 
wspominają Zbigniewa Pieńkowskiego jako wymagającego od siebie i innych profe-
sjonalistę, jednocześnie skromnego, o bardzo wysokiej kulturze osobistej człowieka 
– mądrego, zawsze chętnego do pomocy. Ostatnie lata życia Zbigniewa Pieńkow-
skiego były czasem bliższego poznania się i współpracy z Muzeum Przyrody  
w Drozdowie – i jego samego, i rodziny Pieńkowskich, zwłaszcza Danuty z rodziną, 
Bogumiły i Tadeusza, Sebastiana z rodziną. Stało się to za sprawą niezwykle poru-
szającej autobiografii Zbigniewa Pieńkowskiego, która w tym czasie trafiła w ręce 
pracowników muzeum – fragmenty tej książki zamieszczone są w niniejszym arty-
kule. Jest to opis zsyłki do Kazachstanu i późniejszej pracy artystycznej. Wspomnie-
nia, dotyczące życia również innych zesłańców (m.in. Kruszewskich, Kubaszew-
skiej, Kalinowskich, Burzyńskich, Chojnowskich, Rogińskich, Bronowiczów) po-
zbawione są zacietrzewienia i chęci odwetu, które zazwyczaj prowadzą do wykrzy-
wiania rzeczywistości. Nie brak w nich pięknych opisów przyrody i rozumnego, 
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niepozbawionego sympatii spojrzenia na prostych, spokojnych, miejscowych ludzi. 
Warto przeczytać tę autobiografię. Andrzej Wajda stwierdził, że jest to książka „któ-
rą przeczytał z prawdziwym zainteresowaniem”. Zbigniew Pieńkowski przygoto-
wywał wspomnienia bez zamiaru wydania ich drukiem. Pisał je cyklicznie i frag-
menty wysyłał znajomej, by w jakiś sposób oderwać jej myśli i pomóc przetrwać 
ciężki czas żałoby po stracie bliskiej osoby. Potem rękopis tekstu trafił w ręce za-
przyjaźnionej z autorem Krystyny Brzeckiej z Wrocławia. Wzruszona treścią przy-
gotowała maszynopis, który stał się jej prezentem dla autora z okazji 80. rocznicy 
urodzin. Po raz pierwszy Muzeum Przyrody w Drozdowie wydało „Wspomnienia” 
w roku 2007. Wtedy też odbyły się spotkania związane z osobą Zbigniewa Pieńkow-
skiego: promocja jego książki i wystawa czasowa w siedzibie Muzeum Przyrody  
w Drozdowie pt. „Muszę być tancerzem, nic innego nie pragnę! Zbigniew Pieńkow-
ski – tancerz i choreograf” oraz zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury 
w Łomży benefis. Spotkania prowadził Kazimierz Pawczyński, choreograf Zespołu 
Pieśni i Tańca Łomża, wieloletni przyjaciel Zbigniewa Pieńkowskiego. „Wspomnie-
nia” wydało muzeum po raz drugi w roku 2010. Z myślą o potomkach zesłańców 
syberyjskich, rozproszonych często po świecie, książkę przygotowano również  
w języku angielskim. Autor cieszył się z publikacji nie ze względu na swoją osobę. 
Chciał, by stała się ona przestrogą dla ludzi; by człowiek człowiekowi nie zgotował 
już nigdy losu zesłańców; by stała się wyrazem hołdu dla tych, którym nie dane było 
wrócić do ukochanej Ojczyzny. Tekst „Wspomnień” drukował wydawany w Łomży 
tygodnik „Głos Katolicki”, a fragment książki, pod tytułem „Pieśń stepowa” opubli-
kował kwartalnik „Karta” (nr 65, 2010). 

Zbigniew Pieńkowski zmarł 11 stycznia 2012 roku, w wieku 86 lat, pozostawia-
jąc trwały ślad w sercach wielu ludzi, z którymi spotkał się w swoim bogatym życiu. 

Jakie są dziwne koleje losu – drogi przeznaczeń ludzkich. Dzisiaj, patrząc z perspektywy 
czasu na tamte lata zmagań z przeciwnościami, kłopotami, zmartwieniami, brakami, 
stwierdzam, że człowiek sam jest kowalem swojego losu i że silne postanowienie i wiara 
w powodzenie tworzą cuda i doprowadzają do zamierzonego celu, choćby wydawało się 
to niemożliwe. 

Poniżej zamieszczono wykaz zespołów tanecznych i placówek, w których pra-
cował Zbigniew Pieńkowski jako choreograf, z informacją o czasie pracy (umowy  
o pracę lub dorywczo) oraz o niektórych programach choreograficznych – autorskich 
lub z jego współudziałem. Dane te ustalono na podstawie tekstu Wspomnień, wy-
wiadów oraz dostępnych dokumentów (zaświadczenia, umowy o pracę, foldery itp.). 
Zestawienie to nie jest kompletnym materiałem źródłowym w kwestii czasu pracy  
i dorobku artystycznego, z uwagi na brak wielu dokumentów – Zbigniew Pieńkow-
ski porządkując je kilka lat przed śmiercią, część z nich wyrzucił. I nie taka była 
intencja przygotowania wykazu. Ma on na celu zwrócenie uwagi na niepospolity 
ogrom pracy Zbigniewa Pieńkowskiego oraz siłę urazu psychicznego zesłańca, który 
ten ogrom pracy spowodował. 
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 Opera Poznańska (1 września 1949–31 sierpnia 1954) – tancerz baletu. 
 Opera Warszawska (1 września–31 grudnia 1954) – tancerz baletu. 
 Krakowskie Towarzystwo Operowe (1 stycznia 1955–31 sierpnia 1956) – tancerz 

baletu. 
 Miejski Teatr Muzyczny w Krakowie (1 czerwca 1956–31 sierpnia 1964; 1982) – 

tancerz baletu i choreograf: Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego, Straszny dwór  
i Halka Moniuszki, Cyganeria Pucciniego, Tetyda na Skyros Scarlatti, Rigoletto 
Verdiego. 

 Zespoły w Poznaniu (około 1949–1954): grupy młodzieżowe i dziecięce Młodzie-
żowego Domu Kultury, Zespół Pieśni i Tańca przy Komendzie Młodzieżowej 
„Służba Polsce”, zespoły taneczne: Przemysłu Mięsnego i Miejskiej Rady Naro-
dowej, Miejskiego Handlu Detalicznego, Centrali Spożywców, Spółdzielni Pracy 
„Pokój”, Wodociągów i Kanalizacji. 

 Zespoły w Warszawie: przy Urzędzie Statystycznym, Ministerstwie Rolnictwa, 
grupy ze szkół podstawowych (1954). 

 Zespół Pieśni i Tańca Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Krakowie (1 
stycznia 1955–31 sierpnia 1957; dorywczo w latach 1961, 1962, 1966): mazur ze 
Strasznego dworu Moniuszki, Suita tańców polskich Kiesewettera, piąty Taniec 
węgierski Brahmsa, obrazek baletowy Umarł Maciek, umarł do muzyki Willera, 
krakowiaki, oberki, kujawiaki, polonez i mazur w kostiumach ułańskich i kontu-
szach, Żołnierska przyjaźń Szołochowa, Groteska taneczna, tańce sądeckie. 

 Zespół „Sukiennice” w Krakowie (lata 50. XX w.): taniec przekupek krakow-
skich, kwiaciarek, krakowiaki, kujawiaki, Taniec z szablami z baletu Gajane Cha-
czaturiana. 

 Zespół Domu Kultury Związku Zawodowego Metalowców przy zakładzie Woj-
skowego Sprzętu Komunikacyjnego „Lasowiacy” w Mielcu (przez cztery lata, 
około 1961): suity wokalno-taneczne, widowiska ludowe, inscenizacje, obrzędy, 
tańce narodowe polskie, rosyjskie, białoruskie, korowody dziewczęce. 

 Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” (sierpień 1955–31 stycznia 1977, potem 
dorywczo przez 10 lat od czasu przejścia na emeryturę): 26 programów, m.in.: po-
lonez z Pana Tadeusza Mickiewicza, Krakowskie wyrwasy, Krakowskie rogatki, 
Krakowska sukmana, Umarł Maciek, umarł, Rok polski, Krakowskie zapusty, Al-
bośmy jacy tacy..., Wieczorynki w podkrakowskiej izbie, Widowisko żakowskie, Na 
Krakowskim Rynku, Suita polska, Legendy krakowskie, Malowanki z polskiej 
skrzyni: Górale, górale, góralska muzyka. 

 Zespół Pieśni i Tańca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „Krakus” oraz 
grupa zespołu rozrywkowego AGH (od 1 listopada 1955–1981): Umarł Maciek, 
umarł; suita kosynierów kościuszkowskich, Dalej bracia, dalej żywo, Od Krakowa 
do Lublina, suity sądeckie, kieleckie, rzeszowskie, krakowskie, łowickie. 

 Zespół dziecięcy „Krakusy”. 
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 Miejski Teatr Rapsodyczny w Krakowie (1 września 1959–31 sierpnia 1967): 
Szopka krakowska, Wieś w tygrysiej skórze, Polonez Bogusławskiego, Panienka  
z okienka, Ballada o Janosiku, Prawdziwy zdobywca meksyku, Kopciuszek, Akro-
polis, Dialogi miłości, Legenda Wyspiańskiego.  

 Zespół taneczny Politechniki Krakowskiej (1960). 
 Społeczne Ognisko Baletowe Towarzystwa Muzycznego w Krakowie (rok szkol-

ny 1960–1961): Zaczarowane pantofelki. 
 Polsko-Węgierski Zespół Ludowy w Budapeszcie. 
 Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie (1961–1968). 
  Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” przy WSK w Mielcu (1961). 
 Państwowy Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie (1962): „Księżniczka Tu-

randot” Gorriego. 
 Amatorskie zespoły Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (1964–1965): 

suita kielecka, obrazek taneczny. 
 Zespół Pieśni i Tańca Serbsko-Łużyckiej Kultury w Budziszynie w NRD (1965–

1970): Wesele łużyckie, suita rzeszowska, tańce rosyjskie, ukraińskie, polskie. 
 Zespół Pieśni i Tańca „Halka” w Lublińcu (około 1967–1978): suita śląska, rze-

szowska, lubliniecka, krakowska Na Wawel, na Wawel. 
 Zespół taneczny Zakładowego Domu Kultury w Stalowej Woli (1966): tańce 

narodowe, widowisko o flisakach, obrazek Wytop stali. 
 Szkoła Podstawowa w Bibicach (rok szkolny 1970–71). 
 Zespół Pieśni i Tańca „Mokowiacy” w Przemyślu (około 1971): suita krakowska, 

rzeszowska, góralska. 
 Zespół Pieśni i Tańca „Pilsko” Żywiec (1981). 
 Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy” w Tarnowie: tańce narodowe, suita kie-

lecka, wielkopolska, lubelska. 
 Zespół Pieśni i Tańca „Łomża” (1989–1994): Umarł Maciek, Przekupki, Plotkar-

ki, Pan Jan, Gaik, Zabawy śląskie, Księstwo warszawskie, Kujawiak z oberkiem, 
Ławeczka, suita rzeszowska, zaborowska, lubelska; dodatkowo wprowadził tech-
niki tańca hiszpańskiego i węgierskiego. 

 
 

Summary 
Remembering Zbigniew Pienkowski, excellent dancer and choreographer.  
The author describes the history of the artist coming from Drozdowo, from the 

time he was exiled to Kazachstan, through his work for the street dancing groups all 
around Poland. She describes his devotion in teaching work and the biggest choreo-
graphical successes on world scenes. The author shows how he was socially engaged 
in retirement, after he eventually came back to his hometown Drozdowo. 
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Z tajnych archiwów radzieckich (15) 
 
 
Dokumenty z radzieckich archiwów o „Legii Podlaskiej” – polskiej  
podziemnej organizacji działającej w regionach białostockim  
i łomżyńskim w latach 1939–1941 

W radzieckich dokumentach o polskim podziemiu, działającym pod radzieckim 
zaborem w regionie białostockim w latach 1939–1941, wymieniana jest m. in. „Le-
gia Podlaska”. W polskich dokumentach o tej organizacji są zaledwie wzmianki, 
głównie w relacjach i do tego są one niekiedy sprzeczne ze sobą. Informacje o tej 
organizacji w radzieckich dokumentach są obszerniejsze i zawierają więcej szczegó-
łów, chociaż też zawierają spore luki i niekiedy też sprzeczne informacje. Występują 
w nich nawet różne nazwy organizacji, takie jak: „Legion Polski”1 i „Legion Pole-
ski”2. Nie ma jednak wątpliwości, że chodzi o tą samą organizację. 

W literaturze historycznej o polskim podziemiu pod radzieckim zaborem w la-
tach 1939–1941 o wymienionej organizacji jest nie wiele informacji. Tomasz 
Strzembosz w obszernym artykule o oporze wobec okupacji sowieckiej w Zachod-
niej Białorusi w latach 1939–1941 kojarzył „Legiony Podlaskie” z „Batalionami 

__________ 
 
1  Por. Centralne Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosyjskiej Federacji (CA FSB RF)  

w Moskwie, zesp. 3, spr. 8, t. 648, k. 54–79, Notatka 4 Oddziału 3 Zarządu NKGB ZSRR o działalno-
ści polskiego podziemia w zachodnich obwodach BSRR. 

2 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AJPN) w Warszawie, sygn. 185/106 (BI/102F), Meldunek 
NKWD o Legii Poleskiej. 
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Śmierci Strzelców Kresowych” 3Jedynie w pracy Rafała Wnuka4 jest szerszy, jednak 
daleko niepełny, opis działalności Legii Podlaskiej. Również w białoruskiej literatu-
rze historycznej o polskim podziemiu niepodległościowym w opisywanych latach są 
tylko krótkie wzmianki5. Pomimo że białoruscy badacze korzystali z zasobów ar-
chiwum NKWD (NKGB) obwodu białostockiego z lat 1939–1941, to jednak odwo-
łują się oni głównie do polskich opracowań. 

W radzieckich archiwach znalazłem informacje o Legii Podlaskiej w trzech ro-
dzajach dokumentów: w raportach radzieckich służb specjalnych, protokołach prze-
słuchań aresztowanych członków tej organizacji i w dokumentach wytworzonych 
przez struktury Legii Podlaskiej, przejętych po aresztowaniu jej kierownictwa. 

W niniejszym zbiorze publikuję 5 raportów NKWD (NKGB) (3 w całości i 2 we 
fragmentach dotyczących Legii Podlaskiej) oraz 26 przejętych przez NKWD doku-
mentów Legii Podlaskiej. Dokumenty Legii Podlaskiej, ze względu na brak dostępu 
do archiwów radzieckich służb specjalnych, dostępne są tylko w kopiach przetłuma-
czonych na język rosyjski i załączonych jako aneksy do raportów NKWD(NKGB). 
Autor zrezygnował z publikacji obszernych protokołów przesłuchań aresztowanych 
członków Legii Podlaskiej ze względu na rozwlekły tok relacji, liczne powtórzenia  
i słabą czytelność części tekstu. 

Większość dokumentów publikowana jest w całości i po raz pierwszy. Jedynie 
trzy dokumenty (dok. 29, 30 i 31) w zwartych, wydzielonych w oryginale odrębnych 
częściach i i dwa (dok.2 9 i 30) po raz drugi. Dokumenty w zestawie ułożone zostały 
w porządku chronologicznym: 10 publikowanych dokumentów wytworzona została 
w 1939 r., 18 w 1940 r. i 3 w 1941 r. Pierwszy dokument nosi datę 20 listopada 
1939 r. - jest to protokół z posiedzenia założycielskiego Legii Podlaskiej i ostatni 29 
maja 1941 r. – jest to fragment raportu ludowego komisarza bezpieczeństwa pań-
stwowego BSRR informujący o kontaktach Legii Podlaskiej z Batalionami Śmierci 
Strzelców Kresowych. Dokumenty opatrzone zostały kolejnymi numerami od 1 do 
31 i nagłówkiem od wydawcy, zawierającym kolejno: rok (cyframi), miesiąc (słow-
nie), dzień (cyframi), miejsce opracowania dokumentu i zwięzły regest. Na końcu 
dokumentu podano znaki kancelaryjne i adnotacje, jeśli takowe były na dokumencie, 
legendę zawierającą informację o sposobie sporządzenia i miejscu przechowywania 
wraz z sygnaturą  

Dokumenty publikujemy w polskim tłumaczeniu, dokonanym przez autora ni-
niejszego zbioru, z oryginałów w języku rosyjskim. W tłumaczu starano się zacho-

__________ 
 
3 Por. Opór wobec okupacji sowieckiej w Zachodniej Białorusi, 1939–1941, w: Studia z dziejów okupacji 

sowieckiej (1939–1941). Obywatele polscy na kresach północno-wschodnich pod okupacją sowiecką  
w latach 1939–1941, pod redakcją naukową Tomasza Strzembosza, Warszawa 1997, s. 173. 

4 Patrz: Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrze-
sień 1939–czerwiec 1941), Warszawa 2007, s. 236–242. 

5 Patrz: Polskoje podpolie na tieritorii zapadnych obłastiej Biełarusii (1939–1954). Monografia, Grodno 
2004, s. 149–151. 
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wać stosowną formę zwrotów tytularnych, zgodną z tekstami oryginałów oraz specy-
ficzny język radzieckich przekazów źródłowych, pisownię, akapity, wielkie litery  
i podkreślenia oryginału. W nawiasach kwadratowych podano słowa nieczytelne lub 
„skażone”, niemożliwe do poprawienia, natomiast dane budzące wątpliwości zazna-
czono w tekście znakiem zapytania lub przypisem rzeczowym; „Tak w dokumen-
cie”. Nazwiska i nazwy miejscowości podano w brzmieniu polskim, a w wypadku 
braku polskiego odpowiednika w transkrypcji powszechnie stosowanej. 

