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PRZ EDMOWA 

IIpe,11JieJiosue - Preface 

Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska Białostockiego Towarzystwa Naukowego 
oddaje do rąk czytelnikó'\V obecnie t r z e c i  tom studiów i materiałów dotyczących 
przeszłości i teratniejszości Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego� który powstał, jak 
i poprzednie, w wyniku :z.biorowego wysiłku pracowników nauki zrzeszonych w po
szczególnych Sekcjach naszej Ekspedycji, a tak.Ze nauk.owców współpracujących 
z nami - będących specjalistami różnych gałęzi nauk społecznych. 

Podobnie jak i poprzednie dwie ,Pllblikacje wydane w 1963 i 1965_ roku - obec
ny tom obejmuje materiały związ.an� z najdawniejszą przeszłością i kulturą tego 
regionu aż po czasy nowsze i najnowsze - zv.riązane z Polską Ludową. Te ostatnie 
znalazły się w tym tomie dzięki wysiłkowi i współpracy z nami miejscowych dzia
łaczy społeczno-politycznych regionu augustowskiego - z którymi Ekspedycja zawsze 
szukała i szukać będzie w przyszłości wspólnej platformy zainteresowań. Celem 
tej współpracy jest bowiem uczynić ziemie Pojezierza jeszcze bardziej piękne i za
sobne oraz tak je zagospodarować1 aby służyły one mieszkającemu tam społeczeń
stwu oraz przebywającym tutaj okresowo turystom i wczaso'\\>fczom w sposób naj
bardziej racjonalny i wydajny przy pełnym poszanowaniu wymogów środowiska 
przyrodniczego i spuścizny kulturalnej pozostawionej nau1 przez poprzednie po
kolenia. 

Oddając do rąk czytelników niniejsze Studia i materiały do dziejów Pojezierza 

Augustowskiego zdajemy sobie sprawę, że jest to sukces nie tylko nas naukowców. 
Jest to sukces także Komitetu Pov.1iatowego PZPR oraz Prezydium Pow. Rady Na
rodo\vej w Augustowie, które doceniając wagę społeczną takiego opracowania 
wspierały nas czynnie w nasz.ej pracy spiesząc zawsze z. pomocą materialną, a także 
dobrą radą i Zyczliwością. Bez .tych d-w-u czynników tom niniejszy nigdy nie ujrzał
by światła dziennego, Dlatego też im przede wszystkim składamy z.a to w imieniu 
własnym i społeczeństwa augustowskiego serdeczne podziękowanie. 

Pragniemy także złożyć podziękowanie tym wszystk1m, którzy zarówno podczas 
badań terenowych, jak i studiów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych słuZyli 
nam pomocą i wiedzą. Osobne podziękowanie składamy prof, dr. T. C i e  ś 1 a k o  w i 
oraz prof. dr. St. He r b  s t  o w i za rady i wskazówki w czasie prac redakcyjnych 
nad tą publikacją, a tak7.e naszemu współpracownikowi z dalekiej Szwecji prof. 
dr, Knutowi Olofowi Fa 1 k o  w i z Uniwersytetu w Lund z.a udostępnienie nam 
materiałów historycznych dotyczących Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego, które 
ocalały przed zawieruchą wojenną w fotokopiach w .Jego archiwum i z których ko
rzystaliśmy w czasie prac nad tekstami oddanymi do druku we wszystkich trzech 
tomach. 

Szwa.jr:arla pod Suwatkamt, 
w sferpniu 1966 

Kierownictwo 
Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej 

Białostockiego Tow. Naukowego 
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JERZY WISNIEWSKI 

DZIEJE OSADNICTWA W POWIECIE AUGUSTOWSKIM 
OD XV DO KOŃCA XVIII WIEKU

J1cropvui �JaceJteawa aBryCToncKoro nOBH'l'a c XV .a.o KOHI�a XVIII BeKa 

The History of the Colonisation of the District o! Augustów in the Poriod cove::ring 

the 15th and the 13th Centurles 

Wstęp 
-�-·· 

Eleonorze Ma.linowskiel 
"v Augustowie 

, Historia osadnictwa to nie tylko dzieje zasiedlania i zagospodarowy
wania ziemi przez człowieka, to także dzieje trudu chłopa, przekształca
jącego w ciągu wielu pokoleń pierwotny krajobraz, pierwotne puszcze 
i bagna w pola uprawne, użyteczne łąki. W dziejach powiatu augustow
skiego dzieje osadnictwa stanowią główny problem jego historii„S!edząc je 
poznajemy lepiej jego przeszłość, ai przez to możemy także lepiej ocenić 
wysiłek wielowiekowej pracy chłopskiej, której wynik dziś oglądamy
w trakcie dalszych zmian i dalszej przebudowy całego środowiska ge
ograficznego. Bowiem proces osadniczy dalej trwa, a nawet w wyniku na
szych ustrojowych zmian społeczno-gosp<idarczych pcnownie przybiera na 
sile. 

Patrząc na miasto Augustów, na liczne wsie, otaczające je pola, melio
rowane bagna, uporządkowaną gospodarkę leśną uświadommy sobie, że 
tego niegdyś nie było, że kiedyś rosły tu głuche puszcze, przerywane 
bagnami, taflami jezior i dolinami rzek i rzeczek. Wszystko to w ciągu 
kilku wieków uległo zmianie. Przy zasiedlaniu tych ziem brali udział 
niektórzy monarchowie, ich urzędnicy, a także szlachta, ale wysiłek cały 
spadł na barki chłopskie. Najczęściej w historii osadnictwa traktuje się 
chłopów jako anonimową masę. Przy opracowywaniu dziejów osadnictwa 
powiatu augustowskiego będę się starał, gdzie to będzie możliwe, wymie
niż również pierwszych chłopów-osadników. Ma to istotne znaczenie za-

ll'l 



14 .L \VlSNIEWSKI 

równo dla ustalenia pochodzenia ludności, jak i dla stwierdzenia, czy 
w ciągu dziejów następowała wymiana ludności, to jest czy były przerwy 
osadnicze i skąd się brała nowa ludność . 

.. P()wiat. augustowski jako obwód augustowski powstał w 1816 r„ obej
mując swymi granicami powiat biebrzański i część dąbrowskiego, utwo
rzonych przez zaborców pruskich. Siedzibą administracyjną Augustów 
został wcześniej, gdy w 1807 r. umieszczono w nim siedzibę władz tej 
części pow. dąbrowskiego, która powstała w Królestwie Polskim. Prze
niesiono wtedy Augustów z pow. biebrzańskiego do dąbrowskiego. Po
wiat biebrzański, inaczej goniądzki był wydzielony z północnej części 
pow. tykockiego w ziemi bielskiej województwa podlaskiego, a powiat 
dąbrowski z części wielkiego pow. grodzieńskiego. Obejmujący oba po
wiaty obwód augustowski był bardzo rozległy - sięgał od okolic Łomży 
aż po Niemen (m.in. należały do niego także Suwałki). '![ 184.2. r. obwód
augustowski został.przemianowany na powiat augustowski. Należał op 
di.i wój. augustowskiego utworzonego- w 1816 r; którego siedzibę umiesz
czono tymczasowo w Suwałkach. :Jednak -d; przeniesienia jej do Augu
stowa na skutek wybuchu powstania listopadowego nie doszło. Granica· 
ob_wodu, a późniejszego powiatu, ulegała zmianom. Części jego odłączano 

-do obwodu sejneńskiego (1824, 1827, 1851, 1852) i łomżyńskiego (1827,
1828, 1841). W 1837 r. woj. augustowskie zostało przemianowane na gu
bernię august"OWSI<ą:-Wf867 r. wraz z generalną refonną pod�iału admi
nistracyjnego oddzielono od i;ow. augustowskiego osobny powiat szczu
czyński, który przydzielono do guberni łomżyńskiej, a gubernię augu
stowską przemianowano na suwalską'. Zmniejswny pow. augustowski 
przetrwał w swych granicach do 1939 r. W 1944 r. nadniemeńska część 
powiatu weszła w granice ZSRR. Następnie w 1956 r. zapuszczańskie zie
mie powiatu przyłączono do ponownie utworzonego pow. dąbrowskiego. 

Teren dzisrejszego pow. augustowskiego stanowi część ziem południo
.v;ych davn1ej Jaćwieży, leżących blisko 7iem Mazowsza (zarz. Lek i Bie

brzą) i ziem ruśkich ek5pahdujących wźdluż Niemna na ziemie jaćwieskie. 
Na zachodzie Jaćwież graniczyła z pruską Galindią. Przebieg jej granicy 
jest na razie trudny do ustalenia, Po upadku Jaćwieży część jej posia
dłości między rz. Lek i Nettą (a więc także miejsce, gdzie dziś jest Augu
stów) od XIII do pocz. XV w. z przerwami należała do Mazowsza. Mimo 
przyłączenia tych ziem wraz z prawie całą Jaćwieżą do W. Ks. Litewskie
go podział południowej Jaćwieży wzdłuż rzeki Netty utrwalił się na kilka 
wieków. Wzdłuż rzeczki Pruski, jeziora Necko i rzeki Netty biegła naj
pierw granica mazowiecko-litewska. Ziemie na zachód, należąc do Ma
zowsza, wchodziły w skład pow. goniądzkiego i podlegały zapewne wła-

1 W. 'r r z e  b ińsk i, Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 
1815--1918, Warszawa 1956, Dokumentacja Geograficzna nr 4, str. 2, 20, 37, 41-46, 

49, 62, 73, 74, 93. 
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dzy kasztelana wiskiego, rezydującego w grodzie Wizna nad Narwią'. 
Ziemie na wschodzie należały do księstwa trockiego. Po oderwaniu ziemi 
goniądzkiej od Mazowsza i utworzeniu woj. podlaskiego część zachodnia 
dzisiejszego pow. augustowskiego należała do ziemi bielskiej w woj. pod
laskim w Koronie, a część wschodnia - do pow. grodzieńskiego w woj. 
troskim w W. Ks. Litewskim. Tak było aż do rozbiorów. Powiat augu
stowski obejmuje więc fragmenty dwóch osobnych przez kilka wieków 
regionów historycznych, które niegdyś za czasów jaćwieskich tworzyły 
całość. Tę różp.icę pogłębia jeszcze różnica charakteru geograficznego 
z jednej i z drugiej strony rzeki N etty. 

Rzeka ta, będąca właściwie dolnym biegiem rzeki Rospudy (dawniej 
zwanej Dowspudą), stanowi główną oś powiatu. Płynąca z północy rzeka 
Rospuda poprzez swój dopływ rz. Szczebrę (ta z Olszanką i Królewką), 
Bliznę z Dlużanką odwadnia północne ziemie i jeziora Tobołowo, Blizienki 
i Blizno, prowadząc wody do jez. Rospudy (dawniej też Dowspuda), które 
jest zatoką jez. Necko. Od zachodu do jeziora Necko wpada rzeczka Pru
ska (dziś Kamienny Bród) z Janówką (dziś Zalewianka lub Gołka), a od 
wschodu rzeczka Klonownica, niosąca wody z Jez. Białego i poprzez ślu
zę kanałową Przewięź (dawniej było połączenie rzeczką Królewką i je
ziorkiem Królewkiem) z Jez. Studzienicznego. Niegdyś dalej na wschód już 
nie było połączenia wodnego. Biegł tam dział wodny między dorzeczem 
Wisły i Niemna. Jez. Necko, nad którym leży miasto, stanowi węzeł wod
ny, do którego schodzą się wody z całej północy i wschodu. Wypływająca 
z niego rzeka Netta wpada do rzeki Biebrzy, po drodze przyjmując dro
bne dopływy; z prawej, zachodniej strony: Turówkę z Żarnówką, Wę
gorówkę, Strumień, Bargłówkę z Brzozówką i Tajenkę, a ze strony 
wschodniej, lewej: Sajnicę lub Sajownicę (z jez. Sajno), Czerwonkę, Kol
nicę (z jez. Kolno), Sosnówkę i Olszankę. Zachodni skraj pow. augustow
skiego odwadnia rzeczka Solistówka z Kamionką, wpadająca do jez. Drę
stwo, przez które przepływa rzeka J egrznia, dopływ rz. Łek. W części 
południowo-wschodniej bezpośrednio do rzeki Biebrzy wpada rz. Lebie
dzina lub Lebiedzin (4ziś Lebiedzianka) z Jastrzębną lub Jastrzęblanką,
a także drobne strużJf:i, jak Krzywa, Jamina i Mogielnica. Północno
-wschodnia część pawi.atu należy do dorzecza Niemna. Do jego dopływu, 
Czarnej Hańczy, wpad� wiele drobnych rzeczek puszczańskich. Poczyna
jąc od północy po prawej stronie: Sernetka, Kalna, Plaska (dawniej od
prowadzała wody z jez. Serwy i Suchej Rzeczki poprzez jez. Płaskie 
i Orle), Mikaszówka (odwadniająca grupę jezior: Pobojno, Paniewo, Krzy
we, Kruglak, Mikaszewo i Mikaszewo Male), Piecia (dziś Pieciówka) 
z Maleszówką oraz Walkusz (dziś Wołkuszanka) z Chacilówką, Perstu
niem i Dorguńcem. Leżące na skraju granicznym J ez. Głębokie i Szla-

2 A. Ka m i ń s k i, Wizna na tle pogranicza polsko-rusko-jaćwieskiego, „Rocz

nik Białostocki", t. I (1961), str. 9-61; t e  n ż e, Pogranicze polsko-rusko-jaćwieskie 

między Biebrzą i Narwią, „Rocznik Białostocki", t. IV (1963)', str. 7-41. 
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Rys. 1. Bagienna dolina rz. Biebrzy pod Lipskiem. 

my rzeczką Szlamicą są związane z innym lewym dopływem Czarnej 
Hańczy, rzeką Marychą. Budowa przed przeszło stu laty Kanału Augu
stowskiego częściowo zmieniła połączenia wodne w głębi puszczy wiążąc 
ponadto dorzecza Niemna i Wisły ze sobą poprzez szereg jeziorek pusz
czańskich. To jeszcze bardziej podniosło znaczenie Necka jako węzła wod
nego, z którego można się drogą wodną dostać w różne strony powiatu 
augustowskiego. W dawnych wiekach znaczenie dróg wodnych było je
szcze większe. Rzut oka na mapę wskazuje nam, że na teren dzisiejszego 
powiatu augustowskiego można było się dostać od Niemna płynąc w górę 
rzeką Czarną Hańczą lub jej dopływami, a także z okolic nadniemeńskich 
biegiem rzeki Bobry (tak zwała się w górnym biegu) lub Biebrzy (tak 
zwała się w dolnym biegu). Ze strony Mazowsza droga prowadziła w górę 
rzeki Biebrzy i Netty. Te dwa kierunki dróg wodnych również wskazują 
na dwa kierunki penetracji na ziemie pow. augustowskiego. 

Krajobraz powiatu augustowskiego został ukształtowany przez lodo
wiec, którego działalność utrwaliła się różnorako w trzech odmiennych 
formach. Dlatego też można tu wyróżnić trzy różne regiony. Część za
chodnią powiatu pokrywają liczne pagórki polodowcowe o glebach gli
niasto-piaszczystych, przerywane niewielkimi bagnami i łąkami oraz 
kilkoma jeziorkami. Część ta bez żadnych granic łączy się z krajobrazem 
sąsiedniego powiatu ełckiego. W całości zajęło ją rolnictwo. Część wschod

nia obejmuje wielkie obszary piaszczyste, pokryte puszczami, w części 
północnej przerywane jeziorami, a w południowej bagnami. Za tym ob
szarem puszczańskim ciągnie się z północy na południe (od rzeki Woł-
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kuszanki do rz. Biebrzy) pas bagien, przechodzący w bagna nadbiebrzań
skie i nadneckie, zajmujące część południową pow. augustowskiego, któ
re tylko przecinają rzeczki lub niewielkie wyspy suchej ziemi (grądy). 
Wschodni i południowy pas bagien stanowił niegdyś wielką zaporę osad
niczą, a dziś biegnie nim też granica powiatu. Nie stanowił on przeszko
dy komunikacyjnej, rzeczkami można było go pokonać. Za nim w kierun
ku wschodnim ciągnął się pagórkowaty rolniczy obszar ziem nadniemeń
skich, a na południu ziem nadbiebrzańskich. 

Ta różnorodność geograficzna znalazła również odbicie w dziejach 
osadnictwa powiatu i uwidoczniła się także w dziejach politycznych tych 
ziem, gdy dawną Jaćwież dzielono. Rzeka Netta dzieląca różne krainy 
geograficzne stała się na dłuższy czas rzeką graniczną. 

Dziejami powiatu augustowskiego , a więc i dziejami osadnictwa, nikt 
się nie zajmował. Główne zainteresowanie wzbudzały dzieje miasta Au
gustowa3. Parę wiadomości nie tylko o mieście, ale i o powiecie podał za
służony znawca Augustowszczyzny A. P o  ł u j a  ń s k i, który w swym 
podstawowym dziele4 scharakteryzował okolicę Augustowa (str. 6-7, 
33-36, 38---39, 114, 182-186, 189-192, 199-214, 215-216) i omówił 
króciutko dzieje Augustowa (35-36), Lipska (36-38, 190), Studzienicznej 
(109-11 1), Sztabina i Krasnegoboru (189-190), Jamin (192-194). Roz
proszone liczne, lecz drobne wiadomości z dziejów okolic Augustowa 
można znaleźć w różnych pracach, które podaję w odpowiednich przypi
sach na dalszych stronach pracy. Najwięcej danych, ale tylko dla XV 
i XVI w., przynosi praca A. J a  b ł  o n o w s k i e g o  o Podlasiu5. 

Przy opracowaniu dziejów osadnictwa pow. augustowskiego wyko
rzystano nieliczne źródła opublikowane i o wiele liczniejsze źródła archi
walne ze zbiorów polskich i zagranicznych. Jak już wspomniałem, po
wiat augustowski został utworzony z fragmentu ziemi koronnej i części 
przynależnej przez pewien czas do W. Ks. Litewskiego, stąd też materiały 
dotyczące jego dziejów znajdują się w dawnych archiwach koronnych 
i litewskich. Uległy one po rozbiorach rozproszeniu i wielkim zniszcze
niom. Większość z nich, nie wykorzystana przez naukę, przestała istnieć, 
głównie na skutek spalenia w czasie ostatniej wojny archiwów warszaw-

3 „Augustów" (w:) M. B a  I i ń s k i, T. L i p i ń s k i, Starożytna Polska pod 
względem historycznym, geograficmym i statystycznym, t. II, Warszawa 1845, s tr. 
1333---1335; J. J a r  n u t  o w s k i, Miasto Augustów, „Biblioteka Warszawska" 1863, 

t. II, str. 149--156; Słownik geograficmy Królestwa Polskiego, t. I, str. 53---54; P.

Sz a f e r, W. T r z e b i ń s k i , Projekty przebudowy Augustowa z lat 1815-1830, 

„Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury", R. II (1953), str. 9--37. J. W i ś  n i e  w
s ki, Nieznany oryginał dokumentu lokacji Augustowa, „Rocznik Białostocki", t. III 
(1962) str. 425-435. 

4 A. Po ł u j a ń s k i, Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym 
odbyte, Warszawa 1859. 

5 A. J a b  ł o n o w s  k i, Podlasie, cz. I-III, Warszawa 1908-1910, Pol s ka XVI 

• W 
względem geograficzno-statystycznym, t. VI. 

( ,> �!; ..... , 

. 
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skich. Jednak dzięki znanemu uczonemu szwedzkiemu prof. Knutowi 

Olofowi F a 1 k o  w i z Lund u treść części tych zniszczonych źródeł zo
stała uratowana dla nauki w postaci fotokopii sporządzonych przed wojną. 
Zawdzięczając jego uprzejmości mogłem w czasie dwóch pobytów 

w Szwecji przejrzeć jego zbiór fotokopii i zebrać wiele nowych materia
łów, przynoszących bardzo dużo nie znanych wiadomości do dziejów pow. 
augustowskiego. Szczególnie jestem wdzięczny za przekazanie mi nowych 
fotokopii z części zbioru. Na tym miejscu pragnę serdecznie podziękować 
profesorowi F a 1 k o w i zarówno za udostępnienie całego jego zbioru 
materiałów, jak i za fotokopie. 

Ponadto przejrzałem i wykorzystałem akta przechowywane w Archi
wum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (cyt. AGAD), Bibliotece 
Czartoryskich w Krako,,.,ie (B.Czart.), Archiwum Państwowym w Pozna
niu (.AJ>-Poznań), Centralnych Historycznych Archiwach Państwowych 
w Wilnie (CHAP-Wilno), Grodnie (CHAP-Grodno), Kijowie (CHAP-Ki

jów), Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie (BU-Wilno), Bibliotece Pu
blicznej Akademii Nauk USSR w Kijowie (BPAN-Kijów) oraz w Powia

towym Archiwum Państwowym w Suwałkach (PAP-Suwałki) i w Archi
wum Diecezji ł,omźyńskiej w Łomży (AD-Łomża) i Parafialnym w Augu
stowie. Mikrofilmy umożliwiły dotarcie do akt w CHAP we Lwowie. 

Podstawowy materiał znajdował się w aktach Metryki Litewskiej 
z XVI w., w lustracjach starostwa augustowskiego, rajgrodzkiego i dzier
żawy tajeńskiej, w rewizjach Puszczy Perstuńskiej i Nowodworskiej, 
inwentarzach tych leśnictw oraz ekonomii grodzieńskiej, rejestrach po
boru łanowego, pogłównego, podymnego, resztkach akt kamedułów wi
gierskich, aktach parafialnych, a także w aktach Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych Król. Polskiego z XIX w. Na podstawie tych materiałów 
można było dobrze opracować dzieje osadnictwa na tych ziemiach, które 
w przeszłości należały do dóbr królewskich. Stosunkowo słabiej zostały 
opracowane ziemie niegdyś w dobrach szlacheckich, których archiwalia 
przeważnie zaginęły. Przepadły także dotyczące przeważnie ich księgi 
grodzkie i ziemskie goniądzkie, tykockie, bielskie i brańskie. Wiado
mości o nich można więc było czerpać tylko drogą pośrednią z innych 

akt oraz z odpisów z tych ksiąg grodzkich i ziemskich, sporządzonych 

przez Ignacego K a p i c ę  - M i  1 e w  s k i  e g o  (Kapiciana w AGAD), 

w których także znalazło się sporo materiałów dotyczących wsi i miast 
królewski.eh. Wykorzystano także dostępne źródła kartograficzne, wśród 

nich mapę okolic Augustowa z XVI w., znalezioną przez dra Stanisława 

A l ex a n d r  o w i c z  a w B. Uniw. w Wilnie, którego proszę o przyjęcie 

podziękowania za jej udostępnienie. Także serdecznie dziękuję kol. dok

torowi Tadeuszowi Z d a n c e w i c z  o w i, którego cenne materiały na
zewnicze z terenu pow. augustowskiego nie tylko umożli,,.,iły lokalizację 

wielu ostępów puszczańskich, uroczysk, rzeczek i zaginionych wsi, ale 
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także dostarczyły zupełnie nie znanych wiadomości o śladach grodzisk, 

szańców, cmentarzysk, dawnych smolarni, gajów bartnych itd, (cyt. Ma
teriały T. Zdancewicza). 

Wyrazy serdecznego podziękowania składam wreszcie doktorowi 
Jerzemu A n t o  n i e  w i c z  o w i, sekretarzowi generalnemu Białostoc

kiego Towarzystwa Naukowego, który z niesłabnącym zapałem stara się 
o publikację kolejnych prac, dotyczących ziem dzisiejszego woj. białostoc
kiego, a w tym również i niniejszej pracy. Praca powyższa została napi
sana w ramach planu badawczego Sekcji Historycznej Kompleksowej 
Ekspedycji ,Jaćwieskiej BT)I oraz przy pomocy finansowej udzielonej 
Ekspedycji przez Prezydium Pow. Rady Karodowej w Augustowie. 

Ok.res T 

Upadek Jaćwieży, zanik osadnictwa jaćwieskiego lata pustki (XIII -

pocz. XV w.) 

1 .  Up a d e k J a ć w i e ż y. Sąsiadujący z Polską od północnego 
wschodu naród ,Jaćwingów (Jaćwięgów), należący do grupy ludów"bał
tyckich, pokrewny Litwinom, Łotyszom i dziś już nie istniejącym Prusom, 
nie zdążył wytworzył: własnej organizacji państwowej'· Zaborezy sąsie
dzi, a głó"mie krzyżacy, wcześniej, nim to nastąpić mogło, przerwali jego 
egzystencję. Już w 983 r. książęta ruscy po raz pierwszy najechali na 
Jaćwież7• W ciągu XI w. kilkakrotnie powtórzyli swe najazdy, zajmując 
po drodze, jak przypuszcza J. B i e n  i a k, mazowieckie ziemie nad Bu
giem i górną Narwią. Był to jeden z etapów ich ekspansji w kierunku 
Bałtyku. Na pewien czas zajęli nawet głębiej położoną mazowiecką Wiznę. 
Tu w pobliżu południowej Jaćwieży nastąpiło zderzenie z polską ekspan
sją, również zmierzającą w kierunku Jaćwieży i Bałtyku. Wkrótce ksią
żęta polscy odzyskali Wiznę; ziemie nadbużańskie dłużej pozostały w rę-

" 
s Ostatnie najważniej;ze historycz.ne prace o Jaćwieźy: A, K a m i ń s kJ, Jać-

wież, Terytorium, ludność. stosunlri gospodarcze i społec7.ne. Łódź 1953; H. Ł o w
m i a ń s k i, Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego, t. I� II. 
\.ViJno 19:31-1932; B. Wł o d a r s k i, Alians rusko-mazov.decki z drugiej połowy 
XIII w. (w:) „Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby". t. lI, Kraków 1938, 
str. 611-�29; te n ź e� Problem jaćwiński w stosunkach polsko-ruskicht �,Zapiski 
Historyczne'', t. XXIV (1959), str. '1-36; te n że, Rola Konrada Mazowieckiego 
w stosunkach polsko-ruskich (w:) „Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie". 
Dział 2, t. XIX (1936), z. 2, str. 85--137; te n Ze, Rywalizacja o ziemie pruskie w po
łowie XIII w. (w:) 11Rocz.nik Tow. Nauk. w Toruniu", R. 61 (1956), z. 1; S. Z a j  ą cz.
k o  w s k i, O nazwach ludu Jadźwingów� „Zapiski Tow. Nauk. w Toruniu", t. XVII! 
(1953), str. 175-195; t e  n Ze., Problem Jaćwieży w bisto.riografii, �.Zapiski Tow. 
Nauk. w Toruniu'\ t. XlX (195-0). str, 7-56. 

7 Połnoje sobranije russkich letopisiej, wyd. II, t. II, cz. 11 Pietrograd 1923� 
str. 70. 

,. 
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kach ruskich. Polska początkowo w pokojowy sposób prowadziła swą 
penetrację na Jaćwieży, głównie poprzez kontakty handlowe i próbę 
misji. Ostatnio przyjmuje się, że Chrobry, wysyłając w 1009 r. misję 
św. Brunona z Queńurtu na pogranicze Rusi i Prus, kierował ją na 
Jaćwież. Była to próba narzucenia drogą pokojową poprzez chrześcijań
stwo władztwa polskiego. Zakończona śmiercią męczeńską Brunona, przy
niosła zapewne niepowodzenie, choć B. W ł o d a r s k i  i J. Bieniak sądzą, 
że Polska jednak w tym czasie narzuciła swą władzę Jaćwieżya. Na 
nagrobku Chrobrego było m. in. król Gotharum, a więc Jaćwingów. Na 
granicy polsko-jaćwieskiej długie lata panował spokój. Swiadczą o tym 
stosunki B o  1 e s t  y, kasztelana wiskiego, który żył około roku 1170 
i był najbliższym sąsiadem Jaćwieży. Autor żywota biskupa Wernera 
podaje, że Prusowie (należy pod nimi w tym wypadku rozumieć Jaćwin
gów) często odwiedzali Bolestę. Kasztelan też ugaszczał ucztami ich 
możnych. "Posłużył się też nimi do morderstwa owego biskupa płockiego9. 
Nie rejestrowane przez źródła, ale możliwe napady drobnych grup ra
bunkowych jaćwieskich na bogatszego polskiego sąsiada nie miały po
czątkowo większego znaczenia. Jednak z czasem przybrały one na sile 
i doprowadziły ok. 1 193 r. do wyprawy odwetowej. Kazimierz Sprawie
dliwy ruszył na Jaćwież przez Drohiczyn, szedł 3 dni do ich kraju przez 
puste ziemie i spustoszył go10• Niewątpliwie wyprawa ta dotknęła naj
bliższą Polsce południową Jaćwież. Bardzo możliwe, że dotarła ona również 
w okolice dzisiejszego Augustowa. Odtąd wzajemne najazdy zaczęły się 
mnożyć. W 1 196 r. książęta ruscy zniszczyli Jaćwież. Około 1230 r. 
Jaćwingowie napadli na Mazowsze, a około 1228 r. na okolice Brześcia. 
W 1234 r. wyprawili się na Ruś, lecz w czasie odwrotu ks. W a s  i 1 k o
pobił ich pod Drohiczynem. W 1248 r. S k o m  o n d, wódz jaćwieski, 
najechał na ziemię pińską 11. 

K o  n r  a d, książę mazowiecki, posługiwał się również Jaćwingami 
w swych rozgrywkach z innymi książętami polskimi, na przykład około 
1228 r. razem z nimi najechał na ziemię sandomierską; w 1243 r. brali 

8 A. K a m  i ń s k i, Wizna ... , o.c., str. 19, 24--25; J. B i e n  i a k, Państwo Mie
cława, Warszawa 1963, str. 135-136, 147-150, 156-183; B. W ł o d a r s ki, Problem 
jaćwiński..., o.c„ str. 12-13; H. Ł o w m i  a ń s k i, Stosunki polsko-pruskie za pierw
szych P iastów, „Przegląd Historyczny'', t. XLI (1950), str. 174-- 175, 179. 

9 Mors et miracula B. Verneri episcopi plocensis, (w:) Monumenta Poloniae 
Historica, t. IV, Lwów 1884, str. 750-75 1 ;  A. K a m  i ń s k i, Wizna ... , o.c., str. 25-26. 

16 Kronika mistrza Wincentego, Monumenta Poloniae Historica, t. Il, Lwów 
1872, str. 421-424. 

11 Po łnoje sobranije russkich letopisiej, i. Il, Petersburg 1908, szp. 702, 771, 
799-800; Kronika Boguchwała i Godysława Paska, Monumenta Poloniae Histo
rica, t. II, Lwów 1872, str. 559; „Rocznik Mazowiecki", Monumenta Poloniae Histo
rica, t. III, Lwów 1878, str. 204; Codex diplomaticus et commemorationum Maso
vie generalis, wyd. J. K. K o c h  a n o w s k i, t. I, Warszawa 1919, nr 160 (str. 149), 
nr 301 (str. 342); J. W ł o d a r sk i. Problem jaćwiński ... , o.c., str. 27-29. 
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Rys. 2. P r  a w d z  i s k  i, pow. Ełk. W okolicy tej wsi rozegrała się główna bitwa 
z Jaćwingami ok. 1255 r. 

oni udział w bitwie pod Suchodołem, a w 1244 r. pomagali pustoszyć 
ziemię krakowską 12• Przymierze to było jednak krótkotrwałe. Konrad 
dążył do podboju Prus i Jaćwieży. Gdy pomoc sprowadzonych w 1230 r. 
krzyżaków w opanowaniu Prus, na skutek ich zdrady, zawiodła, próbował 
opanować Jaćwież. W roku 1237, osadzając braci dobrzyńskich w Dro- ' 
hiczyniel3, planował przyszły podbój Jaćwieży przy ich pomocy. Za
pewne jednak sprzeciw Rusi uniemożliwił osiągnięcie jakichkolwiek wy
ników. Konrad podjął więc wspólną akcję z książętami ruskimi. W 1245/46 
wysłał swych posłów do księcia W asilka, proponując wspólną wyprawę 
na Jaćwież. Nie doszła ona do skutku z powodu silnych mrozów i śnie
gów 14. Konradowi nie dane było osiągnięcie celów. Umarł w 1247 r., a re
alizację jego planów podjęli synowie 15• Zimą z 1248 na 1249 r. ks. S i  e -
m o w i t I i wojska ks. B o  1 e s  ł a w  a I wraz z książętami D a  n i e  1 e m
i Wasilkiem zebrały się pod Drohiczynem, aby ruszyć na Jaćwież. Przepra
wiwszy się przez wielkie bagna (tj. bagna Jaćwieskie nad rz. Biebrzą), 
spustoszyli ziemie Jaćwieży nad rz. Łk (tj. Łek}, Olg (tj. Olegą) i koło 

12 Kronika Boguchwała ... , o.c., str. 556; „Rocznik Małopolski'', Monumenta Po
loniae Historica, t. III, str. 167; J. D ł u g  o s  z, Historia Polonica, t. II, Opera Omnia, 
t. XI, Kraków 1873, str. 284-285, 293-294, 297-298. 

ia Codex diplomaticus ... , o.c., nr 366 (str. 421-423). 
u Połnoje sobranije russkich letopisiej, o.c., t. II, szp. 810. 
is O współpracy mazowiecko-ruskiej w opanowaniu Jaćwieży piszą: A. Ka

m i ń s k i, Wizna ... , o.c., str. 47-53; B. W ł o d a r s k i, Alians mazowiecko-ruski..., 
o.c., str. 613; t e  n ż e, Problem jaćwiński..., o.c., str. 27-35; t e  n ż e, Rola Konrada 
Mazowieckiego ... , o.c., str. 85-137; t e  n ż e, Rywalizacja o ziemie pruskie ... , o.c .. 
str. 32-36, 38-40. 
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Żakou (nie zidentyfikowane). Na pomoc walczącym Jaćwingom pospie
szyli ich pobratymcy Zlińcy, a następnie Prusowie i Bartowie. Najeźdźcy 
wycofali się z łupami do Wizny16• W 1 253 r. sam Daniel, już jako król, 
pustoszył ziemie Jaćwieży. W czasie tej wyprawy przechodził koło ruin 
grodu Raj (dziś grodzisko w Rajgrodzie"). 

Także kościół ze swej strony podjął próby ekspansji kościelnej na 
Jaćwież. W 1249 r. papież I n n o c e n  t y  IV mianował dominikanina 
H e  n r y  k a biskupem ziemi jaćwieskiej. Równocześnie pretensje do 
Jaćwieży zgłosił K a  z i m i e  r z, książę kujawski. Skłoniony przez niego 
papież Innocenty IV przekazał w 1 253 r. ludność ziem „Galens" i „Pole
xia" (tj. Golędzi i Jaćwieży), która się nawróci pod opiekę (czytaj władzę) 
tego księcia. Jednak krzyżacy w 1255 r. zmusili ks. Kazimierza do zrze
czenia się swego uprawnienia na rzecz Zakonu. Ta groźba zaborczości 
krzyżackiej stanęła na przeszkodzie programowi ekspansji ks. Siemowita I 
na Jaćwież (B. Włodarski). Podjął więc pewne przetargi i zabiegi dyplo
matyczne. W ich wyniku w 1 254 r. ks. Siemowit w zamian za obiecaną 
pomoc uzyskał od krzyżaków zrzeczenie się trzeciej części (jeszcze nie 
podbitych) ziem jaćwieskich dla siebie i dla ks. Daniela. W 1 260 r. krzy
żacy potwierdzili cesję jednej szóstej części ziemi jaćwieskiej na rzecz 
ks. Siemowita (druga jedna szósta do Daniela) 1�. Niewątpliwie ta przy
znana Mazowszu część Jaćwieży obejmowała ziemie między rz. Ełk i rz. 
Nettą. Wtedy zapewne za granicę mazowiecką uznano rz. Nettę, którą 
w XIV w. Mazowszanie podawali jako swoją granicę. A zatem okolice 
dzisiejszego Augustowa miały wejść w skład ks. mazowieckiego. Dla Rusi 
zapewne miały przypaść ziemie naprzeciw Grodna. Poprowadzenie gra
nicy rzeką Nettą było niewątpliwie przedlużeniem granicy na rzece Brzo
zówce (dopływ Biebrzy), która rozdzielała, jak stwierdza A. K a m  i ń s k i, 
mazowiecką i ruską strefę etniczną i strefę ekspansji19• Był to na razie 
projekt rozbioru Jaćwieży, kóry miał jednak znaczenie w późniejszych 
przetargach o ziemie jaćwieskie. 

Książęta mazowieccy chcieli go jak najszybciej zrealizować. W zimie 
z 1254 na 1 255 lub 1255 na 1 256 najechali oni wraz z Danielem i innymi 

16 Połnoje sobranije russkich letopisiej, o.c., t. II, szp. 810-813. 
17 Tamże, szp. 827-828; H. P a s  z k i  e w i c z, Z życia politycznego Mazowsza 

w XIII w. (rządy Ziemowita Konradowicza) (w:) Księga ku czci Oskara Halec
kiego, Warszawa 1935, str. 203---228. 

18 Preussisches Urkundenbuch, wyd. R. P h i  1 i p p  i, C. W O 1 k y, t. I, cz. 1, 
Królewiec 1882, nr 267 {str. 203), nr 268 (str. 203---205), nr 298 (str. 221-222), nr 303 
{str. 224-226), t. I, cz. 2 (wyd. A. S e r  a p  h i  m, Królewiec 1909, nr 104 (str. 89-91); 
Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. I, 1860, nr 98 (str. 47); B. W ł  o d  ar
s k i, Rywalizacja o ziemie pruskie„„ o.c„ str. 39-46, 57, 61-63; J. K ar w a s  i ń
s k a, Sąsiedztwo kujawsko-kr_;zyżackie 1 235-1343, Rozprawy Historyczne Tow. 
Naukowego Warszawskiego, t. VII, z. 1 (1927), str. 1-227. 

19 A. Kamiński, Pogranicze .. „ o.c„ str. 37. 
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książętami ponownie razem na Jaćwież20• Źródło ruskie, dokładnie opi
sujące tę '")'Prawę, przynosi pierwsze nazwy wsi jaćwieskich. Z analizy 
opisu "J'Prawy wynika, że leżały one w pobliżu Augustowa. Wyprawa 
najeźdźców przeszła, jak się przyjmuje, przez bagna pogranicza jaćwie
skiego w Kamiennym Brodzie (dziś jest tam most między Prostkami
i Boguszami) na rzece Łek. Pierwszą wsią, na którą napadli, były Boł
dikiszcza, które lokalizuję w okolicy dzisiejszej wsi Bełda, założonej 
w końcu XVIII w. na miejscu lasu Bełda. Stąd poszli do obronnej wsi 
jaćwieskiej Priwiszcza, gdzie rozegrała się główna bitwa z Jaćwingami, 
Zlińcami, Krismeńcami i Pokieńcami. Następnego dnia Daniel spalił jesz
cze kilka okolicznych wsi: Tajsiewicze, Buriala, Rajmocze, Komata, Dora, 
Korkowicze i „dom", zapev1ne dwór obronny St e k  i n t a  21. Z miejsco
wości tych jedynie Priwiszcza można zidentyfikować z okolicą późniejszej 
wsi Prawdziska, gdyż tu ze źródeł późniejszych było znane uroczysko 
Prewiszki, ale nie z samą wsią Prawdziska "· Inne wsie, mające niewątpli
wie nazwy bardzo zniekształcone, nie nadają się do identyfikacji. Łącze
nie nazwy Rajmocze z wsią Romoty, Buriala z wsią Bumie (dziś część 
wsi Krzyżewo), Komata z jeziorem i wsią Skomętno nie jest pewne23• 
Nazwę Rajmocze można też próbować związać z nazwą wsi Miecze, nie
gdyś położonej wśród bagien, jak i z rzeką Nettą (dawniej Mieta). Obie 
nazwy mogły przetrwać jako nazwy topograficzne: Mieta jako nazwa 
rzeki, a Miecze jako nazwa wzgórza. Nazwy innych wsi zapewne zaginęły 
wraz z końcem Jaćwieży. Nazwy Privciszcza jak i Raj(gród) zachowa
ły się w pamięci ludów sąsiednich, ponieważ były ważniejszymi osa
dami, dobrze im znanymi, w których też mogły się zbiegać drogi. Dla 
lepszego utrwalenia nazwy Priwiszcza prz.yczynilo się też zapisanie jej 

20 Wyprawy na Jaćwież szły w zimie, między innymi ze względu na bagienne 

granice Jab„vieży. Na mapie woj. podlaskiego K. P e r th ć e s a z -1795 r. na tych 

bagnach widnieje napis „Błota znaczne, przez które letnią porą nie można prze

je7.dżać, chyba zimą". 
21 Połnoje sobranije russkich letopisiej, o.c .• t. II, szp. 831-332; .J. W iś n i e  w

ski, Domniemane ślady osad jaćwieskich w puszczach pojaćwieskich, „Rocznik 

Białostocki", t. l (1961), str. 224, mapka i 229; A. K a m  i ńsk i, Jaćwież„., o.c.1 

str. 115, 130„···131; te n że, Wi1.na„., o.c.� str. 39. 
22 Z opisu puszcz. z 1559 r. (Rewizija puszcz i pieriechodow zwierinnych w byw

szom Wielikom Kniażestwie Litowskom.„ 1559, Wilno 1887, str. 49) wynika, ie uro

czysko Prewiszki było na granicy krzyżacko-litewskiej, blisko rzeczki Pruska (dziś 

rz. Kamienny Bród), płynącej z J?'rus do jez. Necko. Na jej polach mogło powstać 

więcej wsi lokowanych w XV "fN. przez krzyżaków·. Założona wtedy wieś Prafdzisken 

{W. K ę t  r z y ń s k i, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś. krzyżackich, Lwów 

1882„ str. 460) była jedną z kilku wsi. Mam wątpliwości1 czy w ogóle nai:wa Praw

dziski pochodzi od naz\vy Priwiszcza. Zwracam uwagę, ź.e do 1944 r, w Prawd.zis

kach najwięcej mieszkało Prawdzików. Może więc podobieństwo nazwy jest przy
padkowe. 

�� J. W i ś  n i e  w s ki, Domnien1ane ślady .. „ o.c., str. 228-229� A. Ka m ińs k i, 

Jaćwież.„, o.c., str. 111-112. 
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w źródłach i aktach granicznych 24• Część z tych wsi zapewne leżała wzdłuż 
rzeki Przepiórki i nad J ez. Rajgrodzkim, a irine mogły znajdować się 
bliżej Augustowa. Po „domu" Stekinta, zapewne mogło pozostać grodzisko 
gdzieś w pobliżu Rajgrodu. Kto wie, czy nie było ono w miejscach zwa
nych Duży i Mały Wał na wschód od Pomian lub w miejscu zwanym 
Kamienny Loch koło wsi Przepiórki. 

Po rozbiciu Jaćwingów najeźdźcy wrócili do siebie, nakazawszy po
konanym dawać daniny i budować grody dla zwycięzców. Daniel szyko
wał się widocznie do nowego napadu, jeżeli w 1255 r. Jaćwingowie wy
syłali do niego posłów z darami i prośbą, by ich nie najeżdżał "· Ks. 
Siemowit I musiał przerwać swój udział w najażdach na Jaćwież, gdyż 
wzmogła się ilość i siła napadów litewskich, którym czasami towarzyszyli 
Jaćwingowie. W latach 1255--1257 papież A 1 e k s  a n d e r  IV wysto
sował wiele pism, wzywających do udzielania pomocy przeciwko Litwi
nom i Jaćwingom 2•. W czasie jednego z największych najazdów zginął 
w Jazdowie (dziś Ujazdów w Warszawie) ks. , Siemowit I 21. Wyprawy 
litewskie w 1258, 1262 i 1263 r. bardzo zniszczyły Mazowsze, które nie 
mogło już rozwinąć działań aneksyjnych na bałtyckich sąsiadów. Na naj
bliższym Jaćwieży wschodnim Mazowszu spustoszały grody i liczne wsie. 
Książęta mazowieccy utrzymywali jedynie gród w Wiźnie. Litwini i J ać
wingowie zapuszczali się coraz głębiej w ziemie polskie aż po Wielko
polskę i Kraków. Na przykład Jaćwingowie pod wodzą K o m  a t  a spus
toszyli w 1264 r. ziemię krakowską, ściągając na siebie odwet ks. B o -

1 e s  ł a w  a W s t y d  1 i w e  g o  2a. W 1269 r. spustoszyli wraz z Litwinami 
Kujawy. Odwet polski był coraz słabszy, jedynie w 1273 r. ks. L e s  z e k  
C z  a r n y  i K o  n r  a d  II mazowiecki spustoszyli ziemię Prusów i Po
lesitarum (tj. Jaćwingów). Odpowiedź polskich książąt ograniczyła się 

21 Jest wymieniona w opisach dróg krzyżackich z ok. 1385 r. - Prywiske (Scrip
tores Rerum Prussicarum, t. II, Leipzig 1863, nr 88 (str. 702), w traktacie z 1422 r. -
Preywosty lub Preywysti (Codex diplomaticus Lithuaniae, wyd. E. R a c z y ń s k i,
Wrocław 1845, s�r. 285) i we wspomnianej rewizji puszcz z 1559 r. - Prewiszk:i (Re
wizija puszcz ... , o.c., str. 49). 

25 Połnoje sobranije russkich letopisiej ... , o.c., str. 835. 
26 Preussisches Urkundenbuch ... , o.c., t. I, cz. 1, nr 322 (str. 235), nr 329 (str. 239),

nr 331 (str. 240), część 2, nr 1 (str. 1), nr 3 (str. 2-3), nr 1 2  (str. 7-8), nr 21 (str. 
15-16), nr 23 (str. 17-18), nr 28 (str. 21-22), nr 29 (str. 23-24) ; Monumenta Polo
niae ·Vaticana, wyd. J. P t  a ś n i  k, t. III, Kraków 1914, nr 7 6  (str. 40-41), nr 84 

(str. 44); Zob. J. K a r w a s  i ń s k a, Sąsiedztwo ... , o.c., str. 36 i n.; B. W l o d a  r s k i, 
Rywalizacja o ziemie pruskie .. „ o.c., str. 48-52. 

27 Kronika Boguchwała ... , o.c., str. 588; „Rocznik Kapitulny Krakowski", Mo
numenta Poloniae Historica, t. II, Lwów 1872, str. 807; Połnoje sobranije russkich 
letopisiej, o.c„ t. II, szp. 855; J. D ł u g  o s  z, Historia„., o.c., t. II, str. 385, 387 i inne 
źródła. 

28 „Rocznik Kapitulny Krakowski", o.c., str. 808, 839, 879; „Rocznik Traski", Mo
numenta Poloniae Historica, t. II, Lwów 1872, str. 839.
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do odpierania najeźdźców i pogoni za nimi. W 1 278 r. np. Leszek Czarny 
pobił ich pod Równem, a w 1282 r. dopędził gdzieś między Narwią 
i Niemnem. W 1278 r. Jaćwingowie napadli na okolice Kowala Kujaw
skiego i następnie wraz z Litwinami spustoszyli okolice Lublina. Również 
naj azdy książąt ruskich ustały. Po raz ostatni najechali oni na Jalwleż 
i zajęli Zlinę w 1 273/1274 roku 29. Rosnące w siłę państwo litewskie sto
pniowo spychało książąt ruskich na południe. Między 1 240 a 1270 r. 

Litwini opanowali Grodno. 
·
�
�

Zbliżał się już jednak koniec Jaćwieży, a przyszedł on ze strony krzy
żackiej. Krzyżacy, systematycznie kontynuując podbój ziem pruskich, 
zbliżyli się do ziem Jaćwieży z zamiarem podbicia ich w całościao. Już 
w 1 253 i 1259 r. faktycznie lub za pomocą falsyfikatów uzyskali od 
księcia litewskiego M e n d  o g a zrzeczenie się wraz z ziemiami na Żmu
dzi także pewnych ziem jaćwieskich. Najpierw tylko „Deynowe medie
tatem ... Weyze totum, aliud Weyze totum, Wange totum", a następnie 
w 1259 r. „Denowe tata, quam etiam quidem Jetwensen vocant, exceptis 
quibusdam terrulis, scilicet Sentane, Dernen et Cresmen et villa quae 
Gubiniten dictur, cum tribus villis in Welzowe .. .''31• Bliższa lokalizacja 
tych nazw jest bardzo sporna. Należy jednak odnieść je raczej do północ
nej Jaćwieży. 

Pod rokiem 1277 kronikarz krzyżacki P i  o t  r z D u  s b u r  g a (pisał 
w 1 326  r., a zamieszka! w Prusach od 1289 r.) zanotował, że tylko ziemia 
Sudowów (tj. Jaćwingów) nie jest jeszcze zajęta przez Krzyżaków. W Ja
tach 127a.-..1283 Krzyżacy przeprowadzili kilka wypraw na .Jaćwież i zli
kwidowali jej istnienie. Najpierw w 1 278 r. spustoszyli jej ziemie, na
stępnie w latach 127a.-..1279 napadli na ziemie Miruniszki (okolica wsi 
Mieruniszki koło Filipowa) 32. Do klęski tej dołączył się głód na Jaćwieży; 
Jaćwingowie zwrócili się o pomoc do książąt ruskich, którzy wysłali im 
zboże drogą wodną Bu giem i Narwią". Krzyżacy w Jatach 1 279-1280, 

przechodząc przez jez. Niegocin, zniszczyli na Sudowii (tj. Jaćwieży) 
ziemię Pokima. Pod rokiem 1 280 Dusburg wspomniał tylko ogólnie o wy
prawie na ziemie Sudow6w. Następne wyprawy kolejno zniszczyły dalsze 
ziemie jaćwieskie; w 1281  r. np. ziemię Crasima, znajdującą się. pod 
władzą S k u m a  n d a". W 1282 r. Jaćwingowie wzięli po raz ostatni 

"' .J. D ł u g o  s z, Historia . .. , o.c., t. II, str. 411, 430. 449, 462-464; „Rocznik świę
tokrzyskiu, 3'1onumenta Poloniae IIistoric.a, t. III, Lwów 1878, str. �6; Połnoje so
branije russkich letopisiej, o.c., t. II, str. 8'70, 878. 

w B. W ł o d a r s k i. Rywalizacja o ziemie pruskie.", o.c., str. 63-65; t e n  ż: e, 
Problem jać:wiński. .. , o.c .• str. 33-35. 

:i1 Preussisches Urkundenbucht o.c., t. I, cz. 2, nr 39 (str. 33-35), nr 79 (str. 69-70). 

:i2 Petri de D u  s b u r  g Chronicon terrae Prusslae, Scriptores Rerum Pruss.ica
rum, t. I, Leipzig 1861, str. 137-139. 

33 Poł.noje sobranije russkich letopisiejj o.c., t. _u, szp. 879. 
s.i- P. D u s b u r g, Cbronicon .. „ o.c., str. 140-142. 
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udział w wyprawie litewskiej i zostali, jak wspomniałem, rozbici przez 

Leszka Czarnego "· W 1283 r. Krzyżacy weszli w Sudowii do ziemi Silii 
(tj. Zlińców), którzy się bronili pod wodzą W a d  o 1 e, do ziemi Kyme

now, do Kirsnowii, rozbijając Sudowów pod wodzą J e  d u  t a. Inny wódz 

jaćwieski, Skurdo, uszedł na Litwę. Walka z Jaćwingami została zakoń
czona••. Bezbronny mały naród zniszczyła krwawo nawała germańska. 

Krzyżacy uprowadzili część Jaćwingów i osiedlili ich w głębi Prus, 
głównie na Sambii. Wielu Jaćwingów uciekło do krajów sąsiednich 
na Litwę i Ruś37• Już w 1276 r. T r  o j  d e  n, książe litewski, osiedlił 

ich pod Grodnem i Słonimem'�. W 1379 r. jest wspomniana pod Grodnem 
das Grossedorf do di Sudowin sitczen 3•. Osiedlają się także pod Wołko
wyskiem 40. Jeszcze w 1 4 1 2  r. akta procesów krzyżackich wymieniają imien

nie .Jaćwingów pod Wołkowyskiem, np. Neyncoynus Jatwassyn, Malday 
Jachwszim z córkami Sawką, Wilgingą, Talą, wnukiem Cyonthi, bratem 
Burke. Bardzo możliwe, że i inni brańcy spod Wołkowyska o imionach 
bałtyckich byli Jaćwingami, np. Skeda syn Soweyki z żoną Tytą i synami 
o imionach: Geykus, Wilutis, Gynczus i córkami Sotką, Goywetą, Ro
lussą 41. Z tego zapev.'Ile czasu pochodzą wsie o nazwach Jaćwież, Daj

nowo, Sudwa, Sudejki itp„ uważane za wsie emigrantów jaćwieskich, 
rozproszonych po ziemiach sąsiadów42. Najbliższe wsie o nazwie Jaćwież 
powstały pod Grodnem: jedna nad Niemnem na zachodnim brzegu rzeki, 
na północ od Grodna, druga nad górnym biegiem Biebrzy (ta wieś później 
została włączona do Nowego Dworu, dlatego jej nie zna A. Kamiński), 
a trzecia blisko ujścia Brzozówki do Biebrzy. Wymienione przez A. Ka

mińskiego, a znajdujące się na wschodnim Mazowszu wsie o nazwie 
Danowo nie są pewnymi osadami jaćwieskimi. Część z nich jest nowa 43, 

inne leżą na terenach późnej, bo z XIV w. kolonizacji. Uchodzili oni 
głębiej na Mazowsze, gdzie też mamy nazwy wsi pochodne od ich nazwy, 

jak Jaćwiężyno (dziś Kołaki koło Ciechanowa), Jaćwiążek (dziś Jaciążek) 
koło Pułtuska. Więcej zapewne J aćwingów osiedliło się na Mazowszu we 

wsiach pochodnych od imion osadników. Osiedlani przez książąt mazo

wieckich wraz ze zbiegłymi Prusami na prawie rycerskim przyjmowali 

35' Rocznik Traski, o.c„ str. 848; J. D l  u g o  s z. Historia .. „ o.c„ t. I!, str. 462-464. 
w P. D u  s b u r  g, Chronicon ... 1 o.c., str. 143, 145. 

· 

31 A. K a m  i ń s k i; Jaćwież .. „ o.c., str. 64-71. 
38 Połrioje sobranije russk:ich letopisiej, o.c„ t. JI, szp. 874, 
s9 Codex diplomaticus Prussicus, wyd. J. V o i g t, t ITI, Królewiec 1848, nr 134. 
1a Połnoje sobranije russkich letopisiej* o.c.1 t. Il, szp. 877. 
41 Lites as res gestae inter Polonos ordinernque Cruciferorum, wyd. I!, t. II, 

Poznań 1892, str. 159, 161.  Bardzo dziękuję Doktorowi Jerzemu N a l e  p i e  za wska
zanie mi tych interesujących danych o Jaćwingach · z pocz. XV w. 

42 Zestawienie u A. K a m i ń s k: i e  g o, Jać\viei.„, o.c„ str, 71-87 i mapa nr 2. 

13 Z zestawienia A. K a m  i ń s k i e g o  naleźy skreślić wieś Danowskie pod Augu
stowem, założoną jako osada rudnicza przez Danowskich w XVII w., oraz wsie Da
nowo Stare i :Nowe koło Rajgrodu, która równiei były koloniarni Danowskich_. 
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jeden herb o nazwie Prus. Pochodzą od nich liczne rodziny drobnej 
szlachty na Mazowszu, a nawet w Sieradzkiem, Łęczyckiem i trochę 
w Wielkopolsce. Jeszcze w XV w. używały one pruskich czy jaćwieskich 
imion, jak np. Majnot, Waga, Nienałt, Lankuna, Retuna, Santor, Tatmyl 
itd.44 Przykładowo można też podać, że ród Kobylińskich, zamieszkujący 
w Kobylinie pod Ciechanowem i w nowszych wsiach Kobylinie i Zawa
dach pod Tykocinem, używał jeszcze w XVI w. imienia Giedejt lub Jedejt, 
a przecież ostatni wódz jaćwieski na ziemi Kymenow nosił imię J edutus45. 
Warto również zauważyć, że ród Bełdyków (później zwanych Bełdyckimi) 
ze wsi Bełdyki pod Różanem swym nazwiskiem nawiązuje do nazwy 
Bołdykiszcza, która była nazwą jaćwieską. Tak samo nazwa wsi Kiersno
wo pod Brańskiem, zamieszkanej przez Kiersnowskich, kojarzy się 
z Kirsnowią na Jaćwieży. Należy dodać, że obok tej wsi występują nazwy 
bałtyckie: bagno Kumat w Kiersnówku i Kalnicy, bagno Rejst i łąka 
Cwintele w Oleksinie (Materiały T. Zdancewicza). Kto wie, czy nazwa 
wsi Wądołowo (dziś Chlebiotki Stare i Nowe) w pobliżu rzeki Sliny 
nie pochodzi od imienia wodza Wadole z kraju Zlińców. W takim razie 
nazwa tej rzeczki pochodziłaby od Zlińców, których kiedyś badacze właś
nie nad nią lokowali. Najbliżej mieszkający Mazowsza Zlińcy mogli być 
właśnie osadzeni w pobliżu grodu w Tykocinie. 

Najwięcej Jaćwingów uszło jednak na teren Litwy46 i tej części ziem 
ruskich, która już była pod panowaniem litewskim. Jaćwingowie zmie
szali się tam z ludnością miejscową. Uchodzili tam też możni i inni 
„nobiles" jaćwiescy. Może od nich pochodzą liczne wsie drobnej szlachty 
za Grodnem i wzdłuż Świsłoczy o nazwach niesłowiańskich, jak np. 
Ejsymoty, Poczobuty, Gobiaty, Usnar, Sarosieki itp. Nawet niektóre ro
dziny litewsko-ruskie podawały, że pochodzą od Jaćwingów. Nie jest to 
jednak pewna tradycja. Również przy wyróżnianiu zawodne jest kry
terium imienne, gdyż Jaćwingowie i Litwini mogli używać podobnych 
imion47. 

44 Najpełniejsze, ale nie kompletne zestawienie wsi Prusów podała J. C h w a

l i b i  ń s k a, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948. Pierwszy zwrócił uwagę 

na możliwość występowania Jaćwingów jako Prusóv.t na IVIazowszu H. Ł o w m i  a ń

s k i  w iecenzji pracy A. K a m  i ń s k i e g o, Jaćwież ... , o.c., w „K•vartalniku IIisto

rii Kultury Materialnej", r. II (1954), str. 721. Zob. też A. W o 1 f f, l\1azo•vieckie 

zapiski herbowe z XV i XVI wieku, l(raków 1937 i Tul. P o  1 1  a k ó w  n a, Zanik 

ludności pruskiej, „Szkice z dziejów Pomorza", t. I, Warszawa 1958, str. 171-174. 
45 P. D u  s b u r  g, Chronicon ... , o.c., str. 145; J. C h w a 1 i b i  ń s k a, Ród Pru

sów ... , o.c., str. 49-51; I. K a p i c  a - M i  1 e w  s k i, Herbarz, Kraków 1870, str. 176-178. 
46 P. D u  s b u r  g, Chronicon ... , o.c., str. 145-146. 
47 Można przykładowo podać, że jeden z posłów jaćwieskich w 1255 r. nosił imię 

Jundil (Połnoje sobranije russkich letopisiej, o.c., t. II, szp. 831-835), a tak również 

miał na imię przodek rodu Jundziłłów. ów Jundziłł (żył w XV w.) był synem Raczki 
-Tabutowicza, który jako pierwszy w pierwszej połowie XV w. otrzymał grupę jezior 

na ziemiach dawnej Jaćwieży. J. W i ś  n i e  w s k i. Dzieje osadnictwa w powiecie su-
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W wyniku celowej niszczycielskiej działalności Krzyżaków i ucieczki 
ludności kraj Jaćwingów opustoszał. Dusburg zanotował: „Sic terra Su
doviae . . .  remanet desolata" jeszcze w kilkadziesiąt lat po opisanych na
jazdach 18. Odtąd Jaćwież zniknęła z kart historii jako kraj i lud, i to tak 
gruntownie, że przez dłu:ższy czas nie wiedziano nawet, jakie ziemie ona 
zajmowała49• Także i ziemie dzisiejszego powiatu augustowskiego opu
stoszały. Jako położone najbliżej najazdów ruskich wyludniły się już 
wcześniej zapewne. 

2. P o  d z  i a ł p 1 e m  i e n  n y  p o  ł u d n i o w e j  ,J a ć w i e ż y. Na
suwa się jeszcze pytanie, jaki odłam Jaćwingów zamies?.kiwał ziemie po
wiatu augustowskiego. Gdy książę Daniel z książętami mazowieckimi na
jechał na okolicę Priwiszcz w 1254-55, w bitwie brali udział J alwingo
wie, Zlińcy, Krismeńcy i Pokieńcy. Informacja ta, jak i jeszcze inne 
wzmianki, dowodzi, że mieszkali oni gdzieś w południowej Jaćwieży 50• Jak 
wiadomo, nazwa mniejszej jednostki lub odłamu plemienia bywa używa
na zamiennie - raz jako nazwa części, drugi raz jako nazwa całości. Dla
tego też nazwy Sudowów, którzy mieszkali zapewne nad rz. Sudonią, 
Krzyżacy używali jako określenia dla wszystkich Jaćwingów 51• Byli oni 
ich najbliższymi sąsiadami. Zapewne też pod tą nazwą byli znani dawnym 
Prusom. Uważa się również, że Litwini dla Jaćwieży używali nazwy Dai
nawa ••. Z kolei nazwa Jaćwingowie, po rusku Jatwiazie (wcześniej Jatvę
zie), był.a używana też dla wszystkich Jaćwingów. Jerzy N a 1 e p a  wiąże 
pochodzenie tej nazwy z rzeką Hańczą, nad którą mieli oni zamieszkiwać. 
Nazwę tę wyprowadza w następujący sposób: Antia-..Antivingag...;.Jęt
vęg-•Jatviag 53• Polacy przyjęli tę nazwę od Rusinów w formie Jaćwięg 
(stąd na Mazowszu Jaćwiężyno, Jaćwiążek)'4. Polacy wcześniej nazywali 

walskim od XV do połowy XNI1 w. (w:) Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzn y, 
pod red. J. A n t o  n i e  w i c z  a, Białystok 1965, str. 74. !'vioże ów Raczko, którego 
J. G l i n k a, Ród Klausucia \V wiekach XIII-XVI, „Studia źródłoznawczeH, t, V 
(1960), str. 35-···55, wywodzi ze Żmudzi, był potomkiem tego posła jaćwieskiego. 

B P. D u  s b u r  g, Chronicon ... , o.c .• str. 145-146. 
49 Dzieje stopniowego poznawania przeszłości Jaćwingów, a zwłaszcza ich sie

dzib i nazw. przedstawia wyczerpująco S, Z a j ą c z k o w s k i, Problem ,Jaćwieży„„ 
o.c., str. 7-56; t e  n ż e, O nazwach ludu Jadźwingów . .  „ o.c., str. 175-195. 

sn Połnoje sobranije russkich letopisiej. o.c., t. II, szp. 831-835; J. K a m  i ń s k i, 
Jaćwież„„ o.c„ str. 96-97. 

51 J. N a l e p a, Jaćwięgowie. Nazwa i lokalizacja, Białystok 1964. str. 41-46; 
S. Z a j  ą c z  k o  w s k i, O nazwach ludu Jadźwingów„.� o.c,, str. 188-19 1 ;  A. K a

m i ń s k i1 .Jaćwież . .. , o.c„ str. 29-32. Dlatego też Niemcy w czasie okupacji nazwali 
Suwałki Sudauen. 

52 S. Z a j  ą c z  k o  w s k i, O nazwach ludu Jadźwingów ... , o.c., str. 192; t e  n ż e, 
Problem Jaćwieży„.� o.c., str. 56; A. K a m  i ń s k i, Jaćwieź ... , o.c., str. 34--36, 87; 
J. N a 1 e p a, Jaćwięgowie, o.c., str. 46-47 i inni autorzy. 

$:'.! J. N a l e p a, Jaćwięgowie, o.c„ str. 7-40. 
51 J. N a 1 e p  a, JaćWięgov..rie, o.c., str. 23-37� A. K a m  i ń s k i, Jaćwież, o.c.� 
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Jaćwingów Prusami, gdyż ich początkowo nie odróżniali". Stąd też liczne 

są u nas nazwy pochodne od Prus, a wyjątkowo od Jaćwingów (znamy 
tylko 2 nazwy), i to pochodzące niewątpliwie z czasów, kiedy nazwa ta 

już była przyjęta od Rusinów. Mistrz W i n c e  n t y, który żył w końcu 
XII i w początkach XIII w., użył jeszcze innej nazwy. Napisał bowiem 
po łacinie, że „Pollexiani Getarum seu Prussorum genus" "· Uznał ich, 
jak widzimy, również za odłam Prusów. Nazwy Jaćwingów poza użyciem 
określenie Getae (co można czytać jako Jetae = Jaćwingowie) nie używał. 
Do niedawna badacze uważali, że pod łacińską formą Pollexianie kryje 
się polskie Polesianie lub nawet Podlasianie. Uznawali tę nazwę za pol
skie określenie Jaćwingów. Z a j ą c z k o w s k i uważa, że nazwa ta po

chodziła od polskiego określenia Jaćwieży, tj. od Polesia, oczywiście nie 
od Polesia nad Prypecią. Odrzucał słusznie jej związek z nazwą Podla
sie s1, która jako Podlasze pojawiła się gdzieś w końcu XV w.", a po
wszechnie weszła w użycie dopiero od 1 569 r. Nie ma żadnych dowodów, 
że ta nazwa była wcześniej znana. Liczne źródła mazowieckie z XV w., 
dotyczące ziem nad Bugiem, nazywają je ziemią drohicką, nawet ruską, 
a nigdy Podlasiem. Podlasie to nazwa nowa, której utworzenie i użycie 
miało wyraźnie cel polityc7.ny � odebranie Podlasia Litwie ••. Jednak 
Ł o w m i  a ń s k i  uważa, że Pollexiani to Podlesianie, wskazując na po
dwójne l u K a  d l  u b k a, mające oznaczać asymilację d!••. Podwójne ! 
można jednak tłumaczyć jeszcze w inny sposób. Kadłubek, negatywnie od

nosząc się do Jaćwingów, mógł celowo połączyć tę nazwę ze znanym sobie 

dobrze łacińskim słowem poUex (wielki palec, kciuk), aby wywołać skoja
rzenia pr�ezwiskowe w tej nazwie. Ostatnio Jerzy Nalepa doszedł do 
interesującego rozwiązania, że owi Pollexianie to po polsku Połekszanie61. 

Tak bowiem mogli Polacy nazywać Jaćwingów mieszkających nad rzeką 
Łek. Ich kraj, zwany w paru dokumentach Po!exia 62, występuje razem 

str. 14-----l5j S. Z a j  ą c z  k o  w s k i. O nazwach ludu Jadźwingów ... , o.c., str. 188; 
J. Y.l i ś n i e  w s k i, ślady jaćwieskie koło Tykocina?, „Problemy", R. XVII (1961) 
str. 662-663. 

ss Nauka nie przyjęła hipotezy E. K u c h a r  s k i  e g o, Co oznacza nazwa „se� 
lencja'• w kronice Galla-Anonima?, „Kwartalnik Historyczny", R.40 (1926), Ze gal
lowska Selencja to wcześniej uż:rwana przez Polaków nazwa dla Jaćwieży, a Jać
wingowie po polsku zw.ani byli Zlińcami (A. K a m i ń s k i, Jaćwież, o.c., str. 19). 

56 Mistrza Wincentego kronika polska, Monumenta Poloniae Historica, t. II, 
str. 421. 

"" A. K a m  i ń s k i, Jaćwież, o.c„ str. 24==25; S. Z a j  ą c z  k o  w s k i, O nazwach 

ludu Jadi;\vingówu., o.c .• str. 183. 
ss Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka, t, )CXVII, St. Petersburg 1910, kolumna 576. 
59 S. Z a j  ą c z  k o  w s k i, Problem Jaćwieży ... , o.c., str. 2i1·�26. 
60 H. Ł o w m i  a ń s k i, c,ytowana wyżej recenzja książki lt. Kamińskiego o Jać· 

wieży, o.c„ str. 718. 
fit J. K a l e  p a, Jaćwięgowie, o.c .• str. 47-49. 
lli! Preussisches Urkundenbuch, o.c., t. I, cz. 1, nr 267 (str. 203), R.1253; nr 303 

(str. 226). R.1255; nr 331 (str. 240), R.1257; tamże, t. I, cz. 2, nr 10 (sir. 6), R.1257; 
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z nazwą Galindia (pruscy Galindowie sąsiadowali od zachodu z J aćwin
gami). Tłumaczenie J. Nalepy, mające jeszcze 

'
słabe punkty (po polsku 

chybaby było Połcze, Polecze, Połczanie, Poleczanie), bardzo przemawia 
do przekonania pod względem rzeczowym, gdyż nawiązuje do nazw typu 
Pomorze, Pomezania, Zawkrze itd. Powstanie tej nazwy również byłoby 
zrozumiałe, gdyż Jaćwingowie sąsiadowali z Mazowszem poprzez rz. Łek. 
Nasuwa się jednak jeszcze jedna myśl, którą już wyżej wypowiedziałem. 
Czy te w ogóle nie jest wymysł Kadłubka, przejęty następnie na krótki 
czas przez dyplomację? Czy to nie jest sztuczny termin lacinski, nawią
zujący z jednej strony do łacińskiego pollex, a z drugiej do rzeki Łek• 
Przy dalszych rozważaniach nad tą nazwą należy jeszcze zwrócić u wagę 
na nazwę Lixdunen, występującą na poilldniowych terenach pojaćwies
kich63. 

Źródła wymieniają jeszcze nazwy mniejszych jednostek terytorial
nych. Było wiele prób ich lokalizacji. Podam tylko ostatnie, odnoszące 
się d'o terytoriów umieszczanych w okolicach Augustowa. Na południowej 
Jaćwieży lokuje prof. H. Łowmiański ziemię D e y n o  w e "'· Podstawą 
lokalizacji są nazwy znane w tej ziemi: Sentane, Dernen, Cresmen, Gu
biniten, Welzowe, których doszukuje się w nazwach wsi na południe od 
Olecka: Sentken ( =Sędki), Dziarnowo, Krzysewen (= Krzyżewo) oraz 
nazwy wsi Danowo k. Rajgrodu, Danowskie k. Augustowa i Gulbiniszki 
k. Kopciewa. Identyfikacja ta nie jest właściwa, gdyż są to nazwy wsi 
nowych, z okresu kolonizacji z XV i XVI, a nawet XVII w. (Danowskie), 
których nazwy zostały przyniesione (może poza Gulbiniszkami) przez 
osadników. Przeciwko lokalizacji Deynowe w południowej Jaćwieży prze
mawiają także źródła, które, opisując wyprawy książąt ruskich właśnie 
na południową Jaćwież, milczą o tej ziemi '5. Idąc też za wymową źródeł 
rezygnuję z umieszczenia Deynowe nad jez. Tajno, co . czyniłem w arty
kule z 1961 r.66 Bardziej ważkie racje przemawiają za lokalizacją A. Ka
mińskiego i J. Nalepy, którzy umieszczają Deynowe na wschód od Nie
mna, naprzeciw Merecza. A. Kamiński mówi, że zaraz po przeciwnej 
stronie Niemna na Litwie znajduje się skupienie nazw Dajnowo (ucie
kinierzy z Deynowe uchodzili na najbliższe tereny litewskie). J. Nalepa 
po lokalizacji innych ziem na poilldniowej Jaćwieży miejsce dla Deyno-

Urkundenbuch des Bistums Culm, wyd. W o e I k y, t. I, 1885, nr 36 (str. 22-23). Pod 
rokiem 1273 Długosz zapisuje „terra Polesitarum" (J. D ł u g  o s  z, I:Iistoria ...• o.c„ 
t. III, str. 430). 

6.3 Die littauis.chen Wegeberichtc ('iv:) Scriptore.s rerum prussicarum, t. II, Lipsk 
1863, str. 690 i 691. 

54 H. Ł o w m i  a ń s k i, Studia.„1 o.c., t. II, str. 41-42. 
"5 A. K a m  i ń s k i, Jaćwież, o.c„ str. 34, 94. Powoływany w recenzji przez prof. 

H. Łov."'1Uiańskiego, o.c., str. 720 latopis z XVIl w. Krasińskiego należy odrzucić. 
Jego autor nawet nie wie, gdzie leży Rajgród, który umie.<;zcza nad Biebrzą. 

&6 J. W i ś  n i e  w s k i, Domniemane ślady.„, o.c., str. 226. 
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we znajduje też na tym samym obszarze nad Niemnem. Znajduje tam 
nawet bagno Daina pod Świętojeziorami. Czy można wysunąć przypusz
czenie, idąc za starszymi autorami, że Deynowe leżało po obu stronach 
Niemna? Wyjaśniłoby to, dlaczego w 1253 r. Mendog ustąpił tylko połowę 
Deynowe. A Kamiński kategorycznie sprzeciwia się tej lokalizacji"· 
Bliskie sąsiedztwo Deynowe z Litwą mogło też powodować, że nazwa 
Dainava zapewne też była nazwą używaną przez Litwinów•• dla całej 
Jaćwieży. Stąd też powszechność tej nazwy na Litwie. 

H. Łowmiański również na południowej Jaćwieży na zachód od Augu
stowa lokalizuje K i m  e n  o w (P o k i m a), uważając ją za część Deyno
we. Wskazuje przy tym ostrożnie na nazwy Kamionka Nowa i Stara, 
a w innym miejscu na nazwę wsi Chomentowo". Łączenie tych nazw 
z nazwą Kimenow nie jest słuszne. Wieś Chomentowo założyli w XVI w. 
Chomentowscy z Chomentowa na Mazowszu; nazwa Kamionka jest bar
dzo pospolitą nazwą dla małych rzeczek, a w tym wypadku również do
tyczy wsi. Ze źródeł wynika, że Kymenow leżała rzeczywiście gdzieś w po
łminiowej Jaćwieży. A. Kamiński na podstawie analizy danych źródłowych 
umieszcza ją w zachodniej części południowej Jaćwieży, na zachód od jez. 
Szelment7•. 

Także w okolicy Augustowa umieszcza H. Łov.n:niański, St. Zającz
kowski i inni autorzy siedziby Z 1 i ń c ó w. Częściej wymieniają ich źró
dła ruskie, więc zapewne mieszkali na południu ,Jaćwieży, jak sąd7l 
H. Łowmiański, na granicy z Mazowszem. Tenże uczony łączy ich nazwę 
za E. K u c h  a r s k i m  z nazwą wsi Gliniski. B u g  a uważał, że centralny 
gród Zlińców leżał w miejscowości Żyliny, na północ od Augustowa. Wieś 
Gliniska jest nowa, jej nazwa zaś starsza, gdyż była w XVIII w. nazwą 
ostępu leśnego. Również wieś Żyliny jest nowa, ale jej nazwa jako nazwa 
puszczańskiej łąki jest już znana od XVI w. Drugie Żyliny koło jeziora 
Serwy też są nowe. Brak danych co do ich jaćwieskiego pochodzenia. 
A. Kamiński także Zlińców lokalizuje w południowej Jaćwieży, gdyż -
jak wynika z ruskich latopisów - wojska ruskie zaraz po przekroczeniu 
granicy walczyły ze Zllńcami. Ich siedziby umieszcza przy Rajgrodzie 71• 
Kto wie, czy z ich nazwą nie stoi w jakimś związku nazwa Solniki, Sze
listowo, Żelistowo (dziś Solistówka), obejmujące niegdyś teren na wschód 
od Rajgrodu. Może nazwę Zlińcy można też było czytać jako Zolińcy, 
Żelińoy. 

01 Preussisches Urkundenbuch, o.c„ t, I� cz. 2, nr 39; A. K a m  i ń s k i, Jaćwież, 
o,c., str. 36, 87, 106 i mapa nr 1 ;  J. N a 1 e p a1 Jaćwięgowie1 o,c., str. 46--47. 

aa s. z a j  ą c z  k o  w s k i, Problem Jaćvrieży ... , o.c„ str, 56; t e  n ż e, O nazwach 

ludu Jadt\\1ngów ... ) o.c., str. 192.. 
69 H. Ł o w m i  a ń s k i, Studia •.. , o.c., t. II, str. 43, 74, 

70 A. K a  ro i ń s k i, Jaćwiei, o.c., str. 103-105. 
11 H. L o w m i  a ń s k i, Studia ...• o.c., t. I, str. 74; t. II, str. 43; A. K a  ro i ń s k i, 

Jać-\vież, o.c., str. 96--97, mapa nr 1. 
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Łączenie innej nazwy jaćwieskiej, D e r n e n, z nazwą osady Dora 

koło Szczerby jest błędne, gdyż jest to mały folwarczek, założony w dru

giej połowie XIX w., zapewne tak nazwany zgodnie z ówczesnym zwy

czajem od imienia osobowego, a więc w tym przypadku od Doroty. 

Jak widzimy, łączenie nazw jaćwieskich z XIII w. z nazwami nowych 

wsi jest zawodne. Raczej należy zwrócić uwagę na nazwy wodne, które 

są o wiele trwalsze. Poza tym nazwy plemienne często pochodzą od nazw 

wodnych. Niestety, żadna nazwa wodna z okolic Augustowa, jak Dowspu

da, Necko, Netta, Sajno, Dręstwo, Jegrznia, Tajno, Serwy itd„ choć nie

jedna z nich niewątpliwie sięga czasów jaćwieskich, nie kojarzy się ze 

znanymi ze źródeł ruskich czy krzyżackich nazwami części południowej 

Jaćwieży (Krismency lub Krasima, Cresmen, Zlińcy lub Zlina, Silia, Po

kieńcy lub Pokima, Kymenow). Może któraś nawiązywała do nie znanej 

nam jaćwieskiej nazwy Jeziora Rajgrodzkiego. Dlatego też należy, przy

najmniej na razie, zrezygnować z ich bliższej lokalizacji. Jedynie imię 

wodza Skomanda z ziemi Krasima, jako bliskiej nazwie jeziora Sko

mętno, może dowodzić, że ziemia ta leżała nad tym jeziorem. Tak też ją 

identyfikują badacze, poczynając od H e n n e n b e r g e r a 12, który żył 

w XVI w. Należy zauważyć, że akt z 1422 r. wymienia: „Mervnyschky 

usque in Skoymontischki ad aream Schoymonthi et ab hinc ulterius in 

lacum Rayhrod"73• W akcie tym niewątpliwie zawarta jest wiadomość 

o dawnej osadzie jakiegoś Skojmonta, którą należy łączyć z jednej strony 

z dworem Skomanda, wspomnianym przez Dusburga, a z drugiej z jez. 

Skomętno, nad którym znajduje się na południowym brzegu grodzisko. 

Ze źródeł też wynika, że ziemia Krismeńców leżała gdzieś w południowej 

Jaćwieży, na drodze wypraw ruskich 74. Bardzo możliwe, że jez. Skomętno 

pierwotnie nosiło nazwę Krasima. Sława Skomanda mogła wyprzeć dawną 

nazwę. Jeszcze w XVI w. aż pod Lejpunami w pobliżu Niemna była znana 

„droga Skumontowa" 75, prowadząca z okolic Merecza do kraju Skomanda. 

Inne nazwy mogły zaginąć bez śladu, stąd też trudności w ich do

kładniejszej lokalizacji. Można tylko twierdzić, że w południowej Jaćwie

ży mieszkali Krismeńcy, Zlińcy i Pokieńcy. Jeżeli Pokieńcy siedzieli naj

bardziej na zachód, a Krismeńcy nad jez. Skomętno, to dla Zlińców miej

sce wypada w części wschodniej. Może więc właśnie w okolicach Augusto
wa mieszkali Zlińcy. Z pewniejszą odpowiedzią trzeba czekać na dalsze 

badania archeologiczne, językoznawcze i historyczne. Szczególnie należy 

zwrócić uwagę na znane archeologom grodziska w Rajgrodzie, nad jez. 

72 A. K a m i ń s k i, Jaćwież .. „ o.c„ str. 102. 

73 Codex epistolaris Vitoldi, wyd. A. P r  o c h  a s  k a, Kraków 1882, str. 552. Błę

dnie odczytano lub wydrukowano Vayhrod. 

14 A. K a m  i ń s k i, Jaćwież, o.c„ str. 101-103. 

75 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do 

XIX w. (w:) Materiały do d2.iejów ziemi sejneńskiej, pod red. J. A n t o  n i e  w i

e z a, Białystok 1963, str. 32. 
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Krzywym, w Wierzbowie 76, a także na nie znane im inne obiekty (które 
wymieniam na dalszych stronach), zwłaszcza koło Pomian i \V miejscu 
Pobojna Góra nad Biebrzą oraz na Zamczysko w Grabowie. 

3. P o  u p  a d  k u  J a ć w i e ż y. Wraz z pustoszeniem Jaćwieży zani
kały stare osady jaćwieskie. Pozostałe po nich resztki domów stopniowo 
ginęły i wkrótce trudno było je zauważyć, tym bardziej dziś oko ludzkie 
już nic nie zauważy. Po ich mieszkańcach pozostały kości na cmentarzys-

Rys. 3. R a j g r ó d, pow. Grajewo. Grodzisko jaćwieskie na półwyspie jez. Raj
grodzkiego. 

kach, łatwiejszych do odkrycia. Dotychczas w okolicach Augustowa od
kryto i zbadano cmentarzyska: jedno w lesie Necki Borek między Nettą 
i Białobrzegami z III-V w. i dwa w Bargłowie Dwornym i Judzikach 
z III w., Borzymach z II-III w. oraz nie badane na łące Żurawiniec 
w Kroszewie77. Mniej pewne są występujące tu i ówdzie tak zwane Mo-

76 A. K a m  i ń s k i, Materiały do bibliografii archeologicznej Jaćwieży od I do 
XIII wieku, „Materiały Starożytne'', t. I (1956), str. 259. 

n J. O k  u l  i c z, Cmentarzysko z III-V w.n.e. w miejscowości Netta, pow. 
Augustów, „Wiadomości Archeologiczne", t. XXII (1955), str. 284-303; J. M a r  c i
n i a k, Dwa cmentarzyska ciałopalne z okresu rzymskiego w Judz.ikach i Bargłowie 
Dwornym w pow. augustowskim, „Wiadomości Archeologiczne", t. XVII (1950-1951), 
str. 47-76; A. K a m  i ń s k i, Materiały do bibliografii..., o.c., str. 208-209, 226. Por. 
także ostatnio: M. K a c z y ń s k i, The cerneteries dating from the Roman and 
Great Migration periods in the Augustów Great Lakes Region „Acta Baltico-Sla

\"ica", vol. 4 (1966) str. 79--108, oraz bardziej ogólnie J. A n t o  n i e  w i c z, The Su
dovians, Białystok 1962. 

3 Studia i materiały 
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giłki, gdyż mogą to być cmentarzyki jeszcze z XVIII w. Jedynie Mogiłki 
na wschód od wsi J aziewo, bliskie nazwie sąsiedniej wsi Mogielnica, mogą 
być starym cmentarzyskiem. Inne pola Mogiłki są znane przy wsiach: 
Łabętnik (na północ od wsi), Gorczyca (przy wsi), na wschód od wsi 
Barszcze (Materiały T. Zdancewicza). 

Po jaćwieskich grodach zostały rozsypujące się zwaliska grodzisk. 
Z terenu pow. augustowskiego nie znamy pewnego, przez archeologów 
stwierdzonego grodziska jaćwieskiego, choć niewątpliwie i tutaj też były 
ich grody. A. Kamiński 7ą za K 1 e e  m a  n n e m  wymienia jakieś grodzisko 
w Topiłówce przy szosie Augustów-Rac?Jtl, którego istnienia jeszcze nie 
potwierdzono. W źródłach i w nazwach zachowały się pewne wiadomości 
o ewentualnych obiektach archeologicznych. Godna uwagi jest informa
cja o jakimś w a I e  koło wsi Walne, idącym w kierunku jeziora Wigry. 
Widział go jeszcze w 1867 r. A. O s  i p o  w i c z  i znany on był w dawnych 
wiekach: w 1559 r. wspomniano ostęp i uroczysko przy tym wale, nazwa
ne od niego Walny Ostęp lub Walne Uroczysko względnie Walny Las. 
W 1726 r. ustalono, że granica kamedulska ma iść „do wału quondam ko
panego, przez wał". Wymienia go również źródło z 1782 r."" Zapewne 
leży on w lesie Kopana Górka na płn. zach. od wsi Walne (Materiały 
T. Zdancewicza). Wał ten może pochodzić z czasów jaćwieskich, ale może 
też należeć do urządzeń obronnych, związanych z obroną dworu litewskie
go na Wigrach. W każdym razie ten interesujący obiekt powinni zbadać ar
cheologowie. Należy również zwrócić uwagę na wymienione w doku
mencie z 1536 r. miejsce zwane K a m  i e  n n y  L o c h  na granicy pruskiej 
koło wsi Przepiórki (zob. o nim dalej na str. 99-100), na uroczysko 
O k  o p  lub K o p  i e  c, znane od XVI w. (okolica dzisiejszej wsi Kopiec), 
na pagórek P o  b o  j n a G ó r a nad Biebrzą na południe od wsi Czar
niewo (wzm. 1650), gdzie zachowały się jakieś wały. Może też coś było 
nad jez. Pobojno w puszczy. Należy też zbadać, cz,y ślady grodzisk nie 
kryją się w uroczysku H a  r a d  z i e  c na prawym brzegu rz. Walkusz 
(ok. 2 km od ujścia do Czarnej Hańczy). Mniej pewna jest wskazówka 
w nazwie uroczyska H r  a d  a na wschód od Koziego Rynku. Jakiś stary 
szaniec znajduje się w uroczysku O k  o p  na płn. zach. od Rubcowa. Na 
mapie T e x t  o r  a - S o t  z m a  n n a z ok. 1800 r. jest tam w okolicy też 
oznaczony jakiś Stary Szaniec, ale bardziej na zachód, na południe od 
Królowej Wody. Nie są więc one identyczne lub może Stary Szaniec źle 
u;n;eszczono na tej mapie. Gdzieś w okolicach Muł w dawnej Puszczy 
Przelomskiej był ostęp H o  r o d  i s z c z e  (wzm. w XVII w.). Pole i łąki 

73 A. K a m  i ń s k i, Materiały do bibliografii. . .  , o,c„ str. 256. 
TI! J. W i ś  n i e w  s k i, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim .. „ o.c., str. 63, 

72, 81, l18; t e n ż e. Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim„., o.c„ str. 137; CHAP

-Lwów, fond 181, op. 2, od 3b, nr 10-32, k, 43 v.; A. K a m i ń s k i, Materiały.„, o.c., 
str. 258. 
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o nazwie Z a m  c z y  s k o  jest znane na południe od osady Czarny Grąd 

(na płd. od Promisk), inne o tej nazwie w bagnie na północ od wsi 

Długie i Cisów, a wzgórze Zamczysko w Grabowie (na płd. od dawnego 

dworu). Tak samo konieczne jest zbadanie wałów w miejscu D u  ź y W a ł 
i M a ł y  W a ł na wschód od Pomian między bagnem Brzozowa Biel 

a drogą do Bargłowa. (Dane dzisiejsze pO\vyźszych nazw w tym zesta
wieniu z Materiałów T. Zdancewicza), „Słownik geograficzny" (t. XV, 
str. 625) pisze o jakiejś starożytnej drodze przez bagna w Jagłowie. 

Najbliższym znanym grodem jaćwieskim był R a j, wznoszący się 

na jednym z niewielkich półwyspów wschodnich jeziora zwanego dziś 
Rajgrodzkim. Był to jeden z głównych grodów jaćwieskich"' i strzegł 

.Taćwieży na granicy południowej, na drodze najazdów ruskich i mazo

wieckich. W 1253 r. był już zniszczony; idące wojska króla Daniela wi

działy jego zwaliska •1• Mimo zniszczenia znaczenie strategiczne tego 

grodu w dalszym ciągu było wielkie. Dlatego też należy sądzić, że ko

lejni zdobywcy tych okolic starali się na nowo ten gród odbudowywać. 

aby z jego pomocą utrzymać swą zdobycz (wiemy, że był odbudowywany 

w 1 360 r. przez K a z i m i e r z a  W i e l k i e g o). Nie był jeszcze badany 

przez archeologów polskich, jakieś badania przeprowadzali na nim ar

cheolodzy niemieccy w latach 1915-1916•2, Bardzo możliwe, że gdy był 

w rękach książąt mazowieckich lub litewskich, pod jego wały schronili 

się też Jaćwingowie, którzy mogli tu przetrwać do XV w. Kronikarz 
z XVI w., Maciej S t r y j  k o  w s  k i, w swej kronice pisze, że za jego 

czasów żyli jeszcze Jaćwingowie koło Rajgrodu••. Niestety, inne źródła 

z początku XVI w. dotyczące okolic Rajgrodu nie potwierdzają tego. 

Wymieniają wprawdzie nazwy i imiona pochodzenia bałtyckiego, ale 

mogą one być nowego pochodzenia ····- litewskiego. 

Gród ten zachował swą jaćwieską nazwę, gdyż był dobrze znany są

siadom. Także do naszych czasów przetrwało jeszcze kilka wymienionych 

już przeze mnie nazw (Mieruniszki, Priwiszcza, jez. Skomętno) oraz sporo 

nazw wodnych. Jaćwieskimi są nazwy jezior: W i g r y  (jeszcze za czasów 

Długosza i w pacz. XVI w. Wingry•4), S a j  n o, S e  r w y  (=Jelenie), 

so A. K a m  i ń s k i, Jaćwież, o.c.j str. 98-101. 

81 IIipoteza W. S e m k o  w i c z  a, Przyczynki dyplomatyczne z wiekó\v średnich, 

„Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250 rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskie

go", t. II, (1912), str. 4.2 i S. Z a j  ą c zk o w s k i e g o� Najdawniejsze polskie osadnictwo 

na Pedla.siu, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. V (1936), str. 35, 

że to były ruiny mazowieckiego grodu z.burzonego przez Jaćwingów, nie utrz�,rmała 

się. A. K a m  i ń s k i, Jaćwież, o.c., str. 99-100. 

s:i: B. E h  r 1 i c h, Der Schlossberg in Rajgrod (Polen) {w:} Festschrift �Ą_dalbert 

Bezzenberger ... , Getynga 1921, str. 31··-38, tabl. IV. 
83 M. S t r y j  k o w s k i, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi.„, 

Warszawa 18461 t. I, str. 184. 

M J. W i ś  n i e v,; s k i, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim„., o.c., str. 62_ 
W dokumencie z 1507 r. też dwukrotnie występuje :forma Wingry: poczonszy od do-
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N e c k o  (pierwotnie Metis), T a j  n o, D o  w s p  u d  a (dziś jezioro i rzeka 
Rospuda), K a  I e j t y. może też D r ę s t w o. Nazw rzek jest mniej, za
pewne tylko N e t t  a (pierwotnie Meta), B i e b r z a  (od bałtyckiego be

bras"'), W o I k u s z  (pierwotnie Wilkus), może też S z c z e b r a, J e
g r z n i a oraz bagno T r o k  i e  1 e między Jeziorkami i Rudkami". Nazwy 
innych, przeważnie mniejszych jezior i rzeczek są nowe87) słov-,riańskie. 
Ich dawne nazwy jaćwieskie zanikły. Nazwy większych obiektów były 
niewątpliwie znane obcojęzycznym sąsiadom, wśród których ponadto 
osiedlili się emigranci jaćwiescy••. Ulegli oni na Litwie lituanizacji, a na 
Rusi rutenizacji. W XVI w. było używane w Prusach określenie „Sudini 
seu rutheni"39. Zapewne dotyczyło ono zruszczonych Jaćwingów, którzy 
osiedlali się na wschodnich krańcach państwa pruskiego w czasie ich 
kolonizacji ludnością przybywającą z Mazowsza i sąsiednich ziem 
W. Księstwa Litewskiego. 

Na opustoszałej .T aćwieży pozostały nie tylko ślady osad, cmenta
rzyska i rozwaliny grodów, ale niewątpliwie również jakieś resztki lud
ności jaćwieskiej 90, które nie dotrwały jednak do czasów ponownej ko
lonizacji tych ziem w następnych wiekach. Albo wymarły one, albo -
jak sądzę zostały wysiedlone za czasów wielkich książąt litewskich. 
Taką osadą jaćwieską mogła być na wyspie jeziora Wigry osada odkry
tych przez prof. K. O. Falka Wigran, których następnie usunięto, aby 
wybudować dwór myśliwski dla wielkich książąt ''· Śladów innych, dlu-

rohi szto k Wingrom od Perstunia idiet ... do dorobi szto k Wingrom idiet" (Biblio
teka Kórnicka, rkp 1308, Pamiętnik rodu Lltaworów Chreptowiczów, bez paginacji). 

ii;; A. K a m  i ń s k i, Pogranicze ...• o.c., str. 29. 
&i Pokrewne nazwy jezior i rzek można spotkał na ziemiach dawnych Prusów, 

np. jeziora Sajno i Małe Sajno (pow. piski), Sajno (dziś łąki. pow. reszelski), Saj
mino (pow. ostródzki), Serwin {dziś Sarz. pow. mrągowski), Serwent (pow. olsztyń
ski). Wilkus (pow. węgorzewski}. Wilkusz i Wilkuszki (pow. piski)� bagno Sajno 
(pow. kętrzyński), łąki Wilkusie (pow. piski), rzeki: Sajna (w pow. reszelskim i kę
trzyńskim), Sajnówka (pow. piski), Wilkus (pow. piski) - wg G. L e  y d  i n  g, Słownik 
nazw miejscowych okręgu mazurskiego, cz. II, Nazwy fizjograficzne, Poznań 1959, 
str. 119, 174, 220, 237, 2'16, 280, 281, 288, 289, 296, 301, 311, 380. Z tej bardzo cennej pracy, 
zawierającej materiał zebrany przez autora w ciągu wielu lat w terenie i z litera
tury, mo±nu znaleźć wiele nazw) należących do pokrewnych typów, np. na -ajno, 
jak Łuknajno. Kirsajno, Ś\\-iętajno itd. 

a7 Nowa też jest n azwa rzeczki Pruska (dziś Kamiennybród) i wsi Pruska nad 
nią założonych. Określa ona rzeczkę płynącą z Prus. 

ss J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa pow. suwalskiego„„ o.c.) str. 63; Nazwy 
najbliższych wsi, wskazujących na ich jaćwieskie- pochodzenie, podałem wyżej na 
st-. 26. 

89 M. T o e p p e n, Geschichte :rviasarens, Gdańsk 18701 .str. 217, przypis 3, 
so A. K a m  i ń s k i, Jaćwież, o.c., str. 96. 
e1 K. O. F a  1 k, Wody wigieTskie i huciańskie, t. I, Uppsala 1941, str. S-10. 60-62;

J. W i ś n i e w s k i, Domniemane ślady ... , o.c„ str. 226; t e n ż e, Dzieje osadnictwa 
w powiecie suwalskim,„, o.c„ str. 56-57. W opisach dróg krzyżackich wiodących 
przez ziemie jaćwieskie na Litwę brak nazwy Wigry. Albo jezioro to występowało 
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żej istniejących osad jaćwieskich doszukiwałem się w nazwach uroczysk 
puszczańskich, które były zwane sieliszczami lub z litewska apidemiami. 
Z terenu pow. augustowskiego znane są tylko dwa takie s i  e 1 i s z c z  a. 
Jedno z nich, K o r o 1 e w o nad Krasnym Borem, leżało na północ od 
rz. Dowspudy, zapewne na wzgórzu zvvanym Dworczyska, a na zachód 
od dzisiejszej wsi Podkrólówek w pobliżu łąki Królewo, Królewek i rzecz
ki Królewki 92• Drugie, W i s  z n i e  w o, wzmiankowane w 1541 r. leżało 
gdzieś między wsią Wysokie i Pruska Mała". Sieliszcza te oczywiście 
miały już nazwy słowiańskie. 

Istnienie tych ewentualnych, nielicznych, ukrytych wśród borów, ba
gien i jezior osad jaćwieskich nie zmieniło zasadniczego charakteru ziem 
pojaćwieskich. Była to ogromna puszcza, pokrywająca całą dawną zie
mię Jaćwingów 94• Przerywały ją tylko znaczne przestrzenie jezior, ba
gien, łąk i doliny rzek, wzdłuż których też ciągnęły się mniej lub więcej 
szerokie pasy łąk. Doliny rzek ułatwiały orientację i one też wytyczały 
drogi w puszczy. 

4. R o z b i ó r  z i e m  p o  j a ć w i e s k i c h. Do tej celowo wyludnio
nej ziemi jaćwieskiej zgłaszali pretensje wszyscy sąsiedzi. Krzyżacy, 
którzy doprowadzili do upadku i zupełnego zniszczenia Jaćwieży, uważali 
jej ziemie za swoją zdobycz. Leżała ona poza tym na trasie ich dalszej 
ekspansji na wschód, na ziemie litewskie. Po ostatecznym pokonaniu 
Jaćwieży w 1283 r. od razu ruszyli dalej. Już w 1284 r. najechali 
Grodno 95• Prowadząc ze sobą 'jeńców jaćwieskich, a potem litewskich 
i ruskich, używali �eh jako swoich przewodników po bezdrożach pusz
czańskich. 

Na najazdy krzyżackie Litwini odpowiadali dalekimi wypadami w głąb 
państwa krzyżackiego. Litwini też w dalszym ciągu kontynuowali nac 
jazdy na Polskę, utrudniając ekspansję książąt mazowieckich na Jaćwież. 
Jak już wspomniałem, kiedy Jaćwież jeszcze istniała, krzyżacy ustąpili 
w 1254 r. trzecią część ziemi jaćwieskiej ks. Siemowitowi mazowieckiemu 
i królowi Danielowi 96• Wspomniałem również, że zapewne granicą tego 
podziału między Mazowsze a książąt ruskich była na południowej Jać
wieży rzeka Netta. Nasuwa się jeszcze pytanie, jaki był cały zasięg części, 

pod inną nazwą, np. Glummes Assern, albo drogi krzyżackie musiały omijać to je

zioro. Kto wie, czy tutaj nie znajdowało się już wcześniej w XIV w. wzniesione 

silne umocnienie litewskie. 

92 Rewizja puszcz ... , o.c., str. 52; J. W i ś  n i e  w s k i, Domniemane ślady ... , o.c., 

str. 223-231; t e  n ż e, Jeszcze raz o domniemanych śladach osad jaćwieskich, „Rocz

nik Białostocki'', t. III (1962), str. 397-400; t e  n ż e, Dzieje osadnictwa w powiecie 

suwalskim ... , o.c., str. 57-58. 
93 Akty -izdawajemyje Wilenskoju Kommissjeju, t. VII, Wilno 1890, str. 302. 
94 A. K a m  i ń s k i, Jaćwież, o.c., str. 39, 95-96. 
95 P. D u  s b u r  g, Chr9nicon ... , o.c., str. 147. 
96 Preussisches Urkundenbuch, o.c., t. I, cz. 1 ,  nr 298 (str. 221-222). 
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do której zgłaszali pretensje książęta mazowieccy. Wschodnią granicę 
na Netcie potwierdza układ graniczny mazowiecko-litewski z 1358 r. 

Gorzej jest z ustaleniem granicy północnej i zachodniej. W granicach 
tych zapewne miały się znaleźć wsie podbite w czasie najazdu w 1 254/55 r., 
a więc tereny nad jez. Rajgrodzkim, jez. Skomętno i kolo wsi Priwiszcza. 

Kto wie, czy przebiegu tej granicy nie odbija polski opis granicy z krzy
żakami, podany w czasie sporów granicznych w latach 1 532 ··-1545. We

dług zeznania świadków Mikołaja i Jana braci T a  t a r y  n ó w  oraz 
R i e  d k i, ziemian rajgrodzkich, wielki mistrz zmienił granicę mazo

wiecko-pruską w tym czasie, gdy miał w zastawie ziemię wiską (tj. w la

tach 1382-1401). Wtedy miał ją przesunąć z jez. Sunow (jez. Sumowo 
na zachód od Ełku) na bród między Boguszami i Prostkami. Pierwotnie 

granica miała biec od tego jeziora przez później założone wsie: sioło Kar

mona na Przekopce, Chełchy, koło s t  o ł b ó w  nad jez. Rokgort, prze
zwanym przez Prusaków Jeziorem Golubskim od pierwszych osadników 
Golubków 97, w jeziorze tym utopiła się p u s z k a  (armata) w. ks. Wi

tolda wraz z 8 woźnikami, gdy przechodzili z nią po lodzie. Dalej gra

nica miała iść przez Mikołajskie (�Mikołajki), Wysokie), jez. Skomątno, 
wieś Skomątno, Krzyżewo, Koleśniki, Prejwiszki, Ginie i Turowo. W tym 
czasie owych wsi jeszcze nie było, była tylko rozległa puszcza, należą

ca do Rajgrodu, w której barcie mieli również bartnicy z dalekiej Wizny. 
Wsie te zaczęto zakładać według tych świadków dopiero po śmierci 
w. ks. Zygmunta (zm. 1440) 9•. Założono tam 45 wsi, wymienionych 

w aktach sporów grdnicznych. Krzyżacy zaprzeczali temu, twierdząc, 

że granica biegła zawsze od Kamiennego Brodu przez J ez. Rajgrodzkie". 

Z braku źródeł trudno dziś orzec, która strona miała rację. Nie należy jed
nak wyłączać przypuszczenia, że zeznania świadków rajgrodzkich zawierają 

tradycję zasięgu pretensji mazowieckich w południowej Jaćwieży. W ta

kim razie również okolice Ełku należy uznać za ziemie przyznane niegdyś 

książętom mazowieckim. Krzyżacy, choć jeszcze w 1260 r. potwierdzili 

s1 Ta wiadomość jest chyba mylna. Według źródeł z 1440 r. koło wsi Golubki 
biegła z Łeku (Ełku) droga litewska. fW. K ę t  r z y ń s k i, O ludności polskiej, .. , o.c., 
str. 449), jezioro to jest więc identyczne z. jez. S\.vansee, nad którym biegła droga 
krzyżacka na Litwę v1r końcu XIV w. (Wegeberichte„„ o.c„ nr 88 i 89, str. 702-703. 
Swansee jest tłumaczeniem bałtyckiego Gulbinis {jez. Łabędzie). z czego Mazowsza
nie zrobili Golubie, Golubki. 

911 Zgadza się to z danymi W. K ę t r z y  ń s k i  e g o, O ludności polskiej ... � o.c,1 
str, 449-450. Pierwsza wieś założona na spornym terenie powstała \V roku 1439, 
druga Gołubka w 1440 r. Irtne w latach następnych. 

99 Archiwum Główne Akt Dav.rnych w Warszawie (dalej cyt. AGAD). Metryka 
Litev.rska, kopia warszawska (dalej cyt. ML) 215/ks. 57) str. 43-48; W. P o c i e c h  a, 
Królowa Bona� t. III, Poznań 1958, str. 146�·147 i L. K o  1 a n k o  w s k i, Zygmunt 
��ugust� wielki książę Litwy do roku 1548, Lwów 1913 (dają inną, niewiele różniącą 

się wersję opisu granicy, zob. dalej str. lOG--101). 
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przyznanie części JaćwieZy Mazowszu!Oo, później nie chcif�]i zastosować 
się do tego. Dążyli nie tylko do opanowania całej Jaćwieży i Litwy, ale 
także części wschodniego Mazowsza 101• Wprawdzie im się to nie powiodło, 
ale za to nie wpuścili książąt mazowieckich na .Jaćwież. W układzie gra
nicznym z Mazowszem z 8.XI.1343 r. granicę mazowiecko-pruską popro
wadzono• w części wschodniej od ujścia rzeki Wincenty (do rz. Pisy) do 
brodu na rz. Łek (= Kamienny Bród), stąd w dół rzeką Lek do rz, Biebrzy 
i tą rzeką aż do jej źróde1102. Krzyżacy uznając panowanie mazowieckie 
na południe od rzeki Łek i wLdłuż całej górnej Biebrzy aż pod Grodno 
równocześnie uznali się za panów Jaćwieży. Jednak Litwini uniemożli
wiali im zajęcie ziem jaćwieskich. Także książęta mazowieccy nie zrezy
gnowali z pretensji do części Jaćwieży. Swiadczy o tym układ graniczny 
z Litwą z 7.VIII.1358 r. Wysłane przez obie strony komisje oznaczyły 
granicę: „a Kamyonibrod directe ad Raygrod et a Raygrod directe eundo 
per fluvium Metha et a Metha directe per fluvium Bebrza et a Bebrza 
directe ad Thargouisko directe eundo ad Uscze Velikej Strugi..." 1°3. A więc 
Litwini uznali, że granicą Mazowsza nie jest rz. Łek i Biebrza, lecz 
Netta i Wielka. Struga, tj. Brzozówka. Odrzucając pretensję Mazowsza 
do ziem nad górną Biebrzą zgodzili się na przynależność części Jaćwieży 
na południe od rzeki Netty do księcia mazowieckiego. 

Ta część .Jaćwieży podlegała władzy kasztelana w Wiźnie, a tym sa
mym - przynajmniej formalnie - okolice Augustowa od połowy XIII w. 
należały do ziemi wiskiej na Mazowszu IO<. Początki władzy książąt ma
zowieckich na południowej Jaćwieży sięgają lat wspólnych najazdów 
mazowiecko-ruskich na Jaćwież. Wysuwana przez niektórych badaczy 
(W. S e m k o  w i c z, St. Zajączkowski} wzmianka o rycerzach Henryku, 
Marcinie i Wojnie de Raygrod, którzy w 1244 r. otrzymali od ks. Bole
sława I Grochowarsk •GS, nie Jest pewna, gdyż mogli to być, jak słusznie 
zauważa A. Kamiński, rycerze, którzy przybyli na Mazoi.v'Sze ze służby 
u Jaćwingów. Dokument mówi o przyjęciu tych rycerzy „ad meam terram 
Mazoviae" „._ Gdyby wówczas Rajgród należał już do Jl.fazowsza, nie było-

100 Preussisches U:tkundenbucht o.c.1 t. I. cz. 2, nr 104. str. 90. 
rn1 Zob. Preussisches Urkundenbuch, wyd. M. H e  i n, E, M a s  c h k e, t. II, Króle

wiec 1939, nr 882 (str. 595) i t. III, Królewiec 1944, Marburg 1958, nr 417 (str. 286-
-287), nr 418 (str. 287), nr 613 (str. 499-500), nr 615 (str. 501)--501). 

1o2 Pr.ussisches Urkundenbuch, o.c.J t. III, nr 615 (str. 501-502) i nr 616 (str. 
503--504). 

1vs Kodeks dyplomatyczny książąt mazowieckich, Warszawa 1863� nr 80 (str. 
72·-74). 

i!M A. K a m  i ń s k i, Wizna,„, o.c., str. 51-53. 
rnJ Codex diplomaticus et commemorationum Masovi.ae„., o.c., t. I, nr 450 (str. 

540-541). Zresztą dokument ten jest podejrzany. 
100 A. K a m  i ń s k i, Jaćwież, o.c., str. 99-100; S, Z a j  ą c z  k o  w s k i, Najdaw

niejsze polskie osadnictwo ... , o.c„ str. 35; W. S e m k o  w i c z, Przyczynki dyploma� 
tycz.ne .. „ o.c., str. 42-. 
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by tego zwrotu. Raczej należy przypuszczać, że książęta mazowieccy mogli 

opanować okolice Rajgrodu najwcześniej zimą· 1254/1255, ale tylko na 
krótko, gdyż naj azdy litewskie w latach 1258, 1262, 1263 i następnych 
w ogóle silnie osłabiły władanie mazowieckie na wschodnim Mazowszu. 
Upadły wtedy tutaj grody i książęta mazowieccy zapewne utrzymywali 

tylko gród Wiznę. W latach dobrych stosunków mazowiecko-litewskich 
(1279-1301) mogło panowanie mazowieckie tutaj wrócić. A. Kamiński 
uważa, że właśnie w latach 1283-1295, a więc zaraz po pokonaniu Jać
wieży przez krzyżaków, książęta mazowieccy zajęli południową Jaćwiez'°7• 
O ile to jest możliwe, to nie można się zgodzić z innym wnioskiem, że 
właśnie wtedy Mazowsze rozpoczęło zaludnianie zajętej części Jaćwieży. 
Mazowsze w tym czasie samo było zbyt zniszczone, by mogło kolonizować 
dalekie, niepewne peryferie. Przecież proces ponownej kolonizacji wschod
niego Mazowsza rozpoczęto dopiero w końcu XIV w. Przez koniec XIII 
i cały wiek XIV nie było odpowiednich warunków. :N"ajazdy litewskie 
(trwały one aż do 1 376 r.) oraz zaborczość krzyżacka uniemożliwiały 
kolonizację. Akta procesów z krzyżakami wyliczają setki osób uprowa
dzonych przez nich aż spod Wołkowyska 1". Nie można więc było zakładać 
nowych wsi jeszcze bliżej Krzyżaków. Właśnie do tych lat niezbyt pewne 
źródło odnosi budowę litewskiego grodu w Rajgrodzie przez ks. Trojdena 
(1270-1282) 109. Jest to wątpliwe, g<lyż źródła krzyżackie, szczegółowo 
informujące o etapach podboju Jaćwieży, nic nie mówią o zetknięciu się 
wojsk krzyżackich z litewskimi w tych okolicach. 

Odnowienie rządów mazo'l\-ieckich � Rajgrodzie mogło nastąpić póź
niej, w początkach XIV w. Książęta mazowieccy Siemowit II i Trojden 
w liście do papieża z 1325 r. informowali, że granica mazowiecka biegnie 
dwie mile od Grodna 110 (chodzi tu zapewne o górny bieg Biebrzy). Je
żeli więc sięgnęli tak blisko ziem zajętych przez władanie litewskie, to 
tym bardziej mogli ponownie wejść na bezpańskie ziemie pojaćwieskie. 
Litwini aktem granicznym z 1358 r. uznali tam panowanie mazowieckie, 
zmuszeni uznać stan istniejący już od dłuższego czasu. 

Nie tylko Mazowszu zależało na utrzymaniu ważnego punktu strate
gicznego, jakim był Rajgród. W 1360 r. Kazimierz Wielki jako pan dziel
nicy płockiej, do której należała ziemia wiska z Rajgrodem, polecił wy
budowanie zamku w Rajgrodzie. Budowa jego (na zwaliskach starego 
grodu jaćwieskiego) wywołała natychmiastową "reakcję krzy±aków, któ'rzy 
zgodnie z traktatem z 1343 r. uważali ziemie na północ od rzeki Łek za 

1w A. K a m  i ń s k i, Wizna ... , o.c„ str. 52-55, przypuszcza się, że książe Siemo
wit I już w 1254 r. mógł zacząć _zajmowanie pogranicza Jaćwieży. 

100 t.ites ac res gestae ... � o.c., t. II, str. 156-164. 
109 Latopis I{rasińskiego (w:) Połnoje sobranije russkich letopisiej, t._ XVII, 

S. Petersburg 1907, szp. 237. Powtarza bezkrytycznie tę wiadomość nSłownik geo
graficzny'', o.c„ t. IX, 1888, str. 495. 

110 Codex diplornaticus Prussicus. o.c„ t. II, nr 114 (str. 153). 
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swoje. Najechali więc na Rajgród i zniszczyli rozpoczętą budowęm. Nie 
mieli jednak siły, by zająć na stałe okolicę Rajgrodu i całą .Jaćwież. 
Dopiero stopniowo opanowywali i zagospodarowywali ziemie wiele lat 
wcześniej pokonanych Prusów. Jeżeli zamek Lec (Giżycko) zbudowali 
w 1337 r., zamek Pisz w 1 345 r., w wiele lat po podboju Galindii, to 
zamek ł,ek dopiero w końcu XIV w., a więc przeszło 100  lat po pokonaniu 
Jaćwieży. Poza tym nacisk Litwinów był tutaj szczególnie silny. Groźba 
opanowania przez krzyżaków okolic Rajgrodu i całej ziemi wiskiej za
istniała w końcu XIV w. W latach 1 382-1401 książęta mazowieccy oddali 
im tę ziemię w zastaw. Zbliżyło to krzyżaków do państwa litewskiego. 
zwłaszcza do ważnego grodu Grodno. Skróciła się trasa części wypraw 
krzyżackich na Litwę, a Litwa wskutek walk wewnętrznych o władzę 
między .Jagiełłą i Witoldem była słabsza. Witold nawet w 1384 r. zrzekł 
się swych praw do Jaćwieży na rzecz krzyżaków. 

Wzajemne najazdy litewsko-krzyżackie przybierały na sile. Cały ob
szar dawnych ziem pojaćwieskich, ciągnący się z północy do okolic Kowna 
na południe, zamieniony na ogromną puszczę, był przecięty szlakami wza
jemnych najazdów, Piszą o ty:m kronikarze krzyżaccy. W czasie wyprawy 
w 1379 r., zmierzającej na litewski gród Perlam (Przełom) nad Niemnem, 
krzyżacy przechodzili przez rzekę Ansee, to jest przez C z  a r  n ą H a  ń -
c z ę, po raz pierwszy w owym roku wspomnianąll2. W źródłach krzyża
ckich zachowały się opisy dróg wypraw z około 1385 r. Niektóre z nich 
przechodziły przez okolice Augustowa i miejsce, gdzie dziś on się wznosi. 
Opisy te przynoszą również nowe nazwy z terenu pow. augustowskiego. 
Przez okolice Augustowa krzyżacy przeprawiali się w swych wyprawach 
na Merecz i Grodno. Tutaj się rozchodziły drogi ich wypraw. Opis jednej 
z dróg (nr 61) podaje, że szła ona od Metin (tj. od rz. N e t t  y) przez rzekę 
Ansee (Czarną Hańczę), rzekę Maro (Marychę) w kierunku na Merecz. 
Chyba to będzie wspomniana wyżej droga Skumontowa. Sporo nazw przy
nosi opis drogi z Rajgrodu na Grodno (nr 63), wymieniający kolejno: 
Rogarden (Rajgród), Mete (Nettę), a następnie rzekę A 1 s a r b  e, bród 
na rzece Y o  s t r  e, okolicę między W i 1 k u  s (WÓłkusz) i Beber (Bieb
rza). A więc ta droga szła od rzeki Netty przez jakąś rzeczkę Alsarbe 
(Lebiedzianka ?), dalej Y ostre, którą można identyfikować ze strugą Ja
strzębną i dalej między rzeką Wolkusz i Biebrzą, zapewne w miejscu 
zwanym Chaciłówka. Opis podaje, że jest to· droga trudna do przebycia, 
prowadząca nie tylko przez rzeczki, ale również i przez bagna, które 
trzeba było mościć. W opisie innej drogi (nr 88), wiodącej też przez 
rz. N ettę, podano informacje o odcinku od zamku krzyżackiego w Lecu 

n1 Tamże, t. III, nr 87 (str. 113); Die Chronik Wigands von Th''larburg (w:) Scri

ptores Rerum Prussicarum� t. II, Leipzig 1663, str. 525; A. K a m  i ń s k i, Wizna ... , 
o.c,, str. 53. 

112 Die Chronik Wigands von Marburg„., o.c., str. 596. 
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(Giżycko). Szła ona przez Licke {jez. Łęk), nad Swansee (jez. Galubie), 
przez Prywiske (okolica Prawdzisk) i dalej przez Mete (rz. Nettę) prosto 
na Vse, tj. Hożę nad Niemnem. Według opisu drogi nr 89, też idącej 
Licke (Łek) i Swansee (Galubie), po przejściu Mete (Netta) szła ona 
początkowo przez bardzo zły las, a następnie przez rozległy bór do rzeki 
Wilkose (Walkusz) i dalej na Grodno. Jeszcze jedna droga wiodła tędy 
(nr 93). Jej opis wymienia kolejno: Methe (rz. Netta), N a s  s i r  w e  (za
pewne jez. Serwy), Ussy (Hoża) i Perlam (Przełom) 113• Jak widzimy, 
opisy te podają przeważnie nazwy rzek, które orientowały w terenie. 
Ponieważ koryta ze względu na ich bieg miały kierunek z północy na 
południe, krzyżacy w swych wyprawach na wschód musieli je przecinać. 
Niewątpliwie ze względu na moszczenie przepraw.J._bagien oraz ze wzglę
du na brody, drogi przechodziły przez ,te rzeki w stałych punktach.
Dokładna rekonstrukcja przebiegu tych dróg tylko częściowo jest możli
wa. Wychodząc z założenia, że do dróg tych nawiązywały ze względu na 
brody i groble pierwsze stałe drogi przeprowadzone w latach później
szych, możemy odtworzyć dokładniej przebieg tylko jednej drogi, czę
ściowo łączącej trasy innych dróg. Rekonstrukcję jej oraz orientacyjny 
przebieg innych zamieszczam na załączonej mapce. Posługiwałem się przy 
tym wiadomościami o starych drogach, mostach i brodach w źródłach 
z XVI-XVIII w. i mapami z końca XVIII w. Mapę uzupełniłem jeszcze 
innymi drogami: z Grodna do Goniądza i na Mazowsze, znanymi z innych 
źródeł. Droga z Rajgrodu szła przez dzisiejsze Żrobki, Pomiany, Kamionkę 
i Żarnowo do przeprawy przez rz. Nettę, gdzie spotykała się z drogą 
idącą od jez. Łek (odcinek tej drogi od jez. Skomętne jest hipotetyczny, 
wiadomo tylko że w XVI w. była droga od Netty do Prawdziszek). Z dru
giej strony Netty (nie wiadomo czy zaraz za przeprawą czy głębiej w pusz
czy) rozchodziły się trzy drogi. Jedna na Merecz, druga na Grodno i Prze
łom oraz Hożę przez rz. Walkusz, a trzecia też na Grodno przez zwężenie 
bagien między Walkuszem i Biebrzą. Drogi na Merecz i na rz. Walkusz 
zapewne początkowo szły razem. Rozdzielały się chyba gdzieś koło Czar
nego Brodu. Trasę mereckiej drogi oznaczyłem hipotetycznie, kierując 
się jednak wskazówkami map. Drogę grodzieńską przez rz. W ołkusz, sto
sunkowo najlepiej udokumentowaną źródłami, wytyczają następujące 
etapy: przeprawa przez rz. Nettę, tak zwany Stary Gościniec, dalej 
Czarny Bród na południe od jez. Serwy, następnie Czarnobrodzki Gości
niec, uroczysko Królowa Woda (źródło zaspokajało tu podróżnych), stary 
szaniec w uroczysku Okop, dalej Augustowski Gościniec, Kamienny Most 
i przeprawa przez rz. Wołkusz (dziś jest tam wieś Wołkusz). Tu droga 
dzieliła się na drogę do Grodna i na Hożę lub Przełom. Trasy ich odtwa
rzam hipotetycznie. Jak widzimy, główna droga na Grodno szła tak, aby 
ominąć największe bagna. Droga ta najdłużej zachowała swoje znacze-

1 13 Die litauischen Wegeberichte ... , o.c., str. 691, 692, 702, 703, 705. 
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niell•, dlatego można jej przebieg najlepiej odtworzyć, Inne drogi (na 

Merecz, Przełom, Hożę) straciły swoje znaczenie i zatarły się ich szlakL 
Droga na Rajgród zmieniła w XIX w. swoją trasę, ale jej dawny prze
bieg znamy ze źródeł. Droga na Łek była jeszcze czynna około roku 1 800,  
ale zapewne częściowo swój bieg zmieniła, W XVI w, szła na Praw

dziski, a około 1800 przez Biernatki, Grabowo, na Kiele i dalej na 
Kalinowo, Droga grodziei1ska, rajgrodzka i łecka miały przez kilka wie
ków charakter ważnych dróg handlowych. Droga lecka po przerwie 
w XIX i pierwszej połowie XX w. dziś na nowo została zbudowana, wra
cając na trasę przez PrawdziskL Stara średniowieczna droga na nowo 
ożyła. 

Krzyżackie opisy dróg zwracają uwagę na dwa fakty, Dwa zaczynają 
opis dróg od rzeki Netty, tak jakby stąd mszały wyprawy krzyżackie, 
Następnie wszystkie te opisy mówią, że nad rz. Nettą był węzeł dróg 
lądowych. Tu zbiegały się drogi idące z Prus (z zamku w Lecu, a potem 
zamku w Łeku) i z Mazowsza i tu rozchodziły się drogi na Merecz, Prze
łom, Hożę i Grodno, Część z tych dróg wraz z przeprawą zachowała swe 
znaczenie przez kilka wieków. Ponadto z opisu dróg wodnych już wiemy, 
że jez, Necko stanowiło też węzeł dróg wodnych. Zatem tu, gdzie dziś 
jest Augustów, łączyły się ze sobą dwa ważne węzły dróg wodnych i dróg 
lądowych. Kto je miał, ten trzymał w swym ręku cały ruch na tych dro
gach i mógł panować na południowej Jaćwieży, Znaczenie jego zaczęło 
przewyższać dawną rolę Rajgrodu, Nic więc dziwnego, że Mazowszanie 
na Netcie chcieli mieć swoją granicę. Wprawdzie z.e względu na ciągłe
wałki i najazdy nie zawsze tu byli, ale w każdym razie do tego miejsca 
formalnie sięgało ich panowanie. Kto wie, czy za ich czasów nie powstał 
tutaj pierwszy obiekt obronny, Wiadomo, że zbudowali taki obiekt krzy
żacy, gdy mieli ziemię wiską w zastawie i sprzymierzyl i  się z Witoldem, 
skłóconym z Jagiełłą. Kronikarz krzyżacki W i g a n d informuje, że
mistrz Konrad W a 1 1  e n  r o d  e polecił w 1392 r. wznieść dwa zamki 
skierowane przeciwko Litwinom, Jeden zwany Naugarden (Nowe Grodno) 
wzniesiono naprzeciw Grodna, drugi pod nazwą M e t  e n b u  r g wzniósł 
Jan S c  h o n e n  f e  1 d, ko;mtur z Brandenburga (Pokarmina) pod Kró
lewcem, Namiestnłkiem jego został J a n d e W i s  c h o w 115, Teraz jest

też zrozumiałe, dlaczego stąd zaczynały się opisy części dróg wypraw 
krzyżackich, Jak wielki i z czego był zbudowany ten zamek nie wiado
mo, Raczej był to niewielki zameczek .Zamek krzyżacki w Ełku zbudowa
ny w latac� 1398-1406 był murowany, Nasuwa się jeszcze pytanie, gdzie

1u AGl\.D, Kapiciana 55 i 62; tamże. IVIetryka Koronna 410 (dalej cyt. MK 410), 

str. 310-, 1014-1015, 2060; Piscowaja kniga grodnienskoj ekonomii, t. I, Wilno 1881, 

str. 359, 363, 374; �!\.kty izdowajemyje WiL Kom„ o.c., t. 1, str. 253, 
113 Die Chronik Wigands von Marburg„ .• o.c„ str. 647; Codex epistolaris Vitoldi. 

o.c„ str. 1029; M, T o  e p p  e n, Geschichte l\'.'Iasurens, o.c„ str, 75-76, 
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mógł stać ten Metenburg, czyli po  polsku zamek M e t  a ,  tak nazwany 
od rzeki Mety (dziś Netty). Tylko tam, gdzie była przeprawa przez rz. 
Nettę. Ze źródeł i analizy geograficznej wynika, że na tej rzece były 
tylko dwie przeprawy. Jedna w miejscu, gdzie dziś jest wieś Białobrzegi, 
a druga tam, gdzie dziś jest Augustów. Stał on niewątpliwie gdzieś na 
terenie dzisiejszego Augustowa w okolicy ul. Mostowej (Czerwonej Armii) 
i Ruskiej (Sienkiewicza) lub tam, gdzie dziś się znajduje dyrekcja zarzą
du kanału. Przemawiają za tym następujące przesłanki. Przez następne 
wieki w tym miejscu była przeprawa głównej drogi z Grodna do Prus. 
Zamek był skierowany przeciwko Litwie, musiał więc leżeć na połud
niowym brzegu rzeki. Może kiedyś uda się ustalić bliższe położenie tego 
zamku i kto wie, może znajdą się również jego resztki. Jednak też jest 
możliwe, że i one zniknęły bez śladu, tak jak zniknęło prawie 20-letnie 
panowanie krzyżackie na tych pustych ziemiach. Zamek ten istniał bar
dzo krótko. Już w czerwcu 1392 r. wielki książę Witold zerwał z Zako
nem, zdobył Nowe Grodno i zburzył Metenburg"'· Przerwał dalszy etap 
krzyżackiej ekspansji na wschód. Zamek ten miał ją w swej kolejności 
wzmacniać na drodze od Bałtyku na Grodno. W 1337 r. na tej drodze, 
jak wiemy, krzyżacy wznieśli zamek w Lecu (dziś Giżycko), a w 1 392 r. -
nad rz. Nettą i pod Grodnem. Zbliżenie polsko-litewskie, które nastąpiło 
juź wcześniej, i odebranie z zastawu ziemi wiskiej zmusiło krzyźaków 
do cofnięcia się. W 1 398 r. zaczęli budować zamek na wyspie jeziora Łek 
(dziś Ełk), który zastąpił Metenburg. 

Zarówno krzyżacy, jak i Litwini dążyli do uzyskania dla siebie jak 
największej części Jaćwieży. Pierwsza litewsko-krzyżacka komisja gra
niczna zaproponowała w 1 396 r. granicę od rzeki Szeszupy, koło gro
dziska Szurpiły (w źródle Sunpilken), dalej przez r:z. Ansee (Czarna Hań
cza), jez. Agmen (Okmin), rzeczkę Lichsdune ( = ?), jakieś Blosene (B 1 i
z n a?), Clenowite ( = K  1 o n o w n i c a) ,  jez. Meten (jez. N e c k o). Wy
gra (jez. W i g r y) po raz pierwszy wspomniane, miało zostać po stronie' 
litewskiej 117• Granica ta została przyjęta w pierwszym traktacie, za
wartym na wyspie Salin w 1 398 r. Akt jego podaje ogólnikowo, że gra
nica miała iść od rzeki Szeszupy do Metensehe (jez. Necko), dalej rz. 
Meten (Nettą) do rzeki Beber (Biebrza). Tę granicę potwierdzono w ukła
dzie zawartym w 1402 r. w Malborku. Od rzeki Szeszupy „ad fluvium, 
qui effluit a lacu dieto Metensee et dicitur communiter Metenflies, ab 
hinc per descensum fluvii usque in fluvium dictum Beber" i dalej tą 
rzeką do granicy Mazowszan•. Po stronie krzyżackiej zatem miały zostać 
ziemie na zachód od linii rz. Szeszupa - Netta - Biebrza, a więc również 
i okolice Augustowa, jak też i zachodnia część ziemi wiskiej. W 1401 r. 

116 M. T o e p p  e n, Geschichte Masurens, o.c., str. 76. 
117 Codex diplomaticus Prussicus, o.c., t. III, nr 86 (str. 107). 
118 Codex epistolaris Vitoldi, o.c., nr 179 (str. 52), nr 249 (str. 83). 



Rys. 5. Jez. Rospuda (dawniej Dowspuda), pow. Augustów. Tędy krzyżacy chcieli 
poprowadzić granicę.' 

(46) 

Rys. 6. P r  a w d z  i s k  i, pow. Ełk. 
W 1422 r. wytyczono granicę w 
pobliżu miejsca, gdzie dz.iś stoi 

ten wiatrak. 
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książęta mazowieccy odebrali z zastawu ziemię wiską, której wschodnia 
część według tych układów granicznych z krzyżakami miała należeć do 
Litwy (powiat goniądzki). Wkrótce książęta mazowieccy utracili ten po
wiat na rzecz Litwy. Jeszcze w 1401 r. ks. Siemowit IV zastawił go jako 
część ziemi wiskiej ks. Januszowi, a już w 1409 r. jej władcą jest w. ks. 
Witold, który w swym liście - wspominając, że Goniądz należał do ks. 
Janusza - stanął już w obronie swych ludzi z Goniądza l19. Razem z po
wiatem goniądzkim książęta mazowieccy utracili okolice Rajgrodu i zie
mie nad rz. Nettą. Nastąpić to mogło między rokiem 1401 a 1409. Bardzo 
możliwe, że utrata pow. goniądzkiego z ziemiami nad rz. Nettą mogła 
się łączyć z jakąś zamianą między Mazowszem i Litwą, w tym bowiem 
czasie był aktualny spór o ziemię drohicką. Litwa po zaprzestaniu na
jazdów (ostatni w 1376 r.) mimo zbliżenia do Polski (unia krewska 
w 1385 r.) rozwijała dalej ekspansję na pogranicze mazowieckie, zajmu
jąc nie tylko mazowiecki powiat goniądzki, ale również znaczną część 
kasztelanii świeckiej i ziemie nadbużańskie. Książęta mazowieccy jesz
cze na krótko odzyskali powiat goniądzki ok. 1434 r., uzyskując potwier
dzenie starej granicy na rz. Netcie i Brzozówce 12°. Granica W. Księstwa 
Litewskiego z Polską przesunęła się na rz. Łek i Biebrzę. Polska odzy
skała zajęte ziemie pogranicza dopiero w 1569 r., nie przyłączyła ich 
jednak do Mazowsza, lecz utrzymała jako woj. podlaskie (utworzone 
jeszcze w ramach W. Księstwa w 1520 r.), które było sztucznym tworem, 
złożonym ze wschodnich części Mazowsza, ziemi drohickiej i fragmentu 
Jaćwieży, który niegdyś też należał do Mazowsza. Rzeka Netta ponownie 
stała się granicą między Koroną i W. Ks. Litewskim w 1569 r. Fragment 
pojaćwieski, który za czasów mazowieckich należał do ziemi wiskiej, przy
łączono do ziemi bielskiej. Taka sytuacja utrzymała się aż do rozbiorów. 
Rozwój terytorialny Mazowsza ostatecznie został zahamowany, ale nie 
zatrzymało to ekspansji osadników mazowieckich, którzy przekroczyli 
i na wschód, i na północ polityczne granice Mazowsza. 

Zwycięstwo grunwaldzkie umożliwiło Litwie odzyskanie na krzyża
kach dalszych części Jaćwieży, do czego wytrwale dążył w. ks. Wito1d121. 
W 1420 r. oświadczył on, że należy do niego w sukcesji po przodkach 
cała „terra Sudorum sive Gettarum" (tj. Jaćwingów), łowy, rybołów
stwo, barcie i inne liczne w niej pożytki122. Pismem z 15.V.1422 r. zażą-

119 Kodeks dyplomatyczny książąt mazow., o.c., nr 111 (str. 138-141); Codex 
epistolaris Vitoldi, o.c., nr 393 (str. 168-169). Mazowiecką przynależność powiatu 
goniądzkiego, obejmującego ziemie na lewym brzegu Biebrzy, uzasadnia A. K a  -
m i ń s k i, Pogranicze.„, o.c„ str. 7-39. 

12° Kodeks dyplomatyczny książąt mazow., o.c„ nr 80 (str. 72-73). 
121 O problemie Jaćwieży w procesach z krzyżakami zob. S. Z a j  ą c z  k o  w s k i, 

Studia nad procesami Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1420-1424, 
„Ateneum Wileńskie", R.XII, Wilno 1937, str. 316, 318-319, 339, 353, 381. 

122 Codex epistolaris Vitoldi, o.c., nr 861 (str. 468). 
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dał, aby granica w częsc1 południowej biegła od jez. Dwisticz (Wiszty
niec) „in Mervnyschky et a Mervnyschky usque in Skoymontischki ad 
aream Schoymonti et ab hinc ulterius in lacum Rayhrod, dividendo ipsum 
per medium, usque ad vadum dictum Kamiennibrod, qui est in fluvio 
Lyk, usque ad metas Mazowie" 123_ A więc chciał granicę ustalić na jez.
Skcmętno. W traktacie zawartym dnia �7.IX.1422 r. nad jez. Mełno uzy
skał trochę mniej, nie całą Jaćwież, choć dokument ten mówił, że cała 
ziemia „Sudorum" zostaje po stronie litewskiej. Po stronie krzyżackiej 
z ziem pojaćwieskich pozostały okolice Ełku, Olecka i Gołdapi. Nowa 
granica biegła: a fine limitum ducum Mazovie incipiendo a flumine Lyk, 
a vado dieto Cammynnybrod, quod iacet in superiori parte eiusdem flu
minis Lyk, altius quam est lacus Greywo et Toczylow, ab illo loco directe 
eundo per solitudinem, usque ad illum lacum qui dicitur Rogors, ita quod 
medietas eiusdem lacus remaneat in terris _domini ducis Lituaniae et 
reliqua medietas in terris ordinis; et ab illo lacu directo tramite per 
desertum usque ad quandam aream dictam Preywysti et ab illa area 
continuanda iter directum usque ad aream dictam Merunysky et a Me
runysky directe eundo ad lacum qui vocatur Dwisticz ... " 124 Punktem 
wyjścia granicy był stary Kamienny Bród na rzece Łek (między wsią 
Bogusze i Prostki) koło jez. Toczyłowo. Przez .ten bród przechodziła 
główna droga z Mazowsza. Dopiero po usypaniu w pierwszej połowie 
XIX w. grobli z Grajewa przez Miecze i Bełdę i przeprowadzeniu po 
niej szosy utraciła ona swoje odwieczne znaczenie. Dalej granica szła 
„per solitudinem", to _jest przez pustkę do jez. Rogors (jez. Rajgrodzkie), 
dzieląc je na połowy. Od jeziora prosto do miejsca po wsi jaćwieskiej 
Preywysti i dalej do miejsca po innej wsi jaćwieskiej Merunysky, a na
stępnie do jez. Wi.Sltyniec, które pozostało w całości w rękach niemiec
kich do 1945 r., tak jak do tego roku przetrwała granica z 1422 r. W la
tach 142�1425 r. komisarze wytyczali granicę 125. 

Granica ta rozbiła na kilka wieków jednolitą geograficznie całość 
ziem nad Łekiem i Nettą. Przywrócona ona została dopiero w 1945 r. 
Ziemie pojaćwieskie po . stronie litewskiej zostały włączone do woj. 
trockiego, z którego - jak już wspomniałem - wydzielono w 1520 r.

woj. podlaskie. Granicę między ziemią podległą namiestnikowi grodzień
skiemu a namiestnikowi bielskiemu, a następnie między woj. trockim 
i podlaskim poprowadzono po starej granicy mazowieckiego władania -
po rzece Netcie. Ziemie za Nettą należały do pow. grodzieńskiego w woj. 
trockim. 

Krzyżacy nie od razu pogodzili się z utratą prawie całej Jaćwieży. 
Jeszcze w 1425 r. wysłali komtura gdańskiego na teren Jaćwieży, aby 
zbadał, jaka by była najlepsza granica dla Zakonu. Złożył on interesu-

m Tamże, nr 1005 (str. 552). 
m Codex diplomaticus Lithuaniae, o.c„ str. 287. 
123 Tamże, str. 304-305, 307, 312--317. 
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jące sprawozdanie o ziemiach pojaćwieskich, wymieniając kolejno od 
północy na południe różne obiekty, wzdłuż których należałoby poprowa
dzić granicę. Pisze on m.in. o rzece Austpude (tj. R o s  p u d z i e), która 
wpada do jez. Methensehe (jez. Necko), i rzece Metha, która wpada do 
rz. Beber. Proponując, aby na nich poprowadzić granicę, wracał do daw
niejszych krzyżackich projektów granicznych 126• Krzyżacy jednak już 
więcej nic nie uzyskali. Granicę z 1422 r. potwierdzili w pokoju brzes
kim w 1435 r. _Spory graniczne raz po raz wybuchały, zwłaszcza w XVI w., 
ale zasadniczego podziału Jaćwieży już nie zmieniły 121. Nowe zmiany 
nastąpiły dopiero po rozbiorach, następne po I wojnie światowej, gdy 
część Jaćwieży przypadła Polsce, a większość Litwie. Po drugiej wojnie 
niemiecka południowa część Jaćwieży połączyła się z częścią polską. 
Zrealizowane tym samym zostały zamiary średniowiecznych książąt ma
zowieckich. 

Początki ponownego zagospodarowywania ziem pojaćwieskich 

(pocz. XV - pocz. XVI w.)

1. P o c z ą t k i  w y k  o r  z y s  t a  n i a p u s z c z. Wzajemne walki
i zaborczość krzyżacka przez przeszło sto lat uniemożliwiały kolonizację 
ziem pojaćwieskich. Przez cały wiek XIV szły przez okolice Augustowa 
wyprawy krzyżackie na Grodno. Krzyżacy zapuszczali się również na 
ziemie nadbużańskie, docierając do Drohiczyna, Brańska i Bielska. Także 
długotrwałe złe stosunki między Litwą i Polską w XIV w. oraz nie usta
lona przynależność polityczna tych ziem nie sprzyjały kolonizacji. Wy
daje się, że do czasu pokonania państwa krzyżackiego i zawarcia aktu 
podziału ziem pojaćwieskich obu stronom zależało na utrzymaniu tej 
ogromnej pustki granicznej. Pustka ta sięgała aż do Niemna. Dokument 
z 1410 r. mówi: „dy Gelegenheit und Wiistung genand Sawdaw als die 
an Garthen stost und greniczet". Akta procesów z krzyżakami z 1412 r. 
wyliczają setki osób uprowadzonych m.in. aż spod Wołkowyska 128. Je
żeli aż tak dalece sięgali, to jak można było zakładać nowe wsie bliżej 
krzyżaków? 

Jednak mimo walk i ciągłych zniszczeń eksploatowano bogactwa pusz
czańskie. Z jednej strony od Mazowsza ciągnęli w głąb puszcz Polacy, 

U8 Codex epistolaris Vitoldi, o.c., nr 1208 (str. 711); Jego informatorami byli 
ludzie z Wielony i Królewca, w tym dwóch o imionach bałtyckich i jeden Frącek 
(zapewne Polak). 

127 K. F o r s  t r e  u t  e r, Die Entwicklung der Grenze zwischen Preussen und 
Litauen seit 1422, „Altpreussische Forschungen", t. XVIII, Królewiec 1941, str. 50--70. 

128 A. K a m  i ń s k i, Jaćwież, o.c„ str. 39; Lites ac res gestae ... , o.c., t.II, str. 
156-164. 

4 Studia 1 materiały 
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a z drugiej strony od Grodna chłopi ruscy. Wśr.ód nich byli potomkowie 
Jaćwingów. Kto wie, może byli oni pierwszymi, którzy ponownie za
częli nawiedzać puszczę 129• Przychodzono do niej po siano, ryby, zwie
rzynę i miód. Układ litewsko-krzyżacki z 1 379 r. zastrzegł dla ludności 
ziemi grodzieńskiej prawo do polowania, łowienia ryb, zbierania miodu 
i koszenia trawy. Również opisy dróg krzyżackich wspominają o ludziach 
zbierających siano w puszczy. W 1398 r. w. ks. Witold w układzie sa
lińskim zastrzegł sobie prawo do polowania poza ustaloną wtedy gra
nicą na rzece Szeszupie i Biebrzy. Także w 1404 r. Konrad v o n  J u n
g i n g e n  pozwolił Jagielle polować nad Biebrzą i Szeszupą z prawem 
korzystania z trawy i ryb podczas polowania130_ W ogromnych puszczach 
znajdowała się cenna, wielka zwierzyna łowna, jak żubr, łoś i jeleń, a tak
że wielkie ilości mniejszej, jak sarna, dzik itd. Szczególnie ceniony był 
ż u b r. Rewizja puszcz z 1559 r. podkreślała, w których ostępach prze
bywały żubry. Były one m.in. w ostępie koło dzisiejszych Kurjanek przy 
Raczkach, następnie w okolicy dzisiejszej wsi Podkrólówek (w ostępie 
sieliszcze Korolewops1. Mapa z ok. 1527 r. podaje, że komisarze królewscy 
widzieli nad rzeczką Zusną (na południe od dzisiejszej Przerośli) około 
50 żubrów132. Części puszczy, gdzie mieszkały żubry, nie wolno było 
przeznaczać na kolonizację. 

Wielcy książęta, stale upominając się o swe prawa do polowania, 
w okresie bezpańskim i później chętnie tu przebywali. Polował tu rów
nież król Władysław Jagiełło w 1418 i 1422 r. W czasie polowania w 1418 r. 
„w miejscu łowów zwanym Wingri" o mało nie został porwany przez 
komtura krzyżackiego z Rostemborgu (dZiś Kętrzyn). Król uprzedzony 
wrócił przez Ianczę (Czarną Hańczę) nad jez. Methis (Necko) do Grodna. 
W Wigrach zapewne już w tym czasie był książęcy dwór myśliwski. 
Była to następna po Rajgrodzie, Ełku i efemerycznej krzyżackiej Mecie 
osada wzniesiona w puszczach pojaćwieskich. Może jeszcze jakiś po
mocniczy dworek myśliwski był nad Czarną Hańczą w miejscu zwanym 
Dworzec (1 679), Dworzyszcze (1639) dziś Dworczysko (na zachód od 
Strzelcowizny) 133. Jakieś Dworczysko jest też nad jez. Serwy na po
łudnie od wsi Serwy (Materiały T. Zdancewicza). 

129 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim ... , o.c., str. 62--63. 

13q Codex diplomaticus Lithuaniae, o.c., str. 54; Die littauischen Wegeberichte ... 

o.c., str. 690; Codex epistolaris Vitoldi, o.c., nr 179 (str. 52), nr 283 (str. 96). 
131 Rewizja puszcz ... , o.c., str. 52. 
132 S. A 1 e x  a n d r  o w i c z, Mapy maj ątkowe północnego Podlasia z XVI w., 

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. XIV (1966), nr 2, str. 283. Autor pu
blikuje bardzo cenne najstarsze znane mapy z Podlasia i ziem nad rz. Dowspudą 
z XVI w., :znalezione w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie. 

133 J. D ł u g  o s  z, Historia ... , o.c., t.III, str. 220-221, 283; J. W i ś  n i e  w s k i, 

Dzieje osadnictwa w pow. suwalskim ... , o.c., str. 62; t e n  ż e, Dzieje osadnictwa 
w pow. sejneńskim ... , o.c., str. 37. 
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Polowania książęce i polowania mające na celu dostarczenie zwie
rzyny na dwór książęcy wymagały udziału większej ilości ludzi. W tym 
celu została wydzielona osobna kategoria ludności, zwanej s t r  z e  1 c a  -
m i. Strzelcy, biorący udział w polowaniach na południu Jaćwieży, za
mieszkiwali w XVI i XVI! w. we wsiach położonych aż za Grodnem: 
Żydomla, Zawadycze, Nadziejki (leżała koło Zawadycz), Sowoleski (dziś 
Sawałówka). Bliżej z tej strony Niemna leżały tylko Sierhejewicze (dziś 
Puszkary), założone później na granicy Puszczy Perstuńskiej i Przełom
skiej. Tak wielka odległość tych wsi strzeleckich potwierdza, że niegdyś 
puszcze sięgały bliżej Niemna i że mieszkańcy tych wsi mogli zostać 
strzelcami już nawet w końcu XIV w. Może byli to potomkowie Jać
wingów. Stanowili oni dobrze uposażoną kategorię ludności. W XVI w. 
każdy strzelec posiadał po jednej włóce ziemi. Ordynację z XVI! w. po
dają, że obowiązkiem strzelców było stawianie się konno z własnym je
dzeniem na wezwanie na oznaczone miejsce i nieograniczony czas. Po 
dwóch strzelców dostarczało jeden wóz drabiniasty na płachty łowiec
kie. W XVI! w. w tych wsiach było 62 strzelców 134• Poza strzelcami 
w polowaniach brali udział zwykli chłopi, których obowiązkiem było 
osacz.anie zwierzyny i odwożenie sztuk upolowanych. 

Zapewne też już wtedy zorganizowano łowienie ryb w licznych je
ziorach i rzekach puszczańskich. Znane nam dopiero z XVI w. wsie ry
backie, zobowiązane do rybołówstwa na dwór książęcy, Skomorochy (dziś 
Skomoroszki) i Niemiejksze (dziś Niemiejsze), również znajdowały się 
daleko pod Grodnem (na północ od Kuźnicy), nad rzeczką Łosośną 135• 

Polowania książęce i połowy ryb nie były jedynym sposobem wyko
rzystywania bogactw puszczańskich. Przede wszystkim chłopi książęcy 
brali z puszczy trawę, ryby i miód. Początkowo sytuacja puszcz pozwa
lała im to czynić dorywczo i w różnych miejscach. Następnie zaczęła 
się rozwijać stała eksploatacja puszczy. 

2. P o w s t a n i e w c h o d ó w s i a n o ż ę t n y c h i b a r t n y c h.
Dopiero po 1422 r. można było przystąpić do pełniejszego zużytkowania 
ziem pojaćwieskich. Na lata te należy zapewne datować początki usta
lania się tak zwanych wchodów, to jest stałych uprawnień do łąk i barci 
puszczańskich. Móżliwe, że już wtedy na stałe rozdzielono łąki pusz
czańskie i rozdano barcie między poddanych książęcych zamieszkałych 
pod Grodnem. Część łąk i barci wielki książę zachował dla swoich dwo
rów. Przede wszystkim podzielono łąki w dolinie Czarnej Hańczy, Bie-

1 34 Piscowaja kniga ... , o.c., t.I, str. 309; K. o. F a  1 k, Wody wigierskie i hu
ciańskie, o.c., t.11, Żródła rękopiśmienne, Lund 1941, nr 5, str. 31, 34, 45-47 (cyt. 
dalej K. O. Falk, .żródła); CHAP-Grodno, F.1143, op. 1, nr 17, str. 109. 

m Piscowaja kniga ... , o.c., t.I, str. 323, 331; Pói.niej przydzielono je do leśnictwa 
nowodworskiego (CHAP-Grodno, F.1463, op. 1, nr 1, str. 243, 245). 
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brzy i Wołkusza. Rozdano również łąki leżące głębiej, zajmujące znaczne 
obszary puszczy, pozbawione gęstego zadrzewienia. Chłopi oczyszczali je 
z krzaków i zarośli i dzielili między sobą, a nawet wzajemnie sprzedawali 
sobie. Pierwsze wiadomości o przynależności łąk i barci mamy dopiero 
z XVI w., ale też ułamkowo informujące o łąkach i barciach przynależ
nych do chłopów książęcych. 

Z tego czasu znamy z Puszczy Perstuńskiej następujące s i  a n o ż  ę c i
chłopów książęcych. Nad Czarną Hańczą były sianożęci chłopów Nau
mowiczów, Sierhejowiczów, Prolejków; tu też znajdowały się ich łaźnie. 
Przy ujściu rzeczki Pieci (dziś Pieciówka koło Gruszek) do Czarnej Hań
czy znajdowały się dawne sianożęci Łojków i Kulbaczyców oraz nowe 
Prolejków. W Łozkach, też nad Czarną Hańczą, swe sianożęci mieli Mar
kowicze I36. Także chłopskie łąki były nad rz. Wołkusz (poddanych Ma
czuczych) oraz w uroczysku Hruskim1i nad rz. Bobrą. Później tu jeszcze 
wydzielono łąki powstającym pod puszczą wsiom: Rakowicze, Skieblewo, 
Starożyńce i Kurjanki. Sianożęci dworu książęcego Perstuń (12 włók 
i 1 7  morgów) znajdowały się w dwóch miejscach nad Czarną Hańczą 1a7. 
Nad tą rzeką znajdowały się też sianożęci Puszczy Przełomskiej. Osacz
nicy ze Świacka (dziś Osoczniki) mieli je koło późniejszej wsi Rynkow
ce I38. Gdzieś nad Czarną Hańczą mieli swe sianożęci inni osocznicy 
przełomscy i Tatarzy grodzieńscy 139. 

W c h o d y b a r t n e chłopów były porozrzucane po całej Puszczy 
Perstuńskiej. Chłopi Boh atyrewicze, Markowicze i Mickiewicze mieli 
8 leziw bartnych i40 koło uroczyska „u Wałów" (okolica późniejszej wsi 
Walne), koło Tobołowa i w uroczysku Małowiste nad jez. Serwy. Gdzieś 
tu też była łaźnia Markowiczów. Ziemia bartna chłopów Żabiczów była 
nad jez. Serwy (później przeszła w ręce Chreptowiczów z Lipska-Hołyn
ki), zwana Puszczą Serwy w następnych wiekach. Ziemia bartna chło
pów Sernetkowiczów była tam, gdzie dziś wieś Sernetka, w kierunku 
na jez. Wigry. Tam też była ziemia bartna i gać Wolincewiczów. Rako
wicze mieli swój bór bartny koło uroczyska Okolnie. Do Komorowiczów 
należała ziemia bartna nad Wigrami. Uhoł jej sprzedali w połowie XV w. 
ziemianinowi grodzieńskiemu Chodkowi Wołłowiczowi. Gdzieś nad rze-

ne Piscowaja kniga ... , o.c., t. I, str. 341; Rewizija puszcz. .. , o.c., str. 193. 
137 AGAD, MK, 410, str. 1000; Piscowaj a kniga ... , o.c., t.I, str. 341 ; zob. dalej 

str. 231. 
13s Zbiór K. O. F a  1 k a, Aneksy Prok. Gen. 205, k. 2, v: W 1680 r. chłopka 

Marciuszkowa z tego $wiacka zastawiła swoją łąkę nad Czarną Hańczą Jakubowi 
Gabuzdzie, chłopu z dóbr Hieronima Sołtana, naruszając w ten sposób uprawnienia 
swego pana feudalnego. 

139 Rewizija puszcz ... , o.c., str. 183-184. 
Ho Leziwo było nie tylko urządzeniem do wchodzenia na drzewo bartne, ale 

również miarą ilości barci. Według źródła z 1712 r. w jedno leziwo wchodziło 60 
barci (CHAP-Wilno, nr 11291, k. 134). 
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ką Szczebrą koło Chrołowszczyzny mieli barcie Spiłczyce i Kolbaczyce, 
poddani z Kulbaczyc (dziś Kiełbaski) nad Niemnem. Gdzieś nad rz. Dow
spudą miał dwa leziwa bartne Iwaniec Choducz ze wspólnikami i też dwa 
leziwa Opanas Chwalewicz. Przed rokiem 1505 grodnianin Iwan Demia
nowicz i Juryj Hanusowicz sprzedali ziemię bartną za Szczebrą po obu 
stronach Dowspudy dworzaninowi Makarowi Iwanowiczowi z Rogożyna 
nad Biebrzą. Wchody Klimowiczów ze wsi Łojki były gdzieś w Puszczy 
Perstuńskiej obok wchodów plebana grodzieńskiego1'1. Jakimś śladem 
wchodów bartnych jest Żepawne Łąka Batnicka nad Czarną Hańczą na 
zachód od jez. Płaskiego (Materiały T. Zdancewicza). 

Barciami książęcymi zajmowały się leżące pod Grodnem dwory ksią
żęce. Brak wiadomości o istnieniu tutaj większych grup ludności pod
dańczej, wyspecjalizowanych w zajęciach bartniczych. Wiadomo tylko 
tyle, że w XVI w. po pomiarze włócznej bartnicy, opiekujący się bar
ciami książęcymi między Czarną Hańczą i Biebrzą, mieszkali we wsi 
Rakowicze, ale wcześniej byli osacznikami. Siedzieli oni na 6 włókach. 
W 1668 r. opatrywali tylko 3 barcie dworskie. Większość była już dawno 
rozdana, a o barcie książęce zapewne mało dbano i większość ich spusto
szała. Bartnictwem prywatnie zajmowali się chłopi-rolnicy płacąc w za
mian daninę bartną w miodzie i wosku klucznikowi zamku grodzieńskie
go. Niektórzy byli zobowiązani do koszenia siana dla dworów książęcych 
w dolinie Czarnej Hańczy. W sprawach bartnych mieli jakieś osobne sądy. 
Jeszcze w 1764 r. wspomniano, że odbywały się „sądy bartnickie przy 
kopach"l42, 

Na teren puszcz pojaćwieskich przychodzili także bartnicy mazowiec
cy. Żródło z 1 545 r. informuje, że dwóch bartników z Wizny, Szelak 
i Nieporęt, miało za w. ks. Zygmunta (1432-1440) swe barcie w Puszczy 
Rajgrodzkiej, a za ich użytkowanie dawali dań miodową do dworu ksią
żęcego w Rajgrodziem. Następnie bartnicy osiedlili się pod samym dwo
rem w Rajgrodzie. W 1552 r. wspomniani są bartnicy zamieszkali w Raj
grodzie: Piotr Kruk, Feliks Kowal, Gasper Tworek, Mikołaj i Maciej 
Pacowięta itd. (mieszkali oni w części miasta zwanej Pace); poprzednio 
mieli oni barcie w okolicy Pomian i Łabętnika. W 1576 r. koło Rajgrodu 
było jeszcze 38 kleniów barci, w tym 10  pustych144. 

Nazwa rzeki zwanej ze słowiańska Bobrą a z jaćwieska Biebrzą wska-

141 Rewizija puszcz..„ o.c„ str. 52, 174, 183-184, 190-191, 193; Akty Litowskoj 
Metriki, wyd. F. N. L e  o n t o  w i c z, t. I, Warszawa 1896, nr 224 (str. 88); AGAD, 
MK, 410, str. 995-996. 

142 Rewizija puszcz .. „ o.c., str. 173-174; Piscowaja kniga ... , o.c., t. I, str. 362; 
K. O. F a 1 k, żr6dła, nr 4 (str. 5); CHAP-Wilno, nr 11572, k.22. 

m AGAD, ML. 215 (ks. 57), str. 47. 
m AGAD, tzw. Metryka Litewska, I, B. 31, k. 325; Lustracje województwa pod

laskiego 1570 i 1576, wyd. J. T o p  o 1 s k i  i J. W i ś  n i e  w s k i, Wrocław-Warszawa 
1959, str. 125. 
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zuje, że w jej dolinie były kiedyś duże ilości b o b r ó w, podlegających 
nadzorowi chłopów książęcych. Jeszcze w 1639 r. we wsi Hrebienie (dziś 
Grzebienie) na 5 włókach siedzieli bobrownicy, których obowiązkiem 
było pilnowanie i dostarczanie bobrów. Obowiązek ten zniesiono w 1650 r., 
gdyż widocznie już one zaginęły. Sladem po stróży bobrowej jest za
pewne miejsce Bobrowa Buda nad Biebrzą na płd. wsch. od wsi Krasno
borki (Materiały T. Zdancewicza). Z innych rzek brak wiadomości o bo
brach. Widać wcześniej je zniszczono. Rybacy z Goniądza mieli prawo 
łowić ryby w Netcie145. 

Brak w źródłach wiadomości o początkach eksploatacji ogromnego 
bogactwa drzewnego. Nie wiadomo, czy już w XV w. rozpoczęto spła
wiać drzewo i jego przeroby. Na sąsiednim północno-wschodnim Mazow
szu eksport drzewa właśnie w XV w. osiągnął swój największy rozkwit. 
Związane to było jednak z wielkim rozwojem kolonizacji tej części Ma
zowsza. Wydaje się więc, że w puszczach jaćwieskich jeszcze w począt
kach XVI w. nie było eksploatacji drzewa i produktów pochodnych. 
Puszcza dalej utrzymywała swoje pozycje. Jednak już w tym czasie za
częły powstawać pierwsze niestałe, prowizoryczne, najczęściej pojedyn
cze budy mieszkalne z łaźniami, w których zatrzymywali się chłopi ksią
żęcy, posiadający w puszczy łąki, barcie i łowiący ryby. 

3. P o c z ą t k i z a r z ą d u p u s z c z a m i. Zapewne w tym samym 
czasie zaczął wytwarzać się podział puszcz na mniejsze części, mające 
własne nazwy. Przez podziały polityczne najwcześniej wyodrębniła się 
P u s z c z  a R a j g r o d z k a, która poprzednio należała do książąt ma
zowieckich. Korzystali z niej chłopi z Mazowsza i spod Goniądza. Jej 
granicą była granica z krzyżakami, rzeka Łek z jednej strony i rz. Netta 
z bagnami Biebrzy z drugiej strony. Na jej terenie później powstał Au
gustów. Należała ona do dworu książęcego w Rajgrodzie, który podlegał 
namiestnikowi w Bielsku Podlaskim. 

Z puszczy po obu stronach Biebrzy korzystali chłopi spod Grodna 
i dwory książęce. W latach 1464-1476 z rozkazu Kazimierza Jagielloń
czyka Stanko Sudiwojewicz, starosta grodzieński i marszałek dworny, 
wraz z innymi urzędnikami oznaczył dokładnie granice podziałów w pusz
czach na południe od Biebrzy146. Zapewne też w tym czasie podzielono 
całość puszcz na pasy ciągnące się od Niemna ku granicy krzyżackiej. 
Najwięcej puszczy przydzielono do zamku grodzieńskiego i jego dwo
rów. Granica tej wielkiej P u s z c z y  G r  o d z i e ń  s k i  e j  ciągnęła się 
od rzeki Supraśli wzdłuż rz. Brzozówki, Netty, granicy krzyżackiej do 
jez. Werszele, tu wracała na wschód przez jez. Hańcza, jez. Szelment,
jez. Sejwy Czarne . (Boksze), rzekę Maryche i Wiejsieje do Niemna. 

14s CHAP-Grodno, F.1143, op.l, nr 17, str. 99; AGAD, Kapiciana 62. 
us J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa powiatu suwalskiego ... , o.c., str. 64-65; 

Archeograficzeskij sbornik, t.I, Wilno 1876, str. 18. 
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W nieznanym czasie tę wielką puszczę podzielono na mme3sze częsc1, 

których granice znamy z rewizji puszcz z roku 1599, gdy puszcze już
były znacznie zmniejszone przez rozwijające się w ciągu XV i pierwszej 
połowy XVI w. osadnictwo. 

Na południe od Biebrzy ciągnął się od okolic Grodna pas nazwany 
P u s z c z ą  N o w o d  w o r s k ą  lub rzadziej Zasidrzańską. Nazwa tej 
puszczy pochodziła od dworu książęcego Nowego Dworu Białego, zało

żonego na jej terenie ok. 1500 r. Północna granica tej puszczy biegła 
rzeką Biebrzą do ujścia rzeki Brzozowej (dziś Brzozówka) i tu skręcała 
na południe wzdłuż tej rzeki do granicy z Puszczą Kuźnicką. Później 
przydzielono do niej klin w łukach rzeki Netty i Biebrzy, zwany Puszczą 
Jaminy14'. Na północ od Puszczy Nowodworskiej ciągnęła się P u s z c z  a 
P e r s  t u  ń s k a , zwana też w XVI w. Puszczą Grodzieńską, choć sta
nowiła ona tylko część dawnej Puszczy Grodzieńskiej. Swą nazwę otrzy
mała od dworu Perstuń, położonego nad rzeczką Perstuń (zaraz za dzi
siejszą granicą państwową na płd. od Sopoćkiń). Pierwotnie jej granica 
biegła rzeką Biebrzą, rz. Nettą, przez jez. Necko, rz. Pruską i dalej gra
nicą krzyżacką do granicy z Puszczą Przełomską, którą skręcała na 
wschód, biegnąc przez jez. Przerośl, Krzywe, Przystaine, nad jez. Ok
minem przez okolice dzisiejszych Suwałk, przez jez. Wigry i most Po
staw, zwany później Wysokim Mostem. Następnie rz. Czarną Hańczą 
koło Tartaku, Krzywej Rzeki, Dworca (dziś Dworczysko), przez Brzozo
wy Mostek do ujścia rzeki W ołkusz, skąd prosto do Niemna. Po stronie 
Perstuńskiej były ziemie późniejszych wsi Dorguń, Prolejki, Perstuń, 
Racicze, Koniuchy, Naumowicze, Puszkary, a po stronie Przełomskiej -
Balenięta, Świack Wielki, Ulkowce, Zagorany i Balla Solna. Po skolo
nizowaniu ziem między W ołkuszem a Niemnem ze strony Puszczy Per
stuńskiej zgłaszano pretensj e do puszczy na północnym brzegu rzeki 
w granicach: Czarna Hańcza, błoto Mszane, droga Przełomska, rz. Szlem
nica (dziś Szlamica}, rzeka Moricha (dziś Marycha) do jej ujścia do 
Czarnej Hańczy. Na części północno-zachodniej tej puszczy powstały w na
stępnych wiekach wsie dzisiejszego pow. suwalskiego. Część południo
wo-wschodnia stanowi dziś zasadniczy zrąb Puszczy Augustowskiej, do 
której także należy południowy fragment P u  s z c z  y P r z e  ł o m
s k i e j, stanowiącej następny pas puszczański. Takich pasów aż do Ko
wna wydzielono poza wymienionymi jeszcze sześć 148• 

m Opis granicy półno�nej Puszczy Nowodworskiej z 1559 r. (w:) Rewizija puszcz„„ 
o.c„ str. 49; Opis całej granicy z 1639 w CHAP-Grodno, F.1143, op.I, nr 17 (str. 96-97);
z 1650 r. w CHAP-Grodno, F.1463, op.1, nr 1 (str. 372). 

148 Opis granicy obu puszcz z 1559 (w:) Rewizija puszcz„„ o.c„ str. 49-50, 53--54; 
z 1639 r. w CHAP-Grodno, F.1143, op.I, nr 17, str. 102-103, 1 1 0-1 11;  z 1645 r. 
w K. O. F a l k, Żródła, nr 3, str. 18; z 1679 r. tamże, nr 5, str. 13, 15 i nr 6, str. 5. 
Zob. granice na mapie J. J a k u b o  w s  k i  e g o, Powiat grodzieński w XVI w„ 
„Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski", z. 3, Kraków 1935, i poprawione na 
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Wielką Puszczą Grodzieńską zarządzał starosta grodzieński i jego 
urzędnik leśniczy (w XV w. znany był Zub Migowicz). Po podziale jej 
na mniejsze jednostki zastąpili jego inni urzędnicy - w Puszczy Nowo
dworskiej namiestnik nowodworski, a w Perstuńskiej namiestnik perstuń
ski. Z ich ramienia puszczami rządzili też leśniczowie, np. w pacz. XVI w. 
zasidrańskim był Bohdanko, a po nim Żelepucha 149. Do pomocy leśni
czym powołano stałą służbę leśną, tak zwanych o s o c z n i k ó w z set
nikiem, a później z dziesiętnikami na czele. Początkowo może byli tylko 
stróże. List królewski z 1527 r. wspomina, że puszczy strzegą osaczniki 
i storoże (może od nich pochodził ród chłopów Storożyńców, który osiadł 
pod cofającą się puszczą nad bagnami Wołkuszy we wsi Storożyńce -
dziś Starożyńce). Potem w źródłach występują tylko osacznicy. Nazwa 
ich dowodzi, że pierwotnie osaczali w czasie polowań zwierzynę. Mogli 
też rekrutować się ze strzelców. Bliższe puszczy położenie wsi osaczników 
w XVI w. pozwala wnioskować, że jest to młodsza od strzelców kate
goria ludności chłopów książęcych. Do ich obowiązków obok udziału 
w polowaniach przede wszystkim należało pilnowanie puszczy. Udawali 
się grupami po czterech z dziesiętnikiem na czele na cały miesiąc w głąb 
puszczy i tam dzień i noc jej strzegli, „aby żadna w zwierzu i drzewie
nie działa się szkoda", póki następna grupa ich nie zastąpiła. Inne grupy, 
liczące po 6 osaczników, udawaiy się także kolejno na miesiąc na drogi 
puszczańskie, aby nikt bez zezwolenia nie wywoził drzew z puszczy. 
Osacznicy nie wpuszczali do puszczy osób nie uprawnionych, chwytali 
kłusowników (polowanie na grubego zwierza w ogóle było zabronione, 
karano je gardłem; można było jedynie polować na własnych włókach 
na małą zwierzynę), pilnowali posiadaczy łąk i barci, by nie mieli ze 
sobą broni i psów i nie powiększali swych łąk lub by nie zakładali pól 
w puszczy. Znane nam dopiero z XVI i XVII w. szczegółowe ordynacje 
jeszcze dokładniej precyzowały obowiązki osaczników i ich dziesiętni
ków. Osaczników ponadto zobowiązano do naprawiania dróg w puszczy, 
stawiania mostów, chwytania wilków, zbierania rogów łosich i dawania
podwód na polowania. Dziesiętnicy nadzorowali osaczników i prowadzili 
pisemną kontrolę wyrębów, polowań na potrzeby w. księcia itd. W czasie 
rui strzelcy pomagali osacznikom w pilnowaniu zwierzynyl50. Skrupu
latne pełnienie obowiązków prowadziło do zatargów i procesów. Osacz
nicy, pilnując interesów puszczy, nie dopuszczali do naruszania jej gra-

mapce w pracy J. W i ś n i  e w  s k i, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim .. „ 

o.c., ryc. 5 i 7. 
14» AGAD, ML, 209, str. 790-792; ML, 195 (k.9), str. 462-464. 
150 W. P o c i e c h  a, Królowa Bona, o.c., t.11, str. 465; J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje 

osadnictwa w pow. suwalskim ... , o.c., str. 68--74; Pełny tekst ordynacji osaczników 
z 1679 r., identyczny z tekstem z 1639 r„ i dane z różnych starszych źródeł o ich 
obowiązkach podaje (w:) J. W i ś n i e  w s  k i, Dzieje osadnictwa w powiecie sejneń
skim.„, o.c., str. 39. 
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nic i łamania zakazów. Słali skargi do leśniczego, do sądu w Grodnie, 
a nawet bezpośrednio do króla nawet na możnych naruszających puszcze. 
W 1578 r. np. delegacja osaczników perstuńskich była w Warszawie 
u króla z prośbą, aby król wysłał mandat wzywający Józefa Wołłowicza, 
starostę dowgowskiego, przed siebie w sprawie zabrania przez zmarłego 
ojca Wołłowicza puszczy nad rz. Walkusz i szkód czynionych w puszczy 
przez jego poddanych (osacznicy też zabili jednego z poddanych Wołło
wicza). Król polecił wysłać w tej sprawie komisję m. Czasami obrona 
puszczy kończyła się śmiercią osaczników. W 1612 r. toczył się w Grodnie 
proces przeciwko Krzysztofowi i Pawłowi Krzewskim, szlachcie z Woł
kuszy (Sołojewszczyzna) o zamordowanie · ławnika Jachima Sliziewicza 
i poranienie strzelca Trochima Suszczewicza z osockiej wsi Bohatyrów 
w 1611 r.m Osacznicy nie dopuszczali do puszczy nawet urzędników 
królewskich z innych dworów. W 1540 r. np. leśniczy nowodworski Pie
tronek napadł z osacznikami na namiestnika nowodworskiego Szymona 
Gieca i jego ludzi, gdy brali w puszczy drzewo na budowę dworu królo
wej Bony w N owym Dworze. Odebrał im drzewo i zabrał im siermięgi 153.
Naruszenie puszczy było rzeczywiście srogo karane, jeżeli panicznie bano 
się schwytania. W początkach XVI w. np. jeden ze schwytanych w lesie 
królewskim uciekł ze strachu do Prus, a. drugi ledwo został uratowany 
od szubienicy154. 

Osacznicy byli dobrze uposażeni w ziemię (po pół włóki, a dziesiętnik 
miał włókę), łąki i barcie w puszczy. Wolni od różnych ciężarów i pań
szczyzny sta·nowili mimo ciężkiej służby dobrze stojącą kategorię lud
ności w dobrach książęcych. Nieraz łącząc w swym ręku zajęcia bartnicze 
bliscy byli Kurpiom mazowieckim. Tak jak Kurpie, nie mieszkali oni 
pierwotnie w puszczy, lecz na jej skraju. Źródła z XV w. i pocz. XVI w. 
nie przynoszą nam żadnej .nazwy wsi zamieszkanej przez osaczników, lecz 
tylko ich imiona i nazwiska. Puszczy Perstuńskiej strzegły rody Kuria
nowiczów, Rakowiczów, Storożyńców, Markowiczów, Chacutyczów, Iwasz
kiewiczów, Hryszkiewiczów, Zubowiczów, Bohatyrewiczów itd.155 Sta
ły się one założycielami nowych wsi w XVI w. i od nich wzięło początek 
wiele rodzin chłopskich 156• Osacznicy mieszkali pierwotnie gdzieś pod 

m AGAD, MK, 410, str. 1014-1020 według ML, 60, k.207. 
m Akty iz.dawajemyje Wil. Kom., o.c., t. I, str. 252-257. 
m Tamże, t.XVII, str. 181. 
u4 Odgranicz.enie sądowe dóbr grodzieńskich i bielskich„. w roku 1536, „Athe

neum", R.1842, z..l, str. 6:>-91. 
m Spis grupy osocz.ników z. 1541 (w:) Akty iz.dawajemyje Wił. Kom„ o.c., t. XVII, 

str. 302; z. 1557-1562 (w:) Piscowaja kniga ... , o.c., t. I, str. 358-363, 372-376; z. 1559 r. 

(w:) Rewiz.ija pusz.cz.. .. , o.c., str. 188; z. 1578 r. w AGAD, MK, 410, str. 1014-1020. Na
stępne z. lat 1639, 1645, 1668, 1679 w odpowiednich rewiz.jach pusz.cz. 

m Na prz.ykład od Kulbacz.iców, osocz.ników z Kurjanek, pochodzą licz.nie roz

rodzeni Kulbaccy, których jedna gałąź w XIX w. prz.esz.ła nawet do ziemiaństwa. 
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samym Grodnem, zapewne w Kulbaczycach, Kolbaszczycach (Kiełbaski), 
Łojkach, Bohaterach Polnych, Sołowiejach i 'Rakowiczach. Następnie 
przeniesiono ich pod dwór Perstuń (zob. następny okres). Osacznicy prze
łomscy mieszkali też gdzieś nad Niemnem pod Przełomiem, później byli 
w Wasilewiczach i w Swiacku (dziś Osoczniki), jeszcze później przenie
siono ich nad Czarną Hańczę. Nie znamy też pierwotnych siedzib osacz
ników Puszczy Nowodworskiej; znamy jedynie ich imiona i nazwiska, 
np. 12 osaczników z 1 539 r. Do puszczy tej należała wieś strzelecka Dub
nica Mała (dziś Strzelczyki) pod Grodnem. Jej położenie pozwala wnio
skować, jaki był wcześniejszy zasięg Puszczy Nowodworskiej, która co
fała się stopniowo ze wschodu na zachód za rzekę Sidrę. Jeden z osaczni
ków w 1 529 r. zwał się Karpiec Dubniczanin. W 1540 r. występują osa
cznicy Hrynko Fiedkowicz i Trochim Ihnatowicz z Dubnicy. Dubnica 
była zatem starszą wsią osaczników, potem tylko wsią strzelecką. 
W 1578 r. podano, że osacznicy nowodworscy mieszkają w Hrebieniach 
i w Ostrowie (na 2 włókach). Kolonizacja tej puszczy dalej trwała, więc 
osaczników przenoszono coraz bardziej na zachód. Najpierw znikli osa
cznicy w Dubnicy, następnie w Ostrowie, a w końcu w 1639 r. w Hrebie
niach (dziś Grzebienie). Przeniesiono ich do nowych wsi - do Osmołe>
wicz (dziś Osmołowszczyzna) i Łozowa1s1. Puszcza Nowodworska była 
również zagrożona od strony zachodniej, gdzie osadnictwo zajmowało zie
mie do rzeki Brzozowej. Dlatego też przed 1561 r. wydzielono na Podla
siu dwie wsie - Jodeszki (8 włók, dziś Jedeszki) i Gurbicze (4 włóki), 
które obciążono obowiązkiem pilnowania tej puszczy od zachodu. Później 
jeszcze doszły nowe wsie z zachodniego skraju puszczy: Chodorówka 
(dziś Chodorówka Stara) i Dryjal58. 

Osocznicy przede wszystkim mieli obowiązek pilnowania tych części 
puszcz, w których przebywały zwierzęta - zwapo je o s t ę p a m i. Nazwy 
ich znamy dopiero z XVI w. W ostępach nawet traw nie wolno było 
kosić i wejście było wzbronione. W Puszczy Perstuńskiej na terenie dzi
siejszego pow. augustowskiego były w 1559 r. następujące ostępy: Lipsko, 
w osoce Rakowiczów ostępy leżące zaraz za pasem bagien między rz. W oł
kuszem i Biebrzą, a więc Krasny (dziś wieś Krasne i lasy), Jesionowy 
(dziś wieś Jesionowo i lasy), Pierelesie (chyba wszedł w nadanie dla 
m. Lipska), Doroguszin (na płd. od Jasionowa), w Łuce (na zachód od Lip-

157 AGAD, ML,209, str. 790-797; tamże, Arch. Kameralne nr 464, str. 47; Akty 
izdawajennyje Wil. Kom., o.c., t.XVII, str. 285-287; Archeografil!eskij sbornik, o.c., 
t.I, str. 24. 

m A. J a b ł o n o w s k i, Podlasie, o.c., t.JJI, str. 148; Inwentarz starostwa kny
szyńskiego 1561, wyd. W. C h o m  ę t o  w s k i  (w:) Materiały do dziejów rolnictwa 
w Polsce w XVI i XVII w., Warszawa 1876, „Bibl. Ordynacji Krasińskich, Muzeum 
K. Swidzińskiego", t. II, str. 246, 281-282; Piscowaja kniga ... , o.c., t. II str. 204; CHAP
-Grodno, F.1143, op.l, nr 17, str. 97-98. Wsie Jodeszki i Gurbicze stanowiły osobliwą 
enklawę na terenie należące do Korony woj. podlaskiego. 
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Rys. 7. Jez. Kolno, pow. Augustów. Puszczańskie jezioro królewskie. 

ska), Jakniew (na płn. od Krasnego), Tristieny (nie zlokalizowany). Boha
tyrewicze nadzorowali ostępy wzdłuż Hańczy do jez. Wigry: dwa ostępy 
przy Borkach (las nad rz. Wołkusz). ostęp przy Maleszowce (dziś urocz. 
Maleszówka), Pobojny (lasy nad jez. Pobojno), przy Mikoszewie (lasy nad 
jez. Mikaszewo), dwa ostępy nad jez. Serwy przy ziemi bartnej Żabiczów, 
ostępy niedaleko Wigier przy ziemi bartnej Sernetkowiczów oraz przy 
ziemi i gaci Wolincewiczów (dziś lasy między Sernetkami i jez. Wigry). 
Do osoki Kurjanowiczów (w „Rewizji puszcz" omyłkowo podano je jako 
ostępy Bohatyrewiczów) należały ostępy wzdłuż rzeki Dowspudy, Szcze
bry i za jez. Wigry (również pilnowali tego jeziora) oraz nad górnym 
biegiem Czarnej Hańczy na terenie pow. suwalskiego (wyliczyłem je 
w pracy o dziejach osadnictwa pow. suwalskiego str. 71-72). W pow. 
augustowskim z tej osoki są tylko ostępy: u błota Monkińskiego i przy 
Wale (dziś są tam wsie Monkinie, Walne i Ateny), przy sieliszczu Ka
rolewo nad Krasnymborem ostęp żubrów (dziś są tam lasy i wsie 
Podkrólówek, Cisówek) 159. Rozmieszczenie ostępów na mapie dowodzi, 
że skupiały się one w kilku grupach nad rzekami i jeziorami, a więc 
tam, gdzie były odpowiednie warunki dla zwierząt. Nazw ostępów Pusz
czy Nowodworskiej z XVI w. nie znamy. Osocznicy pilnując puszczy 
i ostępów zamieszkiwali w budach zwanych s t  a n a m  i, które wznosili 
nad jeziorami, nad rzekami przy jazach, przy ostępach i drogach. 

m Rewizija puszcz„„ o.c„ str. 51-52; K. O. F a I k, Żródła nr 1, str. 8. 
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Strzeżono bowiem również uważnie d r ó g, którymi była przecięta 
puszcza, Główne drogi zwano wielkimi. Najważniejsze, uży-wane w okre

sie walk o te ziemie, są już nam znane z opisów krzyżackich z ok, 1385 r, 
Jedną z nich była droga łącząca Grodno z Rajgrodem, a więc bardzo 
ważny gród nadniemeński, z grodem strzegącym panowania litewskiego 
u styku granicy krzyżackiej i mazowieckiej, Wraz z rozwojem stosunków 
handlowych stała się ona jedną z najważniejszych dróg handlowych, 

które prowadziły ze wschodnich ezęści państwa nad Bałtyk, Już w 1496 r, 
pobierano na niej cło nad rzeką Kettą i••. Zwano ją różnie. Póki nie było 
Augustowa, zwano ją w części wschodniej drogą niemiecką, drogą ku 
rz€ce Mecie, drogą do Prawdziszek albo tylke> Wielką Drogą. Później 

drogą lub gościńcem augustowskim (1578). Do dziś nazwa Gościniec
Augustowski znana jest dla niej koło Rubcowa (Materiały T. Zdancewicza). 
W części zachodniej zwano ją drogą grodzieńską. W nazwach tych uwi
docznia się kierunek, w jakim nią zdążano. Droga ta była czynna do 
początków XIX w.; w 1781 r. zwano ją traktem królewieckim. Budowa 
szosy przez bagna koło Lipska zmieniła bieg połączenia między Grodnem 
i Augustowem. 

Stara droga, której rekonstrukcję pokazuję na mapce ryc. 10, stała 
się zwykłą drogą puszczańską, zwano ją jednak tradycyjnie gościńcem. 
Przechodziła ona przez dwa większe mosty: jeden w Wołkuszu, a drugi 
na rzece Netcie m. Od tej drogi odchodziła w okolicy Perstunia droga
na \Vigry rnz. Szł.a ona zapewnie wzdłuż Czarnej Hańczy. Re>zwijająca 
się sieć dróg ste>pniowo pokr:y-wała całą puszczę. Powstała droga wzdłuż 

100 W. książę Aleksander zwolnił mieszczan z Grodna od płacenia cła na rzece 
�ecie na drodze ku Prusom. Król Zygmunt I pot1vierdził to zwolnienie w 1511. 1540 

i 1544 r. (Akty izdawajemyje Wil. Kom., o.c., t. VII, str. 61, 72-74, 79, 31, 127), 
161 W 1525 r. nadano część Solistowa Janowi żrobce uin via grodnensi" (AG.A.D, 

Kapiciana 55); w 1537 r. pówstaje wieś Kamionka przy drodze, która „a Raygrod 

ducit Grodnam" (tamie, Kapiciana 62); 1506 nadanie dot. Hołynki udo dorohi 
wielikoje, szto idiet od llorodna k re<;e Metie" (AGADj IVTK. 410, str. 870), przechodziła 
ona przez groblę na rzece Niedźwiedzicy- w dobrach Lipsk (Murowany), których 
właściciel Hrehory Wołłowicz otrzymał ok. 1558 r. prawo pobierania cła (,l\.G_ĄD, 

Arch. Publ. Potockich, 11.l, str. 539); na wschodzie przechodzila ona koło Rakowicz 
{Piscowaja kniga .. „ o.e .• t. I; str. 363), a na z.a.chodzie granicą dóbr Hołynka - w 1562 r. 

„droga niemiecka", która jest granicą dóbr . . . z poddanymi króla Kurjanowiczami 
(.Ą.GAD, l.VIK, 410, str. 2060); dalej kierowała się ona rz. Wolkusz: w 1558 między 
Markowcami i Dorguniem szła "droga wielka, która idzie przez Wołkussą do Augu

stowa", Vl 1558 i 1612 (gościniec grodzietlskl) przez wieś Bohatery Leśne (Piscowaja. 
kniga ... , o.c., t. I, str. 359, 363, 366, 374}; Akty izdawajemyje Wil. Kom., o.c., t. I, str. 

253. Przez rzekę Wołkuszę przechodziła n1ostem wzmiankowanym w 1578) „mos

tice hostinca i\.whustowsko" (AGAD1 MK, 410, str. 1014---1015). Przy moście tym 
zbudowano młyn i następnie a .... vór leśniczego perstuńskiego (Piscowaja kniga.„, o.c., 

U, str. 374 i AGAD, MK, 410, str. 1011-1014). W 1781 r. trakt królewiecki „idzie 
przez. most wołkuszański" (CHAP-Lwów, F. 181, op. 2, od 3 b., nr 1032, k. 37v.). 

rn2 · B. K ó r n i c k af rkp. 1308, bez pag. wzmianka z 1507 r. 
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rz. Dowspudy oraz mniejsze puszczańskie, które prowadziły do jezior, 
łąk i borów bartnych, a także do dworu myśliwskiego na wyspie jez. 
Wigry (np. droga wigrowska koło jez. Blizno). Zwano je nieraz nazwi
skami osaczników: koło jez. Blizno przechodziła „droga Kurjanowi
czów", koło Wigier była „gać Wolincewiczów". Też gdzieś tam była 
,,droga Sobonowa' ' I63. 

4. P o  c z ą t e k  w ł  a s  n o ś  c i  p r y w a t  n e j w p u s z c z  a c h. 
Ziemie pojaćwieskie krótko stanowiły wyłączną własność wielkiego księ
cia litewskiego, który je użytkował poprzez swoje dwory i swoich pod
danych. 

Możliwe, że tutaj pierwsze n a d  a n i a wyszły od w. ks. Witolda "', 
bowiem w 1494 r. w. ks. Aleksander, potwierdzając uposażenie probo
szcza grodzieńskiego, wspomniał, że zostało ono nadane przez w. ks. 
Witolda i Kazimierza Jagiellończyka. Proboszcz grodzieński według tego 
potwierdzenia posiadał w Puszczy Perstuńskiej 7 jezior „prope Servy 
post fluvium Wolkuscha . . .  Orlye, Panyewo, Poboyne, Krzywe, Okruhle, 
Mukuschewo Parva et Thobolowo cum fluviis, orificiis et obstaculis 
eorundem" oraz bór Jaminy za rzeką Biebrzą, gdzieś między Lipskiem 
i J astrzębną. Sześć z tych jezior leży w systemie Kanału Augustowskiego 
(idąc z zachodu na wschód): Orle, Pobojno, Paniewo, Krzywe, Kruglak 
i Mikaszewo Małe (tj. wschodnia część jez. Mikaszewo, zachodnia, większa 
pozostała u w. księcia). Siódme jezioro Tobołowo znajduje się na płn. 
zachód od Serw165• 

Następca w. ks. Witolda, w. ks. Zygmunt Kiejstutowicz (panował 
w latach 1432-1440), dał Raczce Tabutowiczowi, przodkowi Raczków, 
Bakałarzów i Jundziłłów rzekę Dowspudę (Rospudę) z 8 jeziorami. W nie
znanym czasie w ręce Wołłowiczów przeszły jeziora Dowspuda (dziś 
Rospuda) przy Necku, Jałowo koło Kurjanek, prawo rybołówstwa w czę
ści jez. Necko, dwa jeziorka w Krusniku (dziś Krusznik i Mulaczysko) 
i jez. Wigierki (dziś część jez. Wigry pod Gawrychrudą, niegdyś oddzie
lona palami od reszty jeziora) oraz jeszcze inne na północno-zachodnim 
brzegu jez. Wigry. Jeziora koło Wigier dostał zapewne w XV w. Hryńko 
Chodkowicz Wołłowicz, horodniczy grodzieński, jeziora koło Dowspudy -
chyba dopiero jego syn Bohdan Wołłowicz, koniuszy grodzieński. Jeziora 

163 Rewizija puszcz ... , o.c„ str. 52, 193; AGAD, MK, 410, str. 995. 
164 W. P o c i e c h  a, Królowa Bona, o.c., t.III, str. 13;  „Pierwszym twórcą latyfun

diów możnowładczych był w. ks. Witold". 
165 Kodeks dyplomatyczny katedry i die<:ezji wileńskiej, t.I, wyd. J. F i j a ł e k  

i W. S e m k o  w i c z, Kraków 1948, nr 410 (str. 474) ; ten bór Jaminy leżał na zachód 
od Lipska (Akty izdawajemyje Wil. Kom., o.c., t. XIII, str. 46); K. O. F a  1 k, Żródła, 
nr 1, str. 3. Według arendy jezior z 1739 r. proboszcz grodzieński miał tu 10 jezior 
(źródło nie podaje nazw); Zbiór K. O. F a  I k a, Aneksy Prok. Gen., 57, II, fasc. V. 
str. 43. 
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te do końca Rzeczypospolitej należały do dóbr Dowspuda. Większość 
jezior (13) w poludniowej części Puszczy Perstuńskiej pozostała w rękach 
królewskich: Kolno, Sajno, Sajenko, Studzieniczne, częściowo Necko, Bia
łe, Długie, Kalita albo Kalety, Busznice, Blizny, Blizienki, Serwy i Miko
szewo oraz jezioro Wigry, leżące na pograniczu obu puszcz. W części 
północnej tej puszczy, należącej dziś do pow. suwalskiego, większość 
jezior została rozdana 166• We fragmencie Puszczy Przełomskiej za rz. 
Czarną Hańczą, należącym do pow. augustowskiego, znajduje się jez. 
Szlamy, które jako jez. Szlejmy razem z jez. Tuczino (dziś Tuczno) i rzecz
ką płynącą do jez. Kotela w. ks. Aleksander dał w 1504 r. J'akubowi Kun
cewiczowi, namiestnikowi lepuńskiemu, późniejszemu leśniczemu gro
dzieńskiemu 167• W 1 559 r. wspomniane jest jako należące do Andruszewi
czów. W 1 559 r . .  Jan Andruszev.1cz, biskup, sprzedał swoją część jez. Szla
my, Tuczyna i Koywe (?) Stanisławowi Andrzejowiczowi Dowoynie, sta
roście mereckiemu rn•. W. ks. Kazimierz Jagiellończyk, uposażając plebana 
w Hoży nad Niemnem, zapewne dał mu już wtedy kilka jezior w Puszczy 
Przełomskiej. Wiadomo, że w 1494 r. dał temu plebanowi Wiązowiec 
i Czarne. Do plebana tego do początk6vv XIX w. należało tu 7 jezior: Ka
winiec, Jędwnie, Kruhlak, Krzywe, Czarne, Wiązowiec i jedno o nieznanej 
nazwie '"· :W 1 499 r. wiel!<,i_,�iążę .Aleksan<i.er nadał cerkwi św. Trójcy 

.._______, ___ � - � · -· -- - -- - - - - . - -

w Grodnie jez. Brożyno (dziś Broźane) koło Rygola 110. 

Wielcy K.siążęta także rozdawali puszczańskie łąki, barcie i prawo na 
założenie nowych \vłasnych barci, a Vv�ięc, jak to się wÓ\\rczas mówiło, 
w c h o d y  s i  a n o ż ę t n e i b a r t n e. Większość łąk należała do pod
danych książęcych, ale część ich pozostała w rękach książąt i z niej czy
nili nadania. Posiadanie własnych dużych sianożęci mimo ich nieraz 
bardzo odległego położenia od dóbr miało wielkie znaczenie gospodarcze. 
Przy ówczesnych nisliich plonach umożliwiały one utrzymanie wię
kszej ilości bydła i przechowanie jego przez zimę. Normalnie bowiem 

166 .J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w po\viecie suwalskim„., o.c,, str. 74-80; 
K. O. F a  I k, Żródła, nr 1, str. 1--4; K. O. F a  1 k, Wody wigierskie.„, o.c., str. 71-73; 

K. K u l  w i e  Ć; J\r!ateriał:y do fizjografii Jeziora Wigierskiego, „Pamiętnik Fizjogra

ficzny", t. XVTII (1909), dz. V, str. 9. 
167 Posiadał je jeszcze w 1511 r. {AGAD, lVIL, 195, str. 773-775 i !VIL. 2.09, str. 

925-928; Opisanije dokumientow i bumag chraniaszczichsia w Moskowskom Archi

vie Ministerstwa Justicii, t. XXI, wyd. D. Cwietajew, Moskwa 19151 nr 612, str. 
190-191. 

t<rn. Rewizija puszcz.„, o.c„ str. 183-184; K. O. F a  1 k, Wody Wigierskie ... � o.c„ 
str. 34, 55; Opisanije dokumientow ... , o.c., str. 397; Jezioro Muły w 1715 r. należało 

do kamedułów (zob. dalej str. 231), a w 1784 r. i XIX w. do dóbr Klejwy. Jez 
Szlamy w XIX w. też do dóbr Klejwy (BPAN-Kijów, l-6011, str. 95, Słownik ge

ograficzny.", o.c., t.lV, str. 639). 
iau Kodeks dyplomatyczny katedry i diec. wil . .. „ o.c., t. I, nr 415 (str. 482) i Archi

wum Diecezjalne w I' ... omży (cyt. ADŁ), akta par. Hoża, syg. L22.2. 
171 AGAD, ML, 191b, str. 196. 
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zmnieJSzano pogłowie vv czasie zimy. Nie znany jest nam spis łąk171 
i wchodów bartnych w puszczy, tak że nie można dokładnie przedstawić 
ani stosunków własnościowych łąk i barci puszczańskich, ani kolejności 
ich rozdawania. Znamy je dopiero z XVI w., gdy już na zachód od Niemna 
osadnictwo daleko się posunęło. 

Największą ich ilość zgromadzili w swym posiadaniu Wołłowiczowie. 
Wchody te użytkowali ich poddani z różnych dóbr. Zachował się wykaz 
wołłowiczowskich sianożęci i barci z 1569 r.172 Do dóbr Bala Wołłowiczów 
należały wówczas następujące sianożęci: 1 .  przy drodze wielkiej z Grodna 
do Augustowa, używane przez Mackowiczów, poddanych z Bali; 2. nad 
rz. Wołkuszą niedaleko rz. Chociłówki wspólnie z sianożęciami plebana 
grodzieńskiego, używane przez dwór balski; 3. w uroczysku Szkieblewo, 
której część zajęto w XVI w. na nową wieś Szkieblewom; 4. nad rz. 
Wołkuszą w uroczysku Czerczeżu, użytkowane przez poddanych Onisko
wiczów. W 1578 r. osocznicy perstuńscy z Kurjanowicz oskarżyli zmarłego 
Hrehorego Wołłowicza, wojewodę smoleńskiego, że zajął bardzo dużo 
wchodów nad rz. Wołkusz, od mostu gościńca augustowskiego aż do rz. 
Bobry. Zaszkodził nie tylko samej puszczy i własności królewskiej, ale 
bezprawnie także pozamykał drogi osoczników, przez co były stale kłótnie 
i bójki między osocznikami i sługami Wołłowicza"'. Ponieważ sianożęci 
te należały do najstarszych dóbr Wołłowiczów, Bala, stanowią zapewne 
najstarsze nadanie dla nich. W skazuje na to również stosunkowo bliskie 
położenie tych sianożęci. Należące do cerkwi Wołłowiczów w Bali barcie 
nad Maleszówką też niewątpliwie pochodziły z nadania Wołłowiczów 
(na mapie kwatermistrzostwa jest jakaś Popowa Sianożęć nad rz. Male
szówką). Sami Wołłowicze posiadali swe barcie (chyba należące do naj
starszych) w borach aż nad rz. Kolnicą. Do pobliskich dóbr Świack Woł
łowiczów (po Worotyńcach) należały: 1 .  sianożęci i barcie w Puszczy 
Przełomskiej nad rz. Czarną Hańczą od mostu Kortowicz do uroczyska 
Mszary i dalej do błota Rudawa (jako Łąki Wołłowiezowskie znane jesz
cze w 1727 r. koło Wólki); 2. sianożęci i barcie nad jez. Slemy (Szlamy) 
i Tuczyn; 3. sianożęci nad jez. Brożanem; 4. różne sianożęci nad Cz. 
Hańczą i inne jeszcze głębiej w tej puszczy. W Puszczy Perstuńskiej też 
były ich sianożęci i barcie: 1 .  sianożęci nad rz. Bobrą; 2. barcie nad 
Maleszówką; 3. barcie nad Szczebrą oraz inne w Puszczy Nowodwor-

171 Taki spis mógł być zrobiony, gdyż w DCVI w. urzędnicy królewscy otrzymali 
polecenie zmierzenia sianożęci puszczańskich (AGAD, Archiwum Publiczne Potoc
kich - dalej cyt.: APP 18, str. 589). 

172 Dwa odpisy w AGAD, MK, 410, str. 992-1004 i 2009-2030. 
in W 1562 r. drogą zamiany dostali· jakąś sianożęć szk:ieblew-ską koło lasu lip

skiego niedaleko rz. Chotiłówki (15 morgów) i drugą nad rz. Wołkuszą (2 morgi) -
AGAD, MK, 410, str. 2061-2062. 

