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Stanisław Ludwik dwojga imion Jamiołkowski urodził się 25 sierpnia
1834 r. we wsi Jamiołki-Godzieby koło Sokół na Podlasiu, w
ówczesnym powiecie tykocińskim (obecnie powiat
wysokomazowiecki), z obojga rodziców stanu szlacheckiego,
Wojciecha Jamiołkowskiego i Joanny Katarzyny de domo
Duchnowskiej.



Co zawiera kuleska kroniczka jako dokument 
historyczny i opracowanie o charakterze 
źródłowym?



Historia
miejscowości, osoby, rody
i rodziny, parafia
i kościół/Kościół

Pamięć
ludzie, miejsca, tradycja

Tożsamość
wygląd, umiejętności, postawy, charakter,
światopogląd, świadomość związków
z innymi ludźmi

Dziedzictwo
nazwisko, kultura, tradycja, zwyczaje
i obyczaje, język, przejęte wartości, gesty



„Zapuśćmy się więc myślą w te wieki i czasy, z których żadnego świadectwa na piśmie o tej
okolicy nie mamy. To najpewniejsza, że wonczas te żyzne dziś pola na Grodzkich, Litwie,
Pażochach i Kalinowie, równie jak i te brzydkie bagniska, chrapy i sapy, tu i ówdzie w obrębie
dzisiejszej mojej parafii do reszty wysychające, oraz te jeszcze brzydsze wydmy i piaski pomiędzy
Wyknem a Mościckami, Czarnowem a Kuleszami, zalegała nieprzejrzana puszcza, której
mieszkańcem był zwierz dziki i ptastwo. Nazwy Puszcza (Gołasze), Dąb, sześć wiosek Chojane,
cztery Kalinowa, Podlipne w mojej parafii, a sąsiednie Dębniki Olszewo najoczywistszym takiego
obrazu z zamierzchłej przeszłości dowodem. Same zresztą Kulesze dziś Kościelne niegdyś
Rokitnica, od rokity, czyli rokiciny (salix rosmarinifolia) [wierzba] t. j. gatunku wierzby do dziś
dnia na mojej wilgotnej łączce się krzewiącej, czyliż nie taką tu leśno–gajową przeszłość
przypominają? A nazwa krainy Polesie, Podlasie pod lasem mieszkających: których w
średniowiecznej łacinie zwano Sylvicolae [mieszkańcy lasu] (ob. Naruszewicza „Histor. Narodu
Polsk.” Lipsk 1836 r. t. I str. 90), Subsilvani [mieszkający pod lasem] (t. VI. 129 i 132) czyż także
ongi lasów wielkich tu nie dowodzi? Kawałki bursztynu, znalezione na polach Grodzkich Starych i
Gołaszów Górk. także za taką przeszłością tutejszą przemawiają”. (Kkp, s. 70-71)



Drzewo Zaleskich Paluchów

Wykres tablicy genealogicznej

Walenty

Tomasz

Józef

Jan 1621r.

Maciej*

Tomasz 2 i Zygmunt

Serwacy

Felix

Józef Cyryl

* Ksiądz proboszcz kuleski (ob. Miscelan. f. 8.) Taki stopień pokrewieństwa w rodzinie Zaleskich kładzie X.
Maciejowi współczesny i dobrze go znający kollator p. Paweł Grodzki, który go i „na plebanią (kuleską)
osadził”. A zaś X. Szymon Zaleski w r. 1750 (ob. Proces. I) X. Macieja, mieni być stryjem p. Serwacego, a
rodzonym bratem jego ojca Tomasza drugiego. Twierdzę nie pierwsze prawdziwsze, jeno niepewna czy był
rodzonym bratem Józefa i Jana: bo w wielu dokumentach tylko ci dwaj jako synowie Tomasza pierwszego są
wspominani.