Wyjaśnienia wymaga jeszcze występujące w dokumentach nazewnictwo ra-
dzieckich służb specjalnych, zajmujących się zwalczaniem polskiego podziemia na 
omawianym terenie. Do kwietnia 1941 r. radzieckie służby bezpieczeństwa pań-
stwowego wchodziły w skład ludowego komisariatu spraw wewnętrznych (NKWD), 
a następnie zostały wyodrębnione w oddzieln ludowy komisariat bezpieczeństwa 
państwowego (NKGB), działający równolegle z NKWD. Obok tych służb zwalcza-
niem dążeń narodowych Polaków na omawianych terenach zajmowały się wydziały 
specjalne stacjonujących tu jednostek Armii Czerwonej.  

Wprowadzony w grudniu 1939 r. w regionach białostockim i łomżyńskim ra-
dziecki podział administracyjny sprawił, że część południowo-wschodnia powiatu 
bielskopodlaskiego (rejony hajnowski, kleszczelski i siemiatycki) znalazły się  
w obwodzie brzeskim a pozostałe obszary (rejon bielski, brański i ciechanowiecki)  
w obwodzie białostockim. Dlatego zwalczaniem Legii Podlaskiej i innych organiza-
cji podziemnych na obszarach powiatu bielskopodlaskiego zajmowały się terenowe 
struktury NKWD i NKGB obwodu białostockiego, obwodu brzeskiego oraz wydzia-
ły specjalne 10 armii i wojsk pogranicznych NKWD. 

Publikując dokumenty o „Legii Podlaskiej” – małoznanej organizacji podziemnej, 
autor ma nadzieję, że dobrze przysłużą się one do dalszych badań, wywołają dyskusje  
i spory, co wzbogaci naszą wiedzę o omawianej organizacji, o postawach ludności 
regionu białostockiego w latach 1939-1941 i o oporze wobec radzieckiego zaborcy. 

Publikowany zestaw zawiera obok dokumentów, wykaz skrótów występujących 
w dokumentach oraz aneksy zawierające schemat struktury organizacyjnej Legii 
Podlaskiej i i obsadę personalną dowództwa obwodów. 

 
Wykaz skrótów występujących w dokumentach 

art. – artyleria. 
bezp. – bezpieczeństwo 
BSRR  – Białoruska Socjalistyczna 

   Republika Radziecka 
c. art. – ciężka artyleria 
cyw. – cywilny 
egz. – egzemplarz 
ewid. – ewidencja 

gr. – grosz 
k. – karta 
kl. – klasa 
kpr. – kapral 
k/r, k-r – kontrrewolucyjny 
m. – miasto 
m.in. – między innymi 
m-cu – miesiącu 
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MP. mp.– miejsce postoju 
mł. – młodszy 
nacz. – naczelnik 
nr – numer 
NKGB – (ros.) Ludowy Komisariat  
                Bezpieczeństwa Państwowego 
NKWD  – (ros.) Ludowy Komisariat 

   Spraw Wewnętrznych 
O/B – 9 ros. obwód brzeski 
p. – pan 
plut. – plutonowy 
POW – Polska Organizacja  
             Wojskowa 
r. – rok 
sekr. – sekretariat 
SPO – (ros.) Tajny Oddział Polityczny 
spr. – sprawa 

st. – starszy 
stud. – student 
sygn. – sygnatura 
t. – teczka 
t., tow. – towarzysz 
UGB – (ros.) Zarząd Bezpieczeństwa  
              Państwowego 
UNKGB  – (ros.) Zarząd Ludowego 

   Komisariatu Bezpieczeństwa   
   Państwowego 

UNKWD – (ros.) Zarząd Ludowego  
                     Komisariatu Spraw 
                      Wewnętrznych 
USRR  – Ukraińska Socjalistyczna  

   Republika Radziecka 
wydz. – wydział 
zesp. – zespół 

 
 
Dokumenty  

 
Dokument 1 

1939 październik 206, Lubiejki – Protokół z posiedzenia założycielskiego Legii Podlaskiej 
Kopia7  

Tłumaczenie z [języka] polskiego 
 

PROTOKOŁ 
 

sporządzony 20–X–1939 roku we wsi Lubiejki, gmina Boćki, powiat bielskopodla-
ski, województwo białostockie, na zebraniu organizacyjnym Powstańczego Komite-
tu Ziemi Bielskiej. 
Obecni na zebraniu: 
KORZENIEWSKI Henryk, KORZENIEWSKI Edmund-Stanisław, POPŁAWSKI 
Zygmunt, ZDZICHOWICZ Tadeusz [czyt. Zdziechowicz]. 

__________ 
 
6 Tak podano w oryginale na początku dokumentu. W końcu dokumentu podano, że 20 listopada 1939 r. 

St. Korzeniewski na przesłuchaniu w dniach 29–30 sierpnia 1940 r. podaje, że organizacja powstała  
w listopadzie 1939 r. Według jego zeznań T. Zdziechowicz, inicjator powstania organizacji, przybył do 
regionu białostockiego w połowie października 1939 r. (por. Protokół przesłuchania, Archiwum IPN  
w Warszawie, sygn. BU 186/179, t. 4, k. 249). 

7 Podkreślenie i wielkie litery oryginału. 
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Komitet mając na uwadze sytuację polityczną, a także do chwili obecnej brak 
ściślejszego powiązania organizacji, stawiających sobie za zadanie wyzwolenie spod 
bolszewickiego jarzma ludności Ziemi Bielskiej, przyjął plan/uchwałę/mającą na 
celu zjednoczyć wszystkie organizacje w jedną całość i utworzyć jedno kierownic-
two. Przyjęty plan, dotyczący organizacji przewiduje: 

Organizacja przyjęła nazwę „Legia Podlaska”. Za podstawę struktury organiza-
cyjnej organizacji przyjęto podział administracyjny powiatu na obwody i rejony. Ob-
wód to jednostka administracyjna podporządkowana komendantowi. W jego skład 
wchodzą, rejony składające się ze wsi, osiedli, miast i miasteczek, wyznaczane przez 
komendanta obwodu. Obwody będą wyznaczane przez komendanta [organizacji]. 

Funkcje (obowiązki) w organizacji podzielone zostały w następujący sposób: 
ogólne kierownictwo nad wszystkimi sprawami, a także odpowiedzialność przed 
Bogiem i Ojczyzną, przejął KORZENIEWSKI Edmund-Stanisław. Sprawy wojsko-
we przejął KORZENIEWSKI Edmund-Stanisław, sprawy administracyjno-organi-
zacyjne, dokładnie organizacyjne i administrację przejął ZDZIECHOWICZ Tadeusz 
i sprawy aprowizacji – KORZENIEWSKI Henryk i POPŁAWSKI Zygmunt. 

20–XI–1939 r. 
(KORZENIEWSKI) 
(POPŁAWSKI) 
(ZDZIECHOWICZ) 
(H. KORZENIEWSKI) 

Za zgodność z oryginałem: NACZELNIK 2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB 
 mŁ. lejtenant bezp. 
 Państwowego /SPIRIAGIN/ 

(podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp.4, spr. 21, t. 2090, k. 20–21. 

Dokument 2 

1939 grudzień 5, Brańsk, – Meldunek dowództwa Powstańców Podlaskich o stanie 
liczebnym i uzbrojeniu. 

Kopia 
Tłumaczenie/z języka/polskiego 

3 granatyNurzec 50 osób 
Augustynka 20 osób2 karabiny maszynowe, lekki i ciężki 
200 karabinów ręcznychlinię kolejową przeszło 15 osób 
Okręg Milejczyce 8 osóbkrótko falowy aparat nadawczy 
Do tego 15 osób1 karabin maszynowy6 granatów 
ZARZECKI Jan1 karabin maszynowy polski,1 taśma 
5 karabinów „Mauzer”2 tysiące amunicji 
KOSSARSKI Czesław3 skrzynki 2 złote,  
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Milejczyce mapy2 ołówkiTeczka 
papierosybiały klejsto karabinów dwie armaty 
Brańsk 5, XII . 39 r. 
Białystok/lampa do radioodbiornika 
 

Dowództwo Powstańców Podlaskich. 
Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZ. 2 OODZIAŁU UGB NKWD 

mŁ. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego 

  (podpis) /SPIRIAGIN/ 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp.4. spr. 21. t. 2090, k. 33. 

Dokument 3 

1939 grudzień 8, Lubiejki, – Protokół z posiedzenia Komitetu Powstańczego Ziemi 
Bielskiej, na którym dokonano podziału powiatu na 7 obwodów. 

ZP8. Kopia 
Tłumaczenie [z języka] polskiego na rosyjski 

 
PROTOKÓŁ 

sporządzony 8 grudnia 1939 roku na posiedzeniu Komitetu. 
 
Komitet postanowił podzielić powiat na 7 obwodów. Ustalono następujące ob-

wody i ich granice: 
 
OBWÓD Nr 1 - Bielsk Podlaski 
Łyse – Strabla – Samułki – Filipy – Falki – Koczmiery – Bagińskie - Kożuszki – 

Malecze – Łubki – Grabowiec – Skrytki – Zawady – Dobromil - Mokre - Dydule – 
Gregorowce – Toporki – Rutka – Dubicze Cerkiewne – Witowo – i dalej na wschód 
bez ograniczenia. 

 
OBWÓD Nr 2 – Milejczyce 
Moskowce – Krugle – Mołoczki – Sujerzki – Sasiny – Sobiaty - Kościukowicze 

– Hańki – Pakaniewo – Zabłocie – Moszczena Pańska – Sycze – Pobikry – Nowo-
siółki – i dalej na wschód bez ograniczenia. 

OBWÓD Nr 3 – Siemiatycze 
Krynki nad Bugiem – Miętna – Radziwiłówka – Osintycze – Kajanka – Tołwin 

– Żurobiec – Jasionówka –Korzeniewka – Zaręby –Czarna – Wielko – Godzisk – 
__________ 
 
8 W tym miejscu i dalej inicjały przepisującego tekst w języku rosyjskim. 
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Niewierowo – Moczydony – Zalesie – Krasiewiec – Grzaby – Krjukowo – Rogawka 
– Krupiec – Górna Mała. 

OBWÓD Nr 4 – Drohiczyn 
Wółka – Ogrodniki – Klekotowo – Bujaki – Sytki – Korzeniówka – Cecele – 

Skiwy – Łapusze Morze – Stadniki – Kamionki – Droglin – Zdziechy – Borzymy – 
Kunochy – Osnówka. 

 
OBWÓD Nr 5 – Ciechanowiec 
Granne – Modusy – Pokrzewna – Twarogi – Żale – Kosiarka – Porzezina – Ko-

złowo – Czaje – Sknigow – Lipiec – Koce Borowe - Koce Stare – Jamonty – Żabki – 
Wypychy – Wyszonki – Chosciechy – Zalesie Stare – Pretki – Złotki – Drenowo – 
Kamieńczyk – Żebry, przylegające do Bugu. 

 
OBWÓD Nr 6 – Brańsk 
Mierzynówka – Koryciny - Małyszczyn – Rudka – Mień – Wyliny – Żochy Sta-

re – Krasowo – Piekuty – Liza Nowa – Liza Stara – Pietkowo (Podkow ?) – Osówka 
– Podziemny – Felki Stare – Rudkowo – Gurskie – Mietwin – Załuski Koronne – 
Załuski Kościelne – Kadłubówka – Korzewo – Nowosady – Dębowo – Gajec – 
Burchac – Porubie – Klichy – Zamienowo – Czarna Cerkiewna.  

 
OBWÓD Nr 7 – Boćki 
Malec – Kąty – Działkowicze – Dołubowo – Smołusz – Sielec – Sielec – Wojtki 

– Skamunowo – Bolaczki – Knorychy – Duriarzyna – Krasna Wieś – Szeszypy – 
Bystre – Andryjanki – Pietrowo – Osmola – Wojckrec (?) 

 
LUBIEJKI 8.XII.1939 r.  /KORZENIEWSKI/ 

/POPŁAWSKI/ 
/ZDZIECHOWICZ/ 
/S. KORZENIEWSKI/ 

Tłumacz UNKWD obwodu brzeskiego 
12.XI.1940 roku /ŁAZORIK/ 
Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB 

mŁ. lejtnant bezpieczeństwa 
państwowego /SPIRIAGIN/ 

(podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090. k. 22–23. 



MICHAŁ GNATOWSKI 

 

268
____________________________________________________________________________________________________________ 

Dokument 4 

1939 grudzień 8, Miejsce postoju,- Rozkaz dowództwa Legii Podlaskiej w sprawie 
granic i struktury obwodu 

ZP. Kopia 
Tłumaczenie [z języka] polskiego 

„Legia Podlaska” 
DO KOMENDANTA OBWODU 

Dowództwo ustala następujące granice obwodu9 
Komendant/obwodu/powinien w najkrótszym czasie utworzyć rejony, w miejsce 

ich nazwy wstawić numery cyframi arabskimi, a także nazwy miejscowości i ich 
numery przedstawić dowództwu. 

Dowódca Legii Podlaskiej 
Komendant S.KORZENIEWSKI 

M.P. 8.XII.1939 r. 
Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZ. 2 ODDZIAŁU UGB NKWD BSRR 

mł. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego 

/SPIRIAGIN/ (podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku. zesp. 4, spr. 21, t.2090, k. 18.  

Dokument 5 

1939 grudzień 12, Lubiejki, – Protokół z posiedzenia Komitetu Organizacyjnego 
„Legii Podlaskiej”, na którym przyjęto tekst przysięgi 

ZP. Kopia 
Tłumaczenie [z języka] polskiego 

PROTOKÓŁ 
sporządzony 12 grudnia 1939 roku na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego 

„Legii Podlaskiej” 
Komitet biorąc pod uwagę to, że organizacja wymaga ściślejszej zwartości sze-

regów, zachowania głębokiej konspiracji i zapewnienia dokładnego wykonywania 
rozkazów postanowił wprowadzić przysięgę następującej treści: 

„W pełni świadomy zdań i niebezpieczeństwa na jakie się narażam prowadząc 
prace, przysięgam Jedynemu Bogu Wszechmogącemu i Świętej Trójcy walczyć do 
ostatniej kropli krwi za wolność mojej Ojczyzny - Polski. strzec tajemnicy organiza-

__________ 
 
9 W dokumencie brak określenia granic obwodu. 
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cyjnej i wypełniać dokładnie wszystkie rozkazy dowództwa. Tak mnie dopomóż 
Bóg i święta męka Jego Syna”. 

Dowództwo poleciło komendantowi „Legii Podlaskiej” odebrać przysięgę od 
wszystkich członków. 

LUBIEJKI 12.12.1939 r./H.KORZENIEWSKI/ 
/POPŁAWSKI/ 
/ZDZIECHOWICZ/ 
/S. KORZENIEWSKI/ 

Tłumacz UNKWD O[bwodu] B[rzeskiego] – ŁAZORIK 
12.11.40 r. 

Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB NKWD  
mł. lejtnant bezpieczeństwa  

państwowego 
/SPIRIAGIN/ 

 (podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr.21, t. 2090, k. 24. 

Dokument 6 

1939 grudzień 12, Miejsce postoju, Rozkaz do komendanta obwodu nr 1 w sprawie 
odebrania przysięgi 

ZP. Kopia 
Tłumaczenie [z języka] polskiego 

Legia Podlaska 
DO KOMENDANTA OBWODU Nr VI 

Rozkazuję Panu odebrać przysięgę od komendanta obwodu nr VI nie później niż 
23 grudnia. 

Po odebraniu przysięgi i jej podpisaniu tekst przysięgi wraz z raportem proszę 
przesłać komendantowi nr I nie później niż 25 grudnia bieżącego roku. 

Miejsce postoju 12.XII.39 r. 
Dowódca Legii Podlaskiej 
/KORZENIEWSKI/ 
Tłumacz /ŁAZORIK/ 12.II.40 r. 

Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 OODZIAŁU UGB NKWD 
mŁ. lejtnant bezpieczeństwa  

państwowego 
/SPIRIAGIN/ (podpis) 

Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 26. 
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Dokument 7 

1939 grudzień 12, Miejsce postoju, – Rozkaz do komendanta obwodu nr 1 w sprawie 
przysięgi. 

ZP. Kopia 
Tłumaczenie [z języka] polskiego 

 
DO KOMENDANTA OBWODU Nr 1 

Rozkazuję Panu przyjąć przysięgę od komendanta obwodu nr VI nie później niż 
21 grudnia 1939 roku. 

Po złożeniu przysięgi i jej podpisaniu tekst przysięgi proszę przesłać wraz z ra-
portem, a także raport komendanta obwodu nr VI do dowództwa nie później niż 28 
grudnia 1939 roku. 

Miejsce postoju, 12.XII.39 r. 
Dowódca Legii Podlaskiej 

/–/ S. KORZENIEWSKI 
13.II.40 r. Tłumacz UNKWD  

Obwodu Brzeskiego 
/WOŁK/ 

Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 OODZIAŁU UGB NKWD 
mŁ. lejtnant bezpieczeństwa  

państwowego 
/SPIRIAGIN/ (podpis) 

Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 20980, k. 29. 