174 Skarga ta, zawarta w liście króla Stefana Batorego z 22.V.1578 r., powołującym 
komisję do rozpatrzenia tego sporu (AGAD, MK, 410, str. 1014-1020). 
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skiej 170. Dwór Lipsk (Murowany) Wołłowiczów posiadał sianożęci nad 
jakimś Zalewem (może to dziś bagno Zalewa na zachód od Mikaszówki) 
i w Dubrowkach oraz nad Biebrzą. Wołłowiczowie także wspólnie posia
dali jeszcze inne sianożęci i bory bartne. Barcie ich były: 1.  w uroczysku 
„U Kolna" (dziś urocz. Okolnie na płn. od wsi Krasne); 2. koło wchodów 
plebana grodzieńskiego i chłopów książęcych ze wsi Łojki: 3. w uroczysku 
„U Wałów" do jez. Blizno, podle drogi wigrowskiej aż do łazien Marko
wiczów i po uroczysko Malowiste; 4. w uroczysku Wigry, kupione w poł. 
XV w.; 5. między uroczyskiem Krasny Bór nad rz. Dowspudą (Rospudą) 
po rz. Szczebrę i rz. Kamionkę176. Nowe dobra wołłowiczowskie Dowspuda 
posiadały sianożęci i barcie w pobliżu między rz. Dowspudą i Szczebrą, 
m. in. sianożęci: 1. między Borem Janowskim i Puszczą (Łąki Dworne,
czyli Młynisko); 2. u Oleksina (łąka w urocz. Osińska Buda); 3. w Mar
cinowie (koło dzisiejszej wsi Stoki) - w 1674 r. rozróżniano Marcinowo 
Wielkie i Małe; 4. u Królowa (koło dzisiejszej wsi Cisówek) m. Ponadto 
Wolłowiczowie posiadali: 1 .  ziemię bartną Sklarowszczyzna między rz. 
Chociłówką i Jastrzębią (Jastrzębianka); 2. sianożęci Wojtkowe nad rz. 
Wołkuszą koło uroczyska Czercież t18; 3. w różnych miejscach doliny rz. 
Biebrzy "'· Sianożęci te i barcie Wołlowiczowie zgromadzili dzięki nada
niom i kupnom co najmniej od pał. XV w. i w ciągu wieku XVI, zwlasz· 
cza za Ostafiego Wołłowicza, który wykorzystując swe wysokie stano
wisko podkanclerzego, a potem kanclerza, kupował lub w inny sposób 
otrzymywał sianożęci i ziemie bartne1so. Na części ich wchodów, gdy już 
bartnictwo upadało, w 1674 L do dóbr Dowspuda należało 55 Ż)"vych 
barci i 180 pustych. Liczne wchody Wołłowiczów stanowiły wielką prze
szkodę w gospodarce puszczy i utrudniały jej pilnowanie. Zygmunt 
August proponował więc zamianę ich (bez sianożęci w okolicy Dowspudy) 
na kilka wsi we włości upickiej i starostwie grodzieńskim 1s1. Należały 
one później do Paców jako właścicieli dóbr Dowspuda i do Wojnów jako 
właścicieli dóbr Lipsk Murowany oraz Dziekońskich z Bali aż do XIX w. rn2 

175 Rewizija puszcz.„, o.c .• str. 183-184; J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictv.�a 
w pow. sejneńskim ... , o.c„ str. 44; AGAD, 1\!K, 410, str. 996, 1001, 1968. 

i1s AGAD, MK� 410, str. 994-996, 999, 
111 J. W i ś  n i e  Vl s k i, Dzieje osadnictwa w pow. suwalskim ... , o.c.1 str. 81.
!7!!: W spisie łąk kamedulskich z 1727 r. są wspomniane łąki wojnińskie, a \vięc 

należące do Lipska Murowanego pod Jakniowym Brudem koło Kuniczyny i koło 
górnego biegu rz... Wołkusz; oraz nad rz. Wołkusz koło Mł)-"Ilka {Zbiór K. O. F a  1 k a, 
Aneksy Prok. Gen. nr 205� k.2,v.). Młynek ten w 1730 1 1780 r. należał do tychże 
dóbr razem z sianożęciami i gruntami w-yrobnymi (Zbiór K. O. l!, a 1 k a, Aneksy 
Prok. Gen., 203; CHAP-Lwów, F. 131, op. 2, od. 3b, nr 1035, k. 154). 

m AGAD, MK, 410, str. 995-1001, !968. 
1&0 Zob. np. AGAD, _ĄPP 18, str. 371. 
'" AGAD, MK, 410, str, 1953-1977. 
182 Ro1.tnieszczenic tych i innych wchodów sianoźętnych w końcu XVIII w. 

pokazuje mapa guberni szezeberskiej (.rotokopia w Zbiorze K. O. F a  1 k a). 
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Spory o sianożęci i barcie raz po raz na nowo wybuchały. W 1617 r.  np. 
oskarżono Ostafiego i Hieronima Jaroszewiezów, Wołłowiczów z dóbr Bala, 
że zabieraj ą  sianożęci nad rz. Bobrą i łowią ryby w tej rzece. W 1798 r. 
urząd le..<\ny perstuński procesował się z właścicielami Bali o różne łąki 
i lasy. Miasto Lipsk też się sądziło o łąki nad Biebrzą. W 1780 r. zawia
domiono władze o sporach między urzędnikami króla a Pacem, starostą 
ziołowskim, właścicielem dóbr Dowspuda, o łąki „w wielu uroczyskach" 
w strażaeh kurjańskiej, poddubowskiej i skazdubskiej rn>: 

Wiadomości o wchodach innych dóbr są ułamkowe. Uhlikowie z Bali 
(dziś Ulkowce) w 1559 r. mieli sianożęci i barcie w kilku miejscach pusze 
czy. W XV w. Kazimierz Jagiellończyk potwierdził Wasilowi Matwiejo
wiczowi Uhl ikowi kupno barci i · sianożęci nad jez. Blizno w granicach: 
droga Kurjanowiczów, Myłcznoje, droga Sobonowa i Strub na obszarze 
4 mil>, a także sianożęci nad rz. Perstuńką oraz sianożęci na 10 stogów 
nad rz. Wołkuszą koło sianożęci lipskich (Hołynka) i bojar Wnut,zków 
aż po las Rubcow'"· Chreptowicze, właściciele dóbr Lipsk (Hołynka), 
mieli barcie w uroczysku „U Kolna" (Okolnie), nad rz. Kolnicą; sianożęci 
nad rz. Biebrzą i rz. Wołkuszą koło lasu Rubcow (na 10  stogów), zwane 
w 1727 r. łąkami Hołyńskimi i Kopczańskimi (wieś Kopczany w tych 
dobrach). Około 1506 r. wraz z chłopami Żabiczami dostali od króla ich 
ziemie podłażne, czyli bartne, nad jez. Serwy, które obejmowały puszczę 
nad tym jeziorem. Ponadto dostali na jeziorze trzy ostrowy: Dubowy, Li
powy i Sosnowy oraz sianożęci i prawo do korzystania z jeziora1 W 1585 r. 
pleban cerkwi w Lipsku (Hołynce) dostał z wchodów Chrepto:wiCzóW 
ostrów z barciami na Serwach. Puszcza Serwy należała ·aa tych dóbr 
jeszcze w XIX w';'•'' Aleksander Jagiellończyk w 1506 r. nadał Maciejowi 
Chreptowiczowi z Dorgunia sianożęć Rudawe Błota w Puszczy Przełom
skiej. Syn Marcina, Bohdan, dokupił ok. 1532 r. sianożęci nad Czarną 
Hańczą od Kuczy Andrejowicza, dworzanina królowej, od Lwa Siemio
nowicza Czyża i w 1537 r. od Żyda z Grodna, Marchaja Szlomicza. 
W 1727 r. wspomniano Łąki Dorguńskie w Lelakowym Lesie, tj. koło 
Rygola'""· Do bojarów grodzieńskich Wnuczków (z Wnuczkowszczyzny) 
należały sianożęci nad Wołkuszą koło lasu Rubcow, a do świacka Barto-

'"' AGAD, MK, 410 str. 2069-2070; Zbiór K. O. Falka, Aneksy Prok. Gen. nr 265; 
Straty bibliotek i archiwów warszawskich, t. II, Warszawa 1956, str. 69. CHAP-Lwów, 
F. 181, :op, 2, od. 3b� nr 1049, k. 44v. W 1820 r. Ludwik P a c, właściciel Dowspudy, 
sprzedał grunta Zyliny-Kamiejowizna i Olszewo Tulaciejowi P a  u l  u c e  (PAP�Su
wałki, księgi notarialne, t.XII, nr 32). To je-One z dawnych wchodów dowspndzkich. 

:a4 Rewizija puszcz ... , o.c., str. 193; AGAD, MK, 410, str. 1008-1011. 
,AGAD, MK, 410, str. 870, 995, 141�1417; Rewizija puszcz ... , o.c„ str. 193; Zbiór 

K. O. F a 1 k a, Aneksy Prok. Gen., 205, k.2v.; Akty izdawajennyje Wił. Kom .. , o.c., 
t. I, str. 2. Stanisław Karwowski sprzedaje dobra Hołynka z. częścią Puszczy Serwy 
Janowi Augustowskiemu (PAP-Suwałki, ks. notar. 12, nr 25). 

Jao Rewizija pusz.ez ... , o.c., str. 176-178; Piscowaja kniga .. „ o.c., t. I, str. 341, Zbiór 
K. O. F a  1 k a. Aneksy Prok. Gen. 205, k.2. 

ii Studia 1 mater�ały 
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szewiczów (później Wilamowskich, dziś Kułakowszczyzna) sianożęci 
i drzewo bartne (ziemia Ortiuchowszczyna) za rz. Wołkusz naprzeciw 
Perstunia i Lipska"'. W 1494 r. wielki książę Aleksander nadał Bohda
nowi Weraxiczowi „uhoł" ·puszczy, a raczej tylko wchody w nim, za 
Perstuniem) dołączając ten ,,uhoł" do jego ziemi bartnej i sianożęci 
wraz z uroczyskiem Żukiszki po rz. Dorguniec. Według przywileju 
z 1514 r. dla następnego właściciela Mikołaja Sopoćki ów „uhoł" zaczy
nał się od Zamelistego Lasku (tj. za ostępem Molawistym) i rzeki Kalnej.
Przyłączono go do dóbr Jasudów. W 1653 r. kupił go z Jasudowem To
masz Wo!łowicz. W 1688 r. Aleksander odsprzedał kamedułom. Ten 
„uhoł", czyli kąt puszczy, stał się podstawą pomyłki A. Połujańskiego, 
że Puszcza Augustowska pierwotnie zwała się Puszczą Uhol. Dokładniej
szy opis jego granic znamy dopiero z 1745 r. Sięgał on od rz. Kalnej po 
okolice Wysokiego Mostu i Jeziora Tobołowo. W ten obszar zapewne we
szły i inne pobliskie wchody Sopoćków (łąki Sarnetki i Monklnie). 
W 1513 r. Zygmunt I nadal Sopoćce Steckowiczowi barcie koło Serw 
(w 1 559 r. barcie jego w uroczysku Małowiste liczono na 2 leziwa, tj. 
około 120), Tobołowa, sianożęci na rz. Kalnej i Bartoszyszki na rz. Czar
nej Hańczy w Łezkach. Te ostatnie pozostały przy Jasudowie co naj
mniej do końca X'V1II w. ••• Pleban grodzieński dostał barcie w borze 
Jaminy (gdzieś na zachód od Lipska) oraz sianożęci nad rz. Wołkuszą"'· 
Makarowicze z Ponarlicy i Rohożyna użytkowali sianożęci nad Biebrzą. 
Ich przodek Makar Iwanowicz kupił u chłopów książęcych, Iwana Demia
nowicza i J uryja Hanusowicza, ziemię bartną za Szczebrą po obu brze
gach Dowspudy''°· Gdzieś nad Czarną Hańczą w Puszczy Perstuńskiej 
mieli na podstawie przywilejów Aleksandra i Zygmunta Starego barcie 
i sianożęci chłopi ze wsi Czeszczewlany, poddani bazylianów z Ko!oży 
grodzieńskiej, które w 1 592 r. oddali w zamian za inne nadanie 191• 

W 1559 r. kniaź Michajło Fiedorowicz Masalski miał ziemie bartne 
w puszczy dowspudzkiej (2 leziwa jego chłopa Opanasa Chwalewicza) 
i sianożęci na dwa stogi u Wasinskiego ł,azien. Może to są późniejsze 
Łąki Massalszczyzna lub Massalskie Biele, znajdujące się na północ od 
dzisiejszej wsi Olszanka"'· Micutowie ze świacka (dziś Szymkowce) 
posiadali sianożęci w Puszczy Przełomskiej między Czarną Hańczą i Ma-

187 Rewizija puszcz..„ o.c., str. 184-188, 193. 
Hill Tamże, str. 173-174, 183-184; Zbiór K. O. F a l k  a, Aneksy Prok. Gen. nr 203 

i Fragment sum1nariusza k. 317; „<\G„<\D, r..'IK, 410, str, 1636-1637. 
tts Zob. wyżej notkę nr 165 i AGAD, ::VlK, 410, str. 9961 1000. 
1&0 Re\vizija puszcz ...• o.c„ str. 175; AGAD, MK, 410, str. 997-998. 
1s1 Akty lzdawajemyje \Vil. Ko., o.c., t. I, str. 35-37, 114, 122-123; tamże, t. VII, 

str. 530, 545. 
nt Rewizija puszcz„„ o.c., str. 190-191 ; Zbiór K. O. F a  1 k a, Mapa guberni 

szczeberskiej. 
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rycl1ą 193. Na teren tych pu_szcz sięgali nie tylko chłopi i panowie spod 
Grodna, ale także polska szlachta spod Goniądza. Rutkowscy i Biało
suknie (ie wsi Rutkowskie i Białosuknie) mieli swe bory bartne gdzieś 
nad rz. Kolnicą 194_ Rozdane sianożęci i bory bartne były użytkowane 
albo bezpośrednio przez dwór pana, albo przez poddanych chłopów, 
którzy mieli prawo dzielić je między siebie i wzajemnie zbywać, ale 
tylko wśród chłopów jednych dóbr. 

Przez rozdawnictwo jezior, łąk i barci powstała kłopotliwa szachowni
ca własnościowa, rodząca liczne spory między ich właścicielami czy użyt
kownikami a urzędnikami książęcymi i osacznikami. Prywatnie łąki i bory 
bartne przetrwały aż do wieku XIX, kiedy to zaczęto je wykupywać, 
a wiele prywatnych j ezior - aż do reformy rolnej w 1945 r. Na przykład, 
17.X.1827 r. Jan Augustowski i spadkobiercy Jana Kamieńskiego, właś� 
ciciele dóbr Hołynka, sprzedali rządowi Królestwa Polskiego puszczę Ser
"''Y· swe prawa do jez. Serwy ,i trzy wyspy Dębową, Lipową i Sosnową '"· 
W 1840 r. projektowano odkupienie od plebanii z Hoży 7 jezior w zamian 
za deputat roczny drzewa z leśnictwa Hańcza po 37,5 sążnia'"'· Szcze
gólnie kłopotliwe było to, że właściciel jeziora nie zawsze był właści
cielem łąk nad jeziorem, a łąki się powiększały przez zarastanie jezior. 
Do kogo miała należeć łąka, która powstawała na takim jeziorze? Spie
rano się też o rzeczki łączące jeziora, o jazy na nich. Właściciele łąk
usiłowali je powiększać przez wycinanie sąsiednich drzew w lesie lub 
krzaków, naruszając prawo własności króla i przekraczając granice na
dania. Właściciel barci nie był właścicielem horu (to jest ani drzewa ani 
ziemi pod nimi), w którym znajdowały się jego barcie. Z kolei właściciel 
tego boru nie mia! prawa ścinać drzew z barciami, wówczas bardzo licz
nych, co w przyszłości utrudniało prowadzenie robót leśnych na znacz
nych obszarach. Początkowo na nadanym obszarze boru (nieraz docho
dzącym do kilku m!J2) można było mieć nieograniczoną ilość barci. 
Z czasem ilość barci ograniczono i ustalono dla każdego właściciela. 
Tylko w wypadku zniszczenia dttewa z barcią można było założyć sobie 
nową. Barcie były oznaczone klejmami m. 

Tylko bartnicy mogli przynosić do puszczy siekiery i inne narzędzia. 
Innym nie wolno było brać ze sobą ani żadnych narzędzi, ani broni 
i psów. Udzielano pozwolenia na wzięcie siekiery wtedy jedynie, gdy 
zachodziła potrzeba oczyszczenia łąki z krzaków. Korzystanie z drzewa 
w puszczy było dozwolone, ale tylko dla potrzeb związanych z rybołów
stwem, bartnictwem, suszeniem siana, opalaniem bud i łaźni. W ogóle 

is:.i AGAD, �1K, 410, str. 1489, 
llM Tamże, str. 995. 
ws P_l\P-Suwałki, ks. hipot. dóbr Sejwy. 
rns AD-Łomia, akta par. Hoża, sygn. 1 .  22_ 1. 

:YJ Np. Akty izdawajemyje Wil. Kom„ o.c., t. I, str. 35--37 podają znak bar
tniczy bazylianów z Kołoiy pod Grodnem. 
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każdorazowe we3sc1e do puszczy, do jeziora, łąki czy barci mogło na
stąpić tylko na podstawie odpowiedniego pisma leśniczego lub jego urzęd
ników i w oznaczonym czasie198. Posiadacze łąk, jezior i barci mogli 
dla swego użytku wznosić b u d y  m i e s z k a  1 n e i łaźnie. Były to więc 
obok bud osoczników dalsze, ale też niestałe, maleńkie siedziby ludzkie 
w puszczy. Zwano je też s t  a n a m  L Nie znamy kh spisu. Żródła tylko 
przypadkowo o nich wzmiankują. Możemy więc jedynie przyjąć, że były 
one nad każdym większym jeziorem lub grupą małych jezior oraz nad 
łąkami. Niektóre z nich mogły stać się w przyszłości zalążkiem stałej 
osady. Po innych - zarówno rybackich i bartniczych, jak i osockich -
ślad wszelki zaginął, a po niektórych pozostała tylko nazwa miejsca. 
W materiałach T. Zdancewicza znamy następujące miejsca o nazwie 
„Stanowisko": L na płd. brzegu jez. Tobołowo; 2. na pm. brzegu jez. 
Studzienicznego; 3. na płd brzegu jez. Blizno; 4. nad Kruśnikiem. Nazwa 
lasu między jez. Senvy i Gorczyca - Rybacka Buda - może być już 
późniejszego pochodzenia. Na stare ślady penetracji w puszczy wskazują 
też następujące nazwy z tychże materiałów T . .  Zdancewicza: I .  las Sze
rokie Stojło między bagnami na południe od Sajenka; 2. las Osowe Stojlo 
na południowy wschód od wsi Polki; 3. las Kozie Stojło koło Jamin na 
zachód od wsi Janówek; 4. wzgórze i las Stojlo na zachodnim krańcu 
pól wsi Jaglowo; 5. wzgórze Stojło na południowy wschód od Mogielnicy. 
Ciekawa też jest nazwa Łąki Przystajne na północo-zachód od Huty 
Sztabińskiej. Może jakieś świrony (należy jednak dodać, że po prusku 
sv.nris zwierz) wspominają nazwy: I .  pole świerniska na południe od 
Czarnuchy; 2. Łąki Świerniska na północo-zachód od Cisowa; 3. las 
świernisko na południe od uroczyska Pogorzelec i wsi Gruszek w głębi 
puszczy. Późniejszego pochodzenia są nazwy pochodzące od taborów: 
I. pole Tabory na zachód od wsi Jaziewo; 2. uroczysko Tabory na północ 
od Jez. Studzienicznego; 3. kolonie 'faborzyska na póhloco-zachód od 
Jasionowa krasnoborskiego. W puszczy nie wolno było zakładać pól, 
ale bardzo możliwe, że przybywający do puszczy przy swych wchodach, 
a zwłaszcza osacznicy, zakładali małe poletka z owsem dla koni, a może 
i dla podkarmiania pilnowanych zwierząt, stąd też w późniejszych wie
kach chłopi płacili daninę z owsa poleśnego. W ten sposób powstały 
w puszczy początki rolnictwa. Poletka te były efemeryczne, przenoszone 
z miejsca na miejsce, niektóre jednak mogły się ustabilizować. Starsze 
źródła o nich milczą, ale później spotykamy się ze wzmiankami o s t  a
r y  c h p r z e r o b k a c h  l u b  w y d e p c z y s k a c h  w puszczy "'· 

VJs J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. sejneńskim„„ o.c„ str 48, 50; 
np. leśniczy perstuński Jan Witkowski zabrał w 1567 r. Bohdano"\\�i Uhliko\\ri, po
siadaczowi siano±ęci nad rz. Wołkuszą 12 wozów siana,- a w 1568 r . ..- 4 wozy, ponie
waż posłał po nie bez znaku leśniczego. Król listem z 13.VII.1569 r. wstawił się za 
Uhliklern (Odpis w AGAD, MK, 410, str. 1 008-1 011 według ML, 52, k. 29). 

199 AG1\D, MK, 410, str. 917-919;  CHAP-Grodno, F.1463, op. 1, nr 11 str. 357---358. 
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Osocznicy, strzelcy, bartnicy, kosiarze, rybacy, a także urzędnicy 

książęcy i pańscy nadawali nowe nazwy licznym jeziorkom, rzeczkom, 
bagnom, łąkom, borom, lasom, uroczyskom itd. Ze źródeł z XVI w. wy

nika, że każdy najmniejszy wyróżniający się w puszczy obiekt miał 
własną nazwę. Puszcza Perstuńska była eksploatowana przez ludność 

słowiańską, ruską od wschodu, a polską i ruską od południowego zacho

du, cały więc jej teren pokrył się nazwami słowiańskimi. Jedynie wię

ksze jeziora i rzeki zachowały swe nazwy jaćwieskie. Nazw litewskich 
tutaj nie spotykamy. Sporadycznie bliżej Grodna występują nazwy na

leżące do języków bałtyckich, więc albo pochodzenia litewskiego, albo 

jaćwieskiego; Wilkus (Walkusz), Perstuń, Łabno, Bala. Nazwa łąki Bar

toszyszki w Łozkach nad Czarną Hańczą czy buda Swierzbutowo nad 

Biebrzą mogły być nadane przez osadników litewskich, którzy pojawili 
się we wsiach podgrodzieńskich. Nazwy litewskie pojawiają się też wśród 

nazw polskich koło Rajgrodu, gdzie była drużyna litewska i trochę osad

ników litewskich. Wymieniam je na dalszych stronach, gdyż są one póź

niejszego pochodzenia. Nowe nazwy w puszczy często pochodziły od 

imion lub przezwisk osób, np. łąka Marcinowo, łąka Oleksin, jez. Miko

szowo, jez. Tobołowo, łąka Maleszewo, las Rubcowo, bagno Storożyno, 
urocz. Chcmaszewo, Komaszówka oraz liczne typu Chrołowszczyna, Szkla
rowszczyna, Massalszczyzna. Mówiły one często o własności, np. nazwy 
typu Królowa Woda, Królewka, Pańkowskie, itd. Bardzo dużo nazw okre

ślało charakterystyczną cechę czy właściwość obiektu, np. rzeczka Ol
szanka (bo płynęła v.-śród olch), rz. Brzozówka (bo wśród brzóz), rz. Ka

mionka (bo była kamienista), rz. Kolonownica (bo wśród klonów), rz. Kalna 

(bo była bagnista), rz. Jastrzębna (widocznie nad nią mieszkały jastrzębie), 

rz. Lebiedzina (od łabędzi) itd. Inne nazwy nie wymagają tłumaczenia, np. 
jeziora: Białe, Czarne, Krzywe, Płaskie, Kruglak; ostęp Hruski (grząski), 

Krasny, Jesionowy, Olchowy, Lipiny; bór Krasny, Jaminy itd. 

Ogromne, do niedawna prawie anonimowe puszcze, które wyrosły 
na ziemiach pojaćwieskich, pi·zestały być pustką. Wprawdzie pokrywały 

je ogromne bory i lasy, zamieszkiwały w nich liczne zwierzęta, ale prze

bywali w nich często ludzie. Pokryły je liczne nazwy i nieliczne prowizo
ryczne osady ludzkie, a także przecięły liczne dróżki i drogi. Proces ten za

czął się gdzieś w wieku XIV, ale rozwinął się dopiero w XV. Na ten też 
wiek należy datować powstanie wielu nazw, sieci dróg i bud mieszkalnych, 

których wraz z rozdawnictwem i rozwojem eksploatacji puszczy coraz 
więcej przybywało. Zaczął się również proces "kolonizacji puszczy, sto

pniowo wdzierający się w nią od strony wschodniej, od Niemna, i od 

strony zachodniej dookoła Rajgrodu. 

5. P o c z ą t k i  s t a ł e g o o s a d n i c t w a o d w s c h o d u z n a d

N i e m  n a. W czasie walk i najazdów najstarsze osadnictwo nadniemeń

skie za zachód od Niemna zostało zniszczone. Ludność tam mieszkająca, 
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jeżeli nie zginęła, to przeniosła się za Niemen. Jak już wspomniałem, 
źródło krzyżackie z 1410 r. informowało, że puszcza sięgała w tym czasie 
aż do Grodna. Również opisy dróg krzyżackich nie wspominają o żadnej 
wsi na zachód od Grodna. Pierwsze wsie wymieniają dopiero za Niemnem. 
Także to, że wsie strzelców perstuńskich znajdowały się za Niemnem, 
dowodzi, że z tej strony tej rzeki osadnictwa nie było i puszcze rzeczy
wiście sięgały się aż pod Grodno. Tak też przyjmuje A. Kamiński 200. 
W ciągu XV w. osadnictwo zajęło ziemie wzdłuż zachodniego brzegu 

Niemna i stopniowo posuwało się za zachód wzdłuż trzech rzeczek o na
zwie Bala, rzeczki Bielicy i Czarnej Hańczy. Zaczęło się ono po 1410  r. 

za wielkiego księcia Witolda. To pierwsze osadnictwo było jeszcze słabe, 
rozproszone bezładnie wśród lasów i borów małymi osadami. Jeszcze 
nieliczni osadnicy wybierali miejsca z lepszymi glebami, które karczo
wali i zamieniali na pola uprawne. Ten typ osadnictwa nazywamy osad
nictwem jednodworczym. 

Zalążkiem osady było gospodarstwo pierwszego osadnika, które z bie
giem czasu przez rozradzanie się potomstwa zamieniało się w niewielką 
osadę, w pobliżu której porozrzucane były bezładnie między lasem pola 
uprawne. Nie miały one żadnych granic. Okoliczne łąki i lasy, nieraz 

w znacznej odległości od domów, były przez wszystkich użytkowane. 
Osady te nie miały jeszcze stałych nazw. Zmieniały się one wraz ze 
zmianą chłopów-osadników lub ze zmianą ich miejsca zamieszkania. Dla
tego też w źródłach wymieniano tylko imiona i nazwiska chłopów, bez 
nazw ich osad. Znamy też wiele nazwisk -tych chłopów z okresu później
szego, gdy chłopów tych nadawano (panom lub tworzono z ich osad 
większe wsie. Taki dokument wymieniał np„ że się nadaje Kuryłę, Iwa
noV<-icza, Pawła, Fedka, Lewca, Bogdana Maksi.mowicza z braćmi Wasi
lem, Michałkiem (dokument z· 1 5 1 2  r. dotyczący Kułakowszczyzny) 201. 
Gdy osadnika już nie było {umarł lub przeniósł się gdzie indziej), wówczas 
pozostałą po nim ziemię nazywano od jego imienia lub przezwiska, np. 
Ortiuchowszczyna, Dojlidowszczyna, Butowszczina, Korczeżina, Myszczy
na 2oa

, a więc tak je nazwano od Ortiucha, Doi>lay, Buta, Korczegi, Mysz

ki itp. 
Ten typ osadnictwa rozwijał się przez cały wiek XV, posuwając się 

coraz dalej na zachód. Jego najdalszy zasięg nie jest dobrze znany. Można 
tylko w niektórych wypadkach ustalić, czy nową wieś lub dwór uprzedzało 
to osadnictwo, czy p[}wstały one na surowym korzeniu od razu na miej
scu puszczy. Na przykład Świack-Kulakowszczyna powstał na miejscu 
kilku gospodarstw chłopskich i 2 pustych ziem. W grunty Ponarlicy 

20{) A. K a m  i ń s k i, Jać\vieź, o.c„ str. 39. 
231 Rewizija puszcz„„ o.c., str. 1 84-186. 
2112 Tamie, str. 184---186; Akty Lit. Metr., o.c„ t. I, Str. 426. 
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weszły 4 puste ziemie. Luźne osadnictwo do połowy X V  w .  doszło w oko
lice późniejszych Sopoćkiń i rzeki Niedźwiedzicy, za którą rozciągały się 
lasy zwane Lipsko, nalezące do Puszczy Grodzieńskiej. 

Te rozproszone osady należały do wielkiego księcia litewskiego ;  pod
legały one od północy Przełomowi, a od południa zamkowi w Grodnie. 
Chłopi płacili tu też daniny. Z czasem zaczęto kolonizacją kierować od
górnie. Wzięło w niej udział róvn1ież m. Grodno, które otrzymało rów
nież duże nadania za Niemnem. Zaczęto także zakładać dwory należące 
do wielkiego księci a. 

Takim pierwszym dworem na zachód od Niemna było Łabno. Osa
dzony w nim namiestnik książęcy osiedlał chłopów, aby wyrabiali pola 
na miejscu puszczy dla siebie i na folwark (tak zwana pasznia). Następnie 
założono głębiej na granicy Puszczy Grodzieńskiej i Przełomskiej dwór 
Perstuń nad rz. Perstuń, dopływem ·wolkusza. W 1507 r. wspomniano dwór 
P e r s  t u  ń i granicę perstuńskich n o w i n; dwór i&-tniał już wcześ
niej, przed 1504 r. 20• Przy nim powstały zalążki wsi: Rakowicze, Szlum
picze (dziś Lichosielce i S!omkowszczna od posesora Jerze go Słomki 
w XVI! w.), Ginowicze, Szojnokojdy (dziś północna część wsi Racicze), 
Racicze, Kryczewicze (zlikwidowane w XVI w.); koło dworu założono 
wieś ogrodników (dziś wieś Perstuń) i osadę bojarów służebnych Rumejki 
tlJóźniej Maślanki, dziś Bojary). W XVI w. ta część wsi perstuńskich two
rzyła wójtostwo starowołosckie 20•. Drugim ośrodkiem nadniemeńskim, 
z którego prowadzono kolonizację, był położony dalej na północ, na 
wschodnim brzegu Niemna. Przełom oraz jego dwór Hoża lub Oża. Idące 
stąd osadnictwo zasiedlało ziemie Puszczy Przełomskiej wzdłuż rzek Bali, 
Bielicy i Czarnej Hańczy . •  Tu też założono dwór Bielica (dziś Białe Błota).
Następnie dalej na zachód dwór Świack (późniejsze Wasilewicze). Powsta
ło tu kilka Świacków, nazwanych tak od rzeczki Świata. 

Ze wsi założonych na tym terenie w XVI w. utworzono osobne sta
rostwo haskie, które w drugiej połowie XVII w. rozdzielono między 
szlachtę zbiegłą z woj. smoleńskiego, zajętego przez Księstwo Mo
&kiewskie. 

W XV w. pojawia się na zachód od :'.\fiemna również prywatna wła
sność ziemi. Wielcy książęta czynią nadania na rzecz swych dworzan 
i urzędników, !przede wszystkim z zamku grodzieńskiego, a więc dobrze 
znających ziemie za Niemnem. Rozdając puszcze pod prywatną koloni
zację dają też swoich chłopów z ich ziemią lub ziemią po nich pozostałą. 
Wysocy dygnitarze otrzymują duże nadania, drobni bojarzy - po parę 
włók. Pierwsze nadania były czynione na granicy obu puszcz nad Niem
nem i jego trzema dopływami o nazwie Bala. W pierwszej połowie XV w. 

:!1)3 Biblioteka Kórnicka. rkp, 1308, b, pag., wzmianka w przywileju z 1507 r. 
� Piscorwaja kniga�.„ c.c., t. I, str. 344-. 
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któryś z wielkich książąt nadał tam ziemie Chodkowi Bielikowiczowi 
Wołlowiczowi. Powstał więc tu zalążek wielkich dóbr Wołłowiczów. 
Obok nad Niemnem osiedlono też drobniejszych bojarów. Głębiej za 
Balą Wołlowiczów nadanie otrzymał pleban grodzieński, który założył 
na nich folwark Bala i wieś Kaplanowce. Na zachód od Bali Kazimierz 
Jagiellończyk nadal ziemie nad rz. Balą Wasilowi Matwiejewiczowi 
Uhlikowi, który też założył Balę (dziś Ulkowce). Z tej strony Niemna 
część uposażenia otrzymał proboszcz parafii w Hożej, którą utworzył 
Kazimierz Jagiellończyk dla włości przelomskiej.  Z czasem powstało 
w niej około 60 wsi. W nieznanym czasie bazylianie z monastyru na Ko
laży dostali ziemie z poddanymi Wasarabowiczami. Następnie rozdawnic
two przesunęło się na teren zwany Świack. Powstały tu maleńkie dobra 
Świack (późniejsza Kulakowszczyzna) i Wnuczkowszczyzna (bojarów 
Wnuczków). Na terenie Swiacka przynależnym do Puszczy Przelomskiej 
powstały dalsze dobra zwane Świack: Świack Wielki (później należał on 
do W ołlowiczów, a założony w końcu XV w. przez nie jakiegoś Dezyn
gaira), świack-Szymkbwce (należał do Michajla Szymkowicza Kiborto
wicza w początkach XVI w., a następnie do Micutów), jakiś Swiack Ta
tarski i jeszcze jakieś inne Świacki, wśród nich późniejszy Świack Go
siewskich (a następnie Górskich). Dalej powstał jeszcze jeden Świack. 
Według tradycji, został on nadany ok. 1514 r. Szymkowi Sopoćce. W nie
znanym czasie rozwinęło się w nim miasto Sopoćkinie (było już ok. 
1560 r.). Dobra te należały później do Gosiewskich, Jeleńskich i Wollc>
wiczów. 

W okresie lat 1 440-1450 namiestnik grod.;eński Andrzej Dowojno
wicz wydzielił kawal puszczy ,J asudowi spod Raduni kolo Lidy, który 
wyrobił tu pela i sianożęci. Ten J asud pokradł konie i powiesił się, więc 
Kazimierz Jagiellończyk polecił Stankowi Sudiwojewiczowi, namiestni
kowi grodzieńskiemu, dać ziemię J asuda Waśkowi Aleksandrowiczowi, 
klucznikowi grodzieńskiemu, z warunkiem wykupienia wdowy J asudowej 
z dziećmi, której nakazano wrócić do Raduni. Następnie w nie znany mi 
sposób J a  s u  d ó w  przeszedł w ręce Sopoćków. W 1514 r. Zygmunt I 
konfirmował posiadanie J asudowa z Uhołem puszczy za rz. Kalną przez 
Mikołaja Sopoćkę. Do roku 1655 Jasudów należał do Sopoćków, a na
stępnie do Wołlowiczów. Dobra Jasudów sięgały do Czarnej Hańczy. Po 
powstaniu J asudowa i przyległych wsi osadnictwo idące od Niemna spod 
Przełomu i Hoży już dalej się nie posunęło. Zaraz za nimi zachowano 
Puszczę Przełomską 205. Po 1495 r. przerzuciło się ono bardzo daleko 
w głąb tej puszczy. Najpierw nad j ezioro Wiejsieje, a następnie nad je-

205 Podrozdział ten jest oparty na osobnych badaniach nad dziejami osadnictwa 
między Niemnem i rz. Wołkuszą, które autor zamierza opublikować w innym miejscu. 
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zioro Berżniki (po 1510 r.), Gaładuś (ok, 1516 r.) i nad rz. Sejnę ( 1 522 r.), 
gdzie powstała wielka wyspa osadnicza wśród puszczy 20•. 

Nadniemeńskie osadnictwo posunęło się głębiej w puszcze wzdłuż rz. 
Jatły i Biebrzy. Za wsiami książęcymi klucza Łabno w połowie XV w. 

nadanie otrzymał nieznany bojar, który na stokach skarpy nad bagienną 
doliną ujścia Niedźwiedzicy do Biebrzy założył Ponarlicę. W drugiej po
łowie XV w. kupił je Sienko Iwanowicz, który dokupił jeszcze 4 ziemie. 

W 1498 r. jego zięć Makar Iwanowicz otrzymał od w. ks. Aleksaudra 
potwierdzenie posiadania Ponarlicy. W XVI w. należała ona do jego po
tomków Makarowiczów, później do Paszkowskich, Syruciów i Bucho
wieckich. Te nieduże dobra składały się z folwarku i wsi Ponarlica oraz 
wsi Chorążowce. Tenże Makar Iwanowicz, dworzanin, uprosił u króla 
nadanie położonej w dolinie Biebrzy za rzeką Niedźwiedzicą dąbrowy 
Rohożyn, dzielącej się na Wielki Rohożyn i Mały Rohożyniec. Makar 
zasiedli! tę dąbrowę (folwark i wieś Rohożyn oraz wieś Rohożyniec) i do 
dóbr dokupił zfomie bartne za Sidrą w Buszmigłaźni i drugą za Szczebrą 
po obu stronach Dowspudy. W XVIII w. należały one do Hromyków, a na
stępnie do Wolffów. Osadnictwo posuwało się także brzegiem południowym 
Biebrzy. Juz w 1501 r. były tu dobra Syruciów i innych, a jeszcze dalej na 
zachód w 1505 r. wieś chłopów Chilmonowiczów (dziś Chilmony). Gdzieś 
w początkach XVI w. bojar Kuźma Horczakowicz dostał uroczysko Dub
rowę w Ostrowskich Górach, którą ok. 1 560 r. zamienił na inne dobra. Może 
są to początki Dąbrowy. W 1522 r. jest już dwór Kamienna nad Biebrzą. 
Po północnej stronie Biebrzy osadnictwo też przekroczyło rzekę Niedź
wiedzicę, wchodząc na teren zwany Lipskim. Przed 1506 r. Hrynko Chod
kowicz Wołłowicz z Bali dostał ziemie po obu stronach tej rzeczki. 
Moze pierwotnie była to puszcza przydzielona do Bali. Założył tam dwór 
Lipsko (dziś Lipsk Murowany), obok którego następnie powstały wsie 
Siółko, Rygałówka, Jaczniki, Dolinczauy, Lipszczany i Dulkowszczyzna. 
Dobra te należały kolejno do Wołłowiczów, Wojnów (stąd w XVII i na 
początki XVIII w. Lipsk Wojniński), Micutów. Jundzllłów, Bouffałów, 
Karwowskich i Augustowskich. Nazwa Lipsk Murowany już jest znana 
W 1730 r. (może tu był pierwszy w okolicy murowany dwór). 

Po roku 1492 na podstawie nadania w. ks. Aleksandra osiadł dalej na 
północ za bagnem N'iedźwiedzicy nad rzeczką Perstuń leśniczy (grodzień
ski?) Koleda, któremu dodatkowo wielki książę dodał ziemię. podłaźną207 
(tj. puszczę z barciami), zwaną Krasny Bór„i sianożęci na rzekach Bobrze 

Wołkuszy. W 1506 r. (a raczej w 1 505) tenże sam w. ks. Aleksander 

tU6 Zob. .T. W i ś  n i e w  s k i, Dzieje osadnictwa w pow. sejneńskim.„, o.c., str. 
51-60. 

2m Warto zauwa±yć, że na terenie dawnych dóbr Krasn:ybór występują następu
jące naz\vy: na zachód od Jasionowa i północo-zachód od wsi Wolne jest las i pole 
Łaf.ni, Łaźnie, obok Łazieński Kąt i Łazieńska ParOwa (Materiały T. Zdancewicza). 
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nadał dworzec po Koledzie nad rz. Perstunią z ludźmi, sianożęciami, 
rzeczkami, łowami (krom żubrów) i Krasnym Borem Fiedkowi Bohda
nowiczowi Chreptowiczowi, podskarbiemu ziemskiemu litewskiemu. Po
nadto przy tym dworcu dał mu puszczę w granicach: rz. Perstunia, błoto, 
rz. Niedźwiedzica, granica dóbr Hrynka Woł!owicza (tj. Lipsk Murowa
ny), droga wielka z Grodna do rz. Netty, błotko Storożyno (dziś wieś 
Starożyńce), koło Raków kołodzież (studnia Raków?) i rz. Perstunia ""'· 

Zygmunt Stary aktem z Mielnika z 29.XII.1507 r. potwierdził nadanie 
swego brata i wymienił imiona (6 służb) chłopów Żabiczów, nadanych 
przez Aleksandra, ale nie wymienionych w jego akcie, oraz dał młyn 
pod dworem. Tenże król przywilejem z Brześcia z 29.XII.1518 r. jeszcze 
raz potwierdzi! nadanie, wymienił tych chłopów i opisał granice dóbr '°'· 
W granicach tej nadanej nad rz. Perstunią puszczy powstały jeszcze jedne 
dobra L i p s k, w których poza dworem Lipsk (dziś Holynka) założono 
wsie Bartniki i Kopczany (była w 1 585). W przywilejach dla Chreptowicza 
nie podano granicy puszczy K r  a s  n y  B ó r, gdyż widocznie była ona 
opisana w nieznanym dokumencie dla leśniczego Koledy. Znamy ją do
piero ze wspomnianego przywileju z 1518 r. Obejmowała ona kawałek 
Puszczy Perstuńskiej nad rzeką Bobrą, między rzeczką Lebiedziną a Czar
nym Lasem oraz Chomaszowem od północy. Po skolonizowaniu powstały 
na niej dobra Krasny Bór, o czym piszę w IV rozdziale. Wcześniej 
Krasnybór był .użytkowany jako puszcza. Bartnicy nadzorujący barcie 

w Krasnym Borze zapewne mieszkali we wsi Bartniki .pod Lipskiem 
(Holynką). Fiedko ponadto jeszcze wystarał się o nadanie mu na Bobrze 
pod puszczą jazu zwanego Wojnarowskim czy Bejnarowskim. Nadanie 

dla Fiedka Chreptowicza obejmowało więc dwa znaczne obszary pusz
czańskie, które stały się podstawą powstania sporych dóbr tej gałęzi 
rodu, uposażonej od 1496 r. w dobra Sienno w woj. nowogrodzkim, 
stąd zapewne czerpali osadników do zasiedlenia tych nowych dóbr nad 
Perstunią. Fiedko Chreptowicz mimo posądzenia o wzięcie udziału w spi
sku kniazia Glińskiego i uwięzienia w latach 1509-1 5 1 1  nie utracił na
dania (zmarł między 1522 a 1528). Pozbawiono go tylko wysokiej godności 

zoli Tekst przyv.rileju wystawionego 28.XII.1506 (!}, a raczej 1505 jest znaily z kon
firmacji Zygmunta III z Warszawy z 6.IV.1590 r. (I\1K, 410, str. 870-873, według IvU.., 
76, k. 155; tamże, st:r. 837--889 według MI,, 236. k. 1 1 ;  tamże, str. 1040--1041 i B. Kór
nicka, rkp. 1 308, bez pag., według oryginału z Archiwum Chrcptowiczów i przyv1ile
jów konfirmacyjnych dalszych króló'.V-). 

2os Odpisy w AGAD, MKt 410, 104�1045 i ML, 209 (ks. 40» str. 695-697 oraz 
Zbiór K. O. F a  I k a  .. Aneksy Prok. Gen., 56, k. 5----6 (ekstrakt z 3,III.1689). Imiona 
nada:r:ych chłop6'<v: Łodejko, Chodorko. Onisko, Jesko, Żuk lub Łuk, dzieci Fiedka, 
Demian Andruszewicz z braćmi, Hleb z bratem, wdovra Jaskudowa lub Kładowa 
z dziećmit dzieci Nonca, Łukaszev.dcz 
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podskarbiego i innych tytułów 21o. Zygmunt Stary przywilejem wystawio
nym w Kamiennej ll.XII.1522 r. nadał mu nawet na granicy puszczy 
Krasnybór oba brzegi rzeki Lebiedziny i Bobry oraz pozwolił dla lepszego 
przejazdu z dworu Lipska do puszczy zbudować na rzece Lebiedzinie 
groblę, a także młyn 211• Dobra Lipsk-Hołynka wcześniej wyszły z ich rąk. 
Krasny Bór dzierżyli jeszcze w pocz. XIX w. Po Fiedku właścicielem 
został syn jego Juryj FiedkoVlicz Chreptowicz, dworzanin królewski, 
który po rozwodzie z żoną Ludmiłą Juriewną, kniaziówną Tołoczyńską, 
został księdzem, a następnie arcybiskupem połockim (zm. 1555) pod imie
niem Hermana. Żona jego była fundatorką cerkwi w Lipsku-Hołynce 
i w tych dobrach zmarła w 1572 r. Po nich kolejno byli dalsi Chreptowicze 
do pot. XVI! w., następnie Jundzilłowie, Bouffałłowie i Karwowscy 212• 

2rn J. W o 1 f fi Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386---
1795, Kraków 1885, str. 184; Życiorys jego w „Polskim Sło\vniku biograficzn;ym''. 
t. III (1937), str. 440. 

111 Tekst znany z konfirmacji Zygmunta Augusta (Wilno 22X.1554), widymov.ra� 
nej przez Stanisława r\,ugusta w Wars7..awie 8.XI.1737 (odpis w AGAD, MK1 410, 
str. 881-886 według ML, 236 k. 9; tamże, str, 886-891 według ML, 236 k. 1 1 ;  tamże 
inny przekaz z 1599 r. na str. 1046-1047 oraz w B. Kórnickiej, rkp. 1308, b. pag. 
(według oryginału konfirmacji z 1554 r. z Archiwum Chreptowiczów). 

2u Rewizija puszcz„., o.c„ str. 193; Piscowaja kniga ...• o.c„ t. I, str. 352j 3551 363. 
367, 369, 373, 375. Ich syn Iwan Jurjewicz Chreptowicz, rotmistrz, zmarł młodo 
w 1564 r. (Testament wg AGAD, AFP, 20 •. str. 1 44 w ML, 105, k. 933). Po nim 
wdowa Magdalena ze Skuminów Tyszkiewiczów (żona 2 voto Iwana Kierdeja Myl
skiego, wzmiankowana w Lipsku w 1567 r.). Akty i�awajemyje Wil. Kom., o.c., 
t. I, str. 1-8; Popis wojska ziemskoho W. Kn. Litowskoho z roku 1567. „Russkaja 
Istoriczeskaja Biblioteka", t. XX.XIII, Petrograd 1915, szp. 490). Jej syn, Iwan Iwa
nowicz Chreptowicz, wziął w dziale w 1583 r. Lipsk. W 1585 r. uczynił zapis na cer
kiew w Lipsku (Hołynce) i wkrótce zmarł bezpotomnie. (A. B o n i e  c k  i, Poczet 
rodó"v w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i tx.'VI wieku, Warszawa 1887, str. 30; 
Akty izdawajemyje Wil. Kom., o.c„ t. I, str. 1-8; pop6wka Hołynka była w Bartni
kach). Lipsk po nim wziął drugi syn, Adam Iwanowicz Chreptowicz, podkomorzy 
nowogrodzki, który w 1593 r. koło swego dworu założył miasteczko Lipsk (dziś liołyn
ka) Akty izdawajemyje WiL Kom., o.c., t. )XJVII. str. 163·-164 i w dniu 6.IV.1590 r. 
otrz;{mał przywHej konfirmacyjny na dobra od Zygmunta III (AGADJ MK, 410, 
st. 870-873). On też skolonizov.rał Puszczę Krasnybór (zob. dalej str. 154-158). 
Po nim dobra zostały rozdzielone. Syn Eustachy wziął Krasnybór, a Jerzy, :Później
szy woj. nowogrodzki, Llpsk-Hołynkę (zm. 1650), syn Jerzego Adam, dworzanin 
królewski, zmarł zapewne bezpotomnie (Akty izdawajemyje WiL Kom., o.c., t. I, 
str. 81--85; A. B o  n i e  c k  i, lierbarz polski, t III, str. 91; Cz. J a  n k o  w s k i, Po
wiat oszmiański,  cz. I, Petersburg 1896, str. 281-283; B. Kórnicka, rkp, 1303}. Wdo
wa po rJm, Helena Dołmat-Isajkowska, jest chyba identyczna z żoną Krzysztofa 
Jundziłła, pisarza grodzkiego, a następnie sędziego ziemskiego grodzieńskiego, wła
ściciela H_ołynki v1 1689 i �715 r. (A. B u  n i e  c k  i, Herbarz: ... , o,c .• t. VIII, str. 59; 
Zbiór K. O. _F a 1 k a, Aneksy Prok. Gen., 56. k, 5-6 i 208, k. 17}, Dobra te , miała 
następnie jego córka Konstancja, żona 1 voto Karpa, 2 voto Samuela Łaz.Owego, 
kasztelana mści.sławskiego w 1730--1764 {�l\.GAD, Areh. Kameralne nr 438; J., K-u r
e z e.w s k i, Biskupstwo wileńskie, Wilno 1912, str. 478) i tej córka Franciszka z Ł�
zowych, ±ona Tadeusza Jundziłła, marszałka grodzieńskiego (zm. 1771). On i jego 
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W tym czasie osadnictwo prywatne posunęło się jeszcze nieznacznie 
dalej na północ w kierunku Wołkuszy. Między 1492 a 1504 r. od wielkiego 

księcia Aleksandra otrzymał tam nadanie nad rzeczką Dorguniem brat 

Fiedki Chreptowicza, Marcin Bohdanowicz Chreptowicz, koniuszy i łow
czy litewski, znany jako przedstawiciel szlachty litewskiej na zjeździe 
w Mielniku (zm. po 1526 r.). Zygmunt Stary, potwierdzając w Mielniku 

27.XII.1507 r. to nadanie, wspomniał, że Aleksander pierwotnie dał „ubol", 
który przedtem też trzymał z przyległościami Koleda, ale było to na 
szkodę dworu hospodarskiego w Perstuniu, więc ówczesny starosta gro
dzieński, Aleksander kniaź Olszański, wziął „ . . .  pul uhla i dodał jemu 
puszczy" w granicach: droga od Perstunia do Wingier (Wigier), jeziorko 
Dorguniec, rz. Dorgunica, rz. Wołkusz, rz. Ancza, a stąd „do Bortskich po!", 
następnie do granicy Waraskinicz (? Bohdana Weraxy) i „.Tachnowy gra
nicy", obok perstuńskich nowin do powyższej drogi. W. książę Aleksan
der zgodził się z tym i nadał tę puszczę i połowę „uhła"'"· Marcin 
Chreptowicz założył tu dwór D o r  g u  ń i wieś Dorguń ''14• Częsć lasu 
w tych dobrach zachowano; ciągnął się on wzdłuż rzeki Wołkusz aż do 
jej ujścia do Czarnej Hańczy. Później na jego skraju nad Czarną Hańczą 
założono wieś Wólkę Dorguńską. Należały także do tych dóbr sianożęci nad 
tą rzeką. Mimo zamieszania w sprawę kniazia Glińskiego i utraty wszel
kich urzędów 215 Chreptowicz utrzymał się przy tym majątku i po pewnym 
czasie w 1524 r. został koniuszym trockim, a następnie marszałkiem 
litewskim. Ta gałąź Chreptowiczów siedziała w Dorguniu jeszcze 
w XVII w. 216 

syn Franciszek, podkomorzy grodzieński, skupili tutaj znaczne dobra (Złota Księga, 

t. XIII, str. 114; CHAP-Wilno nr 11622, k. 29v.; CHAP-Lwów, F. 181, op. 2, od. 3b, 
nr 1035, k. 154). Po 1800 r. Hoł:}�nkę miał FranciS'i;ek Bouffał, łowczy nadworny li

tewski (zm. 1805) i jego córka Rozalia, Zona .Józefa Karwowskiego, starosty augu

stowskiego. Ich syn Stanisław Karwowski sprzedał ją 5.IL1820 r . .Janowi Augustow
skiemu, posłowi i radcy pow. dąbrowskiego (PAP-Suwałki, ks. notar, 12, nr 25), 

który miał ją jeszcze w 1842 r. ,Później 
'
należała do Ignacego Karwowskiego 

w 1851-1871 (A. B o  n i e  c k  i, Herbarz..„ o.c., t. IX, str. 326; AD-Łomża, sygn. 1.48.2.). 
213 Odpis przywileju Zugmunta Starego w B. Kórnickiej, rkp. 1308 wg ML, 

ks. s. k. 200. 
214 -Ok. 1525 r. oddano Marcinowi Chreptowiczowi „przerobki jego puszczy", 

które mu zabrał kniaź 'I'ołoczyllski do dworu w Perstuniu (AGAD, ].'IL, 199, str. 
369--370). 

n;; J. W o 1 f f, Senatorowie .. „ o.c„ str. 22L 
zrn Po Marcinie Dorguń dzierZył jego syn Bohdan, dzierżawca ejszyski, a nastę

pnie tego syn Piotr (zm. 1566, Dorgui1), i żona jego Maryna (AGAD, APP, 19, str. 

467-4.68; tamże, 22, str. 467; Popis wojska„„ o.c., str. 489; Piscowaja Kniga ... , o.c., 

t. I, str. 339, 355, 357, 359}, wnuk Bohdan, referendarz litewski (zm. 1610, Dorguń) 

i prawnuk Jap. (zm. 1617, Dorguń). Od drugiego syna Bohdana 7v1ichała pochodził 

kanclerz Joachim Chreptowicz. Dział między Chreptowiczami w 1639 r. (I. S p r  o

g i  s, Indeks alfabetyczny miejscowości dawnego W. Ks. Litewskiego, cz.. I. Wilno 

1929, str. 252). Kto dalej w XVII w. posiadał Dorguń, tego nie wiem (w 1680 r. 

chyba Rosochacki Biblioteka Ossolińskich, rkp. 5620 -II, str. 590). Dobra Dorguń, 
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Na tym się zatrzymało prywatne osadnictwo w puszczach poJacwie
skich między Niemnem a rz. Wołkuszą. Do początków XVI w. w ciągu 
XV w. dotarło osadnictwo w dobrach książęcych i prywatnych w okolice 
rzeki Wołkuszy. Zakładane tu dwory otrzymały nazwy od obiektów geo
graficznych, rzeczek (Bala, Perstuń, Dorguń, Bielica, świack), części pusz
czy (Lipsko) i grądów (Rohożyn, Jałowo). Nazwy wsi były przeważnie 
patronimiczne albo od nazwiska właściciela, imienia lub godności (\Vol
łowiczowce, Szymkowce, Szembelowce, Kapłanowce, Chorążowce itd.), 
albo od nazwisk rodów chłopskich w nich zamieszkałych (Naumowicze, 
Bohatyrewicze itd.). Ziemie te zasiedlała ludność ruska, która przychodziła 
ze wsi położonych za Niemnem. Mogla też być przenoszona z dalekich 
stron Białej i Czarnej Rusi z dobrze zasiedlonych dóbr książęcych. Po
tomkowie nowych osadników przechodzili następnie dalej na zachód do 
nowych wsi. W ten sposób osadnictwo ruskie posuwało się na zachód. 
Znane nam spisy chłopów ze wsi królewskich z 1561 r„ a także starsze 
lużne wykazy naz"'isk zawierają przeważnie imiona i nazwiska ruskie. 
Wraz z nimi przychodziła na te ziemie organizacja kościoła wschodniego, 
którego cerkwie powstały w Bali, Rygałówce, Hołynce, Perstuniu, 
Jacznie, później także Dąbrowie, Lipsku, Skieblewie i Łabnie. Domieszka 
litewska nie była wielka. Może większa była jaćwieska, ale w czasach, 
z których mamy spisy nazwisk, Jaćwingowie byli już zapewne wynaro
dowieni -· - albo zruszczeni, albo zlituanizowani. Wśród nazwisk w 1 561  r. 
spotykamy pewną ilość imion i nazwisk wskazuj ących na litewskie ewen
tualnie jaćwieskie pochodzenie (np. Michno Montowtowicz, Paweł Pie
kucis), ale oni też szybko .się zruszczyli i dlatego poza Grodnem nie 
utworzono tu parafii katolickiej. Większy udział ludności pochodzenia 
bałtyckiego był w części przelomskiej, gdzie też była wieś Jaćwież. Spi
sów nazwi�k z 'tego terenu p<>za wsią plebana z Hoży i paru innych nie 
mamy, ale tu właśnie powstała parafia katolicka. O mniejszej ilości 
Rusinów w tej części świadczy również to, że założono tutaj- tylko jedną 
cerkiew w Sopoćkiniach. Chłopi plebana z Hoży w 1 494 i 1839 r. prawie 
wszyscy mieli nazwiska bałtyckie (wśród nich przez 4DO lat te same: 
Kutys lub Kodzls) 217. W 1784 r. wsie ruskie wymieniano bliżej Grodna 
kolo Bali. Tutaj także osiedlono trochę Tatarów. 

należące do Benedykta Alexandrowicza, zostały w 1714 r. zniszczone przez \\•ojsKa 
{Akty izdawajemyje WH. Kom., o.c„ t. VII, str. 201). Następnie przeszły one w po
siadanie Wiktoryna Jeleńskiego, podstarościego grodzkiego mozyrskicgo, którego syn 
Stanisław, ponieważ były one zupełnie puste, ponownie je skolonizował w 1763 r. 
chłopami sprowadzony mi 2.ż z Kamionki w woj_ nowogrodzkim (CH._A..P-Wilno, księ
gi Trybunału Litewskiego, nr 134, k. 19;  I. S p r o g i s, Indeks alfabetyczny ... , o.c., 
str. 252). Tenże Stanisław, sędzia ziemski mozyrski, dołączył do tych dóbr dokupio
ne miasteczko Sopoćk:inie (CHAP-Wilno, nr 11622, k. 12). Zapewne on· -��udawał 
v..• Dorguniu pałacyk z freskami. 

�17 Kodeks dy-pl katedry i diec, \viL, o.c., t. 1. nr 415 (str. 492}-; AD,.,Łomża, 
syg. 1.22.1. i 1 .22.2. 
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Owi Rusini, potomkowie Jaćwingów, Litwini i Tatarzy na nowo zago
spodarowywali opuszczone ziemie, zajmując je stOpniowo od Niemna. Oni 
też jako osacznicy, bartnicy, kosiarze, rybacy i użytkownicy łąk wchodzili 
w głąb puszcz, docierając aż do granicy krzyżackiej i nad rz. Nettę, gdzie 
spotykali się z ciągnącym tu od południowego zachodu osadnictwem. 
Oni też nieśli ze sobą nazewnictwo ruskie, rzadko litewskie, a przenikając 
dalej na zachód mieszali się z ludnością polską. Ułatwiały im polonizację 
stare wpływy polskie z Mazowsza, sięgające Grodna. 

6. P o s u w  a n i e  s i ę o s  a d  n i c t w a  o d s t r  o n y  p o  ł u d  n i o -
w o - z a c h o  d n i e  j, o d  M a z o w s z a, R a  j g r o d  u i G o  n i ą d z  a. 
Po zakończeniu wojen z Litwą książęta mazowieccy zabrali się do po
nownego kolonizowania zniszczonych i opustoszałych ziem Mazowsza 
wschodniego, od których Litwa oderwała - jak wierny - powiat go
niądzki i pojaćwieskie okolice Rajgrodu. Już pod koniec XIV w. zaczęto 
na nowo zasiedlać ziemie nad Narwią i jej południowymi dopływami. 
Następnie kolonizacja objęła ziemie na północ od Narwi, ale przed po
wstaniem stałych osad znaleźli się tam bartnicy, rybacy i myśliwi książęcy 
z Wizny i Nowogrodu. Jeszcze w pierwszych latach XV w. jedynymi 
poszkodowanymi na tym terenie w czasie napadów krzyżackich byli tylko 
oni; na przykład w 1405 r. krzyżaĆy obrabowali nad jez. Grajwy dwóch 
rybaków 218. Kolonizacja tych ziem na dobre zaczęła się dopiero po 1425 r. 
Osadnictwo posuwało się na północ wzdłuż rz. Biebrzy i drogi idącej 
z Wizny na Kamienny Bród na rzece Łek. Już w 1426 r. była książęca 
wieś Grajwy (dziś miasto Grajewo). Jej wójt Bogusz z Lachowstoku 
w 1438 r. założył wieś Boguszem. Były to na razie jedyne wsie tak 
daleko na krańcach księstwa mazowieckiego założone. Kolonizacja ziem 
między Wissą a Lekiem zaczęła się dopiero po 1471 r. Ludność mazo
wiecka nie zatrzymała się na granicznej rzece Łek i na granicy krzy
żackiej. Przenikała dalej na północ, najpierw w osobach bartników ma
zowieckich, o których wierny, że działali tutaj ok. 1440, przychodząc aż 
z dalekiej Wizny. Docierali oni na cały obszar podległy Rajgrodowi, 
a więc również aż po rzekę Nettę. Za nimi poszło -stare osadnictwo 
zarówno po stronie krzyżackiej, jak i litewskiej. Przed założeniem wsi 
powstawały nowe nazwy tych jezior i rzek, które swe dawne jaćwieskie 
nazwy utraciły, jak np. rzeczek Pruska, Bargłówka, Kamionka, Solis
tówka, Janówka, Turówka, jeziorek Krosiewo Wielkie i Małe, Krzewo 
Wielkie i Małe, bagien Łabętnik, Biel Choszczewo, Błoto Gniłki (k. Woznej 
Wsi), Biel Niecka, Biel Solistowska. 

Po stronie krzyżackiej również najpierw pojawiali się bartnicy, ry
bacy i myśliwi. Ich pierwszą stałą siedzibą była osada pod zamkiem Pisz 

21s Lites ac res gestae ... , o.c., t. II, str. 186, 187, 191, 192.
219 Metryka Księstwa Mazowieckiego z XV-XVI w., t. I, Warszawa 1918, nr 354; 

I. K a p i c a - M i l e w s k i, Herbarz, o.c., str. 16. 
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(była ona już w 1 367 r.) i gdzieś około 1400 r. pod zamkiem w Ełku. 
Stałe rolne osadnictwo zaczęło się wiele lat później. Dopiero w dwa lata 
po układzie melneńskim Krzyżacy wysłali ,w 1424 r. komisję do zbadania 
możliwości kolonizacji pogranicza swego państwa. Członkowie komisji 
mieli wyszukać odpowiednie miejsca na nowe wsie. Szczególnie polecono 
im wyszukiwanie dąbrów jako miejsc najlepszych do osiedlania. Pierwsze 
wsie pod Piszem założono w 1428 r. Zamek Łek (Ełk) był już w 1398 r„ 
ale dopiero w 1425 r. założono pod nim wieś ł"ek (dziś miasto Ełk). 
Jeszcze później powstały następne wsie: Chełchy (1431), Nowa Wieś (1439), 
Krzywe (1439) i Goluhki ( 1440). Dalszą kolonizację przerwało pogorsze
nie stosunków z Krzyżakami i wojna trzynastoletnia ( 1454-1466). Pierw
szą po przerwie nową wieś, Zdunki, założono w roku 1 465, a w ciągu 
następnych lat - liczne dalsze: Koleśniki (1468), Sędki (1469) itd. W su
mie od 1468 r. do 1 500 r. założono razem około 53 wsi w wójtostwie 
łeckim i około 4 1  w straduńskim (później zwanym oleckowskim). Między 
innymi powstały wtedy: Kowale (1471), Krzyżewo (1471), Ginie (1471), 
Zanie (1472), Turowo (1473), Wysokie (1473), Liszewo (1474), Skomętno 
( 1474), Stare Cimochy (1476), Dudki i Bumie (przed 1484), Mołdzie (1473 

osadzono tu Macieja Madeję z obowiązkiem noszenia listów krzyżac
kich z Ełku do Rajgrodu), Grądzkie (1484), Kile (1485), Socze, Zocie (1493), 
Maże (1494), Skrzypki ( 1495), Borzymy (przed 1495), Kalinowo (przed 
1499), Stożne (1503), Prawdziska (przed 1505). Do roku 1500, a nawet jesz
cze wcześniej wstały zasiedlone po stronie krzyżackiej bliskie okolice póź
niejszego Augustowa. Następny etap kolonizacji (po 1 537 r.) obejmował 
już ziemie dalej na północy, w okolicach Olecka i Gołdapi. Krzyżacy 
osiedlali głównie ludność polską z Mazowsza. Mówią o tym nie tylko 
polskie nazwy nowych wsi, ale także imiona i nazwiska nowych osadni
ków oraz bezpośrednie informacje źródłowe o pochodzeniu osadników 
z Mazowsza (np. y:ieś Małe Olecko założył w 1541 r. Bartosz Leśnicki 
z Mazowsza, a wieś Dziki - Stanisław Trętowski z Mazowsza). Przeni
kali tu również Rusini i Litwini, np. Koleśniki założył Jan Ruski i Grze
gorz Litwin, w Grądzkich osiedlił się Wasi!; Kowale i Sobole założył 
Stanislaw Litwin, a Krzyżewo - Bogdan. Wśród osadników w Turowie 
byli m.in. Juchno i Iwaśko, a lokatorami Starych Cimoch byli Klimek 
Rusin i jego brat Cimoch, Gini - Grzegorz Ginio itd. Spolszczyli filę oni 
wśród przeważających Polaków, a jedynym śladem po nich pozostały 
nazwy niektórych wsi: Koleśniki, Romejki, Żmudziny, Cimochy, Zocie, 
Ginie, Iwaszki, Mołdzie, Talusy, Stacze, Madejki itd. oraz trochę nazwisk. 
Skąd oni pochodzili'? Sądzę, że przede wszystkim spod Rajgrodu, skąd też 
przybywali osadnicy np. w 1546 r. Jakub Wierzbowski z synami Pawłem 
i Janem, przybysze z Rajgrodu, założyli wieś Wierzbowo 22•. 

z:w Der Kreis .Johannisburg, Ein Ostreussischer Heimatbuch, wyd" E. J. G u t t  -
z e  i t. Wii:rzburg 1964; str. 45, 471 50; W. K ę t r z y ń s k i, O ludności polskiej„„ 
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Rys. 8. P o m i a n y, pow. Augustów. Wieś niegdyś drobnoszlachecka założona po 
1503 r. 

Fakt istnienia wśród osadników po stronie krzyżackiej Litwinów i Ru
sinów nasuwa wniosek, że w XV w. przebywali oni gdzieś w pobliżu. Ta
kim miejscem ich pobytu mógł być tylko Goniądz i Rajgród. Jeden ośro
dek osadniczy z ludnością polską, ruską i litewską zaczął się tworzyć w sta
rym mazowieckim Goniądzu. Już za wielkiego księcia Witolda była w nim 
parafia. Nie była to jeszcze duża wyspa osadnicza, jeżeli za Kazimierza Ja
giellończyka uważano wsie Dolistów, Smogorówkę i Moniuszki za bez
prawnie założone w puszczy książęcej m. Inne wsie były bowiem bliżej 
Goniądza. Następnie jeszcze przed 1505 r. powstały wsie Zabiele i Jat
wieź. Osiedlała się tu nie tylko sprowadzana z daleka ludność ruska czy 
jeszcze dalsza litewska, ale także polska z Mazowsza, wśród niej drobna 
szlachta. Również pod Rajgrodem po zakończeniu wojen z Krzyżakami 
mogło się rozwijać osadnictwo. Początkowo objęło ono tylko osadę pod 
samym grodem, który znajdował się we władaniu Litwinów. Osiedlać się 
w niej mogli Litwini, Rusini, Polacy i ewentualnie resztki Jaćwingów. 
Była już ona zapewne za czasów w. ks. Witolda (zm. 1430). Akt odnowie
nia parafii w Rajgrodzie z 1519 r. informuje, że jest to stara parafia. Mógł 
ją założyć tenże wielki książę, który uposażył właśnie parafię w Gonią
dzu .

. 
Parafia rajgrodzka w starej fundacji otrzymała w uposażeniu ziemie 

o.c„ str. 420, 448-459, 497-504, 509; Ch. G r  i g a t, Die Geschichte des Kreises Treu
burg, Olecko 1938, str. 149-189. 

m Odgraniczenie sądowe ... , o.c„ str. 65-91.
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nad granicą pruską koło bagna Goła Biel, n a  których powstała pierwsza 
w tym miejscu wieś M i  ę d z y l e s i e, zwana później P o  p o w e m 
(w metrykach rajgrodzkich w 1699 r. jeszcze Popowo-Międzylesie). Ple
ban ponadto otrzymał dziesięciny z folwarku rajgrodzkiego, meszne z Raj
grodu, daniny w rybach i 2 rączki miodu, jakieś daniny 'Z Woznej Wsi 
i łąki za tą wsią. Później to uposażenie jeszcze powiększono. Kościół NMP 
wzniesiono u podnóża grodu nad jeziorem. Popowo-Międzylesie (widocznie 
w chwili zakładania znajdowało się wśród lasów) i W o z n a W i e ś  są 
najstarszymi znanymi osadami pod Rajgrodem. Osada pod grodem Raj
grodzkim była od nich starsza. Z niej osadnictwo rozchodziło się dookoła. 
Było to najpierw luźne osadnictwo, bezpośrednio związane z samym Raj
grodem. Mieszkańcy osady podgrodowej wyrabiali w puszczy lepsze ka
wałki gleby mieszkając w samym Rajgrodzie. Potem sami się na nie 
przenosili, zakładając tak zwane osady jednodworcze. Ułamkowe wiado
mości o takich osadach spotykamy w późniejszych źródłach. Za namiest
nika Mikołaja Radziwiłłowicza (ok. 1488 r.) zaczęto rozrabiać pola w lesie 
przy ujściu rz. Solistówki do jez. Dręstwo, lecz je zarzucono (później tam 
powstała wieś Barszcze). Były jakieś osady wyżej na północ nad Solistów
ką, u źródeł rz. Bargłówki i przy granicy krzyżackiej. W 1519 r. przy tej 
granicy mieli swoje osady poddani Jatold, Gojszwa, Romiejki i Wilejko. 
Były to chyba nowe osady, jeżeli o jednej z nich w 1525 r. powiedziano 
„przeróbki lasu ... poddanych zwanych Rumieyki" 222. Po osadzie Gojszwy 
lub może Gorstwy pozostała tylko nazwa pola, na którym dopiero w XX w. 
powstała osada Gorstwiny. Osada Jatolda to może Judziki. Drobne osady 
później ustąpiły miejsca dużym osadom o innych ·nazwach. Takimi zani
kłymi osadami są wspomniane w akcie dotyczącym Pomian, Ła bętnika 
(zob. dalej) siedliska Szelistowo i Bargłówka i Żrobek (siedlisko Brzozowe) 
oraz wsie C i s  z e  w o i M a s s  y e w  o, których nazwy mogły być źle 
odczytane przez kopistów przywileju. Leżały one gdzieś między Pomiana
mi a Bargłowem. Nazwy paru osadników na granicy krzyżackiej (wyżej 
wymienionych) wystarczająco dowodzą, że namiestnicy litewscy osiedlili 
tu też Litwinów. Romejkowie byli chyba bojarami grodu rajgrodzkiego, 
gdyż bojarów Rumejków mamy pod Pestuniem, a także wsie Romejki pod 
grodami Suraż i Goniądz. W sumie na kresach władzy litewskiej były 
cztery wsie Rumejki. Rusinów chyba nie było wielu, jeżeli nie utworzono 
tutaj parafii ruskiej. 

Najwięcej jednak osiedliło się Polaków, gdyż zarówno licznie zaraz za 
granicą krzyżacką, jak i za granicą mazowiecką. Pobliskie wsie mazowiec-

222 Biblioteka Czartoryskich (dalej cyt. B. Czart.), rkp. 1777, str. 305-307; Ko
deks dypl. katedry i diec. wił., o.c„ t. I, nr 400 (str. 459-461); AGAD, Kapiciana 55; 
pleban w Rajgrodzie Adam Szczuka wzmiankowany w 1485 r. (Zbiór A. W o 1 f f  a, 
Archiwum Diecezji Płockiej, Ep. 10. k. 383). Opis granicy północnej i wschodniej 
Popowa z 1593 r. w AGAD, Kapiciana 62; Lustracje woj. podlaskiego, t. II w pny
gotowaniu. Pole na północ od wsi nosi charakterystyczną nazwę Przechody. 

e Studia i materiały 



82 J. WISNIEWSKI 

kie zasiedlała przeważnie drobna szlachta, dlatego też przyszła ona rów
nież i pod Rajgród. Z braku źródeł nie można ustalić daty powstania pierw
szych drobnoszlacheckich wsi między rz. Łek i Rajgrodem. Wsie te są ko
loniami wsi o takich samych nazwach w ziemi wiskiej. Te wsie macierzy
ste powstały w latach 1425-1440, a zatem ich kolonie mogły powstać do
piero po tych datach. Główny okres kolonizacji za granicą krzyżacką za
czął się w roku 1468, a między rz. Wissą i Łekiem - po 1471 r. Dlatego 
też sądzę, że dopiero w tym czasie mogły powstać wsie drobnoszlacheckie 
między rz. Łekiem i Rajgrodem. Najpierw zapewne Szymany-Góra, To
czyłowo i Pieńczykowo, a następnie w Czarnym Lesie przy wielkiej dro
dze - Bukowo i Karwowo, do których w _XVI w. już doszły Kołaki, Ry
dzewo, Przestrzele, Danowo, Skrodzkie, Kleszcze-Łazarze, Kuligi, Cisze
wo, Turczyn i Wólka Piotrowska. 

W pobliżu samego Rajgrodu namiestnicy książęcy zakładali wsie chłop
skie. Według aktu z 1529 r. były tu następujące stare wsie: W o z n a (dziś 
Woźna Wieś), M i e c z  a (Miecze), B i  e 1 e w i e  (w 1519 r. są wspomniane 
Biele Włościany między osadą Daćboga Pomiana a Solistowem, a w 1525 r. 
przerobki zwane Biele między Rurniejkami i Popowem, leżała więc ta 
wieś między Popowem, Rumiejkami, Żrobkami i Pomianami), Jedikowie 
(dziś J u d z i k i). W akcie tym bez informacji, że są to stare wsie, wy
mieniono ponadto C z  a r  n y  L a s  (dziś Czarna Wieś) i sioło P l e ń  s k i  e 
R a j  g r o d  z k i e  (jakaś osada jeniecka pod Rajgrodem), dwór wielki 
z folwarkiem w Rajgrodzie i jakieś jeszcze dwa folwarki oraz m i  a s  t o  
R a j g r ó d 223. Przywileje dotyczące wsi Pomiany i Żrobki oraz akta 
rajgrodzkie wspominają jeszcze o gruntach zwanych S o l n i k i. Widocz
nie była kiedyś na nich wieś Solniki, która już w 1503 r. nie istniała. Była 
to zapewne wieś służebna, zamieszkana prze.z solników rajgrodzkich, choć 
nie można wykluczać związku jej nazwy z Solistowem i rz. Solistówką. Jej 
bliższa lokalizacja nasuwa pewne trudności. Wiadomo, że część gruntów 
tej wsi weszła w skład pól wsi Żrobki, Łabętnik, Pomiany i Solistówka. 
Jeszcze w 1577 r. wspomniane są Solniki ze Żrobkami, a w 1580 r. z Po
mianami i Łabętnikiem; w 1568 Maciej Sieklucki „de Szelistowka i Sol
niki". Dziś nazwa pola i lasu Solniki jest znana tylko na północ od Pomian, 
a na wschód od Łabętnika, oraz Solnikowa Biel na północo-wschód od So
listówki (Materiały T. Zdancewicza). Z drugiej strony w 1577 r. jest 
wspomniana villa Solniki lub włóki przy gruncie mieszczan na Solnikach. 

Z wsi tych - jak już wiemy - zapewne najstarsza była Wozna Wies, 
ponieważ tylko ona płaciła jakieś daniny plebanowi rajgrodzkiemu we
dług jego pierwotnego uposażenia. Widocznie, gdy tę parafię fundowano, 
innych wsi jeszcze tu nie było. Nie było jeszcze również wsi drobnoszla
checkich, o których na pewno byłaby mowa w akcie fundacji parafii. Woz-

z?3 Archeograficzeskij sbornik, o.c„ t. I, nr 19 (str. 25-26); B. Czart., rkp. 1777, 
str. 305; AGAD, Kapiciana 55. 
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na Wieś, jak wynika ze śladów jej obowiązków, powstała jako osada słu
żebna, zobowiązana do dostarczania podwód w zimie dla łączności między 
Rajgrodem i Goniądzem. W XVI w. obowiązek ten został zamieniony na 
stałą opłatę, zwaną podużne. Położona samotnie w ukryciu wśród bagni
stych lasów nad rz. J egrznią między Bielą Choszczewo i Błotem Gniłki 
obsługiwała przejazd urzędników książęcych z Goniądza do Rajgrodu. 
Przez nią docierało się do Rajgrodu w lecie drogą wodną, a zimą drogą lą
dową poprzez bagna. Pomoc jej była potrzebna tylko w zimie. Według ze
znania z ok. 1500 r. mieszkał w niej pierwotnie drobny szlachcic Maciej 
Woźnieński z rodu Ołdaków (drobna szlachta mazowiecka}, po którego 
śmierci Olechno Sakowicz, namiestnik bielski (po 1450 r.?), przyłączył tę 
wieś do dworu w Rajgrodzie 224. Bardzo możliwe, że ów Maciej Ołdak 
osiadł jako pierwszy z obowiązkiem dostarczania podwód. 

Namiestnicy bielscy zagospodarowując Rajgród postawili na ruinach 
grodu tak zwany d w ó r  w i e  1 k i, a poniżej f o 1 w a r k, odcięte fosą 
od lądu. Bardzo możliwe, że dwa inne folwarki, wzmiankowane bez na
zwy w 1529 r., też pochodzą z tych czasów. Ponadto zostały zbudowane 
pierwsze m ł y n y. Wiemy, że jeden młyn był na rz. Solistówce (na po
łudnie od wsi Solistówki), a drugi o dwóch kołach w Woznej Wsi. Z póź
niejszych źródeł wiemy, że jedno koło poruszało też folusz stojący po stro
nie zachodniej rz. Jegrzni, a drugie - urządzenia warsztatu wyrabiają
cego żelazo z miejscowej błotnej rudy żelaznej. Warsztat ten zwany r u d ą  
stał po stronie wschodniej (ruda była w 1 529 r., w 1576 tylko dwa koła 
mączne i folusz i ponownie ruda w XVII i XVIII w.)225• Kiedy ten zakład 
został założony, nie wiadomo. Może go prowadzili rudnicy Karwowscy, 
którzy później siedzieli w Kraszewie i wieś tę zwano też Rudnikiem. Na 
mapie :z. około 1540 r. całą okolicę na płn. wschód od tej rudy w Woznej 
Wsi nazwano Rudniki, może więc i ta wieś już wtedy była226. Niewątpli
wie też był czynny młyn w Rajgrodzie na rz. Jegrzni, zwany później Prze
brodem, ponieważ koło niego była przeprawa wielkiej drogi. 

Jak widzimy, od początków XVI w. poza Wozną Wsią i ewentualnie 
Kraszewem osadnictwo skupiło się w pobliżu Rajgrodu. Resztę obszaru 
pokrywała puszcza, w której działali bartnicy i powstawały jakieś drobne 
osady, najczęściej efemeryczne. Późniejsze akty lokacji nowych wsi cza
sami wspominają o ich siedliskach (area). Prowadzona dalej koloniza
cja powoli, lecz stopniowo zamieniała tę puszczę w pola uprawne. W 1499 r. 
mieszczanin rajgrodzki Piotr Lecki prosił ówczesnego namiestnika biel-

2!4 B. Czart., rkp. 1777, str. 305-307 ; Lustracje woj. podlaskiego ... , o.c., str. 115, 
122; AGAD, ASK I, 47, k. 287, 289, 617, 618; I. K a p i c a-M i l e w s k i, Herbarz, o.c., 

str. 368, 398-399 (odpis dokumentu dla Ołdaków w oblacie z 1769 r. w AGAD, Ka
piciana, 54). 

m Archeograficzeskij sbornik, o.c., t. I, nr 19 {str. 25-26) ; Odgraniczenie Są

dowe ... , o.c., str. 65-91; Lustracje woj. podlaskiego ... , o.c., str. 124. 
228 Karwowscy przybyli z Mazowsza, gdzie rudnictwo było rozwinięte. 
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skiego, rządzącego Goniądzem i Rajgrodem, Mikołaja Mikołajewicza Ra
dziwiłła, o nadanie mu „okręgu .lasu, który (jest) nad jez. Dręstwem za 
książęcym młynem na rz. Szelistowce, gdzie go byli poczęli robić za ojca 
mojego Mikołaja Radziwiłłowicza na dwór kniazia wielkiego, a potem go 
porzucili, dlatego iż tam ziemie nie wiele niczego było na dworzec pachać
(orać)". Radziwiłł wysłał więc swego pisarza Sienka Korobkę, aby obej
rzał ten las. Korobka po powrocie poinformował, że „ten okrąg lasu nie 
wielgi, a są (w nim) trzy pola rozrobione, a starych pól rozrobionych ni
czego nie masz, a pożytku żadnego stamtąd nigdy nie było". Wobec tego 
Radziwiłł nadał aktem z Goniądza z 9.V.1499 r. Piotrowi Leckiemu po
wyższy obrób z warunkiem płacenia podatku miejskiego i kazał go „ob
rębić" (tj. oznaczyć znakami granicznymi) pisarzowi Korobce i urzędni
kowi dworu rajgrodzkiego Stanisławowi w granicach „począwszy od Drę
stwa jeziora dróżką zimną, która idzie do Dręstwa ku Krosiew jeziorku, 
a z tej drogi w lewą prosto w strużkę, a tą strużką ... w Szelistówkę rzecz
kę, gdzie ta strużka wpada". Powstała na miejscu tego lasu i przerobków 
wieś B a r s z c z e  (na 6 włókach)227 nazwana tak od przezwiska Leckich. 
Jeszcze w 1529 r. mieszkał tu samotnie Maciej Barszcz z Rajgroda (!) syn
Piotra Leckiego. Później gospodarstwo jego rozrosło się w niewielką 
wieś2a, obciążoną w nieznanym czasie służebnościami bojarskimi (jej 
mieszkańcy poza czynszem - 93 gr. lit. z włóki - zobowiązani byli do 
wożenia prowentowego229). Zwani też bojarami, stali w hierarchii ludno
ści chłopskiej najwyżej, bliscy drobnej szlachcie. Później w tej wsi obok 
chłopów siedziała drobna szlachta pełniąc funkcje bojarskie. 

Wsie założone do początków XVI w. poza Wozną Wsią, która rozrosła 
się dopiero w XVI w., nie były wielkie. Dopiero gdy przystąpiono do pla
nowej akcji kolonizacyjnej, zaczęto zakładać wsie duże o wydzielonych 
i pomierzonych włókach. Przy zakładaniu tych wsi posłużono się swego 
rodzaju przedsiębiorcami, zwanymi lokatorami, branymi z Mazowsza. Ta
ki lokator w zamian za nadaną mu pewną ilość włók zobowiązywał się do 
założenia jednej lub kilku wsi na określonym obszarze i sprowadzenia do 
niej chłopów. 

221 Przywilej ten zatwierdziła królowa Anna 30.X.1584 r., a następnie Zyg
munt III - 10.VJII.1593 r. (AGAD, Kapiciana 35, nr 94 i Kapiciana 77). 

m W 1595 r. wnuk tego Piotra Paweł syn Macieja Lecki Barszczewicz wyłą
czywszy swych synów (Jana i Wawrzyńca) wpuścił w połowę 6 włók w Barszczach 
Bartłomieja i Jana syna zmarłego Macieja, Mateusza syna zmarłego Jana Boląga 
i Jerzego syna Łukasza Ryniowicza z Barszczów (AGAD, Kapiciana 62). W 1624 r. 
siedzi tu Stanisław Boląkowski (tamże, Kapiciana 35, nr 94). Zob. też Odgraniczenie 
sądowe ... , o.c., str. 79. 

m Inwentarz star. knyszyńskiego . . „ o.c., str. 288; Lustracje woj. podlaskiego ... , 
o.c., str. 116; AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 213, k. 13. W XVII i pocz. 
XVIII w. w tej wsi na prawach bojarów siedziała drobna szlachta, którą w XVIII w. 
zastąpili chłopL 
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Wielki książę Aleksander przywilejem z Wilna z l l .VIIl.1503 r. nadał 
Pawłowi Pomianowi (Grabowskiemu) część puszczy w pow. rajgrodzkim 
(tak!} blisko drogi publicznej, z dwoma siedliskami Szelistowo i Bargłów
ka, z rzeczką Szelistówką i jeziorkiem Krassiowo Wielkie (pcxl wsią Krcr 
szewo). Granice tego nadania zostały w tym przywileju szczegółowo opi
sane. Został on znaleziony w 1742 r. w oprawie księgi. Sporządzona wów
czas kopia ze względu na znaczne uszkcxlzenie dokumentu mogła podać 
tylko część treści przywileju, w tym zaledwie fragmenty opisu granicy, 
która biegła od rzeki Bargłówki po obu jej brzegach do granicy wsi Ci
szewo (?), następnie do granicy Massyewo (?). Inny fragment opisu wymie
nia granicę ze wsią plebańską (tj. z Popowem) i Łabętnikiem (wówczas 
jeziorko?) z obu stron małego jeziorka aż do drogi publicznej230• W 1537 r. 
od wschodu granicą dóbr Pomiana była rz. Kamionka231• Umieszczenie 
tego przywileju w oprawie księgi zdaje się świadczyć, że nadanie to póź
niej zostało, przynajmniej częściowo, odebrane lub zmienione. Całość na
dania nosiła nazwę Szelistowo, Żelistowo, Selistowo. Przepływała przez 
nie rzeczka Szelistówka (dziś Solistówka) i wypływała rzeczka Bargłówka. 
W obrębie tego nadania były dwa siedliska, Szelistowo i Bargłówka, za
pewne puste, nie identyczne z wsią Bargłówką i Solistówką. Późniejsze 
źródła podają, że były tu jeszcze grunty Solniki. Mogły być one wymie
nione w brakujących częściach przywileju. Na tych ziemiach po Pawle 
dziedziczył (przed 1525 r.) Daćbog Pomian z Grabowa (pod Wąsoszem) 
i Dolistowa (pod Goniądzem), zwany też Szelistowskim. Po jego bezpo
tomnej śmierci (między 1547 a 1551 r.) osiedlili się tu na podstawie de
cyzji Zygmunta I jego krewni Fiip i Michał Grabowscy, Hieronim i Kon
stanty Sulewscy oraz Hieronim, Samson, Paweł, Barbara i Elżbieta To
czyłowscy232. Ci liczni spadkobiercy dzieląc się gruntami Daćboga Pomia-

23G Odpis w AGAD, Kapiciana 55. 
231 Tamże, Kapiciana 62. 
232 Ziemie te usiłował zająć Maciej Lewicki, podsędek ziemski bielski. Spadko

biercy wygrali proces przed sądem królewskim (AGAD, Tak zwana ML, 1-B., 31, 
str. 154, 217, 227, 32v). O Daćbogu (po łacinie zwanym też Tadeuszem) wspominają 
AGAD, Kapiciana, 55 (1525 r.), Kapiciana 42, str. 69�96, tzw. ML, I-B.31 str. 217; 
W. S e m k o  w i c z,  Wywody szlachectwa w Polsce XIV-X:VII w., „Rocznik Tow. 
Heraldycznego", t. III, Lwów 1913, str. 243; Zbiór A. W o l f f  a, AD-Płock, Księgi 
Pułtuskie (dalej cyt. Pult. test.) Pult. test. 1, k. 183v. W AD-Łomża w aktach par. 
rajgrodzkiej przechowywany jest oryginalny przywilej pergaminowy Daćboga Pomia
na z Szalystowa z 4.I.1543, którym funduje altarię św. Mikołaja w kościele w Raj
grodzie, dając 2 włóki Wojtkowskie w swej wsi, sadzawkę, prawo międlenia, czynsz 
z włóki Klępakowskiej oraz dom i ogród w Rajgrodzie. Aktem z 12.VI.1547 r. do
dał czynsz jeszcze z 2,5 włóki (Odpisy w B. Cz.art. 1777, str. 470--471 i 503---504). 
W XVII w. 3 włóki altarii rajgrodzkiej w Łabętniku i Pomianach zabrali Wojciech 
Dorff, Paweł Sulewski, Wacław Kleszczewski, Jan Białucki, Jakub i Bartłomiej To
czyłowscy. Po dłuższych zatargach, bijatykach (m.in. Dorff, Białucki i Tomasz Wro
czeński napadli na szkołę plebańską w Rajgrodzie i na bakałarza Zaleskiego pod 
kościołem) zawarto 8.IV.1689 r. ugodę. Oddali te włóki i zapłacili kary (AGAD, Ka-
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na założyli tutaj dwie osady - P o  m i  a n y  i Ł a b ę t n i k, które z po
kolenia na pokolenie rozrosły się we wsie drobnej szlachty. Spośród nich 
do dziś mieszkają Toczyłowscy i trochę później w XVI w. osiadli Ossow
scy. Po Sulewskich pozostał tylko gaj i łąka Sulewizna na południowo
-zachód między Pomianami i Żrobkami (byli tu jeszcze w początkach 
XVIII w.). W ciągu wieków osiedlały się tu różne rodziny 233. W chwili 
przejmowania ziemi Daćboga Pomiana przynajmniej częściowo jeszcze 
rosła na niej puszcza, jeżeli bartnicy rajgrodzcy Piotr Kruk, Feliks Kowal, 
Gasper Tworek, Mikołaj i Maciej Pacowięta, Gallus, Jan Ziemianin, Woj
ciech syn zmarłego Wawrzyńca zwany Rymek i Paweł Wroczyńscy oskar
żyli w 1551 i 1552 r. tych Grabowskich, Sulewskich i Toczyłowskich o wy
pędzenie od barci i niezapłacenie im odgzkodowania za wycięte drzewa 
bartne134. 

Nie zachowany w całości dokument dla Pawła Pomiana Grabowskiego 
nie mówi, jaki był cel nadania dla tego Pomiana. Niewątpliwie zobowią
zywał on Grabowskiego do założenia w zamian nowych wsi dla księcia. 
ów Grabowski zapewne wkrótce po 1503 r. przystąpił do zakładania wsi 
chłopskiej G r a b  o w o na granicy krzyżackiej i Puszczy Perstuńskiej. 
Osadzanie tej wsi kontynuowali jego bracia, siedzący w Białosukniach pod 
Goniądzem, stąd też o Grabowie jeszcze w 1529 r. mówiono, że szlachetni 
Białosuknieńcy sadzą wieś2as. Jeżeli po 1503 r. zaczęto już zakładać· naj
dalej wysuniętą przy granicy krzyżackiej wieś Grabowo, to w takim ra
zie w tym samym czasie sąsiedzi Białosukniów pod Goniądzem, Rutkow
scy, z sąsiedniej wsi Rutkowskie, na pewno zaczęli zakładać bliżej leżącą 
wieś R u t k i. Żródło z 1529 r. też mówi, że Rutkowscy sadzą nową 
wieś236. Jest rzeczą zrozumiałą, że miało to na celu utrwalenie granicy, 
za którą Krzyżacy zakładali nowe wsie. 

Rozwój osadnictwa pod grodem rajgrodzkim oraz eksploatacja różnych 
bogactw puszczańskich i rozwój osadnictwa po stronie krzyżackiej przy
czyniły się do powstania ośrodka handlu, do powstania pierwszego na zie
miach pojaćwieskich m i a s  t a. W miejscu gdzie od drogi głównej odcho-

piciana 63). Ponownie spór o nie wybuchł w 1768 r., gdy znaczną część Pomian miał 
Wojciech Rydzewski (Kapiciana 54). Grabowscy z Pomian posiadali ponadto części 
Białosukni pod Goniądzem. 

233 W 1567 r. mieszkali w obu wsiach Toczyłowscy, Grabowscy, Ossowscy, Prze
strzelscy. W latach 1577-1580 ponadto w Pomianach Boguszowie, Kownaccy, Szy
manowscy, a w Łabętniku Białuccy i Dorffowie (AGAD, ASK I, 47, str. 287). Do 
końca XVIII w. w Pomianach pozostali Ossowscy, a w Łabętniku Dorffowie i To
czyłowscy. Dorffowie pochodzili od Marcina Dorffa, podstarościego rajgrodzkiego, 
zapewne przybysza z Mazur lub z Pomorza (może go starosta Dulski ze sobą przy
wiózł). 

m AGAD, tzw. ML, I-B, 31, k. 217 i 325 v. 
m Archeograficzeskij sbornik, o.c., t. I, str. 25-26. W 1537 r. zwano Grabów 

W o 1 a B i  a ł o s  u k n i e (AGAD, Kapiciana 62). 
236 Archeograficzeskij sbornik, o.c., t. I, str. 2!>--26. 
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Rys. 9. Okolica dzisiejszego Augustowa na mapie przedstawiającej stan z ok. 1540 r. (Fragment 
mapy z Bibl. Uniwersyteckiej w Wilnie). 
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dziła droga do dawnego grodu, a obecnie wielkiego dworu, utworzyło się 
dookoła trójkątnego rynku miasteczko R a j  g r ó d, tak nazwane od sta
rego grodu. Powstało ono zapewne samorzutnie. Jego mieszkańcy byli 

również częściowo rolnikami, którzy mieli swe pola rozrzucone bezładnie 

w różnych miejscach nad jez. Rajgrodzkim i w kierunku na jez. Dręstwo. 
Dlatego też jeszcze źródło w 1 529 r. podaje, że Rajgród nie ma włók wy
mierzonych237. W 1576 r. są już one pomierzone (80 włók). Na czele mia
sta stał wójt dziedziczny. Swe przywileje miasto miało utracić w czasie 
wojny pruskiej (1519···-1 521) wraz z wójtem Przykiem. W 1568 r. miesz
czanie rajgrodzcy twierdzili, „że to bardzo ubogie miasteczko, starodawne, 
na szczerym korzeniu budowane było""8, a więc zapewne gdzieś w XV w., 
choć z braku źródeł o pierwszym mieszczaninie rajgrodzkim dowiaduje
my się dopiero w 1499 r. (Piotr Lecki założyciel Barszczy), a około 1500 r. 
o wójcie Stanku i w 1 529 r. o ratuszu 239• Cały zespół osadniczy Rajgrodu 
obejmował dwór wielki na grodzie (w 1568 mowa o robotach dwornych na 

grodzisku, co potwierdza jego położenie), poniżej folwark, kościół i ju

rydykę plebańską (tzw. Zaułek Plebański), miasto, obejmujące w 1577 r. 
rynek, ul. Kościelną, Dworną, Za Bramą i Za Mostem. Z późniejszych źró

deł dowiadujemy się, że ponadto były jeszcze przy nim dwie osady: na 
sąsiednim półwyspie osada bartników Pace i na wschodnim brzegu jezio
ra Ostejki lub Hostyki o nie znanym charakterze, których nazwa nawią
zuje typem do imion osadników Wilejki i Rumejki, a więc może też po
wstała gdzieś w początkach XVI w„ założona przez jakiegoś Litwina Ostej
kę. Ponadto do Rajgrodu należały jeszcze zaśeianki, to jest luźne gospo
darstwa lub pola rozproszone w przyległych do Rajgrodu lasach,JRajgród 
mógł dobrze się rozwijać. Obsługiwał bowiem nie tylko wsie po tej stro
nie granicy, ale także i wsie po stronie krzyżackiej (nie było tam jeszcze 
żadnego miasta) i leżał na drodze handlowej do Prus, na której pobierano 
cło. Pierwsi mieszczanie rajgrodzcy byli Polakami, przybyszami z Mazo
wsza, gdzie rzemiosło i handel w tym czasie było w rozkwicie. Pierwsze 
znane nazwiska mieszczan z około 1 500 r.: Siwek, Golianka, Jakub Za
cieczka, Jakub Czerwonka, wskazują nawet na nazwy bliskich wsi mazo
wieckich, z których oni lub ich -Ojcowie przybyli. Piotr Lecki zapewne • 
przybył z Łeku (Ełku). Także w spisie mieszczan rajgrodzkich z 1 577 r. 
przeważają nazwiska polskie. 

Wśród osadników chłopskich występują Rusini i Litwini, a może � 

jak już wysunąłem -···· także potomkowie Jaćwingów. Bałtyckimi są bo
wiem imiona: Wilejko, Jatołd, Gojszwa, Romiejko i nazwy wsi Judziki, 
Hostejki oraz Pace. 

:<rr Tamie, t. I, str. 25. 
2ss Cytat z przywileju Anny Kiszczyny z 1568 r. (AGAD, Kapiciana 63). 

ż3� AGAD, Kapiciana 35� nr' 94� I. K a p  i c: a - M i I e w  s k i, Herbarz;, o.c„ str. 398; 

Archeograficz:es:kij sbornik, o.c., t. I> str. 25-26. 
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W początkach XVI w. w dalszym ciągu ziemie podległe Rajgrodowi 

między rz. Łekiem, Biebrzą, Nettą i granicą były pokryte puszczą. Poza 
tym większą część tego terenu stanowiły ogromne bagna, dopiero dziś me
liorowane. Istniejące już wsie skupiały się koło Rajgrodu lub leżały na 
drodze na Mazowsze. W kierunku na rz. N ettę jeszcze ciągnęła się pusz
cza, przez którą szla jak wiemy - droga na Grodno. W Puszczy Raj
grodzkiej miód zbierali bartnicy rajgrodzcy. W 1529 r. dawali oni 22 rącz
ki (?) miodu przaśnego właśnie z borów między rz. Solistówką i Nettą "'. 
Dochód od bartników stanowił spory procent dochodów dworu rajgrodz
kiego. Wkrótce jednak bartnicy i puszcze musieli ustąpić dalszym nowym 
wsiom. 

0kT€S ITI 

Rozwój osadnictwa między Rajgrodem, rz. Nettą i za rz. Pruską, zafozenie 

miasta Augustowa; od wschodu osadnictwo dociera do rz. Walkusz (pocz. 
XVI w. ok . 1560 r.) 

1. R o z w ó j  o s  a d  n i c t w a  w z d l  u ż g r  a n i c y  k r z y ż  a c  k i e  j.
Wielki książę Aleksander, który czynił wiele nadań na rzecz możnych 
litewskich i ruskich, nadal po 1503 r. w I o ś ć  r a j g r  o d  z k ą  i g o  -
n i ą d z k ą swemu marszałkowi dwornemu, kniaziowi Michałowi Lwo
wiczowi Glińskiemu. Ten znany dobrze w literaturze historycznej zausz
nik Aleksandra Jagiellończyka obdarzony został wielką ilością dóbr, m.in. 
otrzymał dobra Liszków nad Niemnem ze znaczną częścią Puszczy Merec
kiej, na której powstały wielkie dobra Wiejsieje, i dobra Rolny pod Sej
nami. ł"atwo zdobyte bogactwa i złe stosunki z innymi możnymi narobiły 
mu wielu wrogów. Po śmierci Aleksandra (zm. 1506), nie mogąc pozyskać 
nowego monarchy Zygmunta I, uszedł do Moskwy. Niesłusznie oskarźo
ny o zdradę, został pozbawiony wszystkich swych wielkich majątków241. 

Wątpliwe, by jego urzędnicy w tak krótkim czasie zdołali założyć j akąś 
wieś pod Rajgrodem, choć źródło z 1529 r. lakonicznie stwierdza, że 
„Hlins:ki ... wstupał sia sziriej na wsi storony" 242, co ma oznaczać, Ze na
wet przekraczał granice nadanych dóbr. Przywilejem z Wilna z LI.1509 r. 
Zygmunt I nadal dobra rajgrodzkie i goniądzkie z miastami Goniądz i Raj
gród Mikołajowi Radziwiłłowi, wojewodzie trockiemu '43, który poprzed-

sw Archeograficzeskij sbornik, o.c., t, I, sir. 25; I. K a p i c  a M i  I e  w s k i, Her
barz, o.c„ str. 398-399; B. Czart„ rkp. 1777, k. 305�07; AGAD, ASK I, 47, k. 79--S4. 

241 J. W i ś n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. sejneńskim ... , o,c,, str. 52-53; 
Życiorys G 1 i ń s k i e g o  w „Polskim słowniku biograficznym'', t. VIII, Kraków 
1959, str. 65-69. 

2u Archeograficzeskij sbornik, o.c„ t. I, str. 26. 
243 Widymat tego prcy"Wileju. dokonany przez kanclerza Krzysztofa Sz.ydłowiec

kiego, ·Nowy Korczyn 14.Vl.1529 r. w AGAD. dokument nr 7566. Widymat arcybisku-
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nio jako namiestnik bielski nimi zarządzał i znał je dobrze. Według po
twierdzającego nadanie przywileju z Wilna z 4.I.1515 r. granica nadanych 

dóbr biegła: „a finibus Prussie continuaturque fluviolo cognomine Prus

ka ex Prussia profluente usque ad stagnum Nyeczko, ex stagno autem 
Nyeczko flumine Myetba descendendo usque ad rivum magnum alias do 
strumyena Jesgrzny dieto autem rivo usque ad flumen Bebra, qui iterum 

fluvio Bebra, usque ad fluvium Berezowa„. (dalej opis granicy dóbr go

niądzkich, skąd) „. ad locum ubi flumen Lek intrat in flumen Bebra, flu
vio autem Lek ascendendo ad fines Prutenorum, finibus autem Pruteno

rum ad fluviolam supradictam Pruska.„" Nadanie objęło także wsie za
mieszkane przez drobną szlachtę, której przywileje zastrzeżono'"· 

Mikołaj Radziwiłł, j eden z największych dygnitarzy litewskich zmarły 

jako kanclerz WXL i woj. wileński w 1522 r., kontynuował poprzez swo

ich urzędników (jego starostą w Rajgrodzie był Mordas) kolonizację pusz
czy między Barszczami i jez. Necko. Kolonizacja  łączyła się z wycinaniem 

wielkich ilości drzewa. Nie wszystko drzewo nadawało się na spław, więc 
dużą jego część przerabiano na miejscu. Radziwiłł zawarł umowę z Iwa
nem Siehieniewiczem, rzutkim przedsiębiorcą z Drohiczyna, na wyrabia

nie smoły w Puszczy Radziwiłłowskiej. Smołę tę następnie spławiano 
szkutami do Gdańska24.5. Ze względu na brak dokumentów nie można usta
lić dokładnie początków każdej wsi. Przed 1519 r. została osadzona wieś 

S o l  i s t o  w o, Szelistowa (dziś część Solistówki). W 1519  r. jest ona okre

ślona jako wieś nowa. Jest to już wieś zorganizowana na wzór wsi na tak 
zwanym prawie niemieckim z wójtem na czele""· 

Mikołaj Radziwiłł czyni w swych dobrach również nadania dla szlach
ty. Już w 1519  r. siedzi na granicy Wojciech Reszka, który otrzyma! zie
mie nad jeziarkiem Krzewo Małe. Osada jego początkowo zwała się Krze

wo Małe lub Krzewo, a następnie R e s z k i (jeszcze w 1 726 r. znano na
zwę Krzewo Małe). Reszka osiedlił na nadanej ziemi chłopów (w 1577 r. 
jego chłopi siedzieli na 10,5 włókach; ponadto było 7 ogrodników). Skąd 
przybył ów Reszka, nie wiadomo; może pochodził z Reszków mieszczan 

poznańskich lub ze wsi Reszki w gostyńskim. Po nim tę wieś posiadali jego 
dwaj synowie Stanisław i Paweł Reszkowie. Reszkowie siedzieli w tej 

wsi j eszcze w pocz. XVIII w. Z czasem część ich zbiedniała i. zamieniła się 

pa Jana Łaskiego, Łowicz 25.VI.1529, tamżt- nr 7564, Widymat biskupa Piotra To

mickiego z 16.VI.1529 r. był w Bibl. Publicznej w Wilnie (Opisanije rukopisnogo 

otdielenija Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekij Wypusk III, Wilna 1898, nr 97). 
211- Tekst tego przywileju zachowany w widymatach biskupa Piotra Tomickiego. 

Kraków l!LVI.1529 w AGAD, dokument nr 7550 i arcybiskupa Jana :.Łaskiego, Ło

V.'"icz 25.VI.1529, tamże dokument nr '4'563. L..,.szkod1..ona kopia zapewne jakiegoś \Vi
dymatu z. 1529 r, tego dokUmentu była w Bibl. Publ. w Wilnie (Opisanije rukopisno

go ... , o.c., �-ypusk III, nr 102). 

24'1 A. J a  b ł  o n o w s k i, Podlasie, o.c., cz. III, str. 85 i 188 według Metryki 

Litewskiej, Stidowyje Dieła� dalej: ML, SD, 4t k. 187 • 

.., B. Czart„ rkp. I777, str. 307. 
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w szlachtę drobną, bez chłopów. Inni z kolei wyemigrowali (między innymi 
założyli w XVII w. Reszkowce pod Sidrą), a część ich wsi nabyła inna 
szlachta 247. 

Dalej też na granicy nad następnym jeziorkiem Krzewo Wielkie (dziś 
Krzewy) dostał nadanie Tomasz Kukowski, który zapewne przybył z Ku
kowa w ziemi dobrzyńskiej, zamieszkanego przez drobną szlachtę. Nie 
zachowała się treść dokumentu nadania, więc też nie znamy daty powsta
nia założonej przez niego wsi K u k  o w o (pierwsza wzmianka 1529 r.). 
Po Tomaszu siedział jego syn Jerzy Kukowski, a następnie tegoż syn, 
też Tomasz. W swej wsi mieli w 1581 r. chłopów na 2 włókach i 2 ogrod
ników z rolą. Kukowscy byli początkowo średnią s71achtą, a następnie 
drobną bez chłopów. W Kukowie siedzieli jeszcze w 1790 r.'" 

W tym czasie również rozrosło się uposażenie proboszcza rajgrodz
kiego. W 1519 r. Mikołaj Radziwiłł na prośbę proboszcza Stanisława Wilka 
odnowił fundację, ponieważ stary przywilej przepadł. Nowy przywilej 
potwierdził posiadanie od dawna wsi Międzylesie, graniczącej z Woj
ciechem Reszką, Daćbogiem Pomianem, Bielami Vl'1ościanymi i wsią 
Schalistowo (Solistowo) oraz posiadanie 3 pól w Rajgrodzie, 1 1  zagrodni
ków tamże z Zaułku Plebańskim (w 1717 r. przy ul. Litewskiej mieszka
ło 12  zagrodników plebana), łąki za Wozną Wsią itd. Zamienił meszne na 
kwartę owsa, kump świński oraz 1 pieniądz. Na miejsce daniny z chleba 
wyznaczył 3 białe denary, a zamiast daniny rybnej pozwolił mieć dwóch 
rybaków na jez-. Dręstwo i Rajgród. Dodał dworek W i 1 k o  w o koło 
granic Prus między gruntami poddanych J atołda, Gojszwy, Rumiejki 
i Wilejki oraz dziesięcinę rybną z własnych połowów. Szlachcie i podda
nym z nowej wsi SolistowC\ nakazał dawać dziesięcinę ręczną ze wszy
stkich zbóż itd.24•, 

Pewną przerwę i szkody w osadnictwie mogła spowodować wojna 
pruska (1519--1521), w czasie której jak wiemy zginął wójt raj
grodzki. Po śmierci Mikołaja Radziwiłła kolonizację kontynuowała wdo
wa po nim, Elżbieta z Sakowiczów, i syn Jan Radziwiłł, podczaszy li
tewski. W 1525 r. nadała Janowi Żrobkowi za służbę pełnioną ojcu część 
S c  h e  I i s t o  w a (Solistowo) przy drodze grodzieńskiej wraz z częścią 

2.;;1 Tamże, str. 305; Akta Ur.ii Polski z Litwą, 1385-1791, \Vyd. S. K u t r z e b a  
i W. S e m k o  w i c z, Kraków 1932, str.262; Popis :wojska„., o.c., szpalta 381 � F. P i e
k o s  i ń s k i, Rekognicjarz poborowy woj. podlaskiego z roku 1581, „R.ocznik Tow. 
Heraldycznego'', t. Il (1911), str. 19; AGAD, ASK, I 47, k. 288 --289 v: Kapiciana 42. 
str. 358; AD-ł ... omża, metryki par. Rajgród z XVIII w. W 1542 r. Zygmunt August 
potwierdził Wojciechowi ReszCe spalony przez IVlikołaja RadzJwiłta, woj. wileńskie
go, przy\Vilej (I. K a p  i c a - M i  1 e v� s k i, Herbarz, o.c., str. 353). � 

248 W. S e m k o  w i c z, Wywody s?lachectwa .. . , o.c., str. 243; Akta UniL .. , o.c.1 
ziemi dobrzyńskiej, Warszawa 19321 str. 96-97; AGAD„ �Ą.SK, I 47 k. 289-289v, 
str. 262; A. J a  b ł  o n o w s k i, Podlasie, o.c., t. I, str, 115; A. B i  1 i ń s k i, Szlachta 
tamże, ASK I 70, k. 757 v; CHAP-Wilno, nr 11630, k. 174. 

249 B. Czarl, rkp. 1777, str. 305-307 j AG�Ą_D, Kapiciana 62. 
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chłopów {Waśko, Piotr, Siemion, Budzo, Mikołaj Bartnik, Iwan Haniuta, 
Sowosz, Chodor) w granicach: włóki poddanego Myka Rolewicza z drugiej 

części Solistowa, smug Jana Żmójdzina, przerobki w lesie poddanych 
Rumiejków, przerobki zwane Biele, wieś plebańska Międzylesie, ziemie 

Daćboga Pomiana, przez drogę grodzieńską do Bargłówka, Biel Solistow
ska, most i włóki Myka Rolewicza. Ponadto nadała mu dwa siedliska 

zwane Brzozowe i młyn Dylnikowski. Nadana Zrobkowi część Solistowa 
z czasem przyjęła nazwę Z r o  b k i. Jan Zrobek w 1540 r. był starostą 

rajgrodzkim 256• Wieś Żrobki już w XVI w. zaczęła zamieniać się w wieś 

drobno&lachecką (ale część tej wsi stale zamieszkiwali chłopi, w 1 577 r. 

na 4,5 włókach oraz 6 ogrodników), należącą początkowo do rodu Zrob
ków, który ze średniej szlachty zamienił się w cząstkową. Najbardziej 

znanym był Jan Zrobek, cześnik podlaski, poseł na sejm i w 1616 r. ko

misarz sejmowy do spraw granicznych. Zrobkowie siedzieli w tej wsi 

do początków XVIII w. W części drobnoszlacheckiej, która istniała je
szcze w XIX w„ osiadły inne rodziny. Nie jest znany czas i sposób odej

ścia części Zrobek do dóbr książęcych (część ta zwała się później To
byłką)2lll. 

W zamian za nadanie Żrobek zobowiązał się do założenia dla Radzi

wiłła nowej wsi chłopskiej, której nazwy źródło z 1529 r. nie podaje. 

Był on jej wójtem. W 1544 r. wójtostwo żrobkowskie i syna żrobka le

żało na terenie par. bargłowskiej. Może chodzi o wieś T a j  n o, która 

jest na mapie z około 1540 r„ lub D r ę s t w o, też oznaczoną na tej ma
pie, lecz bez nazwy'"· W nie znany sposób w ręce Żrobków dostały się 
opuszczone grunty poddanych Rumiejków. Może to wspomniane w 1576 r. 

dwie włóki pod Judzikami, należące do Olechy Żrobka, nadane mu przez 

Annę z Radziwiłłów Kiszczynę. Pod koniec XVI! w. część Zrobków na 

tych włókach się osiedliła zakładając niewielką wieś (wspomniana 

w 1664 r.) R u m  i e  i k i  (Romejki) 253.
Coraz większe znaczenie zyskiwała droga z Grodna na Mazowsze 

i Prusy, biegnąca przez dobra Radziwiłłów. Swiadczy o tym też pobie
ranie na niej cła od jadących do Prus. Zdążające nią karawany wozów 

kupieckich prz.ebywały od rzeki Wołkuszy do Rajgrodu względnie Praw
dziszek bardzo szeroki odcinek puszczański. Trzeba zatem było założyć 
na tej drodze karczmę przy miejscu przeprawy i postoju. Po stronie 

::&o Odpis aktu nadania 'IW7stawionego w Rajgrod7ie 15.VII.1525 r. w AGAD, Ka� 
piciana 55; Odgraniczenie sądowe ... , o.c., str. 79; B, Czart . •  rkp. 1.7'77, str, 452. 

251 W. W i t t y  g, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908, str. 375; 
K. N i e  s i  e ck i, Herbarz polski, t. X, Lipsk 1845, str. 191; AGAD, ASK I 47, k. 289v.; 
B. Czart., rkp. 1099, str. 703; AD-Łomża, metryki par, Rajgród; Lustracje woj. 
podla.-,;kiego ... , o.c., str. 122. 

2112 Archeograficzeskij sbornik, o.c., t. I, str. 25. 
23:; Lustracje \Voj. podlaskiego ..• , o.c., str. 122; AGAD. KRSW 4762 a,; AD-Łomża, 

metryki par. Rajgród. 
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grodzieńskiej rz. Netty cło już pobierano w 1496 r., więc z tej strony był 
już zapevme jakiś budynek. Radziwiłł także chciał mieć po swojej stro

nie, gdzie drogi się rozdzielały, karczmę, która służyłaby nie tylko kup
com, ale również dawałaby duży dochód właścicielom dóbr. Dlatego też 

Jan Radziwill zwrócił się do króla Zygmunta I z prośbą o wydanie ze

zwolenia na założenie takiej karczmy. Zygmunt I dokumentem z 21 .VIII. 
1 526 r. zezwolił założyć karczmę w puszczy należącej do dóbr rajgrodz

kich na rzece Metie (Netta), przy wielkiej drodze, która idzie z Grodna 
do Prawdziszek'"'· Należy przypuszczać, że Radziwiłł tę karczmę zało

żył. Wiadomo też, że usiłował tu pobierać cło od kupców. N a mapie z ok. 

1540 r. jest oznaczona k a r c  z m a  M i  e t  h a, ale po stronie grodzień

skiej. Albo ją rysownik mapy źle umieścił, albo rzeczywiście po stronie 

grodzieńskiej była druga karczma, grodzieńska. Obok niej na rzece N et
cie jest c-znacrony most. Wraz z tą karczmą lub karczmami po obu 
stronach rzeki p o w s t a ł y  z a 1 ą ż k i  A u g u s t  o w a. Niegdyś był 

tu krótkotrwały wrogi krzyżacki Metenburg, teraz na miejscu brodu 

wzniesiono most, a przy nim budynki karczem, w których można było 
zjeść, przenocować i zreperować wozy. Karczma Mieta jest więc również 

początkiem handlowego i rzemieślniczego charakteru Augustowa. 
O datach założenia innych wsi między jez. Dręstwo i jez. Necko nie 

mamy żadnych wiadomości. Zachował się tylko jeden dokument, z któ
rego możemy wydedukować o początkach dwóch wsi. W 1532 r. Jan Ra

dziwiłł polecił Mazowszaninowi Maciejowi Srebrowskiemu (ze Srebrowa 
pod Wizną) osadzić chłopami 200 włók w Brzozowie nad rz. Brzozówką 
w pow. rajgrodzkim. Osiedleni chłopi otrzymali 20 lat wolnizny (stąd 

nowe wsie zwano Wolami). Srebrowski w zamian za sprowadzenie chło

pów i osadzenie ich otrzymał B włók ziemi na folwarki i wieś swoich 

chłopów z prawem powiększenia jej do 20 włók Ponadto dostał wolne 
mlewo w młynie w tych wsiach, prawo lo\vienia ryb i trzecią część do
chodów z kar. Wójtostwo Jana Srebrowskiego w 1 565 r. obejmowało 

dwie wsie - B r z o z ó w k ę  i M e t ę  (dziś Netta). Maciej Srebrowski 

ok. 1 532 r. założył zatem co najmniej te dwie wsie. Liczyły one razem 
w 1576 r. 1 08 włók, może więc Srebrowski założył jeszcze jedną wieś, 

np. Barglowo, które miało 95 włók. R&\vnież nie wiadomo, jak się zwal 
założony przez niego pryv>atny folwark. W 1565 r. wójt ,Tan Srebrowski 
miał tylko 2 włóki w Netcie 255. Może w tym czasie powstały zalążki je
szcze innych wsi, a le brak źródeł uniemożliwia stwierdzenie tego. 

:<H Akty izdawajernyje WH. Kom,, o.c„ t. VII, str. 72-74, 78-!31, 127; Archec
graficzes:klj sbornik, o.c., t. I. str. 25. Tekst dokumentu dotyczącego tej karczmy 

w AGAD; ML, 199, str. 404. 
eJJ- Treść przywileju znamy z potwierdzenia Zygmunta Augusta, Brześć 24.IX. 

1544 r.  (Oryginał w Bibl. PAN w Krakowie; nr 139). Dokument z 15.32 r. był prze
chowy�any w dziale rękopisów Bibl. Publicznej v,.r \Vilnie (Opisanije rukopisnogo .. . , 
o.c.� wypusk III, zał, B� szkaf 1, nr 109), Arch, Potockich z Radzynia, tlr 213. k. 3. 



94 J. v.ns.srEWSKI 

Radziwiłłowie jednocześnie kolonizowali goniądzką, większą częsc 
swych dóbr. Tworzyli na ziemiach niegdyś .odebranych książętom mazo
wieckim własne państwo. posiadające obok coraz to liczniejszych wsi 
dwa miasta. Mieli w nim nie tylko poddanych chłopów i mieszczan, ale 
także własną szlachtę, własne sądownictwo i własną hierarchię urzędni
czą (np. koniuszy, skarbnik). Stolicą tego państewka prywatnego był 
Goniądz, w któryr;n wznosił się nad Biebrzą wielki zamek z 4 wieżami. 
Tutaj rezydowali Radziwiłłowie ze swoją rodziną i tutaj mieścił się za
rząd tego państewka. Stanowiska wyższych urzędników zajmowała za
możniejsza szlachta z Mazowsza i Litwy (np. w 1525 r. marszałkiem 
dworu był Stanisław Grajewski, zamożny właściciel dóbr Graj ewo). Do
bra ich dzieliły się na włości, na czele których stali starostowie, a te 
z kolei dzieliły się na wójtostwa z wójtami Poddańcza szlachta, stając 
na wezwanie konno i w uzbrojeniu, stanowiła uzupełnienie siły zbrojnej 
stałej straży radziwiłlowskiej .  Szlachta ta, polskiego pochodzenia, przy
wykła do swobód, jakimi się do niedawna cieszyła 257 i jakimi w dalszym 
ciągu cieszyli się jej sąsiedzi, wkrótce podniosła bunt przeciwko Ra
dziwiłłom. W 1521 r. zaniosła skargę do króla na Mikołaja Radziwilla. 
Król Zygmunt I wyrokiem z 1522 r. odłożył rozstrzygnięcie do swego 
następnego przyjazdu na Litwę. Nakazał tylko szlachcie, aby dalej słu
żyła Radziwiłłom, ale równocześnie zabronił Radziwiłłom traktować ją 
jak poddanych"•. Nie tylko szlachta była przeciwna Radziwiłłom, ale 
także i królewska żona, Bona, którą kluły w oczy wielkie i dobrze zorga
nizowane dobra radziwiłłowskie, zwłaszcza te, które wyrosły na ziemiach 
królewskich. 

Prowadzona przez Radziwiłłów kolonizacja Puszczy Rajgrodzkiej 
stopniowo, obejmowała ziemie do r:z. Pruski i jez. Necko. Dalej na pół
noc wzdłuż granicy krzyżackiej również w tym samym czasie kolonizo
wano pas pograniczny puszczy. Zygmunt I w 1 5 13 r. nadał jedną milę 
kwadratową w Puszczy Grodzieńskiej między granicą krzyżacką a rz. 

Dowspudą, zaraz za granicą dóbr rajgrodzkich, Bohdanowi Hryn.kowi
czuwi Wołłowiczowi, koniuszemu grodzieflskiemu. Poludniowa granica 
nadania biegła od granicy niemieckiej i rzeki Pruski do drogi wiszniew-

25e 1. T. B a r  a n o w s k i, Rajgrodzka-goniądzkie „państwo'' Radziwiłłów w pier
v;rsz:ej połowie XVI wieku, ,1Przegląd Historyczny", �. IV, Warszawa 1907, str. 62--74, 
158-----169. Opis zamku w Goniądzu podaje A. J a  b ł  o n o w s k i, Podlasie, o.c., t. II, 
str. 209-210. 

Zf.'1 Zygmunt Stary pr2;r"vilejem z 25.IX.1513 r. potwierdzając nadanie poddał 
miejscov•rą szlachtę pod władzę Mikołaja Radziwiłła. Tekst przywileju w wid;,"'Tilacie 
Krzysztofa Szydłowieckiego, Nowy Korczyn 14. VI.1529 (w Bibl. PAN w Krakowie. 
dokument nr 119} i arcyb. Jana Łaskiego z 25.VI.1529 r. (AGAD� dokument nr 7562) 
oraz w widymacie z 24.VI.1529 r. w .Bibl. Publ. w Wilnie (Opisanije rukopisnogo ...• 

o.c„ wypusk IlI, nr 96). Tamie przywilej ruski (nr 54), 
253 Druk wyroku (w:) Archeograficzeskij sbornik� o.c., t. I, nr 12, str. 9-10. 
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skiej, tą drogą przez sieliszcze Wiszniewo do rzeki Dowspudy (Rospudy) 
i tą rzeką w górę. Jak pisze wytyczający nadanie urzędnik Koncewicz, 
nie było tam łowów hospodarskich ani za Kazimierza, ani za A,leksandra. 
Wołlowicz od razu przystąpił do kolonizacji nadanej puszczy. !Dla siebie 

'----�---
wybudował dwór D o  w s p  u d  a, obok którego wzniósł cerkiew�5ll. 
W 1 516  r. otrzymał od króla kawałek wschodniego brzeg1Lrz:-Tiowspudy 
w Krasnym Borze i poZ\volenie na postawienie tam jazu, utworzenie 
stawu młyńskiego i wybudowanie młyna (dziś uroczysko Młynisko nad 
Rospudą). Aby dobrze wykorzystać wielkie zasoby wycinanego w czasie 
kolonizacji drzewa, wystarał się w 1 529 r. o zezwolenie królewskie na 
spław drzewa i towarów pochodnych. Pierwszą znaną wsią w tych do
brach jest C h o m ę t o w o  (pierwsza wzmianka 1541 r.), które powstało 
jako osada bojara Chomętowskiego, przybysza z mazowieckiego Chomę
towa pod Łomżą. Obok wspomniana jest w 1562 r. osada N i e  d ź w i e
d z i c ó w  (dziś wieś Wysokie) w pobliżu Lasu Wysokiego i Lasu Wisz
niewskiego. Zapewne też wtedy powstały zalążki wsi Sucha Wieś i Jaśki. 
W dobrach tych obok chłopów ruskich, których mógł przenosić ze swych 
dóbr Bala, Rusota i Lipsk (Murowany), osiedlał głównie Polaków, ciąg
nących z Mazowsza bezpośrednio lub pośrednio przez dobra rajgrodzkie 
i państwo krzyżackie. Osadnicy mazowieccy Korytkowscy i Jabłońscy 
założyli wsie Koryfki i Jabłońskie, a inni: Wronowo, Moczydły, Chodorki 
i J ankielówkę. Ze względu na brak źródeł pierwsze wzmianki o tych 
wsiach mamy dopiero z 1603 i 1 604 r. wo 

Równocześnie osadnictwo obejmowało pas przygraniczny na północ 
od dóbr Dowspuda Wolłowiczów. W 1 51 4  r. król Zygmunt I nadał obszar 
długości 2 mile i szerokości 1,5 mili braciom Mikołajowi, sekretarzov,,':i 
i marszałkowi swemu, i Stanisławowi Michnowiczom Raczkowiczom. 
Bracia po podziale nadania i kolonizacji założyli dwa dobra Dowspuda. 
Z czasem dla Dowspudy Stanisława Raczkowicza przyjęła się nazwa 
Raczki, a dla Dowspudy Mikołaja Raczkowicza, zwanego Bakałarzem, 
Bakałarzewo. Jeszcze bardziej na północ nadanie dostali Szembelowie. 
Założone przez nich wsie Dowspuda i Szembelewo (dziś razem Filipów) 
wraz z okolicznymi ziemiami wróciły w ręce królewskie "'. W ten sposób 
osadnictwo szybko posuwało się od Rajgrodu w kierunku północnym 
wzdłuż granicy krzyżackiej, odcięte wielką puszczą od Nienma. Przerzu
cała się na nie poprzez puszcze ludność spod Grodna, a także szła tu 
ludność od Rajgrodu i z Prus. 

(2�9 ,'Zapewne z tą cerkwią i prawoslawn:ym_ świętym Jordana łączy się uroczysko 
ś V..' i fit e IVI i e  j s c e  z licznymi krzyżami nad rz. Rospudą koło jeziora Jałowo. 

wo J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. suv>'alskiln ...• o.c .• str. 88-89, 
115. Piscowaja kniga'"„ o.c„ t. I, str. 439. 

261 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa '"i pow. suwalskim„„ o.c., str. 89-93, 
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2. P r z e j ę c i e a k c j i k o I o n i z a c y j n e j p r z e z k r ó 1 o
w ą  B o  n ę. Królowa Bona, żona Zygmunta Starego, dążyła do stworze
nia prywatnego ,majątku rodziny królewskiej, który gromadziła w swym 
ręku. Liczne królewszczyzny w Polsce i Litwie były wydzierżawione 
lub zastawione. Starała się więc po upływie dzierżawy brać je w swoje 
ręce lub odbierać z zastawów. Potrzebne do tego były znaczne środki 
finansowe. Zwróciła więc uwagę na nie wykorzystane gospodarczo olbrzy
mie terytoria pojaćwieskie i Polesie 262. 

W 1524 r. król Zygmunt I darował wieczyście Bonie ogromny pas 
puszczański, ciągnący się od górnej Narwi po Niemen pod Kownem, 
długości około 240 km, a szerokości od 30 d o  80 km, wraz z dworami 
Molawicza (Malawice pod Sokółką), Sucholda (Sokółka), Łabno (który 
trzymał Szymek Karewicz) i Berżniki "'· W 1526 r. wykupiła z zastawu 
włość nowodworską. Obszar tych puszcz przez liczne nadania poprzed
ników króla był mocno nadszarpnięty. Przy nadaniach starano się zawsze 
dobrze oznaczyć granice nadania, aby obdarzony wycinając nadaną pusz
czę nie zajął więcej ziemi, niż mu nadano. Starano się więc prowadzić 
granicę dolinami rzek, bagnami, a gdy ich .nie było, zna�zono ją na dr-,;e
wach. Tych granic pilnowali też osacznicy, zapewne jednak zdarzały się 
nadużycia, jeżeli Bona chwyciła się tego i wystąpiła przeciwko niedawno 
obdarzonym. Już ok. 1526 r. na prośbę królowej Zygmunt Stary powołał 
komisję (Jerzy Mikołajewie11: Radzh<ilł, kasztelan wileński, starosta gro
dzieński, Janusz Kostewicz, woj. podlaski, Kopać Wasilewicz, pL�arz 
i marszałek hospodarski), której polecił, aby „obiechali puszczu naszu 
hrodenskuju i dowiedali sia kak tuju puszczu dierżat Wołovvicz i inszii 
poddani naszi, poczomu kotoromu toje puszczi rozdana i jeśliby chto toje 
puszczy dierżał wad.le daniny naszoje abo pak chto zwysz daniny, My 
roskazalL. o tom k nam otkazati" 264, Wysunięto vrięc nie tylko zarzut 
przekraczania granic nadania, ale zakwestionowano równieZ same nada
nia. Szczególnie zwrócono uwagę na nadanie dla Wollowiczów. Jak wy
nika z dalszej treści listu, komisja ta, uważana przez P o c i e c h ę za 
pi�rwszą rewizję puszczy '"', zarzuciła Wołłov.1czom osadzenie ludzi 
w puszczy hospodarskiej im nie nadanej. Zarzut ten chyba nie dotyczy 
Dowspudy, która pozostała w ich rękach, lecz chodzi o jakąś puszczę, 
o którą Wołlo>viczowie sądzili się z Tatarem Miskiem. Nie datowana mapa 

z;;2 Dążenie Bony wyc?.erpująco przedstawia W. P o c i e c h  a, Królowa Bona, 
o.c., t. II, str. 414-424 i cały tom .JL Tam też pe-lne teksty niektórych dokumentóv.· 
(t. II, str. 460-468), Wiele dokumentów nadań d1a Bo:tiy znajduje się w AGAD, tzw. 
ML, !Il, A. 28" 

2s:i .T, w i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa v.- pow, sejneńskim.„, o.c.; str. 55-57, 
67-74. 

264 Wzmianka o tej rewizji w liście Zygmunta Starego do Radziwiłła, druk 
W. P o c i e c h  a, Królowa Bona, o.c., t. lI. str. 465. 

'" Tamże, t. II, str. 421, 465-466; l. III, str. 51. 

i 
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z około 1527 r., znaleziona przez dra Stanisława A 1 e x  a n d r  o w i c z  a, 
a łaskawie mi udostępniona, umieszcza nad rz. Zusną na południe od 
Przerośli ziemie zajęte przez jakiegoś pana Bohdana, a więc Wołłowicza, 
który tam również wsie założył 266• Należy przypuszczać, że były to zie
mie bartne, które Bohdan kupił u poddanych hospodarskich i zaczął je 
bezprawnie osiedlać chłopami. Komisarze ziemie te odebrali i wraz 
z chłopami przyłączyli do zamku grodzieńskiego. Wołłowiczowie uzyska
li u króla anulowanie tego przyłącżerna, ale spotkało się to ze sprzeciwem 
urzędników królewskich. Król listem z 1527 r. polecił ziemie te zachować 
przy dobrach lhospodarskich 267• 

Wkrótce Bona zaatakowała możnych Radziwiłłów. ,Jej atak na gra
nice dóbr goniądzka-rajgrodzkich był równocześnie początkiem jej walki 
o złamanie przewagi rodów możnowładczych. Bona wykorzystała przy
tym wrogi stosunek szlachty goniądzkiej i rajgrodzkiej do Radziwiłłów. 
Bona w 1528 r. przybyła z królem na Litwę· i mogła osobiście zapoznać 
się ze stanem swych dóbr. Ocena ta wypadła negatywnie. Ekstensywnie 
prowadzona na wielkich obszarach gospodarka dawała nikłe dochody. 
Równocześnie Bona weszła w ogień zatargów między Gasztołdami i Ra
dziwiłłami, którzy m.in. kłócili się o granice swych dóbr między Tyko
cinem i Goniądzem. Kanclerz Olbracht Gasztołd władający Tykocinem 
twierdził, że Radziwiłlowie bezprawnie zagarnęli sąsiednie ziemie kró
lewskie. Było to na rękę Bonie. Biskup Mikołaj Radziwiłł, chcąc uprze
dzić sprawę, uczynił spadkobiercą części swoich dóbr, obejmującej Kny
szyn z okolicą, młodego Zygmunta Augusta. Bona jednak nie poprzestała 
na tym i spowodowała wytoczenie procesu przeciwko Radziwiłłom, oskar
żając ich o przekroczenie granic i zajęcie ziemi królewskiej 268. Równo
cześnie szlachta goniądzka-rajgrodzka w 1 529 r. ponownie wytoczyła 
swą sprawę przed sąd królewski. Zaatakowani Radziwiłłowie zwrócili 
się o pomoc i ratunek do najwyższych polskich dygnitarzy - do kancle
rza Krzysztofa Szydłowieckiego i podkanclerzego Piotra Tomickiego. 
Tomicki obiecał wstawić się, ale zarazem radził im, by postępowali 
umiarkowanie, by nie obrazić króla i królowej. Tymczasem król wy
rokiem wydanym w Wilnie l 9.X.1529 r. uwolnił szlachtę goniądzką 
i rajgrodzką spod władzy Radziwiłłów'" łamiąc tym samym feudalną 

266 Dane z tej mapy uzupełniają obraz stosunków tej części Suwalszczyzny, jaki 
przedstawiłem w pracy „Dzieje osadnictwa w pow. suwalskim ... ", o.c., str. 89-93, 

98---100. Wynika z niej, że już ok. 1527 r. Wołłowicz zaczął zakładać wsie nad rz. 
Zusną. Później brak o nich wiadomości. 

267 W. P o  c i e c h a, Królowa Bona ... , o.c., t. II, str. 465-466. 
268 Tamże, t. III, str. 43-46, 75-78, 230. 
269 Tekst w AGAD, Kapiciana 44, nr 13-15 i ML, 198, str. 581-584. Publikacja 

jego przez W. S e m  k o w i c z a, Wy,.,vody szlachectwa ... , o.c., nr 324 (str. 242-244) 
według błędnej kopii zawiera sporo omyłek w nazwiskach, np. Znobek zamiast 

7 Studia i materiały 
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strukturę ich państwa. Następnie król wysłał komisję złożoną z ludzi 
bliskich Bonie (Aleksander Chodkiewicz, starosta brzeski, Maciej Klaczko, 
marszałek hospodarski, Szymka Mackiewicz, ciwun wileński, Bohdan 
Mackowicz Szaciła, diak hospodarski) do zbadania granic goniądzka-raj
grodzkich ''°· Komisja ta, wykorzystując zeznania

· 
wrogiej Radziwiłłom 

szlachty i hospodarskich osaczników, ustaliła, że dawna granica rajgrodz
ka i goniądzka biegła inaczej, że rzekomo Mikołaj Radziwiłł po objęciu 
tych dóbr przesunął znacznie tę granicę, przywłaszczając sobie wielkie 
połacie puszcz królewskich. Wydane drukiem w XIX w. akta tej ko
misji dokładnie wymieniają, co zajął Radziwiłł i jak powinna biec wła
ściwa granica. Podają one również szczegółowo zeznania licznych świad� 
ków 271• Po kilku latach odbyła się 24.V.1536 r. w Wilnie rozprawa przed 
królem. Król - przyjmując dowody przedstawione przez komisję, a od
rzucając radziwiłłowskie - polecił przeprowadzić nowe ograniczenie 
dóbr goniądzko-rajgrodzkich'"· Wysłano nową, wspólną komisję: ze stro
ny Bony - Jerzy Chwalczewski, biskup łucki, Szymko Mackiewicz, ci
wun wileński, Baltazar Patkowski, sędzia •ziemski bielski. Jan Radziwiłł 
mianował swymi komisarzami kniazia Iwana Połubińskiego, Stanisława 
Skopa, sekretarza królewskieg'o i Stanisława Orwida, ciwuna telszewskie
go. Od razu wynikł spór, odkąd na granicy niemieckiej (tj. Prus) należy 
zacząć przeprowadzanie rozgraniczenia. Komisarze królowej twierdzili, 
że koło wsi Przepiórki, w miejscu zwanym Kamienny Loch, a Radziwiłł, 
że nad rz. Pruską, gdzie były już gotowe leże, które w nocy komisarze 
opuścili i zburzyli. Komisarze królowej nie ustąpili, więc Jan Radziwiłł 
odwołał swoich komisarzy. Rozgraniczenie przeprowadzała zatem tylko 
sama strona zainteresowana wobec licznie powołanych świadków spo
śród miejscowej szlachty, ściągniętych przez urzędników królowej (Jan 
Źrobek, Daćbog Pomian, Jan, Marcin i Łukasz Kołakowscy na Kołakach, 
Michał Pieńczykowski z bratem Bartłomiejem na Pieńczykowie, Abra
ham Szymon z Góry, Jan Bukowski, Rafał, Hieronim i Samson Toczy
łowscy, Stanisław Przestrzelski, Jan Karwowski z bratem Jakubem i inni, 
nie wymienieni). Świadkowie ci pokazywali, gdzie rzekomo biegła nie-

Zrzobek, Ordak za.miast Ołdak itp. Inne błędy w nazwiskach są w wykazie szlachty 
rajgrodzko-goniądzkiej, opublikowanym przez I. T. B a r  a n o w s k i e g o, Rajgrodz
ko-goniądzk.ie „państwo" ... , o.c., str. 71. Ze szlachty rajgrodzkiej w wyroku byli 
wymienieni: Joannes Kolak cum fratribus ... , item Rutkowscy, item Schelistowski 
Pomian cum fratribus Białosuknienskiemi. .. , item Toczylowski..„ Joannes Zrzobek, 
Albertus Reszka et Thomas Kukowski. .. , Pięczykowscy ... 

z·rn Archeograficzeskij sbo:r;-nik, o.c„ t. I, nr 15 (str. 13). 
211 Tamże, o.c., t. I, nr 17-19. 
-n2 Wyrok ten publikuje W. P o c i e c h  a, Królowa Bona .... o.c., t. III, nr 11 

(str. 214--219} według oryginału z Biblioteki PAN w Krakowie, nr 127. Inne doku
menty związane z tą sprawą (w:) Archeograficzeskij sbornik, o.c., t. I, Tir 13 (str. 
10-12), nr 14 (str. l:?r--43). 
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gdyś granica między dobrami rajgrodzkimi i grodzieńskimi. Idący za 
nimi komisarze kazali sypać tam kopce graniczne. Świadkowie ci twier
dzili, że „grunt po lewej ręce (tj. po stronie jez. Necko) zawsze od naj
davn1iejszych czasów należał i należy do dóbr grodzieńskich„. i że wielu 
z tych ludzi, których zowią osocznikami i bartnikami, mają swoje bar
cie, a w .nich znaki swoje, zwane kleny, i dotąd istnieją szczątki chałup 
i łazien, które mieli na tej ziemi ludzie do Grodna należący, dla swojej 
potrzeby, mieszkania i czystości, i kniaź Michał Gliiiski nigdy nad wska
zane granice w tęż ziemię grodzieńską po lewej ręce położoną nie wcho
dził ani ludzie jemu podlegali, lecz tylko wielmożny niegdyś Mikołaj 
Radziwiłł, woj. wileńSki, siłą i gwałtem z tych lasów i borów do Grodna 
należących wypędził bartników i osaczników, a po jego śmierci dzieci 
jego wraz z matką zaczęli nowe wsie zakładać, które są po lewej stronie 
na ziemi grodzieńskiej". Sypanie kopców granicznych prowadził podko
morzy bielski Jan Skwarek z Ossowa, tj. Gąssowski, ze wsi Gąsówka
-Osse. Komisja pracowała od LXI.1536 do 4.XI.1536 r. Akt rozgranicze
nia, mający 24 karty, datowany w Kamiennym Lochu, król zatwierdził 
w Krakowie 25.XL1536 r. m, przydzielając część dóbr Radziwiłłów do 
dóbr Zygmunta Augusta. Jan Radzhvił! usiłował jeszcze podburzać wój
tów i chłopów przeciwko urzędnikom królewskim, zajmującym jego do
bra. Król w końcu 1536 r. zagroził wysokimi karami274, Radziwiłłowie 
musieli się pogodzić z utratą znacznej części swych dóbr, pasa długości 
ok. 69 km, a szerokości od 1 2  do 21  km, w tym kilkudziesięciu świeżo za
łożonych wsL Zysk Bo.ny był wielki. 

Mylili się zarówno Jan J a k  u b  o w s  k F75, jak i Władysław P o c i e 
e h a uważając, że Bona odebrała niesłusznie przywłaszczone ziemie. Je
żeli akt nadania dla Radziwiłłów nie był fałszywy, to granice ich były 

213 Opublikowany w tłumaczeniu polskim (w:) „Odgraniczenie sądowe„:•, o.c., 

str. 65-91. W nim akt królewski wysyłający komisję z 16.;'X,1536, dekret królewski 

z 24.V.1536 r. 1 polecenie króla z 1 7.X.1536 r. do podkomorzego bielskiego Jana 

Skwarka z Ossów, aby wziął udział w rozgraniczeniu i robił kopce graniczne, ora1 

list komisarzy z 4.XI.1536 r. o dokonaniu odgraniczenia. Konfirmacja Zygmunta_ 

Augusta rozgraniczenia wystawiona w Wilnie 12.XIL1551 T. w AGAD, dokumenty 

nr 7685 i odpis w Kapicianach 63 (w t:ym tekście nie Kamienny Loch, lecz. Kamienny 

Lug) z takim samym opisem granic. Polskie tłumaczenie tej konfirmacji w AGAD, 

dokument nr 7589. 

�74 W. P o c i e c h  at Królowa Bona, o.c., t. II, str. 77, 159-167, 253, obszernie 

przedstawia cały ten spór. 
:rr;;: J. J a k  u b  o w s k i, Przykład zmienności granic administracyjnych na Litwie 

w XVI w.1 HAtenewn Wileńskie„, R.X� Wilno 1935, str. 161-164. Mylnie równie± 

Jakubowski sądzi, że granica dóbr rajgrodzk:o-goniądzkich, narzucona przez Bonę� 
jest dawną granicą podlasko-grodzieńską. Nie zauważył, Ze w starszych dokumentach 

jako obiekty graniczne występują jez.. Necko i rz. Netta. Jeszcze w 1822 r. w aktach 

par. Augustów pisano, ź.e rz. Netta dzieli Podlasie od I.Jtwy. Poza tym granica 
na Netcie dowodzi krótkotrwałości przyłączenia odebranych ziem do starostwa gro

dzieńskiego. 

,. 
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prawd:ziwe. Rozgraniczenie przeprowadzone przez Bonę było niezgodne 
zarówno z przywilejami nadania dla Radziwiłłów, które dokładnie opi
sały granice nadania, jak i ze starą granicą rajgrodzką, która -···· jak 
wiemy - biegła od wieków rz. Pruską, jez. Necko do Biebrzy, a także 
granicą goniądzką, która także od wieków biegła r:z. Brzozówką. Rzeka 
Pruska nawet w innych aktach z tego czasu, nie dotyczących Radzi
wiłłów, zav.'Bze była zwana granicą rajgrodzką. Dlatego też odebrane 
ziemie, choć je odłączono od woj. podlaskiego i przydzielono do pow. 
grodzieńskiego, wkrótce wróciły do Podlasia, a następnie do łączności ad
ministra cyjnej z Goniądzem i Rajgrodem. Akt rozgraniczenia został prze
prowadzony wbrew przywilejom i opierał się na fałszywych zeznaniach 
licznych wrogów Radziwiłłów, zarówno wśród szlachty, jak i chłopów. 

N owa granica biegła od granicy pruskiej, gdzie usypano dwa kopce, 
przez środek Kamiennego Lochu, następnie przez 1 as do Szelistowskiej 
Bieli i stąd do rz. Szelistowki (Solistówka), tą rzeczką do :stawu i ·przez 
wieś Szelistowo, trzymaną przez p. Żrzebkę (dziś wieś Żrobki), dalej tą 
rzeczką obok Macieja Barszcza z Rajgrodu, przez jez. Drzestwo (Dręstwo) 
i rzeczką J agrzną (Jegrznią) do Bobry (Biebrzy). Po stronie Zygmunta 
Augusta, czyli Bony, zostały wsie szlacheckie (Kukowo, Reszki, Łabętnik, 
Pomiany) i nowe wsie chłopskie, zwane Wolami, Granica przepołowiła 
Wozną Wieś. Wieś z młynem została po stronie Radziwiłłów, a folusz 
i ruda - po stronie królewskiej. Komisarze przekazali odebrane ziemie 
pod zarząd namiestnikowi z Łabna (pod Grodnem), Jerzemu Zielepusze. 

Równocześnie ze sprawą granicy dóbr radziwiłłowskich wybuchł za
targ o granicę z Prusami. Bona zarzucała ks. Albrechtowi pruskiemu, że 
jego poddani zajmują jej ziemie, Dokładniejsze wytyczenie granicy przez 
obie strony w 1532 r. nie doszło skutku. Nie doszły również do skutku 
prace komisji wysłanych w 1545 r. Pozostał po nich tylko słup graniczny, 
wystawiony na granicy trzech państw z ich herbami nad rz. Ełk przy 
Kamiennym Brodzie między Boguszami i Prostkami. Sprawa granic była 
aktualna, gdyż obie strony właśnie zakładały wsie. Albrecht bowiem 

'wznowił kolonizację od razu w kilku miejscach nadgranicznych przed 
1537 r. Prowadził ją szybko, osiedlając licznie ludność polską na połu
dniu z pewną domieszką Rusinów i litewską na północy (powyżej Mie
runiszek). Kolonizacja prowadzona w Prusach nie tylko stwarzała za
grożenie dla wolniej kolonizowanej ziemi po stronie litewskiej, ale 
również stanowiła konkurencję dla kolonizacji podjętej przez Bonę. 
Jeszcze w 1 562 r. skarżyli się rewizorzy dóbr królewskich, że chłopi 
włości szembelewskiej wychodzą do Prus i tam się osiedlają, widocznie 
mając lepsze warunki. Jak i w sporze z Radziwiłłami, tak i tu zarzucono 
przekroczenie granicy i zajęcie znacznego obszaru ziemi. Świadkowie 
i tu świadczyli na korzyść Bony. Granica według nich miała biec nie od 
wsi Prostki, ale od brodu (między E!k;em i Straduniem), który identyfi-
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kowali z Kamiennym Brodem z dokumentów granicznych. Dalej szła 
przez wsie Przekopkę, Chełchy, jez. Galubie, Mikołajki, Wysokie„ Długie, 
Krzyżewo do Prawdziszek i dalej istniejącą granicą. Krzyżacy rzekomo 
te ziemie zajęli dopiero po śmierci w. ks. Zygmunta Kiejstutowicza, 
a więc po roku 1440. Jak już w rozdziale o podziale ziem pojaćwieskich 
wysunąłem, ten opis granicy raczej mógł odbijać dawną granicę pretensji 
mazowieckich. W grę wchodził obszar już dobrze skolonizowany ( 45 wsi). 
Akcja ta nie powiodła się Bonie i w. ks. Albrecht utrzymał te wsie. 
Bona widząc, że się jej nie wiedzie, starała się nie dopuszczać do two
rzenia komisji granicznych. Zyskiwała na czasie, by kolonizować pogra
nicze i stwarzać ewentualnie fakty dokonane 276• 

Wiele też uwagi zwracała na skupiane w swym ręku dobra. Część 
południową zabranych Radziwiłłom ziem przyłączono do dóbr bielskich, 
a część północną - do dóbr grodzieńskich. W dobrach tych więc znalazły 
się ziemie między jez. Dręstwo i jez. Necko, a zatem i karczmy nad 
Nettą. Ogromne dobra grodzieńskie Bona już w 1533 r. odebrała z zasta
wu od innej linii Radziwiłłów. Następnie m.in. wykupiła dobra Nowy 
Dwór Biały nad górną Biebrzą z rąk Konstantyna Józefowicza277. Odeb
rane dobra oddawała pod zarząd swoim urzędnikom Litwinom, Rusinom, 
a także Polakom"'"· Porządkowanie gospodarki dóbr było bardzo trudne, 
albo granice ich nie były pewne, albo w środku ich była szachownica 
własnościowa. Puszcze stały się własnością Bony, ale - jak wiemy -···· 

liczne jeziora, łąki i barcie należały do kogo innego. Tylko część wcho
dów należała do poddanych królewskich. Można więc było z nich ściągnąć 
dodatkowe dochody. W tym. celu na polecenie Bony Łukasz Hrynkowicz 
Wołłowicz, klucznik grodzieński, spisał wszystkie wchody. Następnie 
w 1536 r. Zygmunt Stary zniósł bezpłatność wchodów bartnych i polecił 
wszystkim ich posiadaczom - nie wyłączając stróżów, osaczników, słu
żebnych zamkowych itd. - dawać od każdego leziwa po miednicy miodu 
lub po pół kopy groszy do skarbu królowej. Kto nie chciał płacić, ten 
musiał oddać swoje barcie i klejma bartnikom królowej. Każdemu idą-

ZT5 W. P o c i e c h  a, Królowa Bona, o.c.� t. III, str. 14&··-150, 158-159; J, W i ś  -
n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. suwalskim .. „ o.c., str. 94--99. Reces z 1541 r. 
wzmiankowany {w:) Opisanije dokumientow„.1 o,c,, str, 327. List komisarzy z 1545 r. 
w AGAD, ML, 215, str. 43-48. 

277 Opisanije rukopisnogo.„� wypusk III, nr 116. 
2711 Okolicą i\ugustowa rządził od 1536 r. Jerz.y ,Tackowicz Zielepucha (zm. ok. 

1540) - AGAD, Kapiciana 62; ML, 204, str. 341; B. Czart. rkp. 1777, k. 452--456; 
Namiestnikiem perstutis.kim ·v..· 1547 r. był Bieniasz. Młyński (AG.t\D, IVIL, 217, str. 651), 
w 1548 perstuńskim i szembelowskirn - Andrzej Tarnowski, w 1 558 r. - Jan Wikto
rym Gabrielowicz Giedrojć, w 1561 - Wojna Hryczynowicz (AGAD, !v!L, 50, str. 95; 
MK, 410, str. 1884; W. P o c i e c h  a. Królowa Bona, o.c., t. III, str. 190�191, 196; 
A. B o n i e c k i, Herbarz ... , o.c., t. VI. 16; tenże, Poczet rodów . . „ o.c .• str. 423; Akty 
izdawajennyje WH. Kom., o.t\; t. XVII, str. 454}. Włością no\vodworską w 1536 r. 
rządził Szymon Giec ze Żmudzi (AGAD, I\ilL, 29, str, 79�797). 
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cemu do puszczy nakazano brać za każdym razem zezwolenie klucznika 
zamku grodzieńskiego z jego pieczęcią. Równocześnie nakazano osacz
nikom i stróżom odprowadzać do kaźni na zamku grodzieńskim J<ażdego, 
który przekroczy ten najnowszy nakaz królewski 279. Zaczęła się eksploa
tacja drzewa, ale z braku źródeł nie możemy ustalić jej wielkości i za
sięgu. 

Wkrótce Bona podjęła wielką reformę, zwaną pomiarą włóczną, 
będącą głównym etapem porządkowania gospodarki w dobrach kró
lewskich. Już w 1527 r. była wydana pierwsza ustawa dla Żmudzi. Wsie 
na Litwie i Rusi były drobne, rozsypane, nie posiadające zwartych pól. 
Bona postanowila skomasować je w duże jednostki z równo i dokładnie 
ograniczonymi blokami gruntów. Pomiarę rozpoczęto na Podlasiu w 1537 r. 
i następnie prowadzono we wszystkich dobrach królewskich. Objęła ona 
również dobra grodzieńskie. Początkowa data rozpoczęcia pomiary w tych 
dobrach nie jest znana, ale wiadomo, że w 1547 r. już tu ją prowa
dzono'"'· Ustawa o pomierzeniu włók w dobrach Bony została wydana 
dopiero w 1549 r„ a obszerna ustawa włóczna w 1 557 r.201 Dzięki 
pomiarze włócznej dochody w dobrach królewskich wzrosły ośmiokrotnie. 
Przyniosła ona również wielkie zmiany w kraj obrazie osadniczym. Zni
kły liczne drobne, rozproszone wśród lasów osady. Zajęły ich miejsce 
duże wsie, otoczone wielkimi obszarami bezleśnych pól uprawnych. Po
miara ostro oddzieliła lasy od pól, ściśle wyznaczyła granice pól wiejskich 
i wprowadzila trójpolówkę. Każdą wieś uformowano w kształcie ulicówek 
i umieszczono w drugim polu, nad rzeką, jeziorem lub bagnem, aby 
blisko było do wody. Zniesiono wszystkie inne osady. Pola, które pozostały 
poza granicami wsi, w lesie, czasami pozwalano dalej uprawiać. Wygląd 
krajobrazu w dobrach królewskich zaczął się zasadniczo zmieniać. Trwało 
to latami, gdyż od pomierzenia włók, wytyczenia granic wiejskich do 
pełnej ich zamiany w pola droga była daleka. Trzeba było mieć wystar
czającą ilość osadników, a zamiana nadanych wsiom ziem na pola uprawne 
też wymagała wielu lat pracy. 

Pomiara wywarła mniejszy wpływ na zasiedlenie i krajobraz ziem 
między jez. Dręstwo a jez. Necko. Zakładane tutaj wcześniej przez Ra
dziwiłłów wsie były już lokowane zgodnie z zasadami później przyjętymi 
przez pomiarę włóczną. Otrzymywały one duże nadziały pól w trzech 
polach, wymierzone na włóki i dobrze ograniczone. Wzorowano się tutaj 
na wsiach polskich, które już kilka wieków wcześniej przeszły podobny 
proces. Ich lokatorami byli Mazowszanie, którzy jako doświadczeni brali 
również główny udział w pomiarze włócznej w dobrach grodzieńskich. 

"" AGAD, ML, 204, str. 371-,373. 
"" AGAD, ML, 217 (ks. 63), str. 711-714. 
aa1 L. K o  1 a n k o  w s k i, Pomiara włócz:na, „Ateneum Wileńskie", t. IV, Wilno 

1927, str. 235-251. 
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Tutaj koło jez. Necko pomiara mogła tylko przyśpieszyć proces dalszego 
zakładania nowych wsi, gdyż j<Jdnym z zadań pomiary była także kolo
nizacja ziem jeszcze nie zasiedlonych. 

Zaraz po akcie rozgraniczenia przystąpiono do dalszej kolonizacji 
ziem zabranych Radziwiłłom. W dniu 28.ll.15:l7 r. w Krakowie w imie
niu Zygmunta Augusta został wystawiony dokument, którym polecono 
Mazowszanom, Michałowi Grzybowskiemu z Zacieczek (kolo Wąsosza) 
i Maciejowi z Mocarzy (koło Wizny), założyć dwie nowe wsie w Puszczy 
Grodzieńskiej (a więc w tej części Rajgrodzkiej, którą włączono do Gro
dzieńskiej), każda po 50 włók. Obaj naznaczeni wójtami nowych wsi mieli 
je założyć w granicach opisanych przez Jerzego Zielepuchę - jak wiemy, 
rządcę .tych ziem; od rzeczki Kamionki wzdłuż drogi idącej z Rajgrodu 
do Grodna, następnie po obu stronach rzeczki Turówki do granic wsi 
Wola-Białosuknie (dziś Grabowo), jej granicami, a następnie granicą wsi 
Wola Rutkowska (dziś Rutki Stare i Nowe) do błota zwanego Bagno 
i stąd do rzeczki Kamionki, która dzieli od dóbr Pomiana. Obaj wójtowie 
na swoje folwarczki dostali .'.PO jednej włóce, a na wsie swych chłopów 
po 10 włók oraz łąki nad rz. Mietą (Netta). Przy zakładaniu nowych wsi 
nakazano wzorować się na wsi Nowej Woli Dowspudzkiej i innych wsiach 
należących do dworu knyszyńskiego 282. Jak wynika z porównania opisu 
granicznego z mapą, przywilej powyższy dotyczy początków wsi J e  -
z i o r k  i, K a m  i o n k a  i może ż a r  n o w a, gdyż te trzy wsie w 1561 r. 

tworzyły jedno wójtostwo kamieńskie, każda mniej więcej tej samej 
wielkości (Kamionka 34 włóki, Jeziorki i Żarnowo po 35 włók). Lokato
rzy mieli założyć dwie wsie dla króla, dwa folwarki i dwie wsie dla 
siebie, w sumie 6 miejscowości. Może więc zgodnie z opisem granic należy 
dodać tu jeszcze T u r ó w k ę (14 włók) i U ś c i a  n e k  (12 wł.). W każ
dym razie wielkość wsi i kh rozmieszczenie nie odpowiada zaleceniom 
przywileju. Widocznie w latach następnych zmieniono pierwotny projekt. 

Równocześnie prowadzono zasiedlanie ziem za rzeką Pruską w kącie 
między dobrami Wołłowiczów a tą rzeczką. Już w 1537 r. jest tam wyżej 
wspomniana N o w a  W o l a  D o w s p u d z k a. W 1541 r. jest wspom
niana wieś W o l a  nad rz. Janówką. Jest to wieś Janówka, w której 
Bona ufundowała kościół św. Anny, dając mu 4 włóki (kościół · i pleban
wzmiankowany w 1 562 r.) W ten sposób powstał też tu pryv1atny ma
jąteczek plebański z własnymi poddanymi (późniejsza Janówka Duchow
na). W 1 562 r. w tym kącie są już trzy duże wsie: Janówka, P r u s k a
(dziś Pruska Wielka) i N o w a W o 1 a (dziś Pruska Mała)"'"· Dokładnej
daty powstania tych wsi nie znamy; powstały gdzieś po 1529 r. 

Zakładanie ich spowodowało nowe spory graniczne. W 1541 r. ponownie 
przeprowadzono odgraniczenie dóbr Dowspudzkich Wołłowiczów na pod-

2e2 Kopia w AGAD, Kapiciana 62. 
283 Akty izdawajemyje WU. Kom., t. XVII, str, 302. 
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stawie zeznań 30 osaczników (wymienionych w akcie imiennie) z setni

kiem Jackiem Kulbacziczem na czele. Bona rozpoczęła tę sprawę, mimo 
że Bohdan Wołłowicz należał do jej urzędników. Iwan, Hrehory i Ostafi 

Wołłowiczowie - synowie Bohdana, właściciele dóbr Dowspuda - twier
dzili, że według ich przywileju granica ich dóbr powinna biec od granicy 
pruskiej w dól rz. Pruski, a dalej przez sieliszcze Wiszniewo, drogą wisz

niewską do rz. Dowspudy. Dworzanie królowej - Gabriel Birecki, Paweł 

Ostrowski i Szczęsny Poniatowski - mówili, że przywilej nie wspomina 

o tym, by granica miała iść w dół rz. Pruski, i zarzucali Bohdanowi 

Wołłowiczowi, że przekroczył tę granicę i osadził na królewskim gruncie 
swojego boj arzyna Chomętowskiego (dziś wieś Chomętowo). Na pytanie 
komisarzy, czy są osacznicy, którzy ·W 1 51 4  r. wraz z Jakubem Kuncewi

czem vvytyczali granice nadania, vvystąpilo 30 osaczników z rodu Kurja

nowiczów, Rakowiczów, Chomaszewiczów itd. i setnik. Osocznicy ci po
kazali inne niż Wołłowiczowie miejsce, gdzie zaczyna się granica, twier
dząc, że ich ojciec Bohdan Wołłowicz przenosił znaki graniczne, choć 

je osoc=icy niszczyli. Dalej osacznicy wiedli do suchego dębu, świeżo 

spalonego przez Wołlowiczów, ścieżką, która idzie od granicy pruskiej do 
sleliszcza Wiszniewo. W Wiszniewie Wołłowiczowie odjechali, a osacznicy 

prowadzili drogą wiszniewską obok Woli, „która siedzi na rzece Janów
c</',  a od niej lasem na pół mili do boru, który dochodził do rzeki Dow

spudy, a dalej do drogi, która idzie z Grodna do dworu Iwana Wolłowicza. 

Następnie skierowali się tą drogą na północ blisko rz. Dowspudy, ponie

waż Kuncewicz dał Wołlowiczom czarny las, nadający się na pola, a nie 
chciał dać boru, gdyż w nim zwierz mieszkał, stąd też granica zboczyła 
z drogi wiszniewskiej. Następnie granicę prowadzono przez pastwiska 

dworskie, koło miejsca, gdzie był most na rz. Dowspudzie, przez las 
czarny, nadający się na pastwiska, i obok pola zasianego żytem. Komi
sarze królewscy - Wojciech Hryszkowicz Kimbar, namiestnik grodzień

ski, Jan ]Mikołajewicz Tołoczko, chorąży grodzieński, i Szymon Giec, 

namiestnik nowodworski aktem z 1 .V.1541 r. tak też ograniczyli dobra 
Dowspuda 284. 

Przed 1544 r. (zapewne zaraz po śmierci Zielepuchy) wsie królewskie 

między jez. Dręstwo i jez. Necko przeniesiono z dóbr grodzieńskich do 
dóbr knyszyńskich. Z ziem odebranych Radziwiłłom utworzono jedną 
\Vielką jednostkę dóbr królewskich, a rzeka Pruska i Netta ponownie 

stały się granicą. Zagęszczenie osadnictwa na tym obszarze oraz oderwanie 
od Rajgrodu spowodowały, że Zygmunt August utworzył tu nową parafię. 

Siedzibę jej umieszczono w już istniejącej wsi B a r  g ł  o w o. Przywile
jem z Brześcia z 6.X. 1 544 r. król fundował kościół we wsi Bargłowa 

21;14 Pełny tekst aktu rozgraniczenia z 1541 tamże, t. XiVII, str. 301-304, Po rusku 
rozgraniczenie w ',l\GAD, tz.w. ML, III, A. 28t str. 228--232.. Spór ten odżył na nowo 
w 1552 r. (AGAD, ML, 213 (ks. 51), str. 193). 
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w pow. knyszyńskim (taki) pod wezwaniem NMP, św. Piotra, Pawła, 
Zygmunta , Marcina, Mikołaja i Wszystkich świętych. Do parafii przy
łączono wsie znajdujące się w wójtostwach: srebrowskim (tj. neckim), 
rutkowskim, żrobkowskim (jakie ?), syna jego Żrobka (jakie ?) i zaciecz
kowskim (tj. kamieńskim) '85. Niestety, przywilej ten nie v;;ymienia nazw 
przydzielonych wsi. Niewątpliwie już w tym ,czasie była większość wsi 
pod Augustowem. Nazwy wsi na pewno istniejących poznaliśmy już 
wcześniej (Netta, Brzozówka, Wozna Wieś, Solistówka, Tajno, Rudki, 
Grabowo, Kamionka, Jeziorki). Zapewne też było już Dręstwo, Kro
siewo, Orzechówka i Bargłówka. Te dwie ostatnie miały jedno prawo, 
tj. wspólny dokument lokacyjny z wsią Tajno i Wozną Wsią"'6• Zapewne 
wójtostwo źrobkowskie w 1 544 r. odpowiada wójtostwu dręstwiańskiemu, 
które w 1 561 r. obejmowało Dręstwo, Solistówkę, Krosiówkę i Pruskę, 
a wójtostwo syna źrobka - wójtostwu tajeńskiemu (wsie Tajno, Bar
główka, Orzechówka i nowa część Woznej Wsi, na lewym brzegu rzeki; 
stara część została po stronie rajgrodzkiej). Pleban bargłowski dostał od 
króla 5 włók (2 na folwark ł 3 na chłopów), sianożęci nad rz. Nettą, 
dziesięciny (po 1 kopie żyta i 1 kopie owsa z włóki chłopskiej i co dzie
siąty snop z folwarków), meszne (4 gr litewskie z włóki), wolne drzewo 
na opał i budowę, wolne łowienie ryb małymi sieciami w rzekach i je
ziorach na obszarze parafii oraz wolne mielenie2•1. Folwarczek plebana 
powstał w Bargłowie, a chłopów swych miał w Netcie. W ten sposób 
powstały dwie wysepki prywatnej własności. 

Poza małymi folwarkami wójtów i plebana innych folwarków tutaj 
nie było. Wszyśtko to były wsie osadzone na niewielkim czynszu,· który 
zaczynały opłacać po upływie lat wolnizny. Dopiero w 1561 r. podniesiono 
im czynsz, gdyż już „od dawnych lat na onych wolach siedząc mały 
czynsz .„ płaciwali" .Świeżo założony folwark w Żarnowie zniesiono w 1 561 r. 
„jako nieużyteczny". Pomierzono go na włóki i rozdano j e  na czynsz 

:iss Kopie w B. Czart„ rkp.1775, str. 2037-2038 z lVIL, 22, k.54 i w AGAD, Ka
piciana 44, nr 38 z oblatY z 1675 r. (ten odpis inaczej wylicza v.Tójtostwa: srebro\vskie, 
rudkowskie, zrzobkowskie, zarzeczka\\"Skie i tajcńskie)_ Wzmianka w Kapiciana 42, 
str. 468-469. 

2*6 AGAD, Arch. Potockich z liadzynia, nr 245, k. 52, 54, 55. 
2117 Zygmunt III nakazał w 1600 r. Piotro\vi Dulskien1u, staroście augustowskiemu 

i rajgrodzkiemu, aby płacił meszne snopowe plebanowi bargłowskiemu (AGAD. Ka
piciana ł!2 i 76). Lustracja z 1661-1664 r. podaje, ±e z Dręstwa dawano dziesięcinę 
wytyczną .(po pól kopy żyta i owsa z włóki), a mesznego :PO gr 2 i 9 denarów; 
z Tajna po kopie, a mes zne·go po 5 gr. Później dziesięcina snopowa została zmieniona 
na pieniężną. Raz po raz wybuchały spory o dziesięcinę i meszne ze starostą augu
stowskim. W 1667 r. król Jan IIl wydał wyrok w procesie ks. 2\Iarcina Stypułkow
skiego, plebana bargłowskiego1 przeciwko .Je:rzernu Massalskiemu, staroście, o d7.ie
sięcinę i najazdy (B. Czart., rkp. 1775, str. 2038). Król l\1ichał 23..XI.1669 r, nakazał 
temu staroście v;rykonać. dekret sądu asesorskiego, płacić dziesięcinę i oddać zabrane 
grunty (AGAD, Kapiciana 63}. W ls:.'0 r. tenże pleban zeznał, źe przywileje kościoła 
bargło\vskiego spaliły się (Kapiciana 42, str. 447). 
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chłopom2B•. Zarówno inwentarz z roku 1 565, jak i lustracja z 1 576 r. 
nie znają tu jeszcze folwarków. W 1540 lub 1546 r. (data nie jest pew
na''") Bona poleciła założyć f o I w a r k Z y g m u n t  o w o nad rz. Mit
tą (Nettą) w starostwie grodzieńskim290• W 1544 r. ziemie na południe 
od N etty należały do starostwa knyszyńskiego, sądzę więc, że ten folwark 
miano założyć na północnym brzegu rz. Netty, należącym do star. gro
dzieńskiego. Czy folwark ten powstał, nie wiadomo. Później o nim 
w źródłach cicho. 

3. P r ó b  a z a I o ż e n i  a m i  a s  t a  Z y g  m u ,n  t o  w a i z a ł o ż e  -
n i e A u g u s t o w a. Coraz większa ilość ludzi w dobrach królewskich 
między jez. Dręstwo i jez. Necko wymagała własnego ośrodka wymiany. 
Najbliższy stary Rajgród znajdował się w prywatnym posiadaniu. Lo
kalna wymiana handlowa, a także obsługa rzemieślnicza dóbr dawała 
wielkie dochody. Dlatego też Bona nakazywała zakładanie miast w swych 
dobrach. Założyła m. in. w 1 536 r. Kuźnicę, między 1536 a 1 539 r. Nowy 
Dwór, w 1 545 r. Jałówkę. W 1 546 r. poleciła założyć w starostwie gro
dzieńskim nad rz. Nettą m i  a s  t e c z k o  Z y g m u n t  o w o. Przywileju 
lokacji tego miasteczka nie znamy. Znana jest tylko wzmianka o „Copia 
przywileju na fundusz miasteczka Zygmuntowa Mimitha"291. Innym 
przywilejem, wystawionym w Krakowie 15 .IV.1546 r„ Zygmunt Stary 
zwolnił mieszczan świeżo przez Bonę zakładanego miasteczka Zygmun
towa od ceł i podatków na 15 lat "'. Długa wolność miała ściągnąć osad
ników-mieszczan. Osobnym listem z tegoż dnia Bona ustanowiła wójtem 
Mazowszanina Jędrzeja Koszczyncha (?Kościeszę) z Wąsosza29'. Nowemu 
miasteczku nadano, jak mówi akt Zygmunta Starego, nazwę na cześć 
obu królów, ojca i syna. Wzmianki w dokumentach, że Jeży ono w sta
rostwie grodzieńskim, wskazują, iż zakładano je po stronie grodzieńskiej 
rzeki Netty. Nowe miasteczko miało powstać u przeprawy drogi handlo
wej przy moście i karczmie oraz komorze celnej (wzmianka, że była 
czynna z 1 5 1 3, 1 526, 1540 r. '"). 

• 

z&e Inwentarz star. knyszyńskiego ...• o.c., str. 249 i 250. 
tall J. W i ś  n i e w  s k i, NiE?.nany oryginał ... , o.c., str. 430. 
ZN Opisanije dokumientow„.� o.c„ str. 378: „Folwark Zygmuntowo. Przywilej 

Bony, królowej, który w sobie zamyka posadzenie znowu i zbudowanie folwarku 

zygmuntowskiego nad rzeką Mittą w starostwie grodzieńskim. Kraków, w piątek 
przed niedzielą kwietną 1540. Podpis ręki królowej Bony, z pieczęcią'' .  

291 Opisanije dokumientow ... , o.c.t str. 379. 
2"2 Tekst w AGAD, MK, 70, k. 527-527v. 
ż1J. Opisanije dokumientow„.� o.c., str. 379: „Listy królowej Bony, którymi uczci

wego Jendrzeja Koszczyncha z Wąsosza wójtem w miastecik:u Zygmuntowie czyni. 
Kraków we czwartek przed niedzielą kwietną 1546. Podpis ręki królowej Bony z pie

częcią". 
2Y<t Akty izdawajemyje Wil. Kom.1 o.c., t. VII, str, '72-74, '78--80. AGAD, ML, 

195, str. 696---098. 
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W 1553 r.  rządy w starostwie knyszyńskim objął Wielkopolanin Piotr 
Chwalczewski, wybitny organizator gospodarczy, główny kierownik po
miary włócznej w W. Księstwie Litewskim (zm. 1566 jako kasztel an 
biechowski)"'· Chwalczewski na nowo zorganizował całą gospodarkę 
w starostwie knyszyńskim, wprowadził wiele nowości gospodarczych, 
m. in. założył co najmniej 16 wsi i wiele stawów rybnych, wśród nich 
wielki staw, zwany do dziś Jeziorem Zygmunta Augusta pod Knyszynem) 
Jak mówią liczne wzmianki z inwentarza z 1565 r., przeorganizował on 
na nowo wsie w okolicy nas interesującej. \Na nowo przeprowadzono 
tutaj pomiarę., która zmieniła wielkości i granice wsi.i Zapewne też nie� 

� 
które osady mogla znieść, np. folwarki i wsie wójtów, ustawa włóczna 
poleciła bowiem zniesienie wójtostw dziedzicznych i odkupienie ich. i 
Wójtami mieli być ustanowieni na miejsce szlachty chłopi, pełniący 
funkcje nadzorców z ramienia starostów nad chłopami i wsiami, wyposa
żeni w dużo mniejszą niż ich poprzednicy ilość ziemi (2 wlóki). 1  Chwal
czewski i dego następcy kontynuowali proces zasiedlenia już rozplanowa
nych wsi. Trwał on jeszcze dość długo, ponieważ sporo osadników opusz
czało nadane im pola i wiele lat trzeba_ było poświęcić na zamianę 
pokrytych lasami włók na pola uprawne. i Chwalczewski też założy! dla
północnej części starostwa knyszyńskiego nowe miasto, które nazwano 
A u g u s t  o w e  m. Dokument z 1599 r. informuj'', że drogę z Knyszyna 
do Augustowa wraz z mostem na rzece Bobrze (koło późniejszego Szta
bina) wytrybował Chwalczewski, „gdy miasto Augustów zakładał"""· 
Kiedy to nastąpiło? W 1564 r. Augustów miał jeszcze woli na 3 lata, a był 
osadzony na woli 12-letniej, założono go zatem w 1555 r. 297 Włość augu
stowska jest też wspomniana w 1555 r. Zrezygnowano zapewne też wtedy 
z budowy miasta Zygmuntowa 29''. Starostwo grodzieńskie było w posiada
niu Bony, a knyszyńskie - jej syna, który w tym czasie już samodzielnie 
gospodarował. Po wyjeździe Bony (1556 r.) grodzieńskie też przeszło 
w jego ręce, faktycznie zaś może nawet wcześnie(, Zygmunt August, 
a raczej jego urzędnicy mogli więc zmienić poprzednie projekty i zamiast
Zygmuntowa, którego lokacja albo się nie powiodła, albo została zanie
chana, zaczęli zakładać Augustów. W aktach dotyczących Augustowa 
nawet nie ma wzmianki, że przedtem mógł być Zygmuntowem. Zygmunt 
August. całą inicjatywę przypisuje sobie: „„.z rozkazania naszoho poczato 
mesto saditi". Nowe miasto w 1561 r. zwano nawet miastem Augusta 
lub miastem August. Także królowa Anna Jagiellonka w 1584 r. pisze, 

2os Jego życiorys w „Polskim słowniku biograficznym", o.c.1 .t. III (1938), str. 2-3. 

'"" AGAD, MK, 410, str. 1065-1066. 
2s1 A. J a b ł  o n o w s k i, Podlasie, o.c„ t. II, str. 191. 
zss W artykule .�ieznany oryginał„!'1 o.c.1 str. 430 błędnie uważałem, ie Zygmun

tów leżał po stronie południowej rz. Netty i że Augustów był jego dalszym ciągiem, 
ty Uto pod inną nazwą. 
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że Augustów fundował jej brat Zygmunt August, a nie matka królowa 

Bona. W 1565 r. pisano, że miasto Augustów niedawno osadzono 299_ 

Dlaczego zaniechano lokacji Zygmuntowa, a podjęto budowę Augu" 
stawa? Oba miasta zakładano w tym samym miejscu, u przeprawy drogi 

handlowej przez rz. Nettę, ale na innych brzegach. Może Bona projekto
wała kolonizację puszczy na północ od rz. Netty nad jeziorami Białym, 
Studzienicznym i Sajnem lub nawet jeszcze dalej ? Nie doszło jednak do 

tego i puszczę pozostawiono. Sądzę, że o tym zadecydowały kiepskie zie

mie w tym miejscu (liche piaski i bagna). W XIX w. zważano, by nie 

wycinać boru między rz. Nettą a jez. Neckiem i Białym, gdyż obawiano się 
powstania niebezpiecznych wydm, które mogłyby nawet zagrozić polom 

na południowym brzegu rzeki 300. Jednocześnie z zaniechaniem kolonizacji 
na północnym brzegu zaniechano też budowy tam nowego miasta. Gdy 
więc kolonizacja dobrze się rozwinęła na południowym brzegu, gdzie 
były dużo lepsze gleby, wówczas tu założono inne miasto, którego lo

kacja się powiodła. Wtedy też zapewne przeniesiono komorę celną 
z północnego brzegu do miasta. Jej księgi, zachowane do ostatniej wojny, 

przepadły w Warszawie. Pozostała tylko jedna z 1607 r. w Poznaniu, 
która mówi, że przez Augustów zdążały karawany wozów kupieckich 
z Mohylowa, Mińska, Połocka i Wilna '''· W ciągu XVI w. =aczenie tej 

drogi, łączącej wschodnie tereny W. Ks. Litewskiego z Królewcem, staje 

się coraz większe'°'· Zadaniem więc Augustowa było obsługiwanie kara

wan kupieckich przed ich wjazdem w puszczę lub po jej przekroczeniu, 
nowe miasto założono bowiem na samym skraju osadnictwa i puszczy 
u przeprawy tej drogi handlowej. Miała ona również stanowić ośrodek 
handlowy i rzemieślniczy, a także administracyjny nowej jednostki 

dóbr królewskich. W tym celu Chwalczewski wybudował przy rynku 
„na rogu ku Prusom" dom dla urzędu dwornego, a więc dwór dla na
miestnika nowej włości. Wydzielono mu też w gruntach miejskich 3 włó

ki na uposażenie. 

2J9 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia nr 213, k. 1. 3; tamże, Kapiciana 43, nr 135;  
A. Ja b ł  o n o w s k i, Podlasie, o.c., t .  III, str. 168; Inwentarz star. knyszyńskiego ... , 
o.c., str. 252. 

30CI P. S z a f e r, W. T r z e b  i ń s k i, Projekty przebudowy ... , o.c., str. 14. Lo� 
kalizacja miasta po stronie północnej, między rzeką a Jeziorem Białym, z punktu 
widzenia urbanistyki byłaby lepsza (teren równy, suchy i malowniczo położony, 
otoczony z trzech stron wodami). Względy gospodarcze i przynależność brzegu po
łudniowego do Podlasia przeważały za lokalizacją na brzegu południowym. 

301 Arch. Państwowe w Poznaniu, Miscellanea dalej: MC, nr 1206. Komorę celną 
dzierżawił w XVI w. Walenty Niewiarowski, a po nim Piotr Grabowski, mieszczanin 
augustowski (Zbiór dawnych dyplomatów i aktów miast Wilna, Kowna, Trok ... , 
cz. II, Wilno 1843, str. 178). W 1585 r. Stefan Batory kazał mu oddać towary, które 
zajął kupcom z Trok (Opisanije rukopisnogo ... , o.c., wypusk III, nr· 201. 

302 A. W a w r z y ń c z y k o  w a, Studia z dziejów handlu Polski z Wielkim 
Ksiestwem Litewskim i Rosją w XVI w., Warszawa 1956, str. 30. 
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Zasiedlanie szybko się widać odbywało, co wskazywało na powodze
nie planu założenia nowego miasta, jeżeli Zygmunt August wnet wy
stawił w Wilnie 17  maja 1557 r. przywilej nadający mu prawo miej
skie 303• W przywileju tym król informuje, że z rozkazu jego zaczęto 
osadzać we włości knyszyńskiej przy granicy pruskiej nad rzeką Metą 
(Nettą) miasto, które nazywa się Augustów. Teraz nadaje mu prawo 
magdeburskie, ustanawia wójta i jego zastępcę, landwójta, dla sprawo
wania sądownictwa (według wzoru wileńskiego). Mieszczan augustow
skich wyjmuje spod władzy sądów ziemskich i innych. Miastu na jego 
potrzeby daje wagę, jatki mięsne, piekarskie, solne, szewskie i postrzy
galnię. Ustanawia dwa jarmarki (29.VI. i LI., w tym pierwszy wolny 
od opłat) oraz targi dwa razy w tygodniu (sobotni na pierwszym rynku, 
a czwartkowy na Wołowym Rynku). Daje też mieszczanom augustow
skim wolne łowienie ryb kryhami, zabrodniami i wędami w jez. Mecku 
(Kecku) i w rz. Mecie (Netcie) aż do wsi Mety (Netty). Wolność od opłat 
ustanawia na 10 lat. 

Już następny dokument stwierdza, że „niemało ludzi osiadło" w Augu
stowie. Dokumentem tym, wystawionym w Bielsku 3.VI.1564 r.3•4 Zyg
munt August - ponieważ dla mieszczan było za mało włók i wyżywić 
się nie mogli - dodał do poprzednio danych 127 włók305 jeszcze 74 włóki 
lasu na wsie nowo pomierzone oraz sianożęci na bielach po obu stronach 
rz. Netty i pastwiska w Puszczy Grodzieńskiej w leśnictwie perstuń
skim naprzeciw miasta na ćwierć mili w głąh od rzeki Netty po rz. Kol
nicę. Król w dokumencie tym wspomina, że już wcześniej wysłał osobnym 
listem Hrehorego Wołłowicza, starostę mścibowskiego i horodniczego 
grodzieńskiego, Piotra Chwalczewskiego, dzierżawcę knyszyńskiego i za
bielskiego oraz Jana Węcławowicza, leśniczego perstuńskiego, aby te 
włóki miastu przydali. Wołłowicz i W ęcławowicz oraz �'rącko Biernacki, 
urzędnik knyszyński, zastępujący Chwalczewskiego, przydzielili miastu 
owe 74 włóki, obejmujące obręby ż a r  n o w o, T u r ó w k a  i B i e r
n a t  k i  (z włók tych po upływie wolności mieli płacić ustawowy czynsz) 
oraz hiele i pastwiska. 1 Oznaczanie granic bieli prowadzono po stronie 

�. 

aoa Oryginał przYWileju. niegdyś przechowywany w ratuszu w Augustowie, obec
:iie w AGAD. dokument nr 3883. Pełny tekst opublikowany \V J. W i ś  n i e  w s k i, 
Niez.nany oryginał„„ o.c., str. 434-436. Sprostowałem tam błędną datę lokacji 
(16.V.1561 r.), podawaną w dotychczasowej literaturze, a także- błędną wiadomość 
o założeniu Augustowa na miejscu wsi Mostki, wyjaśniając źródła powstania tych 

błędów. 
ZV4 Oryginał w AGAD, dokument nr 3915, odpis w MK, 410, str. 422-431. Regestr 

w APP 20, str. 25 wedlug ML. 102, k. 101. Kolejne konfirmacje królów Zygmunta III 
(AGAD, dokument nr 4'161), Władysława IV (nr 4132), :vnchala (nr 4178), Jana IH 
(nr 4206-) i transumpt Stanisława Augusta (nr 4330). Odpisy części dokumentów 

m. Augustowa v.r AGAD, IVIK, 410, str. 419-450 i KRSW 4762 a. 
305 Włóki te zapewne dano i ograniczono w nie zachowanym akcie pomiary 

włócznej miasta Augustowa. 
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miasta od młynów aż do rz. Strumień (płynie od folwarku Netta do 
rzeki Netty na północ od ujścia rz. Kolnicy) przy wsi Mieta (Netta), a po 
drugiej stronie przy brzegu Puszczy Grodzieńskiej od m o s t  u m i  e j
s k i e g o  aż do rz. Kolnicy, płynącej z jez. Kolno do rz. Netty. Mieszcza
nie te biele podzielili między siebie; do każdego placu w mieście nale
żały dwie łąki - jedna bliższa, druga dalsza. Pastwisk w borze na razie 
nie ograniczono, ponieważ nie było jeszcze zgody od posesora puszcz 
królewskich, Stanisława Andrejowicza Dowoyny. Komisarze tylko -
ustaliwszy, że nie ma tam ostępów · ·  pozwolili mieszczanom paść by
dło. Wydany przez nich list król powyższym przywilejem zatwierdzi!. 
Następnie Dowoyna na piśmie wyraził zgodę na danie boru za rzeką 
Nettą mieszczanom i bór ten w 1 5.68 r. ograniczył im leśniczy perstuński 
Jan Witkowski 3°". W ten sposób fragment Puszezy Perstuńskiej, leżący 
za granicą Korony, stał się własnością miasta Augustowa i przyczyną 
licznych kłopotów w przyszłości, ro.in. dlatego, że leżał za granicą. 
Według opisu z 1 639 r. do Augustowa należały 2 mile wzdłuż i I mila 
w poprzek307. Tym samym przywilejem z 1564 r. król na prośbę miesz
czan zwolnił nadane włóki od dziesięciny na rzecz plebana w zamian 
za 6 gr na rok, dał mostowe z mostu zbudowanego przez miasto na rzece 
Mecie naprzeciw rynku (po 2 pieniądze od wozu) dlatego, że własnym 
kosztem budują liczne mostki i gacie na drogach przy mieście. N a dał 
również miastu monopol na warzenie piwa, sycenie miodów, palenie 
wódki z równoczesnym zakazem robienia tych napojów przez chłopów 
w okolicznych wsiach królewskich. Przy sposobności potwierdził wcze
śniej nadane osobnym listem Janowi Żydkowi 1 8  morgów nad rz. Metą. 

Nie wszystkie nadane obręby były puste. Były one nie tylko już 
obrębione, to jest ograniczone i pomierzone na włóki z przeznaczeniem 
na nowe wsie, ale dwie wsie juz były. Jedna z nich, Biernatki, niewątpli
wie nazwę swą otrzymała od rządzącego tutaj urzędnika, Frącka Bier
nackiego. Wieś B i e  r n a t  k i  (w wójtostwie grabowskim), osadzona na 
16  włókach, już w 1 561  r. miała 1 0  włók osiedlonych. Obręb Ż a r  n o
w o (w wójtostwie kamieńskim) został rozmierzony na miejsce folwarku 
w 1 561  r. na 35 włókach. Miał jeszcze wtedy woli na 6 lat. Przy nada
niu powiększono jego obszar do 44 włók. W 1 576 r. liczono w nim 50 
włók, w tym 48 należących do miasta. Nie było tylko wsi w obrębie 
T u r ó w k a  (włók 14), który swą nazwę otrzymał od rzeczki i jeziorka 
Turówka (wspomniane w 1561 r. między Jeziorkami i Rutkami). Jeszcze 
w 1576 r. włóki obrębu Turówka były pokryte lasem. Mieszczanie augu
stowscy wspólnie płacili za nie podatek i skarżyli się, ze dochód z drze-

:io& Tekst tego ograniczenia nie jest mi znany. 
;;o; CH·AP-Grodno, F.11431 op. 1, nr 17, str. 103. W następnych v..iekach raz po raz 

wybuchały spory o granice puszczy przyd7ielonej miastu, stąd też nie wiadomo, czy 
opis tej granicy w A7VIH w. odpowiada ograniczeniu z 1568 r. 
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wa, w tym czasie z tych włók wycinanego, nie idzie na miasto, choć są
to włóki miejskie, lecz go zabiera Olbracht Niemiec, arendarz drzewny 

włości augustowskiej, a oni mimo to płacą podatki30B. 
Część nadanych miastu sianożęci wkrótce zabrano i przyłączono do 

wsi Netta, więc król listem z Knyszyna z 10.III.1568 r. do ks. Adama 

Pilchowskiego i Dybowskiego, prowadzących pomiarę, polecił w zamian 
dać tyle samo łąk niedaleko miasta w Puszczy Perstuńskiej za rz. Kol

nicą 309. Z nadanych miastu 127 włók w obrębie granic miejskich ode

szło 10 włók (4 na szpital i kapłana, 3 na wójta i 3 na urząd dworny), 
wobec tego król w 1569 r. dodał miastu jeszcze 12  włók, zwanych Z a

ś c i  a n e k  (dziś Uścianki), ponieważ leżały one za ścianą, to jest za 
granicą wymierzonych włók dla miasta i wsi i nie weszły w skład po

mierzonych wsi. Jeszcze w 1576 r. na tych włókach nie było wsi. Po

dobnie w Turówce, tak i tu rósł jeszcze las310. Założone na obrębach 
4 wsie były p r z e  d m i e  ś c i  a m  i miasta Augustowa. Ich mieszkańcy 

zwani przedmieszczanami, mieli takie same prawa jak mieszkańcy Augu

stowa 311. Budowanie domów poza wymierzonymi placami w mieście 

i zagrodami na przedmieściach było wzbronione. Dlatego też królowa 
Anna zatwierdziła 12.X.1590 r. posiadanie 1 włóki w klinie między po

lem miejskim a Biernatkami przez Fiedora Dzięgiela tylko pod warun
kiem, że tam nie będzie się budować312. 

Jedynie młyny mogły stanowić osobne osady. W granicach miejskich 
zbudowano dwa m ł y n y  na rzece Netcie. Jeden, wzniesiony w 1557 r., 
prowadzony przez Matysa lub Matusza Barana; znajdował się tuż pod 

miastem, mniej więcej tam, gdzie dziś jest dyrekcja Kanału Augustow
skiego. Na rzece Netcie, zamkniętej groblą i jazami, utworzono duży 

staw młyński należący do króla. Młyn stał na wyspie utworzonej przez 

rzekę i młynówkę, poruszały go dwa koła walne. Przetrwał tu (na pewno
kilkakrotnie odbudowywany) na swoim miejscu do czasu budowy Kana

łu Augustowskiego w XIX w.3" Jego spadkobiercą jest młyn murowany 

stojący przy Bystrym Kanale. Dalej od miasta, w dolnym biegu rzeki, 
stał młyn wzniesiony w 1558 r.; prowadzony był przez Wojciecha Plew

kę. Poruszały go trzy koła walne, dwa do mielenia zboża, a trzecie do 

308 Inwentarz star. knyszyńskiego z 1561 r. ... , o.c., str. 288-290; Lustracje woj. 
podlaskiego ... , o.c., str. 1 1 1-112. 

309 Odpis w AGAD, MK, 410, str. 432-433. 
310 Lustracje woj. podlaskiego ... , o.c., str. 111 ;  J. J a r  n u t  o w s k i, Miasto Au

gustów, o.c., str. 150. 
311 Dopiero po ostatniej wojnie te przedmieścia zamieniono na wsie, a ich miesz

kańców pozbawiono praw miejskich. 
a12 J. J a r  n u t  o w s k i, Miasto Augustów, o.c., str. 150. 
313 Chyba tego młyna dotyczy wiadomość z 1828 r. z Swnmariusza Protokołów 

Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego 1815-1867, cz. I, t. III, Warszawa 1961, 
str. 316, nr 2167, o rozebraniu młyna Jankla Szapiro, młyn się znalazł bowiem na 
terenie budowy Kanału. 
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folowania sukna (wzmianka o odbudowie folusza w 1576 r.). Zapewne 
j est on identyczny z późniejszym młynem Śmiłowskim lub Smiłowiz
ną oraz z młynem świ<�towizną, który znajdował się na Wypustach 31'. 
Młynarze, uprzywilejowani przez króla dokumentem z Knyszyna 
z 7.VI.1565 r., otrzymali 2 włóki ziemi we wsi Netta i po 2 morgi na 
ogrody w mieście. Oba młyny obsługiwały wszystkie okoliczne wsie 
królewskie i miasto, dostarczając mąkę, słód jęczmienny, zacier gorzał
czany, krupy i folowały sukno. Według danych z 1576 r. najwięcej mie
lono słodu jęczmiennego. Sprzyjały więc one rozwojowi piwowarstwa 
i sukiennictwa w mieście. Dawaly one takźe znaczny dochód do skarbu 
królewskiego (np. w 1576 r. z miasta było dochodu 378 zł 24 gr, a z obu 
młynów 192 zł 7 ,5 gr) 315. Później doszedł jeszcze trzeci, bliżej nie 
zlokalizowany młyn. 

Nowe miasto umieszczono na niezbyt dogodnych piaszczystych wyd
mach dość bagnistego południowego brzegu rz. Netty, tuż obok jez. 
Necko. Miasto otrzymało dwa rynki i siatkę ulic. Jeden rozległy rynek 
(ok. 175 na 190 m) to dziś plac J. Krasickiego, którego większą część 
zajmuje założony w XIX w. park. Dawniej cała powierzchnia była ryn
kiem, na środku którego wśród kramów wznosił się ratusz. Drugi, Ry
nek Wołowy, może był tam, gdzie w początkach XIX w. był targ na by
dło (tj. na południo-wschód od rynku). Nazwy ulic znamy dopiero z 1 662 

i 1674 r.: z rynku na północ biegła Mostowa lub Grodzieńska (dziś Czer
wonej Armii), na wschód Długa (1 Maja), a na zachód Niemiecka (Koś
ciuszki), Łecka (Kopernika) oraz bardziej na południe Rajgrodzka. Za 
budynkami rynkowymi od południa biegła krótka ul. Żabia (Mickiewi
cza), a od . północy od ul. Mostowej odchodziła Cerkiewna lub Ruska 
(Sienkiewicza). lnica Stodolna (Zygmuntowska), ponieważ stały na niej 
tylko stodoły mieszczan, nie była wymieniana w źródłach. Ulica Po
świątna (gen. Świerczewskiego) należała do proboszcza. Zapewne nie są 
to wszystkie ulice, jakie zaplanowano w czasie zakładania miasta. Nie
w4tpliwie były jeszcze ul. Wierzbowa i Młyńska (Związków Zawodo
v;,-ych) oraz krótka wówczas Krakowska (Wojska Polskiego). Regularność 
prostokątnego kształtu miasta naruszały tereriy podmokłe. Ulice biegną
ce z rynku na wschód (ul. Długa) i zachód (ul. Niemiecka, Łecka, Raj-

s14 W 1637 r. młyn Śmiłowski pod Augustowem dostał wraz z dzierżawą tajeńską 
Kazimierz Dulski (AGAD, Areh. Potockich z Radzynia, nr 245, k. 25 v). Odtąd aż do 
rozbiorów należał on do tej dzierżawy. W 1664 r. stał pustką. _W 1698 r. młyn ten 
o 3 kołach ,{2 z pytlami. 1 słodo\ve) arendował Stanisław Ślepski, mieszczanin augu
stowski (tamże, k. 56v}. W XIX v.1• po zbudowaniu Kanału i młyn rozebrano. Zastąpiła 
go cegielnia, należąca \Vraz z ok. 25 ha do Rozmysłowicz.ów, którzy tę dawną osadę 
młyńską rozparcelowali. 

si:s Inwentarz star. knyszyńskiego z 1561 r. „., o.c., str. 252; r_,ustracja woj. pod
laskiego ... , o.c .• str. 112-113; A. J a  b ł  o n o w s k i, Podlasie, o.c., Ł III, str. 167�168; 
AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 213, k. 2-2 v. 
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grodzka) były dłuższe. Ulice na północ (Mostowa i Wierzbowa) i na po
łudnie (Krakowska) były krótsze. Poza tym było jeszcze kilka krótkich 
uliczek, zwanych zaułkami. Prostokątny kształt miasta odpowiadał prosto
kątnemu układowi pól, które obejmowały cztery bloki ciągnące się na 
południe od miasta ze wschodu na zachód. Pierwszy blok stanowiły tak 
zwane Wypusty między ogrodami miasta, rz. Nettą i Neckim Borkiem. 
Drugi blok --- Pierwsze Pole, w którym na skraju północnym leżało 
miasto z ogrodami, stąd też zwano je również Siedzącym Polem. Dalej 
na zachód było Drugie i bardzo daleko pod Biernatkami Trzecie Pole. 
Każdy mieszczanin miał nadział ziemi w każdym polu. Miasto i pola 
przecinała wielka droga, która wchodziła do niego ulicą Mostową na 
Rynek, a wychodziła na zachód ulicami Niemiecką, Łecką i Rajgrodzką, na 
której przedłużeniu za miastem było z jakąś bramą rozstaje dróg (łąka 
„Za Bramą Biel"). Jedna droga zmierzała przez Grabowo do Prus, a druga 
przez Żarnowo fżrobki na Rajgród, skąd można było jechać na Mazowsze 
i też do Prus. Dzisiejszą szosę z Augustowa na Rajgród wytyczono dopiero 
w XIX w. Wielka droga szła do miasta dzisiejszą ul. Partyzantów od Czar
nego Brodu. Przy rynku i ulicach na siatce prętowej wytknięto 589 pla
ców, każdy plac miał 19,5 pręta, w tym 4,5 na zabudowania, a 1 5  n a  ogród 
przydomowy316• Planowano więc postawienie w mieście mniej więcej tyle 
domów. Stanu tego chyba nie osiągnięto. W 1580 r. było w mieście i na 
przedmieściach 270 domów płacących podatek, a zajętych placów 395 
(zob. str. 170). M:iasto było jednak rozległe, jeżeli w 1564 r. napisano 
o nim „ tak wielka osada miasta Augusta''317, a Włoch Aleksander Gwag
nin, autor „Kroniki Sarmaciej", dzierżący w pobliżu starostwo filipow
skie, tak napisał: „Augustów miasto drzewiane, nowe, szerokim rozcią
giem idzie, od króla Zygmunta Augusta, od którego i nazwisko swe ma, 
założone"31a. 