Herby kuleskich rodów szlacheckich: Grodzkich, Kalinowskich, Kuleszów i Wnorowskich



Historia miejsc

„Grodzkie te podobno kiedyś zwały się Mieczsług (ob. Kapicy „Herbarz” str. 123 i

456); lubo nam się zdaje, że chyba tylko jakieś uroczysko na Grodzkich w r. 1444 tak

lub podobnie się nazywało. To pewne, że Grodzkie i sąsiednie im kilka wsi Wnory,

za jedno siedlisko stały i zstąd Wnorowscy i Grodzcy jednejże linii i dzielnicy,

jednegoż są herbu Rola. Są oni tu dawniejszymi niż Kuleszowie na swych Kuleszach,

może nawet nie przybyszami po Jadźwingach, bo ich działy są w glebie pszennej,

lepszej; nie jak Kuleszów w Piaskach”. (Kkp, s. 223)



„Drugi znaczniejszy z Grodzkich był p. Szymon Grodzki Skarbnik Ziemi

Bielskiej, żył jeszcze w roku śmierci pierwszego króla Sasa 1733. Grunta

miał na Grodzkich Starych, Nowych i Litwie. Umarł bezpotomny a fortuna

jego przez drugie ręce drobnej szlachty dostała się p. Janowi Grodzkiemu

W. G. B. (Vice Gerentowi = Rejentowi Bielskiemu), który w r. 1765 miał

jej 5 włók na Grodzkich Nowych, i tyleż na Starych; a dawał dziesięciny

kop 10; w roku zaś 1769 i 1772 już uszczuploną, bo tylko włók 9, kop 9”.

(Kkp, s. 229)



Fot. barokowa monstrancja z ok. 1720 r.



Fot. barokowa monstrancja z ok. 1720 r. ze stopa ̨płaska,̨ owalna ̨ozdobiona ̨
numizmatami na zamówienie ks. Stanisława L. Jamiołkowskiego w 1877 r. Pośr
ód monet tej dekoracji są: dukat węgierski z Matka ̨Boska ̨z r. 1765 z daru p. 
Scholastyki Faszczewskiej; dukat hollenderski z orzełkiem polskim z r. 1831; 
pięciofuntówka (napoleondorka) z r. 1854: jedyna moneta złota, jaka ̨w ciag̨u 
26 lat mojego kapłaństwa na mszę dostałem; mój własny dukat hollenderski z 
r. 1763 znaleziony w skarbie w Czarnowie i darowany do kościoła przez Ign. 
Mościckiego. W Kroniczce znajdujemy informację, że kuleski proboszcz polecił 
„dorobic ́ uszka, ażeby mogły byc ́ (wymienione monety – inf. edytora) 
przyczepione do monstrancyi jako numizmaty" (por. Kkp s. 207).



„W Gołaszach Górkach w połowie przeszłego wieku
mieszkał p. Mateusz Łapiński Cześnik Bracławski, osobliwy
dobrodziej tutejszego Kościoła. Rodem był z Łap, parafi
Płonkowskiej, żonaty z Petronellą Obedzińską (vel
Obidzińską, a najprawdopodobniej Obiedzińską) zapewne,
jaką kuzynką X. Stefana Obiedzińskiego proboszcza w
Wysokiem Mazowieckiem, dziekana Brańskiego. 1o voto
była za Michałem Szymborskim…”

„Łyżek srebrnych dwanaście na Kielich i patynę kościołowi
kuleskiemu do Rożańca oddać obliguję”. „Cynę na lichtarze
do kościoła kuleskiego”.



„Zobiektywizowane i utrwalone na piśmie dzieje narodów 
są jednym z istotnych elementów kultury – elementem, 

który stanowi o tożsamości narodu w wymiarach czasowych”. 

„Naród jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, 

ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje ‘z kultury’ i ‘dla 

kultury’.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, s. 79.



„Niech nie będzie rzucona na poniewierkę,
ani też molom lub myszom na pastwę, ta
nasza kilkoletnia ochotna i pilna praca!”
(Kkp, s. 21)



Książka pt. „Kroniczka kuleskiego plebana.
Historia parafii w Kuleszach Kościelnych”
S. L. Jamiołkowskiego do nabycia w ŁTN
im. Wagów w Łomży.