Dokument 8 

1939 grudzień 12,Miejsce postoju, – Okólnik nr 1 do komendantów obwodów  
w sprawie środków finansowych na budowę radiostacji. 

ZP. Kopia 
Tłumaczenie [z języka] polskiego 

„Legia Podlaska” 
OKÓLNIK Nr 1 

Do panów komendantów obwodów 
Sytuacja jaka powstała obecnie wymaga ustanowienia jak najszybciej kontaktów 

z całym światem, dlatego organizacja przystąpiła do budowy tajnej, polowej, krótko-
falowej nadawczo-odbiorczej radiostacji. 

Do tej pory finansowało budowę radiostacji kilka osób, ponieważ budowa takiej 
radiostacji wymaga dużych sum dlatego dowództwo zwraca się z gorącą prośbą do 
panów komendantów obwodów, żeby włączyli się ze wszystkich sił do przeprowadze-
nia dobrowolnej zbiórki wśród członków środków na dokończenie budowy radiostacji. 
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Dowództwo wierzy, że panowie komendanci w pełni rozumieją znaczenie tej 
akcji i z góry dziękuje. 

M.p. 12.XII.1939 rok. 
DOWÓDCA LEGII PODLASKIEJ 

ST. KORZENIEWSKI 
Tłumacz UNKWD Obwodu Brzeskiego 

/ŁAZORIK/ 
12.XI.1940 r. 

Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 OODZIAŁU UGB NKWD 
mŁ. lejtnant bezpieczeństwa  

państwowego 
/SPIRIAGIN/ 

 (podpis) 
Kopia, maszynopis.  
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 27. 

Dokument 9 

1939 grudzień 12, Miejsce postoju, - Rozkaz nr 1 dowódcy Legii Podlaskiej do ko-
mendantów obwodów w sprawie przeprowadzenia odbioru przysięgi w rejonach. 

ZP. Kopia 
Tłumaczenie [z języka] polskiego 

Pieczęć z orłem i napisem „Legia Podlaska” 

ROZKAZ nr 1 
Nakazuję komendantom obwodów przyjąć przysięgę od komendantów rejonów. 
Komendanci rejonów powinni przyjąć przysięgę od członków i po jej przyjęciu 

przesłać komendantom obwodów spisy członków przygotowane według przekaza-
nego panom wzoru. 

Komendanci obwodów powinni przygotować spisy członków swojego obwodu 
i przesłać je do dowództwa. 

Po ustaleniu spisów członków każdy nowo wstępujący członek składa przysięgę. 
Termin wykonania – do 15 stycznia 1940 roku. 

DOWÓDCA – ST.KORZENIEWSKI 
Miejsce postoju – dnia 12 grudnia 1939 r. 
Tłumacz/B. SZIKAR/ 13.XI.40 r. 

Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 OODZIAŁU UGB NKWD BSRR 
mŁ. lejtnant bezpieczeństwa  

państwowego (podpis) 
/SPIRIAGIN/ 

Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090. k. 54. 
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Dokument 10 

1939 grudzień 27, Miejsce postoju, – Pismo dowódcy Legii Podlaskiej do ko-
mendantów obwodów określające zadania na najbliższy okres. 

ZP.Kopia 
Tłumaczenie/z języka/polskiego. 

Legia Podlaska 
DO KOMENDANTÓW OBWODÓW 

Wysyłając panom komendantom wzór spisów koni i siodeł, a także broni i amuni-
cji, rozkazuję wydać komendantom rejonów polecenie, żeby przygotowali wyżej wy-
mienione wykazy nie tylko w swoich rejonach lecz też w najbliższej okolicy, nawet  
w miejscach gdzie nie ma organizacji. Dotyczy to zwłaszcza spisów koni i siodeł. 

Jednocześnie rozkazuję panom komendantom opracować w swoich rejonach plany 
szkolenia, zbierać polowe lornetki, kompasy i krótką broń strzelecką wraz z amunicją.  

Ponadto panowie komendanci powinni złożyć raport z przebiegu zbiórki na krót-
kofalowy nadajnik oraz raporty na 1 i 15 dzień każdego miesiąca aż do odwołania. 

Termin wykonania zaleceń do 15.I.40 r. 
Miejsce postoju, 27.XII.1939 r.Dowódca Legii Podlaskiej 

/ST. KORZENIEWSKI/ 
Tłumacz /WOŁK/, 13,XI.1940 rok. 
Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB 

mŁ. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego /SPIRIAGIN/ 

(podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4,spr. 21, t. 2090. k. 31. 

Dokument 11 

1940 styczeń 2, Miejsce nieznane, – Rozkaz do komendanta obwodu nr 4 naka-
zujący zorganizowanie łączności z okupacją niemiecką. 

ZP.Kopia 
Tłumaczenie/z języka/polskiego. 

Do pana Komendanta Obwodu nr 4 
Rozkazuję panom za wszelką cenę i w najbliższym czasie, stałą łączność z oku-

pacją niemiecką i przejścia dla kurierów organizacji do głównego dowództwa  
w Warszawie. 

Mam nadzieję, że Pan wykona to trudne polecenie dla dobra organizacji i Ojczyzny. 
Dowództwo Legii Podlaskiej przesyła wyrazy podziękowania. 

M.p. 2.1.1940 rok.DOWÓDCA LEGII PODLASKIEJ 
ST. KORZENIEWSKI 
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13.11.1940 r. Tłumacz WOŁK 
Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB NKWD 

mŁ. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego /SPIRIAGIN/ 

 (podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090. k. 30. 

Dokument 12 

1940 styczeń 7, Lubiejki, – Protokół z posiedzenia komitetu organizacyjnego po-
święconego naznaczeniu skarbnika, komisarzy administracji obywatelskiej i organi-
zacji kół Polskiego Czerwonego Krzyża. 

ZP.Kopia 
Tłumaczenie /z języka/ polskiego 

LEGIA PODLASKA 
PROTOKÓŁ 

sporządzony 7.1.40 r. na zebraniu komitetu organizacyjnego 
Porządek posiedzenia 
1.Wybory skarbnika. 
2. Sprawa obywatelskiej administracji. 
3. Sprawa PCK/Polskiego Czerwonego Krzyża/ 
Komitet wybrał na skarbnika pana KORZENIEWSKIEGO Henryka. 
Następnie zalecono komendantom obwodów ustalenie odpowiednich osób na 

komisarzy obywatelskiej administracji. 
Komitet rozpatrzył sprawę PCK /Polskiego Czeronego Krzyżą/. Ustalono, że 

Zarząd PCK będzie w Bielsku Podlaskim. Koła podporządkowane Zarządowi  
w Bielsku Podlaskim powinny powstać w każdym obwodzie. 

Komitet zdecydował powołać zastępców komendantów obwodów na wniosek 
komendantów obwodów. 

Lubiejki, 7.1.40 r.Podpisy: KORZENIEWSKI S. 
POPŁAWSKI 
KORZENIEWSKI H. 
ZDZIECHOWICZ. 

 
Tłumacz UNKWD O[bwodu] B[rzeskiego] /ŁAZORIK/, 13.11.40 r. 

Za zgodność z oryginałem : NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB NKWD 
mŁ. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego/SPIRIAGIN/ 

 (podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090. k. 25. 
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Dokument 13 

1940 styczeń 15, [Milejczyce], - Wykaz miejscowości w rejonach obwodu II. 
Kopia 

Tłumaczenie /z jezyka/ polskiego 
15. 1. 1940 r. 

OBWÓD II 
REJON 1: Milejczyce, Jałtaszeriki, Klimkowicze, Chańki, Kosinowicze, Sobia-

tyn., Sasiny, Mołoczki, Bielaki, Bawtorowszczyzna, Oruska, Nowosiółki, Pawłowo, 
Mikulicze, Miedwieżki, Rogacze, Lewosze, Borowicze, Nurzec, Nurczyk, kolonia 
Nurczyk, majątek Nurczyk,Chanie. 

REJON 2: Stacja Nurzec, Zerczyce, Zalesie, Maszerona Bańska, Sycze, Waku-
łowicze, Grabarka, Sokole, Wygoda Borosowszczyzna, Werpom, Jerozolim, Dą-
browa, Nurczyk, Lipinki, Nurzec, Kisielewo, Kolonia Nurzec. 

REJON 3: Kleszczele, Czeremcha, Stacja Czeremcha, Suchowole, Wólka, Lu-
skowce, Padlinowo, Żuki, Bagreby, Kośna, Darzec, Bużniki, na wschód granica nie 
zabezpieczona. 

REJON 4: Pocztowo-przystanek klejowy, Stacja Czeremcha – rejo nie zabezpie-
czony. 

REJON 5: Pokaniewo. Kolonia Pokaniewo-Owstroskie, Zabłocie. 
REJON 6: Wysokie Litewskie, z zachodu granica z powiatem brzeskim, ze 

wschodu bez ograniczeń. 
UWAGI: Wymienione wsie na terenie rejonów 1, składają się w większości  

z Rosjan i dlatego członkowie organizacji są tylko w niektórych miejscowościach. 
Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAZŁU UGB NKWD 

mł. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego /SPIRIAGIN/ 

(podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2 

 
 

Dokument 14 
1940 styczeń 20, Miejsce postoju, – Meldunek komendanta obwodu IV o wyko-

naniu rozkazów dowództwa Legii Podlaskiej. 
ZP.Kopia 

Tłumaczenie /z języka/ polskiego 
DOWÓDZTWO OBWODU IV, dnia 20.1. 40 r. 

W związku z otrzymanymi rozkazami melduję: 
§ 1. Na zastępcę komendanta obwodu IV wydzielono SPIRYTUSA. 
§ 2. W obwodzie są rejony1, 2, 3. 

1. 10 osób, w tym 7 podoficerów, komendant ZEGARx 
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2. 8 osób, w tym 5 podoficerów, komendant KRUKxx 
3. Brak danych z rejonowej organizacji xxx 

§ 3. Posiadane uzbrojenie: 3 polskie karabiny ręczne „Mauzer”, jeden ręczny ka-
rabin rosyjski starego typu, 5 rewolwerów. 

Komendant obwodu IV 
(podpis nieczytelny) 

x – Miłkowice 
xx – Klepacze 
xxx – Drohiczyn 
Tłumacz UNKWD O/bwodu/ B/rzeskiego/ /B. SZIKAR/ 

12.XI.40 r. 
Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB NKWD 

mł. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego/SPIRIAGIN/ 

(podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Minsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 35. 

Dokument 15 

1940 styczeń 22, Miejsce postoju, - Wytyczne dowództwa Legii Podlaskiej skierowa-
ne do komendantów obwodów w sprawie realizacji bieżących zadań. 

ZPKopia 
Tłumaczenie z [języka] polskiego 

PIECZĘĆ 
Orzeł i napis 
Legia Podlaska 

DO PANÓW KOMENDANTÓW OBWODÓW 
ZAWIADOMIENIE 

Ponieważ wiele osób, a wśród nich komendanci obwodów, mają wątpliwości  
w sprawie Legii Podlaskiej i jej dowództwa, dlatego informujemy, że Legia Podlaska 
podporządkowana jest Wodzowi Naczelnemu Panu Marszałkowi10 SIKORSKIEMU 
i z jego polecenia dowództwo nad Legią Podlaską objął podpułkownik St. Nałęcz11. 

Jednocześnie informuję, że ZDZIECHOWICZ Tadeusz łącznik z Komedą 
Główną został z tego stanowiska zwolniony dlatego panowie komendanci nie po-
winni informować go, bez uprzedzenia dowództwa, o ważnych wiadomościach 
wchodzących w zakres działalności Legii. 

Obywatelska administracja. 
__________ 
 
10 Władysław Sikorski był generałem, nie otrzymał buławy marszałkowskiej. 
11 Jest to pseudonim Stanisława Korzeniowskiego. 
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Panowie komendanci, w których obwodach są gminy i magistraty /zarządy 
miejskie/ dobiorą odpowiednie osoby na komisarycznych wójtów /komisarzy gmin/ 
i komisarycznych burmistrzów po jednym na każdą gminę i magistrat /zarząd miej-
ski/. Podać należy nazwisko lub pseudonim osoby wyznaczonej a także na jaką gmi-
nę lub magistrat ma być wyznaczony i przekazać dowództwu zaznaczając w jakim 
rejonie dana osoba mieszka. Dobierać należy osoby w pełni uczciwe, energiczne, 
znające sprawy administracji gminnej i nie skazane sądownie. 

Polski Czerwony Krzyż. 
Polecam panom komendantom energicznie zabrać się za tworzenie oddziałów 

Polskiego Czerwonego Krzyża. Obwodowe oddziały Polskiego Czerwonego Krzyża 
podporządkowane będą okręgowemu zarządowi, który wyda odpowiednie instrukcje 
dotyczące pracy w oddziałach. 

O zakończeniu prac organizacyjnych nad powołaniem Polskiego Czerwonego 
Krzyża proszę natychmiast powiadomić dowództwo. 

Przypomnienie. 
Przypominam o ustnych zaleceniach, żeby panowie komendanci, położyli szczegól-

ny nacisk na to, by członkowie organizacji nie reklamowali się patriotyzmem, nie uczest-
niczyli w politycznych dyskusjach i nie krytykowali władz radzieckich, a żeby zacho-
wywali się tak, jakby sprawy polityczne ich w ogóle nie interesowały i byli zadowoleni  
z istniejącej sytuacji – wymaga tego bezpieczeństwo własne członków i całej organizacji. 

Ostrzeżenie. 
Ostrzegam panów komendantów i wszystkich członków przed osobami podają-

cymi się za polskich oficerów lub za emisariuszy polskiej wojskowej organizacji, 
ponieważ w większości przypadków są to sowieccy prowokatorzy. 

Miejsce postoju, dnia 22.1.40 r.Dowódca Legii Podlaskiej 
ST. KORZENIEWSKI 

Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 OODZIAŁU UGB 
mŁ. lejtnant bezpieczeństwa  

państwowego /SPIRIAGUIN/ 
 (podpis) 

Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp.4, spr. 21, t. 2090. k. 13–14. 

Dokument 16 

1940 luty 25, Miejsce postoju, - Rozkaz dowódcy Legii Podlaskiej powołujący 
„SPIRYTUSA” na stanowisko komendanta obwodu nr 4. 

ZP. Kopia 
Tłumaczenie z [języka] polskiego 

Do Pana SPIRYTUSA komendanta rejonu 1, obwodu nr 4. 
Mianuję Pana Komendantem Obwodu Nr 4. Stanowisko to powinien Pan na-

tychmiast objąć. 
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Sądząc po dotychczasowej pracy nowe obowiązki wykona Pan dobrze. 
Miejsce postoju, 25.II.1040 rok. 

 (brak podpisu) 
Tłumacz B. SZIKIEL – 13.XI.40 r. 
Za zgodność z oryginałem: NACZELNIK 2 WYDZIAŁU 2 OODZIAŁU UGB 

mł. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego /SPIRIAGIN/ 

 (podpis) 
Kopia niepodpisana, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 20 

Dokument 17 

1940 luty 25, Miejsce postoju, - Meldunek Komendy III obwodu Legii Podlaskiej 
o stanie broni i amunicji w obwodzie. 

Kopia  
Tłumaczenie z [języka] polskiego 

WYKAZ 
broni i amunicji w rejonach III obwodu „Legii Podlaskiej 
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1 - - - I 
I 11700 - - - - - - - - - - 200 m lontu wodoodpornego 

2 1  - 1 100 - - - - - - - 1 - - 2 pudła amunicji i 1 rewolwer 

3     100           Brak taśm do karabinu masz. 
„Maksym” 
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Miejsce postoju, dn. 25 II1940 r. 
Pieczątka komendanta III Obwodu (podpis nieczytelny) 

Tłumacz B. SZIKIEL 
12 XI 1940 r.  

Za zgodność z oryginałem: NACZALNIK 2 WYDZ. 2 ODDZIAŁU UGB NKWD 
BSRR 

mł. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego /SPIRIAGIN/  

(podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 50 

Dokument 18 

1940 luty 26, Miejsce postoju, - Rozkaz dowódcy Legii Podlaskiej odwołujący  
ze stanowiska Komendanta obwodu nr 4. 

ZP.Kopia 
Tłumaczenie z [języka] polskiego 

 
DO PANA KOMENDANTA OBWODU nr IV. 

Ponieważ rezultaty prowadzonej przez pana pracy jako komendanta są niezado-
walające odwołuję pana z dniem dzisiejszym z zajmowanego stanowiska i na miej-
sce pana na komendanta obwodu mianuję SPIRYTUSA, któremu powinien pan 
natychmiast przekazać wszystkie sprawy organizacyjne. 

Miejsce postoju, dnia 26.II.40 roku. 
Tłumacz B. SZIKIEL, - 13.XI.40 r. 
Za zgodność z oryginałem: NACZELNIK 2 WYDZIAŁU 2 OODZIAŁU UGB 

mł. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego /SPIRIAGIN/ 

Kopia niepodpisana, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 32. 

Dokument 19 

1940 marzec 3, Miejsce postoju, - Informacja i zapytania komendy obwodu nr 
III do dowództwa Legii Podlaskiej. 