W nowym mieście licznie zamieszkali rzemieślnicy. W 1580 r. podatek 
zapłaciło 59 rzemieślników (w roku 1800 - 64 rzemieślników), gdy 
w starym Rajgrodzie zaledwie 1 1 .  Przewagę wśród nich stanowili zajmu
jący się produktami spożywczymi (37, w tym 1 5  piekarek stałych, 12 
czasowych, 10 rzeźników '"). Rzemiosła skórzane i ubraniowe były sła
biej reprezentowane (9 szewców, 2 kuśnierzy i 1 krawiec). Stosunkowo 
liczni byli rzemieślnicy związani z komunikacją ( 1  O kowali i kołodzie
jów''°). świadczy to wraz z dużą ilością rzemieślników branży spożyw-

:irn AGAD, ��rch. Potockich z Radzynia, nr 213, k. L 
z11 A, J a  b ł  o n o w s k i, Podlasie, o.c„ t. II, str. 66, t. III, str. 168. 
s1e A. G w a g  n i n, Rerum Polonicarum, Frankfurt 1584, str. 261. 
1 19 Rzeźnicy otrzymali ustawę cechoi;vą od burmistrza Jana Kłopotowskiego i rady 

mie.iskiej 10.XIJ569 r. Usta�.,:va ta jest 7..achowana 'ti.' bardzo zniszcz.onym transumpcie 
króla Władysława IV z 3,VL 1640 r. prz:vwileju Zygmunta III z. 7.XI.1611 r., konfir
mującego tę ustawę. {AGAD, dokument nr 4142), 

320 A, J a b ł o n o w s k i, Podlasie, o,c .• t. I, str. 133. 

a Studia i �.;.tertaly 
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czej. że rzemiosło było nastawione na obsługę drogi handlowej. Mniejsze 

znaczenie dla niego miała rzemieślnicza obsługa okolicznych wsi. Wieś 

widać jedynie buty kupowała i reperowała, a wyrabianiem ubrania sama 

się zajmowała. Zapewne też dla niej pracował folusz. Osobną kategorię 
ludności stanowili rybacy, którzy też początkowo nie podlegali miastu, lecz 
bezpośrednio urzędnikom króla. .Przydzielono im w mieście 23 place. 

Bardzo możliwe, że mieszkali oni na osobnej ulicy, zwanej Rybakami, 

tak jak bywało w innych miastach. Obowiązkiem każdego rybaka było 

dostarczanie na potrzeby urzędnika dworskiego pół kopy żywych szczubie

lic (szczupaków) łokietnych na 24.VIII. i Il .XI. Ponadto po dwóch ry

baków dawało dla niego trzy razy w tygodniu misę ryb. Dodatkowym 
obowiązkiem było dostarczanie czółna dla króla w czasie jego bytności 

i dla starosty. Z czasem rybacy ci wyzwolili się spod zależności od dworu 

i przeszli pod jurysdykcję miejską. Już w 1580 r. 1 7  rybaków płaciło 

podatek w ramach miasta. Utworzyli oni własny cech, który w 1624 r. 

otrzymał od króla Zygmunta III potwierdzenie swej ustawy cechowej 321. 
Rzemieślnicy i rybacy nie stanowili całej ludności miasta, co więcej -···· 

przytłaczająca większość jego mieszkańców zajmowała się rolnictwem. 
Z Augustowa i przedmieść utworzono osobną parafię. Plebanowi 

przydzielono 3 place w mieście pod kościół i plebanię. Tworzyły one 

razem wyodrębnioną z organizmu miejskiego jurydykę, zwaną Poświątne. 

na której mieszkali także zagrod,nicy plebana. Przy wymierzaniu włók 

miejskich dano plebanowi na uposażenie 3 włóki. Zygmunt August, da

jąc w 1565 r. przywilej fundacyjny dla parafii, zmienił to uposażenie. 
Proboszczowi augustowskiemu dano 10 włók obok wsi Netta, na których 

utworzył folwark i wieś B o r s u k  i, oraz łąki nad rz. Nettą "'· Trzy 

włóki w polach miejskich z dodaniem jednej przeznaczone zostały na 

uposażenie szpitala i jego kapłana'"'· Później władał nimi pleban augu

stowski (leżały one m.in. w polu Księża Góra). Szpital miał place 

w mieście, m.in. koło mostu "'· Szpital ten, wzmiankowany w 1 646 
i 1674 r„ w XVIII i XIX w. znajdował się gdzieś na Poświątnym. Pełnił 

on funkcje przytułku dla starców i kalek. 

321 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 213, k. 1 v-2; J. J a  b ł  o n o w s k i, 
Podlasie, o.c., t. r. str. 133; J. J a r  n u t  o w s k i, Miasto Augustów, o,c .• str. 151. 

sza Przywilej fundacyjny par. augustowskiej nie jest znany . .Jego datę i treść 
znamy tylko ze wzmianki w inwentarzu z 1565 r. (AGAD, Arch. Potockich z Radzy"Tiia, 
nr 213, k.l). Przechowywany w Arch. Parafialnym w Augustowie dokument Augu
sta III z 1744 r. transumuje konfirmację Stefana Batorego z 15.78 r. przywileju 
Zygmunta Augusta z 1549 r. odnoszącego się do parafii w Augustowie \V starostwie 
bełskim. Błąd też sprostowałem i wyjaśniłem w artykule „Nieznany oryginał.„", 
o.c .• str. 431. Już dekretem z 26,I.1748 r. sąd asesorski w sprawie między proboszczem 
augustowskim a mieszczanami o w;ymiar dziesięciny odrzucił ten przywilej. (AGAD, 
Dz. XVIII, nr 73, str. 57-59). 

U.l Lustracje woj. podlaskiego .. „ o.c .• str. 110. 

;;21 AGAD, Kapiciana 46. 
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W Augusto\vie wzniesiono również cerkiew (początkowo była ona 
prawosławna, później unicka). Znajdowała się ona na górce nad rz. Net
tą, na rogu ul. Cerkiewnej (Sienkiewicza) i Koziej. Jej ostatni budynek 
został rozebrany dopiero w XX w„ a Niemcy w czasie okupacji górkę 
splantowali. Pop obok cerkwi miał dom z ogrodem. Ponadto przywile
jem Zugmunta Augusta, wystawionym w Wilnie 17.V.1557 r„ otrzymał 
2 włóki z łąkami w Żarnowie325. Uprawiali je chłopi mieszkający w Żar
nowie na tak zwanej Popówce, której odrębność zlikwidowano w czasie 
komasacji Żarnowa ok. 1 930 r. 

W gruntach miejskich ponadto znajdowały się 3 włóki stanowiące 
uposaże':�,,

wójta augusto"'.skiego. Początkowo �ról Henryk przywilejem 
z l.IV.b� r„ nadając WOJtostwo augustowskie z placem Gołaszczew
skim w Augustowie Janowi Gąsiorowskiemu, członkowi straży królew
skiej i stróżowi ciała zmarłego króla, dał wójtowi trzy włóki w Żarno
wie 326. W 1576 r. były już one w polach augustowskich, zwane wójtow
skimi włókami. Na włóce wójtowskiej w polu trzecim jest dziś osada 
Wójtowskie Włóki. Włóki te od samego początku królowie nadawali 
w dożywocie szlachcie, głównie emerytowanym niższym funkcjonariu
szom swego dworu. Do dożywocia tych włók dołączono następnie mimo 
protestów miasta 1 2  włók Zaścianka, czyli Uścianki. Wydzielone w mie
ście 3 włóki dla urzędnika dwornego, zarządzającego włością augustow
ską, później zatraciły zapewne swą odrębność, tak jak i 3 włóki należące 
do niejakiego Jana Żydka, który je otrzymał wraz z 18 morgami nad 
rz. Nettą 321. Te wolne włóki plebańskie, wójtowskie i inne oraz wolne 
jurydyki w mieście naruszały jednolity organizm miasta i były też źró
dłem różnych zadrażnień, .sporów i procesów. 

4. Z a k o ń  c z e n i e  z a s i e  d 1 a n i a z i e m  m i  ę d z  y j e z. D r ę
s t w o  i j e  z. N e c k o. W czasie gdy zakładano Augustów, trwał jesz
cze proces zasiedlania wsi już założonych. W 1 561  r. wieś Małe Krosie
wo lub K r  o s i  ó w  k a (dziś Kroszówka) jeszcze wyrabiała swoje pola 
i płaciła niższy czynsz z powodu małych przerobków. Projektowana 
mała wieś L i p ó w  k a  w ogóle nie została jeszcze zasiedlona, a włóki 
jej były „od pomiary puste", więc je przyłączono do Rutek jako osobny 
zaścianek. Powstała ona dopiero w XVII w. W 1561 r. w R u t k a c h
było jeszcze nie przyjętych 13,5 włók, z tego 4,5 lasem pokryte. Zasie
dlenie jej natrafiało na poważne trudności. W 1565 r. poddani w tej wsi 
„nie do końca pola zrobione mają". W roku 1565 i 1 576 liczono w niej 
1 O włók „lasem leżących", choć była to wieś, którą zaczęto zakładać 

325 AGAD, Kapiciana 55. W 1595 r. Sylwester, pop cerkwi augustowskiej, oskarżał 
Mikołaja Bagińskiego, wójta augustowskiego, o zabranie tych włók (tamże, 62). W 

_ 1790 r. _by-ł na nich t'ylko 1 dym. - -- - --szs-AGAD, MK,- 112, k. 120-121 v. 
327 AGAD, MK, 410, str. 429 i KRSW 4762 a. 
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wójtostwo bargłowskie 

Bargłowa 95 4 18 93l 6 6 dobry ! 95: 5 1,5 95 42 5 8,25 dob:y 126 62 !92 ; 
Konieczki 4 2 41 " 4' 0,5 odesz1ła 6 
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Rys. 11. K u r  j a n k a, pow. Dąbrowa, Stara wieś osaczników Kurjanowiczów pil
nujących puszcz koło Augustowa. 

przed rokiem 1529. W osadzie P r u s k a  (koło Grabowa) osadzono mier
nika na jednej włóce, dlatego „iż ma doglądać między poddanemi (w ca
łej włości) pomiary, bo jeszcze działy w lesiech siedzą" (w 1561 r.)328. " 

Inwentarz z 1565 r. dokładniej informuje, które wsie jeszcze „rozra
biają" włóki. W Miecie (Netcie) „jest włók nie do końca jeszcze wyrobio
nych 10". Poddani z Bargłówki „jeszcze pola nie do końca wyrobione 
mają". Także poddani z Krosiówki „jeszcze nie do końca trzecie pole 
rozrobione mają". W Jeziorkach pierwszych 12 włók przyjętych przez 
chłopów dopiero „rozrabiano" na pola. Inwentarz wylicza, ile włók w nie
których wsiach nowi osadnicy dopiero przyjęli, jednak nie podaje, czy 
są one pokryte lasem, czy tylko opuszczone przez poprzednich osadni
ków. Tak samo inwentarz z 1561 r. wymienia nazwiska świeżo osiadłych 
chłopów lub dopiero osiedlających się; np. w Tajnie osiedlili się Maciej 
Markowicz i Grzegorz Olszymowicz. Najwięcej jednak podaje inwentarz 
z 1 565 r„ który wymienia z imienia i nazwiska wszystkich chłopów we 
włości augustowskiej (bez miasta i przedmieść) informując, którzy są 
nowi. W 1 565 r. np. 9,5 włóki w Bargłowie przyjęli po pół włók chłopi 
Paweł Jakubowicz, Florek Krzyżanik, Tomek Dejwik, Januk Bołtre
wicz, a w dopisku z 1566 r. podano, że w tej wsi Bortło Andrejewicz 
wziął pół włóki, a Mikołaj Wiśniewski jedną włókę. W Jeziorkach naj-

328 Inwentarz star. knyszyńskiego z 1561..., o.c., str. 252, 287-288, 290; Lustracje 
woj. podlaskiego„„ o.c., str. 118;  AGAD, Arch. Potockich z Radzynia nr 213, k.9 v. 
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pierw osiadło 23 poddanych na 12 włókach, w 1565 r .  osiedliło się w niej 
22 nowych osadników na 9 włókach. Pozostało jeszcze do zasiedlenia 
14 włók329. 

Sumaryczny obraz zasiedlenia i zagospodarowania wsi podaugustow
skich w tym czasie daje tabelka, opracowana na podstawie cytowanych 
inwentarzy i lustracji z 1576 r. Dla porównania dodałem późniejsze dane 
o dymach lub domach. Podaje ona ilość włók przydzielonych każdej
wsi i ilość włók pustych. Pod włókami pustymi kryją się włóki jeszcze 
zarosłe lasem, nie przejęte przez osadników, oraz włóki opuszczone. 
Stąd też widoczne jest w paru wsiach zwiększenie się ilości pustych 
włók. Do pustoszenia lub ubożenia świeżo osiedlanych wsi przyczyniały 
się obok odejścia osadników klęski, jak epidemie i lata głodu. W 1556 r. 
zubożało z powodu głodu 12  włók w Netcie i 24 ,w Bargłowie, w 1557 r. 
6 włók w Dręstwie. W 1561 r. 3,5 włóki w Jeziorkach spustoszały przez 
choroby330• 

Większość wsi w zasadzie była już zasiedlona, nadziały włók były 
nie tylko rozdane, ale i zamienione na pola uprawne, może jeszcze nie 
u każdego chłopa do końca, ale nie tak znacznie, jeżeli tego nie uwzglę
dniały inwentarze. Między 1561 a 1565 r. rozdano do końca włóki w Taj
nie, Brzozówce i Netcie. PCYZostały jeszcze do rozdania w Bargłówce (1 włó
ka), Bargłowie (1,5), Konieczkach (0,5), a przede wszystkim bardzo dużo 
w Rutkach (10) i Jeziorkach (14). Kończono „rozrabianie" już przyję
tych pól w Kroszówce, Bargłówce, Netcie i Rutkach, które miały jeszcze 
10 włók nie rozdanych i zarośniętych lasem. Rutki i Jeziorki właściwie 
były jeszcze w trakcie powstawania. Do 1576 r. opustoszało znowu po 
parę włók we wsiach Wozna Wieś (5), Netta (4), Bargłowa (8,25), Orze
chówka (1), a szczególnie dużo w Rutkach (15) i Jeziorkach (11). W obu 
wsiach w dalszym ciągu było dużo włók pustych i zarośniętych lasem. 
W Rutkach razem 25, a w Jeziorkach 25,75. Oznaczało to w Rutkach 
około 1/3, a w Jeziorkach ok. 2/3 ogólnej powierzchni. Dlatego też król
Henryk w 1574 r. dał je w dożywocie szlachcicowi. Pustką też stała bliżej 
nie zlokalizowana osada czy grunty Grochowczyzna (1,5 włóki) pod Rut
kami. W 1565 r. wspomniano o jakimś zaścianku o 3 włókach, jeszcze 
pokrytego lasem, między Rutkami i Reszkami, ktq � 1miał przejąć wójt
rutkowski. Może chodzi tu o Lipówkę, która w �r. miała 3 włóki.
Zapewne wszyscy chłopi na swych włókach zostawiali trochę lasu, aby 
mieć drzewo na opał i budowę. Wiadomo np., że wieś Tajno zostawiła 
wspólny las na 20 morgach w trzecim polu właśnie w tym celu 3a1. 

Nowi osadnicy siedzieli w zwartych, zabudowanych zgodnie z założe-

329 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia 213, k.8 v-11, 14 v-15; Inwentarz star. 
knyszyńskiego z 1561, o.c., str. 284. 

330 Inwentarz star. knyszyńskiego z 1561..„ o.c., str. 256, 257, 288; A. J a  b ł  o -
n o w s k i, Podlasie, o.c„ t. III, str. 146. 

331 Inwentarz star. knyszyńskiego z 1561.„, o.c., str. 284. 
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niami pomiary włócznej wsiach. Wsie włości augustowskiej, zwłaszcza 
kilka z nich (Netta, Bargłów i Tajno), były wielkimi wsiami, ciągnącymi 
się wzdłuż jednej drogi. Wsie starsze, które pozostały przy Rajgrodzie, 
były dużo mniejsze, np. Judziki miały tylko 6 włók, a Żrobki (Tobyłka) 
9 włók. Te stare wsie też miały trochę pustych włók (w Judzikach 2,5 
włóki, w Żrobkach Tobyłce tyleż). Wszystkie wsie miały grunty podzie
lone na trzy pola, tworzące razem jeden prostokątny blok. Wyjątkowo 
jakaś wieś miała jedno pole inaczej leżące (Kamionka i Jeziorki miały 
osobno trzecie pole). Po kilka wsi tworzyło osobną jednostkę dóbr zwaną 
wójtostwem, nadzorowaną przez wójta. Każde wójtostwo miało mniej 
więcej około 100 włók. Wyjątkowe też były osobne małe osady. Koło 
Woznej Wsi na grądziku wśród bagien osiedlił się Tomek Drab. Między 
Dręstwem i Wozną Wsią był zaścianek (31,5 morga), który trzymali 
Walenty Wierzbowski i Jakub Wójtowicz z Dręstwa332. 

Powstanie Augustowa i tych wsi w zasadzie zakończyło proces zasied
lania ziem między jez. Dręstwo a jez. Necko. Zalesione pozostawiono 
jeszcze gorsze ziemie między Bargłowem, Kamionką i Nettą oraz między 
Solistówką, Brzozówką i Krosiówką. Później powstało tu jeszcze kilka 
miejscowości, ale były to przeważnie tylko kolonie starych wsi, założone 
na polach wsi macierzystych albo utworzone w związku z oczynszowaniem 
i uwłaszczeniem, a potem w związku z komasacją i rozkolonizowaniem 
starych, zwartych wsi. Niektóre wsie nie zamieniły do końca nadanych 
sobie gruntów na pola i rosły jeszcze na nich resztki lasów, które dopiero 
w XIX w. wycięto. O tych nowych osadach będzie mowa w dalszych 
częściach pracy. Zasiedlanie dobrych ziem zostało już zakończone, po
zostały jeszcze do osadzenia położone wśród bagien tak zwane grądy. 
Inwentarz z 1565 r. zwraca na nie uwagę jako na nadające się jeszcze 
do osiedlenia. Wymienia wśród nich P o  1 i k ó w  (dziś Polkowo, był spór 
o ten grąd z Grajewskim), K o p y t k ó w i J e s i o n ó w w bielach 
między rz. Nettą i Biebrzą oraz bór G r z ę d y, też między bielami, 
w którym są barcie, i las C h o  s 'Z c z e  w o nad rz. Jegrznią. Inwentarz 
zwraca przy tym uwagę, że przez grądy i lasy przechodzą pieszo lub prze
pływają rzeczkami strzelcy z Mazowsza i Prus do Puszczy Grodzieńskiej, 
w której „ . . .  w zwierzu szkodę niemałą czynią". Ponadto dodaje, że są 
jeszcze inne zaścianki leśne nadające się do osiedlenia, jak L i p  o w o 
i P i e k u t o w o, pokryte borem sosnowym, w którym są barcie. N a 
dużym zaścianku między Tajnem i Dręstwem były już w niektórych 
miejscach przerobki i osiedlił się Andrzej Kołpak, chłop z Woznej Wsi333• 
Ten zaścianek jako pierwszy został pomierzony i zasiedlony. Powstała 
na nim wieś P r u s k a  o 23 włókach, przejętych przez chłopów w 1568 
i 1571 r. Jednak, jak mówi źródło, „we złe lata" spustoszało w niej 8 włók. 

332 Tamże, str. 285; AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, 213 k. 7. 
333 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, :na. k.15 v-16. 
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Cztery z tych włók wziął pod uprawę podstarości Jakub Lipski334. Był 
to początek folwarczku, który z czasem wyrugował stąd chłopów. Prze
rzucono ich do nowej wsi, zwanej Wólka (dziś Wólka Karwowska). 
Stara osada młyńska była w Woznej Wsi, a nową założono w Bargłówce. 
Należało do niej 8 morgów ziemi i 3 morgi łąk. W 1576 r. młynik 
w Bargłówce już był popsuty. Przejął go w tym roku młynarz z Woznej 
Wsi, Jakub Dylik335. 

Nowi osadnicy byli wolni przez 2 lata od wszelkich ciężarów. Następnie 
byli zobowiązani do płacenia czynszów i innych opłat oraz do dawania 
daniny z owsa. Za daninę z gęsi, kur i jajek płacili. Także płacili za 
zwolnienie z pracy przy niewodach, tłoce, gwałtach i za stróżę, której 
z racji braku folwarku nie potrzeba było pełnić. W razie przyjazdu króla 
byli zobowiązani dać z 30 włók po jednej jałowicy i 2 barany, a z każdej 
włóki po 1 kurze i 10 jajek. Gdy nie dawali stacji, wówczas płacili 
ekwiwalent pieniężny. Wysokość czynszów i danin była uzależniona od 
jakości gleby (np. czynsz z gruntu przedniego wynosił 21  gr, ze średniego 
12 gr, a z podłego 5 gr). Obciążały ich również podwody na rzecz stacji 
lub przejazdów królewskich i w związku ze specjalnymi robotami za
rządzonymi przez króla, np. pomoc przy budowie zamku. Ponadto dawali 
daniny (z każdej włóki po pół beczki żyta i pół beczki owsa) na utrzy
manie urzędnika zarządzającego włością augustowską. Później ten ciężar 
został zniesiony. W alni byli jeszcze od pańszczyzny, gdyż nie było tu 
żadnych folwarków, a - jak wiemy - jedyny, jaki założono w Żarnowie, 
został w 1561 r. zlikwidowany. Spośród chłopów byli powoływani ław
nicy (2-3-4 na wieś); początkowo zasiadali oni w sądzie wiejskim pod 
przewodem wójta. W czasie pomiary stali się zwykłymi wykonawcami 
poleceń dworu, m. in. badali spory między chłopami 336. 

We włości augustowskiej były jeszcze prowadzone roboty leśne; brali 
w nich udział chłopi z niektórych wsi: „poddani tam wielkie prace podej
mują, roboty i posługi czynią niemałe około roboty leśnej, w podwody 
jadąc, popławy wożąc, robotę leśną wiążąc dla spuszczania do Gdańska". 
Sprawcą tych robót był Rolewski. Chłopi z Woznej Wsi, Tajna, Bargłówki 
i Orzechówki za pracę przy spuście drzewa byli w 1561 r. częściowo 
zwolnieni od czynszu. W 1565 r. wszyscy chłopi całe.j włości byli zobo
wiązani do wożenia na spust wyrobów drzewnych (klepki, kleszcze, chlu
by) i innych potrzeb oraz do wożenia drzewa do budników. Nadto musieli 
dawać podwody (wozy i czółna) w związku z innymi robotami leśnymi, 
ale tylko do przystani i do Dolistowa oraz do wożenia żyta do młyna. Za 

m Lustracje woj. podlaskiego ... , o.c., str. 117. 
m Tamże, str. 114-115. 
336 Tamże, str. 113-119, 122; Inwentarz star. knyszyńskiego z 1561..., o.c., str. 

249-252, 256-258, 284-290; AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, 213, k. 3-15 v. 
Wójtami w 1565 r. byli: Netta - Jan Srebrowski, Bargłów - Walenty Januszewicz, 
Rutki - Stanisław Czarnowski, Dręstwo - Niemira, Tajno - Jan Boląkiewicz. 
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te posługi przy robotach leśnych nakazano zmniejszać im czynsz337. Osob
no zobowiązano wszystkich do koszenia siana na sianożęciach królewskich 
(po 10  wozów z każdej włóki) i przewiezienia do dworów w Zabielu i bardzo 
odległym Knyszynie. Także wszyscy musieli brać udział przy naprawianiu 
grobel przy młynach augustowskich, mostów i dróg do Dolistowa oraz 
do upustów. Ponadto musieli dawać po dwóch stróżów do młyna338. 

Wraz z kończeniem się wycinania lasów ustawały tutaj roboty leśne. 
W 1576 r. prowadził je jeszcze arendarz Olbrycht Niemiec, którego osa
dzono na jednej włóce w Netcie339. Po. zakończeniu tych prac wyniósł się 
stąd. Wzmianka o wożeniu drzewa do budników i nazwy niektórych 
towarów leśnych dowodzą, że drzewo częściowo przerabiano na miejscu. 
Budnikami bowiem nazywano drwali, robotników drzewnych, smolarzy, 
popielarzy i dziegciarzy. Przy opisie granic Orzechówki wspomniana jest 
w 1561 r. od południa Droga i Tama Dziegciarska34o, a więc jakaś grobla 
prowadząca do dziegciarni. Przemysł ten po zakończeniu głównych robót 
zapewne podupadł. 

Zmniejszył się również zasięg bartnictwa. Jeszcze w pocz. XVI w. 
na całym obszarze włości augustowskiej były barcie. Inwentarz z 1565 r. 
wymienia je tylko na grądach Grzędy, Lipowo i Piekutowo. W 1587 r. 
są wspomniane Budziska Bartnickie koło Polkowa341• Na pewno nie są to 
wszystkie miejsca, gdzie były jeszcze barcie, np. do dziś jest znane bagno 
Lisowe Barcie między Żarnowem i Nettą. Lustracja z 1576 r. wymienia 
dochody z bartnictwa razem z barciami we włości rajgrodzkiej, nie wia
domo więc, ile ich było w augustowskiej. W 1576 r. razem było 28 
kleniów i 10 pustych. Bartnicy płacili od każdego po 1 zł 14 gr i dawali 
daninę w miodzie. Dawniej dawali 30 kwart, a w 1576 r. „dla spustoszenia 
drzewa bartnego" - już tylko 20 kwart. Hodowla pszczół w tym czasie 
już się przenosiła do ulów. Wspomina o tym powyższa lustracja. Właś
cicieli uli obciążono jednak tak wielką daniną (połowa miodu), że wielu 
rezygnowało z hodowli pszczół. Wobec tego rewizorzy królewscy w 1576 r. 
znieśli wszelką daninę z miodów ulowych342• 

We włości augustowskiej znajdowało się 5 jezior, zwanych jeziorami 
augustowskimi: Tajno (12 toni), Dręstwo (12 toni), jeziorko przy wsi Je
ziorki, obok błotne (dziś chyba bagno Trukiele) i przy wsi Krosiówka. 
Inne - przy Krosiewie, Reszkach i Kukowie - należały do szlachty. 
w 1 503 r. jez. Kraszewo Wielkie nadano Pawłowi Pomianowi. W XIX w. 

331 Inwentarz star. knyszyńskiego z 1561..., o.c., str. 249, 257, 281, 284; AGAD, 
Arch. Potockich z Radzynia, 213, k. 14. 

338 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, 213, k. 14-14 v.; Lustracje woj. pod-
laskiego ... , o.c., str. 113-118. 

339 Lustracje woj. podlaskiego ... , o.c., str. 113. 
340 Inwentarz star. knyszyńskiego z 1561..., o.c., str. 257. 
341 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, 245, k. 54 v. 
m Lustracje woj. podlaskiego ... , o.c., str. 125. 
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jezioro Krosiewo Małe należało do wsi Górskie. Na jeziorach królew
skich łowiono na potrzeby dworu niewodami. Rybakom za pewną opłatą 
wolno było łowić tylko z czółna. Arendarze poza wysoką opłatą byli 
zobowiązani dawać do stołu królewskiego z każdego połowu wszystkie 
szczuki (szczupaki), mające więcej niż 3,5 piędzi długości 343. 

Wśród wsi włości augustowskiej w 1565 r. pojawiły się dwa prywatne 
mająteczki, ale czas ich powstania nie jest znany. Na podstawie nie 
znanych mi przywilejów rozdano części Krosiewa (w rękach króla zostało 
tylko Krosiewo Małe lub Krosiewko). Część jego gruntów nad jez. Kro
siewem Wielkim otrzymał zajmujący się rudnictwem drobny szlachcic 
mazowiecki, Wojciech Karwowski (według tradycji przybysz z Karwowa 
Konotopów na Mazowszu), zwany Rudnikiem, który tu siedzi jeszcze 
w 1580 r. Założył on niedużą wieś K r  o s  i e  w o R u d  n i k (dziś Kro
szewo, nazwa hipoteczna Kraszewo Karwowskie) z około 17  chłopami. 
Zwano ją też Krosiewo Karwowskie, a nawet Karwowskie. Po nim sie
dział tu jego syn Jakub, następnie zaś dalsi potomkowie, którzy dzieląc 
się wioseczką i swymi chłopami spadli do rzędu szlachty cząstkowej. 
Dopiero pod koniec XVII w. jedna z gałęzi Karwowskich zaczęła się 
piąć szybko w górę i stała się w XVIII w. najzamożniejszą rodziną 
szlachecką na północnym Podlasiu 3«. 

Na części Krosiewa nad jeziorkiem Krosiewo Małe osiadł przed 1565 r. 
Frąc Górski (może przybysz z Górek koło Karwowa Konotopów), który 
założył wieś Krosiewo; dla niej z czasem przyjęła się nazwa K r o s i e -
w o G ó r s k i  e, a potem tylko G ó r s k i e  (nazwa hipoteczna Górskie 
Kraszewo Małe). Potomkowie jego zbiednieli i wieś Górskie zmieniła 
się w osadę drobnej szlachty (jeszcze w 1790 r. mieszkał w niej jeden 
Górski - Jerzy 345). 

5. R e f o r m y i r e  w i z j e w p u s z c z a c h k r ó l e w s k i c h. 
W tym samym czasie, kiedy kończono zasiedlanie ziem na południe od 
jez. Necko, należących do woj. podlaskiego, przeprowadzano także po
miarę włóczną w dobrach grodzieńskich, do których - jak wiemy -
należała puszcza za jez. Necko i ziemie za rz. Pruską. Położone tutaj 
trzy wsie, które powstały wcześniej, poznajemy lepiej dopiero z rejestru 
pomiary włócznej z 1562 r. Wsie te były przydzielone do włości szembe-

343 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, 213, k. 15 v. W 1565 r. arendowali je 
Stanisław Leśniczy, mieszczanin knyszyński i Wojciech Korytkowski, sługa Kory
ckiej, koniuszyny królewskiej. 

3« Tamże, k. 13-13 v.; ASK, I 47, k. 398 v.; A. J a  b ł  o n o w s k i, Podlasie, 
o.c., t. I, str. 114; Popis wojska.„, o.c., szp. 380 i 1178; F. P i e  k o s  i ń s k i, Reko
gnicjarz poborowy ... , o.c„ str. 8,12; AD-Łomża, metryki par. Rajgród. 

m AGAD, ASK, I 47, k. 398 v; Arch. Potockich z Radzynia, 213, k. 13-13v; 
Popis wojska ... , o.c„ szp. 1178; AD-Łomża, metryki par. Bargłów. CHAP-Wilno 
nr 11630, k. l 7-17v. 
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lewskiej, obejmującej także wsie w górnym bieĘu rz. Dowspudy (Rospu
dy): Szembelewo i Dowspuda (dziś razem Filipów), Przerośl (Przerośl 
Mała) i Krzywowola (dziś Krzywólka). Włość ta zatem obejmowała dwie 
odległe grupy wsi, przedzielone pasem wsi prywatnych. Wieś J a  n ó w  -
k a, położona nad rz. Janówką, od której otrzymała swą nazwę (domy 
stały tyłem do rzeki), miała 41 włók, z tych 3 trzymał wójt Jan Żydka, 
4 pleban, a 3 folwark urzędnika dworskiego. Na 31 włókach chłopskich 
mieszkało 75 rodzin chłopskich. Wschodnią granicę pól tej wsi stanowiła 
rzeczka Janówka, za którą już była puszcza. Wsi Topiłówki jeszcze nie 
było (w 1561 r. jest tylko wspomniane jeziorko Topiło - dziś bagno To
piłek346). Na południowy zachód od Janówki leżała wieś P r u s k a  (dziś 
Pruska Wielka), nazwana tak od rzeczki Pruski, nad którą stały jej domy. 
Na 32 włókach tej wsi siedziało 45 poddanych. Dalej na północ nad rz. 
Pruską była wieś N o w o w o 1 a (dziś Pruska Mała) o 20 włókach i 42 
poddanych, granicząca z jedn.ej strony z włością augustowską, a z drugiej 
strony z dobrami dowspudzkimi Wołłowiczów (osada bojara Chomętow
skiego, wieś Niedźwiedziców i Lasy Wiszniewski i Wysocki). W Prusce 
i Nowowoli tylko po 2 włóki jeszcze nie były przyjęte347. 

Z drugiej strony puszczy w kierunku na Grodno, jak wiemy, osadnic
two do pacz. XVI w. dotarło do rz. Niedźwiedzicy i Dorguni. Dalej były 
jeszcze jakieś drobne osady, które w latach 1557-1562 r. w czasie po
miary włócznej zlikwidowano (z akt pomiary znamy jedną taką osadę 
Juchnowicze nad rz. Wołkusz) i utworzono duże nowe wsie. Za rzeczką 
Perstunią założono Przelejki lub Prolejki, nad rz. Wołkusz Sołowieje 
i nowe wsie osaczników, które miały stworzyć barierę między podpusz
czańskimi wsiami a puszczą. Przenieśli się tu Bohatyrewicze ze swej 
starej wsi Bohatery (dziś Bohatery Polne) pod Łabnem do nowej wsi 
Bohatery nad Walkuszem (dziś Bohatery Leśne). Inni osiedli we wsiach 
Kurjanowicze (dziś Kurjanka), Storożyno (dziś Starożyńce), Markowicze 
(dziś Markowce). Dawnych osaczników w Bohaterach Polnych i częściowo 
w Rakowiczach przeniesiono na czynsz. Część w Rakowiczach zamieniono 
na bartników (w 1680 r. bartnicy wołkuscy siedzieli na 6 włókach w Ra
kowiczach 348). Brak źródeł uniemożliwia stwierdzenie, która z tych wsi 
początkami sięga lat wcześniejszych, a która powstała dopiero w całości 
w czasie pomiary włócznej. Wsie te zasiedlali chłopi ze wsi starszych, 
leżących bliżej Niemna. Tak więc Prolejkowie z Łojków blisko Niemna 
założyli wieś Prolejki, Sołowieje z Sołowiejów nad Niemnem - nową 
wieś Sołowieje nad Wołkuszem, Spiłczyce z Kiełbasek przenieśli się do 

346 AGAD, MK, 410, str. 1898. 
m Piscowaja kniga .. „ o.c., t. I, str. 429--435. Tu spisy wszystkich poddanych 

w tych trzech wsiach. 
348 Tamże, t. I, str. 357-359, 366-370, 372-376; Bibl. Ossolińskich we Wrocła

wiu, rkp. 56.20, t. Il, str. 577. 
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Kurjanowicz itd. W ten sposób osadnictwo ruskie z pewną domieszką 
litewską lub jaćwieską posuwało się na zachód. Na tę domieszkę wska
zują niektóre nazwiska (np. Burel Jurgielewicz w Storożynie, Stanul 
Gurbiel i Janiło Josiewic w Markowiczach, Paweł Piekucis, Jusiuta 
i Mikołaj Radziwiłłowicze w Rakowiczach, Maciej Juskielis w Szlumpi
czach itd.) i nazwy wsi Rumejki (dziś Bojary) nad błotem Rumiejkiss, 
Prolejki, Szojnokojdy (dziś część Racicz, w 1561 mieszkał w tej wsi 
Iwieczkiel Szojnokojda), Szlumpicze (dziś Lichosielce, w 1 561  - w niej 
mieszka Pieciul i Budrel Szlumpicze). Ci Litwini szybko się tutaj zrusz
czyli i w następnych spisach nie ma już nazwisk litewskiego pochodzenia. 
Wsie te, ponieważ j e  założono w Lesie Lipskim, tworzyły wójtostwo 
lipskie (w 1561 r. należały do niego: Prolejki, Markowicze, Storożyno, 
Sołowieje, Bohatery, Kurjanowicze, Rumejki oraz osobno leżące starsze 
Rakowicze). Dla ich potrzeby na rzece Wołkuszy za Bohaterami na wiel
kiej drodze zbudowano m ł y n  a49 (dziś tam jest wieś Walkusz). 

Obok dalej kolonizowano Puszczę Nowodworską. Założono w niej nad 
Biebrzą wieś L i p s k  (w 1 533 r. wspomniana Wola Lipsk3SO) i S z u s  z a -
l e w  o (jest w 1564 r.). Od tego miejsca od Lasu Lipskiego nad Biebrzą 
w 1559 r. zaczynano opis granicy między Puszczą Perstuńską a Nowo
dworską m. Położony pod Lipskiem ostrów Jałowo (3,5 włóki ziem i i 8 
morgów sianożęci) wśród bagien Biebrzy otrzymał w 1 564 r. od króla 
Zygmunta Augusta bojar Juryj Baranowicz, który założył tu dwór (sie
dział już tu w 1569 r.) i wieś J a ł o w o. Należały one do Baranowiczów 
-Jałowskich do końca XVIII w.m .. 

Nadanie to rozpoczęło ponowny okres nadań i zastawów. Bawieni po 
wyjeździe Bony Zygmunt August, choć kontynuował reformy, wrócił do 
zastawów i dzierżaw. Znowu namiestników i urzędników królewskich 
zastąpili dzierżawcy i zastawnicy spośród możnych i szlachty. Zaczęto 
dzielić wielkie kompleksy dóbr na mniejsze jednostki, dawane w dzier
żawy i zastawy. Z dóbr grodzieńskich wydzielono włość perstuńską, 
którą ok. 1561 r. wydzierżawił Wojna Hryczynowicz353• Oddzielono rów
nież Puszczę Perstuńską z kilkoma wsiami osaczników pod Perstuniem, 
z których utworzono l e ś n i c t w  o p e r s  t u  ń s k i  e. Wziął je w zastavr 

349 W 1560 r. młynarz Stanisław Marcinowicz (Piscowaja kniga„„ o.c., t. I, 
str. 374). 

aso AGAD, ML, 201, str. 106. 
3s1 Rewizija puszcz ... , o.c., str. 49. 
352 Przywilej z 6.VII.1564 w CHAP-Wilno, 6861, k. 871-872; AGAD, MK, 410, 

str. 988; Zygmunt III przywilejem z 1598 r. potwierdził nadanie Jałowa Pawłowi, 
Aleksandrowi, Stanisławowi i Jakubowi Baranowiczom. Ostatnimi właścicielami 
z rodu Baranowiczów były dzieci Łukasza, stolnika grodzieńskiego, w 1789 r. (CHAP
Wilno, nr 11622, k. 29; A. B o  n i e  c k  i, Herbarz„„ o.c„ Uzupełnienia, t. I, str. 74-76), 
po których Jałowo posiadał Niezabitowski, podkomorzy nowogrodzki. (CHAP-Wilno, 
nr 4056, k. 52v). 

m AGAD, MK, 410, str. 1664; APP 18, str. 598. 
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wraz z równoczesme wydzielonym leśnictwem przełomskim Stanisław 
Andrzejowicz Dowoyna, zaufany dworak króla.· Leśniczym perstuńskim 
z jego ramienia został Jan Więckowicz albo Więcławowicz354. Odtąd leś
nictwo perstuńskie stanowiło osobną dzierżawę, różną od dzierżawy per
stuńskiej. Należały do niego poza puszczą wsie osockie: Bohatery, Ku
rianowicze, osocka część wsi Markowicze, bartnicka część wsi Rakowicze 
oraz część wsi Łojki355• Następnie jeszcze założono nowe wsie. Między 
1561 a 1569 r. chłopów pańszczyźnianych osiedlono w dużej wsi S z-k-i e -
b 1 e w  o (dziś Skieblewo) na miejscu uroczyska Sz�ieblewo w Lesie Lip
skim, zwano ją też początkowo siołem Lipskim3:se. Dwór Perstuń został 
siedzibą innej dzierżawy, więc siedzibę leśniczego perstuńskiego umiesz
czono w nowym dworze W o ł k u s z, zbudowanym między 1561 a 1 569 r. 
na skraju puszczy, na zachodnim brzegu rz. Wołkusz przy młynie i na 
wielkiej drodze do Augustowa (dziś wieś Wołkusz)357. Dla pracy na fol
warku założono wspomnianą wieś Skieblewo, a dla obsługi dworu i za
rządu puszczą osiedlono Żabickich we wsi Ż a b  i c k i  e, których obcią
żono obowiązkiem noszenia listów358. Leżąca na północ od dworu nie
wielka wioseczka S o ł o w i e j e  lub Wołkusz (dziś Sołojewszczyzna), 
istniejąca już w 1561 r., zapewne przeszła z sianożęcią na Wołkuszy na 
uposażenie urzędnika dworskiego, gdyż później siedziała w niej szlachta 
z rodziny Krzewskich, stąd też była zwana Krzewskie359• Ten niewielki 
mająteczek stanowił drobną wyspę prywatnej własności na skraju pusz
czy. Poza rz. Wołkusz i bagna pod Lipskiem osadnictwo już się dalej 
nie posunęło. Jedynie w drugiej połowie XVI w. przerzucono część osocz-

304 J. W i ś  n i e  w s k i, Dz.ieje osadnictwa w pow. sejneńskim ... , o.c., str. 80--81. 
Leśniczymi zwano odtąd dz.ierżawców leśnictw. Zastępowali ich podleśni. 

355 CHAP-Grodno, F. 1143, op. 1, nr 17, str. 102-110. 
355 W 1559 r. ostęp Lipsko w Puszczy Perstuńskiej, przylegający do rzeki Bobry, 

zaczynał się zaraz za polami osoczników Kurjanowiczów. (Rewiz.ija puszcz. .. , o.c., 
str. 51). W 1561 r. jeszcze nie ma wsi Skieblewo. (Piscowaja kniga ... , o.c., t. I, str . 

. 367, 375) . ( W  1�6� �· jE'._S.l sioło Lipskie, nowo zasadzone w uroczysku Szkieblewo. 

L -�AD. MK,-410, sfr. 1000). Założono w niej też cerkiew, uposażoną w 2 włóki. 
- W 1744 r. cerkiew ta „cale upadła". (Zbiór K. O. F a  1 k a, Aneksy Prok. Gen., nr 203). 

351 W 1561 r. jeszcze nie ma tego dworu. (Piscowaja kniga ... , o.c., t. I, 374). 
W 1569 r. Zygmunt August polecił ks. Adamowi Pilchowskiemu, rewizorowi kró
lewskiemu, aby zbadał uzasadnienie prośby Jana Witkowskiego, leśniczego perstuń
skiego i nowodworskiego, który mając „swoją gospodę" przy młynie na rz. Wołkuszy, 
prosi o przyłączenie tego młyna do leśnictwa perstuńskiego. (List króla z Knyszyna 
z 10.X.1569 w AGAD, MK, 410, str. 1011-1014 według ML, 52, k. 54). 

358 To chyba potomkowie chłopów żabiczów; mieszkali oni w okolicy, których 
osadę zajęła Hołynka. 

359 Piscowaja kniga ... , o.c., t. I, str. 359; W 1612 r. siedz.iał tu Jerzy Krzewski 
z synami Krzysztofem i Pawłem Krzewskimi. (Akty izdawajennyje Wil. Kom., t. I, 
str. 252-257). W 1789 r. okolicę Krzewskie (CHAP-Lwów, F. 181, op. 2 od. 3b, 
nr 1035, k. 154) zamieszkiwali Stanisław Krzewski, Wiktor Heybowicz i Dominik 
Kisłowski, regent ziemski grodzieński. (CHAP-Wilno, nr 4056, k. 53). 
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ników do nowych wsi z drugiej strony puszczy nad rz. Dowspudą. Część 
Kurjanowiczów osiedliła się w nowej wsi Kurjanki pod Raczkami, a inni 
we wsi Skazdub pod Bakałarzewem. Zadaniem ich było pilnowanie Puszczy 
Perstuńskiej od zachodu. Siedzibę leśniczego przełomskiego w XVI w. 
(zapewne też między 1561 a 1569 r.) umieszczono we dworze P o m o r z e  
pod Sejnami, a więc na północnym skraju Puszczy Przełomskiej, dokąd 
dotarło osadnictwo przerzucone spod Przełomu oraz ciągnące od Merecza 
osadnictwo li tewskie. Także i w tym leśnictwie do starej wsi osockiej 
Wasilewicze i młodszej Swiack (dziś Osaczniki) doszły nowe wsie osockie 
nad Czarną Hańczą: Kortowicze (dziś Wólka Rządowa), Rynkowce i dalej 
pod Sejnami: Heret-Giby, Michnowce, Romanowce, Pawłowskie, Boksze, 
a także pod Przeroślą: Blinda i Śmieciuchówka. Osocznicy przełomscy 
pełnili zwykłe obowiązki, jedynie osocznicy z Kortowicz byli zobowiąza
ni do wbijania jazów w Czarnej Hańczy, sprzątania stogów siana, napra
wiania mostu w swej wsi, pilnowania jazu i odprawiania podwód do 
Grodna. Była to wieś najgłębiej wsunięta w puszczę 360, 

Powstanie tych nowych wsi oraz utworzenie leśnictwa było także 
następstwem ciągłych zmian i reform prowadzonych w dobrach królew
skich, a zapoczątkowanych jeszcze przez Bonę. Objęły one również pusz
cze królewskie. Pierwszą częściową rewizję podjęto już w 1527 r. Pełną 
rewizję puszcz przeprowadził dopiero w 1559 r. Hrehory Wołłowicz, sta
rosta mścibohowski, który nosił tytuł „sprawcy puszcz w Wielkim Księ
stwie Litewskim". Rewizję taką nakazywała ustawa włóczna z 1557 r. 
Celem jej było m. in. „łowy i ostępy w puszczach hospodarskich rewizo
rowie z leśniczymi oraz osocznicy - począwszy od Białowieży aż do 
Kowna - porządkiem słusznym rozprawić i rozciesać mają . . .  dla wol
niejszego przebywania i wiadomości o zwierzu ... " (art. 32). Wołłowicz 
objechał puszcze, opisał ich granice, sprawdził prawa na wchody, spisał 
ostępy puszczańskie. Całość rewizji puszcz została spisana w osobnej 
księdze, którą w 1867 r. wydano drukiem. Znajduje się w niej opis 
Puszczy Perstuńskiej i Przełomskiej oraz innych puszcz 381• Brak tylko 
opisu Puszczy Nowodworskiej , która widocznie w tym czasie była zasta
wiona. Rewizja łąk puszczańskich, które mieli również zmierzyć sprawcy 
pomiary, nie jest znanas&2. 

Należące do króla jeziora i rzeki puszczańskie z jazami zostały wydzie
lone w dwie osobne dzierżawy, zwane n i e  w o d  n i c t w e  m g r  o
d z i e ń s k i m i p r z e ł o m s k i m. Później je zniesiono i jeziora włą-

360 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. sejneńskim ... , o.c., str. 51-78, 
92-94; t e  n ż e, Dzieje osadnictwa w pow. suwalskim ... , cl.c„ str. 106, 108. 

361 Rewiz.ija puszcz..„ o.c. Opis Puszczy Perstuńskiej na str. 49-52, Przełorn
skiej na str. 53-56. Z niej czerpano wiadomości o granicach puszcz, ostępach i wcho
dach puszczańskich. 

as2 AGAD, APP, 18, str. 589. 
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czono do leśnictw. W 1568 r. rewizorzy Andrzej Dybowski i Grzegorz 
Dzielnicki, dworzanie królewscy, sporządzili rejestr jezior należących do 
króla363. Jest to bardzo cenne źródło nie tylko do dziejów puszczy, ale 
również rybołówstwa polskiego. Wylicza ono kolejno jeziora królewskie, 
lub uważane przez urzędników za królewskie, jednocześnie podaje ilość 
toni, znajdujące się w nich gatunki ryb364, wymienia jazy i rzeczki pusz
czańskie i informuje, jakimi rodzajami sieci można łowić ryby w tych je
ziorach 36�. Z rejestru tego dowiadujemy się, że do ciągnienia niewodów „ 
w jeziorach Puszczy Perstuńskiej byli zobowiązani chłopi ze wsi Kiełba-
sino i Niemiejksze (dziś Niemiejsze), leżących między Kuźnicą i Grod
nem. Dla „pomieszkania niewodniczego" został zbudowany domek nad 
jez. Sajno. Jazy były zakładane na rzeczkach płynących z jezior, a więc 
na Sajnicy (z jez. Sajno do rz. Miety), na Kolnicy (z jez. Kolna do Miety), 
na Klienowicy (z Jez. Białego do Miecka), na Krylówce lub Krzyłówce 
(z Jez. Studzienicznego do Białego, to raczej Królewka), na Płoskiej 
(z jez. Sierwy do jez. Orlego), na Mikoszowce (z jez. Mikoszewa do Hań
czy), na Jałówce (z jez. Jałowo do rz. Dowspudy). Jeszcze sporo jezior 
było zawalonych pniami drzew, które w ciągu wieków spadały do jezior 
(były w jeziorach Kolno, Białe, Studzieniczne, Długie, Busznice, Blizny, 
Sierwy, Miecko). Utrudniało to łowienie ryb niewodem. Łowiono więc 
na nich podwłokiem i innymi mniejszymi sieciami. Przeprowadzenie tej 
rewizji i utworzenie osobnej dzierżawy niewątpliwie przyczyniło się do 
oczyszczenia jezior z pni, zwanych zawadami, i wzrostu dochodów kró
lewskich z rybołówstwa. 

6. P o  c h o d z e n i e o s a d n i k ó w. Rewidowanie puszcz i jezior
oraz szereg danych pośrednich dowodzi, że nowych wsi już więcej nie 

363 Oryginał tego rejestru nie zachował się. Treść jego znamy z odpisu spo
rządzonego w 1569 r. przy oddawaniu obu niewodnictw w dzierżawę Hrehoremu 
Massalskiemu, dzierżawcy perstuńskiemu i berżnickiemu. Przechowywany był 
w Bibl. Ord. Krasińskich w Warszawie, nr 5553, z którą spłonął w czasie ostatniej 
wojny. Dzięki prof. K. O. F a  l k o w i został dwukrotnie opublikowany (w:) K. O. 
F a  1 k, Najstarszy regestr jezior suwalskich, „Svio-Polonica", nr 1 (1939), str. 29-55 
i fatograficznie (w:) K. O. F a  I k, .Zródła, o.c„ nr I, str. 1-11. Wcześniej dzierżawcą 

niewodnictw był Wojna Hryczynowicz ok. 1561 (AGAD, APP, 18, str. 598) i Iwan 
Makarewicz (zm. 1569; AGAD, MK, 410, str. 1005). Po Massalskim niewodnictwa 
wziął w dzierżawę w 1596 r. Piotr Wiesiołowski, podskarbi nadw. lit. (AGAD, APP, 
22, str. 39), a następnie tegoż syn Krzysztof Wiesiołowski, marszałek w. litewski. 
(J. G l i n k a, Zamek obronny w Białymstoku na przełomie XVI i XVII wieku, 
„Rocznik Białostocki", t. II (1961), str. 78). 

364 W Jez. Sajno np„ łosoś, szczuka, leszcz, sielawa, okuń, węgorz, sudak i „insze 
pospolite"; jez. Miecko: szczuka, leszcz, bezpier, okuń, lin. Sum był w Jez. Białym, 
Serwach, Bliznach itd. 

365 Na podstawie tego źródła znany przedwojenny ichtiolog polski ustalił, jakie 
zmiany zaszły w gatunkach ryb puszczańskich. (A. L i t y  ń s k i, Jeziora suwalskie 
i ryby je zamieszkujące w świetle dokumentu z XVI w. ,,Archiwum Hydrobiologii 
i Rybactwa", t. IX, 1935, str. 122--136). 
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planowano. Między rzeką Walkuszem a rzeką Nettą puszcza miała dalej 
pozostać. Dzieliła ona od siebie dwa kierunki osadnicze - wschodni, 
ruski z domieszką litewską, przenikający w głąb puszcz w osobach osacz
ników, bartników, rybaków itp„ i zachodni. Osadnictwo idące z zachodu 
zajęło podstawową część dzisiejszego pow. augustowskiego. Nasuwa się 
więc pytanie, skąd w tym okresie intensywnej kolonizacji pochodzili 
osadnicy, którzy wycinali puszcze pod Augustowem i zakładali dobrze 
zaludnione wsie. Zachowane spisy nazwisk w inwentarzu włości augu
stowskiej z 1565 r. i w pomiarze wsi za rz. Pruską z 1562 r. umożliwiają 
częściową odpowiedź na to pytanie. Wśród osadników włości augustow
skiej występują zarówno Polacy, jak i Rusini. Nie można jednak obliczyć 
stosunku procentowego obu narodowości, gdyż nie każde nazwisko da się 
sklasyfikować pod względem etnicznym. Niewątpliwymi Polakami byli 
w Netcie: Bartosz Wyszomirski, Marek Rogowski, Maciej Dąbrowski, 
Piotr Krawczyk itd. Niewątpliwymi Rusinami w tej samej wsi byli: 
Trochim Owdziewicz, Owdziej Sienko, Chama Praczuczycz itp. Równo
cześnie już wielu Rusinów było spolonizowanych, np. Staś Owrynik, To
mek Maciukowicz, Jan Oloska. Jeszcze więcej jest takich, o których 
narodowości nie można z pewnością się wypowiedzieć, np. Józef Stra
szkiewicz, Paweł Kolesnikowicz., Piotr Plesczyk itp. Czy to są Rusini, 
czy już spolszczeni Rusini? W sumie widoczna jest przewaga Polaków, 
która jest większa, gdy doliczymy spolszczonych Rusinów. Dotyczy to 
wszystkich wsi. Nie ma wsi wyłącznie polskich i ruskich, z jednym wy
jątkiem. We wsi Solistówka mieszkają wyłącznie Rusini (także w 1525 r. 
na nadanej Żrobkowi części Solistowa byli też Rusini). Mimo tak sporej 
ilości Rusinów nie utworzono dla nich wiejskich parafii greckich. Je
dyna parafia ruska była fundowana w Augustowie dopiero za Zygmunta 
Augusta. Można więc ten brak wytłumaczyć zaleceniem Bony, za cza
sów której powstało tu najwięcej wsi. We wsiach za rzeką Pruską, a więc 
dalej na północ, również było podobnie, ale z jeszcze większą przewagą 
ludności polskiej, jedynie Pruska i Nowowola miały więcej Rusinów. 
Współżycie obu narodowości było dobre. Żródła bowiem milczą o jakich
kolwiek zadrażnieniach na tle narodowym czy religijnym. 

Ludność miasta Augustowa była przeważnie polska. Nie zachował 
się żaden jej spis, ale sporo nazwisk można spotkać w różnych źródłach. 
Są to prawie wyłącznie nazwiska polskie. Wystarczy choćby przejrzeć 
spis rady miejskiej .w 1569 r.: burmistrz Jan Kłopotowski, rajcy Jerzy 
Kuczewski, Dybowski, Matys Januszewicz, Grzegorz Gosk, Jan Kuty
łowski, Wojciech Latoszek, Kasper Mrozek. Landwójtem był Piotr Kierz
nowski. Mówią o tym również nazwiska z innych lat, np. w 1 577 r. bur
mistrz Wojciech Wiznianin, w 1607 mieszczanin Jan Konopka, w 1646 

9 Studia i materiały 
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Krzyczewski, Jan Dzięgielewski, gmiński Matys Piszczatowski, Krzysz
tof Wroński 366• 

Skąd czerpano osadników? Ziemie między jez. Dręstwo a Necko naj
pierw były kolonizowane przez urzędników radziwiłłowskich z Gonią
dza, następnie zaś królewskich z Knyszyna, a zatem w głównej mierze 
brano ich ze wsi za Biebrzą. Mieszkali tam zarówno Polacy, jak i Ru
sini. Dużo Rusinów zapewne brano też z sąsiednich dóbr grodzieńskich. 
Poza tym wielu osadników przychodziło z własnej ręki, namówionych 
przez lokatorów i mierników, którymi - jak wiemy - była szlachta 
mazowiecka. Dzięki temu licznie mogli przyjść Polacy z Mazowsza, a tak
że z sąsiednich Prus. Granica pruska nigdy nie była granicą etniczną. 
Po stronie pruskiej mieszkali wyłącznie Polacy. Kontakty ludności po 
obu stronach granicy były stałe367• Aż do XIX r. metryki okoliczne są 
pełne ślubów między osobami z obu stron granicy. 

Wśród ludności polskiej duży procent stanowiła drobna szlachta, 
osiedlająca się wśród chłopów bez praw szlacheckich. Widać to było dla 
niej korzystne, jeżeli decydowała się na wyrzeczenie się swych praw. 
Dzięki jej nazwiskom można ustalić pochodzenie niejednego osadnika. 
We wsi Janówka osiedlili się np. Porowscy, Pęscy, Zdrodowie, Drągowie, 
Łopieńscy, Samsonowie, Sliwowscy, Jabłońscy, Krassowscy itp., którzy 
przybyli tu ze wsi pod Sokołami i Wysokiem Mazowieckiem, z Porośli, 
Pęzów, Zdrod, Drągów, Łopieni, Jabłoni Samsonów, Sliwowa, Jabłoni 
Krassowa itp. W tej samej wsi osiedlili się też przybysze ze wsi Kołaki, 
Sanie, Zanie, Klimasze, Brajczewo i Zambrzyce pod Zambrowem. Mły
narz Maciej Bożejewski w Mazurkach w 1619 r. zapewne przybył z Bo
żejewa pod Wizną. We wsiach włości augustowskiej przeważali przyby
sze z Mazowsza z ziemi wiskiej, np. w Netcie: Rogowscy, Sokołowscy, 
Żelazkowie, Grajewscy, Dąbrowscy, Kokoszkowie. Z dalszego Mazowsza, 
aż spod Ostrowi Mazowieckiej, przybyli Lubotyńscy, Brewkowie, Fasz
czowie, Wyszomirscy itd. Tak dokładnego pochodzenia osadników rus
kich nie można ustalić. Jedynie nazwisko Ostryniec w Janówce wskazu
je na miejscowość Ostrynę za Grodnem. Stank Zabuzny i Tomek Za
buznik wskazują chyba na pochodzenie zza Bugu, ale raczej byli oni Po
lakami. Trochę też przybyło Litwinów, w Solistówce w 1525 r. mieszkał 
np. Jan Schomoyczyn, tj. Żmudzin. W Netcie występuje Jan Wojdyło, 
Grzegorz Żmudzin, Korewa, Jan Litwinek. W Rutkach Jan i Andrzej 
Litwinowie, w Tajnie Szczepan Litwin. 

Mieszczanie i przedmieszczanie augustowscy też częściowo byli pocho-

366 AGAD, dokument nr 4142 i Kapiciana �' oraz ASK, I 47, k. 137.
367 Jako ciekawostkę można podać, ie w kościele w św. Lipce na Mazurach 

jest napis, te była tu uzdrowiona w 1655 Katarzyna Thornaskowa z Bargłówki. 
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dzenia drobnoszlacheckiego. Mówi o tym spis rady z 1569 r. i nazwiska 
mieszczan augustowskich z metryk. W Augustowie w pocz. XVI! w. mie
szkają np. mieszczanie o nazwiskach: Łada, Puchalski, Rytel, Dąbrowski, 
Szymanowski, Ławski, Korytkowski, Dąbkowski, Borawski, Zaręba, Dmo
chowski, Chmielewski, Ugniewski, Strękowski, Bronakowski, Bogucki, 
Wnorowski, Kalinowski itd. W Żarnowie: Skrodzki, Wyrzykowski, Glin
ka, Grądzki, Obidziński, Sulima, Kutyłowski, Mocarski, Żebrowski.  itd. 
Nazwiska ich dowodzą pochodzenia z całego wschodniego Mazowsza. 
Rusinów w mieście i na przedmieściach nie było wielu, np. w 1605 r. 
w Biernatkach mieszkał Opanas Omilianczyk, zapewne przodek Omi
lianów, czyli Milanowskich, licznie do dziś tę wieś i okolicę zamieszku
jących. Osadnicy polscy pochodzili nie tylko ze wsi mazowieckich, ale 
również i z miast. W 1610 r. występuje np. Anna Łomzienczykówna 
(a więc z Łomży), Jan Bienkowicz z Nowogrodu, Stanisław Zdun z No
wogrodu, Jadwiga Niedźwiedzianka z Wąsosza itd.368. 

Nie dysponując spisami mieszkańców z XX w. nie mogę ustalić, jakie 
rodziny pierwszych osadników do dziś mieszkają we wsiach augustow
skich z XVI w. Mogę tylko podać ułamkowo, że od XVI wieku do dziś 
mieszkają Wyszomirscy, Grajewscy, Kolendowie, Wyszkowie, Polakowie, 
lub Polakowscy, Pruskowie, Dobrydniowie, Wardowie, Korzunowie, 
Kulikowie, Dziągi lub Dziądziaki, Wróblewscy, Kowalewscy, Kuklińscy, 
Popkowie, Ziarkowie, Chmielewscy, Bujnowie lu_b Bujnowscy, Gry
gowie, Rzepni lub Rzepnicy, Latkowie lub Latkowscy, Szarejkowie 
itd., którzy mimo różnych zniszczeń i epidemii przetrwali w różnych 
wsiach pod Augustowem. Wyjątkowo mieszkają w tej samej wsi co 
w XVI w., np. Dziądziakowie, Dąbrowscy, Wróblewscy, Wyszomirscy 
w Netcie, Korzunowie w Brzozówce, Polakowscy w Dręstwie, którzy już 
400 lat siedzą w tych samych wsiach. Większość rodzin najstarszych 
osadników zapewne wymarła. Po niektórych pozostały czasami nazwy 
pól czy łąk, np. Faszczowa Biel w Netcie. 

Silna przewaga ludności polskiej spowodowała szybką polonizację 
osadników pochodzenia ruskiego. Proces ten był widoczny już w roku 
1565, gdy osoby o nazwiskach ruskich miały już imiona typowe dla 
ludności polskiej, jak Stanisław czy Wojciech, lub polskie formy imion 
chrześcijańskich, np. Tomek a nie Chama, Józef a nie Osip. Polonizacja 
ta objęła także ziemie wzdłuż granicy pruskiej w kierunku północnym. 
W języku miejscowej ludności zwyciężył język polski w postaci gwary 
mazowieckiej, zacierając prawie zupełnie mieszane pochodzenie ludności. 

368 Księgi metrykalne par. Augustów z tego czasu nie zachowały się. Wielu 

mieszkańców Augustowa i okolicznych wsi występuje w księdze ślubów par. Ja
nówka z lat 1602-1645 w AD-Łomża. 



132 J. WISNIEWSKI 

Okre.� IV 

Początki osadnictwa na grądach bagiennych i nad Biebrzą (ok. 1560-1655) 

1. P o w s t a n i e d a l s z y c h d ó b r p r y w a t n y c h. Po pomia
rze włócznej zatrzymał się rozwój osadnictwa na zewnątrz. W dalszym 
ciągu odbywała się wewnętrzna kolonizacja w obrębie ziem już zasie
dlonych. Wkrótce ustała także wewnętrzna kolonizacja, zaczął się bo
wiem proces pustoszenia już zasiedlonych wsi, wywołany rozwojem go
spodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Nowe nadania królewskie spowo
dowały pojawienie się folwarków, które były również nowym typem 
osad jednodworczych. Ziemie między jez. Dręstwo i jez. Necko stano
wiły krótko wyłączną własność królewską. Została ona już naruszona 
w czasie kolonizacji, gdy nadano włóki plebanom, wyjęte spod władzy 
urzędników królewskich. Jak wiemy, do plebana bargłowskiego nale
żały 2 włóki w Bargłowie i 3 w Netcie, po plebana augustowskiego -

10  włók w Netcie (Borsuki) i 4 włóki szpitalne w polach miejskich A�gu
stowa. Dla plebana w Janówce przeznaczono 4 włóki w Janówce. łPop 
cerkwi w Augustowie otrzymał 2 włóki w Żarnowie. Włóki te były pYze
ważnie przemieszane w włókami poddanych królewskich albo mieszczan. 
Jedyny wyjątek stanowiły dobra najbogatszego plebana, rajgrodzkiego, 
który miał osobno wyodrębnione Wilkowo i Międzylesie Popowo 369• Te
mająteczki plebańskie nie doszły jednak do takich rozmiarów, jakie mia
ły dobra plebańskie w sąsiednim powiecie grodzieńskim, np. proboszcza 
w Berżnikach, który posiada 2 folwarki i 3 wsie370• W czasie pomiary 
nie powstały tu również prywatne folwarczki obdarowanych urzędni
ków i mierników królewskich, zasłużonych przy reformach gospodar
czych. Co więcej, w czasie pomiary zniesiono nawet duże folwarki z pla
nowanymi wsiami dla wójtów. Najbliższe wsie szlacheckie były dopiero 
pod Rajgrodem. 

Wkrótce także bliżej Augustowa pojawiła się prywatna własność 
i folwarki. Głównym inżynierem wojskowym i architektem króla Zyg
munta Starego, a następnie Zygmunta Augusta był Job (Hiob) P r e  y
t f u  s311• Pracował on przy budowach zamków w Kamieńcu Podolskim, 
w Wilnie, Krakowie, twierdzy w Tykocinie (1565 r.), dworu w Knyszy� 

3e9 Nowa nazwa Popowo pochodzi od dawniej używanego u nas określenia dla 
kapłana. Nazwami Popowo posługiwano się przy nazywaniu uposażenia probosz
czów, np. Popowo pod Prostkami było uposażeniem proboszcza w Ełku, Popowo 
pod Grajewem było prywatną własnością jednego z proboszczów w Wąsoszu, do 

probosz.cza w Łomży należała Popowa Góra tamże, itp. po. całej Polsce. 
370 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. sejneńskim.„, o.c., str. 123-126, 

212-213; t e  n ż e, Dz.ieje osadnictwa w pow. suwalskim„„ o.c„ str. 1 11-114. 

371 Używam tej formy, a nie Bretfus, ponieważ tak pisał się on i jego potomkowie. 
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nie i zapewne zameczku Wiesiołowskich w Białymstoku 372. Ten zasłu

żony dla obu monarchów budowniczy został też przez nich odpowiednio 
wynagrodzony różnymi dzierżawami dóbr królewskich, m.in. przed 
1568 r. otrzymał wydzielone z leśnictwa kryńskiego starostwo wasil
kowskie, a w końcu starostwo tykocińskie. Jeszcze wcześniej, bo przed 
rokiem 1 564, król wydzierżawił mu trzy wsie pod Augustowem, które 
następnie nadał mu na wieczność. Zygmunt August przywilejem wysta
wionym w Knyszynie 18.V.1564 r. nadał Jobowi Preytfusowi, horodni
czemu wileńskiemu, dzierżawcy olkienickiemu i lejpuńskiemu trzy wsie 
wraz z chłopami w starostwie knyszyńskim pod Augustowem: G r a b o
w o  z G i n  i ó w  k ą  (40 włók) i K a m  i o n k ę  (34 włóki) oraz zaścia
nek wójta Trojana, zwany P r u s k a  (3 wł. 23 .morgi) . .

Już wcześniej, bo 18.I.1 564 r. Piotr Chwalczewski, dzierżawca kny
szyński, na rozkaz królewski wprowadził go w posiadanie tych wsi i wy
dał też odpowiedni dokument, szczegółowo opisujący granice nadania, 
na których usypano kopce graniczne 373. Preytfus niedługo się cieszył 
sutym, jak na mieszczanina z pochodzenia, uposażeniem. Przed śmiercią 
(zm. 1571) zdążył za konsensem króla zbudować kościół parafialny 
w Grabowie, który uposażył w 3 włóki i dziesięcinę z Grabowa374. Dziś 
ani kościół, pod którym spoczął fundator, ani parafia nie istnieją; wraz 
z nim zaginął wszelki ślad po grobie tego wybitnego architekta wojsko
wego epoki renesansu w Polsce. Jeden z późniejszych właścicieli Gra
bowa w 1636 r. twierdził nawet, że Job Preytfus brał udział375 przy 
zakładaniu Augustowa. Bardzo możliwe, że pomagał on Chwalczew
skiemu w projektowaniu nowego miasta. Po jego śmierci dobrami za
rządzał drugi mąż żony Preytfusa, Maciej Strubicz, sekretarz i pisarz 
królewski, Ślązak z pochodzenia (wspomniany tu w 1577 i 1580 r.)376. 
Ten wybitny kartograf króla Stefana Batorego jest więc również zwią
zany z okolicą Augustowa. Dobra Grabowo nie tworzyły zwartej ca-

m J. G 1 i n k a, Zamek obronny ... , o.c., str. 68-72. Ten zasłużony historyk 
Białostoccz.yz.ny pomylił się łącz.ąc osobę Preytfusa z. Grabowem koło Sz.czuczyna. 

373 Tekst prz.ywileju w AGAD, Kapiciana 55, a regestry w Kapiciana 42 str. 
600 i w APP, 19, str. 455-456. 

m W 1579 r. ówczesny proboszcz augustowski protestował przeciwko tej fun
dacji i żądał dla siebie płacenia dz.iesięciny. (List M. Strubicza do Jana Zamoyskiego 
z. SO.XI.1579 r. w: ,,Archiwum Jana Zamoyskiego", t. I, Warsz.awa 1904, str. 375-377). 
A. J a  b ł  o n o w s k i, Podlasie, o.c„ t. II, str. 224--225. Kościół ten, wzmiankowany 
w 1636 r., nie miał już wtedy swego prz.ywileju fundacyjnego. (AGAD, Kapiciana 45, 
nr 51). Jesz.cze w 1673 r. było 5 poddanych (2 gospodarzy) plebana grabowskiego, 
którzy podlegali plebanowi w Bargłowie. (AGAD, ASK, I '70, k. 766). Cmentarz 
w Grabowie wzmiankowany w 1773 r. (AD-Łomża, metryki par. Bargłów}. 

375 List Adama Glinki Janczewskiego z IV. 1636 w AGAD, Kapiciana 45, nr. 51.
376 Archiwum J. Zamoyskiego, o.c., t. I, str. 375-377; K. B u c  z e k, Sląz.acy 

w kartografii polskiej w XVI w., Katowice 1937, str. 25-31; AGAD, ASK, I 47, 
k. 290, 292, 293. W 1577 r. w Grabowie była ponadto karczma i kuźnia. 
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łości, wieś Kamionka leżała osobno. Zniesiono w nich wieś Giniówkę 
i zaścianek Pruskę, zapewne łączyło się to z założeniem f o 1 w a r k n, 
który wyrugował częściowo chłopów z ich ziemi. Dwór wzniesiono na 
północny wschód od wsi, zapewne na miejscu wsi Giniówki, która miała 
nazwę od rzeczki płynącej z Gini do rz. Pruski. A może był to zameczek 
obronny, gdyż na terenie Grabowa występuje nazwa Zamczysko (przy dro
dze z folwarku do lasu). Tuż obok zapewne był kościół, którego resztki 
też mogły dać początek tej nazwie. Po Strubiczu dobra podzielone zo
stały między spadkobierców Preytfusa: Preytfusów (syn Gabriel, wnuk 
Samuel 1639-70) i Glinków Janczewskich. Strubicze siedzieli w Brze
zinach (Giełczynie) pod Tykocinem. Preytfusowie i Strubicze wsiąkli 
zupełnie w szlachtę podlaską. Preytfusowie najdłużej siedzieli w Ka
mionce (w 1662 r. jakiś ks. Preytfus, w początkach XVIII w. Zygmunt 
Preytfus, ożeniony z chłopką Marianną Fiedorowiczówną) 377. 

Drugi prywatny majątek powstał w związku z reformami w staro
stwie knyszyńskim. Zygmunt August wziął od Macieja Siekluckiego 
wieś Czechowczyznę alias Strzeżewo, której pola były częściowo po
trzebne pod staw - Jezioro Zygmunta Augusta, oraz 5 włók w Dolisto
wie z łąkami. W zamian nadał przywilejem z Knyszyna z 26.VIII.1568 r. 
dwie wsie - S o 1 i s  t ó w  k ę i W ó l k ę, liczące razem 27 włók 24 morgi 
z 4 włókami łąk na bielach, ale bez chłopów, którym król polecił prze
nieść się do innych wsi królewskich z całym ruchomym dobytkiem378• 
Następnie 9.XI.1568 r. Jakub Lipski wymierzył 2 włóki sianożęci na 
Łotocznem i 2 włóki w Liongwi na Bielach 379. Sianożęci na ł�otocznem 
to zapewne Solistowska Góra, obok której są uroczyska Łotok i Łągiew 
w bagnach na południe od Woznej Wsi. Tenże Lipski wobec ziemian 
Pawła Reszki, Mikołaja Żrobki i woźnego Marcina Kołaka wprowadził 
Siekluckiego w posiadanie nowych dóbr 3ao. Nadana Siekluckiemu Wólka 
to inaczej K o  n i e  c z  k i, o których inwentarz z 1571 r. mówił „sioło 
Konieczki.. . w odmianie oddano p. Siekluckiemu" l81. Wieś Konieczki alias 
Wólka według opisu granic Solistówki z 1561 r. leżała na północo-wschód 
od Solistówki. Zniesiono ją w związku z zakładaniem folwarku. Sieklucki 
dostał jeszcze później 2 włóki Solników, odłączone od wsi Żrobki Tobyłka. 
Sieklucki, korzystając z usunięcia chłopów, bez trudu założył sobie dwór 
i folwark, wieś zaś obsadził ludźmi z Czechowizny. Po Siekluckim, który 

37'1 AGAD, ASK, I 70, k. 743 i Kapiciana różne pudła; AD-Łomża, metryki par. 
Bargłów. 

311 Tekst przywileju w oblacie z 1570 r. w AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, 

nr 245, k. i3-13v. Mt zamiany z Brańska z 13.IX.1569 r. wpisany w AGAD, MK, 
108, k. 60v-62v. Regestr w Kapiciana 42, str. 355-356. 

3'79 List tego Lipskiego w oblacie z 1570, AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, 
nr 245, k. 14. 

310 List tegoż Lipskiego tamże, k. 14. Tamże na k. 15-18 dwa inne odpisy obu 
dokumentów. 

3a1 AGAD, ASK, I 47, k. 14. To samo dalej powiedziano o Solistówce. 
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był następnie starostą dóbr rajgrodzkich, siedział jego syn Wojciech 
z braćmi3B2. W XVII w. dobra te rozpadły się na Solistówkę i Solistowo. 
Solistowo należało do Glinków Janczewskich (m.in. do Jana, pisarza 
ziemskiego wiskiego), a Solistówka została podzielona między Siekluc
kich i Wojdowskich383. 

W XVI w. czołową postacią wśród dygnitarzy litewskich był Ostafi 
Wołłowicz z Dowspudy, który z niskich urzędów zawędrował na same 
szczyty, osiągając stanowisko kanclerza w. litewskiego. Po drodze gro
madził w swych rękach wielkie dobra, korzystając także z nadań Zyg
munta Augusta. W okolicy Augustowa posiadał on wraz z bratem Hre
horym, starostą mścibohowskim, dobra Dowspuda, o których granice -
jak wiemy - toczył się spór za czasów Bony384• W czasie pomiary włócz
nej nieznacznie je zmieniono3B5, aby w parę lai po wyjeździe Bony na
dać sąsiednie wsie przy spornej granicy. Zygmunt August przywilejem 
z Wilna z 22.VIII.1562 r. dał Wołłowiczowi trzy wsie: J a  n ó w k ę, 
P r u s k ę  i N o w ą  W o 1 ę 386, które wraz z dodaną puszczą pod jez. 
Necko utworzyły osobne dobra Janówka. Po śmierci Ostafiego Wołło
wicza (zm. 1587)387 ogromne dobra odziedziczyła jedyna jego córka Re
gina, żona Stefana Bonara, kasztelana krakowskiego. Po śmierci jej i jej 
męża (zm. 1592) nastąpił podział wielkiej fortuny między różnych krew
nych. Dowspudę początkowo trzymali synowie Hrehorego: Roman, sta
rosta rohaczewski, i Piotr, cześnik litewski 388• W wyniku dalszych zamian 

38Z Inwentarz star. knyszyńskiego z 1561, o.c., str. 287; Lustracje woj. podlaskie
go„„ o.c., str. 122; I. K a p  i c a  M i  1 e w  s k i, Herbarz, o.c„ str. 368; AGAD, ASK, 
I 47 k. 290, 398v; Arch. Potockich z Radzynia, nr 245, k. 3v. 

383 Część Siekluckich przez żonę Dorotę z Siekluckich wziął Paweł Jeziorkow
ski. W 1639-42 Adam Woydowski, przed 1676 Wojciech i Mikołaj Woydowscy, 
1690· Adam W., 1699-1706 Wojciech W., komornik bielski. (AGAD, Kapiciana 35, 
42-47). 

38ł Ok. 1557 r. Chwalczewski, ks. Pilchowski, Dybowski i Wojna Hryczynowicz 
znowu przeprowadzili ograniczenie dóbr Dowspuda i Lipsk (Murowany). Król, po
twierdzając nadanie na te dobra i wchody, również potwierdził to nowe ograni
czenie. (AGAD, APP, 18, str. 516, 605. Inne potwierdzenia tamże, 19, str. 510). 
Potwierdzenie działu dóbr tamże, 20 str. 24. Król osobnym listem przypomniał nie
wodniczemu grodzieńskiemu, że do dóbr Wołłowicza należy jez. Dowspuda i prawo 
łowienia ryb niewodem w części jez. Necko (tamże, 19, str. 571). 

385 Wzięto 2 morgi przerobków w lesie bojarów Chomętowskich, 6 włók i 5 mor

gów lasu Wiszniewo i Wysokiego, obok 7 morgów oraz koło Janówki 7 mr. W za
mian dano im koło Janówki 19 mr. i Pruski Małej 3 mr. (AGAD, MK, 410, str. 2059-
-2060; APP, 19, str. 571). Dzięki tym zamianom można było tworzyć we wsiach 
królewskich jednolite bloki pól. 

3811 AGAD, MK, 410, st. 1883-1902. 
387 T. W a s  i 1 e w  s k i, Testament Ostafiego Wołłowicza, „Odrodzenie i refor

macja w Polsce", t. VII (1962), str. 165-173. 
388 Już w 1592 r. urzędnicy królewscy oskarżyli ich o zabranie gruntów należących 

do leśnictwa perstuńskiego. Bardz.o możliwe, że spór dotyczył puszczy nad n:. Dow
spudą Ul jez. Necko (dziś las Pacowizna). 
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Dowspudę i Janówkę wzięła Filia, córka Iwana Wołłowicza, a żona 
1 v. Wawrzyńca Rudominy Dusiatskiego, starosty niederpolskiego, 
2 v. Franciszka Nikodema Kossakowskiego, starosty łomżyńskiego. Mo
że to ona założyła dwór i folwark Janówkę, który jest już w 1604 r. 
Niedaleko dworu został zbudowany młyn M a  z u r  k i  (jest w 1619 r.}, 
którego nazwę później także rozciągnięto na folwark Janówkę. Nazwa 
młyna zapewne pochodziła od nazwiska Mazurek (w 1562 r. w Janówce 
był chłop Szymon Mazurkowicz). W tym czasie też pojawia się nO\va 
wieś T o p  i ł ó w  k a  (jest w roku 1604, powstała po 1562 r.)389. Po Filii 
dziedziczył jej syn Stanisław Kazimierz Rudomina Dusiatski, starosta
herbopolski, który 22.XI.1623 r. za pozwoleniem swego wuja Eustachego 
Wołłowicza, biskupa wileńskiego, ponownie uposażył kościół w Janówce. 
Nadał plebanowi, Szymonowi Goworowskiemu, 3 włóki na folwark, 
3 włóki z chłopami oraz różne daniny z dworów w Dowspudzie i Janów
ce (18 beczek żyta, 20 beczek owsa, 2 beczki pszenicy, 4 beczki jęczmie
nia, 6 beczek gryki, 2 beczki grochu), a także od chłopów z obu dóbr, 
obejmujących razem 286 włók osiadłych. Dla szpitala dla ubogich (na 
12 osób) dał 1 włókę w Prusce i daniny ze dworu oraz organiście 1 włókę. 
Proboszcz został zobowiązany do nadzoru nad szpitalem, pomagania mu, 
utrzymania wikarego i nauczyciela390. Hojny fundator zmarł młodo 
i bezpotomnie. Dobra odziedziczyła przed 1639 r. jego siostra Anna Mar
cjanna (zm. 1643), żona Stefana Paca, podkanclerzego litewskiego. Od
tąd aż do 1831 r. dobra Dowspuda i Janówka pozostały w rękach możnej 
i czynnej w życiu politycznym rodziny Paców. Po Annie w wyniku dzia
łów wziął te dobra w 1644 r. syn Krzysztof Pac, późniejszy kanclerz 
wielki litewski (zm. 1684) 391 • .

, Nadania te przyniosły trzy największe zmiany w zasięgu dóbr kró
lewskich. Poza tym były jeszcze drobne zmiany graniczne. Zygmunt 
August, wysyłając w 1569 r. komisje rewizorskie do ponownego zbada
nia stanu dóbr królewskich, polecił im zbadanie możliwości podniesie
nia z nich· dochodów, osadzenia nowych wsi i usunięcia sporów granicz-

389 AD-Lomża, metryki par. Janówka. W tychże metrykach dwór Janówb a 
wzmiankowany w latach 160�1616. 

390 Kopia przywileju z Wilna 22Xl.1623 r. w B. Czart., rkp. 1777, str. 874--877; 
J. K u r c z e w s k i, Biskupstwo wileńskie„„ o.c., str. 247, powyisze dane błędnie 
odnfósł do Janowa. W 1822 r. uposażenie tego plebana obejmowało 216 morgów i 85 
prętów, złożone z następujących gruntów: 1) w poletku pod Mazurkami 4 działy 
zwane Półwłóczkowe - 60 mr. 2 pr„ 2) tamże kawał pola - 7 mr. 13 pr., 3) grunty 

organisty w poletku Podjabłońskie - 31 mr. 159 pr. Grunty szpitalne w trzech 
poletkach w Wielkiej Prusce - 98 mr. 3 pr. Grunty szkoły elementarnej w poletku 
Podmazurki - 17 mr. 76 pr. Tego roku pleban oddał te grunty Pacowi, który w za
mian dał 204 mr. 140 pr. w innych miejscach. (PAP-Suwałki, ks. notar. t. XIII, nr 50). 

391 J. W o 1 f f, Pacowie, Petersburg 1885, str. 150-151, 172; � K u r c z e w s k i,
Stan kościołów parafialnych w diecezji wileńskiej po najściu nieprzyjacielskim 
1655-1661, „Litwa i Ruś", t. III, z. l, str. � 
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nych. Do włości knyszyńskiej zostali wysłani ks. Adam Pilchowski i Ma
ciej Sawicki, sekretarz królewski, którzy tu już nie znaleźli warunków 
do założenia nowych wsi, dokonali jedynie więc zamiany gruntów mię
dzy Rutkami i Reszkami (wzięto 2 włóki, a dano Reszkom 3 włóki „zaś
cianku nierozrobionego gruntu przedniego") 392, 

2. K o n i e c p a ń s t w a R a d z i w i ł ł ó w u t w o r z e n i e 
s t a r  o s  t w a u g u s t  o w s k i e g o  i r a j g r o d z k i e g o. Większe 
zmiany przyniósł koniec państwa radziwiłłowskiego. Dobra rajgrodzkie 
i goniądzkie po śmierci Jana Radziwiłła, podczaszego litewskiego (zm. 
1542 r.), przeszły na jego trzy córki. Po działach rodzinnych w 1545 r. 
objęła je Petronela, żona Stanisława Dowoyny woj. połockiego (zgoda 
Zygmunta Augusta w 1551 r.) 393. Po jej bezpotomnej śmierci dobra 
objęła w 1564 r. druga córka Anna, żona Stanisława Kiszki, woj. witeb
skiego, która 6.VIl.1568 r. nadała prawo miejskie Rajgrodowi 394, a na
stępnie w dniu 15.IV.1571 r. osobnym aktem przekazała dobra rajgrodz
kie i goniądzkie Zygmuntowi Augustowi 39s. Tym samym na pograniczu 
Polski i W. Ks. Litewskiego przestało istnieć państwo Radziwiłłów 396. 

Powrót jego w ręce królewskie spowodował reorganizację podziału 
dóbr królewskich na północnym Podlasiu. Starostwo knyszyńskie po 
Piotrze Chwalczewskim objął w 1564 r. inny działacz, Hieronim Korycki, 
koniuszy królewski, rodem z ziemi stężyckiej. Zmarł on następnego ro
ku i w 1565 r. nowym starostą został - też na krótko, bo tylko do 
1568 r. - Stanisław Włoszek z Juchnowca, łożniczy królewski, a po nim 
Łęczyczanin Andrzej Dybowski {do 1569), który pierwszy zaczął używać 
obok tytułu 'starosty knyszyńskiego także tytułu starosty augustowskiego. 
Żaden z nich nie wywarł tak wielkiego wpływu, jak Piotr Chwalczew-

391 AGAD, ASK, I 47, k. 15 v; Instrukcja króla Zygmunta Augusta„. (w:) Ra
chunki podskarbstwa litewskiego 1648-1652, wyd. E. T y s z k  i e w  i c z, Wilno 1855, 
str. 55-58. 

393 Petronela Dowoynowa chciała w swych dobrach zlikwidować własność szla
checką i w latach 1547-1550 wytoczyła wiele procesów szlachcie rajgrodzkiej i go
niądzkiej o przywłaszczenie ziem, należących do jej dworów lub jej chłopów. (AGAD, 
ML, 211, str. 987-998 i tzw. ML, I B.31, str. 61-63, 239). 

39f Konfirmacje przywilejów królewskich dla Rajgrodu w AGAD, dokument nr 
4242 (August II z 25 (?). Xl.1718); nr 4209 (Jan III z 24.ll.1679 r.), nr 4284 (August III
z 22.XI.1744) ; nr 4342 (Stanisław August z 20.1.1775). Kopia rewersału polskiego przy
wileju lokacyjnego w Kapiciana 63. 

m Akt donacji w AGAD, MK, 410, k.146 v-149. List Ostafiego Wołłowicza, 
kasztelana trockiego z 6.JX1571 r. o przejęciu dokumentów na dobra Goniądz 
i Rajgród od Stanisława Stanisławowicza Dowoyny, woj. połockiego, w AGAD, 
dokument nr 8674. 

39& R. M i e  n i c k  i, Stanisław Dowoyno, wojewoda połocki, „Ateneum Wileń
skie", R.XII, Wilno 1937, str. 446. Jeszcze w 1569 r. był proces między Kiszczyną 
a Dowoyną o majętność po jego żonie (tamże, str. 472). Zob. też A. B o  n i e  c k  i, 
Poczet rodów ... , o.c., str. 273; A. J a  b ł  o n o w s k i, Podlasie, o.c„ t. II, str. 140, 244. 



1 38 J. WIŚNIEWSKI 

ski. Nawet późniejsze źródła nieraz powołują się na zarządzenia czy listy 
Chwalczewskiego lub jego działalność. Po Dybowskim starostą został 
Stefan Bielawski, także zwący się starostą augustowskim397, za którego 
rządów po powrocie Rajgrodu i Goniądza dokonano zasadniczych zmian. 
Starostwo knyszyńskie podzielono na trzy mniejsze jednostki. Wydzie
lono z niego leśnictwo knyszyńskie z siedzibą w Borsukówce i starostwo 
augustowskie. Do leśnictwa przydzielono Puszczę Knyszyńską z częścią 
wsi oraz odległe biele między rz. Nettą i Jegrznią. Grąd Polik.ów pozostał
w starostwie augustowskim, a grądy Kopytkowo i Jesionowo przydzie
lono do leśnictwa. Z dóbr Goniądz i Rajgród utworzono osobne staros
twa. Stefan Bielawski oddał starostwo augustowskie, a wziął goniądzkie. 
Odtąd starostowie knyszyńscy byli równocześnie starostami goniądzkimi. 

Starostwa rajgrodzkie i augustowskie dnia 21 września 1571 r. objął 
pierwszy starosta Pomorzanin, Marcin Dulski398, brat Jana, późniejsze
go podskarbiego wielkiego koronnego. Zygmunt August umierając za
pisał swe dobra w Wielkim Księstwie Litewskim swej siostrze Annie 
Jagiellonce. Po długich sporach Anna (żona Stefana Batorego) w 1581 r. 
zrzekła się dóbr po bracie na rzecz państwa w zamian za dożywotnią 
oprawę na części starostw, między innymi na starostwach augustowskim 
i rajgrodzkim, z których brała kwartę aż do swej śmierci w 1596 roku399. 
Po Dulskim oba starostwa trzymała jego żona Szczęsna z Rożnowa, 
a następnie od 1597 r. - ich syn Piotr Dulski z żoną Anną Zofią z Pretfi
czów, z którą w 1620 r. dostali ponadto leśnictwo knyszyńskie. Ich syn 
Krzysztof Dulski, dworzanin królewski, był starostą w latach 1632-1645 
i przekazał starostwo augustowskie Inflantczykowi Fryderykowi Den
hoff, pułkownikowi królewskiemu. Dulscy wynieśli się na Podole, gdzie 
już od końca XVI w. mieli wielkie dobra. Nie wsławili się rządami 
w starostwie augustowskim i rajgrodzkim. Wprost przeciwnie. Mimo 
zniszczenia ksiąg goniądzkich i innych podlaskich od czasu do czasu 
można w różnych zbiorach akt natrafić na kopie procesów i skarg na 
Dulskich, którzy gnębili chłopów i mieszczan (np. w 1616 r. mieszczanie 
rajgrodzcy skarżyli Piotra Dulskiego o zabieranie im ziemi, nadzwy
czajny ucisk i inne krzywdy). W 1664 r. wdowa po Denhoffie Anna Ma
dia ab H&kingen odstąpiła starostwo augustowskie Mikołajowi Jerzemu 
Masalskiemu, właścicielowi Raczek•oo. 

397 Inwentarz star. knyszyńskiego z 1561..., o.c., str. 291; AGAD, Arch. Potockich 
z Radzynia, nr 213, k.2; A. B o  n i e  c k  i, Herbarz. .. , o.c., t. I, str. 214; t. V, str. 127; 
Matricularum Regni Poloniae Summaria, cz. V, Warszawa 1919, wyd. T. W i e r  z
b o w s k i, nr 4425, 4428. 

398 AGAD, ASK, I 47, k.16 v. 
m Lustracje woj. podlaskiego ... , o.c„ str. XXV--.XXVI. 
400 AGAD, Kapiciana 62, MK, 42, 192, k.37; A. B o  n i e  c k  i, Herbarz. .. , o.c., t. V, 

str. 80-81 ; Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, str. 14, 366; Lustracje woj. 
podlaskiego z XVI I w. (w przygotowaniu). 
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Utworzenie starostwa augustowskiego zostało poprzedzone włącze
niem jego ziem do Korony wraz z woj. podlaskim, które jako dawna 
ziemia polska zostało odłączone w 1569 r. od W. Ks. Litewskiego. Król 
specjalnymi uniwersałami wezwał szlachtę podlaską do złożenia przy
sięgi na wierność koronie polskiej i królowi polskiemu. Dnia 14 maja 
1569 r. zjechało się około 4 tysięcy szlachty ziemi bielskiej do Bielska. 
Stawiła się również szlachta spod Rajgrodu i Augustowa: Aleksy Żrobek, 
Marcin syn Jana Żrobek, Paweł syn Wojciecha Reszka, Jerzy syn Toma
sza Kukowski, Jakub syn Wojciecha Karwowski z Krosiewa, Filip Gra
bowski, Mikołaj Ossowski, Jakub syn Stanisława Przestrzelski, Paweł 
syn Jana Sulewski, Wojciech syn Konstantego Sulewski, którzy złożyli 
przysięgę w imieniu swoim, w imieniu ToczyłowskisJl oraz swych ojców 
i braci, którzy nie mogli przybyć z racji chorób, czy leż przebywania 
daleko na służbie4°1• Byli oni już wolną szlachtą, ale jeszcze w 1588 r. 
pociągano ich o prawa do ich dóbr4<12_ 

3. W y d z i e 1 e n i e don 1 s z y c h w o l n y c h w ł ó k, d r o b n y c h 
d z i e r ż a w i d z i e r ż  a w y  t a j e ń  s k i  e j ; s p  a d  e k z a 1 u d  n i e  -
n i a. Po Zygmuncie Auguście i krótkich rządach Henryka Walezego 
władzę objął energiczny Stefan Batory, król-wojownik. Dążąc do stwo
rzenia silniejszej armii spowodował uchwałą sejmu z 1578 r. powołanie 
oddziałów piechoty chłopskiej, zwanej łanową lub wybraniecką. Na 20 
łanów w dobrach królewskich stawiano jednego wybrańca. W tym celu 
polecono w dobrach królewskich wydzielić osobne włóki, tak zwane wy
branieckie, na których siedzący chłopi, zwolnieni od innych obowiązków, 
zobowiązani byli do służby w tej piechocie. Wydzielenie tych łanów na
potykało na duże trudności ze strony dzierżawców dóbr królewskich. 
W starostwie augustowskim wydzielono 19  włók wybranieckich. Według 
danych lustracji z 1664 r.: w Bargłowie 4,5 włóki, w Netcie 3 włóki, 
w Tajnie 4, w Rudkach - 24oa, w Dręstwie - 2, w Brzozówce - 1,5, 

w Woznej Wsi i Bargłówce po 1. Pierwszymi wybrańcami według spisu 
wybrańców z 1579 r. zostali: w Bargłowie - Frąc Popiel, Jan Jaczkowicz, 
Jan Wójt i Wawrzyniec Aleksowicz; w Netcie - Grzegorz Faszczyc, 
Marcin Szpakowski i Ambroży Tyborowski; w Brzozówce - Stanisław 
Olichwier; w Woznej Wsi - Jakub Młynarz i Paweł Barszcz; w Drę
stwie - Matys Grodzki i Stanisław Rogowski; w Tajnie - Piotr Zdun, 
.Jan Łazarz i Józef Wyszkowicz; w Bargłówce - Sak Marcinowicz oraz 
w nie odczytanej wsi - Jan Roczkowicz404. Wybrańcy stanowili pod 

-io1 Akta Unii ... , o.c., str. 262--263. 
401 Volumina Legum, o.c., t. II, str. 264. 
403 W XIX w. w Rutkach wymierzono 108 morgów wybranieckich. (Słownik ge

ografici.ny, o.c„ t. IX, str. 495). 
4o4 „Regestr spissywanya i obieranya lyudzi piesz.ich wedle uniwersyału JKM 

i wedle konstitucje sejmu warszawskiego w RP 1578 będącego„. 1579 spissany" 
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Augustowem najlepiej usytuowaną kategorię ludności chłopskiej. We
dług przywileju Zygmunta III wybrańcy tajeńscy (Warszawa 28.I.1591 r.) 
wolni byli od wszelkich robót dworskich, podwód, czynszów, poborów 
(tj. pcdatków), podymnego, stacji żołnierskich, stróży dwornej i wszel
kich innych ciężarów. Mieli prawo wolnego posiadania swych włók, 
wolnego rąbania drzewa i chrustu w puszczach i borach sąsiednich na 
opał i budowę domów, wolnego warzenia piwa i palenia gorzałki na 
własną potrzebę. Ich jedynym obowiązkiem była służba wojenna40s, którą 
w tym czasie rzeczywiście pełnili. W 1595 r. np. wybrańcy augustowscy 
od kilkunastu tygodni byli w domu nieobecni406. Byli zapewne na wy
prawie hetmana Stanisława Żółkiewskiego przeciw Kozakom. Większa 
swoboda i zamożność wybrańców wzbudzała zazdrość wśród sąsiadów
i była źle widziana przez starostów, którzy nie mogli na nich narzucić 
różnych ciężarów. 

Włóki wybranieckie nie były jednymi wolnymi włókami we wsiach 
królewskich. Po 2 wolne włóki posiadali wójtowie we wsiach Netta, Tajno, 
Dręstwo, Bargłów i Rutki. Wójt grabowski kiedyś miał nawet własną 
wioseczkę Pruskę o 3 włókach, którą zniesiono po odpadnięciu Grabowa od 
dóbr królewskich. Jedna włóka była w niej przeznaczona na miernika. 
Osobnym listem królewskim w 1565 r. zostały wydzielone dwie włóki 
w Netcie dla młynarzy augustowskich. Jedną włókę przeznaczono w Bar
głowie dla tak zwanego służki, którego obowiązkiem zapewne było wo
żenie listów starościńskich. Został nim Mazowszanin, drobny szlachcic, 
Wojciech Pomaska ze wsi Pomaski pod Makowem Mazowieckim. Włóka 
ta później zniknęła ze spisów włók bargłowskich. 

Właścicielem tych wolnych włók pozostał skarb królewski, ale z cza
sem zaczęto je rozdawać w dożywotnie dzierżawy szlachcie. Nadawano 
w dożywocia włóki wójtów, którzy wraz ze wzrostem ucisku i likwidacją 
swobód wiejskich zaczęli zanikać jako instytucja samorządu wiejskiego. 
Nadawano też włóki puste, opustoszałe i tzw. zaścianki. Stały się one 
dożywotnim uposażeniem drobnych urzędników dworów starościńskich 
i emerytowanych starych, różnych kategorii, służebników dworu królew
skiego. Brała je również w dzierżawę okoliczna szlachta. W 1561 i 1580 r. 
trzy włóki w Woznej Wsi dzierżawił Marcin Grajewski z Grajewa407• Król 
Henryk 2.III.1574 r. nadał w dożywocie Pawłowi Kossakowskiemu, pi
sarzowi swej kancelarii, „sioło" Rudki i Jeziorki w trakcie augustow-

w AGAD, ASK, I 62, k. 151-151 v. Na 440 włók osiedlonych w obu starostwach 
wyznac:zono 22 wybrańców. 

405 Streszczenie tego przywilej u w AGAD, Arch. Potockich z. Radzynia, nr 245, 
k. 34v. Przywilej Jana Kaz. z 22.IIl.1650 w MK 191, k. 333--334. 

406 AGAD, Kapiciana 62. 
407 Inwentarz star. knyszyńskiego z 1561..., o.c., str. 285; A. J a  b ł  o n o w s k i, 

Podlasie, o.c., t. I, str. 115. 



Rys. 12. Bagna na północny zachód od Lipska. Do tego miejsca dotarło w X!VI w. 
osadnictwo idące ze wschodu. 

Rys. 13. L i p s k, pow. Dąbrowa. Dawne miasto. 

[L41J 
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skim '"· Wsie te zostały nadane, gdyż były pr{:lwie puste. Król Stefan 
przywilejem z 4.VIII.1576 r. na prośbę starosty Dulskiego zwolnił Jakuba 
Lipskiego, wieloletniego podstarościego augustowskiego i rajgrodzkiego. 
z płacenia 4 florenów, 2 beczek owsa i 3 wozów siana za 6 włók w Bar
główce. Ten Lipski trzymał później 4 włóki w Bargłówce i 4 włóki w Prus
ce. Jedną włókę w Netcie miał arendarz robót leśnych Olbrycht Nie
miec40'. W 1580 r. Stefan Batory przywilejem z Grodna z 5.III.1580 r. 
nadał w dożywocie pisarzowi dworu rajgrodzkiego, Marcinowi Janko-
wieckiemu, 6 włók i 10 mórgów koło siedlisk zwanych Pruskie (a więc 
koło wsi Pruska)410. Może to był początek folwarku W ó l k a, którego 
nazwę wymienia dopiero lustracja z 1616 r. zwracając uwagę, że Wólka 
jest „niedawno zasadzona w gruncie dobrym". Folwark Wólkę (9 włók) 

,założono razem z wsią Wólką (9 włók) między Pruską i bagnem Gniłki. 
Nie osiedlony przez miasto Augustów Zaścianek (12 włók) został dany 
wraz z wójtostwem augustowskim chirurgowi królewskiemu, Jaroszowi 
Poznańczykowi. Za burmistrza Wawrzyńca Białka miasto w 1584 r. od
kupiło ten Zaścianekm. 

Na jeszcze v.iększą skalę rozdawnictwo rozwinął król Zygmunt III, 

który ponownie miastu odebrał Zaścianek i dał go 23.IX.1600 r. wraz 
z wójtostwem augustowskim Jerzemu Burbachowi, swemu sekretarzowi, 
nobilitowanemu w 1609 r. Miasto nie chciało go dopuścić, więc król 
wystosował do burmistrza i rady list nakazujący wykonanie polecenia 
królewskiego412• W 1616 r. 10 włók w tym Zaścianku trzymał Krzysztof 
Dulski, późniejszy starosta augustowski, a 2 włóki Malcher Dąbrowski 
z źoną. W części Dulskiego na 4 włókach siedzieli chłopi, a 6 uprawiał 
sam z pomocą 6 ogrodników. Był on równocześnie posesorem wójtostwa 
augustowskiego. Po nim w 1 6 45 r. wójtostwo otrzymał przywilejem 
z 12.VII.1645 r. Kasper Srebrowski, który w 1670 r. jeszcze je posiadał113. 
Zaścianek w 1650 r. miał Preytfus, trukczaszy królewski, a w 1653 r. 
dostał go Jan Kazimierz Srzedziński, pisarz skarbu królewskiego, W Je
ziorkach 8 włók pustych, błotnistych i w zaroślach trzymał w 1616 r. 
na mocy przywileju króla potomek wójtów z Netty, Adam Srebrowski 
z żoną Zofią z Wykowskich. Zaścianek przy Rudkach (5 włók) dostał 
od króla Rydzewski „na rozkopanie". W 1616 r. trzymał go jego syn Jan 
Rydzewski. Jan Żrobek, cześnik podlaski, :wziął drugie 5 włók pustych 
w Rudkach po Wojciechu Kossobudzkim, komorniku królewskim. Na 
włókach tych pod Rutkami powstała L i p  ó w k a, której załoźenie 

4°'& AGAD, MK. 1121 k.52-·-52 v. Król Stefan przywilejem z 10.V.1576 r. zatwier-
dził go \V posiadaniu. tego dożywocia (tamże, 114, k,12 v·-14) . 

.;09 Tamże, 114, k. 150v-151; Lustracje woj. podlaskiego, o.c., str. 113� 114, 117. 
no Kopia przywileju w AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245, k.21. 
411 J. J a r  n u t  o w s k i, Miasto Augustów, o.c., str. 152. 
412 A. B o n i e c k i, Herbarz.„. o.c., t. II, sir. 251; AGAD, Kapiciana 62. 
413 AGAD, Kapjciana 43, nr 45; ASK, I, 70, k. 735; Dz. XVIII. nr 64, str. 604. 
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w czasie pomiary nie doszło do skutku. W 1640 r. w metrykach parafii 
Janówka wspomniana jest Lipówka Srebrowskich. Tamże jakieś 5 włók 
w zaściankach posiadał Balcer Kukowski na podstawie cesji Zofii Dulskiej. 
Rejestr pogłównego z 1662 r. wymienia 3 posesorów Lipówki: Kaspra 
Srebrowskiego, Aleksandra Srebrowskiego i Baltazara Kukowskiego, 
wszystkich bez chłopów. W 1616 r. 4 włóki z 2 ogrodnikami w Bargłówce 
dzierżyła Zofia l v. Zrobkowa, 2 v. Szulborska. W 1612 r. Piotr Dulski, 
starosta rajgrodzki i augustowski, za zgodą króla cedował w posesję 
wieś Zrobki (7 włók), tj. dzisiejszą Tobyłkę, Janowi Żrobkowi, cześnikowi 
podlaskiemu, i jego żonie Jadwidze z Brzozowskich. W tej wsi tylko 
2 i pól włóki były osiadłe, a reszta była pusta. Wólkę pod Pruską osobnym 
konsensem trzymał w 1616  r. syn starosty Marcina Dulskiego, Wojciech 
Dulski, który cedował w 1625 r. „Pruską Wólkę" swojemu synowi Marci
nowi. W 1637 r. Wólka i Pruska weszły do dzierżawy tajeńskiej. Również 
młyny królewskie były dawane w dzierżawę szlachcie. Młyny w Augu
stowie (Baranowiczowski i Fridrichowski) trzymał Sylwester Felicki •1•. 

Wójtostwo tajeńskie w 1565 r. było w posiadaniu wójta-chłopa Jana Bolą
kiewicza, którego potomkowie weszli do stanu szlacheckiego. Jeszcze 
w XVII w. przez kilka pokoleń trzymali wójtostwo w Tajnie jako jego 
dzierżawcy. W 1639 r. król Władysław IV nadal je w dożywocie Krzyszto
fowi Boląkowskiemu, który z kolei cedował w 1649 r. synowi Janowi, ten 
miał je jeszcze w 1664 i 1698 r. Wójtostwo w Dręstwie trzymał dożywotnio 
szlachcic Wojciech Wrocieński. W 1650 r. 5 włók w Netcie (łany Bedna
rzowski, Suczyński, Łosinkowski, Piotraciowski, Głuchowski) miał l\fagnu
szowski, a w 1653 r. dostał Rzędkowski, rotmistrz oddziałów wybraniec
kich. W tejże Netcie w 1650 r. 3 włóki posiadała jakaś pani Żeromska m. 

To rozdawanie w dożywocie włók pustych, zaścianków i wójtostw 
spowodowało powstanie w królewskich wsiach chłopskich folwarków, 
których przedtem nie było i których nie planowano. Powstaniu folwar
ków sprzyjały również dobre warunki spławu zboża bezpośrednio do 
Gdańska. Spław rozpoczynano w Woznej Wsi i w Goniądzu. Takie większe 
i mniejsze folwarki powstały w Netcie (dwa), Zaścianku, czyli Uściankach, 
Jeziorkach, Lip6wce, Bargłowie, Bargłówce, Dręstwie, Źrobkach, Toby lee, 
Prusce i Wólce41'. Folwarki te w odróżnieniu od folwarków tworzonych 
w czasie pomiary wlócznej nie stanowiły osobnych osad i nie miały wy-

414 }\GADf ASK, I, 70, k.735 v; Dz. XVIII, nr 64, str. 605� Arch. Potockich z Ra
dz:yn_ia, nr 245; k. 34, 74-76; Oddz. 391 k. 7, ks. 65; Lustracje woj. podlaskiego z XV!I w. 
('\V przygotowaniu); Archiw, Carstwa Polskogo) cz.. 1, wyd. I. S. R j a  b i  n i n, ł.'Io
sk'\va 1914, str. 86; A. B o n i e c k i, Herbarz. ..• o.c„ t. "il, str. 81. 

-!rn AGAD, Arch, Potockieh z Radzynia, nr 245, k.34, 74-76; ASK, LIV, r.r 2. 
k.123 v; Dz. XVIII, nr 64, str. 605; Oddz. 39, ks. 7. k.65 a.

416 Lustracja z 1616 r, wylicza dochody z folwarków Wólka, Zaścianek, Jeziorki, 
za.ścianek przy Rudkach, w Rudkach i Bargłówce, (Lustracje woj. podlaskiego 
z XVII w., o.c.). 
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o<lrębnionych bloków pól. Ich ziemie były zmieszane w &'Zachownicy 
gruntów chłopskich. 

Również dalsze dzielenie starostw na mniejsze jednostki powodowało 
powstawanie dalszych folwarków. Krzysztof Dulski posiadał jeszcze 
w swym ręku oba starostwa i wójtostwo augustowskie, ale za jego rzą
dów w 1 637 r. oddzielono od starostwa augustowskiego klucz wsi zwany 
wójtostwem tajeńskim (Tajno, Bargłówka, Orzechówka, Wozna Wieś 
Mała, Wólka, Pruska, Piekutowo, młyn w Woznej Wsi, młyn Smiłowski 
w Augustowie), który otrzymał brat starosty Kazimierz Dulsk\417. Ten 
Dulski w 1 639 r. odstąpił go Janowi Denhoffowi, dowódcy gwardii przy
bocznej króla, bratu Fryderyka Denhoffa (od 1 6 45 r. starosty augustow
skiego). Odtąd klucz ten tworzył osobną d z i e r ż  a w ę  t a j e ń s k ą, 
zwaną z czasem starostwem tajeńskim. Po Janie Denhoffie, zmarłym na 
stanov<.isku generała lejt.nanta wojsk cudzoziemskich króla, objął tę dzier
żawę w 1 664 r. jego syn Władysław Denhoff, pułkownik królewski (zm. 
1672 r.). W tyn1 samym czasie została zerwana „unia personalna" staros
twa augustowskiego z rajgrodzkim. Po Krzysztofie Dulskim starostwo 
rajgrodzkie wziął w 1645 r. Inflantczyk Jan Berg z Karmelu, pułkownik 
królewski; augustowskie Fryderyk Denhoff, też Inflantczyk i pułko,,,'!lik 
królewski , a wójtostwo augustowskie -· miejscowy Kasper Srebrowski m. 
Odtąd starostwo rajgrodzkie stanowiło jakby uposażenie wyższych ofice
rów królewskich, pochodzących z Inflant: Todwenów, Felkersambów 
i Grothusów. 

W czasie podziału starostw zmieniono przynależność paru wsi. Dręstwo, 
Krosiówka i Barszcze zostały przeniesione ze starostwa augustowskiego 
do rajgrodzkiego. Dla nowych dzierżawców trzeba było założyć nowe 
dwory i folwarki. Do tego czasu rezydencja starosty obu starostw znaj
dowała się we dworze na grodzisku w Rajgrodzie. Folwark starościński 
starostwa augustowskiego utworzono w Netcie, wykorzystując włóki 
puste i inne. N owi starostowie zabrali się do dalszej rozbudowy gospo
darki folwarcznej. Powstały nowe folwarki w Bargłówce i Orzechówce. 
W tej ostatniej chłopów w ogóle usunięto, a ich miejsce zajął folwark 
i ogrodnicy folwarczni, uposażeni w tak zwane ogrody. Zapewne w tym 
też czasie powstał folwark T a j  e n  k o  M a ł e  na wschodnim brzegu 
jez. Tajno i obok "ieś tejże nazwy. Nie ma ich w akcie intromisji 
z roku 1639, choć już w metrykach parafii Janówka w 1629 r. wspom
niany jest Grzegorz Chrzanowski de Taienko llilinor. Jest też w kwitach 

417 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia. nr 245, k.24, 34-38 v. Tam lustracja 
dzierżawy tajeńskiej z 1664 r.� przywilej z 25.IX.1 63.7 i akty intromisji. 

<118 AGAD1 MK� 192, k.37; Kapiciana 42-55 ; Księgi lleferendarii Koronnej, nr 6, 

k. 157 v-158 v. nr 7, k,120 v-122 , nr 9� k.124--124 v; A. B o n i e c k i, Herbarz.. .. , 

o.c., t. I, str. 169, t. IV, str. 254, t. V, str. 80--81; K. P u !  a s  k i, Kronika polskich 
rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. 1, Brody 1911, str. 00-60; Volumina 

Legum. o.c., t. III, str. 14, 144, 366. Lustracje woj. podlaskiego z XVII w. (w przygot.). 
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poborowych pogłównego z 1661 r. jako Tajno Małe seu Tajenko••'. W Ta
jenku rezydował dzierżawca tajeński. 

Tak znaczne zwiększenie się ilości folwarków stało się przyczyną 
narzucenia wielkich obciązeń pańszczyźnianych na chłopów, jeszcze 
w 1576 r. zupełnie od nich wolnych. Co więcej, pańszczyzna i inne 
obciążenia były stale przez starostów podwyższane, co z kolei sprzyjało 
zbiegostwu i dalszemu pustoszeniu wsi. Pozostający na swych gospodar
stwach chłopi próbowali się bronić przed rosnącym uciskiem i wyzyskiem 
podnosząc bunty i wytaczając procesy przeciwko swym ciemiężcom przed 
sądami królewskimi. W 1639 r. chłopi z Tajna, Woznej Wsi i Bargłówki 
oskarżyli Kazimierza Dulskiego· o nadzwyczajny ucisk, zarzucili mu, że 
niezgodnie z dekretem sądu referendarskiego zmusza ich do nadzwyczaj
nej pańszczyzny (z włóki 16 dni, tj. musieli pracować po 2 -3 osoby 
z włóki przez cały tydzień, a z ćwierci - 3 dni w tygodniu), pędzi ich 
do stróży folwarcznej w dzień i w nocy po sześciu z końmi i kiedy chce 
do pielenia. Wyciąga od nich różne nowe daniny i wysokie czynsze. 
Przyniewala do dawania podwód aż do Królewca. Zarzucali także Dul
skiemu, że porozpędzał wielu poddanych, a ich domy i bydło zabrał do 
folwarku. Przy sposobności oskarżyli matkę Dulskiego, że odebrała im 
dawne przywileje. Stający w .imieniu dzierżawcy namiestnik Kulikow
ski odpowiedział, że czynsze, daniny, stróżę i podwody do młyna pobiera 
zgodnie ze zwyczajem, jaki tu zastał, a za pustki nie odpowiada, b6 
one już tu były. Zaprzeczył, źe wyciąga nadzwyczajną pańszczyznę; 
według niego chłopi służą z włóki tylko 6 dni, a z półwłóczka 3 dni. 
Do Królewca jeżdżą tylko raz w roku po śledzie. Król wysłał komisarzy, 
Jana Racibora Starczewskiego i Jana Franciszka Lubowickiego 42•, swo
ich sekretarzy, którzy otworzyli sąd w Rajgrodzie 9.IX.1639 r. w domu 
Jana Jaworowskiego, obwołany przez woźnego Jakuba Niemirę. Po wy
słuchaniu obu stron komisarze wydali dekret, którym zmniejszyli pań
szczyznę do 4 dni z włóki, 2 z półwłóczka (od wschodu do zachodu 
słońca z przerwą dwugodzinną w południe w Jecie i godzinną w zimie), 
którą mają pełnić tylko na najbliższym folwarku. Chłopom z Woznej 
Wsi, ponieważ mają piaszczyste ziemie, zrriniejszyli odpowiednio do 
2 i 1 dnia. Ilość gwałtów ograniczyli do trzech dni (po jednym do 
oziminy, jarzyny i siana), stróżę do 2 dni w folwarku starosty, po jed
nym w innych, i to pieszo z siekierą, podwody do Królewca do jednej 
w roku z 5 włók, saniami w zimie. Staroście pozwolono brać podwody 
do młynów tylko gdy jest dobra droga (do 2 mil), do gwałtu przy na
prawie grobli młyńskiej, do odwożenia zboża do spławu do Goniądza 
lub Woznej Wsi, ale tylko na jeden dzień i bez obciążania wozów (na 

419 AGAD� Areh. Potockich z Radzynia, nr 245 k.43. 
4w Lubowiecki. późniejszy kasztelan wołyński, był czynny w życiu publicznym 

Polski w tych latach (A. B o  n i e  c k  i,. Herbarz„., o.c., t. XV, str. 88). 

10 Studia i matedały 
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jeden wóz tylko 2 beczki miary augustowskiej). Gdyby w czasie pod
wody stracili więcej dni, wówczas należy im to wytrącić z pańszczyzny. 
Zmniejszyli tez daninę od bartników - od 10  barci tyiko jedna miednica 
miodu. Komisarze zwolnili Dulskiego od zarzutu rozpędzania poddanych, 
bo niedawno objął dzierżawę. Obie strony nie zgodziły się z niektórymi 
punktami (starosta co do pańszczyzny z Woznej Wsi, a poddani -
robót i gwałtów), od których postanowili apelować. Komisarze królewscy, 
wydając dekret przychylny chłopom, uzasadnili to tym, aby „zbiegłych 
poddanych nazad zwołać i . . . pustki osadzić". Dlatego też Dulskiemu 
nakazali, aby nie dopuszczał do powstawania pustek, niszczenia opusto
szałych domów chłopskich i aby w razie powrotu zbiegłych poddanych 
oddał im bydło 421. Jaki był skutek tego dekretu, nie wiadomo. Świadczy 
on, że starostowie narzucali coraz większą pańszczyznę i że byli przyczy
ną zbiegostwa chłopów i pustoszenia wsi, a tym samym spadku zalud
nienia. Chłopi z innych starostw też się sądzili ze starostami. W dniu 
27.XI.1639 r. ks. Jakub Wierzbięta Doruchowski, referendarz koronny, 
wydał w Warszawie dekret w sprawie chłopów z Dręstwa, Judzik i Kro
siówki, w którym orzekł, że poddani z Dręstwa nie powinni odbywać 
pańszczyzny ani żadnych innych powinności. Są jedynie zobowiązani do 
płacenia czynszu i odprawiania trzech tłok z półłanku na rok po jednym 
(do oziminy, jarzyny i koszenia). Wolno im łowić ryby w rzece małymi 
watami i więcierzem4aa. 

Również miasto Augustów chciało mieć swoje wsie i swoich chłopów 
pańszczyźnianych. Liczne były bowiem w Polsce miasta królewskie, któ
re miały własne wsie, więc burmistrz i rada miasta Augustowa próbowali 
zamienić przedmieścia Biernatki, Żarnowo, Turówkę i Uścianek w swoje 
wsie, a ieh mieszkańców -- w swoich poddanych. Przedmieszczanie wi
dząc, co im grozi, zwrócili się ze skargą do .królowej Anny, oskarżając 
burmistrza i radę „o pewne krzywdy, grabieży i niemałe uciążenia, 
a najwięcej o to, że ich zniewalają ku wielu rzeczom, jakoby własne 
poddane swe . . .  chcą, aby byli ich poddanemi, chcąc jem ahsolute pa
nować i rozkazować jako własnem poddanem". Wezwano więc obie strony 
przed Radę Koronną i królową. Królowa 1 9.IX.1584 r. "''Ydała w War
szawie dekret, którym ,uznała postępowanie burmistrza i rady za bezpraw
ne, · i orzekła, że „obywatele we wsiach przerzeczonych Biernatkach, 
Żarnowie, Turówce i Uścianku są przedmieszczanie augustowscy, równe 
prawo i wolności wszystkie z mieszczany augustowskimi mający.„, ta
kież też wolności i prerogatywy swobód wszelakich, których mieszczanie 
używają„. (mają) ci przedmieszczanie używać . . . i na urzędy miejskie, 
w ławice brani być mają, a bez ich bytności i wiadomości nic na nich 

421 Nadniszcz.ony oryginał dekretu w AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245. 
k,30-33. Tamie na k.26-29 czytelniejsza i lepiej zachowana kopia. 

· 

422 Streszczenie w lustracji star. rajgrodzkiego z 1663 r. w KRSW 4762, k. 177. 
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nie ma być stanowiono". Następnie nakazała zwrócić wszystkie niesłusz
nie pobrane opłaty i daniny423• Sprawa więc zakończyła się pomyślnie 
dla mieszkańców przedmieść. Nie stał się ich udziałem los chłopów z są
siednich wsi królewskich, na których narzucono pańszczyznę i którzy 
gnębieni i uciskani, zmuszeni byli opuszczać swe domy i gospodarstwa 
i szukać lepszych warunków gdzie indziej. 

4. P o w s t a n i e w s i n a g r ą d a c h b a g i e n n y c h i r o z -
w ó j k o 1 o n i z a c  j i n a d  r z. B i  e b r  z ą. Ciężka sytuacja społeczno
-gospodarcza ludności chłopskiej nie sprzyjała rozwojowi osadnictwa. 
Wprost przeciwnie - w pierwszej połowie XVII w. powodowała ona 
spadek zaludnienia we wsiach podaugustowskich. Również wykarczowane 
w ciężkim trudzie pola zaczęły pustoszeć. Część ich zabierał folwark, 
a część porosła krzakami. Nie zmniejszyło to jednak zasięgu osadnictwa. 
Z drugiej strony nie było więcej odpowiednich obszarów do dalszej ko
lonizacji. Starostwo augustowskie było już skolonizowane, dzierżawa ta
jeńska ze względu na wielkie bagna nie miała większych możliwości do 
osiedlania. Do zamieszkania i rolniczego zagospodarowania nadawały się 
tu jedynie tak zwane grądy, o czym już w 1565 r. pisali rewizorzy włości 
augustowskiej. Zwrócili też na nie uwagę starostowie. Starosta Marcin 
Dulski listem wydanym w Rajgrodzie 23.VI.1582 r. pozwolił Markowi 
Konozie i jego żonie Elżbiecie „wyrobić" pola na grądzie P o  1 i k ó w  
i osiedlić się dożywotnio na czynszu. Królowa Anna przywilejem z War
szawy z 3.V.1585 r. potwierdziła list Dulskiego424, a Dulski w 1587 r. 
osobnym dokumentem opisał granice nadania (5 włók), które poprowa
dzono od pierwszego znaku nad rz. Nettą, od jerzezwy•2s zwanej Tłumem 
do olszy na Czarnym Grądzie (który wyłączono z nadania), stąd obok 
dwóch brzóz i jednej na bielach - kolo budzisk bartnickich, dwóch 
kopców, olszy na dolistowskiej drodze, przez róg olszyny, obok dębu 
rosochatego na grądzie Chrościewina nad Nettą i stąd do T!umu42'. Spad
kobiercy Konozy otrzymali nowy przywilej od króla Jana Kazimierza 
w 1661 r. Obowiązkiem Konozów było poza płaceniem czynszów dogląda
nie okolicznych lasów i łąk. Byli wolni od pańszczyzny, więc dzierżawcy 

423 Tekst tego dekretu zachował się w odpisie oblaty z ksiąg grodzkich goniądz
kich z 1674 r. w AGAD, Kapiciana 43, nr 135 i w odpisie z 29.IX.1919 r. w Arch. 
Parafialnym w Augustowie z konfirmacji Stanisława Augusta z Warszawy z 10.IV. 
1792 r., potwierdzającego konfirmację (w oblacie z Goniądza z 12.III.1790 r.) Augu
sta III z Warszawy z 6.IX.1,754 r. Dekret ten był podstawą orzeczenia Sądu Okręgo
wego w Suwałkach w okresie międzywojennym w procesie między Augustowem 
a przedmieściami. 

424 Wzmianki o tych dokumentach (w:) Księgi Referendarii Koronnej z drugiej 
połowy X.VIII wieku, wyd. A. K e c k o w a, W. P a ł u c k i, t. II, Warszawa 1957, 
str. 191 i w lustracji z 1664 r. 

423 Jerzezwą lub jezierwą, jeziorną nazywano starorzecza. 
426 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245, k.36. 
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tajeńscy próbowali narzucić na nich wyższy czynsz. Sąd komisarski, za
siadający w Rajgrodzie, dekretem z 13.IX.1639 r. zmniejszył go z 50 zł
na 10 zł427• Potomkowie Konozów rozmnożyli się i w 1664 r. było ich 
tu 5 rodzin, a w 1781 r. 20 osad. „Polkowianie, w liczbie coraz pomno
żanej ludniący się" przekroczyli granice nadania i „wykrzewiając grunta" 
zajęli Czarny Grąd i grąd Chrościewina lub Chrościelina42s. 

W 1565 r. zwrócono uwagę, że przez grądy na bielach przechodzą 
kłusownicy z Mazowsza i Prus i robią szkody wśród pogłowia zwierząt 
w·Tasacb króle��kich. Dlatego też na grądach J a s i o n o w o (na 2,5 wł.) 
i K o p y t k o  w o (na 8 wł.) osadzono osoczników, należących do leśnic
twa knyszyńskiego. Nakazano im strzeżenie okolicznych lasów i łąk. Poza 
tym płacili tylko czynsz. Z okolicznych łąk bagiennych brali 40-60 
stogów siana rocznie, za które płacili do leśnictwa i dawali po 1 kapłonie. 
Łąki Klewiańskie w pobliżu tych wsi zapewne należały do Klewianki 
koło Goniądza. Dokładnej daty powstania tych wsi nie znamy. Były już 
w 1602 r.429 Mieszkańcy tych trzech wsi bagiennych, należących do pa
rafii w Dolistowie, zwano w XVIII w. bojarami, ponieważ byli oni cały 
czas wolni od pańszczyzny, a wsie ich miały drugą nazwę Bojary. 

Na zaścianku za Bargłówką powstało P i e k u t  o w o (8 wł.). Pierw
szą o nim wzmiankę mamy z 1637 r. W 1650 r. posiadał je Michał Kono
packi, zięć starosty Piotra Dulskiego. W 1658 r. otrzymał je w dzierżawę 
były starosta tajeński Kazimierz Dulski. W drugiej połowie XVI! w. 
wróciło do dzierżawy tajeńskiej 430. 

Wielka droga handlowa, idąca z Grodna na zachód, nie biegła naj
krótszą trasą. Zataczała ona duże półkole, aby ominąć wielkie bagna 
przed puszczą i w puszczy. Poprowadzenie jej krótszą trasą wymagało 
usypania grobli w bagnach za wsią Lipsk oraz nad rz. Jastrzębną i Le
biedziną, między jeziorem Sajno i Sajenko i w innych miejscach. Próbę 
zmiany trasy podjęto za czasów Stefana Batorego. Aby zapewnić dobre 
funkcjonowanie drogi, dogodne miejsce postoju, a także aby wykorzystać 
spławność rzeki Bobry, postanowiono po wschodniej stronie puszczy 
założyć nowe miasto. Przyczynił się zapewne do tego nowy dzierżawca 
leśnictw perstuńskiego i nowodworskiego, Piotr Wiesiołowski (był nim 
w latach 1574-1621), późniejszy marszałek nadworny litewski. Dwór 
w Nowym Dworze pozostał we włości nowodworskiej, więc swoją re
zydencję leśniczego nowodworskiego umieścił nad rz. Kamienną, blisko 

m Wzmianka tamże, k.35 v i (w:) Księgi Referendarii Koronnej ... , o.c„ t. II, 

str. 193. 
m AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245, k.54 v; Księgi Referendarii Ko

ronnej „., o.c., t. Il, str. 191-192. 
ł29 Lustracja z 1602 (w:) Lustracja woj. podlaskiego z XJVII w., o.c. 
431 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245, k.25 v; Oddz. 39, ks. 7, k.65 a. 

K. P u ł a s  k i, Kronika polskich rodów ... , o.c„ str. 60 według oryginału w B. Os
solińskich, rkp. 2231. 
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Rys. 14. Puszczańskie jez. Serwy, pow. Augustów. Widok od wsi Suchej Rzeczki 
na północ. 

jej ujścia do Biebrzy, w K a m  i e  n n e j  (dziś Starokamienna), w której 
został wzniesiony wielki dwór431. Odtąd rezydował tu leśniczy nowodwor
ski i perstuński, a więc dzierżawca obu leśnictw, które razem były na
dawane. Dworek perstuński w Wołkuszu był tylko siedzibą podleśniczego 
perstuńskiego. W pobliżu brak było królewskiego miasta, które należało 
założyć. Wybór padł na leżącą na pograniczu obu puszcz i nad „portową" 
rzeką Bobrą wieś L i p s k  o. Król Stefan, na pewno namówiony przez 
Wiesiołowskiego, w 1580 r. wysłał przed wyprawą moskiewską rewizora 
Stanisława Łoknickiego, sekretarza swego, aby wymierzył n o w e m i a -
s t  o, ulice, place i ogrody (dawna wieś może była przy późniejszej ul. 
Starej). W krótkim czasie osiedliło się w nim wielu ludzi „kupieckich", 
przybyłych z różnych stron, więc tenże król przywilejem wystawionym 
w Grodnie dnia 8 grudnia 1580 r. nadał nowemu miastu prawo magde
burskie i herb łódź z żaglem, wskazujący na jeden z celów założenia 
miasta. Miasto Lipsk zostało uposażone w grunty ( 40 włók, w tym 2 wój
towskie), opłaty od placów miejskich, od kupców · przybywających na 
jarmarki, których 4 ustanowiono (6.1., 23.IV., 29.VI. i 28.X.), i na targi (we

m Według inwentarza z 1735 r. (AGAD; Arch. Kameralne, nr 435, k.21 v-26) 
były w nim na belkach daty 1619 i 1646 r. Wiesiołowski w swoich zapiskach notuje, 
że objął leśnictwo perstuńskie i nowodworskie 13.Xl.1574 r. i że jego żona zmarła 
w Kamiennej 22.XIl.1591 r. (Zapiski Litwina, sługi i wychowańca Zygmunta Augusta, 
„Biblioteka Ossolińskich", poczet nowy, t. iXI, Lwów 1868, str. 278, 280.) 
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czwartek). Ponadto król pozwolił założyć skład białej soli, którą miało 
się sprowadzać z Goniądza na łodziach. Dozwolił miastu zbudować na 
uboczu jedną łaźnię publiczną, a mieszczanom browary i miodosytnie 
wolne od podatków i mające zapewniony zbyt w promieniu jednej mili 
od miasta. Nadając miastu różne dochody i zwalniając od różnych opłat 
zobowiązał j e  w zamian do zbudowania w nim domu gościnnego dla 
kupców, ratusza, kramów dookoła niego, a przede wszystkim wielkich 
gości.ńców, dróg i mostów432• Król liczył, źe przy pomocy mieszczan uda 
się cały handel skierować przez Lipsk. Następnym przywilejem {Grodno 
16.VI.1582 r.), wydanym na prośbę mieszczan i wójta Jakuba Gromadz
kiego, król pozwolił miastu wybudować młyn na rz. Bobrze43'l. 

Mieszczan w Lipsku przybywało, budowano wiele domów, na które 
potrzeba było dużo drzewa, więc mieszczanie zwrócili się sami do króla, 
aby nadał im jedną milę kwadratową puszczy oraz sianożęci i bagna po 
obu stronach Bobry. Król przychylając się do prośby mieszczan. zwrócił 
się listownie do Piotra Wiesiołowskiego, dzierżawcy obu leśnictw, aby 
ograniczył i nadal mieszczanom puszczę i sianożęci. Wiesiołowski, speł
niwszy rozkaz króla, wystawił w Kamiennej 19.II.1583 r. dokument, 
w którym opisał nadanie. Ograniczył i danniastu mniej niż milę puszczy, 
ponieważ nie chciał zajmować „ostępów zwierzynnycli". Łąki dał tylko 
po jednej stronie Biebrzy, gdyż z drugiej strony były łąki potrzebne jego 
dworowi. .Granicę pu.szezy miejskiej poprowadzono od granicy miasta ze 
wsią Skfeblttwo przez bagna, granicą pól miejskich do rz. Biebrzy, Biebrzą 
do ujścia rzeczki Jaminy (mały dopływ Biebrzy tuż na zachód od Lipska), 
tą rzeczką w górę na 10 sznurów, następnie przez koniec Lasu Łuki (ten 
las dał mieszczanom), koło Lasu Jamińskiego (pozostał po stronie królew
skiej), przez Las Domhuszyn, obok ostępu Jasionowo (po stronie królew-
skiej) aż do drogi przechodzkiej z Lipska do Augustowa. Tą drogą 18 
sznurów na uroczysko Kunoszowe Stanki do granicy miasta ze wsią 
Skieblewo. Przy nadaniu tej puszczy zastrzeżono prawa bartników z niej 
korzystających. Następnie Wiesiołowski podał sianożęci od granicy dóbr 
Rohożyn Makarowiczów w dół Biebrzy"', obok bojara Jurgiego Bara-

.u2 Oryginał przywileju spłonął w 1610 r . . u jednego z mieszczan lipskich. Treść 
jego znamy z oblaty przywileju Augusta III z 27.VI.1754 r. (oblatowana 17.V.17J6 r. 
w księgach Trybunału Głównego WXL), potwierdzającego różne przywileje miasta, 
w tym i ten pierwszy na podstawie ekstraktów z. ksiąg Metryki Litewskiej. Jest 
on opublikowany (w:) Akta izdawajemyje Wił. Kom., o,c., t. Xlll (1886), str, 44-47. 
Kopia tego samego dokumentu w AGAD, KRSW 4762a, k. 36-73. Niekompletne stresz
czenie podaje A. P o  ł u j a ń s k i, Wędrówki. .. , o.c., str. 36-37, 190. Jego wiadomość 
o istnieniu Lipska w 1006 r. jest grubym nieporozumieniem. 

433 Tekst (w;) Akty izdawajennyje Wil. Kom., o.c., t. XIII, str. 44-45 i w K.RSW 
4762a, k .  73-74. 

434 W 1617 r. król Zygmunt III wysłał komisję do rozstrzygnięcia sporu o siano� 
żęci nad rz. Bobrą między -m. Lipskiem a Ostaflm i Hieronimem Wołłowiczami. 
(AGAD, MK, 410, str, 2069-2070), 
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nowicza (Jałowo), z a  rzeczkę Jaminę aż d o  Budy Świrgutowo (w XVIII w. 
była tu karczma Świerzbutowo435). Król przywilejem z Grodna z 29.V. 
1584 r. zatwierdził dokument Wiesiołowskiego4". Mieszczanie czuli się 
pokrzywdzeni ograniczeniem Wiesiolowskiego i 16.V.1598 r. poprosili króla 
Zygmunta III, aby dodał im jeszcze puszczy i s1anożęci w wymiarze 
podanym w prośbie do króla Stefana. Zygmunt przyjął ich prośbę i na
kazał Wiesiołowskiemu, aby bez szkody dla króla i ostępów leśnych dodał 
im jeszcze puszczy. Wiesiolowski wysłał podleśnego perstuńskiego Stani
sława 'l'arusę, który 13.III.1602 r. uzupełnił nadanie w granicach: ostęp 
Krasny (dziś wieś Krasne), ostęp Jasionowo (dziś wieś Jasionowo), koniec 
ostępu Ostrów Inski, koniec bagniska Jasieni, ostęp Ostrów (dziś wieś 
Ostrów) do rzeki Biebrzy, naprzeciw pól Kamiennej. Z nadania tego 
wyłączył ostęp Dorohuszyn i Jasionowo (6 wł.), który Wiesiołowski 
osobnym listem dał plebanowi lipskiemu. Król potwierdzi! uzupełnienie 
nadania przywilejem z Warszawy z 4.V.1602 r. 437 Puszcza miejska miała 
dostarczać miastu drzewa na budowę i opal. Jednak mieszczanie zaczęli 
w niej wyrabiać nieduże, porozrzucane tu i ówdzie pola. W 1651 r. 
wymierzono tam 138 morgów tych pól. Znajdowały się one w uroczys
kach: U Ostrowia, Na Podjasieniu (dziś pole wsi Ostrów), Łuka obok 
drogi z Lipska do Krasnego Boru, pod Dorohużynem, Dorohowszczyzna 
po obu stronach drogi z Lipska do Augustowa, nad Wierzchem koło 
Boru Piaskowatcgo (dziś Wierzchowina w Ostrowie), pod Krasnem, na 
Hrudzie pod Dziadowikiem, na Perelesiu, na Mylicznem, na Odzimie (?), 
na Lapiportkowszczyźnie z obu stron gościńca augustowskiego, na Pod
łuczu u Ostrowa, gdzie są „folwarki" mieszczan (tj. zabudowania go
spodarcze; jeszcze w XIX w. na Podłuczu stały stodoły mieszczan lipskich, 
dziś wieś Nowolipsk). Pod zaroślami było. 219 morgów438• W 1 820 r. 

liczono około 1 5  włók lasu miejskiego43•. Później na części tych morgów 

435 Dziś południowa część Jastrzębnej I zwie się świerbutowcy. a zachodnia część 
Ostrowia Budziska (!vfateriały T. Zdancewicza). W tym miejscu przez dolinę Biebrzy 
przechodziła grobla, dziś nią idzie tor kolejowy. Jeszcze w pocz. ;x.:rx w. na płd. 
brzegu przy grobli była karczma $v,,ierzbutowo. 

"' Odpis w AGAD, Dz. XVIII, nr 73, str. 104, 107-110; KRSW 4762 a, k. 74-77. 
Druk (w:) Akty izdawajemyje Wil. Kom„ o.c., t. XIII, st:'. 44--47. 

437 AGAD. KRSW, 4762 a, k. 77v-fl8v; Akty izdawajemyje WiL Kom.� o.c.1 t. XIII, 
str. 48-119. Przywileje Lipska kolejno potwierdzali królowie: Zygmunt II! (Warszawa. 
10.XII.1611), Władysław llV (Grodno, 6.VI.1631), Jan Kazimierz (Grodno, 4.I.1653), 
Jan III (Grodno, 1679), \August II (Warszawa, 14.I.1719) AGAD, Dz. XVIII, nr 73, 
k. 107 i JYIL, k, 1 192. Oryginały konfirmacji spłonęły w kościele lipskim 21 września 
1737 :r. więc król August III potwierdził: je na nawo w Warszawie 27 czerwca 1754 r, 
(odpis w KRSW 4762 a, druk (w:) Akty izdawajemyje Wil. Kom„ o.c„ t. XIII, 
str. 38-54). 

436 CIIAP-Grodno, F.1463, op. l,  nr l ,  str. 322-324.: 
439 AGAD, KRSW, �761, k.51. 
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w uroczysku Ostrów powstało przedrrlieście Ostrów, które zajęło też 
część innych uroczysk. 

W 1582 r. król Stefan założył parafię katolicką w Lipsku, wtedy za
pewne nadano jej 23  morgi w Lipsku. Zygmunt III na prośbę plebana 
l\llichała Grochowskiego i zapewne dzięki staraniom właściwego funda
tora parafii, Piotra Wiesiołowskiego, powiększył uposażenie. Przywilejem 
z Warszawy z 30.IV.1606 r. dał 6 włók i 14 morgów w lasach lipskich 
w lesie Jasion.owo obok pól miejskich, a także 1 6  morgów do „wykrudo
wania" w Dorohużynie oraz meszne (7 gr z każdej włóki). Nadanie to 
już wcześniej wymierzył i podał Wiesiołowski "''. Na włókach tych ple
ban lipski założył folwark i wieś J a s i  o n o w o441{?;apewne równocześ
nie w Lipsku założono cerkiew i parafię grecką) 

Miasto · Lipsk otrzymałO' duży rynek i gęstą sieć kilkunastu ulic 
(w 1 679 r, nosiły one nai;wy: Stara, Augustowska, Przechadzka, Po
przeczna, Gumienna, Grodzieńska) Hrusgczańska, Persztuńska, Końcowa, 
Sucha, Zakościelna, Zblotna (!), Zasidrzańska, Rzeźnicka, .s;;e.rkiew!l.a, 
Rybacka442j, Placów wymierzono 775 (w tym 4 wójtowskie, 2 szkolne, 
2 szpitalne), a więc więcej niż w Augustowie; wytyczono również więcej 
ulic. Place nad Biebrzą przeznaczono na spichrze i Składy. Lipsk był więc 
dużym, z rozmachem zaplanowanym miastem. Nic spełniło ono pokłada
nych nadziei, m.in. zapewne również dlatego, że zaczynał się w Polsce 
upadek miast, spełniało jedynie rolę lokalnego rynku dla ziem leżących 
na wschód od puszczy. Osiedlili się w nim Żydzi, którzy już w XVI w. 
mieszkali w bliskim Nowym Dworze. Król Władysław IV przywilejem 
z Nowego Dworu z 16.X.1643 r. pozwolił Żydom lipSkim mieć w domach 
szynki, kramy i kramiki z wszelakimi towarami i żywnością, jatki mięsne 
oraz zajmować się rzerniosłem443, Liczono widocznie, że może przy ich 
udziale ożywi się handel i rzemiosło. Tymczasem w 1651 r. rewizorzy 
naliczyli zaledwie 15 rzeniieŚlników oraz 4 rybaków i stwierdzili, że jar
marki i targi wcale się nie odbywają i nie ma śladu, by odbywał się kie
dykolwiek 'spław z Lipska do Biebrzy, choć rzeka nadaje się do tego 
(zboże z okolicy wożono na spław do Grodna), a rynek nie był wcale za
budowany. Rewizorów dziwiło, że nawet we wsiach, gdzie są kościoły, 
bywają targi i jarmarki, jak np. w Dąbrowie, a tu ich nie ma. Mieszcza
nie tłumaczyli się konkurencją miast prywatnych, wsi z. targami, bardzo 
złymi przejazdami. do miasteczka, nie tylko dla ciężkich wozów kupiec
kich, ale także i dla pieszych. Rewizorzy zły stan dróg potwierdzili, ale 
równocześnie zauważyli, że zgodnie z przywilejem mieszczanie mieli 

HO Kopia przywileju z: 1606 r. w B. Czart., rkp. 177'7, str. 709-710 i w AD-Lomia, 
akta par. Lipsk, sygn, L 48. 2. 

441 W 1822 r. w Jasio:Oowie bjło 6- chłopów: 5 Sztuków, 1 Smyk i 2 ogrodników. 
� B. Ossolińskich, rkp. 5620 II, str. 618-629. 
443 Odpis konfirmacji króla Jana III z Grodna z 15.IIIJ:679 tegó przywileju 

w AGAD, KRSW, 48Bl, str. 214---215. 
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dbać o drogi, tak jak i o całe miasteczko. Za zły stan obwinili samych 
mieszczan i wyznaczyli 200 kop kary na magistrat i na mieszczan, jeżeli 
w ciągu trzech lat nie postarają się i;odnieść miasta z upadku <44. Wkrót
ce najazd szwedzki uniemożliwił wykonanie tej niezbyt właściwej próby 
podniesienia Lipska z upadku. Równocześnie bowiem kryzys obejmował 
całość gospodarki feudalnej, wieś podupadła. Rewizorzy w 1 651 r. zastali 
także we wsiach ekonomii grodzieńskiej wiele włók pustych, opuszczo
nych przez chłopów lub wyrugowanych przez szlachtę, dzierżawiącą 
wsie ekonomiczne, która chciała w nich zakładać nowe folwarki. Rewi
zorzy zakazywali tego pod groźbą utraty dzierżawy44s. Jedną z przyczyn 
niedorozwoju Lipska była też konkurencja dwóch pobliskich niewielkich 
miasteczek prywatnych, a także wspomnianej wsi Dąbrowy, powoli zmie
niającej się w miasteczko. Zły stan dróg, idących przez Lipsko do Augu
stowa (droga szla np. ulicą Przechadzką i drogą Przechadzką przez pusz
czę miejską), niewątpliwie powodował, że w dalszym ciągu chętniej 
jeżdżono starą drogą przez rz. Walkusz, która była czynna jeszcze 
w XVIII w. Na tej właśnie drodze powstało jedno z konkurujących 
z Lipskiem miasteczek. W 1593 r. Adam Chreptowicz założył na miejscu 
wsi Żabicze przy zbiegu kilku rzeczek do Perstuna miasteczko L i p s k  
(później zwane H o  ł y n k ą)44'. Wprawdzie miasteczko to też się nie roz
wijało'", ale stanowiło wystarczającą przy współudziale innych miaste
czek konkurencję. W pobliżu powstało przed 1552 r. na miejscu wsi 
Świack większe miasteczko S o p  o ć k i  n i e448. W końcu XVIII w. 
w pobliżu doszło jeszcze jedno miasteczko - T e  o I i n - które założył 
w 1789 r. na terenie Jasudowa Antoni Wołłowicz, kasztelan merecki 

444 CHAP-Grodno, F.1463, op. 1, nr 1, str. 319-322, 324. 
44"> Tamże, str. 326. 
446 Adam Iwanowicz Chreptowicz, podkomorzy nowogrodzki, z drugą żoną Anną 

z Komajewskich wystawił 23.V.1593 r. przywilej na osadzenie miasteczka Lipska, 
któremu dał wolność na 12 lat, ustanowił w nim targ sobotni i jarmark na św. 
Trójcę (Druk (w:) Akty izdawajemyje Wil. Kom„ o.c„ t. I, str. 163--165). 

447 W 1800 r. przy rynku i 2 ulicach było 50 domów, 1 młyn wodny; liczyło 190 
mieszkańców, wśród nich 2 kupców, 32 rzemieślników. Należało do niego 6 włók 
(J. W ą s i c  k i, Pruskie opisy miast polskich z końca XVIII wieku, Poznań 1964, 
str. 69). 

448 Wzmiankowane (w:) Akty izdawajemyje Wil. Kom., o.c„ t. I, str. 78. W 1786 r. 
Stanisław Jeleński, piSarz ziemski mozyrski, wystarał się u króla o przywilej na 
2 jarmarki w Sopoćkiniach (Akty izdawajemyje ,Wil. Kom„ o.c., t. :XIII, nr 81,
str. 253-254); A. B o n i e c k i, Herbarz.„, o.c.,-t. VIII, str. 391. W 1789 r. miało 30 
dymów gruntowych, 6 majstrów, 28 żydowskich chałupników; .liczyło 152 chrześcijan, 
73 Żydów (CHAP-Wilno, nr 4056, k.19 v). Prusacy w 1800 r. naliczyli w tym miasteczku 
przy rynku i 4 ulicach 82 d_omy; 2 wiatraki, 30 stodół,_ 389 mieszkańców, w tym 
1 kupca i 54 rzemieślników i 22 włóki (J. W ą s i c  k i, Pruskie opisy„., o.c„ str. 74--75).
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i nazwał tak na cześć swej żony Teofili z Mikoszów"'· Lokacja ta się nie 
powiodła i spadło ono do roli przedmieścia Sopećkiń. 

Dla rozwoju Lipska nie wystar:czał rozwój rynku lokalnego, który 
się początkowo powiększał, gdyż Piotr Wiesiołowski zaczął kolonizować 
Puszczę Nowodworską, która miała lepsze gleby niż Puszcza Perstuń
ska. Zasiedlanie puszczy odbywało się z obu stron, od wschodu i od za
chodu. Nazw wsi założonych w tym czasie rrie znamy. Wiadomo tylko, 
że po stronie wschodniej założył dla nich kościół we wsi Małaszówka450• 
Później ten kościół znajdował się we wsi Dąbrowa i był uposażony w wieś 
Wiesiołowa (dziś Wesołowa), nazwaną tak od fundatora, więc albo go 
przeniesiono, albo ta część Małaszówki (dziś Małyszówka) znalazła się 
w Dąbrowie. W 1650 r. odbywały się w Dąbrowie przy kościele targi 
w niedziele i święta i sial tu dom gościnny. Drugi był przy dworze 
w Kamiennej•S1. Był to początek charakteru miejskiego Dąbrowy. 
Również nie znamy nazw wsi założonych w . tym czasie na zachodzie 
Puszczy Nowodworskiej. Wiadomo tylko, źe \V_l]'i„!l,!i"'1:· był;i już SuchH 
Wola i J a g ł o  w om, Wiesiołowski w przywileju fundacji parafii w Cho
dorówce (dzlfPoświętne) z 1 61 7  r. pL'lZe, że wzniósł kościół w Mała
szówce i Dąbrówce (pod Korycinem), jednakże po upływie wielu lat
przy granicy podlaskiej w Puszczy Nowodworskiej zostały na rozkaz 
króla założone „de nova radice" wsie, których ludzie są o wiele mil 
oddaleni od tych kościołów, więc funduje nowy. Zygmunt III, konfir
mując 24.XI.1620 r. ten przywilej, wymienił wsie Sucha Wola, Chodo
rówka, Dryja, Krzywa i Gniłka'"· a pominął Ją.głowo. Wieś...ta, założona 
na suchym grądzie wśród bagien biebrzańskich, stanowiła samotną wys
pę osadniczą, wysuniętą od południa w kierunku puszcz, w łukach �etty 
i Biebrzy. Ta część Puszczy Perstuńskiej zapewne w tym czasie została 
przydzielona do Puszczy Nowodworskiej. Część środkowa nad Biebrzą, 
zwana Krasnym Borem, stanowiła od prawie stu lat własność Chrepto
wiczów z Lipska Hołynki. 

Niemal równocześnie_ z kolonizacją , części Puszczy Nowodworskiej 
__ J.zało_żenie��mfasta Lipska zaczęła się kolonizacja puszczy K r  a s  n y

B ó r. Po roku. 1585 jej właściciele!ll został Adam Iwanowi.ez Chrepto
wicz, po.cllrnmorzy_nowogrodzki, marszałek trybunału (zmarł po 1618 r.), 

· jal<określają współcześni, światły nad swój wiek, zręczny i doświadcza-

449 J. K u r c z e w s k i, Biskupstvlo wileńskie .... o.c„ str. 481, 492; A. P o ł u „  

j a  l'i s k i, Wędr6\vki.„, o.c .• str. 191; (CHAP-Wilno, nr 4058, k.1 8-18 v). 

łSG Dał mu w tej wsi przyv..ilejem z 4.I.1595 r. 6 włók z młynem. Zygmunt III 

dnia 12.IV.1595 r. potwierdził to nadanie. (Kopie przywileju w B, Czart., rkp. 1777, 
str. 2511-260 i rkp. l 775, str. 355-356), 

451 CHAP-Grodno, F.1463, op. 1, nr l, k. 320, 343. 
4s2 W źródle „Jedlowo". (AGAD1 MK, 410, str. l-062). 
'153 Kopia przywileju w B, Czart., rkp. 17-77� str, 801-803. 
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ny; kształcił swych synów z a  granicą'"· Chreptowicz wkrótce przystąpił 
do zasiedlania Krasnego Born455• Z miejsca spotkało się to ze sprzeciwem 
marszałka „ Piotra - Wiesiolowskiego, leśniczego perstuńskiego, który 
w 1 590 r. doniósł królowi, że Chreptowicz na gruntach królewskich 

wyrabia towary leśne i bezprawnie osadza wsie na miejscu wycinanego 
lasu. Król 18.VI.1590 r. wysłał mandat do Chreptowicza, aby tego nie 

czynił. W odpowiedzi Chreptowicz oświadczył, że to jest puszcza jego, 

a nie króla. Z kolei król w nowym mandacie z 29. VI.1590 r. napisał, że 

Chreptowicz miał prawo tylko do wchodów w tej puszczy, a nie samą 
puszczę, Chreptowicz i ten zarzut oddalił, więc Wiesiołowski oskarżył go 
o przekraczanie granicy nadania. Król trzecim mandatem z 30.XII.1590 r„ 

uznawszy pełne prawa Chreptowlcza do tej puszczy, podniósł oskarże

nie przekraczania granicy. Na tym chwilowo spór przycichł. Odżył na 
nowo w 1596 r„ gdy król mandatem z 30.VII. znowu go oskarżył, że bez 
pozwolenia króla „rozrabia obrnb" Krasnego Boru i osadza w nim wsie. 

Wreszcie Zygmunt III wysłał w 1599 r. 4 komisarzy, aby razem z 3 ko
misarzami Chreptowicza na miejscu zbadali prawa na obrub Krasnego 
Born i jego granice i stwierdzili, jakie szkody Chreptowicz robi w Pusz
czy Perstuńskiej. Komisarze po zawiadomieniu obu stron rozpoczęli 
swe prace 23.III.1599 r. Chreptowicz stawił się osobiście, Wiesiołowski 

wyręczył się swymi urzędnikami, podleśniczymi Adamem Wykowskim 

(z Puszczy Perstuńskiej) i Erazmem Wyrzykowskim (z Puszczy Nowo
dworskiej), którzy oświadczyli, że ich pan jest zajęty sprawami króla. 
Komisarze rozpatrzyli wszystkie poprzednie królewskie mandaty i przy
wileje królewskie456, a zwłaszcza przYl"ilej Zygmunta I z 29.XII.1518 r. 
Król Zygmunt, potwierdzając nadanie Aleksandra, opisał granice Kras

nego Boru: „poczowszy rekoju Lebiedinoju w reku Bobru, a rekoju Bo
bru do Osinok, potomu do Czarnoho Lesu, do Studienca Wody, do Ka
plic, do Wielikoho Lesa, czerez bor do Lipowoho Lesa, do Chomiakow
ki ( !), do Olszanki reki, kotóraja wpała w Wielikija Bołota, a tyje hołota 
pryszli do tojeź Lebiedinoje reczki"••7. Rozpatrzyli także przywilej kon

firmacyjny Zygmunta III z 6.IV. 1590 r„ który też opisał granice, wy
mieniając kolejno: rzeczkę Lebiedzin, rz. Bobra, uroczysko Timowo, 

454 Cz. J a  n k o  w s k i,- Powiat oszmiański1 cz, I, o.c., str. 283. 
455 Wizytacja par. Krasnybó.r w AD-Łomża, akta par. Krasnybór, podaje, że cer

kiew była tu fundowana w 1513· r. -Brak potwierdzenia tej v.i.adomości w innych 
źródłach. Gdyby tak było,- wóWCias pOczątki osadnictwa tutaj naletałohy znacznie 
przesunąć, co nie zgadza się z danymi z procesu z 1599 r. 

'"" Były to przywileje: Aleksandra z 28..XII.1506 r„ Zygmunta I z 29.XII.1516, 
Zygmunta Augusta z 24.X.1554 r. i Zygmunta III z 6.IV.1590 r. (AGAD, MK, 410, 
str. 881-886, 1045-1047). Komisarzami ze strony króla byli Fiodor Sk:umina, woj. 
nowogrod:iki, Star. grdd71eński, Jan Zawisza, woj. mścisłav.,."'Ski, Jan Tryzna i Marek 
.Jacynicz, a ze· strony Chreptowicza - .Jan Naruszewicz„ ło'\vczy litewski, Fiedor 
l'VIassalski, mars:z.alek królewski, Jan Mieleszko, podkomorzy grodzieński, 

"' Odpis przywileju w AGAD, MK, 410, str. 1044-1045. 
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Oscinki, Czarny Las, Zimna Woda, Kaplice, Wielki Las, stare rubieże, bór, 
Lipowy Las, bór, Chomaszowo, rz. Olszanka, Wielkie Błoto i rz. Lebie
dzin"'· Chreptowicz oświadczył, że na mocy tych przywilejów może zakła
dać miasteczka i sioła, _ odrzuc_ił też zarzut, że _jego puszcza leży w środku 
puszc_z_królewskich i że im szkodzi. Twierdził, że nie leży ona w środku, 
lecz blisko wsi (od Stiepanowskich pól - zapewne chodzi o Jałowo na
leżące do Stefana Baranowicza - pół mili, od dworu w Kamiennej pół 
mili, od Suchej Woli mila, od Jagłowa mila, od Augustowa półtorej mili), 
na dowód czego przedłożył mapę. Osocznicy perstuńscy z Kuriańców 
(dziś Kurianka) i nowodworscy z J edeszków potwierdzili, że nie ma szkód 
od strony Augustowa, Wielkich Błot, rz. Lebiedziny i między Lebie
dziną a Bobrą. Następnego dnia (24.III.) komisarze przystąpili do bada
nia granic, którymi szli od rz. Lebiedziny (wypływającej z Wielkich 
Błot) rz. Bobrą do uroczyska Timowo (lub Cimowo nad Biebrzą, naprze
ciw Sztabina), gdzie Chreptowicz pokazał stary most przez rz. Bobrę, 
którym szła droga z Knyszyna do Augustowa. Skarżył się, że na tej 
„starowiecznej" drodze, „wytrybowanej" przez Chwalczewskiego, Wie
siołowski zabrania jeździć jego poddanym, a osocznicy łupią ich i zabi
jają. Następnie komisarze przejechali przez uroczysko Osinki (dziś Szta
bin), należące do Krasnego Boru, i dojechali do Czarnego Lasu, gdzie 
wybuchł spór. Osocznicy twierdzili, że granica jest na rz. Krzywej, od 
której strzegli, aż do Koziej Szyi (w XVIII w. była tu karczma). Chrep
towicz oświadczył, że Czarny Las jest jego i na dowód przytoczył list 
Zygmunta Augusta z 28.III.1566 r„ którym król nakazał jego babce 
Chreptowiczowej, aby z Czarnego Lasu nad Bobrą dostarczyła drzewo 
na potrzeby króla do Warszawy. w__ tym Czarnym Lesie jest też piła 
(tj. tartak). Tu odjechali od Bobry do Studienej Wody, gdzie były klejma 
(znaki graniczne) z herbem jego pradziada, tj. Odrowążem. Dalej jadąc 
wzdłuż tych klejmów i rubieży, szli przez uroczysko Kaplice, gdzie był 
kopiec kamienny, uroczysko Wielki Las, skąd z powodu wielkiej gęstwi
ny i błot nie mogli jechać wzdłuż klejmów i wysłali w zastępstwie woź
nego pow. grodzieńskiego, Pawła Wnuczka, z Michałem Szembelem i Woj
ciechem Rzepeckim. Wysłani stwierdzili, że wszędzie tam są klejmy. 
Potem granicę badano w Lipowym Lesie, borze, ur. Chomaszów, nad 
rz. Olszanką, która wpada w Wielkie Błoto, gdzie również spierano się 
o przynależność uroczyska Kozia Szyja. Komisarze po zbadaniu potwier
dzili granicę i wydali własny bardzo obszerny akt komisarski, datowany 
w Krasnym Borze 25.III.1599 r. "'· Akt ten przynosi sporo szczegółów 
o stanie osadn.ictwa nad Biebrzą, trochę nazw uroczysk puszczańskich

45« Odpisy przywileju tamże, str. 867-877 i 10�'7-1057 1 B. Kórnicka, rkp. 1308.
459 Ten akt ChreptOwicz oblatował l.II.1600 r. w księgach grodzkich nowogrodz

kich. Wzięty z nie"go ekstrakt dał do wpisania 22.IIl.1600 t. do Ivletryki Litewskiej, 
ks. 74, k. 51, skąd w początkach XIX w. zrobiono odpis znajdujący się w AGAD, MK, 
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i rzeczek, z których kilka później stało się nazwami wsi (Lebiedzin, 
Cimowo, Osinki, Czarny Las, Kopiec, Chomaszewo). Interesująca jest 
również wiadomość o t a r t  a k u  nad Biebrzą w Czarnym Lesie i o eks
ploatacji drzewa już w 1566 r. Chreptowiczowie zapewne w ciągu XVI w. 
eksploatowali bogactwo drzewne, a dopiero pod koniec XVI w. przystą
pili do jej zasiedlania. 
. : O stanie zasie�..K@sn�o.J2ori1 . dowiadujemy się dopiero z aktu
funda-cj'i'paraTii w Krasnym Borze. Adam Iwanowicz Chreptowicz z żoną 
Anną z Chlebowiczów Komajewskich, założył „kościół w imieniu ojczys
tym krasnoborskim przy folwarku przekopskim". Przywilejem z Sienna 

.; z 27.VIII.1598 r. uposażyli go w 8 włók ze wsi Osinki oraz ogrody 
i role przy gruntach folwarku przekopskiego (na 5 beczek zasiewu) nad 
rz. Lebiedziną. Ponadto dali barcie w lesie, wygon w borze, wolne drze
wo i łowienie (w Biebrzy przy Osinkach i w rzece Lebiedzinie), przyznał 
mu również dań korcową, zwaną pokorczewszczyzną (po jednym korcu 
żyta z każdej włóki). Pozwolił mu też zbudować młyn w Osinkach na 
rz. Krzywej. W przywileju tym zostały wymienione następujące wsie: 
P r  z e k  o p  (27 włók, dziś Krasny Bór), J e s i o n  o w o (30), K r  a s  n o
b o r k  i (30), K a m  i e  ń (24), K u  n i c a  (dziś Kunicha, 15), C i s ó w (15), 
L e b i e d z i n  (30), O s  i n k i  (10) oraz osady bojarów: Dyla na zachód 
od Osinek (5 włók), Iwana Jakacza lub Tokacza (5) i Fiedora Wilamo
wicza (2). Te osady bojarów później zanikły. Może na miejscu osady 
Fiedora powstała przed 1819 r. osada Fiedorowizna? Osada Dyla to za
pewne dziś Pogorzałe, bo jego zachodnia część zwie się Bojary. Trzecia 
osada bojarska chyba była na miejscu pola Bojary, między Kunichą 
i Janówkiem (Materiały T. Zdancewicza). Zarząd dóbr mieścił się we 
dworze P r  z e k  o p  s k i  m. W dobrach tych _znajdow.ala . się także. c.ev.
kiew, uposażona w 2 włóki w Osillkach .

(f�lwark Popowszczyzna tuż na
wschód od Sztabina). Gdzieś około 1615 r. Chreptowicz wzniósł w Kras
nym Borze budynki kościoła i klaszforu bazylianów lub bazylianek, 
o którego fundacji bliżej nic nie wiadomo. Kościół ich jest cennym za
bytkiem architektury renesansowej w woj. białostockim. Jest to poza 
tym najstarszy zabytkowy budynek murowany w okolicach Augustowa. 
Może uposażeniem tego klasztoru były święte Pola między J asionowem 
i--Wolnym? Kościół parafialny był _drewniany 460. 

Jak widzimy, większość wsi w dobrach Krasny Bór istniała już 
w 1598 r. Leżały one głównie nad rz. Biebrzą lub w jej pobliżu. Głębiej 
znajdowały się jedynie Lebiedzin i Cisów. Ludzie zapewne pochodzili 

410, str. 1028-1079, z którego zaczerpnięto dane o przywilejach na Krasnybór i o ca
łym sporze o prawo jej kolonizowania, 

460 Kopie przywileju dla plebana krasnoborskiego w rkp. 1777, str. 629-632 
i rkp. 1775, str. 875-879 oraz w AD-Łomża, akta par. Krasnybór/ Słownik _ggQgra.
ficzny ... , o.c., t. IV, str. 640, twierdzi,- że cerkiew bazylianów w KrasnymbOrZ'e fundo

wał w 1513 r. Fiedor Chreptowicz. 



158 J. WISNIEWSKI 

z dóbr Lipsk (Hołynka), a może też i z niedalekiego starostwa augu
stowskiego, gdzie - jak wiemy - rosnący wyzysk zmuszał chłopów 
do zbiegostwa. W ten sposób następowało mieszanie się na tym terenie 
ludności ruskiej z mazowiecką. Potwierdzenie tego znajdujemy również 
w fakcie założenia tu także parafii katolickiej. W ten sposób powstała 
w puszczy spora wyspa osadnicza, otoczona lasami królewskimi. Jej roz
wój stanowił dla leśniczego Wiesiołowskiego nie tyle zagrożenie puszczy, 
ile konkurencję w kolonizacji. Chreptowicz chciał tu mieć własny ośro
dek handlowy i dlatego ustanowił na placu przy kościele 3 jarmarki 
w roku (25.I, 25.III, 24.VIII.). Zapewne dlatego część: wsi nosi nazwę Ry
nek. Nie wyrosło tu jednak miasto Krasny Bór, miało bowiem w są
siedztwie Lipsk i Dąbrowę. 

Adam Chreptowicz próbował jeszcze zająć i skolonizować P u  s z c z ę 
n a d  S e r  w a m  i, w której miał tylko prawo wchodów, nadane w 1506 r. 
z chłopami Żabiczami. Akt komisarski z 10.VI.1520 r. w sprawie sporu 
między Chreptowiczami a bartnikami królewskimi ustalił, że Chreptowi
cze mieli wchody nad tym jeziorem i na ostrowach tego jeziora: Dubowym, 
Lipowym i Sosnowym (wyspy te w kolejności od północy dziś noszą nazwy 
Dębowo, Lipówko i Sosnowo). Około 1 602 r. Piotr Wiesiołowski oskarżył 
go, że przywłaszczył sobie nad Serwami 4 kopy barci (240) oraz wchody 
do jeziora i sianożęci. Wysłani rewizorzy puszcz królewskich, Fiedor 
Skumin wojewoda nowogrodzki i Jakub Kuncewicz chorąży grodzieński 
listem z dnia 19.VIII.1602 r. przyznali Chreptowiczowi prawo do wcho
dów, ale zabronili przywłaszczania barci królewskich. W 1607 r. Stani
sław Tarusa, podleśny perstuński, skarżył, że Chreptowicz przywłaszczył 
sobie Puszczę Serwieńską, zaczął wycinać las na Ostrowie Dubowym 
i budować sobie dwór oraz wypędził faktorów królewskich, którzy robili 
towary leśne nad Serwami. Chreptowicz odpowiedział, że jest to jego 
puszcza, nadana mu na wieczność) i w osobnym procesie oskarżył fakto
rów o wdzieranie się w tę puszczę. Tarusa i Wiesiołowski wnieśli sprav.-ę 
przed króla. W ich imieniu wystąpił reprezentant instygatora Maciej 
Ważeński, a Chreptowicza - Filon Bielikowicz i Aleksander Hubicki. 
Król dekretem z Krakowa z 30.VII.1608 r. uznał, że przedłożone przywi
leje mówią tylko o wchodach, a nie o własności tej puszczy, przyznał 
więc Chreptowiczowi prawo do, wchodów i nakazał pokryć szkody na 
rzecz leśniczego461• Chreptowicz musiał więc zrezygnować ze swych 
bezprawnych zamiarów. Wchody nad Serwami pod nazwą Puszczy Serwy 
przetrwały jako własność dóbr Lipsk (Hołynka) do XIX w. 

5. P o c z ą t k i o s a d n i c t w a
p u s z c z. Rewizja puszcz z 1559 r. 

p r z e m y s ł o w e g o  w g ł ę b i
nic nie wspomniała, że w środku 

"61 Odpis dekretu królewskiego w AGAD, MK, 410, str. 1413-1420 według ML, 
75, k.51. 
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puszcz istnieją tartaki, smolarnie, dziegciarnie, budy drwali czy rudnie. 
Także rewizja puszcz z 1630 r. przyniosła jedną przypadkową wiadomość 
o rudzie, choć mogły już być czynne także inne rudy, smolarnie, a zwłasz
cza budy drwali. Z braku źródeł nie będziemy więc mogli z całą pew
nością twierdzić, kiedy zaczęły powstawać tego rodzaju osady puszczań
skie. Z danych pośrednich możemy tylko wywnioskować, że mogło to 
nastąpić już w drugiej połowie XVI w., a zwłaszcza w pierwszej XVII w. 
Jednak rewizja puszcz daje nam pewien obraz stanu puszczy, zwłaszcza 
mówi o jej zasięgu. Wysłani w 1636 r. komisarze królewscy Piotr Karol 
Dołmat Isajkowski, łowczy litewski, Krzysztof Białlozor, marszałek upic
ki, i Paweł Srzedziński, pisarz skarbowy litewski, mieli na polecenie 
króla ponownie zbadać i uporządkować gospodarkę puszczańską. Pra
cowali przez kilka lat, rewidując kolejno wszystkie puszcze. Dla każdej 
wydali osobną ordynację, w której opisali granice, ustalili ilość i nazwy 
ostępów, spisali osaczników, których obowiązki i uprawnienia ponownie 
ustalili. Puszczę Perstuńską, Przeł omską i Nowodworską rewidowali 
w 1639 r. Zbiór ich ordynacji zachował się i nawet w roku 18704" został 
wydany drukiem. Może dopiero ci komisarze podzielili puszczę na tak 
zwane kwatery. Puszcza Perstuńska dzieliła się na kwaterę Wołkuską 
i Skazdubską. Granica kwatery wołkuskiej biegła granicą Puszczy Per
stuńskiej od boru nadanego miastu Lipsk, rz. Biebrzą, rz. Lebiedziną, 
granicą dóbr Krasny Bór do Koziej Szyi, przez Lipki (Lipowy Las) do 
rz. Netty, rz. Kolnicą do jez. Kolno, przez Czarny Las, granicą augu
stowską przez rz. Kunichę, jez. Sajno, do rz. Klonownicy, przez prze
wóz, brzegiem jez. Dowspuda (Rozpuda), rz. Szczebrą do rudnika Mi
lewskiego, tj. do rudy na rz. Szczebrze, stąd odchodziła do granicy 
puszczy i szła prosto do Wigier i dalej do Dubrowy na granicy Puszczy 
Przełomskiej na Czarnej Hańczy i tą rzeką do ujścia rz. Walkusz. Jak 
widzimy, obejmowała ona większą część dzisiejszej Puszczy Augustow
skiej. Kwatera ta do dziś dnia prawie cała pozostała puszczą. Znajdo
wały się w niej 34 ostępy: Załom (dziś las na północ od Ostrowia), Jas
trzębny (dziś wieś Jastrzębna), Jazyny lub Jasieni (na północ od Ostro
wi), Hruszki (dziś wieś Hruskie), Wołkuszny (dziś wieś Podwołkuszne),
Trzyściany (nie zlokalizowane), Jakniew (las na płn. od Krasnego), Fieci 
(las nad rz. Piecią przy jej ujściu do Hańczy), Storożyny (lasy nad błotem 
Starożyn), Maliszewski (lasy nad rz. Maleszewką), Ohorodny (nie zlo
kalizowany), Pobojny (nad jeziorem Pobojny), Żyliny (dziś wieś Żyliny), 
Haciszcza lub Haryszcza (nie zlokalizowany), Serwiński (nad jez. Serwy), 
Kalny (nad rz. Kalną), Płaski nad Hańczą (zapewne koło Jez. Płaskiego 

462 Rękopis w CHAP-Grodno, F.1143, op. 1 nr 17-. Na str. 96-101 ordynacja 
Puszczy Nowodworskiej, na str. 102-110 Puszczy Perstuńskiej, na str. 110-117 

Puszczy Przełomskiej. Druk: Ordinacija korolewskich puszcz w leśniczestwach byw
szogo W. Kn. Litowskogo, Wilno 1870. Jest to dziś bardzo rzadka publikacja. 
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i Jałowego Rogu), Milniczny (nie zlokalizowany), Mulawisty (dziś w1es 
Małowiste), Czarny nad jez. Sajnem (dziś wieś Czarnucha), Borki (nie 
zlokalizowane), Hruszki drugi (nie zlokalizowane), Zalesie nad jez. Sajno 
(nie zlokalizowany), Blizny (nad rz. Blizną), Hruszki w Busznie (lasy 
nad jez. Busznica), Cierejczyk lub Cieciorczyk (nie zlokalizowany), Gur
bin lub Garbia nad Hańczą (nie zlokalizowany), Rubcow (dziś wieś Rub
cowo), Ostryński (dziś Lasy Ostryńskie), Okolny (dziś uroczysko Okolnie), 
Olchowy (nie zlokalizowany), Suchy (zapewne lasy na płd.-wsch. od 
Królowej Wody), Krasny (dziś wieś Krasne koło Jasionowa), Lipiny 
pod Rudawą (lasy na płd. od Rudawki). W porównaniu z 1 559 r. ilość 
ostępów znacznie się zwiększyła. Oznacza to, że powiększono w puszczy 
ilość miejsc, w których nie wolno było wycinać drzew, polować i w ogóle 
ludziom wchodzić. ówczesne ostępy odpowiadają mniej więcej dzisiej
szym rezerwatom. Z 16 starych ostępów, wymienionych w roku 1 559, 
w spisie z 1639 r. występują ostępy: Krasny, Jakniew, Trzyściany, Borki, 
Maliszewski, Pobojny, Serwieński. Ostępy Jesionowy, Doroguszyn, Łuka, 
Perelesie, odpadły na rzecz uposażenia Lipska i parafii lipskiej,  pozostałe 
5 w spisie z 1559 r. podano bez nazw, a więc w 1639 r. występują pod 
własnymi nazwami. 

Kwatery wołkuskiej pilnowało 30 osoczników ze wsi Kurianowicze 
(dziś Kurianka koło Lipska), siedzących na 1 5  włókach osockich, 1 7  ze 
wsi Bohatyry na Wołkuszu (dziś Bohatery Leśne) na 8,5 włókach i 6 na 
3 włókach, we wsi Markowicze. N a ich czele stał dziesiętnik Panas 
Dziemianczyk, uposażony w 1 włókę w Kurianowiczach ( osocznicy mieli 
po pół włóki). W sumie 34 ostępów tej kwatery pilnowało 54 ludzi. Nie 
było to zbyt dużo i dlatego nie mogli oni np. zapobiec w 1632 r. spale
niu się 5 ostępów (Jankiew, Maliszewski, Olchowy, Suchy, Borki). Le
żącej na północy kwatery Skazdubskiej pilnowało 46 osoczników z no
wych wsi osockich, tj. z Kurianek pod Raczkami i z Skazduba pod 
Bakałarzewem. Duża część tej kwatery została w XVIII w. skolonizowana. 
Znajdowało się w niej 1 1  ostępów (mniej niż w roku 1559, kiedy nali
czono 2 1  ostępów; widoczny jest już postęp kolonizacji drugiej połowy 
XVI w. i prace leśne), skupiających się nad Wigrami, z których na terenie 
dzisiejszego pow. augustowskiego znajdują się: Mąkinie pod Bliznami 
(dziś wieś Mąkinie) i Kruszniak (dziś wieś Krusznik). Z nich znany był 
w 1559 r. ostęp Mąkinie. Inne leżały na zachód i płn. od jez. Wigry 463• 
Do udziału w łowach w obu kwaterach Puszczy Perstuńskiej w dalszym 
ciągu zobowiązani byli strzelcy ze wsi Serhejewicze (Puszkary), Żydornla, 
Sowoleski, N adziejki, Zawadycze; każdy z nich siedział na jednej włóce 
i zobowiązany był mieć jednego dobrego konia i wóz drabiniasty. Do 
leśnictwa perstuńskiego ponadto należały inne wsie: Skieblewo (32 włóki), 

463 Zob. J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. suwalskim .. .  , o.c., str. 
118-119. 
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i Rudawka (20 włók) - odbywały one pańszcz:y-znę na 2 włókach fol
warcznych w Skieblewie i Starożynie, należących do dworu leśniczego 
w Wo!kuszu46' oraz wsie czynszowe: część Rakowicz (6 włók) i za
łożone z drugiej strony puszczy: Kamionka (22 włóki), Malinówka (10 

włók), Zusno (22 włóki), Rudniki (23 włóki) i Choćki (7 włók). Również 
we wsiach osockich siedzieli chłopi czynszowi, zajmujący w nich różną 
ilość włók. Przy dworze Wołkusz znajdował się młyn, a pól folwarcznych 
nie było. Rewizorzy oddzielili od leśnictwa wieś Łojki i część Rakowicz, 
przenosząc je do włości Horodnickiej. 

W granice dzisiejszego pow. augustowskiego wchodzi również frag
ment Puszczy Przełomskiej, który wówczas należał do kwatery Pomor
skiej. Pilnowało go 1 9  osaczników ze świacka (dziś Osaczniki) i 4 z Wa
silewicz. Strzegli oni puszczy wzdłuż Czarnej Hańczy do Dworca, Krzy
wej Rzeczki do rz. Marychy i aż do Niemna. Osaczników ze wsi 
Kortowicze i Rynkowce przeniesiono na czynsz. Dalej na północ strzegli 
osacznicy ze wsi Heret Giby i innych ••>, W części nas interesującej były 
ostępy: Muły (dziś wieś Muły), Jałowy Róg (lasy koło Rygola) i może 
Horodiszcze (nie zlokalizowany). 

Po raz pierwszy w tej ordynacji została wymieniona r u d  a Milew
skiego na rzece S z c z e b r z e '". Prowadzona przez pokolenia rudników 
Milewskich, stała się zalążkiem wsi Szczebra. Jej początek nie jest znany. 
Istniała ona już wcześniej. W 1616 r. zeznał w Wąsoszu woźny Jakub 
Faszcza, że zgodnie z dekretem królewskim chciał vo-prowadzić w posesję 
dożywotnią Wincentego, muzyka królewskiego«7, rudy na rz. Szczebrze, 
lecz obecny jej tenutariusz rudnik Wojciech, który otrzymał ją z rąk 
marszałka Wiesiołowskiego, nie dopuścił do tego, choć Wincenty dostał 
ją w dożywocie od króla""'· Jest to pierwsza o niej wzmianka. Chyba 
też jes.zcze była ruda nad rz. Kolnicą, gdyż w metrykach par. Janówka 
pod rokiem 1 6 1 2  zapisano jakiegoś Marcina Dymarza z Mazowsza z adno
tacją, że jest „d e R u d  a" i dopiskiem „K o l n i c  a". Sumariusz Me
tryki Litewskiej około roku 1 565-1570 notuje, że jakiś Iwan Pawłowicz, 
pisarz polny, zapisał swej żonie Zofii Urbanównie jakąś sumę w R u d  z i e  
W o r  o n o w i c z  a w pow. grodzieńskim469• Około 1700 r. Woronowicze 
byli rudnikami w Rudzie WojciBch, może więc ta wzmianka dotyczy tej 
rudy. W 1 645 r. wspomniana jest nad Czarną Hańczą R u d  a K o m  o 
r o w s k i e  g o (to chyba Ruda Kurzyniec). 
--4·i;4 K. O. F a  1 k, żródła, o.c., nr W, str, 3. 

465 O puszczy Przełomskiej patrz J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. 
sejneńskim ... , o.c„ str. 92-100 i tenże, Dzieje osadnictwa \V pOVi-'. suwalskim ... , o.c„ 
str. 119-121. 

466 CHAP-Grodno, F.1143, op. 1. nr 17, str. 104. 
4s7 W kapeli królewskiej był Wincenty LiHus (Gigli, zm. 1636) z Rzymu (Słownik 

muzyków polskich, t. I, Kraków 196� str. 220). 
-wa AGAD, Kapiciana 62. 
409 AGAD, APP, 20, str. 96. 

ll StudH1 i materiały 
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Leśnićzówie perstuńscy: Piotr Wiesiołowski (zm. 1621), jego syn· 
Krzysztof, też marszałek wielki litewski (zm. 1637 r.), i wdowa po 
Krzys.itofie Aleksandra z Sobieskich (zm. 1645) jako posesorzy Puszczy 
Perstuńskiej prowadzili intensywną jej eksploatację. Wiemy z procesu 
Adama Chreptowicza z Piotrem Wiesiołowskim, że w 1607 r. wyrabiano 
tak zwane towary leśne nad jez. Serwy. W związku z tym powstały budy 
drwali, smolarzy i dziegciarzy. Te prowizoTyczne osady przemysłowe nie 
były stałe. Stałe były rudy oraz duże smolarnie. Najwi ększe roboty pro
wadzono za Zygmunta III w północno-zachodniej części puszcz Perstuń
sldej i Przełomskiej, a więc na północo-zachód od dzisiejszych Suwałk. 
Wspomina o tym ordynacja z 1639 -r. napomykając też ogólnikowo o ko
paniu w puszczy rudy. Następni dzierżawcy puszczy: wdowa po Samuelu 
Osińskim, żona 2 v. Aleksandra Buchowieckiego, podkomorzego grodzień
skiego (w 1647 r.), Gedeon Michał Tryzna, podskarbi wielki litewski, 
z żoną Marcybellą Hipolitą z Wodyńskich (w 1648-1652) 470 niewiele tu
t11j zdziałali. 

ReW:izja z 1 639 r. obejmując Puszczę Nowodworską przyniosła pierw
sze obszerniejsze o niej wiadomości. Rewizja z 1559 r. nie objęła jej, 
a pomiara miernika Piotra Porowskiego z 1616 r. nie zachowała się. 
Puszcza ta składała się z dwóch części. Jedna, zwana Czarnym Lasem, 
zajmowała ziemie na południe od rz. Biebrzy między Kamienną i Sucho
wolą nad rz. Olszanką i jej dopływami. Rewizorzy podali, że jest ona 

- ifługa 3 mile, a szeroka 4 mile. Jej północna granica nad rz. Biebrzą 
biegła od Świerzbutowa (na pld. od Jastrzębnej) na wschodzie do uro
czyska Dwuglów na zachodzie. Pi:itudniowa granica biegła przez Cieśniska 
granicą Puszczy Kuźrtickiej. Druga część, zwana P u s z  c z.ą J a m  i n y, 
leżała w łukac!i Nętty i Biebrzy. Według ordynacji z 1639 r. jej granica 

blegla w górę rzeki Netty, dalej przez jezierzwę Sosnową (jez. Sosnowo 
nad Nettą) do granicy z leśnictwem Perstuński.m, obok ostępu Sosnowo 
(okolica wsi Sosnowo), przez usypa:Ily kopiec (dziś wieś Kopiec), Lipowy 
Las, Gurbiłowe Góry, Kaplice, Zimną Wodę, Czarny Ostęp (dziś Czarny 
Las)471 nad rz. Biebrzą, stąd wzdłuż Biebrzy przez Brzozowe Błota (bag
na między Biebrzą i Brzozówką) do rz. Netty. W 1792 r. opisywano granicę 
Puszczy Jaminy następująco: ,,. .. poczyna się od uroczyska Czarnego Lasu 
w końcu Stawu Jamińskiego, przez Lipowy Lasek, przez Dcmbniak ... ", 
kopiec Chreptowiczowski, bielami do rzeki Netty, koło wsi Dębowo, Ja
głowo, Dwugły do Czarnego Lasu. Znajduje się w niej drzewo sosnowe, 
brzozow�>, klonowe, grabowe, osowe,° olchowe etc.47�. Puszcza Jaminy 
graniczyła od zachodu z dzierżawą tajeńską, od północy z leśnictwem 
perstuńskim, a od wscho<lu z dobra�i . Krasnybór. Południową granicę 

47:i AGAD, MK, 410> str. 1639, 2051; .J. W o 1 ff, PaCowie1 _ci.c., .str. 7.5. 
411 W opisie granicy z 1650 r. Czarny Odment. 
472 AGAD, ASK, LlV� nr 8, str. 147. 



DZIEJE OSADNICTWA OD XV DO XV1II w. 163 

stanowiły bagna i sianożęci doliny Bieb1·zy, a za nimi dobra Karpiów, 
starostwo knyszyńskie i leśnictwo knyszyńskie. W puszczy tej było 5 
strzeżonych ostępów: Czarny Las (dziś wieś Czarny Las), Gumienne (dziś 
pole na południo-wschód od Jamin), Kunicha (dziś las Kunicha między· 
Mogielnicą i ,Jagłowem), Łubiane· (dziś las Łubianka na północ od Mo
gielnicy) i największy ostęp Jaziewo (dziś wieś Jaziewo) oraz bór Jaminy 
(dziś okolica wsi Jarniny), któr:;-ch strzegli od dawna osoczhicy z pod
laskich wsi: 8 ze wsi J edeszki oraz 4 ze wsi Gurbicze. Mościli oni w pusz
czy mosty, naprawiali drogi do ostępów i ścieżki doókoła nich, aby można 
było je otoczyć płachtami w czasi'e polowania. Puszczy na południe od 
Biebrzy pilnowali osacznicy z Dryi oraz Chodorówki od zachodu, i Ło� 
zowa i Osmołowicz (dziś Osmołowszczyzna) od wschodu. Osaczników· 
z Hrebieni (dziś Grzebienie), ponieważ „ .. . byli od puszczy odlegli", prze�· 
niesiono na czynsz. W 1650 r. również bobrowników w Grzebieniach 
zwolniono ze służby bobrownickiej, jako już niepotrzebnej, a wieś przy
łączono do klucza nowodworskiego w ekonomii grodzieńskiej. Dopiero · 

z następnej rewizji i 1650 r. dowiadujemy się, jakie folwarki i wsie' 
czynszowe i pańszczyźniane należały do leśnictwa nowodworskiego. CiągM 
nęły się one dwoma pasami z obu stron puszczy na połudhie od rzeki 
Biebrzy. 

Na terenie dzisiejszego pow. augustowskiego była tylko jedna wieś 
J a g ł o  w o lub Jagłowa (9 włók i sianożęć Kunicha). Pierwszą wzmiankę: 
o niej mieliśmy w roku 1599. Około tego czasu otrzymał ją w d;;ierżawę 
dożywotnią Stanisław Goydanowski. Wdowa po nim, Regina Chibowska, 
za konsensem króla z 1 1 .VI. 1633 r. przekazała cały obręb Jagłowa Dorocie 
z Gajewskich, żohie Jana Goydanowskiego, która trzymała ją jeszcze 
w 1650 r. Reszta była pokryta puszczą, przerywaną i ·otoczoną wielkimi 
bagnami i sianożęciami, używanymi przez osaczników i posiadaczy wcho
dów. Dwór Chodorówka miał swe sianożęci w uroczysku Dwugły, u Ro
gowa (na zachód od Czarniewa), u Jagłowa i nad rz. Brzozmvą. Osacznicy 
z Dryi używali „łąki w puszczy na starodawnych uroczyskach w Jagło
wej" (na 8 stogów; do dzisiaj Łąkami Dryjańskimi nazywają się wielkie 
łąki między rz. Biebrzą a Mogielhicą), na Strumieniu (rzeczka Strzy
mień, północna odnoga Biebrzy) i nad rz. BrzoZ-Ową (na 4 stogi). Kar
piowie, właściciele dóbr Brzozowa (dziś Karpowicze), ·posiadali półtory 
mili łąk nad Biebrzą na: Hołym Błocie w granicach od rz. Grodzianki 
(Horodnianki) do Rogowa, w uroczysku Ostrów pod Jagłowem. Taruso
wicze lub Tarasowie, właściciele Dzięciołowa, mieli wchody w uroczysku 
Pobojna Góra (uroczysko Pobojna na południe od wsi Czarniewo), a Mi
chał Kucharz - 6 mórg nad rz. Brzozową (dziś uroczysko Kucharów 
Grąd przy ujściu Brzozówki do Biebrzy). Nad rzeką Nietą (Nettą) w uro

czysku Jaziewo kosiła dla siebie jakaś pani NamitO\\""Ska 8 stogów. Tu 
t.eż mieli łąki chłopi z innych wsi (zob. str. 2()3), zamies7.Jcanych przez 

11• 
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ludność ruską (dziś łąki nad rz. Nettą na wschód od Mogielnicy zwą się 
Ruskimi Łąkami). Później rozdawano też dalsze łąki. między innymi 
dzierżawcom wsi i tak zwanych wytrzebisk koło Suchej Woli, np. po 
Laudańskich pozostała wieś Laudańszczyzna koło tej wsi i Łąki Lau
dańskie lub Garby na północo-zachód "od Jaziewa (Materiały T. Zdan
cewicza). Rewizorzy z 1650 r. podkreślali, że skarb królewski nie ma 
żadnych dochodów z tych wchodów. Wspomnieli także o barciach pusz
czańskich, ale nie podali, gdzie się one znajdowały. Zwrócili tylko uwagę, 
że „przy takiej szerokości puSzczy" mogłoby być o wiele więcej barci 
(danina ogółem przynosiła zaledwie 4 beczki miodu). Nakazali więc, aby 
podleśniczy dopilnował, by co roku przybywało pszczół i barci47'. 
W 1 7 1 2  r. wspomniano, że w tej puszczy w kluczu chodorowskim było 
niegdyś ponad 30 leziw (każde po 60 barci); a więc ponad 180047<. Po
lecenie to dowodzi, że nie zamierzano jeszcze kolonizować pozostałych 
części Puszczy Nowodworskiej. Na to samo również wskazuje ordynacja 
Puszczy Perstuńskiej. Miały one w dalszym ciągu zostać puszczami. 
Jedyne osady, jakie w nich powstawały, były związane z eksploatacją 
bogactw puszczańskich. 

W ciągu drugiej połowy XVI i pierwszej XVI! wieku, a więc w ciągu 
blisko stu lat po pomiarze włócznej, osadnictwo zajęło niewiele. Jedynym 
miejscem, gdzie się rozwinęło, była Puszcza Krasnybór oraz trochę na 
grądach bagiennych (Polików, Jasionowo, Kopytkowo, Piekutowo, Ja
głowo). Nie powiodła się próba bezprawnej kolonizacji ziem nad jez. 
Serwy. Osobny rodzaj osadnictwa stanowiły puszczańskie osady zwią
zane z eksploatacją puszczy. Większe zmiany zaszły w stosunkach włas
nościowych (rozpad dóbr królewskich na mniejsze jednostki, wzrost ilości 
dóbr prywatnych) i społecznych. Te zmiany odbiły się też na krajobrazie 
osadniczym. Obok dużych wsi z okresu pomiary pojawiły się zabudowania 
folwarczne - bądź jako osobne osady, bądź jako części starszych wsi. 
Osłabienie tempa rozwoju osadnictwa można tłumaczyć odgórnym za
rządzeniem zachowania puszczy (np. w 1579 r. Stefan Batory ponov,cił 
zakaz niszczenia puszcz475), wyczerpaniem zasobów lepszych ziem, a także 
kryzysem gospodarki w Polsce. Wzrost ilości folwarków oraz narzucenie 
pańszczyzny i innych ciężarów powodowały zbiegostwo chłopów i pus
toszenie starych wsi. Także stacje wojskowe niszczyły wsie, zwłaszcza 
królewskie 476, Ilość mieszkańców wsi i miasta malała. Nie zmieniał się 

473 CHAP-Grodno� F.1463, op. 1, nr 1. str. 337-374. Rewizję tą przeprowadzili 
ks. Stanisław Sarnowski, kanonik smoleński1 sekretarz królewski, Ja.n Władysław 
Newelski, skarbnik woj. brzeskiego, dworzanin królewski. 

"' CHAP-Wilno, nr 11291, k.134. 
47ii Żródła dziejO\Ve, t. xr, Warszav•ta 1882, str. 57. 
476 Hetman .Jan Karol Chodkiewicz, przygotowując się do wojny z Turkami1 

list,em z 18.I.1621 r. przysłał na v.ryżywienie do starostwa augustowskiego i rajgrodz-
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jednak zasadniczy zasięg osadnictwa. Cios zadały mu dopiero lata na
jazdu szwedzkiego . 

. • 

Okres V 

Odbudowa zniszczonego wojną osadnictwa i rozwój osadnictwa przemy

słowego w puszczy (1655-1710) 

1. Z n i s z c z e  n i a w o j  e n  n e. Wojna polsko-szwedzka w latach
1655-1660 r. objęła również ziemie dzisiejszego pow. augustowskiego. 
Najbardziej zniszczyły ten obszar działania wojenne w 1656 r. W końcu 
1655 r. Szwedzi siedzieli w twierdzy tykocińskiej i w Rajgrodzie. W lutym 
Paweł Sapieha próbował po raz pierwszy opanować Tykocin. W lipcu 
hetman polny litewski, Wincenty Gosiewski, znowu bezskutecznie pró
bował zdobyć Tykocin. Następnie zaatakował wraz z posiłkami tatarskimi 
pod dowództwem Subchan Ghazi Agi wiarołomnego lennika polskiego 
elektora brandenburskiego, władcę Prus, który przystąpił do Szwedów. 
W bitwie stoczonej pod Prostkami 8.X.1656 r. odniósł nad elektorem 
zwycięstwo477• W czasie bitwy dostał się do niewoli zdrajca Bogusław 
Radziwiłł, o którego między hetmanem a Tatarami wybuchł spór, za
kończony wydaniem Radziwiłła w ręce Gosiewskiego. Obrażeni Tatarzy, 
którzy w straszny sposób zniszczyli setki wsi pod Piszem, Ełkiem i Olec
kiem, odeszli z ogromnymi łupami "', niszcząc po drodze do reszty wszyst
kie wsie i miasteczka na północnym Podlasiu i uprowadzając ze sobą 
na Krym wielką ilość ludzi z Mazur i Podlasia. Znowu wrócili tu Szwedzi. 
Walki z nimi toczyły się na Podlasiu jeszcze na początku 1 657 r. Najazd 
Rakoczego, który dotarł do Drohiczyna i Nuru w roku 1657 i wyprawa 
moskiewskich wojsk Chowańskiego w 1660 r. już nie dotarły do ·okolic 
Augustowa. Bardzo możliwe, że nowych zniszczeń dorzuciły przejścia 
wojsk litewskich i koronnych w 1662 r., które rabowały chłopom żywność, 
odzież i narzędzia żelazne. Wojny te niosły także ze sobą zarazy, które 
wykańczały zdziesiątkowaną ludność (1656, 1657, 1661). Różne relacje 
i skargi odwołują się w następnych latach do zniszczeń i strat spowodo
wanych przez Szwedów, Tatarów i własne wojska. W 1663 r. np. Andrzej 
Piotrowski z Wólki Piotrowskiej pod Rajgrodem skarżył się na „ruinę 
i zniszczenie różnych nieprzyjaciół, tak Szwedóvl, Prusaków, jako i dzi-

kiego oddział 200 rajtarów (J. J a r  n u t  o w s k i, Miasto Augustów, o.c., str. 151). 
To był początek uciążliwych i niszczących królewszczyzny kwaterunków wojskowych. 

477 W. M a j  e w  s k i, Bitwa pod Prostkami - 8.X.1656, „Studia i materiały do 
historii sztuki wojennej", t. II, Warszawa 1956, str. 324-344. 

478 S. H e r b s t  (w:) Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, t. II, 
Warszawa 1957, str. 98-99. W czasie następnej bitwy pod Filipowem (20.X.1656), 

zakończonej porażką Gosiewskiego, Radziwiłł zbiegł do elektora. 



166 J .  WIŚNIEWSKI 

kich Tatarów", którzy „tak domy jak i wszystko" popalili. Wspomniał 
on też o szkodach poczynionych przez żołnierzy litewskich w Tykoci
nie479. 

Niech źródła same opowiedzą, jak wyglądały okolice Augustowa w 8 lat 
później. Konstytucjami sejmów z 1659 i 1661 r. po całym kraju zostały 
rozesłane komisje do zbadania stanu wszystkich dóbr królewskich. Pra
cowały one przez kilka lat, sporządzając tak zwane lustracje królew
szczyzn. Niestety, nie zachowały się pełne teksty lustracji wszystkich 
starostw podlaskich, wśród nich i augustowskiego. Są tylko starostwa 
rajgrodzkiego i tajeńskiego. Zajrzyjmy więc najpierw do nich. Lustrację 
dzierżawy tajeńskiej przeprowadzono na jesieni 1664 r. W jej tekście 
czytamy480; Tajno „przez nieprzyjaciela koronnego v1 niwecz obrócona". 
Bargłówka - „zagrodników na ten czas tylko 4, nie mają (nic) tylko 
jednego woła, a drugiego ze dworu dano, funditus przez nieprzyjaciela 
-koronnego spalona". Budynki folwarku w tejże Bargłówce „przez nie
przyjaciela spalone i grunty tego folwarku od lat kilkunastu pusto leżą, 
nic ich nie- sieją ani orz'ą". Orzechówka - „przez nieprzyjaciela koron
nego spalona, w której nie masz (nic) teraz tylko 2 zagrodnicy na ogro
dach siedzą, wołów i innego żadnego sprzężaju nie mają". „Folwark 
był przy tej wsi, ale go orda spaliła i grunty jego wszystkie pusto leżą, 
nic ich nie siano i od lat kilku nie sieją". Wozna Wieś - „także in parte 
(częściowo) przez ordę spalona i lud z niej zabrany. Jedyną nie zniszczoną 
miejscowością było Polikowo (Polkowo), położone wśród bagien; miesz
kańcom Polikowa król w 1661 r. pozwolił dalej użytkować wyrobiony 
grąd, nadany niegdyś ich przodkowi Markowi Konozie tylko w dożywocie. 
Z trzech folwarków była uprawiana tylko Wólka (Karwowska), w której 
w 1663 r. zasiano 10 korcy żyta, 32 owsa i 2 jęczmienia. Na grądach 
bagiennych było 1 1  barci, z których bartnicy dawali po 10  garnców 
miodu. Folwark Pruska (5 włók) był częścią „zarosły". W 1664 r. za 
zgodą króla z 1661 r. został odłączony od dzierżawy tajeńskiej i dany 
Grzegorzowi Wróblewskiemu i jego żonie Elżbiecie z Gaszyńskich481. 
Podobna sytuacja była w starostwie rajgrodzkim. W Rajgrodzie ze 150 
domów było w 1664 r. tylko 26, a kościół był „przez Szwedów funditus 
spalony, tylko na tym miejscu szopa zostaje". Krosiówka - „przez 
Szwedów funditus spalona". Judziki - „przez nieprzyjaciela funditus 
spalona" 482. 

479 AGAD; Kapiciana 43, nr l2. Podstawową pracą o zniszczeniach wojennych 
na Podlasiu i skutkach gospodarczych tego stanowi praca J. T o p  o 1 s k i e g o, Wpływ 
wojen połowy XVII wieku na sytuację ekonomiczną Podlasia (w:) Studia Histo
rica w 35-lecie pracy naukowej H. ŁowmiańskiegO, Warszawa 1958, str. 309-349. 

4so AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245, k. 34-38 v. 
481 AGAD, dz. XVIII, rkp. 64, str. 602-603. 
482 AGAD, KRSW, 4762a, k. 174-183.
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Zachowany tylko w wyciągu tekst lustracji starostwa augustowskiego 
podaje niewiele informacji. Dane o stanie większo§ci wsi zostały w rtim 

pominięte. Pisze tylko: Biernatki - „jest ogrodników dwóch na ogro
dach"; Turówka „tylko z ogrodu jednego, przez białogłowę tam miesz
kającą, zasianego"; Rudki - „funditus przez nieprzyjaciela korónnego 
zniesiona" "'· Lustracja podaje ilość zasianych włók chłopskich w każdej 
wsi, możemy się więc zorientować, jak wielkie było zniszczenie Wsi pod 
Augustowem, jeżeli w 1 664 r. tak mało ziemi w nich uprawiano. 

Ilość zasianych włók chłopskich i mieszcza:tl.skich w 1664 r, 

Ilość włók 
I 

, Ilość włók 

\Vieś Ogółem W:ieś ogółem 
(bez wol-

w tym (bez wol- w tym 
nych) 

zasianych nych) zasianych 
. 

! I Starostwo augusto- Dzicrża""-a 1·a� 
wskie I jeńska . 
}\.ugustów 117 - Bargłówka 24 0,5 
Biernatki 16 -- Orzechówka 4 �--· 

rrurówka 14 - Polikowo 5 4,5 
Żarnowo 48 1 Tajno 53 1 
Bargłowo 86,5 1 '\V oZna Wieś 16 0,75 
Brzozówka 28,5 1 \Vólka 18 1,25 
Jeziorki 35 0,5 Ze starostwa 
J-;etta 55 1 raj grodzkiego 
Rudki 68 - Dręstwo 34 1 

Z leśnictwa kny- Judziki 6 0,25 
szyńskiego Krosiówka 13 0,75 
Jasionowo 2,5 0,5 i . 
Kopytkowo . 8 1 0,5 I 

Na 651,5 włók uprawiono 15,5 włóki, a więc zaledwie 2,3'/• ogółu włók. 
Liczby te dają chyba wystarczający obraz strasznego zniszczenia okolic 
Augustowa. Chociaż upłynęło 8 lat od przejścia najgorszej fali wojennej , 
w dalszym ciągu więksrwść wsi prawie nie istniała. Pola i zgliszcza wsi 
zarosły krzakami i młodymi lasami. Wegetowały wśród nich nieliczne 
ubogie rodziny chłopskie, które nie miały środków, aby wziąć pod upra
wę większą ilość ziemi. Jak stwierdza J. T o p o 1 s k i w swej świetnej 
pracy o upadku Podlasia, spadek produkcji był większy od ubytku lud

ności4B4. Ten stosunek potv,derdzają też dane pogłównego z 1662 r. (zob. 
tabela na str. 175-176 i podymnego z 1661  r. (starostwo augustowskie -
bez miasta - 176 dymów spustoszałych, 30 płacących, tj. 14,5°/-0; dzier-

'" AGAD, dz. XVIII, rkp, 64, str. 60�603. 
4<14 J. T o  p o  1 s k i, Wpływ wojen„„ o.c., str. 348"�349. 
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żawa fajeńska 59 dymów spustoszałych, 35 płacących, tj .  37-0/0; starostwo 
rajgrodzkie 149 dymów spustoszałych, 12  płacących, tj. 8"/-0). Na jedną 
uprawianą włókę przypadało od 24 do 74 osób. Najlepszy był stosunek 
w Polikowie, bo tylko 10  osób na włókę uprawianą. Brak danych o ilości 
mieszkańców przed 1655 r. uniemożliwia ustalenie, jak wielki był procent 
spadku zaludnienia. Poza tym dane powojenne mamy dopiero z roku 1663, 
kiedy już ludności było więcej. Szybciej zapewne wzrastało zaludnienie 
niż ilość ponownie zagospodarowywanych włók. Brak było narzędzi, bydła 
i nasion do siewu. To, co sto lat temu zdobył człowiek, znowu w dużej 
części pokryło się lasami lub w najlepszym razie zaroślaml. 

Puste były nie tylko włóki chłopskie, zniszczone również były fol
warki, które jednak szybciej niż gospodarstwa chłopskie zaczęto odbu
dowywać. Opustoszały również włóki wolne. Lustracja z 1664 r. iniormuje, 
że pustką stały włóki wybranieckie w Dręstwie, Bargłówce i Woznej Wsi. 
Wybrańcy siedzieli tylko w Tajnie (Szczęsny Nowakowski, Piotr Dun
kowski, Walenty Kulik, Klimunt Kulik). Nie wiemy, co się stało z tymi 
włókami we wsiach starostwa augustowskiego. Opustoszały również włó
ki wójtowskie w Rutkach. Jaki był los różnych włók dzierżonych przez 
szlachtę - nie wiadomo. W 1 664 r. były już one uprawiane, ale nie 
wiadomo, czy w całości. Trzymała je  w dalszym ciągu różna szlachta 485• 
Posesorem 3 włók wójtostwa augustowskiego był początkowo Kasper 
Srebrowski (od 1645 r„ jeszcze 1670), a po nim Wojciech Korzeniewski 
(1674-1676), Marcin Puchalski (1683). Dawne przedmieście Augustowa 
Zaścianek (Uścianki) też dzierżyła szlachta {w 1662 r. Krzysztof Mucho
wiecki i Jakub Kulesza), a Turówkę w 1674 r. - Łukasz Osmólski i l\.llichał 
Neyberk, w 1676 r. pani Czerkiesowa z 6 poddanymi w Augustowie. 
W bojarskiej wsi Barszcze w 1 664 r. siedziało 2 bojarów (Piotr Grodzki 
i Jan Kanicki), płacących tylko czynsz; w 1673/74 też dwóch (Jan Grodzki, 
Jan Kanicki), ale były jeszcze dwie części, które trzymali Piotr Grodzki 

483 Dwie włóki młynarskie w Netcie i Jeziorkach dzierżył od 1658 r. posesor 
młyna i morg6\v młynarskich w Augustowie, Stanisław Kaz.lmierz Bagiński, super
intendent komór celnych woj, mazowieckiego i podla..')kiego, danych mu przez króla 
po śmierci Franciszka Felickiego. 5 włók w innych Zaściankach (Lipówce) trzymał 
od 1632 r. szlachcic Balcer Kukowski. Inne włóki z włókami w Jeziorkach (razem 
8 wł,) n1iał Aleksander Srebrowski (AGAD, oddz:. 39, ks. 7, k, 65v; ASK� I 70, k. 775v) 
z. Kasprem Srebrowskirn. \V latach 1673--1676 siedzieli w Lipówce Kuko\vski, Józef 
Jachimowicz., .Ąleksander Srebrowski i Paweł Danowski. W 1653 r. w obozie pod 
Żwańcem dostał od króla 5 włók w :N'etcie v.r posesję Rządkowski, rotmistrz piecho
ty łanowej. W 1664 r. siedziała na 3 włókach w Netcie Katarzyna l v. Rządkowska, 
2 v. Lisz.ewska, a w 1673 r. Kazimierz i Krzysztof Rządkowscy. Inne włóki w Net

cie miał jakiś Gutowski. Puste Piekutowo w 1662 r. trzymał Maciej Bo:::owski. Dwie 
włóki wójtowskie w Dręstwie posiadał w latach 1664-1673 szlachcic Wojciech Wro
cieński i tyleż w Tajnie Jan Boląkowski (od 1649 r.), a po nim Krzysztof Boląkowski. 

AGAD, ASK, I 70, k. 735v, 742-744, 757v�766, 808, 8! 7-824v; ASK, I 65, k. 863-864v, 

871�71v; B. Czart., rkp, 1099, str. 703-705. Lustracja z 1664 r. 
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z Pomian i Kapturski. Bojarzy ci mieli 21 poddanych chłopów, ogrod
ników i czeladzi. Jeszcze w 1707 r. w Barszczach mieszkał szlachcic 
Wojciech Kanicki. 

Zniszczony został również A u g u s t ó w. Proboszcz augustowski 
Andrzej Rzeczycki, sporządzając w 1662 r. rejestr pogłównego, tak napisał 
w jego tytule: „Regestr popisu pogłowia w miasteczku KJM Augustowie 
po spaleniu przez ordę tatarską i ludzi w niewolę pobrania i przez gniew 
Boży powietrza morowego wymarłych". Burmistrz augustowski Maciej 
Zaskowski w 1661 r. złożył w Brańsku zeznanie: „jako orda tatarska, idąc 
do Prus i z Prus powracając, miasto Augustów i przedmieścia zrabowała, 
ludzi na 500 w niewolę wzięła, do Krymu zawiodła i same miasteczko spa
liła" "'· Lustracja z 1664 r. stw;ierdza: „kościół w tym ,mieście, jako i inne 
budynki miejskie przez nieprzyjaciela koronnego ogniem zniszczone, tak, 
że i ludzi mało jest". W czasie zniszczenia miasta spłonęły wtedy częś
ciowo różne dokumenty i księgi miejskie. Do zniszczenia miasta głównie 
przyczynili się Tatarzy, którzy nie tylko miasto spalili, ale wielu j ego 
mieszkańców uprowadzili na Krym. Pozostałych mieszkańców następnie 
dotknęło morowe powietrze. 

Stan zaludnienia po wojnie najlepiej przedstawia poniższa tabela, 
w której do ilości osób doliczyłem podaną w rejestrze ilość służby, 
parobków i dziewek••'. 

Ilość osób, płąc.ących pogłówne w Augustowie i na przedmieściach w 1662 r. 

Miasto Rodzin Osób l i  Przedmieścia Rodzin Osób 

Augustów l i Rynek 8 22 Żarnowo 19 53 
ul. Mostowa 10 26 Biernatki 5 1 1  
ul. Rajgrodzka 7 16 Turó\.vka 2 5 
ul. Łecka 2 6 
ul. Cerkiewna IO 28 
ul. Żabia 2 6 I komorników 20 37 

Razem 59 141 li Razem 26 69 

W 1 580 r. podatek płaciło w Augustowie i na przedmieściach 270 do-
mów, a w 1662 r. w ruinach miasta żyło zaledwie 59 rodzin mieszczańskich 
(nie licząc 2 rodzin poddanych plebana na ul. Poświątnej). W 1661 r. 

486 AGAD, ·ASK, I, 70, k. 734 i J. J a r  n u t  o w s k i, Miasto Augustów, o.c„ 
str. 151. 

487 Przy obliczaniu ilości mieszkańców nie uwzględniłem kapłanów, ich służby 
oraz szlachty. W 1662 r. w Augustowie mieszkał pisarz komory celnej Franciszek 
Piątkowski ze służbą i jakiś pan Bagiński, zapewne identyczny ·z wyżej wspomnianym 
superintendentem komór celnych. 
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podatek podymnego zapłaciło 25 dymów. Według regestru podymnego 
z tego roku w Augustowie i na przedmieściach spustoszało 461 dymów""•, 
a więc przed najazdem miało być tam aż 486 dymów . .  rest to możliwe, 
gdyż w 1790 r. Augustów wraz z przedmieściami liczył 466 dymów. 
W takim razie zniszczenie było ogromne. Jeszcze w 6 lat po najeździe 
byłoby w Auguśtowie zaledwie 5°fo ilości domów sprzed najazdu. Pod 
względem gospodarczym Augustów był zupełnie zniszczony. Lustracja 
z 1664 r. nic nie wspomina o rzemieślnikach. Stwierdza prży tym, że 
nie odbywają się targi oraz jarmarki. Czynne były tylko karczmy piwne, 
które dawały jedyny, nikły dochód staroście (11 zł 24 gr). Wszystkie 
włóki leżały pusto, zapewne uprawiano tylko ogrody. Czynny był tylko 
jeden młyn, dzierżawiony przez szlachcica Stanisława Kazimierza Ba
gińskiego. Drugi był pusty, a trzeci - należący do dzierżawy tajeńskiej -
też „pusto stoi i grobli nie masz". Augustów i Rajgród były najbardziej 
zniszczonymi miastami na Podlasiu Mrn. 

Nasuwa się jeszcze pytanie, czy ktoś z dawnej ludności miasta, jego 
przedmieść i okolicznych wsi ocalał. Porównując nazwiska mieszczan 
augustowskich z 1662 r. z nazwiskami niekompletnie znanymi z pierwszej 
połowy XVII w. spotykamy trochę takich samych nazwisk: Strękowski 
(w 1662 r. Jan Strękowski, landwójt augustowski), Kalinowski (w 1662 r. 
Piotr Kalinowski, burmistrz), Wnorowski, Olifierczyk, Piotrowski, Ko.
walewskL Również parę takich samych nazwisk spotykamy w Żarnowie: 
Prusko, Goraj lub Gorajczyk. Porównując nazwiska dawnych rodzin 
z następnym spisem z 1674 r. znajdujemy jeszcze trochę starych naz
wisk w tym spisie, których nie ma w spisie z 1662 r. W Augustowie:
Dobrzyniewski (Dobrzyń), Rytel, Pękala lub Pękalski, Dąbrowski. W Żar
nowie w spisie z 1721 r. spotykamy Pobojewskich, którzy mieszkali 
w Żarnowie już w 1619 r. Te luki w spisach nasuwają dwie możliwości 
wytłumaczenia: albo oba spisy były niekompletne, albo uprowadzeni w ja
syr i zbiegli mieszkańcy w latach późniejszych powrócili. Poza tym 
w spisach pogłównego nie uwzględniono dzieci poniżej 1 1  lat, wśród 
nich mogli się więc kryć potomkowie starszych rodzin. Należy też za
uważyć,. że niektóre rodziny miały po dwa nazwiska i dlatego różnie 
można je było zapisać. W każdym razie można stwierdzić, że część 
rodzin ocalałą, ale w jakim procencie, tego nie da się ustalić. 

Trudno również ustalić, ile rodzin dawnych mieszkańców ocalało we 
wsiach. Nazwiska chłopskie były jeszcze bardziej zmienne. Poza tym 
brak spisu ludności starostwa augustowskiego po najeździe. Można więc 
tylko zbadać ten problem na przykładzie dzierżawy tajeńsldej, porów
nując nazwiska z 1565 i 1698 r. 

"' AGAD, ASK, I, 65, k. 865. 

489 J. T o p o l s k i, o.c„ str. 341, 



Nazwisko 

"\Vieś Tajno 
Boląkowski 
Kulik 
Kusnierz 
Mazur 
Sienko 
Wilk 
Wyszko 
Zybura 

Razem 
Ogółem było 

rodzin 

DZIEJE OSADNICTWA OD XV DO XVIII W. 

I 

Ilość rodzin 1 1 1565 1698 I ' 

1 1 
1 1 
1 3 
1 2 ' 
1 1 
1 1 
5 3 
1 1 

13 13 

130 79 

Ilość rodzin 
Nazwisko 

1565 I 1698 

Wieś :Bargłówka I 
.-�: I 1 

Korzun 3 
Ogółem rodzin 47 I 14 

Wozna VVieś I 
Gryk 2 i 1 I Ławnik 1 1 
Zdun 2 1 

Razem 5 3 
Ogółem rodzin 33 27 
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Poza tym jest sporo nazwisk, które w 1565 r. były w jednych wsiach, 
a w 1698 r. w innych, np. Borkowski, Faszcza, Dobrydn:io, Rusin, Mazur, 
Perka, Kołodziej, Sowa, Sobiech, Kowal, Kuczyk, Kolenda, Koniecka, 
Popko itd. Oznacza to, że mimo ogromnych zniszczeń nie było przerwy 
osadniczej i zupełnej wymiany ludności pod Augustowem. Ocalała w ca
łości ludność w Polikowie, a także w znacznym procencie w Tajnie, 
w innych wsiach królewskich o wiele mniej, ale chyba wystarczająco, 
aby stanowić zalążek ponownego zaludnienia. 

Nie ma źródeł, które by mówiły, jak zostały zniszczone wsie należące 
do dóbr szlacheckich, plebańskich i wsie zamieszkane przez drobną szla
chtę. Nie wiemy również, czy zniszczenia wojenne dotknęły wsie w do
brach Dowspuda, Janówka i Krasnybór. Przynajmniej w okolicach Au
gustowa wsie chłopskie prywatne i drobnoszlacheckie uległy podobnemu 
zniszczeniu, jak Wsie - chłopów królewskich. Dowodzi tego wiadomość 
o zniszczeniu przez Tatarów kościoła parafialnego w Grabowie 490• Tam 
gdzie nie działali Tatarzy, zniszczenia były mniejsze. Przyjmuje się, że 
dobra szlacheckie były mniej zniszczone, gdyż wojska najeźdźców przede 
wszystkim łupiły wsie królewskie. Topolski na podstawie swych badań 
i obliczeń dochodzi do wniosku, że w sumie na Podlasiu ludność w do
brach królewskich zmniejszyła się o około 68°/o, a w dobrach szlachec
kich - o około 17°/0491. Ze względu na większe zniszczenia pod Augusto
wem tutaj te procenty należy znacznie podnieść. Dowodzi tego poniższa 
tabelka podymnego z 1 661  r. 492, uwidaczniająca znaczne jeszcze pustki 
we wsiach prywatnych. 

490 B. Czart., rkp. 1775, str. 2042. 
491 J. T o p  o 1 s k i, Wpływ wojen . .  „ o.c., str. 327. 
492 AGAD, ASK, I, 65, k. 863�865. 
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Grabowo l
�olistowo 
Zrobki 

Kamionka 
Solistówka 
Reszki 

Labętnik l
Pomiany 
Solniki 

J. WI$NIEWSKI 

Dymy chłopskie spustoszałe i płacące podymne y.,r 1661 r. 

Ilość dymów I 
spusto- i I

,1 płacących I szałych 

27 

13 2 
6 3 

16 1 

19 4 I 
l i 

Kuko\\'·o 
KrosiO"\VO 
Barszcze 

Lipówka 

Międzylesie 

Popowo 
dobra pleb. 

august. 

Razem 

Ilość dymów 

spusto- płacą-
szałe ce 

2 2 
2 2 
1 2 

8 

12 6 

106 23 

Ilość dymów płacących w 1661 r. stanowiła 180/o ogółu dymów, które 
poprzednio płaciły podymne, a więc spadek wynosił aż 820/o. Gospodar
stwa drobnoszlacheckie zapewne poniosły mniejsze. straty niż chłopskie, 
ale część rodzin w czasie pomorów mogła wymrzeć. Najliczniej drobna 
szlachta przetrwała w Pomianach i Łabętniku. W tych wsiach również 
nie było zupełnej przerwy osadniczej. Wiele rodzin mieszkało dalej 
w swoich wsiach: w Górskich Górscy, w Kukowie Kukowscy, w Łabęt
niku Doriowie, Białuccy i Toczyłowscy, w Pomianach Ossowscy i Sulew
scy, w Krosiewie Karwowscy, w Reszkach Reszkowie, w Żrobkach Żrob
kowie. Miejsce rodów, które wymarły (np. Grabowscy i Szymanowscy 
w Pomianach), zajęły nowe rodziny z innych wsi pod Rajgrodem i Go
niądzem; a nawet z dalszych stron Mazowsza i Podlasia. W Górskich 
Żebrowscy, w Krosiewie Konopaccy, w Łabętniku Szarcowie, Wroczyńscy, 
w Pomianach Dzierżyńscy, Kuleszowie, Grodzcy, Lenczewscy, Danowscy, 
Zalescy, Kleszczewscy, Janikowscy, w Reszkach Pełkowscy, Karwowscy, 
Makowscy, w Żrobkach Srebrowscy, Borawscy, Toczyłowscy. Nie była 
to jednak zasadnicza zmiana, gdyż część tych rodzin weszła tu drogą 
małżeństw jeszcze przed najazdem szwedzkim . 

. Wojna dotknęła także wsie należące do leśnictw perstuńskiego i prze
łomskiego"'· Jeszcze w roku 1679 wiele wsi w tych leśnictwach było 
słabo zaludnionych, np. w 1 668 r. w Skieblewie na 32 włóki pustką stało 
20 włók, a w osockiej części wsi Markowce na 6 włók 31/• było pustych. 
Pisano o tej wsi w 1679 r., że nie dostaje 2 osaczników, „bo ludzie się 
rozwlekli dla wojen i złych czasów". O wsi Rudawka rewizja w 1 66 8  r. 
pisze: „ta wieś wszytka przez Moskwę spustoszała, tylko Korobielowa 
wdowa mieszka i Bednarz". Lepszy był stan wsi Bohatery (Leśne), w któ-

493 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. sejneńskim ... , o.c., str. 104--108. 
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rej na 18 włók tylko 4,5 było pustych, a w Kurjankach Wielkich pod 
Lipskiem na 28 włók tylko 4 były puste. We wsi Żabickie na 4 - puste 
2; w bartnickiej części Rakowicz na 6 - pustych około 4; w Kurjankach 
Małych pod Raczkami na 13 - pustych 5,5 włók. W 1 679 r. w Rudawce 
osiadłe było tylko 2 włóki, a pustką leżało 1 8  włók. W Skieblewie w dal
szym ciągu stało pusto 18 włók, a w Markowcach 3 włóki. Inne wsiie już 
były zasiedlone, ale zagrażała im zaraza, która w 1679 r. panowała w Rud
nikach i Choćkach. Osacznicy z Kurjanek, Bohaterów i Markowców cho
dzili do swych bud pod Lipskiem i Augustowem 494• Buda pod Augustowem 
była gdzieś naprzeciw miasta. 

W Lipsku, należącym do klucza nowodworskiego ekonomii grodzień
skiej, w 1679 r. przy rynku stała tylko jedna chałupa, inne ulice tylko 
częściowo były zamieszkane. Magisfrat urzędował w prywatnych miesz
kaniach. Okoliczne wsie też były częściowo zniszczone, więc komisarze 
królewscy zdecydowali się znieść większość folwarków i pańszczyznę 
w całej ekonomii (w pobliżu zostawiono je tylko w Kamiennej i Chodo
rówce)495. W sumie zniszczenia z tej strony puszczy były o wiele mniej
sze niż pod Augustowem. 

2. P o n o w n e z a s i e d 1 a n i e s p  u s t o s z a ł y c h w s i i A u -
g u s t  o w a. _Qdbudowę zniszczonej gospodarki rozpoczęto od odbudowy 
fol_wlllkQw„. W starostwie augustowskim uprawiane były ziemie folwar
ków drobnych dzierżawców, wójtowski w Netcie, wójtowski w Augusto
wie, w Zaściankach (Uściankach), Lipówce i zapewne plebańskie: w dzier
żawie tajeńskiej w Tajenku, w Wólce, folwarki wójtowskie w Dręstwie 
i Tajnie oraz osobno dzierżony w Prusce. Folwarki te stanowiły główne 
źródło dochodów w dobrach królewskich. Nawet dochody z karczmy i mły
na były większe niż ze wsi i Augustowa. WyStarczająco dowodzi to, jak 
wielki był upadek gospodarczy i jak trudno go było pokonać. Dużą część 
dochodów z tych dóbr pochłaniały ko8"'ty utrzymania czeladzi i najem
ników {np. z dzierżawy tajeńskie] 70  zł, czyli 32°/o dochodów). Z powodu 
braku ludności chłopskiej trzeba było więcej zatrudniać czeladzi "'· 
W 1676 r. szczególnie liczna była stała czeladź pochodzenia chłopskiego 
i szlacheckiego we dworze Tajenko (23 osoby) i we dworze Netta (13 osób), 
a więc w rezydencjach staros:tów. Nie wiemy, ilu zatrudniano niestałych 
najemników. Zastępowali oni chłopów pańszczyźnianych. Wprawdzie lu
stracja z 1664 r. podawała, j akie obowiązki ciążą na ludności chłopskiej 497, 
ałe to było tylko powtórzenie starych danych o pańszczyźnie i innych 

494 K. O. F a  1 k, źródła, o.c., nr 5, str. 19-20, 31 ;  nr 4, str. 5. 
4\ls B. Ossolińskich, rkp. 5620, t. II, str. 617-681.
496 J. T o p  o I s k  i, Wpływ wojen ... , o.c., str. 337�338. 
497 W Tajnie i innych wsiach robocizna z jednej włóki wynosiła 4 dni tygodnio

wo, kolejno straż nocną, 3 tłoki na rok, pomocne i gwałty bez wymiaru, pielenie 
ogrodów, uprządzenie 2 łokci z pańskiej przędzy, dzień przy sprzątaniu siana. Czynsz 
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ciężarach, których nie można było na razie egzekwować. Wzrost wydat
ków na najemników uniemożliwiał znaczniejS.ze powiększenie areału 
folwarcznego, gdyż brak było środków na narzędzia i bydło robocze. 

Dochody z wsi, folwarkó>v i Augustowa w 1664 r. 

Miejscowość 

Star. augustowskie 
Augustów 
Młyn w Augustowie 
Biernatki 
Turówka 
Żarnowo 
Netta 
Folwarki w Netcie 
Brzozówka 
Rudki 
Bargłov:o 
Jeziorki 

Razem 
Z leśn. knyszyńskiego 

Jasion owo 
Kopytkowo 

Osobny fw. Pruska 

I 

I 

Suma i 
zł j gr I 

I 
11 24 
20 -
2 -

- 18 
2 2 
6 -

111 15 
6 -

- -
6 -
3 -

--- ---
168 29 

2 15 I 

2 15 
53 3 

lVIiejscowość 

Dzierż. tajeńska 
Tajno 
Bargłówka 
Orzechówka 
Wozna Wieś 
Polikowo 
Fw. VVólka 
Fw. Bargłówka 
Fw. Orzechówka 
Młyn i karczma w 
Woznej Wsi 
Barcie 

Razem 
Ze star. rajgrodzkiego 

Dręstwo 
Judziki 
Kros i ów ka 

Suma 

zł gr 

14 4 
7 6 

- 12 
10 18 
10 -
84 -

- -
- -

50 -. 
13 10 ---

189 20 

12 -
3 -
9 -

, 

Próbowano również szukać pomocy w rozwoju handlu. Miasta starały 
się o nowe przywileje na jarmarki i targi, a posesorzy królewszczyzn 
i właściciele prywatnych wsi - o takie same przywileje dla wsi. W 1676 r. 
posesorzy dzierżawy tajeńskiej uzyskali u króla Jana III przywilej (Kra
ków 30.IV.1676 r.) na zaprowadzenie t a r g ó w  w T a j  n i e •••. Może 
też liczyli, że uda im się Tajnu nadać charakter miejski. Wszystko to było 
złudne, gdyż z braku ludności wiejskiej i miejskiej nie miał kto wymie
niać siwoich towarów. 

_ Ponowne zasiedlanie wsi następowało bardzo wolno. Również nowe 
gospodarstwa nie były wielkie, często uprawiano tylko ogrody. Powolny 
wzrost zaludnienia wsi następował na skutek przyrostu naturalnego 
ocalonych resztek ludności i zapewne też przez werbunek do królew
szczyzn chłopów z dóbr prywatnych (np. z dóbr Krasnybór, Janówka, 
Dowspuda) i okolic posiadających stosunkowo więcej ludności. Może też 

6 zł, daniny: 16 korców owsa, 1 kapłon, 20 jajek. Ogrodnicy w Orzechówce robili 
z ogrodu jeden dzień na tydzień, stra� nocną kolejno, czynsz 6 gr. Chłopi w: Wólce 
nie Qawali czynszu i danin, ale ich pańszczyzna była większa - 6 dni tygodniowo. 

498 AGAD, -Kapiciana -42, str. 472. 
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przenoszono chłopów z innych dóbr królewskich, mniej zniszczonych. Brak 
źródeł uniemożliwia stwierdzenie, skąd pochodziła nowa ludność i ilu no
wych osadników przybyło. Wszędzie był znaczny brak ludności, więc 
zapewne główną rolę odgrywał przyrost naturalny .wewnątrz. dóbr, zwłasz
cza we wsiach, które zachowały stosunkowo największy procent swej 
ludności (np. Tajno, Wozna Wieś, Polkowo, Netta). ,Pewien obraz zwięk
szenia się zaludnienia pokazuje poniż9za tabelka, oparta na rejestrach 
pcgłównego (w praktyce uwzględlliająca tylko osoby dorosłe) 499. 

W pc·równaniu z 1662 r. widoczny jest pewien wzrost. W latach na-

Ludność chłopska i miejska w dobrach królewskich i plebańskich 

Jednostka dóbr, Ludność płacąca pogłówne 

miejscowość 1662 1673 I 1674 I 1676 

Starostwo augustowskie 
Miasto Augustóvt z przedmieś-
ci ami 210 269 287 300 
Bargłowa 24 64 58 70 
Brzozówka 26 60 59 46 
Jeziorki 23 19 15 
Netta 60 88 80 81 
Rutki 
Dw. Netta 3 6 10 9 
Podd. starosty w Augustowie 46 25 16 

Wójt. augustowskie 3 4 3 
Wójt. neckie 
Włóki neckie 20 12 11 
Włóki pod Jeziorkami 1 
Dzierżawy w Turówce 22 28 12 

z podd. v: Augusto'\vie 6 6 
Dzierż. Uścianek 4 2 
Dzierż. Lipówka 8 6 3 
Dzierż. tajeńska 

Dw. Tajenko 16 14 18 19 
Fw. Bargłówka 6 4 3 4 
Fw. Wólka 10 2 6 3 
Bargłówka 18 37 26 23 
Orzechówka 9 5 6 6 
Piekutowo 13 5 6 
Polkowo 48 36 26 
Wozna Wieś 32 82 50 64 
Tajenko 19 47 37 40 
Tajno Wielkie 74 146 161 160 
Wólka 21 37 26 26 

Wójt. dręstwiańskie 6 
Dzierż.· Pruska 8 2 2 1 

499 Rok 1662- AGAD, ASK, I, 70, k. 732v-733, 742-744; rok 1673-tamże, 
k·. 757-:-766\ v·; ·rok 1674 - tamże; · k. - s17----łl24, 873v--:-874 -v. 921 ; rok 1676 � B. Czar
toryskich, rkp. 1099, str. 701, 703-705. 
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c,d, 

Jednostka dóbr Ludność 
miejscowość 1662 1 674 1676 

Ze :star. rajgrodzkiego 

Dręst\'!.·o 36 46 47 4-0 
JudzJkj 19 18 7 

Krosi6wka 14 31 20 

Barszcze 2 1  1 5  4 

Z leśń. knyszyńskiego 

Jesionowo 15 10 
Kopytkowo 45 23 

Plebana augustowskiego l l lPoświątne Augustów 4 50 26 24 

Borsuki 8 

Plebana bargłowskiego l I l w Bargłowie 40 23 34 

w Netcie 9 

Plebana rajgrodzkiego I J Fw. '\Vilkowo 2 15 

Popowo 18 16 I Plebana grabmvskiego 

w Grubowie 5 4 

stępnych widoczne wahania można wytłumaczyć zwalnianiem części lud
ności od pod,atków wskutek różnych klęsk. Rutki były wlej puste , osie
dlono je dopiero przed 1696 r. Największy przyrost zaludnienia wykazują 
wsie, które najlepiej przetrwały lata wojny. Również odbudowa gosipo
darcza wsi następowała wolno. Mówi o tym poniższa tabelka, oparta na 
materiałach dotyczących dzierżawy tajeńskiej •oo. 

Stan gospodarczy dz:ied:a'\\"-y tajeńskiej 

Ilość zasianych 
Ilość gospodarzy 

. włók 

1663 1674 1662 1676 1698 

Bargłówka 0,5 2,5 12 14 

Orzechówka 5 3 5 

Tajenko 1 li 20 1 5  
'Tajno I IO 37 80 79 
Wozna \Vieś 0,75 5 1 6  32 27 

Wólka 1.25 I 1 1  1 3  1 6  

3,50 19,5 95 160 1 5 6  

soo AGAD, ASK, l, '70, k .  742 i Arch. Potockich z Radzynia� nr 245> k. 43-44, 

51-56v. 
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Mimo upływu wielu lat od czasów wojny gospodarka wiejska wolno 
się podnosiła. Inwentarz dzierżawy tajeńskiej, sporządzony 4.VII.1698 r. 
z okazji obejmowania jej przez Stanisława Antoniego Szczukę "' (refe
rendarza koronnego, późniejszego podkanclerzego litewskiego, znanego 
polityka i założyciela Szczuczyna), informuje, że gospodarstwa chłopskie 
miały przeważnie po pól włóki, ale rzadko uprawiano cale pole, najczę
ściej tylko połowę. Dużo też ziemi nie należało jeszcze do żadnego gospo
darstwa. Lepiej stojący chłopi wynajmowali czasami te puste włóki, pła
cąc z nich co trzeci snop. Pańszczyzna nie uległa podwyższeniu (poza 
Orzechówką, wymiar aż 8 dni z włóki), wzrosły jedynie roboty dodatko
we, narzucone samowolnie przez posesorów dzierża'\\ry tajeńskiej, jak pod
kreślili komisarze królewscy przy opisie Woznej W si. Do pielenia ogrodów 
dorzucili 'vyrwanie konopi oraz moczenie lnu; znieśli wymiar przędze
nia - zamiast 2 łokci nieograniczona ilość. Narzucili gwałty na dwie oso
by. Do danin dodali solankę chmielu za prawo gajenia się (pasania w la
sach). Poddani więc prosili komisarzy, aby znieśli te dodatkowe ciężary 
stosownie do dekretu referendarii z ·1539 r. Komisarze uchylili się tłuma
cząc, że nie otrzymali od króla władzy do załatwiania tego rodzaju spraw. 
Zanikły włóki wybranieckie i wybrańcy w Bargłówce i w Woznej Wsi. Zo
stawiono je jedynie jako 4 włóki sołtysowskie w Tajnie (sołtysi tajeńscy 
w 1698 r. :  Bartłomiej Skobel, Bartłomiej Mieczkowski, Piotr Hajduk, 
Wojciech Szczesny, Walenty Kulik, Andrzej Mieszany, wdowa Pilicho
wa, Bartłomiej Klimont, Bartłomiej Szczesny), których posesorzy prosili 
o pozostawienie przy dawnych prawach. W dzierżawie tej zostały już od
budowane dalsze fol warki w Bargłówce i Orzechówce. Po powrocie do 
dzierżawy folwarku Pruska 502 razem z Wólką były 4 folwarki (w tym 
3 we wsiach chłopskich) na 6 wsi pańszczyźnianych503• Wieś Piekutowo 

501 Dawny posesor Władysław Denhoff, pułkownik królewski, zmarł w 1672. r. 
Dzierżawę po nim trzymała wdowa Elżbieta z Sobieskich Denhoffowa, która wyszła 
za mąż za Wielkopolanina Jana Gorzeńskiego, łowczego litewskiego. Zmarła ona 
w 1698 r. cedując dzierżawę swej córce Konstancji z Denhoffów i jej mężowi Ste
fanowi Potockiemu, staroście czerkaskiemu (AGAD, Kapiciana 42, str. 158). Król 
dzierżawę tajeńską przekazał przywilejem z 13.,VI.1698 r. (jest w AGAD, Arch. Po
tockich z Radzynia, nr .245, k. 70--:71) Antoniemu Stanisławowi Szczuce. Wysłani 
komisarze królewscy skierowali 28.VI.1698 r. uniwersał do poddanych tej dzierżawy 
i osób pretendujących do posesji (oryginał z podpisami i pieczęciami tamże, k. 49). 
Dzierżawę w imieniu Szczuki objął plenipotent Stanisław Radłowski w obecności 
szlachty Grzegorza i Cypriana Górskich, Stanisłai.va i Wojciecha Niedźwiedzkich, 
Wojciecha Chojnowskiego, Michała Karv.rowskiego i woźnego Andrzeja Jabłońskiego 
(akt komisarski i intromisji tamże, k. 58-60, 74--76, 78-79v). Inwentarz dzierżawy 
sporządzili komisarze ks. Wojciech Kobyliński, proboszcz z Kolna, Michał Skrodzki, 
skarbnik łomżyński, i Arnolf Zembocki (tamże, k. 51-56v. Inny egzemplarz na 
k. 62-65v). 

502 Pruskę w 1663 r. posiadał Grzegorz Wróblewski, w 1676 r. - wdowa po nim 
Elżbieta z Gaszyńskich. 

503 Inwentarz podaje szczegółowy opis zabudowań folwarcznych, składających 

12 Studia i materiały 
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dalej stała pustką, kiedyś „było chłopów kilkanaście, teraz puste grunta 
leżą, miejscami pozarastałe. Jest... dworek. Najmują postronni ludzie po 
szmacie pola i płacą od niego" 504• W najlepszym stanie była wieś Poli
kowo; w 1689 r. było w niej 6 gospodarzy, zobowiązanych w dalszym 
ciągu do pilnowania łąk i lasów i płacenia 10  zł czynszu. Mały folwar
czek w Woznej Wsi (2 włóki) miała wdowa i syn dawnego podstarościego 
tajeńskiego, Michała Helmana (był nim w latach 1663-1673). W tejże 
wsi osiedlił się pierwszy Zyd Łazarz, który arendował nową karczmę 
(za 200 zł), 3 ćwierci włóki i łąki wiejskie. Wójt tajeński Jan Boląkowski, 
potomek starej rodziny wójtowskiej, wystarał się u nowego króla Augu
sta II o nowy przywilej na włóki wójtowskie. W okolicach Tajna były 
jeszcze barcie. Poprzednia posesorka tej dzierżawy, Elżbieta Gorzeńska, 
zmusiła bartników miejscowych do dawania z barci Puszczy Tajeńskiej 
połowy miodu wbrew dekretowi z 1639 r. Młyn w Woznej Wsi został 
odbudowany, w 1698 r. czynne były w nim 3 koła (2 pytlowe i 1 razowe; 
w 1663 było tylko jedno koło). Młynarz był zobowiązany karmić sześć 
wieprzy dla dworu. Odbudowano także w Woznej Wsi r u d ę  żelaza 
(mieściła się w szopie) o 3 kolach, nadzorowaną przez Helmana. Narzę
dzia do pracy stanowiły własność dworu. Rudnicy sami kopali i przywo
zili rudę. Gdy ruda była czynna, rudnicy powinni byli dawać co tydzień 
15  sośników albo odpowiednią ilość szyn. Zbudowanie tej rudy miało 
duże znaczenie dla miejscowego rolnictwa. Dostarczała ona bowiem czę
ści żelaznych do soch. Jazy młyńskie i groble zostały wykorzystane na 
węgornię o czterech oknach. Do dzierżawy tajeńskiej ponadto należały 
2 jeziora: Tajno (12  toni niewodnych) i Dręstwo (12 toni) oraz rzeki 
(rybak Jakub Recio mieszkał w Woznej Wsi). Do niej także należał znaj
dujący się pod Augustowem młyn śmi!owizna na rz. Netcie o 3 kołach 
(dwa pytlowe, jedno słodowe), dzierżawiony za 200 zł przez mieszczanina 
augustowskiego Stanisława $łepskiego, który był zobowiązany do pilno
wania ryb kolo młyna i wykarmienia 2 wieprzów na rok. W dzierżawie 
tajeńskiej w nieznanym czasie (między 1674 a 1687 r.) znalazła się wieś 
Uścianek, dawne przedmieście Augustowa. Inwentarz z 1698 r. tak ją 
charakteryzuje: „ma w sobie grunta niezłe, wzgórzyste, łąk niemało, 
lasów aż nazbyt. Dworek stary jest pusty, drewniany, słomą pokryty, 
Stawek niedaleko niego zarosły. W tej wsi jest chałup 4, we dwóch 
chłopi siedzą, Szymon i Grzegorz. Grunta zarabiają i czynią powinności. 
A dwie chałup pustych, z grontów i łąk najmują postronni". 

Nowy bardzo obrotny posesor Antoni Szczuka, podkanclerzy litewski, 

się z domu mieszkalnego, w którym mieszkał podstarości lub ekonom, obór, świro� 
nów, gumien i stodół. Osobno został sporządwny inwentarz bydła, świń i krescencji 
(tamie, k. 80-95). Zwraca uwagę wielka ilość kóz w folwarkach. W sumie było 
w 4 folwarkach 35 krów i 12 wołów (z tego 5 oddano chłopom; folwarki korzystały 
przy pracy z wołów chłopskich), 41 byczków, 7 stadników, 21 świń, 45 kóz. 

564 W J662 r. w Piekutowie, trzymanym przez Macieja Borowskiego z żoną i mat-
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Rys. 15. Staw Sajenek, pow. Augustów, przy dawnej rudzie Sajenek. 

szukał nowych sposobów zwiększenia swych dochodów z dzierżawy ta
jeńskiej. W 1704 r. zawarł kontrakt z Janem Rametzem, kupcem z Ełku, 
„na palenie popiołów i robienie potaszu" za 1500 tynfów. Pozwolił mu 
postawić dwie „budy alias szopy" w zaroślach na P i e k u t  o w i e  i S k u
z y n i e. Ma palić, póki zarośli nie wyrobi w granicach mu pokazanych, 
ma „grunta jak najlepiej, zarosłe nie przeskakując, wyprzątać". Nie wolno 
mu ruszać ani Puszczy, ani lasów, ani Olszyny Wielkiej Wólczańskiej. 
Przy pracy tej zatrudniał potaszników. Celem tego wypalania zarośli 
było, jak sam Szczuka stwierdza: „zarosłe pola i grunta... wyczyścić, 
one użyteczne uczynić i ludźmi... osadzić5os. 

Na sytuację gospodarczą okolic Augustowa rzuca także światło stan 
w innych dobrach, a nawet stan budynków kościelnych. Jeszcze w 1700 r. 
"" Bargłowie nie było kościoła, jego funkcję pełniła stodoła. W lepszym 
stanie był kościół filialny św. Małgorzaty w Netcie (czy stał on na wzgó
rzu 'Kościółek na wschód od wsi?) uposażony w 3 włóki Kościoła w Gra
bowie w ogóle nie odbudowano. Nowe drewniane kościoły wystawiono 
w Augustowie i Rajgrodzie (m. innymi sumptem Jana III). Nie odbudo
wano jeszcze w Augustowie szkoły i szpitala. Sześciu ubogich mieszkało 
w chłopskiej chałupie, bo proboszcz na miejscu dawnego szpitala wy
stawił karczmę. Stan ich dóbr był jeszcze gorszy. W 1681 r. pleban bar-

ką, było 4 czeladzi i 9 ogrodników (AGAD, ASK, I, 70, k. 742v). W 1674 r. v: folw. 
Piekutowo w dzierż. tajeńskiej było tylko 5 czeladzi (tamże, k. 822v). 

305 Kontrakt w AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245, k. 97-97v. 

12' 
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głowski miał 9 poddanych chłopów, a w 1700 r. tylko 2, gdyż inni zbiegli. 

Również zbiegli poddani plebana augustowskiego; w 1700 r. miał zaled

wie 5 nowych osadników. We wsi plebana rajgrodzkiego Międzylesie 
Popowo mieszkało 12  poddanych, każdy na połówce ""· Wielka płynność 

ludności chłopskiej dowodzi, jak jeszcze ciężkie były warunki ludności 
wiejskiej i jak nie ustabilizowane było osadnictwo. 

Sądzę, że podobna sytuacja była również w dobrach szlacheckich. 

Zamieszczone poniżej dane o ludności chłopskiej w tych dobrach, za
czerpnięte z rejestrów pogłównego, mówią tylko ogólnie o stanie zalud
nienia tych wsi, ale również uwidoczniają na przestrzeni zaledwie paru 
lat spadek w paru wsiach. Mógł on być spowodowany właśnie zbiegos
twem, a nie tylko klęskami elementarnymi. 

Ludność dorosła chłopska �' dobrach szlacheckich 

Wieś 1673 1674 1676 Wieś 1673 1674 1676 

,j Pomiany ! ! 
Górskie 22 24 6 45 ! 31 18 i l  
Grabowo i 28 i 22 22 ' Reszki 38 ! 46 29 
Kai""Tiionka ! 22 23 22 ' Solisto·wo 15 6 4 
Krosie�.vo 53 48 21 So!istĆHYka 50 ;4 28 
Kuk owo 5 i IO 2 Żrobkl 46 47 19 
Łabętnik 

; 
8 13 l l  ! ' 

: ' : 

Warto przytoczyć krótką charakterystykę trzech wsi, które należały 
do szlachty z 1693 r., gdyż jest ona jedyna o tym rodzaju wsi pod Augu
stowem z tego czasu. W T a j e n k u  (10 włók), które w nie znany mi 
sposób odpadło od dzierżawy tajeńskiej, siedziało już 15 chłopów (4 na 
półwłókach, a 1 1  na ćwierciach). Obciążała ich pańszczyzna wyższa niż 

w dobrach królewskich (8 dni męska i kobieca z włóki, czyli 1 6  dni). 
Nie dawali oni danin i nie płacili czynszów. 1 2  chłopów miało własny 
sprzężaj, a 3 po jednym wole. Znajdował się tu dwór w dobrym stanie, 
z ogrodem włoskim i zabudowani.ami folwarcznymi. Do dworu należała 
karczma we wsi, zatoka w jeziorze Tajno (2 tonie), niewielki borek so
snowy za wsią, w którym było kiedyś dużo barci (zostało tylko 5) oraz 
łąki (siana popławnego 80 wozów). Brak było pastwisk dla bydła i koni. 

Na polu folwarcznym upraThiano przeważnie żyto i owies, a mało prze
nicy, jęczmienia, grochu i hreczki (gryki). S o 1 i s t ó w k a  należała do 
trzech właścicieli: 7,5 włók miał Wojdowski, 8.75 Gorzeńscy, a 3,75 Ja

kub Danowski, spadkobierca Jerzego Wojdowskiego, którego część trzy

mali Gorzeńscy. Na włókach Gorzeńskich mieszkało paru półwłóczników, 

5uo B, Cz.art,1 rkp. 1775, str. 10---·20, 42, 2037-2042. 
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8 ćwiertników, posiadających woły dworskie i 2 ogrodników. Byli oni 
również obciążeni wielką pańszczyzną (16 dni z włóki). Dawny młyn 
nie egzystował, zostało po nim tylko kilka sadzawek. Do Gorzeńskich 
należało pole folwarczne (na którym siano żyto, trochę jęczmienia i psze
nicy), karczma na gościńcu, wolne rybołówstwo na jez. Dręstwo, łąki 
na bielach (na 50 wozów siana) i przy wsi oraz las. Część wsi R e s  z k i, 
należącą do Gorzeńskiego, trzymał w zastawie Rajko. Mieszkało w niej 
18  półwłóczników i 3 zagrodników, obciążonych taką samą pańszczyzną. 
Do dworu należały łąki, las z barciami (których było „niemało"), jezioro 
pod dworem, pół jeziora pod Kukowem i karczma 507. 

Roz\vój osadnictwa wiejskiego hamowało znaczne zwiększenie się 
ciężarów narzucanych na chłopów, a ponadto w dobrach królewskich -
uciążliwe stacje i przechody wojsk50B. Pańszczyzna rosła również w do
brach królewskich, ale chłopi królewscy mieli szansę zmniejszenia jej 
nowym dekretem sądu królewskiego. O wiele gorszy był los chłopów 
prywatnych, gdyż tych prawo nie broniło. Nic więc dziwnego, że ich 
pańszczyzna była dwa razy większa. Należy sądzić, że zbiegostwo chło
pów ze wsi prywatnych też było dużo większe. 

Chłopi królewscy nieraz korzystali ze swego prawa i składali skargi 
w sądach królewskich. Mówi o tym choćby poniższa sprawa chłopów ze 
starostwa augustowskiego. Starostwo to w 1664 r. objął Mikołaj Jerzy 
Masalski z Raczek, który otrzymał w 1683 r. konsens króla na cesję 
starost\va Antoniemu Stanisławowi Szczuce5G9. Cesja ta nie doszła do 
skutku i w latach późniejszych (przed 1689 r.) wdowa po Masalskim, 
Petronela z Chreptowiczów, wniosła starostwo drugiemu mężowi, Jerze
mu Zembockiemu. Zemboccy dali starostwo w dzierżawę czy admini
strację braciom Michałowi, Dionizemu i Andrzejowi Zembockim, którzy 
zaczęli w nadzwyczajny sposób wyzyskiwać i uciemiężać chłopów. Chło
pi augustowscy wysłali więc Mikołaja Jędrzejczyka z Netty z supliką 
do króla. Po powrocie Zemboccy zakuli Jędrzejczyka w łańuch na szyi 
i drewno na nogach. Nie przeraziło to jednak chłopów i wytoczyli oni 
sprawę przed sądem referendarii koronnej. Przedtem król nakazał wy
puszczenie uwięzionego. W czasie rozprawy, która odbyła się w Warsza: 
wie 16.V.1696 r., delegaci chłopów - Mikołaj Jędrzejczyk, Walenty 
Werda, Stanisław Zajko i ich pełnomocnik szlachcic Jan Skalski - wy
sunęli przeciwko Zembockim następujące zarzuty: podwyższanie pań
szczyzny i ilości dni gwałtów, pędzenie na pańszczyznę z daleka i przed 
i,.vschodem słońca, wypuszczanie dopiero po zachodzie słońca (tak, że nie 
pasione bydło chłopskie ginie), podwyższanie wymiaru przędzenia, pie-

5n7 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245, k. 237-238. 
5na Starostwo augustowskie w 1667 r. spustoszyły np. wojska Felkersona (Fel

kersamba), pułkownika królewskiego (Zakład Dokumentacji IH PAN w Krakowie, 
Teki Pawińskiego, 33). 

5n9 Konsens w AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 213. 
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lenia, międlenia, zbierania chmielu; zmuszanie do zbierania dla dworu 
manny (nasiona pewnego rodzaju trawy, nadające się do jedzenia), łyka, 
fiołków i gładysza w· cudzych lasach i puszczach (za co osacznicy za
bierali złapanym suknie), nakładanie opłat hybernowych po ponad 100 zł 
na każdego, zmuszanie do stróży dziennej, \V czasie której każą robić) 
zakazanie \Volnego \vyrabiania piwa na święta, wesela, chrzciny, pogrze
by i zmuszanie do kupowania piwa dworskiego, znęcanie się nad chło
pami pełniącymi obowiązek stróża (zakuwano ich w łańcuch na szyi), 
gdy im więzień zbiegnie, lub zabieranie im krów, gdy krowy zajęte 
w szkodzie były siłą odebrane od stróża przez właściciela krov1y, oraz 
bicie chłopów grubymi kijami za skarżenie się. Z drugiej strony pleni
potent Zembockich, Wojciech Włoszkiewicz, twierdził aż w 24 punktach, 
że chłopi ze starostwa augustowskiego, z N etty, Bargłowa, Brzozówki, 
Rutek i Jeziork nie chcą pełnić pańszczyzny w wymiarze podanym w lu
stracjach, odprawiać gwałtów, stróży dziennej i nocnej (stróżę nocną 
odprawiają tak źle, że wilcy wiele koni pojedli, a i złodzieje pokradli), 
jechać z podwodami do Królewca, miejsc spustu i młyna. W czasie nie
obecności Zembockich, odmawiając pańszczyzny, nie zebrali zboża i siana, 
które pogniło. Nie chcą płacić czynszu z pół włóki po 3 zł i oddawać da
niny z owsa. Nie naprawiają grobel, mostów i ryków. Przywłaszczają 
sobie grunty i łąki bez pozwolenia dworskiego (a swoje obcym wynaj
mują) oraz łąki na bielach, wypasają w nocy grunty dworskie wołami 
i końmi, kradną zboże w snopach w gumnie, na polach i wioząc do mły
na, kradną ryby w rzekach, łowiąc je ościami oraz drzewo w lasach, 
które sprzedają. Jeżdżą mleć do obcych młynów, sami robią piwo lub 
gdzie indziej je biorą, a nie z karczem starosty. Wyrzucają swoich są
siadów, ich grunty sobie pTzywłaszczają i chałupy puste rozbierają. 
Zbiegłych i schwytanych chłopów wypuszczają, zabrane do dworu bydło 
zbiegłych chłopów wykradają i im oddają. Nie dają w całości podatków 
i hyberny, nie chcą dawać załogi i stacji wojsku litewskiemu, nie płacą 
dziesięciny proboszczowi, przez co starosta ma z nim procesy. Szkodzą 
na zdrowiu i majątku staroście i sługom dworskim, biją czeladź i ławni
ków. Zarzuty z obu stron dowodzą, jak silnie rozwinął się wyzysk chło
pa i jak mocno w odpowiedzi rozwinęła się \Valka klasowa, łącząca soli
darnie wszystkich chłopów. Sąd referendarski, nie mogąc zorientować 
się w sprzecznych zarzutach i sytuacji, wysłał 9-osobową komisję zło
żoną z okolicznych proboszczów, urzędników sądowych i miejscowej 
drobnej szlachty51', wydał na własne króla żądanie odpowiedni dekret 
i zdając sobie sprawę, że Zemboccy będą się mścili na chłopach, wydał 

510 W skład komisji wchodzili: ks. Niemira, kanonik łucki, proboszcz dolistowski, 
ks. Kazimierz Polkowski, dziekan augustowski, proboszcz rajgrodzki, ks. Jan Socho
rzewski, pleban janowski, Sebastian Grądzki, chorąży i podstarości wiski, Tomasz 
Chojnowski, regent gr. wąsoski, Franciszek Chojnowski, regent gr. brański i go
niądzki, Wojciech Konopacki, Adam Borawski i Wojciech Sutkowski. 
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dekret ochronny dla poddanych 511, Niestety, orzeczenia tej komisji ani 
ostatecznego wyniku tego procesu nie znamy. 

Równocześnie Augustów sądził się ze starostą (1681, 1690), który 
zajął jeziorko Ślepe, miejski Czarny Las i zaczął go niszczyć, a także 
wycinać barcie mieszczanom 512_ Także powyższy dekret referendarii 
z 1 696 r. wspomina, że Zemboccy siedzieli trzy kwartały w Warszawie 
w związku ze sprawą z mieszczanami augustowskimi (zapewne w 1695 r.). 
Ucisk ze strony s:tarosty, a przede wszystkim słaby rozwój osadnictwa 
wiejskiego i gospodarki chłopskiej wpływały niekorzystnie na rozwój 
miasta Augustowa. Ilość ludności zwiększyła się nieznacznie, głównie 
na przedmieściach. Porównajmy dane z 1662 r. (zob. str. 169) z nowym 
regestrem pogłównego"', sporządzonym przez proboszcza Rzeczyckiego 
w 1674 r. 

Ilość osób płacących pogłówne '?.' Augustowie i na przedmieściach -y,• 1674 r. 

Miasto I Rodzin 
I 

Osób I 
Augustów 

Rynek 12 37 
ul. Grodzieńska 

(Mostowa) 17 44 
ul. Długa 4 9 
ul. Rajgrndzka I ul. Niemiecka 21 48 
ul. Lecka 

Komornicy 1Ą· 25 

Razem miao;to 68 16+ 

l i Przedmieścia I Rodzin I Osób 
' 

1 1 I ' Żarno-y,·o 36 94 
podd. cerkwi 3 7 

Biernatki 13 35 I Turó--1.vka (nie należała do miasta) 

I i Razem przedm. ! 
' I . 
I a z Turówką I 

52 136 
64 164 

Między 1662 a 1674 r. w Augustowie przybyło 7 rodzin i 23 dorosłych, 
czyli rodzin o 120/o, a dorosłych o 16°/o·. W Żarnowie odpowiednie liczby 
wynoszą 17  (890/o) i 41 (77%); w Biernatkach 8 (1600/o) i 24 (2180/o). Na 
przedmieściach, zwłaszcza w Biernatkach, procentowy wzrost zarówno 
ilości rodzin, a zwłaszcza osób, wyglądał dobrze. Ilościowo nie był on 
jednak wielki. Pojawienie się i wzrost ilości ludzi luźnych, najemników 
w Żarnowie, może świadczyć o podnoszeniu się gospodarki rolnej na 
tych przedmieściach 514. Procentowo większy wzrost zaludnienia na 

511 Dekret w AGAD, Księgi Referendarii Koronnej, 20, k. 303-307v. 
5n AGAD, Oddz. 3, Aneksy Prok. Gen., nr 16. 
513 AGAD, \ArSK, I,  70, k. 873-874v. 
514 W Augustowie w 1662 r. naliczono 37 komorników, 2 parobków, 10 dziewek, 

4 chłopców, a w 1674 r. - 26 komorników, 9 parobków, 6 dziewek. W Żarnowie 
w 1674 r. - 9 komorników i 7 parobków; w Biernatkach - 5 komorników, 4 parob
ków, 1 dziewka. 
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przedmieściach chyba dowodzi, że tu były lepsze warunki osiedlania się 
niż w mieście. Niestety, nie moźna powiedzieć, jak wyglądała odbudowa 
gospodarcza miasta. Król Jan Kazimierz „mając miłościwy wzgląd i ba
czenie na wielkie spustoszenie 1 ogniem przez nieprzyjaciela zniesienie 
miasteczka Augustowa" dał w Warszawie l 5.VIII .1658 r. przywilej mia
stu na wolny wyrąb w puszczy ekonomi.i grodzieńskiej na odbudowę 
domów i kościoła "'· Augustów miał bardziej rolniczy niź poprzednio 
charakter. Ilość rzemieślników bez wątpienia była niska. :Niestety, spisy 
z 1 662 i 1674 r. nie podają przy nazwiskach zawodu. W 1662 r.srn wymie
niona jest tylko rada i ława miejska. Miasto jakieś korzyści ciągnęło 
tylko z drogi handlowej, która w dalszym ciągu była czynna 517, ale jak 
wielki ruch był na niej, nie wiadomo. Może już w tym czasie powstał 
pod Augustowem zakład produkujący żelazo, zwany R u d ą  :M i  e j s k ą  
1 u b  A u g u  s t o  w s k ą  (jest w roku 1729, mieszka przy nim 19 rodzin,
m.in. Woronowicze, Jakubowicze, Liwscy). Danych o jej rozwoju i o roz
woju miasta brak, ale słaby wzrost zaludnienia dowodzi, że pod względem 
gospodarczym Augustów nie osiągnął jeszcze poziomu z końca XVI wie
ku. Warunki panujące w całym kraju też nie sprzyjały rozwojowi. Roz
wydrzone wojska grabiły, gdzie mogły, głównie wsie i miasta królewskie. 
W 1680 r. np. mieszczanie augustowscy oskarżyli regiment Jana Gorzeń
skiego, starosty starogardzkiego, o „gwałtowne miasta i przedmieścia 
Biernatki najechanie'', zabranie koni, żywności i 170 zł oraz o pobicie 
burmistrza i ławników""· 

3. P o c z ą t e k  k o  n c e  n t r a  c j i w ł a s n o ś c i  s z 1 a c h  e c k  i e  j.
W ciągu drugiej połowy XVI i pierwszej XVII w. własność szlachecka 
ulegała stopniowemu rozdrabnianiu. Większość wsi należących do szlach
ty, jak Kukowo, Reszki, Żrobki, Krosiewo, Górskie zamieniła się ze wsi 
chłopskich we wsie drobnoszlacheckie o stosunkowo niedużej ilości go
spodarstw chłopskich. Wzrosła również ilość drobnej szlachty w starych 
wsiach drobnoszlacheckich Pomianach i Łabętniku. Potomkowie pierw
szych właścicieli, dzieląc swe wsie na coraz mniejsze działy, biednieli. 
Miejsce chłopskich gospodarshv zajmowały gospodarstwa przez samą 
szlachtę prowadzone. Szlachta ta zbliżyła się do poziomu chłopów, od 
których różniła ją tylko przynależność do stanu szlacheckiego i związane 
z tym przywileje. 

O niej to mówiły źródła, że „rydlami ryjąc chleba szukają". Także 

no Odpis v.r AGAD, MK> 410, str. 433�-435. 
riw Burmistrz Piotr Kalinowski, rajca -Mateusz Panas, pisarz Grzegorz SZPo

towski, landwójt Jan Strękowski, ławnicy Jakub Piotrowski, Wojciech Guzik, 
511 Mieszczanie z Wąsosza w 1661 r. skarżyli slę, ie nie ma dochodu z cła, „bo 

się kupiec obrócił na Augustów" (Lustracja woj. mazowieckiego). 
51ll J. J a r  n u t  o w s k i, Miasto Augustóv..�, o.c„ str. l 53. wylicza rodzaje zabrar:ej 

żywności i ich cenę. 



Grabowo 
Solistowo 

l{amionka 

Solistówka cz. 
Solistówka cz. 
Żrobki cz. 
Żrobki cz. 
Reszki cz. 

Wieś Właściciel lub posesor 

-------'-·------------ ---------· . 
Szlachta zamożniejsza 

Jan Glinka Janczewski 
Jan G.Jinka Janczewski 
1674--76 Jakub Szczawiński 
Pretfus pos. l{rzysztof Pietkiewicz 

major Gryksa 
Dorota Woydowska 
Paweł Żrobek 
Adam Borawski 

Jan Reszka 
1674/76 Olbrycht Pełkowski 
1674/76 Wojciech Karwowski 
Wojciech l{arwowski 
Maciej ICarwowski 
Stanisław Dzierżeński 

Poddani 

ilość osób gospodarzy 

CzcladZ stanu ple
bejskiego i szla

checkiego �r;-(,;4·1� - 1673 1 1674 I 1�� u-;;11i74 [i�!� 
24 
15  

19  

29 
1 1  
20 
14 
27 

13 
11 
6 

18  
6 

20 

34 
10 
22 
14 

16 
15 
18 
16 
6 

21 
2 

20 

19 
7 
8 
4 

16 
8 

1 1  
2 
4 

I 

5 

8 
4 

12 

4 
3 4 

4 
2 

1 
2 

5 

3 

10 
2 
6 
6 
5 

8 
9 
3 

4 

3 

7 
3 
4 
3 

7 

2 

4 

2 

4 
3 

2 
4 

3 
I{rosiewo cz. 
Krosiewo cz. 
Pomiany cz. 

_____ __________ c ___ �--�----·�·--·----·· -··-··· ---- �---·----

Szlachta uboższa 
Ilość gospodarstw szlacheckich 

_____ L_ __ 

16_7_3 _ __, ___ 1_6_74 _ ____c __ 

1_6_76_· _ __,__· -_Tc_--_-_- �-�·- -·�-�-�··--- .l ___ J ___ _ 

Pomiany 1 1  11 
Łabętnik 7 8 
Żrobki S 6 
Reszki 3 4 
Górskie 3 4 
J{rosiewo 2 2 
J(,:'.u'.'.k:'.OW::.::_Oc_ ________ . _ _, __ _:3c_ __ _!_ ___ 

2 ____ _ 

1 1  
9 
4 
4 
4 
2 
2 

20 
7 

15 
7 

10 
8 

15 
13 
7 

2 

9 
4 

5 
2 

----------·-�----·--·-

5 
4 

1 

16 
1 

7 
7 

14 
5 

13 
5 
5 
7 
8 

3 -�---

13 
1 1  

4 
3 
2 
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Solistówka rozpadła się na dwa, a następnie na trzy działy. Jedynie Gra
bowo, Kamionka i Solistowo nie uległy rozdrobnieniu. Wojna szwedzka 
jeszcze bardziej pogorszyła sytuację miejscowej drobniejszej szlachty, 
którą zaczęła wykorzystywać szlachta zamożniejsza. Zobaczmy, jak wy
glądała struktura właSll'Ośei szlacheckiej w podlaskiej części okolic Augu
stowa w latach 1673-··1676, z których mamy odpowiednie źródła 519• 

Jak widzimy, przeważała szlachta drobna cząstkowa i zagrodowa, 
wśród której najliczniejsze były cząstki szlacheckie bez chłopów, opie
rające się na własnej sile roboczej, czasami na czeladzi. W 1673 na 34 
ubogie cząsteczki szlacheckie 1 3  miało p o  1·-2 chłopów (zagrodników), 
8 miało czeladź (parobków, bronowłoków, chłopców, dziewki, itd.), a 1 3  
tylko własne siły. Zbyt mały odcinek czasu źródeł statystycznych, któ
rymi dysponujemy, uniemożliwia uchwycenie liczbowe zachodzących 
przemian, ale nawet i bez tego można zauważyć dalsze podziały. Część
Jana Reszki, w 1673 r. jeszcze cała, już w 1674 jest podzielona na dwie 
mniejsze cząstki, należące do Olbrychta Pełkowskiego i Wojciecha 
Karwowskiego. Z drugiej strony też w drugiej połowie XVII w. zaczął 
się. początkowo powolny, proces koncentracji własności szlacheckiej 
w rękach kilku rodzin. Większa własność powstawała z części wsi dro
bnoszlacheckich, nabywanych w różny sposób (dziedziczenie po dalszych 
krewnych, posag, kupno, zastawy, dzierżawy, lichwiarskie pożyczki) 
i z przywłaszczonych wsi królewskich. 

Prywatne dobra zaczęli sobie tutaj tworzyć posesorzy dzierżawy ta
jeńskiej, Gorzeńscy. Najpierw w nie znany sposób na własność prywatną 
Elżbiety z Sobieskich 1 v. Denhoffowej, 2. v. Gorzeńskiej przeszedł 
z dóbr królewskich folwark i wieś T a j  e n  k o, które po jej śmierci 
odziedziczyła jej córka Konstancja z Denhoffów Potocka. Drugi mąż 
Elżbiety z Sobieskich, Jan Gorzeński, łowczy litewski, nabył w 1691 r. 
od Krystyny z Jeziorkowskich, żony Jakuba Mausner, córki Pawła Je
ziorkowskiego i Doroty z Siekluckich, część S o 1 i s t ó w  k i  (12,5 włóki) 
z prawem wolnego łowienia ryb w jez. Dręstwo i łąkami na bielach 020 
(jest to chyba ta część, którą trzymał jakiś major Gryksa w latach 
1 673-1676), Kupił on też jedną część z części R e s z e k (ok. 1 0  włók), 
zapewne tę, którą w 1674--1676 trzymał Olbrycht Pełkowski. Obie 
części po jego śmierci odziedziczyli brat Chryzostom, wojski poznański 
i bratankowie, którzy w 1702 r. otrzymali część stryja m. W 1698 r. 
miał chęć kupić Tajenko oraz części Solistówki i Reszek nowy dzierżawca 
tajeński, Antoni Szczuka. Wieś Tajenko oceniono na 10 OOO zł, a części 
Solistówki i Reszek na trzydzieści kilka tysięcy. Nie doszło do kupna, 

519 Opracowano na podstawie rejestró\v podatkov..'}·ch z 1673, 1674 i 1676 r„ cy

towanych \V prz.ypisie 499. 

5� AGAD, Arch, Potockich z Radzynia, nr 245, k. 2, 5, 7-9v. 
s2x A.kt cesji Chryzostoma Gorzeńskiego tamże, k. 96. 



DZIEJE OSADNICTWA OD XV DO XVIII \V. 187 

może dlatego, że ciążyły na nich ogromne długi (na Tajenku 40 OOO, na 
pozostałych 26 000) 522• Gorzeńscy chcieli swe dobra jeszcze bardziej 
powiększyć przez włączenie do nich wsi królewskiej W ó 1 k a  (dziś 
Wólka Karwowska). Już po wojnach szwedzkich Paweł Jeziorkowski, 
mąż Doroty Siekluckiej, właścicielki Solistówki, wystąpił z żądaniem od
dania mu z dóbr królewskich Wólki, twierdząc, że jest to ta sama 
Wólka, którą przodek jego żony, Maciej Sieklucki, otrzymał w 1568 r. 
za Czechowiznę. Ówczesny dzierżawca tajeński Władysław Denhoff na 
podstawie kwitów z opłaty kwarty udowadniał, że ta wieś zawsze nale
żała do dóbr królewskich. Lustratorzy odesłali więc tę sprawę do sej
mu 523. Ponownie o tę wieś wystąpił Władysław Gorzeński, porucznik 
huzarów, gdy w 1707 r. obejmował spadek w imieniu swoim i swoich 
braci Macieja i Jana524. Próbował też wtedy zająć Wólkę, twierdząc, 
że należy ona do dóbr Solistówka, lecz został odpędzony. Złożył więc 
manifestację w Goniądzu, powstrzymując się za życia podkanclerzego 
Szczuki (zm. 1710) od dalszych kroków. Dopiero w 1711  r. próbował siłą 
zająć Wólkę przy pomocy administratora Soiistówki Szarca i towarzysza 
swego Piotra Łochowskiego. Nie dopuszczony, ponownie złożył manifest 
w Goniądzu i pozwał Szczuczyną przed Trybunał Lubelski, a ta też go 
pozwała o bezprawne zajmowanie Wólki. Ostatecznie Szczuczyna i skarb 
królewski wbrew oczywistym dowodom przegrali sprawę w 171 1 i 1715 r. 
Wólka (7 włók 24 morgi), którą otrzymał Sieklucki wraz z Solistówką, 
została włączona do tej wsi, a Wólka (18 włók), o którą się toczył proces, 
powstała dużo później (w 1616 r. „niedawno zasadzona") i w zupełnie 
innej okolicy. Te i inne argumenty oraz dokumenty przedstawiane 
przez adwokatów Szczuczyny nie przekonały sądu, dla którego wystar
czyła tylko sama nazwa miejscowości 525. Władysław Gorzeński objął 
Wólkę i jako ekwiwalent za trzymanie tej Wólki przez Szczuczynę wziął 
na trzy lata całą dzierżawę tajeńską '''· W ten sposób z dóbr królewskich 
zagrabiono dalszą wieś, co powiększyło dobra szlacheckie. 

Jeszcze w pierwszej połowie XVII w. rozpadły się dobra Grabowo 
i Kamionka. Grabowo z Giniówką przez żonę przeszły na Adama Glinkę 
Janczewskiego, pisarza ziemi wiskiej (jest tu już w 1636 r.). Kamionka 
została w ręku Pretfusów (w 1670 r. miał ją Samuel Pretfus). W 1667 r. 

522 List J. Zembockiego, star. augustowskiego, opisujący te wsie, tamże, 
k. 237-238. 

523 Lustracja dzierż. tajeńskiej z 1664 tamże, k. 3Bv. 
s24 Akt intromisji, tamże, k. 107-107v. Manifestacja z 1707 r., tamże, k. 2, a inne 

akta tamże, na k. 147-147v, 151-151v. 
sn Dekret trybunalski tamże, k. 153-157v. Dalsze liczne akta dotyczące tego 

procesu na k. 159-179v, l85-189v, l92-199v, 203, 205-212, 214-217, 220-220v, 
225-226. Zestawienia argumentów adwokatów Szczuczyny wraz z dokumentacją 
źródłov..rą tamże, k. 2-llv. 

s2s Tamże, k. 200-201, 220-220v, 223-223v. 
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Jan Zaleski, kuchmistrz koronny, uważając je za królewszczyznę, wystarał 
się o przywil ej królewski na te dobra. Jednak szlaehta wiska stanęła 
w obronie synów Adama Glinki-Janczewskiego i Zaleski musiał ustą
pićm. Grabowo objął jeden z nich, Jan Glinka Janczewski, także pisarz 
ziemski wiskiej, który w nie znany mi sposób objął też Solistowo '"· 
Nowo tworzący się kompleks dóbr, który stanowił tylko część jego ma
jątku (inne miał w ziemi wiskiej), przeszedł w ręce męża jego córki 
Ewy Jakuba Szczawińskiego, kasztelana kruszwickiego, od którego 
na pewien czas dostał się w ręce Orsettich. W 1659 r. kupcy krakowscy, 
przybysze z Wenecj i, Orsettowie, otrzymali w zastaw od Rzeczypospolitej 
dwa wielkie starostwa na Podlasiu goniądzkie i knyszyńskie. Osied
liwszy się tutaj, zaczęli nabywać na własność różne wsie szlacheckie. 
Około 1680 r. w ich ręku znalazły się m. in. Grabowo, Giniówka, część 
Żrobków, Solistowo, zapewne nabyte wraz z dobrami Waniewo i Kowa
lewszczyzna od Szczawińskich 529• Po pewnym czasie pozbyli się ich. 
W 1 695 r. Solistowo z powrotem mają Glinkowie Janczewscy 530, a w la
tach 1701-1 710 - Tomasz Szczawiński. Potomstwo tego wnuka kasz
telanów i wojewodów tutaj zupełnie schłopiało531• Kto wziął Grabowo, 
nie jest mi wiadome. 

W 1674 r. potomek rudnika Wojciecha Karwowskiego, też Wojciech 
Karwowski, właściciel części Krosiewa (w 1673 r. 1 3  osób poddanych 
i 8 czeladzi), wziął część wsi Reszki (1674 r. 1 5  osób poddanych). Następnie 
w jego ręce przeszła część wsi Wojdy Radziejewo. Jego synowie, żeniąc 
się z córkami zamożniejszej szlachty z Podlasia i Grodzieńszczyzny, na
byli jeszcze więcej wsi lub ich części na całym Podlasiu i osiągnęli 
godności szlacheckie"'· Jeden z nich, Kazimierz (zm. 12.V.1746 Solistowo), 
mieszkał w Wojdach i rozwinął bardzo żywą działalność. Wybierany 
przez szlachtę podlaską aż 27 razy posłem na sejm (w 1740 r. był nawet 
marszałkiem sejmu), szybko postępował po dostępnych dla średniego 
szlachcica szczeblach kariery szlacheckiej ""· Posiadał najpierw Wojdy 

&Z'f Zakład Dokumentacji IH PAN w Krakowie� Teki Pawińskiego 33. 

"' AGAD, ASK, I, 70, k. 760, 825. 
'-'2� W 1680 r. Mikołaj Orsetti sprzedał swoją część tych dóbr Wllhelmovvi. Orsettr 

(AGAD, Kapiciana 42, str. 74-75). 
?:>o AD-Łomża, akta karmelitów z Wąsosza, sygn. 2.8.14. 
511 Tomasz Szczawiński ożenił się z drobną szlachcianką Katarzyną żrobkówną, 

a jego potomek !vfichał, posiadacz cz�ści wsi żrobki, z chłopką lVIarianną Jachi

mówną w 1:760 r. (AD-Łomźa, metryki par. Bargłów i Rajgród). 

532 Michał Karwowski, ło\vczy bielski, rezydował w Krosiewie.; nabył dobra Do
łubowo i Chrościanka i przez pewien czas dzierżawił od starosty starostwo rajgrodz

kie. Stanisław Karwov.rski, łowczy bielski (zm. 1699}1 i Paweł, podstarości grodzki 

brański i skarbnik bielski, wynieśli się z tych stron. 

5s3 Łowczy bielski 1699-1703, cześnik wiski 1703-1709, podczaszy wiski 1709-
1727� stolnik bielski 1727-1744. Poza tym był przez pewien et.as podstarościm 

grodzkim brańskim i sędzią grodzkim brańsk1n:i. „Pol. Słow. Biogr.", t. XIII1 str. 
163-165. 
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Radziejewo i część Reszków, w 1707 r.  nabył od Konstancji Potockiej 
posiadane w zastawie Tajenko i jakieś włóki w Woznej Wsi 534• Ten ru
chliwy polityk szlachecki kontynuował gromadzenie majątku do końca 
swego życia 535• 

Tworzące się dopiero szlacheckie dobra na Podlasiu nie były wielkie 
w porównaniu z dobrami Dowspuda i Janówka. Zasięg tych już nie uległ 
żadnej zmianie. Stanowiły one jeden z kluczy wielkiego majątku Krzysz
tofa Paca, kanclerza litewskiego, który zapisał w 1 670 r. na tych dobrach 
dożywocie swej żonie Klarze Izabelli, hr. de Mailly Lascaris. W czasie 
przekazy\vania dzierżawy przez Aleksandra Wołłowicza, pisarza ziemskie
go grodzieńskiego, Dadźibogowi Grotkowskiemu w 1 674 r. podano, że do 
tych dóbr należą poza znanymi nam wsiami dwa młyny (jeden na rz. 
Dowspudzie o 2 kolach, drugi janowski o jednym kole), jeziora (Hańcza 
z małymi, Zusenko, Dowspuda, Wigierki, Jałowe, Skazdub, Długie, Krzy
we, Okrągłe, Czarne i Białe), barcie (w Borze Janowskim 48 żywych, 
180 pustych, w Borze Dowspudzkim 37 żywych i 180 pustych, we wcho
dach w puszczy królewskiej 55 żywych i 180 pustych), ule (przy obu 
dworach zaledwie 9)'"· W dobrach tych w mniejszej mierze niż na 
Podlasiu rozwinęła się gospodarka folwarczna. Od XVI w. doszedł tylko 
jeden nowy folwark W r o n  o w o (późniejsze Józefowo). Po śmierci 
kanclerza (zm.1684 r.) wdowa, stosownie do życzenia swego męża, dobra 
te zapisała dalekiemu krewnemu i wych_owankov.Ti kanclerza, KaZimierzo
wi Michałowi Pacowi, pisarzowi wielkiemu litewskiemu, kawalerowi 
maltańskiemu, i wkrótce zmarła (1685 r.). Pac objął je po procesie z bra
tem kanclerzyny, hr. Jakubem de Mailly Lascarisem, i po usunięciu 
dzierżawy Jana Ilgoffa, na którym wysądzil pokrycie szkód poczynionych 
w tych dobrach (20 025 zł). Kazimierz Michał Pac, marszałek nadworny 
litewski, umierając w 1719 r. bezpotomnie, zapisał dobra bratankom 
Józefowi i Piotrowi Pacom 537. 

4. R o z w ó j o s a d n i c t w a p r z e m y s ł o w e g o w P u s z c z y
P e r s t u ń s k i e j .  W drugiej połowie XVII w. na wielką skalę roz
winęła się eksploatacja bogactw puszczańskich. Król Jan Kazimierz aren
dował towary leśne w puszczach Perstuńskiej, Przełomskiej i Nowodwor
skiej kupcom kowieńskim i królewieckim53B. Rozvvinęła się również prze
mysłowa eksploatacja bogactw puszczańskich na miejscu. Przyczyniła się 

;;34 Akt sprzedaży w AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245, k. 103-104. 
535 W 1720 r. wziął od Jana Klemensa Branickiego w zastaw szlachecką część 

Dolistowa z przyległościami w Smogorówce, Radziach i Iviąkowozach, które później 
stały się jego własnością (AGAD, Kapiciana 42, 53). 

536 Zbiór K. O. F a  1 k a, BOKr, 5607, k. 1-lv. 
537 J. W o I f f, Pacowie, o.c., str. 164, 169, 170, 216--218, 222, 246; .Akty izda\-vaje

myje Wil. Kom., o.c., t. VII, str. 434, 437. 
�38 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. sejneńskim ... , o.c., str. 107. 
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do tego w dużej mierze Konstancja z Wodyńskich Butlerowa, wdowa 
po Gotfrydzie Wilhelmie Butlerze, podkomorzym' koronnym, dzierżawcy 
ekonomii grodzieńskiej, która 27.XII.1661 r. otrzymała od króla Jana 
Kazimierza w dożywotnią dzierżawę leśnictwa no\.vodworskie, perstuń
skie i przełomskie z folwarkami Kamienną, Ostrowem, Chodorówką, 
Wołkuszemi Pomorzem i licznymi wsiami do nich należącymi539. Znisz
czone przez wojnę wsie czynszowe i chłopskie na nowo zasiedlała, na
potykając jednak na trudności przy osiedlaniu wsi puszczańskich. Za 
jej czasów rozvvinął się szczególnie „przemysł hutniczy". Duże zasoby 
rud błotnych, spora ilość rzeczek (energia wodna) i obfite zasoby drzewa 
(węgiel drzewny) umożliwiały rozwój produkcji żelaza. Początki jej się
gają, jak wiemy, pierwszej połowy XVII w. (Ruda Szczebra i może 
jeszcze inne), a może nawet końca XVI w. Rozwijała się ona we 
wszystkich trzech leśnictwach, ale najsilniej w perstuńskim. Butlerowa 
sama wystawiała przywileje dla swych rudników, lub uzyskiwała je od 
króla. Niestety, zachował się z nich w całości tylko jeden, dotyczący 
rudy w Puszczy Przełomskiej i wzmianki o kilku innych. Król Jan 
Kazimierz 1 3  i 14.V.1668 r. wystawił przywilej dla Stanisława Gorczycy 
na założenie nowej rudni i upustu na rzece Płosce, uposażając go jedno
cześnie w grunty i sianożęci 540. N owy młyn rudny zwany był R u d ą 
n a P ł o s k i e j, a następnie Rudą Gorczycą (część zachodnia wsi Gor
czyca nos'i nazwę Stara Ruda alias Milewszczyzna). W 1668 r. było już 
czynnych 8 rud: R u d  a n a B 1 i z i e  n k a c h  (dziś wieś Danowskie), 
wspomniana R u d  a P ł a s k  i e  (dziś wieś Gorczyca), R u  d a  M i k  a
s z e  w s k a  (dziś wieś Mikaszówka), R u d  a n a S a j e  n k u  (dziś wieś 
Sajenek), R u d  a n a B 1 i z n a c h  (dziś wieś Strękowizna), R u d  a n a 
S z c z e b r z e  (dziś wieś Szczebra), R u d a  n a  K r ó l e w k u  (dziś 
wieś Wojciech) i R u d  a n a H r  u d z i e  (dziś Gawrychruda, też uprzy
wilejowana przez Butlerową). W leśnictwie przełomskim były 4 rudy: 
Ruda na Hańczy (dziś wieś Kurzyniec), Ruda na Kaletach (dziś wieś 
Kalety), Ruda na Wierśnionce (dziś wieś Frącki) i Ruda na Płycie (dziś 
Maćkowa Ruda)'41. Owe maleńkie huty żelaza składały się z młyna wod
nego, poruszającego miechy i młoty, dymarki, kuźni i innych warsztatów 
pomocniczych. Obok nich stały ubogie chaty rudników uposażonych w og
rody (stąd np. część pola i łąk wsi Sajenek nosi nazwę Wielki Ogródek 
i Ogródek na południowym brzegu jeziora). Rudę czerpano z łąk pusz
czańskich, stąd też niektóre mają nazwy przypominające ten dawny 
rodzaj przemys'łu puszczańskiego. Łąki na północ od Rudy Sajenek noszą 
nazwę Rudzisko, a bliżej Swobody Ruda. N a południe od Rudziska jest 

539 Oryginał był w BOKr., fotokopia w Zbiorze K. O. F a  I k a. 
540 B. Czart., 803, k. 381. 
541 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. sejneńskim ... , o.c., str. 105-108; 

K. O. F a  1 k, źródła, o.c., nr IV, str. 20, 29; nr 5, str. 38; nr 6, str. 24------25.
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las Stara Ruda, przez który przechodzi droga zwana Rudową Drogą. Na 
wschód od Suchej Rzeczki jest łąka zwana Rudawką, a dalej na północ 
na południowo-zachodnim brzegu jez. Serwy jest bagno Rudzisko. Łąka 
Rodzisko (!) jest nad Czarną Hańczą na południe od .Jałowego Rogu. 
Na mapie Te:Ktora-Sotzmanna z około 1800 r. oznaczone są jakieś ko
palnie rudy (Gruben) w bagnach na północ od wsi Hrusk.ie. Jakieś bagno 
Ruda jest też koło 'wsi Nowiny Bargłowskie (Materiały T. Zdancewicza). 

Wytapianie żelaza wymagało dużych ilości węgla drzewnego, który 
wypalano na miejscu w puszczy. W związku z tym i w związku z wy
rębem drzewa powstawały \V puszczy niewielkie przenoszone z miejsca 
na miejsce osady węgiarzy i drwali. W dalszym ciągu w puszczy wyra
biano smołę. W 1668 r. były czynne 4 piece smolne w Puszczy Perstuń
skiej i 4 w Puszczy Przełomskiej 542. Nazwy ich znamy dopiero z końca 
XVII w, Czynnych było wtedy w Puszczy Perstuńskiej 5 smolarni: T o  -
b o  ł o w o, B 1 i z n a (była gdzieś nad rz. Blizną, nie identyczna z dzi
siejszą wsią Blizną, która powstała w XIX wieku), P I  o c i  c z  n o (zało
żona według późniejszych źródeł ok. 1660 r.), P ł a s k  a i leżący pod 
dzisiejszymi Suwałkami O k u  n i e  w i e c. Piece smolne początkowo 
wędrowały po puszczy. Z czasem stawiano je w jednym miejscu, do któ
rego drzewo zwożono. Przy nich też powstawały osady smolarzy, uposa
żonych w ogrody i sianożęci. 

'Do pracy w rudach, smolarniach i przy wyrębie drzewa przychodzili 
chłopi z różnych stron, ale najważniejsze prace wykonyw·ali fachowcy, 
pochodzący ze starych rodzin rudników i smolarzy na Mazowszu. Nie
któryćh Butlerowa zapewne sprowadziła z okolic swych dóbr koło Wo
dynia i Liwa, gdzie też istniały rudy. Inni w poszukiwaniu zarobku sami 
tutaj zawędrowali. Mazowiecki ród Milewskich, osiadły w Rudzie Szcze
brze, załoźył następnie w Puszczy Przełomskiej Rudę na Płycie, Rudę na 
Wierśnionce i Rudkę na rzece Czarnej (dziś Rudka Pachuckich). Suchoc
cy założyli Rudę na Hrudzie i na Sajenku; Danowscy - Rudę na Bli
zienkach ; Strękowscy Rudę na Bliznach. Ród Wydrów zajmował się 
w początkach XVII w. wytapianiem rudy pod Korytnicą w starostwie 
liwskim na Mazowszu. Jeden z nich, Tomasz Wydra Polkowski, przed 
1639 r. założył Rudę na Narewce (dziś wieś Narewka) w Puszczy Biało
wieskiej. Dalsi Wydrowie zawędrowali aż do Puszczy Przelmnskiej, 
gdzie założyli Rudę na Kaletach (dziś wieś Kalety). Ród rudników Do
muradów założył rudę na rzece Kunisie koło Suchej Woli w Puszczy 
Nowodwor„kiej. Następnie spotykamy ich w Rudzie Mikaszówce. Rud
nicy Liwscy siedzieli w Rudzie Augustowskiej, w Rudzie Wojciech 
i w Rudzie Łątka w dobrach Bakałarzewo, Skrodzcy w Mikaszówce 
(przyszli zapewne ze Skrody nad rz. Skrodą na Mazowszu, nad którą 
były dwie rudy). Do znajomości swego fachu nie dopuszczali obcych, 

s41 K. O. F a  1 k, żródła, o.c., n1 4, str. 21, 29. 
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stąd też niewielu było rudników miejscowego pochodzenia: Woronowi
cze w Wojciechu, Maciukiewicze w Sajenku i Wojciechu oraz Jakubo
wicze w Rudzie Augustowskiej. Rodów smolarzy było więcej. W końcu 
XVJI w. wytapianiem smoły zajmowały się następujące rody. W Płas
kiej: Kozłowie, Zacharewicze, Biehunczyki, Konopkowie, Popławscy, 
Wiśniewscy, Haleccy, Skłodowie, Ropelewscy, Gicowie; w Tobołov.ie: 
Główkowie lub Glowczyki (Głowaccy), Wiśniewscy, Lalczyki, Zdaniuki, 
Szymczyki, Pajkowie, Dworaki, Bryzgle; w Bliznej: Pachuccy, Wasilczyki 
lub Wasilewscy i RzeszotarczykiMJ. Członków jednego i tego samego 
rodu spotykamy w różnych rudniach i smolarniach, gdyż znajomość 
fachu była przekazywana w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Owi 
smolarze i rudnicy rozradzając się utworzyli pierwszą stałą ludność 
pierwszych stałych osad puszczańskich. Od nich też pochodzi wielu dzi
siejszych mieszkańców wsi w Puszczy Augustowskiej. Choć praca ich 
była bardzo ciężka i brudna i nie zawsze przynosząca odpowiednie wy
nagrodzenie, to jednak jako wolni od poddaństwa i pańszczyzny cieszyli 
się dużą swobodą. Stąd też wielu wśród nich pochodziło z drobnej szlachty 
mazowieckiej. Rudnicy i smolarze mieli własne sądy, zwane kopą rud
nicką i smolnicką "4• Znaczna ich wolność została zagrożona, gdy zmienił 
się pan puszczy. 

Przywilejem z 6.I.1667 r. król Jan Kazimierz fundował na wyspie 
jeziora Wigry klasztor kamedułów, dając mu tę w głębi puszcz położoną 
wyspę wraz z dworem myśliwskim królów polskich. Król osobnym pis
mem (Nowy Dwór 11.V.1668 r.) polecił Butlerowej płacić 4000 zł z sumy 
płaconej przez nią do skarbu króla. Kameduli chcieli mieć więcej i po 
częściowym sfałszowaniu przywileju królewskiego zostali uznani za właś
cicieli leśnictw perstuńskiego i przełomskiego z dworami (Walkusz i Po
morze), wsiami chłopów pańszczyźnianych i osaczników (razem 36 wsi) 
oraz obiema ogromnymi puszczami. Formalnie objęli je 26.VIII.1668 r., 
a faktycznie dopiero po śmierci Butlerowej w 1682 r. mimo sprzeciwu 
jej synów, którzy chcieli zatrzymać je razem z nadanym leśnictwem 
nowodworskim. Król Jan III stanął po stronie kamedułów i polecił ich 
wpuścić. W rękach pustelniczego zakonu, którego erem wigierski miał 
liczy(' zaledwie 12 pustelników, znalazły się dobra prawdziwie magnac
kie545. 

Kameduli z miejsca zintensyfikowali eksploatację tych ogromnych 
dóbr. Kontynuując zasiedlanie starych, lecz jeszcze częściowo opusto
szałych wsi, zaczęli zakładać nowe. Obok klasztoru założyli Magdalenowo 

543 Zbiór K. O. F a l k  a, BOKr, 5584, k. 27--:'SO. 
5-M Tamże, „.\r.eksy Prok. Gen., nr 57 /II, fasc. XI. 
54ii O nadaniu dla kamedułów i ich rządach w puszczy patrz J, W i ś  n i e  w s k i. 

Dzieje osadnictwa w pow. sejneńskim .. . , o.c„ str. 112-121. Zob. też W. K o c h  a
n -0  w s k i. Architektura zespołu pokamedulskiego \V Wigrach (w:) Studia i mate
riały do dziejów Su"l.valszczyzny, Białystok 1965, str. 139�174. 
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i Burdyniszki., następnie przystąpili do rolnej kolonizacji częsc1 puszczy. 
Natrafiło to od razu na zasadniczą trudność, bowiem przy oddawaniu 
puszczy kamedułom zastrzeżono prawo króla do łowów w obu puszczach. 
Przez kolonizację puszczy pozbawiłoby się króla tego prawa. Kameduli 
więc na razie wystarali się u komisarzy królewskich o zezwolenie zakła
dania wsi na starych budziskach, porębach i przerobkach, tzn. tam, gdzie 
w JiVyniku silnej eksploatacji drzewa znaczne połacie puszczy zostały 
wycięt'" Na tej podstawie zaczęli kolonizować północny skraj Puszczy 
Przelomskiej, gdzie założyli między 1682 a 1 690 r. wsie: Suwałki, Bia
łąwodę, Żywąwodę i Szurpiły. Rozbudowując folwarki i zakładając no
we, zaczęli narzucać nowe ciężary na chłopów w leśnictwach. Spotkało 

to z silnym oporem chłopów, przede wszystkim z oporem osaczni
ków"'· Sprowadzane przez obie strony komisje królewskie stawały 
w obronie osaczników, ale równocześnie nakładały na nich pewne nowe 
obowiązki (strófa w Wigrach, podwody). Aby ich zmusić do pełnienia 
ciężarów na rzecz klasztoru, postawili na czele osaczników ok. 1690 r. 
generalnego strażnika Jana Treykowskiego. Osobnym uniwersałem skie
rowanym do setników kurjańskiego, świackiego, gibiańskiego, skazdub
skiego i blindziańskiego oraz osaczników i strzelców nakazali im pełne 
posłuszeństwo i przypomnieli o obowiązkach. Samemu Treykowskiem';' 
nakazali, by dobrze pilnował osaczników, by przestrzegał, aby oni nie 
„szarpali" rudników, smolarzy i ludzi przejeżdżających przez puszczę. 
Nakazano mu też, aby sprawdzał, czy strzelcy umieją strzelać i by źle 
sprawujących się oddawał pod sąd samych strzelców547• Samą puszczą 
w imieniu kamedułów zarządzał podleśniczy. 

Kameduli kontynuowali rozbudowę przemysłu „hutniczego" w pu
szczach. Założyli nową R u d  ę S t r  z e  1 c a lub Liwską ( dziś wieś 
Strzelcowizna), prowadzoną przez Liwskich (jest w 1692 r.), oraz R u d ę  
P i e  r k u c  i a (od nazwiska rudnika;  dziś śluza Pirkuć) nad Jez. Krzy
wym, które należało do probostwa grodzieńskiego. W latach 1684---1690 
procesowali się kameduli z Janem Butlerem, posesorem leśnictwa no
wodworskiego, o jakąś R u d  ę K o  I n i c ę, leżącą na granicy obu 
puszcz548• Chodzi tu zapewne o rudę Obuchowicza lub Obuchowskiego, 
założoną przez niego za zgodą kamedułów na rzece Kolnicy (dziś O b  u
c h  o w i z n a). Mieszczanie augustowscy skarżyli się, że rudnia ta zalewa
ła im łąki i lasy miejskie, więc dekretem komisarskim z Rudy z 25.VIII. 
1 692 nakazano ją znieść. Rudnia ta została więc zniesiona549• Możliwe, że 
ruda ta była już wcześniej (zob. moje przypuszczenie na str. 161). Inne 
źródło z 1695 r. wspomina o Rudni Obuchowskiego na S u c h  e i R z e c  z-

s4s O b\.lncie osaczników z Gib i innych wsi zob. J_ W i ś  n i e  w s  k 1, Dzieje osad-
nictwa w pow. sejneńskim ... , o.c., str. 116---.-118. 

547 Zbiór i{, O. F a  I k a, luźna Kartka :z. tekstem uniwersału. 

;;4a Tamże, Fragment summariusza; k. 316v. 
;;4s AGAD1 Oddz. III, Aneksy Prok. Gen„ nr 16 i Kapiciana 42, str. 563. 

13 Studia i rnater:ały 
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c e, o milę od Gorczycy oso (była ona zapewne tam, gdzie później był młyn).
Widocznie Obuchowski po zniesieniu rudni na Kolnicy założył nową 
na tym dopływie Serw, ale i tę utracił. Na przełomie XVII i XVIII w. 
do kamedułów według ich księgi rachunkowej należalo 10 rud w Puszczy 
Perstuńskiej, Ruda Sajenko, Ruda Królewo (Królówek jeszcze w 1732, 
czyli Wojcieszyki lub Wojciech), Ruda Szczebra, Ruda Strękowskiego, 
Ruda Danowskiego, Ruda Gabriela Suchockiego (inaczej Ruda Gawry
cha od imienia Gawrych = Gabriel), Ruda Płaska alias Gorczyca, Ruda 
Pierkucia, Ruda Mikaszowo i Ruda Liwskiego alias Strzelec. W Puszczy 
Przełomskiej bez zmian były tylko 4 rudy: Ruda Hańcza, Ruda Kalety, 
Ruda Frącka (od rudnika Frącka, czyli Franciszka Milewskiego), Ruda 
Macieja Milewskiego na Płycie (dziś Maćkowa Ruda). Rudnicy płacili 
kamedułom za rudy zwyczajowo, a później na podstawie kontraktów 
swymi wyrobami: sośnikami (ostna do soch), szynami żelaza, rydlami, 
motykami, rzadziej pieniędzmi. Ponadto rudnicy płacili właścicielom 
rzeczek i jezior, nad którymi była ich ruda, brzegowe i ewentualnie za 
stawianie żaków (np. rudnik Pirkuć w 1693 i 1695 za brzegowe i żaki na 
J ez. Krzywym zapłacił probostwu grodzieńskiemu po 6 szyn żelaza 551), 
Rudy te były różnej wielkości. Największe były około roku 1700 rudy 
Strzelca i Sajenek (dochód z nich mieli kameduli po 220 zł), Mikaszowo, 
Królewka, Strękowskiego (po 165 zł), Gawrycha (132 zł), Pierkucia, Da
nowskiego, Hańcza, Kalety, Maćka (po 1 1 0  ił), .Frącka i Gorczycy (po 
88 zł). 

Przy jednej z tych rud - Szczebrze -- zaczął wytwarzać się większy 
ośrodek. Przechodząca obok niej droga ożywiła się. Łączyła ona okolice 
Grodna i Augustowa z osadnictwem nad Dowspudą i dalej prowadziła 
do Olecka. Założono tu też karczmę. Milewscy, posesorzy rudy, uzyskali 
od króla prawo "'yrobienia tutaj sobie folwarku (przywilej Jana III 
z 24.IV.1676 r.). W 1 690 r. miała go Barbara, wdowa po Wojciechu Mi
lewskim (2 dymy), która w 1701 r. przekazała Szczebrę na wypadek swej 
śmierci kamedułomss2, 

Kameduli również rozwijali produkcję smoły. W 1668 r. w obu pusz
czach było 8 pieców, w 1679 r. - siedem, w 1690 r. -- sześć, a na prze
łomie XVII w. - już 12 pieców. W Puszczy Perstuńskicj 6 smolarni: 
Plaska (dochód 154 zł), Tobołowo (165 zł), Blizna (165 zł), Płociczno, 
Olizarówka (110 zł) oraz pod Suwałkami Okuniowiec (44 zł). W Puszczy 
Przełomskiej też 6: Jeziorki, Morycha Kodzie (165 zł), Krasne (88 zł), 
Krzywe (132 zł), Samle (44 zł) i Wi!kokuk (121 .zł). W początkach XVIII w. 
doszły jeszcze w Puszczy Perstuńskiej smolarnia Krzywólka pod Su
wałkami i w Puszczy Przełomskiej Sidorówka. Smolarnie miały nieraz 

"' Zbiór K. O. F a  1 k a, BO Kr, 5647, k. 24v. 
s;;i Tamie, Aneksy Prok. Gen„ nr 56, k. 4, 
ss2 Tarn.Ze, BOKr, 5588, k. 25 l Fragment summariusza, k. 316v. 
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po kilka pieców o bok osady smolarzy, a także w różnych miejscach 
puszczy. Płacili na podstawie osobnych kontraktów pieniędzmi, beczkami 
smoły, a nawet niedźwiedziem. Między smolarzami i kamedułami wy
buchały zatargi o wysokość zapłaty. W kontraktach zastrzegano pod 
wysoką karą pieniężną, że smołę wolno pędzić tylko z karpiny, wykro
tów i suchych drzew. W puszczy również pędzono dziegieć, ale nie było 
stałych osad dziegciarzy i dziegciarni. ,Jakieś dziegciarnie są wzmianko
wane między Czerwonym Krzyżem i Monkiniami i koło uroczyska Wal
nego. Pędzenie dziegciu było ubocznym zajęciem. Zajmowali się nim 
za zezwoleniem kamedułów chłopi kamedulscy, a sądzę, że też i smola
rze. Ile to przynosiło dochodu kamedułom nie wiadomo. Rudy i smo
larnie przynosiły znaczny dochód (w 1701 r. z rud 1958 zł, a ze smolarni 
1 1 8 8  zł). 

Wielki dochód przynosiła również produkcja innych towarów drze
wnych, przeważnie arendowana. Gdy kameduli obejmowali P!lszczę 
Perstuńską, towary leśne w kwaterze wołkuskiej trzyletnim kontraktem 
z 1679 r. arendował od króla Piotr Przebędowski, sędzia ziemski lem
borski '"· Później sami arendowali. Brak źródeł uniemożliwia stwierdze
nie, jak wielka była suma tych dochodów. Kupcy część drzewa ekspor
towali, a część najgorszą przerabiali na potaż'"· Ich robotnicy mieszkali 
w małych osadach zwanych budami. Niestety, nie zachował się żaden 
rejestr tych bud. Zródła tylko sporadycznie wymieniają w puszczy ja
kieś budy lub miejsca po nich, zwane budziskami. Niejedna z nich w przy
szłości stała się wsią. Również gdzieniegdzie w puszczy były małe pola, 
wyrobione przez smolarzy i budników. Wiemy o dwóch takich polach. 
Około .1690 r. smolarz z Tobołowa Marcin Głowczyk zasiewał pole nad 
jez. Serwy, a ktoś inny na końcu tego jeziora 555• Takie były początki 
stałego osadnictwa nad jez. Serwy. Już w 1709 r. wspomniany jest 
Piotr Popławski w S e r  w a c h'""· Powstała tam nowa osada smolarzy. 
Nie znany mi jest charakter zalążków osady K o 1 n i c a, założonej też 
za czasów kamedulskich (jest w 1 7 1 0  r.)'"'. Maleńka osada powstała 
na wyspie K a m  i e  ń na jez. Wigry. Osiedlił się na niej w XVII w. 
niejaki Roman, potem opustoszała. Kameduli nie chcąc, aby wykarczo
wana wyspa ponownie zarosła, osadzili na niej na dożywociu krawca 
Kazimierza Jakubowskiego z rodziną, dając mu na podstawie karty do
żywotniej z 16.IV.1704 r. całą wyspę z gruntem spustoszałym i zarosłym 
oraz łąkami, które kosił Matys Cieśla i Karczmarz. Nowy mieszkaniec 

;;::;s K. o. F a  1 k, źródła, o.c.� nr 5, str. 16. 

:No: Potaż - węglan potasu - otrzymy'\'vany przez ługowanie popiołu drzewne-
go, uZywany w produkcji mydła i szkła. 

5;;5 Zbiór K. O. li' a 1 k a, BOKr, 5584, k. 2'7v. 
i>:S6 Tarnie, luieksy Prok. Gen., nr 57 III, fasc. V, str. 15. 
""7 W archiwum kamedulskim były jakieś akta procesu z Liniowskitn {?) o do

żywocie na Kolnicy. 
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wyspy miał sam wzmesc budynki. Nie wolno, mu było tylko szkodzić 
barciom i zwierzętom558• W sumie na terenie Puszczy Perstuńskiej była 
już spora ilość stałych osad i jeszcze większa różnych bud. Rudy i smo
larnie skupiały się zasadniczo w dwóch grupach. Nad jeziorami między 
jez. Serwy a rz. Czarną Hańczą i nad jeziorami koło jez. Blizno. Kupcy 
drzewni prowadzili w tym czasie prace głównie nad górną Hańczą koło 
Suwałk i tam zapewne było najwięcej bud. 

Duże dochody osiągali kameduli z arendy dawnych jezior królew
skich i rzeczek w puszczy. Dzierżawili je grupami po kilka mieszczanom 
augustowskim, szlachcie, plebanowi augustowskiemu, karmelitom gro
dzieńskim itd. 55'. Za małą opłatą pozwalali rudnikom i smolarzom łowić 
w nich na własne potrzeby. Wielki dochód dawały kamedułom także 
drogi puszczańskie. Za prawo wjazdu do puszczy do wchodów i za prawo 
korzystania z łąk kameduli ściągali odpowiednie opłaty. Według wykazu 
z 1700 r. kameduli brali opłaty na następujących drogach: Podprze
roślska (1100 zł), Sopoćkińska (220 zł), Wołkuska (176 zł), Skazdubska 
(165 zł), Filipowska (110 zł), Pomorska (110 zł), Lipska (88 zł), Augustow
ska ( 44 zł) 5••. W sumie uzyskiwali z dróg 2013 z.ł, a v.ięc więcej niż ze
wszystkich rudni. Wykaz ten poza tym pokazuje, ile było głównych 
dróg puszczańskich i gdzie one wchodziły do puszczy, a także z której 
strony było najwięcej korzystających z puszczy. Kameduli szukając
dalszych źródeł dochodów, za wzorem szlachty zakładającej w swoich 
dobrach liczne karczmy, też zaczęli je zakładać w puszczy. Wiemy że 
je zbudowali koło młyna Wołkusza, koło rudy Szczebra, koło rudy 
Strzelca. Już w 1679 r. odebrali karczmę rudnikom Wydrom w Rudzie 
Kalety, którą pozwolił im wystawić król Jan III na prośbę Wojciecha 
Wydry z prawem szynkowania piwa i sprzedawania gorzałki561• Kame
duli starali się wykupić nawet wchody puszczańskie. W 1688 r. wyku
pili dawne wchody Sopoćków z .Jasudowa od Aleksandra Wołlowicza, 
sędziego ziemskiego grodzieńskiego, za 6000 zł. Obejmowały one tak 
zwany Uhoł Puszczy od rz. Kalnej i Czarnej Hańczy oraz łąki Sernetki 
i Monkinie 562. Inne wchody próbowali właścicielom odebrać, m.in. pro-

�se Zbiór K. O. F a  I k a, BO Kr, 5639, k. 12. 
{IM) Zbiór K. O, I<� a l k  a zawiera fotokopie kontraktów arendy jezior kamedułów, 

którzy m.in. w 1701 i 1709 r. wydzierżawili grupę jezior koło Augustowa Pawłowi 

Franciszkov.ri Ostrowskiemu, mieszczanino\vi augustowskiemu, "" 1706 r. rzeczkę Dłu

żankę Mikołajowej Kuk:awczynie z. Augustowa, w 1710 r. grupę jezior z Sajnem 

ks. Pawłowi Sliziewskiemu, proboszczowi augustowskiemu (Aneksy Prok. Gen .• 
nr 57 /II, fasc. V), 

E.Ją Tamże, BOKr, 5622, k, 34. 

'" AGAD, MK, 410, str. 1536-1537. 
sil?: AG.AD, MK, 410, str. 1636-1641; Zbiór K. O. I•"' a 1 k a, i\.neksy Prok. Gen.; 

nr, 205, k. lv, Fragment Summariusza� k, 317, Jeszcze w 1696 r. składali kamedu1i 
skargę na Wołłowicza w sprawie tego t:hołu. 



DZIEJE OSAD �IC'rWA OD XV DO XVIII V•l. 197 

cesowali się o wchody z Wojnami z Lipska Murowanego i z Pacami 

z Dowspudy563• 
Dalszą działalność kamedułów przerwali urzędnicy królewscy, którzy 

zakwestionowali prawo własności kamedułów do puszcz, m. in. zwracając 

uwagę, że Jan III czynił w puszczy nadania564 i nawet wystawiał przy

wileje dla rudników kamedulskich (np. dla Gorczycy)"'· Łowczy litewski 
Franciszek Michał Denhoff (syn Elżbiety Gorzeńskiej, posesorki Tajna). 

któremu z urzędu podlegało prawo króla do łowów w Puszczy Perstuń

skiej i Przełomskiej , podporządkował sobie obie puszcze i zaczął wybierać 

w 1B95 r. poprzez ustanowionych strażników (przeważnie niemieckiego 

pochodzenia, np. w Puszczy Perstuńskiej Weyner i Hans) czynsze i daniny 
od rudników, smolarzy i budników. Poparli go osacznicy, którzy widzieli 

w tym mo:i'liwość wyzwolenia się spod ucisku. Kameduli oskarżyli go 
o bezprawny najazd na puszczę i rabunek ich poddanych. Do swej skargi 

załączyli obszerny wykaz zniszczeń, ściągniętych w 1 695 r. czynszów 
i danin. Daje on również pewien pogląd na sytuację gospodarczą osad 

puszczańskich. W Tobołowie „łowczy ze wszystkim dworem swoim nocy 
5 nocował, żyta, j arzyny, ogrody spaśli, stratowali, piec stłukli, na dwa 

piece łuczywa spalili. Strażnik Weyner wziął tynfów 13, sam JMP 

(łowczy) tynfów 12". W sumie smolarze w tej osadzie ponieśli szkodę 

na 300 tynfów. W rudzie Kazimirków (dziś?) za Sajnem jeziorem wziął 

łowczy 1 8  tynfów. W Rudzie Mikaszewo spalili dwie odryny (szopy na 

siano), wypili beczkę piwa wartości 6 tynfów, za brali 6 szyn i 2 tynfy. 
Sam łowczy wziął od rudników 5 bitych talarów. W sumie ta osada 

rudników została poszkodowana na 86 tynfów, Ruda Strękowskiego na 
24 tynfy, Ruda Danowskiego na 1 1 9  tynfów, Ruda Pirkucia na 90 tynfów 

(za wykup zajętych wołów dała strażnikom 18  tynfów), nie licząc zabra

nego żelaza i spasienia zboża. Jedną krowę zabrał łowczy do swego dworu 

w Tajenku. W Rudzie Jana Liwskiego (Strzelcowizna) wzięli 6 szyn, 3 że

lazne swornie, 3 sztuki bydła, pólwarek piwa (na sumę 30 tynfów). 

Z pomocą osoczników strażnik Hans spalił karczmę kamedulską w tej 

wsi (wartość 60 zł). Sami rudnicy okupili się łowczemu, aby nie spalił 

ich osady i rudy. Spalili za to rudnię Obuchowskiego na Suchej Rzeczce 

56'1 Kameduli uzyskali 20.IX.1689 r. od komisarzy dekret odsądzający Paców od 
puszczy począwszy od rzeki Szczebry i od sianożęci na Wigierkach i pod Kurjankami 
{Zbiór K. O, F a  1 k a, Fragment summariuswi k. 317). Nie został on \vykonany. 

eGt Jan III dnia ·24.IV.1676 x. potwierdził przywilej Jana Kazimierza dla Milew
skiego na Szczebrę (pisze o tym „Okazanie fabrykacji funduszu ka1imierzowskiego" 
\V Zbiorze K. O. F a  1 k a, Aneksy Prok. Gen„ bez numeru, k. 92 i B. Czart.) rkp. 803, 

str. 381). W 1684 r. tenże król nakazuje kamedułom, aby "z puszcz naszych (tj. kró
h::\vskich) przelomskich i perstuńskich pozwolili wydać drzewo na odbudowę bu
dynków i na opał dla Michała Leona Sołtana, stolnika czernichowskiego, Ze Swiacka 

i Płoskowie (Zbiór K. O. F a 1 k a, Aneksy Prok. Ge-n., nr 57/I� vol. V, k. 4). 
5"5 Szerzej o sporze o prawo własności puszcz pisze J. W i ś  n i e  w .s k i, Dzieje 

osadnictwa w pow. sejneńskim .. „ o.c., str. 133, 138. 
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(szkoda na 300 tynfów). Inni rudnicy i smolarze ratowali się przed spa
leniem okupem. W podobny sposób zostały poszkodowane i inne osady 
leżące dziś na terenie pow. suwalskiego, jak np. Ruda Gabriela Suchoc
kiego (dziś Gawrychruda), Płociczno, Suwałki itd."'· Rodzaj zniszczeń 
dowodzi, że łowczy chciał przywrócić w puszczy stan pierwotny. Widać 
z tego również, że obok rud istniały już pola orne, że rudnicy mieli 
bydło, a więc to, co działało na szkodę puszczy. 

Nowy król August II potwierdził wprawdzie fundację wigierską 
w Warszawie 20.II.1698 r., ale było to tylko formalne potwierdzenie. 
Spór łowczego z kamedułami był mu na rękę, bowiem nadarzała się 
sposobność powiększenia własnych dochodów. Dążąc do uzyskania dla 
siebie i dla swego dworu jak największych dochodów z dóbr królewskich 
w Polsce, rozesłał komisje rewizorskie złożone z Sasów i Polaków, aby 
zbadały stan tych dóbr oraz ustaliły możliwości podniesienia dochodów. 
Urzędnicy sascy, przybysze z państwa absolutystycznego, wysuwali pro
jekty pełnego podporządkowania dóbr królewskich urzędom królewskim. 
Taka właśnie komisja - złożona z Karola Henryka Leybnitza, który 
został łowczym nadwornym litewskim, Stanisława Godlewskiego, regenta 
koronnego i starosty nurskiego, Cypriana Kręskiego, chorążego wieluń
skiego, Jakuba Zygmunta Rybińskiego, dworzanina pokojowego oraz 
Joachima Pletza, konsyliarza królewskiego - przybyła na jesieni 1700 r. 
do leśnictwa nowodworskiego, ale jednym z jej celów były leśnictwa 
kamedulskie. Król August II w instrumencie z 3.VII.1700 r. polecił m. in. 
komisarzom zbadać prawa dożyw-otnie, odebrać ziemie uzurpowane, znieść 
karczmy prywatne, znieść nowe wsie szkodliwe dla puszczy i zwierząt, 
usunąć z puszczy pastwiska, znaleźć nowe źródła dochodów i potwierdzić, 
że osacznicy podlegają tylko łowiectwu. Ponadto nakazał zbadać sprawę 
dóbr kamedulskich, gdyż doszła do niego relacja, że kameduli wigierscy 
bezprawnie wycinają w leśnictwach królewskich - perstuńskim i prze
łomskim - drzewa, kopami je sprzedają, wyrabiają potaże, niszczą ostępy, 
wypłaszają zwierzynę i łowią ryby w jeziorach. Upoważnił ich też do 
wydania zakazów kamedułom. Komisarze, przybyv;szy do Sokółki, wez
wali kamedułów do przedstawienia swych praw. Kameduli początkowo 
odmówili stawienia się i przybyli dopiero w listopadzie. Przedłożyli wów
czas przywilej fundacyjny z konfirmacjami kolejnych królów. Urząd 
łowiecki zakwestionował je dowodząc, że sejm z 1 667 r. został wpro
wadzony w błąd, gdyż nie wiedział, jak wielkie jest nadanie dla kame
dułów567. Według nich kameduli mieli tylko rodzaj posesji na leśnic
twach, a nie pełne dominium, czego dowodem jest zastrzeżenie praw 
królewskich do polowań i praw osaczników. Kameduli mają tylko prawo 

566 Zbiór K. O. F a  1 k a, BOKr, 5647, k. 22-25; Regestr wyborów pieniężnych. 
567 Uchwała sejmowa jest rzeczywiście ogólnikowa, nic nie mówi o zasięgu fun

dacji. 
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żywić się z puszcz. Nie wolno im tych puszcz pustoszyć przez wyrabianie 
towarów leśnych, zakładanie smolarni, dziegciarni, rud i wsi: także nie 
mają prawa pociągania osaczników do prac dodatkowych. Wobec po
wyższego komisja królewska wyłoniła mniejszą komisję (Jakub Rybiń
ski i Karol Leybnitz} do zbadania, czy prawdziwa jest relacja urzędu 
łowieckiego, źe kameduli założyli w puszczy kuźnice, rudy, potasznie itd. 
i kazała je wszystkie znieść, tak jak i nowe wsie w puszczy. Komisji 
tej polecono też przyłączyć nowe wsie za puszczą do dyspozycji króla, 
zabronić kamedułom handlowania drzewem, spisać dożywotników w pusz
czach, aby ich włók nie zajęli kameduli, stanąć w obronie osaczników 
i strzelców uciskanych przez kamedułów. Król August II po zapoznaniu 
się z aktem tej komisji zatwierdzi! go 10.VII.1701 r.'6•. 

Komisarze .Jakub Rybiński i Karol Leybnitz po zbadaniu sprav;-y aktem 
wystawionym w Skazdubie 5.XII.1700 r. wyjęli spod władzy kamedułów 
puszcze i część wsi i zakazali dalszego niszczenia puszcz, które przeka
zali podłowczemu Kazimierzowi Preyczowi z poleceniem wykonania na
kazów komisji królewskiej. Preycz przy chętnym udziale osaczników 
objął puszcze i wsie, zabronił rudnikom i smolarzom płacić arendę do 
klasztoru, bojarom Żabickim chodzić z pocztą, a chłopom pełnić pań
szczyznę w paru pozostawionych klasztorowi folwarkach obok Wigier. 
Także obsadził swoimi strażnikami i osacznikami drogi prowadzące do 
puszczy, do których był wstęp wolny tylko za jego kwitem. Preycz, 
stając w obronie mocno przetrzebionej przez kamedułów puszczy, za
bronił smolarzom wyrabiać smołę. 

Kameduli z miejsca wystosowali skargę do króla na dekret komisar
ski i działalność Preycza. Zaprowadzili osobny rejestr strat i szkód, jakie 
ponosili wskutek niepobierania czynszów, danin i braku pańszczyzny. 
Spisywali również pobierane przez Preycza czynsze, daniny od chłopów, 
rudników i smolarzy'"· Równocześnie wydali drukiem friformatio, w któ
rym uzasadniali swoje prawa do puszcz. Zwracali się o pomoc ws:{:ędzie -
i do nuncjusza papieskiego, i do sejmiku grodzieńskiego. Zaczęły się też 
wzajemne napady i wieloletni proces między kamedułami a Preyczem 570• 

'" Odpis w CHAP-Wilno, nr 11556, k. 1-7, 36 -39, 55v-56. 

'" Zbiór K. O. F a l k  a, BOKr, 5622, k. 33-34v. Regestr z 1700 i 1701 r. Ludzie 

Preycza m.in. wzięli w Rudzie Strzelca tynfów 16, w Rudzie Mikasz.owce tynfów 24� 
""W-ypili 2 bec:1.ki piwa, 3 garnce gorzałki, wzięli jednego barana wartości _3 zł, jarki 

zjedzono 30 snopów. Od rudnika Pirkucia wzięli 6 zł. Inny ogólny wykaz bez daty 
tamże, BOKr .• 5593, k. 42--42v. 

Vi'l W archiwum kamedulskim było ponad 200 akt '2M-"iązanych z tymi procesami. 

Większość z nich uległa zniszczeniu. Część ocalała w fotokopiach w Zbiorze K. O. 

F a l k  a. Jeden akt z ksiąg grodzieńskich opublikowany (w:) Akty izdawajernyje 

\ViL Kom.1 o.c„ t. VIili str. 465-468: W 1710 r. komisarze królewscy złożyli pro

testację w sądzie przeciwko kamedułom wigierskim oskarżając ich o to, że wraz 
ze S'i,VOimi ludźmi i urzędnikami napadli na podłowczego Preyc:za, jego strażników. 

strzelców i wygnali ich :z: puszczy. choć Preycz ro1ał na piśmie polecenie zatrzyma-



200 J. WISNIEWSKI 

Kameduli uważali się w dalszym ciągu za p_ełnoprawnych właścicieli 
puszcz, wysyłali więc swoich ludzi po drzewo, siano itd. To, co im po
zostawiono, intensywnie kolonizowali i zagospodarowywali. W 1710 r. 
wystarali się u króla Augusta II o prawo na jarmarki i targi we wsi 
Suwałki. Wybuch i długotrwały przebieg wojny północnej nie pozwolił 
na szybkie rozwiązanie sprawy dóbr kamedulskich, a zwłaszcza przy
należności puszcz. Nie można było także wykonać wszystkich poleceń 
komisji królewskich, m. in. zniszczenia osad puszczańskich, które „stały 
na przeszkodzie łowom królewskim". Czy możliwe było przywrócenie 
dawnego stanu, zniszczenie osad puszczańskich i wysiedlenie ich miesz
kańców? Rozwój przemysłu rudniczego i smolarni, a także wycięcie ca
łych połaci puszczy stawiało pod znakiem zapytania możliwość utrzy
mania w puszczy wyłączności d!R zwierzyny łownej. Przemysł pusz
czański dawał wielki dochód i dos'.arczał wielu poszukiwanych towarów. 
Czy można było z niego zrezygno,,vać na rzecz polowań królewskich? 

5. R o  z w ó j o s  a d  n i c t w a n a d  B i e  b r z ą. Z braku źródeł nie 
można stwierdzić, jak przetrwały najazd szwedzki wsie w dobrach Krasny
bór Chreptowiczów. Wiadomo tylko, że kościół parafialny w Krasnymborze 
był zrujnowany. Dobra te w wyniku działów rodzinnych w pierwszej 
połowie XVII w. odpadły od dóbr Lipsk (Hołynka) i stały się samodziel
nymi dobrami. Po ich głównym kolonizatorze Adamie Chreptowiczu, 
podkomorzym nowogrodzkim (zm. po 1618 r.) posiadał je syn jego 
Eustachy Chreptowicz, też podkomorzy nowogrodzki (zm. 1650 r. w Kra
snymborze), wykształcony za granicą, przebywający na obcych dworach. 
Jego syn Stanisław Chreptowicz, podwojewodzi nowogrodzki, objął 
Krasnybór z folwarkiem C i s ó w, po raz pierwszy wzmiankowanym. 
ów Chreptowicz, znany ze sprawiedliwości deputat (sędzia) Trybunału 
Litewskiego, krótko tutaj rządził, gdyż zginął (bezpotomnie) w bitwie 
ze Szwedami pod Warszawą w 1656 r„ walcząc w oddziale husarii Pawła 
Sapiehy. Krasnybór z Cisowem objął jego brat Samuel Chreptowicz, 
chorąży starodubowski"', który przychylając się do prośby swojej matki, 
Anny Zofii z Kurzenieckich (jej fundacyjny zapis w testamencie z 2.IL 
1 663 r.), fundował 21.V.1661 r. k l a s z t o r  b e r n a r d y n ó w  przy 
murowanym kościele pobazyliańskim w K r  a s  n y  m b o r  z e, w którym 
był cieszący się kultem obraz NMP. Zakonników uposażył w grunty 
w Krasynmborze, położone między kaplicą murowaną, w której była po
chowana jego babka, a sianożęcią nad rz. Lebiedzin, plebanią kościoła 
drewnianego i drogą idącą ze dworu do kościoła murowanego. Bernardyni 
nie utrzymali się tutaj, może za małe dla nich było uposażenie. Miejsce 

nia palenia potażów, wycinania lasów, rujnowania puszczy i niszczenia zwierza przez 
różne roboty leśne i osadzanie nowych wsi. 

571 B. Kórnicka, rkp. 1308. 
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ich, zapewne po przerwie, w 1664 r. zajęli d o m  i n i k a  n i e, sprowa
dzeni przez Konstancję J Mnnę ,z Dulskich Chreptowiczową, żonę tegoż 
Samuela. Aktem z 25.VII.1684 r. zapisała ona dominikanom krasnoborskim 
20 000 złp na dwóch folwarkach: Janowie (J a n ó w k u) i C i s o w i e  
oraz wsie J a s i  o n o w o i K a m  i e  ń 572, Przez ten zapis w dobrach 
Krasnybór powstała wyspa dóbr klasztornych, obejmująca część Krasne
goboru i J asionowo. Dominikanie przy Kamieniu się nie utrzymali, a utra
cili również zapis pieniężny 573.

W XVII w. w dobrach krasnoborskich powstały dwa nowe folwarki -
C i s ó w  i J a  n ó w e k. Folwark Cisów zajął miejsce dawnej wsi Cisów, 
a Janówek zapewne część gruntów bojarów krasnoborskich. Zapewne też 
wtedy dla obsługi folwarku Cisów założono nowe wsie - D ł u g i e
i K r y ł  a t  k a  574, które znamy dopiero z 1744 r. Tworzyły one razem 
z folwarkiem niewielką polanę w puszczy nad wielkim bagnem. Cisów 
wkrótce stał się na miejsce Krasnegoboru głównym ośrodkiem dóbr, 
ale jeszcze w 1694 r. istniał w Krasnymborze „dwór wielki" 575• Chrep-
towicze za przykładem innych założyli w swych dobrach m i  a s  t e c z k o. 
Nie lokowali go w starym ośrodku w Krasnymborze, gdzie odbywały się 
jarmarki, ani w nowym Cisowie, lecz na granicy swych dóbr i na drodze 
idącej z Podlasia na Augustów, a mianowicie w O s  i n k a c h  (dziś Szta-

572 Chreptowicz aprobował ten zapis 4.VIl.1689, a Brzostowski, biskup wileński, 
18.X.1689 r.

573 W 1688 r. w Krasnymborze był przeorat, następnie z powodu utraty części 
zapisu zamieniony na wikariat. Dominikanie jeszcze w pocz. XIX w. procesowali 
się o 20 OOO złp, żądając w zamian oddania im pod zastaw całych dóbr. Proces ten 
przegrali. Klasztor skasowano w 1824 r., zakonnicy opuścili go w 1825 r. Kościół 
klasztorny zamieniono na parafialny, a dawny parafialny, drewniany, przeniesiono 
w 1834 r. do Sztabina. Dawny kościół parafialny stał na północ od klasztoru. AD
-Łomża, akta dominikanów krasnoborskich i akta par. Krasnybór I. S p r  o g i  s, 
Indeks .. „ o.c„ str. 372, 374; J. K u r c z e w s k i, Stan kościołóvv„„ o.c„ cz. II, str. 61 ;  
t e  n ż e, Biskupstwo wileńskie . .  „ o.c„ str. 474; A. Po ł u j a ń s k i, Wędrówki. . .  , o.c„ 
str. 189-190; t e  n ż e, Kościół w Krasnymborze, „Wieniec, pismo zbioro•ve ofiaro
wane Stanisławowi Jachowiczowi", t. II, Warszawa 1858, str. 371-373; W o ł y  n i a k, 
Wiadomości o dominikanach prowincji litewskiej, Kraków 1917, str. 122. 

574 Synodus dioecesana iVilnensis„., Vilnae 1744, str. 97. 
575 W par. Sejny w aktach dominikanów sejneńskich (luźne dokumenty) zacho

wał się akt zastawu połowy dóbr Krasnybór. Ich właściciel, \Andrzej Litawor Chrep
towicz, chorążyc starodubowski (syn Samuela) z żoną Joanną z Chodakowskich, 
potrzebując pieniędzy zastawili dnia 24.iVl.1694 r. do 1697 r. za '20 OOO zł Janowi 
Tobiaszowi Brzozowskiemu, wojskiemu podlaskiemu i jego żonie Annie z Łyczków, 
połowę dóbr, to jest: „dwór wielki blisko kościoła JMPOO dominikanów krasnobor
skich, wieś Krasnoborki z poddanemi ciągłemi, bojarami na czynszu siedzącymi, ze 
strzelcami i ich żonami, dziećmi i wszelkim dobytkiem, robocizną dworną, danią 
miodową, dziakielną i pieniężną i "\VSzelką ich powinnością.„ z łąkami.„ borami.„ 
z połową stawu i połową rudy na tymże stawie stojącej„. wyjmując Dawida Bartni
ka w pomienionej wsi Krasnoborki. .. ". Tamże pozew z 1693 r. przeciwko Chrepto
wiczowi o nieoddanie długu w 1680 r. 
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bin), leżących u przeprawy tej drogi przez bag;na i rzekę Biebrzę. Nie 
było to jeszcze miasto w sensie prawnym. Choć w 1667 r. mieszkało 
w nim zaledwie 4 mieszczan (chłopów nie liczono), jednak zwano je 
szumnie miastem 576. Możliwe, że właśnie wtedy Osinki odebrano ple
banowi krasnoborskiemu dając mu w zamian część Lebiedzina (L e -
b i e d  z i n K s  i ę ż y), w którym pleban założył swój folwark, znany 
nam dopiero z XVIII w. W Osinkach pozostała tylko cerkiew unicka, 
uposażona w Popowszczyznę. Temu prywatnemu miasteczku, które miało 
korzystać z drogi biegnącej z Podlasia, wkrótce zagroziła konkurencja 
nowego miasteczka królewskiego. W 1681 r. król Jan III na prośbę Kon
stancji Butl erowej ustanowił 4 jarmarki i 1 targ we wsi Chodorówka Po
świątne (dziś Poświętne, w którym był kościół parafialny) 577• Ale nie w tej 
wsi, lecz w Suchej Woli, leżącej u zbiegu dróg z Goniądza i Knyszyna, za
czął się tworzyć ośrodek miejski. W 1698 r. August II pozwolił Żydom osie
dlać się w Suchej Woli, budować kramy i prowadzić handel 576• Chreptowi
eze założyli też w swoich dobrach rudę żelazną na rzece Lebiedzin. Spot
kało się to ze sprzeciwem kamedułów wigierskich, którzy w 1689 r. po
zwali przed komisarzy królewskich do Suchej Woli (Jan Gorzeński, łowczy 
wielki litewski, .Tan Dionizy na Żabikowie Romanowicz, viceinstygator 
litewski) wdowę po Samuelu Chreptowiczu i syna Andrzeja Chreptowicza. 
Przeor o. Jan Kanty oskarżał ich o bezprawne zabranie gruntów leś
nictwa perstuńskiego i o założenie na nich R u d y  L e  b i e d  z i ń -
s k i  e j 519• Jakie było orzeczenie komisarzy, nie wiadomo. Także w 1693, 
1708 i 1 714 r. toczył się z kamedułami proces o zabranie przez Chrep
towiczów puszczy na 2 mile. Wysłana przez króla w 1700 r. komisja 
('-'yżej wspomniana) do leśnictw stwierdziła, że Chreptowicz zajął pusz
czy na półtrzeci mili wzdłuż i na pół mili wszerz. Robi tam barcie, 
a nawet towary leśne. Był to początek długotrwałego procesu o granice 
dóbr Krasnybór z dobrami królewskimi"''· Zapewne więc już w końcu 
wieku XVII na spornym obszarze powstały osady budników krasno
borskich. 

W końcu XVII w. zaczęła się kolonizacja Puszczy Jaminy, należącej 
do leśnictwa nowodworskiego'"· Granica tego leśnictwa już nie uległa 
zmianie. Jedynie zostały do niego przyłączone trzy jeziora w Puszczy 
Perstuńskiej : Kolnica, Serwy i nie zidentyfikowane J ez. Czarne. W raz 
z zasiedlaniem puszcz upadło tutaj bartnictwo. W 1712 r. z ponad 1800 

5'lll AD-Łomża, akta par. Krasnybór. 
577 Akty izda\vajemyje Wil. Kom„ o.c„ t. ·VII, str. 115-116. 
s•n:t Tamże, t. V, str. 276-277. Przyv..ilej wystawiony w Grodnie 23..xl!.1968 r, 
s19 Zbiór K. O. F- a 1 k a, ,_-\neksy Prok. Gen„ nr 56, k. 33--33v. 
�110 Tamże, Fragment summariusza, k. 317; CHAP-Wilno, nr 11556, k. 54. 
st1 Po śmierci Butlerowej leśnictwo to razem z. folw. Kamienną, Chodorówką. 

Ostrowem, Jez. Serwy i Kolno i trzymał jej syn Jan Butler, starosta drohicki (AG1\D, 
Dz. XV1Il, nr 79, k. 51-51v). Później włączono iP do ekonomii grodzieflSkiej. 
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barci, które poprzednio znajdowały się w kluczu chodorowskim, pozostało 

tylko około 90. Starą położoną wśród bagien wieś J a g  I o w o (7 włók i 2 
włóki łąk bielnych), która należała do klucza chodorowskiego, król Jan 
Kazimierz dał 8.VIII.1661 r. w dożywocie Stanisławowi Stanislewskiemu, 

cześnikowi warszawskiemu, i jego żonie Helenie z Pieczów. W 1690 r. 

w J aglowie liczono 16 dymów. Po Stanislewskiej wieś tę dostał Aleksander 
Skiwski, starosta radynicki (posiadał w latach 1712-�l 720), późniejszy 

podstoli bielski. Po raz pierwszy w tym czasie była wspomniana na

leżąca do Jagłowa niewielka wioseczka D ę b  o w o (1 włóka). Przed 
1748 r. Jagłowo posiadał jakiś Karwowski•82• 

Gdzieś w XVII w, głębiej powstała R u d  a J a m  i n y  lub Jamińska 
(dziś wieś Jarniny), którą prowadził Stanisław Reszka, płacący 60 zł za 

rudę i 1 O zł za 2 włóki. W 1700 r. była ona już w złym stanie, może 

więc pochodziła jeszcze z czasów Butlerowej. Obok niej na półwłóce 

osiadł Jan Łaźnia. Dalej na zachód nad bagnami Netty w ostępie J a  -

z i e  w o osadzono chłopów na 5,5 włókach. Obok nich wyrobili sobie 

pola osocznicy z Jedeszek, którzy tutaj także osiedlili się na 5,5 włókach. 

Po nich na dalszych 5 włókach i 1 7  morgach osiedlano dalszych chłopów 

(Mateusz Janik ze wsi Kamieńskie, Marcin Rzepka, Marcin Czilewski). 

Tak więc stopniowo powstała wieś Jaziewo. Następnie w pobliżu Jamin 

powstała w Ostępie C z a r n y L a s  wieś tejże nazwy, która w Siedlisku 

miała 32/, włóki, a w Lipowym 1,5 włóki. W tejże wsi Stanisław Reszka 

trzymał 1 włókę, a Ostrowski i Kunda też 1 włókę. W 1703 r. wsie te, 

rudę Jaminy i Puszczę Jaminy (około 150 włók) korzystając z zamieszek 

wziął Kazimierz Krzysztof Sienicki, miecznik litewski, na podstawie cesji 

ł,ukaszewiczów, którzy - według rewizorów - nigdy ich nie posiadali. 

Ten Sienicki pozabierał łąki wsi Sucha Wola, Chodorówka, Dry ja, Okop, 

Jedeszki, Gurbicze oraz różnych bojarów i dożywotników nad Bobrą 

i pozakładał nowe wsie: M o g i l n i c a, C z a r n i e w o, L i p o w o 

i W r o  t k i. Także rozbudował wieś ,Tarniny, rudę zamienił na młyn 

i obok wystawił dwór, przygotowując tu sobie rezydencję dla nowych 

dóbr. Wziął poza tym w posesję klucz trochimowski, w którym też 

zakładał nowe wsie. Sienicki był generałem artylerii; w czasie wojny 

w 1707 r. został wzięty do niewoli rosyjskiej, w której zmarł w 1711  r. na 

Syberii. Jego dzierżawę otrzymał w 1709 r. Jerzy Kasper Dewicz, który 

dalej osiedlał te tereny, ściągając do nich na wolę poddanych z innych wsi 

królewskich. Rewizor Michał Dąbrowski, kawaler maltański, oskarżał go, że 

szkodzi ekonomii, rujnuje puszczę, wchody, dochody z barci i nic za to nie 

:>sz Konfirmacja króla Michała 6.II.1670, Jana III - 26.IV.1677, Augusta II -

29.V.1700. CHAP-Wilno, nr 11 556, k. 16-16v; AGAD, Arch. Kameralne, nr 436, 
str. 163, 257, 
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płaci''"· Nie przerwano jednak dalszego osiedla.nia tych wsi, które zbli
żyły osadnictwo znad Biebrzy do osadnictwa północnego Podlasia za 
rzeką N ettą. 

Okrc-; \ff 

Ponowna odbudowa zaludnienia i rozwój osarlnictwa rolniczego 

w puszczy (1710� 1795) 

1 .  P r z e e h o d y  w o j s k i z a r a z y  p o n o w n i e  n i s z c z ą
z a 1 u d n i e n i e. N owy cios zaludnieniu wsi w okolicach Augustowa 
zadała wojna północna. Przechodzące w jedną i drugą stronę wojska 
szwedzkie, rosyjskie, saskie i polskie rabowały wsie i przywlokły ze sobą 
choroby (morowe powietrze), które rozniosły po całej Europie. Ofiarą 
epidemii padło wielu mieszkańców dzisiejszego pow. augustowskiego. 
Metryki rajgrodzkie pod dniem 21.I . 1706 r. notują o przechodzących 
Moskalach, 1 5.I.1703 r. o wielkiej inkursji moskiewskiej ; 22.IV.1708 -

o pobycie żołnierzy z ziemi pińskiej i upickiej. W 1707 r. Wojciech
Bućko i Mąciej Wyszko, poddani z Tajna, zeznali w sądzie w Goniądzu 
w imieniu wszystkich chłopów z dzierżawy tajeńskiej, że stacjonujący 
w 1 706 i 1707 r. w Augustowie oddział rotmistrza Jakuba Krzeczewskiego 
i porucznika Mustafy Jabłońskiego z jazdy tatarskiej hetmana Rzewu
skiego obrabował wszystkie wsie z owsa, baranów, kur, masła, soli, krup 
i serów oraz wziął większe sumy pieniędzy, niż się należało za hybernę. 
Ponadto rozpędzili oni chłopów z Orzechówki i bardzo poszkodowali 
nowo osiadłą wieś Uścianki i świeżo zasiedlającą się, do niedawna pustą 
wieś Piekutowo. Osobno oskarżył chłop z Tajna, Jan Znorowski, tych 
samych o najazd na jego dom i poranienie jego żony Zofii. W 1703 r. 
hybernę ze wsi tajeńskich ściągali Józef Bohusz i Roman Bogdanowicz 
z chorągwi tatarskiej rotmistrza Daniela Adamowicza z wojska hetmana 
Józefa Potockiego. 

W marcu 1 7  09 r. Stanisław Antoni Szczuka, podkanclerzy litewski 
i dzierżawca tajeński, polecił Rydyngowi zwerbować 6 0  chłopów w dzier
żawie tajeńskiej, wymusztrować ich na sposób cudzoziemski i stawić się 
z nimi w początkach maja w Szczuczynie. Szczuka chciał przy pomocy 
chłopów tajeńskich bronić swoich dóbr prywatnych. W czasie zimy z 1 709 
na 1710 r.  żołnierze z regimentu dragońskiego Jakuba Rybińskiego, pod
komorzego chełmińskiego, łowczego wielkiego koronnego, uciemiężali 
starostwa augustowskie i rajgrodzkie oraz dzierżawę tajeńską. W 1 7 1 2  r. 
skarżył się na sejmiku Jerzy Zembocki, starosta augustowski, że jego 

sa..> CHAP-Wilno, nr 11291, k. 118, 12lv, 132, 134, 135v, 140; tamże, nr 11556, k. Sv�

AGAD, Arch. Kameralne nr 436, nr 39; APP 25, str. 686; J. W o 1 f f, Senatorowie ... , 
o.e., str, 244. 
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starostwo, leżące na trakcie, zostało ciężko zrujnowane. Żalił się także, 
że gdy dwa lata temu stała na konsystencji w starostwie augustowskim 
chorągiew Piotrowskiego z regimentu dragońskiego Rybińskiego, kwa
termistrz Stawski zabił jego brata 534. W ogałacanych z chłopów, zbóż 
i pieniędzy wsiach bardzo zmniejszył się obszar zasiewów. Chłopi Grzegorz 
Cichun z Wólki, Marcin Piątek z Tajna i Jakub Sieńkowski z Polkowa 
zeznali pod przysięgą w 1710, a inni w 1711 r„ że we wsiach dzierżawy 
tajeńskiej następujące ilości włók były obsiane ozimą: 

HoSć włók 

Nazwa wsi w tym ogółem osiadły<:h 
(bez ;.•rolnych): vv· 1710 

Bargłówka 24 4 

Orzechówka 4 

Piekutowo 8 2 

Polkowo 5 

Pruska 

Tajno 53 1 2  

Uścianek 1 2  3 

"\Vozna Wieś 16 4 

Wólka 18 4 

Razem 140 29 

Ilość vrłók 

obsianych oziminą 

w 1709 

1,12 

0,25 

0,38 

3 

7,5 

0,38 

1,25 

1,25 

15,13 

w 1710 

2 

b. mało 

{l,75 

b. mało 
1,75 

1,5 

1,5 

0,5 

8,00 

Ponownie wsie pod Augustowem zaczęły upadać. Rabunki wojskowe do 
reszty niszczyły chłopów. W następstwie zawitał głód, a za nim choroby. 
W dniu 1 5.IX.1710 r. w sądzie goniądzkim, urzędującym z powodu 
moru y,re wsi Zblutowo, administrator dzierżawy tajeńskiej Adam Cich
nicki oraz chłopi Józef Sosnowik, Krzysztof Matczyk z Woznej Wsi, 
Wojciech Kordowski z Orzechówki, Wojciech Faszcza z Bargłówki i Wa
wrzyniec Konoza z Polkowa imieniem swoim, wszystkich chłopów i wójta 
tajeńskiego lVlichała Jankowskiego oskarżyli Stefensa, pułkownika re
gimentu dragonów, oraz kapitana Borna, porucznika Łubę, rotmistrza 
Piotrowskiego z chorągwi rajtarskiej, chorążego Scheldenbecka, kapitana 
Essena, podchorążego Gareckiego, wachmistrza Dąbrowskiego i wielu 
żołnierzy o zrabowanie wsi tajeńskich (zabrali owies, mięso, gęsi, kury, 
wódkę itd.), bicie, ranienie chłopów i zgwałcenie jednej kobiety z Tajna 
(Dochodowej) "'· 

Wkrótce morowe powietrze objęło okolice Augustowa. W księdze 
chrztów parafii rajgrodzkiej już w czerwcu i lipcu 1710 r. zanotowano 

�M Akty izdawajemyje \ViL Kom.t o.c., t. "\"'II, str, 250. 
585 Akta wyliczają dokładnie wszystkie szkody i pr1.estępstwa. 
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„o szerzącym morze". Z Rajgrodu uciekano więc do lasów i wsi 

wśród bagien (np. do Ciszewa). W dniu 1 3.XI.1710 r. w sądzie goniądzkim 
w Zblutowie zeznali pod przysięgą chłopi Michał Korzun z Bargłówki, 
Wawrzyniec Greda z Woznej Wsi i Wojciech Kulesza z Piekutowa, że 
wielu chłopów w czasie moru wymarło. 

Posesorka dzierżawy tajeńskiej, Konstancja z Potockich Szczuczyna, 
próbowała ratować wsie tajeńskie przed zupełnym zniszczeniem. W dniu 
23.X.1710 r. wystarała się u hetmana Adama Sieniawskiego o zwolnienie 
dzierżawy tajeńskiej ze stacji i hybern wojskowych. Nim jednak pismo 
hetmana przyszło z Brzeżan na Podolu, upłynęło wiele czasu (zgłoszono 
je w sądzie goniądzkim dopiero 23.IU 7 1 1  r.) i rabunek dalej trwał. 
Dnia 29.XH.1 7 1 0  r. Andrzej Bieniak, chłop z Woznej Wsi, skarżył Mi
kuckiego, sługę rotmistrza husarii Januszewskiego, o poranienie jego 
i jego służącej. Zresztą nic ono nie pomogło. Administrator Cicbnicki 
skarżył w marcu 1 7 1 1  r. o zrabowanie Tajna. Chłopi przedstawili do
kładny rejestr wydatków na utrzymanie tej chorągwi. W listopadzie 
1 7 1 1  r. tenże Cichnicki oskarżył Antoniego Paderewskiego, komisarza, 
instygatora Wyrozębskiego, o umieszczenie w Uścianku wojska na 5 ty
godni i rabunek tej wsi. Jeszcze w kwietniu 1712 r. Cichnicki złożył nowy 
rejestr szkód wyrządzonych przez chorągiew tatarską w Tajnie, w którym 
obrabowano 19 chłopów. Osobna skarga powędrowała do sądu wojskowego 
na wojska niemieckie w służbie polskiej, które także obrabowały dzier
żawę tajeńską. Szczukowa w 1 7 1 3  r. procesowała się w Grodnie z woj
skiem o zwrot strat. Na tym skończył się okres rabunków wojskowych. 
Późniejsze przechody wojsk już nie były tak szkodliwe (np. 16.XII.1735 r. 
w Augustowie były wojska rosyjskie, zapis w metrykach augustowskich). 

Największe jednak straty spowodowała zaraza. W lutym 1 7 1 1  r. chłopi 
złożyli rejestr „ludzi powietrzem wymarłych". Według nich od stycznia 
1710 r. do stycznia 1711 r. w Tajnie wymarły 233 osoby, w Wólce 1 04.osoby. 

Ilu zmarło w innych wsiach, nie podali. W Tajnie ocalały rodziny: Dorsz, 
Kiersztan, Koniecko, Kolęda, Sienko, Orbik; w Bargłówce: Faszcza,Korzun, 
Kulesza, Sikora; w Woznej Wsi: Bęćko, Jęczko, Wiertel: w Wólce: Cichun, 
Jaskółka, Kępka, Kozłowski, Sikora, Popko, Sawicki. Zbiorów przeważnie 
nie zebrano (np. w Wólce na polu zostało żyto, owies, pszenica, gryka i groch). 
Zasiano niewielką ilość włók (zob. tabelka na str. 205). Część pustek na 

pewno powstała też z pow od u ucieczki chłopów przed uciskiem i zarazą. 
Chłopi tajeńscy mieli dobre warunki do ukrycia się w okolicznych lasach 
i bagnach. Może też część przeniosła się do osad w Puszczy Perstuńskiej 
i Puszczy Jaminy. Zniszczeniu też uległy folwarki, np. folwark w Wólce 
nie był zasiany „dla powietr-.i:a i niedostatku ludzi" '""· Dopiero w 1711 r. 
wysiano 4 korce żyta na polu folwarcznym. 

sru; Również stan dworów i folwarków był iły, Dla przykładu zapoznajemy się 
z opisem dworu w Wólce (KaT"vowsk:iej) z 1711 r.: „ ... żerdziami w koło ogrodzony, 
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Jaki procent ludności wymarł, tego z braku odpowiednich materia
łów nie możemy ustalić. Wiadomo, że jeszcze w 1716 r. pustką stały 
Uścianki, Lipowo i w starostwie rajgrodzkim Krosiówka i Dręstwo''l7. 
Na przykładzie ilości gospodarzy w czterech wsiach, do których mamy 
dane, możemy się zorientować, jak wielki był spadek zaludnienia'""· 

··--��----
'. Ilość W:ieś ! 1565 1698 1715 i 1718 

Bargłówka 47 ! 14 ! 4 6 
Orzechówka 5 5 3 3 
Tajno 130 79 5 15 
\Vozna Wieś 33 27 4 10 ' 

Razem 215 125 ' 1 6  34 

Chyba tabela ta wystarczająco obrazuje, jak wielkim ciosem były sta
cje i przechody wojskowe oraz morowe powietrze. Do tej tabelki należy 
zrobić jedno zastrzeżenie, że ilość gospodarzy nie odpowiada w 1715 
i 1 71 8  r.  ilości rodzin, które ocalały. Rodzin bowiem ocalało więcej, ale 
me wszystkie mogły od razu podjąć prowadzenie gospodarki na nowo. 
Zapewne ocalało też sporo dzieci. Zagrody i pola stały pustką, a oni za
mieszkiwali albo u sąsiadów, albo w innych prowizorycznych pomieszcze
niach. 

Niewątpliwie podobny stan zniszczenia był we wsiach starostwa augu
stowskiego, czego z braku źródeł nie możemy stwierdzić. Zniszczenia i za
raza nie mogły ominąć także miasta Augustowa. Proboszcz augustowski, 
Jan Śliziewski, skarżył się w 1721 r„ że jego ludzie w mieście w czasie 
wojny wymarli, a domy ich przez wroga zostały spalone lub zburzone. 
Chłopi jego we wsi Borsuki, których miał 10, uciekli, dworek borsucki 
był zniszczony, także kościół w Augustowie był w ruinie. W 1721 r. 
miał w Borsukach dopiero 4 chłopów (13 osób). Ka włókach plebana 
bargłowskiego ocalał tylko jeden chłop. W lepszym stanie przetrwała 
wieś plebana rajgrodzkiego, Popowo, w której w 1717 r. było 12 podda-

częścią większą to grodzenie opadło .„budynek (dworu) stary, z drzewa, słomą kry

ty, które pokrycie stare, złe, opadłe. Drzwi do sieni proste z deszczek, na biegunach, 
drugie do izby i do komory pobocznej z izby takież. W izbie stolik drewniany, nie

wielki i nie barzo prosty, ław d\•..rie do ścian z tarcic, okna pov<.'"ybijane, częścią 
deszczkami zaprawione, częścią gliną zamazane.., (AGAD, Arch. Potockich z Ra
dzynia, nr 245, k. 161v). 

ss1 B. Czart., rkp. 1775, str. 2041. 
&ss Wszystkie powyi..sze dane o przechodarh v;.rojsk, zniszczeniach i zarazie po

chodzą z zeznań i innych aktów w AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245t 

k. 10B--!45v, 149---150, 180-183, l98v, 199. 
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nych 5'9, Morowa zaraza dotknęła też zapewne wsie chłopów szlachec
kich i wsie drobnej szlachty. Z rodów drobnosżlacheckich w tym czasie 

znikają np. w Łabętniku: Białuccy i Wroczyńscy; w Pomianach -- Su
lewscy, Dzierżeńscy, Danowscy, Kuleszowie i Zalescy; w Górskich -

Zebrowscy. Miejsce wymarłych rodzin zajęły inne rodziny, np. Załęscy 
w Górskich. Nie mamy materiałów dotyczących tych wsi ani dóbr Krasny
bór, w którym też chyba choroby grasowały, jeżeli jeszcze w XIX w. 
była tradycja o wymarciu do szczętu ludności we wsi Krasnybór w pol. 
XVII w. (Połujański). W tej tradycji należy tylko poprawić datę. 

Bogate dane mamy o spustoszeniu przez zarazę dóbr Dowspuda i Ma
zurki (dawne Janówka). W 1 7 1 1  r. w aktach grodzieńskich został wpisany 
rejestr ludzi „powietrzem wymarłych" w 1710 w tych dobrach"", który 
po podliczeniu daje następujący obraz statystyczny. 

Dobra Dowspuda 
Chomętowo 
Jabłońll!kie 
Jankicló\vka 
Jaśki 
Korytki 
Moczydłr 
1\.iłyn Rynki 
Sucha Wieś 
W:ronowo 
Wysokie 

Razem 

! · ż , 'e ! \Vymarło i 
I d�n?iw":·domÓ;-:·iud;i··-j Vlieś 
; ' l 
I . I 
I 

I 
Dobra Mazurki 

3 3 14 Janówka 
6 21 84 Plcb. Janówka 
3 5 8 11 Pruska :\'lała 
4 15 47 Pruska Wielka 
2 13 63 Topiłówka 
2 

4 

4 

3 

31 

19 

2 

30 

7 

18 

133 

121 

13 

149 

15 

101 

615 

: „ Żyje '�· \Vyn::ark1�-� j domów"! domów j ludz�-

2 

3 

2 

4 

10 

21 

27 

9 

12 

6 

54 

110 

26 

41 

43 

16 

236 

Jest to obraz strasznego zniszczenia większości wsi. Najlepiej „morowe 
powietrze" przetrwała leżąca tuż pod puszczą wieś Topiłówka. W in
nych wsiach ocalało zaledwie po parę rodzin (np. w Jaśkach - Kłocz
kowie, którzy mieszkali w tej wsi już w początkach XVII w.). W czasie 
moru zmarł również pleban janowski, .Jan Suchorzewski. 

Zaraza wtargnęła także na teren puszczańskich dóbr kamedulskich. 
Według zeznania kamedułów miało. w nich umrzeć 3970 osób. Z innego 
spisu po obliczeniu wynika, że zarazę w dobrach ich przeżyło tylko 1 2'/• 
ludności. Liczba ta jest niewątpliwie celowo obniżona, z innych bowiem 
danych wynika, że ocalał większy procent mieszkańców"'. Poniżej po-

599 Arch. Parafialne w Augustowie: 11Status Ecclesiae Augustoviensis". B. Czart,, 

rkp. 1775� str. 2029, 2038; 2042. 

�9() Złożył je Stanisław Strusiński w iJnieniu Kazimierza Michała Paca, kawalera 

maltańskiego (Akty izdawajemyje Wil. Kom .• o.c„ t. VII, str. 433--434, 437-438}. 

591 J. W 1 ś n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. sejneńskim ... , o.c., str. 131-·-133. 
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daję dla przykładu dane o wszystkich najbliższych wsiach, które w tym 
czasie należały do kamedułów. W 1710 r. wymarło u Bryzglów (we wsi 
Bryzgle lub Tobołowo) 29 osób, w Płocicznie 17, u Gawrycha (Gawrych
ruda) i Aleksandra (może Strękowizna) 12, w Rudzie Danowskiego 6, 
w Rudzie Szczebrze 15, w Kurjankach Małych pod Raczkami 29, w Kol
nicy 18, w Rudzie Pirkucia 18, w Mikaszówce 15, w Rudzie Strzelca 
(Strzelcowizna) 10, w Kaletach 7, w Rudawce 30. We wsiach poza puszczą: 
w Bohatyrach z Markowcami 100, w Szkieblewie 20, w Kurjankach 18 "2. 
Zaraza trwała tu jeszcze w 1711 r. Nowe dane zawiera spis z 1711 r„ 
w którym kameduli podali dane liczbowe o każdej rodzinie (niestety, 
niekompletne) - ile osób wymarło, ile ocalało"3. Spis ten nie obejmuje 
wszystkich wsi i osad (np. smolarzy traktuje sumarycznie). Dla przy-

:vtichał Ko:ikielo 

Jakub Bednarz 
Jan Kolenda 
Jakub 

Zdaniuczyk 

Razem 

VVieś Rudawka 
Osób 

żyje wyrnrirło 

2 7 

8 

2 7 
3 3 

7 25 78�� 

żv;e 

;; I 
o�ób ! '/.· ie 

\Vieś do- ! Wieś do-
osób osób mów ! mów 

Leśnictwo Żabickie 2 8 
Perstuńsk;e i 
Bohatery 6 12 1 2  97 Cboćki - --
(Leśne) ! 
l\fukowce_, i 1 3 1 1 1  Kurjanki l\!Iałe 2 4 
część I 
Kurjanka i 19 78 15  Rudrriki - -···· 

Rakowicze, 1 4 5 31 Sz.:zebra karcz. - -' 
część ' smolarnie 18 
Skieblewo I 7 24 10 

I ! Wołkusz 1 3 4 23 Leśnictwo ' 
ogrodn. Przełomsk!e 

'\Volkusz 1 3 - I młyn I Rynko,vce 2 3 
Wołkusz 1 - Wólka -
karczma I I (R„ądowa) 

--;;ii ZbióT K. O. F a  1 k a, BOKr1 5588, k. 6-7v. 
SR3 Tamże-, BOKr, 5588, k. 9-15. 

1'.! Studia i materiały 

' " 

d�- j osób 
m<>w 

3 
i 
! 23 

4 ! 39 

3J 
1 I 

! I 120 
' l I 

i 2 25 
53 

:, 



210 J .  \VISNlEWSKf 

kładu podaję dokładniej jedną wieś i następnie sumaryczne dane o naj
bliższych wymienionych w spisie wsiach. W 1745 r. w tejże wsi mieszka
ły rodziny: Konkiel, Iwaniuta, Wasilczyk, Mordas, Mojsiejczyk, Antonik, 
Sz'Niec, Stolarz i Nowik 594. 

Porównanie tej tabeli z danymi dotyczącymi dzierżawy tajeńskiej 
i dóbr dowspudzkich dowodzi, że 'kiększe spustoszenie zaraza uczyniła 
w okolicach Augustowa niż we wsiach za puszczą. Tereny te tak jak 
i wsie ekonomiczne, też zostały dotknięte przechodami i stacjami wojsk 
oraz zarazą, ale zniszczenie tutaj było mniejsze. Inwentarz z 1712 r. 
informuje, że miasto Lipsk spustoszało przez powietrze, rynek jego w dal
szym ciągu stał pusty (tak jak w 1679 r. - tylko jeden dom). Okoliczne 
wsie także były częściowo spustoszone. O wsi Prolejki rewizorzy napi
sali, że dlatego spustoszała, ponieważ leżała „na szlaku przechodzącego 
żołnierza". Wsi Markowce, bardzo zrujnowanej, zmniejszono znacznie 
ciężary, aby poddani z niej się do reszty nie porozchodzili. Szwedzi zruj
nowali dwór w Kamiennej i narobili dużo szkód również w Puszczy 
Nowodworskiej i we wsiach leśnictwa. Powietrze dotknęło mieszkańców 
Dąbrowy. Częściowo wymarli też bartnicy w Kamiennej, Osmołow
szczynie, Dąbrowie, Łazowej i J esionówce. Osocznicy z J edeszków 
i Gurbicz porozchodzili się. Opustoszałe ziemie częściowo uprawiały 
folwarki , a częściowo sąsiedzi 595. Dobra ekonomiczne i leśnictwa zostały 
bardziej dotknięte zbiegostwem chłopów niż zarazą. Jeszcze w 1721 r. 
pisał król August II, że poddani królewscy z ekonomii rozeszli się w różne 
strony i pouchodzili do innych dóbr. Nakazuje więc ówczesnemu admi
nistratorowi ekonomii, Franciszkowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, pod
skarbiemu nadwornemu koronnemu, aby odszukał wszystkich „roze
S'Z!ych i tułających się poddanych" i z powrotem ściągnął ich do dóbr 
królewskich "6• Wiadomo, że uciekali oni ro.in. na teren kolonizowanej 
w tym czasie Puszczy Jaminy. Na pewno też posesorzy spustoszałych 
wsi królewskich i właściciele dóbr prywatnych pod Augustowem ścią
gali chłopów do swych spustoszałych wsi .. obiecując im lepsze warunki. 

2. P o  n o w n a o d  b u  d o  w a g o s p o d a  r k i  i z a 1 u d  n i e  n i a;
p o  w s  t a  n i e  d r o b n y c h  o s  a d. Ponowne obejmowanie opustosza
łych gospodarstw i ziemi pod uprawę odbyw·ało się wolno. Jak informuje 
inwentarz Wólki (Karwowskiej) z 1711 r. i dzierżawy tajeńskiej z 1718 r„ 
najpierw zasiewano ogrody, a następnie brano pod uprawę pola (w Wól
ce „ wdowa Wawrzyńcowa Sowie.ka pola nie robi, na ogrodzie siedzi. 
Mikołaj Salamon gruntu nie robi, jeszcze świeżo osiadł, ma woła 1,
krowę l "). Na osadników nieraz czekały puste, nie zniszczone zabudo-

s91 K. O. F a  1 k:, źródła, o,c.1 t. VII, str. 22. 
59;) CHAP-Wilno, nr 11291, k. 69-80, 121�132. 
5so _Ą.kty izdawajemyje Wil. Kom., o.c., t. VII. str.- 160-161. 
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wania. W Wólce np„ w której ocalało 9 gospodarzy, a dziesiąty świe
żo się osiedlił, stało pustką 9 gospodarstw ze stodołami, chlewami itd.: 
„„. jedni powietrzem wymarli, drudzy pouchodzili". Nowi gospodarze 
rekrutowali się z komorników, ogrodników (tj. zagrodników), a także 
z synów innych gospodarzy. Przy spisie Tajna podano np„ że Maciej 
Maksiej i Oleksiej Szafarczuk byli przedtem komornikami, a o Franku 
Moskalu, że jest ogrodnikiem, ale może objąć ćwierć włóki. W czterech 
wsiach tej dzierżawy ilość gospodarzy między 1715 a 1718  r. podniosła 
się z 1 6  do 34, ale to było jeszcze bardzo mało. W dalszym ciągu w 1716  r. 
puste były Lipowo, Uścianki, Piekutowo, Krosiówka, Dręstwo, a w 1721 r. 
Piekutowo i Uścianki (jedna rodzina). Jedyną wsią, która nie poniosła 
żadnych strat, była ukryta wśród bagien wieś Polkowo, o której nawet 
inwentarz stwierdza, że jest „in f!ore"•97. 

Brak dobrych danych uniemożliwia ustalenie proeesu ponownego 
zaludniania Augustowa i jego przedmieść. 

Ilość rodzin Ilość flość osób 
dy-

mów 
' 1674 1721 

1790 I 
1674 1721 1800 

Augustów 68 81 224 164 239 
Biernatki 13 25 54 35 89 
Turówka 12 3 39 28 5 
Żarnowo 39 56 149 101 162 

Razem: 132 165 466 328 495 

Powyższa tabelka nie zawiera danych z lat tuż przed wojną i po zara
zie, niewiele więc daje. Jedyny wniosek, jaki nasuwa, to że Augustów 
i jego przedmieścia mimo wojny i zarazy liczył w 1 721 r. więcej rodzin 
i ludności niż w 1 9  lat po najeździe szwedzkim. Do końca XVIII w. 
zaludnienie znacznie wzrosło na przedmieściach i w samym mieście. Augu
stów znów stał się lokalnym ośrodkiem rzemiosła i handlu. W 1799 r. 
mieszkało w nim 3 kupców i 64 rzemie.5lników różnych branży ( 11  szew
ców, 9 krawców, 6 rzeźników, 5 cieśli itd.), głównie dostarczających 
ubrań, żywności, obsługujących rolnictwo i budownictwo"""· Wojna i za
raza nie spowodowały w Augustowie i na jego przedmieściach przerwy 
osadniczej. Przykładowo zbadałem problem ciągłości osadniczej dla 
Żarnowa i Biernatek. Wygląda on następująco: 

s97 B. Czart., rkp. 1775, k. 2041; AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245, 

k. 221-221v. 
s<ic J. W ą s i c k i, Pruskie opisy ... , o.c., str. 84-85. 
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Żarnowo 

Ród 
1662 1674 1721 1870 

Chmiele'tvski 1 1 2 IO
D.zleuis, Dzieniszev.'1'kl 2 2 2 9 
Goraj, (;óraje>.vski I 4 2 3 
Obodko Kan.vov.·ski 2 2 I 9 
Krupiftski 2 2 13  
iv1aksim, l\ilaksimowski 2 4 10 
J\.-Ia1ino'i-'l"$ki 1 l I 6 
Prusko 1 1 1 6 
Stu(,'żka, Sztuczko�·ski 1 1 2 

Rzzem: 11 16 16  70 
Było ogółem 1 9  36 56 261 

% ogółu rodzin 57�� 44% 28�� 27o/o 

Barszczewski 1 
Dobko·wski 2 6 
{irudzińsk! 1 
1Vlichni�'1cz 1 2 
Ornanowicz 1 1 
Pobojew�ki 1 3 
Rusilo�'Ski 1 5 
Siedlecki 2 3 
Skiendxielewski 1 
Sturgulei:�.rski 4 12 
Trochlln 

Uklejewskl 2 3 
Zawadzki 1 2 

Razem 19 41 
Było ogółem 19 36 56 261 
o/� ogółu rodzin i ! 34% 1s ;,� 

• • 

9 rodÓ"l.V 1 1  1 16
i 

16 70 
13 rodów 19 41 

• 
. 

22 rody 1 1  16 35 

i 
111 

% ogółu rodzin 57% 44% 62°;� 42% 

Z tabeli tej się okazuje, że przodkowie aż 42"/n rodzin zamieszkują
cych Żarnowo w 1870 r. mieszkali w tej miejscowości w 1721 r., a w fym 
27'fo już w 1662 r. Ostatni procent jest zapewne jeszcze większy, gdyż 
spis z 1662 r. nie podawał nazwisk biedoty wiejskiej i służby, a wie
le rodzin chłopskich, występujących w spisie z 1721 r. i 1870 r„ na 
pewno od nich pochodzi. Poza tym niektóre rodziny mogą się kryć 
pod innymi nazwiskami. Pobojewscy np., do dziś mieszkający w Żarno
wie; nie występują w spisach z 1662 r. i 1674 r:, choć już są wzmianko-
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wani w tej wsi w 1630 r. Z innych rodzin wzmiankowanych przed na

najazdem szwedzkim, a znanych spisom, należy wymienić rodzinę Prus
ków (1604 r.) i Gorajewskich (1625 r.). Biorąc pod uwagę problem cią
gło.ści osadnictwa widzimy, że co najmniej 57'/• rodzin z 1662 r. prze
trwało do 1870 r. W związku z napływem nowych mieszkańców ich 
udział w zaludnieniu Żarnowa zmniejszył się do 27'/o, ale dzięki nim 
została zachowana ciągłość dawnej ludno.ści. Gdy weźmiemy pod uwagę 
tylko ilość rodów, to się okaże, że na 17 w 1 662 r. i 27 w 1674 r. 9 ro
dów przetrwało do 1 870 r. Na 39 rodów w 1721 r. do 1870 r. przetrwały 
22 rody, kiedy to ogółem mieszkało 95 rodów, podzielonych na 261 rodzin. 

Jak widzimy, w Biernatkach jest jeszcze większa niż w Żarnowie 

Ród 

Bukry, Bukrajewski 
Otnelian, M.ilano>•;ski 
Zyzała 

Grygo 
Kalinka 
Kasjan 
Olsze?.'ski 
Poźniak 
Prawdzik 

Razem 
Było ogółem 
?lu ogółu rodzin 

Razem 
Było ogółem 
i;t� ogółu rodzin 

Fiedorowicz Przaśnicki 
l.epla'\\'Y 
Sieńko, Sieńko;,vski 

Razem 
Było ogółem 
�� ogółu rodzin 

:3 rody z 1662 r. 
6 rodów z 1674 r. 
3 rody z 1721 r. 

12 rodów 
o/o ogółu rodzin 

Biernatki 

Ilość rodzin 

1662 1674 1721 1870 

5 1 3 

3 9 

l 

3 

5 
25 

5 
8 
5 

18 

5 
22 

2 

29 
90 
32?� 

2 
3 
3 
1 
5 
3 

17 
90 
19�fv 

4 
3 
5 

1 2  
90 
13% 

29 
17 
12 

58 
64'Yv 
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przewaga starych rodzin, które mieszkały przez wiele pokoleń w jednej 
wsi. Na 64% stare rodziny w 1870 r. aż połowa' mieszkała już w 1662 r. 
Wśród nich szczególnie rozrodził się ród Milanowskich, dawniej Omilia
nów lub Omi!ianczyków (mieszkali w Biernatkach już w 1 605 r.), który 
w 1870 r. stanowił aż 25% ogółu rodzin w Biernatkach. Co najmniej 
60"/o rodzin z 1662 r. przetrwało do roku 1870, a w rzeczywistości ze 
względu na pewną zmienność nazwisk i brak w starych spisach biedoty 
wiejskiej - jeszcze więcej. Z 1662 r. pochodzi 32% rodzin, z 1674 r. -

1 9'io, a z 1 721 r. jaź tylko 13%. Na 5 rodów w 1662 r. przetrwały do 
1870 r. 3 rody, a na 13 w 16,74 r. -···- 6 rodów. Na 19 w 1721 r. aż 1 2  ro
dów do 1870 r„ kiedy Biernatki zamieszkiwało w sumie 28 rodów, po
dzielonych na 90 rodzin. Oznacza to, że większość nowych gospodarzy 
w drugiej połowie XVI! w. i w ciągu XVIII w tych dwóch miejscowoś
ciach pochodziła z przyrostu naturalnego wewnątrz wsi. W Biernatkach 
z 3 zaledwie rodzin, które mieszkały tu w 1662 r„ poszło aż 29 rodzin 
w 1870 r. Biernatki, jak wiemy, zostały w czasie wojny ze Szwedami 
zupełnie zniszczone, tak że przetrwały w niej tylko niedobitki dawnej 
ludności, wśród nich Milanowscy. Inne przedmieście, Turówka, jeszcze 
gorzej było zniszczone. Po wojnie nie osiedlone, zostało nawet oderwane 
na pewien czas od Augustowa (zob. str. 169). Stąd też w Turówce lud
ność była bardziej płynna. Dopiero po powrocie do Augustowa ustabili
zowała się, bowiem jej mieszkańcy z pańszczyźnianych chłopów znowu 
stali się wolnymi przedmieszczanami. Ze spisu z 1870 r. można wyłowić 
parę rodzin, które w dawnych wiekach mieszkały w Turówce: Sakows
cy w 1662 (jako Sakowie), Dardzińscy w 1721  (jako Dyrdowie, Derdo
wie), Markowscy w 1730, Ostrowscy, Bukowscy, Okrągli w 1 732, Praw
dzikowie w 1735, Rytelewscy w 1 7 38, Sienkowscy i Kalinkowie w 1739, 
Wysoccy w 1740 r.,  Borzymowie w 1752 itd. (metryki par. Augustów). 
Na 27 rodów w 1870 r. 1 2  mieszkało już w pierwszej połow:e XVIII w. 
W 1 870 obejmują one 32 rodziny, czyli na 59 ogólnej liczby rodzin sta
nowi to 54'/o. Nowych mieszkańców Turówce dostarczyłY. sąsiednie przed
mieścia, głównie Biernatki: przyszli stąd Kalinkowie, Prawdzikowie, 
Sieńkowscy i później Grygowie, Milanowscy'"· 

Augustów jako miasto wykazywał dużo większą fluktuację ludności. 
Jedni emigrowali do większych ośrodków, inni szli w poszukiwaniu 
pracy (np. w 1662 r. zanotowano, że mąż Danielowej z Augustowa, ślu
sarz, jest na flisie), gdzie często zostawa!1 na stałe. W'iele też rodzin wy
marło. Ze spisu z 1662 r. można wyłowić tylko Salików, Giciewskich, 
do dziś dnia zamieszkujących Augustów. W spisie z 1674 r. już jest 
więcej: Michniewicze, Chrachalowie, Broziowie (Broziewscy ), Dobrzy
niewscy (Dobrzyniewicze), Liwscy, Kuryłowie, Łazarczyki (Łazarscy), 
Maliszewscy, Orbikowie, Ostrowscy, Pozniakowscy, Zaskowscy, Zieliń-

;;ss Spisy ludności Augustowa z 1721 i 1370 r. w Arch, Parafialnym w Augustowie. 
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scy itd. Większość rodzin wymienionych w spisie z 1721 r .  przetrwała 
do dziś. Od czasu najazdu szwedzkiego nie nastąpiła w mieście zasadni
cza zmiana ludności. Do ludności, która się osiedliła po najeździe, do
pływali nowi mieszkańcy, głównie z przedmieść. Stąd też wiele dzisiej
szych nazwisk augustowskich można odszukać w spisach Żarnowa i Bier
natek z 1662 i 1674 r. Część rodzin przybyła ze wsi starostwa augustow
skiego i innych okolicznych wsi królewskich i prywatnych. Wystarczy 
tylko zajrzeć do ksiąg metrykalnych par. Bargłów czy Janówka. Ze 
względów zrozumiałych najwięcej przybywało ze wsi starostwa augu
stowskiego, które tworzyło z Augustowem jedne dobra. Wspólnego po
chodzenia była nie tylko ludność Augustowa i okolicznych wsi, ale rów
nież i ludność wsi mazurskich, leżących za granicą. Wystarczy tylko 
przejrzeć spisy mieszkańców tych wsi. Chmielewscy np. mieszkali w Gi
niach, Borzymach i w Starych Cimochach z tamtej strony granicy, oraz 
w Augustowie, Żarnowie, Netcie itd. z tej strony granicy. Po tamtej 
stronie też mieszkali Omiliany Milanowscy w Giniach, Kalinowie i Praw
dziskach; Prawdziki w Giniach, w Kalinowie, Prawdziskach, Starych 
Cimochach i Turowie; Olszewscy w Kielach, Koleśnikach, Mażach; Skę
dziele w Borkach, Długoszach, Ostrymkole, Wiśniewie, Prawdziskach; 
Szczesni w Przykopce, Dorszach, Iwaśkach, Kielach, Marcinowie, Sko
mętnym, Straduniach, Wierzbowie; Zawadzcy w Giniach, Prawdziskach, 
Lipińskich itd. 

Nie dyspDnując spisami ludności ze starostwa augustowskiego i z dzier
żawy tajeńskiej nie mogę dokładnie ustalić, jak wygląda problem cią
głości osadniczej w tych wsiach. Można tylko stwierdzić, że są rodziny, 
które przetrwały od XVI w. najazd szwedzki i zarazę (zob. str. 131 i 206). 
Można więc przyjąć, że mimo wojen i epidemii nie było we \Vsiach 
podlaskich pod Augustowem przerwy osadniczej. W pojedynczych wsiach, 
które w całości swą ludność utraciły albo w 1655, albo w 1710 r., przerwa 
taka nastąpiła. Powstałą dwukrotnjio pustkę z powrotem wypełniał 
przyrost naturalny miejscowej ludności, oczywiście z mniejszym lub 
większym dopływem ludności obcej, która przybyła z Mazowsza, Podla
sia, Mazur i Grodzieńszczyzny. Przeważająca ilość Mazowszan nadała 
jednolity charakter mazowiecki całej mieszającej się ze sobą ludności. 

W XVIII w. pojawia się liczniej nowa grupa etniczna - Żydzi. Już 
w XVI w. zamieszkiwali oni w miasteczkach na wschód od Puszczy 
(m.in. w Nowym Dworze). W XVII w. byli już w Lipsku i w karczmach 
wsi leśnictwa nowodworskiego. W 1674 w Bargłowie (3), Tajnie (6) 
i Woznej Wsi (7). W 1676 r. w Augustowie 1 1 .  Od początku XVIII w. 
ilość ich rośnie (w 1783 r. w Augustowie było ich już 180, w 1799 - 462. 
W 1799 r. w Szczebrze 32, w Sztabinie 22 500). Pierwsi, osiedlający się 

600 AGAD, ASK, I, 70, k. 822v, 824; B. Czart., rkp. 1099, str. 705; J. W ą s i c  k i, 
Pruskie opisy ... , o.c., str. 76, 84, 128. 
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na wsiach, byli arendarzami pańskich lub starościńskich karczem 6or. 
Następni, osiedlający się w miasteczkach, trudnili się handlem i rze
miosłem. 

Po usunięciu zniszczeń związanych z wojną północną w ciągu XVIII w. 
już bez przerwy rosło zaludnienie we wsiach i miasteczkach. Początkowo 
odbywało się to bardzo wolno, ze względu na zniszczenie całego kraju. 
Szkodziło też temu kurczowe trzymanie się gospodarki folwarcznej, opar
tej na pańszczyźnie. Nie sprzyjały również złe rządy posesorów, dzier
żawców dóbr królewskich czy prywatnych i ich urzędników. Ks. Krzy
sztof Kramkowski, pleban bargłowski, w liście do Szczuczyny, podkancle
rzyny, pisze w 1718 r., że „do tej pory patrzył przez szpary na tak 
ciężkie desolacyje wójtostwa tajeńskiego (tj. dzierżawy tajeńskiej)„. 
a to wszystko stało się dla złych rządców, którzy chłopów porozganiali 
przez swoje zdzierstwa ... " Poleca przy tym podkanclerzynie swoje usługi 
i mówi dalej, że jako komisarz starostwa augustowskiego w ciągu 3 lat 
„przyprowadził je do pierwszego stanu", osadziwszy w nim kilkudzie
sięciu chłopów. Zwraca przy tym uwagę na źródło nowych osadników, 
pisząc w ten sposób: „ . . .  tak wiele jest gospodarstw po Prusiech, którzy 
mnie o to proszą, abym konferował z JW Panią". Z drugiej strony do
tychczasowy dzierżawca tajeński Gorzeński chorąży wschowski, pisze, 
że może dalej dzierżawić tę tenutę, której „nie spustoszy, jeżeli nie zre
peruje. Intraty stąd WPani mało mieć będziesz, bo ludzie, choć po części 
już osiedli, są ubodzy, trudno onych do powinności jakich pociągać bez 
sprzężajów. Trzeba wytrzymać, aż się zapomogą". Rzeczywiście, jak 
wynika z podsumowania dochodów za rok 1719/20, czynsz pobierany 
od chłopów był mały, mała też była pańszczyzna, ale za to pieniądze 
z chłopów ściągano w sposób pośredni, poprzez przymus propinacyjny 
(np. do starosty augustowskiego należało aż 14 karczem) i młyński, za
prawo korzystania z łąk i lasów (tak zwany gaj leśny i łączny). Dzier
żawa tajeńska za rok 1 719/20 ściągnęła następujący dochód: gaj łączny 
600 zł, młyn woznieński 200 zł, karczma woznieńska 1 OO zł, ruda woz
nieńska 600 zł, karczma tajeńska 80 zł, za miód 60 zł, za rzeki i jeziora 
150 zł, gaj leśny 50 zł, czynsze 30 zł, za siano 300 zł; razem 2170 zł. 
Dzierżawa tajeńska nie miała jeszcze dochodów z trzech folwarków 
(Bargłówka, Orzechówka i Pruska), gdyż cały zbió< trzeba było przezna
czać na nowe siewy. Duży dochód dawał młyn i ruda w Woznej Wsi, 
dlatego też na Jegrzni zbudowano nową śluzę o 8 stawidłach, tak jak 
przedtem było, aby podnieść ich wydajność, bo jak pisze anonimowy 
sprawozdawca do Szczuczyny: „intrata tak w rudzie, jako i w młynie 

mn W 1744 r. miasto „L\..ugustów v;rojował-0 z konkurencją tych arendarzy ze wsi 
{Zob. akta sprawy o pobicie na rynku augustowskim Zawela Berko�vicza, arendarza 
z Kolnicy, i zniszczenie jego wyrobów w BU-Wilno, rkp. 1, nr 8··-121 20). W 1820 r, 
w Augustowie było 1 1 67 Zydów, w żarnowie � 18, w Turówce - 3, v;r Biernat
kach - 24 (AGAD, KRSW, 4761, k. 7). 
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ginęła, że sloza zła była i grobla zawsze na wiosnę szwankowała. Tamże 
młyn, który był bardzo opustoszały, re parują należycie i trzeci ganek 
w cale z nowości i z kamieniami) i z żelazami budują, ale żelaza nie 
będą kosztować, bo je w swojej rudzie zrobimy. Tamże miechy w kuźnicy 
wszystkie nowo zrobione i koła wszystkie reperowano i robiono w kuźni, 
póki woda wystarczała i jak woda przybieże, to znowu robić będą, bo 
jest wszelka materyja . . . .  trzeba zbudować (osobny) upust rudny . . .  " 
W 1719 r. zbudowano w Woznej Wsi karczmę o dwóch izbach i 2 komo
rach z sienią wjezdną. Zbudowano także budynki folwarczne i stodoły 
w Bargłówce. Do odbudowy projektowano dalsze budynki w folwarku 
w Bargłówce, nowy budynek karczmy w Tajnie oraz młyn na Śmiło
wiźnie pod Augustowem wraz z upustami (koszty odbudowy 800 zł, 
przyszły dochód 300 zł)602• W 1721 r. Szczuczyna wydzierżawiła Tajno 
z wsiami'°' za 3500 zł na rok i 2 beczki ryb solonych lub mrożonych 
i sielaw Marcinowi i Zofii Kozłowskim. ów Kozłowski był szczególnie 
okrutny dla chłopów. W 1721 r. chłop Szymon Bądzio napisał do Szczu
czyny dwie supliki na Kozłowskiego. W jednej opisuje tragedię chłopa 
Łukasza z Woznej Wsi, który osiadł w tej wsi w 1720 r. i miał trzy lata 
wolności, :rn.imo to Kozłowski zmuszał go do roboty. Łukasz poszedł 
ze skargą do komisarza podkanclerzyny w Szczuczynie. Kozłowski po 
powrocie Łukasza najpierw go uwięził, a następnie mszcząc się, kazał 
mu ścinać w niedzielę małym toporkiem dąb suchy (mający ponad 2 są
żnie). Łukasz pod nadzorem Kozłowskiego rąbał cały dzień i po 2 tygod
niach zmarł. Sam Bądzio, syn sołtysa Michała Bądzia, przeniósł się świeżo 
z Tajna do Woznej Wsi i dopiero będzie się budował, a mimo to Kozłowski 
każe mu płacić dziesięcinę, choć Bądzia jeszcze niczego nie zebrał, i już 
go ukarał publicznym pobiciem postronkami'04. 

Lustracje starostw podlaskich z 1765 r. i 1789 r. spłonęły w czasie 
ostatniej wojny, nie dysponujemy więc dokładniejszymi danymi o po-

602 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245, k. 227-227v, ·229--232. 
603 Były to ostatnie lata jej rządów. Za konsensem króla z 12.XII.1724 r. Szczu

czyzna przekazała dzierżawą tajeńską swemu synowi Marcinowi Leopoldowi Szczu
ce, staroście wieksniańskiemu. Wdowa po nim, Elżbieta z Potockich, cedowała dzier
żawę w 1732 r. siostrze męża Wiktorii ze Szczuków, żonie 1 v. gen. Jana Kątskiego, 
2 v. Jana Cetnera, kuchmistrza koronnego (akt cesji w AGAD, Arch. Potockich z Ra
dzynia, nr 245, k: 239, 242). Cetner zm. 1734, a jego żona w 1735 r. (A. B o  n i e  c k  i, 
Herbarz ... , o.c., t. II, str. 329). W latach 1736-1739 posesorem był Jan Klemens Bra
nicki, chorąży koronny (B. Czart., rkp. 1049, k. 162 i rkp. 1050, k. 170), a w latach 
1745-1757 Andrzej Karwowski, podczaszy wiski. Po jego śmierci dzierżawę tajeń
ską aż do rozbiorów trzymała wdowa po nim, Anna ze świderskich, żona 2 votn 
gen. Antoniego-Jana Rostkowskiego (AGAD, Kapiciana 42, str. 349, 364; B. Czart , 
rkp. 1724, str. 120; BPAN-Kijów, rkp. I-6009, str. 3, 9-11;  AD-Łomża, akta par. 
Bargłów i Rajgród; J. B a r t  o s  z ę w i c z, Antoni-Stanisław Szczuka, „Tygodni\{
Ilustrowany", R. V (1862), str. 7 1 ;  Księgi Referendarii Koronnej ... , o.c., t. I, str. 37/l 
380, t. II, str. 188, 376). 

6�4 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 245, k. 233-236. 
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stępującym w ciągu XVIII w. stanie zagospodarowania i zaludnienia 

wsi królewskich pod Augustowem. Zachował się jedynie odpis lustracji 
starostwa rajgrodzkiego z 1789 r., który informuje, że w Dręstwie 
mieszkało 26 poddanych chłopów, 7 ogrodników i 1 karczmarz; w Judzi
kach 5 chłopów i 1 chałupnik bez gruntu; w Kroszówce 9 chłopów, 

1 ogrodnik i 1 karczmarz; w Barszczach Bojarach 10 chłopów i 1 kar
czmarz. Chłopi w dalszym ciągu odbywali pańszczyznę, płacili czynsze 
i dawali różnorakie daniny. Pańszczyznę także narzucono na bojarów 
ze wsi Barszcze, którą na mocy dekretu królewskiego z 1 778 r. ograni
czono do 2 dni ze sprzężajem na tydzień i 2 gwałty na rok'••. Zniknęli 
z niej też bojarzy-szlachta, który jeszcze w niej siedzieli w początkach 

XVIII w. 
Długie lata pokoju przyniosły w ciągu XVIII w. znaczny przyrost 

zaludnienia we wsiach podlaskich. Wzrosła również ilość gospodarstw. 
Mówią o tym dane z taryfy podymnego z 1790 r. Porównując jej dane 
z danymi z lustracji z 1789 (wsie starostwa rajgrodzkiego) stwierdzamy, 
że ilość dymów mniej więcej odpowiada ilości gospodarzy z ogrodnikami 
i chałupnikami. W takim razie możemy porównać tę taryfę ze stanem 
wsi w 1 565 r. (zob. str. 1 16). Okazuje się, że żadna z tych wsi nie miała 

tylu gospodarzy, ilu w niej było w 1 565 r. (nie biorę pod uwagę malej 
Orzechówki, w której w 1565 r. było 5, a w 1790 - 6). Wytłumaczyć 

to można włączeniem części gruntów do folwarków. których w 1565 r. 
nie było (np. w Netcie, Bargłówce), a także jeszcze nie zakończonym 
procesem zasiedlania tych wsi. Niektóre dopiero w XIX w. osiągnęły 
ilość gospodarstw z 1565 r., a parę nawet dopiero w XX w. (Netta, 
Tajno, Bargłówka, Dręstwo), gdy zostały rozparcelowane folwarki. 

Ziemie starostwa augustowskiego i dzierżawy tajeńskiej miały już od 
XVI w. pełną sieć osad. Później powstało jeszcze parę wsi na grądach 
bagiennych. Nowe nieliczne miejscowości, które powstały tutaj w XVIII w., 
były albo wynikiem podziału starych wsi na mniejsze wsie, albo konty
nuowały osadnictwo wśród bagien i łąk. W starostwie augustowskim 606 

'" AGAD, ASK, LVI, R. VU, k. 28v�33. 
sas W latach 1689-1712 starostą augustowskim był Jerzy Zembocki (AD-Łomź», 

metryki par. Bargłów, AGAD. księgi :referendarii koronr.ej, nr 20, k. 303; Akty izda 

wajemyje Wil. Koro., o.c., t. VII, str. 250), \V 1713 r_. jakiś Michałowski {AGAD, Re
gestr brania sz.elążnego, nr 440). W 1715 r. starostwo otrzymał pułkownik wojsk kró

lewskich Jan Ludwik Howerbek. Wdowa po nim. Krystyna z Ostromirskich. odstą

piła w 1717 r. starostwo jakiemuś S7,aniawskiemu (A. B o  n i e  c k  i, IIerbarz ...• o.c„ 
t VII, str. 368), może Antoniemu (i'l.D-ł„omża, metryki par. Rajgród z 1724 r.), 
Ok, 1'730 r. starostą był Józef Szaniawski, podstoli koronny (K. N i e  s i e c  k i, Her

barz. .. , o.c., t .  X, .str. 418), a następnie starostwo objął (przed 1736 r.) Stanisła\v Sza
r.iawski {zm. 1765) z żoną Anielą z Włyńskich (tamźe, t. 'Xi- str. 421; Akty izdawa

jemyje WiL Kom., o.c., t. VII, str. 549; AGAD, Kapiciana 52; B. Czart., rkp, 1049, 

str. 162 i rkp, 1050, str. 169; AD-Łomża, metryki par. Bargłó\�l). W 17'49 r. skarżył 

przed sądem Jan Bańkowski, prezhiter cerkwi unickiej w Augustowie, starostę 
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w dwóch wypadkach wyodrębniono ze starych wsi dwie nowe. Obok 
Rutek, dla których przyjmuje się nazwa Rutki Stare, powstają R u  t k i  
N o w e  (są 1741 r.); zajęły one część starego nadziału gruntów wsi 
Rutki. W podobny sposób obok wsi Bargłowa, zwanej odtąd Bargłowem 
Kościelnym, powstało B a r  g ł  o w o D w o r n e  (było w 1767 r.), które
mu zapewne przydzielono włóki dawnego folwarku dożywotników. 
W XVIII w. licznie powstawały karczmy, a niektóre z nich stanowiły zu
pełnie osobne osady. Jedna z nich powstała na zachód od Rutek, blisko 
granicy; nosiła ona nazwę C h o j n y  (w 1744 r. Chojny sive Rostanki, 
w 1790 - 2 dymy). Wśród bagien, łąk i zarośli pozostało jeszcze trochę 
nie zajętych lepszych gleb i na nich w XVIII w. powstało kilkanaście 
niewielkich osad. Były to budy leśne i drobne przysiółki starych wsi, 
zwane nowinami lub wyrobczyskami. Pojawiają się one w metrykach 
bargłowskich pod nazwą B u d  a (1714 r.) lub B u d y  (1715 r.), więc 
trudno je w pierwszych Jatach zidentyfikować. Jedne zanikają, a inne 
stopniowo przybierają odmienne stałe nazwy. Taką krótkotrwałą osadą 
była B u d  a J e z i o r k i  (1716 r.). Zapewne po niej pozostały nazwy 
pola i łąki Budy i Budziskowa Droga między Żarnowem i Jeziorkami. 
Po innych zanikłych budach pozostały nazwy: łąka Budy na południo
-wschód od Żarnowa, łąka Walusiewicz Budka na południo-zachód od Żar
nowa koło rz. Turówki, łąka Budzisko na wschód od wsi Tajno Łanowe. 
Mieszkali w nich zapewne początkowo budnicy i smolarze, którzy prze
rabiali na smołę drzewa i krzaki w pozostałych niewielkich laskach i za
roślach. Mówią również o tym nazwy: las Pieczyska nad Turówką na 
północ od Żarnowa, pole Pieczyska na zachód od wsi Tajno Łanowe, 
Przypieckowe Bagno na północ od N etty (przy szosie), łąka Piecyski na 
północ od wsi Solistówka, dwa wzgórza Smolanki na wschód od wsi 
Rutki Stare (Materiały T. Zdancewicza). Tylko niektóre z nich zamie
niły się w osady rolne. Na północ od Bargłowa powstaje osada Nowiny 

Szaniawskiego i administratora starostwa, Stanisława Pawlikowskiego, burmistrza 
Stanisława Zielińskiego i innych o napad na plebanię grecką przy ul. Ruskiej (Akty 
izdawajemyje Wil. Kom., o.c., t. VII, str. 543-544). Następnym starostą został (jest 
w 1765 r.) Stanisław Karwowski, podstoli bielski i w ostatnich latach swego życia 
regent kancelarii wielkiej koronej (zm. 1789) z żoną Brygidą z Bobrownickich 
(B. Czart., rkp. 1724, str. 120; B. Kórnicka, rkp. 911, str. 137; AGAD, Kapiciana 55; 
A. B o  n i e  c k  i, Herbarz ... , o.c., t. 1V, str. 325; „Teki Archiwalne'-', t. V, str. 247). Osta
tnim starostą augustowskim był jego syn, generał Józef Karwowski, podstoli bielski 
(ADŁ, akta par. Rajgród i Bargłów; PAP-Suwałki, akta notarialne, t. II, zapis 
z 1710 r.). Jego bratem był znany powstaniec i legionista gen. Andrzej Karwowski 
(zob. „Polski Słownik Bibliograficzny", t. XI!, str. 160-161). StarostÓ\V w rządach 
zastępowali administratorzy. Znamy ich kilku: 1716 - Aleksander Szelpakowski: 
1723 - Jan Pieskiewicz, 1744-1749 - Stanisław Pawlikowski, 1789 - ekonom 
Truskolaski, 1795 - komisarz Emanuel Tarnawski (AD-Łomża, metryki par. Augu
stów i Bargłów; BU-Wilno, rkp. 1, nr 9; Akty izdawajemyje Wil. Kom.; o.c., t. \r�II, 
str. 543). Por. „Polski Słown. Biograficzny", t. XII, str. 167-168. 
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(dziś N o w i n y  B a r g ł o w s k i e) oznaczona na mapie P e r t h  e e  s e:t 
jako Budy Bargłowskie, a na mapie Textora�Sotzmanna jako Dzion
dziakowizna (w 1790 r. na tym „Wyrobczysku" pod Bargłowem - 2 dy
my). Pod nazwą Budy Bargłowskie pojawia się w metrykach bargłow
skich w 1781 r.; mieszka w niej Marcin Zieliński i Jan Kozik, jest więc 
zapewne identyczna z osadą Kozikowizną wymienioną w 1802 r. Pow
stawała ona jako zespół osobnych gospodarstw rozproszonych wśród 
lasków i bagienek na lepszych kawałkach ziemi. Stąd też do dziś jej 
części noszą nazwy Skowronkowizna, lberatowizna i Zawistowszczyzna, 
gdyż każda niegdyś stanowiła osobną osadę. Dlatego też na mapie Textora
-Sotzmanna jest osobno zaznaczona osada S k o w r o  n e k, zwana też 
Skowronki lub Nowi.ny (1798 r.), założona przez Skowronków (Skowroń
skich). Jeszcze dalej na wschód powstała osada N o w i n y  P o d u ś
c i a n k i  (1793 - Jakub Cudnowski i 1794 r. - Ignacy Paszkowski) lub 
Nowiny Uściańskie, a na mapie Textora-Sotzmanna zwana Paszkowski, 
oraz Nowiny pod Żarnowem (1791 - Jakub Ryszko), zapewne identyczne 
z Ryszkowem (1795). Między Uściankami a Nettą powstały dalsze dwie 
niewielkie osady: Czarny Bród (1793, metryki augustowskie) i C h o  s z
e z e  w o B i  e 1, oznaczona na wspomnianej wyżej mapie bez nazwy jako
osady strzelców pilnujących lasów. Na północny zachód cxl Lipówki po
jawia się osada C z e  r k a s y (mapa Textora) lub Czerkiesy, nawiązująca 
nazwą do rcxlziny Czerkiesów, którzy mieli tutaj włóki w XVII w. (stąd 
też w „Słowniku Geograficznym'', t. IX.495, Cerkiesowizna). Zapewne to 
ona w 1790 r. figuruje jako osada „na wyrobczysku" (o 2 dymach). Na po
łudnie od Netty nad rz. Nettą Grzegorz Grochowski osiedlił się w osa
dzie Budy Neckie (1797 r.) lub B o r k i  (1799 r.). W 1794 są N o w i n y
N a d d a w k i (Szymon Cudnowski). 

Także na terenie dzierżawy tajeńskiej powstały podobne drobne osady. 
N a grądach na południowy wschód od Bargłówki zostały założone: L i -
p o  w o (jest w 1763 r., dwa dymy w 1790 r.), Nowiny (dziś N o w i n y  
S t a r e) lub Nowiny Tajeńskie (1771 r. - Paweł Doliwa i inni; 
w 1790 r. - 4 dymy), P i e ń k i  lub Nowiny-Pieńki (1787 r. - Wojciech 
Karpiński) oraz P r ó c h n o  w o (1795 r. - Jasiński; może identyczna 
z osadą Piasecznik na mapie Textora). Na tejże mapie bez naZ\'.'łY jest 
oznaczona osada C h a  p o  w o. Do tej zapewne dzierżawy należała osada 
Nowiny pod Krosiówką (1793 r.). Jest to chyba późniejsza osada Karpy 
(1797 r. - Piątkowski) lub Karpa, a nawet Karpie. W 1798 r. w metry
kach bargłowskich występuje osada „Nowiny przy cegielni" (1798 r. -

Kot)6G7• Osada Cegielnia jest zaznaczona na mapie Textora-Sotzmanna 
w lesie na północ od Tajna. Jest ona znana jako cegielnia S z m a t y 
(1826 r.). Dziś po niej jest wzgórze Cegielnia na północ od Tajna Starego. 

so7 Daty w nawiasach oznaczają pierwszą wzmiankę w metrykach par. Bargłów, 
a nazwisko - pierwszego znanego osadnika. 