ZP. Kopia 
Tłumaczenie z [języka] polskiego 

Komenda III obwodu 
Legii Podlaskiej 

Do dowództwa Legii Podlaskiej. 
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W związku z poprzednim rozkazem informuję, że na zastępcę komendanta tutej-
szego obwodu powołany został Roland Franciszek, zaprzysiężony członek organiza-
cji, wykonujący jednocześnie obowiązki komendanta bojówki i komendanta rejonu 
nr 4. 

Jeden z byłych łączników Legii został o tym poinformowany i nawet poznał je-
go osobiście. 

Jednocześnie komenda prosi o szczegółowe informacje w następujących sprawach: 
1. Jak mamy postępować w związku z zapowiedzianą nie oficjalnie „czystką” 

Polaków z terenów zajętych przez sowietów. 
2. Jak należy obchodzić się jeńcami w czasie powszechnego rozbrajania sowiec-

kich wojsk po wybuch na rozkaz dowództwa powstania. 
3. Jak postępować w czasie powstania z cywilnymi i wojskowymi pracownika-

mi tymczasowych radzieckich komitetów, a w szczególności z tymi co surowo tępili 
wszystkich i wszystko co polskie, pozbawionych wszelkich cech ludzkich, czerwoną 
sowiecką milicją, w skład której wchodzili także komuniści mieszkający na teryto-
rium państwa polskiego. Czy mamy się obejść z nimi krwawo, czy bez krwawo? 

Komenda obwodu prosi o dwie lub jedną taśmę do karabinu maszynowego sys-
temu „Maksym”, jedną mapę „sztabówkę” terenu, polową lornetkę. 

Komenda uważa, że przy nadarzającej się okazji należy ustanowić łączność ze 
wszystkimi sąsiednimi obwodami, graniczącymi z naszym obwodem, nie wyłączając 
terenów oddzielających przez rzekę Bug od terenów zajętych przez niemieckie wojska. 

Dalej komenda prosi o poinformowanie czy będą dostarczone do rozpowszech-
niania ulotki do ludności mieszkającej na ziemiach polskich, wydrukowane przez 
komendę główną naszej organizacji. 

Miejsce postoju, dnia 3.III.1940 r. 
Komenda Obwodu 
 (popis nieczytelny) 

Pieczęć: 
Komenda III obwodu 
 
Za zgodność z oryginałem: NACZELNIK 2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB 

mł. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego /SPIRIAGIN/ 

(podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 16–17. 
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Dokument 20 

1940 marzec 12, [Drohiczyn], – Raport komendy obwodu nr IV o wyznaczeniu 
na stanowiska komisarzy administracji cywilnej. 

 
ZP. Kopia  

 Tłumaczenie z [języka] polskiego na rosyjski 
KOMENDA OBWODU nr IV. 
12.3.1940 r. 
1. Stanowiska: na poniższe stanowiska zostali wyznaczeni: 

Komisarza m[asta] Drohiczyna „Carski” z rejonu nr 3 
Komisarza gminy Drohiczyn „Szafir” z rejonu nr 1 
Komisarzem policji w Drohiczynie „143” z rejonu nr 1 
Komendantką PCK obwodu „Siwa” z rejonu nr 1 

2. Meldunek: Melduję, że do Drohiczyna przybyli poborowi razem około 1000 
osób, są to ludzie głównie z obwodów wschodnich. Rozmieszczono ich w budynku 
Gimnazjum Biskupiego, obok kościoła parafialnego. 

3. Sprawy: W naszej miejscowości działa p[an] FLORCZYK ze Skiw, który 
mówi, że on jest komendantem tej miejscowości, wyznaczony z Ciechanowca. Py-
tam, jak powinniśmy się do niego odnosić? Nie trafił on w czyjeś sieci? My z nim 
nie nawiązywaliśmy żadnej łączności. 

Komendant obwodu nr IV                                              (podpis nieczytelny) 
Tłumacz UNKWD obwodu brzeskiego /ŁAZORIK/ 13.XI.1940 r. 

Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 OODZIAŁU UGB NKWD 
mł. lejtnant bezpieczeństwa  

państwowego /SPIRIAGIN/ 
 (podpis) 

Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 28. 

Dokument 21 

1940 wrzesień 10, Mińsk, - Raport ludowego komisarza spraw wewnętrznych BSRR 
o likwidacji powstańczej organizacji w kleszczelskim, siemiatyckim i wysokowskim 

rejonach obwodu brzeskiego. 
ZP/4.  

ŚCIŚLE TAJNE12 
DO SEKRETARZA KC KP(b) BIAŁORUSI 
towarzyszowi PONOMARENCE (osobiście) 

m[iasto] Mińsk 
__________ 
 
12 W tym raporcie i w kolejnych wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
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RAPORT 
W wyniku agenturalno-operacyjnych przedsięwzięć na terenach kleszczelskiego, 

siemiatyckiego i wyszkowskiego rejonów obwodu brzeskiego, została wykryta i zli-
kwidowana kontrrewolucyjna, powstańcza organizacja zwana „Legion-Poleski”13. 

Organizacją kierowali: student Uniwersytetu Warszawskiego KOSARSKI Cze-
sław, zamieszkały w Milejczycach, rejonu kleszczelskiego u księdza w parafii Milej-
czyce i organista z tej parafii ZARZECKI. 

W celu rozpracowania tej organizacji został zwerbowany jako agent wewnętrzny 
jeden z członków pod pseudonimem „Zorkij”, który potwierdził posiadane agentu-
ralne informacje lecz po drugim spotkaniu poinformował KOSARSKIEGO o tym, 
że został zwerbowany i razem z ZARZECKIM zaczęli się ukrywać, rozpowszech-
niając wersję, że zbiegli za granicę. 

W wyniku pojętych operacyjnych działań KOSARSKI, ZARZECKI i PAW-
LAK zostali wykryci i organizacja została zlikwidowana. Aresztowano ogółem 74 
członków powstańczej organizacji, z których 31 w trakcie przesłuchań się przyznało 
i złożyło obszerne zeznania o swojej praktycznej działalności. 

W takcie śledztwa ustalono, że organizacja obejmowała swoją działalnością 
Kleszczewski, siemiatycki i wyszkowski rejony obwodu brzeskiego i stanowiła 
okręg, który dzielił się na 6 rejonów, pod kolejnymi numerami:14na czele okręgu stał 
KOSARSKI a rejonami kierowali- nr 1 – PAWLAK, nr 2 – PODSIADŁOWICZ, nr 
3 – SKURCZYŃSKI, nr 4 – OLIDA, nr 6 – OSIŃSKI? wszyscy zostali - aresztowa-
ni. Miejsce pobytu kierownika rejonu nr 5 DOMAŃSKIEGO ustalamy. 

Organizacja „Legion Poleski” utrzymywała łączność z powstańczym sztabem, 
znajdującym się w m[ieście] Warszawie, którym kierował pułkownik NALENGA15 
Stanisław. Od niego przez specjalnych kurierów MARKYSZA (aresztowany), Ta-
deusza/ustalamy miejsce pobytu/i innych otrzymywano specjalne dyrektywy. 

Z zeznań aresztowanego KOSARSKIEGO wynika, że od pułkownika NALEN-
GI otrzymano 9 rozkazów: o mianowaniu go komendantem okręgu, o ustanowieniu 
zastępcy, o zasadach odbierania przysięgi od wstępujących do organizacji, przygo-
towanie we wskazanej formie spisów: członków organizacji, ewidencji uzbrojenia, 
amunicji, wyposażenia, koni, zbiórce środków, map geograficznych, lornetek itp. 

Oprócz tego ustalono, że w swojej praktycznej działalności organizacja utrzy-
mywała łączność z wykrytą w siemiatyckim rejonie organizacja „POW’, kierowaną 
przez KOMARAP.D. /aresztowany/ i innymi powstańczymi formacjami /Hajnówka, 
Kamieniec, Prużany/ 

O rezultatach poinformuję dodatkowo. 
W czasie aresztowania członków organizacji odebrano im: 

__________ 
 
13 Chodzi zapewne o konspirację w obwodach nr 1,2 i 3 Legii Podlaskiej. Por. dokument 3. 
14 Chodzi zapewne o obwód nr II. Por. dokument 13. 
15 Prawidłowo: Nałęcz. 
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1. KARPICY – rewolwer i amunicję. 
2. IWANIAKOWI Stefanowi – karabin, amunicją, dwa granaty, maskę. 
3. KOSIŃSKIEMU, OSIŃSKIEMU i ŚWICZY – oryginalne spisy członków 

organizacji, zawierające pełne dane 70 osób z pseudonimami, spisy wyposażenia, 
umundurowania, koni, siodeł, rowerów itp. 

4. ŚWICZOWI – oryginał przysięgi z podpisami zwerbowanych. 
Dalsze agenturalno-śledcze przedsięwzięcia kierujemy: na wykrycie wszystkich 

członków powstańczej organizacji, ich kontaktów. Wykrycie i odebranie broni, usta-
lenie łączności z innymi k/r formacjami, na terenie ZSRR i za granicą. 

LUDOWY KOMISARZ SPRAW 
WEWNĘTRZNCH (podpis) 

BIAŁORUSKIEJ SRR /Ł. CANAWA/ 
10 wrzesień 1940 roku. 

Nr I/5646 
2 Oddział UGB 

MIŃSK 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 75–78. 

Dokument 22 

1940 grudzień 2, Mińsk, - Meldunek ludowego komisarza spraw wewnętrznych 
BSRR uzupełniający informacje o wykrytej polskiej organizacji podziemnej „Legia 

Podlaska”. 

ŚCIŚLE TAJNE 
DO SEKRETARZA KC KP(b) 
BIAŁORUSI 
towarzyszowi PONOMARENCE  
(Osobiście) 
m. MIŃSK 

W uzupełnieniu moich raportów nr 1/5646 z 10 września i nr 1/5763 z 13 
września 1940 r. melduję: 

Aresztowany przywódca powstańczej organizacji „Legia Podlaska” –
KORZENIEWSKI Stanisław, syn Dionizego, na przesłuchaniu w NKWD 
BSRR zeznał, że dokumenty należące do sztabu ich organizacji są zakopane w 
rejonie kleszczelskim, obwodu brzeskiego, na kolonii – KORZENIEWSKIEGO 
Eugeniusza. 
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W czasie wyjazdu na miejsce do rejonu kleszczelskiego, we wskazanym 
miejscu na głębokości 50 cm, w blaszanym pudełku, znaleziono oryginalne do-
kumenty powstańczej organizacji „Legia Podlaska”. 

W wyniku analizy przejętych dokumentów i przesłuchań aresztowanych, 
ustalono, że organizacja pod względem struktury stanowi okręg, dzielący się na 
siedem obwodów, z których każdy składa się z 5–6 rejonów, w skład których 
wchodzi po 2-3 miejscowości. Na czele obwodów i rejonów stoją komendanci. 

Działalnością całej organizacji kieruje sztab, składający się z następujących 
osób. 

1. KORZENIEWSKI Stanisław, syn Dionizego, kapral byłego wojska pol-
skiego, mieszkaniec wsi Lubiejki, rejonu kleszczelskiego, komendant organiza-
cji i jej wojskowy dowódca, występujący jako podpułkownik „NAŁĘCZ” (are-
sztowany). 

Przyswojenie sobie przez „NAŁĘCZA” stopnia16 pułkownika nastąpiło na 
polecenie kierownictwa warszawskiego centralnego ośrodka w celu podniesienia 
autorytetu organizacji, przy czym wielu członków organizacji nie wiedziało, że 
KORZENIEWSKI Stanisław i pułkownik „NAŁĘCZ”, to ta sama osoba. 
2. KORZENIEWSKI Henryk, syn Dionizego, mieszkaniec wsi Lubiejki, rejonu 

kleszczelskiego, zast[ępca] komendanta, kierujący wydziałem zaopatrzenia (aresz-
towany). 

3. POPŁAWSKI Zygmunt, mieszkaniec kolonii Wygonowo, kierujący razem  
z KORZENIEWSKIM Henrykiem wydziałem zaopatrzenia (aresztowany). 

4. ZDZIECHOWICZ Tadeusz, przybył z Warszawy, który w październiku 
1939 r., przy pomocy KORZENIEWSKICH stworzył powstańczą organizację „Le-
gia Podlaska”, kierujący organizacyjno-administracyjnym wydziałem (wyjechał do 
Warszawy). 

Na wypadek powstania powstańcza organizacja „Legia Podlaska” przygotowała 
szczegółowy plan, w którym przewidywano: 

1. Mobilizację i rozmieszczenie ludzi w chwili wybuchu powstania. 
2. Mobilizację środków transportu. 
3. Przygotowanie prowiantu i medykamentów. 
4. Sporządzenie ewidencji broni w obwodach. 
5. Przygotowanie wykazu osób występujących, jako przedstawiciele miejscowych 

władz w okresie wybuchu powstania. W tym celu komendanci obwodów otrzymali 
pisemne dyrektywy z podpisem KORZENIEWSKIEGO Stanisława, zobowiązujące 
ich do przedstawienia w sztabie informacji, opracowanej według jednolitego sche-
matu, o stanie osobowym organizacji w obwodzie, ilości posiadanej broni, koni, 
prowiantu itd. 

__________ 
 
16 W oryginale napisano „tytułu pułkownika”. 
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Na podstawie przejętych dokumentów ustalono, że organizacja miała: w 2 ob-
wodzie w Milejczycach – 2 karabiny maszynowe, 9 karabinów, 15 granatów, 2000 
naboi i 2 pistolety; w 3 obwodzie w Siemiatyczach – 3 karabiny maszynowe,  
12 karabinów, 4000 naboi; w 4 obwodzie w Drohiczynie [nad Bugiem] - 5 karabi-
nów, 2 pistolety (z innych obwodów brak danych). 

Obecnie organizacja powstańcza „Legia Podlaska” została częściowo zlikwido-
wana, aresztowano 104 osoby, większość których przyznała się do winy, odebrano 
część broni i należące do organizacji dokumenty. 

W celu wykrycia i pełnej likwidacji organizacji „Legia Podlaska”, skonfiskowa-
nia posiadanej broni, a także ustalenia wszystkich jej kontaktów na terytorium BSRR 
i za granicą sporządzony został plan operacyjny, kopię którego załączam. 

O rezultatach zamelduję. 
 

ZAŁĄCZNIKI: Kopie - planu i przejętych dokumentów17. 
LUDOWY KOMISARZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

BIAŁORUSKIEJ SRR 
(podpis) (Ł. CANAWA) 

„2” grudnia 1940 r. 

Nr l/798418 
2 Oddział UGB – m. MIŃSK 

Wvdr. w 4-ch egz. 
Egz.  nr 1 – m. Moskwa – t. BERIA 

nr 2 – m. Mińsk – t. PONOMARENCE 
nr 3 – w aktach 2 Oddziału 
nr 4 – w aktach sekr. 2 Oddziału 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 1–4. 

Dokument 23 

[1940, przed 26 sierpnia] – Ulotka Legii Podlaskiej przygotowana w związku z pobo-
rem do Armii Czerwonej mieszkańców wcielonych do ZSRR ziem wschodnich Polski. 

__________ 
 
17  Kopii planu operacyjnego przy niniejszym dokumencie brak. Są natomiast przejęte dokumenty  

w tłumaczeniu na język rosyjski. 
18 Dzień i nr wpisane odręcznie. 
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Kopia 
Tłumaczenie z [języka] polskiego 

Zbliża się czas, kiedy ubiorą Was w czubate czapki, dadzą do rąk broń i popędzą 
gdzieś na Kaukaz lub do dalekiej Azji, żebyście po przeszkoleniu mogli nieść taką 
samą wolność jaką oni przynieśli nam. 

Starajcie się wszystkimi możliwymi sposobami uchronić się od tej hańby, nie 
zwracajcie uwagi na represje i postępujcie tak jakbyście byli bojownikami i uda się 
Wam uniknąć takiej sytuacji, że kiedy będziecie wracać z tułaczki w swoje rodzinne 
strony nie usłyszeli w szumie wiatru, skrzypiących przydrożnych krzyżach, szumie 
płaczących brzóz nad mogiłami swoich braci, skierowanych do Was słów: Hańba 
Wam, dlatego, że nieśliście nie wolność a zniszczenie. Dlatego, że odwróciliście się 
od Ojczyzny i swojego Boga z powodu kremlowskich diabłów. 

Nie daliście spokojnie spoczywać w mogiłach Waszym ojcom i dziadom, po-
nieważ nie mogliście przecierpieć kilku lat a oni cierpieli półtora stulecia – ziemia od 
Wisły aż do Syberii usłana jest naszymi kośćmi. 

Naszym obowiązkiem jest teraz przypomnieć Wam o tym, postąpicie tak jak 
wskaże wam wasze sumienie. 

Za zgodność z oryginałem: 
Nacz. 2 Wydziału 2 Oddziału UGB NKWD BSRR. 

Mł. Lejtnant Bezpieczeństwa Państwowego /SPIRIAGIN/ 
(podpis) 

Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp.4, spr. 21, t. 2090, k. 15. 

Dokument 24 

[1940 przed 26 sierpnia] – Wyjaśnienie dowództwa Legii Podlaskiej w sprawie 
łączności i struktury organizacyjnej kompanii. 

Kopia 
Tłumaczenie z [języka] polskiego na rosyjski. 

WYJAŚNIENIE 
Dowódca [kompanii] utrzymuje łączność z 4 komendantami plutonów. 
Dowódca plutonu utrzymuje łączność z 3 dowódcami drużyn /oddziałów/. 
Dowódca drużyny/oddziału/utrzymuje łączność z 2 dowódcami sekcji. 
Dowódca plutonu po zorganizowaniu plutonu zwraca niniejszy dokument. 