Rys. 16. Plan spornych ziem między miastem Augustowem ekonomią z. 1764 r. (CHAP-Wilno nr 11572, k. 25). 



222 J .  WISNIEWSKI 

Nie wiadomo, czy tego czasu sięga karczma Z i e  1 o n a,  która się znaj
dowała niegdyś na skrzyżowaniu dróg koło Ptuski (Materiały T. Zdan
cewicza). Nie znana mi jest przynależność osady Budy w lesie między 
Dręstwem i Pruską (jest na mapie Textora), zwanej też B u ł k o w i z n ą. 
Należała ona raczej do starostwa rajgrodzkiego. Osada Nowiny lub Wa
silewka powstała już w XIX w., tak jak i osada Grąd Żelazkowy lub 
Zelazkowy Kąt. Na polach plebana rajgrodzkiego, zwanych Gorstwiny, 
powstała osada K r  u k i  - G o r s  t w i n y  (jest w 1784 r.)60e. Osada Nad
dawki, założona na polach wsi Borsuki plebana augustowskiego, pochodzi 
już z XIX w. 

Założona niegdyś w 1582 r. przez jednego osadnika - Marka Konozę -
wieś P o l k o  w o, ciesząca się wolnością od pańszczyzny, nie dotknięta 
zniszczeniami i zarazami, rozrosła się w ciągu wieków. Coraz liczniejszym 
mieszkańcom było ciasno na 5 włókach niezbyt urodzajnej ziemi, zaczęli 
więc wykraczać poza nadanie. Kluła ona również swą wolnością w oczy 
dzierżawców tajeńskich, którzy próbowali narzucić na nią ciężary. 
W 1748 r. wystąpił przeciwko nim Andrzej Karwowski, dzierżawca ta
jeński, kwestionując przywilej dożywotni z 27.Xl.1746 r. dla Wawrzyńca 
Odoja i jego żony Konstancji z Pomianów. O coś też wystąpił przeciwko 
Wojciechowi Odojowi i Jędrzejowi Polkowskiemu. Ponownie zatarg wy
buchł w roku 1777, gdy Anna Rostkowska, wdowa po Karwowskim, 
zaczęła narzucać na wolnych mieszkańców Polkowa różne robocizny, 
daniny (m. in. 8 korcy żołędzi) i wyższe czynsze. Polkowianie, Mateusz 
i Marianna z Kawałków Konozowie, Wawrzyniec z Konstancją z Pomia
nów Odojowie-Czerwińscy, Fabian i Katarzyna Wierciochowie-Sienkie
wicze, Maciej i Agnieszka Skiłądziowie, Adam i Józef Wierciochowie, 
Jan i Marianna z Milewskich Omanowscy, Antoni Krukowski, Franciszek 
Litwinik, Benedykt Chata i inni nie wymienieni wytoczyli w 1777 r. 
przed sądem królewskim w referendarii koronnej kilkuletni proces prze
ciwko generałowej Rostkowskiej i jej komisarzowi Bartłomiejowi Tur
kowskiemu (rządził dzierżawą tajeńską około 20 lat). Oskarżyli ich o na
jazdy na Polkowo, zabieranie wołów, koni, rzeczy domowych, liczne 
gwałty i inne krzywdy (m. in. Rostkowska więziła przez 2 tygodnie o gło
dzie okutego w kajdany 70-letniego Wawrzyńca Odoja-Czerwińskiego, 
którego kazała bić; również z jej polecenia wychłostano kańczugiem 
Fabiana Wierciocha-Sienkiewicza). Sąd wysłał w 1778 r. specjalną ko
misję (Wojciech Mościcki, komornik ziemski bielski, Kazimierz Płoński, 
subdelegat grodzki brański i Romuald Rutkowski) do zbadania sprawy 
i zniósł narzucone ciężary, a także obowiązek noszenia i wożenia listów. 
Rostkowska oskarżyła komisję o stronniczość, sąd wysłał więc nową 
i w 1 781 r. wydał dekret, którym zachował Polkowian, stanowiących 
już dużą wieś (20 gospodarstw}, w prawie posiadania „wykrudowanych" 

sos BPAN-Kijów, rkp. 1-6009, str. 56. 
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przez ich przodków 5 włók, ale równocześnie polecił odjąć im to, co zabrali 
przekraczając granice nadania (Czarny Grąd i grąd Chruścielina). Ziemie 
te przekazał Rostkowskiej, dając Polkowianom prawo pierwszeństwa w ich 
najmowaniu. Zniósł ostatecznie wszystkie narzucone ciężary, pozostawia
jąc tylko stary obowiązek pilnowania lasów i łąk oraz podniesiony do 
200 zł czynsz. Uznał prawo polkowian do wybierania spośród siebie 
dwóch kandydatów na wójta. Wykonanie dekretu zlecił sądowi grodz
kiemu z prawem wezwania pomocy wojskowej oraz nakazał na nowo 
ograniczyć grunty według mapy zrobionej przez komisję. Sąd referen
darii w tym samym dekrecie polecił ukarać Sokołowskiego i Mikołaja 
Gudela z Polkowa za poranienie dotychczasowego wójta Marcina Mitrosa 
i oddać mu zabrane ziemie, które on wziął w zastaw od Antoniego 
Kuchara 809• Wieś Polkowo, tak jak i pobliskie wsie Kopytkowo i Jasio
nowo, nazywano w końcu XVIII w. Bojarami. 

3. W z r o s  t k o  n c e  n t r a c  j i w ł  a s n o ś  c i s z 1 a c h e  c k i e j.
Również we wsiach drobnoszlacheckich i należących do szlachty rosło 
stopniowo zaludnienie, ale nowe wsie poza paroma drobnymi osadami 
w nich nie powstały, majątki szlachty podlaskiej nie miały bowiem 
większych obszarów leśnych. Głównym zjawiskiem na terenach należą
cych do szlachty, również odbijającym się w krajobrazie osadniczym, 
było zwiększenie się koncentracji własności szlacheckiej. Pierwsze obja
wy tego widzieliśmy już w drugiej połowie XVII w. W XVIII w. przy
brała ona na sile. No czoło wysuwało się dalsze znaczne powiększenie 
się dóbr K a r w o w s  k i c h i powstanie nowych dóbr, należących do 
Rydzewskich. Ofiarą tego procesu padały mniejsze dobra szlacheckie i go
spodarstwa drobnej szlachty. Ich miejsce zajmowały grunty rozrastają
cych się folwarków lub gospodarstwa chłopów pańszczyźnianych. Znany 
już nam Kazimierz Karwowski, stolnik bielski, dalej skupował majątki. 
W jego rękach znalazły się dobra Gorzeńskich - Solistówka wraz z za
braną z dóbr królewskich Wólką, którą zaczęto zwać W ó 1 k ą  K a r  -
w o w s k ą. Kupił on również należące do Wojdowskich części Solistówki 
poza kawałkiem, który jeszcze w 1764 r. należał do Piotra Wojdowskiego. 
Po 1710 r. nabywa od Szczawińskich Solistowo, w którym umieścił 
główną siedzibę swych już dużych dóbr, obejmujących 5 całych wsi 
z folwarkami i części 2 wsi, a także trzymane zastawy i dzierżawy. Nie 
tworzyły one jednej zwartej całości. Dobra te odziedziczył jeden z synów, 
Andrzej Karwowski, były kapitan artylerii wojsk królewskich, zmarły 
jako chorąży wiski (zm. 4.VII.1757, Tajenko), który biorąc w posesję 
dzierżawę tajeńską jeszcze bardziej podniósł zamożność tego rodu, po
chodzącego od biednego rudnika mazowieckiego. Skupowanie dalszych 

609 Księgi Referendarii Koronnej ... , o.c., t. I, str. 74, 82�3. 376-382, 483-486; 
t. II, str. 12-13, 188-197. 
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cząstek wsi drobnoszlacheckich zaokrągliło dobra, m. in. w rękach Kar
wowskich znalazła się część Zrobków. Po śmierci Andrzeja dobrami 

i dzierżawą tajeńską zarządzała przez wiele lat -- mimo formalnego 
podziału majątku między synów z 1759 r. -··- wdowa po nim Anna ze 
świderskich, która 2 voto wyszła za mąż za gen. Antoniego Rostkow
skiego. Jako generałowa Rostkowska pojawia się wiele razy na kartach 
różnych źródeł, m. in. jako ciemiężycielk& chłopów w dzierżawie ta
jeńskiej. Odznaczała się dużą obrotnością i zapobiegliwością. W 1785 r. 
pożyczyła ona kasztelanowej Branickiej 30 OOO zł, co również potwierdza, 
że posiadała znaczny majątek, którym umiała obracać. Całość dóbr dzier
żyła w swym ręku aż d o  końca Rzeczypospolitej (zm. po 1805 r.). W roku 
1790 dobra te liczyły co najmniej 5 folwarków (Solistowo, Tajenko, Woj
dy Radziejewo, Wólka Karwowska i Reszki), 4 wsie (Solistówka, Wojdy 
Radziejewo, Tajenko, Wólka Karwowska) i części 3 wsi (Krosiewo Rude 
nik, Reszki, Żrobki) oraz 1 młyn w Solistówce. Razem obejmowały 114

dymów, d o  tego należałoby jeszcze dodać 155 dymów dzierżawy tajeńskiej, 
również pracujących dla Karwowskich010_ W dobrach ich nie powstała 
żadna nowa wieś. Rozbudowano jedynie gospodarkę folwarczną (folwark 
Reszki na południowym brzegu jeziora). J eszcze później na północo
-wschód od '.rajenka powstał folwark T a j  e n  k o  P a s  i e  k i  (w 1799 r. 
i jest na mapie Textora-Sotzmanna), który w początkach XIX w. zaginął. 
Dobra Karwowskich długo się nie utrzymały. Podzielone między licznych 
synów z dwóch źon Andrzeja Karwowskiego, rozpadły się, a w XIX w.
część ich uległa konfiskacie•n. 

Drugi kompleks dóbr tworzyli w XVIII w. R y d z e w s c y, Przodek 
ich Olbrycht Rydzewski w drugiej połowie XVII w. posiadał tylko częśc 

Rydzewa pod Rajgrodem (w 1676 r. - 6 poddanych) i Kurejwę na 
Mazowszu (16 osób poddanych). Dzierżawi! on od kamedułów jeziora 
pod Augustowem (Sajno, Sajerko, Blizno, Blizienki, Białe, Necko, Stu
dzieniczne, Długie) i arendował od nich drogę augustowską do puszczy'"· 
,Jego syn, który żył na początku XVIII w., Jakub Rydzewski, wojski 
wiski, posiadał tyle samo. Dopiero tego wnuk, Wojciech Rydzewski, 

srn CHAP-Wilno, nr 11630, k. 17-17v, 174, 176v, 177v, 179. AGAD, Kapiclana 63. 
1n1 Kazin1ierz Karwowski, podczaszy wiski, wziął Reszki, Michał dostał Wojdy, 

część Turczynowa i place w Rajgrodzie, gen. Jan Kanvo'\\·ski {zm. 24. VII.1807) Kro
szewo i dworek \V Brańsku; Ignacy, wojski wiski (zm. 17.V.1794) Wólkę Karwowską; 
ks. Antoni, kanonik smoleński i altarzysta rajgrodzki (zm. 10.Il.1807) ze Stanisła
wem, kapitanem artylerii (zm. po 1833) Solistowo, Solistówkę, części żrobek, Ru
miejek; Franciszek, chorąiy bielski (zm. 9.V.1831 r.) - Tajenko. Syn1 generała Jana -
Karol, poległ w 1 804 r. w bitv.rie o Gdańsk. Syn kapitana Stanisława, Jan Joachim 
Karwowski, był posłem na sejm i powstańcem w 1831 r. (z.rn. w 187-0 na emigracji 
w Paryżu). Dobra jego zostały skonfiskowane (A. B o  n i e  c k  i, lierbarz„., o.c„ t. IX_, 
str, 326-327; AD-Łomża, metryki par. Bargłów i Rajgród). 

m Zbiór K. O. F a  I k a, BOKr, nr 5600, k. B; B. Czart., rkp. 1099, str. 701 i rkp. 
1 1 00, str. 588, 
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znacznie i·ozbudował majątek. W 1 768 r. obok dawnego dziedzictwa po- · 

siadał tylko wójtostwo augustowskie. Następnie szybko posuwał się po 
stopniach kańery szlacheckiej , osiągając godność stolnika wiskiego. Wy
bierany był na posła na sejm (1773 i 1784) i na marszałka sejmu ge
neralnego (1784). W 1789 r. był komisarzem Komisji Dobrego Porządku. 
W 1775 r. po teściu Franciszku Piotrowiczu dostał starostwo rajgrodzkie, 
które trzymał jeszcze za czasów pruskich jako oberamtmann rajgrodzki. 
Karierę skończył jako sędzia pokoju pow. biebrzańskiego (zm. między 
1805 a 1809 r.). Równocześnie skupował części wsi. W 1771 r. posiadał już 
części wsi Pomiany (w 1790 r. 22 dymy), Łabętnika ( 1 1  dymów) 
i Kukowa osada M ł y n e k  (2 dymy). On lub jego syn dołączył 
Lipówkę (5 dymów) i część Reszek. środki do nabywania majątków 
gromadził ze starostwa rajgrodzkiego, bezlitośnie wyzyskując jego miesz
kańców, m.in. mieszczan rajgrodzkich, z którymi się też procesował. 
Gromadzenie majątku kontynuował jego syn Franciszek Ksawery Ry
dzewski, marszałek szlachty pow. biebrzańskiego (zm. po 1843 r.). Dobra 
te, zwane w XIX w. dobrami P o  m i a n y, były tylko jednym z kluczy 
Ksawerego Rydzewskiego, Tutaj też nastąpiła rozbudowa gospodarki 
folwarcznej. Na północnej części wsi Pomiany założono folwark. Inne 
folwarki powstały w Lipówce i Reszkach. Dwie małe osady w tych 
dobrach ··- Rozalin (nazwa od imieni.a żony Ksawerego Rydzewskiego) 
i Cepery - powstały zapewne dopiero w XIX w.m. 

Dwie drobne osady powstały w dobrach G r a b o w o. Posiadał je 
zdaje się najpierw Piotr Kołakowski, a następnie Rozalia z Kołakowskich, 
żona 1 v. Franciszka Kujawskiego, 2 v. Tadeusza Heybowicza, porucznika 
wojsk polskich, a wreszcie syn tego Adam Heybowicz, późniejszy właś
ciciel Janiszek pod Sejnami (zm. 1852 r.). Na mapie Textora-Sotzmanna 
są oznaczone w tych dobrach osady: O d ł o g i pod Chomętowem i D ą b 
na zachodzie, na granicy pruskiej. Na mapie Pertheesa na miejscu osady 
Odłogi umieszczona jest karczma Grabowska. Heybowicze także rozbudo
wywali gospodarkę folwarczną i w dobrach ich powstały nowe folwarki: 
Odłogi (na Mapie Kwatermistrzostwa), a w XIX w. Nowy Dworek i Ostró
wek. Ich grunty zajęły część lasów, które były jeszcze w tych dob
rach614. 

Zjawisko przeciwne procesowi koncentracji dóbr rozpad - na-
stąpiło tylko w jednym wypadku w XVIII w. Stało się to z Kamionką, 
która należała do Grabowa (w 1708 r. własność Zygmunta Preytfusa). 

61<1 AG.:'\D, Kapiciana 42� 54-55� 67; CHAP-Wilno, nr 11530, k. 17v, 174, 175, 176, 
178v; BP.AN-Kijów, nr 1-6009, str. 9--11, 51-54; AD-Łomża, akta par. Rajgród; 

Słownik geograficzny ... , o.c., t. VIII (1887), str. 744. 

614 AD-Łomża, metryki par. Bargłów i Augustów; PAP--Suwałki. księgi no

tarialne� t. II, nr 9 i 47, W 1855 r. przyległości Grabowa nosiły nazwy: Dąb. Królowa 

Góra, Rogowo, Zalesie, Ostrówek, tolw. Odłogi _(W. T r z e b  i ń s k i, Podziały„„ o,c., 
str. 79). 

15 Studia i materiały 
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Rozpadła się ona na trzy części, noszące nazwy od właścicieli, na K a -
m i o n k ę C h o j  n o w s k i c h 615, K a  m i o n k ę C h r o  s t o  w s k i  c h 616 

i K a m i o n k ę  K a r w o w s k i c h 617• W 1790 r. pierwsza i druga 
miały po 7 dymów, a trzecia 14 dymów 618• Zapewne ile było części, tyle 
było folwarczków. Rozpad Kamionki nie uwidocznił się w rozpadzie wsi. 
Pozostała ona aż do uwłaszczenia dużą, zwartą wsią, w której tylko 
poszczególni chłopi należeli do różnych panów. W zaroślach na wschód od 
Kamionki któryś z nich założył smolarnię (jest na mapie Textora-Sotz
manna). 

Przy wsi G ó r s k i e, podzielonej na trzy części619, w lesie R a f a -
ł ó w  k a  powstał folwarczek tejże nazwy (jest na tejże mapie). W XIX w. 
należał on do K r o s z e w a, którego część była własnością zamożnej 
gałęzi Karwowskich, a mała cząstka - biedniejszej linii (w 1790 r. 
Wincenty Karwowski - 4 dymy). siedzącej też na części Kamionki. 
Dwie inne części kupili bogatsi Karwowscysio. 

W końcu XVIII w. zaczął się jeszcze tworzyć mająteczek D o r f f ó w. 
W 1790 r. do Antoniego Dorffa (zapewne były major wojsk koronnych 
i późniejszy komornik ziemski bielski, a następnie sędzia pokoju pow. 
tykocińskiego) należą 3 dymy w Łabętniku, 1 w Kukowie i 1 w Ru
miejkach. Poza tym były jeszcze w 1790 r. następujące większe cząsteczki: 
Stanisława Toczyłowskiego w Łabętniku (4 dymy) i we wsi Skrodzkie 
(2 dymy), Jakuba Piotrowskiego w Żrobkach (4 dymy), Mateusza Piotrow
skiego tamże (3 dymy), Jana Kleszczewskiego w Pomianach (2 dymy) 
i Kukowie (1 dym). Adam Smoleński, właściciel 2 dymów w Górskich 
miał części w $widrach Dobrzycach i Jadłówku w ziemi wiskiej oraz 
w Smoleniu i Pierzchałach w ziemi ciechanowskiej 621. 

Do roku 1790 drobna szlachta utrzymywała się jeszcze w następują
cych wsiach: Górskie (2 cząstki po 2 dymy i jedna o 1 dymie), Krosiewo 

m C�ść tę mieli w XVIII w. Bartłomiej Chojnowski .w 1711 r., Józef Ch. 
w 1736---1744, Antoni Ch. w 1784-1817. 

m C�ć tę mieli: Chrostowski, podczaszy parnawski w 1737-1740, Paweł Ch. 
1751, Jakub Reszka, mąż Rozalii Chrostowskiej, w 1750-1760, Romuald Ch. 1769-
-1798 (zm.), Paweł Ch. 1809-1813, Mateusz Ch. 1820-1824, Aleksander Ch. w 1858. 
W tej Kamionce urodził się w 1878 r. Tadeusz Chrostowski polski podróżnik i orni
tolog (Polski słownik biograficzny, t. Ili, str. 449-450). 

817 Część tę posiadali: Jan Karwowski, wiceregent grodzki brański i goniądzki, 
syn Katarzyny z Reszków w 1779-1782 (zm.), Wojciech K., instygator grodzki brański 
w 1790, Jan K. w 1808, Stefan K. w 1824 r. 

m CHAP-Wilno, nr 11630, k. 17v; BPAN-Kijów, 1-6009, str. 9-1 1; PAP-Suwałki, 
akta Michniewiczów; AD-Łomia, akta par. Bargłów. 

819 W 1790 r. 2 dymy należały do Adama Smoleńskiego, skarbnika, wójta tajeń
skiego, przybysza ze wsi Smoleń pod Ciechanowem (w Górskich był już w 1768 r.), 
2 dymy do Józefa Załęskiego i 1 dym do Jerzego Górskiego (CHAP-Wilno, nr 11630, 
k. 17-17v; AGAD, Kapiciana 76). 

15" 

620 CHAP-Wilno, nr 11630, k. 174; Słownik geograficzny ... , o.c., t. IV, str. 710. 
511 CHAP-Wilno, nr 11630, k. 17, 174v-179; AGAD, Kapiciana 42, 76. 
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Rys. 18.  C i s  6 w, pow. Augustów. Dworek Karola Brzostowskiego. 

(jedna część o 4 dymach), Kukowo (5 cząstek po jednym dymie, 3 cząstki 
do innych dóbr), Łabętnik (3 cząstki po jednym dymie, jedna o 4, jedna 
o 3 dymach), Pomiany ( 4 cząstki po jednym d:Yrnie, 2 po 2 dymy), 
Romiejki (4 po jednym dymie, jedna do innych dóbr), Żrobki (5 o jed
nym dymie, 1 o 4, jedna o 3 dymach). W sumie były 22 cząstki o jed
nym dymie, czyli były 22 gospodarstwa drobnoszlacheckie bez chło
pów, a w 1673 r. - 13  bez chłopów. Cząstek z chłopami było w 1790 r. 
dziewięć, a w 1673 r. - 1 3. Oznacza to, że drobna szlachta jeszcze 
dalej drobniała, równocześnie tracąc ziemię na rzecz szlachty zamoż
niejszej. Oddała część ziemi w Kukowie, Łabętniku i Pomianach 
Wojciechowi Rydzewskiemu, a w Żrobkach Karwowskim i zupełnie za
nikła w Reszkach, a częściowo w Krosiewie. Utrzymała się jedynie w jej 
posiadaniu w całości wieś Rumiejki i Górskie. W Krosiewie na 29 dymów 
14 należało do Karwowskich, w Łabętniku na 21 dymów - 1 1  do Ry
dzewskiego, w Pomianach na 30 dymów 22 do tegoż Rydzewskiego, 
w Żrobkach na 24 dymy 12 było Karwowskich. Ze starych rodzin drobno
szlacheckich byli jeszcze Kukowscy (w Kukowie), Ossowscy, Toczyłowscy, 
Dorffowie, Górscy (w Górskich), Karwowscy, Danowscy, Kleszczewscy, 
Liszew.scy, Konopaccy, choć już się porozchodzili po różnych wsiach. 
Wymarli tu Reszkowie, Woydowscy, Żrobkowie i inni. Ich miejsca zajęły 
inne rodziny, jak Bukowscy, Dziekońscy, Komiszewicze, Piotrowscy, 
Smoleńscy, Szymborscy i Załęscy. 

Proces koncentracji trwał dalej w ciągu pierwszej połowy XIX w. 
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Drobną szlachtę od zupełnego zaniku uratowało uwłaszczenie i stopnio
wy upadek własności feudalnej. Powstałe w XVIII w. pod Augustowem 
po stronie podlaskiej majątki wielkością nie dorównywały wielkim dob
rom po stronie grodzieńskiej. Według pomiarów z XIX w. do Karwow
skich należało 6400 morgów (już po ich zmniejszeniu), do Rydzewskich 
3032 morgi, do dóbr Grabowo 1965 morgów, gdy do dóbr Dowspuda 
i Mazurki 12 458 (w tym folwarki i lasy 6104 morgi bez miasta), a Krasny
bór 23 221 (w tym folwarki, lasy i bagna 16 378). 

W ciągu XIX w. zanikały również drobne d z i e r ż a w y  w k r  ó -

1 e w  s z c z y  z n a c h. Wójtostwo w Netcie oraz wolne włóki w Bargłowie, 
Jeziorkach i Netcie zostały włączone do starostwa augustowskiego. Na 
wolnych włókach w Jeziorkach utrzymano dalej folwark, który przejął 
starosta augustowski. Augustów już nigdy nie odzyskał wsi Uścianki. 
Do dzierżawy tajeńskiej wrócił folwark Pruska, do którego zostaje prze
niesiony zarząd tej dzierżawy. Jako osobne dzierżawki utrzymały się 
jeszcze: wójtostwo augustowskie622, wójtostwo w Dręstwie623, część Żro
bek zwana Tobyłką624, wójtostwo w Tajnie625 oraz Lipówka626. 

4. W ł ą c z e n i e p u s z c z d o d ó b r k r ó 1 e w s k i c h. W wy
niku układów między królem a nuncjuszem papieskim i kamedułami po
stanowiono odebrać kamedułom leśnictwa z puszczami627. Pozostawiono 
im jednak większość starych wsi leśnictwa perstuńskiego i przełomskiego 
(bez wsi osaczników), ·większość jezior, centrum puszczy dookoła jeziora 

622 Wójtostwo augustowskie mieli: Stefan Sokołowski w 1743, Stanisław Pawli
kowski w 1756-1765 (Akty izdawajemyje Wil. Kom., o.c., t. VII, str. 543), Wojciech 
Rydzewski w 1768 (AGAD, Kapiciana 63). 

623 Posesorów wójtostwa w Dręstwie znamy tylko dwóch: Tomasz Wołyniec 
w 1765 r., Wojciech Rydzewski w 1789. 

m Tobyłkę po Łochowskim w latach 1736-1739 posiadał starosta rajgrodzki 
Franciszek Piotrowicz z żoną Anną z Wilczewskich. Następnie (już w 1764 i w 1784 r.) 
Kaz.imierz Krasuski czy Krassowski. W 1805 r. siedział w niej Andrzej Krassowski, 
który w 1818 r. nabył od rządu Królestwa Polskiego wieś żrobki Tobyłka. 

625 Posesorem wójtostwa w Tajnie był w 1710 r. Michał Jankowski, mąż Elżbiety 
Boląkowskiej ze starego rodu wójtów tajeńskich, a w latach 1744-1794 Adam Smo
leński (zm. 1.X.1794) z żoną Anną z Karwowskich. 

626 Jako posesorzy Lipówki występują: Stanisław Szaniawski, star. augustowski 
w latach 1736-1739, Piotr Lichodz.iejewski 1739-1758, Piotr Zawistowski w 1777-
-1784. Dane o posesorach tych drobnych królewszczyz.n wzięto z B. Czart„ rkp. 1049, 
str. 162; nr 1050, str. 169-170; nr 1724, str. 120; B. Kórnicka, rkp. 911, str. 137-138; 
AGAD, ASK, LVI, R. 7, k. 33; ASK, LIV, nr 2, k. 119-119v; AD-Łomża, akta par. 
Augustów, Bargłów i Rajgród oraz metryki tych parafii; K. C z e m e r y  ń s k i, 
O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów 1870, str. 50-51. 

511 August II sam pisze, że włóki i wioski „odebrać rozkazaliśmy" w celu „po
miarkowania fundacji wigierskiej" (AGAD, D� x.vIII, nr 81, str. 79-83). O zmniej
szeniu dóbr kamedulskich zob. J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. sej
neńskim ... , o.c., str. 135-139. 
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Wigry i skolonizowane ziemie po obu stronach Czarnej Hańczy między 
jez. Okminem a Górą Krzemienną. Z dawnych wsi zatrzymali Skieblewo 
z małym borkiem za rz. Wołkuszą, Żabickie, część Rakowicz, Rudawkę, 
Wólkę (Rządową), Rynkowce i cegielnię Rudę nad Hańczą (Kurzyniec). 
Zostawiono im także dalekie wsie strzeleckie (Żydomla, Zawadycze i część 
Sowoleska). Między Bakałarzewem i Raczkami zachowali folwark Wólkę 
z wsiami Zusno, Malinówka, Kamionka, Rabalin, Choćki i Rudniki. Po
nadto dostali z dóbr ekonomii grodzieńskiej wieś Prolejki, w której 
pozwolono im założyć nowy folwark w zamian za odebrany folwark 
Walkusz, z którego pozwolono im przenieść dworek z kaplicą i pszczoły, 
oraz wieś Starożyńce z Lichosielcami i młyn nad Perstuńką pod karczmą 
wołkuską. Dodano im też drugą część Rakowicz. Król August II nowym 
przywilejem fundacyjnym z 18.XII.1715  r.628 wyliczył wszystkie zosta
wione kamedułom dobra: 6 folwarków, 30 wsi, założone przez. nich 
miasteczko Suwałki (prawo miejskie od klasztoru 3.XII.1715 r., od króla 
2.III.1720), 2 rudy (Gawrychruda i Płyt), 2 cegielnie, 28 jezior (w tym 
jez. Wigry) i 7 rzeczek. Później jeszcze nastąpiły pewne zmiany. Dobra 
te nie tworzyły zwartej całości. Poza wielkim kompleksem w centrum 
puszcz, w którym nadal zachowano prawo królów do łowów, obejmowały 
one 1 1  grup wsi, daleko od siebie położonych koło Filipowa, Bakałarzewa, 
Raczek, Sejn, nad Czarną Hańczą koło Lipska i daleko za Niemnem 
(klucz Żydomla). Kameduli utracili bardzo dużo, ale to, co pozostało 
w ich rękach, w dalszym ciągu stanowiło prawdziwie magnacką fortunę, 
którą kameduli w ciągu XVIII w. doprowadzili do wielkiego rozkwitu. 
W 1796 r. dobra ich, dobrze zaludnione, liczyły 1 1  folwarków, 56 wsi, 
1 miasto, 2 rudy, 1 cegielnię, 1 piec wapienny, 6 młynów, hamernię 
miedzianą, karczmy itd.629. 

Czerpali też duże dochody z arendy jezior630, brzegowego i własnej 
puszczy. Na terenie dzisiejszego pow. augustowskiego w Puszczy Per
stuńskiej w rękach kamedułów pozostały następujące jeziora: Sajno, 
Sajenko, Necko, Białe, Studzieniczne, Długie z Kaletami, Busznice, Blizno, 
Blizienko, Mikuszewo oraz rzeczki: Sajenek, Królówka (w Wojciechu), 
Klonownica, Dłużanka, Blizna i Mikaszówka z zastrzeżeniem spławu to
warów leśnych z puszcz królewskich. Należały do nich jeszcze dwa nie 
wymienione w tym przywileju jeziora: Chilinki lub Hlinki za Strzelca-

628 AGAD, Arch. Kameralne, nr 438, MK, 410, str. 1599-1614; Zbiór K. O. F a  1-
k a, BOKr, 5553, i Aneksy Prok. Gen., nr 203. 

629 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w pow. sejneńskim ... , o.c., str. 157. 
o30 Te liczne jeziora wydzierżawiali różnym osobom, m.in. w 1716 r. Józef Omi

lianowski i Maciej Ostrowski, mieszczanie augustowscy Jez. Blizny i inne obok, 
w 1717 r. ci sami Jez. Sajno i inne, w 1717 r. ks. Paweł-Jan Slizewski, pleban augu
stowski, Jez. Necko i Białe, w 1740 r. Paweł Borowski, burmistrz Augustowa, Sajno, 
Necko i inne, w 1764 r. te same jeziora Paweł Zembrowski i Kazimierz Maciejewski, 
mieszczanie augustowscy (Zbiór K. O. F a  1 k a, Aneksy Prok. Gen. nr 57/II, fasc. V}. 
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wizną i Puste pod Mikaszówką 631. Król zostawił dla siebie: Kolno, Serwy, 
Morze (Pomorze), Heret i Muły. Zostawiono kamedułom także wchody 
bartne nad Serwami i Busznicami oraz szereg łąk, użytkowanych od 
dawna przez ich chłopów lub folwarki, między innymi: 1)  Łąki Szczepki, 
niegdyś dane przez leśniczynę Butlerową rudnikom Gabrychom w grani
cach „od Massalskich Bielów, stamtąd nad łąkami szczeberskimi i stryn
kowskimi... gdzie są stare ciasna na drzewie, stamtąd do Mościsk ciągną 
się . . .  w koniec Walnego Lasu i tam się kończą". Są to rozległe łąki mię
dzy później założonymi wsiami Barszczowa Góra, Szczepki, Nowinka 
i Ateny. 2) Łąka Monkinie alias Bagna za Bryzglami wraz z Sernetkami, 
kupione razem z Uhłem Puszczy przez kamedułów od Wołłowiczów. Wsi 
Babińce (dziś nie istnieje, leżała między Rudnikami i Kurjankami) zo
stawiono Łąkę Babińską nad rz. Szczebrą za Kurjankami Małymi i za 
drogą Oleksińską. Chłopom ze wsi Rudawka te łąki, które od dawna do 
nich należały: 1 )  Łąki nad rz. Czarną Hańczą, gdzie rzeka Mikaszówka 
wpada, począwszy od Rudy Mikaszówki, 2) tamże w Lelakowym Lesie 
koło Łąki Dorguńskiej, 3) za Łąkami Dorguńskimi, 4) koło mostu na Lip
nikach, 5) od mostu w Rudawce do ujścia rz. Walkusz, 6) na Okortowym 
Borze (na wschód od Gruszek). Folwark w Prolejkach zatrzymał łąkę 
z drugiej strony Hańczy koło Długiej Góry. Przy tejże łące i Łąkach 
Dorguńskich zostawiono łąki chłopom z Rudy Hańczy (Kurzyniec), wsi 
Wólka (Rządowa) koło Łąk Wołłowiczowskich; wsi Rynkowce - Łąki 
Mielkiszki nad Czarną Hańczą od wsi do łąk osaczników ze Świacka 
(Osaczniki); wsi Skieblewo - Łąki Tajne "' w bagnie Lipnik od Łąk 
Kurjańskich do Wołkuskiego Lasu, łąki zwane Jakniewa w uroczyszczu 
Kupistym między Łąkami Kurjańskimi i Borem Kuniczyc, łąki pod Osto
wym Grądem do Boru Kuniczyc, łąki pod Okolnym Lasem do Grądu świ
niego Boru, łąki pod Jakniowym Hrudem do Łąk Wojnowskich, Łąkę 
Chociłowską w bagnie nad gościńcem po lewej ręce idąc do Krasnego; 
wsi Starożyńce - łąki nad rz. Wołkuszą (15 włók) między Łąkami Ho
łyńskimi i Łąkami W ojnieńskimi, tamże 1 1  włók łąk między łąkami 
Żabickimi i Wojnieńskimi ku młynowi; wsi Żabickie - Łąki Balocie 
na wschodnim brzegu rz. Wo!kuszy przy Łąkach Starożyńskich, łąki 
nad tą rzeką pod Mielczyszczem u Długiego Hrudu, łąki nad tą rzeką 
zwane Ostryńskie Bagno; wsi Rakowicze - łąki w ostępie na uroczysku 
Gruszkach, łąki na uroczysku Pankowskim, łąki Kuniczyna nad rz. 
Wołkuszą między Łąkami Wojnieńskimi i wsi Kopczany - łąki w Okol
nym między Żerebiaczą Górą i lasem, Łąki Tajne, które z dawna do nich 
należały, między Hrudem Dziereczkowskim, Czarnym Lasem i łąkami 
Lipnik, należącymi do Kurjanki. Niektóre z tych łąk kameduli zabrali 

031 Tamże, k. 10 i 1 9. 
632 Kameduli procesowali się o Łąki Tajne i Nowe Uhły z Domeyką, posesorem 

Krasnego. 
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chłopom i przydzielili do swego folwarku w Prolejkach (niegdyś nale
żące do Rudawki łąki przy ujściu Mikaszówki do Czarnej Hańczy, część 
łąki wsi Wólka i łąkę na Gruszkach). Dwie łąki kamedułom zajęli osacz
nicy (z Bohaterów - łąkę w Pankowskim, z Kurjanki Łąkę Rako
wicką w Okolnym)633• 

Powołana przez króla instrumentem z 27.VII.1715 r. komisja do 
wytyczenia granicy dóbr kamedulskich z różnych przyczyn nie doszła 
do skutku. Dopiero w 1726 r. nowa, tak zwana Generalna Komisja Wi
gierska (10  osób), wysłana przez sejm, który wreszcie zatwierdził nową 
fundację wigierską, rozpoczęła wytyczanie granicy i sypanie kopców 
granicznych. Zaczęto od ograniczania części głównej dóbr, położonej 
w środku puszcz, której granicę król polecił wytyczać „od samego Mostu 
Wysokiego na rzece Hańczy, drogą, która idzie z Sejnów do Czerwonego 
Krzyża, stamtąd borem pod dziegciarnię, zostawiwszy ostęp Mąkinie 
w lewej ręce, gościńcem tobolowskim ku Plocicznej idącym do walu 
quondam kopanego, przez wał przeszedłszy prosto borem i dąbrową, 
zostawując ostępy Walny Las po lewej ręce. Potym borem i dąbrową 
do drogi płociczańskiej ku Kurjankom Małym idącej, blisko ostępu 
Wielkiego Lasu, potym ponad ostępem Żylinami, nic nie zajmując ... " 634 
itd. Granicę tę starano się wytyczać w linii prostej, np. prosto od Wy
sokiego Mostu do ostępu Mąkinie, tu granica lekko zawracała i dalej 
szla prosto w okolice dzisiejszego Pijawnego i Józefowa. Niewielki 
fragment tej głównej części dóbr, na południe od jeziora Wigry, znaj
duje się dziś w pow. augustowskm. Komisarzom ponadto polecono 
sprawdzić granice zewnętrzne puszcz, odnowić kopce gtaniczne, spraw
dzić wstępy bartne i sianożętne, z b u r z y ć z n a j d u j ą c e s i ę 
w p u s z c z y k a r c z m y, r u d y i i n n e o s a d y p u s z c z a ń s k i e 
o r a z  z 1 i k w  i d  o w a ć w p u s z c z y  p o 1 a i sztucznie wyrobione 
łąki, a także uwzględnić ewentualne propozycje zmian. Na miejsce 
strzelców oddanych kamedułom, którzy zresztą mieszkali bardzo daleko 
od puszczy, polecono wybrać strzelców we wsiach bliżej położonych: 
w Kurjankach Wielkich, Kurjankach Małych, Gibach, Skazdubie, Blin
dzie i poddać ich pod władzę łowczego. N owi strzelcy mieli pomagać 
w pilnowaniu zwierzyny puszczańskiej i dostarczać podwód. Zburzenie 
osad puszczańskich nie doszło do skutku. 

Prace graniczne rozpoczęto l 7.IX.1726 r. wobec przedstawicieli klasz
toru, świadków, strażników, strzelców i chłopów pod Wysokim Mostem. 
Sporządzone przy tych pracach przez mierniczego ekonomicznego i gro-

633 Według regestru rewizorskiego łąk do dóbr ... kamaldulom służącego z 27.X. 
1727 r. (Zbiór K. O. F a  1 k a, Aneksy Prok. Gen., nr 205, k. 1 v-3 i K. O. F a  1 k, 
Żródła, o.c., nr VII, str. 20, 21). 

634 Instrument króla do komisji z 6.III.1726 r. i suplement do tego instrumentu 
z 26.IV.1726 r. w AGAD, MK, 410, str. 1589---1590, w Arch. Kameralnym, nr 438 
i w Zbiór K. O. F a  1 k a, Aneksy Prok. Gen., nr 203, str. 13. 
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dzieńskiego �1ateusza Zdanowicza „Ograniczenie Puszczy Wigierskiej"635 

zawiera schematyczny opis tej granicy, wyliczenie kopców i kopczyków 
oraz odległości między nimi. Pierwszy kopiec usypano u Wysokiego 
Mostu nad rz. Hańczą, skąd było 76 sznurów Drogą Krzywą do drugiego 
kopca, usypanego u Czerw·onego Krzyża. Między tym kopcem a trzecim, 
u Dziegciarni, na długości 115 sznurów i 9 prętów usypano 23  kopczyki. 
O 36 sznurów dalej usypano kopiec nr 4 u Wału, a następnie 190 sznu

rów i 1 pręt dalej kopiec nr 5, nad drogą idącą z Płocicznej do Kurjanek. 
Między tymi dwoma kopcami usypano 37 kopczyków itd. W ten sposób 

sypano dalsze kopce (28) i kopczyki (244). Kopiec nr 5 znajdował się 
(lub dalej się znajduje) zapewne na wzgórzu Kopcowa Góra koło wsi 
Pijawne Małe pod puszczą, na granicy pow. augustowskiego i suwal
sldego. 

Prace graniczne były kontynuowane przez nowe komisje w latach 
1730, 1733, 1744 i 1745. Ostatnia komisja opracowała na podstawie ma
teriałów wszystkich komisji wielki akt pt. „Commissya wygraniczenia 
dóbr WWOO Kamaldulow Konwentu Wygierskiego od Oekonomi0j 
JKM Grodzieńskiej„.", zawierający zbiór przywilejów, dokumentów 
i instrumentów królewskich zv..iązanych z nową fundacją oraz szcze
gółowy opis granicy i kopców z podaniem ich zawartości63G. Warto 
przytoczyć w skrócie jako ciekawostkę i wskazówkę dla historyków 
kultury materialnej opis paru takich kopców granicznych. W kopcu 
nr 1 ,  usypanym przy samym Wysokim Moście po lewej stronie drogi 
na gruncie królewskim, złożono: moździerz żelazny prochem rozerwany, 
6 kamieni wapiennych biało polewanych, 1 dachówkę polewaną i kilka 
kawałków szkła od flasz. Przy tym kopcu osacznicy z Gib żądali wolnego 
brzegu na Hańczy dla łowienia, ale kameduli na to się nie zgodzili, uza

sadniając, że w tym miejscu Hańcza wraz z Postawiem do nich należy. 
„Od tego kopca postępując tąż drogą, od Sejnów idącą, do Czerwonego 
Krzyża i drugiej drogi krzyżowej z Wygier do Tobołowa idącej", komisa
rze doszli do skrzyżowania tych dróg, gdzie po prawej stronie usypano 
drugi kopiec, do którego włożyli na głębokość 2 łokci: granat moździe
rzowy żelazny, 4 kawałki szkła od flasz, kilka kawałków dachówki po

lewanej oraz kilkanaście kamieni, w tym jeden pręgowaty. Przy wyty
czaniu dalszego odcinka granicy doszło do sporu. Według instrumentu 
królewskiego miała ona przechodzić koło jakiejś dziegciarni. Podłowczy 
Preycz pokazywał dwie inne dziegciarnie przy drodze tobołowskiej, bli
żej walu kopanego i blisko ostępu Walny Las, inni pokazywali dzieg
ciarnię też przy tej drodze na zakręcie przyszłej granicy, przy ostępie 
Mąkińskim. Komisarze po obejrzeniu terenu uznali, że instrument wy
mieniał tę ostatnią dziegciarnię, przy której 1 8.IX. usypruio kopiec trzeci 

sss Zbiór K. O. F a  1 k a. Aneksy Prok. Gen., nr 204. 

a:u; Tamże, Aneksy Prok. Gen,, nr 203; AGAD, Arch. Kameralne, nr 438, 
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przy drodze tobołowskiej z lewej strony, między drogą od rudnika Da
nowskiego do Bryzglów idącą. Do kopca tego włożono kilkanaście ka
wałków żużlu rudnickiego i babę żelazną z żelaznymi uszyma. Czwarty 
kopiec usypano po lewej stronie tejże drogi tobołowskiej do Płociczna, 
przy samym wale na gruncie królewskim. Włożono do niego wiele żużlu 
rudnickiego i kilka kawałków szkła od flasz. Dnia 19.IX. komisarze ru
szyli „przez wał prosto borem i dąbrową, zostawując ostęp Walny Las 
po lewej ręce, do drogi płociczańskiej ku Kurjankom Małym idącej, 
gdzie przeszedłszy, usypali na gruncie królewskim po lewej stronie, 
o 10 sznurów od ostępu Wielki Las, kopiec piąty, do którego włożyli

Rys. 19. S t  u d  :z; i e  n i c :z; n e, pow. Augustów. Nieistniejąca drewniana kaplica 
:z; XVIII w. na wyspie (Album Augustowskie A. Mi:z:ierowicza :z: 1857 r.). 

bombę żelazną z uchami oberwanymi, pieniądz srebrny saski z 1695 r. 
(dwa denary) i kupę żużlu rudnickiego" itd. Prace ograniczenia central
nej części dóbr ukończono 25.IX.1726 r. W 1730 r. sypano kopce gra
niczne dookoła wsi Starożyńce, Skieblewo i Żabickie: od zaścianków wsi 
Bartniki wzdłuż załomku granicy wsi Bohatery (Leśne), przez drogę 
szczeberską, granicę młynka Walkusz (należał do dóbr Lipsk Murowany), 
blisko bagna. Wtedy też ograniczono borek nad rz. Wołkusz od wsi Skie
blewo do granicy wsi Starożyńce i młynka na Wołkuszu. 

Uzupełnienie aktu „Commissya Wy,graniczenia . . .  " stanowi akt „Rea
sumpcja wygraniczenia .. . l .XII.1744", który opracowała dodatkowa ko
misja, wysłana instrumentem króla z 12.XI.1744 r. do rozstrzygnięcia 
kilku spornych spraw między kamedułami a ekcnomią grodzieńską 637. 
Komisja ta m.in. zatwierdziła kamedułów w posiadaniu łąk Szczepki, 

837 Zbiór K. O. F a  1 k a, Aneksy Prok. Gen., nr 206; AGAD, MK, 410, str. 1654. 
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łąk koło Żerebiaczej Góry, w Okolnym na uroczysku Pankowskim (ode
brano je osocznikom z Kurjanek Wielkich), dwóch włók cerkiewnych 
w Skieblewie (odebrano je ks. Korniłowiczowi, prezbiterowi cerkwi 
lipskiej), oraz kupionego u Wołłowiczów uhla puszczy63B (administracja 
ekonomii z miejca zaprotestowała przeciwko przyznaniu tego uhla). 
Ponadto komisja ta uznała prawo kamedułów do wypasania bydła koło 
młyna Wołkusz nad rzeką Perstunką („byleby nie w ostępach, aby się 
zwierz nie straszył") i do kopania rudy w puszczy królewskiej (za opłatą 
6 szynek żelaza z każdej rudy kamedulskiej). Prace komisji królewskich 
nie zakończyły sporów. Toczyły się one przez cały wiek XVIII, głównie 
za Tyzenhauza. Dochodziło do wzajemnych najazdów, bijatyk, gwałtów, 
niszczenia łąk i sporów o poddanych 639• Procesy ciągnęły się latami po 
różnych sądach. Kameduli też procesowali się z innymi osobami, np. 
z Dawidowiczem, landwójtem, o jeziorko Królewko koło Wojciecha, 

638 Granica tego uhla puszczy według opisu z 1745 r. była następująca: od drogi 
z Tobołowa do Gorczycy i rzeki Kalnej (dlatego tu jest Księży Mostek) i do rz. 
Hańczy w koniec łąk Loski, należących do Jasudowa, stąd w górę rzeki Hańczy 
w pobliże ujścia rz. Sarnetka, dalej do Bagna Suchego i do drogi od Wysokiego 
Mostu do Czerwonego Krzyża. W granicach tego uhla znalazła się wieś Strzelce 
(dziś Strzelcowizna) z 6 rudnikami, Tobołowo z 4 smolnikami i Ruda Danowska 
(Zbiór K. O. F a l k  a, Aneksy Prok. Gen., nr 203). Dawni właściciele tego uhla mieli 
w nim tylko prawo do wchodów, a kameduli chcieli uznać się za pełnych właści
cieli całego uhla. Komisja z 1744 r. poleciła ekonomii ten uhoł wraz z 2. rudami i 
smolarnią oddać kamedułom. Ekonomia nie uczyniła tego i w 1746 r. uzyskała de
kret Trybunału, zachowujący ją przy uhle (Zbiór K. O. F a l k  a, Aneksy Prok. Gen., 
nr 208, k. 24-31). Może go później kameduli zajęli, bo w 1768 r. nowa komisja przy
znała go ekonomii. Zaraz też Tyzenhauz wraz z Maciejem Eysymontem, gubernato
rem szczeberskim, Janem Wolskim, łowczym, Sztokmanem, strażnikiem uhłopusz
czańskim, z żołnierzami i różnymi ludźmi zajęli ten uhoł. Proces o niego toczył się 
dalej przed różnymi sądami przez wiele lat (Zob. m.in. dekret sądu asesorskiego 
z 1773 r. w AGAD, MK, 410, str. 1621-1652, zawierający obszerną dokumentację 
sprawy tego uhla). 

639 Dnia 5.VIII.1770 r. np. w czasie kiermaszu przy cerkwi w Rudawce ludzie 
kamedulscy pobili się z ludźmi ekonomicznymi, m.in. mieli pobić Ludwika Bor
kowskiego, strażnika mieszkającego za Hańczą (dziś leśniczówka Lipiny). Jedną 
z przyczyn był spór o łąki i wchody do lasów. Dnia 24.VII.1770 r. podłowczy eko
nvmiczny wraz ze strzelcami uzbrojonymi w nabite strzelby, osacznikami, chłopami 
oraz z kosami i wozami napadł na ludzi kamedulskich, koszących swe siano na łą
kach Szczepki, zostawionych zakonowi. Zabrał im wozy z końmi i sianem i przez 
kilka dni jego ludzie te łąki okupowali, bijąc się z chłopami kamedulskimi, którzy 
próbowali swe siano zabrać i wyprzeć strzelców (zabrali im trzy strzelby). Kame
duli skarżyli się, że tenże podłowczy Konopka ze strzelcami i osacznikami napadł 
na Bazylego, osadzonego przez kamedułów w budce nad jez. Mikaszewo do pilno
wania jeziora. Zbił go, zabrał mu siekiery, ości, więcierze, sukmany i chusty. Pod
łowczy napadł też na jeziora kamedulskie pod Augustowem. Z kolei urzędnicy kró
lewscy skarżyli się, że ludzie kamedulscy polują na zwierzęta w ostępach, łuby 
wydzierają i inne szkody czynią (Zbiór K. O. F a  1 k a, Aneksy Prok. Gen„ nr 1 22, 

k. 82-83, 90v). 
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i o to samo jeziorko z Puzyną, dzierżawcą ze Szczebry. Urzędnicy eko
nomii grodzieńskiej kwestionowali różne uprawnienia kamedułów bądź 
ich granice, prawa do łąk, do kopania rudy, do uhła puszczy, a nawet 
prawomocność samej fundacji. W związku z tym powstało wiele akt 
i sporo druków ulotnych z obszernymi polemikami, zarzutami, replikami 
itp., które możemy jeszcze dziś spotkać w różnych archiwach i biblio
tekach. 

Kameduli utrzymali swe dobra do końca Rzeczypospolitej. W ciągu 
XVIII w. intensywnie je zasiedlali i kolonizowali, głównie K.oło Suwałk. 
Przede wszystkim najpierw zasiedlali stare wsie w części dotknięte 
„morowym powietrzem". W końcu XVIII w. były to już dobrze zasiedlo-
ne wsie. 

Wsie kamedulskie w kluczu prolejskim640 

17
1

1 I 1745 I_ 1775

_: 

1789 1796 
---

I Wieś gospo- miesz- gospo-
domy dymy · dymy i darze I kańcy darze 

Fw. Prolejk i 1 15 
Prolejki 10 1 5  17 106 17 
Kurzyniec 1 s 40 6 
Rakowicze 1 33 30 33 196 33 
Rudawka 3 10 6 7 48 7 
Rynkowce 2 3 3 3 25 3 
Skieblewo 7 40 35 41 245 33 
Starożyńce 13 15 19 120 19 
Wólka 8 9 1 1  79 1 1  
Żabickie 2 8 1 0  1 0  86 10 

Z tych wsi pańszczyznę odrabiały Prolejki, Rakowicze i Starożyńce. 
Na czynszu siedziały: Rudawka, Rynkowce, Wólka (Rządowa) i Skie
blewo. Wieś Żabickie, wolna od pańszczyzny i czynszu, dalej jak przed 
wiekami była zobowiązana do wożenia listów. W Kurzyńcu mieszkali 
sami rudnicy na 5 ogrodach. Przy rudzie w tej wsi kameduli zbudowali
cegielnię641 •

W części centralnej swych dóbr na południe od Wigier kameduli 
założyli tylko parę wsi. Na miejscu osady smolarzy Płociczno założyli 
wieś rolną o tej samej nazwie. Smolarzy Bryzglów z Tobołowa osadzili 
przed 1727 r. jako rybaków na południowym brzegu Jez. Wigry we wsi 
B r y  z g 1 e (Bryzgiel). Może mieli oni tutaj wcześniej swój piec. Jeden

84° CHAP-Wilno, nr 3938, k. 797v i nr 4056, k. 111;  Zbiór K. O. F a  1 k a, Aneksy 
Prok. Gen„ nr 202, k. lv, 4v; K. O. F a  1 k, źródła, o.c., nr VII, str. 17-25. 

m K. O. F a l  k, źródła, o.c., nr VII, str. 24. 
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z nich w 1740 r. był garmistrzem na Wigrach 642• Rpwnież w tym czasie po
wstały zalążki wsi K r  u s  z n i k (w 1740 r. mieszkali w niej Aleksander
Czokało i Jan Wasilewski)643• W 1731 r. w metrykach augustowskich wy
stępuje raz jakaś miejscowość Wigierki - może to była tylko buda nad 
Wigierkami (południowo-zachodnią odnogą jez. Wigry). Dużo później 
powstała wieś C z e  r w o n y K r z y ż (jest w 1775 r.}, która swą nazwę 
otrzymała od krzyża tam stojącego (był w 1726 r.) przy dordze od Wysokie
go Mostu. Wsie te, położone w głębi puszczy, równocześnie stanowiły 
ochronę jeziora Wigry od południa przed mieszkańcami osad puszczań
skich, które wróciły do dóbr królewskich. Te wsie kamedulskie należały 
do klucza Nowy Folwark, ale tylko Czerwony Krzyż odrabiał pańszczyznę. 
Bryzgiel i Krusznik pracowały tylko kilka dni latem i płaciły czynsz. 
W końcu XVIII w. już dobrze zaludnionymi wsiami były: Bryzgieł lub 
Bryzgle w 1775 r. - 9 dymów, w 1789 r. 14 dymów i 98 mieszkańców; 
Krusznik w 1775 r. 9 dymów, w 1789 r. 1 0  dymów i 88 mieszkańców; Czer
wony Krzyż w 1775 r. - 6 dymów, w 1789 r. - 5 dymów i 44 miesz
kańców. Z drugiej strony jeziora kameduli założyli trzy wsie rybackie: 
Wasilczyki (osiedlone przez smolarzy Wasilczyków), Białe i Słupie644, 
które zostały zniesione przez władze carskie przed pierwszą wojną 
światową. 

Kameduli, zasiedlając swoje dobra, nie tylko korzystali z przyrostu 
naturalnego we własnych wsiach, ale ściągali także osadników z innych 
dóbr. Chłopi, szukając lepszych warunków, zbiegali z jednych dóbr 
do drugich, m.in. we wsi Kurzyniec osiedliło się paru chłopów ze sta
rostwa sejwejskiego. Niektórzy w ciągu swego życia wielokrotnie zmie
niali miejsce zamieszkania, przenosząc się o dziesiątki, a nawet i o setki 
kilometrów, np. Jakub Witkowski z Wigier wędrował ze wsi Standule 
poprzez Słonin, Kamionkę koło Grodna, starostwo maćkowskie (koło 
Kalwarii), starostwo łoździejskie do Wigier. Inni z każdym pokole
niem zmieniali miejsce zamieszkania. N a przykład, dziadek chłopa ka
medulskiego Antoniego Makarewicza z Białowierśni mieszkał na Żmudzi, 
a ojciec w Mikicinie w par. Dolistowo. Chłopi mylnymi opowiadaniami, 
zmianą nazwisk i imion starali się ukryć miejsce swego pochodzenia. 
Panowie i urzędnicy królewscy usiłowali nieraz odebrać od kamedułów
swych zbiegłych chłopów. W 1732 r.  Hayko z Grabowa w „samodzie-

m W 1702 r. wzmiankowany smolarz Stanisław Bryzgiel (Zbiór K. O. F a  1 k a, 
BOKr, 5584, k. 27v). a w 1727 „za Bry7.glami". W 1740 r. we wsi mieszkali garmistrz. 
Szymon Bryzgiel, Bartoszewski, Paweł Surażeński, Aleksander Popławski, Paweł 
Wasilczyk, Szymon Surażeński (tamże, k. 16, 16v, 33v), w 1745 r. - rybacy Bryzgle 
(K. O. F a l k, .Żródła, o.c„ nr VII, str. 1) itd., wzmiankowani w metrykach par. Sejny 
i Augustów. 

843 Nie ma jej jeszcze w spisie wsi kamedulskich z.. 1745 r. (K. O. F a  1 k, .Żródła, 
o.c„ nr VII, str. I). 

844 Zbiór K. O. F a  I k a, BOKr, 5584, k. 33v; K. O. F a l k, .żródła, o.c., nr ·VII. str. 1. 
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wiąt" ze szlachtą uzbrojoną w muszkiety, pistolety i szable napadł na 
rudników Gabrychów, by odebrać chłopa, który przyszedł tu na robotę 
(budował chałupę) z Pacowizny ze wsi Ja błońskie, dokąd zbiegł z Gra
bowa w czasie „powietrza". Chłopi solidarnie tak go ukryli, że nie zna
leziono go mimo przetrząśnięcia wszystkich budynków, gumn, komor 

i chlewów645. W 1770 r. urzędnicy ekonomii oskarżali kamedułów, 

że ściągnęli z różnych wsi ekonomicznych do swoich wsi kilkuset 
poddanych. Kameduli zaś twierdzili, że ekonomia swoje nowe wsie 
osadza chłopami zbiegłymi z dóbr kamedulskich, a kameduli swoje wsie 
osiedlali ludźmi „przychodzącymi z Podlasia, Mazowsza, Prus i Rusi, 
trafiało się, że i z królewszczyzny przychodzili tacy, którzy swojej nie 
mieli osiadłości, żenili się i osiadali". To nie „kamedułowie" jeździli 
po wioskach ekonomicznych, aby obietnicami uwodzić lub gwałtem 

chłopów ze wsi tych wywozić do swych dóbr, „jak czynią IP Eysymont, 
IP Karwowski podłowczy" i były oberstrażni.k Gottib Werter we wsiach 
kamedulskich. Kameduli dalej w swym piśmie pisali, że nie przeszka
dzali tym gwałtownym sposobom zabierania ich chłopów do ekonomii, 
pilnowali tylko, by popłacili długi klasztorowi. „Wyszło tak wiele spod 
klasztoru ludzi obietnicami ekonomicznymi złudzonych, lecz zakoszto
wawszy zdzierstwa i nieznośnego w robociznach gwałtu, a utraciwszy 
swoje majątki, wpraszają się na powrót do wiosek funduszowych (tj. 
klasztornych), jednak tako ci, jako l inni, do szczętu zubożeni, nie są
w osiadłości funduszowe przyjmowani, chociaż opustoszałe zabudowania 
już ruinie podlegają"64G. Jak widzimy, walka o chłopów była wielka, 
bo właśnie wszyscy właściciele dóbr chcieli swe wsie na nowo zasiedlić, 
a ci co mieli jeszcze możliwość, starali się założyć dalsze wsie. 

5. P r ó b a k o l o n i z a c j i p r z e z m i a s t o A u g u s t ó w p u s z -
c z y  z a r z e k ą  N e t t  ą. Od czasu nadania w 1564 r. miasto Augu
stów użytkowało łąki po obu stronach rz. Netty i bór za rzeką, w któ
rym były pastwiska i barcie mieszczan augustowskich. Dnia 18.XI.1740 r. 
komisarz królewski Maciej Grabowski, podskarbi nadworny koronny, 
jeszcze raz na prośbę mieszczan zatwierdził miastu posiadanie tego ka
wałka puszczy i pozwolił na wyrabianie w nim potażu. Na polecenie 
Grabowskiego Majewski, pisarz łowiectwa, odnowił 23.IIl.1741 r. gra

nice641. Roboty leśne zaczęto wcześniej, jeszcze przed zezwoleniem Gra
bowskiego. W metrykach augustowskich już w 1738 r. występują ja

kieś B u d y  A u g u s t  o w s k i e  (do 1745 r.). Wyrabianie towarów leś
nych miasto arendowało Prusakom, tj. Mazurom .... Po robotach leśnych 

'" Zbiór K. O. F a  1 k a, Registrant zum polnischen Archiv, k. 20lv; luine kartki 
z zeznaniami chłopów. 

644 Tamte, Aneksy Prok, Gen., nr 122, k. 84. 
0<11 AGAD, Kapiciana 4.2, str. 386. 
e:n Po nich mote pozostały nazwy POdwejsowizna i Pauchowy Grąd pod Kolnicą. 
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pozostawały puste poręby, które miasto chciało zamienić na pola orne. 
Zwróciło się więc o zezwolenie do króla Augusta III, który listem 
z 4.IX.1754 r. pozwolił miastu „rozrabiać grunta w borze za Białymi 
Brzegami", zbudować most na Białych Brzegach i karczmę. Miasto zaraz 
przystąpiło do prac nad wycinaniem boru (w 1755 r. wycięli 1 4  kop 
drzewa camrowego). Obszar zięm na południe od Jez. Sajno uważali za 
mały i ponownie prosili króla o nowy przywilej „na wolne wytrze
bienie całej tej puszczy". Przywilej taki dostali 1758 r., którym król 
pozwolił trzebić bór za rz. Nettą „jako do siewu zgodny na pola orome". 
Wtedy przeciwko nim wystąpił podłowczy generalny leśnictw, Krystian 
Ludwik Gablenz, kwestionując zarówno moc prawną przywileju (był 
wystawiony pod pieczęcią Korony, a nie W. Ks. Litewskiego, do którego 
należał bór za Nettą), jak i prawo mieszczan do tego kawałka puszczy. 
Gablenz nawet zabronił mieszczanom wstępu do ich puszczy i według 
skargi mieszczan w urzędzie grodzkim w Wąsoszu zabrał im siłą powyższy 
przywilej królewski. Wtedy mieszczanie w lipcu 1758 r. pobili straż
nika i strzelców, rozpędzili osaczników, zrujnowali ich budy, postawione 
do pilnowania zwierza, zabrali także i spalili stogi siana na bielach. 
Zaczęły się wzajemne napady. Obie strony już w 1758 r. złożyły pozwy 
do sądów w Grodnie i Brańsku z załączonymi obdukcjami o pobiciach 
itp. Na pozew ekonomii przy niestawieniu się mieszczan augustowskich 
asesoria litewska wydała dekret skazujący miasto na pokrycie szkód. 
Mieszczanie nie uznali go, ponieważ miasto ich było w Koronie. Równo
cześnie urzędnicy królewscy wystąpili przeciwko prawom mieszczan 
do puszczy i łąk, twierdzili bowiem, że Augustów otrzymał tylko pas 
łąk nad rz. Nettą i prawo do pasania bydła w puszczy na ćwierć mili 
w głąb i ćwierć mili wzdłuż rz. Netty. Nie wolno im tu było robić wy
trzebisk i zakładać nowych kolonii (nowych wsi). Według urzędników 
królewskich bezprawiem było nie tylko zajęcie puszczy na pól mili, 
w tym trzech ostępów na południe od Jez. Sajno (Gliniska, Osowy Grąd 
i Czerwonka ; ten ostatni leżał między drogami do Białobrzegów z Kol
nicy Małej i Wielkiej, dziś część Ponizia) i na północ od tego jeziora 
(ostęp Czarne lub Czarny Las), ale również pasanie i zakładanie barci 
dalej niż ćwierć mili. Uważali również zajęcie łąk nad rz. Kolnicą za 
bezprawne. Mieszczanie w odpowiedzi powoływali się na list królewski 
z roku 1568, polecający miastu wymierzyć łąki za rzeką Kolnicą, i na 
ograniczenie z 1568 r„ zatwierdzone przez rewizorów puszcz 21 .VIII. 
1688 r. i 1740 r. Granica ich puszczy, oznaczona kopcami i ciosnami na 
drzewach, biegła brzegiem Jez. Necko, rzeczką Klonownicą, brzegiem 
Jez. Białego, stąd kopcami przez las do Jez. Sajno, przez to jezioro do 
rz. Kolnicy, następnie za tą rzeczką granicą łąk miejskich do Jez. Sos
nówki, brzegiem tego jeziorka do rzeki Netty. Przez dwa wieki nikt 
tej granicy nie kwestionował. Wśród łąk miejskich były uroczyska Pro-
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miszcza lub Promiski, Sosnowo lub Sosnówka649 i bliżej Pogorzała, Białe 
Brzegi, Strożyska (między rz. Nettą i jez. Sajno). Urzędnicy królewscy, 
kwestionując to ograniczenie, nie mieli racji, zrobił je bowiem ówczesny 
leśniczy perstuński, a więc strona przeciwna interesom miasta i dobrze 
zorientowana. Wobec powyższego król reskryptem z 30.111.1759 r. po
wołał komisję do zbadania granicy Puszczy Augustowskiej i łąk miejs
kich. Komisja ta, przybywszy 8.X.1759 r., rozeszła się z niczym, gdyż 
obie strony nie zgodziły się na miejsce rozpoczęcia jej działalności 
(w mieście czy w puszczy). Mieszczanie uzyskali mandat asesorii koron
nej, wzywający łowiectwo do stawienia się na rozprawę w 1762 r., 
która nie doszła do skutku, ponieważ łowiectwo uzyskało stwierdzenie, 
że nie podlega temu sądowi. Z kolei łowiectwo wezwało mieszczan 
augustowskich przed sąd asesorii litewskiej, oskarżając ich o kontynuo
wanie ekscesów w puszczy itd. Spór, napady i procesy ciągnęły się la
tami. Dlatego też miasto nie mogło wykonać swego zamiaru kolonizacji 
swojej puszczy za rz. Nettą. 

Sprawa przybrała zupełnie zły obrót dla mieszczan, gdy rządy w eko
nomiach objął Antoni Tyzenhauz. Po procesie w latach 1770-1772 de
kretem komisarskim z 1772 r. odebrano miastu łąki i bór za rzeką Nettą 
od Jez. Sajno w dół. Zostawiono część boru nad Jez. Necko od miasta 
do Jez. Białego (obręb Orzechówka) i część łąk nad Nettą do ujścia 
Sajownicy. Odebrany bór i łąki przyłączono do leśnictw królewskich. Na 
tych ziemiach, dotychczas użytkowanych przez miasto, ekonomia zało
żyła następnie wsie Osowy Grąd, Gliniska, Białobrzegi i Ponizie. Aby 
nie dopuścić do nich mieszczan, zbudowano osady strzeleckie naprzeciw 
miasta przy moście miejskim w Opartowie (dziś zaraz za mostem, okolica 
cmentarza założonego dopiero ok. 1800 r. ;  w 1786 r. stały tu dwa gospo
darstwa strzeleckie i karczma) oraz przy moście w Białobrzegach (razem 
z karczmą). Urzędnicy królewscy rzekomo wydali polecenie podcięcia 
tego mostu, zbudowanego przez miasto „wielkim kosztem". Mimo to 
mieszczanie w dalszym ciągu potajemnie zabierali siano ze swych łąk 
i ścinali drzewo na opał, narażając się na kary i więzienie. Strzelcy też 
często chwytali mieszczan, a do kasy leśnictwa co roku z tytułu kar 
wpływały spore sumy. By jeszcze bardziej utrudnić wypady mieszczan, 
nakazano drogi idące z miasta pozaorywać, przekopać rowami i dołami. 
Ekonomia także wojowała ze starostą augustowskim o rudę i folusz na 
rzece Netcie. Twierdziła, że ruda nie jest postawiona na rzece, lecz 
na „kopanicy", tj. na sztucznym kanale, wybudowanym na „brzegu li
tewskim". 

Miasto nie ustawało w zabiegach (nowe pozwy przeciwko ekonomii 
w 1774 i 1775 r.), aby odzyskać utracone źródło dochodów i główną 
podstawę utrzymania bydła miejskiego. Mieszczanie twierdzili, że na 

519 Należały one po połowie, południowe części zajęły dobra Krasnybór. 
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łąkach miejskich można zebrać kilka tysięcy wozów siana. W 1829 r. 
na pastwiskach za rz. Nettą pasło się do 5000 sztuk bydła. Łąki miejskie 
i pozostawione miastu łąki Rychta i Stożysko nie wystarczały. 

W 1786 r. mieszczanie augustowscy, korzystając z nastrojów przy
chylnych miastom, na nowo rozpoczęli proces. Występujący w ich imie
niu aktualny burmistrz i byli burmistrzowie - Józef Zieliński, Marcin 
Ołdziejewski, Jan Giciewski, landwójtowie Wawrzyniec Truszkowski, 
Jan Dawidowicz, ławnicy Antoni Podorowski, Jan Nagórski i gmiński 
Wojciech Nowakowski wystosowali pozwy 18.Xl.1786, 13.Ill.1787 i 14.III. 
1787 r. przeciwko ekonomii, oskarżając ją o bezprawne zabranie posia
danych od 200 lat łąk nad rzeką Nettą, zwanych Bielami, boru za rz. 
Nettą i liczne krzywdy, szkody i straty. W imieniu miasta w sądzie 
królewskim stanął plenipotent Ignacy Grabowski, łowczy woj. brzeskiego. 
Miasto tym razem przygotowało bogatą dokumentację swoich praw i opu
blikowało obszerny druk, uzasadniający jego uprawnienia pt. Sprawa 

miasta Augustowa z Ekonomią JKM Grodzieńską. Na dowód spokojnego 
posiadania przytoczyli wypisy z ksiąg miejskich od 1571 r„ mówiące 
o transakcjach łąkami, dokonywanych między mieszczanami 650. Przed
stawili także dekrety w sprawach o te łąki i las ze starostą augustowskim, 
kamedułami i dobrami Krasnybór651 . Ze swej strony także ekonomia 
opublikowała uzasadnienie swych praw pt. Produkt ze strony zwierzch

ności ekonomii JKM Grodzieńskiej przeciwko mieszczanom augustow

skim 652. Wysuwała ona podobne jak kiedyś argumenty, że mieszczanie 
dostali tylko ćwierć mili i prawo do pasania. Twierdzili, że puszczę tą 
przywłaszczyli sobie za czasów kamedulskich, gdy kilku synów miesz-

s;o W 1639 r. np. Andrzej Okhowski alias Nadolny sprzedał Janowi Gorajowi 
z Żarnowa łąkę nad samym jeziorem Sosnowem (może to dziś starorzecze Jeziorek 
kolo Promisk) w końcu łąk Stanisława Tokarczyka i Mateusza Ponasza. W 1688 r. 
Kasper Pleska sprzedał Janowi Szcześniukowi łąkę jedną u Promisk alias Sosnówki 
(rzeczka Sosnówka płynie od Boru przez Gabowy Grąd do Netty). W 1721 r. Guda
nowski sprzedał córce i zięciowi Piotrowskiemu łąki za Kolnicą, idąc od Sosnówki 
u Kawału. 

651 W 1681 r. dekret sądu w sprawie ze starostą Zembockim o Jez. Ślepe i Czarny 
Las, pastwiska i barcie. Drugi dekret z 1690 r. w tej samej sprawie. W 1688 r. pro
ces z ks. Janem $1izewskim, proboszczem augustowskim, o 12 stogów siana na urocz. 
Promiski i Sosnówka, które zabrał miastu. Dekret komisarski z 1692 r. w sprawie 
sporu z kamedułami o zalewanie przez rudnika Obuchowicza łąk i lasów miejskich. 

Listy upominalne prymasa i króla z 1763 i 1764 r. do Leszczyńskiego, komisarza 
krasnoborskiego, aby nie kosił łąk miejskich za rzeką Kolnicą. 

m W Bibl. Jagiellońskiej jest druk o podobnej treści, lecz innym tytule: Eko

nomia Grodzieńska dla trzeciego już dekretu zawsze miastu Augustowowi nie upo

dobana przed sąd teraźniejszy przypozwana. Druk augustowski też jest w B. Jagiel
lońskiej i w AGAD: Oddz. 3, Aneksy Prok. Gen., nr 16 wraz 7. cytowanym w tekście 
drukiem grodzieńskim. 

16 Studia i materiały 
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czańskich było w zakonie653. Nie było to zgodne z prawdą, gdyż jeśli 
się pomijając możliwe drobne przesunięcia granicy, puszcza ta była w po
siadaniu Augustowa od 1568 r. Ordynacja puszcz z 1639 r. podaje, że 
miastu Augustów przydzielono Czarnego Lasu w puszczy wzdłuż na 
2 mile, a wszerz na milę654. Sąd asesorski dekretem z 14.II.1 787 r. uznał
prawo miasta do sądzenia się i sprawę przekazał komisji do zbadania. 
Dnia 10.IX.1788 r. komisja ta przybyła do Augustowa, m.in. zadaniem 
jej było zbadanie dawnych znaków granicznych, ale uzbrojeni strzelcy 
i inni ludzie ekonomii nie przepuścili komisarzy przez Most Miejski. 
Wtedy, jak barwnie pisali mieszczanie, podniósł się „lament i płacz ca
łego miasta Augustowa". Ostatecznie miasto wygrało proces w 1789 r ,  
ale do rozbiorów nie zdążyło już swych praw wyegzekwować. Musiało 
na nowo proces wznowić za czasów Królestwa Polskiego655• Tak więc 
nie powiodła się próba skolonizowania przez miasto ziem między rz. 
Nettą, Jez. Białym, Jez. Sajnem oraz między Jez. Sajnem i Kolnem. 

. 
6. O d  b u  d o w a z a 1 u d n i e  n i a s ł a b y  r o  z w o J o s  a d  -

n i c t w a w d o b r  a c h K r a s  n y  b ó r i D o w s p  u d  a. Duże dobra 
krasnoborskie pokrywała jeszcze rozległa puszcza (w XIX w. lasy w nich 
zajmowały 3/ł powierzchni, a więc około 15 OOO morgów), nie wszystkie
bowiem ziemie nadawały się w nich do osadnictwa rolnego. Według 
opisu parafii Krasnybór z 1784 r. rosły tu: sosna, jodła, osina i olcha, 
a bardzo mało brzozy i dębów. Znaczne obszary pokrywały mało uży
teczne zarośla i chrusty6S6, można więc było tylko rozwijać w nich prze
mysł leśny i związane z tym osadnictwo. Po Samuelu Chreptowiczu, 
chorążym starodubowskim, Krasnybór posiadał jego syn Andrzej. Już 
w końcu XVII w. oskarżano go o przywłaszczenie i włączenie do Kras
negoboru części puszczy królewskiej. Raczej to o nim niż o jego synu 
Antonim myślał w 1764 r. G. H. Hamak, sekretarz gabinetu króla 
Stanisława Augusta, pisząc o jakimś Chreptowiczu, chorążycu, który 
„pomknąwszy na milę do puszczy królewskiej niedaleko Rudy Koma-

m Używali też takich nie mających nic wspólnego ze sprawą argumentów: 
pospólstwo miasta jest ciemne, nie ma w nim szkół, rzemieślników, także handlu 
i kramów, ratusz ma tylko jedną izbę sądową i piekarnię i wali się. W mieście jest 
tylko kilku szewców i kowali. Domy wjezdne, karczmy i szynki trzymają Żydzi, 
a samo miasto frymarczy z Prusakami (tj. z Mazurami), itp. 

654 CHAP-Grodno, F. 1143, op. 1, nr 17, k. 103-104. 
655 Resztki akt dotyczących procesów miasta z ekonomią są rozproszone w róż

nych zbiorach: AGAD, Oddz. 3, Aneksy Prok. Gen., nr 16; Dekret asesorii litewskiej 
z 18.XII.1758 r. w BU-Wilno, rkp. 1, nr 17; Dekret z 14.111.1787, AGAD, MK, 410, 
str. 436-450. Inne dane w KRSW 4761, str. 3 i KRSW 4800, str. 73 oraz w CHAP
-Wilno, nr 11572, k. 3v-4v (tu plan na k. 25 spornych ziem) - ten rękopis bez 
planów opublikowany (w:) Piscowaja kniga.„, o.c., t. Il, str. 206-208. Zob. też 
J. J a r  n u t  o w s k i, Miasto Augustów, o.c„ str. 149. 

858 BPAN-Kijów, 1-6007, str. 64. 
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szówki na uroczysko Promiska zwane, granicę założył" 6S7. Chreptowicze 
poza granicą Krasnegoboru mieli prawo do wchodów w uroczysku Dulany 
(na południo-wschód od Jez. Kolno) aż po rzeczkę Olizarówkę (dopływ 
Jez. Sajno)658. Chreptowicz bardzo ostro wystąpił, gdy urzędnicy kró
lewscy zaczęli na tym uroczysku wycinać drzewo. Turbował ludzi, za
trzymywał drzewo na spławie na Netcie i kazał za nie sobie płacić, 
uzasadniając swoje pretensje tym, że mogło ono nadawać się na barcieas9_ 
Główny obszar sporu stanowiło nie uroczysko Dulany, lecz tereny na 
południo-zachód. od Jez. Kolno. Ich eksploatację Chreptowicze zaczęli 
chyba już w XVI! w., kiedy wybuchł o nią spór z kamedułami. Na 
tym obszarze spornym powstała osada S o s  n o w o (wzmianka w 1736 r. 
w metrykach augustowskich) i K o p  i e  c (jest w 1744 r.), a później 
i inne. Antoni Chreptowicz, ostatni z 6 bezpotomnie zmarłych synów 
Andrzeja, cedował Krasnybór Karolowi Chreptowiczowi, ówczesnemu 
chorążemu nadwornemu litewskiemu 660, a ten odsprzedał go przed 1764 r. 
bratu swej żony Anny - Joachimowi Chreptowiczowi, wówczas stol
nikowi nowogrodzkiemu, pochodzącemu z innej linii rodu. Joachim 
Chreptowicz, świetny gospodarz, skupował też liczne dobra 661. Ten bar
dzo wybitny działacz gospodarczy, polityczny i oświatowy (jeden z twór
ców Komisji Edukacji Narodowej}, późniejszy kanclerz wielki litewski 
(zm. 1812, pochowany u Kapucynów w Warszawie), również zaczął roz
wijać działalność w dobrach krasnoborskich662• Wszechstronnie wykształ
cony (miał wielką bibliotekę, dziś w Bibliotece Publicznej Akademii Nauk 
w Kijowie), autor prac, jeden z pierwszych rozpoczął przeprowadzanie 
w swych dobrach reform gospodarczych i społecznych, m.in. znosił w nich 
poddaństwo i pańszczyznę, zastępując ją czynszem i pracą najemną. Za
równo w polityce, jak i w reformach gospodarczych był przeciwnikiem 
Tyzenhauza. Wspomniany wyżej Harnak w memoriale z 6.XII.1764 r. 
o stanie puszcz królewskich pisze, że nowy właściciel dóbr krasnoborskich 
poszedł „jeszcze dalej w głąb klinem z Promisk na Lipowy Lasek i Twardy 
Róg, zajął puszczy królewskiej ... i na drzewach granicę swą wyzna
czył . . .  Granica z Twardego Rogu się wraca gościńcem mimo Koma
szówki Rudy ... z gościńca na Lebiedzin, lubo nie wiadomo, czy starym 

ss1 CHAP-Wilno, nr 11572, k. 5-5v i Piscowaja kniga ... , o.c., t. Il, str. 208-209. 
658 Wchody te kiedyś miał Aleksander Połubieński i sprzedał je Pawłowi Wołło

wiczowl (CHAP-Wilno, nr 11572, k. 26v). Następnie w nieznany sposób dostały się 
one w ręce Chreptowiczów. 

1s9 CHAP-Wilno, nr 11572, k. 5. 
uo Jego życiorys pióra W. K o  n o p  c z y ń  s k i  e g o  w Polskim słowniku biogra

ficznym, t. III, str. 443---444. 
m B. Kórnicka, rkp. 1308; K. c z a r n i e c k  i, Herbarz polski, t. I, Gniezno 1875, 

str. 375. 
ss2 Jego życiorys pióra J. I w a s  z k i e  w i c z  a, w Polskim słowniku biograficz

nym, t. III, 1937, str. 440-443. Jego pomnik wystawiony przez wnuka Karola Brzo
stowskiego w Cisowie obecnie stoi na cmentarzu przy kościele w Sztabinie. 

16• 
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czy też nowo wynalezionym duktem ... " Skarżył też Chreptowicza o prze
kroczenie granicy w kwaterze Balińskiej do mostu Balińskiego i o przyłą
czenie uroczyska Dulany aż po granice augustowskie i rz. Sajownicę 663. 

Gdy w dobrach ekonomicznych rządy objął Tyzenhauz, Chreptowicz 
przestał naruszać ziemie sporne. Obie strony początkowo tylko pilnowały, 
aby tak zwana puszcza dyferencyjna, obejmująca obszar między pun
ktami: karczma Kozia Szyja, rzeka Netta, Promiski, Chomaszewo i goś
ciniec, pozostała nie tknięta 664. W końcu Tyzenhauz zaczął przynaglać 
do rozwiązania sporu, ale ustanowiony w 1 779 r. sąd polubowny nie 
doszedł do skutku. Upadek Tyzenhauza (1780 r.) ośmielił Chreptowicza, 
który dla świeżo założonej h u t y s z k  l a n e j  (stała w miejscu zwanym 
Stara Huta, między Cisowem i Hutą Sztabińską; jest już 1784 r.:  była 
jeszcze czynna w 1810 r.665), potrzebował wiele drzewa i potażu. Komisarz 
jego dóbr, Srzedziński, zaczął w spomej puszczy wypalać popiół, potaż 
i ciąć drzewo. Według skargi urzędników leśnictwa zajął na wiosnę 
w 1781 r. puszczy na 2 mile wzdłuż i na pół mili wszerz i broni do niej 
wstępu. Ponadto zabrał łąki nad Nettą, o które wcześniej procesował 
się z nim Augustów, a teraz ekonomia sobie wysądziła666. 

Jeszcze w XIX w. toczył się proces ze skarbem Królestwa Polskiego 
o przynależność tych ziem; wygrały go ostatecznie dobra Krasnybór. 
W ciągu drugiej połowy XVIII i na początku XIX w. rozbudowano na 
nich budy popielarzy: S o s n o w o (w 1789 r. 4 dymy), P r  o m  i s k  i 
( 4 dymy), a także osada K o p i e c  (2 dymy). Do strzeżenia puszczy 
krasnoborskiej Chreptowicze umieścili swego strzelca w osadzie Choma
szewo na gościńcu w dawnym uroczysku (znanym w XVI w.). Na tymże 
gościńcu założyli karczmę K o z i ą S z y j ę (leżała na południe od dzi
siejszych Budzisk, pierwsza wzmianka 1764 r.)667. Wraz ze stopniowym 
wypalaniem gorszych części lasów i zarośli chrustów na potaż powstawały 
dalsze budy popielarzy, węglarzy i drwali, dając początek drobnym osa
dom między Kopcem a Komaszówką. W XIX w. są tu Budziska, Motułka 
Wielka i Mała, Suchy Grąd, Kobyli Kąt i Czarny Grąd. W XVIII w. 
występują one pod ogólną nazwą B u d y. Ślady efemerycznych osad 

663 CHAP-Wilno, nr 11572, k. · 5-5v; Piscowaja kniga.„, o.c., t. II, str. 208-209. 
m Mapa w CHAP-Wilno, nr 11572, k. 24v. 
665 Jest ona oznaczona na mapie T e x t  o r  a - S o t z m a n n a, wymieniona 

w A.C. H o  1 s c h e, Geographie und Statistik von West-Siid- und Neuostpreussen, 
t. I, Berlin 1800, str. 412 oraz w akcie notarialnym z 1810 r. (PAP-Suwałki, księgi 
notarialne, nr 2). L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór czyli Sztabin i Karol hr. Brzo
stowski, Warszawa 1860, str. 19, mylnie informuje, że hutę szkła założył dopiero 
K. Brzostowski. Brzostowski starą hutę przeniósł w inne miejsce i rozbudował. 
Dookoła tej nowej huty powstała wieś Huta Sztabińska. 

666 CHAP-Lwów, F. 181, op. 2, od. 3b, nr 1032, k. 11-llv, 38v-39; nr 1035, k. 154v; 
nr 1049, k. 43v; AGAD, oddz. 3, Aneksy Prok. Gen„ nr 16. 

667 BPAN-Kijów, I-6007, str. 61-62; CHAP-Wilno, nr 4056, k. 52v; PAP-Suwałki 
ks. notar„ nr 2, zapis z 1810 r.; Mapa T e x t  o r  a - S o t  z m a  n n a. 
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zachowały się w nazwie lasu Piecek na zachód od Fiedorowizny, pola 
Piecki na północo-wschód od Krasnoborek i Smolanego Ługu. W po
bliżu Chreptowicze także rozbudowywali miasteczko Osinki i dali mu nową 
nazwę S z t a b  i n (jest już w .'1760" r.), ale chyba dopiero za czasów 
Joachima Chreptowicza wymierzono w nim kwadratowy rynek, na środku 
którego stanął kościółek za zgodą biskupa wileńskiego (indult z 1780 r.), 
podobno na miejscu cerkiewki unickiej. Postawiono go, aby - jak twier
dzi źródło z 1799 r. - zwabić lud do powiększenia dochodów ze Sztabina. 
Zamknięcie tego kościółka przez władze kościelne z powodu złego stanu 
budynku w 1799 r. napotkało na sprzeciw dzierżawcy dóbr Brzoski 
i arendarzy żydowskich. Nowy kościół postawiła Brzostowska w 1804 r.ese 
Zmiana nazwy łączyła się zapewne z zamiarem rozbudowy przemysłu 
'żelaznego. Stara Ruda Lebiedzin, o którą też w dalszym ciągu się spierano 
z ekonomią, została rozbudowana 669• Może dopiero też wtedy powstała 
druga rudnia w Janówku. O Chreptowiczu wiemy, że w swych innych 
dobrach rozwijał przemysł metalurgiczny. H. Ł a b ę c k i · podaje nawet, 
że zaprowadzenie wielkich pieców w tym czasie w Polsce wznieciło 
w Chreptowiczu „chęć założenia w dobrach swych, o mil 6 od Grodna, 
wielkiego pieca do wytapiania także rudy łącznej, gdzie do roku 1765 
były tylko dymarki". Możliwe więc, że Chreptowicz chciał wznieść w Szta
binie wielki piec, aby powiększyć dochód z tych rozległych, ale mało 
dochodowych dóbr. Brak danych, czy ten piec postawiono. Na mapie 
woj. podlaskiego Pertheesa z 1795 r. jest oznaczona jakaś ruda w Szta
binie. Sam Łabęcki, pisząc o przemyśle żelaznym w tych dobrach za 
czasów Brzostowskiego, wspomina tylko, że do jego czasów były dwie 
dymarki - w Janówku i Lebiedzinie610. Może więc Joachim Chreptowicz 
tylko je rozbudował. Stosunkowo słaby rozwój Sztabina dowodzi, że nie 
było tej inwestycji w Sztabinie. W 1789 r. w Sztabinie mieszkało 1 1 5  
chrześcijan i 58 Żydów, na Przedmieściu Sztabińskim - 68 osób; razem 
241 osób w 50 dymach. Prusacy w 1800 r. naliczyli w nim 55 dymów 
i 272 mieszkańców. Nie było to duże miasteczko, ale miało sporo, bo 
aż 20 rzemieślników, w tym 5 krawców, 4 szewców, 3 garncarzy, 2 gar
barzy, 2 piekarzy, 1 kuśnierz, 1 stolarz, 1 łaziebnik, 1 cieśla z 3 pomoc
nikami. Wśród nich nie było rzemiosł związanych z przemysłem żelaz
nym 671. Joachim Chreptowicz dobra Krasnybór z miastem Sztabinem 

m W. T r z e  b i  ń s k i, Działalność urbanistyczna magnatów i szlachty w Polsce 
XVIII w., Warszawa 1962, str. 150, 155; J. K u r c z e w s k i, Biskupstwo wileńskie ... , 
o.c., str. 491; L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 4; Dziękuję Doktorowi 
W. T r z e b  i ń s k i e  m u za ud:l.i.elony mi wypis z AD-Łomża, z akt par. Sztabin, 
sygn. III, 03, k. l, dotyczący Sztabina. 

au CHAP-Lwów, F. 181, op. 2, od. 3b, nr 1035, k. 154v. Na mapie T e x t  o r  a -
- S o t  z m  a n n a są tam dwa młyny i duży staw. 

e10 H. Ł a b ę c k  i, Górnictwo w· Polsce, t. I, Warszawa 1841, str. 326, 446. 

m CHAP-Wilno, nr 4056, k. 52v; J. W ą s i c  k i, Pruskie opisy ... , o.c., str. 75-76. 
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ptzekazał w 1790 r. w posagu swej córce Ewie, żonie Michała Brzostow
skiego, starosty mińskiego67•. Wtedy majątek, oddawany w dzierżawy, pod
upadł jak i wszystkie zakłady. Joachim Chreptowicz znalazł wybitnego 
następcę dopiero w swym wnuku Karolu Brzostowskim, który po 1820 r. 
nie tylko na nowo podniósł dobra, ale także rozbudował w nich przemysł 
i gruntownie zreformował całość stosunków gospodarczo-społecznych. 

W drugich wielkich dobrach koło Augustowa, w dobrach D o  w s p  ucf a 
i ,J a n ó w k a, w ciągu pierwszej połowy XVIII w. zasiedlono znacznie 
opustoszałe w czasie zarazy wsie. Dziedziczący od 1719  r. bracia Józef 
i Piotr Pacowie późno podzielili się dobrami. Józef Pac, późniejszy kasz
telan żmudzki (zm. 1765 r.), wziął dobra Dowspudę, do których dokupił 
w 1748 r. od Eydziatowicza sąsiednie dobra Raczki. Drugi brat, Piotr 
Pac, starosta wilejski (zm. 1756), dostał dobra Janówka, dla których już 
przyjęła się nazwa M a z u r k i, od nowego folwarku Mazurki (jest 
w 1731 ;  założono go przy młynie tejże nazwy) wraz z wsiami Chomę
towo i Jabłońskie z dóbr Dowspuda. Jego syn, Józef Pac, też starosta 
wilejski, w 1773 r. kupił od swego brata stryjecznego Michała Jana Paca, 
starosty ziołowskiego (zm. 1 7 78), emigranta politycznego, dobra Dowspu
da i Raczki, tworząc razem wielki kompleks dóbr. Za rządów tych Paców 
ponownie zasiedlono całe dobra. Stan dóbr Mazurki w ciągu XVIII w. 
wygląda! następująco. 

Dobra Mazurki w XVIII w, 

Ilość domów Ilość dymów Ilość 
j przed zarazą po zaraz.ie 

• i mieszkańdJw 1775 1789 
I 1710 1711 1789 

Chomętowo 6 3 IO 10 I 69 

Jabłońskie 27 6 24 160 

Janówka 29 2 1 5  25 157 

Pruska I\1ała 1 1  2 1 1  11 77 

Pruska Wielka 16 4 1 1  22 121 

Topiłówka 16 10 3 1  39 236 ' 

Razem 105 27 ok. 93 131  820 

Wśród wsi tych najlepiej rozwinęła się wieś Topiłówka, którą zaraza 
najmniej dotknęła. Do danych o J anówce należy jeszcze dodać dymy 
'z części należącej do plebana janowskiego. W 1789 miał on w niej 
4 dymy rolne, 1 dym organisty i 1 szkolny673• Dobra Dowspuda i Ma
zurki posiadały znaczny obszar leśny w ramionach rz. Dowspudy i Jez. 

wn .T. K u r c z.  e w  s k i, Biskupstwo wileńskie ...• o.c., str, 491; B, Kórnieka, rkp. 
1 308; A. B o n i e c k i, Herbarz. .. , o.c.,-t. II, str. 194. 

57:> CHAP-Wilnor nr 3938, k. 811 i nr 4056, k. 54v. 
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Necko, ale go nie kolonizowano i do dziś pozostał tam las. Według opisu 
z 1784 r. rosły w Puszczy Pacowskiej (dziś Pacowizna) sośnina, jedlina, 
osina, brzezina, leszczyna i dębina. Jedyną w niej osadą był zaścianek 
B i n d z i u s z k a nad rz. Dowspudą, w którym mieszkał strażnik Pusz
czy Pacowskiej. Pod Puszczą na wschód od Topiłówki założono cegielnię. 
Młyn ś 1 e p s k nad rz. J anówką i Pruską nosi na mapie ekonomii 
grodzieńskiej nazwę Kulza, a wzmiankowany po raz pierwszy w 17  38 r. 
Zapewne był to dawny młyn Mazurki. Nazwę swą miał od młynarzy 
ślepskich, występujących w źródłach już w 1698 (młynarz Stanisław 
ślepski, mieszczanin augustowski, dzierżawił młyn Śmiłowizna na rz. 
Netcie pod Augustowem). Pacowie, tak jak i inni, dalej rozwijali gospo
darkę folwarczną, dlatego też nowymi miejscowościami były folwark 
Korytki, założony na części wsi Korytki, i folwark Planta pod Dowspudą . 
. Józef Pac, umierając bezpotomnie (zm. 1797 r.), zapisał swe wielkie dobra 
dalekiemu krewnemu Ludwikowi Michałowi Pacowi, późniejszemu ge
nerałowi, za którego r-;,ądów w początkach XIX w. nastąpiła przebudowa 
gospodarki w dobrach •1•. 

7 .  R o z w ó j  o s  a d n i  c t w a  n a p o  ł u d n i e o d  .J e z. S a j n o 
i n a d  r z. S z c z e b r ą  - z a ł o ż e n i e  m i a s t a  S z c z e b r y. 
Odebranych kamedułom puszcz, jezior i wsi osockich 675 początkowo nie 
włączono do ekonomii grodzieńskiej. Zostały one w zarządzie urzędników 
królewskich. Początkowo były one pod nadzorem łowczego nadwornego 
litewskiego. w imieniu którego rządził nimi podłowczy Kazimierz Preycz, 
który występuje tutaj jeszcze w 1734 r. (metryki par. Augustów). Na
stępnie po formalnym przyjęciu od zakonu przeszły one do ekonomii 
grodzieńskiej, ale w dalszym ciągu zarządza! nimi zarząd łowiecki w ge
neralnej administracji ekonomii. Stąd też wsie osockie zwano również 
łowieckimi. Ekonomię wydzierżawiano na podstawie krótkich, trzyletnich 
kontraktów, przeważnie dygnitarzom pochodzenia saskiego<l'16. Poza tym 

6"4 J. W o 1 f f, Pacowie,. o.c., str. 222, 246, 247, 250, 253, 259, 274� 281, 284, 285, 305; 
Synodus dioecesana.„, o.c., str. 106; BPAN-KijÓ\V, I-6010, str. 29-31 ; CHAP-Wilno, 

nr 4056, k. 54v-55; Zbiór K. O. F a  1 k a, Aneksy Prok. Gen., nr 57/II, kol. V, str. 36.
671'1 W sprawozdaniu z 1780 r. podano, że w leśnictwie olickim były 2 małe je

ziora ekonomiczne, 7 większych łowieckich, 8 małych łowieckich, 28 większych pry

watnych, 42 małe prywatne, w leśnictwie bobrzańskim: 1 większe ekonomiczne, 
1 większe prywatne i 3 1nniejsze prYWatne. Ilość stawów byla następująca: w leśn. 
olickim 1 większy ekonomiczny, 14 mniejszych łowieckich: w leśn. bobrzańskim -
5 większych ekonomicznych, 1 większy prywatny. Rzeczki wszystkie były łowieckie, 
w leśn. olickim � większe i 7 mniejszych, v.t leśn. bobrzańskim 3 większe i 19 mniej 

szych (CHAP-Lv.rów, D'. 161, op. 3, od. 3b, nr 1035, k. 160). Sprawozdanie to nie podaje 

nazw jezior,- stawów .i rzeczek. 
\l'f\l Dzierżawcami ekonomii byli: w latach 1715-1718 Benedykt Reichenberg, 

podłowczy nadworny i Jan Perini; w latach 1718-1724 tenZe Reichenberg i Franci
szek Maksymilian Ossoliński. podskarbi nadworny koronny; w 172�1729 Jerzy Ka-
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mimo dążności do przejmowania dóbr królewskich bezpośrednio pod ad
ministrację urzędników królewskich i tworzenia dużych jednostek gos
podarczych, które na krótko za wysokie sumy wydzierżawiano, w dalszym 
ciągu rozdawano folwarki i włóki w osobne dzierżawy i dożywocia. 
Dotyczy to przede wszystkim folwarków i włók dawnych różnym urzęd
nikom administracji dóbr królewskich, przeważnie Sasom, którzy licznie 
obsiedli różne urzędy i dobra królewskie. Polska była dla nich swego 
rodzaju dobrą kolonią i dobrym miejscem do zrobienia majątku. Nada
wano im albo -już istniejące majątki, albo pozwalano zakładać nowe. 
Również w puszczy osadzano strażników, dając im kilka włók ziemi. 
W ten sposób powstały małe folwarczki puszczańskie. Obok nich osie
dlono chłopów na ogrodach lub morgach. Większość tych folwarków 
powstała na skraju puszczy, głównie między Lipskiem a Jez. Sajno. 

Folwark K o b y l a  S z y j  a (jest 1744 r.) założono na zabranych
miastu Lipsku gruntach przedmieścia Ostrowia. Dalej na północo-zachód 
nad rzeczką Jastrzębną powstał folwark J a  s t r  z ę b n a  z wsią J a  s
t r  z ę b n a  i H r  u s  k i e  (są 1744 r.). Jastrzębna zajęła ziemie wyrobione
niegdyś przez Budę Swiergutowó"7• Wieś ta leżała z obu stron folwarku 
(dziś dwie wsie Jastrzębna leżą na dawnych polach). Jeszcze dalej nad 
rzeczką Lebiedziną założono małe wioseczki - K o m  a s  z ó w  k ę  (jest 
1744 r.) i W o j  e w  n i k i  (w 1748 r. razem 12 dymów). Tu też w pobliżu
powstaLful.Narczek B a  1 i n k a  z_ wsią tejże nazwy (jest 1744 ��):-Na 
pÓłnoc od tych osad założono fcl�ark K r a s n e z wsią Krasne (jest
w 1744 r.) i gdzieś folwarczek B o r o w i z n a "8, Jastrzębna i Krasne
może powstały jeszcze w XVII w. Folwarczek o nazwie C z  a r  n u c h  a, 
a nawet Czarnuszka, utworzono w pobliżu południowego brzegu Jez. 
Sajno (jest w 1724 r. w metrykach bargłowskich). Przed 1708 r. (jest 
w metrykach bargłowskich) nad rz. Nettą powstał S w i d  e r e k; później 
występował on przez pewien czas jako folwarczek (jest już w 1731 r.).
Około roku 1734 osadzono w pobliżu wsi osockiej Kolnica strażnika
Jerzego Treykowskiego, który miał tu folwarczek K o  1 n i c a  M a  ł a 
(Nowina Kolnica wzmiankowana w 1733 r.); siedział tu jeszcze w 1741 r.
Odtąd wieś osocką zwano Kolnica Wielka. Niektóre z tych folwarczków, 
ja_k Balinka, Swiderek, Krasne zostały później siedzibami leśnictw. 
W 1748 r. Kobylą Szyję (5 dymów) posiadał Grassembmg, Krasne (11 

rol Weissenbach, łowczy· nadw. litewski; 1729-1735 - major· Maurycy Wilhelm 
Schultzen; 1735-1764 Jerzy Detlof hr. Flemming, generał artylerii, ojciec słynnej 
Izabeli Czartoryskiej. S. K o ś c ·i a ł k o w s  k i, Ze studiów nad dziejami ekonomii 
królewskich na Litwie; „Rocznik Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie", t. V (1914), str. 40 
(odbitki). Kontrakty dzierżaw w AGAD, dz. XVIII, nr 80, str. 80---82, nr 81, str. 79----83, 
237-239, 225-229, 231, nr 82, str. 65-72, 73-74; Arch. Kameralne, nr 435. Akty izda
wajemyje Wil. - Kom., o.c., t. VII„ str. 160-161.

· 677 - AGAD, dz. XVIII, nr 73, str. 107.
678 Na mapie Kwatermistrzostwa na północ od Krasnego jest bagno Borowizna. 
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dymów) Jeszkin, Borowiznę (5 dymów) Wilczyc, Czarnuchę (4 dymy) 
Zakrzewski, Świderek (4 dymy) pani Krystianowa "'· 

Istniejący od XVII w . .  przy Rudzie Szczebrze f o 1 w a r k S z c z  e
b r a objął Kazimierz Preycz, podłowczy litewski, który jeszcze za ży
cia wdowy po Wojciechu Milewskim, Barbary z Miedziuszków(?) 2 v. 

Michałowej Straszyckiej, wystarał się o przywilej królewski (6.VII. 
1715 r.) na folwark Szczebrę z wsią, rudą i karczmą. Objął Szczebrę 
dopiero po jej śmierci (w 1729 r.?) 680• Stąd zarządzał puszczami chyba 
do 1734 r. Gdy w 1735 r. Jerzy Flemming obejmował leśnictwa, wówczas 
w tak zwanym inwentarzu podania wymieniono i opisano w leśnictwach 
perstuńskim i przełomskim dwory Walkusz, Pomorze i Szczebra "1. Mo
że wtedy lub już wcześniej wydzielono z puszcz i wsi osobny klucz. szcze
berski, którego dzierżawcą został Ślązak Adam Jan Kochtycki, kapitan 
gwardii pieszej -JKM 682, z żoną Karoliną Anną z Frankenbergów (wystę
pują w latach 1737-1745). Szczebra wyrosła na główny ośrodek w puszczy 
królewskiej. Tu mieścił się zarząd puszczy i wsi puszczańskich. Przebie
gała przez nią w tym czasie droga, prowadząca przez Raczki do Prus, 
dlatego więc umieszczono w niej komorę celną (wzmiankowana w latach 
1734--1780). Zapewne też osiadło w Szczebrze trochę handlarzy i rze
mieślników, bo w 1759 r. w metrykach augustowskich została nazwana 
miastem. W i e ś S z c z e b r a, założona gdzieś w początkach wieku 
XVIII, dla obsługi dworu nie wystarczała, więc w pobliżu na suchym 
grądzie, otoczonym bagnami i łąkami, osiedlono nową wieś · N o w i n k ę 
S z c z e  b e r s  k ą  (jest w 1731 r.). W latach • 1744--1 764 jako rządzący 
puszczami występuje podłowczy generalny wszystkich leśnictw, Krystyn 
Ludwik Gablenz. Do bezpośredniego zarządu puszczami Perstuńską i Prze
łomską powołano oberstrażnika. W 1764 r. był nim Gotlib Werter, upo
sażony w 5,5 włók gruntu i 18 ogrodników 683•

Czynne były prawie wszystkie rudy i zapewne dwie smolarnie, Płaska 
i może Tobołowo. Zanikła ruda Pierkucia (na mapie Textora-Sotzmanna 
z ok. 1800 r. jest · oznaczona jako ruda nieczynna) i smolarnie Blizna 
(może była na miejscu zwanym Piecek między Blizną i Szczebrą) i Oli
zarówka (na południowym brzegu Jez. Sajno, w miejscu zwanym błędnie 
Lejzer6wka). Przed 1 730 r. rudnicy Milewscy założyli nową R u d ę  
Ko m a s  z ó w  k ę nad rzeczką wpadającą do J ez. Kolno. Rozwinęła się 

679 Synodus dioecesana ... , o.c., str. 97; AGAD, Arch. Kameralne, nr 436, nr 35, 
AD-Łomża, metryki par. Augustów i Bargłów. 

680 W 1729 r. sąd wydal dekret w sprawie między nim a Franciszkiem Wysockim, 
który wystarał się o przywilej na SZczebrę 7.VII.1706 r. (AGAD, MK, 410, str. 1497-
1504), Zbiór K. O. F a  1 k a, Fragment Summariusza, k. 316v i „okazanie fabrykacji" 
k. 92v. AD-Łomża, metryki par. Augustów. 

681 AGAD, Arch. Kameralne, nr 435, k. 28-29. 
682 AD-Łomża, metryki par. Augustów; BU-Wilno, rkp. 1, nr 8 i 9. 
683 CHAP-Wilno, nr 11293. 
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również osada smolarzy S e r w y, w której przed 1732 r. osiedli dwaj 
smolarze, Michał i Maciej Pachuccy. Obok niej' następnie założono wieś 
rolników. W 1767 r. była smolarnia Serwy i nowa wieś Nowiny-Serwianie. 
Jeszcze w ciągu drugiej połowy XVIII w. rozróżniano Serwy Małe 
i Większe (metryki augustowskie). Mieszkańcy z Serw sami też wdzie
rali się z polami w sąsiednie lasy, stąd np. pole Zaścianki znajduje 
się na zachód od wsi. Przed 1767 r. przy folwarczku Świderek powstała 
też wieś rolna 684• 

Wydzielenie w puszczy dóbr kamedulskich i powstanie nowych miej
scowości na pograniczu południowym puszczy spowodowały konieczność 
zmiany rozmieszczenia wsi osockich. Położenie starych wsi osaczników 
już nie spełniało swego zadania. Osadnictwo wtargnęło w głąb puszcz. 
Utworzono więc nowe wsie osockie. Położoną nad Jez. Kolnem osadę 
K o l n i c  ę zamieniono przed 1726 r. na wieś osocką (w 1733 r. zwana 
jest jeszcze nowiną), około 1764 r. grunty jej zajmowały 73/, włóki; sie
działo w niej 31 osaczników. Na 8 włókach we wsi Czarny Las w leś
nictwie nowodworskim 16 osaczników osadzono. Pierścieniem wsi osockich 
wewnątrz puszczy otoczono dobra kamedulskie, wśród nich na południu 
założono Zielone (królewskie) naprzeciw wsi Zielone (kamedulskie) 
oraz S z e r  s z n i ó w  L a s  (jest w 1754 r.), inaczej zwany Serwskim 
Lasem lub Serwskim Polem (dziś niewłaściwie Serski Las) w pobliżu 
osady smolarzy Serwy. Osadzono w nim na 3 włókach 6 osaczników 
i strażnika Karola Treykowskiego, syna strażnika z Kolnicy. Przywile
jem królewskim z 14.XI.1757 r. dostał 3 włóki i 2, zwane Nowiny, z chło
pami. Założył na nich folwarczek tejże nazwy (dzi.-i Podserski Las). Wieś 
ta, centralnie położona, mia.Ja strzec puszczy przed mieszkańcami puszczań
skich wsi przemysłowych. Zwiększono również ilość osoczników w sta
rych wsiach (Kurjanki Małe - 33 osaczników na 13 włókach; Bohatery 
Leśne - 21 na 9 włókach; Markowce 4 na 2 wł. ; Kurjanki Wielkie -

86 na 16 wł.; świack-Osoczniki - 12 na 6 wł.). „Wsie osoekie służą po
winncści osoki, to jest pilnują puszczy i ostępów, stawają na drogach 
leśnych, wychodzą na łowy, gdzie i kiedy j est rozkaz, naprawiają, co 
jest w puszczy gościńców, dróg i mostów, noszą listy, ruje i tokowiska 
odprawują". Okazało się to niewystarczające, więc zaczęto osiedlać po
jedynczo strażników i strzelców w samotnych gospodarstwach po różnych 
miejscach w puszczy, na drogach, nad rzeczkami i jeziorami. Około 
1757 r. osiedlono strzelca Jana Korenkiewicza nad Jez. Kolno w uroczysku 
T w a r d y, R ó g  (jest w 1757 w metrykach augustowskich). Jego po
tomko,de jako strzelcy lub strażnicy, później przemianowani na gajo
wych, siedzieli jeszcze tutaj w XIX w."•. 

"84 AGAD, „Obrachowanie ekonomii.„" przy mapie nr 67-1. 
685 ,('\GAD1 Arch. Kameralne, teczka 436, nr 41, 46; Zbiór K. O. F a l k  a, Aneksy 
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W ciągu XVIII w. roz,winęła się na wielką skalę eksploatacja puszczy. 
Prowadzono systematyczne wyręby. Powstawały coraz liczniej osady 
drwali i innych robotników leśnych, zwane jak dawniej budami. Takie 
b u d y  w latach 1 750-1774 występują koło Kolnicy, w 1 757 r. koło 
Nowinki Szczeberskiej, w 1749 r. w uroczysku Monkinie B u d y  M o  n
k i n i e. Zapewne też budą były R z  e p i s k  i (1766 r.) koło Kolnicy 
i M a  ł o w i  s t  e (1763; wzmianki z metryk par. Augustów i Sejny). 
Nie znany mi charakter miała osada w uroczysku O b  u c h o  w i z n a 
(jest w 1 754 r.), obejmująca tylko jedno gospodarstwo. W 1784 r. jest 
zwana karczmą, a w 1 786 r. mieszkało w niej 2 gospodarzy, zaliczonych 
do rudników. 

Powyższe różnego charakteru - poza kilkoma - wsie nie były 
wielkie i nie były wsiami rolnymi, ale ich założenie zmieniło znacznie 
stan puszczy. Nic też dziwnego, że przy tak znacznej ilości stałych 
mieszkańców Puszczy Perstuńskiej zaczął się w niej wytwarzać własny 
ośrodek kultowy. Powstał on około 1728 r. na wyspie kamedulskiego 
Jeziora S t  u d z i e  n i c z  n e g o. Przeci,:vny temu przeor kamedułów wi
gierskich o. Cyprian interweniował w 1740 r. w kurii wileńskiej, pisząc, 
że „od lat 12  lud prosty wymyślił sobie jakąś dewocję na wyspie Jeziora 
Studzienicznego; umieszczono tam obraz Matki Boskiej i pielgrzymi idą 
z wszystkich stron. Przed 1 O laty obraz zabrano do Wigier, lecz to piel
grzymek nie powstrzymało, bo na miejsce dawnego umieszczono drugi 
obraz i lud nabożeństwa nie przestaje, a Piotr Pieńkowski, proboszcz 
augustowski, zbiera z tego różne ofiary. Postawa pielgrzymów jest tak 
bezwzględna, że posłanego niedawno na obserwację dziada z klasztoru 
pobito". Kameduli interweniowali w 1749 r. u nuncjusza papieskiego, 
aby nie dopuścić do zamierzonej przez ks. Pieńkowskiego budowy kaJ?li
cy. Nuncjusz zabronił budowy kaplicy. Przed 1780 r. osiadł przy wyspie 
pustelnik Wincenty Murawski, podobno były major; w metrykach augu
stowskich jest wzmiankowany w 1780 r. jako czcigodny Wincenty, eremita 
studzienicki. W 1770 r. miał on tu wznieść z ofiar wiernych pierwszą 
drewnianą kaplicę (wzmiankowana w 1784 r.). Karwowski, właściciel 
Solistówki (Stanisław?), wystawił tu nową kaplicę, sądzę że drugą stoją
cą na brzegu, bowiem na mapie Textora-Sotzmanna są dwie kaplice666• 

W 1764 r. już za nowego króla Stanisława Augusta został wysłany 
G. H. Harnak, sekretarz gabinetu królewskiego, z poleceniem ogólnego 
zbadania stanu gospodarki w leśnictwach. Hamak po wykonaniu zadania 

Prok. Gen., nr 203, str. 17. Tekst przywileju dla Treykowskiego w BU-Wilno, rkp. 1, 
nr 15. 

686 W. K ł a p  k o  w s k i, Duszpasterstwo i oświata w dobrach klasztoru kame
dułów wigierskich, Sejny 1933, str. 16-18; A. P o  ł u j a  ń s k i, Wędrówki. .. , o.c., 
str. 109-110; Słownik geograficzny ... , o.c., t. XI, str. 501; BPAN-Kijów, rkp. I-6009, 
str. 8. W archiwum kamedulskim były akta procesu z proboszczem augustowskim 
o kaplicę. 
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opracował obszerny memoriał, w którym omówił spory graniczne i wy
sunął szereg postulatów, mających na celu zwi!;:kszenie dochodów z la
sów królewskich i lepszą ich ochronę. Zaproponował przejęcie handlu 
drzewem we własne ręce, nałożenie opłat na dzierŻa'\vców i poddanych 
za drzewo brane na budowę, nałożenie opiat na bartników, lepsze przy
pilnowanie produkcji potażu itd. W celu lepszej ochrony zaproponował 
reorganizację nadzoru puszczy, odłączenie łowiectwa od ekonomii, po
dział kwater na mniejsze jednostki, zwane „dziesiątkami", zastąpienie 
osaczników i strzelców przysięgłymi leśnymi, powołanymi z dawnych 
osaczników, poruczenie każdemu leśnemu tylko jednego „dziesiątka" 
z obowiązkiem codziennego obchodzenia i pilnowania przed kradzieżą 
i ogniem, który zaprószają pasterze i bartnicy. Następnie zaproponował 
wprowadzić zakaz wolnych wrębów w puszczy (m.in. Pacom z Dowspu
dy ), .ograniczyć pastwiska tylko na ćwierć mili w głąb (bydło bowiem 
niszczy młode drzewa, straszy zwierzynę i ptactwo, a pasterze powodują 
pożary), zakazać wycinania brzeziny i olszyny, która się nadaje do pro
dukcji dziegciu i nakazać bartnikom skladańie leziwa u strażników. 
Ponadto proponował zniesienie podziału wsi i osad w puszczy między 
ekonomię i łowiectwo i przekazanie ich wszystkich wraz z puszczą ło
wiectwu 687. 

Nie wszystkie zalecenia zostały wykonane, bo w 1765 r. administrację
dóbr stołowych króla w W. Ks. Litewskim, a w tyrri i ekonomii gro
dzieńskiej z puszczami, objął Antoni Tyzenhauz, podskarbi nadworny 
litewski'"'· Nowy administrator zreformował administrację ekonomii 
oraz wprowadził finansową i ekonomiczną kontrolę całej gospodarki. 
Rózbudowano bardzo biurokrację generalnej administracji ekonomii na 
Horodnicy pod Grodnem, w której utworzono kilka działów (główne 
zwano departamentami). Zatrudnił wielu wyspecjalizowanych urzędni
ków oraz fachowców, m.in. generalnego inspektora architektury. Pro
wadzone przez nich akta, księgi rachunkowe, gromadzone raporty niż
szych urzędników-kontrolerów, sprawozdania i inwentarze stanowiły 
bardzo cenne źródło nie tylko do dziejów gospodarczych Polski drugiej 
polowy XVIII w., ale również do dziejów puszczańskiej części pow. 
augustowskiego. Niestety, ocalone resztki są rozproszone po różnych 
archiwach polskich i radzieckich"'· Znajdują się też w nich spisy tych 
licznych urzędników oraz ordynacje, określające obowiązki poszczegól
nych kategorii urzędników, m.in. leśniczych, podleśnych, rachmistrzów 
itd., którzy też opisują swe obowiązki w licznych raportach. 

Za Tyzenhauza ponownie pomierzono wszystkie wsie ekonomiczne, 

6S7 CHAP-Wilno, nr 11293 i nr 11572; Piscowaja kniga ... , o.c., t. II, str. 203-214
·. 

5sa Zob. o nim S. K o ś c i  a ł k o  w s k i, Ze studiów .. „ o.c.,- str. 85---168.
689 Część tych akt miał zniszczyć sam Tyzenhauz (CHAP-Lwów, F. 181, op. 2, 

od. 3b, nr I 052, k. 92). 
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spisano chłopów, zmierzono pola każdego gospodarza, obliczono ciężary 
każdego chłopa. Badano nawet, co wysiewa każdy chłop, i obliczano jego 
inwentarz. Urzędnikom nakazano badać dochodowość każdego działu 
gospodarki i szukać nowych źródeł dochodów. Polecano też zakładać 
ogrody fruktowe i chmielowe we wszystkich kluczach. Zorganizowano 
intensywniejszą eksploatację puszczy i narzucono wiele dodatkowych 
danin na osaczników i chłopów, korzystających z puszczy (daniny z grzy
bów, łyka, łubów, z chmielu leśnego, podniesiono daninę miodową, opła
ty za korzystanie z łąk, za prawo łowienia ryb itd.). Dochody te odbie
rała osobna Kasa Łowiecka. Na nowo rozpoczęto procesy graniczne z są
siadami puszczy, a przede wszystkim z kamedułami wigierskimi. 

Tyzenhauz prowadził też intensywną kolonizację dużych obszarów 
puszczańskich, które jeszcze zalegały znaczną część ekonomii między 
rz. Supraślą i granicą pruską. Za jego czasów skolonizowano większą 
część dzisiejszego pow. suwalskiego i sporą sejneńskiego. Zniknęły wtedy 
ostatecznie północne części Puszczy Perstuńskiej i Przełomskiej .  Miejsce 
ich zajęły duże wsie, otoczone rozległymi polami. Grupy urzędników 
i mierników badały, które części puszczy nadają się do zasiedlenia, prze
prowadzały ich pomiary, rozmierzały nowe pola i opracowywały plany 
wsi i budynków. Nowe domy wznoszono według szablonowych projek
tów, przygotowywanych w biurach Tyzenhauza. Jeden z głównych geo
metrów, Józef Markiewicz, komornik woj. wileńskiego, zatrudniony przez 
Tyzenhauza w 1765 r. (autor pięknej mapy ekonomii z 1781 r. 1przecho
wywanej w AGAD nr 67-1), pisał w 1780 r„ że „poformował planty" 
(tj. opracował plany i projekty) dworów guberialnych, kluczowych, 
awulsyjnych, miast, miasteczek, fabryk, manufaktur i maszyn, „powy
prowadzał" trakty i drogi, „spady" dla kanałów i rowów oraz wyrównywał 
granice starych wsi, mierzył grunta nowych wsi i folwarków, dzielił je 
na pola, a także na nowo przemierzył błędne pomiary''°· 

Wraz ze zmianą sposobu zarządzania ekonomią zmieniono jej podział. 
Z większej części leśnictwa perstuńskiego już wcześniej, jak wiemy, był 
utworzony klucz szczeberski; obejmował on wszystkie. wsie osockie, 
czynszowe, przemysłowe i lasy. Do niego nie weszły wsie za rzeką 
Walkusz, które włączono do klucza perstuńskiego (z wyjątkiem Świac
ka-Osoczników i Kurjanek Wielkich). Tyzenhauz ogromną ekonomię 
grodzieńską i mniejszą olicką podzielił na duże jednostki, zwane guber
niami, a te z kolei na klucze. Każdy klucz obejmował kilka lub kilka
naście wsi oraz jeden lub kilka folwarków. Tyzenhauz ponadto dążył 
do tego, by każdy klucz miał własne miasteczko. Klucz miał bowiem 
stanowić organiczną jednostkę w gospodarce ekonomii, z własnym, czę
ściowo samodzielnym zarządem, własnym rynkiem wymiany i własną 
parafią. Na czele klucza stał ekonom (najczęściej szlachcic) z własnym 

fi9fl Tamże, nr 
_
1035, k. 150-150v. 
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niewielkim biurem, prowadzonym przez regestranta. Kierował on go
spodarką całego klucza, ściągał daniny i czynsze. Na folwarkach z jego 
ramienia gospodarowali namiestnicy6'1. Na czele guberni stanął guber
nator, przy którym działało biuro złożone z kilku urzędników (kontrn
regestrant, aplikant, kilku geometrów, szafarz) oraz zespół rzemieślników, 
zwany szumnie departamentem fabrycznym, złożony ze ślusarza, kowala, 
2 stolarzy, 2 bednarzy, 2 cieśli z 6 pomocnikami, mularza z 4 pomocni
kami i 3 furmanów. Poza tym bywali wapniarze, strycharze, mielcarze 
i chmielarze oraz zwykła stała czeladź dworska, która prowadziła obory, 
stajniet chlewy, owczarnie i gospodarstwo domowe692. Biuro gubernatora 
prowadziło księgowość i opracowywało sprawozdania i statystyki dla 
generalnej administracji. Gubernator nadzorował ich oraz działalność 
ekonomów, którzy zbierali się co miesiąc na sesjach u gubernatora. 

Z dawnego klucza szczeberskiego (bez świacka-Osoczników i Kurja
nek Wielkich) u tworzono g u b e r n i ę s z c z e b e r s k ą. Sięgał.a ona 
od Szurpił, Bokszów i Pomorza na północy do granicy dóbr krasnobor
skich i okolic Lipska na południu. W jej środku znalazły się dobra kame
dulskie. Na wschód od niej utworzono gubernię dąbrowską, w której 
powstał m.in. niewielki klucz lipski, obejmujący folwark Lipsk, założony 
na ziemiach na wschód od miasta 69', dawną wieś osocką Kurjanki Wiel
kie i miasto Lipsk. Osaczników i mieszczan lipskich zmuszono do pań
szczyzny. Do klucza perstuńskiego w tejże guberni przyłączono m.in. 
Świack-Ogrodniki, Markowce, Wołkusz, Hruszki i Rudę Mikaszowską. 
Z guberni szczeberskiej wyłączono puszcze i pewną ilość wsi w osobne 
leśnictwa (zob. o nich niżej), dlatego też przynalezności guberni i leś
nictw tworzyły szachownicę. Gubernię szczeberską podzielono na cztery 
klucze: szczeberski, turowski (siedziba zarządu w Turówce na zachód od 
Suwałk), pomorski (nazwa od Pomorza pod Sejnami) i suchorzecki (Su
chorzecz koło Filipowa). Do klucza pomorskiego weszły m.in. wsie To
bołowo, Ser-wski Las, Macharce i Strzelcowizna'"'· 

Władze guberni szczeberskiej i klucza szczeberskiego umieszczono 
w f o I w a r k  u S z c z e b r  a, położonym na północ od Szczebry (dziś 
siedziba nadleśnictwa). Na czele tej guberni stanął w 1769 r. Maciej Ta-

691 W aktach ekonomii zach-0wały się spisy ekonomów, ich urzędników zwanych 

regestrantami, namiestników, służby kluczowej i folwarcznej z danymi o ich obowiąz
kach, pensjach i innych rodzajach uposażenia. 

t>92 Tamże, nr 1035, k. 152 k. i nr 104-9, 10-11, 1.2 v. 
6SS Zespół budynków foli,varcz.nych, v.l tym dworek, zbudowano ok. 1780 r. „we

dług abrysu domów bośniackich" (_/\.GAD� Arch. Kameralne, nr 422, str. 35.) Na 

uroczysku Ostrów, również zabranym miastu. siał folwark Kobyla Szyja. W 1811 r. 

miesżczanie lipscy v..·ygrali proces 1. rządem Królestwa Polskiego i odzyskali :zagar

nięte ziemie folw. Lipsk i Kobyla Szyja), (tam:ie, KRSW 4761, k. 51-52). ł�olwark 
Lipsk zniesiono. W 1819 r. na przedmieściu Ostrów (Ostrowie) mieszkało 29 gospoda

rzy> w tym 5 Wnukowskich, 5 Łozowskich itd. (tamże, KRSW 488, str, 74). 

&JM. J. W i ś  n i e  w s k i. Dzieje osadnictwa w pow. sejneńskim,„1 o.c., str. 142-155. 
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deusz Eysymont, komornik pow. grodzieńskiego695• Eysymont szczególnie 
zasłużył się przy kolonizacji puszcz w drugiej połowie XVIII w„ którą 
prowadzi! „z władzy generalnego nad dobrami JKM stołowymi WXL ad
ministratora JWJP Tyzenhauza, podskarbiego WXLit„ mając zlecenie 
w puszczy JKM leśnictw perstuńskiego i prze!omskiego zgodne lasy do 
gruntu wyrobienia wedle przysad miastom i wsiom użytecznych z umó
wioną wolnością ludzi siedlić" 696• W 1780 r. Eysymont pisał, że będąc 
11 lat gubernatorem szczeberskim, założył, „mając na zleceniu na nowe 
kolonie pustosze lasem zarosłe rozdawać", jedno miasteczko i 21 wsi, 
w których osadził ponad 300 gospodarzy. Pisząc o jednym miasteczku 
ma na myśli Krasnopol w kluczu pomorskim, który założył na surowym 
korzeniu w 1770 r.'"· Za jego rządów powstało w kluczu turowskim 
miasteczko Jeleniewo, którego założenie sobie, rzecz dziwna, nie przy
pisuje"'''-

Także za jego czasów założono w kluczu szczeberskim m i  a s t e c z k o  
S z c z e b r a  (jest w 1783 r.), o czym też milczy. Widocznie sam uważał 
tylko Krasnopol za pełne miasto. Rzeczywiście tylko Krasnopol został 
zaplanowany z rozmachem. Otrzymał rynek i sieć ulic i osiedlono w nim 
wielu mieszczan. Natomiast w Jeleniewie i Szczebrze wymierzono tylko 
rnałe ryneczki bez sieci ulic i osiedlono w nich niewielu mieszczan. 
:VIiały to być niewielkie ośrodki rzemiosła i lokalnej wymiany handlo
wej. W latach 1 767/68 według „Obrachowania ekonomii grodzieńskiej 
i olickiej „ . "  kończono jeden i rozpoczynano budowę drugiego budynku 
dla rzemieślników w Szczebrze "'. Dotyczy to zapewne domów dla spo
rego zespołu rzemieślników · przy zarządzie guberni, a nie domów dla 
rzemieślników-mieszczan. Rynek w Szczebrze znajdował się w miejscu, 
gdzie dziś szosa suwalsko-augustowska zakręca i dochodzi do niej dawny 
trakt z Raczek. Dawną rudnię szczeberską zlikwidowano i zostawiono 
tylko młyu z foluszem. Karczme rozbudowano w duży zajazd, zwany 
austerią. W dalszym ciągu w Szczebrze miała siedzibę komora celna. 
W 1786 i 1792 r. miasteczko Szczebra liczyło zaledwie 1 1  domów oraz 
jeden dom pusty po Rederze. W Szczebrze był tylko jeden ślusarz. 
1 szewc i 1 garncarz. Rodzin w 1786 r. było 1 3  (o nazwiskach: Bagiński, 

695 Piszę o nim tamże, str. 143···-144, 171-173. Na terenie guberni szczeberskiej 
w tym samym ćuts:ie działał jeszcze drugi lVIaciej Eysymont, który był geon1etrą 
guberni od 1771 r. (CHAP-Lwów, F.181, op. 2, ad. 3b, nr 1031, k. 152. 

11s11 Zv.,Tot ten powtarza się na •ikartach" dawanych każdej w-si. 
"97 CIIAP-Lwów, F.181, op, 2, od. 3b1 nr 1049, k. 42; J. W i ś r: i e w s k i, Dzieje 

osadnictwa w pow. sejneńskim ... , o.c„ str. 144-148. 
698 Wieś założona rrliędzy 1765 a 1772 r., ruiasteczko między 1773 a 1780 r.; 

W. T r z e b  i il s k i, Działalność urbanistyczna„., o.c .• str. 16, 149; CHAP-Lwów, 
F.181, op. 2, od. 3b, nr 104!1, k. 50 v. 

e:w O Krasnopolu, Szczebrze, Jeleniewie patrz. W. T r z e b  i ń s k i, Działalność 
urbanistyczna„., o.c., str. 16. 17� 20, 24, 44, 55, 58--62. 149, )50, 155. 
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Krawcewicz, Kurzyniec, Maciukiewicz, Mocarski, Piotrowicz, Suchocki, 
Sulimowicz, Szybiło, Topolski, Truszkowski i '2 Wilczewskich). Do roku
1792 ubyli Kurzyniec i Topolski, a przybył Rudkowski. Nie zaliczano 
ich do kategorii mieszczan, lecz chłopów na ćzynszu (tak zwani ziemia
nie)700. Oczywiście nie są to wszyscy mieszkańcy Szczebry. Nie są tu 
wliczeni urzędnicy, czeladź, słu,żba dworska, rzemieślnicy z zarządu gu
berni, mieszkańcy młyna i austerii, a także urzędnicy komory celnej 
(intendent, pisarz) i ich niżsi pracownicy i służba. Także statystyka po
wyższa nie uwzględnia w ilości domów dworu, austerii, młyna, domów 
celnych i domów urzędników. Zgodnie z dążnością Tyzenhauza i jego 
następców do usamodzielniania pod każdym względem kluczy ekono
micznych utworzono parafie w Krasnopolu, Jeleniewie i Kaletniku oraz 
w Szczebrze (kościółek był już w 1 787, fundacja na polecenie króla Sta
nisława Augusta w 1793 r., erekcja parafii w 1785 r.). Do nowej parafii 
przyłączono liczne wsie ekonomiczne, nawet na południe od Augustowa, 
oddzielając je od parafii w Augustowie701. Szczebra, choć była przez 
prawie sto lat stolicą administracji gospodarczej na obszarze bez mała 
trzech powiatów (augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego), siedzibą 
paru urzędów i parafii, nigdy się nie rozwinęła i pozostała małą miej
scowością. W 1800 r. obejmowała zaledwie 46 domów i liczyła 219 miesz
kańców (w tym 32 Żydów). Było w niej zaledwie 6 rzemieślników (pie
karz, rzeźnik, kowal, szewc, 2 krawców) '°2• Najważniejszą bodaj z przy
czyn jej niedorozwoju była bliskość starszego ośrodka miejskiego, Augu
stowa, i stosunkowo słabe osadnictwo w pobliżu, które ze względu na 
kiepskie gleby okolicznych terenów puszc3ańskich nie mogło się sze
rzej rozwinąć. 

Kolonizacja w guberni szczeberskiej objęła głównie ziemie na północ 
i zachód od Suwałk. Bliżej kolonizowano górny bieg rzeki Szczebry. Za
łożono tu Żubrynek, Stoki, Lipowo, Sidory (na miejscu starszej małej 
osady) itd. W pobliżu Szczebry założono w tym czasie tylko dwie wsie 
ekonomiczne: G a t  n e (jest już w 1772 r.) i w uroczysku „U Wałów" 
wieś W a 1 n e (jest w 1 780 r.). Na wieś rolną zamieniono Rudę Danow
skie, która miała zwać się Danówką (dziś D a  n o w s k i e). Ich powstanie 
poprzedzały roboty leśne. Często bowiem na nowe wsie przeznaczano 
tereny, gdzie las znacznie już przetrzebiono. Również bywało tak, że 
najpierw miernicy wybierali w puszczy teren pod nową wieś, wymie
rzali ziemię pod jej pola i siedliska, następnie przybywali drwale, 
którzy wycinali las i wywozili drzewo. Pozostawione gorsze gatunki 
drzew, gałęzie, krzaki i karpinę potażnicy lub popielarze czy węglarze 

-7(1n AGAD, ASK, LVI, O. 10, I, str. l99v-200 i O. 10, II, k. 266v:..........267. 
701 W. K l a p k o  w s k i, Duszpasterstwo . .. , o.c., str. 18; AD-Łomża, akta par. 

Szczebra. 
702 J. W ą s i c  k i, Pruskie opisy ... , o.c., str. 138.
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przerabiali na potaż i węgiel drzewny. Stąd też początek niektórych 
wsi stanowiły budy drwali i popielarzy. Każda nowa wieś lub osobno 
osiedlający się chłop otrzymywały tak zwaną kartę z wyszczególnieniem 
praw, obowiązków i v•rymiaru wolnizny. Pisana według jednego schematu, 
zawierała zwrot p!rzytoczony na str. 255 i dalsze następujące słowa: 
„mocą danej mi władzy, wydając tę kartę, mężom (następują tu nazwiska 
osadników lub osadnika) pozwalam na uroczysku (tu jego nazwa) na 
wyznaczonej przysadzie budować się, lasy sposobne do gruntu i łąk, wedle 
zaznaczenia obwodnicy z porządku, jako idą półwłóki, na płozy wycinać, 
uprzątać i na grunt lub łąkę wydobywać z wolnością od wszelkiej płaty 
do lat 5. Którzy w wyrażonych wolności leciech budynki mieszkalne 
modelem pruskim z szczytami u wierzchu załamanymi wielkością po
dług wydanej miary lub też większe, aby tylko nie mniejsze oraz za
budowanie wszelkie ... wystawią" ""· 

Wznawiając w ekonomii gospodarkę folwarczna-pańszczyźnianą z,a
łożono również w guberni szczeberskiej nowe folwarki i rozbudowano 
dawne'"· Powiększono znacznie pola folwarku w Szczebrze (trzy pola: 
od miasta Szczebry, od Nowinki i przy Nowej Plancie). Dodano mu też 
łąki nad rz. Olszanką i Łozki kolo wsi Gatne, Powiększono także włą
czony do klucza szczeberskiego folwark w Kolnicy (pola: Podłaźnia, 
Pilowa, od Kolna) i łąki nad rz. Nettą oraz łąka Ciegielnia. Trzecim fOl
warkiem tego klucza został Koniecbór koło Raczek. Oba ostatnie folwarki 
zwano awulsami. Wszystkie trzy folwarki klucza szczeberskiego w 1783 r. 
obejmowały razem 78 włók, 21  morgi i 278 prętów, w tym 5 włók, 26 
morgów, 272 pręty gruntu lepszego, 14 włók, 1 8  morgów, 293 pręty 
gruntu średniego i aż 58 włók, 6 morgów i 1 3  prętów gruntu błotnego 
i jeszcze nie wyrobionego . .  Ponadto należały do nich 245 morgi, 236 prę
tów łąk'"· Założenie licznych nowych folwarków pociągnęło za sobą 
narzucenfe pańszczyzny na mieszkańców starych wsi, w tym również 
w 1778 r. na wielu osaczników, a także na nowych osadników. Wprowa
dzenie pańszczyzny było jednym z głównych wstecznych pociągnięć 
reform Tyzenhauza. Było to też przeciwne temu, co głosił i robił kan
clerz Joachim Chreptowicz, właściciel Krasnego .Boru. Pańszczyznę wpro
wadzono w sposób bezwzględny, dochody z ekonomii początkowo wzrosły 
więc pięciokrotnie70'. Każdy chłop z części swego gruntu, tak zwanego 
sadzibnego, odbywał pańszczyznę, a z gruntu tak zwanego przyjemnego 
(tj. przyjętego dodatkowo) płacił czynsz. Ponadto narzucono ciężkie 
szarwarki. Robocizny chłopskiej nie pobierano mechanicznie, starano 

'103 AGAD, A:reh. Kameralne, nr 295, nr 11. 
704 QCQmetra ).larkiewicz pisał, że na nowo powymierzał pQla folwarków niegdyś 

przez rewizorów zniesionych i założył też wiele nowych folwarków {CHAP-Lwów, 
F. 181, op. 2, od. 3b, nr lfr35, k. 150-150v). 

10;; Tamie, nr 1050 i nr 1052§ k. 9. 
100 s. K o ś c i  a ł k o  w s k i, Ze studiów.„� o.c., str. 13�138.

17 studia i materiały 
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się wykorzystać ją jak najekonomiczniej, stąd też w aktach znajdują 
się obliczenia, ile potrzeba siły roboczej na każdy rodzaj pracy. Powtór
ne założenie zniesionych w XVII w. folwarków i wprowadzenie pań
szczyzny stało się wkrótce według raportów gubernatorów i ekonomów 
główną przyczyną strat gospodarczych w dobrach ekonomicznych i znisz
czenia poddanych. Wśród zarzutów wysuniętych przeciwko Tyzenhauzo
wi podniesiono, że chciał on pod koniec swych rządów ukryć spadek 
ilości poddanych. Miał on zniszczyć inwentarze z 1765 i 1777 r. sporzą
dzając w zamian nowe z mniejszą ilością poddanych w 1765 r. Jeszcze 
tuż przed swoim upadkiem „inne robocizny z ostatnim uciemiężeniem 
poddanych wymyślone wprowadzić zamierzał" 707. 

W 1780 r. król Stanisław August odebrał Tyzenhauzowi zarząd dóbr 
stołowych, przekazując go Franciszkowi Rzewuskiemu, marszałkowi na
dwornemu koronnemu 708• Urzędnicy Rzewuskiego rozesłali do guberna
torów, ekonomów, leśniczych i innych urzędnik6w kwestionariusze z sze
regiem pytań, dotyczących stanu gospodarczego poszczególnych guberni, 
kluczy, leśnictw i działów gospodarczych ekonomii. W odpowiedzi napły
nęła wielka ilość raportów i rezolucji, podających dane statystyczne, 
uwagi o stanie dóbr wraz z postulatami i sposobami naprawy. Przebijała 
w nich krytyczna ocena ostatnich łat rządów Tyzenhauza, a zwłaszcza 
wprowadzenia folwarków i pańszczyzny. Gubernator szczeberski, Maciej 
Eysymont pisał, że sytuacja poddaństwa jest zła, „ludzie z wielu stron 
na nowe kolonie zgromadzeni pańszczyzny cierpieć nie mogą". Postuluje 
więc zmniejszenie robót folwarcznych i oczynszowanie jak największej 
ilości chłopów. Gdy to zostanie uczynione, wówczas także „w krótkich 
latach powiększy się ludność w nowosielcach na obszernych pustoszach", 
i to przy małych wydatkach na zapomogi. Dzięki temu wzrośnie intrata 
ekonomii i sytuacja włościan w guberni szczeberskiej 709• Rzewuski tylko 
częściowo spełnił postulaty gubernatorów i prośby chłopów. Zwolnił 
częściowo z ciężarów, daremszczyzny, szarwaków, z plewidła, podlewania, 
sprz-ątania ogrodów folwarcznych, obierania chmielu, moczenia i tarcia 
włókna, z polowy stróży, z opłat poleśnego, z daniny z grzybów, orzechów, 
miodów od uli domowych, z polowy składki komunalnej'"· 

W 1783 r. administrację ekonomii objął bratanek królewski Stanisław 
Poniatowski, podskarbi wielki litewski. Rzewuski i Poniatowski zaczęli 
ponownie dawać poszczególne gubernie i klucze w dzierżawę. W 1780 r. 
Antoni Kossakowski, pisarz ziemski kowieński, wziął w -dzierżawę gu
bernię szczeberską, którą przeniesiono z ekonomii grodzieńskiej do olic-

7o1 CHAP-Lwów, F.181, op. 2, od. 3b, nr 1052, k. 92-'-95. 
7os Brudnopis aktu c;idebrania dóbr stołowych od Tyzenhauza tamże, nr 1052, 

k. 90. Uniwersał" Rzewuskiego o przejęciu administracji ekonomii grodzieńskiej 
tamże, nr 1049, k. 48. 

709 Tamże, nr 1049, k. 44v. 
7rn Tamże, nr 1049, k. 78v. _ 
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kiej711. Następnie w 1782 r. wydzierżawiono klucz szczeberski i sucho
rzecki generałowi Józefowi Puzynie, staroście michallskiemu'"· Ci dzier
żawcy nie byli już samowładnymi panami, gdyż ich działalność kontrolo
wała generalna administrac ja w Grodnie. Wglądała ona w całość 
gospodarki, a zwłaszcza w stan zasiedlenia wsi. 1Sprawdzała, czy ilość 
gospodarzy nie ulega zmniejszeniu, czy się ich stan majątkowy (ilość 
posiadanej ziemi, bydła, świń itd.) nie zmniejsza. 

W dalszym też ciągu prowadzono kolonizację według wcześniej opra
cowanego planu zasiedlania całej ekonomii. W tym też czasie założono 
trzy ncwe wsie na miejscu bud, na południe od Jeziora Sajno, w puszczy 
zabranej miastu Augustów. B u d  a G 1 i n i s k  i jest już w 1775 r., 
a O s  o w y  G r ą d  - w 1 777 r. W 1782 r. geometra Hornberger na 
polecenie Puzyny wymierzył na miejscu Budy Gliniski i jej okolicy no
wą wieś. Spotkało się to z protestem dwóch strzelców tam mieszkających. 
W swej suplice do władz ekonomii twierdzili oni, że zostali tutaj osiedleni 
przed 7 laty przez Eysymonta jako strzelcy i sami las „wyrobili" na 
pola. Teraz Puzyna wyrzuca ich i każe się przenieść do lasu na nowe 
wyrabianie . .  Teden ze strzelców, Wojciech Żukowski, przybył tu z Żar
nowa wraz z całym inwentarzem i bydłem, a drugi - Stanisław Koren
kiewicz - z Twardego Rogu. Urzędnicy ekonomii zapytani w tej sprawie 
odpowiedzieli, że nowa wieś jest zakładana zgodnie z planem i że nowi 
osadnicy już się zapisali, poza tym lasu nie trzebili owi strzelcy, lecz 
„budy skarbowe". Ci strzelcy doprowadzili tylko wyrabianie S\'i>-ych pól 
do końca713. Nowa wieś pod nazwą Gliniszcze, dziś Gliniszki lub Gliniski, 
została zasiedlona w 1783 r. Wśród jej pierwszych mieszkańców znaleźli 
się obaj strzelcy (Żukowskiego później zastąpił Tadeusz Raczkowski), 
Lebiedziński, Rabczyński, Jasiukiewicz, Jabłonowski i 3 Urynowiczów �·· 
razem 9 gospodarzy714. 

Obok Glinisk wymierzono jeszcze dwie wsie - O s  o w y  G r ą d 
i P o  n i z i e, które też zasiedlono w 1 783 r. W Osowym Grądzie który 
miał się zwać Osowa (nazwa ta też się nie utrzyma.la) osadzono 1 3  

gospodarzy (Nalewajka, Niedźwiedzki, Orbik, Pisarzewicz, Stefanowski, 
Szczerba, Zawadzki, 2 Joków, 2 Pieczków i 2 Wasilewskich), a w Poniziu 
1 1  (Aplikowski, 2 Borkowskich, Kamiński, Korbiei, Krysztofowicz, No
wik, Rudkowski, Wojcik, Wyszyński i Zarzecki). Nowych -0sadników brano 
ze starych wsi ekonomii, a także z Augustowa i jego przedmieść. Ko-

'111 Tamże, nr 1049, k. 80-84v. 
112 Tamże, nr 1050. k, 166. Dnia 4.V.1792 r. przedłużenie arendy (Archiw Carstwa 

Polskogo, o.c„ cz. I, str. 67)� Józef Puzyna był posłem na sejm wielki i- żołnierzem 
Kawalerii Narodowej; odznaczony orderem św. Stanisława. Pochodził on z okolicy, 
jego ojciec Antoni był starostą wisztynieckim, a stryj Tadeusz - starostą fili
powskim. 

17* 

7 13 CHAP-Lwów, F.181, op. 2, od. 3b, nr 1050, k. 166. 
"' AGAD. ASK, LVI, O.IO, I, k. 208. 
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rzystano również ze zbiegów z dóbr szlacheckich i starościńskich. Osie
dlano także Mazurów, którzy w tym czasie licznie napłynęli z Prus na 
teren pow. suwalskiego i mniej licznie pow. augustowskiego . (W Osowym 
Grądzie np. osiedlił się Maciej Zawadzki z Prus) już w pocz. XVIII w, 
przenosili się oni na teren augustowski. Tych Polaków z Mazur zwano 
Prusakami. Stworzyli oni główną podstawę miejscowej ludności ewan
gelickiej (osiedlali się też w Augustowie -- w 1783 ·- 1 5  osób), Nowi 
osadnicy, których wolność od ciężarów jeszcze nie upłynęła, byli zwani 
nowiakami. W kolonizacji brała udział prawie wyłącznie 1 udność polska. 

Wśród nowych osadników nie brak było takich, którzy wziąwszy 
zapomogę na osiedlenie się, uciekali. Inni znowu nie mogli prowadzić 
gospodarki po upływie wolności od podatków i ciF.żarów. W raportach 
niektórych guberni informowano o „wysz!ych chłopach", np. w spra
wozdaniu z guberni janowskiej 'są dane z lat 1 770-1780. Wyszło z niej 
w tych latach 38 gospodarzy osiadłych i 27 pokątnych (razem z rodzinami 
169 osób). Przyczyny i sposoby odejścia były różne. W 1 722 r. ze wsi 
Kisielany wyszedł Jan Naruk z żoną, synem, koniem, krową i wołem do 
.Jasionowa nad Nettą. 'vV 1 771  r. bezdzietna wdowa Janowiczowa ze wsi 

Jaziewo wyszła p o  śmierci męża, nie mając „żadnego sposobu od gos
podarstwa utrzymania". Mateusz Andryka ze wsi Mogielnica, wysiany na 
flis w 1 774 r. za czasów rządów Rakinta w tej guberni nie powrócił, 
a żona jego wkrótce zmarła. Opustoszałe gospodarstwa i włóki, zwane 

pustoszami, starano się natychmiast osadzić innymi gospodarzami. Od
powiadali za to urzędnicy ekonomii m. 

Stąd też w spisach wsi Gliniski, Osowy Grąd i Ponizie z 1 792 r. 
widzimy częściowo inne nazwiska. W Gliniskach na 15 gospodarzy jest 
aż 1 1  nowych (Brodziewski, Jagłowski, Kojkało, Kondratowicz, Michnie
wicz, Osowski, Raczkowski, Rzepnicki, Suchocki, Szusta i Zarzecki). Ubyli 
Jabłonowski, Lebiedziński, Żukowski i 3 Urynowiczów, a pozostało tylko 
3 :  Jasiukiewicz, Koronkiewicz i Rabczyński. Potomkowie osadników, któ
rzy tu mieszkali w 1792 r„ w większości mieszkają do dzisiaj. 

W Osowym Grądzie w 1 792 r. na 18 gospodarzy jest 7 nowych nazwisk 
(Recko, Rybakiewicz, Bondzio, 2 Chwiećków, Treyga i Malinowski), ubyły 
4 nazwiska (Nalewajka, Pieczko, Pisarzewicz i Szczerba), pozostało 6 (Joka, 
Niedźwiedzki, Orbik, Stefanowski, Wasilewski i Zawadzki). Najtrwalsze 
byłó nowe osadnictwo w Poniziu, gdyż w 1792 r. na 12 gospodarzy było 
tylko 3 nowych (o dwóch nazwiskach: Bujnowski, 2 Szyszkowskich), 
a ubyło też trzech (Kamiński, Krysztofowicz i Rudkowski). Od tych 
osadników pochodzi znaczny procent dzisiejszych mieszkańców tych wsi, 

Przy wymierzaniu nowych wsi i przemierzaniu starych starano się 

7u. CHAP-I�wów, F. 181 op. 2 od. 3b, nr 1035, k. 85, 87v, 88v. 
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Rodziny zani.ieszkale w XV"III-XX w.ni; 

Ilość rodzin 
N;łZ'Wlsko 

1786 1792 1870 1937 

Osowy Grąd 
Joka 2 2 2 
Niedźwiedzki 1 1 I 
\Vasilewski 2 4 4 
:\ialinnwski 1 2 

RITTIC!U 9 
Ogół rodzin 29 
Procent og&u 3 1 %  

Gil niski 
Jasiukiewicz 1 1 1 I 
Koronkiewicz 1 1 4 2 
l!abczyń,ki 1 1 I 
Kqjkało 1 I 
Jagłowski i 1 i 2 
Michniewicz 1 I 1 

' 
� 

Osowski 1 4 i 4 
Suchocki - 1 1 ' 1 
Szusta - 1 2 I � 

Za:r:zeclti - 1 1 1 

Razem 3 10 18 10 
Ogół rodzin I 9 14 35 
Procent 33o/� 71 �{: 21% 

Ponizie ! 
A„plikowski I 1 1 2 
Korbie! I 1 1 
Borkowski I 2 2 
Nowik l I 2 I\llójcik 1 1 1 
Wyszyński I I 1 I 5 

Zarzecki I 1 1 I 
Bujnuv.·ski - 1 
Szyszkowski - 2 

I == 8 ! 12 1 0  

I Ogól rod.zin 1 1  

i 
12 

i Procent 72% 100% 

115 Dane z 1870 r. ze spisu mieszkańców parafii augustowskiej w Arch. Par. 

w Augustowie (brak kilku kartek uniemożliwia dokładne obliczenie). Dane z 1937 r. 
ze spisu gospodarzy tych wsi w „Dzienniku Urzędowym \Voj. Białostockiego", R. 1937, 
str, 680-682. 
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wydzielić zwarte pola i odbierano pola leśne m. W zamian powiększano 
areał przyległy do wsi. Niektóre wsie utrzymały w swym posiadaniu 
położone w puszczy łąki, a czasami nawet kawałki pól. Szczebra miała 
łąki Stawiska i Łozki koło Gatnego; wieś Danowskie pole w Borze 
i Kozim Lasku ; Kurjanki Małe w uroczysku Wasiłówka; wieś No
winka - zaścianek koło mostu Olszanka; wieś Osowy Grąd -- morgi 
w uroczysku Po gorzała Biel (dziś bagno i łąka Pogorzałka na wschód 
od wsi); wieś Kolnica w uroczysku Pauchowy Grąd (dziś Puchowe 
Grądy na południe od Podborowej), w uroczysku Rzepisk! (dziś wieś tej 
nazwy), w uroczysku Weysowizna (dziś wieś Podwejsowizna); Ruda 
Sajenek w uroczysku Kierszek (dziś Kiekrz na południe od wsi); Ruda 
Wojciech łąki nad Klonownicą i w Lipkach; Ruda Gorczyca -- nad 
Płaską i u Królowej Wody; wieś Serwy - obok w lesie i na wyspie 
Dębowo71•. Utrzymywała się więc, a nawet na nowo tworzyła szachownica 
własnośeio\.va. 

Klucz szczebers:ki vv 1atacłi 1783�1796

I Ilość . Ilość włók Ilość miesz� 

pań.szczy- chłopski.eh katlcÓ>\' 
� c '<l . I Rok i ni.ani § (;' (;' „ •N �- I t'Q � � s • o razem ;;; ·� I � sprzę- ·a " ·� "O � t: � ·� :g piesi � "O :;;. .� � N 

żajni ·;; 2 o 8 I 
k 8 ,fi i " " Q c : o. " k 

1783 136 6 49 1 43 1 11  247 . ! 552 i 497 1049
1786 136 9 27 22 8 3 3  3 1 1  249 202 26 551 483 1034 
1789 165 10 74 8 - ·--� 13 270 

2; I 608 515 1123 
1792 145 33 87 l1  6 ! - 15 297 219 : 656 I 580 1236 

: 

Brak źródeł uniemożliwia uchwycenie całości procesu osadniczego 
w kluczu szczeberskim, a zwłaszcza kolejność powstawania wsi. Ni.e mo
żemy też dokładnie ustalić, ilu w tym czasie przybyło nowych osadników. 
Dysponujemy tylko wyźej przytoczoną informacją Eysymonta, dotyczącą 
całej rozległej guberni, o osiedleniu w niej ponad 300 gospodarzy. Sto
sunkowo niewiele z tego przypada na okolice Augustowa, gdyż zasięg 
kolonizacji w puszczy nie był wielki i nowych wsi powstało tu niewiele. 
Wzrost zaludnienia był jednak stały. Poniższe tabele ilustrują końcowy 
stan kolonizacji z czasów Tyzenhauza i Eysymonta, a także dalszy jej 
rozwój. Opracowano je na podstawie obliczeń gubernatorów i bogatych 
w treść inwentarzy, które zawierają imienne wykazy wszystkich gospo
darzy z opisem stanu ich gospodarstw (ilość posiadanej ziemi, jej jakość, 

711 W aktach ekonomii z 1783 r. jest polecenie odbieirania tych poletek w puszczy, 
gdyi „szkodliwe są skutki w używaniu gruntów z puszczy ... i lasów spustoszenie" 
(CHAP-Lwów, F. 181, op. 2, ód. 3b, nr 1033, k. 79). 

"' AGAD, ASK, LVI, 0.10. I, k. 195--213. 
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ilość koni, wołów itp.), wyliczeniem członków rodzin (imiona i wiek) 
i określeniem kategorii gospodarza n•. 

Nawet w tak krótkim okresie czasu widoczne jest zwiększenie się za
ludnienia wsi puszczańskich i rólnych w kluczu szczeberskim. Widoczny 
jest też wzrost ilości włók zagospodarowanych przez chłopów, choć między 
1783 a 1792 r. nie powstała żadna nowa wieś ekonomiczna. Oznacza to, że 
wsiom już istniejącym dodawane włóki, np. wsi Gatne dodano 3 włóki 
11  morgów (w 1790 r. na dodanych 20 morgach osiedlili się nowiacy Pa
weł Orlowski i Jan Gabek) 720• Nie wszystkie włóki były już wyrobione 
i osiedlone. W 1786 r. połowa włók we wsi Nowinka była jeszcze w zaroś
lach. Czterech chłopów z tej wsi wyrabiało swoje pola. Trochę było włók 
w zaroślach we wsi Walne, Kolnica, Sidory, Choćki oraz w należącym do 
klucza pomorskiego Serwskim Lesie. Wyrabiane jeszcze były pola w trzech 
najmłodszych wsiach: w Gliniskach, Osowym Grądzie i Poniziu. Inne wsie 
miały swe pola w całości pod uprawą. 

Zmiany w strukturze społecznej chłopów klucza szczeberskiego mimo 
postulatów gubernatorów nie były wielkie. Podstawowa kategoria chło
�w - chłopi pańszczyźniani - została utrzymana. Jedynie po pewnym 
wzroście nastąpił spadek ilości chłopów sprzężajnych przy zwiększeniu się 
liczby chłopów odbywających pańszczyznę pieszą. Oznacza to nasilenie się 
procesu drobnienia gospodarstw chłopskich. Nov;ym objawem było zwię
.kszenie się ilości chłopów siedzących na czynszu (ziemianie i rudnicy), do 
których dochodzili nowi osadnicy (nowiacy) po upływie wolnizny. Roz
patrzmy jeszcze wewnętrzną strukturę wsi klucza szczeberskiego w je
dnym roku, z podziałem na wsie starsze i młodsze '"· 

Gospodarstwa we wsiach założonych po 1765 r. stanowlly 43"/o ilości 
wszystkich gospodarstw w 1786 r.,  a w 1792 r. - 48"/o. Na trzy najmłodsze 
wsie (Osowa, Ponizie i Gliniszcze) przypada 1 3"/o. Gdybyśmy mogli doli
czyć ilość nowych gospodarstw, które założono we wsiach starszych po ro
ku 1765, wówczas procent nowych gospodarstw byłby dużo większy. Po
niższa tabela pokazuje nam, że ;pańszczyznę narzucono zarówno starej 
wsi osockiej (Kurjanki) i czynszowej (Choćki), jak i nowej wsi osockiej 
(Kolnica Wielka). Pańszczyzną zostali także obciążeni chłopi wsi założo
nych w pierwszej połowie XVIII w„ jak i w latach 1765-1780. Jedynie 
wsie puszczańskie i przemysłowe utrzymały wolność od pańszczyzny. 
Wsiom zakładanym i:o 1780 r. już nie narzucano robocizn. Chłopów sie
dzących na czynszu, nazwanych ziemianami, nie było wielu. Także mało 
było kątników uposażonych czasami w 1--2 morgi. Wśród mieszkańców 

'i'l9 Dane z 1783 i 1786 r. \V AGAD, ASK, LVI� 0.10, I, k. 195---213; z 1789 r. 

tamże na k. 266v-267; z 1792 r. - tamże w t. II. Dane o Kolnicy, która w 1789 

i 1 792 r. była odłączona od klucza szcz.eberskiego, doliczyłem. 

"' AGAD, ASK, 0.10. II, k. 260. 
·121 Dane na tej tabeli pochodzą z innej daty dziennej roku 1786, stąd też pe\vne 

rozbieżności z tabelą na str. 262. 



Klucz szczeberskł i czę:Sć pomorskiego w 1786 r. 

ÓV."Gzesna nuzwa v.;;i 
Pańszczyź. 

zie� rud„ kąt� niedo„ 

Ra=n 

ofi- gospodarzy 
Areał l\1ieszkańcy 

mianie nicy nicy cy łężni ci:'lnci 1786 1792 wł. mr. pręt. 1786 1792 

Klucz szczeberski 
Wsie starsze 

Kolnica Wielka 36 1 38 39 22 4 104 172 176 

Kurjanki 18 1 20 22 31 10 292 53 95 

Choćki IO 1 2 1 4  14 14 4 259 30 45 

Szczebra 2 7 1 11 11  6 15 7 42 50 
\;; Nov;inka 6 4 10 12 9 7 166 48 59 "' 
.= Serwy 9 9 9 8 7 179 40 44 

D;tnhwka. 5 5 5 4 7 158 22 23 

Ruda Strękowizna 6 2 8 8 3 1 2  98 31 43 
Ruda Gorczyca 5 3 8 8 2 5 122 27 39 
Ruda Sajenek 7 7 6 2 4 221 28 25 

Ruda Wojciech 5 5 7 1 3 227 27 28 

Smolnica Płaska 1 9 4 24 37 6 34 

Ruda Komaszówka 2 2 2 28 198 7 13 

Urocz. Obuchowizoa 2 2 2 17 75 7 2 

Razem 77 2 23 22 7 2 7 140 154 111 4 43 540 676 



Wsie nowsze 
Sidory 

Lipawa 

Osowa 

Stoki 

Walna 

Ponizie 

Gatna 

Gliniszcze 

Żubrynek 

Razen1 

17 1 
12 2 

13 
8 1 2 
8 2 1 

11 
7 2 

9 
7 2 

19 22 
14 14 
13 18 
12 14 
12 13 
11 13 
10 18 
9 15 
9 13 

1 
1 
9 
o 
3 
9 
9 
8 

12 
14 
7 

59 I 7 I 4 I 
_ 

I 33 I 4 109 140 104 
- ;;:;; kl•cz------�--l-�--l-;1-r ; -l-8 I 33 I 3 I 11 249 294 i 215

6

----------- ___ ] _____ _ _  --------�-

7

-+--

6 7 
Z klucza pomorskiego 

Serwskie Pole 

Tobołowo 

Macharce 

Ruda Strzelcowizna 

4 
4 
2 6 2 

4 
4 

10 

5 
6 

1 1  

2 
3 
5 

19 
22 
9 

18 
1 
1 
3 
1 

13 

2 

6 

17 
10 
28 
6 

236 80 87 
258 47 43 
161 51 85 
172 49 56 
278 50 64 
206 31 46 
94 53 87 
57 43 54 

167 24 44 

129 1 428 1 566 

172 1 968 1 114;--

I 
67 22 22 
31 13 

266 19 
262 46 

12 
29 
46 

-----------

-----�---�-----------
-

---------- -----------
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wsi w tym czasie pojawiła się nowa kategoria wolnej ludności - ofi
cianci, w której znajdowali się chłopi, pełniący funkcje podwójcich, ław
ników i bośniaków. Bośniacy byli zobowiązani do odbywania służby przy 
urzędach administracji (6 razy w roku po tygodniu) i przewożenia dyspo
zycji urzędowych. Zastąpili oni dawnych bojarów putnych. W kluczu 
szczeberskim trzech takich bośniaków mieszkało w Nowince (Kolenda, 
Baranowski, Przekop). Dziesiętników wybieranych z chłopów nie zali
czano do oficiantów i nie zwalniano z ciężarów dworskich. 

Wielkość nowych wsi nie była jednakowa, ale przeważały wśród nich 
wsie małe i średnie. Żadna z nich wielkością nie dorównywała starym 
Kurjankom. Wsie puszczańskie rudników i smolarzy przeważnie były 
małe, a nawet bardzo małe. Pod względem ilości mieszkańców nie były 
to jeszcze wsie ludne (poza Kolnicą Wielką). Poza nieznacznym spadkiem 
w paru wsiach wszędzie widoczny jest wzrost zaludnienia. Ten drobny 
spadek mógł być spowodowany odejściem do innych wsi dorosłych dzieci, 
rzadziej całych rodzin. 

Do danych z lat 1 789 i 1792 dodawałem liczby o Kolnicy Wielkiej, 
która wraz z folwarkiem Kolnicą Małą zostały wydzielone w osobną dzier
żawę. Wzrosły bowiem jeszcze bardziej tendencje dzielenia dóbr stoło
wych na mniejsze dzierżawy. Na nowo też zaczęto nadawać w dożywocia 
folwarki, puste włóki, a nawet obręby leśne z prawem ich zasiedlenia. 
Generał Józef Puzyna, dzierżawca klucza szczeberskiego, a w końcu admi
nistrator ekonomii, dostał od króla w dożywocie włóki nad rzeką Olszanką, 
na których założył sobie folwark O 1 s z a n k ę i obok osiedlił chłopów. 
W 1792 r. dzierżawa ta obejmowała 1 dym folwarczny i 12  dymów rol
niczych 722. Bezżenny Puzyna cedował te włóki w dożywocie Mariannie 
Teresie Gartenberg-Górosadzkiej, która wychodząc za mąż za szambela
na królewskiego, Baltazara Kujawskiego, ustąpiła ją swemu mężowi 
w 1796 r. W 1 800 r. Puzyna zrzekł się wszystkich praw na rzecz Ku
jawskiego, ponieważ ten dobrze gospodaruje, osadza ludzi, wzniósł dwór, 
budynki i karczmy'"· ów dwór w Olszance był jednym z najcenniej
szych zabytków budownictwa drewnianego w pow. augustowskim. Nie
stety, w 1962 r. spłonął. Gospodarujący odtąd Baltazar Kujawski pocho
dził z mieszczan rajgrodzkich, Kujawów. Był rzadkim przykładem przej
ścia małomiasteczkowego mieszczanina do stanu szlacheckiego724. Jego 

722 CHAP-Wilno, nr 11316, k. 423v. 
723 PAP-Suwałki, ks. notar., t. II, nr 65 i 66. 
724 Jego ojciec Franciszek Kujawa ożenił się w 1763 r. ze szlachcianką Rozalią 

Kołakowską z Grabowa (żona 2 v. Tadeusza Heybowicza). Był on oficjalistą w dwo
rach. Jego syn Baltazar ·zrobił karierę, został szambelanem królewskim. W XIX w. 
przez kilkadziesiąt lat z wyboru szlacheckiego był sędzią pokojU; (zm. -

17 .II.1839 r.). 
Działał w różnych organizacjach szlacheckich, wybijając się wśród obywateli pod 
Augustowem. Chcąc uzyskać potwierdzenie szlachectwa, przedłożył fałszywy wywód 
szlachecki i sfałszowane metryki (podaje go A. B o  n i e  c k  i, Herbarz ... , o.c., t. XIII, 
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potomkowie dzierżyli Olszankę do początków XX w. W dzierżawie tej 
założono trzy wsie. W pobliżu folwarku - wieś ogrodników folwarcz" 
nych, tj. chłopów osadzonych na ogrodach i zobowiązanych do stałej 
pracy na folwarku. Nosiła ona początkowo nazwę Z i e  1 o n a lub Ogrod
niki, a później J u r y z  d y  k a. Z drugiej strony folwarku lokowano 
wieś O 1 s z a n k ę i na południu wieś S z c z e p k i  725 na miejscu Bu
dy Szczepki (buda wzmiankowana w 1781 i 1793 r.). Do dzierżawy tej po
nadto należały późniejsze osady położone w pobliżu J ez. Serwy: osada 
C z  a r  n y  B r ó d  (jest w 1,787 r.) i m ł y n  n a S u c h e j  R z e c  z c e, 
wpadającej z południo-zachodu do J ez. Serwy (na mapie Textora-Sotz
manna pod nazwą Nowy Młyn). W XIX w. doszła jeszcze wieś B a r
s z c z  o w a G ó r  a (jest w 1826 r.) i karczma Kujawy na nowej szosie 
(na południe od dworu), nazwana tak od Kujawskich. 

Społeczny awans Kujawskiego zapewne nastąpił poprzez pracę w biu
rach ekonomii. W ten sposób do szlachty weszło więcej urzędników eko
nomicznych, którzy pochodzili z mieszczan, a nawet synów chłopskich. 
Dostawali oni w doży0ocie, czasem nawet w emfiteuzę do paru pokoleń 
po kilka włók, na których zakładali folwarczki, płacąc w zamian czynsz, 
zwany ,w XIX w. kanonem. Część z nich ,wykupili w XIX w. dając po
czątek dalszym prywatnym mająteczkom lub dużym gospodarstwom rol
nym, zwanym koloniami czynszowymi. Większość z nich powstała koło 
Suwałk. Bliżej Augustowa poza dzierżawą Olszanką i Kolnicą 726, powstał 
jeszcze C i s ó w e k, nadany gdzieś w końcu XVIII w. W 1810  r. posia
dał go Jan Kulbacki, potomek Kulbaków osaczników, setników osoc
kich (1541 setnik Jacka Kulbaczyc), strzelców lub strażników puszczań
skich (1786 - Maciej Kulbacki), którzy od końca XVI w. siedzieli 
w Kurjankach pod Raczkami. Wykupiony od rządu w 1875 r. liczył wte
dy 147 morgów727. 

W dalszym ciągu osobnymi dzierżawcami były Jastrzębna i Krasne 
oraz -maleńkie: Czarnucha, Serwski Las i Borowizna. Posesorem J as
trzębnej był w latach 1 780-1784 jakiś Olizarowicz, po nim pani Woł
kowicka. W 1789 r. wydzierżawiono Jastrzębnę Bouffałowi, .a w 1792 -

str. 127). W metrykach par. Bargłów i Rajgród są wpisane prawdziwe i później do
pisane fałszywe metryki jego rodziny. Jego potomkowie (1839-1885 syn Bolesłav.1 
Ktijawski, sędzia pokoju, od 1885 tego synowie Stanisław i Kazimierz K.) trzymali 
Olszankę w wieczystej dzierżawie, kupił ją dopiero wieczysty dzierżawca (od lłl04 r.) 
-Stanisław Ważyński w 1928 r. (PAP-Suwałki, ks. hip. Wigry). 

'125 Łąki - szczepki były nadane niegdyś" rudnikom Gawrychom. W 1781 r. w uro
czysku Szczepki dostała 10 morgów łąk błotnych nowa parafia w Krasnopolu (A. 
P o  ł u j a  ń s k i, Wędrówki. .. , o.c., str. 112). 

'126 Nie wiem, kto trzymał , w XVIII w. Kolnicę. W ciągu XIX w. była ona też 
wieczystą dzierżawą, którą posiadał Jan Henryk Bauin (w 1812), Wincenty Smolski 
w 1833-1849, Stanisław Smolski 1849-1851, Jan i Bolesław Wietcy z Paulinem 
Janiszewskim 1851-1873, Świdowie od· 1873 r. (PAP-Suwałki, ks. hip. Wigry). 

727 PAP-Suwałki, ks. notar„ t. II_ nr 156; Słownik geograficzny ... , o.c., t: I, str. 706. 
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Rohrom; jeszcze w 1796 r. siedziała w niej wdowa Rohrowa72". Krasne 
w 1 784-1789 miała w dożywociu pani Helmanowa, a Borowiznę około 
1780 pani Wilczycowa. Czarnuchę bardzo długo (w latach 1768-1792) 
trzymał Wojciech Dymiński lub Dmiński, od 1793 do 1815  Paweł Su
chocki, a Serwski Las - Karol Treykowski (w latach 1757-1794). Wśród 
tych dzierżaw największa była J a  s t r  z ę b n a. W 1789 r. obejmowała 
ona folwark Jastrzębna (1 dym i 8 mieszkańców), wieś Jastrzębną (52 
dymy gruntowe, 13  ogrodniczych, 3 chałupnicze i 313 mieszkańców) 
i wieś Hruskie (10 dymów gruntowych i 54 mieszkańców); mieszkało 
w niej też 9 Żydów. Według inwentarza z 1792 r. na 26 włókach i 3 mor
gach w J astrzębnej siedziało 69 gospodarzy, w tym 45 sprzężajnych, 
1 pieszy, 1 bośniak, 1 wójt, 1 ławnik, 1 podwojski, 1 gajowy, 1 1  ogrodni
ków, 7 niedołężnych. Liczyła wtedy 329 osób. Między 1789 a 1792 r. osie
dliło się w niej 3 gospodarzy, w tym 2 pańszczyźnianych i 1 ogrodnik. 
Wieś Hruszki (Hruskie), uposażona w 2,5 włóki „dla niezręczności służe
nia powinności" była osadzona na czynszu ziemiańskim. W 1792 r. było 
w niej 1 0  gospodarzy i 56 mieszkańców. W 1796 r. w całej dzierżawie 
było 36 włók, 1 0  morgów, 87  dymów i 409 mieszkańców. Wieś Jastrzębna 
w ogóle była największą wsią wśród królewskich wsi założonych w pusz
czy kolo Augustowa. Inne dzierżawy: Balinka, Kobyla Szyja i Świderek 
włączono do leśnictwa 12•. 

Wyrazem zagęszczającego się w puszczy osadnictwa było powstanie 
p a r  a f i  i w S z c z e  b r z e. Stwierdza to też akt erekcji parafii z 6. XIL 
1795 r„ "że dla licznej ludności wsi odległych od starych parafii należy 
założyć nową"'°· Przyłączono do niej 1 miasteczko (Szczebra), 18  wsi, 
2 budy (Żyliny i Szczepki), 3 rudy (Strękowizna, Wojciech i Sajenko) 
i 1 kaplicę (Studzieniczne). Król Stanisław August, uposażając na prośbę 
generalnej administracji ekonomii nowy kościół „ku wygodzie dawnych 
włościan i nowoosiedlających się ludzi", nadał mu przywilejem z 24.VII. 

1 79 3  r. 6 włók i 8 morgów „pustoszy lasem zarosłej przy wsi Gatnej, do 
klucza szczeberskiego należącej, na wyrobek gruntu zdatnych, a osobno 
nad rzeką Olszanką gruntu morgów 20  na łąki zdatnego w kwaterze 
szczeberskiej sytuowanych" oraz w Szczebrze miejsce na plebanię z ogro
dem 731 . Na nadanych włókach w uroczysku Sokole koło wsi Gatnej ple-

728 CHAP-J„wów, F.181, op. 2, od 3b, nr 1035, k, 154; BPAN-Kijów, I-6007, 
k. 61-62; AGAD, ASK, LIV, nr 8, str. 121. 

7m AGAD� ASK, I„VI, 0.10. I, k. 213v, ASK, LIV, nr 8, str. 121, Arch. Kame
ralne, nr 454, str. 5--15 (tu inwentarz .Jastrzębnej i IIruskich) i 10ddz. I.JVI, t. 9;  
CHAP-Wilno, nr 4-056, k. 77, 96v; BPAN-Kijów, 6007; k. 61-62; CHAP-Lwów, F. 181, 
op, 2, od, 3b, nr 1049, k. 67v, nr 1050. 

720 Odpis tego aktu> wystawionego przez ks. Dawida Pilchowskiego, sufragana 
i administratora diec. wileńskiej, w aktach wizytacji par. Szczebra z 1873 r. w Arch. 
Par. w Augustowie. 

731 Kopia przywileju tamże. Józef Pucy-na sporządził mapę nadania i opis fun
duszu 8.111.1794 r,: w uroczysku Sokole 6 wł. 28 mr. 40 prętów zarośli z nieużytkami, 
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ban założył folwark (leżał nad rz. Szczebrą) i wieś J ó z e f  o w o, tak 
nazwane od patrona kościoła św . .Józefa i imienia dzierżawcy klucza 
szczeberskiego Józefa Puzyny, zape\vne właściwego założyciela nowego 
kościoła. Powstanie Józefowa, wyspy własności kościelnej wśród wsi kró
lewskich, zakończyło główny okres kolonizacji ziem nad .dolną Szczebrą 
i jej dopływami. W XIX w. powstało tu jeszcze trochę małych osad 
puszczańskich i przysiółków, a po uwłaszczeniu i parcelacjj - parę no
wych wsi. 

Dalej na wschód aź do Hańczy i Wołkuszy osadnictwo rolne rue po
sunęło się . .Jedynie we wschodniej części puszczy powstała jedna wieś 
H r  u s z k i  (dziś Gruszki), należąca z Rudą Mikaszówką do klucza per
stuńskiego w ekonomii grodzieńskiej. Tuż na południe od niej założono 
p o t a s z n i ę  i B u d ę  P a n i ó w k ę. W 1789 r. w Hruszkach było 
5 dymów gruntowych i 2 chałupnicze z 35 mieszkańcami, a w Rudzie 
Mikaszówce - 8 dymów gruntowych z 42 mieszkańcami "'2. Więcej 
wsi tutaj już nie założono. Na całym rozległym obszarze pozostawiono 
puszczę. Uratowały ją gorsze gleby, i zmiana w XIX w. planów wyko
rzystania tych terenów. W ciągu drugiej połowy XVIII w. i w wieku XIX 
powstały na terenie puszczy drobne osady, związane z zarządzaniem 
puszczą i gospodarką leśną (zob. podrozdział 8), Osobny rodzaj wśród 
tych drobnych osad stanowiły karczmy. Założono ich wiele we wsiach 
puszczańskich i rudach: w Kolnicy, Obuchowiżrue, Sajenku, Wojciechu, 
Gorczycy (wspomnieniem po tej karczmie jest część wsi, zwana Jordy
ga albo ul. Żyd<Jwska), Serwach, Strękowiźnie i w Walnem, ale również 
i osobno: O p a r t  o w o lub Upartowo, Karczma Podaugustowska (po 
1772 r. naprzeciw miasta przy moście i rozstaju dróg), B i a ł o b r z e g  i 
(po 1772 r. przy moście Białobrzegi, wzniesionym przez mieszczan w 1754 r. 
na drodze z Augustowa na Suchąwolę), P o p  a ś n o (jest w 1 782 r. przy 
przeprawie traktu ze Szczebry do Raczek przez rz. Dowspudę pod Cho
dorkami)"'. 

Wsie nadbiebrzańskie w Puszczy .Jaminy w ciągu XVIII w. przez 
długi jeszcze czas stanowiły osobną dzierżawę. Ód 1713 r. posesorem 

jurydyka w Szczebrze przy kośeiele 11 mr. 142 pr„ ogród nad stawem przy rynku . · 

w Szczebrze z łąką 1 mr. 169 pr .• zarośla na łąki 20 mr. 210 pr. W 1832 r. odebrano 
proboszczowi łąki nad Olszanką; dostał on w zamian tyleż samo w miejscu zwanym 
Poniatowizna1 które też potem zabrano w 1856 r. Pleban w XIX w. skarżył się, Ze 
Józefowo ma ziemię Szóstej kategoril1 która mimo nawożenia jest mało urodzajna. 

'iJt CHAP-Wilno, nr 4056, k. 77 v. Archiw Carstwa Polskogo, o.c„ cz. I, str. 71 
i 72 oraz I. S p r  o g i s� Indeks ... , o.c., str. 225, 226 podają, że w 1794 r. obręb Wielkie 

Bruski dostał w emfiteuzę (na 50 lat) Franciszek Wojcie<::howicz, pisarz propinacji 
grodzieńskiej, a 10 włók obrębu Hruski-Wolski, namiestnik pułku konnego. Tegoż 

roku nadano w dożywocie wsie Bohatery Leśne i Osaczniki r„udwikowi Skarbkowi, 
koniuszemu grodzieńskiemu. Nadania te chyba nie weszły \V życie. 

'" AGAD, ASK, L:VI, 0.10. I, k. 198-199; CHAP-Lwów, F. 181, op. 2, od. 3b, 
nr 1052, k, 76v. 
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ich był Jerzy Stanisław Sapieha, wojewoda mścislawski (zm. 1732), 
a następnie wdowa po nim, Teodora z Sołtanów (zm. 1774), która dalej 
prowadziła zasiedlanie już istniejących wsi (zob. tabela). W 1755 r. zbu
dowała na piaszczystej górce w J a m  i n a c h  drewniany kościół św. Ma
teusza, kryty gontami, nie posiadający uposażenia w ziemi. Dopiero po 
jego spaleniu się w 1789 r. król Stanisław August, nakazując budowę 
nowego, dał kościołowi 1,5 morgi ogrodu, 4 morgi łąk i pensję. Kim do 
tego doszło, nastąpiły rozbiory, drzewo na kościół zabrano na budowę 
kościoła w Suchej Woli. Po rozebraniu prowizorycznej szopy postawiono 
w Jaminach w 1849 r. stary kościół z Augustowa. Duży jeszcze obszar 
Puszczy Jaminy między Kopcem a Jaminami pozostał, jak powiada nie 
datowane źródło z czasów Sapieźyny: ,„„ w kwaterze jamińskiej ludzie 
siedzą między lasem na gołym czynszu, koszą tylko 60 wozów siana do 
dworu" w Janowie, gdzie była siedziba administracji dzierźaw Sapieżyny. 
Folwark w Jaminach został zniesiony, ale aby ciągnąć dochód z chłopów, 
zbudowano tutaj kilka karczem dworskich z browarami :w Czarniewie 
(dziś część zwana Jordyka lub Piaski na wschodzie wsi), w Jaminach 
(część zwana Jordyka), Mogilnicy, Jaziewie (tu karczma wjezdna). Po 
śmierci Sapieżyny wsie te włączono do klucza ostro,,ieckiego (siedziba 
w Ostrówku koło Suchej Woli) w guberni janowskiej, obejmującego 
wsie po obu stronach Biebrzy w dawnej Puszczy Nowodworskiej. Do 
klucza tego dołączono też Jagłowo i Dębowo. Stan wsi tego klucza (dziś 
należą one do pow. augustowskiego) w ciągu XVIII w. pokazuje poniższa 
tabelka 734: 

Ilość mieszkańców we wsiach tych w ciągu XVIII w. wzrosła, ponieważ 
kilku wsiom powiększono areał gruntów i osiedliło się w nich wielu no
wych osadników. Można przyjąć, źe między mniej "Więcej rokiem 1760 
a 1789 ilość gospodarzy podwoiła się. Żadne nowe wsie w tym czasie 
nie powstały, rozwój zasiedlenia ograniczał się do wsi już istniejących. 
Sprzyjał temu zapewne brak folwarku i pańszczyzny. W przyszłości poza 
paroma niewielkimi osadami (głównie leśniczówkami) już nie powstała 
tu żadna wieś. Znaczne obszary zajmowały łąki chłopów ekonomicznych, 
a także lasy, w których jeszcze były barcie chłopskie. Wsie jamińskie 
były w ogóle trudno dostępne. Opis parafii Chodorówka z 1784 r. o Dę
bowie, zamieszkanym przez 2 chłopów-ziemian. informuje, że jest to 
wieś niedostępna, otoczona błotami. Podobnie pisze o J agio wie. 

Przepływająca przez klucz ostrowiecki rzeka Biebrza była zwana 
„rzeką portową „. do handlu wodnego". Szlo nią zboże z folwarków eko
nomicznych. W tym .celu wybudowano na grądziku w D w u  g ł  a c h 
nad Biebrzą magazyny zbożowe i przystań, skąd statki wiozły je do 

714 AGAD, „'\rch. Kameralne1 nr 436, str. 30�05� nr 422, str. 32; CHAP-Lwów� 

F. 181, op„2, od. 3b, nr 11l35, k. 74v-75; CHAP-Wilno, nr 4056, IL 76; BPAN-Ki.jów, 
I-6007, k. 37-42; I-6008, k. 11� 13; ,A. P o  ł u j a ń s k i, Wędrówki.„> o.c.-, str; 193:- -194. 
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Gdańska. Dwugły były w XVIII w. głównym portem na Biebrzy. Rów
nież Biebrzą spławiano drzewo do Gdańska. Do "Biebrzy część spławu szla 
rz. Nettą, a część zwożono podwodami chłopskimi. Drzewo znad Hańczy 
i Marychy spławiano tymi rzekami do Niemna i dalej do Królewca. Drugi 
spichrz ekonomiczny był w S w i e r  z b u t  o w i e  nad Biebrzą. Między 
kluczem ostrowieckim a kluczem grodziskim została założona w Horod
niance wielka stadnina koni (w 1780 r. liczyła 349 sztuk)'"· 

8. R o z w ó j d r o b n e  g o o s  a d  n i c t w a  w g I ę b i  p u s z c z y.
W czasie reorganizacji podziału dóbr stołowych nie włączono terenów 
puszczańskich do guberni szczeberskiej. Z tego, co pozostało z dawnych 
puszcz Perstuńskiej i Przełomskiej, utworzono leśnictwo, któremu także 
podporządkowano kilka wsi. Starsze wsie osockie: Kurjanka, Markowce, 
Skazdub i Kurjanki oraz nowsze osockie: Zielone, Szerszniów Las, Kol
nica Wielka przydzielono do guberni szczeberskiej (następnie Kurjankę 
i Markowce przeniesiono do gub. dąbrowskiej). Osaczników w nich za
mieszkałych, cieszących się zawsze wolnością, zamieniono w chłopów 
pańszczyźnianych. Osacznikami dalej pozostali chłopi ze starej wsi Bohate
ry Leśne i nowych: Wysokie (dziś Podwysokie) na północ od Raczek, Polule 
kolo Kaletnika, Balinka i Komaszówka z Wojewnikami koło Jastrzębnej. 
Do leśnictwa także przyłączono wioseczkę Kobylą Szyję i za Biebrzą 
Trzy Rzeczki. Z odwiecznych wsi osockich Puszczy Perstuńskiej najdłu
żej, bo aż do rozbiorów, wsią osocką były Bohatery Leśne. Ci, co pozostali 
osacznikami, też już nie cieszyli się takimi wolnościami jak kiedyś. Poza 
służbą osocką (2 tygodnie straży, gwałty przy obławie) narzucono na nich 
3 dni w tygodniu pańszczyzny. Strzelców obciążono dostarczaniem pod
wód i wożeniem listów oraz daniną (1 futro niedźwiedzie i 24 sztuki 
różnej zwierzyny na rok) 736.

Tereny puszczańskie i wsie leśnictwa podzielono najpierw na trzy 
kwatery: szczeberską (na zachodzie), perstuńską (na południu) i prze
łomską (na wschodzie i północy). Kwaterę szczeberską podzielono na 
straże: turowską, skazdubską, poddubowską i kurjańską, a kwaterę per
stuńską na: kolnicką, serwiańską, balinczańską, bohatyrską i mulowską. 
Granica między tymi dwiema kwaterami biegła prosto od granicy dóbr 
Krasnybór (od granicy wsi Długie) do J ez. Sajno, tu skręcała na północny 
wschód i przez Rudę ,Sajenek szła prosto w głąb puszczy na przejście 
między J ez. Paniewo i Mikaszówka do Czarnej Hańczy (na północ od 
ujścia rzeczki płynącej z Jez. Brożanego)'". Wraz z przeniesieniem gu-

73a CHAP-Lwów, nr 1035, k. 47v, 89�104; nr 1049, k. 45, 60; AGAD, Arch. Ka
meralne, nr 47, i KRSW, 4761, k. 53; BPAN-Kijów, I-6008, str. 17. 

7sll AGAD, ASK, LIV, nr 8, str. 149, 157. 
737 Mapa guberni Szczeberskiej, fotokopia w Zbiorze K. O. F a 1 k a. Nazwy straży 

według tej mapy. 
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berni szczeberskiej do ekonomii olickiej zmieniono ten podział. Kwatera 
szczeberska wraz z częścią kwatery perstuńskiej i przełomską przeszła 
do nowego leśnictwa olickiego, a reszta perstuńskiej - do nowego leś
nictwa bobrzańskiego, które zajęło także kwaterę sokolską i nowodwor
ską. Kwatera szczeberska dzieliła się na straże: turowską, skazdubską, 
poddubowską, kurjańską, serwiańską i kolnicką. Straż mułowską prze
niesiono do kwatery przełomskiej. Kwatera perstuńska w leśnictwie bo
brzańskim składała się ze straży wołkuskiej (poprzednio zwanej boha
tyrską), balińskiej i przyłączonej straży jamińskiej. Na czele wszystkich 
puszcz stanął w generalnej administracji ekonomii regent łowiectwa 
(w 1780 r. był nin1 Józef Kozłowski) z osobnym biurem i kasą. Władzę 
w poszczególnych leśnictwach powierzono urzędnikom, zwanym leśni
czymi, których uposażono w folwarczki i poddanych chłopów. Podlegali 
im podleśni nadzorujący kwatery, a tym - strażnicy w strażach""· 

Siedzibą leśniczego olickiego został dwór Kochańszczyzna (nowy 
z 1778 r.) na zachód od Jez. Boksze koło Sejn; podleśnego szczeberskie
go - dwór Łowczyn (wybudowany w 1776 r. koło Raczek między wsią 
Podwysokie i Lipowo). Oba nie istnieją. Podleśny pomorski mieszkał 
w starym dworze Pomorze (dziś nadleśnictwo) koło Sejn. Leśniczy bo
brzański zamieszkał w nowym dworze Trzy Rzeczki (wybudowany 
w 1776 r.) nad rz. Biebrzą koło Sztabina, a podleśny perstuński - w dwo
rze Kobyla Szyja nad Biebrzą (wybudowany w 1778 r.) koło wsi Ostrów. 
Pola jego obrabiali chłopi z Kobylej Szyi i Trzech Rzeczek. Nowe domy 
leśniczych i podleśnych budowano według jednego modelu"'· 

Znacznie zwiększono ilość strażników i strzelców, którym pobudo
wano nowe gospodarstwa w różnych miejscach puszczy, przede wszys
tkim przy drogach, u ich zbiegu i przy wylotach z puszczy. Już w 1764 r. 
było 8 osad strzeleckich w obu puszczach. Strzelec z XVIII w. różnił 
się od dawnego strzelca. Tamci mieszkali w zwartych wsiach i byli 
właściwie chłopami, którzy w puszczy mieli obowiązki tylko w pewnych 
okresach (w czasie łowów). Nowi strzelcy mieszkali samotnie i głównie 
byli zajęci służbą w puszczy. Strażnik wołkuski zamieszkał pod Woł
kuszem (dziś leśniczówka Wołkusz), baliński - w Balince (dostał dawny 
folwark, dziś leśniczówka), jamiński w uroczysku K u  n i c h a, koło 
Mogilnicy; kurjański - pod Kurjanką; kolnicki - chyba w Świderku, 
a serwiański - zapewne pod Serwami (dziś Podserwy). W 1 782

. r. były
następujące osady strzeleckie w kwaterze perstuńskiej. W straży woł
kuskiej : przy drodze z Rudawki do tartaku skarbowego (1 strzelec), 

738 W 1780-1783 leśniczym olickim był Jakub Cywiński, podleśnym szczeberskim 
Ludwik Skompski (od 1772 r.), po nim Mateusz Biedrzycki, podleśnym przełomskim 
(od 1779 r.) Jerzy Kochcicki, leśniczym bobrzańskim w 1780 r. Gallera, a po nim 
Kalechiew-icz, podleśnym perstuńskim Jakub Miller. 

739 C
-HAP-Lwów, F. 181, op. 2, od. 3b, nr 1035, k. 155-155v i nr 1049, k. 66v. 

18 Studia i materiah1 
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w uroczysku K u d r y  n k a  (1) i w uroczysku R u  b c o w o (3). Pro
jektowano przeniesienie strzelców z uroczyska Rubcowa na nowe miejsca 
i utworzenie dalszych osad strzeleckich: 1 .  przy drodze z Rudawki na 
Gruszki i Mikaszówkę, 2. przy Moście Markowskim na drodze z Hołynki 
do Prus, 3. przy Moście W ołkuszańskim na trakcie królewieckim, 4. pod 
Młynkiem Jundziłłowskim na drodze z Wołkusza i 5. przy brodzie Cha
ciłówka na drodze do puszczy. W 1791 r. wspomniano, że były osady 
strzeleckie w B r o d a c h i w uroczysku D u b o w a G r o d ź. Pierwsza 
osada zapewne jest identyczna z osadą pod Rudawką, gdyż tam jest 
leśniczówka Brody. Projektowano również postawienie nowych bud osoc
kich: 1 .  na drodze z Kurzyńca, Wólki i Rudawki do puszczy, 2. kolo Borku 
Kamedulskiego na drodze z Bohaterów i Bartników, 3. tamże na drodze 
z Kurjanki i Skieblewa. Budy osockie postawiono w .c h a c i ł ó w  c e,
Walkuszu, Radzi (czy to dziś uroczysko Buda Radziwońska przy drodze 
do Żabickich z Krasnego?), Podżabickim, przy młynku Jundzilla na 
rz. Walkusz, u Mostu Markowskiego i w Borku Kamedulskim. W straży 
balińskiej powstały osady strzeleckie w uroczysku W o ł k u s z  n e 
(3 strzelców) i między Rudą Lebiedzinem i Komaszówką (1). Projekto
wano założenie nowych osad strzeleckich na: 1 .  uroczysku B i a ł e B ł o
t a niedaleko wsi Krasne na drodze z Lipska, 2. na uroczysku P o d  j a
s i o n o w o na drodze z Lipska do Augustowa, 3. na uroczysku Skin
dzierz przy drodze idącej z Lipska do gościńca królewieckiego, 4. za mo
stem Jastrzemblańskim na drodze z Jastrzębnej i $wierzbutowa. Osta
tecznie postawiono budy osockie w S k i n d z i e r z u, koło J asionowa 
i Krasnego. W śród strzelców w tej okolicy najwięcej było z rodu Sztu
ków; Sztukowie licznie też zamieszkiwali wieś plebana lipskiego Jasio
nowo. Strzelec niewielkiej straży jamińskiej, obejmującej głównie lasy 
między wsiami, mieszkał pod wsią Czarniewo, przy moście Dwugłań
skim. Projektowano przeniesienie na uroczysko Czarny Las, na drogę 
ze Sztabina do lasów. Nowe budy osockie zamierzano postawić w uro
czysku O k  o p  (na drodze z .dóbr krasnoborskich do Augustowa), n&d 
rzeką Nettą w dwóch miejscach, gdzie były zimowe przejazdy, oraz nad 
rz. Bobrą naprzeciw wsi Jagłowo i Dębowo {tu budę postawiono). Na 
mapie Textora-Sotzmanna z około 1800 r. jest osada Mazurczyka między 
Wrotkami i Jaziewem, to chyba też jakaś późniejsza osada strzelecka, 
obok są bowiem Łąki Strzeleckie. Dziś zwie się F r  a n. k i od nazwiska 
Franke. Ponadto do tej straży nale±ały lasy na południe od Biebrzy 
między wsiami, których strzegli zamieszkali po wsiach gajowi. W 1792 r. 
w kwaterze perstuńskiej było 12 wspomnianych bud osockich. 

W kwaterze szczeb!;rskiej w straży kolnickiej po starszej osadzie 
w uroczysku Twardy Róg powstały dalsze: w uroczysku Gliniski (2 strzel
ców), wkrótce założono na jej miejscu wieś rolną; w uroczysku . B i a ł o
b r  z e  g i na gościńcu do Augus!0wa (2 ;  jest w 1777 r.) i w urocz. O p a r-
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towo (1) wybudowana w 1775 r. kolo karczmy naprzeciw Augustowa. 

W 1789 r. Opartowo obejmowało 3 domy. Naprzeciw krasnoborskiej wsi 
Promiski osadzono strzelca w osadzie też zwanej P r  o m  i s k  i (jest 
w 1785 r.). W straźy serwiańskiej osady strzeleckie zbudowano w uro
czysku P i j  a w n e (2 strzelców na drodze do dóbr kamedulskich), 
w urocz. M o  n k i n i e (2), zwanym na mapie Textora Dembowo, na gra

nicy kamedulskiej, kolo kamedulskiego Czerwonego Krzyża (2), na goś
cińcu wigierskim przy wsi Danowskie (1) i we wsi Strzelcowizna (1). 
W straży kurjańskiej jeden strzelec zamieszkał w Kurjankach, dwóch 
w uroczysku S o k  o I n e, kolo granicy dóbr Dowspuda, i jeden we wsi 
Nowinka na gościńcu idącym przez puszczę. Projektowano w kwaterze 
szczeberskiej założenie dalszych kilku osad strzeleckich. Granica z ka
medułami już była dobrze obsadzona strzelcami, więc nowe miały pow
stać na granicy dóbr dowspudzkich i wsi ekonomicznych nad rz. Dow
spudą: 1 .  w uroczysku Młyniska, 2. przy Jaśkowym Moście, 3. pod kar
czmą Popaśno, 4. w uroczysku Wasilówka. 

Osady strzeleckie w straży mułowskiej kwatery przełomskiej założono 
w uroczysku W y s o k i  M o s t  (2) na drodze do Wigier, w uroczysku 
C z  o r t  e k ( 1 )  na gościńcu z Grodna, w uroczysku Stanowisko (2) na 
granicy dóbr Kopciowo, w uroczysku Budwiedzie (2) na granicy dóbr 

Hołny, w uroczysku Kiecie (2) na granicy starostwa berżnickiego i w uro
czysku Wilkokuk (1 ). Strażnik mułowski mieszkał w uroczysku M u ł y. 
Na mapie Tcxtora z ok. 1800 r. jest już nowa osada strażnika L i p  i n y
pod nazwą Borkowski. Projektowano bowiem osadzenie strzelców w uro
czysku Lipiny na drodze z Hołynki, w uroczysku W o 1 a na gościńcu 
z Sopoćkiń i w uroczysku Siedziejko na granicy dóbr Kapciowa nad 
rz. Marychą 74•. 

Służba leśna była dobrze wyposażona w ziemię. W 1780 r. w kwaterze 
perntuńskiej należało do niej 93/s włók sadzibnych, 51/s przyjemnych, 
15213 wolnych, 1/s pustych oraz w zaroślach 26 morgów ornych i 1 2  mor

gów łąk. W kwaterze .przełomskiej - 61/s sadzibnych, 5131" preyjemnych, 
301112< wolnych, 4 puste, a w zaroślach "- 192 morgi orne i 101 łąk. 
W kwaterze szczeberskiej :  41/; sadzibnych, 51/t2 przyjemnych, 1 237/120 wol
nych, 1/4 pustych, a w zaroślach 1 1  morgów ornych i 28 morgów łąk741. 

Proces zakładania tych niewielkich samotniczych osad trwał jeszcze 
w XIX w. Wiele z nich to dzisiejsze leśniczówki. Parę przestało istnieć, 
niektóre przeniesiono w inne miejsce. Tylko kilka stało się zalążkami 

niedużych puszczańskich wsi, które w XIX w. przy nich wyrosły, jak 

740 Spis osad strzeleckich i '\vykaz _ projektowanych z 1782 r . .-,.v CHAP-Lwów, 
F. 181, Op. 2, od. 3b, nr Hl32, k. 37v-39, 4:Jv--49. Spis strzelców kwatery perstuńsk!ej 
i ich osad z 1791 r. w AGAD, ASK, LIV, nr 8. Dane o budowie nowych domów 
z 1780 r. w CHAP-Lwów, F. 181, op. 2, od. 3b, nr 1035, k. 155-!55v. Imienny wykaz 
strzelców kwatery szczeberskiej bez naz.w ich osad z 1780 r. tamże, nr 1070, k. 60. 

7n CHAP-L-.vów� F. 181, op. _Z od. 3b, nr 1031, k. 48v-49. 
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R u b c o w o  (jest już ok. 1800 r.), Kudrynki, W o ł k u s z n e, M u ł y. 
Rozrosła się również osada W o ł k u s z  (w 1792 r. 7 gospodarzy). Chy
ba tu przeniosła się część chłopów ze wsi Bohatery Leśne po pożarze 
tej wsi. Po skolonizowaniu części puszczy na zachodzie na miejscu kilku 
osad strzeleckich założono wsie rolne: S o k o 1 n e z P o d s o k o 1 n e m, 
P i j a w n e Ruskie, Małe i Polskie, M o n k i n i e, B i a ł o b r z e g i, 
ś w i d  e r e k  i T w a  r d y R ó g. Osadom strzeleckim tak jak i nowym 
wsiom rolnym nadawano nazwy od uroczysk puszczańskich, grądów, łąk 
i rzeczek, w których lub nad którymi powstały. 

Przenoszenie strzelców ze wsi w puszczę znacznie zwiększało ilość 
stałych mieszkańców puszczańskich. Nie mając danych z całego XVIII w. 
nie możemy ustalić kolejności powstawania osad puszczańskich i szyb
kości powiększania się ilości ich mieszkańców. Pewne światło rzucają 
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powyższe dane z drugiej połowy XVIII w., które wykazują również ilość 
gospodarzy w poszczególnych kategoriach służby leśnej '4". Należy jednak 
przy tym pamiętać, że nie są to wszystkie osady puszczańskie, gdyż część 
ich należała do wsi ekonomicznych, które są uwzględnione w tabeli na 
str. 262 i 264--265. 

Szczególnie widoczny jest przyrost ilości mieszkańców w kwaterze 

'142 Tabela opracowana na podstawie danych z CHAP-I�wów. F.lBl, op, 2, od, 3b, 

nr 1033, k. 56v--57, nr 1084, k. 12v-13; CHAP-Wilno, nr 4056, k. 90v- ·92; AGAD, 

ASK, LIV, nr 8, str. 159. 
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szczeberskiej, którą kolonizacja znacznie zmniejszyła. Powstało tu też 
sporo nowych osad strzeleckich. Spadek ilości mieszkańców w kwaterze 
perstuńsldej w latach 1780 ·-1783 można tłumaczyć odpływem synów do 
nowych osad w kluczu i kwaterze szczeberskiej. Spis strzelców kwatery 
perstuńskiej z l 792 r. wspomina także o odchodzeniu synów strzelców 
do wojska 743. 

W ciągu drugiej połowy XVIII w. podnosił się również stan gospo
darczy wsi służby leśnej, jak o tym świadczą tabele statystyczne o stanie 
leśnictw. Widać w nich zwiększenie się ilości koni, wołów, krów, świń 
i owiec, należących do strzelców i osaczników. W 1780 r. na 52 gospodarzy 
w kwaterze szczeberskiej 6 zakwalifikowano jako majętnych (są to 
strażnicy), 36 jako średniozamożnych, 3 ubogich ze sprzężajem i 7 ubogich 
pieszych. Dzięki lepszej sytuacji fluktuacja ludności osockiej i strzeleckiej 

Kwatera perstuńska w leśnictwie bobrzańskim z 1789 r. 

li ość dymów Ilość 
mieszkań-

dworskie ; gruntowe ogrodn. chałup. razem ców 

' 
Thv. Kobyla 

Szyja 1 ···� 1 6 

W. Bohatery 
Leśne ' - 32 ··- 2 34 158 

W. Balinka I -·· 5 2 I s 37 

\V. Komaszówka 5 - - 5 19 

\V. Tr.t.y Rzeczki , 7 6 13 60 
\V. Kobyla Szyja 1 3 - 1 4 IS 

Straż wołkuska - 6 - I 7 38 

Straż balińska - 3 - - 3 14 

Straż jami.ń.ska. I I - 1 4 

Razem 1 62 2 11 76 354 

była bardzo mała. W leśnictwie bobrzańskim w ciągu 15 lat zaledwie 
9 gospodarzy zbiegło lub zmarło, a w olickim 7. Ich miejsca przeważnie
zajęli inni 744. :'l°ie ma pełnego spisu osad strzeleckich z danymi o ilości 
mieszkańców w każdej wsi i osadzie strzeleckiej. Ówczesne statystyki 
podają tylko informacje zbiorcze w ohrębie straży lub kwatery. Powyższe 
tabelki orientują więc tylko ogólnie o rozmieszczeniu ludności służby 
leśnej. Dane o każdej straży są sumą danych o osadach strzeleckich 
w straży. 

Osacznicy i strażnicy obciążeni byli nie tylko słuzebnościami związa• 

'" AGAD, ASK, LIV, nr 8, str. 157-·158. 
744 CHAPMLwów, F. 181, op. 2, od. 3b, nr 1033, k. 56v-57; nr 1035, k. 157v; 

nr 1049, k. 69. 
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nymi z ochroną puszczy, ale lak.że czynszami i daninami, które za czasów 
Tyzenhauza znacznie podniesiono. Musieli oni dawać daniny w upolo
wanej zwierzynie, gęsiach, kurach, jajach, łubach, wiosłach, łykach i grzy
bach, a także w miodzie z barci puszczańskich. Na terenie puszczy 
znajdowały się bowiem jeszcze liczne barcie. Nie podaję tutaj o nich 

Kwatera szczeberska w leśnictwie olickim w 1789 r. 

I I Dw. Łowczyn 1 - - - 1 3 
W. Polule - 7 - 3 10 38 
W. Wysokie - 9 1 - 10 39 
Urocz.Danowskie - 1 - 1 7 
Straż kolnicka - 7 - 2 9 46 
Straż klirjańska 10 2 1 I 13 73 -
Straż turowska I 

- 16 - - 16 I 95 
Straż serwiańska - 7 1 2 10 I 52 
Straż skazdubska I - 11 - 1 12 63 

Razem I 1 68 4 9 82 416 

danych statystycznych, ponieważ sprawozdania dotyczące barci są nie
jasne, raz wymieniają barcie chłopów własnych, raz skarbowe, innym 
razem może w ogóle wszystkie, jakie są w puszczach. Z danych tych można 
się tylko dowiedzieć, że w każdej kwaterze było co najnmiej po 400-500 
barci żywych i ponad 1000 pustych 745. Większość barci znajdowała się we 
wschodniej części puszczy, a więc tam, gdzie dziś jest Puszcza Augustow
ska. Chłopi mieli już bardzo dużo uli (np. w kwaterze szczeberskiej 
350 uli). Dziś po barciach pozostał tylko niewielki ślad w nazewnictwie 
puszczańskim: 1 .  pole Barcie nad J€z. Białym między Wojciechem a Prze
więzią, 2.  las i łąki Barć na południo-wschód od J ez. Sajenek, 3. las 
Bartny Dół na północ od wsi Walne, 4. pole Barciowe w Barszczowej 
Górze, 5. Bartna Biel koło Topiłówki w dobrach Mazurki. Etap prze
chodzenia od barci do pasiek leśnych przypominają nazwy: 1. pole Pasieki 
na południe od wsi Ściokła, 2. łąki Pasieki na południe od wsi Janówek, 
3. łąki i pole Pasieki na północo-wschód od Tajenka pod lasem, 4. bagno 
Pasieki na północ od wsi Tajno Stare (Materiały T. Zdancewicza). 

Dochód z barci stanowił tylko drobną część dochodów ściąganych przez 
administrację dóbr stołowych z leśnictw poprzez własną kasę łowiecką. 
Prowadzone przez urzędników tej kasy i leśniczych księgi podają ilość 
upolowanej zwierzyny, ptactwa, złowionych ryb, zebranego z danin miodu 
i skór dostarczonych do składu łowieckiego w Grodnie przez strażników 

745 Dane o barciach tamże, nr 1031, k. 37v-38; nr _1032, k. 5v-7; nr 1070,
k. 58, 24.
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i strzelców. Każda kwatera prowadziła własne preceptarze 746. Z rachun
ków kasy można się zorientować, jakie zwierzęta znajdowały się jeszcze 
w puszczy. W 1782 r. np. oddano do składu w Grodnie skóry 4 niedź
wiedzi, 3 wilków, 60 sarn, 48 lisów, 95 kun i 1 wydry747. Bobrów i żubrów 
już nie było. Nie wiadomo, kiedy one w naszej Puszczy zaginęły. Braku 
bobrów dowodzi też brak spisu żeremi bobrowych, chociaż w tym czasie 
robiono takie spisrdla Puszczy Białowieskiej. Liczne jeszcze były niedź
wiedzie i wilki. Urzędnicy klucza turowskiegt> pod Suwałkami skarżyli 
się w l 782 r„ że duże szkody w bydle po wsiach czynią niedźwiedzie, 
rysie, a najbardziej wilki ""· 

Dochód z leśnictw obejmował takźe wpływy z arend z jezior i rzek, 
smolarni, dziegciarni {arendowali je w tym czasie Żydzi), z dzierżawy 
łąk, za kurzenie węgla, za kopanie rudy, za mięso i futra upolowanych 
zwierząt, z danin chłopskich (miodowych, woskowych), rybackich, za 
prawo pasania bydła, za sprzedane zboże, z czynszów chłopskich, z kar 
za szkody leśne, a przede wszystkim z handlu drzewem. W puszczy były 
jeszcze różnorakie gatunki drzew i większych krzewów: „sośnina, jedlina, 
chojna, dębina, grabina, jasienina, lipina, brześcina, klenina, osina, olszyna, 
brzezina, leszczyna, jarzębina, trzmielina" 74'. Podleśny szczeberski Lud
wik Skorupski w 1 780 r. narzekał, że najlepsze drzewo zostało wycięte 
za Tyzenhauza. Było jednak jeszcze nadające się do handlu drzewo 
sosnowe, dębowe, jodłowe i inne gorsze'5-0. Dochód z puszcz za Tyzen
hauza głównie wzrósł przez bardzo intensywny wyrąb drzewa i wielkie 
podniesienie danin i różnorakich opłat. Po jego upadku urzędnicy leśni 
pisali do generalnej administracji, · że można jeszcze bardziej podnieść 
dochodowość z puszczy przez ograniczenie prawa do korzystania z niej 
przez postronnych przy równoczesnym zmniejszeniu ciężarów nałożonych 
na służbę leśną 1s1. 

Wraz ze ;raiększeniem się różnorodności form korzystania z bogactw 
puszczańskich rosła dalej ilość drobnych osad, których nie uwzględniały 
inwentarze. Były to głównie osady robotników leśnych, rekrutujących 
się z ludności luźnej . Jedynie inne źródła przypadkowo o tych osadach 
wspominają. Między Mikaszówką a Rudawką nad Czarną Hańczą był 

w 1782 r. t a r t  a k, należący do skarbu królewskiego, poruszany silą 

746 W AGADf ASK, LI\V, nr 8 są dwa takie preceptarze: kwatery szczeberskiej 
z 1794 r. {str. 12-27) i kwatery perstuńskiej z 1,794 l 1795 r. (str. 164-177). Ten 
ostatni podaje dochody z rud Strzelcowizny, Gorczycy, Mikaszówki, Wojciecha, sa ... 

jenka1 i Strękowizny. 

'117 CH.AP-Lwówt F.181, op. 2, od. 3b, nr 1032, k. ZI. 
7-HI Tamże, nr 1051� k. 14. 
'H\'I Tamte, nr 1035� k. 160. 

750 Tamte, nr 1049; k. 70, 74v. 

751 Tamże, nr 1035, k. 159v. 
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koła wodnego752• O innych pamięć czasami zachowała się w nazwach 
uroczysk puszczańskich. W 1785 r. w puszczy było 14 pieców smolnych 753. 
Tylko parę z nich jest na mapie Textora-Sotzmanna: koło Czarnego 
Brodu i Płaskiej;  też 14 smolarni (z tych część mogła powstać po 1800 r.), 
jest oznaczonych na mapie leśnictwa suwalskiego z 1816 r.: koło wsi 
Dembowo (Monkinie), Walne, Krusznik, Bryzgiel, Tobołowo, Serwy, 
Kopanica, Danowskie, Nowinka (w 1 873  r. Pieczysko Ślepsk pod Nowin
ką), Józefowo, Pijawne, Juryzdyka oraz nad Jez. Długim i rz. Klonow
nicą 754. Niektóre z nich możemy jeszcze dziś znaleźć w nazwach tere
nowych: 1 .  półwysep Piecowy Róg na zachodnim brzegu Jez. Serwy na 
południe od wsi, 2. las Pieczysko na wschód od Małowistego, 3. bagno 
Pieckowa Biel na zachód od gajówki Księży Mostek, 4. las Piecek na 
północ od Jez. Mikaszewo, 5. łąka Stary Piecek nad Czarną Hańczą na 
zachód od J ez. Płaskiego, 6. las Piecek na zachód od wsi Gruszki (jeszcze 
ok. 1 830 r, był tu Smolny Piec), 7. pole Piecek na południo-zachód od 
Czarnego Brodu, 8. las i łąka Pieczyska na wschód od Sajenka, 9. las 
Piecek na wschód od Kolnicy, tamże wzgórze Smolny Piecyk, 10. wzgó
rze Piecek na zachód od wsi Walne, 1 1 .  las Smolna Posada na zachód od
Dalnego Lasu i 12. wzgórze Piecysko na południo-zachód od Mogilnicy. 
O miejscach, gdzie były dziegciarnie mówią nazwy: 1 .  bagienko Dziek
ciarka na południo-zachód od Dalnego Lasu, 2. las Dziekciarki na połu
dnio-zachód od Królowej Wody, 3. las Dziekciarka na zachód od Gruszek, 
4. łąka Dziechciarka na południo-zachód od J astrzębnej, 5. łąka Dziegciar
nia w Bliznej, 6. las Dziekciarka na południe od wsi Kopiec, 7. pagórki 
Dziechciarka i Dziechciarkowy Rów przy drodze z J aziewa do rz. N etty, 
8. łąka Dziechciarnia na zach. od J agłowa. Dużo mniejsza ilość osad
związanych z dziegciarniami wydaje się świadczyć, że wyrabianie dziegciu 
rzadziej się zdarzało niż pędzenie smoły. 

Do krótkotrwałych osad należały też budy. O starszych już niejedno
krotnie wspominałem. Jedne zanikły, ale ciągle powstawały nowe. Jedne 
istniały krótko, inne utrzymywały się dłużej, a niektóre nawet stały się 
nazwami wsi. O zanikłych budach również mówią nam nazwy uroczysk 
puszczańskich: 1 .  las Budka na północ od J ez. Staw Mikaszowski i lasu 
Stare Jelinki, 2. bagno Celbuda na południe od Czarnego Brodu, 3. bagno 
Każenia Buda na zachód od Celbudy, 4. pole Budzisko na północnym 
brzegu Jez. Białego naprzeciw Wojciecha, 5. pole i zachodnia część wsi 
Ostrów koło Lipska, 6. Budy, część wsi na zachód od J aziewa (Materiały 
T. Zdancewicza). Poza tym należy zauważyć, że tych nazw nie można 
datować. Jedne mogą sięgać XVI w., a inne pochodzić dopiero z XIX w. 
Z bud znanych nam, które powstały w drugiej ,połowie XVIII w., a któ-

752 Tamże, nr 10·32, k. 37v i nr 1070, k. Zl. 
753 AGAD, ASK, LIV, nr 8, str. 18.
754 Fotokopia tej mapy w Zbiorze K. O. F a  I k a. 
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re stały się nazwami wsi, należy wymienić: B u d  y S o k  o 1 n e (jest 
w 1788 r.), B u d y - S z c z e p  k i, O si ń s k a  B u d  a (jest na mapie 
Textora pod nazwą Buda), B u d  y B a  I i ń s k i e  (jest też na tej mapie 
pod nazwą Budy), później powstały Budziska koło Huty Sztabińskiej, 
Budy Kopczyńskie. W latach 1790, 1792 i 1 795 są wspomniane B u d  y 
Ż y I i n y. W 1790 r. Mikołaj Wnuk, który przybył z 2 wolami i 2 sta
rymi kDńmi, otrzymał półtory włóki w uroczysku Czarny Bród755. Jego 
zagroda stała się początkiem wsi ż y 1 i n y. Jeszcze na mapie Textora 
nosi ona nazwę Wnuk, a „Słownik geograficzny" (t. XIV, str. 892) infor
muje, że Żyliny dawniej zwały się Wnukowszczyzną. Potomkowie tego 
Wnuka - Wnukowscy do dziś w tej wsi mieszkają. Może do bud też należy 
zaliczyć dwie nie zlokalizowane osady: S t r u ż k i  (była w 1780 r.) i J a
k u b  k o  w o (1789, 1793 i 1 795, metryki augustowskie i akt erekcji !Par. 
Szczebra). Nie znany mi charakter miały początki osad K 1 {) n  o w n i c a  
(jest w 1790 r.), S t  u d z i e  n i c z  n e (jest w 1792 r.; pomijam tu jej 
genezę kultową, w końcu XV1II w. mogli mieszkać przy niej np. drwale), 
K o p a n i c a  (jest ok. 1800 r.), M a ł o w i s t e  (ok. 1800 r.). 

N a mapie Textora-Sotzmanna jest jakaś osada M o s k ·a 1 e na pół
noco-zachód od wsi Kolnica, tam gdzie później była wioseczka Wizgi. 
Jeżeli nie jest to błąd, to mamy tu do czynienia z osadą tak zwanych 
Starowierów. Na tejże mapie jest wieś P i j  a w n  e, w której później 
mieszkali Starowierzy. Pierwsi Wielkorusi, należący d o  sekty staro
wierskiej, zwani w źródłach z XVIII w. wyłącznie Moskalami, osiedlili 
się przed 1780 r. w okoliicach Sejn. W latach następnych osiedlono ich 
w kilkunastu wsiaeh pow. sejneńskiego i suwalskiego '56, może więc już 
w tym czasie (między rokiem 1792 a 1800) zamieszkali też w Pijawnem 
i chwilowo koło Kolnicy. W ostatnim znanym rrii inwentarzu klucza 
szczeberskiego z 1792 r. nie ma ich jeszcze. Pijawne Moskiewskie albo 
Ruskie jest już w 1823 r. i ma 28 dymów757. 

Korzystanie z bogactw puszczańskich ułatwiły rozbudowa i udosko
nalenie sieci dróg. Stare i nowe drogi zaczęto wyprosto;vywać i wyrów
nywać (tak zwan<> plantowanie), część ich zmieniła swój bieg i długość. 
Dotyczy fo również dróg głó·wnych, zwanych w tym czasie gościńcami 
lub traktami. Opis parafili z 1784 cr« zawiera mniej lub więcej d{)kładny 
opis wielu ważniejszych dróg, które przechodziły przez teren dzisiej
szego pow. augustowskiego. Drogi te jak przed wiekami krzyżowały się 
w Augustowie. Na Janówkę szedł trakt królewiecki przez mościską, nie
wygodne gaciska i piaski. Starą drogę przez Żarnów i Kamionkę na Raj-

m CHAP-Wilno, nr 11316, k. 423. 
75? J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa Vl pow. sejneńskim ... , o.c., str. 153---154, 

i CHAP-Wilno, nr 11307. k. 383-401. 
7�1 Dziękuję bardzo Dr J. l\. n t o  n i e w  i c z  o w i za notatkę z „Prelilllinariów 

budżetowych budow-y Kanału Augustowskiego za lata 1823-1824" ze Zbiorów Jana 
Dąbrowskiego w Arch. Pawliko\vskich w Zakopanem. 
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gród zastąpił trakt warszawski, a wiódł on przez brody, most na bagnie 
Zgniłka, gacisko niewygodne kolo Białobrzeg, mostek na ruczaju Węgo
rówka (na północo-wschód od Netty) i dalej na Bargłów, Solistówkę, 
Rajgród. Trakt grodzieński przechodził mostem przez rz. Nettę i granicę 
Korony przy karczmie Opartowa, dalej przez bór, przy rudzie i karczmie 
Sajenko, na Jastrzębną, dalej groblą Łuczaj do Lipska. Od traktu tego 
odchodziła w Jastrzębncj droga do Dąbrowy koło karczmy Swierzbutowo 
groblą przez dolinę Biebrzy, Opis zwracał uwagę, że ten odcinek jest 
obsadzony drzewami. Tą drogą na Dąbrowę i Nov1ry Dwór też można było 
dojechać do Grodna. Z Grodna do Prus poprzednio można było dojechać 
tylko przez Augustów. W XVIII w. poprowadzono nową drogę od Rudy 
na Sajenku prosto na Klonownicę, Szczebrę, Chodorki i Raczki. Tracił 
na tym Augustów, a zyskiwała Szczebra. W Szczebrze schodziły się drogi 
z Augustowa j nowa droga z Suwałk. Drogi te jeszcze w 1784 r. nie wszę
dzie były przebudowane. Dlatego też np. gościniec z Augustowa do 
Grodna tak scharakteryzowano: droga błotnista, piaszczysta, borami ko
rzenista, miejscami gacista, groble na niej niewygodne. Droga do Raj
grodu -· błotnista, przez brody i mosty, borem kOTzenista, miejscami 
górzysta758• Przebieg tych dróg pokazuje mapa woj. podlaskiego Per
theesa z 1795 i mapa Textora-SOtzmanna z około 1800 r. 

Zakoń.czenie 

Dalszy rozwój gospodarki i osadnictwa w okresie niepodległego pań
stwa przerwały rozbiory (1795 r.). Ziemie pow. augustowskiego zajęli 
Prusacy, włączając je do departamentu białostockiego w Prowincji Prusy 
Nowowschodnie. Wkroczyli oni tutaj dużo wcześniej . Większość miejsco
wości zajęli we wrześniu 1794 r. ale już w dniu 10 lipca 1794 r. Prusacy 
napadli na Rajgród, broniony przez pułkownika Antoniego Dorffa z Ła
bętnika. Wzięli wtedy do niewoli około 400 ludzi i popędzili ich do Prus. 
Byli to pierwsi bohaterowie nowego okresu walk z Niemcami. W bitwie 
poległo 14 osób. Następnie obrabowali miasto 759. Zapewne w tym samym 
czasie- zagarnęli Augustów. Nastąpił nowy okres w dziejach miasta i nowy 
okres w dziejach osadnictwa. 

Zasadniczy proces kolonizacji okolic Augustowa został w ciągu 
XVIII w. ukończony. W drugiej połowie XVIII w. zakończono odbudo
wę zniszcz<>nego w XVII w. i w pocz. XVIII w. zaludnienia maz zasiedlono 
jeszcze pewne części puszcz. W ciągu XIX w. powstały w samej puszczy 

"' BPAN-Kijów, I-6009, str. 4--7, 14, 56-57; l-6007, str. 12, 41-42, 65, 105, 106; 
I-6010, str. 31-33. 

'159 Z. B u j a k o w s k i, Szkółki parafialne w Ziemi Bielskiej w 1794 r. ,1Rocznik 
Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie��. Wilno 1914,,. str. 211-213. 
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dalsze nowe drobne osady, związane z zarządem lasów i gospodarką leśną 
(leśniczówki, osady robotników) i obsługą zbudowanego w tym czasie Ka
nału Augustowskiego (osady kanałowe) Perkuć, Przewięź, Swoboda -� 
w sumie kilkadziesiąt. Równocześnie zmieniał się charakter puszczań
skich osad przemysłowych - rud i smolarni, które al bo zmieniły się 
we wsie rolne, albo upadły. Część rud przestała działać w związku z roz
poczęciem budowy Kanału Augustowskiego w 1825 r.: Kurzyniec, Mika
szówka, Gorczyca, Wojciech, Ruda Augustowska. Same rudy zostały ro
zebrane, a po ich urządzeniach wodnych nawet ślad nie pozostał. Wsie 
dawnych rudników pozostały. Następnie zniesiono rudę w Sernetkach, 
Strzelcowiznie i w 1828 r. w Komaszówce. W 1840 r. była jeszcze „po
rządna dymarka w Kaletach o 2 kołach, lecz nieczynna, przy której 
tylko upust naprawy wymaga", a także w Gawrychrudzie „w dobrym 
stanie nad jeziorem", ale też nieczynna. Czynne były tylko dwie rudy. 
Ruda-Sajenek dawniej prowadzona przez Suchockich, a od 1766 r. przez 
dymarzy Rozmysłowiczów, o dwóch kołach; w 1840 r. była juź w złym 
stanie. Pięciu dymarzy wyrabiało w niej kolejno razem do 150  cetna
rów żelaza. Ruda St:rękowizna o jednym kole, prowadzona przez Strę
kowskiego i Rowińskiego, w 1840 r. dawała od 80 do 100 cetnarów że
laza. Te ostatnie istniejące rudy produkowały sośniki (do soch), siekiery, 
motyki, rydle, kowadła, okucia do sań i części młyńskie76o. Smolarnie 
dłużej przetrwały, zanikając dopiero w końcu XIX w. Poza puszczą część 
nowych osad powstała w związku z separacją gruntów chłopskich od fol
warcznych i uwłaszczeniem. Nie łączyło się to z zajęciem pod rolnictwo 
nowych ziem. Tylko tam, gdzie wyrównywano granice, następowała 
zmiana granicy między powierzchnią leśną a rolną. W następnych latach 
w końcu XIX w. i w ciągu XX w. w związku z komasacją gruntów 
i parcelacją folwarków zmieniał się wygląd krajobrazu osadniczego. Du
że zwarte wsi zanikały, a na miejscu ich pól wyrastały samotne gospo
darstwa, zwane koloniami. Zwarte osadnictwo zmieniało się na osadnictwo 
rozproszone. Przy tym zanikał nieraz. ślad po dawnej starej wsi i zacie
rały się granice wiejskie. Proces zmian wyglądu krajobrazu osadniczego 
trwa dalej. Jego dalsze zmiany są związane z rozwojem naszej gospodarki 
i będą wynikiem jej dalszej przebudowy w nowych, zupełnie innych wa
runkach społeczno-gospodarczych niż w dawnych wiekach. 

W dziejach osadnictwa ziem powiatu augustowskiego wybijają się 
na czoło następujące etapy zasiedlania tych ziem. W pierwszym etapie 
w ciągu XV1 w., głównie w latach 1 509-„-1557, skolonizowano ziemie za
chodnie na zachód od rzeki Netty. Idące od wschodu osadnictwo w ciągu 
XV i pierwszej połowy XVI w. dotarło do bagien rzeki Wołkusz, nie wkra
czając na teren dzisiejszego pow. augustowskiego. Dopiero w końcu 

7f10 H. Ł a b  ę C k  i, Górnictwo'.„, o,c., t. t� str, 447--448. 
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XVI w. posunęło się ono wzdłuż Biebrzy, gdzie skolonizowano Puszczę 
Krasny Bór. W drugim etapie w XVIII w. zostało odbudowane zniszczone 
w poi. XVII i pocz. XVIII w. zaludnienie i następnie w latach ok. 

1 764--1783 skolonizowano część ziem nad dolną rz. Szczebrą i na po
łudnie od Jez. Sajno. Między tymi etapami rozwijało się rozproszone 

osadnictwo na grądach bagien nadbiebrzańskich i nadneckich, a w latach 
końcowych XVI! i początkowych XVIII w. - w Puszczy Jaminy. W tym 
samym czasie na całym puszczańskim terenie, głównie nad rzeczkami 

i między jeziorami, powstawały drobne osady przemysłowe - rudy 

i smolarnie. W ciągu XVIII w„ zwłaszcza w jego drugiej połowie, małe 
osady służby leśnej (osady strażników i strzelców). 

Początki osadnictwa - zarówno idącego od wschodu, jak i od zacho

du charakteryzowały się małymi, rozproszonymi osadami. Dopiero 

w XVI w. w czasie pierwszego największego etapu rozwoju osadnictwa 

powstały pod Augustowem największe wsie, bogato uposażone w ziemie 

i zamieszkane przez liczne rodziny chłopskie. W tym czasie wraz z prze
wagą gospodarki chłopskiej przeważało osadnictwo wsi chłopskich. W tym 
też czasie powstały charakteryzujące się dużą powierzchnią przydzielo
nych gruntów miasta Augustów i Lipsk. Rozwój w drugiej połowie 
XVI w. i w początkach XVII w. gospodarki folwarcznej i rosnący w zwią

zku z tym ucisk ludności chłopskiej spowodowały pustoszenie wsi chłop
skich i powstanie oraz zwiększenie się ilości osad folwarcznych jako 
części wsi chłopskich, rzadziej jako samodzielnych miejscowości. Prze
waga gospodarki folwarcznej i duża ilość folwarków utrzymywały się 
przez cały wiek XVI! i znaczną część wieku XVIII, chociaż już w pobli

żu ekonomii grodzieńskiej za Jana III zaczęto je znosić. W drugiej poło
wie XVIII w. osadnictwo chłopskie znowu zaczęło przybierać na sile, 

gdy w dobrach królewskich w puszczy rosła ilość niedużych wsi chłop

skich. Dalszy rozwój osadnictwa chłopskiego i zaludnierńa wsi hamowało 
utrzymywanie się folwarków i powstawanie nowych (za czasów Tyzen

hauza). Założone w tym czasie nowe miasteczka, prywatny Sztabin 

i młodsza królewska Szczebra, były małe, nie samodzielne r bardzo sła

bo się rozwijały. 

Rozwój osadnictwa w pow. augustowskim został dwukrotnie silnie 

dotknięty, raz w czasie najazdu szwedzkiego i napadu Tatarów (1656) 
i drugi raz w czasie wojny północnej i morowego powietrza w latach 

1710-171 L Znaczny spadek osadnictwa z tego powodu został pokonany 

w ciągu XVIII w., a w wielu wsiach dopiero w XIX w. 

Ziemie powiatu augustowskiego zostały skolonizowane głównie przez 

ludność polską z Mazowsza z pewną domieszką ludności ruskiej spod 
Grodna i mieszanej polsko-ruskiej spod Goniądza . Domieszka ludności 

litewskiej pod Rajgrodem była nieznaczna. Ludność ruska najdalej po

sunęła się na zachód wzdłuż rzeki Biebrzy poprzez dobra Krasny Bór 
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i Puszczę J aminy. Dotarła ona również w okolicę Rajgrodu i Augustowa, 
gdzie już w XVI w. uległa polonizacji. Z drugiej strony ludność polska 
przenikała też na teren Puszczy J aminy i Krasnego Boru, które w nastę
pnych wiekach spolszczyła. Puszczę J aminy skolonizowała głównie lud
ność spod Goniądza i znad rzeki Brzozówki. Ludność puszczańskich wsi 
przemysłowych przeważnie była polska. Zamieszkujący je rudnicy i smo
larze nadali piętno polskie całej puszczy. Ludność polska przybywała 
z Mazowsza, Podlasia, a następnie też z Mazur. 

W powiecie augustowskim można wyróżnić siedem mniejszych regio
nów osadniczych. Kryterium wyróżniającym jest czas zasiedlenia, gęstość 
osadnictwa, waruiiki geograficzne, pochodzenie ludności i różnice w sto
sunkach własnościowych i społecznych. 

Z regionu rajgrodzkiego tylko część między J ez. Dręstwo i dawną 
granicą należy do pow. augustowskiego. Został on najwcześniej zasiedlo
ny w XV i początkach XVI w., głównie ludnością polską z domieszką 
ruskiej i litewskiej. Wsie te zasiedliła ludność chłopska i trochę drobnej 
szlachty. Założone w tym regionie wsie nie są duże. Większość wsi nale
żała do dóbr królewskich (przejściowo do Radziwiłłów). Trochę było wsi 
drobnej szlachty (Kukowo, Reszki, Łabętnik, Pomiany, Rumejki, · Żrobki, 
Górskie, Krosiewo) i dwie plebana rajgrodzkiego (Popowo i Wilkowo) .  
Wsie drobnoszlacheckie były najdalej wysuniętymi na północ wsiami 
polskiej drobnej szlachty. 

Przedłużeniem geograficznym tego regionu są okolice podaugustow
skie lub nadneckie; obejmują one ziemie od J ez. Dręstwo i dawnej gra
nicy do rzeki Netty, Jez. Necko i rz. Pruski. Charakteryzują go duże, 
gęsto zaludnione wsie dawnych chłopów królewskich. Również założone 
w tym regionie miasto Augustów odznacza się rozmachem rozplanowania. 
Region ten został zasiedlony w ciągu pierwszej połowy XVI w., głównie 
w latach 1536-1557. Wsie jego należą do typowych wsi pomiary włócz
nej. Zasiedliła je głównie ludność polska z domieszką ruskiej. Początko
wo całość terenu należała do króla, później wskutek nadań w XVI w. 
powstały tu wyspy dóbr szlacheckich (Grabowo, Kamionka, Solistówka) 
i kościelnych (Borsuki, cz. Bargłowa, włóki popowskie w Żarnowie). 
Duży też obszar zajmowały ziemie miasta Augustowa i jego przedmieść 
(Żarnowo, Biernatki, Turówka i odłączone później Uścianki). Region ten 
stanowi główne jądro pow. augustowskiego. 

Leżący na południu region trzeci obejmuje rozlegle, bezludne obszary 
bagien i podmokłych lasów między rz. Jegrznią, Biebrzą i Nettą oraz 
zaledwie trzy wsie położone na grądach (Polkowo, J asionowo i Kopytko
wo z końca XVI w.). Jego zachodnia część należy do pow. grajewskiego. 
W całości należał on do dóbr królewskich: Polkowo do dzierżawy ta
jeńskiej, a J asionowo i Kopytkowo do leśnictwa knyszyńskiego. Miesz
kańcy tych wsi, zobowiązani do pilnowania łąk i lasów, byli przez cały 
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czas wolni (mimo prób narzucenia ciężarów, podejmowanych przez sta
rostów) od pańszczyzny, stąd też zwano ich bojarami. 

Te trzy zachodnie regiony po upadku Jaćwieży formalnie należały 
do Mazowsza, a następnie od ok. 1409 r. do 1569 r. do Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Od 1 520 wchodziły one w skład ziemi bielskiej w woj. 
podlaskim. Poniższe regiony wschodnie zajęło W. Księstwo Litewskie, 
do którego należały do rozbiorów w ramach pow. grodzieńskiego w woj. 
trockim. 

Region czwarty, obejmujący wąski pas ziemi między dawną granicą 
a rz. Pruską i Dowspudą (Rospudą), został zasiedlony po 1513 r. Wię
kszość jego od momentu nadania tu części puszczy należała do dóbr Dow
spuda Wołłowiczów (następnie Paców) . Mały skrawek królewski, obej
mujący wsie Janówka, Pruska Wielka i Mała i ziemie późniejszej Topi
łówki i Mazurek, w wyniku nadania jako dobra Janówka (Mazurki) też 
p'rzeszedł w ręce Wołłowiczów. Z regionu tego należy do pow. augustow
skiego tylko południowa część. Został on zasiedlony ludnością polską 
z pewną domieszką ruską. Kolonizacja jego stanowiła ważny etap utrwa
lenia granicy. 

Nieduży region piąty z kolei w chronologii osadnictwa wschodniej 
części powiatu stanowią ziemie dawnej Puszczy Krasnybór, nadanej 

w 1 505 r. Chreptowiczom, a skolonizowanej przez nich częściowo w la
tach ok. 1590-1598. Jest on wyspą osadniczą ubogich ziem nad rz. Bie
brzą i Lebiedziną, która przez długie lata była otoczona królewskimi pusz
czami. Zasiedliła go ludność pochodzenia ruskiego ze znaczną domieszką 
ludności polskiej, która też całość ludności spolszczyła. Nowy okres ko
lonizacji w tym regionie przypada .na drugą połowę XVIII w. i początek 
XIX w.; były to przeważnie drobne wsie przymysłowe. Założone w nim 
prywatne miasteczko Osinki-Sztabin (już jest w 1667 r.), rozbudowane 
za czasów Joachima Chreptowicza w drugiej poł. XVIII w„ nigdy się 
nie rozwinęło. 

Największy obszar powiatu obejmuje region szósty - region dawnej 

Puszczy Perstuńskiej, a dziś Augustowskiej - poprzerywany taflami 
jezior i mniejszymi lub większymi wyspami osadniczymi. Ciągnie się 
on od okolic m. Lipska, rzeki Wołkuszy, Czarnej Hańczy do rzeki Netty, 
Jez. Necko i rz. Rospudy. Po pierwszych niestałych osadach bartników, 
kosiarzy, rybaków, osaczników (sięgających XV w.) powstały w nim jako 
pierwsze stałe miejscowości rudy (najstarsza chyba Szczebra) i smolarnie, 
sięgające początkami XVI w. Większość z nich powstała w drugiej poło
wie XVII w. W ciągu XVIII w„ zwłaszcza w drugiej połowie tego wieku, 
powstały tu pierwsze wsie rolne, tworzące niewielkie wyspy w puszczy: 
1 .  między Jez. Kolno i Jez. Sajno, 2. nad Jez. Serwy, 3. nad rz. Szczebrą 
i Olszanką. W końcu XVIII i w XIX w. powstały tu liczne drobne osady 
służby leśnej i następnie obsługi Kanału Augustowskiego. Miejscowości 
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te zasiedliła w przewadze ludność polska z domieszką ruskiej. Region ten 
poza częścią prywatnych jezior i łąk należał z przerwą (druga pał. XVII 
i początek XVIII w. rządy kamedułów) do dóbr królewskich. 

Niewielki region siódmy w łukach Netty i Biebrzy obejmuje bagna 
i lasy z grupą wsi założonych w końcu XVII i na początku XVIII w. 
z wsią Jagłowo, założoną w XVI w. Wsie te zasiedliła ludność spod Go
niądza i znad rz. Brzozówki pochodzenia polskiego, ruskiego i trochę 
litewskiego. Region ten, odcięty bagnami od otoczenia, stanowił niegdyś 
Puszczę Jaminy, która należała do Puszczy Nowodworskiej w dobrach 
królewskich. 

Region pierwszy, drugi i czwarty stanowią zwarty teren osadnictwa 
rolnego z XVI w. Region trzeci i siódmy po obu stronach rzeki Netty 
zajmują głównie bagna z nielicznymi z końca XVI i końca XVII w. wsia
mi na grądach. Region piąty i szósty w dalszym ciągu jest pokryty głównie 
puszczą z licznymi osadami służby leśnej i nielicznymi wyspami osad
nictwa rolnego, które w dużej mierze jest spadkobiercą starego osad
nictwa przemysłowego z XVII i XVIII w. Osadnictwo rolne nie objęło 
całego pow. augustowskiego, wzięło pod uprawę, głównie w XVI w., 
tylko lepsze gleby. Piaski dalej pokrywa puszcza, a bagna dopiero Polska 
Ludowa zaczyna meliorować. Przekształcanie opustoszałych ziem po
jaćwieskich w pola uprawne - zaczęte w końcu XV, a dokonane głównie 
w XVI w. - stanowi wynik pracy wielu pokoleń chłopów polskich. Praca 
nad dalszym przekształcaniem krajobrazu i wykorzystaniem bogactw 
środowiska geograficznego przy zachowaniu jego walorów turystycznych 
i odpoczynkowych trwa dalej, ale już zgodnie z planami socjalistycznej 
gospodarki społeczeństwa bezklasowego. 

P E 3 !0 M E  

.MCTOp11a 3aCeJieHJ1H 3TO He T0.'1bKO J1CTOPJ1.H HaceJielU1.fI H OCBOemm 3eMJIH -qe
JIOBeKOM, HO TaJDKe J1CTOPJ1.ff Tpy.n;a KpeCTb.HHJ1Ha, rrpeo6pa30BhIBaIOl.Il;ero B Te"<IeHJi'le 

1\-IHOl'HX IIOKOJieHJ1tł rrepB05bITHhI:tł rretł3aJK, nepB06hITHhie rryu:i;11 J1 TOIU:I B rraxOTHbie 

IIOJI.ff J1 IIOJie3Hhie Jiyra. 

B HCTOp1111 aaryCTOBCKOl'O IIOB.ffTa HCTOPH.fl 3aCeJieHM.ff COCTa.BJI.HeT rJiaBHyro rrpo-

5Jie�r ero J1CTOpJm. MOJKHO BbI)J;eJIJ1Th 6 rrepHO,LiOB B J1CTOp1111 3aCeJieHH.ff 3TOl'O IIO

Blł'Ta: 1. Ila.n;eH11e .ffu;bBeJKH, 3aMMpaa11e HIJ;BeJKCKOl'O 3aceJieHJ1H J1 l'O)J;bl IIYCTOTbl 

(XIII -- Ha"<IaJIO XV Be.Ka), 2. Ha"<Ia.iIO IIOBTOpaoro OCBOeHHH TIOCJieflD;hBeJKCKJ1X 3e

MeJih (Ha"<IaJio XV B. - Ha"<I. XVI B.), 3. P8.3BI-rTHe 3aCeJiemrn MeJK,n;y Palirpo;n;oM, 

p. H3TTO:tł, y p. IlpycKoH, OCHOBaIIJ1e ropo;n;a ABrycToB; c BOCTOKa 3aCeJieHJ1e ;ZJ;OCTM

raeT p. BonKym (aaą. XVI B. - OKOJIO 1560 r.), 4. Ha"<IaJio 3aceJieID:1H aa 6oJIOTHhIX 

cyxo.n;oJrax i1 y p. Be6JKa (OKOJIO 1560-16_55 r.), 5. BoccTaHOBJiea11e YHWITOJKeaaoro 

BO BpeMH BOJ-hrhl 3aCeJieHH.ff J1 P8.3BJ1THe rrpOMhIIIIJieHHOl'O 3aceJieHJ1.ff B rryrn;e 

(1655-1710 rr.), 6. BTopwmoe BOCCTaHOBJieHJ1e 3aCeJieHJ1H J1 pa3BJ1THe C€JlhCKOX0-

3atłcTBeHHOl'O 3aceJieHMR B rr�e (1710--1795 rr.). 
3e."1JIJ1 aBl'YCTOBCKOl'O IIOB.9.Ta 6bIJIH KOJIOID1311pOBaHhI B ;ZJ;BYX 3Tarrax. Ha nep-
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BOM 3Tarre, l',/:(fiBHblM oópa30M B 1509-1557 rr •• KOJIOHJ131'.fPOBaa:o 3C:t.iJIM; pacnOJIO:m:eH

HLJC :aa 3arra,ą OT peKH H:tTTa. IlepeceJieH'!eCTBO, IUl:tJpannmom;eecSI c BOCTOKa, lJ..0-

CTI'lTJlO n T€"'JCHMC XV Y. nepnoF no;ronHHhI XVI B. 6oJIOT y peKJ1 BoJIKyur J1 oKpecT

HOCTefi JIHncu. He BCTynan: Ha TeppJ1Topmo HhIHem:Hero anrycTOBCKOTO flOBHTa. 

JlJ1UI.h B ROIHJ;C XVI B. npO;t;BYJłY.:IOCb OHO B�OJlb peru1 Be5:m::a na 'rt!PPMTOpHIO II�. 

KpacHLI Byp. Ha uropoM sTarre B XVIII B. 6hVIO cno:aa oocCTaH:OBJietto 3aceJiettne, 

ym1"!Tow:enuoe nnepBhle B rronosnHe XVII Bexa (w:ae;i.i;cKoe uawecT:stte) tt "BTopoff: 

pa3 BHaTia;re XVIII :s. (cesepaaH noHtta 11 3apa3a) . �1:1.anee OKOJJO 1764�1783 rr. Ko

JIOHJ13Hpoeano qacTh Tepp11Top1111, 1-1axo;n;.Hrn;etic.H npH trHlKHefi peKe II(ep6br n Ha 

lOY' OT 03epa CaftHO • .lVfe:m:;n;y STHMJ1 3Tanal'<H'I pa3BJ1Ba.TIOCb pa36pólllCHHOe saceJieHHe 

Ha GoJIOTI-IbIX cyxo�o�1ax npM6e6maHCKHX 11 npuHeU,KHX 6oJIOT, a n nocJie):(Iille ro

Abl XVII H nepB&H: XVIII BeKOB n nym;e .fIM!!Hbl. B TO:m:e caMoe ape11a Ha nceti 

TeppHTOpmi nyrqH, n OCHOBHOM y -p€qeK H MeJK,u;y 03epxa�1J1:, OCH:OBhIBaJ'IHCh J.teJIKHe 

rrpOM&nn.a:eH!łhle noceJIKM - pyp;hl (Ma:reHbKHe J1J1Tei1:Hb1e :m:e..11e3a) vt c'.'M:oJioBaPrrhle, 

a B TffG:eHHe XVII n., oco6eHHO BO BTopotł ero nOJIOBHłH:, MaJILIC noceJIKll :recHoH 

CJJy:m:fihI (noce.1IKJ1 CTpa:W.:HHKOB Il CTpeJIKOB). 
Ha>:JaJIO 3aceJICHHH TaK HSIIJihIBUIOil.lCI'O c BOCl'OKa KaK H c 3ana�a ÓhIJIO xapaK

TePHO MaJibIMH, pas6pomeHHbIMM noceJIKaMM. Bo epeMH nepnoro r;;ranuoro 3Tarra pa3-

nwr11n 3aCeJICHIDI OCHOBaJIHCb B03Jie r. ABrycro:ea caMbIC ÓOJibUlliC )'.\epesnH, 6oraTO 

cnaó:m:enHbre 3CMJieft H o6:wraeMbie MHOrMMH x:peCThHHCRJfMM ceM'.bR:W!. Br.1ecre c npe

Jfl..fYII:teCTBOM KpeCTMHCKOro XO'.llltic-r'.Ba B ceJJ:OCKOM X03aJ1:CTBe TaK:m:e npeBOCXO):tMJIO 

pa3B::-1THe 3aceneu11n KpeCTI.i1HCKUx ,:::i;epeBeHh. B ro :me ape"1:R ocuoBaHhl 5hIJIH µ;Ba 
ropO,!.{a - AnryCTOB H JlJ1IICJ( - OTJIJ1'iaJOlii;:t1eCH 6on:omo'lł n�'"lOlil;aj:\bIO Ha;qeJieHHOJł 

3eMJIH. Pas:rn1Tue cPepMepHoro xo3mfcTBa, BO nTopo:ti: rroJio:au:ae XVI neKa H nHa

"'!aJie XVII BerrOo H Bee B03pacTaIOlil;llti B cBsr311 c :'.JTHM rHeT :s:pecThHHCKoro Hace

JieHttsr Bhl3BaJIJ1 nycTOUieH11e KpecTbHHCKHX ,[\epeBCHb Jt o5pa30Barn1e ci>OJibBapOt.lHh!X 

noceJIKOB, a Ta.KJH:e YIX npYryMHome:atte 3a C"teT KP'2CThHHCKO� 3eMnvt. IlpeuMy:w;ecTBO 

4>oJihB3PO"IHOrO X03SiJ1:C'.tBa l1 60J'IblliOe KOJU1�€CTBO XYTOPOB y;nepmttBaJU1Cb B Te"JeHHC 

Bcero XVII neKa H 3Ha1mTeJihHy.ro qaCTh XVIII neKa. Bo B'.l'Opo:tl: rro.JioBiffie XVIII B. 

KpeCTb5THCKOe nepeceneH...:ecTBO CHOBa Ha"laJIO yCM.:IMBaThCH; B KOPOJieBCKHX BJia

,n;eHMRX Ha 3aITU,lJ;HOfi orryUIKe nym;tt OCHOBh!BafOTCfl HOBhie KpeCTbmICKMe ,ĄepeBHn. 

IlocJie.Io'1orn;ee pasrn1THe Iq)eCTb:fłHCKor-o rrepeceJieHmi tt 3ace.r.reuua: TOPM03HJiOCb 

y<..'TOi1"fl1BOC'l'hJ-0 Cytl\eC'l'BYJ-OU4JiX '.lQ>-*TOPOB H oópa30BaHKCM BCC HOBhlX. OcHOBaHIThie 

B TO :Bpe'MR HOm.Ie ,ir.nopa:::aCRJte ropo,n;KH illTaóMU n KOpOJieBCKaSł II(ep6a Ób1IDI M:a

JieHI>KMMM, uecaMOCTORTeJibI-IbllIDI H He pa3BJ1Ba.ID1Ch. 
3e:>fJIM anryCTOBCKOrO IlOBHTa KOJIOHJ13MPOBaHhI ÓblJIM rJIUBHhIM o6p&30M TIOJl:h

CKJ1MJ1 nepeceneno;aMM w M3.30BIIIa c HCKOTopo:t1: npl!Mecnro pyccx:oro naceJieHMH 

J13 IIO,I\ I'po�I-Ia H CMewaHHbil\'I llOJihCKo-pycCKHM uaceJieHHCM J13 roavtOI-I):\3a. 

IlpJi!J\tCCb nmoncx:oro Hace.nem1n� nOHBJimo1u;MCH nO;Jł Pafirpo,n;oM:� óhJJla He3Ha'lli

TCJI:bua. PyccKJtte ncpece;rem:µ;.1 caMoe .n;aJiee IlOAAUJ1HYJIJ1ct:. Ha 3ana.!\ B;\€J'Ih peKH 

Ee5:m:a ąepe3 noMeCTbe KpacHhI Byp 11 nym_�t Jł�HHhJ, )J.ocn1:rnyJIH oHJ1 TaIOK:e OR:pe

CTHOCTefi Pai.frpo;na H 1\BrycTona, r;qe YJKe a XVI Bene no)'.Ęneprmrch nOJIOim3all.JsM. 

IlOJihCKOe 11aceJieHJ1C- npOHMKaJIO c ,n;pyroH CTOPOHbI Ha TeppttTOPHlO Il'Yllll1 .ffMJ1Hhl 
l1 rryrq11 KpacHbI Eyp, KOTOp1;,1e B cJie.l:(yrorn;eM seKe c;o;eJiaJIHCb nOJibCKMMH. Ilyłl\a 

flMMHhI KOJIOH:t13HPOBaHa 6b1Jia rnaBHhIM o6pa30M nepeceJien�aMl1 tt3 no,n; ro:avtoH,n;3a 

H OT PC.KU E.m:o3y:sKa. Hace.::reane naxo):(SI�M.XC1I B nyu�e npoMbIWJICHHhIX ,u;epeBeHh 

B npeHMym:eCTB€UlHO� CTerreHH 6bIJIO IlO-JibCKHM, npl15hl.TH1 OHM cro,n;a 113 Ma30Bllia, 
110,I:(:ICChH, a B XV!If BCKC TaJGKe Il ITT J\i-la3yp. 

B aarycTOBCKOM TIOB� MO:mHO BhI,D;CJU1Tb ceA-th i:.-:rerrhllll1'.X nepeceJICH"--!CCKJ1X 

perHottoB. KpHTeptte.tł o6oco6JICHMH JIB.i-.:.HIDTca: BpeMH nepecenenu111 rycl'oT-a 2ace

Jie.trnn, reorpaqm:qec101e yCJiom-ra, npowcxoJK:,l{eHHe HaceJJeI-Il'.W H pa3mrqI:>1 B co5-

CTBeIIHW'IeCKHX M OOm;ecrneHIIhlx OTHomeHJ-IR:X. H3 patłrpO,!tCKOro per110Ha TOJibKO 

y;:IaCTOK ?<Iem.;lĄy 03CpoM ,Il;peHCTBO H ,l:(aBHeft rpaHH:u;eM npHHaJ+JTC2ftli-1T K aBryCTOBCKO-
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MY nos.H:Ty, B:nrn on pauhilie ncex 3a�eJ1ett n XV H HR'·IaJie XVI n., r:taBHI>IM o5pa-

30:M no�'!l:CKJf:VH1 rrepeceJiellU,lłMH c npHM€Cb10 pyCCKOro H JH1TOBCKoro HUCeJieHHfI. 

,U_epeBHH }!{8' 3a.CeJ1HJIO KpeCTTuffHCKOe Hace.rrełn:!e M HeMHOrO MeJIKOt1: llIJIRXTbL Mx 

)l,,epe:aHn 1H?50J1httu1e. BOJihEU1HC7BO ,uepesen:b rrpHHa,ri;ne:m:ano K KopoJieBCKHM u.:1a

,n:eHI1HM. ::vteJIKO,!i.BOP.f!E'.ClU1e ,n_epe:OHH ttan6o:ree BbI;D;BHHYTh1€ Ha ceBep ÓblJlH �e
P€:BHHMU Me.rrKoJ.i HTJUlXThl. 

Teorpatj:n·r<1eCKHM npo;rure u11e1.:i: !>Toro per:t-fona .fIBJifiIOTCJJ oKpeCTHOCTH y peKH 

H3TTa) 3aHMMa10:w;:tte rr::cor:qa)-l;n OT o3e-pa ,il;peHcTno H ,n:agHe:t'! rpauJ1L\hl .n;o peKH 

Ji:;JTTL1, 03epa Her�Ko vt peKM IIpycKH. 3TOT per:HOH xapait'repeH óoJibUIKMH rycTo 

3aceJJCHi-JbTMJ.1 ;riepeBHRMJf 6bJ311IY....X KOpo;ienc:crttx: lq)eCThHH. 'l'aK:m:e H OCHOB8.HHhIH 

B 9TOM peI'Mone ropo;a; ABryCTOB OTJU1'łaeTCR 60Jibrun.r pa'.JMaxoM paCIIJJaHHponaHvtJJ. 

3aCeJieHO ero IJ Te'-leHttE! rrepBOJ.ł IlOJIOBHH:bI XV„'I BeKa, rn:aBHhI11-'t o6pa30M B 1536-

1557 rr. ,n:epeBHJIMJ1 TJ1TIJ1'1HhH..Uf ;D;Jlfl BJIYKOBoro Me1KeBaHJ1R. 3ace:n1JIO ero rJiaBHbIM 

o5pa3oM noJihCKOe Hace.n:eIIue c rrp11MeCLIO pyccKoro HaceJiel-tYiJI. CHat.ta..-:ra Be.a Tep

PMTOPHR TIPHHa;a;JJemaJia KOPOJJID, O)l;H3KO IT03łKC B Pe3YJibTaTe IIPMCBO>?IH1H B XVI B. 

IlOHBJ1JIMCb 3,n.:eCb OCTPOBKH ,n.:BOPffHCKHX H KOCT€JibHhlX M:'.vl:eHH:ti. Eo�'lblliy-IQ TOJKe 

n;ioqa;n;b 3a.HM:MaJtM 3:eMJIH ropo;u:a An.ryc-TOB H ero rrepną>eputt (BepHaTKH_, TypyBKa, 
)!{apHOBO J1 OT}leJleHHbie 1103.iKC YCbT!iIIKI1). 3TOT perHOH COCTa:a.n:aeT r.JiaBHOe u.n.po 

a:BI'YCTOBCKoro rIOB.HTa. 
PacnoJioJKeHHbU� na 1:0re per110H (TpeTi;1:t1:) 3aHHMaeT oÓIIIkfPHYFO 6e3n10n;Hyro 

rmoq� 6onoT H rro,n:YIOKJihix ;iecoB MeJK,ly peK<H..:n1 Erp3HH, Be5.m:a u li:JTTa n ;n1IIIE:. 
acero 'l'PM p;epenatt, pacrroJJom:eHHhie Ha cyxo)-l;oJiax {IlOJibKOBo, HcenoBo 11 KorrhlT

KOBO J13 KOJIT(a XVI BeKa), 3anap;HasI ero "I3CTb upxua;n;;te:m::wr K rpaCBCKOMY !lOBRTy. 

Ilprura;i;Jie'JKaJI OH ITOJJHOCThIO K KOpOJieBCKHM BJJaJJ;P.Hl1.HM, 1K:l1TeJIYI ;i;epeBCHh Ha 

cyxo,a;oJiax o5.1'13aHhf 6-LIJI« rrpHCM aTp11aaTb 3 a  JIYT<L>n1 "- necru.rn: n: B Te'--!2H11e scero 

npeMeHH ÓhIID1 CB050,!J;HbI OT Oap�Hbl, lWHMO rrOnbITOK HaE.fl3aTb W<>! Bpe:MR: rtpHHH-

11-1aeMoro c-rapocTaMH. 

3TY.r TPH 3ana,!\Hble pe1'uona noCJie na:il;eH:ti:H f.fu;.bBCJ.KH i:t;opMaJihIIO npnHa,ąJie

JKa,rn1 K Ma3o:arny, a ITOTOM c OKOlIO 1409 I'. HO 1569 r, K B. KHH3\0 .ITHTOBCKOMY. 

c 1520 1'. BXO,t'(J1JIJ1 B COCTaB óeJJbCKOJ1 3eM�'lH B I>O,t'(JIHUJCKOM B0€BO,Ii;CTBC. 

HttJ.KeyKa3:UHHble BoCToqawe perHOHhl 3aHnno B. JI:w'l'oBca:oe KHBJKeCTso, K KO

TopoMy npnHa1vreJKaJIH p.o BpeMetttt pa3.n;e1ra B paMKa."< rpo;n;seHbcKoro rrOB:'iTa n irpoQ

KOM BOCEO,IJ;CTBC. qeTBepTbIM peru:on, 3aH HMaIOrn;Jfil Y3KyrD IlOJIOCY Me2KĄY ,I!,aBHCtł 

rpa:auue:tl: rocy�apcTBa peKoH IIpycKa 11 peKoll ,il.oBcrryµ;a (Po3nyJ.\a} 6n1JI 3aceJieH 

fIOCJJe 1513 L BOJiblllaH -ąaCTb ero c MOMeI-ITa rrpMCBOCHJ1ff 3,U:eCh 'IaC'f'.tl: nyw;H rrpM

Ha;:p:remaJia K HM:eHn:J:O .IJ;oacny,t.1,a (BOJIJiOBH'SOB, a 11\T..'OM Ilarr.os), K KO'l'OpoMy rrpll

coe;;.HHCHO ew;e Y!MeH11e ff:s:y:BKa. ToJJt.Ko romHax �1actr:. :)Toro pemona rrpHHa.)::_JieJK:w:r 

K aBryCTOBCKOMY ITOHH'I'Y. Bbm OH 30.CCJJeH IlOJJbCKV!.M H3CC:IeHHEM c HeKOTOpotf rrpH

MeChIO pyccKoro uace.n:emrn:. Kono:aJ13al\lUf :)ToJ1: noJJOCbl a.en:iacr, Ba:mHbTM ::nanoM 

B yKperrJieHJ1H rocy;ri;apcTsennoH rpruu111,h1. 

He50JJL1uott rrRTLiid: perHoII cocTaBJJRIO'I' 3CMJIH ;taEHei-1 n:rLUH KpacHht6yp, rrpn� 

CBOCHHOJ1 B 1505 r., XpenTOBI1"ł3MJ1, a KOJIOHM3�0BaHHb1X HHMJ1 '-laCTM'iHO B OKOJIO 

1590-1598 rr. CocTaBJifleT oH n::peceJie1-1-qecK11i': ocTpoe Ge71_Hb1x 3C:-J:CJlh y peKH BcóJKa 

J.:: peKJ1 Jie6e,ą3Vi:HU, B Te"!eHne JICT OKpyJ.KeHRb!tł: KOPOJJ€BCKHl'trA nyrn;aMH. 3aC�llllJTO 

ero HaCeJie.HHC pyCCKO:ro nponCXOJK,J.\CHHR co 3Ha'!HTCJibHO:fi npHM2ChJO IIOJlbCKOl'O na

ceJICIDIB, KOTOpoe TOJKe BCSX IlOJIHOC'ThFO IlOJIOHJ1:3HpOBa,JJo. HOBhlli rrepEOJJ; KOJIOH11-

33.IJ;I1H B !)'1'01'-f pernoHe npHXO;J;Y::TCH Ha BTopy!-0 IIOJ!OB:V..HY A-VIII B. u HaqaJIO XIX B. 

0CHOBM0Cb B He:r.-1 qaCTHbitł ropop;oK 0CH!IXJ1-Il1Ta5Y.'.:H {1661 I'.), pac.rnJ1!)eHHhlt1: BO 

BTopoiJ noJioB11He XVIII n. H HHKor.n:a 5oJibWe :o:e pa.JBliBmttli1cn. 

Cawyro 6oJihll1)'10 qacTb anrycro:acxoro rroBHTa coL'TaB:rHeT rnecToi-1 perHOH, KO

TOphltł 3a.I-X:ffMae1' rmo:w;a)-l;b ;a;aBHCM IlepCTYHbCKO:i.1 n:yun1, RbIHC Ha3h1Ba2:MOfi: Anry

CTOBCKoH, pa30p:BaHH:bl:tł rJiaJJ;bIO ooep J1 MeHhllTHM:fl MJJH 00JTbllil1MJ1 nepeceJ1eHqeCKJ1MJ1 

19 Studia i materiały 
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OCTpOBK9MJ1. THHeTCR OH ,n;o OKpeCTHOCTei1: ropo,n;a JlttIICKa, pe:rrn: BOJIKYIII, qępno:fł 

XaHbtU1 J1 11;0 peK11 H3TTbI, roepa Heu;Ko H peKH Pacny.zi;r,r. 3,;:i;ech ctra'tJ'.aJia rroRBtt�"IHCb 

B XV l1 XV] EB. HeIIOCTORHHblC rroceJIKM ÓOPTHJ1KOB, pblÓaKOB, Kocape:t1: M OCOTIHHKOB 

(KaTeropHH lq)eCThRHCKOrO ttaceJICHJU'l npl1CMaTpMBaJOritaJI 3a KOpOJ1€BCKO:t1: rryr.u.eK). 

TIOTOM ocHona.rrHCh 3;ri,ecb py,n;H11K11 H CMOJionapnvr, CBOHM: lHl"IaJlOM Kacaroru,wecx XVI B. 

BOJibllU:ffICTBO J13 HHX Ół>IJIO C03.J.3HO BO BTOpoH IIO,ITOBMHe XilII B. I1 B TC"fffEUie 

XVIII B., oco0e:HHO .BO BTopoft IIOJIOBMHe SToro BCKa IIOR.BJ1.T1J1Cb 3).l;CCh nepBbIC CCJ:L

CK:OXO::'.IHHCTBCHHble ;n;epeBHtt, r�'taBHhlM o6pa30J.'1 c 3arra,Il;Hoti CTOPOHbl IT)�J1, C03;a;a 

i3SJI tte60Jib!!nre oc·rpOBKH cpe!U! Jrecon UJ'WJI. B x:on:u;e XVIII tt XIX BB. na nce� 

Tepp:wropl1l1 noHBHJU1Cb MHOrHe :MeJ1KJ1e ITOC<?JIKM Jtecuoił CJiyJK6bI n CJJyJK5hl aBry

CTOBCXOi'Q xanaJia. 3Ty w:eCTHOCTb 3aceJUIJIO TIP€-HM�l'U�eC'I'BeHHO ITO.;IhCK0'3 uaceJieHHe 

c IIpMM€ChIO pyCCKOro rraceJieHKJL. 8TOT pel'HOH, KP01'I€ ÓOJiblllOro KOJIJ.fX.IeC'l'Ba YJ:aCT

Hh!X: 03ep H Jiyron) npHHaw:reIB:aJI 'C HCKOTOPhIM rrepepbIDO:M (BTOpaH ITOJIOBMHa 

XVII B. - X03HPlCTBOBam1e KaMeµ;y�10B) K KOPOJieBCKOMY BJIU]\CIU110. 
He6oJihrno:H CeJtbMO:i1 per11orr, pacrrOJIOJKeHHbUl: n ,u;yre pe:rrn: II::n"l'a M peKH Be5JKa, 

sau11Mae1' OoJioTa J.I Jieca c rpyrrno:ll ,rrepeaenh, OCHOBattRblx B KOHU,e XVI! 11 Raąa.:re 

XVIII sn. 3TH ,n:epeBHM 3aceJIMJIH rrepeceJieHl\hT 113 rouHOHJJ;3a H OT pe1U1 B::i:Ko-

3YBKM IIOJihCKOro, pyCCKOrO H HCMROro Jil1TOBCKOl'O IlPOJ1CXOB.p;eHJ1H. Ha3LIBaJICH OR 

:rrym;eH HMHłibl J1 npl1Ha;u;JieJKan: K KoponeBCKOH HOEOJ\BOPCKOl'1 Ilyru;e. 

IlepBbtii, BTOpo:tł li 'tfeTBePTbI:i1: pernOHbl COCTaBJIID-Ol' COMKII,)'"'T)'IO TeppuTopxro 

ceJ'IhCKOX031n:-1cTBCHHOro 3ace.;ieHMH H3 XVI B. TpeTJiił, u ce;qb'MO:tł per110Hhl c oóe11x 

CTOpoH pe:KM H3TTLr 3tlHHMaIOT rJHIBHhlM oOpa3oM Oono-ra c neÓOJ'IbllIMM KOJn1qecTF.lOM 

JJ;epenCHh aa cyxoJJ;onax H3 KO:H:u;a XVI 11 :aa"faJia XV"II aB. Il.aT.bJ.:i1 H iuecTotf perHOHhI 

B ,D,aJ1bHC:t'1:IlleM TIOKflblTbl :nyu�etł c MHOI'HMM noceJIKaM:M: JI€.CHOti: CJ1YJRÓb1 J1 He50Jib

Il1J1M KOJIVf'łeCTBOM OCTPOBKOB ceJihCltOX03fil1CTE€'HH01'0 nepeceneIDrn, B 60JibIUOt1 CT:?

neHH HBJIHIOrn;eroca: HaCJie:n;HHKOM c-raporo npOMbllllJieHITOro 3aceJielittH XVII u 
XVIII BB. CeJILCKoxo3Htl:crseHHoe 3aceJieH11e He oxsaTYIJIO ncex seMeJib anrycron

CKoro TIOBHTa, noµ; o6pa6oTKY rrpHH.fITO (r,;iaBHblM 06pa30M n XVI B.) -TOJibKo JIY'-t:tllMe 

noą:nbl. Ilyrn;y- B JJ;aJthHetirneM noKpbIBaKi'!' llCCJ.rn. Tipeo5pa30BaHHe OrryII�CłIHhlX 

uocnMn;bsem:cKux 3eMeJib B naxOTnbie noJI.R Ha'tłaJIOCb B KOnn;e XV a,, a ni;,1noJIHeHo 

rJiaBHhIM o6pa3oM n XVI n. 3acenenMC n ocaoeuue seMJIH npo,n;oJ1B.ai"lOCb cru:e B Te

'łeirne XVII1 XVIII J1 XIX se. BJiaro,l_\ap.a '.lTo:tł, npo,n:oJim:anrneMca B Te>-IeHYte :MHOrMX 

ITOKOJieHM:tł, pa� IIO..."'IhCKOro KpeeTI:l/IHJ1Ha µ;asHeftIIJlle TIYIIJ.H nepeMełIJ1JIHCb E na

XOTHbie IlOJIH J1 3an:OJIHJ1JIJ1Cb ?>.-'fHOI':w:M}i noce.rrKaMH. 

S "C' M M A R Y  

The bistory of the coloni5ation is not only a chronological record of the colo

nisation of land by man and its development1 being, too, a narrative of the hard, toil 
of peasant, who has transformed - the primary landscape, virgin forests and marshes 

into tillable fields and useful meadows during the multi-generation last.i:ng period. 

As far as the bistory of. the district of Augustów is concerned, the narrative of its 

colonisation is essential. 6 periods can be distinguished with regard to the colonisation 

of that distrlct: 1 - the Fall of Sµdovia, the desuetude of the Sudovian settlement 

and the years of abandonrnent (the 13th - the beginrring of th e  15th centuries), 2 -

The beginnings of the new pT'ocess of the development of the post-Sudovian territo

ries (The beginnings of the 15th - the beginning of the 16th centur.i:es). 3 - The 

development of the colonisation an the lands arnong Rajgrod, The Netta River and on 

the Pruska River, the establishment of the town of Augustó\v ; the colonisation com

ing fro-m the en.st reaches the Wol:V::usz River (the beginning of the 16th cent, - uu 
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till about 1560), 4 - The start of the settlement on marshy lands and on the Biebrza 
River (by 1560-1655), 5 - the reconstruction of the settleme:1ts destructed by war 
and the development of the industrial settlement in forests (1655-1710)) 6 - the 
reconstruction of the settlement and the development of the colonisation an agrarian 
type of forests (1710-1795), The colonisation of the lands belonging to the district 
of Augustów took place in 'two periods. The territories situated wesiwords from 
the Netta River were submitted to the colonisation in the first stage, mainly in 
1509-1557. The settlers coming from the east during the 15th and the first half 
of the 16th century reached the marshes of the '\Vołkusz River as well as the 
envi!'ons of the town of Lipsk, not penetrating, however. into the territories which 
today belong to the district of Augustów. That settlemcnt movement moved farther 
along the Biebrza River to the territory of the Krasny Bór forests not earlier than 
at the close of the 16th century. The second stage, which covers the 18th century � 

constitutes the period in which the.re took place the reconstruction of the popula
tion1 destructed for the first time in the middle of the 17th century. {The Swedish 
invasion) and the second time at the beginnings of the 1Sth century (The Northern 
War and the plague). Nex:t comes the period of the colonisation of the part of 
lands on the Szczebra River in its lower course and southwards from the Lake Sajno 
(by 1764-1783). The time between the two above-mentioned stages witnessed the 
development of the scattered colonisation on the marshy lands on the Biebrza and 
the Netta Rivers, and as fag, as the close ,of the 17th century and the beginning 
of the 18th cent. are concerned, in the Jaminy Forests. The whole period undęr 
consideration was marked \Vith the establishment of small industrial settlements i n  
the whole silvan territory. mainly on the small rivers and among the lakes. 'They 
were the small ironworks and pitch-works; during !he 18th century and especially in 
its second half there appeared the small settlernents of forest-personnel (of guardians 
and riflemen). 

The heginnings of the colonization coming bath from the east and west were 
characteriz.ed by small, scattered settlements. The biggest villagcs, ab·.indant with 
arable land and inhabited by numerous peasant-familjes were established in the 
region of Augustów during the first, main stage of the development of colonization. 
The preponderance of the peasant-type of husbandry in agriculture was accompa
nied by a preponderance of peasant-villages in the development of the colonization. 
Two towns characterlz.ed by a large surface of the allotments, namely Augustów 
and Lipsk v,rere established in the analysed period. The development of the farm
type of husbandry in the second half of the 16th century as well as in the begin
nings of the 17th century connected with the ever increasing exploitation of peasant 
population resulted in the abandonment of peasant villages and establishment of 
farm-settlements, the latters expanding on the peasant-lands. The preponderance of 
the farm-type of husbandry as well as a great number, of farms were_ typical of 
the whole 17th and a considerable part of the 13th cen tury. In the second half 

of the 18th century we not:ice an intensification of the peasant-settlement. New pe
asant villages appear in royal estates formed at the outskirts of forests. The further 

existing and newly formed farms constitute a hampering factor with regard to the 

continuation of the development of peasant-type of the colonization and the increase 

of population. A new, small gentry town Sztabin as well as the royal Szczebra were 

both not self-sufficient and could not develop. 
The lands of the distrlct of Augustów \Ve:re colonized mainly by the Polish 

population deriving from l\IIasovia with a ce-rtain admixture of the Russian popula

tion from the environments of Grodno and of the mixed Polish-Russfan, \vhich 
derived from the vicinities of Goniądz. The admixture of the Lithuanian popula� 
tion, occuring near Rajgród was of no importance. The lands on the Biebrza River 
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constituted the :farthest western line reached by the Russian population aft€r its 
penetration to the lands of Krasny Bór and the Jaminy Forests. The above-mentio
ned poputation reached, too, the environments of Rajgród and Augustów, being 
poloniz.ed there as early as in the l6th century. Polish population penetrated in 
the territory of the Jaminy Forests nad Krasny Bór from the side, poloni:r.ing 
those: lands in the course of the next centuries. rt was mainly the populations deriv

ing from the environments of Goniądz as \\11?11 as from the lands on the Brzozówka 
River tha'.: colonized the Jaminy Forests. The population of the silva.n� industrial 
villages was mainly Polish, and had come there from l\.1asovia and Podlasie, and in 
the 18th century, also from Masury land, 

Seven smaller sub-regions can be distinguished as far as the settlement in the 
district of Augustów is concerned. The time of the colonization, the den.sity of the 
setUements, the geographical conditjons the origin of the population as well as the 
differences with regard to both ownership and social relations constitute the diffe
rentation--criteria in this respect. From the Rajgród reg'ion only one part of land, 

namely those between the Dręstwo Lake and the former frontier belongs to the dis
t:ict of Augustów. It was colonized in the earliest period, in the 15th and the bełiin
nings of the 16th century, mainly by Polish population with an aGlmixture of Rus
sians and Lithuan:ians. The villages in the region under consideration were colonized 
by peasant population, with a small number of small gentry. Among the small
gentry-cnvned villages the above-mentioned were the most northwards situated 
o n  es. 

The environments on the Netta River, embracing the lands from the Dręstwo 
Lake and the farmer frontier up tifl the Netta River, the Necko Lake itnd the Pruska 
River constitute a geographlcal continuation of the considere<l region. I! is charac
terized by big, densely populated villages of peasants who formerly belonged to 
the King. The town of Augustó'\V established in that region is, too, characterized 
by a large-scale plan. The region was settled during the first half of the 16th cen
tury, mainly in 1536-···-1 557, with villages typical of the Great Agrarian Reform. 
Their inhabitants were mairJ,y Poles with a certain admixture of Russian popula

tion. At the beginning the whole territory belonged to the King. In the later period 
the ailoments granted in the 16th century resulted in a formation of concentrations 
of the estates belonging to gentry or Church. The town of Augustów, together 
with its suburbs (Biernatki, Turówka, Żarnowo and later singled out Uścianki} 

occupied a considerable part of the territories in that region, constituting the main 
core of the district of _Ą.ugus:t6w. 

The south region {the third) comprises great uninhabited areas of marshes and 
<lamp forests among the Jegrznia, the Biebrza and the Netta Rivers and as little 
as three villages situated in the marshy lands (Polkowo, Jaslonowo, Kopytkowo, 
established at the close of the 16th century). The eastern part of the region belongs 

to the distriet of Grajewo. Formerly it belonged to the royal estates. The inhabi
tants of the marshy lands were obliged to take care of meadows and forests, being, 
however, free from socage for the whole time, though there took place certa.in at
tempts from the part of baiHffs to impose certain obligations, 

The above-mentioned three -western regions formally belonged to Masovia after 
the fall of Sudovia, constituting, in turn, in the period covering 1409-1569 a part 

of the Great Lithuanian Principality. Beginning with 1520 they constituted a part 
of the Bielsko lands in the Podlasie voivodship. 

The Great Lithuanian Pr:incipality bad occupied the following regions which 
belong'ed to it within the distrlct of Grodno in the Trocki voivodship until the 

partitions. The forth region, mebracing the narrow stripe of lands lying between 
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the former frontier of the state aad the Pruska and the Dowspuda (Rospuda) Ri
vers became inhabited aiter the year 1513. The region belonged to the Dowspuda 
estates (Wołłowiczów and next Paców) to whic.h the estate Janówka was also added, 
f::-om the moment of the allotment to it of a part of forests. Only the southern part 
of that region belongs to the district of Augustów. The district was colonized by 
Polish population with an admixture of Russians. The colonization of that 
stripe constituted an important stage in the consolidation of the fror:.tiers of 
the state. 

The small, fifth region comprises the lands of the farmer Krasnybór forests_, 
alloted in 1505 to the Chreptowicz's family and colonised by them in the period 
by 1580-1598. It constitutes an island of the settlen1ents occupying the poor lands 
on the Biebrza and the Lebiedzina Rivers which were (during the year-lasting pe
riod) encircled by royal forests. The region was colonised by the population of the 
Russian origin with the considerable admixture of Polish population. whie:h in 
turn polonised it completely. The second period of the colonisation of that region 
falls on the second half on the 18th and the beginning of the 19th century. The small, 
private town of Osinki-Sztabin which had been established in 1667� extended in the 
second half of the 18th century but it never developed. 

The sixth region constitutes the largest part of the districl of Augustów and 
embraces the former lands of the Perstuny forests, called today the .l\.ugustów 
Forestt>. The region is marked with numerous lakes as well as both minor and major 
settlement-groups. The region extends from the environments of the town of Lipsk 
and both the Wołkusz and the Cz.arna Hańcza Rivers to the Netta River the Lake 
Necko and the Dowspuda River. The first, conternpora:y settlements of apiarists. 
fishermen1 mowers and peasants guarding royal forests were created in that re� 
gion in the 15th and the 16th centuries. The first ironworks and pitch-works dating 
back to the 16th century were also created in that region, the majority of -them 
being established in the second half of the 17th century. The first agricultural vil
lages built among forests as well as small, settlcment-graupments emerged among 
them during mainly the 1Sth century and particularly in its: second half. Numerous, 
small settlements of th: personnel of forests as well as of the Augustów Canal 
appea!ed fn the whole territory at the close of the 18th and during the 19th cen
tury. Those localities were colonised in majority by Polish populatior: with the 
admixture of Russians. The region exluding the great number of private lakes and 
meadows belonged to the royal estates with the interval in the second half of the 
17th century {the Ca.medulian rułe). 

A rather small, seventh region situated among the Netta and the Biebrza 
Rivers comprises marshes and forests togethe: with a group of villages dating from 
the close of the 17th and the beginning of the 18th century. Those villages were 
settled by people from the vicinities of Goniądz and the Brzozówka River, of Polish. 
Russian and (a small percentage) Lithuanian origin. The region was called the Ja
mlny Forests and belonged to the royal Nowy Dwór Forests. 

The first, second and fourth regions constitute a territory o:! a compact agra
rian settlement from the 16th century. The third and seventh regions on both sides 
of the Netta River constitute mainly marshes and a small number of villages on 
marshy lands dating from the close of the 1 6th centu:y as well as the beginn!ngs 
of the 17th century. The regions : fifth and sixth remain to be covered with forests 
\Vith numerous settlements of forest-personnel and small groups of agrarian set
tlements, the latter being in its considerablc part the transforn::,ed from the old, 
industrial settlements dating from the 17th and the 18th centuries. The agrarian 
settlement has not penetrated into the territory of the district of Augustó\v. taking 

only better soii for arable purposes (mainly in the 16th cent.}. The sandy lands 
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retnained to be covered with the forests. The transformation of the abandoned 
post�Sudovian territories into arable lands had began 'the end of the 15th centu:'."�'. 

being accomplished mainly in the 18th century. The colonisation and developn1en't 
of the land continued during the l7th, the 18th and the 19th centuries. Thanks to 
the many-generation lasting labour of Polish peasant the farmer forests became the 
arable lands marked with numerous settlesnents. 



Rys. 8. A u g u s t ó w. Projekt regulacji i przebudowy Augustowa wg „ Opisów" Deputacji z roku 1830. Zrekonstruowali: T. P. Sza
fer i W. Trzebiński. Oprac. graf. K. Styrna. Place i ulice regulowane i przebudowane: Rynek, pl. Kościelny, ul. Warszawska, 
Długa, Kościelna, Młyńska, Szewska, Kozia, Wilcza, Żabia, Plebańska. Place i ulice projektowane: Nowy Rynek (plac św. Mi·
kołaja), plac Targowy, ul. Nowa, Rządowa, śluzowa, Portowa, Przegoń, Targowa. Budynki proj ektowane : 1 -- Komisj a Woje

wódzka, 2 - dom prezesa Komisji Woje";;. z apartamentem cesarskim, 3 - Dyrekcja Kanałowa, 4 - urząd celny, 5 -- urząd pocz

towy, 6 dom zajezdny i oberża, 7 --- magazyn so)ny (na miejscu cerkiewki grecko-unickiej),  8 Trybunał, 9 -- budynki szkol
ne, 10 -- ratusz, 11 - j atki rzeźnicze i piekarskie, \2 - biuro komisarza obwodowego, 13 -- kościół katolicki, 14 -- kościółek 
ewangelicki, 1.5 - �- ma.gazyny---pe!"tBwe-;- -Bfile -lrompo „cyjne ozna czone liniami przerywanymi. 

Studia i ma�eriały do dziejów PoJ. Augustowskiego, str. 338/>.39. 



TADEUSZ ZDANCEWICZ 

GWARY LUDOWE POWIATU AUGUSTOWSKIEGO JAKO WYNIK 

PROCESÓW OSADNICZYCH 

,IJ;uaJieKThI ABrycToBcKoro noBaTa - KaK pe3yJihTaT noceJiewrecKux npol.:(eccos 

The dialects of the region of Augustów as a result of the colonization process 

Gwary powiatu augustowskiego w ogólnej klasyfikacji dialektów pol

skich zalicza się do kompleksu gwar podlasko-suwalskich. Odznaczają się 

one brakiem niektórych cech gwarowych północnomazowieckich, a nawet 

północnopolskich, które zostały usunięte na korzyść cech ogólnopolskich. 

Na mapie dialektologicznej polskiego obszaru j ęzykowego oznacza to 

siedem ważnych izoglos, przebiegających w pobliżu zachodniej granicy 

powiatu augustowskiego oraz przez zachodnią część jego terytorium 1 •

Z drugiej znów strony gwary podlasko-suwalskie wykazują pewne na

leciałości ruskie. Na interesujących nas terenach opisany stan j ęzykowy 

powstał w wyniku kontaktu i mieszania się ludności polskiej z ludnością 

białoruską. Ludność mazurska wychodziła z niego zwycięsko pod wzglę

dem językowym, ale traciła pewne swoje cechy gwarowe albo na rzecz 

cech ogólnopolskich, często zgodnych z białoruskimi, albo niekiedy na 

rzecz faktów białoruskich. O gwarach powiatu augustowskiego pisano 

dotychczas niewiele. Spis odnośnych prac podaję na końcu. 

W dalszej części artykułu omówię następujące, najbardziej wyraziste 

zjawiska gwarowe, obrazujące w moim przekonaniu w sposób dostateczny 

udział elementu mazurskiego i białoruskiego w dzisiejszej rzeczywistości 

j ęzykowej powiatu augustowskiego:  1) mazurzenie i jego granice, 2) z a

gadnienia związane z miejscem akcentu w wyrazach i ich geograficzne 

zasięgi, 3) r zamiast ż, sz (ortograficznie rz), 4) twarde n przed niektórymi 

spółgłoskami, 5) izofona dysymilacyjnych grup typu śfat, źwyr z twardym 

f, w, 6) izofona występowania rń zamiast ń, 7) zasięg przyrostka -ee

w nazwach mieszkańców wsi, 8) zasięg końcówki -oju w celowniku l .p., 

i Por. K. N i t s c h, Dialekty języka polskiego, Wybór pism polonistycznych, 

t. IV, „Pisma dialektologiczne", Wrocław 1958, mapa po str. 1 1 2  oraz mapa na str. 1 14 ;

S .  U r b  a ń c z y k,  Zarys dialektologii polskiej, wyd. 2, Warszawa 1962, mapa na 

str. 43 oraz mapy nr 1 ,  2, 3, 6 na końcu książki. 

[2951 
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9) zasięg końcówek -amy, -emy, -imy, -ymy w narzędniku l.mn. , 1 0) za

sięg końcówki -ech w dopełniaczu, bierniku i miej scowniku l.mn., 1 1) koń

cówka -ma w 1 os. l.mn. czasowników, 12)  zasięg geograficzny końcówki 

-ta w 2 os. l .mn. czasowników. Natomiast pełną charakterystykę gwar, 

do której mam zebrane obszerne materiały, muszę przesunąć na czas 

późniejszy, głównie ze względu na objętość artykułu. 

Omawiając wymienione zagadnienia zakładam równocześnie, że czy

telnik zapoznał się dokładnie z historią osadniczą, polityczną oraz z opisem 

fizjograficznym powiatu augustowskiego z odnośnych, pomieszczonych 

w niniejszym wydawnictwie, artykułów. Dla właściwego zrozumienia 

genezy, przebiegu i terenowego rozmieszczenia procesów i zj awisk j ęzy

kowych szczególnie ważne są fakty następujące: 1 )  układ geograficzny, 

chronologiczny oraz skład etniczny procesów osadniczych, 2) przebiegi 

i trwałość granic politycznych i administracyjnych na opisywanym tere

nie w przeszłości, 3) geograficzny układ trudnych do przebycia rzek, je

zior, błot i masywów leśnych, wpływający zasadniczo na ruchy migra

cyjne grup ludności. 

M a z u r z e n i e polega na zastępowaniu w wymowie ogólnopolskich 

spółgłosek szumiących sz, ż, ez, dż przez spółgłoski syczące s, z, c, dz, tj .  

na wymawianiu syja, zyto, cało, drozdze zamiast ogólnopolskich szyja, 
żyto, czoło, drożdże. W gwarach powiatu augustowskiego, poza jego skraw

kiem wschodnim i południowo-wschodnim, panuj e wymowa mazurząca. 

Granicę mazurzenia w powiecie augustowskim starał się ustalić K. 

N i t s c h, uczynił to jednak tylko w wielkim przybliżeniu 2• Dokładniej 

izofonę mazurzenia określa S. G 1 i n k a  3 pisząc, że od leżącej nad rzeką 

Brzozówką w powiecie monieckim wsi Karpowicze (około 5 km na pd.

wschód od Jagłowa) „dalej izofona idzie na Krasnoborki, Hruskie do 

Kanału Augustowskiego". 

2 Por. K. N i t s c h,  Recenzja pracy: L. N i e  d e r  1 e,  Obozrenije sowriemiennogo 
Sławianstwa (s kartoju), Sanktpietierburg 1909, „Rocznik Slawistyczny" t. 3, Kra
ków 1910, str 109: „Koło S ejn nie mazurzą Krejwince, Berzniki (r-z), Berżałowce, 
Kukle, Posejnele, Giby i prawdopodobnie cały polski klin, ciągnący się stąd na 
pd.-wschód aż do ujścia Hańczy. Natomiast mazurzą j uż Macharce i Dalny Las, le

żące na granicy powiatów sejneńskiego i augustowskiego." oraz str. 1 1 1 :  „Od oma
wianej wyżej grupy wsi pod Sejnami ta (tj. Czarny Las, Czarniewo, Jaminy, Lipowo, 

Mogilnice, Jaziewo, Polkowo, Jasionowo, Kopytkowo, Dębowo, Promiski, Huta Szta
bińska, Podcisówek, Kamień, Janówek, Sztabin) różni się mazurzeniem . . .  od tej 
cechy językowej (tj. mazurzenia) wolny j est tylko Sztabin, co zdaje się wynikło 

z jego miasteczkowego nieco charakteru." W „Dialektach języka polskiego", T. B e  n
n i, J. Ł o ś, K. N i t s c h, J. R o  z w a d  o w s k i, H. U ł a s z y n, Gramatyka języka 

polskiego (tak zwana zbiorowa PAU), Kraków 1923, str. 409-520, K. N i t s c h już 
do tej granicy nie wraca. 

3 S. G 1 i n k a, Granica językowa i przykłady zróżnicowania fonetycznego gwar 
białoruskich Białostocczyzny (z mapką), Sprawozdania z prac naukowych Wydziału 

Nauk Społecznych PAN, rok III, z. 5 (17), Wrocław-Warszawa 1960. str. 41. 
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W moich materiałach najdalej na wschód i południe wysunięte przy

kłady z mazurzeniem wystąpiły we wsiach: pise sie (Muły), dąska 'kabłąk 

u wiadra' ,  insej 'inaczej ' ,  Mikasufka, pszyset, f skale, po slachecku, set, 
troseckie, na wyski 'na sufit z drągów w stodole' ,  zniscenie, kaze 'mówi', 

f kuznej wiosce, sie połozy, wywozo, zeby, zboze, casem, cego, cterd.zieści, 
Gorcyca, inacej, pencki 'snopki słomy do poszywania strzee:hy', ucony 
(Mik 4), leśnicófka (Rub), kiedyśn.iejsy 'dawny, staroświecki', pieso, balin
canski, droga bocna, wodokacka 'wieża ciśnień na stacji', fceśnie (Bal), 

zza sosu 'zza szosy', za sosem, żecka, znacy (Hrus), kolońji dłuzanskie, mo
ze, casu (Dług), sie pise, na Śfiersckowo drogie (Leb), cy (Kom k. K-boru), 

mieskal, piers11, wysla, słuzyli, cysiy, pocont ek (J astrz I), insy 'inny, jes
ce, scenśliwej drogi, trafis, zajedzies, moze, najwyzej, inacej, Carniewo, 
Carny Las, pszechotcanskie 1JOQki, kole żecki (Fied), lepse, fsysko, Berna

towie (nazwisko), łonecki (Wol), jesce, poset, nie mozna, tyle casu, cło
wiek, cyste Polaki, sakoce 'szybko i niezrozumiale mówi', weś teckie (Jan

ek), jus, nazwy kiedyśniajse, na nase wieś, ja tu zafse pise, zacynajo pse
nice uprawiać, mozno 'można', nalezy, łuzek 'bagienko' ,  cęść, sie koncy, 
urocysko, sie zacyna, zobacyć, zwycaj (Karol), cy (Ewy), pot Stabin, fsysko, 
duza, z Łuzek, ze Smuzek (nazwy pól), Krasnoborcanki (kobiety z Krasno

borków) (K-borki), trocha kszackof (Kun), jus, sasa, miendzy Stabincami, 

mieska, zafse, dezdzy, krazy 'żwirowate pola', etery, za reckie 'za rzeczkę', 

cy (Sztab), Krysynowizna (kolonie od nazwiska Kryszyn) ,  naso wieś po
mylili, spusco, fsysko, zeby (Cz Las), jesce, kras ' żwir' ,  poset, moze, włozy
ła, cego (Czarn) , sie nazywa nase, sie piso, cy, ja abace (Pol), jesce, jus 
cas preset 'przeszedł, minął', kosuli, lepsa, na sabas, ja slyse, troska 'tro

szkę', urosła, fsysko, zafse, zycie, do Zydof, cym, ocy (Jagł), jesce, jus, 
śpisuwać skicy 'szkice', tes, fsyskie, az do drogi, blizej, kozdy miał, ja le
zal, ze 'że', tyle casu, cekajo, cf arty, cy, cyścili, koncyć, kszycy, do żecki, 
walcyl, zaznacyl (Kopyt), jus, pszesłem roku 'w ubiegłym roku', kazdy, 
moze (3os. l.p. cz. teraźn. i przysłówek), mozno 'można', muzyk 'mąż, 

mężczyzna', stozecek 'stożek', śfieza kiełbasa, cerwona, granicy 'graniczy', 

kawalecek, wiosecka (Jas k Dolist) .  Przytoczony materiał wskazuje wy

raźnie, że izofona mazurzenia na terenie powiatu augustowskiego obejmu

je wsie : Mikaszówka, Hruskie, Jastrzębna I, Komaszówka, Wolne, Krasno

borki i Sztabin. Na wschód od Sztabina przechodzi na brzeg Biebrzy 

poza granicę powiatu. Mazurzą wszystkie wsie wymienione i cały obszar 

powiatu leżący na zachód i północ od tej linii. Podany tutaj przebieg 

izofony mazurzenia uściśla w szczegółach informacje S. Glinki oraz ko

ryguje sąd K. Nitscha w stosunku do Sztabina, należącego wyraźnie do te

renów mazurzących. Przykłady z mazurzeniem podałem tylko ze wsi wy-

4 Alfabetyczny wykaz skrótów nazw wsi podano na końcu pracy. 
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tyczających jego granicę; cytowanie obfitego ma.teriału z całej mazurzą

cej części powiatu uważam za zbędne. 

Pow. Augustów. Zasięgi gwar augustowskich i wschodnia granica mazurzenia 

Na wschód od wyznaczonej wyżej linii mazurzenie wystąpiło tylko 

w dwóch oderwanych przykładach z Mułów i Rubcowa, które są zapewne 

śladami przenikania elementu mazurskiego na wschód i południe 5. Zre

sztą od tego samego informatora w Mułach notowałem: pierszy grondzik, 
Szlamnica, Czarna Hancza (nazwy rzek) , do Zdaykie icza, Czartowa 

Toń, Kasacz, Płauszczy Rok (nazwy łąk). W Rubcowie zapisałem: Szero
kie Pole (kolonie), Wolku.cszayka (rzeczka) 6• W pozostałych wsiach stale 

5 S. G 1 i n k a, Granica językowa i przykłady zróżnicowania fonetycznego 

gwar . .  „ o.c., str. 41 informuje o istnieniu oderwanych śladów mazurzenia głęboko na 

terenach etnicznie białoruskich, np. koło Czarnego Stoku. 

6 Także W. C y r a n  podaje z Rubcowa bez mazurzenia: oczepa 'główna belka 

p od sufitem', dyszei •grządziel u pługa' i inne. Por. Mały atlas gwar polskich, t. I,  

Wrocław-Kraków 1957, str. 26,  mapa 11 i inne. 
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bez mazurzenia: dęszka 'kabłąk u wiadra', jusz, koszyki, fszystko, wyszki 
'sufit z drągów w stodole', d.użo, każdy, lżej, czy, sz czymści, znaczy (Ryg), 
Rudafczaki 'nazwa mieszkańców wsi', W ołkuszayka (rzeczka) (Rud), 
dąszka, na łuszko, masz, mientczejszy, na poduszeczki, połosz sie, susz 
'susza', szanować, szeździesiont, szkodzić, na wyszkach, może, można, 
pszeważnie, w żarnach, że, żonaty, żołniesz, żul 'żył', żydofski, Czarny 
Bruot, do czasu, cztery, czy dziefczyvka, o uroczyskach, wnuczulka, za
czoł, żatczej (Grusz), droszka, żelazny, Wilcze Bagno (nazwa bagna) 
(J astrz II), jusz, Sztabin (Ściok), jeszcze, dzieci sie kacza jo 'tarzają się', na 
łoneczkach, może, ja pszyszet, że, szklayka · (Jas k K-boru), asz, jusz, 
Kupraszewo (nazwa pastwiska), opszary (K-bór), Imszary (nazwa zarośli), 
Księży Kont, Łużek, Wodociecza (nazwa kolonii i pól) (Ostr.). 

Izofona mazurzenia ogarnęła przeważającą osadnictwa popusz-
czańskiego oraz większą część osadniczej grupy krasnoborsko-sztabińskiej. 
Nasunęła się więc ona głęboko na tereny, gdzie jak wiadomo ze źródeł 
historycznych i jak pokażą omawiane dalej zjawiska akcentowe - udział 
białoruskiego elementu osadniczego (nie znającego mazurzenia) był znacz
ny, a na południu nawet przeważający. świadczy to o wielkiej ekspansyw
ności tej cechy j ęzykowej i niosącego ją mazurskiego elementu osadni
czego. Mazurzenie notowałem tutaj nawet w wyrazach pochodzenia nie
wątpliwie białoruskiego (por. wyżej muzyk 'mąż, mężczyzna', z błrs. mu
żyk 'wieśniak, człowiek nieokrzesany, małżonek'). Według S. Glinki 7 

gwara białoruska, którą w stosunkowo wielu wsiach na wschód od linii 
Rudawka-Sztabin znają jeszcze osoby najstarsze, jest gwarą mazurzącą. 
Mazurzenie przeniknęło bardzo głęboko na wschód pasem osadniczym nad 
jeziorami, które później połączył Kanał Augustowski, i zatrzymało się 
dopiero na linii Czarnej Hańczy i na masywie leśno-bagnistym Puszczy 
Augustowskiej na południe od Kanału. Oparła mu się także część wsi 
wokół Krasnegoboru ze starego osadnictwa z końca XVI w., koloni
zowana ludnością białoruską. Zwraca uwagę fakt, że wsie te przez Biebrzę 
łączą z terenami etnicznie białoruskimi, a wieś Ostrowie należała do 
nich nawet admh"istracyjnie jako przedmieście Lipska. 

Skrawki niemazurzące powiatu augustowskiego zdają się wyznaczać 
dwa szlaki, jakimi posuwało się osadnictwo białoruskie: jeden od wschodu 
i południowego wschodu od strony Sopoćkiń i Perstunia omijający Biebrzę, 
drugi od południa poprzez Biebrzę omijający leśno-bagniste tereny Pusz
czy Augustowskiej. 

Mazurzenie w gwarach polskich dzieli się na „stare", przypuszczalnie 
średniowieczne, i na „nowe", powstałe po w. XVIII. Rozróżnienie to opiera 

na mniejszym lub większym zasięgu wymowy mazurzącej w obrębie 
głosek sz, ż w zależności od ich pochodzenia. Gwary z mazurzeniem „sta-

7 S. G li n k a, Granica językowa i przykłady zróżnicowania fonetycznego .. „ o.c„ 
str. 41. 
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rym" mazurzą tylko sz, ż odziedziczone z okresu prasłowiańskiego8 (np. 
nase zyto wobec ogólnopolskich i ortogr. nasze żyto), zachowują natomiast 
sz, ż późnopolskie (np. kszywa żeka zgodnie z ogólnopolskimi kszywa żeka, 
ortogr. krzywa rzeka). Gwary z mazurzeniem nowym wszystkie sz, ż 
wymawiają jak s, z. 

W gwarach mazurzących powiatu augustowskiego niemal konsekwen
tnie występuje mazurzenie stare. Oto przykłady na to zjawisko: kszys 
(Pij M), kszacysta, żecy (Pij Pol), żec (Olsz Aug), pszybudarecek 'przy
budówka' (Juryzd), popatszy (Wal), w guże (Naw), s takich żecof (Płaska), 
zebżuscy 'żebrzący' dziat (Szczebra), p;>4:JLs_et (Mik), kszycy; pizi..�la�· 
waznie, przysuska 'skrajka chleba', zebżusca

-ba-
ba�zecka, żeżucha (z prze

stawieniem zamiast rzezucha) 'ostra trawa, turzyca' (.Żar II), żecy, sie tsze 
(B-brzegi), pszyset (Net I), Stszelcowa Góra (Net II), kszycy, kszys, mu
sasz 9 'mszyste bagno, zarośla' (O Grąd), do żecki (Bargł D), Zepiscaki 
(nazwa mieszkańców wsi) (Rzep), żecka (Hrus), do musażu (Rum), za żecko 
(Tobył), musasz (Solist, Komor, Bór), kszacki krzewiny, nie pszeskadzaj, za 

. żeckie (Barsz), kszys, musaS'Z (Kroszów), kole kszyza (Barg-ka), najmond
żejsy, żecka (Piekut), do musażu (Motuł), bieże (Jastrz I), krzyco, żecki 
(Dręs), pszysła (Bułk), dżżwicuski, na kszyzofkach 'na skrzyżowaniu dróg', 
pszeset (Taj St), ot kszyzuwek, nad żecko (Taj Łan), pszechotcanckie uoyki, 
kole żecki (Fied), pod zekie (Wal), na ożechi, sie pszetocy (Wól Karw), 
Ożechójka (zatoka jeziora (Taj Podj), Pszekopek (n. łąki i rowu), pszet, 
setka zołnieżof (Tajen), żec (Kopiec), Podguże (cz. wsi) (Ewy), Stszeleckie 
Łoyki (Wrot), trocha kszackof (Kun), Kulowa Gżenda (n. kolonii i pola) 
(Jaz), Oszczgzelek (nazwa pola), pod żeko (Lip), czszewicki, pszy, Wytszeby 
(nazwa pola) (Jam), Pogożałe (n. kolonii) (Cz Las), pszyset, tszescy, złapał 
tchuża (Mag), bżezina (Pol), stara żeka (Jagł), kszycy, do żecki (Kopyt), 
pszejechać (Jas k Dolist). Zdarzające się tutaj wypadki mazurzenia są 
stosunkowo nieliczne: pod dzzwickami (Wal), nie magie rozgzesenia dać 
(Szczebra), psezył, udezy (Mik), upieyksyć 10 (Zar II), Ksefka (n. wzgórza) 
(Rzesz), zondowy (Hrus), cseba (Kroszew), esy (Dręs), cseba (Wól Karw), 
esy (Karol), do Biebzy (Cz Las), zeki (Jagł); Ksyzanki (n. pola) (Kopyt). 
W dwóch przykładach zamiast oczekiwanego z wystąpiło ź: na wieźbie 
(Pij Pol), Kuziniec (n. zarośli) obok występującej w tej samej wsi nazwy 
gaju: Kużyniec (Kroszów) (por. niżej). Należy zwrócić uwagę szczególnie 
na przykłady ze wsi leżących w pobliżu izofony mazurzenia, bo świadczą 
one o jego postępowaniu. Często notowałem tam formy oboczne z ruskim 

8 To jest z okresu, kiedy wszyscy Słowianie mówili jednym językiem (od ok. 
XV-XVIII w. przed nową erą do ok. VI-NII w. nowej ery), z którego potem rozwi
nęły się współczesne j ęzyki słowiańskie. 

9 O pochodzeniu tego wyrazu por. str. 310, ods. 30. 
10 Por. piękrostka i piękrzydta, A. B r  U c k  n e r, Słownik etymolo giczny języka 

polskiego, Kraków-Warszawa 1927, str. 412. 
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r n. Przykłady ze wsi odleglejszych mogą być doraźnymi wykolejeniami.
Niewielka ich liczba świadczy, że przeważająca część osadników na te
renach mazurzących była ludnością rdzennie mazurską z terenów o starym 
mazurzeniu. 

\i\Tymowa mazurząca współcześnie jest w znacznym stopniu naruszona 
przez wpływ języka ogólnopolskiego, szczególnie silny u młodego i naj
młodszego pokolenia. Najmocniej utrzymuje mazurzenie ogólnopol-

cz. Dzieje się tak dlatego, że gwary mazurzące nie znają zupełnie
spółgłoski cz, natomiast spółgłoski siz, ż w gwarach tych występują, tylko
rzadziej niż w ogólnopolskim. Notowałem więc: Olszancak (n. mieszkańca 
wsi) (Olsz Aug), za książeckie (Wal), desze, dzieżecka, jeszce, puszcyk 
(Żar II), ale też uzyteczna (O Grąd). W związku z tendencjami poprawno
ściowymi notowałem dość często przykłady z tak zwanym „szadzeniem". 
Zjawisko polega na przesadnej skłonności do zastępowania każdego s, z, 
c, dz, nawet poprawnych ze stanowiska ogólnopolskiego, przez sz, ż, cz, dż 
(czyli szadzić zamiast poprawnego sadzić) i powstaje przy przechodzeniu 
z wymowy mazurzącej na nie mazurzącą ogólnopolską (lub niemazurzącą 
gwarową). Notowałem je w następujących przykładach: reżgini 'przy-

da noszenia siana' (Ryg), u nasz (Uścian), od nasz, u nasz (Łab), 
u nasz (O Grąd), sie nażywali u nasz (Hrus), u nasz (Rum, Solist, Górs, 
Kroszów, Leb), terasz, u nasz (Prom), u nasz (Tajen, Kopiec, K-borki). 

W gwarach powiatu augustowskiego bardzo często występują spółgło
ski miękkie ś, ź, ć, dź w miejscu oczekiwanych twardych s, z, c, dz ze 
zmazurzenia ogólnopolskich sz, ż, cz, dż. 

Miękkie ś, ź, ć pojawiają najczęściej w wyrazach obcego lub nie-
jasnego pochodzenia (przede wszystkim niemieckich lub przejętych za 
pośrednictwem niemieckim, ale także litewskich, ruskich i innych): śtrem
bulki 'resztki po zjedzonych przez liszki roślinach' (Bryzg), Kruśnik12 
(nazwa wsi), śniurki (Krusz), śfela 'podwalina, najniższa belka ściany' 
(Pij Rus), na śpule, śpulownik 'przyrząd do nakładania szpul przy zwijaniu 
nici', śfeli (mian. Lmn.) (Pij Pol), śfeli (Olsz Aug), siose robili, śfeLa (Ju
ryzd), śfeli (Szczep, Gatno II), Ścieberka (n. wsi) (Szczeber), śfeli (Now), 
śfeli, rezgini (Płaska). na Ślamach (n. jeziora), ślamnica (n. rzeki) (Mu-l;y:},-
SCiebe1:ka (n. rzeki), Ściebra (n. wsi), ścieberski (Szczebra), machnol siablo, 
śfela (Szczebra), siachownica (Biern), kaśtan 'koń maści kasztanowatej',
kruśni 'gromad kamieni' nie było, f kulsi 'w biodrze', kulśtyn 'człowiek 
kulawy', kulśtyba 'to samo', muraśki, nurśtajo 'ryją (o świniach)', pryźma, 
sichta 'grcmada (np. drzewa)', śif 'okręt', śifkarta 'bilet na okręt', szyje 
śleje, śmurga 'obrywa coś jednym pociągnięciem (np. liście z gałązki)', 
wyśpera, śos, śtaloygi 'cierniki', śtebno 'pionowa oś w snowadłach', śtybny 

11 Por. niżej str. 309-311. 
12 K. O. F a 1 k, Wody wigierskie i huciańskie. Studium toponomastyczne, I,

Uppsala 1941, str. 176-178 uważa tę nazwę za j aćwieską. 
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'sztywny', śfela, śtrembul 'sterczący pień złamanego drzewa' (Żar II), 
ślachetniej, Śląm.i.c.a �n . .  rzeki) (Ryg), Ryńśtoch (n. drogi w jarze) (Resz), 
niedaleko siosu (Czar), f siachownicy 'w wielu niewielkich częściach (o po
lach)' (Łab),gro,�iaki (Net I), reśta (Pon), śosa (Bal), po śosy (miejsc. l.p.) 
(Solist), maśina (Komor), Dereśowa Góra, Stabinek (n. części wsi) (Bargł
ka), reśta (Piekut), kruśn.ia, siachownica (Kom k K-boru), Reśtufka (n. 
części wsi, dawny dwór) (Jastrz I), s poćty (Dręs), ciort, siachov..mica, śpe
cjalnie, śpecjalisty (mian. l.mn.) (Taj St), za sioso, na śtukie (n. wzgórza) 
(Taj Łan), Las Stabiński (Sosn), s siosy (Wol), śpital (Kopiec), ze Śtabina 
(Karol), kraziste pole 'pole żwirowate' (Sztab), nima siachownicy (Lip), 
kru§n,ia, kulśtera 'człowiek kulawy', kulśtyba 'to samo', kulśtyn 't.s.', pa
sior 'pasza', piźma 'wrotycz swojski (tanacetum vulgare)', siantrapa (wyz
wisko), zasieburscało 'zaszeleściło', sip 1okręt', śniur, śniurek, śpichować 
'obijać ości z wymłóconego ziarna jęczmienia', śrame 'podłużną bliznę' 
miał (Mog), pot śkole, f 3'.iachownicy, ślachetn,e trawy, f śpitalu (Kopyt), 
śpital (Jas k Dolist). W przytoczonych przykładach ś, ź, ć tłumaczy 
specyficznym przyswajaniem obcych sz, ż, cz (niekiedy s, z, c) lub zacho
waniem obcych ś, ź, ć. Należy pamiętać, że procesy adaptacji spółgłosek 
obcych odbywały się w łączności i zależności od omawianych niżej pro
cesów rodzimych (tj . upodobnień sz, ż, cz, dż pod względem miękkości 
oraz niezależnego od sąsiedztwa fonetycznego występowania ś, ź, ć, dź 
zamiast ogólnopolskich s.z, ż, cz, dż). Zapewne przynajmniej część powyż
szych przekształceń spółgłosek obcych została dokonana na gruncie tych 
procesów rodzimych. 

W znacznej grupie wyrazów rodzimych miękkość ś, ź, ć można tłuma
czyć upodobnieniem do następującej miękkiej: zastrześniki (Olsz Aug), 
ruźnicy 13 ni ma (Wal), Żwirov.mia (n. wzgórza) (Gatno II), śtylowy Gront 
(od nazwiska Szkil) (Szczeber), zaatszefaik.i (Now, płąska.,.Szczebra), stra
źnica (Biern), pszyśli, ruźnie, zastrześniki, źwir (Żar II), źniwowanie (Łab), 
Żwirownia (n. wzgórza) (Pop), moźUwe (Kol), naroźniki (Glin), Żwirownia 
(n. wzgórza) (Hrus), źwyrownia 'kopalnia żwiru' (Zrob), sie odraźnia 'od
różnia się, oddziela (Tobył), bez ruźnicy, zaślim (Net Folw), Żwirowa 
Góra (Barsz), bendziem śli (Kroszów), moźliwe (Bargł-ka), bez ruźnicy 
(Piekut), przeważnie, pS<zyśli, żniwa (Sciok), różnica (J astrz I), pszyśli, 
kole źniwarki„ źwyrownia (Bułk), pośli (Taj St), żwier 'żwir' (Taj Podj), 
pszew.ażnie, źniwo (Tajen), Żwirownia (n. wzgórza) (K-borki), drażni, 
zastsz:eśnik, żmijall żmieja 14 (Mog), straśnie (Jagł), śli (Kopyt), sie wyróźnia 
(Jas k Dolist). 1 

Obok tych p rzykładów zanotowałem jednak znaczną ilość wyrazów 
z ś, ź, ć w miejscu ogólnopolskich sz, ż, cz, które nie dadzą się wytłuma-

13 W tym rdzeniu pierwotne było z (prasł. *orz'bn-). 
14 W tym rdzeniu pierwotne było z (prasł. rdzeń *Z'bm- oboczny do *zem- w zie

mia). 



GW ARY LUDOWE 303 

czyć sąsiedztwem fonetycznym: Jezia Góra (Pij Pol, Cis), buńka 'bańka' 
śklana (Gatno II), śklasz 'skąpiec', siurpy 'gatunek gęsi z postrzępionymi 
piórami', wyśturchał (Żar II), zielazo (Saj), Zielazna Góra (Resz), siasnoł 
'popadał (o krótkim i ulewnym deszczu)' (Czar), Siubienica (n. łąki) (Łab), 
róźne (Bal), Zielazny Kont (n. kolonii) (Brzoz), Krosiewiaki (n. mieszkań
ców wsi) (Kroszów), śpaki (Bargł-ka), ćtery (Piekut), ćternaście (Kom k 
K-boru), Jezina (n. kolonii) (Jastrz II), Sklana Góra (Prom), s Krosiewem, 
ruźny (Dreń), s Krosiofki, olsyny krosioskie (Bułk), śpaki, wiśionkof chce, 
ćtery (Taj St), wykręźna 'okrężna' (Taj Łan), f kiesieni, Siubienice (n. łąk) 
(Tajen), Jeziofka (n. kolonii) (Jaz), pośturchaj, siurpy (Mog), koło śklepof 
(Kopyt). Podane przykłady w świetle twierdzeń K. Nitscha i innych is 

należy wyjaśnić jako archaizm zachowany z XV-XVI w., kiedy miękkie 
jeszcze wówczas sz, ż, cz, dż mieszały się z ś, ź, ć, dź i w pewnej ilości wy
razów całkowicie się z nimi zidentyfikowały nie ulegając już stwardnie
niu w s, z, c, dz. Dzisiaj ogólny obraz w gwarach powiatu augustowskiego, 
powstały w wyniku współdziałania trzech powyższych cz:ynników, daje 
wrażenie mieszania szeregów ś, ź, ć, dź i s, z, c, dz. 

Należy zwrócić uwagę, że miękkie ś, ź, ć, dź w miejscu ogólnopol
skich sz, ż, cz, dż wychodzą poza linię mazurzenia, bo notowałem je w le
żących poza nią: Mułach, Rygolu, Jastrzębnej II i Ściokle (por. wyżej). 
Pewna ilość przykl�dÓwzcźE;ś(T wschodniej powiatu tłumaczy się wpły
.wem białoruskim: ći 'czy' (�f Carnusie, pszy granicy carnusianskiej 
(Czar), f Kunisie, pastewniki kunisianskie (Kun), także ptasiuk 'pisklę 
ptaką'. __ ,Gr:usz),_ __ , . 

A k c e n t  wyrazowy głównie we wschodniej części powiatu wykazuje 
liczne odstępstwa od normy ogólnopolskiej, ustalającej akcentowanie 
przedostatniej zgłoski wyrazów akcentowo samodzielnych. Odstępstwa te 
polegają na występowaniu obok przeważającego, zgodnego z ogólnopol
skim akcentu na przedostatniej zgłosce wyrazu, także akcentu na zgłosce 
ostatniej lub trzeciej od końca zgłosce. Zgodność części tych odstępstw 
z ruchomym akcentem w białoruszczyźnie wskazuje albo na ich białoru
skie pochodzenie, albo na nieprawidłowe przyswajanie akcentu polskiego 
przez znaczniejsze grupy ludności niepolskiej. Oto przegląd odnośnego 
materiału w układzie według miejsca padania akcentu w wyrazie i według 
geograficznego rozmieszczenia w terenie: 

Akcent oksytoniczny (na ostatniej zgłosce wyrazu) zanotowałem w na
stępujących przykładach: ale, boda,j jej, dalej, farfiH 'przepadło, koniec', 
lada, jak 'byle jak', nie zyć, nijak, tam unoj 'tam właśnie, akurat tam' 
(Monk), choć i cielepiej 'ciamajda, niedołęga' - to fsio lepiej (w wier-

15 Według K. N i t s cha, Uwagi o artykule van Wijka „Z przeszłości archaizmu 

podhalańskiego", „Lud Słowiański", t. W, z. 1, Kraków 1938, str. A 125--128; S. Ro

s p  o n d, Palatalizacja, dyspalatalizacja a tzw. mazurzenie, „Biuletyn PTJ", XIII, 

Kraków 1954, str. 21-50 (tam literatura zagadnienia do r. 1954); proces powstawania 

mazurzenia przebiegał przez stadi:i: czias?;;,,cias�cas. 
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szu). (D Lą.13), u nas kasior, a tam (tj . w Skieblewie) kacerhd, ślachetniej 
(Płaska),. jak ras 'akurat' (Muły), jek raz zastompiła 'zaszła w ciążę' (Szcze
bra), rgijwienc (Ryg), slachetniej (Mik), delikatniej, jeszcze, nakłat 'kale
nica', nieras, ni f czym, prościH, pszynieść (Grusz), dawniej, najwienc, 
obdc, widniej 'jaśniej', samochot (Zar II), nazat 'z powrotem' (Resz), we 
śfiad wodo (Czar), bodej jek 16 (Rub), mniej wienc (Bargł K), jek ras (Brzoz), 
nie ddj Boże (Górs), nazdt (Kroszów), kapiec 'koniec, śmierć' {Kroszew), 
fcześniej (Jastrz I), Karapce Duże, s Karapców Duzych, Małe Karapce,
z Małych Karapcóf (nazwy polne), Łaźnie, z Łaźniof, w Łaźniach (nazwa 
lasu) (Wol), we dwuch (Jas k K-boru), Bieraskie, Łuskie, Smuskie (nazwy 
polne), skacie17 'przezwisko Białorusinów zza Biebrzy' (K-borki), jak ras 
(Lip), nazdt (Jam), nie berboc 'nie mrucz', a boddj jego, kupind 'kępa', 
kusak 'kawałek', nie lomoc, najpuźniej, najwienc, na mienie 'na mnie', 
pindycok 'potrawa z kwasu chlebowego z cebulą', kusty rastuć 'rosną 
krzaki', śfistun 'lekkoduch', nie trel 'nie mów, nie plotkuj ', upled. mnie 
karopku 'upleć mi króbkę', stare nazywali wierbd 'wierzba', wańtuch 
'przyrząd do noszenia suchego siana z dwóch kabłąków połączonych siat
ką ze sznurów' (Mog), pacan 'podrostek, chłopak' (Kopyt), jesce (Jas k 
Dolist). Oprócz. tego K. Nitsch podaje rn: ale {D �<ls), jesce (Jan)„ dalej,
wysocej, blizej (Jam). 

Akcent na trzeciej (proparoksytoniczny), a nawet na czwartej zgłosce 
od końca, notowałem sporadycznie w przykładach: posada 'zabudowania 
z polem', jakiściego kolejaża (Kopa.n), Q;-;treszaniki 'snopki na najniższej 
łacie d.ąc:p1J' (Grusz), kiedyści (Wol), wy schodzicie (Karol), Partecyzna,
s Partecyzny (nazwa pola) (Lip, Jam), jdkiści, skielaści 'skądś' (Mog), 
rezgini 'przyrząd do noszenia suchego siana (por. wyżej wańtuch)' (Jagł). 
W przykładzie Hdlabłota, Hałybłot (dop. Lm.), nazwa łąk (Długie). 

Akcent oksytoniczny w gwarach powiatu augustowskiego ogranicza 
się do pewnych kategorii gramatycznych: głównie w przysłówkach w stop
niu wyższym i najwyższym (także w wypadku zaniku końcowego -ej), 
w zestawieniach dwóch wyrazów jednozgłoskowych (tu często przeczenie 
nie), w rzeczownikach z przyrostkami -ej, -ee, -ok, -un, w mianowniku 
1.mn. rzeczowników z końcówką -e, w rzeczownikach i innych zapożycze
niach białoruskich, w rozkaźniku i niekiedy w innych formach czasowni
kowych. Akcent proparoksytoniczny występuje sporadycznie w niektórych 

16 Przykłady Lada jak oraz bodaj jej (Monk), bodej jek (Rub) można by zaliczyć 
do połączeń w yrazów o samodzieln ym akcencie z enklitykami, czyli do tej samej 
kategorii, co omawiane niżej czasowniki zwrotne oraz zaimki i przysłówki z party
kułą -ci. 

17 Dość powszechne w północnej części woj. białostockiego przezwisko Białoru
sinów niejasnego pochodzenia (może w związku z błrs. skac'ina? por. też str. 317, 
ods. 38 oraz str. 319. 

18 Przykłady z: K. N i t s c h, rec. Lubor N i e  d e r  Ie, Obozrenije ... , o.c., str. 
110-112, ze pośrednim między e i y, czego tutaj nie uwzględniono. 
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rzeczownikach zapożyczonych, w 2 os. l.mn. czasu teraźniejszego czasow
nika oraz w formacjach zaimkowych i przysłówkowych z partykułą -ci. 

Zarówno akcent oksytoniczny, jak i proparoksyton1czny występuje 
głównie we wschodniej, a z największym nasileniem w południowo
wschodniej części powiatu augustowskiego, czyli w części najbliższej do 
terenów etnicznie białoruskich w powiatach dąbrowskim i sokólskim. 
W tej części powiatu augustowskiego K. Nitsch w 1909 r. stwierdzał 
w niektórych wsiach (np. w Mogilnicach) język białoruski w użyciu u lu
dzi starych 19, a pojedyncze osoby umiejące mówić po białorusku można 
wśród najstarszych spotkać jeszcze dzisiaj 20• Ten obszar z resztkami ru
chomego akcentu w powiecie augustowskim łączy się z takimi samymi 
obszarami na północy w powiatach suwalskim i sejneńskim i na południu 
w powiatach monieckim i sokólskim21. W części zachodniej powiatu augu
stowskiego więcej przykładów z resztkami ruchcmego akcentu wystąpiło 
w Żarnowie i z rzadka w innych wsiach. Stan w Żarnowie tłumaczy się 
łatwością przenikania ludności białoruskiej ze wschodu przez przejście 
w Augustowie, stan na reszcie obszaru świadczy o rzadkiej przymieszce 
ludności białoruskiej i w tej części powiatu. 

Akcent na ostatniej zgłosce czasownika, zaimka lub przysłówka w cza
sownikach zwrotnych z się oraz w zaimkach i przysłówkach nieokreślo
nych z partykułą -ci zanotowałem w następujących przykładach: śmieje 
sie, chciałO sie, kiedyści (Bryzg), najeździć sii, myje sie, znacy sie, popra
wi sie, zatszyma sie, nazywajo sie, piszo sie, zadawiul sie, zamencyld sie, 
zaplakala sie, skoncylo sie, znieśli sie, 'pokumali się', polósz sie, połoszcie 
sie, kiedyści (Monk), pokrenci sie, gonio sie, roździewaj sie, jakiści Le
worwer, kiedyści (Wal), nazywa sie (Tobol), je roździald sie, pytał sie, 
nie chciało sie (Ateny), jakiścia posada (Kopan), :!E._kiścia woda (Gorcz), 
po�h„walić sie, nazywa sie, zdaje sie, ja nachodzild'S1e;-pofamiił0 sie, 

pozenili sie, zabier<ij sie, stancie sie z bogiem (przy pożegna�iu), kiedyści 
(P-l:aska},jakzście.91':�°-we robio (Muły), opamient�ć sie, ja umyje sie, uc;dlł 
sie, wruciiH sie, ostała znaUizttt:-ste;·fo-stala- sie, pobrali sie, pożenili sie, 
stawajcie sie . . „ zabierajcie. sie (Ryg), chwali sie, kr11J�_.§ilL(ciąc;hy), nazywa 
sie, topió sfo-•. -po.cTifaLui- sie·,·· uci1Fsie,-pochfanła·sie, miało sie, stawajcie 
iie„.; kiifdyścJ (Mik), chować sie, menczy sie, .śmie jo gie, zmencuł sie, mo
dliła sie, położyła sie, zmenczyld sie, pszydalo sie, pożenili sie, wyrop sie, 
stawajcie sie, jakieście piguU?i, kiedyści (Grusz), poder sie, cegości, jakiści 
robak (Żar II), nazywała sie (Saj), umyj sie, jeldści cygan, kiedyści (Czar), 

19 K. N i s  c h, rec. L. N i e d e r  1 e, Obozrenije ... , o.c„ str. 111. 
20 S. Gl i n k a, Granica językowa i przykłady zróżnicowania .. „ o.c„ str. 36. 
21 T. Z d a n c e w  i c z, Gwary powiatu sejneńskiego na tle procesów osadniczych, 

Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, Białystok 1963, str. 231-266, oraz: Wpływy 

białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami. Prace Komisji Językoznawczej Poznań

skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. II, z. 2, Poznań 1966, str. 11-18 i mapa na 

końcu książki. 

20 Studia i materiały 
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nazywa sie, ��i·{Rub), nazywa sie, skoncf) sie (Kol), kiedyści 
(Rzep), dotronca sie, 'dotyka , jakieście (Bal), zapłaciłop sie (Leb), 
zdaje sie, zwali sie, ostdł sie, kogości ma, zaraza jakdści (Kom k K-boru), 
bija sie, kiedyści (Sciok), jakaści, kiedyści (Jastrz I), zmiłujcie sie (Dręs), 
kiedyści (Wol), cioygać sie, wluczyć sie, zapytać sie, nazywa sie, składa
sie, kiedyści (Jas k K-boru), nazywa sie (Ostr), nazywajo sie, jakiście 
zielska, kiedyści (Kopiec), bieduj sie (Kamień), zapytam sie, lata sie 
(Jan-ek), nazywało sie, zbieraj sie (Karol), nazwy jakieści (Ewy), podoba 
sie, ubrudziła sie, uscała sie (Wrot), nazywa sie (Kun), odzywdć sie, nazy
wał sie (Sztab), nazywali sie (Jaz), zgarbić sie, nazywa sie, nachodzilii sie, 
potas sie, nie stukajcie sie (Jam), gotować sie, sypdć sie, nie boi sie, nie 
chce sie, gotuje sie, modli siie, nµzywa sie, uspokoi sie, zegnd sie, nie ben
dzies cepił sie, polozf)ł sie, porwał sie, sondzil sie, sprzeciwił sie, fkotlowal 
sie 'wlazł, wpakował sie', wyżek sie, zabriił sie, zapytał sie, połozyła sie, 
pytała sie (Mog), opuźnił sie, obacyla sie, odziała sie, kiedyści (Czarn), za
bawiam sie (Jagł), dołozyć sie, zabieram sie, pise sie, nie potknie sie, weźnie 
sie, konco sie, nazywajo sie, pytajo sie, poper sie 'wsparł się, podparł się', 
wwaliło sie w nogie (o bólu), nazywali sie, roześli sie, ja cie nie bojś! (wy
grażanie) (Kopyt), zmieścić sie, boi sie, nie chce sie, miesa sie, napracuje sie, 
zakopał sie (Jas k Dolist). Oprócz tego K. Nitsch podaje : mnie spać nie 
chce sie (Prom), pszywiąze sie (Kopiec) i powiada ogólnie, że „w połą
czeniu z sie pospolite jest akcentowanie zrobiło sie) kupa sie 'kupuje się', 
'IJ,Ostańcie sie, nie chce sie ... nawet koło Sztabina nad Biebrzą" 22. 

Geograficznie powyższy typ akcentu czasowników zwrotnych wystę
puje we wschodniej części powiatu. Zwarty jego teren najdalej na zachód 
sięga po linię obejmującą wsie: Bryzgiel, Ateny, Sajenek, Czarnucha, 
Promiski, J aziewo, J asionowo k. Dolistowa, Kopytkowo. Od tej linii na 
zachód zanotowałem tylko dwa oderwane przykłady: jeden w Żarnowie 
i jeden23 w Dręstwie. Nawiązuje on do terenów z analogiczną stabiliza
cją akcentu czasowników zwrotnych w powiatach sąsiednich: suwalskim 
i sejneńskim na północy oraz monieckim sokólskim na południu24• Na 
wschodzie i południowym wschodzie do terenów etnicznie biało
ruskich. 

Panujący w tej części powiatu augustowskiego niezgodny z ogólno
polskim typ akcentuacyjny czasowników zwrotnych powstał w wyniku 
przechodzenia od ruchomego akcentu białoruskiego, którego resztki jesz-

22 K. N i t s c h, rec. Lubor Niederle, Obozrenije„., o.c., str. 110, 112. 
23 Powtórzony dwa razy przez starego gospodarza proszącego sąsiada o slrnń cze-

nie jakiejś pracy w kontekście: aLe zmiłujcie sie, skonccie bydlaki i fsysko stoi, 

zmiłujcie siei 

24 T. Z d a n c e w  i c z, Gwary powiatu sejneńskiego ... , o.c., str. 248 oraz .Wpływy 
białoruskie„., o.c„ str. 18-23 i mapa na końcu książki. 
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cze w powiecie augustowskim występują (por. wyżej s. 303-5), do ustalo
nego na przedostatniej zgłosce wyrazu akcentu polskiego. Jednocześnie 
z powyższą tendencją zachowano białoruską zasadę stawiania zaimka 
zwrotnego się zawsze po czasowniku i uważano to zestawienie za jeden 
wyraz. W tych warunkach wprowadzenie normy polskiej z akcentem na 
przedostatniej zgłosce wyrazu dało przy czasownikach zwrotnych akcent 
ze stanowiska ogólnopolskiego niepoprawny - na ostatniej zgłosce czaso
wnika. Świadczy to o znacznym udziale ludności białoruskiej w żywiole 
osadniczym, skoro ten typ akcentu potrafiła ona wytworzyć i współżyją
cej z nią ludności mazurskiej (polskiej) narzucić. 

Izofona (granica) tego zjawiska w powiecie augustowskim na całej 
swej długości przebiega w obrębie osadnictwa popuszczańskiego. Na pół
nocy wyraźnie odcina grupę wsi z osadnictwa pokamedulskiego wokół 
Monkiń od osadniczej grupy szczebo-olszańskiej. W środkowej części po
wiatu przecina grupę wsi popuszczańskich nad jeziorem Kolno dzieląc 
ją na część wschodnią i zachodnią. W przeszłości, kiedy nie było wsi 
filipońskich (tj. Gabowych Grądów i Boru), obie te grupy wsi w części 
bardziej południowej były od siebie oddzielone dość wyraźnym pasem 
nie zasiedlonym. Brak akcentu na ostatniej zgłosce czasowników zwrot
nych w zachodniej części omawianej grupy wsi nad jeziorem Kolno naj
prawdopodobniej jest wynikiem oddziaływania elementu mazurskiego 
z miasta Augustowa, do którego te tereny w przeszłości należały25, jak 
i z leżącej tuż za Kanałem Augustowskim wielkiej wsi Netta i innych. 
W części wschodniej osadniczej grupy wsi nad jeziorem Kolno zjawiska 
akcentowe w czasownikach zwrotnych świadczą o znacznym udziale bia
łoruskiego elementu osadniczego spod Sztabina i Krasnegoboru. Być mo
że, że w południowym przebiegu tej izofony w niektórych punktach da
łoby się ją przesunąć nieco na zachód, ale wydaje się rzeczą pewną, że 
zwarty teren z tym typem akcentuacji czasowników zwrotnych poza 
cyplem najbardziej południowym nie przekracza linii rzeki Netty. 

Na terenach powiatu leżących na zachód od podanej linii (poza wy
mienionymi wyżej wyjątkami z Żarnowa i Dręstwa) czasowniki zwrotne 
mają zawsze akcent zgodny z ogólnopolskim. Obok tego zaimki i przy
słówki nieokreślone z partykułą -ci występują stale z akcentem na ostat
niej zgłosce zaimka lub przysłówka: jakiści chłop, kobieta jakiścia, kie
dyści (Pij Rus), jakiśde papiery (Pij Pol), kiedyści jakości sie pobili (Olsz 
Aug), kiedyści (Juryzd, Cis, Gartno II, Top), ot cegości, od jakijściej cho
roby (Szczebra), którnyści (Biern), jakości, kiedyści (Tur), kiedyści (Resz), 
jakiście (Łab), kiedyści (Białobrz), jakiści rof, zabafka jakiścia (N et I), 
jekiście (Net II), kiedyści (O Grąd, Solist), Cheńkoju blusk.ie jakieści, kie
dyści (Komor), chtórneście, jekiście słowo, kiedyści (Net Folw), kiedyści 

25 Pomimo położenia w dwóch odrębnych państwach: Augustowa w Koronie, 
omawianych terenów nad jez. Kolno w W. Ks. Litewskim. 

20* 
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(Bór), biele 'łąki, bagna', jakieście, kiedyści (Kroszów), jakoście, kiedyści 
(Bargł-ka), cegości (Piekut), jakiści (Kroszew), jakaści, jakiście sadze 
(Taj Łan), jakiści (Tajen). 

W wyniku tendencji do wprowadzania akcentu paroksytonicznego (na 
przedostatniej zgłosce) w gwarach powiatu augustowskiego uległy znacz
nemu nasileniu następujące formacje akcentowe: Podlas (kolonia) (Pij 
Pol), do Jeśk 'do wsi Jaśki' (Jabł), Dalny Las (D Las),CzarnyBrut_(§.Rze.cZ=

ka), w Ameryce, na biel, na noc, na nos, sie wie,�dro {Żar.II), Czarny
Brat (N et II), ode fsi (Bar gł K, Brzez), na lep, Pod las (część wsi), (Bargł
-ka), koló niech, pszy fsi, Wozna Wieś (Dręs), że dwa dni (Taj St), do fsi 
(Taj Łan), Czarny Las (Fied), Krasnybor (K-bór), Wozna Wieś (Wól Karw), 
AmeriJki (pole) (Ewy), kolo fsi (Jam), w Ameryce, do fsi, ze dwa (Kopyt). 
kole nas (Jas k Dolist). Obok tego sporadycznie: z Ameryki, w Ameryce 
(Taj St). Część tych formacji jest znana i w innych gwarach polskich. 

Współcześnie ludność wiejska powiatu augustowskiego zdaje sobie 
sprawę z niepoprawności akcentu czasowników zwrotnych na ostatniej 
zgłosce czasownika i stara się wprowadzać poprawny akcent polski. Do
konuje tego dwoma sposobami: rzadziej przez samo przesunięcie akcentu 
na przedostatnią zgłoskę czasownika i pozostawienie zaimka zwrotnego 
po czasowniku (bo to łamałoby paroksytonezę), częściej przez przesunię
cie akcentu na przedostatnią zgłoskę czasownika i jednoczesne przesta
wienie zaimka zwrotnego przed czasownik. Nie wykluczone, że o takim 
przebiegu procesu decyduje także uznanie za niepoprawną stałej pocza
sownikowej pozycji zaimka zwrotnego. Stosunki liczbowe przedstawiają 
się następująco: wobec 144 przykładów czasowników zwrotnych z akcen
tem na ostatniej zgłosce czasownika zanotowałem 73 przykłady z cof
nięciem akcentu na przedostatnią zgłoskę czasownika i zachowaniem 
poczasownikowej pozycji zaimka, natomiast aż 320 przykładów 
z jednoczesnym cofnięciem akcentu i przesunięciem zaimka przed 
czasownik. Ciekawy jest rozkład geograficzny przykładów każdej 
z tych grup. Przykłady grupy pierwszej (bez przesunięcia zaimka 
przed czasownik) wystąpiły w zasadzie we wschodniej części powiatu 
(Pij Pol, Pij Rus, Olsz Aug, Muły, Ryg, Gru.Jl�, Żar II, Białobrz, 
Jastrz I, Tajen, Jam, Mog, Kopyt)

-
,p��ykładyg�;:;-py drugiej (z przesunię

ciem zaimka przed czasownik) wystąpiły mniej więcej równomiernie na 
terenie całego powiatu (Pij Rus, Pij Pol, Monk, Olsz Aug, Juryzd, Szczep, 
Dan, Józ Aug, Sokol, 

_
Gatno I�, Jabł, Now,

_ 
���Szczebra,��, Prus W, Biern, Tur, Zar III, Zar II, Saj, Zar I, Resz, Uścian, Czar, Łab, 

Kam St, B-brzegi, O Grąd, Kol, Judz, Bargł D, Glin, Rzep, Hrus, Rum, 
Tobył, Solist, Brzoz, Komor, Net Fotw, Długie, Górs, Piekut, Leb, Kro
szew, Motuł, Ściok, Dręs, Prus, Taj St, Taj Łan, Fied, Jas k K-boru, Wól 
Karw, Taj Podj, Kopiec, Jan-ek, Karol, Ewy, K-borki, Cz Las, Mog, Czarn, 
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Pol, J as k Dolist), poza krańcami na wschód od Płaskiej, Hruskiego, Lebie
dzina, ściekły i J asionowa koło Krasnego boru. 

Przy przesunięciu zaimka zwrotnego przed czasownik nie umieszcza 
się go na drugim miejscu od początku zdania, jak nakazuje norma ogól
nopolska, lecz zgodnie z normą białoruską, łączącą zaimek zwrotny w je
dną całość z czasownikiem, stawia się zaimek bezpośrednio przed czasow
nikiem, nawet jeżeli to jest czasownik zaprzeczony: nie sie licy, nie sie 
pali, nie sie chfalili (Pij Pol), nie sie kry je (Pij Rus), nie sie zdaża (Szczep), 
nie sie opłaci (Dan), nie sie kupu je , nie sie używa (Józ Aug), nie sie zacyna 
(Gatno II), nie sie spodzie je (Jabł), nie sie poddał, nie sie poddawał (Szcze
bra), nie sie mieści (Prus W), ja tam nie sie cu je , nie sie dziwi , nie sie 
pszypomina (Biern), nie sie martfi (Tur), nie sie muwi (Żar III), nie sie 
chowa, nie sie dawało słyszeć, nie sie kolub 'nie dłub' w nosie, nie sie 
wluc (Żar II), nie sie obyło (Saj), nie sie zmylić (Żar I), nie sie nazywa, 
nie sie widział (Resz), nie sie jedzie (Czar), ty nie sie mie szaj, nie sie 
roschodzi (B-brzegi), nie sie chodzi, nie sie muwi (O Grąd), nie sie chfale 
(Koln), nie sie orientu je (Judz), nie sie zamknie , nie sie ze jdzie (Solist), 
nie sie czs.zy j (Brzoz), nie sie chfali (Net Folw), nie sie liczy (Długie), nie 
sie pise, nie sie robi (Leb), nie sie staram, nie sie wydostanie (Motuł), n"fu 
sie rozumie , nie sie zdola 'nie zdoleje się', nie sie zmie jści (Taj St), : nie 
sie wyruźnia (Jas k Dolist). Ogólnie na 320 przykładów z się stojącym 
bezpośrednio przed czasownikem stan ten został naruszony tylko w 12 

następujących wypadkach: jak sie wieś koncy (Cis), sie blanki 'dranki' 
nazywajo sie, to blankami sie u naz wybi ja, to sie moze nazywała kordła 
'kołdra'; taki, co sie nie odezwie do nikogo; w robocie sie nie wiedzie 
(Żar II), w jenem że ndzie sie wioska ciovgnela, sie s Pasiekof slo (Taj St), 
tszeba sie nie fstydzić (Taj Podj), i tu tyle casu i sie nie wyterla 'nie po
prawiła się', f te j mowie (Jan-ek), tam sie jona graniczy (Kun), ze ,złości 
nic sie nie odzywa (Mog). 

Wstawianie zaimka się pomiędzy przeczenie i czasownik przy czasow
nikach zwrotnych zaprzeczonych jest zgodne z szykiem tego zaimka w ję
zyku litewskim. Jednak uznaniu go w gwarach augustowskich za wpływ 
litewski przeszkadza geografia zjawiska. Wszystkie przytoczone wyżej 
przykłady pochodzą ze środkowej i zachodniej części powiatu, brak ich 
natomiast z miejscowości na wschód od linii Danowskie, Sajenek, Czar
nucha, Kolnica, Długie, Lebiedzin, czyli ze wschodniej, bliższej obsza
rom etnicznie litewskim, części powiatu. Brak tego zjawiska również 
w sejneńskich gwarach nie mazurzących oraz w gwarach niemazurzą
cych i mazurzących koło Szypliszek26• K. Nitsch uważał zjawisko za bia
łoruskie 21. 

2s T. z d a n c e  w i c z, Wpływy białoruskie„., o.c., str. 24. 

27 K. N i t s c h, rec. Lubor Niederle, Obozrenije .. „ o.c., str. 112, gdzie przytacza 

także przykład z Promisk nie sie mul. 
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T w a r d e r a 1 b o p o ł ą c z e n i a rż, rsz w miejscu ogólnopolskich 
ż, sz z prasłowiańskiego *f miękkiego (ortograficznie zapisywanych przez 
połączenie rz) występują w gwarach powiatu augustowskiego pod wpły
wem białoruskim28• Twarde r zanotowałem w przykładach : gręsko 'grzą
sko' (Bryzg), kracasta 'krzaczysta' (Pij Rus), ostreszaniki 'snop;l{i na dole 
sts.�'"�QrlY>z:),. zza Bobry 'zza Biebrzy', pacieruje 'modli się, mówi pa
cierze', tKLPryca 

··1elazko obracające się na pionowej osi żaren, na które
nakłada się wierzchni kamień, paprzyca', wytryma, zadziergiem 'zadzierz
giem (narz. l.p.)' (Żar II), Droga Rezowa (Żar I), Wevgorufka (n. rzeczki) 
(Net II), do Hruskiego (n. wsi) (dop. l.p., por. błrs. bruzki 'grząski, bag
nisty') (Hrus), za Bobro, koryści ni miał (Kom k K-boru), Grada29 (n. 
wzgórza i lasu, por. błrs. hradii 'grzęda'), Śfierbuto!lśfieżbuto (n. wsi) 
(Jastrz II), Gratka (n. wzgórza i lasu), Jastrebna (n. wsi), Sfierbutowoli 
l!Sfieżbutowo (Jastrz I), za Bobro (Bułk), porozrucano (Taj St), gręskie 
bagno (Taj Łan), Pierakopskie (n. kolonii) (Jas k K-boru), !mszary 3o (n. 
zarośli i błota, mian. Lmn., por. błrs. imszara 'mszyste błoto'), Wiercha
minyl! Wierzchominy (n. kolonii) (Ostr), Andrejcy Kont (n. kolonii), Ma
ła Gratka, Wielka Gratka (n. łąk) (K-borki), do Bobry (Kun), za Bobre, 
etery gospodary, Gratka (n. pola i łąki), za re0zka 'za rzeczkę' (Sztab), 
Nozdrayka (n. łąk) (Jaz), Dembowa Gratka (n. wzniesienia), WytrebyJJWy
tszeby (n. kolonii), zrucim (Jam), chromscy 'chrzęści', chromstek 'chrzą
stka', dźwierga 'wierzga', grabilija 'grzybień (roślina wodna)', w msza
rach 'na mszystych błotach', pacieruje, pozrynał ja, prąść, pumpryca 'pa
przyca', pyraj 'perz', rakar 'czyściciel', sforeń, trepidło 'człowiek szybko 
mówiący, trzepak', warąchief, wierbii, wierchowotka 'rodzaj chudej ry
by, kromp', wrescy, Wygoreli31 (n. kolonii i bagna) (Mog), porucila (Czarn), 

28 K. N i t s c h, rec. Lu bor Niederle, Obozrenije.„, o.c„ str. 112 pisze: „Ruskie 
r zam. pol. f: repa, rondowy, koreńi, tchór, vrót •wrzód'  panuje w całej wschodniej 
części omawianego obszaru (tj. powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskie
go - dopisek mój T. Z.). Na północy jest w Majdanie (na granicy pow. kalwaryj
skiego), dalej nad jeziorem wigierskim (w Gawrychach bardzo rzadkie), nierzadko 
koło Sztabina, a wiadomo, że ciągnie się i dalej na południe ku Tykocinowi." 
W związku z ruskim pochodzeniem wymowy rż, rsz por. Z. S t i e b e r, Rozwój fono
logiczny języka polskiego, Warszawa 1952, str. 70. 

29 Por. też Gżendy (mian. Lp„ n. kolonii i pola wśród bagien) (Kol. Cisów), Ku

lowa Gżenda (n. kolonii) (Jaz). 
30 Por. występujące w zachodniej części pow. augustowskiego msasz 'mszyste 

bagno' (Saj), musasz 't.s.' (Topił, Kol. Grab, R esz, Lab, Kam ,St, Rum, Solist, Komor, 
Kroszów). Forma tego ostatniego zdaje się zdradzać wpływ bałtycki, por. litewskie 
milsai (tylko w 1.mn.) 'pleśń', od któreg•o wywodzi się właśnie prsł. *m'bch'b i pol

skie mech (A. B r  ii c k  n e r, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, 
str. 327). 

31 Por. oparte na tym samym rdzeniu nazwy: Wygożeli (n. bagien i łąk) (Krusz, 
Garcz), Wygożele (n. łąki) (Żar II), Wygożei (rodz. męski, n. zarośli i łąki) (Pom, Zrob), 
Wygożała (n. łąki i pola) (Chomont), Pogożałe (n. kolonii i pola) (Sztab), Pogożałka 
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miendzy dwuh gospodary (Pol), dobre 'dobrze', prebierać, preset, prycho
dzi, pryjechać, pryjechał, n.aprywozili, straly, strelanie, treba, umr'e 
'umrze' (Jagł), w Brozowej (n. wsi), dobre 'dobrze', KryzankillKsyzanki 
(n. pola), na podworu (Kopyt), do Biebry, Brozowo (n. wsi), Brozofka 
(n. wsi), brozofskie łovki (Jas k Dolist) a2.

Połączenia rż, rsz wystąpiły tylko w kilku przykładach: do wierżby 
(Pij Rus), do wierszchu (Mik), krszak, persz, pisarsz 'wrotycz pospolity' 
(Żar Il). 

·· -�·· 

Formy hiperpoprawne, tj. powstałe w wyniku ucieczki od wymowy r 
zamiast ogólnopolskich ż, sz (por. wyżej hiperpoprawnościowe zjawisko 
szadzenia) lub podejrzane o hiperpoprawność są rzadkie: !E"zeniło (por. 
błrs. trajnia) 'tylne śnice u wozu' (Ryg), bżencuł 'przewrócił się niespodzie
wanie' (w gw�rachseJneii.ski�h "bry/ncnol 't.s.'), gaszć 'garść', tszyckall tryc
ka 'bloczek przy szpuli kołowrotka, tryca' (Żar Il), Bielaszka (n. bagna) 
(Ewy), Osfazewek (n. lasu), dżewnianny (Mog), gżondzik 'wzniesienie wśród 
bagien, grądzik' (Czarn). Poza tym zanotowałem ż, sz w miejscu ogólnopol
skiego r, ale w wyniku innych niż hiperpoprawnościowe procesów, miano
wicie: 1) zachowany archaizm średniopolski (XVI-XVIII w.) z rozwoju 
w polszczyźnie tzw. prasłowiańskiego f sonantycznego miękkiego: nie
cieszpUwy (Bargł-ka), na Cieżnieckiego kolonji, wycieszpieć (Taj St), cieszp 
(Kopyt); 2) znane w gwarach polskich przejście ubezdźwięcznionego ogól
nopolskiego r w sz: Piotsz (Komor), wiatszy (Kom k K-boru); 3) sz poja
wiające się. w wyniku wyrównania form 1 osoby l.p. i 3 osoby l.mn. do 
form osób pozostałych w obrębie koniugacji: tszo 'trą' (Żar Il). 

Geograficznie największe nasilenie twardego r zamiast ogólnopolskich 
ż, sz z prasł f miękkiego obserwujemy na południu powiatu, mniej więcej 
zgodnie z izomorfą (granicą) występowania przyrostka -ee zamiast -ak 
w nazwach mieszkańców wsi (por. niżej s. 314-15). Jest ono dość częste 
w części nie mazurzącej powiatu, ale nierzadkie także w gwarach mazu
rzących środkowej powiatu, a zdarza nawet na południowym 
pobrzeżu mazurzących gwar zachodnich. Zjawisko wskazuje nam geogra
ficzne zasięgi i udział ilościowy osadnictwa białoruskiego. 

T w a r  d e n zamiast ogólnopolskiego ń przed spółgłoskami s, c, cz, k 
wystąpiło w przykładach: pijawnienski (Pij M), Osinska Buda (O Buda), 
pijawnienski (Pij Rus, Pol), dobowian.�kie łoyki, moykinska ziemia 
(Monk), olszancak, olszanski (Olsz Aug), bałonczyki 'oplatane bańki na 
naftę', jórdyczanski (Juryzd), u Słomienskich (nazwisko), walnienski 
(Wal), sie koncy (Cis), atenski (Ateny), podn.owinczanski (Podnow), gat-

(n. małego jeziorka, n. bagna) (Górs, K roszów, O Grąd), Pogożeleckie Łozy (n. łąk) 
(Grusz). 

32 Tutaj należy przypuszczalnie r w nazwie wsi i jeziora w postaci Dręstwo, 

por. stp. drząstwo 'drobne kamyki, żwir, teren żwirowaty, kamienisty' (por. A. 
B r  ii c k  n e r, Słownik etymologiczny .. „ o.c„ str. 108; Słownik staropolski, t. II, 
Wrocław 1956-1959, str. 202). 
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nienski (Gatno II), pod gatniensko granico, u Kaminskiego (Gatno I), prus
censkie pole (Mikoł), Jabłonskie (Jabł), nowinczanski (Now), dainianski 

CP serwianski (Serwy), pruscanski (Prus M), płaszczanski, rusinskie 
(Płaska),-C�a--Hancz�(Muły), bliźnianski (przym. od n: wsi Bliznar 
st;evko�ianski (Stręk), u Sztabinskich (Ryg), posilanski (Pos), od_ J3ućfiri
skiego, suchożeczczanski (S Rzeczka), cyganska (Grab), pruscenski (Prus 
W)�-;7eonca: siudzienic��ianskT(p�rzym . od wsi Studzieniczna), wojcieszan
ski (Woje), cyganski, po rusinsku, gruszc;zanski (Grusz), Grudzienski Splaf 
(n. łąki) (Żar III), w Drenstwie (n. wsi), gonce (psy), z gościnca (Żar II), 
sajencanskie lanki (Saj), u Grudzienskiech (Żar I), pszy granicy czarnu
sianskiej, sie skoncyla (Czar), z gościnea (Rub), kamiencak, kamienski 
(Kam St), nowinski (N Bargł), ponizianski (Pon), na pomienskiem polu, 
z gościnca (Pom), ponizianskie ziemie, osowianski (O Grąd), kolnicanski 
(Kol), pszy drodze kamienskiej, od drogi pomienskiej (Bargł K), u Kamin
skiego, panstwowy, gliniscanskie łonki (Glin), żepiscanski (Rzep), balin
canski (Bal), hruszczanski (Hrus), panstwowy, sfinski (Tobył), u Karpien
skiej (nazw.) (Brzoz), pszy gościncu, do konca (Komor), obuchowianski 
(przym. od n. wsi Obuchowizna), śfiderszczanski (Świd), komaszowianski 
(Kom n. Kolnem), dłużanskie lasy (Długie), Kuklenski, Skowronski (nazwi
ska) (Barszcz), Krupienski ma (Górs), za gościncem, s Kuzynca (n. gaju), 
kolo Zurawinca (n. łąki) (Kroszów), panstfowe, skoncone, bargłófcenski 
(Bargł-ka), cisowianski (Kol. Cisów), u Kupinskiego (Krył), lebiedzianski 
(Leb), kole gościnca, panszc;zyzma, komaszowlanska droga (Kom k K-boru), 
z gościnca, jastszeblanski (Jastrz II), panstwowy, pokrewienstfo (Kroszew), 
promiszczanski (Prom), motulanski (Motuł), potcisowianski (Podcis), ścio
klanski (Ściok), skonczyla sie, Konczaki (n. cz, wsi), jastszeblanski 
(Jastrz I), ostatne, skonccie, Drenstfo, Woznd Wieś, drenstfienski (Dręs), 
cyganski, za gościncem, panstwowy, do wolenskiej granicy, bułkowiźnien
ski (Bułk), nad gościncem, sie konco, ot Karpienskiego, tajenski (Taj St), 
koncufki, skoncono, nad granico nowinsko, tajenskie grunta (Taj Łan), 
nowinski (Now St), miedzy kopczanskiem (przy. od n. wsi Kopiec) 
gruntem, las śtabinski (Sosn), rusinska mowa, hutnianski (Huta), na koncu, 
pszechotcanskie (przym. od n. wsi Przechodki) i fiedorowianskie panny 
(Fied), kamienczanski (Kamień), wolnianski (Wol), Łazienska Parowa 
(n. bagna), jestszeblanskie i ostrowianskie opszary (K-bór), ostrowian.�ki 
(Ostr), bez 'przez' Drenstfo, ot panscyzny, wolenski (Wól Karw), tajenskie 
jezioro (Taj Podj), f koncu, z go.frinca, Ukraincy pilowali 'pilnowali', 
kopcanski (Kopiec), janufczanski (Jan-ek), sie koncy karolinska ziemia, 
na ziemi kunisianskiej, ze śtabinskiej (Karol), ewianski (Ewy), rusinski 
(K-borki), wrocanski (Wrot), kunisianskie lasy (Kun), pastewniki kuni
sianskie, stabinski grunt (Sztab), s konca, loyki laudanskie (przym. od 
n. wsi Lauda) (Jaz), dokoncylo, panstfowy las, loyki jamińskie (Jam),
ciensa, ty połamancu! (wyzwisko), piez goncy, pofstancy (Mog), Pod Bag-
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nianskie (n. pastwiska) (Jagł), koncyć, pofstancy, Jećfiziancy (mieszkań
cy wsi Jaćwieź) pszychodzo, jećfizianskie łovki (Kopyt). Formy hiper
poprawne zdarzają się rzadko: gorońco (Sztab). 

Zjawisko jest reliktem po spolonizowanej etnicznej przymieszce bia
łoruskiej w osadnictwie powiatu augustowskiego. Geograficznie obejmuje 
cały powiat i, co ciekawe, ogarnia nawet wschodnią część Mazur33. 

T w a r  d e s p  ó ł gł o s k i  w a r g o w e f, w w połączeniach spół
głoskowych śf, ćf, źw, dźw wystąpiły w zachodniej części pow. augu
stowskiego. Jest to zjawisko typowe dla gwar mazowieckich i bardzo 
ekspansywne. Genetycznie jest ściśle związane z tzw. asynchronic7ną 
wymową spółgłosek wargowych zmiękczonych (tj. z wymową nierówno
czesną, realizującą miękkość dopiero po wymówieniu spółgłoski w postaci 
j, ś, ź, cli, li, ń, por. np. kurpiowskie: ps,iwo 'piwo', wziara 'wi;:ira'. mnia
sto 'miasto'). Powstaje w wyniku dyspalatalizacji (odpodobnienia) spół
głosek pod względem miękkości w dwuspółgłoskowych grupach miękkich 
z drugą spółgłoską wargową. Gwary mazowieckie z asynchroniczną wy
mową spółgłosek wargowych zmiękczonych dokonują rozpodobnienia dla 
uniknięcia oczekiwanych tutaj trudnych grup spółgłoskowych typu *śfjat, 
*śfśiat, *śfchiat. Wymowa z dysymilacją spółgłosek wargowych zmięk
czonych z reguły rozprzestrzenia się poza obszar z ich wymową asyn
chroniczną. Występuje więc w gwarach powiatu augustowskiego, pomimo, 
że izofona wymowy asynchronicznej przebiega w pobliżu lub zachodnią 
granicą powiatu 34. Twarde f, w zanotowałem w przykładach: śferonek 
(Pij Pol), śfeca (Wal), śfatki (Jabł), śferonek (Naw), na śfenta, śjeronek 
(Szczebra), ot króla ćfeka, plany śfeże (Biern), śfatła nie ma (Tur), pszy 
N iedźweckiem (nazwisko) (Żar III), ćfek, na śfecie, śfecili, do śferonka, 
śfeżbi (Żar II), Śfydrowe bagno (Żar I), Śfenta Góra (Pom), śfezech li
njof narobili (w lesie) (O Grąd), źwyr bioro (Rum), źwyrownia (Źrob), 
Niedźwecki (Tobył), śfat (Bargł-ka), dwa śfyniaki (Dręs), źwyr bioro 
(Bułk), śjat, na śfecie (Taj St), źwyru nie ma (Taj Łan), śfyniak (Taj 
Podj). 

Pod względem geograficznym zjawisko jest ograniczone do zachod
nich gwar powiatu po linię wsi: Walne, Nowinki, Szczebra, Żarnowo, 
Bargłówka, Tajno Łanowe, Tajno Stare, Tajno Podjeziorne. Na wschód 
od tej linii zanotowałem z twardym f tylko jeden przykład w Osowym 
Grądzie od informatora około 60-letniego, który jako kilkumiesięczne 

33 Por. K. N i t s c h, rec. Lu bor Niederle, O bozrenije ... , o.c., str. 112; K. N i t s c h, 
Dialekty polskie Prus Wschodnich, Wvbór pism polonistycznych, t. III, Pisma pomo
rzoznawcze, Wrocław 1954, str. 252-321 (276) ; Z. S t i e b e r, Z pogranicza języko
wego polsko-białoru skiego, Sprawozdania Towarzystwa Nau kowego we Lwowie, 
t. XVIII (1938), z. 1, Lwów, str. 38. 

34 Por. K. N i t s c h, Dialekty języka polskiego, Wybór pism polonistycznych, 
t. IV, Pisma dialektologiczne, Wrocław 1958, str. 1-115 (25, 42-44); S. Urb a ń c z y k, 
Zarys dialektologii polskiej, wyd. II, Warszawa 1962, str. 34---35. 
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dziecko przybył tutaj (z rodzicami) z Uścianek. Nie jest wykluczone, 
że na południe od Augustowa zjawisko dociera aż do Kanału Augustow
skiego, zaznaczam jednak, że w moich dość obfitych notatkach z pasa 
wsi nad zachodnim brzegiem kanału przykładów na nie nie zanotowałem. 

Na zachód od tej linii obok przykładów z f, w twardym wystąpiły pod 
wpływem ogólnopolskim lub gwar wschodnich powiatu także przykłady 
z f, w miękkim: śfieronek, f śfierku (Pij Rus), .§fieronek, śfinia (Olsz Aug), 
śfieronki (Juryzd), żwirownia (Barsz Góra), śfieronek (Szczep), śfieronki, 
żwirownia (Gatno II), śfiersc, śfiezyna 'świeże mięso', śfinia, koń dźwierga 
'kopie', źwir (Żar II), Śfidrowa Góra, Śfiniaca Góra (Żar I), Sfienta Góra 
(Łab), żwirownia (Pop), Śfinskie Bagno (Tobył), Niedźwiecki (nazw.), 
Niedźwiedzie Bagno (Solist), Żwirowa Góra (Barsz). 

Przykłady z f, w miękkim jako jedyne notowałem na wschód od wyz
naczonej wyżej izofony: śfironek (Kopan), ./';fierqnek (Płaska, Ryg, Mik), 
Sfiniucha (n. półwyspu) (Woje), śfiat, Śfierniska (n. pola), (Czar, Kol), 
Sfiderek (n. wsi) (Glin), źwirownia (Hrus), do Śfiderka, śfiderszczanski 
(Swid), na Śfiersckowo Drogie (Leb), śfite 'rodzaj kurtki', kłać (Kom k K
-boru), Śfierbutof (n. wsi) (Jastrz II), Śfierniska (n. łąk) (Podcis), Śfier
butofcy (n. części wsi) (Jastrz I), s całego śfiatu (Sosn), ze Śfiergutowa 
(n. wsi) (Ostr), śfierk ros, śfiniakam dam (Tajen), śfieronek (Kopiec), żwi
rownia (K-borki), śfiniam gotować (Wrot), nie dawać śfiadectfa (Jam), 
śfiatło, śfiniam nosi (Cz Las), rozmaitości śfiatu; śfiezyny, świezego mię
sa, świergoco (o świerszczach), śfinka, śfisce, u niedźwiedzia, dźwierga 
jak koń, źwir, źwirowata ziemia (Mog), śfiniam dawać, śfite włozyla 
(Czarn), na śfiecie (Jagł), śfieza kiełbasa (Jas k Dolist). 

Wymowa typu śfat, źwyr w gwarach powiatu augustowskiego niesiona 
była przez osadniczy element mazurski. 

Z m i ę k c z o n e m występujące zamiast ogólnopolskiego ń jest zja
wiskiem także ściśle związanym z asynchroniczną wymową zmiękczonych 
spółgłosek wargowych. Ta ostatnia w pewnych częściach obszaru mazo
wieckiego prowadzi w gwarowych postaciach mniasto, mniska (i wziara, 
of siara) do całkowitego zaniku spółgłosek wargowych i postaci niasto 
'miasto', niska 'miska' (i ziara 'wiara', osiara 'ofiara'). W gwarach z wy
mową niasto, niska przy przechodzeniu na poprawną wymowę ogólnopol
ską miasto, miska powstają jednocześnie formy hiperpoprawne z m 
w miejscu ogólnopolskiego ń. Te formy hiperpoprawne występują na te
renie szerszym niż wymowa niasto, niska. N a terenie powiatu augustow
skiego notowałem je w przykładach: dużo tych miciof 'nici', sie obżyna 
misko 'nisko' (Pij Rus), uprzendziona mić (Juryzd, Gatno II), misko 'nisko' 
(Żar III), śmieg zawieje, pod miemiecko granico (Resz), mit 'nit' (Poro), 
pszyjechali Miemce (Piekut), miz 'niz, dół' (Motuł), miemieckie słowo 
(Mog). Rozprzestrzenienie przykładów zdaje wskazywać na szerszy 
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zasięg tego zjawiska mazowieckiego niż poprzednio omówionej wymowy 
śjat w gwarach augustowskich. 

P r z y r o s t e k - e c tworzy w części gwar powiatu augustowskiego 
nazwy mieszkańców pochodne od nazw wsi wobec ogólnopolskich -ak, 
-anin. W tej funkcji jest on pochodzenia białoruskiego35. Wystąpił w nastę
pujących przykładach: ścioklaniec (Ściok), jasionowiec (J as k K-boru), 
kra.mybożec (K-bór), karoliniec (Karol), krasnobożec (K-borki), stabi
nieci !stabiniak (Sztab), jeziowiec (Jaz), Lipowiec (Lip), carnolesiec (Cz Las), 
mogilowiec (Mog), carniowiec (Czarn), pólkowiecllpólkowiak (Pol), jaglo
wiec (Jagł), kopytkowiec (Kopyt), jasionowiecl l jasionowiak (Jas k Dolist). 
Oprócz tego zanotowałem nazwę części wsi Sjierbutojcy (Jastrz I), która 
była pierwotnie nazwą mieszkańców. Występowanie przyrostka -ee ogra
nicza się do wąskiego paska wyżej wymienionych wsi nadbiebrzańskich 
na południowym pograniczu powiatu i dowodzi znacznego udziału ele
mentu białoruskiego w kolonizacji tego skrawka. 

Na północ od wymienionych wsi w funkcji tworzenia nazw mieszkań
ców występuje tylko sufiks -ak (niekiedy rozszerzony lub tworzący naz
wy mieszkańców od podstaw przymiotnikowych3B): �dafcz�_(.Rnd), 
!ł_ruszczak (Grusz), rupcowiak (Rub), balincak (Bal), hruszczaniak (Hrus), 
dluiak (DlugX-czsowiak -(K:�Tcis6\�), krylatczak (Krył), lebiedziak (Leb), 
komaszowiak (Kom k K-boru), jastszembiak (Jastrz I i II), potcisowiak 
(Podcis), sosnowiak (Sosn), budziszczak (Budz), hutniak (Huta), jiedoro
wiak (Fied), wolniak (Wol), ostrowiak (Dstr), tajencak (Tajen), kopcak 
(Kopiec), kamieńczak (Kamień), janofczak (Jan-ek), ewiak (Ewy), wrot
czak (Wrot), kunisiak (Kun), jaminiak (Jam). Przyrostek -ak panuje na 
całym pozostałym obszarze powiatu; cytow_anie materiału ze wsi odleglej
szych uważam za zbędne. 

K o ń c ó w k a - o j u w celowniku I. p. rzeczowników męskich jest 
kontaminacją (skrzyżowaniem) celownikowych końcówek -u i -owi. Swoją 
postać fonetyczną zawdzięcza zanikowi artykulacji wargowej zmiękczo
nego w (skrzyżowanie -u z -owi daje -owiu, a to z kolei przechodzi w -oju). 
Końcówka -owiu lub -oju cechuje przede wszystkim gwary mazowieckie 
i sąsiednie z ekspansją cech mazowieckich. W gwarach augustowskich 
końcówkę tę notowałem w przykładach: synoju (Szczebra), pszynios Ant
koju (Grab), powiesi konioju, pastuchoju lzej (Żar II), dajta Bronkoju, 
Cheńkoju bluskie dała, Janoju (Komor), chlopczykoju cztery lata, żal czlo
wiekoju (Net Folw), Karpieniakoju (nazwisko ew. przezwisko) pomoc, 
powie panoju (Górs), chlopakoju, Piotroju (Kroszów). Jest to cecha ma-

35 Por. M. I. ż y r  k i e  w i c z, A. S. K a r  z o n, Gramatyka biełaruskaj mowy, 
cz. I, wyd. VI, Mińsk 1952, str. 100: Ieningradziec, kirawiec, wiaskowiec. 

36 Np. gorczycowiak (Gorcz), wojciechowiak (Woje), (Górs), bar-

scewiak (Barszcz), pruszczyniak (Prus), barglófceniak (Bargł-ka), śfiderszczak (świd). 
Wyjątkowo zanotowałem przyrostek -us : k-ómorowiaki! lkómorusy (Komor). 
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zurska z zasięgiem geograficznym w zasadzie zgodnym z wymową śfat. 
W dalszych wsiach notowałem już - owi u: ddć kośnikowi 'kosiarzowi' 
(Kopiec), Tomkowi dać?, fstać staremu cłowiekowi (Jam), dać panu (Czarn). 

K o ń c ó w k i  -a m y, -e m y, - i m y, -y m y  z wygłosowym -y za
miast ogólnopolskiego -i są zjawiskiem genetycznie spokrewnionym z wy
mową typu śfat. Połączenie -mi w gwarach o asynchronicznej wymowie 
spółgłosek wargowych zmiękczonych ulega stwardnieniu w zgłoskach 
i formach słabo akcentowanych 37, aby uniknąć oczekiwanej tutaj trudnej 
grupy -mni. Zjawisko ogranicza się do narzędnika rzeczowników, przy
miotników i zaimków oraz do form enklitycznych zaimka mi, mię. 
Powstało na Mazowszu, ale rozprzestrzeniło daleko poza jego granice. 
W gwarach augustowskich wystąpiło w następujących przykładach: psze
biera noskamy 'nóżkami' (Żar II), za temy Zaskamy (Saj), pod Dombróf
kamy, miedzy Cerwonemy Górkamy (Resz), z Uomamy (n. bagna), tam
tymy (Uścian), pot Pomianamy, z Uściankamy (Kam St), za dżewamy 
(Net I), z Uściankamy (Net II), za temy gospodażamy, za góramy, nad 
namy (Judz), z bargloskimy kolońjamy, z nazwamy, pod Rafalufkamy 
(n. kolonii), pod Nowinamy (Bargł K), plugamy orali, suflamy ścioygali 
(Glin), miedzy Źepiskamy a Polkamy (Rzep), pomiedzy temy gurkamy 
(Rum), pszed niemy, pod Źropkamy (Tobył), z Gurskiemy, z innemy, 
s Komornikamy, za kszakamy (Brzoz), miedzy tymy drogamy; za temy, 
co mieskajo (Komor), mleko s kanamy 'bańkami na mleko' (Net Folw), 
s takiemy nazwamy, za temy gaikamy (Górs), pomiendzy gościncamy, 
pod Nurkamy (n. łąki), pod Zeckamy (n. łąki) (Kroszów), pot Pieńkamy 
(Bargł-ka), za temy budynkamy, temy nożyckamy obetnij (Kroszew), 
z Barscamy, pomiendzy polarny, nat temy Krukamy (n. wzgórza), s temy 
Lepiankamy (cz. wsi), za temy żeckamy (Dręs), za budynkamy, s temy 
Kolpakamy (n. łąki), nazwali Nadafkamy (n. pola), dzielo nazwamy temy, 
za niemy (gruntami) (Taj Łan), temy rowamy płynie (Wól Karw), 
nogamy stałeś, temy bosakamy (Taj Podj). Geograficznie zjawisko wy
stąpiło w południowej części zachodnich gwar powiatu po linię łączącą 
wsie Reszki, Kamionka Stara, Żarnowo. W dalszym swym przebiegu 
izomorfa dochodzi do Kanału Augustowskiego wyraźniej niż izofona 
wymowy śfat, obejmując Nettę, Nettę Folwark, Komorniki, Bargłówkę 
i Tajna (Łanowe, Stare, Podjeziorne), a nawet występuje w położonych 
na wschód od Kanału Augustowskiego Sajenku, Gliniskach i Rzepiskach. 

Zgodne z ogólnopolskimi końcówki narzędnika l.mn. notowałem 
w przykładach: miedzy jeziorami (Krusz), pokryl kulikami (Pij Rus), de
skami zabito (Pij Pol), snopkami kryjo (Olsz Aug), kulikami kryjo 
(Juryzd), pod dzzwickami, za gałęziami, nad niemi (Wal) , ,z:Larkami 'sr;opk_a
mi z dwóch garści słomy' kryto myg), pomiedzy drogami (Biern), pod bżo
zami (Woje), pod K"śzywymrŁo�kami (Grusz), śfeciH błankami 'drankami', 

37 K. N i t s c h, Dialekty j ęzyka polskiego .. „ o.c„ str. 45. 
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chlubami 'witkami, rózgami' (wyplatali), chlustami 'żerdziami' (przy
wiązywali), kopyrnacami 'rodzaj rydla, ew. motyki do wykopywania 
buraków' kopali, koźlinami nałozyć, kulikami kryli, nogami trempie 'tu
pie ze złością', saniami wozili, tszema snopami, pot synami 'pod szynami' 
(Żar II), miedzy kanałami (B-brzegi), za Wasiulami (n. łąki), temi uwro
ciami 'złą, nierówną drogą' pojedzie (O Grąd), pod Zrobkami (Solist), 
rencami (Motuł), nad Bżozowymi Grandami (n. zagajników) (Jastrz I), 
z nimi (Sosn), pod Jewami (Fied), miendzy temi karcami, rencami (Tajen), 
kosić rencami, żeli sierpami, s temi skszydłami (Kopiec), pomiendzy temi 
(ludźmi (Jan-ek), za grodziami, pod Jewami, za tymi forykami, s Psze
chotkami (Karol), pot Tszema Zeczkami (n. łąki) (K-borki), pod Ewami, 
miendzy Stabincami (Sztab), za olszynami (Jaz), s kłosami, kasiorami 
zapleta 'plącze nogami (pogardl.)', do gury nogami, s plewami, skociami38 
ich nazwali, za stodołami, ugryz zembami (Mog), idzie takiemi zakrenta
sami (Pol), kamieniami zajmuwaii 'napadali', s sowietami 'z żołnierzami 
radzieckimi', pot samymi Suwałkami (Kopyt), nosić rencami (Jas k Dolist). 

Wygłosowe -y w końcówce narzędnika l.mn. w gwarach powiatu augu
stowskiego jest cechą niesioną przez mazurski element osadniczy. Zasięgi 
jej są szczególnie interesujące i zasługują na dokładniejsze przebadanie, 
zwłaszcza na dwóch odcinkach: w grupie wsi nad jeziorem Kolno i we 
wsiach położonych na północ od linii Reszki, Kamionka Stara, Żarnowo. 
W pierwszym wypadku, gdyby ogarnęły więcej wsi, świadczyłoby to 
o znacznej wlewce mazurskiej w osadnictwie popuszczańskim nad Kolnem.
W drugim wypadku, gdyby się nie udało przesunąć tej linii dalej na 
północ, ciekawy byłby podział obszaru mazurskich gwar zachodnich linią 
poziomą na część południową i północną. 

K o ń  c ó w k a -e c h w dopełniaczu, bierniku i miejscowniku l.mn. 
przymiotników, zaimków, liczebników porządkowych i imiesłowów przy
miotnikowych jest cechą gwar północnopolskich 39. W gwarach augus
towskich wystąpiła w następujących przykładach: f kturnech wioskach 
(Pij Rus), na jech nazywajo skrentnicy 'druty od końców osi do hołobli' 
(Juryzd), len tech Korzonof, u Slomienskiech (Wal), z dubofskiech łovkoj, 
z zieleniackiech łovkoj (od wsi Dubowo i Zielone), Ziemnickieh Góra (Pod
now), s Kozieh Brodof (n. łąki) (Gatno II), tam jest jech, rozmawiteh 
gatunkoj (Gatno I), s prttscenskieh bagnoj, s Cerwoneh Góroj, z Moru
soweh Góroj (Mikoł), z Jablonskiech (Jabł), Lisieckiech Ruk (n. półwy
spu) (Serwy), Olsyny Falickiech (Prus M), taki.rl!:_te.,ę2iJ:!:ię� pami€ntam 
� rozmawitech miał nazbierano (Top), z Lisieh Góraj (Kol Grab), 

38 Dość powszechne w północnej części woj. białostockiego przezwisko Białoru

sinów. W Mogilnicach zapisałem je w następującym kontekście: skoć, to taka ich 

mowa chachlacka, skociami ich nazywaii: Rusiny, skoci i kabany. 

39 Por. K. N i t s c h, Dialekty j ęzyka polskiego .. „ o.c„ str. 68 ; S. U r b a ń c z y k, 

Zarys dialektologii polskiej„„ o.c., str. 47. 
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s Kosmateh Bagnof (Posiel), u Kaziuka Trockich, z Zajonceh Bagienkof
(n. łąk), teh dziedzicof to ja pszypominam, na niech nazywali, f tamtech
kierunkach (Biern), s Starech Rutek (Rudki St), z Rutek Nowech (Rudki 
N), nazwof inaksech ni ma (Tur), mało tech takiech urocyskof nazywanech,
s Perskiech Rowof (n. pola), pare teh wisioykof, ile jech (wzgórz) tu pisać
(Żar III), z dawniejsech casof, drobneh wiurkof nazbieralim, na Gaboweh
Grandach, z jegloweh 'świerkowych' gałęzi, na takiech kszyweh drovgach,
nazywajo na takiech malech (dzieci), do takiech podobneh do sowy, wiel
kieh (gęsi) wolajo, Zawackieh Górka; w jakiech (kopalniach), cy w ru
dowech cy f tech (węglowych); w innech fsiach, s tech chlupkof (Żar II), 
ze Słupowech (n. wzgórza) (Kuk), z Lisoweh Barci (n. łąk), z Rumneh
Bźozinof (n. łąk), s Kosickieh Gajkof, Grudzienskieh Bagienko, u Mali
nof skiech, mało pozostało teh dziki eh bagnof, kilka takieh bagienkof, na
zwy teh bielaskof 'łączek, bagienek' (Żar I), s Cerwoneh Górkof, ze Stareh
Wondoliskof (n. wzgórza) (Resz), z JJiłynarskieh Włukof (cz. wsi), na
teh wypustach 'wygonach' (Czar), z Wielkiech 1}ovkof (n. łąk), s takieh
gurof, gdzie jech schfytać (Lab), z lisiech jamof (N Bargł), do kamien
canskiech łonkof, do Osoweh Grondof, Markoskiech Janow było czterech, 
teh zimoweh drogow dwie jest, tam jech jest pieńdź gospodaży, na naszech 
terenach (O Grąd), do Gurskiech (Bargł K), na tech skosach 'zboczach 
wzgórz' (Bargł D), do Gaboweh Grondof, nie ma taki eh gurof, ni ma na
niech (na łąki) nazwy (Glin), z Graboweh Gór (Rum), innech nazwof nie
ma (Tobył), na lisiech jamach (Solist), spod Gurskiech, s Kopańkoweh
Biel of (n. łąk), cmentażyskow zadnech ni ma, s teh dziurof, s teh bagnof,
wiencej takieh było (Brzoz), u niech, nie znajo tech miejscof, tech nazwof
(Komor), było jech czternastuch, z Dzialof Kosobuckiech (n. łąk), s Pru
sowech Nowin (n. łąk) (Net Folw), do Gaboweh Grondof (G Grądy), nie
majo żadnech nazwof (Bór), zarośli nie ma zadnech, pszy teh budynkach
(Barsz), do Gruskiech, f teh Gruskieh, s Kiężech Kontof (n. wzgórza, łąki) 
(Górs), kolo tech olsynof, s Serokiech (n. pola i łąk) (Kroszow), Dere
sinskieh Górka (Bargł-ka), ot piekutoskiech (pól) do kana1j,u, tech No

winof tu je 'jest' (Piekut), z Gruntowech (n. łąk) (Prom), u Karpienskiech,
ot tech Lepiank (n. wsi), koło niech (gospodarzy) (Dręs), s Cygan
skiech Sciekof (n. pola, łąk), z lisiech jamof, wienc teh gurof, nazwof

takiech nima; bo tamte gorse Kurpie pS'zyśli, to  tak pszezywajo jech 

(Bułk), po calech kolonijach, z grontowech (polnych) lonkof, s Karpien

skieh góry, iźdź do niech (do łąk), na niech (na pogórkach); góry byli, tam

jech skopujo; do tech por, na kszyzofkach t ech, teh bielof 'łąk, bagien' 
to je (Taj St), by znalas stareh gospodaży miejscowech, z Nowin Barglos

kiech, nie ma takieh drók (Taj Łan), do Nowin Starech (Now St), z Dlu

giech (n. bagna, pola) (Ostr), z Lebiedzioweh Górof, jech fsyskie nazwy,
nazywajo jech (Wól Karw), nie miał takiech lorikof, s Serokiech Łovkof

(Tajen), na t ech Czerwoneh Bagnach, rof na Szerokiech (n. łąk), z Wąskiech
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(n. łąk), dwieście zlotech, chłopy jech pszegonio 'przepędzą', s tech kszy
żójkoj (Kopiec), my jech (lisy) polowali (Jam), łupi 'bije' jech (pszczoły), 
muwili siurpy 'szurpate gęsi' na niech (o gęsiach); na takiech, co pasku
dnie chadza (Mog), z Lisiech Naraj (n. pola) (Pol). Zjawisko sięga po 
linię łączącą wsie Walne, Serwy, Płaska, Czarnucha, Osowy Grąd, Bór, 
Promiski, Kopiec, Jaminy (omijając Wrotki), Mogilnice, Polkowo (omi
jając J aziewo). Oderwany przykład zanotowałem w Ostrowiu. 

Zgodne z ogólnopolskimi końcówki -ich, -ych w dopełniaczu l.mn. 
odmiany przymiotnikowo-zaimkowej notowałem niekiedy na zachód od 
tej linii obok końcówki -ech oraz jako jedyne na wschód od niej w nastę
pujących przykładach: z Dubajskich (n. kolonii) (Bryzg), z dubowian� 
skich loykoj (Monk), takih wykrentoj nie ma jo (Juryzd), z żondowych 
łoykoj (Podnow), dla roweżystych ' rowerzystów' (Gorcz), do Wiśniejskich, 
ot Sztabinskich (Ryg), Gromackih Gura (Mik), z N owych Mazurk (Prus 
W), ot Kszywych Łoykoj, s Pogożeleckich Łozoj (n. łąk), od Żółtyh Dołoj 
(n. pola), siedym tych karaziykoj 'koszyków z wiórów' (Grusz), z liści 
gorcycowych, z jeglowyh gałęzi, do tych pudełkoj (Żar II), tych naz
woj nie muwio (Żar I), tych pagurkoj to je 'jest' dużo (Łab), s Kolon ji 
Południowych, s Kolon ji Północnych, z łonkoj sosnojskich (Bargł K), 
w Gabowyh Grandach (G Grądy), s Kolonii Dluzanskich (Długie), w Gur
skich (Górs), z Ma jontkowych Kolon ji (Jastrz II), paruch takih gospodaży 
(Ściok), s Kolon ji Jastszemblanskich (Jastrz I), tu je ruźnych (Dręs), 
z Żepowyh Grondoj (n. pola) (Budz), s pszechotcanskich 'IJOpkoj (Fied), 
z Karapcow Duzych (n. kolonii), z Małych Karapcoj (n. kolonii) (W ol), 
z Lisich Norój (n. lasu) (Ostr), s Kopcanskih Budoj (n. kolonii), ze 
Starys Plaskaj (n. pola) (Kopiec), na ga jowych nazywali, z Łoyk Stsze
leckich (Wrot), z Łoykof La1,1,danskich, z Waśkowiznowych Zagonoj (n. 
kolonii) (Jaz), nima takich mostoj (Lip), od domow drewnianych, tszeba 
koni dobrych; s konopi, jak ich tsze; s tamtyh wioskoj, nie ma tych 
palkoj (Mog), ja abace s tych o sfoich (planów) (Pol), ot tych ło17k szko
ciojskich (należących do wieśniaków spod Dąbrowy), s Szerokich (n. łąk) 
(Jagł), s Serokich Nadafkoj (n. pola), do pastewnikoj tych, z Gróntowych 
(n. łąk), ze Śrotkowych (n. łąk) (Kopyt). 

Końcówka -ech w dopełniaczu Lmn. odmiany przymiotnikowo-zaim
kowej jest w gwarach powiatu ·augustowskiego drugą po mazurzeniu 
najbardziej wysuniętą na wschód cechą mazowiecką. 

K o ń c ó w k a -m a w 1 os. 1.mn. czasu teraźniejszego i przeszłego 
trybu oznajmującego oraz w trybie rozkazującym jest z pochodzenia kon
taminacją dawnej końcówki liczby podwójnej -wa z końcówką liczby 
mnogiej -m (-my). W trybie oznajmującym występuje w północnej czę
ści Kaszub, Malborskim, ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej, na Kujawach 
oraz Mazowszu dalszym, w trybie rozkazującym w całej północnej Polsce. 
W gwarach powiatu augu>'t0wskiego zanotowałem ją w przykładach: 
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powiecma (Nat II), mufma (O Grąd, Net Folw), dognaliśma do tej góry, 
muwiliśma s sołtysem, .�liśma na Pszemyśl (Kroszów). Przykłady są 
nieliczne i koncentrują się głównie w południowej części zachodnich 
gwar mazurzących, ale przenikają także do grupy osadniczej wsi nad 
jeziorem Kolno na wschód od Kanału Augustowskiego4o. Końcówkę roz
przestrzeniał mazurski element osadniczy. 

Ciekawy j est brak przykładów z końcówką -ma w 1 os. 1.mn. czasu 
teraźniejszego w trybie oznajmującym, gdzie wystąpiły głównie północno
polskie formy z końcówką -m bez wygłosowego -y lub formy zgodne pod 
tym względem z ogólnopolskimi: my wyniesiem (Wal), zrumnujem 
'uprzątniemy', my nosiemy (Tur), idziem, pujdziem (Żar II), pszejdziem 
(Żar I), my jedziem (Czar), my idziem (Brzoz), pokosiem 'pokosimy' 
(Górs), staniem, popatrzym (Kroszów) ,  nie zdolamy 'nie daj emy rady' 
(Dręs), bieżem, pujdziem, pszyjdziem, weźniem (Taj Łan), pomozem (vVól 
Karw) , musim (Jan-ek), sie zbieżem (K-borki), zrucim (Jan), idziem, puj
dziem, wydziem (Mog), my chcemy (Kopyt). 

K o ń c ó w k a  - t a w 2 os. Lmn. czasu teraźniejszego i przeszłego 
trybu oznajmującego oraz w trybie rozkazuj ącym była pierwotnie koń
cówką 1. podwójnej, ale obecnie oznacza zawsze liczbę mnogą. Występuje 
w całej Polsce poza krańcami zachodnimi i południową częścią Małopol
ski. Notowałem ją w następuj ących przykładach: fścieklizny dostanieta, 
moze posale]eta (Pij Pol), wy lecita, widzita ; no to bywajta chłopcy (Wal), 
gdzie ubranie mata?, sie ubierajta (Szczebra), pszygońta krowy (Żar III), 

cicho bońćta, we dwuch poznajdujta, capki we.�ta (Żar II), co wy nie robita 
nic? juześta popruli? (Resz), jećta (N Bargł), gońta te krowy (Net II),  

pchajta, zakładajta 'zaprzęgajcie' koni (O Grąd), wiećta konie (Źrob), 
uciekajta, wy! (Brzoz), dajta rowera, pszynieśta i nam, weśta to, sie stroj
ta (Komor), nie pszeszkadzajta panu (Barsz), co tam wyprawiata, nie do
kazujta dziatki, ićta dzieci (Górs), bieszta (Kroszów), zapisujeta (Bargł
ka), kopta (Piekut); nie o betnieta, tylko o bedżeta dalej skure ; pujdzieta 
oba, jećta wy oboje (Kroszew), wy chceta, mata, ićta i dajta spokuj (Mo
tuł), ićta na góre (Wól Karw), pieniendzy nie mata, cegly wozita, peńćta 

prosto (Tajen), na co kopieta? (Kopiec 41), idzieta, cy nie idzieta?, jećta, 
zakladajta 'zaprzęgajcie' (Ewy). Zj awisko sięga po linię obejmującą wsie: 
Walne, Szczebra, Żarnowo, Osowy Grąd, Motułka, Ewy, Kopiec, Tajenko. 

Poza tą linią występuje zgodna z ogólnopolską końcówka -cie.  Noto
wałem ją także dość często we wsiach z końcówką -ta. Obok wypadków 
wpływu j ęzyka ogólnopolskiego najczęściej pojawia się ona w wyraża-

40 Co zgadza się z obserwacją K. N i t s c h a, Dialekty języka polskiego„„ o.c„ 

str. 52. 

41 Wbrew obserwacji K. N i t s c h a, który pisze: „Na samym północo-wschodzie 

nie znają -ta niektóre wsie pod Sztabinem nad Biebrzą (Jaminy, Kopiec)". Dialekty 

języka polskiego .. „ o.c„ str. 55. 
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jących szacunek zwrotach do jednej osoby starszej jako tzw. pluralis 
majestaticus. Ten ostatni jest znany z końcówką -cie we wszystkich 
gwarach polskich używających końcówki -ta w normalnej liczbie mno
giej. Zanotowałem następujące przykłady z końcówką -cie : ićcie jutro, 
to sie narobicie (Rzep), co tam pisecie? (do osoby starszej) (Komor), 
jus idziecie? (do ojca) (Świd), powiedzieliście to i macie, o widzicie (do 
osoby starszej) (Bargł-ka), ale zmiłujcie sie, skonccie! (z prośbą do są
siada) (Dręs); zobaczcie, bapku, weście go (Kopiec), to wy pewno schodzi
cie 'pójdziecie' (Karol), jećcie 'jedźcie' (Ewy), gdzie idziecie, Frankowa? 
(Sztab), choćcie teras lulku 'spać', lećcie tam do tatusia, pujdziecie ajtu 
'na dwór' sobie ; dzieci, nie stukajcie sie, nie stukajcie noskami 'nóżkami' 
(wszystkie zwroty do dwojga małych dzieci) (Jam), nie barbasujcie 'nie 
hałasujcie' dzieci (Mog). 

Końcówkę czasownikową -ta niósł ze sobą osadniczy element mazur
ski. Widać wyraźną jej ekspansję na wschodni brzeg Kanału Augustow
skiego, obejmującą część wsi nad jeziorem Kolno i sięgającą klinem pra
wie pod Sztabin. 

* 

W świetle przeprowadzonej w artykule analizy wybranych zjawisk 
językowych gwary powiatu augustowskiego. dadzą się podzielić na trzy 
następujące kompleksy: 1 )  pas gwar zachodnich o przeważającej ilości 
cech mazurskich, opierający się o rzekę N ettę (co potwierdza wyrażone 
we wstępie przypuszczenie o znaczeniu tej przeszkody naturalnej i jed
nocześnie granicy politycznej), a na północ od Augustowa wyznaczony 
izoglosami wymowy typu śfat i końcówki -ta ;  2) pas gwar południowo
wschodnich o wielkim natężeniu cech białoruskich, ciągnący się wzdłuż 
Biebrzy i dochodzący do Kanału Augustowskiego na wysokości Mika
szówki, wyznaczony izofoną mazurzenia i izoformą przyrostka -ee ;  
3) pas gwar środkowych powiatu o cechach bardziej zniwelowanych, 
przejściowych pomiędzy gwarami skrajnymi (zachodnimi i nadbiebrzań
skimi). Taki właśnie układ cech językowych jest typowy dla większości 
stosunkowo młodych gwar poliskich całego przejściowego dialektu pod
lasko-suwalskiego. 

Należy zaznaczyć, że współcześnie okolice nadbiebrzańskie na wschód 
od Sztabina są językowo polskie w pokoleniu starszym i średnim (a to 
już decyduje o ich polskiej przynależności językowej). Jednocześnie 
w polszczyźnie całego powiatu, nawet jego gwar zachodnich, obok cech 
mazurskich występują drugorzędne cechy językowe białoruskie (np. 
twarde n zamiast ogólnopolskiego ń). 

W obrębie tych trzech większych kompleksów zasadniczych zaryso
wują się podziały bardziej szczegółowe. Gwary pasa zachodniego dzieli 

21 Studia i materiały 
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na część południową i północną izoglosa wymowy typu nogamy (którą 
może należałoby łączyć z granicą administracyjną i państwową na rzece 
Prusce i Kamiennym Brodzie). W części północnej tych gwar nad jezio
rem wigierskim izoglosy akcentu i końcówki -ech wydzielają z nich 
grupę monkińską. Gwary pasa nadbiebrzańskiego rozpadają się wewnę
trznie na zachodnie mazurzące i wschodnie niemazurzące. W gwarach 
środkowych powiatu izoglosa końcówki -ech w przebiegu południowym 
wydziela grupę wsi leżących na południe od pasa błot nad rzeką Olszan
ką, bardzo zbliżoną do gwar nadbiebrzańskich. W grupie osadniczej nad 
jeziorem Kolno cztery przecinające się izoglosy pokazują wyraźnie wza
jemne przenikanie się językowych cech mazurskich i białoruskich na 
tym terenie. Izoglosa końcówki -ech w przebiegu północnym wydziela 
wsie o silniejszych wpływach białoruskich nad Kanałem Augustowskim 
i wzdłuż północnej granicy powiatu. 

Trójdzielny zasadniczo podział gwar augustowskich, rysujący się ze 
stanowiska ściśle językoznawczego, w zastosowaniu do historii osadnic
twa należy zinterpretować jako trójdzielny podział terytorium powiatu 
ze względu na przewagę liczebną składnika etnicznego w elemencie osad
niczym: mazurskiego na zachodzie, białoruskiego na południowym 
wschodzie i względnej równowagi obu tych składników w części środ
kowej powiatu. Wzajemna zależność odnośnych faktów językowych 
i etnicznych była w artykule zawsze zaznaczana. 

Współcześnie zróżnicowanie gwarowe wsi powiatu augustowskiego, 
podobnie jak i w całej Polsce, szybko zanika pod wpływem niwelują
cym języka ogólnopolskiego szerzonego przez szkołę, biblioteki tereno.:.. 
we, prasę, radio i telewizję. 

SKRÓTY NAZW WSI 

Ateny Ateny, Bal Balinka, Bargł D - Bargłów Dworny, Bargł-ka 
Bargłówka, Bargł K - Bargłów Kościelny, Barsz - Barszcze, Barsz Góra - Bar
szczowa Góra, B-brzegi Białobrzegi, Biern Biernatki, Bór - Bór, Bryzg -
Bryzgiel, Brzoz Brzozówka, Budz - Budziski, Bułk - Bułkowizna, Chom -
Chomaszewo, Chomont - Chomontowo, Cis Cisówek, Czar - Czarnucha, 
Czarn Czarniewo, Cz Las - Czarny Las, Dan Danowskie, D Las - Dainy 
Las, Długie - Długie, Dręs - Dręstwo, Ewy - Ewy, Fied - Fiedorowizna, Ga
tno I - Gatno I ,  Gatno II - Gatno II, Glin - Gliniski, Gorcz Gorczyca, 
Górs - Górskie, Grab - Grabowo, G Grądy - Gabowe Grądy, Grusz - Gruszki, 
Hrus - Hruskie, Huta - Huta, Jabł Jabłońskie, Jagł Jagłowo, Jam - J a-
miny, Jan-ek Janówek, Jan-ka - Janówka, Jas k Dolist Jasionowo (k. Do-
listowa), Jas k K-boru - Jasionowo (k. Krasnegoboru), Jastrz I - Jastrzębna I, 
Jastrz I I  - Jastrzębna II, Jaz - Jaziewo, Jez Aug - Jeziorki, Józ Aug Józe-
fowo, Judz - Judziki, Juryzd - Juryzdyka, Kamień - Kamień, Kam N Ka-
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mionka Nowa, Kam St - Kamionka Stara, Karol - Karoliny, Kol - Kolnica, 
Kol Cisów - Kolonie Cisów, Kol Grab - Kolonie Grabowo, Kom k K-boru -
Komaszówka (k. Krasnegoboru), Kom n Kolnem - Komaszówka (n. Kolnem), Ko
mor - Komorniki, Kopan - Kopanica, Kopiec - Kopiec, Kopyt - Kopytkowo, 
K-borki - Krasnoborki, K-bór Krasnybór, Kroszew - Kroszewo, Kroszów -
Kroszówka, Krusz - Krusznik, Krył - Kryłatka, Kuk Aug - Kukowo, Kun -
Kunicha, Leb - Lebiedzin, Lip k Jam Lipowo (k. Jamin), Lip k Taj - Lipowo 
(k. Tajna), Łab Łabętnik, Maz - Mazurki, Mik - Mikaszówka, Mikoł - Mi-
kołajówek, Mog Mogilnice, Monk Monkinie, Motuł Motułka, Muły - Mu-
ły, Net I - Netta I, Net II - Netta II, N Bargł Nowiny Bargłowskie, Net 
Folw - Netta Folwark, Now - Nowinka, Now St Nowiny Stare, O Grąd 
Osowy Grąd, Olsz Aug - Olszanka, Os Buda - Osińska Buda, Ostr Ostrowie, 
Piekut - Piekutowo, Pień - Pieńki, Pij M - Pijawne Małe, Pij Pol - Pijawne 
Polskie, Pij Rus Pijawne Ruskie, Płaska - Płaska, Podcis - Podcisówek, Pod
now - Podnowinka, Pol Polkowo, Pom - ·Pomiany, Pon - Ponizie, Pop Po
powo, Pos - Posielanie, Prom - Promiski, Prus - Pruska, Prus M - Pruska 
Mała, Prus W - Pruska Wielka, Resz - Reszki, Rub - Rubcowo, Rud - Rudawka, 
Rudki N - Rudki Nowe, Rudki St - Rudki Stare, Rum - Rumiejki, Ryg - Ry
go!, Rzep - Rzepiski, Saj - Sajenek, Serwy - Serwy, Sok - Sokolne, Solist 
Solistówka, Sosn - Sosnowo, Stręk - Strękowizna, S Rzeczka - Sucha Rzeczka, 
Szczeber Szczeberka, Szczebra - Szczebra, Szczep - Szczepki, S ztab - Sztabin, 
ściok ściokła, Świd - Świderek, Tajen Tajenko, Taj Łan Tajno Łanowe, 
Taj Podj - Tajno Pod jeziorne, Taj St - Tajno Stare, Tobol - Tobołowo, Tobył -
Tobyłka, Top - Topiłówka, Tur Turówka, Uścian - Uścianki, Wal - Walne, 
Woje Wojciech, Wol Wolne, Wól Karw - Wólka Karwowska, Wrot - Wrotki, 
Żar I - Żarnowo I, żar II - Żarnowo II, żar III Żarnowo III, źrob - żrobki. 

WARTOSC UŻYTYCH ZNAKÓW TRANSKRYPCYJNYCH 

li - umieszczone między dwoma postaciami wyrazu oznaczają, że obie te postacie mogą być 

używane wymiennie. 

nad samogłoską oznacza akcent, np. nauka lub nauka. 
!lad spó;głoską oznacza miękkość, np. f', jak w wyrazie of'iara, w w wyrazie wiara, m w wy

razie mi::isto, ń w wyrazie koń; nad samogłoską ó oznacza tzw. pochylone o, czyli samo

głoskę pośrednią między o i u. 
' - po spółgłosce oznacza jej połowiczne zmiękczenie, np. s' w wyrazie pens'ja. 
u - u niezgłoskotwórcze, np. (kot), miauczy. 
iJ - n tylnojęzykowe, np. szyuka. ' 

'b - tzw. jer miękki (samogłoska półkrótka z okresu prast. bliska krótkiemu i). 

-u tzw. jer twardy (samogłoska półkrótka « okresu prasł. bliska krótkiemu y). 