ETATY KOMPANII 
Dowódca{kompanii] i 4 dowódców plutonu. 
Pluton liczy 30 osób 
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Pluton składa się z 3 drużyn /oddziałów/. Drużyna /oddział/ liczy 10 osób. 
Drużyna /oddział/ składa się z 2 sekcji. 
Sekcja liczy 5 osób. 

Tłumacz /W. SZIKIEL/ 12.11.40 r. 
Za zgodność z oryginałem:  

NACZ.2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB NKWD 
mł. lejtnant bezpieczeństwa państwowego/SPIRIAGIN/ 

 (podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 36 

Dokument 25 

[1940, przed 26 sierpnia.] – Spis członków Legii Podlaskiej obwodu VII. 
Tłumaczenie z [języka] polskiego 

SPIS CZŁONKÓW ORGANIZACJI OBWODU VII. 
 

Pseudonim Wiek Czy 
służył 

W jakiej 
jedno-
stce 

Specjal-
ność 

w wojsku 

Stopień Wykształ-
cenie 

Rejon 
woj-

skowy 
Zbych 25 tak c. art. - plut. 4 kl. 2 
Dąb 40 tak piechota - szereg. 2 kl. – 
Lis 28 tak art. - bomb. 4 kl. -,,- 
Topola 23 tak [nie-

czyt.] 
- szereg. 3 kl. -,, - 

Malina 39 tak c.art. - kanonier 
4 kl. 

-,,-  

Wilk 27 tak piechota p.kom.? kapral 4 kl. -,,-  
Jabłonka 46 tak piechota - kapral 3 kl. -,,- 
Smerch 21 nie - - - 2 kl. -,,- 
Stach 22 tak piechota - szereg. 4 

kl. 
-,,-  

Kruk 21 nie - - - 5 kl. -,,- 
Zając 42 tak piechota - szereg. - -,,-  
Orzeł 24 tak czołgista kierowca 

szereg. 4 kl. 
-,,-   

Sierp 35 nie - - - 4 kl. -,,- 
Jagoda 28 nie - - - 2 kl. -,,- 
Kula  21 nie - - - 4 kl. 
Tadeusz 29 tak c. art. - plut. 4 kl. -,,- 
Natan 33 tak piechota p.kom.? 

plut. 
5 kl. -,,-  
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GAŁĄZKA 42 tak kawale-
ria 

- kapr. 5 kl 5 

GRABO-
WSKI 40 

tak pie-
chota 

- szereg. 4 
kl. 

-,,-   

LUBO-
WICKI 36 

tak pie-
chota 

- szereg. 5 
kl. 

-,,-   

KOCISZE-
WSKI 25 

tak kawa-
leria 

- szereg. 5 
kl. 

-,,-   

Malczewski 38 tak piechota - szereg. 
Stud. 

-,,-  

Kraków 29 tak kawale-
ria 

- plut. 4 kl. 6 

Radom 27 tak c. art. - - 7 kl. -,,- 
Dąb  42 tak piechota - szereg. 4 

kl. 
-,,- 

But  31 tak kawaleria - kapr. 4 kl. 

12.XI.1940 r. Tłumacz – WOŁK 
Za zgodność z oryginałem: NACZ.2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB NKWD 

mł. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego /SPIRIAGIN/ 

(podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 48–49. 

Dokument 26 

[1940, przed 26 sierpnia] – Informacja dowództwa obwodu II Legii Podlaskiej  
o stanie osobowym i uzbrojeniu. 

ZP. Kopia 
Tłumaczenie z [języka] polskiego 

OBWÓD II. 
Rejon 1. Członków nie przybyło. 
Rejon 2. Szary, 23 lat, służył w wojsku, c. art., celowniczy, szeregowy, 7 klas, rejon 2. 
Rejon 3. Spisu brak, przysięgę złożyło 6. 
Rejon 4. Brak dokładnych danych. 
Rejon 5. [pseudonim nieczytelny] 21 lat służył w wojsku, piechota st. szerego-

wy. [pseudonim nieczytelny] 23 lata, służył w wojsku, piechota, st. szeregowy. 
Rejon 6. W związku z wyjazdem do Białegostoku [komendanta], nowy komen-

dant rejonu nie ma łączności z ludźmi i musi ustalać od nowa. 
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SPIS BRONI 
Rejon 2. Polskie karabiny – 14, amunicji – 500 sztuk. 
 Rosyjskie karabiny – 1, amunicji – 25 sztuk. 
Rejon 3. Polskie karabiny – 6, bagnetów – 6. 
Rejon 5. 3 rewolwery (mauzer 7 strzałowy, {nieczytelne}. nagan rosyjski 3 strzałowy). 
UWAGA: W rejonach 3 jest 1 karabin maszynowy z taśmami schowany przez 

członka organizacji, który w dniu następnym został aresztowany i osadzony w wię-
zieniu w Brześciu, dlatego nie zdążył przekazać informacji o miejscu ukrycia broni. 
Należy uważać, że broń straciliśmy, chociaż poszukiwania trwają. 

Mamy nieoficjalne informacje, że w rejonie 6 mają 200 karabinów, w rejonie 
 42 miny do wysadzania torów kolejowych, w rejonie5 kilka bagnetów. 

SKŁADKI 
Rejon 5. 41 zł. 55 gr. 
Konie i siodła 
Rejon 1. 4 konie oznaczone, 3 konie wierzchowe, 2 siodła. 
Rejon 2. 19 koni oznaczonych, 4 artyleryjskie i 11 wierzchowych. 
Rejon 5. 25 koni wierzchowych, 4 artyleryjskie i 11 wierzchowych19 

 [brak podpisu] 
Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB NKWD BSRR 

mł. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego /SPIRIAGIN/ 

 (podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 43–44. 

Dokument 27 

[1940, przed 26 sierpnia ], – Ulotka Legii Podlaskiej zawierająca dziesięć przykazań 
dla wszystkich Polaków. 

ZP.Kopia 
Tłumaczenie z [języka ] polskiego 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ DLA KAŻDEGO POLAKA 
1. Pamiętaj, że Polska nie zginęła i zginąć nie może. 
2. Pamiętaj, że Polska ma własny rząd i kieruje nim gen. SIKORSKI. 
3. Pamiętaj, że w Polsce obowiązuje tylko prawo i ustawy wydawane przez pol-

skie władze. 
4. Bądź gotów na rozkaz gen. Sikorskiego zająć swoje miejsce w szeregu [walczących]. 

__________ 
 
19 Tak w oryginale. Prawdopodobnie 25 koni to koni oznaczonych, a nie wierzchowych. 
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5. Nie zapominaj, że Polskę już nie jeden raz nawiedzały „potopy” i nigdy nie zalały. 
6. Staraj się wszystkimi środkami wzniecać niezadowolenie z istniejącej sytuacji. 
7. Pamiętaj, że Niemcy i Sowieci starają się uczynić z Ciebie niewolnika. 
8. Pamiętaj, że represje i aresztowania to oliwa do ognia. 
9. Pamiętaj, że tysiące Polaków działa, by wyzwolić Polskę. 
10. Nie bądź nigdy donosicielem, ponieważ jest to najcięższe przestępstwo wo-

bec swojego, a w ślad zatem nastąpi najcięższa kara. 
Twoim obowiązkiem jest rozpowszechnić te przyrzeczenia w pięciu egzemplarzach. 

 (brak podpisu) 
Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB NKWD 

mł. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego /SPIRIAGIN/ 

 (podpis) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 19. 

Dokument 28 

[1940, przed 26 sierpnia], Miejsce postoju, – Wykaz koni i siodeł obwodu X20. 
ZP Kopia 

Tłumaczenie z [języka] polskiego 
WYKAZ 

koni i siodeł obwodu Nr X21 
Lp Nazwisko  

i imię 
Rejon Konie  Siodła gospo-

darza 
wierzch. na ewid. 
wojsk. cyw. 

1. Pawluczuk Józef 2 1 - 1 - 
2. Noga Jan  5  -  2 - 1 
3. Pietruszka Piotr 6 -   -  - 1 
[Razem]    1 2 1 2 

 Komendant obwodu (brak podpisu) 
Tłumacz /WOŁK/ 
13.XI.1940 r. 

Za zgodność z oryginałem: NACZ. 2 WYDZIAŁU 2 ODDZIAŁU UGB 
/SPIRIAGIN/ 

mł. lejtnant bezpieczeństwa  
państwowego (podpis) 

Kopia. Maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2090, k. 52. 

__________ 
 
20 Tak w oryginale. W Legii Podlaskiej było 7 obwodów. 
21 Tak w oryginale. 
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Dokument 29 

1941 kwiecień 1, Moskwa, – Fragment notatki 4 Oddziału 3 Zarządu NKGB ZSRR  
o działalności polskiego podziemia w zachodnich obwodach BSRR, dotyczący Legii 

Podlaskiej. 
Ściśle tajne 

Notatka 
o antysowieckiej działalności nacjonalistów polskich 

w zachodnich obwodach BSRR 
[…]22 
26. Na terytorium rejonu kleszczelskiego, siemiatyckiego i wysokowskiego [Wyso-

kie Litewskie] w m-cu sierpniu wykryto i zlikwidowano k-r organizację powstańczą 
„Legion Polski”,23 utworzoną przez przybyłego z Warszawy oficera b[yłego] wywiadu 
polskiego ZDZIECHOWECZA Tadeusza, który potem wrócił do Warszawy. 

„Legion Polski” w swojej działalności poprzez specjalnych kurierów utrzymywał 
kontakt z k-r organizacjami „POW” działającymi na terytorium b[yłej] Polski, zarówno 
tym zajętym przez Niemców, jak i na terenie zachodnich obwodów USRS i BSRS,  
w szczególności w m. m. Lwowie, Białymstoku, Hajnówce, Krzemieńcu i Prużanie. 

Organizacja „Legion Polski” finansowana była przez Warszawę. 
Organizacją kierowali KOSARSKI Czesław i ZARZECKI (aresztowany). 
Łącznie aresztowano 74 osoby i skonfiskowano broń. 
[...] 

Nacz[elnik I Wydz[iału] 4 Oddziału 3 Zarządu NKGB ZSRR 
Kapitan bezpieczeństwa państwowego [Kondratiuk] 

 St. Oficer operacyjny I Wydz[ału] 4 Oddziału 3 Zarządu NKGB ZSRR 
[Packiewicz] 

Oryginał, maszynopis. 

Źródło: CA FSR FR w Moskwie, zesp.3, spr. 8, t. 648, k. 54-79. 
Druk: Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi 

w latach 1939–1941, Warszawa–Moskwa 2001, s. 583–585. 

Dokument 30 

1941[przed 31 maja], Białystok, – Notatka SPO UNKGB BSRR obwodu białostoc-
kiego dotycząca „Legii Podlaskiej” 

Ściśle tajne 
Notatka 

dotycząca k-r organizacji powstańczej „Legia Podlaska” 
__________ 
 
22 Opuszczone fragmenty notatki nie dotyczą omawianego tematu. 
23 Pomyłka: chodzi o Legion Podlaski, a ściślej o obwód nr II tej organizacji. 
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Kontrrewolucyjną organizację powstańczą „Legia Podlaska” zaczął tworzyć  
w miesiącu październiku 1939 roku emisariusz warszawskiego ośrodka „POW” 
ZDZIECHOWICZ Tadeusz. 

Organizacją tą kierował sztab liczący 4 osoby, w którego skład wchodzili: 
1. KORZENIEWSKI Stanisław, kapral byłego wojska polskiego, komendant or-

ganizacji i jej dowódca wojskowy (aresztowany). 
2. KORZENIEWSKI Henryk, były wójt gminy boćkowskiej, zast[ępca] komen-

danta organizacji (aresztowany). 
3. POPŁAWSKI Zygmunt, kapral byłego wojska polskiego, członek sztabu, kie-

rował wydziałem zaopatrzenia (aresztowany). 
4. ZDZIECHOWICZ Tadeusz, emisariusz warszawskiego ośrodka „POW”, czło-

nek sztabu, kierował wydziałem organizacyjno-administracyjnym (uciekł na teryto-
rium Niemiec). 

Na podstawie materiałów agenturalno-śledczych zewidencjonowano 176 człon-
ków organizacji. 

Rejon działania organizacji powstańczej „Legia Podlaska” to teren b[yłego] po-
wiatu bielskiego, obecnie rejon siemiatycki obwodu brzeskiego oraz rejon ciechano-
wiecki i bielski w obwodzie białostockim. 

Strukturalnie organizacja jest częścią wykrytej w obwodzie białostockim organi-
zacji powstańczej „POW”. Jest okręgiem, podzielonym na 7 obwodów, przy czym 
każdy obwód podzielono na 5-6 rejonów, w skład których wchodzą 2–3 miejscowości. 
Na czele obwodów i rejonów stoją komendanci. 

Według informacji agenturalno-śledczych organizacja dysponuje bronią: 
Spośród zewidencjonowanych 176 członków organizacji aresztowano 122, w tym 

komendanta okręgu „Legii Podlaskiej”, 2 członków sztabu, 3 komendantów obwo-
dów, 4 ich zastępców, 5 komendantów rejonowych i 4 ich zastępców. 

Podczas aresztowania skonfiskowano broń: 
Karabinów – 1 
Granatów – 2 
Rewolwerów – 1 
Oprócz tego podczas likwidacji sztabu organizacji skonfiskowano dokumenty: 
1. Protokołów z posiedzeń sztabu 4 
2. Instrukcji dotyczących struktury organizacji 1 
3. Spisy członków organizacji 3 
4. Szyfr organizacji 1 
5. Informacje o broni 
6. Wytyczne dla komendantów obwodów 9 
7. Przysięgi komendantów obwodów na piśmie  5 
8. Odezwy o charakterze powstańczym 2 
    i inne dokumenty 
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W swej faktycznej działalności, organizacja „Legia Podlaska” przez członków 
sztabu KORZENIEWSKICH Stanisława i Henryka, ZDZIECHOWICZA Tadeusza, 
łącznika KARNYSZA (aresztowany) i innych, utrzymywała kontakty z warszawskim 
ośrodkiem - pułkownikiem MIEDZIŃSKIM, był[ym] ministrem finansów [!] Polski  
w 1928 roku, DOMARADZKIM Stefanem, a także z białostockim sztabem „POW”, 
porucznikiem KACZMARSKIM (poszukiwany), podchorążym MINKIMEM (po-
szukiwany) i PRZYBYSZEWSKIM (aresztowany i skazany). 

Na podstawie materiałów śledztwa ustalono, że obwód ciechanowiecki wchodzą-
cy w skład „Legii Podlaskiej”, reprezentował działającą w rejonie ciechanowieckim 
organizację „Batalion Śmierci”, której przywódcą był oficer b[yłego] wojska polskiego 
MIERCZYŃSKI Leon, pseudonim „Wilk”, który razem z OLEŃSKIM Janem  
w kwietniu 1940 roku przyjechał do komendanta „Legii Podlaskiej” KORZENIE-
WSKIEGO Stanisława, w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z białostockim 
sztabem „POW”. 

Aresztowany pod koniec 1940 roku podczas nielegalnego przekraczania granicy 
państwowej OLEŃSKI Jan na przesłuchaniach zeznał, że jest członkiem k-r organiza-
cji „Kresowy Związek Niepodległości”. OLEŃSKI zeznał też, że w miesiącu kwietniu 
razem z przywódcą organizacji, pseudonim „Bystry”, odbył spotkanie z KORZE-
NIEWSKIM w celu nawiązania kontaktu z organizacją „Legia Podlaska”. Z tego wy-
nika więc, że pseudonim „Bystry” to drugi pseudonim MIERCZYŃSKIEGO. 

Obecnie organizacja „Legia Podlaska” została w zasadzie rozbita, z wyjątkiem 
obwodów na terenie rejonu ciechanowieckiego i bielskiego w obwodzie białostockim, 
o czym powiadomiono UNKGB tego obwodu […] 

 
Kopia niepodpisana, maszynopis. 
 
Źródło: CA FSB FR W Moskwie, zesp. 3, spr. 8, t. 477, k. 207–211. 
Druk: Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi 

w latach 1939–1941, Warszawa–Moskwa 2001, s. 691–695. 

Dokument 31 

1941 maj 29, Mińsk, – Fragment Informacji ludowego komisarza bezpieczeństwa 
państwowego BSRR o kontaktach „Legii Podlaskiej” z działającą w tym regionie 

organizacją podziemną” Bataliony Śmierci Strzelców Kresowych”. 
 
ZP.Ściśle tajne 24 

DO SEKRETARZA KC KP(b)BIAŁORUSI 
Towarzyszowi PONOMARENCE (osobiście) 

Miasto MINSK 
 

__________ 
 
24 Podkreślenia i wielkie litery oryginału. 
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Uzupełniając raport Nr1/7984 z 27 XI 1940 r. informuję: 
W toku dalszych agenturalno-śledczych czynności po wykryciu i zlikwidowaniu 

przez Brzeski Zarząd NKGB k[kontr]r[ewolucyjnej] powstańczej organizacji „Le-
gion Podlaski”, ustalono, że przywódcy tej organizacji utrzymywali łączność z dzia-
łającą w tym czasie w rejonie ciechanowieckim obwodu białostockiego powstańczą 
organizacją nazywaną „Batalion Śmierci”. 

W tej sprawie aresztowany KORZENIEWSKI Stanisław zeznał, że jeszcze  
w kwietniu 1940 roku przyjechał do niego kierujący „Batalionem Śmierci” MIER-
CZYŃSKI, oficer byłego wojska polskiego, pseudonim „Wilk” i „Bystry” (znajduje 
się na nielegalnej stopie) i razem z nim był OLEŃSKI Jan, mieszkaniec wsi Lachów-
ka, rejonu siemiatyckiego, obwodu brzeskiego. W czasie tego spotkania MIER-
CZYŃSKI poinformował, że on przybył w celu ustanowienia kontaktów i prosił  
o kontakt z z białostockim sztabem tej organizacji. 

[…] 
LUDOWY KOMISARZ BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO 

BIAŁORUSKIEJ SRR [Ł. CANAWA] (podpis) 
29 maj 1941 r. Nr 3/3/708, 
3 Zarząd NKGB – MIŃSK 
Wyk. W 4-ch egz. 
 1. Adresat 
 2. Mierkułowowi 
 3. Berii 
 4. aktach 3 O[ddziału] 
Oryginał, maszynopis 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2432, k. 180–183. 
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ANEKSY 
 
Aneks 1 

Struktura organizacyjna Legii Podlaskiej 
 

Komenda Okręgu 
I 
I 

Obwody 
Obwód I Obwód II Obwód III Obwód IV Obwód V Obwód VI Obwód VII 

I 
I 

R e j o n y  w  o b w o d a c h 
 
Źródło: Opracowano na podstawie materiałów rozproszonych 
 
 
Aneks 2 

Obsada personalna komendy okręgu i obwodów Legii Podlaskiej 
 
1. Komenda okręgu: 

Komendant (kierownictwo ogólne i sprawy wojskowe) – Stanisław Edmund 
Korzeniewski 
Sprawy organizacyjne i administracja – Tadeusz Zdziechowicz 
Sprawy zaopatrzenia – Henryk Korzeniewski i Zygmunt Popławski 

 
2. Komendanci obwodów: 

Obwód I – Bielsk Podlaski – Grzegorz Chęciński (Jerzy Chęczyński) 
Obwód II – Milejczyce – Czesław Kossarski  
Obwód III – Siemiatycze – Józef Zawadzki 
Obwód IV – Drohiczyn – Ludwik Miłkowski 
Obwód V – Ciechanowiec – vacat25  
Obwód VI - Brańsk – Kazimierz Dąbrowski 
Obwód – VII – Boćki – Bernard Ostrowski i od kwietnia 1940 r. 

                                                Ludwik Maksymowicz  
 
Źródło: Opracowano na podstawie materiałów rozproszonych 

__________ 
 
25 Początkowo nie znaleziono odpowiedniego kandydata a po nawiązaniu kontaktu z kierownictwem 

Batalionów Śmierci Strzelców Kresowych, które w rejonie Ciechanowca prowadziły ożywioną dzia-
łalność zrezygnowano z dalszej działalności Legii Podlaskiej w tym obwodzie. 
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Summary 

Author drew from the Soviet archives, documents regarding the Legion of Pod-
lasie - not known before Polish underground organization which was operating under 
the Soviet occupation in 1939-1941 in Bielsk Podlaski district. Among the published 
documents, there are: 5 reports of the NKVD (NKGB) and 26 documents of the 
Legion of Podlasie seized by the NKVD. Due to the lack of access to the archives  
of the Soviet special services documents of the Legion of Podlasie are available only 
in copies translated into Russian as attachements to the reports of NKVD (NKGB). 
Documents are marked with consecutive numbers from 1 to 31 and heading from the 
publisher which provides successively: year (digits), month (word), the day (digits),  
a place where the document was created and its concise summary. At the end of the 
document there are specified archival signatures and annotations, if they were on the 
document, the legend containing information on the method of preparation and stor-
age space along with the signature. 

Documents here are published in Polish translation, made by the author of this 
study, from Russian. 
 

  
 



Spis treści 



Informacje

 tom XXIII
Studia£om¿yñskie





STUDIA ŁOMŻYŃSKIE 
tom XXIII, ŁOMŻA 2012 

 
 
 
TERESA ZANIEWSKA 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
Warszawa 
 

 

Dwa jubileusze 
 
 
Bliski sercu lekarzy weterynarii Chiron, najmądrzejszy z centaurów, syn boga 

Kronosa i Filyry oraz muza historii Klio, patronowali konferencji naukowej „Na 
spotkanie z Klio. Historia medycyny weterynaryjnej – zdarzenia i ludzie”, połączo-
nej z uroczystościami jubileuszowymi 30-lecia Polskiego Towarzystwa Nauk Wete-
rynaryjnych Oddziału Łomżyńsko-Ostrołęckiego oraz 40-lecia pracy naukowej  
i zawodowej prof. dr. hab. Mirosława Kleczkowskiego, zorganizowanej przez Pol-
skie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki, Katedrę 
Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Zespół Szkół Weterynaryj-
nych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. 

Uroczystość, którą poprowadzili dr Marian J. Czerski oraz dr Emilian Kudyba, 
odbyła się 28 czerwca 2012 r. w stylowej Auli im. Hanki Bielickiej II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży. W szkole, która zapisała piękną 
kartę w historii łomżyńskiego szkolnictwa, o czym opowiedział jej dyrektor Józef 
Przybylski. 

Chiron, wielki przyjaciel ludzi, był sławnym lekarzem, ale znany jest także jako 
nauczyciel Achillesa, Jazona, Asklepiosa i samego Apolla. Uczył muzyki, sztuki 
wojennej, polowania i etyki. Dbał o znajomość umiejętności praktycznych, ale nie 
zapomniał o sztukach, które łagodzą obyczaje i pozwalają człowiekowi być lepszym, 
czyniąc go wrażliwym na piękno. Klio i podległa jej opiece historia, wciąż przypo-
minają o tym, iż nie sposób rozumieć i budować współczesności bez przeszłości, 
która pozwala także poznać człowieka i świat jego wartości. 



TERESA ZANIEWSKA 

 

300
____________________________________________________________________________________________________________ 

Z dokonań prof. dr. hab. Mirosława Kleczkowskiego i Chiron i Klio mogą być 
dumni, czego dowód stanowi – oprócz bogatego dorobku Profesora – inteligentnie  
i dowcipnie przygotowany na okoliczność jubileuszu, udokumentowany fotografia-
mi, referat prof. dr. hab., dr h.c Włodzimierza Klucińskiego, przyjaciela Jubilata ze 
studenckiej ławy. Zgodność faktów z czasów młodości jednomyślnie potwierdziły 
żony przyjaciół – Halina Kleczkowska i Jadwiga Klucińska, z wieku dojrzałego – 
koledzy i współpracownicy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, 
którzy licznie przybyli na uroczystość. W ich gronie znaleźli się profesorowie: Mar-
cin Bańbura (prodziekan ds. dydaktyki), prof. dr hab., dr h.c. Jerzy Kita, Krzysztof 
Anusz (prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej), Zdzisław Gajewski, 
Marek Niemiałtowski, Antoni Schollenberger (redaktor naczelny „Życia Weteryna-
ryjnego”, Ewa Sitarska, Piotr Szeleszczuk, Anna Winnicka. Sprzeciwu nie zgłaszał 
także dr Tadeusz Jakubowski, były prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Podczas sesji wygłoszono kilka referatów. O trzydziestoletniej działalności Od-
działu Łomżyńsko-Ostrołęckiego PTNW mówił prof. dr hab. Mirosław Kleczkow-
ski. Sylwetkę nieżyjącego już dr. Jana Stypuły, lekarza weterynarii, senatora ziemi 
łomżyńskiej, przypomniał mgr Czesław Rybicki, o życiu i działalności Leszka Ro-
mana Deptuły, lekarza weterynarii, posła na sejm RP, który zginął 10 kwietnia 2010 
roku w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku, mówił prof. dr hab. 
Krzysztof Lutnicki. Sylwetkę najwybitniejszego polskiego lekarza weterynarii XX 
wieku, pułkownika dr. Konrada Millaka, naszkicował prof. dr hab. Krzysztof Woj-
ciechowski, wskazując na związki autora „Kwiatów dla Anny” z ziemią łomżyńską. 
Piotrowi Boczkowskiemu, polskiemu lekarzowi weterynarii, doktorowi honoris 
causa Akademii Weterynaryjnej we Lwowie, poświęcił referat dr Zbigniew Wrób-
lewski. Tajniki poezji Franciszka Kobryńczuka zgłębiała dr Marta Cywińska.  
O oficerach weterynarii służących w formacjach wojskowych na terenie wojewódz-
twa białostockiego w okresie międzywojennym mówił dr Grzegorz Jakubik. Niżej 
podpisana uczyniła przedmiotem swej uwagi Wydział Weterynarii i jego polskich 
studentów-żołnierzy w Obozie Uniwersyteckim Winterthur (Szwajcaria) 1940–1946. 
Wszystkie referaty zostały opublikowane w księdze jubileuszowej – monografii 
wydanej z okazji jubileuszu 30-lecia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 
Oddziału Łomżyńsko-Ostrołęckiego oraz jubileuszu 40-lecia pracy naukowej i za-
wodowej prof. dr hab. Mirosława Kleczkowskiego, zredagowanej przez dr Teresę 
Zawojską. Księgę wręczyli Jubilatom podczas uroczystości dr Marian J. Czerski i dr 
Emilian A. Kudyba. Odczytano także wiele okolicznościowych adresów i życzeń. 
Marian J. Czerski uwiecznił dostojnego Jubilata – Profesora Mirosława Kleczkow-
skiego na płótnie, ku pamięci potomnych. 

W Auli im. Hanki Bielickiej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konop-
nickiej w Łomży zgromadziło się ponad dwieście osób. Przybyli m.in. dr Maria 
Boratyn-Laudańska, radca w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 
wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, wiceprezydent Łomży Mirosława 
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Kluczek, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, staro-
sta łomżyński Lech Marek Szabłowski oraz radni – Mieczysław Bagiński b. woje-
woda łomżyński oraz Marek Olbryś. W auli zasiedli również: prof. dr hab. Henryk 
Lis, były dyrektor Departamentu Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, ksiądz kanonik Jan Grochowski, Teresa Stypuła, wdowa po senato-
rze RP, Janie Stypule. Nie zawiedli też koledzy z Wydziałów Medycyny Weteryna-
ryjnej innych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy, m.in. prof. Krzysztof Lut-
nicki i prof. Eligiusz Madej z Lublina. Obecni byli również: prezes Dolnośląskiej 
Izby Lekarsko-Weteryjaryjnej dr Jan Dorobek wraz z małżonką oraz dr Teresa Za-
wojska, redaktor naukowy Księgi Jubileuszowej „Na spotkanie z Klio”. Nie zabrakło 
pracowników Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz 
Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. W uroczystości wzięli udział 
również przedstawiciele Łotewskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii (prezes 
dr Mara Viduza) oraz Litewskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii (prezes dr 
Vidmantas Bizokas) . 

Czas jubileuszy to również czas odznaczeń. Złoty Medal za Długoletnią Służbę 
otrzymali: Salomea Chmielewska, Marian Czerski, Sławomir Kamiński, Mirosław 
Kleczkowski, Roman Parzych, Janusz Tyborowski , Elżbieta Urbanowicz i Jan Wit-
kowski, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę zostali uhonorowani: Anna Ja-
błonowska, Alicja Kowalewska, Bogumiła Ptaszyńska, Leszek Wojewoda, Zenon 
Zaczek i Waldemar Zyskowski. Medal Brązowy otrzymała Małgorzata Dymek. 
Odznakę „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych” wręczo-
no: Albinie Teresie Galik-Chojak, dyrektorowi Zespołu Szkół Weterynaryjnych  
i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, Hance Gałązce, prezesowi Oddziału Łomżyń-
skiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Marianowi Janowi Czerskiemu, wice-
przewodniczącemu Oddziału Łomżyńsko-Ostrołęckiego PTNW, Romanowi Parzy-
chowi, lekarzowi weterynarii wolnej praktyki w miejscowości Parzychy, gmina 
Zbójna, Emilianowi Kudybie, członkowi Zarządu Oddziału Łomżyńsko-
Ostrołęckiego PTNW. 

Uroczystości jubileuszowe uświetnił Zespół Taneczny „OGLITE” z Rygi (Ło-
twa), w którego repertuarze znajdują się głównie łotewskie tańce narodowe. Zespół 
powstał w 1997 roku z inicjatywy Janisa Marcinkiewicza, obecnie choreografa ze-
społu, który zebrał zasłużone brawa. Grupa taneczna „OGLITE” koncertowała m.in. 
w Estonii, Kanadzie, Litwie i Słowacji. Od wielu lat w zespole tańczy dr Baiba Re-
inika, z zawodu lekarz weterynarii. 

Organizatorom spotkania należą się gratulacje i wyrazy uznania. Tego typu spo-
tkania są bardzo potrzebne. One też tworzą historię. Mają również inny, ukryty wy-
miar, niewidoczny dla oczu, odmierzany rytmem serca – wyzwalają inicjatywy, 
integrują środowisko zawodowe i czynią ludzi sobie bliższymi. 
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Summary 

The article informs about celebration of two anniversairies: 30 years of Polish 
Veterinary Society of Lomza and Ostroleka Division and 40 years of scientific and 
professional work of professor Miroslaw Kleczkowski. 

The celebration took place in Lomza on June 28, 2012 in the hall of Second Hich 
School in Lomza. There were several scientific works presented during the meeting 
and the anniversary was finalized by the performance of Latvian dancing group 
OGLITE. 
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Józef Maroszek, Jan Tęgowski,  
Pogranicze polsko-rusko-litewskie,  
[w:] Historia województwa podlaskiego,  
red. A. Dobroński, Białystok 2010, s. 19–37. 
 
 
W opublikowanej niedawno Historii województwa podlaskiego zamieszczono 

rozdział pióra Józefa Maroszka i Jana Tęgowskiego – Pogranicze polsko-rusko-
litewskie. Jaki ma sens pisanie historii województwa, którego granice to wykwit 
arogancji i niewiedzy urzędniczej ostatnich lat1, pozostanie tajemnicą jej autorów. 
Województwo to, w obecnym kształcie to zlepek obszarów o całkowicie odmien-
nych dziejach i jak się okazało na przykładzie wskazanego rozdziału, wiedza o tym 
nie jest mocną stroną białostockich historyków. W poniższej wypowiedzi zajmę się 
głównie obszarem tej części województwa, która w średniowieczu należała do ziemi 
łomżyńskiej, a więc do Mazowsza. 

Pominę brak ciągłości wykładu, który znakomicie utrudnia lekturę. Ważniejsze 
jest to, że wiele fragmentów tego rozdziału wprawia w osłupienie. Omówię kilka 
przykładów. Oto na s. 20 dowiadujemy się, że „teren podległy grodowi w Drohiczy-
nie (na północ od rzek Nurzec i Liza, a na zachód od Narwi) graniczył z kasztelanią 
święcką należącą do biskupstwa płockiego”. Za cały komentarz niech starczy propo-
zycja, aby autor tych słów wziął do ręki jakąkolwiek mapę Polski. Ze stylistyki zda-
nia wynika, że uszczegółowienie w nawiasie odnosi się do terytorium grodowego 
__________ 
 
1 Kilka lat temu z ust jednego z wysokich urzędników tego województwa padły zdumiewające słowa  

o odwiecznych podlaskich Kurpiach. 
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Drohiczyna. Ale gdyby je nawet powiązać z terytorium Święcka, to należało podać 
‘na zachód od górnej Narwi’. Ponadto, kasztelania święcka to tzw. biskupia kaszte-
lania majątkowa (por. Trawkowski 2005: 262–269), a to zupełnie co innego niż 
kasztelania książęca. Nie koniec na tym. Na s. 22 dowiadujemy się, że „nazwa 
Święck odnosiła się do miejsca kultowego, obdarzanego przez ludność specjalną 
czcią. Sakralny charakter tego miejsca potwierdza kamień o niezwykłej wielkości, 
zalegający 3 km od grodziska [w Święcku – E. K.-H.], na granicy gruntów wsi Ka-
mień-Rupie, Kamień Stary, Dąbrowa-Dzięciel”. Gdyby te słowa napisano w XIX w., 
zrozumiałabym. Natomiast na początku XXI w., gdy literatura toponomastyczna 
poświęcona tej i podobnym nazwom liczy wiele pozycji, pogląd ten zdumiewa. Po-
krótce. Nazwy takie jak Święck, Świecie, Święte, Poświętne i podobne powstawały 
w języku polskim na oznaczenie czegoś świecącego, np. tafli jeziora lub były konse-
kwencją pozostawania jakichś miejscowości w posiadaniu różnych instytucji ko-
ścielnych (por. Kowalczyk 2000: 27–37 – tu starsza literatura przedmiotu). Najbar-
dziej rozpowszechnione są nazwy typu Poświętne, oznaczające z reguły role będące 
własnością kościołów parafialnych. Biskupstwo płockie posiadało także inną kaszte-
lanię majątkową o podobnej nazwie (kasztelania świecka), której rozrzucone dobra 
znajdowały się w późniejszej ziemi dobrzyńskiej i na północ od niej. Nazwa Święck 
nie ma zatem żadnego związku ze świętym miejscem, jak można się domyślać po-
gańskim, a odwzorcowuje przynależność własnościową grodu. Gród wzniesiono 
znacznie wcześniej niż około 1075 r., kiedy przypuszczalnie (lub w XII w.) wszedł 
on w skład dóbr powołanego wówczas biskupstwa płockiego, musiał przeto przed-
tem nosić inną nazwę. 