P E 3 IO M E

,lJ;lllaJieKTbI aBrycTOBCKOro IIOB.H.Ta OTHOCflTCf! K KOMnJieKcy IIO;i:\JlflCKO-CyBa.'lbCKJl!X 

;i:\JllaJieKTOB, KOTOpbie OTJIJl!'IaIOTCfl OTCYTCTBllleM HeKOTOPbIX ;i:\HaJieKTHbIX ceBepHO

Ma30B eu;Kl1X M ceBepHOIIOJibCKl1X qepT, 3aMelileHHbIX TaM OÓII.leIIoJibCKJ1MH qepTaM:vi:, 

a TaKm:e HeKOTOpbIMJil PYCCKJ1MH HaJU:TaMJ1. TaKoe COCTOflHJ1e H3bIKa B OIIJi!Cb!BaeMbIX 

;':ll1aJieKTax C03;>:\aJIOCb B pe3yJibTaTe KOHTaKTOB J1 CMeIIIJ1BaHHfl IIOJibCKOro HaceJieHJ1fl 

c HaceJieH:vi:eM 6eJiopyccKYIM B TeqerrHe rrpoQecca 3aceJieHvrn. 3THX paffoHoB. 
B CTaTbe 06cym:;>:1eHO 12 CJie,n;yIOID;HX, rraMOOJiee OT'leTJIHBbIX fl3bIKOBbIX .F!BJieHJ1M 

;i:\HaJieKTOB aBryCTOBCKOro IIOB.aTa: 1. „Ma3ypeHHe" H ero rrpe;7:1e.rrhI, 2. BOIIPOCbl Ka-

21 * 



324 T. ZDANĆEWICZ 

caroII.11,iec.H MecTa y,n;apemu1 B Bbipa:m:eHH.HX H HX reorpaqmąecKMtl ofrbeM, 3. „p" 

EMecTo „JtC", „m" (opTorpacj::J:viąecKH „p3"), 4. TBep,n;oe „u" nepe,n; HeKoTOpbIMH cor.rrac
HbIMM, 5. ,ll;HCCY!MJ1JI.HqJ10HHa.H H30cj::JOHa rpyrrn THIIa „ct>rf;aT", „3b8btp" c TBepi'.ĘbIM 

„<fi'', „a'', 6. H30cj::JOHa IIO.HBJI€HH.f! „.;!tb" BMeCTO „nt>", 7. npe,n;eJibl cycj::Jc]JJ1KCa „- eu," 
' B  Ha3BaHJ1HX JKHTeJielł ;n;epeEHJ1, 8. rrpe,n;eJibI OKOHąaIU1.f! „-oi"ty" B ,n;aTeJibHOM na;n;e:m:e 
'e),\HHCTB€HHOrO TIHCJia, 9. npe,n;eJibl OKOHTiaHJHJ: „-a.;!t'bt", „- 9.!tt>i", „-U.ltbL", „-t>t.!tt>t" 

B TB0pHT€JibHOM na,n;e:tKe MHOJKCCTBeHHOro "IHCJia, 1 0 .  npe,n;eJibI OKOH"laHH.H „-9X" 

B pO,ll;l1TeJibHOM, BHHJ1TCJibHOM l1 npe;n;JIO:tKHOM na,n;e.JKaX MHO:lKeCTBCHHOro 'lHCJia, 
1 1 .  OKOH"IaHHC „-Ma'' rJiarOJIOB B nepBOM Jn1qe MHOJKCCTBCHHoro "IHCJia, 12. reorpacj::Jn

"l:CCKJ1'ff npe,n;eJI OKOHTian:vm „-Ta!' B rJiaroJiaX BTOporo JIJ1I�a MHOJKCCTBCHHOI'O TIHCJia. 

Jifa HHX HBJICHJ1H 1 ,  5, 6, 8, 9, 10, 1 1, 12 - l\!Ia30BeqKoro npOHCXOJKi'.];CHl1.H H 6bIJIH pac
rrpOcTpaneHbl nepe,n;Bnra!Oll.IHMCH c 3arra,n;a IIOJihCKHM IIOCCJICH"ICCKHNI 3JIEMeHTO;vr, 

ilBJieHl1.H :m:e 2, 3, 4, 7 .HBJIJ'HOTC.f! 6eJiopyccKOf0 npOl1CXOJK,ll;CHH.f! l1 HaHeCeHbl 6hlJIJ1 
rrepe,n;BHra10II1l1MC.H c IO:lKHOfO BOCTOKa 6eJiopyccKHM noceJieH"!eCKHM 3JI'2MCHTOM. 

B pe3yJII>TaTe auaJil13a np11Be,n;erruhrx Bbmre R3hIKOBbIX .f!BJieHHJi: 11vraJieKTbI 

aBrycTOBCKOro IIOBJJ:Ta M0:1KHO pa3,n;eJIHTb Ha CJICf'IYI-Oll.IJ%IC TPH KOMIIJieKca:  1. IIOJIOCa 

3aIIa),\HHX ,n;naJieKTOB c rrpeBb!IIIfil-Oll.IHM "IHCJIOM Ma3ypCKl1X '!CPT, ,ll;OX0,1\Hll.laH ,n;o 

peKH H3TTbI, a Ha ceBep OT ABrycToBa o6o3Ha"leHHafl H30roJiocaMH rrpoH3HOWCHl1.f! 

Tvma „C't>i;fJaT" J1 OKOH"IaHJ1.f! „-Ta", 2. IlOJIOCa l0:1KHO-BOCTO"IHbIX ,ll;l1aJICKTOB c 60Jib
illOM 11HTeHCMBHOCTb10 6eJiopyccKHX TiepT, rrpOT.f!rHBaroll.IRHCfl B)l;OJih peKH Be6:m:11 

M .r1oxo,n;.mu;a!l ,n;o ABrycTOBCKOro KanaJia B03Jie M11KalllyBK11, OTJI!1"laIOII1alIC.f! :!130-
(j:JOHOM „Ma3ypeHRH" H l130MOpcj::Jotl: cytj)cj::JHKCa „-eu,'', 3. IJO.f!C qeHTpaJihHbIX ,n;11aJIEK

TOB IJOBJUa c 6oJiee HHBeJI11poBaHbIMl1, .H3hIKOBbD.'.!H "!epTaMM, rrepeJCO,ll;HbIX Me:m:,n;y 

KpaJi:HHMl1 (3anap;HbIMH :l1 Ha,n;6e6:m:aHCKJ1Ml1) ,n;HaJieKTaMM. B rrpe,n;eJiax 3Tl1X Tpex 

6oJiee KPYTIHhIX OCHOBHbIX KOMIIJICKCOB o6o3Ha"!alOTCJ'I Cll\e 6oJiee no,n;poÓTibie pa3-
;n;eJieHH!l. 

B npr-mqHrre Tpex,n;eJihnoe pa3,n;eJieHl10 aBryc•roBCKl1X ,n;HaJieKTOB o6o3HaTiam

llleecH c II03!1Izym qeTKO .f!3b!KOBe)J;qecKOM no npl1MeHCHJ1lO K J1CTOpl1l1 3aceJieHl1.f! 

CJie;n;yeT TOJIKOBaTb KaK Tpex,n;eJibHOe pa3,n;eJICHHe TeppHTOPHM TIOBlITa B CB.H3J1 c KO
JIH-ICCTBCHHhIM rrpeHMYll.ICCTBOM 3THH"leCKOro KOMIIOHCH'Ia 'B noeeJICH'ICCKOM !:JJie

MCHTe : Ha 3arra;n;e - Ma3ypcKoro, 6eJiopyccKoro Ha IOJKHOM BOCTOKe l1 yMepeHHOfO 

paBHOBCCHH OOOHX 3THX KOMIIOHeHTOB B qeaTpaJibHÓM "IlłCTM ITOB.HTa. 

S U M M A R Y  

The dialects of region of the town of Augustów belong to the complex 

of, the dialects of the Podlasie and Suwałki regions which are characterized by 

lack of some northern-Masovian as well as northern-Polish dialect"'features, 
which, in turn, are replaced in the area under consideration by both general 

Polish features as well as Russian influences. As far as the above-mentioned dia

lects are concerned that linguistic situation has resulted from contacts and 
of of Polish population with Byelorussians during the process of colonisation of 

those areas. 

As far as the dialects of the region of the town of Augustów are concerned, 

the article summarized here deals with 12 following and the most expressive lin
guistic phenomena: 1 the Masurian pronounciation and its limits, 2 - problems 

connected with accentuation of words and geographical divisions in that respect, 

3 - application of the letter r instead of z of sz (in writing rz), 4 - a hard n 
before certain consonats, 5 - the curves of audibility of the dissimilating groups 

such as -śfat, -źwyr, with a hard f and w, 6 - the audibility of the pronounced m 
instead of ń, 7 - the domain of the suffix -ee in the names of the inhabitants of 
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villages, 8 the domain of -oju af the end of words in the dative case singular, 
9 the domain of the word-endings -amy, -emy, -imy, -ymy in the ablative case
in singular, 10 the domain of the ending -ech in the genetive, accusative and
locative cases in singular, 11 the ending -ma in the first person in plural in verbs,
12 the geographical domain of the erb-ending -ta in the second person in
plural. From the obove-mentioned, the phenomena 1, 5, 6, 8 ,  9, 11, 12, are of the 
Masovian origin and have been introduced and popularized by the Polish colonial 
element coming from the west, while the phenomena 2, 3, 4, ,:E are of Byelorussian
origin and were spread out by the colonial Byelorussian elements coming from the 
south-east. An analysis of the above-depicted linguistic phenomena permits to 
divide the .dialects of the region of Augustów into three, following complexes: 1 -

the belt of the western dialects with a preponderance of Masurian features which' 
reaches the Netta River, and is d emarcated in the northwards of Augustów by the 
division lines of pronounciation such as śfat and the word-eindings -ta, 2 the
belt of the south-eastern dialects with an intensification of the Byelorussian 
features, which runs along the Biebrza River reaching the Augustów Canal at the 
level of Mikaszówka, which is demarcated by the division line between the Masurian 
pronounciation and the same application of suffix -ee, 3 - the belt of the middle
dialects of the district with more obliterated linguistic features and transistory 
between the extreme dialects (western and over- Biebrza River territories). More 
detailed divisions are visible among those three major basie complexes. 

The basically threefold division of the d ialects of the region of Augustów 
which can be formed, from the strictly linguistic point of view should be inter
preted as the threefold division of the district territory because of the quantitative 
preponderance of the following ethnic components in the colonising elements: 
Masurian in the west, Byelorussian in the southern-east, the relative balance 
of both above-mentioned elements in the middle part of the district. 





T. PRZEMYSŁAW SZAFER 

DZIAŁALNOśC URBANISTYCZNA HENRYKA MARCONIEGO 
W AUGUSTOWIE 

Yp6am1CTJ1'leCKaSI ;n;eSITeJihHOCTh apXMTeKTOpa reHpMKa MapKOHero B ABryCTOBe 

The Planning activity of architect Henryk Marconi in the town of Augustów 

Jedną z podstawowych cech architektury klasycystycznej w Królestwie 
Polskim była dążność do równoczesnego formowania zabudowy wraz 
z otaczającą ją przestrzenią. Polscy architekci „klasycyści" - często 
bardziej konsekwentnie, niż to się działo w pozostałych krajach Euro
py - wyprowadzali osie swych symetrycznych, nawiązujących do form 
rzymskich, budowli daleko przed centralne portyki, tak aby dokład
nie móc ustawić naprzeciwko podobne, równie akademickie i równie 
zwarte formy architektoniczne. Aby jednak w ten sposób zrównoważona 
oś mogła być równie sztywna i w płaszczyźnie poprzecznej ,  poprowa
dzono kierunki prostopadłe, i to wystarczająco zaakcentowane, aby mo
gły wytrzymać konkurencję kierunku głównego. Dopasowanie tego ro
dzaju teoretycznych schematów do istniejących układów miejskich 
stanowiło o umiejętnościach projektanta. 

Te tak podstawowe kanony klasycyzmu okazały się wyjątkowo uży
teczne w szeroko rozwijanej działalności budowlanej i urbanistycznej 
rządu. Pozwalały nie tylko na przestrzeganie warunków ekonomicznych, 
prawidłowości funkcjonalnych i poprawności technicznych w projekto
wanych inwestycjach, ale wprowadzały od razu w zdewastowane i z re
guły nędznie zabudowane miasta element ładu i organizacji. 

Nic też dziwnego, że w wielkiej akcji regulacji i porządkowania 
miast 1 urbanistyka klasycystyczna stała się elementem oficjalnej polityki 
przestrzennej rządu, a normalizacja budownictwa cywilnego oparta została 

1 W. K a 1 i n o w s  k i i S. T r  a w k o w s  k i, Uwagi o urbanistyce i architektu

rze miejskiej Królestwa Kongresowego w pierwszej połowie XIX w., „Studia i Ma

teriały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki PAN", Warszawa 1956, 

str. 84-99. 

)327] 
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Rys. 1. Augustów na Mapie Kwatermistrzostwa W. P. z ok. roku 1830. Nowy trakt 
bity warszawsko-petersburski przechodzi przez most „zwodowy" przy śluzie Kanału 

Augustowskiego. 

również na klasycznych rygorach i dyEcyplinie. Niewątpliwe sukcesy, jakie 
przyniosła centralna organizacja budownictwa rządowego 2, są w wielkiej 
mierze zasługą zaangażowania na kluczowe stanowiska czołowych ar
chitektów kraju. Dobre tradycje pierwszego „stanisławowskiego" etapu 
polskiego klasycyzmu (1764-1795), kiedy to, jak pisał w 

'
roku 1812 

Piotr A i g n e r, dopiero za Stanisława Augusta odradzał się gust do
bry, zbliżano się w budownictwie do pięknej p r o s t  o t  y 3, przetrwały 
etap porozbiorowy (1795-1815) i stworzyły pomyślne warunki dla oży
wionego ruchu przebudowy struktury przestrzennej miast Królestwa 
Kongresowego (1815-1830). Na świetnych wzorach epoki stanisławow
skiej wyrośli czołowi klasycyści pierwszego dziesięciolecia Królestwa 
Kongresowego: Piotr Aigner (1756-184 1) i Jakub K u b i c k i  (1758-
-1833). Obaj kierowali czołowymi urzędami budowlanymi w państwie 
i ich neoklasyczny akademizm stał się oficjalnym rządowym stylem 
architektonicznym. .

Henryk M a r c o  n i (1792-1863) należy już wspólnie z Antonim 

z A. M i ł o  b ę d z k i, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963, 
str. 215. 

3 P. A i g n e r, Rozprawa o guście w ogólności, a w szczególności w architektu
rze, Warszawa 1812, str. 39. 
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Rys. 2. Pierwsze „oszczędnościowe" projekty z 1829 r. budowniczego obwodu augu
stowskiego Antoniego Strawińskiego zabudowy części Starego Rynku gmachami 

publicznymi (ratusz, poczta i dom komisarza obwodowego). 

C o r a z  z i m  (1 792-1877) i Franciszkiem Marią L a n c  i m  (1799-1875) 
do pokolenia, które wprowadziło do Polski bardziej postępowe kierunki 
twórczości. Sam Marconi - pracowity i zdolny architekt - osiągnął 

w latach czterdziestych największą popularność projektując i realizując 
pokaźną ilość budynków dla najrozmaitszych instytucji i osób prywat

nych4. Jego działalność urbanistyczna, zwłaszcza gdy jako architekt rzą-

4 S. Ł o z a, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, str. 188-191. 
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Rys. 3. Fragmentaryczny pNjekt urbanistyczny A. Strawińskiego z 1829 r. na rewir 
dla ok. 1500 starozakonnych mieszkańców Augustowa. Na planie pokazano Stary 

Rynek zmniejszony o projektowany na nim blok gmachów publicznych. 

dowy zasiadał w Radzie Budowniczej, nie została prawie zupełnie zbadana. 
Jednym z przejawów tej działalności jest projekt dla Augustowa, który 
wystawia szczególnie pozytywną ocenę Marconiemu jako urbaniście. 

Koncepcja przebudowy Augustowa powstała w pierwszych latach 
Królestwa Kongresowego w związku z zamiarem ulokowci.nia w tym za-
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niedbanym mieście władz wojewódzkich 5• Wskutek ciężkiej sytuacji go
spodarczej kraju projekty te spełzły na niczym. Powrócono do nich po 
upływie kilku lat, w okresie budowy kanałów Augustowskiego i Win
dawskiego 6. Nowa droga wodna miała zapewnić Królestwu Polskiemu 
dostęp do morza z ominięciem ujścia Wisły, które się znajdowało w rękach 
Prus. Przed Augustowem, który leżał na skrzyżowaniu kanału spławnego 
z traktem warszawsko-petersburskim, otworzyły się perspektywy świet
nego rozwoju. Nieduże, trzytysięczne miasto, żyjące głównie z rolnictwa 
i drobnego handlu, miało stać się ważnym ośrodkiem gospodarczym 
i administracyjnym. 

Nową dzielnicę Augustowa zaprojektowano7 na terenie przylegającym 
bezpośrednio do portu i śluzy. Miał tu powstać wielki plac (tzw. Nowy 
Rynek), z trzech stron obudowany, a z czwartej - otwarty na wodę, 
obramowaną na horyzoncie ścianą ciemnych lasów. Koncepcje zabudowy 
Nowego Rynku uległy ewolucji w miarę rozszerzenia programu inwe
stycyj & i w toku szukania dla ich realizacji coraz doskonalszego wyrazu 
plastycznego. Ostateczny projekt architektonicznego ukształtowania no
wego placu sporządził w roku 1830 Henryk Marconi. Architekt ten był 
także współautorem równocześnie opracowanego planu przebudowy ca
łego Augustowa. Głównym celem tego projektu było nie tylko prawidłowe 
przystosowanie miasta do jego nowych funkcji, ale także świadomie prze
prowadzona kompozycja architektoniczna. Harmonijnie i taktownie za
mierzano połączyć nową dzielnicę z przebudowanym starym organizmem 
miejskim. 

Zanim jednak projekt trafił do Marconiego, ówczesny minister spraw 
wewnętrznych, Tadeusz M o s t  o w s  k i, polecił podległym sobie organom 
budowlanym opracowanie programu, projektów i kosztorysów budowy 

3 Por. studia W. T r z e b i ń s k i e g o, opublikowane w pracy: T. P. S z a f e r  
i W. T r  z e  b i  ń s k i, Projekty przebudowy Augustowa 1815-1830, „Prace Instytutu 
Urbanistyki i Architektury", r. Il, z. 3, Warszawa 1953. 

6 W. T r  z e b i  ń s k i, Rozwój przestrzenny Suwałk od narodzin osady po okres 
awansu na miasto wojewódzkie, „Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny", 
BTN, Białystok 1965, str. 208. 

7 Koncepcja utworzenia „Nowego Rynku" w bezpośrednim sąsiedztwie portu 
i śluzy kanałowej oraz usytuowania przy nim budynku władz obwodowych i poczty 
powstała w 1829 r. W tym czasie ówczesny budowniczy obwodu augustowskiego, 
Antoni S t r  a w i ń s k  i, sporządził szkic urbanistyczny nowego, wielkiego (130Xl92 m) 
placu. Od razu też przystąpiono do wykupienia działek z rąk prywatnych właścicieli, 
tak że gdy M a r  c o n i znalazł się w roku następnym w Augustowie, linie regula

cyjne nowego założenia były już wyraźnie zarysowane; T. P. S z a f e r  i W. T r z e
b i ń s k i, Projekty .. „ o.c., str. 17-19. 

8 Przy Nowym Rynku postanowiono wznieść gmachy rządowe dla władz i urzę
dów w związku z decyzją awansu Augustowa do rangi miasta wojewódzkiego i prze
niesienie do niego Komisji Wojewódzkiej z Suwałk, T. P. S z a f e r  i W. T r z e

b i ń s k i, Projekty ... , o.c„ str. 24. 
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Rys. 4. Nowy Rynek w Augustowie na szkicu A. Strawińskiego z 1829 r. 
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gmachów rządowych w Augustowie9• Przede wszystkim ustalono, że 
oprócz domu pocztowego należy wystawić budynki dla Komisji Woje

wódzkiej, komór celnych, Trybunału i sądów powiatowych, Komisarza 
obwodowego i Kasy Obwodowej, a także dom mieszkalny dla prezesa 

Komisji Wojewódzkiej z pokojami gościnnymi dla rodziny cesarskiej. 
Z kolei prezes Komisji Wojewódzkiej Jan Mostowski udał się 14.6.1829 r. 
do Augustowa i tutaj w towarzystwie budowniczego wojewódzkiego, 
Mateusza T r y  n i s  z e  w s k i  e g o, dokonał wyboru placów pod gmachy 
rządowe. Lokalizacja ich nie nasuwała wątpliwości. Nowe budowle zde
cydowano umieścić przy atrakcyjnym Nowym Rynku10. Oznaczało to 
wyeliminowanie lub bardzo poważne ograniczenie zabudowy placu do
mami prywatnymi i skutkiem tego umożliwiało stworzenie założenia 
o jednolitym, monumentalnym charakterze. Ale realizatorzy, skrępowani 
wymiarami wybranych pośpiesznie działek, nie potrafili wyzyskać walo
rów sytuacyjnych. Musiało to odbić się ujemnie na planach architekto
nicznych, opracowanych następnie przez budowniczego Tryniszewskiego 
z pomocą inż. Ludwika J o c z  a 11• Z projektów tych zachowały się tylko 
plany budynków gospodarczych wraz z sytuacją działek oraz przekrój 
i rzut więźby gmachu Komisji Wojewódzkiej. Charakterystyczną cechą 
projektu Tryniszewskiego jest rozwiązywanie każdej z działek osobno, bez 
wyraźnej koncepcji całości. Specjalnie uderzającym przykładem jest 
gmach Komisji Wojewódzkiej, którego rzut sam Tryniszewski tak tłu
maczy: „ ... dom rzeczony .. .  będzie z pawilonami dla wygodniejszego umie
szczenia biur, jako też i dla szczupłości placu ... " 12 Tego rodzaju skrępo-

9 Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych w Archiwum Głównym Akt Daw
nych w Warszawie (dalej cyt. KRSW), 6352, f. 9: „Citissime! Z powodu, że Najjaś
niejszego Cesarza i Króla wolą jest, ażeby w przyszłości miasto obwodowe Augustów 
stołecznym województwa tego nazwiska było, JW Minister pragnie, aby dziś od Pre
zesa Komisji Augustowskiej napisanym było polecenie zajęcia się rychłe ułożeniem 
projektu i onego nadesłaniem, w jakim czasie, sposobie, jaką koleją przeniesienie 
Komisji Wojewódzkiej z Suwałk do Augustowa następować może, w miarę tego, 
jakich budowli potrzeba w Augustowie, do nich plany, kosztorysy załączy, tudzież 
da swoją opinię, jakie władze pozostawać będą mogły w Suwałkach, czy szkoły 
wojewódzkie z Sejn przenieść wypadnie jako też obwód z Augustowa. Na koniec 
nadeśle Prezes wykaz egzystujących kamienic i domów w Suwałkach czy gmachów 
publicznych kosztem rządu wystawionych, massiw murowanych z opisem jakości 

wartości specjalnym. Dnia 4 czerwca 1829 r. Aug. Karski". 
10 KRSW 6352, f. 12n. 
11 T r y  n i s  z e  w s k i  był zadowolony z wykonanej pracy. Wynika to z pochwały, 

jakiej udzielił swemu pomocnikowi w raporcie do KWA: „Przytym mam honor do
nieść - iż dodany do tej czynności pan Jocz, zastępca inżyniera wojewódzkiego, 

bardzo pracownie i starannie pomagał mi w załatwieniu tego dzieła, a rysując domy 
na pomieszkanie Komisji Wojewódzkiej i Trybunału, tudzież plan sytuacyjny m. 
Augustowa, jak niemniej anszlagując ze mną wszystkie gmachy, okazał niepospolitą 
znajomość w sztuce budowniczej" (KRSW 6352, f. 59). 

12 KRSW 6352, f. 181. 
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Rys. 5. A u g u s t  6 w. Ruiny starej poczty przy Nowym Rynku wg stanu z 1951 r. 
Budowę rozpoczęto w 1829 r., przed projektem Marconiego. 

wanie rażąco nie harmonizuje ze śmiałością i skalą samej koncepcji urba
nistycznej. 

Projekty Tryniszewskiego wraz z planem inwentaryzacyjnym miasta 
przesłane zostały do Warszawy do zaopiniowania przez Radę Budowniczą. 

W Komisji Rządowej S. W. sprawa przeniesienia władz wojewódzkich 
do Augustowa należała do kompetencji Dyrekcji Administracji General
nej, na czele której stał K. K o  ź m i  a n, jeden z najbliższych współpra
cowników ministra Mostowskiego. Otrzymane z Komisji Województwa 
Augustowskiego plany i kosztorysy Tryniszewskiego przekazał Koźmian 
w styczniu 1830 r. Dyrekcji Przemysłu i Kunsztów z prośbą o pośpieszne 
przedstawienie ich Radzie Budowniczej do zaopiniowania i odbycie 
w możliwie szybkim czasie narady obu dyrekcji. Konieczność pośpiechu 
uzasadniał Koźmian tym, że może trzeba będzie jeszcze delegować do 
Augustowa budowniczego rządowego i jednego z członków Komisji Rzą
dowej S. W. Cała sprawa miała być przygotowana w ten sposób, żeby 
zupełnie dojrzały już projekt wnieść na Radę Administracyjną, a nastę
pnie przedłożyć do aprobaty Mikołajowi I, którego przyjazdu spodziewano 
się w związku z zapowiedzianym zwołaniem sejmu. 

Dyrekcja Przemysłu i Kunsztów nie przekazała projektów Tryni
szewskiego bezpośrednio Radzie Budowniczej, lecz oddała je najpierw 
do zaopiniowania jednemu z członków Rady, budowniczemu rządowemu, 
Henrykowi Marconiemu. 
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Opiniodawca zaakceptował wybór miejsca przeznaczonego na gmachy 
dla władz wojewódzkich, wysunął natomiast zastrzeżenie i wątpliwości 
co do wzajemnego usytuowania i architektury budynków. Specjalnie 

ostrej krytyce poddał Marconi przypadkowość plastycznego ukształto
wania placu i położył duży nacisk na konieczność utworzenia z projekto
wanych budynków organicznej całości13. 

Architekci zasiadający w Radzie Budowniczej14 nie ograniczali się do 
samej tylko krytyki projektów, ale wprowadzali od razu konieczne po
prawki, np. zmieniali elewacje, często zaś wykonywali całe projekty od 
nowa. Toteż w wypadku Augustowa Marconi nie poprzestał na wypo
wiedzi słownej, ale od razu sporządził szkic nowego rozmieszczenia bu
dynków rządowych. Autorytet Rady Budowniczej i zasiadających w niej 
wybitnych architektów był tak wielki, że Dyrekcja Przemysłu i Kunsztów 
uznała opinię Marconiego za wiążącą 15, chociaż proponowane przezeń 
zmiany były tak daleko idące, że równały się sporządzeniu całkiem nowych 
projektów. Równocześnie zapadła ważna decyzja, że należy nie tylko 
zrewidować plan zabudowania Nowego Rynku, ale także opracować nowy 
plan regulacji całego Augustowa „ . .. z zachowaniem względu na stosunki 
odmienne, w jakich miasto to przez roboty kanałowe, kierunek traktu 
głównego i przeniesienia władz wojewódzkich znajdować się będzie" 16• 

Do wykonania tych zadań powołano trzyosobową „deputację", pole
cając jej udać się do Augustowa i na miejscu rzecz całą rozpatrzyć. 

13 KRSW 6352, f. 55: „Miejsce pod projektowane budowle rządowe odpowiedniem 
znajduję. Należałoby tylko przez stosowniejsze ich rozłożenie plac ukształcić a za
raz.em zbliżyć siE: do jedności, o której przy projekcie bynajmniej nie pomyślano. 
Samo już przez siE: rozumie, iż prz.ez zmianę placów pod budowle projekta tychże 
upadną; wreszcie gdyby i na tych samych placach zostały, należałoby uiwsze de
koracje zewnętrzne zmienić oraz przez odrzucenie murów kominowych wcale nie
potrzebnych, których tu jest dosyć i lepsze rozłożenie okien, wewnE:trzne rozporzą
dzenie ukształcić. Dnia 27.1.30 H. Marconi. Nb. Przytem załącuim projekt rozsta

wienia budowli zwracając wszelkie aneksa. 
H W r. 1830 byli to: Antoni C o r a z  z i, Anicet C z  a k i, Aleksander G r  o f f  e, 

Henryk M a r c o n i, Ludwik M e t z e 1, Adolf S c h il t z. Poza tym w skład Rady 
wchodzili inspektorowie generalni robót wodnych - Fryderyk K o p  p e n, Wojciech 
L a n g e  i Teodor U r b a ń s k i  oraz „hidraulik" Jan T h o m  a s  (J. N e t t  o, Kalen
darzyk polityczny na r. 1830). 

is KRSW 6352, f. 44: „Dyrekcja Przemysłu i Kunsztów zwracając Dyrekcji Admi
nistracji Jeneralnej zakomunikowane sobie do rozstrząśnienia przez RadE: Budowni
czą projekta Kom. Woj. Augustowskiego na wystawienie budowli potrzebnych w m. 
Augustowie dla władz wojewódzkich, ma honor oświadczyć, że projekta te pod wzglę
dem rozstawienia budynków, ich konstrukcji oraz stylu architektury zupełnie prze
robionemi być muszą i tak jak są podane, rozbierane nawet być nie mogą. W szcze

gólności miejsce obrane na lokacją budynków rządowych od strony portu i kanału 
i na wjeździe do Kowna jest stosowne, lecz rozstawienie budowli, z których jedna 

zakrywa drugą, nierównie dogodniej i kształtniej da się uskutecznić podług planiku 
bud. rząd. Marconi tu dołączonego". 

1s KRSW 6352, f. 44. 



Rys, 6, Rekonstrukcja budynku poczty przy Nowym Rynku. Układ charakterystyczny dla typowych projektów powtarzalnych z epoki 

Królestwa Kon_gresowego. 
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W skład deputacji weszli: Henryk Marconi, p1·ezes województwa augu
stowskiego Jan Mostowski i referendarz stanu, inspektor miast woj. 
augustowskiego i płockiego, Antoni D u  n i n. Szeroki zakres czynności 
powierzonych Deputacji, powołanie do niej czołowego architekta rzą
dowego oraz wysłanie jej w teren są to fakty świadczące, że władze 
Królestwa w pełni doceniały urbanistyczny aspekt zamierzonych inwes

tycji budowlanych, że świadomie dążyły do nadania miastu nowego, 
piękniejszego oblicza. 

Deputacja zjechała do Augustowa w dniu 15.3.1830 r. Tutaj w ciągu 
tygodnia sporządzono bruliony planów ze szczegółowymi protokołami, 
odpowiadającymi dzisiejszym opisom technicznym. Ile wnosił wkład posz
czególnych członków Deputacji - trudno określić. Obok niewątpliwie 
najważniejszej roll Marconiego udział Dunina, który miał duże doświad
czenie w zakładaniu osad rzemieślniczych, i prezesa J. Mostowskiego, 
który znał świetnie stosunki miejscowe, musiał być niemały. 

Protokoły Deputacji w formie „opisów" założenia budowli rządowych 
planu urządzenia miasta (por. aneks 1 i 2) stanowią wyczerpujący pro
gram przebudowy Augustowa i usprawiedliwiają próbę zrekonstruowania 
w głównych zarysach całego projektu, pomimo że się same plany nie za
chowały. Dodatkową trudnością w tej pracy był brak historycznych pla
nów miasta. W tej sytuacji za podstawę rekonstrukcji przyjęto powięk
szenie wycinka z Mapy Kwatermistrzostwa W. P. n, wpasowane na 
dzisiejszy podkład w skali 1 : 5000. Na zrekonstruowany w ten sposób 
plan miasta z 1830 r. naniesiono grubszymi liniami zamierzone regulacje 
i przebudowy, nowo projektowane ulice i place oraz mające powstać 
budynki. 

Według projektu Deputacji charakterystyczne skierowanie głównego 
ruchu tranzytowego poprzez prostopadłą do niego oś kompozycyjną ca
łego miasta pozostaje nie zmienione. Trzy place śródmiejskie (Rynek, Plac 
Kościelny i Nowy Rynek) wraz z wiążącą je ulicą Długą tworzą centralną, 
reprezentacyjną dzielnicę miasta. Każdy z tych elementów został starannie 
opracowany przy zachowaniu ścisłej harmonii z pozostałymi. 

Rynek włączono do nowego układu bez większych zmian w planie, 
jednakże zasada kompozycji ma już wyraźne cechy klasycystyczne. 
Zgodnie z typową dla początków XIX w. tendencją do oczyszczania ryn
ków ze stojących na nich zabudowań stary ratusz augustowski został 
rozebrany w roku 1819 18• Projekt Deputacji jest dalszym krokiem w kie-

17 Topograficzna Karta Królestwa Polskiego K. R i c h t e r a, 1: 126 000, wyd, 

1843 z datą 1839; mapa ta oparta jest na zdjęciach terenowych w skali 1 : 42 OOO 

(B. O l s  z e  w i c z, Polska kartografia wojskowa, Warszawa 1921), 
u: Potrzebę rozebrania ratusza tak uzasadniał w r. 1818 O k  o ł ó w: Ratusz tutej

szy, wpół zgniły, drewniany, z obdartym dachem zrzucić wypada, a będzie Rynek 

największy i najregularniejszy w całym Królestwie (KRSW 47931 spostrzeżenia Oko

ło-wa). KWA tylko częściowo zgadzała się z takim stanowiskiem: - petrzeba koniecz-

24: Studia i mated?ły 
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Rys. 7. Fragment projektu (rzut więźby i przekrój) gmachu Komisji Wojewódzkiej 
w Augustowie wykonanego w 1829 r. przez budowniczego wojewódzkiego Mateusza 

Tryniszewskiego przy pomocy Ludwika Jocza. 

runku ukształtowania rynku według nowoczesnych zasad. Mianowicie 
według projektu deputacji ratusz znalazł się teraz w środku pierzei 
zachodniej, bardzo korzystnie oddzielony ulicami Niemiecką i Łęcką od 
sąsiednich budynków. Wybrana lokalizacja pozwalała na wykorzystanie 
w pełni bryły ratusza jako dominanty architektonicznej, najlepiej rysu
jącej się od strony wylotów głównych arterii, tj. ulic Warszawskiej 
i Długiej. Sam projekt ratusza wykonał Marconi po powrocie do War
szawy. „Zaprojektowałem - pisał Marconi - ratusz w miejscu uznanym 
za stosowne przez .Deputację, którego koszt wraz z ·oficyną wynosi 
zł 60 OOO. Koszt ten po większej części wynikły z obszerności tegoż, 
lubo na teraz dla m. Augustowa jest znaczny, nie jest nim w istocie, 
gdy będziemy mieli wzgląd na szybkie wznoszenie się tegoż miasta, na 
port znajdujący się w nim i ciągle wzrastającą ludność, a zatem i na 

nie przedsięwziąć wystawienie .„ nowego murowanego ratusza nie na innym placu, 
jak tylko na tym samym, na którym stary egzystuje w środku Rynku, co nie oszpe
ciłoby, lecz owszem ozdobiło miasto, ile mające Rynek dość obszerny„. (ib., pismo 
z 9.2.1819 r.). 
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nieodzowną potrzebę obszerniejszego lokalu dla Urzędu Municypalnegot9. 
z projektu Marconiego zachował się tylko dokładny kosztorys, z którego 
można wnioskować o rozmiarach i wyglądzie budynku 20. Zasada ar
chitektoniczna była ta sama, co w projektowanym również przez Mar
coniego ratuszu w Brześciu Kujawskim, z tym że zamiast porządku 
jońskiego portyk miał być wyposażony w kolumny toskańskie, a zegar 
umieszczono na wieży. Wymiary obu budynków są również bardzo po
dobne, z tą jednak różnicą, że ratusz augustowski miał być krótszy o dwa 
przęsła. 

Bardzo śmiałym i doskonale charakteryzującym epokę pomysłem jest 
połączenie w jedną całość kompozycyjną ratusza z kościołem specjalnie 
w tym celu przebitą ulicą. Uzyskano w ten sposób możność spotęgowania 
wyrazu plastycznego obu budowli. Gabaryt domów przyrynkowych zos
taje ujednolicony, przy czym specjalny nacisk położono na odpowiednie 
ukształtowanie fasady domu narożnego, widocznego już z daleka z traktu 
warszawskiego. To nieszablonowe potraktowanie pierzei rynkowych nale
ży do niewątpliwych zalet projektu. 

Plac Kościelny, odpowiednio uregulowany, otrzymuje równoważny 
wyraz architektoniczny. Dominantę bryły kościoła uzupełnia gmach Try
bunału i nowe budynki szkolne. Równocześnie uzyskano możliwości fron
towej zabudowy placu Kościelnego od strony Rynku przez odpowiednie 
wydłużenie działek przyrynkowych. 

Specjalny nacisk położono w projekcie na rozplanowanie i architek
turę Nowego Rynku, zwanego obecnie placem św. Mikołaja. Wytyczone 
uprzednio linie regulacyjne pozostają nie zmienione, jedynie pierzeję 
zachodnią cofnięto ·o szerokość jednej działki. Dzięki temu najważniejszy 
kierunek komunikacyjny, tj. trakt kowieński, trafił dokładnie na oś 
budynku Komisji Wojewódzkiej. W ten sposób bryła tego gmachu zamyka 
już z daleka perspektywę wjazdu do miasta, a niewielkie załamanie osi 
grobli w stosunku do układu całego planu nie tylko nie zakłóca symetrii 
kompozycji, ale wprowadza korzystne urozmaicenie. Budynek Komisji 
Wojewódzkiej, umieszczony w środku głównej pierzei, pełni rolę cen
tralnego punktu kompozycji przestrzennej całego placu. Dwie nowo pro
jektowane ulice jeszcze mocniej wyodrębniają Komisję Wojewódzką od 
pozostałych budynków rządowych. 

Drugi co do znaczenia budynek, dom prezesa wojewódzkiego, zawie
rający gościnny apartament cesarski, zajmuje zupełnie podobną do ratu
sza sytuację, jeśli chodzi o widoki pryncypalnych arterii. W ten sposób 
ulica Długa, która ma oba wyloty przy dwóch głównych placach miej
skich, otrzymuje zamknięcie plastyczne w obu wypadkach w postaci 
mocnego akcentu, przesuniętego w lewo od swej osi. Wobec załamania 

22• 

t9 KRSW 4798, f. 40. 
zo KRSW 4768, f. 43. 



340 T. P. SZAFER 

w tych miejscach pod kątem prostym zasadniczego kierunku ruchu tran
zytowego takie rozłożenie akcentów plastycznych nabiera dużego zna
czenia. 

Dom prezesa zostaje połączony jednolitą fasadą z dyrekcją kanałową, 
zajmującą narożnik placu od strony śluzy. Wskutek tego uzyskano zu
pełnie j ednolity wygląd tej pierzei. Przeciwległą pierzeję placu zajmują: 
w narożniku przy porcie - urząd celny, w narożniku przy ulicy Długiej -
urząd pocztowy, a pomiędzy nimi - dom zajezdny z oberżą. 

Deputacja zażądała ujednolicenia elewacji wszystkich budynków przy 
Nowym Rynku w celu uzyskania zwartej kompozycji całego placu. Bardzo 
znamienne jest też związanie wnętrza placu miejskiego z krajobrazem 
portowym. Wybór sytuacji i specjalną troskę o wysoki poziom archite
ktoniczny budynków rządowych autorzy projektu wyraźnie tłumaczą 
chęcią uczynienia z portu ośrodka wybitnie atrakcyjnego. Plany rozbu
dowy miasta wybiegają pod tym względem daleko w przyszłość. 

Należytą oprawę dla architektury Nowego Rynku tworzy zieleń. Przed 
Komisją Wojewódzką zaprojektowano niski zieleniec. Grobla portowa 
i brzegi kanału mają być wysadzone drzewami, a na tyłach gmachu 
Komisji i domu prezesa przewiduje się duże ogrody. Do pełnego obrazu 
ukształtowania placu dołączyć trzeba jeszcze ujęcie nadbrzeża śluzy i por
tu ciosowym obramowaniem21. Bulwar portowy, zamykający plac od 
północy, prowadzić miał zapewne dalej wzdłuż ulicy Portowej aż do 
wysokości nowego magazynu solnego. 

Śródmiejski układ komunikacyjny, oparty na kręgosłupie ulicy Dłu
giej, zyskuje na przelotowości wskutek przejęcia części ruchu przez ul. 
Kościelną, poszerzoną i przedłużoną do wysokości N owego Rynku. Bie
gnąca skrajem niziny nadrzecznej ulica Młyńska zostaje wyprostowana 
i odsunięta od ul. Długiej w celu uzyskania odpowiedniej głębokości 
działek budowlanych. Tereny te bowiem przeznacza się na domy dla 
urzędników. W ten sposób wszystkie elementy funkcji miasta wojewódz
kiego zostały skupione w jednej dzielnicy, nadając jej zdecydowane 
oblicze. 

Dążenie do powiązania nowego ośrodka z wodą nawiązuje niewątpli
wie do podobnych założeń urbanistyki europejskiej XVIII w. Nowy Ry
nek augustowski wykazuje podobieństwo kompozycyjne do mniejszych 
od siebie. Place Royale w Bordeaux, La Piaza de Commercio w Lizbonie 
czy też większych: paryskiego de la Concorde oraz Admiralicji i Placu 
Senackiego w Leningradzie. Operowanie w podobny sposób szerokimi 

:n Por. „Przyjaciel Ludu" 1840, o.c.,: (Śluzy} zbudowane są z cegły trwałej i do
brze wypalonej, spajanej wapnem hidraulicznem; brzegi ich wykładane ciosowym 
kamieniem; mosty i wrota śluz z drzewa dębowego, żelazem okute. Materiał w-yro
biony w cegielniach augustowskich, kamień ciosowy sprowadzono z Sandomier
skiego, a wszelkie przedmioty z lanego żelaza dostarczała bliska gisernia w Cisewie. 
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perspektywami i przyznanie budynkom publicznym dominującej roli 
zadecydowało o monumentalnym i pełnym wyrazu charakterze placu za
projektowanego w Augustowie. 

Mimo tak wielkiej roli przeznaczonej Nowemu Rynkowi Stary Rynek 
pozostaje nadal ośrodkiem wiążącym wewnętrzne funkcje gospodarczo-

o '" 

Rys. 9. Projekt Henryka Marconiego ratusza w Brześciu Kujawskim, podobny 
w wymiarach i formie architektonicznej do znanego tylko z kosztorysu projektu 
Marconiego ratusza dla Augustowa. Wg „Zbioru projektów architektonicznych 

Henryka Marconi", Warszawa 1838-1843. 

-społeczne miasta. Opodal ratusza, głównej dominanty tej części miasta, 
ulokowane zostają jatki miejskie i wybitnie handlowa dzielnica żydowska. 
Peryferie, wysunięte ku zachodowi w kierunku "przedmieść" Turówki, 
Biernatek i Żarnowa, mają charakter czysto rolniczy. 

W celu zagwarantowania prawidłowego układu komunikacyjnego 
miasta konieczne było przywrócenie tradycyjnej przeprawy przez Nettę. 
Przepęd bydła na główne pastwiska miejskie oraz przeprowadzanie po
grzebów długą i okrężną drogą przez nowy most były dla mieszkańców 
miasta uciążliwe. Toteż budowa drugiego mostu, „zwodowego", na osi 
ulicy Mostowej stała się j ednym z postulatów Deputacji. 

Silnie rozwinięfy handel bydłem wymagał urządzenia odpowiedniego 
targowiska. Założony w okresie lokacji Rynek Wołowy 22 został z biegiem 
lat zapewne zabudowany, gdyż zaginął w planie miasta. Miejscem targów 
bydlęcych stał się rynek, przy czym spęd odbywał się głównymi ulicami. 
Oczywiście, powodowało to poważne zakłócenia i kolizje w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu miejskiego. Deputacja lokalizuje nowe tar
gowisko bardzo trafnie w południowej części miasta w pobliżu strumyka 
w ten sposób, że drogi spędu prowadzą teraz ulicami peryferyjnymi. 

22 KRSW 4762a, kopia przywileju Augustowa z r. 1564. 
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Wobec położenia osad rolniczych prawie wyłącznie na południe i zachód 
od miasta trakt kowieński był praktycznie w c±asie spędu nie używany. 

Stare miasto - zamknięte od północy rzeką, a łączące się na wscho
dzie z nową, portowo-administracyjną dzielnicą - związane jest na po
łudniu bezpośrednio z traktem warszawskim. Podobnie jak o trakt ko
wieński, który otrzymał w punkcie wjazdu do miasta bogatą oprawę 
plastyczną, Deputacja zatroszczyła się również o wygląd rogatki war
szawskiej. Umiejętnie wykorzystano tu kulminację terenową, górującą 
nad okolicą w punkcie wlotu traktu w ulicę Warszawską. Na samym 
szczycie wzgórza, w dworku Prądzyńskiego, umieszczone zostaje biuro 
komisarza obwodowego, a po przeciwnej stronie ulicy przewidziano bu
dowę nowego kościoła ewangelickiego. Oba budynki, widoczne już z daleka 
i górujące w sylwecie miasta23 mimo niedużych kubatur, odgrywają za
sadniczą rolę w wyrazie plastycznym tej części miasta. 

Projekt przewiduje zabudowanie miasta prawie wyłącznie budynkami 
murowanymi, przy ulicach zaś głównych i placach - tylko piętrowymi. 
Domy drewniane mogą pozostać jedynie przy trzech ulicach peryferyj
nych, położonych w różnych częściach miasta. Dzięki tak wyraźnie spre
cyzowanemu programowi miasto otrzymuje. zabudowę uporządkowaną, 
o jednolitym charakterze. 

Projekt deputacji odbiega zdecydowanie od geometrycznego szablonu 
olbrzymiej większości współczesnych planów regulacyjnych. Harmonijne 
i taktowne zespolenie nowej dzielnicy ze starym organizmem miejskim 
przy równoczesnej jego przebudowie przypomina podobne, aczkolwiek 

23 Walory sytuacyjne tego górującego nad miastem punktu ocenił już wcześniej 
ppłk P r ą d z y ń s k i, budując tutaj w r. 1825 własny dom mieszkalny i zakładając 
piękny ogród, opadający tarasami ku sztucznej sadzawce. Pierwsze lata pobytu 
w Augustowie były najszczęśliwszym okresem w życiu późniejszego generalnego 
kwatermistrza W.P. Prądzyński po wstąpieniu w związki małżeńskie zamierza1 po
zostać tu na stałe, licząc, że zostanie przeniesiony ze służby wojskowej na stanowisko 
dyrektora Kanału. „ ... Marzę

� 
sobie przyszłość najszczęśliwszą w ustroniu owych 

lasów augustowskich, pilnując swojego kanału i żyjąc w kole familijnym" - pisał 
później o tym okresie życia. Aresztowany w lutym 1826 r. przez W. Ks. Konstantego 
powrócił do Augustowa po przeszło trzech latach pobytu w więzieniu. Z powodu 
zatargu z gen. M a 1 1  e t  s k i m  Prądzyński postanawia wycofać się z kierownictwa 
budowy Kanału, sprzedać S\Vą posesję i opuścić Augustów. Wiedząc, że władze admi
nistracyjne poszukują odpowiedniego lokalu na biuro obwodu augustowskiego, za
oferował na ten cel swój dworek, zobowiązując się następnie przerobić go na muro
wany. Na zlecenie Prądzyńskiego projekt przebudowy domu wykonał A. C z  a k i. 
Deputacja, której powierzono rozpatrzenie oferty Prądzyńskiego, wprowadziła do 
projektu Czakiego pewne poprawki. Opracował je M a r c o  n i, po czym wszyscy 
członkowie Deputacji złożyli na rysunkach swoje podpisy. Rysunki te świadczą, że 
budynek pomimo powiększenia kubatury i zmiany konstrukcji na murowaną zacho
wał charakter wolno stojącego dworku podmiejskiego (Pamiętniki Prądzyńskiego, 
t. I, str. 102 n.; KRSW 6352, f. 78 n.; KRSW 6547, pismo P r ą d z y ń s k i e g o  z 20.12. 
1829). 
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nie tak wszechstronne klasycystyczne rozwiązania urbanistyczne, których 
początki sięgają końca XVIII w.24, a pełny rozwój następuje w epoce 
konstytucyjnej Królestwa Kongresowego (Radom, Kalisz, Częstochowa, 
Włocławek). Umiejętne dostosowanie rozplanowania Augustowa do jego 
funkcji społecznych i gospodarczych, prawidłowe rozwiązanie układu ko
munikacyjnego i właściwe stopniowanie akcentów plastycznych dają 
w efekcie przejrzystą i zwartą całość kompozycyjną. 

Rys. 10. Szkic re.konstrukcyjny projektu Henryka Marconiego z 1830 r. zabudowy 
!{owego Rynku w Augustowi�. Wg szkicu W. Korskiego. 

Z wielkością skali całej koncepcji wiąże się w bardzo charakterysty
czny sposób wzgląd na możliwości realizacyjne. Niezależnie od przewi
dY'vanego dużego wkładu funduszów rządowych Deputacja stara się 
zmobilizować całą zdolność inwestycyjną miasta. Stąd wynika troska 
o jak naj rychlejsze zatwierdzenie planu. Równocześnie kładzie się nacisk 
na potrzebę oficjalnego ogłoszenia decyzji o translokacji władz woje
wódzkich i proponuje udzielić inwestorom kredytu. 

Charakterystyczne jest zespolenie planowania urbanistycznego z kom
pozycją architektoniczną. Nie kto inny, ale właśnie Marconi opracowuje 
w Warszawie kompletną dokumentację techniczną wszystkich wielkich 

24 Na przykład plany przebudowy I{ot.ienic (1782) i Nowego Dworu (1797) oraz 
nie zrealizo\vany projekt ,Józefa S a d k o  w s k i  e g o  budowy no\:V-ego Ryczywołu 
(1811)� T. P. S z a f e r, Ze studiów nad plano\vaniem miast w Polsce X\t'Il! i pocz. 
XIX w„ ,,Studia z Historii Budowy Miast IUA", Warszawa 1955� str. 54-59 
i str. 61-64. 
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gmachów rządowych, elewację niektórych innych domów (np. Dyrekcji 

Kanałowej i zajazdu) oraz projekt ratusza. Dzięki temu moźna było 
uzyskać pełną harmonię między rozplanowaniem miasta a ukształtowa

niem jego dominant plastycznych. 

Znając tylko fragmentarycznie poprzedni plan regulacyjny, nie mo

żemy stwierdzić, jak dalece Deputacja z niego korzystała. Nie ulega 

„ 1" 

Rys. 11. Projekt typowy M. Kamieńskiego budynków dla urzędu pocztowego w wię
kszym mieście. Zaginiony projekt Marconiego poczty dla Augustowa utrzymany był 

zapewne w podobnym charakterze. Wg oryginału w AGAD (AD 30-18). 

wszakże wątpliwości, że pierwotny plan dotyczył przede wszystkim ure

gulowania i wyprostowania ulic25• Natomiast wprowadzenie do nowego 

planu elementu świadomej kompozycji urbanistycznej, zespalającej ści

śle walory nowych, klasycystycznych założeń ze społeczno-gospodarczymi 

funkcjami miasta, jest niewątpliwie zasługą Marconiego. Doświadczony 

architekt okazał w tym wypadku doskonałym urbanistą. 
W końcu kwietnia Komisja Rządowa S. W. po otrzymaniu raportów 

Deputacji zleciła Marconiemu opracowanie projektów i kosztorysów 
4 gmachów dla władz wojewódzkich w Augustowie'"· Po zaledwie dwóch 

miesiącach pracy" Marconi wywiązał się z powierzonego mu zadania, 

" KRSW 4797. 
" KRSW 6352, f. 68. 
n Prace kreślarskie wykonali: Teofil K o  z i e  r o  w s k i, Jan R o g i ń s k i, Leo

pold Z a r z y c k i, Stanisław O l s z e w s k i  {KRSW 6352, f. 53n.; por. St, L o z a, 
Słownik Architektów, Warszawa 1930). 
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wykonując ponadto elewacje innych budynków rządowych przy N. Rynku 
dla dopełnienia całości ogólnego planu ". Z projektów tych nic się nie 
zachowało. Pewne pojęcie o architekturze N. Rynku zapewne mogą dać 
inne dzieła Marconiego o podobnym przeznaczeniu. 

Opracowany przez Marconiego kosztorys budowy 4 głównych gma
chów opiewał na sumę 596 204 złp. Do tego dochodziły koszty zakupu 

Rys. 12. Przykład „eklektyzmu" architektoniczneg'o Henryka Marconiego - dom 
komisarza obwodowego w Mińsku Mazowieckim. Taką architekturę mieć miały 
budynki publiczne w przebudowanym Augustowie. Wg „Zbioru projektów archi-

tektonicznych Henryka Marconiego", Warszawa 1838-1843. 

placów w wysokości 81 826 złp. Budżet Królestwa przewidywał nato
miast na budowę i remont domów rządowych zaledwie 200 OOO złp. 
rocznie, która to suma zarówno za rok 1830, jak i 1831 była już całko
wicie rozdysponowana. Mostowski był jednak dobrej myśli. Chciał prze
znaczyć na inwestycje augustowskie po 100 OOO złp. rocznie, poczynając 
od roku 1832, a roboty budowlane rozłożyć na kilka lat podejmując je 
już w roku 1831 dzięki pożyczce zaciągniętej w Banku Polskim. Propo
zycje te wraz z dokumentacją techniczną zawiózł w lipcu 1830 r. do 
Petersburga T u  r k u  ł ł, pełniący funkcję sekretarza stanu. Gdy od
powiedź cesarza nie nadchodziła, Mostowski 20 listopada wystosował do 
Turkułła pismo przynaglające29• 

W jedenaście dni później wybuchło powstanie. Po jego upadku, 
w zmienionych warunkach politycznych i gospodarczych, zrezygnowano 
z przeniesienia władz wojewódzkich do Augustowa. Przerwaną budowę 
Kanału Augustowskiego wprawdzie ukończono, ale nie odegrał on po
ważniejszej roli gospodarczej, zwłaszcza że zaniechano dalszych prac 
nad Kanałem Windawskim. W tych okolicznościach spełzły na niczym 
zamiary przekształcenia Augustowa w duże, dobrze funkcjonujące i pię
kne miasto portowe. 

" KRSW 6352, f. 259. 
" KRSW 6352, f. 75, 69n, 74. 
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Aneks nr 1 

O p i s  p l a n u  z a ł o ż e n i a  b u d o \v l i  r z ą d o 'A' y c h  d l a  w ł a d z  \V o j e 
w ó d z k i c h  w m i e ś c i e  A u g u s t o w i e, u ł o ż o n e g o  p r z e z  w y z n a c z o 
n ą  d o  t e g o  D e p u t a c j ą. Działo się w Augustowie dnia 19 marca 1830 r. De
putacja wyznaczona przez Komisję Rządo ... vą Spra\v Wewnętrznych i Policji do
zdziałania planu założenia budowli rządowych w mieście Augustowie dla •.vładz 
wojewódzkich i do urządzenia tegoż miasta pod względem nowego przeznaczenia, 
w dopełnieniu instrukcji przez Ko?I!isją Rządową Spraw Wewnętrznych i Policji 
pod dniem 13 lutego rb. do N. 752/282 Deputacji wydanej, zebra\vszy się w dniu 
15 b,m, w mieście Augustowie po rozpoznaniu na miejscu poprzednio przez Komisją 
Wojewódzką podanych projektów, zgodziła się na następujący, który na dołączonym 
planie pomiarowym jest skreślony i opisany. 

C o  d o  p o ł o i e n i a  b u d o w l i  d l a  w ł a d z  w o j e w ó d z k i c h. 
W ułożeniu planu tego Deputacja miała na uwadze, ażeby budowle wystawić się 
ma,:ące dla właściwych przeznaczeń dogodne otrzymały położenie, a przeznaczone 
dla władz \V styczności z sobą będących, ażeby blisko siebie stały. Te zaś, w których 
archiwa znajdować się mają, ażeby od prywatnych bu<lo\vli odosobnione były, na 

koniec ażeby przez trafne rozpołożenie oz<lobnem uczyniły miasto, a ożywiając uży
tecznością rozmaite miejsca, ażeby sprawiły zachęcenie i ubieganie się do budowa-. 
nia domów, które na pomieszkania dla tak wielu familii za przeniesieniem \vładz. 
wojewódzkich przybyłych tern potrzebniejsze się okażą. 

Z tych wychodząc widoków Deputacja obrała miejsce od strony portu i śluzy 
na wjeździe od Ko\vna położone do wystawienia poniżej wymienionych budowli 
rządowych przy placu podłużno prostokątnym, ot\vierającym wjazd do miasta. 

Budowle przy trzech bokach tego placu wzniesione, podnosząc ozdobne położe
nie portu, śluzy i kanału, z.robią to miejsce zajmującem. 

a) G m  _a c h d 1 a K o m  i s  j i W o j e w  ó d z k i  e j umieścić wypada naprzeciw 
wjazdu od Kowna przy ulicy Długiej, jeden bok placu składającej; dwie zaś ulice 
przy szczytach tego budynku poprowadzone odosobnią takowy od innych budowli 
i stanowić będą granicę placu budowlanego, który aż. do przedłużonej ulicy Kościel
nej dobiega; będzie to powierzchnia odrębna, między czterema ulicami zamknięta, 
która na dziedziniec tyiny i na ogród U.Zytą zostanie. 

b) D o rn  n a p r z e j a z d y  d l  a N a j  j a ś  n i e  j s z y c h  P a ń s t w  a i n a 
m i e s z k a n· i e p r e z e s a  ' K o m i s j i  W o j e w ó d z k i e j  osądziła Deputacja, 
iż postawić należy blisko budynku dla Komisji Wojewódzkiej i takie w odosobnio
nym miejscu, poniewaZ wypada, ażeby mieszk:anie dla panujących osób przeznaczo
ne z prywatnemi mieszkaniami związku nie miało. Jeżeli jednak ta ostatnia uwaga 
przechodzi zakres potrzebnego względu, można by przy któ:rymkolwie-k narożniku 
gmachu Komisji Wojewódzkiej dom ten umieścić, co gdyby Komisja Rządowa po
niższego projektu nie przyjęła, łatwo na planie oznaczon)'m być może. Zwalając 
atoli, iż widok na wjeździe od Kowna przyozdobiony już będzie fasadą budynku dla 
Komisji Wojewódzkiej, godziłoby się zatf>m, ażeby dom ten, który piękną powierz
cho'>vnością odznaczać się poW-inien, nie tylko zdobił wjazd od Kowna, ale zarazem 
z przyjazdu od Warszawy, ażeby się przedstawiał widokowi. 

Temu celowi odpowiedziałoby wyłącznie miejsce, gdzie- obecnie budynki pocz
towe są założone, które obok tego i pod względem powyżej na wstępie mowy o tym 
domu nadmienionym, byłoby dogodne. Zważając zaś, iż murujący się dom 2-ga rzędu 
na pocztę z, powodu nastąpić mającego przeniesienia Głównego Urzędu Pocztowego 
przerobieniu ulec musi, tudzież zważając, iż dom ten założony jest w miejscu, które 
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od przyjazdu z Warszawy leży w oddaleniu za kierunkiem drogi do Kowna, a od 
przyjazdu stamtąd '1;,rzględnie drogi do vv�arszawy prowadzącej wsteczne ma położe
nie, przeto zdaje się, iż nie odpowia'da przeznaczeniu swojemu, ponieważ jazdy pocz
towe ani kierunku drogi przebiegać i zbaczać, anl wstecz się udawać :iie pov.dnny. 
Deputacja zatem tylu skło:r.:iona powodami nie waha sie wnioskować, aźeby budo
wle dla Głóvlnego Urzędu Pocz.towego w innym miejscu odbudowane zostały, dla 
których stosowniejsze podać nie omieszka, a rozumie, iż korzystając z dotychc7,.aso
wych murów domu pocztowego tylko pod dach wyprowadzonYch i fundamentów do 
wozowni i stajen założonych, będzie można dorn rządowy wznieść z małem poświę
ceniem kosztu, którego nie podobna uniknąć z powodu potrzeby p:rzerobienia muru
jącego się domu pocztowego na dom dla Głównego Urzędu. 

Wyr.agrodzenie przypadać mogące przedsiębiorcy budowy poczty na wykonane 
roboty nie licząc przysposobionych materiałó"\"\\ które do innej budowli pOcztowej 
przekazane będą, oszacował budowniczy Marconi do sumy anszlagowej złp. 15 220 
gr 23 z przeniesieniem dachu, w stosunku której koszt budowy domu rządowego 
dla prezesa Komisji Wojewódzkiej mniejszym się okaże, skoro te mury na korzyść 
tamtej budowy użyte zostaną. Jeżeliby więc na miejscu tern wystawjenie domu 
projektowanego pos7.:anowionem być miało, wtenczas całą powierzchnią za domem, 

o ile zajmą budowle szerokością aż do kanału rozciągającą się, na dziedziniec 
ogród dla tegoż domu przeznaczyć należy. 

c) Z a b  u d  o w a n i a d 1 a D y r e k c j i  K a  n a ł o w e j. Gdy Deputacja czyn
ność swą rozpoczęła, zgłosił się W-ny Podpułkownik Prądzyński z poruczenia JW 
Generała Maletskiego kierują('ego robotami kanału z ośv;,riadczeniem, ażeby pozo
stawić miejsce p:rzy kanale na wzniesienie domu dla Dyrekcji Kanału i zabudowaf1 
warsztatowych, z których ostatnie są dotąd temczasowie pobudowane. J\.'l:ając to na 
względzie za wspólnym porozumieniem się z W-nym Prądzyńskim Podpułkownikiem 
Deputacja zachowała dla Dyrekcji Kanałowej miejsce narożne od strony Kanału, 
przytykające do placu pod zabudowania domu dla prezesa Komi.sji Wojewódzkiej 
przeznaczonego. Sąsiedztwo dwóch tych domów w przypadkach przyjazdu i spo
czynku Najjaśniejszych Państwa będzie dogodne, gdyi poda sposobność umieszczenia 
w bliskości towarzyszącej onym świty, co wszakże na uwagę zasługiwać mcie. 
Budowniczy �Ia:rconi dla nadania większej powagi domowi dla Najjaśniejszych Pań
stwa wznieść się mającemu przyłączy dom dla Dyrekcji Kanałowej do jednej fa
sady. 

d) Z a b  u d  o w a n i a n a u r  z ę d a c e 1 n e najwłaściwsze miec mogą mteJsce 
w narożniku placu od strony portu, w którym ładunki handlowe dopełniane będą; 
tam przeto Deputacja na zabudowania pomienione miejsce projektuje, 

e) Z a b  u d  o w a n i a d 1 a U r  z ę d u  P o c z t  o w e g o, gdy się znajdować po
winny przy drodze, na otwarty-m miejscu i Vl bliskości władz naczelnych, przeto 
Deputacja uznała za najdogodniejsze do tego przeznaczenia miejsce narożne przy 
placu i ulicy Długiej, blisko gmachu dla Komisji Wojewódzkiej od strony miasta 
położone od którego także ile moZność poczta odsuniętą być nie powinna. 

:Miejsce zaś między pocztą a komorą celną zachowała Deputacja na wystawie
nie domu zajezdnego i oberży dla dogodności podróiujących pocztą i klasy handlu
jącej. P"lac ten, mogący korzyści przynosić, łatwo zachęci prywatnego przedsiębiorcę 
do wysta\vienia znamienitej i pięknej budowli. 

Deputacja znajdUje potr1..ebę zwrócić tu u\vagę Komisji Rządowej Spraw Wewnę
trznych i Policji iż gdy w Augustowie dla Głównego Urzędu Pocztowego, który tu 
z Suwałk przeniesionym zostanie, odpowiednie zabudowania wystawione będą, prze
to budowanie podobnych w Suwałkach zawiesić wypada, co tem łatwiej da się 
uskutecznić, że do tamecznego domu nie w całości pod okna mury są wyprowadzone. 
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f) z a b  u d  o w a n i a d 1 a m a g  a z y n  u s o 1 n e g o. Ponieważ zabudowania 
magazynu solnego przy ulicy Warszawskiej na wjeździe od Warszawy stojące są 
w złym stanie i słomą nakryte, co się sprzeciwia przepisom policji budowniczej, 
a zatem podobnież nowe wystawione być muszą, co nawet Komisja Rządowa Przy
chodów i Skarbu mieć chce, przeto Deputacja uznała za rzecz stosowną obmyśleć 
i dla tych zabudowań miejsce dogodniejsze, którem będzie położone przy porcie 
kanałowym. Skarb oszczędzić zdoła corocznie na kosztach przewozu soli od portu 
do teraźniejszego magazynu taką sumę, ile procent wyniesie od kapitału na wysta
;,vienie nowych zabudowań wyłożyć się mogącego. 

Plan przedstawia położenie tych zabudowań, które całą swą długością rozłożone 
będąc naprzeciw portu, wiele się przyłożą do ozdoby miasta na wjeździe od Kowna. 

W tern miejscu Deputacja zwraca uwagę, że na powierzchni projektov1anej 
dla magazynu solnego znajduje się obecnie w upadającym stanie cerkiew grecko
-unicka i w podobnymże stanie dom mieszkalny, które ze względu na przepisy 
policji budowniczej i oszpecenie wjazdu od Kowna, odbudowane być winny, do 
czego na tejże samej powierzchni dostateczne jest miejsce, które na planie ozna
czonem zostało. 

Deputacja nie może tu jednak pominąć spostrzeżenia, iż ludność parafii tego 
wyznania jest nieliczna i wedle podań miejscowych wynosi tylko około 30 familii. 

Na tern rozpołożeniu zabudowań dla władz rządowych w tej części miasta De
putacja plan swój zamknęła, a poczytała za rzecz stosowną, ażeby zabudowania dla 
władz sądowych, dla Urzędu Municypalnego, dla Komisarza delegowanego do obwo
du i dla innych instytucji, w innych częściach miasta wzniesione zostały, w celu 
ażeby ozdobę i użyteczność miejsc całemu miastu wspólną uczynić. 

g) Z a b  u d  o w a n i a d 1 a w ł a d z  s ą d o w y c h. Deputacja uznała za najsto
sowniejsze dla tych zabudowań miejsce położone między Komisją Wojewódzką 
i Rynkiem przy ulicy Długiej naprzeciw kościoła parafialnego, który lubo jest 
drewniany, lecz gdy konieczność wskaże potrzebę zastąpienia go nowym, przeto 
wtenczas obydwie te budowle na otwartem miejscu przy drodze głównej w po
ważnym stylu wzniesione niepospolitą tej części miasta staną się ozdobą. 

h) Z a b  u d  o w a n i a s z k  o 1 n e. Lubo Deputacji nie jest wiadomo, czyli w za
miarach Rządu objęte jest przeniesienie do miasta wojewódzkiego i szkół wojewódz
kich, osądziła jednakże za rzecz stosowną, ażeby z planu swego nie wypuściła miejsca 
dla szkół potrzebnego, które tu przynajmniej wydziałowe, do użytku dzieci tylu 
urzędników różnych władz rządowych zaprowadzić wypadnie. 

Na takowe zabudowania projektuje przeto Deputacja miejsce przy ulicy Koś
cielnej naprzeciwko kościoła i zabudowań dla władz sądowych położone a to obok 
teraźniejszej szkółki elementarnej, dla której dom przeznaczony toż samo przezna
czenie mógłby zachować lub na mieszkanie dla proboszcza dałby się użyć. 

i) R a t u s z, którego nie masz w mieście Augustowie, wystawić wypada w środ
ku miasta przy Rynku, Deputacja więc obrała do tej budowli miejsce przy boku 
Rynku przeci\.vległym od przyjazdu z Kowna i przedstawiającym się widokowi od 
przyjazdu z Warszawy. Każda inna strona Rynku nie dając tej korzyści nie tyle 
się pod względem ozdoby zaleca. Wystawiwszy w tern miejscu ratusz i przeprowa
dziwszy ulicę od przeciwległego boku Rynku do placu, na którym kościół parafialny 
wzniesiony będzie, utworzy się piękna perspektywa na dwie ozdobne budowle. 

Gdy istnieje projekt na ratusz, jakiby potrzebny był do miasta podług teraź
niejszego stanu, przeto wypada, ażeby takowy podług nowego przeznaczenia prze
robiony został. 

k) Z a b  u d o  w a n i a n a j a t  k i  i d o p r z e  d a ż  y c h 1 e b a, ponieważ się 
obecnie w Augustowie nie znajdują, przeto za przeniesieniem władz wojewódzkich 

tym rychlej wystawione będą być musiały. 
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Z względu na środkowy punkt miasta, bliskość ratusza i ustronne położenie 

obrała Deputacja do tych budowli miejsce przy ulicy Wiejskiej i Wilczej naroZne. 

l) D o m  n a b i u r  o d I a k o m  i s  a r  z a o b w o d o w e g o, ażeby wjazdowi 
od Warszawy ozdobę nadać i do oZyv.dertia ulicy Warszawskiej przyczynić, wypada 
przy tejZe ulicy umieścić, a poniewaZ właśnie jest w projekcie nabycie w tym celu 

domu od W-nego Podpułkownika Prądzyńskiego_. przeto Deputacja uznaje to miejsce 
podobnież z.a bardzo dogodne, z powodu obszerności powierzchni placu, suchego 

i dobrego położenia na wstępie do miasta od strony najrozleglejszej obwodu, Plan 
odbudowania tego domu rozpoznała Deputacja i po zgodzeniu się na potrzebne 
zmiany oddała budbwniczemu Marconiemu do przerobienia. 

m) K o ś  c i o l y. W mieście Augustowie znajduje się jeden kościół parafialny 
katolicki i jeden dla wyznania ewangelickiego oraz grecko-unicki. Kościół katolicki 
jest drewniany i dla teraźniejszej ludności już za szczupły, a skoro władze woje
wódzkie przeniesione zostaną, wtenczas ten tern niedostateczniejszym się okaże. 
Z tego powodu należałoby zarazem w celu wystaw1enia innego kościoła stosowne 
środki przedsięwziąć. 

Miejsce dla takowego toż samo pozostanie, z uwagi atoli, ź.eby kościół dotych
czasowy aż do ukończenia nowego był z.a.chowany, co się d a  _pogodzić jiłk to plan 

wskazuje, Nabożeństwo dla ludności wyznania ewangelickiego odbywa się dotychczas 
w byłym budynku magazynOWJ'iił1 w pruski mur wystawionym. A ponievvaż ludność 
parafii tego wyznania składa się wedle podania komisarza obwodowego z 12-55 dusz, 
która się pomnoży za przeniesieniem władz wojewbdzkich ze spodzie\vanym wzros
tem miasta, przeto wypada również, ażeby kościół dla ev,:ange-lików wzniesiony 
został. Deputacja dla upiększenia wjazdu od Warszawy podaje miejsce prz:ec:iwko 
domu na biuro komisarza obwodo ... vego przeznaczonego. Cerkiew grecko-unicka, jak 

już wyźej objaśniono, z powodu upadającego stanu potrzebuje- odbudowania. Depu
tacja oznaczyła dla cerkwi tej miejsce na powierzchni. na której dotychczasowa stoL 

W tym sposobie Deput-acja rozpołożywszy powyżej wymienione zabudowania 

mniema, ie wszystkie części miasta przyozdobione zostaną bez osłabienia wrażeń 
jakie ogół tych budovv-n sprawić powinien. 

C o  d o  k o s z t ó w  n a b y c i a  p l a c ó w  p o d  z a b u d o w a n i a. 

Deputacja u7.nała za rzecz właściwą przedstawić Rządov.ri obraz kosztu, który 

wypadnie ponieść na zakupienie placów _pod budowle dla różnych władz wojewódz
kich potrzebnych. W tern celu zarządziła szczegółowy rozmiar i oszacowanie tych 
placów oraz budowli na nich znajdujących się, które podłuk powyżej opisanego a na 
mapie miasta zakreślonego planu z.ajętemi być muszą. Radca budovlniczy \Voje

wódzki i zastępca inżyniera dopełnili tę czynność, tr-z.:ymając się zasad co do oszaco
wania placów przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu dla ocenienia placów 
rządowych wydanych. Dołącza się tu ich działań wypadek a mianowicie ogólny wy

kaz wartości placów pod zabudowania dla wszystkich władz zajętych i taksy szcze
gółowe. 

Aby jednakże powziąć wiadomość, Heby nabycie tyc-h placów w drodze dobro
wolnej umowy kosztować by mogło, zarządzone zostały za pośrednictwem komisarza 

delego\vanego do obwodu i asesora prawnego przy Komisji Wojewódzkiej dobrovvolne 
oświadczenia od ich właścicieli. 

Z przystającymi na odstąpienie w tej drod1.e S\voich własności za umiarkowane 

i od taksy niższe ceny spisane zaraz zostały pr2edugodne umowy, które się w liczbie 
sztuk 28 dołączają. A poniewai niektórzy zdawali się przesadzone wymagać sumy 

i skutkom drogi wywłaszczenia poddać się oświadczyli, lubo i ci, gdy przyjdzie do 
formalnych układów, podobno także umiarkowańszemi się- okażą, przeto z temi spi
sane zostały stosowne 'k+ywody słowne, które się tu również dołączają. 
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Na koniec, gdy niektórych placów właściciele obecni nie byli, przeto względem 
tych placów miejscowy Urząd Municypalny swe objaśnienia udzielił, które objęte 
są w wywodzie słownym dopiero przytoczonym. 

Z takich materiałów ułożony został dołączający się wykaz wartości placó-..v po
trzebnych pod zabudowania dla szczegółowych władz wojewódzkich w mieście 
Augustowie umieścić się mających. 

Wszakże do wykazu tego przyjęte są sumy nie tylko z dobrowolnych umów 
wynikające, ale i te nawet, które do deklaracjów zapisane, lecz przez Deputacją są 
uznane za przesadzone. Deputacja wolała przedstawić maksimum koszta placów, 
aniżeli przez przyjęcie cen z przypuszczenia w błąd wprowadzać, jest atoli zdania, 
że gdy przyjdzie do spisania formalnych układów, i gdy wypłata prędko zapewniona 
i wskazana zostanie a czynność nabywania placów zręcznie prowadzoną będzie, iż 
dadzą się niektóre oszczędności osięgnąć. 

Podług pomienionego wykazu koszt_ placów ma przeto wynosić: 
1. Pod zabudowania dla Komisji Wojewódzkiej złp 10 200 
2. pod dom na przejazdy dla Najjaśniejszych Państwa 

i mieszkanie prezesa 
a że z tego odpadnie pod zabudowanie Dyrekcji Kanałowej 
dla której z położenia placów nie można było odseparo-

złp 3 455 

wać placu bez ogólnego nabycia powierzchni zip 1 495 zip 4 950 
3. pod zabudowanie pocztowe w miejsce zajętych pod dom dla 

Najjaśniejszych Państwa 
4. pod zabudowania celne 
5. na plac pod temi budowlami wspólny 
6. na przeprowadzenie ulicy nowej 
7. pod ratusz 
8. pod dom sądowy 

w ogóle 
Od tego potrąciwszy .koszt placu dla Dyrekcji Kanałowej 

zip 4 200 
zip 4 200 
zip 13 971,18 
złp 9 400 
zip 20 ooo 
zlp 16 400 

zip 83 321,18 
zip 1 495 

pozostaje złp 81 826,18 
którą to sumę kosztować mają place pod zabudowania dla władz wojewódzkich 
potrzebne tudzież pod ratusz i ulice, gdyż miasto nie byłoby w stanie zakupienia 
na ten przedmiot placu. 

Na koniec koszt nabycia placu dla magazynu solnego wynosi złp 3 636 gr 23, 
który Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu osobno poniesie, gdy do wystawienia 
tegoż magazyn u przystąpL 

O g ó l n e  u w a g i. 
Gdy zamiar przeniesienia władz wojewódzkich do Augustowa do skutku przy

prowadzony będzie, ponieważ wiele na tern zależy, ażeby tak znamienite zakłady 
budowlane z przyzwoitą dokładnością i trwałością wzniesione zostały, przeto wy
padałoby do szczegółowego dozoru i wykonania planów biegłego i z gorliwości swej 
znanego budov..rniczego przeznaczyć i tę czynność tylko wyłącznie mu poruczyć, 
iżby do innych odrywanym nie był. 

Co się zaś tycze sposobu \Vykonania budowy, Deputacja nie może doradzać, 
ażeby ryczałtowo powierzoną była jednemu przedsiębiercy; z doświadczenia wszak
że wiadomo, jak często zawodzą i że do uskutecznienia prostszych budowli niekiedy 
z korzyścią użyci tylko być mogą. 

Deputacja rozumie, iż w ten sposób, jak Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych 
i Policji zarządziła budowę więzienia w Warszawie, i te budowy najlepiej wyko
nywane być mogą pod kierunkiem szczególnego komitetu. 

Co się zaś dotycze przyozdobienia miejsc, przy których powyższe budowle rzą
dowe wzniesione będą, Deputacja jest zdania, ażeby plac św. Mikołaja przed Ko-
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m1sJą Wojewódzką trawą zasiany i niskimi krzewami zasadwny był, a zaś aby 
ulice Długa i \Varszawska w sposobie adamizacji urządzone zostały. 

Ukończywszy wyjaśnienia pierwszej czynności porucz.onej reskryptem Komisji 
Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji na wstępie WJTnienionym, a dotyczącej 
podania planu do wystawienia i rozłoZenia zabudowań dla władz wojewódzkich 
w mieście Augustowie, Deputacja uznała za rz.ecz stosowną, ażeby opis drugiej 
czynności, to jest urządzenia miasta. '-V osobn:yn1 wywodzie objęła, do którego się 
powołując, ma honor niniejszy przedstawić do decyzji. 

Deputacja 
Prezes 

Komisji Województwa Augustowskiego 
(-) Mostowski 

Referendarz Stanu (-) A. Dunin 
Budowniczy Rządowy (-} IIenryk :VIarconi 

Aneks nr 2 

O p i s  p l a n u  u r z ą d z e n i a  m i a s t a  A u g u s t o w a  z d zi a ł a n e g o  p r z e z  
\v y z n a c z. o n ą  d o  t e g o  D e p u t a c j ą. 

Działo się w Augustowie dnia 21 marca 1830 roku, 

Po dokonaniu pierwszej czynności wskazanej reskryptem Komisji Rządowej 
Spraw Wewnęt:rz.nych i Policji z dnia 13 lutego r. b. Nr 752/282 to jest po obraniu 
miejsc do wystawienia budowli rządowych w mieście 1\.ugustowie dla władz wo
jewódzkich1 Deputacja tymże reskryptem wyznaczona, spisawszy oddzielny wywód 
słowny tego d7..iałania, przysiąpiła do zakreślenia planu regulacyjnego miasta z uwa
gą na nowe takowego przeznaczenie i w zastosowaniu się do zmian, którym miasto 
uległo, przez wykonanie :robót kanałowych i poprowadzenie głó\vnej drogi bitej. 

Nim Deplltacja zda sprawę o tej czynności, winna zwrócić uwagę, że nadzieja, 
iż władze wojewódzkie przeniesione tu zostaną. ożywiła chęć do budov..·ania tu 
domów; wypada zatem plan urządzenia jak najrychlej zatwierdzić> aieby nie wstrzy
my\vać przedsięwzięć budowlanych, których \V'Ykonywanie jest do Zyczenia; iżby po
przedziło przeniesier.J.e władz wojewódzkich; owsz.emt żeby mieszkańcy z. zupełną 
ufnością przedsiębrać mogli budowanie domów, byłoby pożyteczniej wcześnie upewnić 
ich, że władze wojewódzkie przeniesione tu zostaną, a to przez ogłoszenie stosov.rnego 
postanowlenia. Wypadałoby nawet przeznaczyć fundusz na v.•sparcie dla budujących 
się z dobrodziejstwem zwrotu przez opłatę procentu na umorzenie w sposobie jak 
do Towarzystwa Kredytowego lub dobroczynniej, pod warunkami dla budujących się 
w stolicy postawionymL 

Zachęcenie i pomoc ta są koniecznie potrzebne1 ażeby osiągnąć pośpiech w od
budowaniu domóy,·j których gwałtowna potrzeba z przeniesienia władz nastanie. 

Augustów mając tylko cztery domy murowane parterowe a wszystkie inne 
drewniane i staret w dawnym sposobie szczytami do ulic pobudowane, bardzo 
mało albo wcale nie ma domów do wygodnego mieszkania usposobionych.. Wszakże 
gdy za przeniesieniem tu władz. sprowadzi się tyle familii, przeto z pewnością można 
przewidywać największą trudność w pomieszczeniu się onych. 

C o  s i ę d o t y c z e  p l a n u  u r z ą d z e n i a  m i a s t a. 

Deputacja miała na uwadze ułatwienie komunikacji ulic, sprostowanie, rozsze-
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rzenie i ozdobę takowych. w czem Jednakże stosowała do przeznaczeń ulic, dając 

większą szerokość głównym i tym, które bardziej ruchem ożywione byt mogą -

nowe place na targi bydlęce i ulice do komunikacji z polami i paśnikami. Ten 

ostatni powód skłania Deputacją do wnioskowania, ażeby dla przepędzenia bydła 

na najobszerniejsze paśniki za :rzeką Nettą położone drugi most w dawnym miejscu 

utrzymany został. 

Podług powziętych w miejscu wiadomości, przekonała się Deputacja, iż miesz

kańcy miasta posiadają bardzo liczne gromady inwentarza, które podobno kilku 

tysięcy sztuk dochodzą, nie jest więc rzeczą przyzwoitą. aby toż bydło przebiegając 

przez v,rszystkie ulice aż na przeciwny koniec miasta drogą publiczną przez mosty 

śluzne1 dosyć ciasne przepędzane było. Dobry porządek i bezpieczeństwo publiczne 

sprzeciwia się temu, a z. planem założenia na wjeździe od Kowna zabudowań rzą

dowych dla władz wojew-ódzkich jest to zupełnie niezgodnem. Mieszkańcy miasta, 

którzy z tego powodu doświadczaj ą największą niedogodność i narażeni zostają na 

mnogie uciążliwości, które za sobą pociąga ścisłe przestrzeganie, ażeby śluzy, mosty, 

groble i plantacje od bydła gromadnie pędzonego uszkodzone nie były, proszą naj

mocniej, aieby dawną ulicę z srzodka miasta wychodzącą, przez. most drugi, ustronną 

drogą bydło swe na paśniki przepędzać mogli. l\.'Iost ten atoli potrzebuje odbudowania, 

do czego Deputacja dawne miejsce projektuje; koszt wybudo\vania takiego mostu. 

który będzie zwodzonym, aby nie przeszkadzał nawigacji, może dochodzić do 10 OOO 

do 12 OOO zip. 

Na koniec do powodów utrzymania i zbudowania drugiego mostu w dawnem 

miejscu przyłącza się i ten powód jeszcze, :ie za rzeką Nettą naprzeciw dawnego 

mostu s ą  cmentarze katolicki i żydowski, a zatem nie wypada, ażeby drogą publiczną 

kondukta do tych cmentarzy prowadzone były. 

We względzie zdziałanego projektu urządzenia miasta. który na planie tego-Z 

miasta nakreślony z.ostał. Deputacja udziela naste_pujące wyjaśnienie. 

Ulice Warszawska i Dluga �przez które droga bit-a warszawsko-kowieńska idzie, 

rozszerzone są w ten sposób, iżby komunikacja dla jadących i pieszych dogodną 

była. tudzież, aZeby po zabudowaniu onych domami piętrowymi nie st_ały się przy

ćmione.. Przy ulicy Długiej, najgłówniejszej, łączącej rynek z placem, przy którem 

budowle rządowe dla władz woje\vódzkich wzniesione być mają i przy której dom 

sądowy jest 7.aprojektowany, wypadałoby nie dopuścić stawiania domów partero

wych1 a dwa narożne place przy budynku dla Komisji Wojewódzkiej powinny być 

zabudowane domami piętrowymi podług jednej fasady, stosownie do wydać się 

mającego planu. 

R y n e k  - sprostowany został oraz kształt foremnego prostokąta otrzymał, 

ponieważ na ukośnych placach nie dają się foremne i dogodne urządzać w domach 

mieszkania. Podobnież przy Rynku tylko domy piątrowe stawiaćby przystawało, które 

gdy place są wąskie, fronty dwóch domów w jedną fasadę łączone być winny. Dom 

osobliwie naprzeciw wjazdu z ulicy Warszawskiej, przy rogu i bo1'u Rynku w prze

dłużeniu ulicy Długiej wystawić się mający, pięknym stylem odznaczać się powinien. 

U 1 i c a  N o \V a z Rynku do kościoła parafialnego zaprojektowaną została 

na prost tego-Z kościoła, który gdy nowo odbudowany będzie, poda widokow: 

z Rynku piękną fasadę korespondować mającą z ratuszową, dla którego na prze

ciwległe-j stronie Rynku obrane jest miejsce z powodów wyjaśnionych w opisie 

projektowanych miejsc do załoień budowli rządowych. Dla przeprowadzenia tej 

ulicy \Vynika potrzeba zajęcia dwóch placów, Nr 22 i 229 katastru oznaczonych. 

U I i c a  K o ś c i e  1 n a - z Rynku równolegle do Długiej wychodząca, gdy 

z powodu dobrego położenia i przyległości miejsc, gdzie władze rządowe znajdować 
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się będą, główną się stanie, przeto przedłużoną i rozszerzoną być m:.Isi, co pociągnie 
za sobą potrzebę zajęcia placu naroZnego przy Ryr:.kn liczbą katastro\vą ot.naczonego. 

p 1 a c  K o  ś c i e 1 n y  � foremnego prostokąta kształt otrzymał. Bo:.r tego placu 
v;rzg1ędnie Rynku n\vaźając tylny, przy którym piękne domy naprzeciw kościoła 
stanąć powinny naprzód posunięty został, z povvodu, że place budowlane jednyn1 
końcem do tego placu, drugim do Rynku prz;ytykające, będąc za krótkie nie dałyby 
się z obyciwóch końców przyzwoieie zabudować. 

Front ulicy Kościelnej naprzecfw ulicy Długiej leżący stanowił v.� pierwiast�o
wem założeniu miasta jeden bok tego placu ; czas jest podobno nie bardzo odległy, 

kiedy proboszcz: parafialny, X. lVt:atuszev,1ski, pozwolił r..a tymże placu kościelnym 
odbudować trzy domki 7.a opłatą czynszową (!) ,?lp lG z jednego ptacu liczbę �ata
strową 221 mającego, złp 12 z placu, na którym dom liczbą katastrową 222 oznaczony 
stoi, złp 18 z placu trzeciego pod liczbą 223, Prócz tego mieści się tam dom organisty 
liczbę katastrową 224 mający. Cztery te domki na szczupłych placach tyłami do 
kościoła stojące wypada usunąć dla oczyszczenia placu i odsłonienia frontu ulicy 
Kościelnej. 

Nim to zaś nastąpi, ponieważ domy te nieprawnie pobudowane zostały, vvypada 

zabronić wszelakiej reperacji i no ... vego budowania na tychże placach. 

U 1 i c a M ł y 11 :s k a Z\vana, posunięta być musiała ku portowi i rzece- Netcie. 
z po\vodu że plUce przy ulicy Długiej położone a drugim końcem do ulicy IYiłyńskiej 
przytykające tak są krótkie, iżby tylne budowle domów przy ulicy Długiej stojących 
zabudowaniu się ulicy Młyńskiej za pomocą porządnych domów przeszkadzały. 
'\Vprawdzie lubo ulica ta niskim i dZ::e połoicnien1, wszelako skoro miasto wzrastać 
będz.ie, miejsce to zyska taką wartość. że na wyplantowanie i bruk koszta będą 
n1ogły być podniesione. 

U 1 i c a S z e  w c k  a � Sprostowanie i rozszerzenie tej ulicy \V zastosowaniu 
się do nowego przeznaczenia miasta potrzeba zarządzonej regulacji usprawiedliwia. 

U I i c a K o  z i a - jako komunikacyjna między Koś_cielną, Długą, IVIłyńską 
i SzCwcką a stającą się ważną przez przyległość miejsc, gdzie będą władze rządowe, 
potrzebowała sprostowania i rozszerzenia. Place, które na tęż ulicę zajęte są, będą 
stopniowo przez Kasę Miejską nabyte być musiały. 

U I i c a R z ą d o  v,r a i S z 1 u z n a - dla odosobn ienia gmachu Komisji Wo
jewódzkiej poprowadzić ;vypadło. Plas św_ Mikołaja - z planu założenia budowli 
rządowej dla \Vladz wojewód7..kich wynika. 

U i i c a  P o r t  o w a � poprowadzona w przedłużeniu Młyńskiej tylko jednym 

frontem do- portu zabudowana być winna, _przy której znajdujący się plac kammcla

ryjny podzielony i z korzyścią sprzedany być może. Zwróciwszy się do drugiej części 
miasta pozostaje usprawiedliwić następujące z.redany. 

U 1 1  c a  W 1 1  c z a - która z R,ynku krzywą i ciasną drogą wiedzie, rozszerzoną 
i sprostowaną została w zastosowaniu się do boku Rynku, której jest przedłużeniem. 

Z tego powodu nastanie potrzeba nabycia dwóch narożnych placów przy Rynku. 
p:-zez który poprowadzona; inne zaś place, które przecina, nabyv.:ają większą wartość 
przez podanie właścicielom sposobności budo-..vania po obu :stronach ulicy lub prze
dania jednego placu budowlanego. 

U 1 i c a ż a b  i a - z powodu krótkości placów do Rynku jedńyni końcem a dru
gim do tej ulicy przytykających posuniętą być musiała do ulicy Rajgrodzkiej, która 

23 Studia r n1atedały 
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tym sposobem otrzymała komunikacją 1. ulicą Wars1.awską. 1 tu nastanie potrzeba 
nabycia dwóch placów przy ulicy Warsza\vskiej, których całą dlugość zajmie, tu
dzież jednego placu w zetknięciu się z ulicą Wilczą. Inne wszakźe place, które 
przecina, otrzymują większą v1artość z powodów wyżej już przytoczonych. 

U 1 i c a  P 1 e b a ń s k a  - sprostowaną i rozszerzoną została w przeznaczeniu 
do przepędwc.ia inwentarza na paśniki od tej strony miasta położone i dla komuni
kacji z nowym placem targov.rym na bydło wyznaczonym. 

U 1 i c a  P r  z e  g o ń  i T a r g  o w a - dla skomunikowania placu targowego 
z wjazdem od Warszawy, z ulicą Wilczą i za pomocą tej z ulicą Rajgrodzką a wjazdem 
od innej strony miasta poprowadzone być musiały. 

P 1 a c t a r  g o  w y  n a b y  d ł o - aZeby bydło i trzoda chlewna podczas jar
marków na sprzedaż w Rynku wystawione nie było i ażeby ze wsz�rstkich stron 
miasta ulicami tylnemi na targi przepędzane być moglo, obrane zostało miejsce 
ustronne od wjazdu z Warszawy na założenie placu targowego. Wszakże na plac 
takowy ulicami ustronnemi: od \vjazdu Ko\vieńskiego - Rządową, Kościelną i Ple� 
bańską, z przejazdu od Raczek ulicą Rajgrodzką, Wilczą i Targową, a z wjazdu od 
Warszawy ulicą Przegoń bydło przepędzane będzie, 

W końcu Deputacja nadmieniła, iź wszystkim innym ulicom, które bez zmiany 
pozostały, z.a pomocą nakreślonych linii pewny tylko nadała kierunek; do tych \Vięc 
linii budujący się powinni stosować. 
O b r ę b  d l a  s t a r o z a k o n n y c h  - Deputacja nie spuściła z uwagi potrzeby 
oznaczenia rewiru dla starozakonnych, których wedle podań statystycznych znajduje 
się w mieście Augustowie 1484 dusz, a te składają 260 familii. Tak znaczna ludność 
potrzebuje obszernej powier7.chni. Deputacja uznała do tego przeznaczenia za naj
stosowniejszą część miasta głównym wjazdom nie przyległą, a jednakże w srzodku 
położoną, które składa się: z ulic: Oleckiej� Wiejsiejskiej, Niemieckiej i Zatylnej. 
Obręb takowy jest na planie kolorem brunatnym oz.nac7..ony. Gdy atoli Żydzi posia
dają w innych częściach miasta własności lub zastawy, przeto wypada mieć wzgląd 
na dotychczasowe ich stosunki i termin do przeniesienia się do rewiru dostateczny 
postanowić. 

O g ó l n e  u w a g i  w z g l ę d e m w y k o n a n i a  p l a n u  r e g u l a c y j n e g o
i s t o s o w a n i a  s i ę  d o  t a k o w e g o. 

Deputacja na wstępie już nadmieniła, że wypada plan regulacyjny jak -�aj: 
rychlej potwierdzić i do wykonania podać, ażeby nie tamow-ać pr1..edsięwzięć bu
do\vlowych lub nie dopuścić porządkowi przeciwnych. 

Dzieło to, jako niezawisłe od przeniesienia tu władz wojewódzkich, może być 
w drodze właściwych przepisów spełnione. Kasa miejska. mając roci.nie z dochodów 
sumę złp 7229 do d}�pozycji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, po 
zaspokojeniu pilniejszych wydatkó�l może stopniov;ro plac;: potrzebne na przepro
wadzenie n-0wych ulic lub sprostowanie i rozszerzenie dawnych nabywać. Je:l:eli 
zaś władze woje\vódzkie przeniesione tu wstaną, vvypada wcześnie nabycia te do
pełnić, gdyż później place podrożeją, 
-'�·�Ażeby nowe budowle przyzwoici�Sti\Vi;ne być �mogły; powinieri, bYć-,0-ki�llck 

ulic przez utwierdzenie słupów oznacr.ony, a niwelacja ulic jak najrychlej wykonana 
powinna służy6 za podstawę do zakładania fundamentów. 

Przy ulicach celnych nie należy dozwalać budowania domów drewnianych, a przy 
najgłówniejszych, jako to przy R.ynku, przy placu Kościelnym, przy ulicy Długiej 
i przy placu Ś-go Mikołaja tylko budowle piętrowe wz.naszane być winny. 
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Do budowania domów drewnianych dla uboższej ludności dozvvolone być mogą 

ulice Raj grodzka, Szewcka i Nowomiejska. 

Na tern zamykaj ąc Deputacja opis ułożonego planu urządzenia miasta Augusto
wa ma zaszczyt oddać takowy pod zatwierdzenie Komisji Rządowej Spraw We

wnętrznych i Policji. 

Deputacja 

Prezes 

Komisji Województwa Augustowskiego 
(-) "Mostowski 

Referendarz Stanu {-} A. Dunin 

Budowniczy Rządowy (-} Henryk l\łarconi 

P E 3 10 M E  

0,;::i;ttoff M3 OCHOBHhlX qepT KJiaCCJ1'IeCKO:tł 3pXl1TCKTYPbI B IlO!IhCKOM KopoJI:eB

CTBe ÓbJ.;JO CTpCMJieHJ1C K 0.llHOBpe:;iceHHOMy QJopMwponainuo apxM�KTOHM"!CCKOM 3a

CTpOi1KH C OKPYJKfilOIIJ;HM ee npocTpaHCTBOM. I'eHPMK J\.iapKOHH (1792-1863), AHTOID'f 

Kopaqu11 (1762-1877). a TaKm:e l'.Ppanu;wrneK l\'l, Jlrrurm (1799-1875) np11qa7aro'l'CH 

K fiOKOJICID!lO apXHTeKTOpOB, ltOTOpoe BO,D;BOpM.-ro n IlOJihIIIe rrporpeCCJ1BHI:J:e HarrpaB

JieHMR apxwreKTOHM"i€CK01'0 npoeKTwpo:saft11Jł. 3TO OID1 :s:se.n:tt B rrpocTpaHC'l'BCHHyro 

3aCTpofm:y OCH CBOJ1X CWMMeTp:V.CY:!;eCKMX rrocrpoeK, B03Bpan.i:arow;ttxCH K PJ!:MCKHM 

c.PopMaM, ""!TOÓbI 1r:v1eTb B03MO)KHOCTh pacCTaBJU1Th HanpOTY.!B no.n;o6Hhle l1 CTOJib :::Ke 

cOJ>1KHYThte ap:nrreKTOH}fqecK11e cPopMI:>r. 3TH1"1 npl1Im:ttna:M npeKJIOHHJICR r. MapKOHJ1 
H 0,ll;1U1M 113 IIPOHBJieJ-tJ1t1: t)TO:ii ,n;e.aTeJlhHOCTJ1 €C'!'b npoeKT pa3BW:THH 3aCTpOtiKJ1' 

!'. ABryCTOBa. KOTOPhI:tł BhlCTaBJI.HeT oco5e:1rno rro3J1Tl1BHJ.-'IO Ol\:eRKy MapKOHbeMY KaK 

yp6aHI1CTy. 
HoabIH paitoH Anryc-rona 3anpoeKT11ponaHo Ha TeppHTOPHM$ np11.nerarow.e� tte

nocpe,n;cTB-eHHo K ra:sałrn 11 IIIJiID3Y ABryCTOBCKOro Kanarra, .I(o;rm:Ha 6bI-'la 3,n;ecL 6nITh 
o6pa30Baua ÓOJibillaH rrJI011�aJ'.th1 3aCTpOeHHUH c Tpex CTOPOH, a c 'łeTBe}>Toi1 CTOpOHb! 

O'l'KphlTa.a na :so,n;hr o3epa1 OKaJ!rn1Jiemtoro na ropH30ltTe TeMHOM CTettoił .n:econ. 

Otto1Ra'reJlbHbIM rrpoeKT- apxHTeKTOHMYJ:ecKoro c{pop)!HpOBa.HMH nonoM IlJiom:artM 

rrp11roTOBMJI r. MapKOH}-1 n 1830 ro,u;y. Bnr;r oH '!'aK.m:e coaBTOPOM p3.3pa5oTaHnoro 

UJiana nepecrpoi1::KJ1 Bcero ABryCTOBa. I'JiaBHO:i1: !�e-JlhIO 3-TOrO npoeKTa ÓbIJIO HE.' TOJibKO 

npanttJihHOe ITf,iJ1CTIOC05JieHt1e ropo,u;a K HOBhIM cPYHXI-V1ilM, HO TaK:m:e l1 C03HaTeJibHO 

npose;uettna.a apxMTCKTOfur-qecKaJI :ttonuenr:r;n.a. r. MapKon:a cr:rpamiJICH c ,n;onepeH

BhIMH e-My BJiaCTRMJ.1 IloJihCKOro KopOJICBCTBa 3a,n;a-.;:aMH, BhIIlOJIHHH OA-fIOBpeMe!'raO 

<:Paca,n;ht 'APYrMX rry6Jtn:qm,zx 3/J;fUIJ1tl::. 

O,n;u:aKo pa3pa60Taltttbrl1 I'. MapKOHbHM npoeKT n oueHa 3)lan:nt3: ne 6bLJJ1 ocy
w;ecTBJieHb1. B IloJihCltOM Kopone-BCTBe BCUlilXHYJIO BOCCTaHJ1e npOTlli3 :napcKotł 

PocCJ-1'.n n noc..-.e ero rra.1_\eHH.st, n )l,:Pyrnx 3-KOH:ObHPieCKJ1x H noJI:r-ITM'l€CI0'1X ycJIOBJi�X 

OTKa3aJJHCb O':t' �X J1HBec•rJ-Iu;:v.cl1:. 

S U M M A R Y  

One of the basie features of the elassical architecture in the- Polish Kingdom was 
a tendency to simultaneously desing architectural complexes vliih the surrounding 
the space. 
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Henryk Marconi (1792-1863), Antoni Corazzi (1792-1877) and Franciszek M. Lanci 
(1799-1875) belonged to that generation of Polish architects who introduced to Po
land progressive ;tendencies in architectural design. Those were the men \vho in
troduced to spatial planning the axis of their symmetrical constructions which re
ferred to Roman forms, in order to place similar and equally compact architectonic 
forms the ones opposite to the others. H. Marconi used to advocate the above-men
tioned principle, and his design for the extension of the to\.vn of Augustów consti
tutes one of the symptoms of that inclination and places Marconi exceptionally high 
in the field o.f urbanism. 

The new part of the town of Augustów was desing on the area directly 
adjacent to both the harbour and the sluice of the Augustów Canal. There were 
plans to create there a big square with buildings on its three sides the fourth giving 
a vie\.V ever the surface of the lake at the dark wall of forests emerging in the 
horiwn. The final design of the architectural aspect of the square was accomplished 
by Marconi in 1830. Marconi was, too, the co-author of the worked out plan of the 
reconstruction of the town of Augustów. That plan aimed not only at a proper 
adaptation of the town to its new functions but also at a consciously achieved 
architectonic conception. H. Marconi fulfiled the task he was entrusted with by 
the authorities of the Polish Kingdom, designing in the same time elevations of 
other public buildings. However, the plan worked out by H. Marconi as well as its 
estimates were not carried out. The outbreak of the uprising in the Polish Kingdom 
against the tsarist authorities and, after its failure, different economic and political 
conditions caused the resignation from the above-described investments. 



CZE$LA W BLOCH 

IGNACY PRĄDZYŃSKI I JEGO WKŁAD W BUDOWĘ KANAŁU 
AUGUSTOWSKIEGO 

HrHa:qr,r IIpoa,n:3hlHhCKJJ H ero BK.Ila;\ B cTpOHTeJI&CT:ao ABrycTOBCKoro Kanana 

Ignacy Prądzyński and his Contribution into the Construction of the Augustów 
Can al 

Wstęp 
Z budową Kanału Augustowskiego związały się na trwale i wysu�ły 

na czoło dwa nazwiska: L u b e c k i  i P r ą d  z y ń s k i. Pierwszy, mi
nister skarbu od 1821 r. i właściwy kierownik polityki gospodarczej Kró
lestwa Polskiego, był twórcą pomysłu. Drugi, wyższy oficer sztabu Kwa
termisiTzostwa Generalnego w stopniu podpułkownika, znany już wów
czas ze swych zdolności ·wykazanych przy demarkacji granic Królestwa 
od strony Prus i w innych dziedzinach nauk wojskowych, przeprowadził 
rozpoznanie terenu, był twórcą projektu technicznego i kierownikiem 
poważnej części prac przy budowie kanału. 

Lubecki niezwykle trafnie oceniał sytuację gospodarczo-polityczną 
kraju i widział niebezpieczeństwa, jakie mu groziły ze strony Prus, które 
odcięły Królestwo od dostępu do morza i kontrolowały jego stosunki eko
nomiczne z Zachodem. Stąd dążenie ministra do rozwoju przemysłu, no
woczesnych miast i dróg1 uzdro\\·ienia stanu finansów) a równocześnie 
do uwolnienia, także całego handlu Polski i Litwy od uciążliwego tranzytu 
pruskiego. Rozumiał on doskonale, ze w związku z Rosją zachować może 
byt narodowy tylko kraj zamożny i silny ekonomicznie, związany stosun
kami gospodarczymi i handlowymi z Zachodem, zwłaszcza z Anglią, co 
wymagało otwartego i wolnego dostępu do morza. W tym celu postanowił 
połączyć drogą wodną Królestwo z Bałtykiem z ominięciem Prus i nale
żących do nich portów: Gdańska, Elbląga, Kłajpedy i Królewca'. Pro� 

1 Archiwum Głó\vne Akt Dawnych {dalej cyt. AGAD}, Komisja Rządowa Sprav.r 
Wewnętrznych, rkps 6925 pt. "Akta tyczące się Kanału Augustowskiego" k. 5, Pismo 
naczelnika powiatu augustowskiego S o b  o 1 e w  s k i  e g o  z dn. 30 września 1862 do 
gubernatora cywilnego guberni augustowskiej zatytułowane: „Ogólny pogląd na Ka-

U57J 
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jektowana droga wodna miała połączyć Wisłę przez Narew z Niemnem, 
a dalej od Niemna aż do ujścia Windawy nad Bałtykiem. Dla swego po
mysłu zdołał Lubecki pozyskać cesarza A 1 e k s  a n d r  a I i uzyskać jego 

aprobatęZ. Na decyzję carską niewątpliwie wywarła też pewien wpływ 

prowadzona od 1 0  kv11ietnia 1823 do 1 1  marca 1825 r. wojna celna pomię

dzy Rosją i Królestwem a Prusami, zakończona poważnymi ustępstwami 

Prus3. 
Pomysł budowy tej arterii komunikacyjnej przedstawił Lubecki Ale

ksandrowi po raz pierwszy podobno w lipcu czy sierpniu w 1822 r. Już 

w styczniu 1823 Aleksander mówił o nim otwarcie w przejeździe przez 
Warszawę w powrocie z Werony<. Odcinek mający połączyć Narew 

z Niemnem, nazwany Kanałem Augustowskim, mia! być budowany przez 

Królestwo Polskie, odcinek zaś od Niemna do ujścia Windawy, nazwany 

Kanałem Windawskim, miało wybudować państwo rosyjskie. W. O s

t r  o w s k i  podkreśla, że koncepcj a  drogi wodnej, łączącej Wisłę z pro

jektowanym nowym portem nad Bałtykiem w Windawie, „.„ zadziwia 

nas swą śmiałością techniczną. Pomysł wybudowania portu, który by 
zastąpił Gdańsk i Elbląg, uderza analogią do koncepcji Gdyni, o sto lat 

późniejszej"5, • 

nał Augustowski, jego uZyteczność i potrzeby". l. P r  ą d z y ń s k i, Pamiętiliki, t. I, 

Kraków 1909, str, 100; St. S m o l k a, Polityka Lubeckiego przed powstaniem listo
padowem, Kraków 1907, t .  l, str. 360-363; t. II, str. 403--404; W. O s t r o w s k i, 
świetna karta z dziejów planowania w Polsce 1815-1830, Warszawa 1949, str. 29; 
P. S z a f e r, W, T r z e b i ń s k i, Projekty przebudowy Augustowa 1815-1830, „Pra� 
ce Instytutu Urbanistyki 1 Architektury", Warsz.avia 1953, z. 3, str. 9-10. 

2 I. P r ą d z y ń s k i, Pamiętniki. o.c„ str. 100; W. O s t r o w s k i, świetna karta ... , 
O.c„ str. 30. 

3 AGAD, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, rkps 1391 pt. „Negocjacje 
handlowe z Prusami"', k. 1-77, zawiera materiały dotyczące rokowań z Prusami od 
1823 r. w sprawie tranzytu, stosunków pogranicznych, żeglugi wodnej na Wiśle, 
Niemnie i innych rLekach do nich wpadających i do innych wierzytelności pruskich 
w Królestwie. Nadto zagadnienie wojny celnej, przebieg rokn\\tań i zmiany w tary
fach celnych oraz zagadnienie wpływu na owe rokowania wiadomości o budowie Ka
nału Augustowskiego, które przekazywał rządowi pruskiemu i sferom kupieckim kon
sul pruski w Warszawie, S c h m i d t, interesujący się każdą akcją polityczną l finan� 
sową polskiego ministra skarbu, a otrzymujący wiadomości od barona M o h r  e n  -
h e  i m  a, szefa kancelarii w. ks. Konstantego przedstawiają prace: St. S ru o l  k a, 
Polityka Lubeckiego ... , o.c., t. 1, str. 235-240, 356-166; t. n, str. 391··---403; i t e  n ż e  
w przedmowie do wydanej przez siebie jjKorespondencji Lubeckiego" z ministrami, 
sekretarzami stanu Ignacym S o b o  I e  w s k i m  i Stefanem G r  a b  o w s k i m, t. I, 
1821-1823. Kraków 1909, str. 51-55; Cz. S t r z e s z e w s k i.� Kryzys rolniczy na 
ziemiach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego 1807-1830, Lublin lll34, 

str. 159--166; t e  n Z e, Handel zagraniczny Królestwa Kongresowego (1815-1830)� 
Lublin 1937, str. 100-104; A. A j  z e  n, Polityka gospodarcza Lube<:kiego (18.21-1830), 
Warszawa 1932, str. 103--118. 

-! St. S m o l k a, Polityka Lubeckiego„„ o,c» t. r. str. 238 i 497. 
5 W. O s t r o w s k i, Swietna karta ... , o.c..� str. 30--32. 
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Budową kanału zajęło się wojsko, a nie Ministerstwo Skarbu, jak tego 
chciał Lubecki. Aleksander I zlecił bowiem całość prac swemu bratu 
w. ks. K o  n s t  a n t e m u  jako naczelnemu wodzowi, przed którym mu

siał ustąpić minister•. Konstanty nakazał gen. H a u k e m  u jako szefowi 
Kwatermistrzostwa Generalnego, artylerii i inżynierii rozpoczęcie prac 
przygotowawczych. Ten zaś z kolei do tego odpowiedzialnego zadania 

wyznaczył I. Prądzyńsldego 7. 
Kanał Augustowski w roku 1827 oznaczony jest już w atlasie Colber

ga, a potem na mapach sztabowych. Wspominają o nim cytowane povvyżej 
rozprawy i monografie oraz publikacje regionalne•, różnego typu infor
matory• i encyklopedie1•, albumy, „Słownik geograficzny" 11 i wydaw
nictwa turystyczno-krajoznawcze, czy też komunikacyjne12, a wreszcie 
artykuły okolicznościowe 13.  

Jednakże do chwili obecnej brak jest pełnego i wyczerpującego opra
cowania, obejmującego historię budowy Kanału. Wobec ogromnych strat 
w zakresie rękopiśmiennych ma te rialów źródłowych opracowanie takie 
nie będzie. już w pełni możliwe. 

Podstawą do opracowania niniejszej rozprawy stały się zebrane z nie
małym trudem źródła rękopiśmienne. Są nimi przede wszystkim zbiory 
Prądzyńskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL oraz część będąca 
własnością Jana H. D ą b r o w s k i e g o, przechowywana w „Archiwum 
Medyckim" P a  w I i k o  w s k i c h w Zakopanem, Owocne były róvirnież 
poszukiwania w archiwach i działach rękopisów bibliotek krajO\vych. 

W aktach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, Komisji 
Rządowej Wojny, Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, Protokołach 
Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, Kancelarii senatora No
wosilcowa, przechov:ywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych, zna
lazły się materiały dotyczące bezpośrednio Prądzyńskiego, jego po
siadłości w Augustowie i budowy kanału. Z Biblioteki PAN w Krakowie 
wykorzystany został zbiór listów Prądzyńskiego, które są obrazem sto
sunków rodzinnych i doskonałym odbiciem głównych wydarzeń ogólna-

6 I. P r ą d z y ń s k i, Pamiętniki, o,c .• str. 101;  St. S m  o 1 k a, Polityka Lubec
kiego .. „ o.c .• t. I, str. 360-361.

7 I. P r ą d  z y ń s k i� Pamiętniki, o.c., str. lOL 

11 A. P o  ł u j a  n s k i, Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowy'Ill 

odbytei Warszawa 1859, str. 34-36. 

11 J. K u r  a n, Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich, Warszawa 1959. 
10 Encyklopedia powszechna $. O r  g e 1 b r a n d  a1 t. II. Warsza\va 1860, str, 

439-441; Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. XX:XIII--XXXIV, Warsza

wa 1903, str. 599-600. 

J 1 Słownik geograficzny Królestwa Pol.ski ego i innych krajów słowiańskich, t. I, 
Warszawa 1880, str. 54-55. 

12 Pr·zewodn:ik żeglugi śródlądowej, Warsmwa 1936, str. 2i2--215 i n. 
u z. A n d r z e  j e  w s k i, Generał Prądzyński twórca projektu Kanału Augu� 

stoWskiego, „Morze", t. IX (1934). z. 1, str. 10-11 
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narodowych, a w Archiwum Państwowym m. Krakowa i Województwa 

Krakowskiego, zbiory na Wawelu � Archiwum J. Chłopickiego. 
Nadto wykorzystane zostały dostępne źródła drukowane i opracowania. 

Szczegółowa charakterystyka podstawy źródłowej poprzedza poszczegól

ne części niniejszej rozprawy, wyodrębniające się i stanowiące pewne 

całości. 

Wyrazy serdecznego podziękowania i wdzięczności należą się: Panom 

Profesorom Stanisławowi H e r b s t  o w i i Andrzejowi W o j  t k o  w

s k i e m u  za wyjaśnienie wielu zagadnień związanych z treśdą i kon

strukcją pracy, panom Janowi H. D ą b r o w s k i e m u  i Michałowi 

P a w 1 i k o w s k i  e m u za udostępnienie będących w ich posiadaniu 

materiałów Prądzyńskiego i panu doktorowi Jerzemu A n t o  n i e  w i

e z o w i - za życzliwość i opiekę okazywaną przez cały czas zbierania 

materiałów źródłowych i pisania pracy. Praca powyższa została wyko

nana w ramach planu naukowego Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej 

Białostockiego Towarzystwa Naukowego. Ekspedycja finansowała moje 

wyjazdy w teren do archiwów krajowych w ramach współpracy z Prezy
dium Pow. Rady Narodowej w Augustowie. 

Prądzyński i jego związki z Augustowem 

Opracowanie powyższego zagadni€nia umożliwiają dwa podstawowe 

zespoły źródeł. Pienvszy z nich stanowi korespondencja rodzinna Prą

dzyńskiego, zawierająca sporo danych z jego życia prywatnego i czyn
ności służbowych oraz umożliwiająca datowanie 14. Drugą grupę źródeł 
stanowią materiały archiwalne, w skład których wchodzą: plany posesji 

i zabudowań Prądzyńskiego w August(}wie ze szczegółowymi kosztory

sami i taksami, pisma urzędowe i opinie budowniczego rządowego doty

czące kupna d(}mu i zabudowań od Prądzyńskiego i wybudowania prze

zeń domu dla komisarza obwodowegorn. Uzupełnieniem wymienionych 

są źródła dotyczące rozpoznania terenu 16 i wywłaszczeń gruntów i po

siadłości zajętych pod budowę kanału l7. Na podstawie powyższych źró
deł zapoznamy się z pewnym okresem życia Prądzyńskiego. który on sam 

uważał za najpiękniejszy i najszczęśliwszy. 

Pierwszą wiadomość o jego wyznaczeniu do prac związanych z pro-

l4 Biblioteka Pfu'l' w Krakowie, rkps 1951 pt. "Korespondencja rodz.iny Prą· 
dzyńskich z. lat 1806-1846". 

is AG_>\D, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, - rkps 6352 pt. „Akta tyczące 
się przeniesienia władz wojewódzkich z Suwałk do Augustowa't, vol. r. k. 78-1 16. 

H Biblioteka Uniwersytecka KUL, Zbiory Prądzyńskiego, rkps 64 -pt. „Instrukcje, 
raporta składane Rządov;ri Zapiski". 

i1 AGAD, Kotnisja Rządo\va WJjny, rkps 400B pt. j,Akta gruntów nabyć się ma-, 
j ących na kopanie kanału nawigacyjnego łączącego Narew z Niemnem". (Vol. z re-
windykacji z ZSRR zawiera akta od 'LXII.1829 do 28. VII.1830). 



IGNACY PRĄDZ Yl\SKI 361 

Ryc. L l\ u g u s t ó w. Posesja przy dawnej ul. Krakowskie) w Augustowie, gdzie po
siadał zabudowania mieszkalne i gospodarcze Ignacy Prądzyński {Obecnie posesja 
nr 42 przy AL Wojska Polskiego) A - dom mieszkalny� B - ofh�yna, C - stajnia 

i \VOZOWnia, D - studnia, E - inspekty wg oryginału Vt AGAD (KRSW 6350). 

I I I I 
Rye:. 2. A u g_u s t  ó Vl. Fasada domu Ignacego Prąózyńskiego w Augusto\vie. 

jektowaniem kanału, który miał połączyć Narew z Niemnem, znajduje

m y  w liście do matki z datą 28 maja 1823. Uważał wówczas, iż do wyko

nania otrzymanego zadania wystarczy najwyżej kilka miesięcyrn. W liś

cie następnym, z 13 czerwca, pisał o wyj eździe na miejsce przeznaczenia ", 
a w dwa dni później donosił już gen. H a  u k e m u z Augustowa o rozpo-

rn Bibl. PAN w Krakowie, rkps 1951, k. 60, P r ą d z y ń s k i  do matki z Warszawy. 
ti Tamże, k. 66, P r ą d z y ń s k i  do matki, Szumin 13 czerwca 1823: „Dzisiaj jadę 

projektować kanały i rozpocząć roboty". 
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częciu rozpoznania terenu 20• Te ostatnie czynności trwały prawie do 

końca roku. Wymagały one dużo wysiłku i energii. W liście do matki 

z Augustowa z 1 1  września kilkakrotnie wspomina o zmęczeniu, o jedno

stajnym i posępnym życiu w augustowskich borach. List ten pisze w no

cy po powrocie z puszczy i w zakończeniu dodaje, iż z wyczerpania nie 

może już dalej pisać•t. Istotnie, władzom polskim bardzo zależało na 

szybkim tempie prac, ponieważ był to okres rozpoczynającej się wojny 

Ryc. 3. A u g u s t ó w. Projekt przebudowy domu Prądzyńskiego dokonany przez 

Henryka Marconiego w 1830 roku. 

celnej z Prusami. Z Petersburga donoszono o rozpoczęciu równoczesnym 

prac nad drugą częścią kanału, na terytorium należącym do Rosji 22• 

Na wiosnę 1824 r. ukończył Prądzyński projekt techniczny Kanału Augu

stowskiego, a w czerwcu w. ks. Konstanty przedstawił go carowi. Aleksan

der polecił rozpocząć roboty, na które do końca roku przeznaczono 500 OOO 
zł23. Szerzej pisze o tym Prądzyński do matki dn. 19 lipca. Donosi mia

nowicie o oddaniu pod jego kierownictwo całości prac kanałowych, o wy

asygnowaniu kwot na budowę i przybyciu pod jego rozkazy dalszych 

15 oficerów, wśród których znajdował się W. C h r z  a n o w s k i. Nastę

pnie podkreśla z zadowoleniem, iż cały handel Królestwa zostanie uwol

niony od cła pruskiego, ponieważ budowana linia żeglugowa zapewni nie

zależne połączenie z morzem. Według jego przewidywań budowa kanału 

miała trwać od 8 do 1 0  lat, ale za trzy, cztery lata miały już kursować 

statki po kanale><. Z omówionego listu warto jeszcze podkreślić wzmian-

'" BU KUL, rkps 64, k. 49. 
11 Bibl. PAN w Krakowie, ·rkps 1951, k. 68-69. 

22 Korespondencja L u b e c k i e g o, t, I, str. 241: G :r a b  o w s  k l  do L u b e  c� 

k i e g o  28 maja 1823: „Prace około połączenia Niemna z Dźwiną być mają też jak 

najprędzej rozpoczęte". 

23 Tamźe, t. 11, str. 7�71 i 81-81 G r  a b  o v.· s k i  do L u b e c k i e  o 19 maja 

i 9 czerwca 1824. 

M Bibl. PAN w Krakowie, rkps 1951, k. 70; J. M o s z y ń s k i, Geneza powstania 

listopadowego. Tom wstępny do Pamiętników Generała Prądzyńskiego, Kraków 1909, 

str, 387: „Otóż jestem w Augustowie ulokowany, Bóg wie na jak wiele lat. Cesarz 

bowiem rozkazał, ażeby w tym jeszcze roku rozpoczęto roboty kanału, które ja sobie 

mam oddane pod rozkazami Malleta. Jakoż w samej rzeczy już się ten1 zajmuję; 

na ten rok dano już 500 OQQ zł; na rok przyszł:y mają wyznaczyć dv,ra miliony„. Przed

wczoraj odjechali ode mnie Generałowie Hauke, Malletsk:i i rosyjski Generał Ba

zaine; przez dwa tygodnie obwodziłem ich po owej linii, którą kanał i całą żeglugę 
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kę o ulokowaniu się na stale w Augustowie. Nie znamy dokładnie daty, 

kiedy Prądzyński kupił własny dom, o którym dowiadujemy się z ko

lejnego listu do matki z dnia 27 listopada 1824 r.2s. Czytamy w nim, iź 

zajmuje nieduży dworek, obsadzony drzewkami i kwiatami, w ogrodzie 
zakłada inspekty i kończy sadzenie 30 drzewek. Meble zamierzał sprowa

dzić z Warszawy. Dowiadujemy się takie o inwentarzu, którym szczyci się 
wobec matki, ma bowiem dobrego psa, 5 koni, dwie krowy, kury i gęsi. 
Ma też swego stróża. Widać więc z powyższego, o czym sam nadmienia, 

iż urządził się w Augustowie, jak gdyby miał w nim spędzić wiele lat. 

Poza tymi ważna jest jeszcze informacja o przychodzących do Prądzyń

skiego na herbatę oficerach, których - jak pisze - „jest tu stale około 

dwudziestu''. 

Z przytoczonych informacji nie wynika, czy zajmowany przez Prą

dzyńskiego dom był przezeń budowany, czy też kupiony. W „Pamiętni

kach" swych pisze „ ... kupuję plac w Augustowie, wystawiam na nim 
dom, zakładam miły ogród„." i dalej „„. przywiozłem moją żonkę do 

nowo wystawionego domu w Augustowie.„»•. Tymczasem w zachowa

nych szczegółowych taksach poszczególnych zabudowań sporządzo
nych w 1 829 i 1830 r„ kiedy Prądzyński zamierzał sprzedać całą swą po

siadłość, o czym będzie mowa dalej brak jest wzmianki, w którym 
roku dom został pobudowany. Jest natomiast mowa o pobudowanych 

w 1825 r.: oficynie ze składami i chlewkami oraz stajni z wozownią 21• 

Posesja Prądzyńskiego była położona na wzniesieniu na skraju mia
sta, przy ul. Krakowskiej, określanej w pismach traktem głównym, 
w punkcie wlotu traktu w ulicę Warszawską". Jej powierzchnia wyno

siła 199,5 łokci" długości i 227 łokci szerokości. Została ona umiejętnie 
zagospodarowana. Na samym szczycie wzniesienia stał dom drewniany 
na mocnych murowanych fundamentach z murowanymi także piwnicami, 

pokryty dachówką. Był on: 54 łokcie długi, 22,5 szeroki i 7,5 wysoki. 
W pobliżu znajdowały się budowle drewniane: oficyna oraz stajnie z wo

zownią, pokryte słomą i gliną, nadto inne urządzenia gospodarcze. �a 

podkreślenie zasługuje założony przez Prądzyńskiego piękny ogród, za
sadzony drzewami owocowymi, opadający tarasami ku sztucznej sadzaw
ce. Od strony ulicy zasadzone zostały topole, a cala posesja dobrze ogro
dzona 'o. 

poprowadzimy, Zeglugę mającą nas uwolnić od cła pruskiego, zape\vniaj�c dla Kró

lestwa Polskiego handel zagraniczny prosto z morzem do portu Wind6w". 
25 Bibl. PAN w Krakowie. rkps 1951, k. 72-73. 

�6 I. P r ą d z y ń s k i, Pamiętniki, o.c., t. I, str. 102 i 103. 
" AGAD, K.Rz.S.W„ rkps 6352, vol. !, k. 101-113. 
2e P. S z a f  e r, W. T r z e b  i ń s k i, Projekty przebudowy ... , o.c., str. 14. Obecnie 

nie zabudowana, zadrzewiona parcela przy AL Wojska Polskiego 42_ 
n Łokie� dawna miara rosyjska - 57,8 cm. 
" AGAD, K.Rz.S.W„ rkps 6352, vol. I, k. 81. 101-112. 
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Mając tak urządzony dom i perspektywy stałej pracy, postanowił Prą
dzyński założyć własną rodzinę. Po ukończeniu' budowy kanału nosił się 
bowiem z zamiarem zwolnienia się ze słuZby wojskowej i przejścia na 
stanowisko dyrektora kanału. Był pewny, że jemu jako twórcy projektu 
i prowadzącemu roboty stanowisko to bez przeszkód zostanie oddane"'· 
W kilka miesięcy po zawarciu upragnionego związku małżeńskiego 
(20 września 1 825 r.) z ukochaną Emilią R u t k o w s k ą  z Miedzecho
wa 32 Prądzyński zostaje wezwany do Warszawy pod pretekstem omówie
nia spraw związanych z budową kanału i 25 lutego 1 826 r. osadzony na 
rozkaz w. ks. Konstantego w więzieniu u karmelitów za udział z związ
kach tajnych. Od tej chwili - zgodnie ze słowami Prądzyńskiego, napi
sanymi pod koniec życia rozpoczęło się „pasmo nieszczęść do dziś dnia 
jeszcze trapiących"33. W dźwiganiu tego życiowego ciężaru pomagała 
mu wierna i dobra małżonka. 

Przeszło trzyletni okres pobytu Prądzyńskiego w więzieniu (aż do 
25 marca 1 829 r.) oderwał go od prac nad Kanałem Augustowskim. W je
go korespondencji przemycanej z więzienia dominują sprawy rodzinne 
i majątkowe. Chodziło mu przede wszystkim o zabezpieczenie przyszłości 
przebyv.rającym w Warszawie Zonie i córce, która przyszła na Ś\viat już 
po jego uwięzieniu. W listach do brata Wincentego przedstawiał projekty 
powiększenia majątku, wskazywał mu majątki, które można by kupić 
lub wydzierżawić, wymieniał przykładowo, jakie zakłady przemysłowe 
chciałby zbudować, oraz informował o przestudiowanych książkach, z któ
rych uczył się nowoczesnego rolnictwa. Nawiązywał do myśli wypowie
dzianych jeszcze przed uwięzieniem, że chodzi mu tylko o to, aby „ . „  miał 
pewność exystencji dla mojej familii i sposobność powiększenia majątku 
przemysłem i pracowitością" "· Niejednokrotnie wspominał, iż po wyjściu 
z więzienia natychmiast porzuci służbę wojskową i zajmie gospoda
rowaniem. O Augustowie wspomina tylko w jednym liście do żony, iź 
wszelkie myśli powrotu do tego miasta upadły "· W związku z tym radzi 

:n L P r ą d z y ń s k i, PamięJniki, o.c., t. I, str. 102. 
32 Bibl. PAN w Krakowie, rkps 1951, k, 78-81 ,  Listów, w których pisze P r ą

d z y ń s k i  szczerze o swej miłości do ukochanej, rnamy dwa. W jednym z nich 
z 13.I\'.1825 do matki, pisanym w domu narzeczonej w Miedzechowie, tak wyraża się 
o Emilii: „Dzień tedy 20 \vrze.śnia 1 82-5 jest dniem, w rl:tórym syn Twój zupełnie 
szczęśliwym. najszczęśliwszym z ludzi zostaje. Piszę ten Ust w Miedzechowie, Emilka, 
moja Emilka, siedzi prz.y mnie, daję jej czytać każdy wyraz tego listu, ona oczki 
swoje niebieskie na mnie c7.asern zwróci, potem na dół spuści na robótkę. którą 
w ręku trz:yma --- rumieniec twarz jej okr}'Wający tysiąc pov.fabów dodaje". 

33 I. P r ą d z y ń s k i, Pamiętniki, o.c., t. I, str. 103-104. 
:s� BibL P.>\N w Krakowie, rkps 1951, k. 1 31-132, P r ą d  zy ń s k i  do brata Win

centego, 11.IL1826. 
:ss Tamże, k. 128, P r ą d z y ń s k i  do teściowej i żony, brak daty: „Sądzę, ii: już 

teraz upadły \vszelkie myśli powrotu do Augustowa, którego ja już istotnie nie 
pragnę". 
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jej napisać do P ł o  n c z y ń s k i  e g o, który - jak się domyślamy - opie
kował się posiadłością w Augustowie, by ten zaczął myśleć o sprzedaży 
demu i rozpoczął wyprzedaż mebli. Wymienia niektóre z nich. Oto forte
pian radzi sprzedać za 60 zł, następnie do sprzedazy przeznaczył: 3 lustra, 
krzesła, kanapy, szafy, komody i inne sprzęty w miarę nadarzającej się 
okazji. Pieniądze poleca obrócić na spłacenie długu zaciągniętego u Płon
czyńskiego 36• Widać z powyższego, iż dom Prądzyńskich w August-0wie 
był dosyć dobrze wyposażony. Po raz . drugi w tym okresie wspomni 
Prądzyński o Augustowie, a głównie o budowanym kanale, w napisanym 
w więzieniu w 1828 r. na polecenie w. ks. Konstantego „Memoriale o woj
nie Rosji z Austrią i Prusami" 37. 

Uwolnieniu Prądzyńskiego z więzienia 25 marca 1829 r. zdawały się to
warzyszyć sprzyjające okoliczności. Oto w. ks. Konstanty przyjął go na 
specjalnej audiencji, na której zapewniał go o swojej życzliwości i przy
jaźni i rozkazał gen. Haukemu, by odesłał Prądzyńskiego na to samo sta
nowisko przy pracach nad budową kanału. Ale już wkrótce twarda rze
czywistość dała znać o sobie. Gdy w maju 1829 r. z okazji koronacji Mi
kołaja I na króla Polski w Warszawie ośmiu podpułkowników, z tego 
czterech w kwatermistrzostwie generalnym, awansowało do stopnia puł
kownika, tylko on jeden, chociaż najstarszy w armii, został pominięty 
vv awansie. Donosił o tym Prądzyński z przykrością swej rodzinie38. 
Dalsze kłopoty sprawił mu majątek Przepiórów w Sandomierskiem, ku
piony dla niego przez brata Wincentego w 1829 r. na bardzo niepomyśl
nych warunkach i z dużym zadłużeniem"· Do tego i w Augustowie zmie
niło się wszystko po kilku latach. Pracami kierował generał M a 1 1  e t  s k i, 
który przyjął Prądzyńskiego bardzo niechętnie. Nie liczył bowiem już 
na jego powrót i „był sobie przywłaszczył autorstwo projektu tegoż ka
nału". Podpisy Prądzyńskiego „na licznych planach powyskrobywał 
i swoimi podpisami zastąpił. Te plany znajdowały się w dyrekcji i podług 
nich prowadzono roboty"40. Okoliczności powyższe należy mieć na U\Va
dze przy rozpatrywaniu dalszych czynności Prądzyńskiego w Augustowie. 

O przydziale swym do prac nad kanałem pisał Prądzyński już 
11 czerwca 1829, narzekając, iż odrywa go to od gospodarstwa. Pisze 
również o podjętej decyzji zwolnienia się z wojska pod koniec roku. 

36 Tamże. 
37 Gen. Ignacego P r ą d z y ń s k i e g o  Memoriał o wojnie Rosji z Austrią i Pru

sami, wyd. W. Ł o p a c i  ń s k i, Warszawa 1923, str. 57 i 59: „Co się jednak tyczy 
nowej linii nawigacyjnej, która jest wykonywana, od Narwi do Niemna, to można 
by z niej korzystać w początkach wojny tylko z wielką ostrożnością ze względu na 
jej bliskość od granicy". 

38 Bibl. PAN w Krakowie, rkps 1951, k. 170, P r ą d z y ń s k i  do Jana K r  a s  i c
k i e  g o, męża jego siostry Sylwii, l LVI.1829. 

39 Tamże, k. 170 i 171. 
40 I. P r ą d z y ń s k i, Pamiętniki, o.c., t. I, str. 183. 
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W związku z tym prosi swego szwagra Jana K '. a s  i c k i  e g o, by wytłu
maczył ten fakt matce, ponieważ będzie ona boleśnie przeżywać jego 
zwolnienie41. Tymczasem zwolnienie nie nastąpiło i pod koniec grudnia 
tegoż roku wyjechali oboje Prądzyńscy do Augustowa 42• Ich życia oso
bistego i rodzinnego w tym mieście dotyczy jeszcze ostatni z zachowa
nych listów z tego okresu. Pisany przez Prądzyńskiego wiosną 1830 r. 
do matki, jest przepełniony radością z powodu przyjścia na świat syna 43, 
szczęśliwego porodu i pomyślnego biegu spraw rodzinnych. 

Zajęcia służbowe Prądzyńskiego w ciągu roku 1830 skupiały się głów
nie wokół spraw wywłaszczania gruntów i posiadłości, zajmowanych pod 
budowę kanału. Z ramienia gen. Malletskiego, dowódcy korpusu inży
nierów, zawierał umowy- z właścicielami, spisywał protokoły z rozmów, 
przewodniczył komisji rozjemczej w różnych sporach. Wywłaszczeniem 
objęte były wówczas tereny na przedmieściach Augustowa, a w mieś
cie - pod budowę śluzy oraz na południe nad rzeką Nettą. Nadto spo
rządzał plany, na których były uwidocznione wywłaszczone grunty i po
sesje, zajęte pod budowę obiektów stanowiących części składowe kanału44• 

Współpraca jednak z gen. Malletskim układała się coraz gorzej. Po
stanowił więc definitywnie wycofać się z kierownictwa budowy kanału, 
sprzedać swoją posesję i opuścić Augustów. Wiedział, że w związku z pro
jektami przebudowy miasta władze administracyjne poszukują odpo
wiedniego pomieszczenia na biuro komisarza obwodu augustowskiego 
i kasy obwodowej, skorzystał z okazji i na ten cel zaoferował swój dom. 
Władze wojewódzkie ofertę przyjęły45. Rozpoczęły się szczegółowe roz
mowy na ten temat. Ponieważ jednak dom Prądzyńskiego był drewniany, 
a potrzebny był nowy lokal murowany, zachodziła zatem konieczność 
przebudowy. Na zlecenie Prądzyńskiego projekt przebudowy domu wy
konał budowniczy A. C z  a k i. Dnia 1 8  lutego 1830 przyjechali na miejsce 
posesji radca budowniczy Komisji Województwa Augustowskiego i ko
misarz obwodowy K o ł a c z  k 0' w s k i, by po dokładnym obejrzeniu te
renu zabudowań i przestudiowaniu planu nowego domu wydać opinię 
o propozycji Prądzyńskiego. Do projektu Czakiego zaproponowano pewne 
modyfikacje według życzeń miejscowych władz46• Następnie należało 
rozstrzygnąć sprawę taksy istniejących zabudowań, łącznie z placem, 

41 Bibl. PAN w Krakowie, rkps 1951, k. 170. 

42 Tamże, k. 172-173, P r ą d z y ń s c y  do Krasickich, Warszawa 26.XII.1829. 

43 Bibl. PAN w Krakowie, rkps 1951, k. 86--87, P r ą d z y ń s k i  do matki, Augu
stów w wielki ·czwartek 1830 r. 

44 AGAD, K.Rz.W„ rkps 406B, k. 15, 17-18, 21-24, 42-56, 59---60, 62-81, 81-82, 

83-88, 92. 

45 AGAD, K.Rz.W., rkps 6352, vol. I, k. 78; Kom. Woj. Augustowskiego do Kom . .
Rz. Spr. Wewn. i Policji dn. 8.IV.1830; P. S z a f e r, W. T r z e b  i ń s k i, Projekty 
przebudowy ... , o.c„ str. 30. 

46 AGAD. K.Rz.S.W., rkps 6352, vol. I, k. 86a-87. 
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i kosztorysu nowego gmachu. Prądzyński zaproponował, by sporządzono 
kosztorys nowego domu i by ten stał się podstawą umowy między nim 
a władzami. Po załatwieniu umowy on sam podejmuje się przebudować 
dom na murowany i wykończyć całą posesję w ciągu lata 1830 r. '"· 
Istniejące zabudowania i całą posesję Prądzyński wycenił w lutym nastę
pująco: oficyna połączona z dwoma składami i chlewkami dla ptactwa 

4445 zł 29 gr, stajnia z wozownią i składami 4534 zł 26 gr. ogrodzenie, 
studnia, drzewa owocowe i topole, inspekty, wykopanie sadzawki, cały 
plac i inne urządzenia 11  319 zł 50 gr48, razem 20 300 zł. Podane sumy 
są nieco niższe od pierwotnej taksy sporządzonej przez Prądzyńskiego 
20 grudnia 1829 r.", według kfórej dom główny bez wymienionych wy
żej innych zabudowań oceniony został na 21 838 zł 15 gr. Jednakże su

my tej nie brano pod uwagę, ponieważ w to miejsce wchodził kosztorys 
nowego, murowanego domu. Sporządzony w marcu 1830 r. kosztorys 
ów zawierał szczegółowe wykazy materiałów, wykazy różnych prac i opie
wał na sumę 38 968 zł 2 grw. Całość zatem, tj. nowy dom murowany 
i zabudowania nie podlegające przebudowie wraz z placem i ogrodem, 
miały kosztować 59 268 zł 2 gr51. Wszystkie te materiały, o których była 
mowa, wraz z planami zabudowań przesłała Komisja Woj. Augustow
skiego 8 kwietnia 1830 r. do Warszawy do Komisji Rz. Spraw Wewn. 
i Policji z prośbą o decyzję». Opiniował projekt Prądzyńskiego budowni
czy rządowy Henryk M a r c o  n i w dwóch pismach, z 12  i 2 1  maja, skie
rowanych do Dyrekcji Generalnej Przemysłu i Kunsztów. Rozwijając 
swe uwagi zanotowane na piśmie Kom. Woj. Augustowskiego z dn. 
8 kwietnia 1830 r. szczegółowo omawiał różne wątpliwości, porównywał 
projekt Prądzyńskiego z projektem z dnia 25 maja 1829 i podkreślił, iż 
plac z ogrodem tegoż jest droższy od poprzedniego o 9789 zł 5 gr, ale 
słusznie zauważał dalej, że gdyby nawet w miejsce istniejącej oficyny, 

47 Tamże, k. 89, Deklaracja �.x.rłasnoręcznie podpisana przez P r ą d  z y il s k i  e g o. 

Augustów, 18.II,1830. 

4& Ta�że, k. 101-110, 

49 Tamże, k. 112-113, Dom główny 21.838 zł 15 gr, oficyna 4935, stajnia i wozownia 
5593, plac l ogród 15 295, razem 47 661 zł 1 5  gr. 

Ml Tamie, k, 90--98, Kosztorys ten sprawdził budowniczy rządowy Henryk M a r  -
c o  n i w Warszawie dn. 30.IV.1830 i naniósł nań swoje poprawki. Sumę obniżył do 
38 035 z! 22 gr. 

51 Tamże, k. 79, Pismo Kom. Woj. Augustowskiego do Kom. Rz. Spi. Wewn. 
i Policji� Suwałki, S.IV.1830. 

ss Tamże. Na piśmie tym, z boku na marginesie, znajdują się obszerne uwagi 
i>I a r c  o n i e  g o  z 30.IV .• w których przypomina pismo Kom. Woje\vódzkiej z dn. 
25.V.1829 r. z dołączonym doń planem domu na biuro i mieszkanie dla komisarza 

obwodu. Dom miał być piętrowy, koszt jego wynosił 56 335 zł 2 gr. a nowe stajnie 
i wozownle murowane 15 229 zł 26 gr; place pod budowę 900 zł ---. razem 72 464 U 
28 gr. Natomiast posesja P r ą d  z y ń s k i e g o  z. zabudowaniami i nowym domem. 

murowanym według jego projektu, kosztowałaby 59 268, a zatem skarb państwa 

miałby 13 196 zł 28 gr oszczędności. 
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stajni i wozowni drewnianych zbudowano murowane, to jeszcze projekt 
Prądzyńskiego przyniesie skarbowi 7569 zł 2 gr oszczędności "· Najmoc
niej zaś podnosił walory sytuacyjne posesji Prądzyńskiego, górującej 
nad miastem i bliską okolicą 54. Opinia dyrekcji przemysłu z dn. 21 maja 
1830 r. była dla projektu Prądzyńskiego pozytywna. Czytamy w jej za
kończeniu, iż projekt ten „będzie dla rządu najdogodniejszy, najtańszy 
i prędzej do skutku przywiedziony"55. 

Nie wiemy, jakie były dalsze losy projektu Prądzyńskiego. Faktem 
jest tylko, że Prądzyński ani z Augustowa nie wyjechał, ani nie zwolnił 
się ze służby wojskowej, jak o tym często wspominał. Wyrwał go dopiero 
stamtąd wybuch powstania listopadowego. 

Gorszy los spotkał jego dom i piękny ogród, z którym wiązało go tyle 
wspomnień i najpiękniejszych przeżyć. Podczas działań wojennych 1831 r., 
gdy po bitwie ostrołęckiej odcięta w Łomży dywizja gen. G i e  ł g u d  a 
otrzymała rozkaz marszu na Litwę, ustępujący przed nią spod Rajgrodu 
korpus rosyjski gen. S a c  k e n  a przechodził przez Augustów. Na rozkaz 
swego dowódcy Rosjanie spalili dom Prądzyńskiego, spustoszyli ogród 
i wszystkie ruchomości, jakie się tam znajdowały56• 

Rozpoznanie terenu i powstanie projektu kanalu 

Wobec zniszczenia większości materiałów źródłowych dotyczących po
wyższego zagadnienia, a wśród nich szczegółowych i dokładnych planów 
poszczególnych odcinków kanału i wznoszonych _ urządzeń, nieocenione 
wprost stają się te materiały, które ocalały w zbiorach Prądzyńskiego 
w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Składają się na nie: bruliony rapor
tów i sprawozdań Prądzyńskiego, wysyłanych do Warszawy do gen. Hau
kego, kopie pism tegoż do różnych władz miejscowych i podwładnych 
sobie oficerów, a ponadto ciekawe bruliony raportów o rywalizującej 
grupie rosyjskiej, która wykonywała te same czynności na polecenie 
swych władz w Petersburgu, oraz raport o opuszczonym klasztorze wi
gierskim, w którego budynkach proponował Prądzyński założyć fabrykę 

�3 AGAD, K.Rz.S.W., rkps 6352, vol. I, k. 80-81, 85-86. 

54 Tamże, k. 81, Uwagi z dn. 21.V.1830: „Deputacja wyznaczona przez Komisję 
Rządową Spraw Wewnętrznych i Policji uznała miejsce najstosowniejsze, które zaj
muje posesja JW Prądzyńskiego, mieszcząca w sobie wszystkie dogodności, jest 
wzniosłe, suche i prawie jedyne ze swego położenia w całym mieście na Zakład 
podobnej budowy, która z miejscowością wprzód projektowaną w niczem prawie 
porównaną być nie może, tak ze swego położenia, obszerności, będąca .na wstępie 
do miasta od strony najrozleglejszej obwodu, jako też położona przy trakcie głów
nym od strony Warszawy upiększać będzie wjazd do miasta - i z tych powodów 
deputacja uznała miejsce to za najstosowniejsze i najkorzystniejsze". 

55 Tamże, k. 86. 

56 I. P r ą d z y ń s k i, Pamiętniki, o.c., t. III, str. 84. 
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wyrobów żelaznych i stalowych 57. Do tych wszystkich dochodzą jeszcze: 
liczący około 50 stron szczegółowy „Memoriał o linii żeglugowej łączącej 
Narew z Niemnem"58 i zupełnie dotychczas nie znany jeden z rękopisów 
Prądzyńskiego dotyczący Kanału Augustowskiego. przechowywany w tak 
zwanym ,,Archiwum Medyckim" Pawlikowskich w Zakopanem". 

Na podstawie powyższych źródeł należy najpierw wyjaśnić niektóre 
zagadnienia szczegółowe. Do nich należy przede wszystkim sprawa nauko
wego przygotowan1a Prądzyńskiego i literatura, z której korzystał. Mimo 
dużego doświadczenia przy wielkich pracach budowlanych, wyniesio
nego ze szkoły francuskiej, głównie przy wznoszeniu twierdzy Modlina, 
Prądzyński nie był należycie przygotowany do podjęcia prac technicz
nych · przy · budowie kanału. W pamiętnikach tak opisuje swą nominację 
i rozmowę z gen. Hauke: "Ja się zrazu wzbraniałem, ponieważ istotnie 
nie miałem się za dostatecznie usposobionego W części technicznej; prze"" 
cież nalegania mego zwierzchnika przemogły mój upór. Mówił mi on, 
i to dosyć sprawiedliwie: „Ja na żaden sposób nie mogę Księciu powie
dzieć, ż€ w polskich korPusach artylerii, inżynierii i kwatermistrzostwa 
nie mam oficera, coby potrafił zrobić projekt kanału. Jeżeli sam się nie 
chcesz tego podjąć, powiedzże mi, ale pod odpowiedzialnością twego su
mienia, kto to lepiej od ciebie zrobi." Wyjechałem więc w Augustowskie, 
zabrawszy z sobą brykę książek, z których dopiero w drodze uczyłem 
się sztuki zakładania kanałów, prostowania rzek itd." '° 

Otóż na podstawie wypisów robionych przez Prądzyńskiego z dzieł 
obcych, przeważnie w- języku niemieckim i francuskim, rrtożemy ustalić 
niektóre tytuły i nazwiska autorów owych książek, które zabrał on ze 
sobą do Augustowa. Wypisy rozpoczynają wyciągi z dzieła W i e  b e k i  n-

51 BU KUL, Zbiory Prądzyńskiego, rkps 64. 
�s Tamże, rkps 65 pt. „Rozmaite pisma z różnych czasów", k. 256-283: Memoire 

sur la Ligne de Navigation devant unit la Narew au Niemen. Memoriał pisany w ję
zyku franćuskim obustronnie, ale nie ręką P r ą d-z y ń s k i  e g·o. Jego ręką dokonane 
są tylko nieliczne dopisy i poprawki na marginesach i w tekście. Brak daty i podpisu 
oraz wykresów i map, na_ które Prądzyński powołuje się- w _Memoriale. 

59 Archiwum Rodziny Pawlikowskich w Zakopanem, Zbiory J. H. Dąbrowskiego, 
rkps 10 pt. „Preliminaria budżetowe budowy Kanału Augustowskiego lata 1823-

-1824". Tytuł rękopisu nadany przez właściciela nie odpowiada w pełni treści zawar
tych w nim materiałów. Liczący 91 kart rękopis zawiera w przeważającej mierze 
wypisy z obcych dzieł w jęz. niemieckim i francuskim,. traktujących o budowie ka
nałów, śluz, statków, produkcji materiałów budowlanych dokonane przez P r ą d  z y ń
s k i  e g o, a nadto pisma oryginalne i kopie dot. różnorodnych zagadnień- związa
nych z budową kanału, bruliony przeliczania miar i skale porównań różnych miar 
długośCi, szcżegółowe wyliczenia i wykazy kosztów prac ziemnych,- budowlanych itp. 
Materiał ten pozwala na głębsze i dokładniejsze wniknięc.ie w proces budowy 
kanału, rzuca- sporo światła na sposoby przygotowywania się Prądzyńskiego i na 
wielkość jego -trudu w początkowym okr·esie budowy. 

60 I. P r ą d z y ń s k i, Pamiętniki, o.c., t. I, str. 101.

24 Studia i materiały 
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g a s1 o nauce budownictwa wodnego. Po nim wymieniony jest: G i 1 1  y, 
Handbuch der Landbaukunst62, i książka zatytułowana: Praktische An
weisung zur Baukunst Schiffbarer Canale63. Nazwiska autora tej pracy 
nie udało się odczytać. Wypisy z powyższych dzieł dotyczą następują
cych zagadnień: regulacji rzek i budowy portów, wytrzymałości różnych 
gatunków drzewa i sposobów jego konserwacji, budowy świdrów, pro
dukcji materiałów budowlanych, a szczególnie wapna, cementu, kitu 
i cegły, oraz sposobów kruszenia kamieni wapiennych, budowy śluz, 
wbijania pali, zabezpieczania kanału przed nadmiarem wody oraz zamu
leniem, czyszczenia śluz, napełnianie wodą wykopanych części kanału, 
przeliczeń cen podanych przez Gilly'ego na ceny polskie za różne prace 
i materiały, takie jak: budowlane, ziemne, murarskie, stolarskie, ślusar
sko-kowalskie, kamieniarskie i inne. Ten szeroki zakres przytoczonych 
zagadnień znajdujących się w wypisach i streszczeniach, a następnie wie
le drobnych wykresów i rysunków, przeliczeń miar, zestawień skal i po
równań różnych miar długości 64 świadczy o rozmiarach trudu Prądzyń
skiego, jaki musiał włożyć, by należycie sprostać otrzymanemu zadaniu. 

Pierwsze czynności Prądzyńskiego po przybyciu 1 5  czerwca 1823 r. 
do Augustowa dotyczyły nawiązania kontaktów z miejscowymi władza
mi i ustalenia kolejności prac wstępnych. Z tych najpilniejszą był objazd 
całego odcinka od Biebrzy do Niemna, a szczególnie okolicy między 
Nettą a Czarną Hańczą. Z tym wiązała się inna sprawa ważna dla dal
szych czynności. Wzdłuż Biebrzy bowiem przebiegała granica oddziela
jąca Królestwo od posiadłości rosyjskich. Dlatego należało uzyskać pozwo
lenie na przechodzenie granicy, na ustawianie sygnałów po drugiej stro
nie rzeki i na organizowanie sobie pomocy w ludziach i sprzęcie. Pisze 
o tym Prądzyński do gen. Haukego, prosząc go o rozpoczęcie starań 
w tej sprawie u gubernatorów grodzieńskiego i białostockiego 65. Już 
w kilka dni później otrzymał odpowiedź pozytywną z dołączonymi do 
niej rozkazami w. ks. Konstantego dla obu wymienionych gubernatorów. 
Te zaś z kolei posłużyły Prądzyńskiemu za podstawę formalną do uzgod
nienia zasad współpracy z władzami rosyjskimi. W piśmie z dnia 6 lipca 
182366 do gubernatora białostockiego prosił go o wystawienie listów ot-

61 Archiwum Pawlikowskich, rkps 10, k. 4-7, 15--17. 
62 Tamże, k. 28-30, 72-78. 
63 Tamże, k. 42-55, 67-68. 
64 Tamże, k. 5, 17, 31, 36---40, 62, 71, 80, 91. 
65 BU KUL, rkps 64, k. 49: Raport P r  ą d z y ń s k i e g o  do H a u k e g o zaty

tułowany „Projekt kanału", Augustów 15.Vl.1823. 
66 Tamże, k. 53, P r ą  d z y ń s k i do gubernatora białostockiego, Białystok 6.VII. 

1823. Za okazaniem listu otwartego władze miały zapewnić w całej guberni: kwate
ry i podwody z ludźmi za. opłatą .3 zł za jedną podwodę parokonną i 1 zł na osobę 
dziennie. Listy otwarte miały być wystawione dla oficerów i konduktorów kwa

termistrz.ostwa: ppłk P r ą d z y ń s k i, kpt. A r  n o 1 d, ppor. H o  r a i  n oraz kondukto
rowie R a k u s a i C z a r n e c k i. 



Ryc. 4. Brulion pierwszego raportu Prądzyńskiego napisany w Augustowie o rozpo

częciu prac wstępnych nad Kanałem Augustowskim. Biblioteka KUL, rkps 64, k. 49. 

24° (371] 



372 CZ. BLOCH 

wartych dla wymienionych w nim osób i nie zatrzymywanie ich przez 

urzędników celnych, a nadto, by gubernator
· 
nakazał władzom miejsco

wym ochronę wszelkich stawianych w terenie znaków pomiarowych. 
Komisji Województwa Augustowskiego przedstawił Prądzyński już na 
wstępie swych prac zamówienia na materiały. Powiadomił ją również 

o konieczności szybkiego wyrąbania drzew rosnących w miejscach wyty

czanych pod kanał 67. W celu przyśpieszenia prac nad pomiarami i zdej

mowaniem terenu wykorzystał Prądzyński wszystkie środki i możliwości. 
W aktach komisarza obwodu augustowskiego trafił na ślad przeprowa
dzonych w latach 1799-1800 pomiarach nad Biebrzą i Nettą przez wła
dze pruskie. Roboty prowadziło wówczas dziewięciu geometrów pod kie
runkiem S c  h ii l e  r a. Prusacy planowali wtedy osuszenie bagien roz
ciągających się nad tymi rzekami. Szczegółowe plany i opisy tych tere
nów miały się znajdować w Białymstoku. Za pośrednictwem gen. Hau

kego Prądzyński chciał je stamtąd otrzymać i zużytkować w swej pra
cyoe. Spośród kilku dalszych pism Prądzyńskiego, powstałych w pier
wszym miesiącu prac rozpoznawczych i dotyczących głównie ich szcze
gółów, przyrządów i narzędzi pomiarowych oraz starań o fundusze69, na 
uwagę zasługują dwa. W pierwszym, z dnia 23 czerwca, donosi on sze
fowi Kwatermistrzostwa o spotkaniu całej grupy wojskowych inżynie

rów rosyjskich pod dowództwem ppułka R o  s n e r a, którzy od kilku 
tygodni zajmują się pomiarami i zdejmowaniem po obu stronach granicy 
rzek: Łoposzny, Tatarki i Biebrzy. Przeprowadzali oni także rozpoznanie 
N etty i Jezior Augustowskich, których pomiary mieli rozpocząć w naj
bliższych dniach. Obecność oficerów rosyjskich przy tych samych zaję
ciach, rozpoczętych - jak wynika z tegoż doniesienia - wcześniej niż 
badania grupy polskiej, była zaskoczeniem dla Prądzyńskiego. Zwra
ca się. o instrukcję w tej sprawie. Dalej informuje o przebiegu prac przy 
zdejmowaniu terenu wzdłuż Jezior Augustowskich i rozpoznaniu rzeki 
Biebrzy w kierunku Łomży7o. Drugie zaś, z 26 czerwca, dotyczy bardzo 
istotnej sprawy, mianowicie sprowadzenia znacznej ilości wody na punkt 
najwyższy między Biebrzą a Tatarką. Od możliwości rozwiązania tego 
problemu zależna była trasa kanałl:l. Dla tego celu prosi Prądzyński o od
bitkę najlepszej mapy rosyjskiej ze sztabu Kwatermistrzostwa, która 
ułatwi mu dokładne rozpoznanie rzek Łopuszny i Swisłoczy. Dopiero po 
takim rozpoznaniu i stwierdzeniu, iż wody ich będą mogły zasilić pro-

67 Tamże, k. 50, P r ą d z y ń s k i  do K. W. Augustowskiego, Augustów, 19.VI. 
Do pomiarów wodnych prosi o złożenie u burmistrza w Augustowie: jednego małego 
kafara do wbijania pali, czterech słupów dł. 12 łokci i grubości 9 cali i 14 dylów dę
bowych dł. po 6 łokci, 6 cali szer., 3 cale grubości oraz o złożenie po pięć pali jak 
poprzednie u burmistrza w Hołynce i wójta w Osowcu. 

68 Tamże, k. 50, P r ą d z y ń s k i  do H a  u k e g  o, Augustów, 19.VI. 
&9 Tamże, k. 53-54. 

70 Tamże, k. 5�51, P r ą d z y ń s k i  do H a  u k e g  o, Lipsk, 23.VI. 
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jektowaną linię, Prądzyński zamierzał przygotować pierwszy raport 
z projektem trasy kanału łączącego Narew z Niemnem71. 

O postępach prac dowiadujemy się z dalszych raportów, pisanych 
w połowie lipca. Informuje w nich Prądzyński o napotykanych trudnoś
ciach i przeszkodach w terenie. Ponieważ okolice między Biebrzą a Niem
nem pokrywały na dużych przestrzeniach bagna i gęste lasy. stąd przy 
pomiarach zachodziła konieczność przecinania lasu lub układania dłu
gich mostków na błotach. Podkreśla Prądzyński, że kraina na północ 
od Augustowa w stronę jeziora Wigry i na wschód do Niemna jest praw
dziwą puszczą. Mało tam wiosek, a ludność trudni się wytopem rudy 
żelaznej. Poza tym wystąpiły również trudności natury technicznej i ka
drowej. Z podwładnych Prądzyńskiego tylko jeden kpt. Jerzy A r  n o 1 d 
miał dobre przygotowanie i doświadczenie praktyczne. Pozostali „polecają 
się tylko dobrą chęcią" 72• Mimo tych niedociągnięć i napotykanych trud
ności zapewnia gen. Haukego, iż dołoży starań, aby nie wyprzedził go 
zespół rosyjski, złożony z oficerów o dużym doświadczeniu. Podaje Prą
dzyński także nowe szczegóły o tej konkurencyjnej grupie, z którą 
w myśl nowego rozkazu miał uzgodnić współdziałanie. Dowódca jej, 
wspomniany podpułkownik Rosner, przysłany został przez ks. Wirtem
berskiego z zadaniem rozpoznania kraju, które ma umożliwić przeprowa
dzenie linii komunikacyjnych, m.in. i kanału. Opisuje szeroko prace 
Rosjan. Ażeby nie pozostać w tyle za nimi, prosi Prądzyński o dobryc� 
rysowników i dwa stoliki pomiarowe73• Dnia 1 5  lipca, a więc w miesiąc· 
po przybyciu do Augustowa, zakończył Prądzyński ogólne rozpoznanie 
Supraśli, Świsłoczy, Biebrzy, Loposzny, Netty i Hańczy. Przesyłając 
o tym raport gen. Haukemu z ogólnym planem dalszych prac dołączył 
do nich pierwszy szkic trasy kanału74. W początkach sierpnia ukończono 
triangulację na przestrzeni od miejscowości Sopoćkinie przez Lipsk i Szta
bin do Augustowa i rozpoczęto zdejmowanie jezior augustowskich i prze
strzeni między nimi a rzeką Hańczą1s. 

Innego zupełnie zagadnienia dotyczy wspomniany na wstępie raport 
o klasztorze wigierskim, świadczący nie tylko o bystrej obserwacji Prą
dzyńskiego, ale także o gospodarności i wrażliwości społecznej. We wstę
pie obszernego raportu opisuje położenie klasztoru kamedułów na pół
wyspie Jeziora Wigierskiego, który wraz z należącymi doń dobrami został 
skasowany przez rząd pruski. Piękne zabudowania stoją puste i coraz bar
dziej niszczeją. Przebywał tam w tym czasie tylko jeden ksiądz, ale bez 

71 Tamże, k. 51-52, P r  ą d z y ń s k i  do H a u k e g o, Wizna, 26.VI. 
72 Tamże, k. 55 i 57, P r ą d z y ń s k i  do H a  u k e g  o, $wieck, 15 i 20.VII. 
73 Tamże, k. 56. 

7• Tamże. W zakończeniu raportu P r ą d z y ń s k i  pisze: „Jest to pierwsza tak 
znaczna hydrauliczna robota, do której zdarza mi się być użytym". 

7s Tamże, k. 60, P r ą d  z y ń. s k i  do H a  u k e g o, Augustów, 2 i 15.VIII . .  
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żadnych środków utrzymania. Wszystkie wartościowe dzieła sztuki prze
niesiono do świątyni budowanej w Suwałkach. Prądzyński twierdzi, iż 
podobno nikt nie uczęszcza tam na nabożeństwa. Następnie proponuje, 
aby w Wigrach znieść zupełnie świątynię, a w budynkach klasztornych 
założyć fabrykę wyrobów żelaznych i stalowych 76. W ten sposób wyko
rzystane zostałyby budynki, które niepotrzebnie niszczeją. Powstaniu 
w tym rejonie zakładu przemysłowego - czytamy w raporcie - sprzyja 
wiele okoliczności, a przede wszystkim taniość siły roboczej i środków 
utrzymania. Rzeka Hańcza, wypływająca z jeziora, służyłaby fabryce 
za kanał żeglugi wewnętrznej. Fabryka podniosłaby gospodarczo cały 
obwód augustowski n, a przy jej urządzaniu można skorzystać z pomocy 
i doświadczeń „zakładów agnielskich gen. Paca", znajdujących się w nie
dalekim sąsiedztwie. Wskazał także sposoby znalezienia środków finanso
wych na urządzenie fabryki. 

Nie znamy dalszego biegu omówionego powyżej raportu. Podziwiać 
jednak musimy wielkie poczucie odpowiedzialności Prądzyńskiego za 
powierzone mu zadanie, dbałość o przyszłość kraju oraz jego śmiałe, nowe 
pomysły. 

Prace nad zdejmowaniem terenu i wytyczaniem trasy kanału postę

powały. W raporcie z 1 5  września donosił Prądzyński o koncentracji prac 
w rejonie między Augustowem, Wigrami i rzeką Hańczą. Na ponaglenia 
z Warszawy, by do końca roku je ukończyć, odpowiedział, iż nie jest pe

wien, czy na czas podoła zadaniu. Wymieniał powody i trudności i wspo
mina! o ulewnych deszczach, które czynią niedostępnymi tereny pod
mokle. Nie pominął on w raporcie wspomnianej już grupy rosyjskiej 
ppłka Rosnera i podał dalsze szczegóły. Informacje uzyskiwał od niektó
rych oficerów rosyjskich. Wynikało z nich, iż Rosner otrzymał z Peters
burga nowy rozkaz pośpiesznego prowadzenia prac nad kanałem pod 
groźbą utraty stanowiska, bez względu na tę samą pracę komisji polskiej 
pod kierunkiem Prądzyńskiego. Nadmienia w zakończeniu, iż pośpiech 
grupy rosyjskiej powoduje niedokładność w pracy7•. Do sprawy tej po
wraca Prądzyński znowu w piśmie z 1 października, co wydaje się zro
zmniałe z uwagi na konkurencyjną działalność Rosjan. Objęli oni zasię
giem prac te same tereny nad rzeką Hańczą i Jeziorami Augustowskimi, 
co grupa polska. Dowódca oficerów rosyjskich otrzymał ponowny rozkaz 

76 BU KUT ... , rkps 64, k. 58 i 59. Raport o klasztorze Wigiersk:im1 Augustów, 

2.VlII; k. 59; uI\i.niemałbym, iżby wypadało skasować zupełnie świątynię w Wigrach : 

co jest jeszcze do zużytkowania przenieść do reszty do Suwałk, a w budynkach klasz

tornych założyć fabrykę, np. wyrobów żelaznych i stalowych, ponieważ ruda napełnia 

okolice". 

n Tamże, ,.Założenie pomienionej fabryki byłoby bardzo dobrym sposobem do 

podniesienia obwodu augustowskiego� w którym do jakiego stopnia nędza pospól

stwa doszła, trudno sobie wystawić". 

7a Tamże. k. 77, P r ą d  z. y ń s k i  do H a  u k e g  o, Augustów, 15.IX. 
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przygotowania „jakiegokolwiek projektu prac do końca 1823 r." pod 

groźbą już nie tylko utraty stanowiska, ale usunięcia z korpusu inżynie

rów79. Od takich metod i atmosfery jaskrawo odróżnia się wysiłek pol

skiej komisji. Po z górą trzymiesięcznych pracach w terenie zawiadamia 
Prądzyński swe dowództwo, iż żadną miarą nie będzie on mógł ukoń

czyć całości prac przed zimą i przedłożyć gotowego projektu. Przygoto
wuje natomiast szczegółowe sprawozdanie, na podstawie którego można 

będzie powiedzieć, czy jest możliwość przeprowadzenia kanału, a nastę

pnie wytyczyć dokładnie jego trasę, podać przybliżoną długość i "W-reszcie 

stwierdzić ogólne spadki wód, co pozwoli określić ilość śluz po obu stro

nach punktu podziałowego. Na podstawie powyższych danych można bę

dzie określić kosztorys prac i przygotowywać materiały budowlane ••. 

W końcu szkicuje Prądzyński ramowy terminarz prac, mianowicie: 

w 1824 można stworzyć dokładny projekt kanału i rozpocząć roboty, je

sienią tegoż roku można założyć fundamenty pod śluzy, a zakończyć ich 

budowę wiosną 1825 r. „Bardziej przyśpieszyć wykonanie kanału nie 

zdoła choćby i największa usilność inżynierów rosyjskich" •!. 

Odrębne zagadnienie stanowi organizacja pracy w terenie, ilość grup 

samodzielnych i używanych do pomocy robotników, instrumenty niwela

cyjne•• i do pomiaru szybkości biegu wód " oraz głębokości jezior, współ

praca z miejscowymi władzami i ludnością, techniczne wyznaczenie trasy 
kanału itp. Do całkowitego wyjaśnienia tego zagadnienia brak jest danych. 

Z nielicznych wzmianek w rozkazach i raportach Prądzyńskiego wiemy, 

iż cały zespół polski pracował najczęściej w dwóch grupach: jedna z Prą

dzyńskim i podporucznikiem Julianem P i ę d z i c k i m, druga z kapita

nem A r n o 1 d e m i podporucznikiem Wincentym H o r a i n e m. 

Prądzyński jako kierownik całości prac odbierał od pozostałych oficerów 

" Bt: KUL, rkps 64, k. 77, P r ą d z y ń s k i  do H a  u k e g o, Jatwieź, 1.X.1823: 

„Z tego jako z wszelkich rozmów z temiź- ofic�ami zdawało mi się poznać� iż. ich 
Naczelnik w Petersburgu dowiedziawszy się o mojej misji, pragnie rychlejszym 
przedstawieniem swojego raportu i projektu poc�wycić wykonanie tego tak waZnego 
i interesującego dzieła i mieć stąd sławę, korzyść i zasługę". 

s;:. Tamże, „Powyższe wskazuje, iź: chociażby nawet chciano przystąpić do roboty 
bez żadnej zwłoki, nasza robota będzie do tego dostateczną,;. 

at Tamże, k. 88. 
82 Z instrumentów najczęściej wymieniane są busole, niWele z cefownikami, 

nadto duże i małe stoliki do nanoszenia na poszczególne sekcje zdejmowanych 
części terenu. 

113 BU KUL1 rkps 641 k. 79, P r ą d z y ń s k i  do kapitana G r a b o w s k i e g o� 
Augustów, 20.X.: „Proszę pana Kapitana o przysłanie mi do pomiaru szybkości biegu 
wód kuli wydrążonej z mosiężnej blachy i wypolerowanej, mającej ośm cali śred� 
nicy, dziurkę o kilku liniach do nalewania w nią wody za pomocą lejka. Dziurka 
zawarta być ma śrubką opatrzoną w uszko, do któtego ostatniego prz.ywiąz}'-wać 
się będzie sznur cienki jedwabny, mający piętnaście sążni długości, obwinięty na 
Z\vijaczkę metalową". 
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raporty i sprawozdania z przebiegu wykonywanych czynności, często 
wyjeżdżał w różnych sprawach, pozostawiając ludzi przy wyznaczonych 
zajęciach. Arnoldowi jako najstarszemu stopniem oficerowi po sobie pole
cił zbieranie szczegółowych wiadomości o statkach używanych do żeglugi 
na Niemnie, np. co do ich długości, szerokości, głębokości zanurzenia 
i wagi spławianych na nich towarów, a także innych wiadomości „zdadzą
cych się do budowy kanału" 84. W miarę potrzeb zespoły wynajmowały 
podwody, ludzi i kwatery. Szczególnie dużą pomoc oddawali weterani 
w Augustowie, opłacani według ustalonych stawek. Z komendantem tych
że pozostawał Prądzyński w ciągłym kontakcie. 

W początkach listopada zwróciJ się Prądzyński do gen. Haukego 
z prośbą o wydanie rozkazu powrotu całej grupy do Warszawy ze względu 
na późną porę roku. W jednym z raportów tak uzasadniał konieczność 
przerwania prac. „Krótkość dni, słoty odmieniające się kolejno z mrozami 
sprzeciwiają się już robocie w polu i czynią takową nie wynagradza
jącą podjętej pracy i łoźonych kosztów, przymuszając mnie zatem do 
ściągnięcia w tych dniach komendy mojej do Augustowa" B5. W końcu 
listopada wyjechał Prądzyński do Warszawy. Na miejscu na okres zimy 
1823/24 pozostawił tylko jednego konduktora, Jana R a k  u s  ę, z którym 
miał współdziałać przy realizacji wyznaczonych zadań na okres zimowy 
komendant weteranów w Augustowie. Zadania te sprecyzował Prądzyń
ski w specjalnej dwudziestopunktowej instrukcji. Zawierała ona wysz
czególnioną kolejność prac i termin ich wykonania. Wyniki miały być 
natychmiast przysyłane Prądzyńskiemu do Warszawy. A więc w pierwszej 
kolejności konduktor Rakusa miał dokończyć zdejmowanie jezior Wigry, 
potem Serwy. Termin wykonania do Nowego Roku. Dalej dokonać po
miaru głębokości jezior w kolejności: Necko, Białe, Studzieniczne, Sajno, 
Staw Sajenkowski, Serwy i wszystkich jezior od Rudy Gorczyckiej aż do 
Mikaszówki. Następnie przy pomocy doświadczonych rybaków i metodą 
wyrąbywania przerębli w odpowiednich odległościach � przeprowadzić 
sondowania linii prądów płynących w kierunku najgłębszych miejsc na 
wymienionych powyżej jeziorach. Wreszcie w okresie roztopów i wyle
wów wiosennych Rakusa · miał obowiązek zaznaczenia w terenie, na 
wszystkich rzekach i jeziorach włącz.onych do trasy kanału, wysokości 
przyboru wód i zasięgu wylewówB6. 

Instrukcja Prądzyńsk�ego wskazuje na prace, które nie zostały ukoń
czone oraz podkreśla szeroki zakres i grwttowność badań terenowych. Wy
znaczone w instrukcji ścisłe terminy wykonania poszczególnych prac 

84 Tamże, k. 78-79, P r ą d  z y ń s k i  do kapitana A r  n o l d a, Augustów, 19..X. 

Dnia 20.X. P r  ą d z y ń s k i  donosił H a  u k e m  u o przybyciu do jego komendy ppor. 
P i ł s u d s k i e g o. 

85 Tamże, k. 79, P r ą d z y ń s k i  do H a  u k e g  o, Augustów, 1 i 12.XI. 
88 Tamże, k. 80-82, Instrukcja P r ą d  z y ń s k i e  g o  dla konduktora sztabu kwa

termistrzostwa R a k  u s  y, Augustów, 26.XI.1823. 
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Ryc. 5. Bruliony kolejnych raportów Prądzyńskiego z Augustowa do gen. Haukego z okresu końcowej fazy rozpoznania. terenu pod budowę Kanału Augustowskiego. Ze zbiorów Bibl. KUL, rkps 64, k. 79. 
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Ryc. 6. Pierwsza strona memoriału Prądzyńskiego o połączeniu Narwi z Niemnem. 
Ze zbiorów Biblioteki Uniw. KUL, rkps 65, k. 256. 
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świadczyły o pośpiechu Prądzyńskiego. Można z tego wnioskować, iż nie 
chciał on ustąpić pierwszeństwa konkurencyjnej grupie rosyjskiej. 

Pozostaje jeszcze do omówienia jedno zagadnienie, wykraczające swym 
zasięgiem poza ramy prac technicznych. Jest to sprawa oddźwięku, jaki 
sprawa budowy kanału znalazła w krajach sąsiednich, w tym wypadku 
w Prusach, najbardziej zainteresowanych z uwagi na rozpoczętą wojnę 
celną z Królestwem. W raporcie z 12 listopada donosił Prądzyński, iż . 
na podstawie zebranych przez niego informacji „.„wieść o robotach przed
sięwziętych dla połączenia Narwi z Niemnem i Niemna z Dźwiną rzuciła 
postrach w krajach pruskich", szczególnie w sferach kupieckich Królewca 
i Kłajpedy. Pisze następnie o wyprawie dwóch osobników, niejakiego 
Lejnge, radcy podatkowego spod Jurborka, i pana Eike, którzy „usku
tecznili podróż w nasze granice, jak się zdaje z wyższego polecenia, dla 
zebrania pewnych wiadomości w tej mierze". Z wyprawy tej wynieśli 
oni przekonanie o realnych możliwościach zbudowania nowego połącze
nia wodnego z morzem „w przeciągu niewielu lat"87• 

Tyle wiadomości o pracach Prądzyńskiego w 1823 r. Okres zimowy 
poświęcił on na przygotowanie projektu w postaci memoriału. Uwzglę
dnił w nim także wszystkie dane, które zbierał pozostawiony w Augu
stowie na całą zimę konduktor Rakusa. Z tego można wnosić, iż projekt 
swój ukończył Prądzyński późną wiosną 1824 r. Memoriał napisany jest
w języku francuskim i składa się z dwóch zasadniczych części: części 
opisowej i drugiej, zawierającej dziesięć załączników ze szczegółowymi 
wykazami kosztów budowy poszczególnych odcinków i budowli archi
tektoniczno-inżynieryjnych. Nie zachowały się, jak już wspomniano, plany 
i rysunki, stanowiące jeden z głównych elementów projektu, które we
dług słów Prądzyńskiego były „bardzo starannie wypracowane" 88. Memo
riał poprzedzają uwagi ogólne, dotyczące znaczenia budowanego kanału. 
Prądzyński stara się uwypuklić znaczenie polityczne i gospodarcze kanału. 
Ponieważ ujścia rzek Polski i Litwy znajdują się w państwach obcych, 
czytamy dalej, przeto niezależnie od owych państw połączenie z morzem 
uwolni handel polski od tranzytu i jednostronnych posunięć tych państw. 
Ułatwi ono także handel wewnętrzny rozległych regionów i zapewni 
Polsce i Litwie stosunki z krajami całego świata. Uwagi te kończy 
zdaniem: „wiemy wystarczająco, ile dobra odpowiednie połączenia przy
noszą narodom cywilizowanym" 89. Po czym następuje krótkie zestawie
nie wyników prac w latach 1823 i 1824, które dają pewność, że zbudowanie 
kanału będzie możliwe. Przebieg linii żeglugowej od Narwi do Niemna 
wygląda następująco: rzekami Biebrzą i Nettą do Augustowa, a stamtąd 
aż do Czarnej Hańczy linią jezior: Necko, Białe, Studzieniczne, Orle, Pa-

87 Tamże, k. 79, P r ą d z y ń s k i  do H a  u k e g o, Augustów, 12.Xl. 
B8 I. P r ą d z y ń s k i, Pamiętniki, o.c„ t. I, str. 103. 
8s BU KUL, rkps 65, k. 256. 
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niewo, Krzywe, Mikaszewo, Mikaszówka. Jeziora zostaną połączone kana
łami kopanymi. Najdłuższy z tych kanałów, przecinający dział wodny, 
oddzielający dopływy Narwi od dopływów Niemna, zostanie wypełniony 
wodą z jez. Serwy. Od Mikaszówki aż do Niemna trasa kanału będzie 
przebiegać wzdłuż rzeki Hańczy do jej ujścia przy wsi Warwiszki nie
daleko Grodna. Długość całej linii będzie wynosiła 170 wiorst, czyli 24 

. mile, a kursować będą mogły po niej berlinki do 140 stóp dł. i 19 szer. 
o możliwości obciążenia 1 OOO cetnarów każda eo. 

Po tych uwagach wstępnych następuje właściwe, szczegółowe roz
winięcie memoriału. W poszczególnych częściach, z których każda ma 
odrębny tytuł, z ogromną dokładnością opisano wszystko to, co dotyczy 
całości rozpoznania i prac przewidzianych do wykonania. Znalazły się 
więc tam takie zagadnienia, jak: długość i szerokość rzek, ich głębokość 
i szybkość biegu, ilość zakoli i planowanych przecięć, ilość wznoszonych 
tam i rodzaj materiałów, z których będą budowane, opis terenu pod 
względem wytrzymałości gruntu, pochyłości terenowe i wysokość poło
żenia nad poziomem morza, powierzchnie jezior, ich głębokość i znajdują
ca się w nich ilość wody; dane dotyczące sztucznych przekopów i drogi 
holowania urządzonej nad kanałem, szczegóły konstrukcji inżynieryjnych, 
ilość i miejsca śluz, sposoby doprowadzania wody do niektórych części 
kanału w celu wyrównania poziomów, ilość budowanych mostów i domów 
dla obsługi i wreszcie, w części drugiej memoriału, szczegółowe koszto
rysy wszystkich zaplanowanych prac. Wyliczone powyżej przykłady dają 
ogólny obraz różnorodności zagadnień zawartych w memoriale. By nie 
zaciemniać przejrzystości opisu drobnymi szczegółami, w dalszych wywo
dach podane zostaną tylko zagadnienia najważniejsze, tj. te, które są 
niezbędne do zrozumienia wielkości przedsięwzięcia, jakim był Kanał 
Augustowski. Wyodrębniono trzy grupy zagadnień, mianowicie: linię 
żeglugi z uwypukleniem głównych prac, konstrukcje inżynieryjno-archi
tektoniczne i profil kanału oraz zaopatrzenie go w wodę91. 

1 .  L i n i a ż e g 1 u g i. Rozpoczyna ją Prądzyński od opisu rzeki Bie
brzy 92, a ściśle - odcinka od ujścia jej do Narwi aż do wpadającej do 
niej rzeki Netty. Odcinek ten liczył w rzeczywistości 50 600 sążni i miał 
być w myśl projektu skrócony do 36 800 sążni dzięki wyprostowaniu za 
pomocą 37 przecięć. Dalszą część tej linii stanowi rzeka Netta, która 
z 23 220 sążni zostanie tymże sposobem skrócona do 1 8  457 sążni za po-

90 Tamże, k. 256--257. 

91 Najczęściej występujące w memoriale określenia: stopa = 28,8 cm; cal = 2,4 cm; 
wiorsta - 1066 m; sążeń - 172,8 cm; łokieć - 57,6 cm. 

92 Prace rozpoznawcze na tej rzece były prowadzone wspólnie przez inżynierów 
polskich i rosyjskich. Zgodnie z ustalonym podziałem Rosjanie zajmowali się częścią 

bliższą Narwi, dalszą Polacy i tę tylko część uwzględnił P r ą d  z y ń s k i w memoriale 
(BU KUL, rkps 65, k. 258). 
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mocą 57 przec1ęc. Zasoby wody tej rzeki miały być w okresie letnim 
zasilane zapasami zgromadzonymi w jeziorach Necko, Białym i Studzie
nicznym oraz w jeziorze Sajno. Umożliwi to śluza nr I w Augustowie. 
W projekcie jest również mowa o ewentualnej potrzebie budowy śluzy 
również w pobliżu Białobrzegów. Na obu wymienionych wyżej rzekach 
zostaną zlikwidowane za pomocą zapór i obudowań bocznych z wikliny, 
kamieni i ziemi rozgałęzienia i rozlewiska, a płytkie miejsca będą po
głębione93. Połączenie między Nettą a Hańczą bierze swój początek w 
Augustowie, dalej idzie przez jez. Necko dł. 800 sążni, następnie Klono
wnicą do J ez. Białego i tymże jeziorem na przestrzeni 3000 sążni. Stąd 
zostanie wykonany przekop do Jez. Studzienicznego, na którym linia 
żeglugi wynosi 1800 sążni. Od Jez. Studzienicznego do rzeki Ptaszek wy
kopany zostanie kanał dł. 2400 sążni, który przedłużony rzek� aż do 
Rudy Gorczyckiej będzie stanowił punkt podziału linii żeglugi na dłu
gości 3900 sążni; jego powierzchnia będzie się znajdowała o I stopę 1 1  cali 
powyżej Narwi przy ujściu Biebrzy i 1 35 stóp IO cali powyżej Niemna 
przy ujściu Hańczy. Punkt podziału będzie zamknięty śluzą nr 2 w Jez. 
Studzienicznym, a z drugiej strony w Rudzie Gorczyckiej śluzą nr 3. 
Z Rudy Gorczyckiej linia żeglugi przebiegać będzie rzeką do Jez. Orlego. 
przecinając je na dł. 450 sążni, a stamtąd do jez. Paniewo - przekopa
nym kanałem dł. 500 sążni. Takiż przekop dł. 240 sążni połączy jeziora 
Paniewo i Krzywe, na którym zostanie zbudowana śluza nr 4, dwukomo
rowa. Na tym ostatnim jeziorze zostanie przecięty kanałem dł. 380 sążni 
wysuwający się cypel, po czym linia przebiegać będzie rzeką Perkuć 
na dł. 500 sążni aż do u jścia jej do jez. Mikaszewo, gdzie zostanie zbu
dowana śluza nr 5. Z jez. Mikaszewo dł. 1400 sążni, na którym zostaną 
przekopane dwa cyple i połączenie między jez. Mikaszewo i Mikaszówka, 

93 BU KUL, rkps 65, k. 259-263. P r ą d z y ń s k i  wyjaśnia także, dlaczego linia 
żeglugi nie została poprowadzona od Netty w pobliżu Białobrzegów ku Hańczy przez 
Sajownicę i jezioro Sajno, lecz skierowano ją przez jez. Necko tuż pod Augustowem. 
Na zmianę kierunku wpłynęła decyzja rządu, który chciał podnieść gospodarczo 
Augustów. Nadto linia prowadzona wzdłuż jezior zmniejszała koszta przekopów, 
ponieważ skracały się one o 10 OOO sążni. To niewielkie stosunkowo zboczenie od 
najkrótszego kierunku stwarzało okazję do urządzenia portu w tym jedynym mieście, 
leżącym w systemie wielkich jezior, położonego na stosunkowo wysokim i suchym 
brzegu Netty. Na konieczność zbudowania portu w Augustowie zwraca uwagę P r ą  -
d z y ń s k i i wskazuje miejsce na jego lokalizację. Otóż przestrzeń pomiędzy młynem 
augustowskim a jeziorem Necko, zajmująca powierzchnię 67 500 sążni kw„ byłaby 
doskonałym miejscem dla postoju statków w ilości nawet tysiąca. Taki port w środku 
długiej linii żeglugowej oddałby nieocenione usługi żeglarzom, dając im schronienie 

na okres zimowy, na okresy wypoczynku w ciągu długiej podróży oraz możność 
naprawy uszkodzonych statków. Stworzenie takiego portu rzecznego, czytamy dalej 
w memoriale, „„. przyczyniłoby się nieskończenie dla rozkwitu bogactwa miasta 

Augustowa". Brzegi tego portu byłyby obudowane wałami, a z czasem, kiedy żegluga 
na tej linii osiągnęłaby pewien rozwój, zamiast wału można by zbudować do strony 
miasta nadbrzeże murowane. 
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linia przejdzie przez jez. Mikaszówka dł. 420 sążni. Z kolei przetnie staw 
przed wsią Mikaszówka, który zostanie przedłużony wzdłuż doliny cią
gnącej się aż do Hańczy, gdzie zostaną zbudowane śluzy nr 6 i 7; ta 
ostatnia już na rzece Hańczy. Cała zatem linia łącząca Nettę z Hańczą 
wyniosła 15 900 sążni, z czego na jeziora przypada 8700 sążni, a na kanały 
przekopane - 3300 sążni 94_ Rzeka Hańcza od miejsca wejścia do niej 
kanału w Mikaszówce aż do Niemna ciągnie się na dl. 27 500 sążni, co 
można skrócić przez sprostowania do 15  120 sążni. W tym celu należy 
wykonać 40 przekopów. W celu utrzymania właściwego poziomu i głę
bokości wody oraz uregulowania jej prędkości należy zbudować cztery 
śluzy: nr 8 pod Strzelcami powyżej Kurzyńca, nr 9 w Wólce, nr 10  
w Czortku i nr 1 1  dwukomorową powyżej Kadysza95• 

2. K o n s t r u k c j e i n ż y n i e r y j n o - a r c h i t e k t o  n i c z n e.
Z jedenastu zaprojektowanych przez Prądzyńskiego śluz 9 miało być 
jednokomorowych i 2 (nr 4 i 11 )  dwukomorowe. Nadto zaprojektowane 
zostały liczne upusty i jazy. Sluzy miały wyrównywać spadek wody od 8 do 
12  stóp każda. Budowa ich została zaprojektowana według dwóch wzorów, 
w zależności od możliwości finansowych. Pierwszy wzór zakładał budowę 
śluz całkowicie murowanych z wyłożonym kamieniami dnem, drugi zaś 
zakładał tylko obudowania murowane, a dno ułożone z bali drewnianych. 
Na odcinku od Netty do Hańczy projekt przewidywał budowę siedmiu 
mostów komunikacyjnych, m.in. w Klonownicy i w innych miejscach 
na kanale. Mosty na jazach miały być stałe, na kanale natomiast - pod
noszone, z dwóch przęseł. Przy każdej śluzie i przy mostach w Klonownicy 
i Augustowie miał być wybudowany dom dla obsługi i jeden dom dla 
pobierającego opłaty za żeglugę. Razem dziesięć domów. Budowę dal
szych siedmiu mostów zaprojektował Prądzyński na rzece Hańczy, m.in. 
w Kurzyńcu, Wólce, Zaciszu i Kadyszu, a do obsługi śluz i mostów 
dalszych dziesięć domów. Łącznie na całej długości - 14  mostów i 19
domów dla obsługi96. 

3. P r o f i 1 k a n a ł u i z a o p a t r z e n i e g o w w o d ę. Ze 
względu na nierówności terenu profil kanału nie mógł być jednolity na 
całej długości. Jednak w projekcie Prądzyńskiego został tak uregulowany, 
by szerokość dna kanału nie była większa niż 40 stóp, zgodnie z roz
miarami berlinek, a głębokość 5 stóp. Po jednej stronie kanału miała być 
urządzona droga do holowania statków. Szerokość jej projektowano na 
co najmniej 2 sążnie. Nadto do odprowadzania wody deszczowej miały 
być wykopane rowy boczne, a posadzone drzewa miały upiększać drogę 

94 BU KUL, rkps 65, k. 259, 264. 
95 Tamże, k. 265-266. 
9& Tamże, k. 264, 266. 
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Ryc. 7. Jeden z załączników do memoriału Prądzyńskiego z wyszczególnieniem wy
datków na budowę Kanału Augustowskiego. Ze zbiorów KUL, rkps 65, k. 282. 
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i kanał. Prądzyński przewidywał, że gdy rozwinie się już dobrze żegluga, 
przez kanał będzie przepływało do 3 tys. statków rocznie. Zużycie wody 
dla tej ilości w ciągu roku obliczył na 300 924 OOO stóp 3• Jako główne 
rezerwuary wody w projekcie wskazuje się na jeziora Serwy i Wigry s1. 

Wreszcie dla dopełnienia całości należy przedstawić najważniejsze 
dane z kosztorysów szczegółowych, zajmujących ponad połowę memoriału. 
Wszystkie prace i materiały użyte w celu doprowadzenia rzeki Biebrzy 
do stanu używalności jako części arterii komunikacyjnej miały wynieść 
1 155 OO zł, a rzeki Netty - 1 083 OOO zł98, całość zaś prac ziemnych dla 
połączenia Netty z Hańczą - 1 615 OOO zł: Koszt budowy jednej śluzy 
według wzoru nr 2, tzn. śluzy, której dno miało być wyłożone drzewem 
zamiast kamieni, przewidywany był na 260 OOO zł99. Natomiast koszt 
budowy jednej śluzy według wzoru nr 1 - 340 OOO. Koszt jednego upu
stu - 49 OOO, a jednego jazu - 181 OOO. Ogółem całość wydatków zwią
zanych z budową linii łączącej Nettę z Hańczą miała wynieść w myśl 
projektu 4 020 OOO, na rzece Hańczy zaś - 3 069 OOO 100. Łącznie zatem 
koszt budowy linii żeglownej od środka rzeki Biebrzy aż do Niemna, 
łącznie z kosztami przewidzianymi na zarządzanie budową, na różne 
inspekcje i wydatki nadzwyczajne, na co zaprojektowano 175 OOO zł, miał
wynieść 9 500 OOO zł 101 . 

Z omówienia powyższego widać, iż projekt Prądzyńskiego stanowi 
dzieło dużej miary. Nie obejmował on wszystkich zagadnień związanych 
z tak wielką inwestycją, co jest zrozumiałe z uwagi na pośpiech, upraw
nienia autora projektu i brak decyzji  odgórnych. Pominięte zostały w kosz
torysach takie sprawy, jak: budowa portu w Augustowie i nabrzeża oraz 
odszkodowania dla właścicieli za wywłaszczone posiadłości zajęte pod 
budowę kanału. Modyfikacji uległy także niektóre założenia techniczne. 
Wszystko to jednak nie może obniżyć wartości projektu Prądzyńskiego. 
W początkach 1825 r. sprawa kosztów budowy kanału znalazła odbicie 
w korespondencji L u b e c k i e g o ze St. G r a b o w s k i m. Wynika 
z niej, że car Aleksander i min. Lubecki zgodnie oceniali koszt budowy 

91 Tamże, k. 262, 263. 
98 Tamże, k. 268-270. 
99 Tamże, k. 270--274. Kosztorys szczegółowy przedstawiał się następująco: prace 

ziemne 9300, roboty ciesielskie 53 570 zł 15 gr, murarskie 14 612, kamieniarskie 7725, 
kowalsko-ślusarskie 15 068, faszyny 300, przewóz drzewa 6901, materiały murarskie 
80 300, wydatki nadzwyczajne 81 523 zł 15 gr. 

10fl Tamże, k. 275-280. 
101 Tamże, k. 282-283. W dołączonych do kosztorysu załącznikach P r  ą d z y ń s k i 

wyjaśnia, że gdyby budowano śluzy według wzoru nr 1, wówczas koszt budowy 
każdej zwiększy się o 82 OOO, ponieważ projekt przewidywał 11 śluz, w tym dwie 

dwukomorowe, co daje w kosztorysie 13 śluz i łączną sumę 1 066 OOO. Nadto od
powiednio powiększyłyby się koszty budowy upustów i jazów o 234 OOO - razem 
l 300 ooo. 
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na sumę 10 milionów złotych 102, co potwierdza trafność obliczeń Prądzyń
skiego. Wreszcie trzeba przytoczyć jeszcze fakt niemałej doniosłości. Oto 
z dwóch zespołów pracujących nad przygotowaniem projektu kanału, 
polskiego i rosyjskiego, zwycięzcą okazał się zespół polski, na którego 
czele stał Ignacy Prądzyński. 

Trudniejszy do wyodrębnienia jest następny etap pracy Prądzyńskiego, 
mianowicie przy budowie kanału. 

Wiadomości o przebiegu budowy i wykorzystaniu kanalu 

Do powyższego zagadnienia dostępne są tylko bardzo szczupłe zasoby 
źródłowe. Składają się na nie głównie: protokoły posiedzeń Rady Admi
nistracyjnej Królestwa Polskiego 103 z lat 1824-1830, w których sporo 
miejsca zajmuje sprawa budowy Kanału Augustowskiego. Następnie do
tyczące wykorzystania kanału akta władz Komisji Województwa Augu
stowskiego, przesyłane do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych oraz do 
Komisji Przychodów i Skarbu z lat 1862-63104• W papierach tych znaj
dują się także informacje o okresach wcześniejszych oraz o stanie różnych 
budowli, podlegających dyrekcji kanału. Uzupełnieniem ich są liczne 
drobne wzmianki źródłowe zebrane w innych zespołach, a nadto źródła 
drukowane i nieliczne opracowania. 

Pierwszą urzędową wiadomość o wyasygnowaniu 500 OOO zł na roz
poczęcie budowy kanału znajdujemy w protokole Rady Administracyjnej 
z dnia 29 czerwca 1824 r. 105 Suma ta oddana została do dyspozycji w. ks. 
Konstantego. O wiele więcej danych zawiera protokół Rady Administra
cyjnej z 27 lipca tegoż roku 100. Czytamy w nim, iż na posiedzeniu na
miestnik podał do wiadomości dwa pisma: pierwsze w.ks. Konstantego 
dotyczyło środków przygotowawczych, które już przedsięwzięto dla roz
poczęcia robót przy budowie kanału, drugie natomiast stanowiło kopię 
szczegółowego raportu gen. Haukego o tych samych sprawach z dolą-

1o2 Korespondencja Lubeckiego, o.c., t. II, str. 175-177, G r  a b  o w s k i do L u  -
b e e  k i  e g o, Petersburg, 9.II.1825; str. 181-183 - L u b  e e  k i  do G r  a b o  w s k i e  -
g o, Warszawa, 18.II.1825. W listach tych wymieniona jest suma 7 681 OOO zł jako 
wstępny kosztorys całości prac związanych z budową kanału. Z późniejszych ra
portów dowiadujemy się, iż rzeczywiście kosztorys budowy kanału opiewał począ
tkowo na sumę 7 681 587 zł, co wskazywałoby na fakt, iż w projekcie P r ą d z y ń -
s k i  e g o  próbowano wprowadzić zmiany. Będzie o tym mowa w dalszych wy
wodach. 

103 AGAD, Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 
t. XII, XIII, XIV, ,XVI, XVII, XVIII (dalej cyt. PRAKP). 

m AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, rkps 6925, k. 3-18. 
1os AGAD, PRAKP, t. XII, str. 192. 
t!Ml Tamże, str. 226-230. 

23 Studia i materiały 
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czonymi doń projektami. Nie znamy treści raportu gen. Haukego, ale 
sporo cennych informacji dostarcza nam dyskusja rady, która rozwinęła 
się wokół zawartych w nim postulatów. Wszyscy ministrowie wypowie
dzieli się zgodnie za tym z projektów, który trasę kanału przeprowadził 
wzdłuż linii jezior i poprzez miasto Augustów; miasto w ten sposób zy
skiwało wielkie perspektywy rozwoju handlowego107• Z powyższego 
stwierdzenia wynika jasno, iż przyjętym projektem był omówiony wcześ
niej projekt Prądzyńskiego. Domyślamy się również, iż owe dwa odrzu
cone projekty były zapewne projektami konkurencyjnej grupy rosyjskiej, 
o której także była już mowa poprzednio. 

Dalszym ważnym zagadnieniem w dyskusji  nad raportem gen. Haukego 
była sprawa rozmiarów projektowanych śluz na kanale. Otóż Hauke pro
ponował, by odpowiadały one rozmiarom przewidzianym na Kanale Win
dawskim, budowanym przez Rosję, tzn. ażeby były małe. Propozycję tę 
rada odrzuciła jednomyślnie. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy, że 
być może mała ilość wody między Dubissą i Windawą nie pozwoliła 
Rosjanom na większe rozmiary kanału i śluz. Strona polska, przeciwnie, 
w połączeniu Narwi z Niemnem może korzystać z obfitych zasobów 
naturalnych w postaci jezior i dlatego uczyni „tę część kanału przystępną 
berlinkom i innym większym statkom na rzekach Królestwa Polskiego 
używanym" 10•. Rozmach i ambicje strony polskiej podkreśla również 
postulowane tempo budowy kanału. Biorąc pod uwagę znaczenie handlowe 
niezależnej od Prusl09 linii komunikacyjnej, łączącej Królestwo z morzem, 

107 Tamże, str. 227. Wybrany projekt „ ... ma niewątpliwą wyższość nad dwoma 
innymi projektami, tak z powodu obfitości wody, którą jeziora w bliskości istniejące 
projektowanemu kanałowi dostarczyć mogą, jak i pod względem wielce przez Radę 
cenionej korzyści, jaka by wynikła z nadania kierunku linii nawigacyjnej przez 
miasto 1Augustów, któremu ta okoliczność zapewniłaby wzrost stosowny do po
łożenia jego handlowego". 