Nie koniec na tym. W dalszym ciągu wywodu dowiadujemy się, że „liczne 
miejscowości związane z gajami dębowymi (w tych stronach poza Dąbrową Wielką, 
Dąbrówką Kościelną) w XV i XVI w. uzyskały chrześcijańskie obiekty kultowe – 
kościoły. Zapewne to ślad po litewskim, jeszcze pogańskim kulcie dąbrowy i dębu. 
Musiały one mieć ten charakter przed chrztem Litwy, a więc przed 1387 r.”. W rze-
czywistości człon pierwszy złożonej, dwuczłonowej nazwy Dąbrowa Wielka (i kilku 
sąsiednich wsi) zaliczamy do nazw topograficznych. Pierwotnie była to Długa Dą-
browa, nazwa typowo topograficzna. Człon pierwszy nazwy Dąbrówka Kościelna to 
natomiast nazwa zdrobniała, wtórna do nazwy pierwotnej. Obie miejscowości poło-
żone są w pobliżu. Do tego szesnastowieczna parafia w Długiej Dąbrowie, położona 
była na granicy ówczesnego województwa podlaskiego z mazowiecką ziemią nurską 
i swoim zasięgiem obejmowała obszar po obu jej stronach. Nie muszę dodawać, że  
o żadnym osadnictwie litewskim na tym terenie, w świetle badań archeologicznych, 
nie ma mowy. Dodam, że nazwy kilku innych, nieodległych wsi mają człony Dąb  
i Jabłoń, utworzone z kolei od nazw rzeczek, nad którymi zostały posadowione. 
Ponadto Autor tych słów nie uwzględnił, że w części wsi o nazwie Dąbrowa siedzia-
ła szlachta herbu Dąbrowa i w tych przypadkach mamy do czynienia z nazwami 
dzierżawczymi równymi podstawie, czyli nazwie herbu lub utworzonego od niego 
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przydomka, który mógł nosić założyciel wsi i jego rodzina. Obie nazwy nie mają 
zatem nic wspólnego z jakimkolwiek kultem pogańskim i do tego litewskim. Obec-
nie w Polsce mamy około 180 miejscowości o nazwie Dąbrowa i jak rozumiem,  
w każdej z nich, powinno być miejsce kultu pogańskiego (Rymut 1997: 277–292). 
Zwracam ponadto uwagę, że kościół nie jest obiektem kultu, a wyłącznie miejscem 
jego sprawowania. Rada byłabym też wiedzieć, co to jest „kraj Bałtów nad Biebrzą”, 
w którym w 1009 r. zginął biskup Bruno z Kwerfurtu (s. 24). Nigdy nie było żadne-
go kraju ani ludu o tej nazwie, została ona bowiem wymyślona przez jednego  
z uczonych niemieckich w XIX w. dla potrzeb warsztatowych prowadzonych badań. 
Pisząc, że imię chrzestne księcia Witolda brzmiało Wigand (s. 28) należało dodać, że 
nadano mu je podczas pierwszego chrztu otrzymanego z rąk Krzyżaków, natomiast 
na dwóch kolejnych chrztach przyjął on imię Aleksandra, pod którym występuje  
w licznych przekazach. 

Dotychczas omówione potknięcia to drobiazgi w porównaniu z dalszą częścią 
wywodu. Wspominając o przejęciu ziemi wiskiej przez Kazimierza Wielkiego  
w 1351 r. po śmierci Bolesława III (s. 24) zapomniano podać, że zaraz potem została 
ona zastawiona Siemowitowi III i jego bratu Kazimierzowi I. Po śmierci Kazimierza 
I ziemia wiska w 1355 r. przeszła w ręce Siemowita III, który trzymał ją przez na-
stępne trzy lata do 1358 r., najpóźniej do przełomu 1358 i 1359 r. (NKDM II, nr 314, 
340). Dalej dowiadujemy się, że „Kazimierz Wielki, [...] na rubieży tych ziem  
w Złotorii w 1362 r. budował zamek obronny (por. Kowalczyk-Heyman 2006a: 
221–226) przy pomocy księcia grodzieńskiego Patryka, w czym przeszkodzili ku 
Krzyżacy”. Autorowi tego zdania pomyliły się dwa wydarzenia. Pierwsze z nich 
miało miejsce w 1360 r. Wówczas to Mazowszanie, na polecenie króla rozpoczęli 
wznoszenie grodu w Rajgrodzie, w czym istotnie przeszkodzili im Krzyżacy, którzy 
po nieudanych rokowaniach budowlę tę zniszczyli. Ponadto, jak twierdzili wysłanni-
cy zakonni, na miejscu budowy miał być Kiejstut, na co Mazowszanie stwierdzili, że 
był (wcześniej) tylko Patryk z synem (szerzej: Kowalczyk-Heyman 2006b: 5–18). 
Drugie wydarzenie miało miejsce w Złotorii nad Narwią w 1393 r., kiedy to książę 
Janusz I przybył tu, aby nadzorować wznoszenie nowego grodu. Krzyżacy dokonali 
napaści, porywając księcia i ludzi z jego otoczenia do Wizny, skąd go wkrótce uwol-
nili (por. Radoch 2002:  21–27). Oba wydarzenia są dobrze udokumentowane źró-
dłowo, nie mogę zatem pojąć, skąd wzięła się ta pomyłka. Nie można się też zgodzić 
z twierdzeniem, że po śmierci króla ziemie wiska i płocka wróciły pod panowanie 
książąt mazowieckich (s. 27), a to z tego powodu, że w tym czasie jedynym księciem 
panującym na Mazowszu był Siemowit III. W opisie dziejów ziemi wiskiej zabrakło 
też wiadomości, że zanim przypadła ona Siemowitowi IV, od 1374 r. wchodziła  
w skład dzielnicy Janusza I, który wówczas otrzymał ją od ojca. W ręce jego brata 
Siemowita IV przeszła dopiero w 1379 r. i w bezpośrednim jego władaniu pozosta-
wała zaledwie do 1382 r., czyli do chwili jej zastawu Zakonowi.   
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Dalej opisano dzieje ziemi wiskiej na przełomie XIV i XV w. Autorzy rozdziału 
informują o zastawieniu jej Zakonowi i o wykupie w 1401 r. W rzeczywistości miało 
to miejsce w styczniu 1402 r., kiedy zakon potwierdził otrzymanie pieniędzy, jak-
kolwiek rozmowy w tej sprawie istotnie rozpoczęły się w roku poprzednim. Następ-
nie, w jednym z kolejnych zdań podano, że ziemię wiską wykupił z zastawu Włady-
sław Siemowitowic. Wszystko to prawda. Zabrakło tylko poprzedzającej to wyda-
rzenie wiadomości, że natychmiast po wykupieniu Wizny z rąk krzyżackich przeszła 
ona jako kolejny zastaw do rąk Janusza I i pozostawała w nim jeszcze za panowania 
jego wnuka, Bolesława IV i to z jego rąk została wykupiona przez Władysława. 
Odpadnięcie od ziemi wiskiej nie tyle Goniądza, co powiatu goniądzkiego, miało 
natomiast miejsce zapewne jeszcze przed styczniem 1397 r. (wówczas Zakon zawarł 
rozejm z Litwą), w czasie trwania zastawu krzyżackiego, co zostało usankcjonowane 
w pokoju salińskim w 1398 r.  

Nie znam też podstawy źródłowej, która pozwalałaby uznać, że grodem wiel-
moży pruskiego Stekinda był w 1283 r. gród Raj(gród) (s. 26). O domu Stekin(d)a 
mamy istotnie wzmiankę, ale znacznie wcześniej w latopisie hipackim (Polnoe 
sobranie). Na jej podstawie bliższa lokalizacja tego miejsca nie jest możliwa. To 
samo dotyczy utożsamienia „grodu Swudowimen (1383)” (?!) z grodem w Szurpi-
łach. Pierwszy zapis zniekształconej nazwy grodziska w Szurpiłach brzmi borgwal 
Sunpilken, Supilken i pochodzi z 1396 r. (Codex Diplomaticus; por. Kowalczyk-
Heyman 2009: 545–557.). Identyfikację tej nazwy umożliwia opis topografii okolic 
Szeszupy zawarty w tym dokumencie. „Resztki Jaćwingów” (s. 27) natomiast nie 
tylko poddały się Krzyżakom, ale wcześniej przesiedliły się także na Ruś grodzień-
ską pozostającą już wówczas pod panowaniem litewskim. Także granica Mazowsza 
i Jaćwieży w X–XII w. nie biegła całą Biebrzą (s. 26), a tylko jej środkowym i gór-
nym biegiem oraz dolnym Łekiem (obecny Łek). Dowodzą tego pozyskane materia-
ły archeologiczne wykazujące brak pozostałości osadnictwa jaćwieskiego na lewem 
brzegu Biebrzy i prawym brzegu Łeku. Obie rzeki tworzyły, ze względu na swe 
zabagnione doliny i przylegające do nich od północy rozległe bagna, jedyną na tym 
obszarze naturalną granicę osadniczo-etniczną. Pośrednio przemawia za tym również 
wzmianka z 1325 r. (NKDM II, nr 178), powstała już po upadku Jaćwieży, a mówią-
ca o wschodniej granicy Mazowsza sięgającej na odległość dwóch mil od Grodna, 
czyli albo idącej działem wodnym Niemna i Biebrzy albo górnym biegiem tej ostat-
niej rzeki. Nieprawdziwe jest też stwierdzenie, że granica mazowiecko-krzyżacka  
z 1343 r. idąca Biebrzą przetrwała do 1945 r. Pierwsze jej skrócenie nastąpiło już  
w 1358 r. (treść falsyfikatu dokumentu, który to opisuje, oraz sytuacja polityczna  
w tym roku nie przeczą zawarciu takiej ugody) (NKDM, cz. 3; Pacuski 2002: 175–
176). Następne skrócenie miało miejsce w 1398 r. (traktat saliński), po czym na mo-
cy pokoju melneńskiego, zawartego w 1422 r. granica mazowiecko-krzyżacka idąca 
dolnym Łekiem przekształciła się w granicę mazowiecko-litewską. Odcinek 
wschodniej części granicy z 1343 r., który dotrwał do 1945 r., rozpoczynał się dopie-
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ro przy Kamiennym Brodzie na Łeku i szedł stąd w kierunku zachodnim północny-
mi obrzeżami Wysoczyzny Kolneńskiej i Wincentą, lewym dopływem Pisy. Na tym 
skończę, przypominając, że są to tylko najważniejsze z dostrzeżonych potknięć. 
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Jest to publikacja wydana przez Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia  

w Łomży i Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Praca traktuje o bardzo 
ważnym problemie, jakim jest kształcenie kadr pedagogicznych. Niejako okazją do 
jej opracowania i wydania jest setna rocznica powstania pierwszej tego typu placów-
ki. Jako dolną cezurę czasową autor przyjął rok 1914, tj. datę utworzenia w Łomży 
niepaństwowego, rosyjskiego seminarium nauczycielskiego, zaś górną (awansem) 
rok 2014 kiedy to ma nastąpić wygaszenie działalności kolegiów nauczycielskich. 
Przez owe sto lat w Łomży funkcjonowało wiele zakładów kształcenia nauczycieli, 
których dzieje są treścią omawianej publikacji.  

Nasuwa się przy tym pewna refleksja. W opracowywaniu i następnie wydawa-
niu opracowań publikacji historycznych z lat współczesnych lub stosunkowo nieod-
ległych czasowo występują dwojakiego rodzaju trudności. Z jednej strony czas oraz 
szczególnie różne tragiczne wydarzenia (wojny, pożary) powodują zanikanie wielu 
ważnych dokumentów, ubywają także ludzie, stąd niemożliwe jest uzyskanie od nich 
wspomnień czy też relacji. Z drugiej strony bliski dystans czasowy bardzo utrudnia 
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dokonywanie w pełni obiektywnych ocen, szczególnie jeśli się było aktywnym 
uczestnikiem tych wydarzeń. Bardzo słusznie więc Autor pisze we Wstępie:  

Podjęcie tej problematyki stanowi wdzięczne, ale zarazem trudne pole pracy  
badawczej. Przede wszystkim z okresu międzywojennego nie zachowała się doku-
mentacja dotycząca zakładów kształcenia nauczycieli w tym mieście. Znaczną część 
dziejów tych placówek należało z konieczności oprzeć na wspomnieniach  
i relacjach nielicznych z żyjących absolwentów tych szkół. Była to więc ostatnia 
chwila, by uratować niektóre fakty w niezatartej jeszcze pamięci. Tylko owe materia-
ły pamiętnikarsko-wspomnieniowe, wsparte w dużej mierze niezbyt bogatą doku-
mentacją archiwalną w Brześciu nad Bugiem (Białoruś) umożliwiły podjęcie tego 
wątku pracy. 

Skoro już mowa o dokumentach, to warto się odnieść do warsztatu badawczego 
Autora, na którym oparł się podczas opracowywania publikacji. Są one niezwykle 
bogate i wszechstronne. Zacznijmy od materiałów archiwalnych. W. Wincenciak 
przeprowadził kwerendę w archiwach państwowych w Białymstoku, Łomży, Pułtu-
sku i Ełku, Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, archiwum 
Kuratorium Oświaty i archiwum Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dzisiaj Uniwersy-
tet Warmińsko-Mazurski) w Olsztynie. Z wyjątkowo bogatej dokumentacji poszcze-
gólnych zakładów kształcenia nauczycieli wykorzystanych w pracy wymienić należy 
protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, materia-
ły z praktyk pedagogicznych, sprawozdania dyrektorów szkół, plany i programy 
nauczania. 

Źródła drukowane to dzienniki ustaw, monitory, dzienniki urzędowe, materiały 
statystyczne, zarządzenia ministerialne oraz źródła lokalne drukowane, takie jak 
sprawozdania wojewodów i inspektorów szkolnych. Szczególnie ważne do okresu 
międzywojennego były dane dwóch ogólnopolskich spisów ze stycznia 1923 i paź-
dziernika 1925 roku oraz księga Szkoły Rzeczypospolitej Polskiej z roku szkolnego 
1930/31. Cennym uzupełnieniem tych źródeł były sondaże, relacje, wspomnienia  
i ankiety nauczycieli.  

Jak odnotowuje W. Wincenciak, dość liczne są opracowania dotyczące kształce-
nia nauczycieli, ale w skali całego kraju brak opracowań odnoszących się do Ma-
zowsza, Białostocczyzny czy też regionu łomżyńskiego. Najbardziej znane prace  
w różnym stopniu wykorzystane przez autora to: Wprowadzenie do teorii nauczania 
Z. Mysłakowskiego, Listy do młodego nauczyciela M. Grzegorzewskiej, Kształcenie 
nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918–1939 J. Kulpy, O zawodzie 
nauczyciela B. Nawroczyńskiego, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932-
1939 K. Trzebiatowskiego, Z historii kształcenia kadr nauczycielskich w Polsce 
Ludowej K. Wojciechowskiego, czy też Kształcenie nauczycieli w dwudziestoleciu 
1944–1964 T. Pasierbińskiego. Z opracowań regionalnych przydatne okazały się 
pozycje takich autorów jak: H. Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach i Szkolnictwo 
ostrołęckie w 40-leciu PRL na tle stanu przedwojennego, J. Kowalczyk, Oświata  
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w Białymstoku w latach 1919–1939, W. Jemielity, Szkolnictwo w guberni łomżyń-
skiej i Szkoły powszechne w województwie białostockim w latach 1919–1939 oraz  
C. Nicewicz, Zespół Szkół Drzewnych w Łomży. Nadmienić przy tym należy, że 
również Witold Wincenciak parokrotnie podejmował tę tematykę w swych bada-
niach naukowych co zaowocowało między innymi takimi pracami takimi jak: 
Oświata i szkolnictwo Północno-Wschodniego Mazowsza w latach wojny i okupacji 
(1939–1945), Aktywność społeczna nauczycieli województwa łomżyńskiego i ostro-
łęckiego oraz Z dziejów kształcenia nauczycieli w Łomży. 

Z prasy szczególnie przydatne były czasopisma pedagogiczne: „Głos Nauczy-
cielski”, „Kwartalnik Pedagogiczny”, „Nowa Szkoła”, „Nauczyciel i Wychowanie”, 
Życie Szkoły” i „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, a z regionalnych „Życie i Pra-
ca”, „Gość Puszczański”, „Przegląd Łomżyński”, „Ziemia Łomżyńska” i „Studia 
Łomżyńskie”. 

Praca ma charakter chronologiczno-problemowy i składa się ze wstępu, czterech 
rozdziałów i zakończenia. Bardzo wartościowym uzupełnieniem pracy są dołączone 
do niej materiały, takie jak tabele, aneksy, indeks nazwisk, fotografie (chyba zbyt 
mało) oraz wykaz ważniejszych źródeł i literatury. 

Rozdział pierwszy obejmuje okres międzywojenny (1918–1939), kiedy to  
w Łomży funkcjonowało powołane jeszcze w 1914 r. Seminarium Męskie w Łomży 
upaństwowione w 1918 r. po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i zamienione 
w 1937 r. na Liceum Pedagogiczne oraz Państwowe Seminarium Żeńskie działające 
w latach 1919–1932. Autor omawia działalność tych placówek, w tym m.in. organi-
zację procesu nauczania, ocenę kadry nauczycielskiej, zajęcia pozalekcyjne, losy 
absolwentów itp. 

Rozdział drugi odnosi się do placówek działających w Łomży po II wojnie świa-
towej tj. liceum pedagogicznego i technikum przemysłowo-pedagogicznego. Autor 
dokonał periodyzacji dziejów liceów pedagogicznych w Polsce w tym i łomżyńskie-
go dzieląc je na cztery okresy: 1. Okres odbudowy szkolnictwa pedagogicznego, 
silnie powiązanego z przedwojennym kształceniem pedagogicznym (1944–1947).  
2. Okres dominacji w liceach radzieckich nauk psychologiczno-pedagogicznych  
i preferencja celów pedagogicznych (1947–1956). 3. Okres odnowy politycznej  
w państwie i odchodzenia od wpływów pedagogiki radzieckiej (1956–1966) oraz  
4. Postępująca likwidacja LP (1966–1970). Bardzo interesującą placówką, utworzo-
ną przez Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego, było Technikum Przemysło-
wo-Pedagogiczne w Łomży powstałe w 1951 r. i mające na celu kształcenie nauczy-
cieli zawodu o kierunku drzewnym. Działała ona dwupoziomowo: w cyklu cztero-
letnim na podbudowie szkoły podstawowej i cyklu dwuletnim na podbudowie za-
sadniczej szkoły zawodowej o tym samym profilu. W 1970 r. w miejsce TPP utwo-
rzona została Pedagogiczna Szkoła Techniczna, a z kolei w 1970 r. Pedagogiczne 
Studium Techniczne. Łączne szkoła wykształciła 1481 nauczycieli, z których więk-
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szość podjęła prace w zasadniczych szkołach drzewnych na terenie całego kraju, 
część w szkołach podstawowych i niektórzy w zakładach przetwórstwa drewna.  

W trzecim rozdziale Autor omawia kształcenie nauczycieli w Łomży w latach 
1971–1994 (faktycznie powinno być 1976–1994 bowiem pierwsza tego typu pla-
cówka powstała w 1976 r. i było to Studium Wychowania Przedszkolnego). Po SWP 
powołane zostało Studium Nauczycielskie (1982 r.), a następnie punkt konsultacyjny 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1986 r.) i Oddział Zamiejscowy tej 
uczelni (1988).  

Czwarty i równocześnie ostatni rozdział przedstawia placówki pedagogiczne  
w Łomży na przełomie XX i XXI wieku. Omówiona została działalność kolegiów 
nauczycielskich, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, Niepublicznego 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz innych form kształcenia nauczy-
cieli m.in. Diecezjalne Studium Katechetyczne oraz kursy kwalifikacyjne dla czyn-
nych nauczycieli niemających przygotowania pedagogicznego. Najnowszą placówką 
kształcenia pedagogów w Łomży jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczo-
ści im. Bogdana Jańskiego, powstała w 1997 r. i od 2007 r. z kierunkiem pedago-
gicznym. 

Niezmiernie interesujące i wartościowe jest zakończenie pracy, w którym autor 
przedstawia ogólne wnioski dotyczące problematyki kształcenia nauczycieli w Łom-
ży. Trudno się odnosić do wszystkich z nich wymienię więc tylko niektóre. Zakłady 
kształcące nauczycieli dla szkół podstawowych oraz dla przedszkoli, mimo pewnych 
negatywów, wykonały ogromną pracę, bowiem wykształciły dużą ilość nauczycieli 
dobrze przygotowując ich do pracy w szkolnictwie. 

Licea pedagogiczne odegrały istotną rolę w kształceniu kadr pedagogicznych,  
a następnie ich absolwenci decydowali o odbudowie powojennego szkolnictwa, 
upowszechnieniu polskiej szkoły i likwidacji analfabetyzmu 

Kształcenie nauczycieli w Łomży sukcesywnie podnosiło się, dochodząc aż do 
poziomu uczelni wyższego typu. 

Podstawowym mankamentem według W. Wincenciaka, i trudno się z tym nie 
zgodzić, był fakt, że w polityce oświatowej naszego państwa nie dopracowano się 
jednolitego, perspektywicznego systemu oświatowo-wychowawczego, w tym zwar-
tego systemu kształcenia nauczycieli. 

Kilka drobnych uwag. Wśród działających organizacji w Seminarium Żeńskim 
autor wymienia m.in. Ligę Obrony Kraju. Taka organizacja działa obecnie w Polsce 
(od 1962 r.) po przekształceniu się jej poprzedniczek – Towarzystwa Przyjaciół Żoł-
nierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza, nie działała natomiast przed wojną. Prawdopodob-
nie chodzi tu o Ligę Morską i Kolonialną – masową organizację funkcjonującą  
w latach 1919–1939 i mającą na celu propagowanie idei morskich. Koła tej organi-
zacji istniały w wielu placówkach szkolnych różnych typów więc bardzo możliwe, 
że było także Państwowym Seminarium Żeńskim. Pisząc o obdarowaniu biblioteki 
SN zbiorem prof. dr. hab. Henryka Jabłońskiego warto wspomnieć, iż ten profesor 
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był przewodniczącym Rady Państwa (czyli formalnie głową państwa polskiego, 
faktycznie był nim I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR) 

Na zakończenie warto w kilku zdaniach wspomnieć o autorze, jako że on przede 
wszystkim stoi za powodzeniem publikacji. Uważam, że Witold Wincenciak jak nikt 
inny uprawniony jest do napisania tej pracy traktującej o kształceniu nauczycieli  
w Łomży, będąc i teoretykiem i praktykiem tej profesji. Był absolwentem Liceum 
Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego, długoletnim nauczycielem w różnego 
rodzaju placówkach szkolnych, w tym zakładach kształcenia nauczycieli m.in. Stu-
dium Nauczycielskim w Łomży, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, Od-
dziale Zamiejscowym tej uczelni w Łomży, Zespole Nauczycielskim w Ostrołęce, 
Akademii Podlaskiej w Siedlcach i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. 
Nie tylko nauczał i wychowywał, ale również organizował i kierował pracą niektó-
rych placówek np. studium nauczycielskim czy też Oddziałem Zamiejscowym WSP. 
Również i obecnie, mimo formalnego przejścia na emeryturę, nie zerwał kontaktów 
z nauką. W 2011 r. zorganizował Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia  
w Łomży, w której jest profesorem i rektorem. Działa ona pod egidą Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej, w tej bowiem organizacji W. Wincenciak działał i działa 
przez wiele lat, m.in. jako dyrektor i wiceprezes Oddziału Regionalnego w Łomży,  
a obecnie prezes i członek Zarządu Głównego. Witold Wincenciak jest znanym  
i uznanym badaczem oraz popularyzatorem nauki w regionie, od wielu lat działa-
czem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów (obecnie przewodniczą-
cym komisji rewizyjnej). To także organizator wielu konferencji naukowych  
i popularnonaukowych, autor 9 samodzielnych opracowań, ponad 70 artykułów oraz 
promotor kilkuset prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych.  

Książka jest dość obszerna (prawie 300 stron), solidnie udokumentowana, napi-
sana przystępnym językiem, starannie wydana pod względem edytorskim (odpo-
wiedni druk, twarda okładka, notka o autorze), więc myślę, że będzie się cieszyła 
uznaniem u potencjalnych nabywców i czytelników, których na pewno nie zabrak-
nie. Znaleźć się wśród nich powinni zarówno bohaterowie tego opracowania, tj. 
wykładowcy oraz uczniowie i słuchacze omawianych placówek, a także regionaliści, 
nauczyciele oraz władze samorządowe i oświatowe. 
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na Podlasiu, Łomża 2011, s. 102. 
 
 
Staraniem ŁTN im. Wagów w Łomży ukazał się Słownik dawnej mowy miesz-

kańców Ciechanowca i okolicznych wsi Podlasia. Jego autorka zdecydowała się 
opublikować zbierane osobiście, od lat, w sposób okazjonalny, słownictwo zasłysza-
ne w swoim rodzinnym regionie. Słownik dawnej mowy to pozycja cenna dla regio-
nu, a równocześnie wzorcowa jako współczesna kontynuacja polskiej tradycji leksy-
kograficznej. Ponadto „pożyteczna nie tylko dla językoznawców-dialektologów  
i historyków języka, lecz także dla kulturoznawców” (zob. recenzja Irydy Grek-
Pabisowej), czyli dla szerszego grona odbiorców, wśród których winni znaleźć się 
także nauczyciele, a w szczególności poloniści. Można nawet powiedzieć, że oma-
wiana publikacja powinna trafić pod strzechy oraz do pracowni językoznawców  
i kulturoznawców jako świadectwo bogactwa języka, niezwykłego dziedzictwa, 
które wyróżnia i nobilituje badany przez autorkę region Polski, a jednocześnie utrwa-
la zasoby zmieniającego i unifikującego się języka, ulegającego rozmaitym czynni-
kom i dość gwałtownie przechodzącego ostatnio przemiany na różnych poziomach 
swojego istnienia.  

Omawiana publikacja udostępnia szerokiemu odbiorcy, wszystkim zaintereso-
wanym materiał leksykalny „z ostatniej ćwierci XX i początku XXI wieku”, (Wstęp, 
s. 11), obrazujący mowę mieszkańców interesującego regionu północno-wschodniej 
Polski. Rejestruje ona wyrazy (np. jetka, latosi, musowo, najpszót, napowsiąść się na 
kogo, na przyboś, smoluch), formy (np. kabłąk, inakszy, jajkof, jeglany, otcim się, 
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wezne, zapowiedzie ), konstrukcje składniowe (np. my się zapomogli w dobre odmia-
ne; zapomnońć, co to wrók; zdymaj te szaty) obecnie już nieużywane. Ponadto Słow-
nik podaje nie tylko wyrazy i ich znaczenia, ale utrwala też formy gramatyczne, które 
różnią się od ogólnych, podając konteksty ich użycia za pośrednictwem uproszczo-
nego (czyt. przystępnego) zapisu cytatów (np. słoma, żeby była prościutka jak czci-
na, słome <trzeba>zestołpić; musi majo jakie nazwe) z zarejestrowanych wypowie-
dzi informatorów, mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu (ich 
nazwy zostały podane w skrócie po definicji utworzonej dla każdej jednostki leksy-
kalnej), użytkowników dawnej mowy utrwalonej w Słowniku. Cytowany materiał to 
osobny, ważny i cenny element przedstawionego opracowania, ukazujący bogactwo 
polszczyzny regionalnej i kultury ludowej tego interesującego, lecz ciągle mało zna-
nego obszaru Polski.  

Słownik ze swoimi licznymi walorami (wstęp o Ciechanowcu, bibliografia, bio-
gram autorki opracowania, bibliografia jej dorobku naukowego, a przede wszystkim 
przystępnie podany materiał słownikowy zgromadzony przez prof. Maryniakową) 
skierowany jest do odbiorcy, który chce poznać określony region wraz z jego całym 
bogactwem, jakie stanowią ludzie i język, jakim się oni posługują oraz wytwory ich 
pracy i kultury. 

Omawiana publikacja to świetny, profesjonalny rejestr gwar, który znalazł swe-
go wrażliwego badacza, wyrosłego na ziemi ciechanowieckiej, służącego wiernie 
nauce i swojej małej ojczyźnie. Życie i praca pani Profesor, a także to małe, cenne 
dzieło, jakim jest Słownik, to wyjątkowy prezent dla regionu, dla uczniów i nauczy-
cieli, źródło inspiracji do pracy nad sobą oraz nad własnym językiem. To również 
bardzo wartościowy materiał do wykorzystania na lekcjach języka polskiego.  

Zebrane słownictwo, sposób jego rejestracji i opisu można wykorzystać jako 
model do tworzenia własnych słowniczków, które będą utrwalały współcześnie 
funkcjonujący materiał językowy. Tego rodzaju praca indywidualna czy zespołowa 
prowadzona pod okiem polonisty w ramach języka polskiego lub koła polonistycz-
nego czy regionalnego jest wielce pożyteczna. Nawiązuje ona do dawnych działań, 
których owocem stały się liczne słowniczki regionalne jako bezcenne źródło wiedzy 
o języku polskim, o jego zasobach leksykalnych. Wdraża ona do badania znanej 
materii i uczy systematyczności w działaniu, analizowania, porównywania, opisy-
wania i definiowania czy też klasyfikowania materiału językowego na podstawie 
zdobytej i poszerzanej wiedzy oraz kształconych umiejętności. W zbieranie słownic-
twa regionalnego, gwarowego można zaangażować uczniów klas IV–VI szkoły 
podstawowej i gimnazjum czy liceum. Wspólnie mogą oni współtworzyć kartotekę 
miejscowej mowy, języka swojego rodzinnego regionu. Fiszkowanie materiału języ-
kowego, nagrywanie wypowiedzi informatorów (dziadków, babć, wujków, cioć, 
sąsiadów) to sposób na kształtowanie pasji i wdrażanie do sprawnej komunikacji 
językowej, która stanowi jeden z głównych celów kształcenia polonistycznego. Te  
i inne działania podejmowane w ramach kształcenia językowego i kulturowego po-
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zwalają, by w sposób autentyczny i bezpośredni uwrażliwiać uczniów na język, two-
rzyć płaszczyznę uwidoczniającą jego bogactwo i różnorodność odmian, otwierać na 
język w wielości jego odmian, kształcić świadomość językową i uczyć szacunku dla 
dziedzictwa kulturowego, które reprezentuje własny, najbliższy region w całym 
swoim dorobku materialnym i duchowym, utrwalonym także w Słowniku.  

Ciekawe efekty mogłoby przynieść również badanie w różnych grupach pokole-
niowych znajomości słownictwa zamieszczonego w prezentowanym opracowaniu. 
Taka forma poznawania właściwości języka, jego strukturalnych i semantycznych 
cech wydaje się niedoceniana, a jest wielce pożyteczna, efektowna i efektywna, jeśli 
chodzi o badawcze podejście do materiału leksykalnego powszechnie używanego, 
ale ciągle powszechnie mało znanego. 

Wytwór pracy prof. Maryniakowej wpisuje się w polską tradycję leksykogra-
ficzną i jest swoistą jej kontynuacją. Uczona ciechanowiecczanka może być wzorem 
dla współczesnych i dumą. Takich modelowych działań, postaw i owoców, podję-
tych z zaangażowaniem zadań potrzeba współczesnym jako przykładu i źródła inspi-
racji, by ocalać to, co najcenniejsze i nasze. 
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Wspomnienie  
o prof. dr hab. Antonim Jakubczaku  
 
 
Trudno rozstać się z człowiekiem, którego postawa i działalność tak wiele wnio-

sły do naszego zawodu. Czujemy, że odszedł od nas przedwcześnie, zdecydowanie 
przedwcześnie, tym bardziej że stało się to w atmosferze niecodziennej, godnej wy-
jątkowych refleksji i konkluzji. Antoni Jakubczak był jedną z wybitnych postaci 
polskiej weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej i dowodem na to, że rozum i wia-
ra w przyszłość mogą działać wspólnie, a nie przeciwko sobie. 

Prof. dr hab. Antoni Jakubczak urodził się 13 czerwca 1954 r. w Izbicy. Ukoń-
czył studia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, ale to Łomża od 
1978 r. stała się ukochanym miejscem jego życia i pracy. W roku 1980 został wy-
szukany przez prof. dr hab. Mirosława Kleczkowskiego na terenie obecnego Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatury w Łomży i zatrudniony 
następnie przez ówczesnego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łomży dr. Jana 
Szypułę w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej. Był naszym kolegą i cenionym fa-
chowcem, od 30 lat podwyższającym wiedzę mikrobiologiczną pracowników Za-
kładu Higieny Weterynaryjnej do jak najwyższego poziomu naukowego i zawodo-
wego. Ukoronowaniem Jego drogi naukowej było nadanie przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej tytułu profesora. Szkoda, że tak krótko się nim cieszył. To 
była wielka duma dla naszego Zakładu i miejscowej społeczności. Jakim był Profe-
sor naukowcem, najdobitniej świadczy Jego dorobek – prace naukowe, publikacje 
nobilitujące cały nasz cały zakład w kraju i na świecie, których już nigdy nie będzie, 
a także wypromowani doktorzy nauk, magistrowie i rzesze inżynierów. W pamięci 
współpracowników pozostanie na zawsze jako człowiek młody duchem, o niezwy-
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kłej kulturze, w postawie którego odczytać można było zapał, konsekwencję i szacu-
nek do wyznawanych wartości oraz pokorę z wiary w to, co uznawał za najlepsze.  

Odszedł od nas człowiek wyjątkowy i niecodzienny. Kochający mąż, ojciec, teść 
i dziadek. Każdego z nas ujmował naturalnością i pogodą ducha. Zawsze dyskretnie 
uśmiechnięty i dowcipny, troskliwy i uważny, obserwujący problemy innych, ale 
także świadomy, kiedy należy się pójść do przodu lub się wycofać, odsunąć na bok  
i pozwolić młodym działać samodzielnie. Przekazywał nam swoją wiedzę, oczeku-
jąc od nas równocześnie samodzielnych poszukiwań. 

Trudno jest pogodzić się z niecodzienną i niezwykłą stratą kogoś, kto stanowił 
nierozerwalną część naszej codzienności. Trudno jest już nigdy nie zobaczyć Jego 
ciepłego, otwartego spojrzenia i przyjaznego uśmiechu. Trudno jest… 
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