1os AGAD, PRAKP, t. XII, str. 227-228: „Korzyści, jakie stąd odniósłby handel, 
są tak wielkiej wagi, że gdyby nawet wynikła potrzeba wyładowania obiektów 
transportowanych ze statków większych na mniejsze dla wejścia na drugą c:r-ęść 
kanału i gdyby to znaczniejsze za sobą pociągać miało koszta, wszystkie te wszelako 
niedogodności nie zmieniłyby przekonania Rady, ani by mogły wyrównać tej nie
przyzwoitości, jaka by się popełniła przez dobrowolne w zamierzonej operacji za
niedbanie sił, które miejscowość poddaje pod rozrządzenie sztuki". 

109 Sprawa budowy kanału żywo interesowała władze pruskie. Konsul pruskj. 
w Warszawie J. S c h m i d t  w liście do min. spr. zagr. B e r  n s t  o r f  f a  z dn. 
5.VIl.1824 r. pisał m.in. 

"
Es sollen die Pliine und Terrainaufnahmen behufs der

Anlegung eines Kanals von der Diiha nach der Weichsel die Genehmigung des 
Kaisers erhalten haben. Diese grosse Arbeit soll kiinftig beginnen und mOglichst 
schnell betrieben werden". Także w liście z 13.VIIl.1824 r.: „An dem Kanał wird 
im K6nigreich Polen bereits mit grosser T§.tigkeit gearbeitet und es werden wOchen
tlich von hier grosse Transporte Schaufeln und anderer Werkzeuge nach verschiede
nen Punkten abgesandt". „Spodziewam się wkrótce przysłać rysunki i- plany. Gdań
scy kupcy piszą do tutejszych korespondentów, że przez ten kanał Gdańsk będzie 
zrujnowany". (Korespondencja L u b e c k i e g o, o.c., t. II, str. 439 i 441). 
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i „niezliczone korzyści, które by stąd wynikły dla niezależności handlo
wej przemysłu polskiego", ministrowie wyrazili życzenie, ażeby do końca 
1824 r. zostały ukończone nie tylko prace wokół sprostowania rzeki 
Biebrzy, lecz w miarę możliwości również rzeki Netty. W odniesieniu 
zaś do funduszów stwierdzono, że gdyby suma 500 OOO zł, oddana na ten 
rok do dyspozycji w. ks. Konstantego, okazała się niewystarczającą, to 
brakowi temu można zaradzić przez uzyskanie zasiłku z nowego budżetu 
na rok 1825 110• 

Po tych zasadniczych problemach na posiedzeniu omówiono także 
kilka spraw drobniejszych, natury administracyjno-organizacyjnej, .które 
zaproponował gen. Hauke w swym raporcie. Dotyczyły one: ustanowienia 
bezpośredniej komunikacji pocztowej między Warszawą i Augustowem, 
oddania domu w Augustowie, należącego do administracji solnej, na skład 
narzędzi i instrumentów oraz zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia 
dla oficjalistów leśnych za cięcie drzewa potrzebnego do budowy śluz 111. 
Osobnym zagadnieniem stała się sprawa przekraczania rzeki Biebrzy, 
która - jak wiemy - stanowiła granicę między Królestwem a cesarstwem 
rosyjskim. Rada Administracyjna w tymże protokole mocno podkreśla 
i przestrzega przed wszelkiego rodzaju nadużyciami, które mogą wyni
knąć przy przekraczaniu .granicy przez rzemieślników i inne osoby, za
opatrzone w odpowiednie pisemne upoważnienia. Tej właśnie sprawy 
dotyczyło również pismo rosyjskiego gen. B a z a i n e do gen. Haukego 
z dn. 20 lipca 1824 r. 112 

Postanowienia Rady Administracyjnej przekazane zostały do wia
domości w. ks. Konstantego i z kolei do wykonania właściwym organom. 
Z omówionych powyżej zagadnień na czoło wybija się sprawa szybkiego 
tempa budowy kanału. Jest to zrrnwmiałe z uwagi na toczącą się w tym 
okresie wojnę celną z Prusami. Stwarzało to więc i Prądzyńskiemu sporo 
nowych trudności organizacyjno-technicznych. Najpierw należało usta
lić ceny ziemi113 zajmowanej pod budowę kanału i różnych obiektów 

110 AGAD, PRAKP, t. XI!, str. 228 i 229. 

111 Tamże, str. 229. 

112 Tamże, str. 230, Generał B a  z a i n e zwrócił się z prośbą, ażeby wymienieni 
w jego piśmie Jan L a  p e  w i c z  i dwaj starozakonni Mendel S o b  o 1 i Faidisz 
L o p  s e  1 i m, którzy na mocy zawartych kontraktów mieli dostarczać władzom 
rosyjskim rzemieślników, mogli bez przeszkód i bez opłat przekraczać granicę 
Królestwa. 

113 Archiwum Pawliko\vskich, Zbiory J. H. Dąbrowskiego, rkps 10, k. 1, Notatka 
P r ą d z y ń s k i e g o  podająca ceny ziemi w woj. augustowskim. Tak np. za jedną 
włókę ziemi, czyli 30 morgów chełmińskich, płacono przeciętnie 3000 zł. „Za wy
karczowanie jednego morga od 6 do 8 talarów boru sosnowego - a niskiego od 10 
do 12. Cena rządowa - od włóki magdeburskiej zdjęcia szczegółowego - 6 zł, od 
ogółowego zł 4". 

25* 
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z nim związanych; potem ceny za różne materiałyl14 i robociznę 11s i wre�
szcie starania o kwalifikowanych rzemieślników 116. >V związku ze sprawą 
cen za materiały i robociznę, to poza informacjami zebranymi przez 
Prądzyńskiego od różnych osób i z twierdzy Zamościa, gdzie wówczas 

prowadzono znaczne prace budowlane"', sporządzono specjalny kwe
stionariuszna, złożony z trzynastu pytań. Przytaczamy niektóre odpo
wied"zi z owego kwestionariusza. Tak np.: za jeden tysiąc cegły liczono 
50 zł, za dwa korce wapna palonego 6 zł, cetnar żelaza sprowadzonego 
z Warszawy 36 zł, kopa belek o łącznej długości 372 sążni ociosanych 
500 zł, Nadto jest w nim mowa o sadzeniu drzewek nad kanałem, Ru
sinach, zapewne staroobrzędowcach, zamieszkałych w obwodzie sejneń

skim, którzy mieli najlepiej nadawać się do różnych wykopów i prac 
ziemnych, a także wskazane leśnictwa, jak np. Wigry, Buchta i inne, 
gdzie znajdowało się najwięcej drzewa dębowego. Interesujące są także 
wyciągi z kosztorysów Korpusu Inż;:rnierów ll•, które obejmują ceny za 
poszczególne prace i materiały. Urządzenie np. warsztatu stolarskiego 
kosztowało 312 zł, warsztatu kowalskiego 1212 zł 25 gr, a ślusarskiego 
797 zł. Do poważniejszych zakupów należała już sprawa budowy nowych 
berlinek. Wiemy o zamówieniu we wrześniu 1824 jednej berlinki u Ja
kóba E n  g e I h a r  d t a  w Nowym Dvrorze za cenę 80 talarów, wyposa

żonej w żagiel, liny do ciągnienia i trzy okute wfosła ""'· Przeciętną długość 
berlinek obliczano wówczas na 131 stóp długości, 11 szerokości i 4 stopy 
zanurzenia 121. 

1i4 Tamże, k. 31-33, luźne notatki z wykazami cen, np. za zrobienie tysiąca 
cegieł, kiedy sam majster kopie glinę -- 13 zł 10 gr, a z gotowej gliny 10 zł; za 
dwa korce wapna - 5 zł, a za korzec kamieni wapiennych 18 gr. 

11s Tamże, k. 10: „Cena dni robotników w twier(dzy) Zamościu: majster mu
larski zł 5, podmajstrzy mular. zł 4, mularz klasy 1-ej - zł 3, kl. 2-ej - zł Ą kl. 
3-ej - 1 zł 15 gr, pomocnica 20 gr, gracownik 2 zł; majster kamieniarski 4 zł, 
kamieniarz kt 1-ej - zł 2 gr 15, kl. 2-ej zł 2, kl. 3-ej - 1 zł 15 gr; majster' 
ciesielski zł 4, cieśla kl. 1-ej - 2 zł, kL 2-ej - 1 zł 15 gr; Robota ziemna. Sążeń 
kubiczny ziemi dobrej bez odwózki z.ł 2", 

116 Tamże, k. 34, list W y  ż e  w s k i e g o  do P r ą d z y ń s k i e  g o, polecający 
Berka B o g a c k i e  g ą jako dobrego malarza " ... robić ma tanio, prędko i dobrze" ; 
k, 32, R a d k i e w i c z  do W y ż e w s k i e g o, .Augustów, 3.VIL1824 r. poleca do 
kopania ludność ruską, uważając ją za najodpowiedniejszą do tego zajęcia. Naj
wię:cej jej zamieszkuje w obwodzie Sejneriskitn. Na k. 35 znajduje się wykaz. wsi 
ruskich, m.in. w gminach Huciańskiej, Szczeberskiej i innych, które łącznie po
siadają 207 dymów. 

111 St. H e r b s t, J. Z a c h  w a t  o w i c z. Twierdza Zamość, Warszawa 1936, 
str. 87-106. 

na Archiwum l?awlikowskich, Zbiory J. Dąbrowskiego, rkps 10> k. 84-85. 
119 Tamf.e, k. 26-28: „W Modlinie wychodziło na są±eń kubiczny muru 2000 sztuk 

cegieł po 50 zł = zł 100, 8 korcy wapna po 7 zł = 56 zł". 
iw Tamże, k. 8. 
121 Tamże� k. 62. 



IGNACY PRĄDZYŃSKI 389 

Najważniejszym jednakże zagadnieniem w całym procesie organizowa
nia początków budowy kanału przez Prądzyńskiego była sprawa produkcji 
wapna na miejscu w Augustowie. Chodziło bowiem o wapno tzw. wo
dotrwałe albo inaczej hydrauliczne, jak je wówczas określano, mające 
właściwości twardnienia w wodzie, co było niezbędne, zwłaszcza przy 
budowie śluz. W tym celu J. N o w i c k i, wykładowca chemii w Szkole 
Aplikacyjnej w Warszawie prowadził od sierpnia do grudnia 1824 r. 
badania naukowe nad trzema gatunkami kamienia wapiennego z okolic 
Augustowa, przysłanymi przez Prądzyńskiego do zbadania "2. Na pod
stawie przeprowadzonych badań Nowicki stwierdził, iż przysłane gatunki 
kamienia wapiennego nadają się do produkcji jedynie wapna zwykłego, 
używanego powszechnie w budownictwie. O powyższym powiadomiono 
Prądzyńskiego12ll. Zachodziła więc korrieczność szukania nowych rozwią
zań. Wreszcie po wielu próbach usiłowania oficerów z Korpusu Inżynie
rów uwieńczone zostały pełnym sukcesem. Dowiadujemy się o tym z pracy 
Feliksa P a n c e r  a'"· dotyczącej szczegółów produkcji wapna wodotrwa
łego sztucznego przy budowie Kanału Augustowskiego. Produkcją cegły 
na użytek różnych budowli kanałowych, takich jak śluzy, domy dla obsłu
gi i inne, zajmowała się cegielnia pod Augustowem, podlegająca dyrekcji 
kanału'"· Naszkicowane powyżej zagadnienia dowodzą, jak wszechstron
nym człowiekiem był Prądzyński i jak różnorodne były kierunki jego 
działania. Nadto pozwalają zrozumieć proces przygotowań i początkowych 
robót przy budowie kanału. 

Dnia 15 lutego 1 825 r. car Aleksander zatwierdził ostatecznie wszy
stkie szczegółowe plany i załączniki, dotyczące całości prac związanych 
z budową kanału. Równocześnie upoważni! namiestnika do „zaasygno
wania z pozostałości lat poprzednich sumy zł 1 075 559 na pokrycie kosz
tów" robót zaplanowanych na rok bieżący 125, Na posiedzeni;, Rady Admi
nistracyjnej w dniu LIII.1825 r. rozważano również sprawę zapewnienia 
dalszych środków finansowych na budowę kanału w myśl zalecenia car
skiego. Ministra skarbu zobowiązano do szukania środków nadzv.;yczajnych, 

122 Tamże, k. 14, Pułkownik S a ł a e k i  do generała M a  1 1  et s k i  e g o, War
szav.ra, 16.TX.1824. 

123 Tamże, k. 2 i 13, Kopia pisma J. N o w i c k i e g o  d(l gen. M a  1 1  et s k i  e g o  
z 18.:XII.1824. 

12" F. P a  n c e r, Wiadomość o robieniu i użyciu sztucznego wapna wodotrwałego 
(hydraulicznego) prz.y Kanale Augustowskim, „Pamiętnik Warszawski Umiejętności 
czystych i stosowanych", 1829, t. I. str. 94--101. Wapno wodotrwałe produkowano 
wówczas według teorii P. V i c a t, wyłożonej w dziele pt. Recherches expC.rimentales 
sur les chaux de construction. 

u5 AGAD, K.Rz.S.W., rkps 6352, vol. I, k. 40T Pismo Komis.U Rz. W. do Kom. 
Rz.S.W. i Policji, Warszawa, 30.XII.1829. 

"' AGAD, PRAKP, t. XIII, str. 67 -68, Protokół z 1.III.1825. 
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aż nawet do pożyczki włącznie'". To samo Z?gadnienie stało się przed
miotem obrad rady w dniu 8 marca tegoż roku ""'· Lubecki musiał za
tem szukać novvych sposobów i lepszych rozwiązań, by zapewnić fundu
sze tej wielkiej inwestycji. Mówił o konieczności oszczędzania i tańszego 
kupowania materiałów budowlanych, szczególnie zaś kamienia'"· 

Informacji szczegółowych z terenu budowy w roku 1 825 mamy nie
wiele. W marcu pisał Prądzyński w liście do matki, iż spodziewany jest 
w kwietniu przyjazd samego cara Aleksandra do Augustowa w celu obej
rzenia prowadzonych tam rob6t130• Wzmianka następna pochodzi z pro
tokołu Rady Administracyjnej i dotyczy zatwierdzenia nabytego za 1200 zł 
domu z ogrodem, który należał do plebanii grecko-katolickiej w Augu
stowie i stał na przeszkodzie pracom przy kanale 131 • 

Więcej wiadomości o przebiegu budowy kanału znajdujemy w pro
tokołach Rady Administracyjnej z roku 1826. W pierwszym z nich jest 
mowa o zatwierdzeniu przez cara wydanej sumy 300 Ooo zł i pozwolenie
na użycie dalszych 1 700 OOO zł. Następnie podkreślono mocno konieczność 
szukania funduszów za pomocą pożyczki „lub innego środka nadzwy
czajnego" 1". Fakt ten pozwala się zorientować, jakim ciężarem była ta 
budowa dla budżetu Królestwa. W kolejnym protokole z dn. 26 sierpnia 
zawarte są nowe ważne informacje, podane na podstawie sprawozdania 
zastępcy ministra wojny. Oto na samym wstępie owego sprawozdania 

127 Chodz.i. tu o pożyczkę zagraniczną, o którą rozpoczął staranie L u b  e c k i juź; 
w 1825 r„ zyskawszy \V czerwcu tegoż roku pozytywną deCyzję cara Aleksandra dla 
swej inicjat)'Wy. Pożyczka w wysokości 40-42 milionów zł, cz.yli jednego miliona 
funtów szterlingów, miała być zaciągnięta w I.ondynie. Wiązał ją Lubecki jak 
najściślej ze swymi rozległymi planami be:z.pośrednicł1 stosunków handlowych między 
Królestwem a Anglią w celu wyzwolenia kraju z ekonomicznej zależności od Prus. 
Sprawa pożyczki nie doszła \vówczas do skutku na skutek wyraźnej niechęci cara 
Mikołaj a do zaciągania pQi.yczki w Anglii. Inne rozv;,dązania nie odpowiadały L u  
b e c k  i e m  u i w związku z tym sprawę pożyczki odłożono. Dojrzała ona dopiero 
w końcu 1828 r. przy korzystniejszych warunkach finansowych i 1.realizowano ją 
w Berlinie w wysokości 42 mln zł, czyli 1 mln :funtów szterlingów. Mikołaj ukazem 
z 9.II.1629 r. zatwierdził pożyczkę i zarządził lokatę kapitału V.l Petersburgu. Cele 
inwestycyjne Królestwa w tym okresie nie wymagały już pomocy zagra:nicznej. 
Pożyczkę zaciągnięto z uwagi na wojnę rosyjsko-turecką. W końcu obrócono ją 
w znacznej mierze przeciwko Królestwu i jego walce o wolność w czasie powstania 
Hstopadowego. {Korespondencja Lubeckiego, o.c., t II. str. 447·-459; M. A j  z e  n� 

Polityka gospodarcza Lubeckiego, o.c., str. 230-231). 

l2tl „.\GAD, PRAKP, t. XlII, str. 76. Namiestnik polecił L u b e c k i  e m  u „ ... jak 
najrychlejsze obmyślenie skutecznych środków ku zapewn.i.eniu kosztów, jakich wy
magat będą dalsze roboty około kanału między Narwią i Niemnem rozpoczętego„.''. 

1:w Korespondencja Lubeckiego, o.c., t. II, str. 183, L u b  e c k  i do G r  a b  o w -
s k i  e g o, Warszawa, 18.II.1825. 

136 Bibl. PAN w Krakowie, rkps 1951, k. 76 i 77, P r ą d z y ń s k i  do matki. 
Warszawa, 17.III.1825. 

131 AGAD; PRAKP, t. XIII, str. 2.66, Protokół z 15,Xl,1825. 
"' Tamże, t. XIV, str. 62, Protokół z 7 .III.1826. 
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jest mowa o tym, iż roboty kanałowe podlegają bezpośredniemu kie

rownictwu gen. Malletskiego"'. Dotychczas był on nominalnym zwierz
chnikiem całości prac jako dyrektor i komendant Korpusu Inżynierów. 

Faktycznie całością prac kierował Prądzyński, który - - jak wiemy z po
przednich wywodów � w końcu lutego 1826 r. został osadzony w więzie

niu za udział w związkach tajnych. Powiadomienie rządu dopiero w końcu 

sierpnia o powierzeniu Malletskiemu bezpośredniego kierownictwa robót 

świadczy wymownie, iż Ministerstwo Wojny przez pół roku oczekiwało 

na uwolnienie Prądzyńskiego z więzienia. 
Dalsze wiadomości z protokołu z 26 sierpnia dotyczą zaawansowania 

robót. Przewidywano, iż w kwietniu 1827 r. naładowane berlinki będą 
mogły odbyć „18-wiorstwową podróż sztucznej żeglugi". W związku z tym 

zastępca ministra wojny zwraca uwagę na konieczność budowy mostów 

zw·odzonych na całej trasie kanału, „które by przejściu statków z ich 

masztami nie były na przeszkodzie". Rada powierzyła budowę owych 

mostów gen. Malletskiemu i upoważniła Komisję Rządową Wojny do uży

cia na ten cel kwot z ogólnych funduszów kanałowych 13•. O rozmachu 

prac nad kanałem najlepiej świadczyć może odezwa w. ks. Konstantego

z dn. 10 października do przewodniczącego Rady Administracyjnej. Do
maga się w niej Konstanty przygotowania na rok 1827 sumy 3 500 OOO zł,

a więc najwyższej z dotychczas na ten cel przydzielanych rns. Kwotę tę 

zatwierdził car Mikołaj już w następnym miesiącu""· Wreszcie z ostat

niego protokołu, z 1826 r„ dowiadujemy się o skargach i zażaleniach 

wniesionych przez Radę Województwa Augustowskiego i wójta gminy 

Zyple. Dotyczyły one uciążliwych szarwarków, które poszczególne gminy 

musiały odpracowywać przez dwa dni w tygodniu przy budowie drogi 

wzdłuż linii kanału. Interwencje te odniosły skutek i Rada Administra
cyjna zarządziła na przyszłość, iż drogę tę będą budować systemem szar
warkowym tylko gminy przyległe, i to w miarę swoich możliwości 13'. 

Przez cały rok 1827 brak w protokołach Rady jakiejkolwiek wzmianki 
o kanale. Dopiero w marcu 1828 r. w. ks. Konstanty zażądał dalszych

606 028 zł na budowę kanału rns, a zastępca ministra wojny sumy 

133 Tamże, str. 216. 
134 Tamże, str. 217; AGAD, Kancelaria Senatora Nowosilcowa, rkps 703, k. 1, 

2--·4 zawiera raporty ppłk. S t r a  ż y ń s k i  e g o  z lipca 1826, adresowane do N o -

w o s i l  c o  w a i do gen. � u r  u t y, dotyczące kanału i robotników zatrudnionych 
przy budowie. 

"' AGAD, PRAKP, t. XIV, str. 308 i 309, Protokół z 14.X.1826. 
136 Tamże, str. 378, Protokół z 21..:x:I.1826; Korespondencja Lubeckiego, o.e„ t,  II, 

str. 347� G r  a b  o w s k i  do L u b e c k i e g o� Petersburg, 15.Xl.1826. 
i37 -Tamże, str. 437, Protokół z 19.Xll. 
1�6 Tamże, t. XVI. str. 102; dnia 22.IV.1828 podano do wiadomości mini�trom. iż 

car zalecił, n··· aby suma 606 028 zł uzupełniająca fundusz w ilości 7 681 587 zł. 
wyznaczony na roboty około kanału Narew z Niemnem połącz.yć mającego� pobraną 
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9180 zł na budowę dwóch mostów zwodzonych na kanale. Jeden z nich 
miał być zbudowany pod wsią Klonownicą, drugi w Czarnymbrodzie, 
gdzie przechodził trakt z Suwałk do Grodna. Inne wiadomości dotyczą 
odszkodowań za wywłaszczone posiadłości. Tak np. starozakonnemu Jan
klowi Hirszowiczowi Szapiro, wieczystemu dzierżawcy młyna wodnego 
na Netcie, który został zniesiony wraz z innymi zabudowaniami na sku
tek „prowadzonej tamtędy linii kanału", wypłacono odszkodowanie 
w sumie 57 108 zł i 18 gr"'· O pomyślnie przebiegających pracach z za
dowoleniem informował cara Lubecki140• 

W początkach 1829 r. aktualna stała się sprawa nowego kosztorysu 
budowy kanału. Pamiętamy, iż projekt Prądzyńskiego przewidywał na 
ten cel sumę 9 500 OOO zł. Przesłany carowi raport w. ks. Konstantego 
wymieniał natomiast kosztorys budowy na sumę 7 681 587 zł. Fundusze 
te okazały się niedostateczne. Według prowizorycznych obliczeń potrzeba 
było do ukończenia prac dalszych 2 232 459 zł 12 gr, o które zwrócił się 
Konstanty 141. Potwierdza to tylko słuszność przewidywań Prądzyńskiego. 
Na roboty w roku 1829 wyasygnowano 600 OOO zł. Ale już 1 czerwca car 
polecił Radzie Administracyjnej wypłacić sumę 1 632 459 zł na ukoń
czenie kanału, skoro tylko zażąda jej w. ks. Konstanty142. O oddanych 
do użytku budowlach kanałowych informuje protokół z 1 7  lutego 1829 r.,  
oparty na sprawozdaniu Komisji Rządowej Wojny. Czytamy w nim, iż 
zbudowano siedem mostów na kanale w obrębie dóbr rządowych kosz
tem 118 824 zł 3 gr. Dwa spośród nich, mianowicie pod Augustowem 
i Klonownicą na bitym trakcie kowieńskim, kosztowały 38 717 zł 20 gr143. 
Wreszcie w ostatnim z protokołów, z 2 marca 1830 r., jest mowa o sumie 
600 OOO zł, która została wyasygnowana na życzenie w. ks. Konstantego 
w celu usprawnienia spławności rzeki Netty i ukończenia innych prac 
przy kanale 14•. Łączna suma wydatków, łożona przez Komisję Rządową 
Wojny na budowę kanału do wybuchu powstania 1830 r., wyniosła 
10 121 990 zł 15 gr; nie wliczono w to wartości drzewa z lasów rządowych 
na sumę 513 325 zł 1 9  gr i utrzymania oficerów z korpusu inżynierów145• 

Wybuch powstania listopadowego przerwał prace przy budowie kana
łu. Trudno jest przy obecnym stanie źródeł stwierdzić dokładnie, które 

była sposobem forszusu z zapasu skarbowego w celu oddania onejże pod rozpo
rządzenie Dyrekcji powyższych robót w terminach przez generała artylerii Hauke 
wskazanych". 

139 Tamże, str. 120-121, Protokół z 18.III.1828.
140 Korespondencja Lubeckiego, o.c., t. III, str. 181, G r  a b  o w s k i  do L u b e  c-

k i e  g o, Petersburg, 23.IV.1828. 
141 AGAD, PRAKP, t. XVII, str. 34--35, Protokół z 27.1.1829. 
142 Tamże, str. 240, Protokół z 3.VI.1829. 
143 Tamże, str. 78-79. 
144 Tamże, t. XVIII, str. 133-135. 
145 Encyklopedia_ powszechna Orgelbranda� o.c., t. �I. str. 440. 
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z projektowanych prac nie zostały zakończone, ani też stwierdzić pro
centowego zaawansowania niektórych obiektów w budowie. Komisja 
Rządowa Wojny w raporcie do Sztabu Głównego z dnia 17 stycznia 1831 r„ 
dotyczącym organizacji wojska, zapasów żywności, stanu twierdz, pro
dukcji broni, słowem - położenia wojennego Królestwa, o Kanale Augu
stowskim lakonicznie stwierdza: „Kanał Augustowski - Przyprowadzo
ny jest do tego stanu, iż łączy Wisłę z Niemnem" 146. 

Po powstaniu władze rządowe postanowiły zwrócić się do Banku Pol
skiego z propozycją, by ten podjął się dokończyć Kanał Augustowski. 
Po przyjęciu przez Bank zaproponowanych warunków 147 Rada Admi
nistracyjna dn. 23 sierpnia 1833 r. „nie mogła jak tylko przyzwolić" na 
rozpoczęcie prac. Nowe roboty skupiały się głównie na odcinku rzeki 
Hańczy. Pobudowano także nową, nie przewidywaną dotychczas śluzę 
pomiędzy Kudrynkami a Sosnówką i usunięto szkody wyrządżone przez 
wezbrane wody rzeki Netty wiosną 1837 r. Ze sprawozd

.
ania Banku Pol

skiego z tegoż roku dowiadujemy się o wzroście ruchu statków na kanale 
i o wybudowaniu przy pomocy finansowej Banku kilku spichrzów nad 
kanałem. Budowę ukończono w 1839 r„ a w roku następnym nastąpiło 
otwarcie kanału dla ruchu na całej przestrzeni. Ogólny koszt budowy 
całego kanału wynosił około 12 mln zł 148, a więc przeszło dwa miliony 
zł więcej, niż przewidywał projekt Prądzyńskiego. 

W 1840 r. zarząd Kanału Augustowskiego objął Bank Polski, który 
zaprowadził nad nim dozór i właściwą administrację. Opracował on także 
taryfę spławnego, z której miano uzyskać fundusz na utrzymanie kanału 
i zwrot kosztów budowy. Jednakże dochód z myta był bardzo szczupły 
i w roku 1841 wynosił zaledwie 16 702 zł 2 gr, co nie wystarczyło nawet 
na pokrycie kosztów utrzymania kanału. Dochód ten spadał z każdym 
rokiem, co skłoniło Bank do oddania kanału w dniu 22 listopada 1844 r. 
Zarządowi Komunikacji Lądowych i Wodnych 149• 

146 Archiwum Państwowe m. Krakowa i Województwa Krakowskiego, Zbiory na 
Wawelu. Archiwum J. Chłopickiego, rkps 11, teka XXI. 

147 H. R a d  z i s  z e  w s k i, Bank Polski, Warszawa 1910, str. 450. Warunki za
proponowane bankowi były następujące: „1. Bank ·zaawansuje koszty, jakich wy
magać będzie ukończenie Kanału Augustowskiego, stosownie do planów i koszto
rysów, sporządzonych przez Komisję Spraw Wewnętrznych; 2. Bank pobierać ma 
dochody z kanału aż do umorzenia kapitału wyłożonego z procentem po �/o w sto
sunku rocznym; 3. przez cały czas, dopóki Bank nie miał otrzymać zwrotu całego 
wyłożonego kapitału, rząd ponieść miał tylko koszty utrzymania inżynierÓ'.V w ilości 
złp 50 OOO rocznie; 4. rząd odstąpić miał Bankowi Polskiemu z lasów, w Województwie 
Augustowskiem i Płockiem położonych, drzewo na sprzedaż przez lat 10 wystawić się 
mające, a to według średniej proporcji ceny dziesięcioletniej". 

148 AGAD, K.Rz.S.W., rkps 6925, k. 6, Pismo Rady Powiatowej w Augustowie 
z 30.IX.1862; H. R a d z i s  z e  w s  k i, Bank Polski, o.c., str. 450, 451; Encyklopedia 
Orgelbranda, o.c., t. II, str. 440; Przewodnik żeglugi śródlądowej, o.c., str. 212. 

149 H. R a d  z i s  z e  w s k i, Bank Polski, o.c., str. 451--452. 
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Kanał Augustowski rozpoczyna się od miejsca połączenia z Niemnem 
w Niemnowie i biegnie w kierunku zachodnim, od Augustowa zaś do 
końca, tj. do połączenia z Biebrzą w Dębowie, kieruje się na południe 
z lekkim odchyleniem ku zachodowi. Długość kanału wynosi około 
1 00 km, z czego 40 km stanowią wykopy sztuczne, 8 km - stawy, 18 km · 
jeziora i 34 km skanalizowane rzeki: Czarna Hańcza i Netta. Do tego na
leży dodać przeszło 70-kilometrowy odcinek rzeki Biebrzy, którą na tej 
przestrzeni uporządkowano przez liczne sprostowania i oczyszczenie ko
ryta. Stanowisko szczytowe kanału wznosi się do 126 m nad poziom mo
rza, ogólny zaś spadek zwierciadła wody kanału od poziomu stanowiska 
szczytowego do poziomu rzeki Niemna wynosi 39,5 m, natomiast do po
ziomu rzeki Biebrzy - 150 m. W celu wyrównania tej różnicy poziomów 
do stanowiska szczytowego wybudowano 18 śluz, w tym: 1 trzykomo
rową (Niemnowo), 1 dwukomorową (Paniewo) i 16 jednokomorowych, 
mianowicie: Dębowo, Sosnowo, Borki, Białobrzegi, Augustów, Przewięź, 
Swoboda, Gorczyca, Perkuć, Mikaszówka, Sosnówka, Tartak, Kudrynki, 
Kurzyniec, Wołkuszek i Dąbrowa. Na każdej śluzie, które wybudowano 
z rozmachem i bardzo solidnie "'", była wmurowana w ścianę kamienna ta
blica, z datą i nazwiskiem kierownika budowy. Nadto zbudowano 29 upu
stów drewnianych, 14 mostów zwodzonych, 65 mostów zwyczajnych i 21  
domków dla służby. W obecnych granicach Polski ze 1 0 0  km długości ka
nału od Dębowa do granicy ze Związkiem Radzieckim w Kudrynkach 
znajduje się 77,5 km i 14 śluz. Pozostały odcinek z 4 śluzami: Kurzyniec, 
Wołkuszek, Dąbro"ca i Niemnowo jest już na obszarze Związku Radziec
kiego m. 

Przytoczone powyżej najważniejsze dane liczbowe odnoszące się do 
Kanału Augustowskiego świadczą dobitnie o wielkości przedsięwzięcia 
i o wysiłku małego państwa, jakim było ówczesne Królestwo Polskie. 
Z Kanałem Augustowskim nie może się równać - tak pod względem 
długości, jak i nowoczesności urządzeń - Kanał Bydgoski, wybudowany 
przez Prusy w końcu XVIII wieku, który później w wieku dziewiętnastym 
był wielokrotnie poprawiany i przebudowywany l52. Kanał Augustowski 
na skutek niepomyślnych dla Polski wydarzeń nie spełnił tej roli, jaką 
mu przeznaczał Lubecki. Pozostał on jednak chlubnym świadectwem 
polskiej myśli technicznej i ekonomicznej. Porównując gotowe już dźieło 
z projektem Prądzyńskiego należy stwierdzić, że w niektórych założe-

150 Przewodnik .żeglugi .. „ o.c., str. 214. Długości użytkowe śluz wynoszą od 42 do 
43 m, a szerokości około 6 m. $luzy są murowane z kamienia polnego i oblicowane 
cegłą. Dwanaście spośród nich posiada fundamenty rpurovvane. a sześć na odcinku 
Paniewo Białobrzegi zbudowane na fundamentach drewnianych. 

1s1 AGAD, K.Rz.S.W., rkps 6925. k. 7 i 18; J. K u r  a n, Kajakiem po jeziorach ... , 
o.c., str. 115-117; Encyklopedia Orgelbranda, o.c., t. II, str. 439--441; Przewodnik 
żeglugi śródlądov.rej, o.c., str. 212--214. 

152 W. W i n i d, Kanał Bydgoskit Warszawa 1928, str. 45--'···52. 
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niach odbiega ono od owego projektu. Dotyczy to przede wszystkim 
ilości śluz, których wybudowano więcej, niż przewidywał projekt. Mówiąc 
jednakże o tych zmianach z wielu względów koniecznych, pamiętać musi
my równocześnie o fakcie, że nie było dane Prądzyńskiemu doprowadzić 
do końca rozpoczętego dzieła, że już na samym początku ktoś odgórnie 
zmienił ogólną sumę kosztów budowy kanału przewidzianą w projekcie, 
że wreszcie gen. Malletski przywłaszczył sobie projekt Prądzyńskiego. 

O znaczeniu Kanału Augustowskiego dla gospodarki narodowej i jego 
potrzebach dowiadujemy się z pisma Rady Powiatowej w Augustowie 
z dnia 30 września 1862 r.m, które gubernator cywilny guberni augustow
skiej przesiał wraz z innymi pismami do Komisji Rządowej Przychodów 
i Skarbu, Komisji Spraw Wewn. i Zarządu Komunikacji. Stanowiło ono 
odpowiedź na polecenie Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z dnia 
16 lutego 1861 r. 154 w sprawie przedstawienia przez władze miejscowe 
projektu „upożytecznienia spadku wody w niektórych miejscach Kanału 
Augustowskiego i założenia odpowiednich zakładów fabrycznych". We 
wstępie pisma Rady Powiatowej zawarte są informacje dotyczące celu 
budowy kanału, a następnie szczegółowo rozwinięte inne problemy. Po
nieważ część druga linii żeglownej, mianowicie Kanał Windawski, bu
dowana przez Rosję, została zaniechana po powstaniu 1830-31, wobec 
tego zmniejszyło się pierwotne przeznaczenie Kanału Augustowskiego 
i zmienił się jego wpływ na gospodarkę krajową. Niemniej jednak zna
czenie gospodarcze kanału jest duże dla rolnictwa i gospodarki leśnej. 
W pierwszym wypadku dzięki kanałowi zostały osuszone wielkie obszary 
bagnistych łąk, rozciągających się wzdłuż rzeki Biebrzy i Netty. W dru
gim zaś - jako droga transportu drzewa spławianego z leśnictw odległych 
od miast155. Nadto dzięki kanałowi skarb państwa zaoszczędził poważne 
sumy na transporcie soli z Wieliczki i Ciechocinka do magazynów li
tewskich w okresie, zanim otwarto granice od strony Rosji w 1852 r. 
Transport wodny okazał się o wiele tańszy od lądowego i pozwala! za
oszczędzić na przewozie soli od 80 do 100 tysięcy z! rocznie. Także młyn 
wodny w Augustowie, który powstał dzięki kanałowi, przynosił ponad 
1000 rubli rocznego dochodu. Druga część pisma mówi o potrzebie ka
nału i o konieczności wykorzystania licznych spadków wód przy „upu
stach jałowych". Można tam zbudować nowe zakłady fabryczne. Wspom
niane są także bezskuteczne wysiłki poprzednich gubernatorów, podejmo
wane w sprawie budowy zakładów fabrycznych, i ogłoszone oferty dla 

153 AGAD, K.Rz.S.W., rkps 6925, k. 5-6. Jest to kopia pisma podpisanego przez 
S o b  o 1 e w  s k i  e g o  i nosi tytuł: „Ogólny pogląd na Kanał Augustowski, jego uży
teczność i potrzeby". 

154 Tamże, k. 3-4, Pismo gubernatora cywilnego gub. Augustowskiej do Komisji 
Rządowej Spraw Wewnętrznych z 12.XI.1862. 

155 Tamże, k. 5: „Ogólny pogląd na Kanał Augustowski. .. " 
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krajowych i zagranicznych przemysłowców, by zechcieli budować tam 

zakłady 156• 
W związku z tym ostatnim zagadnieniem pozostaje ciekawy dokument, 

zachowany w materiałach archiwalnych. Jest nim wyciąg w języku ro

syjskim ze statutu towarzystwa akcyjnego, które powstało w celu eksplo

atacji kanału i budowy fabryk. Towarzystwo określiło swój kapitał na 
2 miliony rubli srebrnych, podzielonych na 20 tysięcy akcji. Zastrzegało 
ono sobie prawo otwierania sklepów i składów dla swoich towarów. Brak 

jest natomiast danych o faktycznej działalności owego towarzystwa akcyj
nego 1s1. 

Tymczasem kolejne pisma gubernatora cywilnego i naczelnika po

wiatu augustowskiego, przesyłane do władz naczelnych w Warszawie, 

przepełnione były prośbami i projektami, które miały dopomóc w pod
niesieniu dochodu z eksploatacji kanału. Dotychczasowy dochód roczny 

wynosił: 1000 rubli .  z młyna wodnego i 300 rubli ze spławu różnych ma
teriałów, a wydatki na utrzymanie kanału i opłacenie służby spławu 
i dozoru 4500 rubli rocznie. Przyczynę tak małego dochodu upatry

wano w niewykorzystanych możliwościach, np. niewyzyskanych spad

kach wód, gdzie mogły powstać nowe zakłady przemysłowe, oraz w zbyt 

małych sumach łożonych na utrzymanie kanału. Skutkiem tego nie można 

było przeprowadzać niezbędnych .napraw i konserwacji urządzeń. Wy

mieniane są następnie miejsca takie, jak Niemnowo, Dębowo, Dąbrówka 
i Białobrzegi, gdzie można było zbudować młyny wodne i inne zakłady 

przemysłowe 15•. Pisma te pozostały bez odpowiedzi Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu. Jedynie Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych 
odniosła się pozytywnie do powyższych postulatów. W piśmie do guberna
tora cywilnego guberni augustowskiej z dn. 2 kwietnia 1 863 r. podkreśla 
ona, iż przy oddawaniu wymienionych wyżej spadków wód należy dać 

pierwszeństwo zakładom bardziej użytecznym. Do zakładów takich zali
cza m.in.: zakłady przerobu żelaza"' surowego z produkcji w hutach 

rządowych na wzór wschodniego okręgu górniczego w Irenie, następnie 

przędzalnie lnu i wełny oraz olejarnię z uwagi na miejscowe surowce 

i wreszcie papiernie, cukrownie i inne tego typu zakłady. Gdyby jed-

15" Tamże, k. 6. 
u7 AGAD, Kom. Rz. W., rkps 406b, k. 94--100. Pismo nie ma daty i podpisu; 

w tekście powołuje się na przepisy z 1857, co Śt!i.iadczy, iż powstało ono później ; 
pisane w języku rosyjskim. Pełna nazwa towarzystwa brzmi: ,rAkcjoniernoje 
Obszczestv10 Augustowskich Fabrik i Zawodow i Sodierżanija 1\wgustowskogo Ka
nała". 

158 AGAD, K.Rz.s.w .• rkps 6925, k. 4, 7, 10-14. 
119 Tamże, k. 16: „Istniejąca Jedyna- fabryka żelaza w Sztabinie w tamecznej 

guberni jest mało znacząca. \Viększym tak za�ładen1 jest huta szklana, zaś fabryka 
płótna w DObrowoli podobnież tylko jedna, nie ma przędzalni lnu kiedy tego ro
dzaju zakład wielkiej wagi dla rozwoju przemysłu krajowego, 'Z"Własze:za w okolicy 
len rodzącej, nad wszystkie jest neijpożądańszym". 
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nakże nie było chętnych „konkurentów do wznoszenia takich zakładów" 
przemysłowych, dopiero wówczas spadki te można oddać na zakładanie 
młynów zbożowych160• Ale i te bardzo trafne wskazówki, podobnie jak 
usilne starania władz miejscowych, pozostały bez skutku. 

P E 3 IO M E 

Pa6oTa cocTOHT J13 BBe,n;eHJ1Jl J1 Tpex rJiaB, KaJK)J;OJ1 J13 KOTOpbIX npe,n;weCTByeT 

no,n;po6Hru:I xapaKTepJilCTHKa MaTepttaJIOB, IIOCJIYJKHBlliHX OCHOBOH ,LJ;JIJl pa60ThI. B BBe
,n;eHJilJil aBTOp o6'bJlCHJleT reHe3JilC aaryCTOBCKOrO KaHa,rra J1 u;eJIH, KOTOPhie rrpe,n;y
CMaTpHBaJIOCh )J;OCTJ1"9:h rryTeM ero IIOCTpOi1KH. Ha rrepBoe MeCTO BhI,lJ;BHraIOTCJl )J;Be 
cpaMHJIJillil: Jlro6eu;Koro, C03,n;aTeJIH :MhICJIJ1 o IIOCTpO'ti:Ke KaHaJia, J1 IIpOH,iJ;3hIHhCKOrO, 
C03,lJ;aTeJIJl TeXHJil"9:eCKOro rrpoeKTa Iii PYKOBO,lJ;MTeJIJl 3HffLIJilTeJibHOti: qacTbIO pa6oT BO 
BpeMJl xo,n;a CTpOHTeJihCTBa KaHaJia. )J;aJiee rrpoBO,iJ;HMaJl aBTOpOM KpHTH"9:eCKJ1ti o63op 
COCTO.l'HU1;.fl J1CCJie,n;oBaa:vrH, o6cyLK,n;aeT OH CTPYKTYPY pa60Thl J1 J1CT0"9:HJ1KOBbie OCHOBhI, 
Ha KOTOphxe cJIOJKHJIHCh: KoJIJieKqMJl IIpott,n;3hIHhCKoro J.13 YHMBepcHTeTCKOH BH6JI110-
TeK11 KaTOJIJ.1-q·ecKoro Jly6eJibCKOrO 'YHJ:IBepCHTeTa J1 "9:aCTb TaKoti JKe KOJIJieKI.J;ill1, KB
Jimorn;etic.fl co6cTBeHHOCThIO .fftta X. )J;oM6poBcKoro, coxpaHRIOII.J;aJicJl B „Me,n;11u;KoM 
Apx11Be" IlaBJIHKOBCKHX B r. 3aKorrattsi; MaTep11aJihI H3 TJiaBaoro Apx11Ba ,II;aBHHX 
AKTOB BoeBo,n;cKoro rocy,n;apcTBeHHOro Apx11Ba B r. Kpax:ose 11 E116JI:vrOTeK11 IloJihCKOJ1 
AKa,n;eMttH HayK B KpaKoBe. KpoMe Toro 11cnoJib30BaHhI 6htJIH ony6JIMKOBaHHhie 
113,lJ;aHHJl J1 pa3pa60TKH: 

IIepBa.fl qacTh IIOCB.flrn;etta CB.fl3JII>o! IIpOH,lJ;3b!HbCKOrO c r. ABryCTOB B rrepMO,lJ; 
c mott.fi 1823 ro,n;a no ;i:i;eKa6ph 1830 ro.n.a - c TpexJieTHJiM rrep2phIBOM c 26.11.1826 no 
25.111.1829 rr. - 11MeBwMM MeCTO H3-3a 3-aKJII0'9:·2HH.fl ero B. KHH3eM: KottcTaHThIM 3a 
yqaCTHe B TatiHhIX opraHJ13all;J1.flX, J1 KacaeTCJl ero :HU13HJ1 B SITOM ropo�e M pa60TbI 
npH IIOCTpO(IKe KaHaJia, ero CeMetiHbIX µ;eJI, IIOCTp0€K J1 OCHOBaHHOTO HJilM qy,n;eCHOI'O 
ca,n;a, a TaKEe HaMepeHHJl TipoH;rJ;3hIHhCKOro rrpo;a;aTh ;a;oM 11 yca;a;b6y B ABryCToBe. 
KpoMe Toro aBTOP OIIJ1CbIBaeT OTHOWeHHJl MeLK;a;y IIpOH,Il;3hIHhCKJ1M J1 rettepaJIOM 
MaJIJieTCKHM, pyx:osop;11BWHM KoprrycoM HHEettepoB, 11 yHH"9:TOE0HHe PycCKHMH 
B rrepno,n; HOJl6pbCKOI'O BOCCTaHH.fl ,ll,OMa, ca,n;a J1 scex IIOCTpOEK IlpOH,lJ;3bIHhCKOrO. 

BTopa.fl qaCTh KacaeTCJl paCII03HaHHH TeppHTOPHH B 1823 ro,n;y J1 OCHOBaHH.fl 
npoeKTa KaHaJia B CJie;a;yroru;eM ro.u;y. BttatiaJie aBTOP HHcPOPMHpyeT o HayqttoH no,n;

TOTOBKe IIpOH,D;3bIHhCKOro J1 JIJ1TepaType, KOTOpoH OH IIO�'lb30BaJIC.fl. IlOTOM rro,n;po6HO 
o6cyJKµ;aeT OT,l(.eJihHbie 3TallbI M€CTHhIX pa6oT . .n;ocTOtfHhl oco6eHHOro BHJ1MaHJ1.fl BhI
BO,iJ;bl Kacaroru;11ec.fl : .u.eHTeJibHOCTJ1 KOHKypeHTHOtl: pyccKoH rpyIIIIhI, KOTOpaJI He3aBJ1-
CJ1MO OT IIOJibCKOH KOMJ1CCJ1J1 HMeJia 3a,ll,a"<Is:t:l: rro,n;rOTOBJ1Th rrpoeKT KaHaJia; OTKJIJ1KOB 
s 1Ipycc1111 no BOnpocy cTpOHTeJibCTBa Kattana 11 rrpep;ttaMepettHJl IIpott,n;3hIHhCKoro 
C03,lJ;3Th B ony:rn;eHHhIX IIOCTpOHKax BMrepCKOI'O MOHaCThIPH cPa6pttKy JKeJI€3HhIX 
J1 CTaJibHhIX J13)J;€JIJ1:i1:. AHaJIM3 rrp0€KTa KaHaJia cocpe,n;oTO'IJ1BaeTCfl rJiaBHhlbI o6pa30M 

Ha 3-x rJiaBHhIX BOnpocax: JIJ1HJ1J1 cy,zi;oxo,n;cTBa, J1HJKeHeptto-apx:v.iTeKTYPHhIX KOH
CTPYKI.J;J1JlX 'J1 rrpoclJHJie KaHaJia COBMeCTHO c BOrrpocaMJil CHa6EeHJ1Jl ero BO,n;ofl:. 06-

CyLK,n;eHO TaIUKe rro,n;po6tthie 
ca10rn;11ecJl CTpOHTeJibCTBa 
ycrpoticTB. 

CMeTbI, 33HJ1Marorn;11e 6oJiee IIOJIOBJ1Hhl MeMOpHaJia J1 Ka
OT,l(.eJihHhIX yqaCTKOB KaHaJia H - 3aIIJI3HHPOBaHHhIX 

TpeTbH qacTh co,n;epJKHT cse,n;eHJilJl o xo,n;e IIOCTpofJ:KH J1 J1CIIOJib30BaHJ1Jl KaHaJia. 
CTPO!'fTeJihCTBO KattaJia tta-qaJIOCh BO BTOpo:ti rroJIOBHHe 1824 ro,n;a II<? rrpoeK'I'y IIpoH-

lfio Tamże, k. 11-18. 
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;i:J;3blHbCKOro J1 ITO,ll; ero Herrocpe,IJ;CTBeHHhlM PYKOBO;i:J;CTBOM ;i:i;o MOMeHTa er.o 3aKJIFO"t!e
HHR. A.BTOP rro;i:i;po6HO npe;ri;cTaBJUieT rrepBOHa"'IaJibHbI:tł: rrep11o;i:i; CTPOJ1TeJibCTBa H opra
HJ13aIJ;MOHHO-TeXHJ1qeCKJ1e 3aTpy,n;HeHvrR; CTapaII:HR H YCJ1JU1Jl IlpOH)J;3bIHbCKOro J1 Ha
Y"<IHbie J1CCJI€;i:J;OBaHJ1Jl no IIOJiyqeHJ1łO HOBOro copTa BOf);Oyrropao:ti J13BeCTJ1, xo,n; pa6oT 
J1 pa3Mep pacxo;o;oB no OTf];€JibHhIM ro;i:i;aM ;i:i;o HR9:aJia BOCCTaHYUł B 1830 ro,n;y, a IIOTOM 
YCJ1JU1H IlOJibCKoro BaHKa, KOTOpb1i1: 3aKOH'<łJ1JI CTPOHT€JibCTBO KaHaJia B 1833-
1839 rr. ABTOP o6cyJK,IJ;aeT o6m:yro CMeTy CTPOHTeJibCTBa aBryCTOBCKoro KaHaJia, KO
TOPRR paBHRJiacb rroqTH 12 ivu1JIJn10HaM 3JIOTbIX. Kpo:M:e Toro aBTOP rrpHBO,ll;HT rro,n;po6-
Hoe oru1caa11e rryT11 KaHaJia, ycTpo:ticTB 11 rrocTpoeK, npe;ri;cTaBJIJleT 3HaqeHHe KaHaJia 
)J;JIJl Hapo,n;Horo X03RHCTBa H yCHJIHSł MeCTHbIX BJiacTeH no yseJIHqeHJ1łO 3KOH0MJ1'-Ie
CKOrO 3Ha'tłeHHH 3TOM O.ZI;HOH H3 caMhlX 50JibWHX J1HBeCTHizyiH lIOJibCKOro Kopo
JieBCTBa. 

S U M M A R Y  

The paper consists of an irrtroduction_ and of three chapters each of them beirrg 
proceded with a detailed characteristic of the respective source-basis. In the intro
duction the author explairrs the genesis of the Augustów Canal and the aims which 
were supposed to be achieved by its construction. The author emphasizes two na
mes in this respect, namely that of Lubecki, who conceived the construction of the 
Canal and that of Prądzyński, who was the creator of the technical design of the 
canal being, too, the manager of the essential part of works connected with its 
construction. Then. the author acquaints us with a critical review of the level of 
the carried out examinations as well as with the construction of his paper and the 
source-basis which consists of the Prądzyński's Collection deposited in the Library 
of the Lublin Catholic University, one part of it, belonging to Jan H. Dąbrowski 
being located fn the Medyka Archive in Zakopane, then the materials taken from 
the Central Archive of Old Acts deposited both in the State Voivodship Archive 
in Cracow and_ in the Library of the Polish Academy of Sciences in Cracow, too. 
Besides the above-mentioned, published materials and elaborations have been, 
used, too, by the author. The first part _of work is devoted to the Prądzyński's links 
with Augustów in the period covering the years from June of 1823 until September 
of 1830 with a three-year interval (26.IL1826 - 25.III.1829), which was provoked 
by Prądzyński's imprisonment ordered by the Great Duke Konstanty for his par
ticipation in clandestine organisations. The chapter acquaints us with Prądzyński's 
life in the town of Augustów, as well as with his work connected with the con
struction of the Canal, his family problems, buildings constructed by him, with the 
beautiful garden founded by him finally and with his plans in regard to the selling 
of the house as well as of his whole possession in Augustów. Moreover the author 
presents the Prądzyński's relations with General Malletski, who was the Comman
der in chief of the Engineering Corps and depicts the destruction of the Prądzyń
ski's house, the .garden and the buildings taken as a whole committed by the 
Russians in the period of the November Uprising. 

The second parJ of the work deals with the course of the investigatory territorial 
works carried out in 1823, then with the elaboration of the project of the Canal 
after that date. First the author informs about the scientific Prądzyński's prepara
tions as well as about the literature from which he profited in this respect, analysing, 
in turn, the particular stages of the territorial works. Particular attention should 
be called to the deductions with regard to the competing Russian team which, 
independently from the Polish Commission, aimed at an elaboration of the canal-
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project, the repercussions in Prussia of the problem of the construction of the 
Canal as well as the Prądzyński's idea of transformation of the abandoned buil
dings of the Wigry :riiionastery into an iron-and-steelware factory, The analysis 
of the project of the Canal is focussed mainly on three major problems: the navi
gation line, the engineering and architectonic constructions and the profile of the 
Canal1 including the problem of water supply. The estimates to which over one half 
of the memorial was devoted are analysed in detail, too. They deal with the con
struction of the scparate parts of the Canal as ��ell as with the designed instal
lat:ons. 

The thfrd part of the work contains information about both the course of the con
struction and the exploitation of the Canal. Its construction was begun in the second 
half of 1824, being based on the Prądzyński's project and executed under his direct 
management until the moment of his impris:onment. The author depicts in detail 
the primary period of the construction works as well as the o:ganisation and tech
nical problems and PrądzyńskPs endeavours to overcomdear them, then he writes 
about scientific investigations aiming at the achievement of a new type of water
-resistant lirne, the progress of works and the amount of the expenditures made 
yearly until the outbrake of the Uprising of 1830, depicting, too, the effo::ts 
of the Bank Polski in accomplishing the construction of the Canal in the period 
1833--1339. The author analyses, in turn, the total cost of the construction of the 
Augustów Canal which amounted to approximately 12 milion zlotys. In addition 
to the precise description of the canal track and of its installations and buildings, 
the author informs readers about the iroportance of the Canal for the national 
economy and about the endeavours of the local authorities aiming af the intensifica
tion of the economic role of that one of the greatest investments i n  the Polish 
King dom. 
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OSADNICTWO STAROOBRZĘDOWCÓW W POWIECIE 
AUGUSTOWSKIM* 

IIoceJieHtte CTapoo6ps,;::i;.u.ee :e anrycTOBCKOM nonaTe 

The Settlement of one of the Russian Old Orthodox Sects 
in the District of Augustów 

Dzieje powstania staroobrzędowców jako wyznania sięgają drugiej po
łowy XVII wieku, kiedy to nastąpił rozłam w łonie Kościoła Prawosław
nego w Rosji. Bezpośredn.ią przyczyną rozłamu (tzw „raskołu") był, jak 
wiadomo, konflikt w związku z poprawianiem ksiąg li turgicznych. Nie 
chcąc uznać reform wprowadzonych przez patriarchę Nikona i Aleksego 
Michajłowicza część wiernych trwała przy starej tradycji. 

Zarządzenia carówny Zofii z roku 1685 o karaniu śmiercią występu
jących jawnie w obronie starej wiary i późniejsze reformy Piotra I1 do
prowadziły ostatecznie do powstania odrębnej religijnej społeczności 
staroobrzędowców, która z biegiem czasu rozpadła się na dwa odłamy, 
tzw. papowców i bezpopowców; wewnątrz nich tworzyły się przeróżne 
odgałęzienia (sogłasija i tołki). Papowcy w początkowym okresie rekruto
wali się z elementu miejskiego, tzw. pasadskich 2, odrzucając postanowie
nia soboru z 1 667 r. zachowali duchownych, nawet przez nawracanie 
księży prawosławnych. Pierwsi też w końcu XVII w. przybyli w granice 
dawnej Rzeczypospolitej przenosząc się ze .Starodubia na Wietkę w dohra 
C h a  1 e c k  i c h  3. Korzystając z poparcia właścicieli dóbr oraz władz 

* Autor składa podziękowanie -..vszystkim, którzy zechcieli mu być pomocni przy 
opracowaniu niniejszego artykułu, a szczegól nie prof. dr B. B a r  a n o w s k i  e m  u, 
doc. dr J. W i ś n i e w s k i e m u  i dr J. A n t o n i e vl i c z o w i oraz p. P. L e
o n o w o w L  

1 K. D ę b  i ń s k i, Raskoł i sekty prawosławnej cerkwi. Warsza\va 1910, str. 

2&-28; N. I w a n o w s  k i j, Rukowodstwo po is torii i obliczeniju staroobriadczeskogo 
raskoła s prisowokuplenijem swledienij o sektach racyonalisticzeskich i misticzes
kich, Kazań 1889, str. 77-78, 23�236. 

:i: P. S m  i r n o w. Posadskije ludi i ich kłassov..·aja bor'ba do sie!'.'iecilny XVII 
wieka, t. I-II, ?vtoskwa 1958. 

3 lVL L i  1 e j  e w, Iz istorii raskoła na Wietkie i w Starodubje XVII-XVIII w.� 
Kijew 1895, str. 75. 

26 Studia i materialy [4Ql) 
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polskich bardzo szybko zdołali zorganizować tu swoje główne centrum, 
którego wpływy sięgały na całą Rosję 4. 

Odrębną grupę stanowili bezpopowcy (odrzucali oni hierarchię). Zry
wając kontakt ze światem osiedlali się na bezludnych terenach północnych, 
gdzie zakładali niewielkie klasztory, zwane skitami. W 1 694 roku Danilo 
Wikułow założył skit na Pustelni Wygowskiej nad Morzem Białym, dając 
początek największemu „sogłasiju" bezpopowców, zwanemu p o m  o r
s k i m, w którym wybitną rolę odegrali dwaj bracia D i e n i s o w o w i e, 
Andrzej i Szymon, z rodu kniaziów M y s z  e c k  i c h  5• Tutaj też, w odle
głości 50 km od osiedla pomorców powstało inne sogłasije; tak zwane f i
l i p o  w s k i e. Starzec Filip, niezadowolony z wprowadzenia przez An
drzeja Dienisowa modlitwy za cara, zdołał skupić około 40 zwolenników 
i zorganizować oddzielny skit. Jego zwolennicy nazywali się filipowcami 
i wzorem Filipa woleli kończyć samobójstwem niż poddać się władzy6. 
Staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce, nazY'vanych mylnie „filipo
nami", często utożsamia się z tą skrajną sektą. 

Większość staroobrzędowców zainieszkalych na północy dawnej Rze
czypospolitej należała do tak zwanego f i  e o  d o  s i e  j e w  s k i  e g o so
głasija, którego założycielem był Fieodosij W a s  i l  j e w. W 1706 r. z gru
pą uczniów przeniósł się on do Polski, osiedlając się w powiecie newel
skim. Fieodosiejewcy zerwali z pomorcami, ponieważ również nie uzna
wali modlitwy za cara. Głosili, że skoro nie ma ważnych sakramentów, 
to każde „„.współżycie małżeńskie jest grzechem nie lepszym od zv.ry
klego nierządu" 1. Wprawdzie przyjmowali oni tak zwanych „starożenów", 
tj. osoby, które zawarły związki małżeńskie w kościele prawosławnym, 
ale za płodzenie dzieci wyznaczano im pokutę. Współwiernych, którzy 
ośmielili się zawrzeć związek małżeński; nazywano "

nowożenami'1• Po
tak zwanym „polskim soborze" z 1751 r. wyłączano ich ze społeczności, nie 
zezwalając na wspólne modlitwy, posiłki i nawet wspólną kąpiel •. 

U pomorców przepisy w sprawach małżeństwa znacznie wcześniej 
zostały złagodzone, u fieodosiejewców natomiast proces ten postępował 
bard7.o powoli. Pewne złagodz<inla wniósł sobór petersburski w 1809 roku, 
ale głóv.'lly ośrodek fieodosiejewców, cmentarz Prieobrażeński w Moskwie, 
w dalszym ciągu nie u=awal małżeństw". W drugiej połowie XIX wieku 

4 Wietkowskoje p:roszenije 1731 goda, „Duszepoleznoje Cztienije", Moskwa 1970, 
nr 1, str, 26-44; M. L i  1 ej e w, Iz istorii raskola.„, o.c., str. 121. 

5 P, L u b  o m  i;: o w, Wyg'owskoje obszczeżytielstwo, Moskwa-Saratow 1924, 
str. 21-45, 

6 �4.. I\.'I u r  a w j o w, Raskoł oblic7..a.jemyj swojeju istorijeju, Sanktpietie:rburg 
1854, str. 247-249. 

7 W. J a k  ub o w s k i, Z historii kolonij staroobrzędowców rosyjskich na Ma
zurach, uSlavia O:rientalis", t. (X (1961}, nr 1, str. 93. 

8 )..J. L i  1 e j  e v.1, Iz istorii raSkoła ... , o.c., str. 353--357. 
9 P. R y n  d z i u s  k i j, Staroobriadczeskaja organizacyj a w usłowijach promy

szlennogo kapitalizma, „Woprosy istorii religii i atieizma", t. I {1950), str. 188-248. 
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w guberniach kowieńskiej ,  wileńskiej, witebskiej i suwalskiej „nowoże
nów" przyjmowano do gminy bez rozwodów, jeżeli zaniechali płodzenia 
potomstwa, uprzednio jednak musieli oni odbyć sześciotygodniowy postrn. 
Obecnie wszyscy staroobrzędowcy-bezpopowcy w Polsce bez względu na 
poprzednią przynależność do któregoś z „sogłasij ", uznają podstawowe 
zasady pomorskiego „sogłasija" z pewnymi odchyleniami w stosunku do 
pierwotnych. Co się tyczy papowców, to ten związek religijny nie wystę
puje obecnie w Polsce i już w okresie międzywojennym był w zaniku ". 

Osiedla staroobrzędowców w Polsce 

Osiedla staroobrzędowców w Polsce występują w trzech regionach: 
augustowskim, suwalsko-sejneńskim i na Mazurach. Najstarsze z nich 
jest bez wątpienia skupisko w regionie suwalsko-sejneńskim, gdzie sta
roobrzędowcy osiedlili się już w drugiej połowie XVIII wieku 12. W okresie 
międzywojennym było tu sześć najważniejszych ośrodków: Aleksandro
wo, Głęboki Rów, Pogorzelec, Suwałki, Sztabinki i Wodziłki, gdzie znaj
dowały się „molenny" (demy modlitwy) i zamieszkiwali „nastawnicy" 
(duchowni), obsługujący również wiernych dalej zamieszkałych. Ogółem 
na ziemi suwalsko-sejneńskiej według powszechnego spisu ludności 
z dnia 30.IX.1921 r. znajdowało się 3705 staroobrzędowców, z czego w po
wiecie suwalskim 1969, a 1736 " w powiecie sejneńskim. 

W czasie okupacji niemieckiej większość ich wyemigrowała w marcu 
1941 r. na Litwę Radziecką, nieliczni pozostali na miejscu14. Na przykład 
z dużej, liczącej ponad 500 osób wsi Wodziłki 15 pozostały tylko cztery 

1o Kratkije izwiestija o suszczestwujuszczych w raskole sektach, „Bratskoje sło
wo'', nr 8, Moskwa 1885, str. 498. 

11 S. G r  e 1 e w  s k i, Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współ
czesnej, Lublin 1937, str. 710. 

12 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX
wieku, w: „Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej'', pod - redakcją Jerzego A n t o
n i e  w i c z  a, Białystok 1963, str. 153-154, 168, 188; B. T y k  i e  1, Kilka uwag histo
ryczno-statystycznych o guberni augustowskiej, „Biblioteka Warszawska", t. III, 
(1857), str. 659-671 ;  (K. M e c h  e r  z y ń s k i), Wiadomości o filiponach polskich, 
„Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego", Poczet trzeci, t. V 
(ogólnego zbioru t. XX.VIII), Kraków, str. 77-96; autorstwo rozwiązuje L. F i  n k e 1, 
Bibliografia historii polskiej, t. I (1955), str. 781, nr. 15889. 

13 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. V, woj. białostockie, 
Warszawa 1924, str. 68-71, 80-92. 

14 ż y t  i e  1 S u  w a ł k I. J e  (Pseud.), Piśmo iz Suwałk, „Russkij Gołos", rok VII 
(1963), nr 2, str. 10. 

15 Wodziłki nazwę swoją otrzymały od niewielkiego jeziora Wojdziłki, J. W i
ś n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa .. „ o.c., str. 122, często przez innych staroobrzędow
ców nazywane są Zdrajczyszkami. 

26' 
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rodziny 16• Po napasc1 na Związek Radziecki w 1941 r. Niemcy na razie 
pozostawili w spokoju staroobrzędowców przybyłych z Polski na Litwę. 
Nie na długo jednak, rozpoczęli bowiem prześladowania, szczególnie gdy 
staroobrzędowcy kategorycznie odmówili służenia w armii niemieckiej . 
W 1943 r. ówczesne władze litewskie na polecenie Niemców dokonały 
spisu staroobrzędowców przybyłych z Polski, następnie zaś zaczęto od
bierać im cały dobytek i wywozić na przymusowe roboty do Niemiec lub 
zatrudniać u okolicznych volksdeutschów l7. 

Po zakończeniu II wojny większość staroobrzędowców pozostała na 
Litwie, część jednak powróciła do swoich starych osiedli w Polsce. 
Obecnie na ziemi sejneńska-suwalskiej znajduje się tylko jedna wieś, 
Wodziłki, leżąca 25 km na północny zachód od Suwałk, niemal całkowi
cie zamieszkana przez staroobrzędowców. Według przeprowadzonych 
przeze mnie (w dniu 21 lipca 1965 r.) obliczeń w 18 zagrodach tejże wsi 
mieszkało 88 staroobrzędowców. Ze względu na trudny dojazd i brak 
światła elektrycznego ludność wsi, szczególnie w okresie jesienno-zimo
wym, prowadzi niemal całkowicie zamknięty, odosobniony tryb życia 18. 

W powiecie suwalskim staroobrzędowcy rozrzuceni również po innych 
wsiach (tablica 1 ). 

T a b l i c a  T a b l i c a  2 

Lp. Miejscowość Iloić Lp. Miejsco-\\'OŚĆ Ilość 
I rodzin rodzin 

Aleksandrov;o 2 
1 Głuszy n 5 

2 Leszczewo 3 
2 Halny Wolmera 2 

3 Lipina 2 
3 Krasnopol 1 

4 Łopuchowo 2 
4 Lasanka 1 

5 Maryna 2 
5 Olszanka 1 

6 Mała Przerośl 6 Romano>vce 1 

7 Płociczno 4 7 Rosochaty Róg 2 

8 Rosochaty Róg 2 
8 Ruska Buda 4 

9 Szury 3 9 Szaj pliszki 1 

IO Sztabinki 3 

1 1  m. Sejny 3 

12 Żłobin 2 

1 3  Pogorzelec 

Około 20 rodzin zamieszkuje stale w Suwałkach. Jak zdołano stwierdzić, 
ludność staroobrzędowa raczej nie utrzymuje ze sobą ściślejszych kan-

16 J. W o d  i 1 c z  a n i n (Jefiszow), W Wodiłkach, „Russkij Gołos'', t. VI (1962),
nr 4, str. 12. 

17 Por. przypis 14. 
18 A. Z y m a ł o  w, Jest' takaja dieriewnia \Vodiłki, „Russkij Gołos", r. VI (1962). 

nr 3, str. 6. 



OSADNICTWO STAROOBRZĘDOWCÓW 405 

taktów poza rodzinnymi. Więź religijna wyraża się w uczestniczeniu we 
wspólnych nabożeństwach, odbywanych nieregularnie w świątyni w Su
wałkach, dokąd przybywają niekiedy wierni z pobliskich wsi. Stare tra
dycje zachowały się jedynie wśród mieszkańców Wodziłek, gdzie odbywają 
się coniedzielne nabożeństwa z udziałem „nastawnika". 

W powiecie sejneńskim nie ma ani jednej wsi zamieszkanej całkowicie 
przez staroobrzędowców. Są oni rozsiani po całym powiecie (por. tablica 2).
Również i ci nie utrzymują ze sobą żywszych kontaktów. Raz do roku 
część z nich spotyka się w Pogorzelcu, gdzie znajduje się duża świątynia, 
stanowiąca jedyny w swoim rodzaju relikt budownictwa sakralnego 
staroobrzędowcÓ\V w Polsce 19.

Drugim, może najbardziej ciekawym ze względu na swój charakter 
i historię jest mazurskie skupisko staroobrzędowców, których osadnictwo 
sięga tu 1826 roku. Za zgodą władz pruskich przybyło tu około 300 ro
dzin, które przedtem mieszkały w powiecie suwalskim, głównie w Głę
bokim Rowie '°· Do emigracji na Mazury doszło z powodu zarządzeń ów
czesnych władz Królestwa Polskiego, dotyczących aktów stanu cywilnego 
i poboru do wojska; zarządzeniom tym staroobrzędowcy nie chcieli się pod
porządkować, ponieważ były sprzeczne z ich poglądami religijnymi "· 

Ośrodek mazurski staroobrzędowców na początku drugiej połowy 
XIX w. przechodził okres rozkwitu, a to dzięki drukarni 22 oraz klaszto
rowi fieodosiejewców 23 (założony przez mnichów moskiewskich), którego 
wpływy sięgały setki kilometrów poza granice Mazur24. Obecnie istnieją 
tu tylko dwie wsie, w których przeważającą większość mieszkańców 
stanowią staroobrzędowcy, a mianowicie Wojnowo i Gałkowo. Wioski te 
znajdują się w powiecie mrągowskim, tuż obok Starej Ukty, oddalonej 
o 7 km od znanego ośrodka turystycznego - Ruciane. Po kilka rodzin 
mieszka także we wsiach: Piaski, Onufryjewo, Kadzidłowo, Osiak, Swi
gnajno. W Wojnowie znajduje się do dziś żeński klasztor fieowodosiejew
ców, jeden z nielicznych na świecie, założony w końcu XIX wieku, w parę 
lat po likwidacji klasztoru męskiego '5, jest w nim 8 mniszek. W dwóch 
czynnych świątyniach wojnowskich staroobrzędowcy zgromadzili sporo 
cennych ikon i starych ksiąg. 

19 Nie konserwowana niszczeje i v.1krótce zupełnie przestanie istnieć. 
20 E. S u k  e r  t o  w a - B i e d  r a w i n a, Filiponi na ziemi mazurskiej, „Komuni

katy :ri..'.l:azursko-Warmińskie", nr 1 (71), 1961, str. 46-47. 
21 W. J a k  u b  o w s k i, Z historii kolonij ... , o.c., str. 82-83. 
22 E. I w a n i e  c, Istorija sławianskoj tipografii na J\Iazurach, „Russkij gołos", 

t. IX (1965), nr 1-2, str. 8. 
23 E. I w a n i e  c, Kratkije soobszczenija ob istorii biespopowskogo monastyria 

w Wojnowie, „Russkij Gołos", t. IX, nr 3-4, str. 5, 8. 
24 N. S u b  b o t  i n, Inok Pawieł Prusskij, „Sowriemiennaja letopis", nr 7, 1868, 

str. 3-6. 
25 E. S u k  e r  t o  w a - B i e d  r a w i n a, Filiponi ... , o.c., str. 40, 67---68 ;  F. T e  t z

n e r, Die Philipponen, Slawen in Deutchland, Braunschweig 1902. .i::tr_ 226-227. 
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Do powiatu augustowskiego staroobrzędowcy napływali dwukrotnie. 

Pierwsi osadnicy przybyli tu wraz z tymi współwiernymi, którzy osiedlili 

się na ziemi suwalsko-sejneńskiej, drudzy pojawili się dopiero po pow
staniu styczniowym. Najstarszym osiedlem staroobrzędowców na tym 
terenie była wieś Pijawne Ruskie (w gminie Szczebro-Olszanka), nazy

wana początkowo Pławno Moskiewskie. „Pijawne" wymieniane jest 
w 1782 r. jako osada dwóch strzelców „na uroczysku Pijawnym przy 
drodze idącej do dóbr kamedulskich''>•. Karol M e c h e  r z y ń s k i  in
formował, że w roku 1 818,  kiedy niektórzy staroobrzędowcy opuścili 

swoje osady, „pomiędzy filiponami osiadło ... Prusaków w Szurach 

3 i w Pijawnie"'7. W czasie budowy Kanału Augustowskiego w l atach 
1 823--24 zanotowano istnienie tu „28 dymów filipońskich"""· Według 
„Słownika geograficznego Królestwa Polskiego" w 1 827 roku było tu 22 
domy i 1 30 mieszkańców, a w czasie sporządzania spisu do „Słownika'', 
wydanego w 1887 roku, było już 40 domów i 340 mieszkańców29• Nieco 
później, w roku 1901, Edward W o I t e r  podaje 355 mieszkańców, z czego 
314 zalicza do „filiponów" narodowości białoruskiej (!?), natomiast przy

byłych później osadników w gminie Kolnica mieszkańców Boru i Ga
bowych Grądów - zalicza do staroobrzędowców - Wielkorusów 30• Dane 
te nie są rzecz jasna - ścisłe, zwłaszcza że staroobrzędowcy często 

utrudniali zbieranie informacji o sobie w obawie przed prześladowania

mi władz carskich. Wieś Pijawne Ruskie w 1800 r. jest podana na mapie 
T e x t o r a - S o l t z m a n n a jako Piiawne, a w 1826 na mapie sztabo
wej Juliusza G o  I b e r  g a występuje już jako Piiawne Ruskie, nie 
figuruje natomiast na mapach M. N i p a  n i c z  a (1863, 1870, 1 878). 

Pijawne Ruskie było dawniej wsią parafialną, wokół której koncentro

wało się życie kulturalne i religijne. Po pierwszej wojnie światowej 
część ewakuowanych do Rosji staroobrzędowców pozostała tam, niektórzy 
jednak powrócili do swoich osiedli w Polsce. W 1921 r. na ogólną liczbę 

932 staroobrzędowców w powiecie augustowskim na gminę Szczebro-Ol
szankę przypadały 503 osoby, z czego w Pijawnie Ruskim mieszkało 157, 

2 s  Centralne Historyczne Archiwum Państwowe we Lwowie," fond 181, op. 2, 

nr 1032, K 43v. Z wypisu teg(.) korzystałem d1.ięki uprzejmości doc, dr J'. W i ś  n i e  w
s k i e g o. 

21 (K. M e c h  e ';.' z  y Il s k i), Wiadomości o filiponach ... , o.c„ str. 91. 

2ti Archiwum Pa\vlikowskich w Zakopanem - Zbiory .Jana D ą. b r o w s k i  e g o. 
Preliminaria budownictwa Kanału Augustowskiego, lata 1823-1824 zszyv;/ka do
konarut przez Ignacego P r  ą d z y ń s k i  e g o, K 35 - bez podpisu. Powyższą infor
mację zawdzięczam uprzejmości doc. dra J. A n t o  n i e  \V i c z  a. 

Z'! Pijavlne Ruskie, „Słownik geograficzny Królestwa Polskiegó i innych krajów 
słowiańskich" pod redakcją F. S u  1 i m  i e  r s k i  e g o  i in„ t. VIII (1387), str. 124. 

�q E. W o 1 t e r, Spiski nasielonnych miest suwałkskoj gubiernH kak matieriał 
dla istoriko-etnograficzeskoj gieografii kraja, Sanktpietierburg 1901, str. 3$-39, 
98--09, 
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L. '1' Miejscowość i Mężcz. 
p. 

1 I 
� I 

' ��:u,tów I 78 
64 

Gabowe Grądy 1 1 8  

Razem 260 

Stan obecny 

97 
67 

126 

290 

Razem 

175 
1 3 1  
244 

550 

T a b l i c a  3 

iRodzinv poz. I wsp. g�spod. ' 

62 
29 
37 

128 

407 

a w drugiej co do wielkości wsi Bliznie - 1 1 4  (założonej w 1874 r.), 
reszta znajdowała się w 14 innych miejscowościach". Obecnie w tej 
części powiatu augustowskiego nie ma ju.Z osiedli staroobrzędowców. 
Skupieni są natomiast w dwóch wsiach: Borze i Gabowych Grądach 
(gmina Białobrzegi) oraz w Augustowie "· Kilka osób mieszka jeszcze na 
wsiach Blizna, Szczebra i Karczewo 33. 

Gabowe Grądy i Bór 

Jeszcze sto lat temu na miejscu dzisiejszych wsi staroobrzędowców, 
Gabowych Grądów i Boru, nie było w ogóle osiedli. Dzisiejsi mieszkańcy 
wsi opierając się na rodzinnej tradycji twierdzą, że pierwsi osadnicy 
przybyli tu zaraz po upadku powstania styczniowego z okolic Góry Kal
warii, mianowicie ze wsi Pilczyn. Potwierdzenie tego znajdujemy w poda
nej przez Karola Mecherzyńskiego informacji o istnieniu „filiponów" 
jeszcze w roku 1861 „ . . .  w powiecie łukowskim (dziś garwoliński) we 
wsi Pil czynie gminy Łaskarzew", gdzie było ich wówczas 1 9  osad 34. 

Trudno dokładniej określić przyczyny tej emigracji staroobrzędowców. 
Być może, wpłynęły na nią nie znane bliżej konflikty z lokalnymi wła
dzami carskimi, te bowiem z reguły niechętnie odnosiły się do nich jako 
do odszczepieńców od prawosławia. Z drugiej strony wiadomo, że na 
ziemi suwalsko-sejneńskiej zamieszkiwały już liczne grupy ich współ
wyznawców, z którymi wedle wszelkiego prawdopodobieństwa starano 
się utrzymywać jakieś kontakty. Nakazy wreszcie religii zalecały staro
obrzędowcom osiedlanie się w miejscowościach odległych i bezludnych. 

Już w 1865 r. władze carskie zezwoliły im na osiedlenie się w leśnictwie 

31 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, o.c., str. 5-6. 
32 W liście do autora z dnia 28 listopada 1965 r. Zestawienia dokonał Piotr L e  o

n o w z Augustowa, przedstawiciel inteligencji staroobrzędowej, wybitny działacz 
społeczny, współtwórca filmu o staroobrzędowcach w powiecie augustowskim_. 

33 L. F i o d o r  o w - mieszkanka Gabowych Grądów, w liście do autora z dnia 
8.l.1966 r. 

34 <K. M e c h  e r  z y ń s k i), \Viadomości o filiponach ... , o.c., str. 96. 
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suwalskim i augustowskim". Według relacji staroobrzędowców. którzy 

dopiero w ostatniej wojnie utracili dokumenty o nadaniu ziemi, rząd 

przydzielił im po 15 morgów na gospodarza. W latach 1866 ·-1867 zaczęli 

on.i osiedlać się i zagospodarowywać tę część puszczy, z'"'�aną zape\vne 

uroczyskiem Gabowy Grąd36 (w odróżnieniu np. od uroczyska Osov,,-y 

Grąd). 7\fiektórzy znów z miejscowych staroobrzędowców opowiadają, że 

do osiedlenia się ich w powiecie augustowskim przyczynił się jakoby bo
gaty kupiec wileński, staroobrzędowiec Arsienij Moisiejewicz P i m o

n o w, i że to on właśnie obdzielił ich ziemią po 7 ha na jednego gospo

darza'7. Wersja ta jest bardzo mało prawdopodobna, ponieważ wsie Ga

bowe Grądy i Bór są od początku wymieniane jako wsie rządowe. Wersja 

ta mogła powstać w latach międzywojennych, kiedy to bogatej rodzinie 

Pimienowych udało się podporządkować wszystkich staroobrzędowców -

bezpopowców w Polsce i stworzyć zręby staroobrzędowej organizacji 

kościelnej. 

Pierwszym na omawianym terenie osiedlem staroobrzędowców były 

Gabowe Grądy, które początkowo nie miały żadnej nazwy. U I. Z i n 

b e r g  a w „Skorowidzu Królestwa Polskiego" z 1877 roku wieś ta, leżąca 

w obrębie gminy Kolnica, określona jest jako „Bezimienna""· Po raz 

pierwszy jako Gabowy Grand pojawia się w 1887 r. na mapie rosyjskiej 

l\IL Nipanicza 39, a na późniejszych mapach i skorowidzach otrzymuje 

nazwę Grabowy Grunt (Grąd)4-0. Obecnie wieś oficjalnie nazywa się Gra

bowy Grąd", mieszkańcy zaś używają nazwy Gabowe Grądy. Ta ostatnia, 

jak się wydaje, jest najbliższa pierwotnej nazwy wsi, różnica polega tylko 
na tym, że obecnie staroobrzędowcy stosują liczbę mnogą, a więc Gabowe 

Grądy, zamiast dawniejszego Gabowy Grąd. Grądem nazywano. jak wia

domo, miejsce v,,-yniosłe i suche pośród łąk lub wyspę<z. Wieś Gabowe 

Grądy powstała na takim właśnie miejscu wśród lasów. Często spotykana 

zmiana nazwy Gabowe na Grabowe z punktu widzenia językowego jest 

nieuzasadniona. Wieś przypuszczalnie przybrała swoją nazwę od starej 

JS N. W i n o g r  a d  o w, Zamietka o raskolnikach suwałkskoj gubiernii, „Suwałk-

skije gubiernskije v.riedomosti", nr 18 (1867). str. 96. 

w N, W i n o g r  a d  o w1 Zamietka."1 o.c. 

n S. S o s  n a, Staroobr1adcy, ,,Russkij golas", t. I (1957), nr 13, str. 3, 

38 L Z i n b  e r g, Skorowidz Królewstwa Polskiego, Warszawa 1877. 

39 N. N i p a  n i c z, Specyalnaja karta gubiernij Priwislanskago kraja sostawlena 

i izda.na po wysoczajszemu powieleniju, 1887 g, 

4° K. F i s  z e r, IYiapa I{rólestwa Polskiego, 1914 r. Bearbeitet in der Kartogr. 

Abteilung des Atellvertretenden Generalstabes der Armee, 1915. 

41 Skorowidz nazw miejsco,vości województ\va białostockiego, Dodatek do „Dzien

nika Urzędo\vego" nr 6 Wojewódzkiej Rady Narodowej \V Białymstoku, Białystok 
1962. 

?z J. K a r ł o  w i c z, i\., K r y ń s k i, Vl. N i e  d ż w i e d z  k i, Słov.·nik języka pol

skiego, t. 1, Warszawa 1900, str. 904. 
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nazwy uroczyska Gabowy Grąd, \V którym rósł przeważnie wiąz, a nie 
grab. Jan K a r ł o  w i c z, powołując się na badacza gwary augustowskiej 
Aleksandra O s  i p o  w i c z  a 43, twierdzi, że wiąz tu nazywano gabem 
lub gabiną44. Nazwy tej w tym samym znaczeniu używano również 
w sąsiedniej ziemi grodzieńskiej45• Dlatego też wyprowadzenie nazwy 
wsi Gabowe Grądy od miejsc po wyrąbanym grabie, jak to czyni S. 
S o s  n a �6, jest nieuzasadnione i mało przekonujące. Powstanie nazwy 
wsi Bór nie wymaga specjalnych komentarzy, świadczy o tym, że wieś 
powstała w lesie. 

Głównym zajęciem staroobrzędowców stały się prace związane z go
spodarką leśną. Było wśród nich wielu traczy, a mała ilość tartaków 
sprzyjała uprawianiu tego zawodu. W kilkuosobowych grupach cięto. 
czyli przecierano drzewa na deski, belki lub inny materiał budowlac,y. 
Posługiwano się przy tym piłami długości ponad półtora metra, z długimi 
zębami. W pracy towarzyszyła im zazwyczaj piosenka. W stosunkowo 
krótkim czasie staroobrzędowcy stali się uznanymi mistrzami obróbki 
dre\vna, znanymi ze swej sumienności także poza granicami powiatu47. 
Wyrabiali oni również przedmioty użytku gospodarczego, jak dugi, plozy, 
hołoble, obręcze, między innymi z gabiny, tj.  wiązu. Ponadto prowadzili 
małe gospodarstwa rolne, jak większość okolicznej ludności. Kobiety zaj
mowały się tkactwem, wyrabiały głównie tkaniny ze lnu. Często wyroby 
starowierek ze wsi Gabowe Grądy i Bór można było spotkać na targu 
w Augustowie i innych pobliskich miasteczkach. 

Według danych ogłoszonych w 1891 roku przez Warszawski Korr.itet 
Statystyczny4B stan liczbowy mieszkańców obu wsi przedstawiał się na
stępująco: 

T a b l i c a  4 

Lp. ! Miejscowość ! Mężczyzn! Kobiet Razem W tym 
' 1nn1 

Bór 60 �·2 102 3 
2 Gabowe Grądy 128 98 226 11 

Zwraca uwagę nieproporcjonalna ilość mężczyzn w stosunku do kobiet, 
można to w pewnej mierze tłumaczyć trudnymi warunkami życia. War-

43 A. W ę d z k i, Kultura i nauka na Suwalszczyźnie (vv:) „Studia i Materiały 
do Dziejów Suwalszczyzny" pod redakcją J. A n t o  n i e  w i c z  a, Białystok 1965, str. 
266-267. 

44 J. K a r ł o  w i c z, Słownik gwar polskich, t. II, Kraków 1901, str. 38. 
45 „Wiaz", Encykłopiediczeskij Sło\.var' pod red. F. B r o k  g a u z a i I. J e-

f r o  n a, t. VJJa, SPb, 1892, str. 725. 
46 Por. przypis 37. 
47 W. L e  o n o w, Staroobrzędowcy, „Russkij gołos'', t. IV (1960), nr 6, str. 6. 
48 Trudv Warszawskogo Statisticzeskogo Komitieta, t. IV, str. 188-191.



4 1 0  E. IWANIEC 

szawski Komitet Statystyczny ogłosił też inte�esująeą tabelę dotyczącą 
stanu posiadania mieszkańców omawianych wsi w 1891 roku: 

Ogół-em 
L. l'vliejscowość z;emi 
p. morgów 

1 Bór 310 
2 Gahowe 420 

Grądy 

Ziemi . i 
orneJ i 

morg6v,· j 

150 
304 

Łąk ! 
morgów : 

70 
80 

T a b l i c a  5 

'Vartość lfriść 
Ilość Ilość bu� 

ziemi dynkó"'-
w gospo-

rublach i 
na 1 darst\v ntiesz-

właści- kalnych 
ciela 

5340 15,5 20 27 
7580 16,2 26 37 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje możemy twierdzić, że go
spodarstwa staroobrzędowców były ubogie. Brak dostatecznej ilości ziemi 
ornej. szczególnie we \Vsi Bór, zmuszał mieszkańców do szukania innych 
zajęć, poza rolnictwem. Dane te są chyba najbardziej wiarogodne, po
nieważ wszystkie wcześniejsze zestawienia opierały się na informacjach 
dostarczanych „przez niewykształconych sołtysów, którzy często zalegali z 
wypełnianiem tego obov..iązku. Wówczas zbiorowe tablice sporządzane były 
z pominięciem takich gmin, czego w dodatku nie sygnalizowano" 49• Nie

zależnie od tego staroobrzędowcy nieraz celowo nie podawali prawdziwej 
liczby mieszkańców w obawie przed prześladowaniami tych spośród 

współwiernych, którzy znaleźli tu schronienie, a których władze carskie 
poszukiwały. Według danych statystycznych, zebranych przez E. Woltera 
na podstawie powszechnego spisu ludności z 1897 r. i uzupełnionego 
w Jatach następnych, w obu wsiach mieszkało 337 staroobrzędowców '"· 

T a b l i c a  6 

Staroobrzę-
Ogó-

Umiało czy-
:&I iejscowość dowcy- tać i pisać 

\Vielkorusy 
lem po Hlsjjsku 

B6r 123 35 158 1 1  

Gabowe G-rądy 214 7 221 18 

Jak ilustruje powyższa tabelka, liczba osób piśmiennych wśród miesz
kańców wsi była znikoma. Tylko „nastawnicy" i osoby kierujące życiem 
religijnym umiały czytać i przez to umacniał się jeszcze ich autorytet. 

Wśród staroobrzędowcóvv w Gabowych Grądach i Borze żywa jest do 

49 E-. K a c  z y ń s k a, Gubernia suwalska w statystyce (w:) „Studia i Th<Iateriały 

do Dziejów Suwalszczyzny", Pod red.: J. A n t  o n i e v.r  i c z  a Białystok 1965, str, 284. 
;;:i E. W o 1 t e r, Spiski nasielonnych„., o.c., str. 98--99. 
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dziś pamięć, ż e  ich przodkowie, zanim przybyli w granice dawnej Rze

czypospolitej, przebyli długą drogę z północnych terenów Rosji przez 
Morze Białe, Półwysep Skandynawski i Morze Bałtyckie. W związku 

z tym nazywają siebie „biełomoram i". Twierdzą oni również, że w po
czątkowym okresie, tuż po osiedleniu się w powiecie augustowskim, 
różnili się w wielu sprawach religijnych od staroobrzędowców ·zamieszka
łych wcześniej na ziemi suwalsko-sejneńskiej. „Biełomory" nie stanowili 
jednak osobnego „sog!asija". ::'Jależy przypuszczać, że byli oni przed
stawicielami największego „sog!asija" bezpopowców, zwanych pomorcami, 
o poglądach mniej surowych niż fieodosiejewcy, zamieszkali w większości 
na ziemi suwalsko-sejneńskiej. Znikaniu różnic sprzyjał fakt, że staro

obrzędowcy z ziemi suwalsko-sejneńskiej, zwłaszcza po wyemigrowaniu 
na Mazury najbardziej konserwatywnej grupy, reprezentowanej przez 
Jefima B o r y s  o w a z Głębokiego Rowu 01, sami zaczęli łagodzić suro
we reguły życia religijnego. Sejneńscy staroobrzędowcy, którym główny 
kierunek nadawała gmina wyznaniowa w Pogorzelcu, stworzyli pewne 
trwałe ramy organizacyjne i podporządkowali się zarządzeniu władz pań
stwowych, dotyczącemu prowadzenia ksiąg metrykalnych 52. Staroobrzę
dowcy z Gabowych Grądów szybko zaczęli przejmować od swoich są
siadów wypracowane przez nich formy organizacji kościelnej, co sprzy
jało dalszemu zacieraniu się różnic wyznaniowych. Zawiłe przepisy 
duchownych nie zawsze były zbyt dobrze znane prostemu chłopu -
w tej materii decydowali „nastawnicy" (stariki). 

„Imiennej Wysoczajszyj Ukaz" z 17 kwietnia 1 905 roku, zrównujący 
w pewnej mierze staroobrzędowców z innymi obywatelami, sprzyjał 

dalszej ich stabilizacji oraz ujednoliceniu poglądów religijnych. Od tego 
czasu jest to coraz bardziej dostrzegalne wśród staroobrzędowców-bezpo
powców, zarówno w krajach znajdujących się pod zaborem rosyjskim, 
j ak i w samej Rosji. 

Z inicjatywy staroobrzędowców wileńskich i pod patronatem zamoż
nych kupców Pimonowych w dniach 25--27 stycznia 1906 r. został zwo
łany w Wilnie zjazd przedstawicieli wszystkich bezpopowców. Na wezwa
nie komitetu organizacyjnego z Gabowych Grądów udał się do Wilna 
„nastawnik" Mina Diemientjewicz L i g  i e  n d a "· Nie wyruszył jednak 

ill E. S u k e r t o v.- a B i e d r a w i n a, Filiponi. .. , o.c., str. 45; M. T o e p p ,e n, 
Geschichte Masurens, Gdańsk 1870, str. 44�2.. 

51 E, I w a n i e  c, Posielcnija russkich starov:.rier01\>', „Russkij Gołos", t. IX (1965}. 

nr 7-81 str. 4. W Powiatowym Archiwum Państwowym w Suwałkach znajdują się 
bardzo stara:inie prowadzone księgi metrykalne 1vsi Pogorzelec. W księgach z 1826 r. 
widnieje podpis nastawnika: „Wasiley IV'.Iaximow Duchownyi", a z roi-tu 1827 -· 

"Urzędnik Cywilny Wasiley IVIaximow". 
Gs Trudy o sjezdie staroobriadcew wsiego Siev;tiern::>-Zapadniego, Priwislanskog::i 

i Prlbaltijskogo krajew i drugich gorodow Rossijskoj Impierii sostoj a\vsz.egosia \V gar. 
Wilnie 25-27 janwaria 1906 goda. \Vilna 1906, str. 8. 
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na zjazd wybrany przez ogół delegat, sołtys wsi Fiodor I o n i k, którego 
za zgodą „nastawnika" zastąpił starowier z tej wsi, Aleksander K u  d r  i a
s z e  w. Ten ostatni nie zdołał po powrocie pozyskać zaufania współ
wyznawców, którzy pismem z dnia 5 marca 1 906 roku, poświadczonym 
przez wójta gminy Kolnica, skierowanym do Wilna, pozbawili go prawa 
reprezentowania ich interesów54• Obrady zjazdu nie przebiegały zgodnie, 
a szczególnie burzliwie d:y'"Skutowano o sprawie za\vierania związków 
małżeńskich i ich rejestracji. Wielu uczestników zjazdu nie aprobowało 
również tekstu listu do cara z podziękowaniem za jego „ukaz", narzu
conego przez organizatorów zjazdu. W nadziei na uzyskanie pomocy 
finansowej staroobrzędowcy z omawianych wsi uznali zwierzchnią wła
dzę. wybraną przez zjazd w Wilnie. Liczyli ponadto na rozwój oświaty 
w duchu ich wierzeń i na wydawnictwa1 co obiecano im "\V Wilnie. 

W okresie I wojny światowej. w 1 9 1 5  r., większość staroobrzędowców 
ewakuowano w głąb Rosji. Wielu z nich już tam pozostało. Ci, którzy 
powrócili do rodzinnych wsi, zabrali się z zapałem do odbudowy znisz
czonych osiedli••. 

W czasie pierwszego spisu ludności, przeprowadzonego w niepodległej 
Polsce dnia 30 września 1921 roku, w powiecie augustowskim zamieszki
wało 932 staroobrzędowców, z czego w Borze 144 i Gabowych Grądach 
2 1 6 56, 

Korzystając z praw nadanych przez Konstytucję marcową (1 921 r.), 

staroobrzędowcy wybrali swych przedstawicieli ze wszystkich 52 gmin 
(parafii) i w 1 9 2 5  r. zwołali I ogólnopolski zjazd w Wilnie. Na zjeździe 
zapadło wiele doniosłych uchwał, dotyczących organizacji ich kościoła. 
Ustalono urzędową nomenklaturę tego wyznania, która odtąd brzmi: 
„Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchow
nej''. Uchwalono również statut wewnętrzny, regulujący życie duchowe. 
Zjazd wileński przybrał wszystkie cechy soboru prowincjonalnego; za
daniem jego było powołanie Rady Naczelnej Staroobrzędowców, k tóra 
z kolei przyjęła obowiązki zarządzania sprawami kościoła w okresie mię
dzy soborami, zwoływanymi co 5 lat. Do chwili uznania przez rząd 
"J'łoniono Tymczasowy Komitet Wykonawczy, złożony z 14 osób. Dnia 
22 marca 1928 r. rozporządzeniem prezydenta R. P. „Wschodni Kościół 
Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchownej" został uznany 
przez państwo (Dz. U. Kr 38, poz. 363), a 24 sierpnia 1928 r. zatwierdzono 
jego statut wewnętrzny (Monitor Polski Nr 210, poz. 482). 

W 1 929 r. Wiktor P i  o t  r o  w i c z  zwracał uwagę na fakt, ice jeżeli 
ukaz carski „dając pewną swobodę wyznania swej wiary, traktowa! staro-

"'4 Dowieriennost' staroobriadezeskogo obszc:zestwa „Gabowyja Grandy" suwałk
skoj gubie:rnli, awgustowskago ujez?a (nr 21), Trudy o sjezdie.„, o.c:„ str. 117-118. 

sa. S. S o s  n a. Staroobiadcy, �,Russkij Gołos", t. I (1957), nr 12, str. 5. 

ss Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej ... , o.c., str. 1--i:t 
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obrzędowców jako sektę odszczepieńczą, nie dając jej praw przysługują
cych poszczególnym wyznaniom, uznanym przez rząd"57, to uregulowanie 
stosunku prawnego przez rząd polski i uznanie staroobrzędowców za 

wyznanie w tak szybkim czasie było wynikiem tego, iż staroobrzędowcy 
zachowując „ „ .  swoje oblicze rosyjskie jako narodowość, zachowali swoją 
kulturę rosyjską, co nie szkodziło, że zawsze byli i są najlojalniejszymi 
obywatelami przybranej Ojczyzny"""· Odtąd staroobrzędowcy z Gabowych 
Grądów i Boru we wszystkich sprawach religijnych musieli zwracać się 
poprzez swoich przedstawicieli do Rady Naczelnej w Wilnie. Nawet za
kup nowej ikony musiał być zaakceptowany przez specjalną komisję 

w Wilnie, która wydawała orzeczenie, czy ikona ma cechy zgodne z tra
dycją staroobrzędowców czy nie. 

Uznanie przez rząd polsk i  Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego 
nie rozwiązywało jednak wszystkich koniliktów nurtujących społeczeń
stwo staroobrzędowców. Rada naczelna składała się z ludzi zamożnych, 
którzy - jak Pimonowie - trzymali w swoich ręk?-ch niemal cały fu
trzany handel w Polsce, mieli olbrzymie kapitały w bankach, zasiadali 
w senacie i sejmie. Staroobrzędowcy uzyskali dla swoid1 dzieci prawo 
nauczania swojej religii w szkole, ale ukończenie przez dzieci biednych 
rodziców szkoły średniej było już tylko marzeniem. Ze względu na trudne 
warunki materialne staroobrzędowcy w Gabowych Grądach i Borze mó
wiąc o czasach międzywojennych narzekają, że władze terenowe utrud

niały im nabywanie ziemi, że za produkty rolne płacono bardzo niskie 
ceny, na przykład za metr żyta dawano 9 zł i nie było nikogo, kto prze
łamałby zmowę kupców augustowskich. 

Najcięższy okres w swej historii przeżyli staroobrzędowcy w czasie 
okupacji niemieckiej. Najpierw w latach 193�-41 udzielali schronienia
swoim braciom uciekającym z Suwalszczyzny, gdzie Niemcy gnębili ich 
podatkami oraz często brodatych starowierów utożsamiali z rabinami 
żydowskimi, co dla wielu stało się wyrokiem śmierci s•. Potem udzielali 
schronienia zbiegłym jeńcom radzieckim, co stało się przyczyną całko
witego zlikwidowania wsi Gabowych Grądów i Boru. Antoni B a t  v u s, 
obecnie kierownik Hotelu Miejskiego w Augustowie, ledwo zdołał uciec 

sprzed plutonu egzekucyjnego, który miał go rozstrzelać za pomoc i prze
chowywanie jeńców radzieckich. W 1943 r. mieszkańców wsi Gabowe 
Grądy i Bór załadowano w wagony i wywieziono na przymusowe roboty 
w okolice Królewca. Gorliwy starosta niemiecki przeznaczył do rozbiórki 

z7 W. P i  o t  r o  w i c z, Wschodni Kościół Staroobrzędowy, Z zagadnień \Vyzna

niowych w Polsce, Wilno 1929, str. 129, 
ss ,V. P i  o t  r o  w i c z, o.c., str, 132, Wschodni Kościół„, 
ss Por. przypis 16. 
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i na opał nie tylko zabudowania, ale nawet krzyże cmentarne i drewniane 
zręby w studniach••. 

Nie wszystkich zdołano wywieźć, część walczyła w oddziałach ra

dzieckiej partyzantki i nawet w A. K., a potem w oddziałach Armii Czer
wonej i Wojska Polskiego. Z obu wsi walczyło z bronią w ręku ponad sto 

osób, wielu zdobyło medale i odznaczenia bojowe, przeszło trzydziestu 
osierociło S"\Voje rodziny ginąc na polu walki61. 

Po wyzwoleniu część staroobr�ędowców powróciła do swych dawnych 

siedzib, by przystąpić do odbudowy zniszczonych wsi, część wyjechała do

swoich rodzin w Związku Radzieckim. Z wielkim wysiłkiem wybudowa
no - przeważnie drewniane - domy, wzniesiono też w Gabowych Grą
dach nową świątynię, której wnętrze nie jest już tak bogato ozdobione 

ikonami jak dawniej, nie ma również takiej ilości starych ksiąg. Sporo 

osób przeniosło się na stałe do Augustowa. Młodzież uzyskała nową 

siedmioletnią szkołę, jedyną w Polsce, gdzie nauka języka rosyjskiego 
rozpoczynała się od drugiej klasy. Dziś wśród mieszkańców wsi są już 
absolwenci wyższych uczelni. 

Wierzenia i obyczaje religijne 

Osiedleni w powiecie augustowskim staroobrzędowcy są bezpopow
cami pomorcami, a nie jak mylnie przyjęło się podawać filipowcami 

lub filiponami. Całkowicie niesłuszna jest nazwa „filiponi". Sami staro

obrzędowcy na terenie Polski nie uważają się bynajmniej za „filiponów" 

i nie aprobują tej nazwy. Staroobrzędowców z Gabowych Grądów i Boru 
nazy\\�a się przez analogię „filiponami'\ tak jak już wcześniej nazwano 
ich braci w powiecie sejneńskim i suwalskim. Do trzeciego rozbioru 

Polski okoliczna ludność nazywała ich po prostu Moskalami. Nazwę „fi
liponi" narzucił tam staroobrzędowcom rząd pruski, do którego zwrócili 
się oni zaraz po zajęciu tych ziem, wysyłając „do ministra Schrottera 
prośbę, ażeby uwolniono ich od przysi.ęgi na wierność królowi, ponieważ 
zabrania im tego religia"•2. Władze pruskie, nie mając dostatecznego 
rozeznania, poleciły Komisji Organizacyjnej Kamery zebrać wiadomości 
o tej sekcie <3• Należy przypuszczać, że komisja powtórzyła i zarazem

zniekształciła to, co wcześniej rozpowszechnili przedstawiciele ruskiego 
unickiego kościoła, nazywając wszystkich staroobrzędowców filipowia-

60 G. P i s  a r i e  w i c z, Rieportierskije nabroski o starowierach, „Russkij gołos"� 
t. I (1957). nr 18, str. 3. 

61 P, L e  o n o w, w liście do autora z dnia 28 listopada 1965 r_ 
62 J. W ą s i c  k i, Filiponi. Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy No\vo

wschodnie (Neuostpreussen) 1795-1806, Poznań 196� str. 235. 
63 (K. M e c h  e r  z y ń s k i), Wiadomości o filiponach„„ o.c„ str. 88; J. W ą s i c  k i, 

Filiponi, o.c . •  str. 235-236. 
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nami«. Do dziś myli się jakiegoś bliżej nie znanego nastawnika Filipa, 
który jakoby miał na początku XVIII w. wyprowadzić z Rosji większą 
grupę staroobrzędowców na Białoruś, z wybitnym Nikitą P u  s t o  ś w  i a -
t e  m z czasów panowania carówny Zofii. Być może, na rozpowszechnienie 
tej nazwy wpłynęły dość liczne pielgrzymki staroobrzędowców do miejsc 
położonych między jeziorem Onega a Morzem Białym, gdzie w 1743 r. 
starzec Filip dobrowolnie spalił się z grupą swoich zwolenników. Zbiera
jąc popiół jako cenne relikwie staroobrzędowcy głosili, że są filipowcami"· 
Sekta filipowców nigdy jednak nie obejmowała swoim zasięgiem dawnej 
Rzeczypospolitej, a większość staroobrzędowców na ziemi suwalsko-sej
neńskiej należała do „sogłasija" fieodosiejewskiego. 

Istnieją głęboko ugruntowane istotne religijne zasady, które różnią 
staroobrzędowców z Gabowych Grądów i Boru od wyznawców Kościoła 
Prawosławnego, a tym bardziej od Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Staro
obrzędowcy twierdzą, że po reformach Nikona kapłani wyginęli w wię
zieniach albo śmiercią naturalną zeS7Ji z tego świata, a wyświęcenie 
nowych było już tylko bezprawiem. Skoro nie ma już prawdziwych 
kapłanów, można udzielać tylko dwóch sakramentów: chrztu i spowiedzi. 
Udziela ich „nastawnik", w potocznej mowie często nazywany obecnie 
popem. „Nastawnik" wybierany jest - podobnie jak za czasów wczes
nego chrześcijaństwa - przez ogół gminy wyznaniowej. Przeważnie 
„nastawnik" przed śmiercią wskazuje na swego następcę, którego ogół 
może zatwierdzić lub nie. ,Jeżeli ogół wyrazi zgodę, umierający nastawnik 
błogosławi owego wybrańca. W wypadku nagłego zgonu „nastawnika" 
wyznaczonego przedtem lub wybranego następcę błogosławi inny „na
stawnik", który też kiedyś doznał sam łaski błogosławieństwa. Konsekro
wany niejako wyznawca uzyskuje prawo czytania Ewangelii i wykonywa
nia innych czynności kultu religijnego. Musi jednak wykazać się dobrą 
znajomością zasad starej wiary i nieskazitelną reputacją. 

„Nastawnikiem" nie może zostać ten, kto dwa razy był żonaty (kiedyś 
koniecznym warunkiem była bezżenność), kto goli brodę lub używa tyto
niu albo alkoholu. Za nieprzestrzeganie tych zasad „nastawnik" w każdej 
chwili może być pozbawiony piastowanej godności. Wybór „nastawnika" 
odbywa się bez specjalnych uroczystości. Obrany składa tylko siedem 
niskich pokłonów. Nastawnik nie różni się niczym od pozostałych wyz
nawców. Zajmowane stanowisko nie upoważnia go do pobierania wynagro
dzenia. Utrzymuje się nadal z tego, co przedtem stanowiło źródło jego 
dochodu. Może pobierać jedynie dobrowolne datki od współwyznawców. 
Tylko w wypadku niezdolności do pracy ogół współwiernych zobowiązany 
jest do zapewnienia mu utrzymania. Nastawnik spowiada, ale nie udzie-

54 w. J a k  u b  o w s k i, Z historii kolonij .. „ o.c., str. 84 w przypisach; M, I. i 1 e
j e w, Iz istorii raskoła„., o.c.� str. 121. 

11J A. 1't1 u r  a w j o  w, Raskol obliczajennyj„., o.c„ str. 249-250. 
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la rozgrzeszenia, może tylko zadać pokutę. Według nich: „Rozgrzesza Bóg 
albo .. .  ziemia". Głównym sakramentem jest chrzest i nie może się odbyć 
inaczej, jak tylko przez trzykrotne zanurzenie w wodzie. Dokonać go 
musi „nastawnik" po 40 dniach od urodzenia dziecka. Dawniej chrztu 
dokonywano w rzece, bez względu na porę roku. Obecnie przy gorszej 
pogodzie „nastawnik" chrzci w świątyni. W czasie tego obrzędu woda 

Ryc. 1. G a b o  w e  G r ą d y, pow. Augustów. Nastawnik w świątyni 
starowierów. 

w specjalnym naczyniu poświęcona zostaje kadzidłem, a zanurzonemu 
w niej noworodkowi zasłania się dłonią usta. Dziecko musi jednak być 
odwrócone twarzą ku wschodowi. Po zakończeniu obrzędu na szyi ochrz
czonemu zawiesza się miedziany krzyżyk, a potem ubiera w nową koszulkę. 
Tylko w wypadku choroby grożącej dziecku śmiercią chrzest może wy
jątkowo być dokonany przez inną osobę. 

Dość zagmatwana jest sprawa małżeństwa. Pierwotnie, jak wiemy, 
bezpopowcy małżeństw nie zawierali w ogóle. Staroobrzędowcy zamiesz
kali w Gabowych Grądach i Borze byli już częściowo „nowożenami", 
u których przepisy dotyczące zawierania małżeństw były znacznie złago
dzone. Przez dłuższy czas nie zawierano ich w świątyni i nie towarzyszyły 
im żadne religijne obrzędy. Obopólna zgoda rodziców, wyrażona w obec
ności pięciu świadków, uświęcała niejako związek dwojga ludzi. Sprawa 
ta znalazła oddźwięk na pierwszym zjeździe staroobrzędowców w Wilnie 
(1906 r.), gdzie ostatecznie uchwalono i opracowano formularze dla nowo 



OSADNICTWO STAROOBRZĘDOWCOW 4 1 7  

wstępuj ących w związek małżeński. Od tego czasu „nastawnicy" udzie
lali ślubu, i to już przeważnie w świątyniach. W rubryce 7 formularza 
mówi się „kto sowierszył tainstwo braka" 66• Tu właśnie należy dopatry
wać się zasadniczej różnicy, która dzieli staroobrzędowców zamieszkaiych 
na Mazurach. Staroobrzędowcy zamieszkali w Gabowych Grądach i innych 
miejscowościach Polski uznają za ważny ślub nie tylko udzielony przez 
kapłana (nie przed kapłanem), ale i przez „nastawnika'', uważając, że 
ślub jako taki w swej istocie zależy od tych, którzy go zawierają, a nie od 
tych. którzy go udzielają. Staroobrzędowcy na Mazurach wychodzą z za
łożenia, że skoro nie ma duchowieństwa, to i sakrament ślubu udzielony 
przez nastawnika jest nieważny. W ten sposób nastawnicy w Gabowych 
Grądach, Wodziłkach i Suwałkach u d  z i e l  a j ą swoim wiernym ś 1 u -
b u, natomiast nastawnik na Mazurach tylko b ł o g o  s ł a w  i nowożeń
ców, a sakramentu ślubu według niego sam Bóg udziela. Te różnice są 
rezultatem niepodporządkowania się po roku 1906 staroobrzędowców na 
Mazurach głównemu ośrodkowi w Wilnie i nieuznanie jego uchwał, cho
ciaż - jak twierdzą staroobrzędowcy - o wyborze Aristarcha Moisieje
wicza Pimonowa w tym czasie na głównego przywódcę zdecydowało to, 
iż powoływał się on jakoby na pełnomocnictwa staroobrzędowców za
mieszkałych na Mazurach. 

Od wyznawców Kościoła Prawosławnego zasadniczo różni staroobrzę
dowców to, że nie uznają oni ksiąg liturgicznych, wydanych po roku 1654. 
Uznają oni tylko stare księgi, przepisane lub drukowane wcześniej i ota
czają je szczególnym szacunkiem. Przed otwarciem księgi „bogobojny" 
staroobrzędowiec powinien się przeżegnać. Do dziś innowierca nie może 
ich dotykać, a jeżeli uzyska wyjątkowo zezwolenie, będzie to dowodem 
dużego szacunku dla niego i zaufania. Staroobrzędowcy nie chcą uznawać 
też poprawek wprowadzonych przez Nikona. Obowiązuje u nich dwu
palcowy (zamiast trójpalcowego) znak krzyża. Krzyże na świątyniach, 
grobach czy domach, trzymane jako przedmiot kul tu, muszą mieć ko
niecznie ośmiokońcowe zakończenie. Uznawana jest jedynie pisownia imie
nia Chrystusa Isus zamiast, jak u prawosławnych, Iisus. Wyraz alleluja np. 
jest powtarzany tylko dwukrotnie zamiast trzykrotnie. 

Wszystkie nabożeństwa nie mają charakteru liturgicznego, ponieważ -
jak wiadomo - liturgię może odprawiać tylko kapłan wyświęcony (ru
kopołożen). Kapłanów zaś wyświęconych według nowych ksiąg staro
obrzędowcy uważają za sługi antychrysta, a udzielane przez nich sakra
menty - za fałszywe. W związku z tym staroobrzędowcy nie mają 
sakramentu komunii. Szczególnie ściśle z wierzeniami wiążą się u staro
obrzędowców obyczaje takie, jak zakaz palenia tytoniu, obyczaj noszenia 
brody, uznane tu za istotne obyczaje religijne, uzasadnione p r a w  i d  ł a -
m i  wiary. Staroobrzędowcy negatywnie odnoszą się do palenia tytoniu 

5s Trudy o sjezdie„., o.c., str. 97. 

27 Studia i materiały 
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pod wszelkimi postaciami. Swój stosunek do tego tłumaczą następująco: 
„J eżeli człowiek je mięso w postny dzień, to grzeszy, ale to samo mięso 
jest niezbędnym do życia pokarmem i dlatego można je spożywać w okre
ślone dni. Natomiast używanie tytoniu to wchłanianie trującego dymu , 
który nic prócz szkodliwości dla ciała i duszy nie wywołuje. Dlatego św. 
kościół zabrania używania tytoniu jako czegoś sprzecznego z naturą i szko
dliwego, a niezgodnego z wolą Bożą. Powolne rujnowanie dróg oddecho
wych przez palenie jest porównywane do samobójstwa , które uznawane 
jest przez religię za wielki grzech". Obecnie nie wszyscy przestrzegają 
tego zakazu, jednak przeważająca liczba staroobrzędowców nie pali pa
pierosów ani fajek. W pomieszczeniach, gdzie wiszą ikony, nie zezwala 
się na palenie nawet gościom. Jesienią 1 963 r. miałem okazję być na 
weselu w Gabowych Grądach. W pokoju, w którym odbywało się przy
jęcie, nikt nie ośmielił się zapalić papierosa ze względu na ikony wiszące 
w rogu komnaty, chociaż wśród obecnych prócz staroobrzędowców byli 
prawosławni i '  katolicy. Niewątpliwie przestrzeganie zakazu używania 
tytoniu, wpajane od wczesnych lat obok niemal nakazu religijnego uży
wania łaźni parowej, są czynnikami sprzyjającymi zdrowiu staroobrzę
dowców. W omawianych wsiach nierzadko można spotkać 80-90-letnich 
starców, pracujących na roli lub w domu, cieszących się bardzo dobrym 
stanem zdrowia i pełnią władz umysłowych. 

Szanujący się staroobrzędowiec nosi brodę, często bardzo długą i sze
roką. Są nawet i tacy, którzy wyznają, że nigdy nie tylko nie golili brody, 
ale nawet jej nie strzygli. Staroobrzędowcy twierdzą: „Goląc brodę męż
czyzna celowo zmienia swój wygląd, dany mu przez samego Boga, albo
wiem Bóg stworzył człowieka na podobieństwo swoje. Zmieniając swoje 
oblicze przez golenie człowiek sprzeciwia się woli samego Stwórcy". Jeszcze 
nie tak dawno odmawiano chowania golących się, którzy przed samą śmier
cią nie wyrazili z tego powodu skruchy. Robiono wyjątek tylko w stosunku 
do tych, którzy musieli golić się nie z własnej woli, jak np. żołnierze. 
Młodsze pokolenie nie zawsze przestrzega zakazu golenia brody. Dziś 
w dalszym ciągu golenie zarostu uważane jest za ciężki grzech, do którego 
według staroobrzędowców przyczynili się łacinnicy. Gra w karty zali
czana jest również do grzechów, ponieważ jest według nich wymysłem 
czarta, który w ten sposób odciąga chrześcijan od uczciwego życia. Obe
cnie większości tych obyczajów młodsze pokolenie już nie przestrzega. 
Młodzież nie zna języka cerkiewno-słowiańskiego, a do molenny (świątyni) 
uczęszcza tylko w okresie wielkich świąt, i to przeważnie, aby „staruszków 
nie obrazić" 67• Wszyscy - nie wyłączając „nastawnika" - nie stosują 
się już do niektórych nakazów, np. zabraniających korzystania z naczyń 
używanych również przez innowierców lub spożywania z nimi wspólnych 

·--·----

67 I. W a s  z e  n k o  w, Reportaż iz Gabowych Grondow, „Russkij gołos", t. VII 
(1963), nr 1, str. 6. 
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posiłków, co jeszcze przed wojną było przez wielu starowierów uważane 
za grzech. 

Charakterystyczne cechy kultury duchowej 

Nie tylko zasadami wiary i językiem staroobrzędowcy z Gabowych 
Grądów i Boru różnili się od okolicznej ludności. Istniały tu odrębne 
zwyczaje i przeróżne gry czy zabawy. Niektóre z nich przetrwały do 
dziś. Bardzo często w długie jesienno-zimowe wieczory młodzież zbierała 
się w wynajętej na ten cel dużej izbie, która była stałym miejscem zebrań 
i spotkań. Dziewczęta przychodziły tu z kołowrotkami, przędły len i wełnę, 
śpiewały piosenki. Chłopcy wtórowali, opowiadali różne anegdoty i dow
cipy lub popisywali się sprytem i siłą. Najbardziej popularna była gra 
„w pytę", która wymagała szybkiej orientacji i nie lada zręczności. Pytą 
był skręcony ręcznik. Chłopcy siadali na podłodze, tworząc koło, jeden 
z nich znajdował się w środku tego koła. Należało przy tym unieść ko
lana do góry bez odrywania stóp od podłogi. Pod kolanami podawano 
sobie pytę, którą powinien był pochwycić siedzący w kole. Kiedy szu
kając jej odwrócił się, pyta spadała na jego plecy. Gdy wykręcił się 
w drugą stronę, z przeciwnej otrzymywał uderzenie. U kogo udało mu 
się pytę przychwycić lub u kogo ją znalazł, ten siadał w kole. Przychwy
cenie pyty nie było łatwe, ponieważ każdy z grających udawał ruchami 
rąk, że ją ma. 

Inna gra polegała na zepchnięciu przeciwnika z ławy. Dwóch mło
dzieńców siadało po turecku na wąskiej ławie, zwróceni byli do siebie 
twarzami. Jeden z nich krzyżował ręce w ten sposób, że zasłaniał uszy 
dłońmi. Przeciwnik starał się uderzeniem ręki w jego dłoń zrzucić go 
z ławy. Wolno było upozorować cios, lecz zabronione było spychać. Zda
rzało się, że zasłaniający się przed mocnym uderzeniem zbytnio przechylał 
się i spadał na podłogę nie otrzymawszy ciosu. 

W dniach świątecznych dużym powodzeniem cieszyła się gra „w są
siada"; obowiązywała ona wszystkich zebranych. Kto nie chciał brać w niej 
udziału, musiał opuścić pomieszczenie. Młodzi ludzie dobierali się parami, 
przeważnie według gustów i sympatii. Jeden z uczestników zabawy, 
trzymając w rękach szeroki skórzany pas, zapytywał zebranych, czy po
doba się sąsiadowi sąsiadka. Jeżeli byli zadowoleni, to całowali się w usta, 
a jeżeli nie, to chłopiec miał prawo prosić o zmianę partnerki. Wówczas 
wskazywał imiennie wybraną dziewczynę, którą jej sąsiad zwalniał lub 
nie. Jeżeli jej nie puszczał, bito go pasem po dłoni słabiej lub mocniej, 
w zależności od tego, ile uderzeń żądał pragnący zmiany. W grze chodziło 
o rozłączenie zakochanych par. Byli jednak tacy, którzy woleli cierpliwie 
znosić uderzenia, aby ukochanej od siebie nie puścić. Dla urozmaicenia 
zabawy czasami zmieniano również sąsiadów. 

Ciekawe zwyczaje związane były ze świętem Bożego Narodzenia. 

21• 
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Ryc. 2. G a b o  w e  G r ą d y, pow. Augustów. Grupa mężczyzn starowierów. 

W Wigilię rozpoczynały się wróżby. Chłopcy i dziewczęta zbierali się 
oddzielnie. Kiedy zapadał zmrok, dziewczęta podbiegały pod okna i zmie
nionym głosem pytały, jakie imię będzie miał przyszły mąż którejś z nich. 
Odpowiadano im z mieszkań podając dowolne imię. Obu rękoma obejmo
wały również sztachety i liczyły. Jeżeli wypadała liczba parzysta, zna
czyło to, że dziewczyna wyjdzie w tym karnawale za mąż, jeżeli wypadła 
liczba nieparzysta, oznaczało to niepowodzenie w tym roku. Wróżyły one 
również za pomocą wosku. Jeżeli z gorącego wosku wlanego do wody 
utworzył się pierścień, to dziewczyna miała w niedługim czasie wyjść 
za mąż, gdy utworzyła się kołyska, to należało się spodziewać dziecka, 
a wieniec zapowiadał staropanieństwo. Wróżono, biorąc z szopy jak naj
większą ilość rąbanego drzewa, przynoszono go do domu i liczono parami. 
Podobnie wróżyli chłopcy, z tym że nieśli drzewo do domu ukochanej 
i dopiero tam liczyli. 

Aby len dobrze obrodził i kobiety mogły dużo utkać płótna, na Nowy 
Rok organizowano kulig. Zaprzęgano do jednych sań po kilka koni, przy
strojonych kolorowymi wstążkami. Każdemu koniowi przymocowywano 
po dwa dzwoneczki. Na sanie siadano parami i przy dźwiękach dzwonków 
i harmonii śpiewano wesołe piosenki. Starano się wprowadzić jak naj
większą ilość sań, co miało jakoby zapewnić bardzo obfity urodzaj lnu 
na polach68. 

68 Por. przypis 47. 
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Ryc. 2 .  G a b o  w e  G r ą d y, pow. Augustów. Starodawny sposób wyrabiania świec 
związanych z kultem religijnym. 

Najwięcej małżeństw zawierano w karnawale. Przybywał do domu 
dziewczyny swat z panem młodym. Rozpoczynały się „torgi". Swat wy
chwalał młodzieńca (porównując go zwykle do tura}, któremu potrzebna 
jest dziewczyna ładna, a zarazem dobra go
spodyni. Wtedy na próg wyprowadzono 
dziewczynę, której rodzice wyliczali wszyst
kie jej zalety. Targowano się i w końcu za 
śmieszną sumę kupowano ją jakoby 69_ W wy
padku kiedy rodzice nie zgadzali się na mał
żeństwo swojej córki ze swatanym, ten po
rywał ją zwykle podczas jarmarku. Przeważ
nie takie uprowadzenie odbywało się za zgo
dą wybranej przez chłopca dziewczyny, któ
rej rodzice nie godzili się na poślubienie go, 
bo był biedny czy też z jakichś innych wzglę
dów rodzicom się nie podobał. W ten sposób 
młoda para zmuszała niejako rodziców do 
wyrażenia zgody i pogodzenia się z losem. 
Ale nierzadko urządzano za młodymi pościg, 
który kończył się nie tylko odebraniem 
dziewczyny, ale i mocnym poturbowaniem 
porywającego. Mocno kochający chłopiec nie 

� .
......_ _ .

Ryc. 4. G a b o  w e G r ą  d y, 
pow. Augustów. Przedmioty 

kultu w izbie starowiera. 

69 G. P i s  a r i e  w i c z, Rieportierskije nabroski..., o.c., str. 4-5. 
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rezygnował i starał się ponownie porwać umiłowaną nawet w czasie za
bawy, jakiegoś wieczorku, nie bacząc na silną eskortę braci i krewnych. 
Do rzadszych przypadków należało porywanie wbrew woli dziewczyny. 

Ryc. 5. G a b o w e G r ą d y, 

pow. Augustów. Tłuczenie kar 

tofli w stępie na „stulczyki". 

Wtedy bardziej energiczna, nie zwracając uwagi na zapewnienia, że będzie 
jej dobrze u przyszłego męża, kategorycznie żądała wypuszczenia. Wów
czas zostawiano ją w spokoju i umożliwiano jej powrót do domu. Nie
śmiała i mniej energiczna dziewczyna ulegała. 

W czasie wesela druhny bardzo często śpiewały popularną i dziś pio
senkę: 

KamtHa c Mammoti paHo pacueeTJia, 
OK, He a ny nopO'łKY MaTn poAm1a. 
He co6pa&wJ1Cb, po3y JaMy)K oT�ana 
B 'lY*YIO CTopm;:y �a AaJieKylO. 
B GOJibWYIO ceMelOWKy, HecornacHylO. 
OK 3apeKych, JapeKyCb R K 6aTIOWKe 
Tpow rOAa He iłTl1, a Ha 'łCTBepTbIH rO,lVfK 
BecrowKY noUIJilO, a 3a aecTO'łKOH nacTO'łKY nowmo 
OK np11neqy ;:i K 6aT10wKe n 3eneHb1i1 caAOK, 
CRAY R ua óa1'10WKl1H 3eJieHb1fi JiY>KOK. 

Żadne poważniejsze wieczorki, zabawy i wesela nie mogły obejść się 
bez tańców ludowych, zwanych korowodami, połączonymi często ze śpie
wem. 

Charakterystyczne cechy kultury materialnej 

S t r o j e. Staroobrzędowcy przynieśli ze sobą swoje rosyjskie stroje 
narodowe i specyficzne elementy ruskiej kultury materialnej. Jeszcze 
w czasach międzywojennych kobiety starowierki ubierały się w sarafany, 
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zwane modnikami, które u góry nie miały rękawów, tylko dwa pasy -
coś w rodzaju szelek, a u dołu były bardzo szerokie i długie aż do ziemi. 
Pod sarafan wkładały ozdobnie wyszywaną kolorową koszulę. Na to wdzie
wały też białą bluzkę, ozdobioną, z krótkimi do łokcia rękawami. Sarafan 
uszyty z większej ilości materiału świadczył o zamożności. W chłodniej
sze dni wdziewano serdak, zwany tu sakiem, dopasowany w talii. Dziew
częta zaplatały włosy w jeden warkocz, mężatki w dwa, z których upinały 
kok. Kobiety obowiązane były chodzić z nakrytymi głowami. Idąc do 
świątyni kobiety zawiązywały chusteczkę koloru czarnego. Zimą nosiły 
kożuszki lub palta na kożuchu. Nosiły buciki z dłuższymi cholewkami, 
zwane dość często huzarami. 

Mężczyźni nosili szerokie szarawary, zapinane pod kolanami, lub ob
cisłe spodnie. Koszule męskie były długie, wykładane na spodnie. Szyto 
je z jednolitego materiału w różnych kolorach, kołnierzyk był stojący, 
zapinany z boku. Rękawy, kołnierzyk i dolna część koszuli ozdobione 
były w przeróżne kwiatuszki, ręcznie wyszywane. Wykładaną koszulę 
przepasywano plecionym kolorowym sznurem lub pasem. U zamożniej
szych pasy były szerokie na półtorej dłoni, zapinane na dwie sprzączki, 
wzdłuż których przebiegały jeszcze dodatkowo cztery paski. Po bokach 
sprzączek naszywano na całą szerokość skórzane kieszenie. Kaftan męski 
sięgał do kolan, tył dopasowany w talii i ramionach, a rozszerzający się 
ku dołowi. Udających się na nabożeństwo obowiązywał specjalny strój 
ciemny, przypominający sutannę, długą i szeroką u dołu. W dni uro
czyste na nogi nakładano buty z cholewami o miękkich lub sztywnych 
cholewkach i słupkowym obcasie. W dni powszednie noszono buty ze skró
coną cholewką lub łapcie. Do ubioru przywiązywano szczególną wagę. 
Wszelkie odchylenia od powszechnie obowiązujących były poczytywane 
niemal za herezję. 

B u d y n k i m i e s z k a 1 n e. Domy pierwszych osiedleńców były 
prawdopodobnie po prostu dużymi łaźniami, budowanymi z okrąglaków; 
były to budowle prowizoryczne. Potem zaniechano budownictwa z nie 
ciosanego drzewa i wznoszono budowle też z drzewa, ale ciosanego. Cechą 
charakterystyczną dwuizbowych lub trzyizbowych chat jest duży piec 
rosyjski z przypieckiem, na którym można się wylegiwać. We wnętrzach 
na ścianach staroobrzędowcy wieszają ikony, upiększane różnokolorowy
mi papierami lub wyszywanymi ręcznikami. Znajdują się one we wschod
nim rogu izby. Obecnie cor�z częściej spotyka się specjalnie oszklone 
i zamykane szafki na ikony, zabezpieczające je od much i kurzu. Kiedyś 
upiększano ręcznikami także okna. Łóżka nakrywa się wzorzystymi płach
tami, na których ustawia się w dwóch rzędach poduszki z tak zwanym 
jaś�iem na górze. 
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Ryc. 6. G a b o  w e  G r ą d y, pow. Augustów. Typowa „bajnia" starowierów. 

Ł a ź n i a. Szczególną rolę w życiu staroobrzędowców odgrywa łaźnia 
parowa, zwana tu „bajnią" (nie banią). W Gabowych Grądach i Borze 
łaźnia ma niezmiennie takie samo znaczenie, jak kiedyś dla ich praojców 
w Rosji, gdzie - jak pisał w 1828 r. ks. Franciszek S i a r c z y ń s k i -
„używanie łaźni stało się nałogową potrzebą w każdym wieku; w każde j 
porze roku Rusin pospolity tak do niej nawykł, takie ma w niej powzięte 
od dzieciństwa upodobanie, iż bez użycia jej raz przynajmniej na tydzieil 
obejść się nie może"7o_ Banie w omawianych wsiach buduje się w stylu 
pierwotnym z tą tylko różnicą, że nie z okrągłych bierwion, lecz z ciosa
nych w przeciwieństwie do bani starowierów na Mazurach, gdzie są one 
już częściowo zmodernizowane n. 

Zazwyczaj bania składa się tu z dwóch części: szatni, zwanej „pried
bannik" (2X3,5 m), i łaźni właściwej (3,5X3,5), w której odbywa się 
kąpiel. W części głównej znajduje się tak zwana „kamienka" - specjalne 
urządzenie z paleniskiem i kamieniami. „Kamienka" jest połączona rurą, 
zwaną „pajpa", z dużą beczką wypełnioną wodą. Rura, stykająca się z pa
leniskiem, doprowadza ogrzaną wodę do beczki. Kamienie rozgrzewa się 
średnio 2-3 godziny, dym wychodzi przez specjalny otwór w suficie 

7° Fr. S i a r  c z y ń  s k i, Wiadomości o dawnym powszechnym używaniu łazien 

w krajach słowiańskich, a w szczególności w Polszcze i Rusi, Czasopism Naukowy 
Księgozbioru Publicznego im. Ossolińskich, Lwow 1828, z. II, str. 109. 

71 E. I w a n i e  c, Russkaja bania na Mazurach, „Russkij Gołos", t. VIII (1964), 
nr 1-2, str. 5, 12. 
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Ryc. 7. G a b o  w e  G r ą d y, pow. Augustów. Fragment wsi starowierów. 

i okienka w ścianach. Potem zalewa się palenisko i następuje kąpiel, 
która trwa 1 ,5-2 godzin. Z wody, którą polewa się rozgrzane kamienie 
wytwarza się bardzo przyjemna sucha para. Nagrzane parą ciało smaga 
się brzozowymi „wienikami", które przygotowuje się zawsze wczesnym 
latem. Kąpielą w bani leczy się ze skutkiem wszystkie przeziębienia i nie
domagania w mięśniach. Ludzie zażywający bani, zdrowi, często wybie
gają rozgrzani na zewnątrz, tarzają się w śniegu lub wskakują do lodo
watej wody. Dawniej pilnowano się, by o zmroku nikt do łaźni nie wcho
dził, bo wierzono, że „tam czarci w brudzie zaczynali się kąpać". Tego 
rodzaju przesądy już zanikły. 

P o  ż y w i e n i e. Staroobrzędowcy różnili się od innych swoistymi po
glądami na niektóre pokarmy. Do dziś, podobnie jak na Mazurach 12, sta
roobrzędowcy w Gabowych Grądach i Borze nie jedzą mięsa ze zwierząt, 
które nie mają rozszczepionych kopyt lub które rodzą się ślepe. Spożywa
nie gołębi jest zakazane i przekroczenie tego uważa się za grzech, ponie
waż ptaki te uznaje się za symbol Ducha Świętego. Starowierów obo
wiązywały kiedyś bardzo surowe posty. W poście wielkanocnym ogra
niczano nawet spożywanie ryby tylko do dwóch dni (Zwiastowanie i Pal
mowa Niedziela). Zakazane było picie kawy, herbaty i wyrobów z chmielu. 
Dopiero w końcu XIX w. herbata zaczęła pojawiać się na ich stołach 
i stała się potem powszechnym napojem po wyjściu z łaźni. Ani jeden 
starszy człowiek w omawianych wsiach nie spożyje owoców wcześniej 

7% L. M. S z w e n  gr u b, Z badań terenowych - Filiponi, „Euhemer - Przegląd 

religioznawczy'', t. II (1958), nr 2 (3), str. 70 w przypisach. 
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nii na „Spasa", to jest od dnia 6 (19) sierpnia. Do niedawna najbardziej 

ulubionym daniem były „stulczyki" (tłuczone w stępie kartofle z olejem, 
cebulą i mąką). Z zup przede wszystkim należy wymienić „szczi" (ka

puśniak). Częstym napojem prócz mleka są kwasy z owoców i chleba. 

W pracy niniejszej autor przedstawił pokrótce dzieje staroobrzędow
ców w powiecie augustowskim, starając się wskazać na najważniejsze ce
chy ich kultury. Nie rości sobie przy tym pretensji do całkowitego wy
czerpania tematu - wymaga to bowiem dalszych studiów, które objęłyby 
wszystkie osiedla staroobrzędowców na ziemiach polskich. 

Łódź, dn. 14 stycznia 1966 roku 

P E 3 IO M E  

B XVII se:Ke np11 rraTpttapxe HHKoue B PoccHM B pe3yJibTaTe KOHtj;JJIHK't'a cro

POHIUiKOB HeKOTOpbIX peQ?opM J1 3'3:ll�HTH.11KOB erapoff: BepbI rrpóH'30illeJI paeKOJI B rrpa

BOC„n:aanotl: u;epKBM. 3TO IIpHBeJIO K B03HMKHOBCHHIO TaK lla3bIBaeMbIX CTap-Oo6p.a,n;

u;eB. rpynna 3Ta B noc.ne,n;cTBID! pacrraJiaCb Ha nonB:o;ea H ó2srrorroB.u;eB. CrrycTH He

KOTopoe speMH "lUCl'h :MX noceJIJ1JH1Ch Ha TeppnToptt11 6hIBmetl: Pe-ąrr IIocnoJIHTOft. 

B rrepHO,ll MeJK):J;y:BO€HHOf0 )lBa.ll.U:UT-HJI.CT�H B IIOJH:.Uie npO:JKHBaJU{ II;.)"f'!'H MCKJIJ()t{Jł
TeJibliO óecnorro:a:qy:.1. B 1928 ro;:zy rocy,n;apCTBO nptt3Ha110 11x Bepoucnone;:i;oBaHue. Ono 

ITOJIPIMJIO oi;tnn:t;J!aJI&HOe Ha3BaHHe: nBOC1'0'4'HaH CTapooOpn,u:�recKaR: l�epKOBb, He 

M:Meroll\af!' 'AYXOBHOit 11epapx11J1"' B HaCTOm.:;J;ee BpeMJI crapooópH):J;lf.bl rrpO::<KUBaIOT 

s TP0x OKpyrax: n cysaJI:&cKo-ceifil:ettncKoM, asrycT-OBCKONI 11 na Ma3ypa'X , 
B CBOet1: paóOTe aBTOP np�tBO)lJ1'r MCTOp:Hro CTapoo5pHAu;e-a anrycTDBCKoro pati:oHa, 

rrpuÓblBWHX CJO,!\a B AByx srranax. IIepBhre rroa:BHJIHCb 3.n;ecn B KOHL\e XVIII sex.a, 

;:i;pyrne me TOJinKo nocne JIHBaphCKoro socCTaHIDI (nTopaa noJiono11n1 XIX seKa). Ca

M:hIM c-raphDA rroceneHHeM ÓbrJia 3,u;ecr. ,n;epenHH IIHEBH:.> PyCKe. B HacTomu;ee B.Pt:MJł 

CTapoo6pS'!,1\I:t;bl cocpep;OT-O'iCHb! B paf10H€: aBryCTOBCKO?>I B ,n;Byx .n;epCBRHX: ra50Bbie 

fpOH,D;bI :vi Bop, a TaKJKe n :r, ABryCTone. OcuosaHue ')TMX ;n;epeBCHb no·c:.&:OJJ;J1T K 1865 
ro,n;y, 1·0 eCTh TOMY speMeHM, Kor.n;a u;apcir11e BJHlc'TM pa3peruuJIH cTapoo5pR.,it�aM no

ceJI:rtThca B a.Bry<:TOBCKMX Jiecax. IIpu6hIJIH oHH cro,n;a 113 p;epeBHM IIHJib"łMH, pacno

JIO»n:Httotł B TO npeMH B JIYKOBCKOM paMoHe Jiy6JittHCKOti oO.rracTt1. fJiaBHLIM 3ailli

'rlieM 1Ktt:T€:Jiei1: faÓOBb!X: rpoH,LJ;OB H Bopa, B CBR3H C 0THOCHT€JlbHO He60Jib!IH1MM HU

,:l;eJ'!aMt1 TIOJiy'łeHHOH 3€lYUIH (15 MOpr ,!J;JU! o,n;noro X03HJ1Ha} - 6.bJJia f'epeB006p;eJIKa. 

B 1906 ro):J;y CTapoo6pn,n;qbI 9TMX µ;epeneHb npM31HlJIH PYKOB On;CTBO oprIDIVl30-

naanre:ti:cH Ha c·be3,n;e n r. BHJihHO BJiacTM no ,n;enaM Bepo11crr0Be,n;onattrol, paCC"'D'1Tbt

aaa HU <J:iHHaHCOBylO OOMOUJ;'& M cO):J;eJ1:cTBM€ co CTOpOHbI óoraThIX Kyrru;oB-CTapo

o5pg�eB !IM)i(H10BhJX, t'JI3BHPXX opraIDi31ITOpo'S STOl'O C'b!$3�a. 

Ca.Mbltl: TIDKeJihlii nepMO'A B CBOeH MCTOpMM t:TapooópH,lJ;L{E.l nepe:tKMJIM BO npeMH 

THTJiepOBCltOH: OKKYTJ<'.UJ;trn:. B 1943 ro,n;y OHM ÓbTJIJ1 B.biBe3eHSI Ha upuHy;!;HTe�1:hHbie 

paóo':'l>I B OKPeCTHOCTH K.pyJieBu;a {KaJIMH1nrrpa�a), 

Muor11e M3 łiliX Boesa.JI11 B napTtt3aa·rcKJ1X oTpn,n;ax, a nOTO:i\'l: B ą:acTax KpacHotl 

ApMMM u Ilon:bCKOro BoJlcKa. IIocJie Boti:Hr:.1 'Y.aCTI:. n:x yexana B CoseTCKHti:: CoHrJ, 

OC'ra..1IbHbte BOCC'l'UHOBHJIH CBOff ,lJ;OMa B pa3pyirreHHhIX .ilO TJia ;t,epeBHRX. B HaCTOH

:rn;:ee Bpe-r.m n aBryCTOBCKOM patfotte npoJKJmaeT 6onee 550 crapoo6pR.IĘIJ;eB. 

CTapoo6pR,n;u;hI coxpaHttJIM CBOM crapHHHbTe o5h1'13t1 A peJ"IHl'M03Rhie nepOBUHJ1K, 
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XOT.'i He acer)'.\a co6JIEO;i;a10ll:(HeCR Tenepb MOJIO�b!M IIOKO:JCHJ1C:'\1. OHM npH3HaIOT TOJib

KO ,!.\Ba TaJfHC'fBa - KpellleHMC J1 J1CilOBe_AL, KO'l'OPble COBeprnae:r BblÓpaaHhIH BCeMJ1 

„HacTaBHMK'l � ncnO.lJH.RIO[l'\J1t1 )J,OJI>KHOC'I'b JzyXOBROI'O. B IIOCJie,JI.Hee BpeMfl OH TaKJKf!' 

BeI:rqaeT. CTapooElpR;:tq:hr uo,;1t>.'3;'>'łOTC.A: 'rO:'.tbKO KHJ1f'aJVIJ1 Hat'"!J1(.'aftltb!Ml1 ll,O 1654 l'O)'.\a, 

xpeCTHTCR 'ABYM.fl II&JibU.RIDI, HOC.HT AJIMHHhle Gopo,o;w :z -He KJ'PHT. 

Ern;e B r.1e:m:;n;ynoerrnoe ,:zi;aaµ;u;aTHJieTHe 6oJibrnoe 3naqz-n11e np:u;n;aBaJIOCb Hapn-

7\UM 11 COOTBel'C'l'BylOl.ll;Cfil: npvrqecKe :atCHilll1H. IlO't.J1'Yi B Ka>K,n;Ot1 KBapTrrpe CTapo

o6p.ll)ll'.\CB Haxo�ca ÓO..'lhIIIUH PYOCKRfI neqi;,, a B BOCTO<.JHOl\iI YI'JlY KOMHaTbl BJ1CflT, 

OKpymaeMhJe IIO"!eTOM, J.fKOHhl. TJ:eM-TO He05XOf\J1MbtM .HBJI..Hel'CR TaKace napOBaR 

6aHH. HaCTOSłlqJffi CTapoo6pMeu: He MOJKel' ÓC'.3 :aeC o5o:tiTHCb. Kynruuxe B 6aHe 

npMMeHffC'l'CSi 3Jl,eCb oqeHb ąam'Q KaK MeA_114J1IICKOC cpeAt'TBO 11POTJ1B pe.sMaTM3Ma 

J1 rrpOCTy,I\e. 

CTapoo5pRAIJ;hI ne ynOTpe6JI.l11()T B rr:11rqy :t-KMBOTHbIX, Korop:&Ie PO'AHJu1cn c.,i:e

ULTMH :wnH JKe ae Jr:Mero:r pacIL(enJieHHb!X KOl!LlT, rony5ei1 eCTb 3arrpeIIteHo. Ao cero
AHRWHero JJ;HR cox:paHllJTHCb y HJ.fX HeKOTOpbre YlrpbI J1 pa3BJ!e'l.JCHJ1fI KaK HanpnMep 

Yirpa B llnLrral> MIDI JKe B „coce;ąa", COCTOHw;J1e B llTj'TOTIHOM pa3'hC;;(J1HCHJ.i11 BJił0-

6JI@HHbIX nap. J1Irrepecahle -rpa.,n;11n;IDI, cnn:3aHH!>Ie c Po::m:.!\CCTBOM XpH-cTOBblM. )J;e
BYIDKM :;aHHMUIOTCH ra.n;aHtte:M, 1.łTOÓhI y3uaTb 11MH cnoero Gy,Ityi_I:\ero MY1Ka MJrn 

o TO?.:I, qro HM rrpHHCC€T cy;ąbOa. }l.OCTOi1HhIMJ1 BHKMaHllfI R:BJifil-OTCH Ta:KJKe o5LI'ła:tt 

npe;:i;:neJl,CTBYJOIJJ}1:e SaKJiłO'feHMro ópaKa, Ta.K n:a3hIBaeMhre ,;rop1'H". Caa,ri;e6Hhre rop
:m:ecTaa corrpoao.m:;n:aroT x:pacHBble neCHM J1 xopoBOAbL 

CTapoo6pH,41'.\hl coxpaHHłOT CBO:ti pyCCKYiiJ: H3blK, HapO,TI;Hbie J1 peJIJ1l'H03Hbie OÓhI

'łaJ1:. OHM ;n:o6pocoBCCTHO BbillOJIHffiQT CBOVI OÓJI3aHHOC'l'H rro OTHOUJeHHID K HapO;:ĘHOi1 

IlOJlhlllC, .R13JI1łIO�eficH JIJl.f! HHX POJ\HHOH. 

S U M :ll A R Y  

In the scverrteenth century, in the times of the patriarch Nikon a schizma took 

place in the Eeastem Old Orthodox _Church in R,ussia, being_ a conseq_uence of 

a conflict between the supporters of certain reforms and tho.se who defended the 

old creed. The schiz.ma resulted in the creation of a separate, religious community, 
which) in turn, in a later period became divided into two principal bl'anches, namely 
into the sect which recognized the function of the orthodox priest and those, who 
rejected it. 

In a latter period one part of them settled do\vn in the territories belong'ing to 

the former Poland, In the between-war1 twenty-year period they were almost ex

clusively those who had rejected the function of the orthodox priest who lived 
in Poland. In ;1928 they v.rere recognized by the state as a denomination and recieved 

the officia! name of the "Eastern Old Orthodox Church with no ecclesiastical 
hierarchy". Nowadays they live in -three reglons : in the distriets of Suwałki and 

Sejny, in; the region of the Great Masurian Lakes and in the district of Augustów. 
In his work the author relates the bistory of the sect in the district of Augustów� 

where to they have come in two periods. The first bad come here at the close of 

the eighteenth century, the others arrived not earlier than after the January Upri
sing (the second half of the nineteenth cent). The village of Pijawne Ruskie con� 

stituted their oldest settlement. At present they are concentratcd in two villages 
in the district of Augustów: at Gabowe Grądy and at Bór, and in the town of Augu
stów, too. 

T-he origins of those two villages are connected with the year 1865, when the 

tsarist authorities grarrted the sect the right to settle in the Augustów foresiry, 
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where �o they had .come from the village of Pilczyn, which in that period belonged 
to the Łuków district. 

The wood-working constituted the main occupation of the inhabitants of Gabo
we Grądy and of Bór, which resulted from a relatively small pieces of land being 
alloted to them. (15 morgues by farmer). As fas as problems of belief were concerned 
the sect inhabiting the above-mentioned villages recognized the supremacy of the 
authority constituted during the meeting in Wilno (1906) expecting a financial 
assisstance and support of rich merchants. 

The Nazi occupation of Poland constituted the most difficult period in the sect's 
bistory. In 1943 they were deported for forced labour in the vicinity of the tO\\'n 
of Koenigsberg. 

Many of them took part in Partisans' fights and in a later period they joined 
the detachments of the Red Army as well as of the Polish Anny. After the war 
one iPart of the sect left for ;Soviet Union and those who remained recónstructed 
the completely devastated villages. Over 550 members of the sect live now in the 
district of Augustów. 

They always observe their specific customs and religious beliefs though the 
younger generation is not completely willing to do so. The sect recognizes only two 
sacraments: birth and confession, both of them being given by "nastawnik" - an 
elderly of the village, who is entrusted with the function of the orthodox priest 
and who is elected by the whole coinmunity. In recent times he, performs the 
marriages too. The sect use exclusively the Old Books, dating from the period before 
1654, they cross themselves with two fingers wear long beards and do not smoke 
tobacco. 

Even as late as in the between-war, twenty-year period the sect attached'1IlUCh 
importance to garments and suitable hair-do of women. A big, Russian stove can 
be found in almost every house of the sect-members, the ikons which are hung in the 
eastern corner of the dwelling unit being unusually worshipped. A vapour-bath, the 
so-called "bajnia", constitutes an indispensable item without which any real member 
of the sect could not live. A bath in a "bajnia" is an often applicated remedy against 
all muscular sufferings and colds. The sect refuse to eat food deriving of animals 
w hi eh are born blind or have no split hooves. Peagons are forbidden as food. Some old 
plays and pass times have survived until the present times, as for instance a play cal
led "pyta" (tail) or "neighbour'', the latter consisting of a facetious separating of cou
ples in love. Some traditions connected with Christmas are of interest. Horoscopes are 
cast by the young girls who wish to know the name of the future husband or what 
will be their fate. Worth of attention are customs preceding the marriage, the so-cal
led "torgi". Beautiful songs and corteges are typical of wedding ceremonies. 

The Russian language is preserved by the sect as well as both the national and 
religious customs, and the sect members conscientiously fulfil their duties '\Vith 
regard to their adopted fatherland - the People's Poland. 
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DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-GOSPODARCZA I OŚWIATOWA 
KAROLA BRZOSTOWSKIEGO ZE SZTABINA KOŁO AUGUSTOWA* 

06JJ.l.eCTBeHH0-3KOHOlVIVf'-:IeCKaJl M rrpocBeTHT€JihH3Jl ,n;errTeJihHOCTb 
KapoJir.i: BJKOCToBcr::oro 113 lIITa6naa B03Jie ABrycToBa 

Karol Brzostowski's Social-Economic and Educational Activities 
in the Vicinity of Augustów 

Karol Brzostowski urodził się w 1796 r. na Litwie 1. Był synem Michała 
Hieronima Brzostowskiego i Ewy C h r  e p t  o w i c z  ó w  n y  2. Kiedy miał 
1 0  lat, zmarł mu ojciec 3, a w kilka lat później matka. Jako kilkunastoletni 
chłopiec został spadkobiercą rozległych majątków. Po ojcu odziedzif'tYł 
dobra na Litwie : folwarki Michaliszki, Czechy i Markuny oraz prawo do 
dóbr starostwa bystrzyckiego. W spadku po matce otrzymał dobra sztac 
bińskie i pałac w Warszawie 4. Stan dóbr był fatalny, ciążące na nich 
długi i pretensje przewyższały ich wartość '· Najbliżsi radzili mu, by 
„porzucił wszystko i szukał w zawodzie wojskowym kariery", gdyż je-

* Praca magisterska wykonana w Katedrze Historii Uniwersytetu w Lublinie 
pod kierunkiem prof. dr Czesława S t r  z e  s z e  w s k i e  g o. 

Jednocześnie dziękuję Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej BTN za umożli
wienie mi wyjazdów w teren z funduszów Ekspedycji oraz osobiście Dr. Jerzemu 
A n t o  n i e  w i c z  o w i i Doc. dr. Jerzemu W i ś  n i e  w s k i e m u  za przedysku
towanie szeregu zagadnień oraz wskazanie mi nie znanych dotąd danych dotyczących 
dziejów Fundacji Sztabińskiej. 

1 Według J. R ó ł k o  w s k i e g o, 30 lat mego pasterzowania w parafii szta
bińskiej, Warszawa 1933, str. 6. K. Brzostowski urodził się w majątku Michaliszki 
w guberni witebskiej. 

2 Ewa Chreptowiczówna, córka Joachima Chreptowicza. Zob. „Encyklopedia 
powszechna S._ Orgelbranda", t. V, Warszawa 1860, str. 498. 

3 Polski słownik biograficzny, t. III, Kraków 1937, str. 53. Według S. M a  z u r  k a, 
Kto był Karol hr. Brzostowski opowiedział dla braci wieśniaków ... , Warszawa 1883, 
str. 7, ojciec Brzostowskiego zmarł, gdy Karol miał 20 lat. 

4 Później należał on do Elerta. Zob. L. _ P i  e t  r u s i ń s k i, Krasny bór czyli Sztabin 
i Karol hr. Brzostowski. Augustów 1938, str. 22. 

5 S. M a  z u r  e k, Kto był. .. Brzostowski. .. , o.c., str. 6-7 ; Wypis urzędowy testa
mentu śp. Karola hr. Brzoi;;towskiego, Warszawa 1855, str. 8. 

{·±29J 
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dynie ta droga może go uchronić od nieuniknionych kłopotów 6• W 1816  r. 

dwudziestoletni Karol Brzostowski przybył do Warszawy i wstąpił do 

wojska; tu został umieszczony w sztabie W. Ks. Konstantego 7. Intereso

wała go inżynieria i w tej dziedzinie starał się pogłębić swoje wiado-

Ryc. 1. Rycina przedstawiająca Karola 
Brzostowskiego. 

mości. W 1820 r. na własne żądanie wystąpił z wojska (dosłużył się JUZ 

wtedy stopnia kapitana), uregulował ostatecznie sprawy majątkowe na 

Litwie i osiadł w dobrach sztabińskich 8• 

Działalność społeczno-gospodarcza 

P o ł o ż e n i e  i s t a n  d ó b r  w c h w i l i  o b j ę c i a  r z ą d ó w  

p r z e  z
· 

K a r  o I a B r z o s t o w s k i e g o. Wspomniane dobra zwane są 

6 L. P i e t r u s  i ń s k i, Krasnybór .. „ o.c„ str. 22. 
7 S. M a  z u r  e k, Kto był ... Brzostowski..„ o.c., str. 8. 
8 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór..., o.c„ str. 23; J. R 6 ł k o  w s k i, 30 lat paste

rzowania .. „ o.c„ str. 7 podaje, że rząd rosyjski skonfiskował rodzicom Brzostowskiego 
majątki za udział w powstaniu kościuszkowskim, a Karol i Izabela (siostra Karola) 
otrzymali tylko jeden majątek po matce: Sztabłn - Cisów. Także w Albumie biogr . •  

t. II, Z. Gloger. Karol Brzostowski, Album biograficznie zasłużonych Polaków i Polek 
XIX w., Warszawa 1903, str. 312. jest wzmianka, że dobra sztabińskie to jedyny 
majątek odziedziczony przez K. B. po rodzicach. Wg L. P i e t  r u s  i ń s k i e g o, 
Krasnybór ... , o.c„ str. 25: „ ... Co do dóbr po ojcu, to wieloletnia opieka nad nimi 
tylko ... powiększyła długi i zdała rachunek wprost kredytorom". Zob. Wypis urzę-
dowy ... , o.c„ str. 8;  natomiast długi ciążące na dobrach po matce, przewyższały ... 
wartość. Zob. I. K o s m o w s k a, Karol Brzostowski, Warszawa 1917, str. 6. 
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krasnoborskimi albo sztabińskimi. Leżą one w woj. augustowskim, przy 
ujściu Netty do Biebrzy '· Od strony południowo-zachodniej, południowej 
i południowo-wschodniej graniczą z królewszczyznami 10, od północnego 
zachodu, północy i północnego wschodu natomiast - z leśnictwem rzą-

�-';,t .!Y.�.�„,J
. �J:J'4 __ 

Ryc. 2. Fragment listu Karola Brzostowskiego z jego podpisem datowanego 21 kwiet

nia 1852 r. i pisanego w Cisowie. 

dowym Augustów i ekonomią rządową ł..abno 11• Cały majątek zajmował 
769 włók i 25 morgów (tj. 23 095 morgów) powierzchni. Składał się z fol
warków Sztabin i Cisów oraz dwudziestu kilku wsi i osad 12• Ludność 

u Encyklopedia ... S. O r g E> 1 b r  a n d a, o.c., t. IV. str. 498. 
111 S, K o ś  c i a ł k o  w s  k i, Ze studiów nad dziejami ekonomii królewskich na 

Litwie, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Na'!.Ik w Wilnie'\ Wilno 1911-14, t. V1 
str. 89. 

n L. P i e t r u s i ń s k i, Krasnybór„„ o.c., str. 17, 1a: Sytuacja taka istniała do 
chwili, kiedy to Kolnica (leźąca na północ od majątk ri) z wieczystej dzierżawy 
przesz.ła na własność Paulina J a  n i s  z e  w s k i e g o. ,  

1z Archi\v1lm Główne Akt Dawnych (dalej cyt. AGAD), Rada .Stanu III, .sygr:. 

407, str, 64. Powierzchnia według pomiaru z 1855 r. 



432 E, ZA WISTOWSKA-Z.\.CHARE"\VfCZ 

wynosiła 3668 osób 13. Majątek, głównie bagna i piaski pokryte lasami, 
zajmował prawie 500 włók, tj. 1 5  tys. morgów '4. Po przybyciu do dóbr 
Brzostowski osiadł w Cisowie rn Stan majątku był zastraszający, Od wielu 
lat nikt z właścicieli nie mieszkał tutaj, a jedynymi gospodarzami byli 
rządcy i ekonomowie. „Budowle waliły się; nie było żadnego inwentarza; 
pola szczupłe, piaszczyste, puste". Okoliczne bory także były zniszczone, 
gdyż do palenia w hucie używano drzewa tylko „towarnego" ''. Dochód 
z majątku przedstawiał się następująco: krescencja z wysiewu 50 korcy 
źyta w trzech zmianach, 8 tys. złp. z czynszów, 5 tys. złp. z propinacji 
i 200 złp. z młyna. 

Część ziemi ornej użytkował dwór, a część włościanie Krasnegoboru, 
Jasionowa, Krasnoborek, Kunichy, Janówka, Kamienia, Kryłatki i Dłu
giego 17• Robocizna w tych wsiach wynosiła dwa dni w tygodniu, 1 2  dni 
rocznych oraz tłoki do żniwa. Systemem panującym w gospodarce była 
trójpolówka. Uprawiano zboże ozime, jare, a część gruntu leżała ugo
rem rn, W okolicy nie było źródeł zarobków. Wieśniacy kradli drzewo 
z lasów dworskich, sprzedawali je i w ten sposób „zasłaniali się od 
głodu" '"· Na obowiązujące podatki rządowe częściowo zarabiano koło
dziejstwem, a potrzebne do tego drzewo zdobywano w podobny sposób 20. 

Włościanie w większości wypadków nie uiszczali powinności. Kiedy Brzo
stowski rozpoczął pracę, okazało się, że ciąży na nich 1 200 rs. - suma 
za nie opłacony czynsz roczny. Było 8 karczem i żadnego ograniczenia 
w spożyciu alkoholu 21. „Włość zbuntowana, wyuczona i ukształcona w 
pieniactwie, nie tylko że posłuszeństwa w robotach odmawiała, czynszów 
nie wypłacała, ale mieniła się być właścicielką nie tylko gruntów, ale 
i lasów, w których za szkody grabić się nie dawali" 22 - tak charaktery

zuje swoich włościan Brzostowski. Oprócz tego, Brzostowski zmuszony 
jest prowadzić wiele spraw sądowych, gdyż zachodziła obawa, że majątek 

n J, U r b  a n, K. hr. Brzostowski i Fundacja Sztabillska, maszynopis, Biblioteka 
SGPiS. 

14 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 64. Ogólna powierzchnia dóbr wynosiła 

ok, 770 włók, lasy stanowiły około 500 włók, a więc grunty orne i łąki zajmowały 
270 włók. 

i;; AG�"-D, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych {dalej cyt. KRzSW), sygn. 
71 58, str. 32, 131. Cisów to nazwa dworu. Zob. L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór„.t 
o.c„ str. 19, 20. 

16 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ...• o.c„ s:r. 23-24. Mowa o hucie szklanej, 

mieściła się ona w pobli.źu osady Cisówek. Ibidem, str. 313. 
n �"-utor wspomina tylko o włościanach większych wsi. 

Iii J, R ó ł k o w s k i, 30 lat pasterzowania ... , o.c„ str. 7; L. P i e t r u s i ń s k i,
K'.rasnybór ...• o.c., str. 29. 

19 S, ]..'..( a z u r  e k, Kto był ... Brzostowski.„, o.c., sir. 10. 
20 L·. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór .. „ o.c„ str. 29. 
21 S. 2ti a z u r  e k, Kto był„. Brzostowski..„ o.c., str. 10; L. P i e t  r u s  i ń s k i, 

Krasnybór„., o.c., str. 29. 
::2 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór.„, o.c„ str. 24--25. 
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przejdzie na własność skarbu lub innej osoby. Skarb Królestwa wyto
czył mu proces o granice 23• Ponadto toczył się proces z dominikanami 
krasnoborskimi, którzy rzekomo mieli na dobrach 20 tys. złp. i domagali 
się zastawienia całych dóbr 24• Należało także uregulować sprawy z pro
bostwem krasnoborskim 25• Znaleźli się nawet ludzie, którzy twierdzili, 
że dobra sztabińskie nabyli od poprzedników K. Brzostowskiego i teraz 
wytoczyli mu proces o ich dziedzictwo. Na hipotece majątku ciążyła 
kaucja wystawiona na rzecz rządu; suma jej nie była określona 26. Eko
nom, który przybył, aby rozpocząć pracę, widząc, że tutaj „tylko niebo 
i bory", natychmiast z powrotem wyjechał na Litwę. Oto co pisze K. 
Brzostowski w jakiś czas po przybyciu do dóbr. „Jedząc kartofle, które 
on 27 przyprawiał, mogłem żyć; ale oficjalisty do pomocy przystojnie 
utrzymać nie było podobieństwa. Dzień na roli trawiąc, przy błonce wie
czorami pisząc, załatwiałem interesa zbyt trudne, gdy ani na wyjazdy, któ
rych rozrzucone interesa wymagały, -ani nawet na porto od listów nie mia
łem funduszu. Wizyt sąsiadów unikałem, bo nie miałem ani czem przyjąć, 
ani na czem posadzić, ani stołka, ani owsa, ani obiadu, ani świecy" 2a.

Z n i e s i e n i e  p a ń s z c z y z n y  i w y d z i e r ż a w i e n i e  g r u n 
t ó w  i z a b  u d  o w a ń p r z e  z w ł o ś c i  a n. Po 1823 r. Brzostowski 
zniósł pańszczyznę. Uwolnił włościan od wszystkich gruntowych robo
cizn, powinności 29 i darmoch 30, „Uwalniam was - móv.ri - od wszel
kiej przymusowej roboty, bo wszelka przymusowa robota poniża człowie
ka, zamienia go w bydlę, wystawia na tysiączne pokrzywdzenia, tamuje 
jego moralne dźwignienie się" a1. Grunty każe pomierzyć- i podzielić na 

23 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 39; L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , 
o.c., str. 24. 

24 Proces z dominikanami zakończył się ich przegraną. Zob. L. P i e  t r u s  i ń s k i, 
Krasnybór .. „ o.c., str. 35. 

2� Probostwo krasnoborskie domagało się m.in.: wolnego rybołówstwa na Biebrzy, 
wolnego mielenia mąki, a także dochodów z jarmarków. Zob. AGAD, Rada Stanu III, 
sygn. 407, str. 39. 

2s Pomyślnie dla Brzostowskiego zakończył się proces o dziedzictwo dóbr, wy
jaśniła się także sprawa kaucji. Zob. L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór .. „ o.c„ str. 
35-36. 

27 Mowa o Janie G i e r  o c h, jedynym słudze i pomocniku Brzostowskiego w 
pierwszym okresie jego pobytu w Cisowie. Zob. J. R ó ł k o  w s k i, 30 lat pasterzo
\Vania„., o.c„ str. 8. 

28 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór .. „ o.c„ str. 24----25. 
29 Wypis urzędowy testamentu, o.c„ str. 12, art. 3. Wszelkie ustawy i zarządzenia 

wprowadzone przez Brzostowskiego rozpatrywane były przez Komisję Rządową 
Spraw Wewnętrznych i Duchownych; reskryptem z dnia 30.1.1851 r. zatwierdzono 
je. Zob. S. M a  z u r  e k, Kto był„. Brzostowski. .. , o.c„ str. 27. 

3(1 z. G 1 o g e r, Karol Brzostowski, Album biograficzne, loc. cit, t. II, str. 313.
31 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 30.

28 Studia i materiały 
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kwadratowe poletka (nie dotyczyło to jedynie gruntów użytkowanych 
przez mieszkańców Promisk i Sosnowa) 32. 

Powierzchnia każdego kwadratu wynosiła 1 morgę "· Część gruntów 

użytkował dwór, a resztę włościanie. Ilość gruntów ornych i łąk należą

cych do dworu wynosiła około 120 włók 34. Na gruntach dworskich ;:ira

cowali parobcy, najemnicy oraz włościanie w zamian za użytkowaną 

ziemię 35, Resztę oddal Brzostowski włościanom w krótkoterminową dzier

żawę. Cena za użytkowanie każdego morga była określona z góry i zależa

ła od jego wartości. W czasie rozdawania ziemi dochodzi.Io między włościa

nami do nieporozumień, a nawet kłótni. Wobec tego Brzostowski zaczął 

stosować inną metodę. Odtąd moźna było wydzierżawić ziemię tylko przez 

licytację. W „Dzienniku Administracyjnym" Brzostowski zapisał, że ze 

względu na ciągłe nieporozumienia, wynikające przy rozdawaniu ziemi, 

wprowadzenie licytacji stało się po prostu koniecznością "· Licytację

mającą charakter publiczny prowadził dwór, dotyczyła ona każdego morga 

z osobna i odbywała się na tym morgu, który licytowano. Każdy włościa

nin mógł wydzierżawić ziemię orną lub łąki tam, gdzie chciał, niezaleźnie 

od tego, czy grunty leżały w pobliżu jego wsi czy też nie. Początkowo 

można było wydzierżawić grunty orne na okres 6 lub 1 0  lat, a łąki tylko 

na 1 rok "·

Z czasem sprawa ta uległa zmianie. W 1852 r. dzierżawę krótkoter

minową zamienił Brzostowski na długoletnią ""· Teraz włościanie sami 

mogli określić, jak długi okres czasu chcieliby użytkować ziemię. Dwór 

zastrzegł, że termin użytkowania może skrócić. Chodziło o to, aby „dobrym 

gospodarzom, spokojnym, wypłacalnym naznaczyć term.ina najdłuższe; 

�z Promiski i Sosnowo to osady leśne. Początkowo zamieszkiwali je popielarze 
„palący w lesie na r�cz dworu popioły i potaże", Dwór wystawił dla nich zabudo
wania, a uzyskany przez wycificie lasu grunt podzielono pomiędzy mieszkańców 
tych osad. Ludność częściowo płaciła czynsz, a częściowo odrabiała robociznę. Zob. 
1.„. P i e t r u s i ń s k it Krasnybór ... , o.c., str. 29. 

JJ L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór„„ o.c., str. 31. 
34 Ogólnie roli i łąk było :270 włók. Rola i łąki należące do włościan wynosiły 

150 ''>'tłók (Wb. S. M a  z u r  e k, Kto byt„ Brz.ostowskL„1 o.c., st:r. 16), wobec tego 
grunty naletące do dworu stanowiły 120 włók. Dworskie grunty orne to mJn,: grunty 
Awulsu zwanego Popowszczyzną koło Sztabina, folwarku Cisów oraz chmielniki 
i kapu.<iniaki. Łąki dworskie znajdowały się koło Chomaswwa nad Biebrzą, w lesie 
Zadługim i koło Sztabina. Zob. „Wypis urzędowy ... , o.c .• str. 21, art. 7;  str. 23 art. 8. 

a;; L. P i e t r u s  i ń s k i, Krasnybór„„ o.c., str, 32--33. 
M Ibidem, str. 74-75. 

37 tbidem, str. 31-32. Autor wspomina, ie grunty w drodze licytacji mogli wy� 

dzif'.rZawiać tylko włościanie dóbr sztabińskich (zob. str. 32}. a w „Wypisie urzędowym 
testamentu" jest wzmianka, :ie pewne grunty użytkowane były przez włościan nie-
tutejszych {z.ob. str. 18, art. 3).

33 A. G r  o d e  k, K. Brzostowski, .�olski słownik biograficzny", Krakóv,r 1937, 
t. III, str. 50.
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innym w miarę ich stanu i konduity, krótsze" 39• Ogólna powierzchnia roli 
i łąk, którą początkowo wydzierżawili włościanie, wynosiła 150 włók 40. 

Ziemie orne dzieliły się na „cztery zmiany". Obok zbóż ozimych, 
jarych i kawałka ugoru na czwartym poletku każdy włościanin obowią
zany był sadzić kartofle. Każdego roku określoną ich ilość należało oddać 
do dworu. Ilość ta zależała od liczby morgów zasadzonych kartoflami 41. 
Oprócz tego każdy włościanin miał „obowiązek zachowania kolei siewu 
płodozmianu". W razie niedostosowania się do tego zarządzenia groziła 
kara „zabrania i zlicytowania plonu z mylnego zasiewu", a otrzymana 
suma szła do skarbonki. W zamian za dzierżawione morgi włościanie 
bądź to pracowali na polu dworskim, bądź też uiszczali opłaty pieniężne. 
Czynsz pieniężny liczony był z plonów żyta i zbóż jarych 42, można 
go też było spłacać w drobnych ratach 4'. Jeżeli chodzi o kartofle, aktu
alna była wspomniana już „zasypka kartoflana". Czynsz za wydzierża
wione pod kartofle ziemie wynosił: za pierwszy mórg 70 cetnarów zie
mniaków, a za drugi - 30, za trzeci - 20, a za następne czynszu nie 
uiszczano 44. Tym, którzy w zamian za użytkowanie gruntu pracowali 
na polu dworskim, odliczano czynsz dzierżawny według następującej ta
beli cen: za jeden dzień pieszy mężczyzny latem płacono 40 gr, kobiety -

35 gr 45, a dziecka - 1 5  gr. Oprócz czynszu pieniężnego każdy włościa
nin obowiązany był dostarczyć każdego roku do dworu określoną ilość 
siana. Czynsz pieniężny za łąki można było uiszczać nie tylko gotówką, 
lecz i w naturze w postaci siana 4'. Za użytkowanie 1 morga łąki pier
wszego gatunku należało oddać do dworu 50 cetnarów siana, gorszego 
gatunku - 25, a za łąkę „najgorszą" - 1 5 cetnarów 47. 

Zabudowania, place i ogrody także były na użytek wieśniaków 48. 
Budynki zbudowane były z drzewa. Prawie wszystkie pokryte były słomą, 
tylko nieliczne dachówką lub dranicami. Wszystkie zabudowania były 

39 L_ P i e t r u s i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 75. Kiedy w 1846 r. rozpisano 
tabele prestacyjne, wówczas się okazało, że w dobrach sztabińskich, nie licząc miesz
kańców Promisk i Sosnowa, nie ma gospodarzy, którzy posiadaliby więcej niż 2 morgi 
gruntu. Zob. ibidem., str. 50. 

40 S. M a z u r e k, Kto był ... Brzostowski. .. , o.c., str. 16.
41 Wypis urzędowy.„, o.c., str. 13, art. 3. Według L. P i e t  r u s  i ń s k i e g o, Kras

nybór ... , o.c„ str. 31. Brzostowski „urządza przy każ.dej wsi oddzielne obszary płodo
zmiennego gospodarstwa". 

42 Wypis urzędowy ... , o.c., str. 14, art. 4 i str. 20, art. 6. 
43 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór .. „ o.c„ str. 32. 
44 J. R ó ł k o  w s k i, 30 lat pasterzowania .. „ o.c., str. 8. 
45 Według A. ś w i ę t o  c h o  w s k i e g o, Historia chłopów polskich, Poznań, str. 

411, za jeden dzień pracy kobiety płacono ·25 gr. 
46 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór„., o.c„ str. 32-33. W przeciwieńst\vie do 

„zasypki kartoflanej", która była obowiązkowa i nie można było jej zmieniać na 
czynsz pieniężny. 

, .. 

47 J. R ó ł k o  w s k i, 30 lat pasterzowania .. „ o.c„ str. 8. 
4s Wypis urzędowy ... , o.c„ str. 13, art. 3. 
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ubezpieczone 49. Za użytkowanie zabudowań płacono czynsz, tz\\<�. najem, 
który wynosił 12 złp. rocznie. Brzostowski podał do wiadomości wszyst
kich mieszkańców dóbr, że kto chce, może spłacać wartość zabudowań, 
a kiedy. spłaci określoną uprzednio sumę, stają się one jego własnością. 
Dozwolił spłaty za zabudowania w drobnych ratach, przy czynszu '°· 
Wieiu skorzystało z tego i już w latach pięćdziesiątych w wielu wy
padkach należały one do poszczególnych osób •1 • ,Jeżeli zabudowania wy
magały reperacji lub nawet gruntownego remontowania, a dotychcza
sowy ich użytkownik płacił najem, wówczas wielkie prace związane 
z reperacją lub nawet przestawieniem ich pokrywał dwór. Gdyby ktoś 
chciał sam postawić sohie dom, wtedy mógł nabyć drzewo po zwyczajnej 
taksie leśnej i dom zbudować. 

Za użytkowanie ogrodów warzywnych opłacano czynsz roczny w wy
sokości około 2 groszy od pręta kwadratowego "· Za opał płaciło się 
tzw. piecowe 53• Po uiszczeniu tej opłaty, wynoszącej 1 talara rocznie, 
można było zbierać w lesie suche gałęzie na opał ••. Za wypasanie bydła 
opłacano tzw. rogowe 55• W zamian za to włościanie mogli paść bydło na 
łąkach, smugach dworskich oraz w lesie. Rogowe za konia wynosiło 
1 złp, rocznie, a za każdą inną sztukę bydła 1/2 złp, rocznie "', Ponadto, 
przy wsiach znajdowały się „wypusta wspólne'', będące własno.<icią jej 
mieszkańców, na których również można było paść bydło 57. Żyźniejsze 
poletka, leżące w pobliżu Sztabina, otoczone były rowem wypełnionym 
wodą, Część ich zajmowała plantacja chmielu, tzw. chmielnik, inną część 
„kapuśniaki". Pracowali na nich specjalnie wynajęci ludzie, płacono im 
od morgi. Wyhodowaną tutaj kapustę sprzedawano. Każdego roku otrzy
mywano w ten sposób około 20 tys. zip. „czystego grosza" '" Chmiel 
natomiast miał zastosO'\vanie w miejscowym browarze 59. 

Z a k ł a d a n i e f a b r y k. Brzostowski przyjął i realizował nową 
myśl - uprzemysłowienie gospodarstwa wiejskiego. Wprowadzając to 
hasło w życie, postanowił wykorzystać miejscow<l bogactwa. W lasach 

"J AG1\D, Kotnisja RzSW; sygn. 76091 str. 12-17; L. P i e t r u s i ń s k i� Krasny� 
bór„., o.c., str. 57. Powyższe dane dotyczą osady Sztabin. przypuszczalnie mo±na je 
przyjąć· dla wszystkich wsi. 

t.o L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór"., o.c., str. 30. 
s1 Wypis urzędowy ... , o.c., art. 3, str. 12. 
5:: L. P i e t r u s  i ń s k i, ibidem, str. 30-31. 

:>11 Wypis urzędowy.„; o.c., art. 3, str. 13. 
"1 L. P i et r u s  i ń s k i, ibidem, str. 30. 

"" Wypis urzędowy„., o.<:., art. 3, str. 13. 

56 L. P i e t r u s i ń s k i, ibidem, str. 31. 
57 Wypis urzędowy„., o.c., art. 3, str. 14. 
53 Archiwam Diecezjalne w Łomży, sygn. 1. 102, str. 27, nr 448 ; L. P i e t  r u s  i ń -

s k i, Krasnybór ... , o.c„ str. 14. 
;;9 Zob. str. lłJ. 
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dworskich było du2o drzewa, które można było zużytkować. Chodziło 
o to, aby zużytkować je na miejscu, ponieważ granica Cesarstwa Ro
syjskiego była zamknięta, a okoliczne łasy obfitowały w drzewa, były 
trudności z rynkiem zbytu. Zamiary te znalazły poparcie sąsiada hr. 
P a c a •o, który udzielił K. Brzostowskiemu pożyczki. 

W kilka lat po przybyciu Brzostowskiego do Cisowa •1 zgłosił się do 
niego „Polak z Prus" z propozycją, aby Brzostowski wybudował hutę 
szklaną, a on ją wydzierżawi. Brzostowski postąpił, jak mu proponowano. 
W pobliżu Cisowa powstała huta szkła zwyczajnego. Wkrótce okazało się, 
że dzierżawca nie może sohie poradzić z zarządzaniem i bankructwo jest ra
czej nieuniknione. Wobec takiego stanu rzeczy Brzostowski zmuszony był 
sam zająć się wybudowaną przez siebie hutą � był to początek Huty Szta
bińskiej. Sprowadził książki techniczne i uczył się 62, a kiedy opanował 
zagadnienie, dobierał ludzi i sam uczył ich tego zawodu 53. Huta szklana 
dostarczała butelek, kieliszków, szklanek, flasz, szyb do okien, szkieł do 
lamp, kałamarzy "· Czysty zysk z niej był niewielki, ale za to miejscowa 
ludność miała źródło zarobku. Wyprodukowane w hucie przedmioty 
sprzedawano mieszkańcom dóbr, a także okolicznej ludności •5. 

W 1824r. rząd Królestwa Polskiego rozpoczął budowę Kanału Augu
stowskiego. Powstało zapotrzebowanie na ezęści żelazne, których zdobycie 
nastręczało trudności, gdyż w okolicy nie było fabryk żelaza. Karol 
Brzostowski po porozumieniu się z kierownictwem budowy kanału zobo
wiązał się go dostarczyć. Sprowadził z Prus Wschodnich „formarza Gize" 
i w odległości półtorej mili od Cisowa, we wsi Janówek, zorganizował 
„pracownię". Teraz podobnie jak przy zakładaniu huty szkła, przede 
wszystkim sam stara! się opanować zawód hutnika. Zorganizowana pra
cownia była malutkim ośrodkiem. Początkowo zajmowała tylko nie
wielką szopę po browarze. Sam Brzostowski tak o niej pisze: „Dwa kółka 
w browarku żydowskim na hornie z gruzów, vvytopione do śluzy kanało
wej, były pierwszym funduszem". Pierwsze zarobione pieniądze posłu
żyły m.in. do nabycia niezbędnych do produkcji narzędzi; „ „ .  stanął więc 
piecyk, dalej deptak i miechy". W ten sposób, bez fabryki, właściwie bez 
urządzeń, w warunkach bardzo prymitywnych „pracownia" w Janówku 
dostarczyła odlewy żelazne do śluz kanałowych. Dyrekcja budowy Kanału 
wypłaciła Brzostowskiemu ponad 70 tys. złp. „Odtąd - jak sam pisze ··-

<>O Ludwik hr. P a  c właściciel Dowspudy koło Raczek. 
6l Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 1. 102, str. 78; L. P i e t  r u s  i ń s k i� 

Krasnybór ... , o.c., str. 26-27. 

i>:: L. P i e t r u s i ń s k i, Krasnybór.„, o.c., str. 26-27 ; J. K o ł a c z k o w s k i, 
Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków 1838, str. 579, 

6s S, M a  z u r  e k, Kto byl. .. Brzostowski. .. , o.c .• str. 19, 
64 L. P i e t  r u s i  ń s k i,  Krasnybór ... , o.c„ str. 44---45. 
es Kanalem Augustowskim „wysłał raz Brzostowski całą łódź butelek i flaszek 

do Łomży i Warszaviy". Zob. L. P i e t  r u s  i il s k i, jw„ str. 35. 
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rozjaśniło się nieco niebo. Już miałem z ezem się obrócić; mogłem już 
pokazać się w interesach" ss. 

W dobrach sztabińskich i okolicy była niskoprocentowa ruda żelaza 67. 
Brzostowski, zorientowany już w sprawach metalurgii, a także zachęcony 
dotychczasową pomyślnością interesów, założył fabrykę żelaza ••. Nowy 
zakład powstał w pobliżu zbudowanej poprzednio huty szklanej. Poło
żona wśród lasów Huta Sztabińska stawała się coraz większym ośrodkiem. 
Zbudowano murowany budynek fabryczny, w którym umieszczono półwiel
ki piec do wytapiania surówki z rudy, oraz gisernię, tj. odlewnię żelaza i in
nych metali. W pobliżu wzniesiono kilkanaście domów na mieszkania dla 
hutników i rzemieślników zatrudnionych w fabrykach "· W 1830 r. Brzos
towski zmodernizował hutę. Wystawił nowy "ielki piec, poruszany ma
chiną parową; umożliwiał on produkcję na większą skalę. Przy odlewni 
były warsztaty mechaniczne, gdzie „obrabiano" niektóre odlewy'"· W 
1 848 r. odlano tu sporo przedmiotów! i maszyn o łącznej wadze 1680 ce
tnarów, tj. 68,5 ton. W 1850 r. liczba ta wzrosła do 3130 cetnarów, tj. 
127 t, a w 1852 r. osiągnięto 3870 cetnarów, tj. 1 57 t n. Lano tu: ko
ciołki, garnki żelazne, kotły, sagany, rondle, tygle, łyżki, widelce, moź
dzierze, lichtarze, krucyfiksy, dzwony, „gwichty", sztachety, a także 

wiele innych przedmiotów począwszy „od drobniutkich Napoleonów lub 
książąt Poniatowskich do okazałych pomników 12 i nagrobków". Kiedy 
ludzie wdrożyli się do tej pracy, Brzostowski przy pomocy majstra 
F r  a n k e przystąpił do produkcji maszyn rolniczych. W Hucie Szta
bińskiej powstawały wtedy młynki ręczne do mielenia, młynki do „ga
tunkowania krup", szatkownice, tarki do tarcia jarzyn, maszyny do 
mielenia mąki razowej na chleb, magle do bielizny, sikawki ręczne, 

66 L, P i  e t  r u s  i ń  s k l. Krasnybór ...• o,c., str. 26-28; A, P o ł  u j a  ń s k i, Opisanie 

lasów Królestwa Polskiego i guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego pod wzglę
dem historycznym, statystycznym i gospodarczym ułożone przez. .. , Warszawa i85� 
t. T, str. 352. 

tt7 Opis ziem zamieszkanych przEY.t Polaków pod względem geograficznym, War
szawa 1904,. t. II, str. 17$; L. P i e t r u s i ń s k i, o.c„ str. 74. 

<>a L. P i e t r u s i ń s k i; Krasnybór .. „ o.c„ str. 34; S. M a z u r e k, Kto był„ .• o.c., 
str. 21. Jest to jedyna fabryka w guberni augustowskiej. Zob. AGAD, KRzSW, 
sygn. 6925, str. 1 4.  

ss L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 34. Odlewńia w Hucie Sztabińskiej 
jest jedną z 13 znanych nam prywatnych odlewni Zeliwnych w Królestwie po 
1818 r. Zob. K. G i e r  d z i e j  e w  s k i� Zarys d7.iejów odlewnictwa polskiego, Kato
wice 1954, str. 196. 

1c H. Ł a b ę  c k  i, Górnictwo w Polscej opis kopalnic�-a i hutnictwa polskiego 

pod względem technicznym, Warszawa 1841, t. I, str. 446. 
71 K. G i e r  d z. i e  j e w  s k i; Zarys d7iejów odlewnictwa„., o.c.1 str. 198. W 1833 r. 

każdy prywatny wielki piec (było ich 39) wytopił przeciętnie 435 t surówki rocznie. 
Zob. ibidem, str, 197-198. 24 cetnary1 tj. ok. 1 tony. 

'IZ W Hucie Sztabińskiej powstał m.in. pomnik Joachima Chreptowicza. Zob. 

L. P i e t r u s  i ń s k ii Krasnybór ..• , o,c,, str. 43. Obecnie stoi' on koło kościoła w Szta-
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a także młynki do czyszczenia zboża, drenarki, prasy litograficzne, pompy 
tłoczące, młockarnie, sieczkarnie, pługi szkockie, wozy gospodarskie, ole
jarnie i walcownie 73. 

W Cisowie założył Brzostowski browar, w którym warzono piwo i por
ter. Urządził także „fabrykę rumu i wódek słodkich". Znalazły tu za
stosowanie wyprodukowane w hucie szkła butelki i wykonane w fabryce 
żelaza urządzenia do butelkowania. W pobliżu browaru była lodownia, 
gdzie butelkowało się i pakowało piwo i porter. Koło Sztabina była 
gorzelnia 74, która się mieściła w pobliżu folwarczku zwanego Popowszczy
zną. Była również cegielnia '', a w Hucie Sztabińskiej - niewielka gar
barnia oraz tartak "· W 1854 r. fabryki Huty Sztabińskiej zatrudniały 66 
osób, fabryka narzędzi rolniczych - 24 osoby, gisernia - 26, a huta szkla
na - 16 77. „Fabrykanci" rekrutowali się spośród mieszkańców dóbr oraz 
rzemieślników przybyłych tutaj z Prus Wschodnich "· Za pracę płacono im 
dniówkę lub „od sztuki" "· Latem praca w fabrykach trwała w sumie 11 
godzin. Pracowało się w godzinach od 5 do 8, od 9-12 i od 14-19. Trzy razy 
w ciągu dnia wszyscy stawali do apelu. O wszystkich innych sprawach 
dotyczących robotników i fabryk codziennie donoszono Brzostowskiemu. 
Popyt na wyprodukowane przedmioty i maszyny był wielki so, ponieważ 
nie tylko należały do najlepszych w kraju ai, ale były również stosunkowo 
tanie •2. Zaspokajały one przede wszystkim potrzeby miejscowej lud
ności •3, a część ich sprzedawano poza granice dóbr. Po okolicy rozchodziły 
się one drogami lądowymi i wodnymi. W Sztabinie zbudował Brzostowski 
przystań dla berlinek, którymi spławiano towary 84• Niejednokrotnie 
zjeżdżali się po nie ludzie z odległych nieraz miejscowości 8', rozwozili 

binie. Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 1. 413, str. 135. Skład naczyń żelaznych 
miał Brzostowski w Rajgrodzie. Zob. L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 35. 

n L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 34-35. W 1834 r. browar był 
zrujnowany, zob. AGAD KRzPiS, sygn. 2866, ,str. 19. 

74 Gorzelnia miała zakład destylacyjny. Zob. AGAD, KRzSW, sygn. 3107, str. 7. 
75 AGAD, KRzPiS, sygn. 2866, str. 19. W 1834 r. była zrujnowana i pusta. 
76 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasny bór ... , o.c., str. 15, 43-44. 
77 Ibidem, str. 62. 
7s S. M a  z u r  e k, Kto był ... Brzostowski. .. , o.c., str. 21 ; L. P i e t  r u s  i ń s k i, 

Krasnybór ... , o.c., str. 45. „Fabrykantami" nazywa K. Brzostowski wszystkich za
trudnionych w fabrykach robotników. 

79 Wypis urzędowy, str. 62, Dodatek do testamentu. 
ao L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór .. „ o.c., str. 35, 71. 
si Encyklopedia ... S. Orgelbranda, t. IV, str. 498. 
32 Np. młocarnia angielska dwukonna kosztowała 1500 złp., a sieczkarnia ręczna 

380 złp. Zob. L. P.i e t  r u s  i ń s k i, o.c., str. 35. 
s3 A. P o  ł u j a ń s k i, Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym 

odbyte, Warszawa 1859, str. 6. 
34 J. R ó ł k o  w s k i, 30 lat pasterzowania ... , o.c., str. 9-10; Słownik geograficzny 

Królestwa, Warszawa 1892, t. txII, str. 47. 
35 L. P, i e  t r u s i  ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 35. 
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je także sami mieszkańcy dóbr. Po roku 1851, kiedy zniesiono granicę 
celną pomiędzy Królestwem a Cesarstwem, miały one nowy rynek zbytu 
w guberniach kowieńskiej i grodzieńskiej 86• 

Część ludności pracowała bezpośrednio w fabrykach, inni wykonywali 
prace także z nimi związane. Do ostatnich należą: palenie popiołów i po
tażów s7, rąbanie i dowożenie drzewa, palenie węgli, kopanie rudy, traczka, 
rozwożenie wyrobów po kraju. Huta szkła, fabryka odlewów żelaznych 
i fabryka maszyn rolniczych wypłacały każdego roku miejscowej ludności 
sumę od 20 do 25 tys. r sr. Ci, którzy zajmowali się rzemiosłem, korzystali 
z przyjazdów okolicznej ludności oraz „łatwości zarobkowania ogółu lu
dności" i także nie mieli kłopotu z „ upłynnianiem swoich towarów 88. 

S k ł a d y  z t o  w a r  a m  i. W Cisowie w spichrzu założył Brzos
towski składy z najbardziej potrzebnymi towarami. Ludność na miejscu 
mogła zaopatrzyć się w płótno, sukno, rzemień, worki, przędzę, postronki, 
świece, oliwę, mydło, kawę. Towary sprzedawano po cenie zakupu plus 
koszt utrzymania składu. Jeżeli klient nie mógł zaraz uiścić należnej 
sumy, udzielano mu kredytu 89. 

K a s  a o s z c z  ę d n o  ś c i o w o-p o ż ·y c z  k o w a i s k a r b o n k i. 
W Cisowie Brzostowski założył kasę oszczędności. Tym, którzy korzy
stali z jej usług, kasa wypłacała 5'"/o od włożonej sumy. Oszczędności 
swoje można było w każdej chwili wycofać 90• Mieszkańcy dóbr mogli 
zaciągać pożyczki. W Cisowie obok wspomnianej kasy oszczędnościowej 
powstała kasa pożyczkowa, tzw. lombard wiejski 91• Mogli z niego korzy
stać ludzie „pod względem uczciwości nieposzlakowani". Pożyczek udzie
lano „na 60/o". Należało je ubezpieczyć na budowlach, inwentarzu bądź 
też na przyszłym zarobku we dworze 92• Otrzymaną sumę można było 
spłacać w terminach: kilkuletnim, rocznym, półrocznym, a także drobnymi 

so J. R ó ł k o  w s k i, 30 lat pasterzowania .. „ o.c., str. 9-10. Autor.owi opowiadał 
jeden z gospodarzy, że w ciągu jednego roku był 30 razy w Kownie z towarami K. Brzos
towskiego. 

87 Potaż - sól alkaliczna, znajdująca się w ogniotrwałym popiele roślin, używana 
w farbiarniach i hutach szklanych. 

ss L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 35. 
89 Ibidem, str. 56. Według P i e t  r u s  i ń s k i e g o, Brzostowski założył składy 

z towarami, gdyż chciał ograniczyć wyjazdy włościan do miasteczek- na targi, ponie
waż to „niszczy" konie i odrywa ich od pracy. Chodziło rzekomo także o to, aby 
włościanie nie byli oszukiwani przy kupnie towaru oraz „aby nie mieli tak częstej 
sposobności do trunków lub marnotrawstwa. B. L i m  a n o w s k i„ Historia ruchu 
społecznego w X!IX stuleciu, Lwów 1890, str. 443. 

90 S. M a  z u r  e k, Kto był.„ Brzostowski„., o.c., str. 28. 
91 Encyklopedia ... - S. Orgelbranda, t. IV, str. 491; B. L i m  a n o w s k i, Historia 

ruchu ... , o.c., str. 442. 
92 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c„ str. 57. 



DZIALALNOSC K. BRZOSTOWSKIEGO 441 

ratami w każdą sobotę. Od roku 1852 udzielano pożyczek bez żadnych

weksli, żadnego zabezpieczenia '"· 

Opłaty za wykroczenia, które „nie są warte, żeby z takowych sprawę 
przed wójtem wytaczać", szły do skarbonek wiejskich. Założono je w 

1828 r. Były własnością mieszkańców wsi, którzy do nich składali swoje

drobne oszczędności. Dozór nad skarbonkami sprawowała administracja, 
a bezpośrednio sołtys lub człowiek wybrany przez ludność wsi. On też 

pobierał sumę „stosownie do wypisanych i przyjętych przez mieszkańców 

zasad". Aby zapobiec nadużyciom ze strony poborców do skarbonek, 
zaprowadzono specjalny kwitariusz, jedyny zaś klucz do skarbonek znaj

dował się w kasie dworskiej w Cisowie. Skazanemu na grzywnę do 
skarbonki przysługiwało prawo odwołania się do sesji ogółu sołtysów. 

Pieniądze ze skarbonek zaspokajały potrzeby ludności wiejskiej. 
Udzielano z nich np. zapomogi dla biednych, pomocy tym, którzy ulegli 

nieszczęśliwym wypadkom, opłacano lekarza i lekarstwa w czasie po

wszechnych chorób ludności lub bydła, zdarzało się, że regulowano z nich 

dr-0bne składki gminne, np. transportową, lub nawet ratę podatku. Kasa 

dworska prowadziła wszelkie wypłaty a conto skarbonek, a co kwartał 

przyjeżdżali do Cisowa poborcy na rozliczenia. W latach nieurodzaju kasa 
dworska Vilypłacała często więcej, niż potem przy rozliczeniu wpłacały 

skarbonki, toteż np. LIII.1848 r. skarbonki dłużne były kasie 490 złp.

2l3i• gr, tj. 73 rs. 6 1  kop. Fundusz skarbonek kształtowa! się różnie,
najwyższy był w 1 844 r. i wynosił 2144 złp. 13 gr, najniższy w 1847 r.

953 zip. 3 gr. Brzostowski w piśmie do Gubernatora Cywilnego Augu
stowskiego tak pisze o skarbonkach: „nie było przykładu, żeby kto na 

takowy użalał się", „wszyscy w tym uważają własne dobro i porzą

dek" 94• 

Obok skarbonek wiejskich była także „kasa karna fabryczna". Wno

sili do niej opłaty za przewinienia ci wszyscy, którzy pracowali w fabry

kach. Fundusz ten szedł na cele analogiczne do funduszu skarbonek 

�;i Ibidem, str. 72; A. -s w i ę t o  c h o  w s k i, Historia chłopów ... , o.c„ str. 4121 
wspomina również o kasie pogrzebowej. KRzSW. reskryptem z 1841 r. zatwierdziła 
„kasę sztabińską". Zob. A. ś w i ę t o  c h o  w s k i, Hist-oria chłopów„., o.c., str. 539, 
przypisy. Brzostowski w ::1847 r. na pytanie, czy w dobrach sztabińskich „urządzone 
były kasy komunalne gromadzkie'', - odpowiedział przecząco. Zob. AGAD, .KR.:zSW, 
sygn. 7048, str. 181. 

" AGAD„ KRzSW, sygn. 7048, str. 181, 183, 187-191, 305. W woj. augustowskim 
skarbonki były tylko w dobrach sztabińskich, Wg P i e t r u s i ń s k i e g o, Krasny
bór . . .  , o.c., str. 68 skarbonek było 5. Włościanie około 1800 t. zeznali, że „za ±ycia 
śp. hrabiego dziedzica byli przynaglani do najmu przymusowego za małym i nie
odpowiednim wynagrodzeniem", a "'nie wykonywający dyspozycji byli wskazywani 
na wygórowane opłaty tytułem kar do skarbonki wiejskiej". Domagali się oni 
zniesienia skarbonek. Zob. AGAJJ, KRSW. sygn. 7048� str. 328, patrz str. 45 ...... 47, 
przypisy. 
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wiejskich, z tym że korzystali z niego ,,fabrykanci" "· Zdarzało się, że 
dobrowolnie składano dary do skarbonek, na przykład z okazji urodzin 
czy wesela 96. 

Z a k l a d a n i e n o w y c h o s a d. K. Brzostowski zakładał także
nowe osady. Jedną z nich była osada fabryczna Huta Sztabińska, która 
powstała w latach dwudziestych. Już w 1860 r. zamieszkiwały ją 224 
osoby 97• Następne to Wolna i Ściokła. Założona wśród borów osada Wolm 
powstała po roku 1 828, w 1860 r. liczyła 11 domów. ściokłę założył
Brzostowski „na otwartym polu", podobnie jak poprzednia powstała ona 
po roku 1828, a w 1860 r. liczyła 4 domy "·

O r g a n i z a c j a  d ó b r. O gospodarce i życiu w dobrach sztabińskich 
oprócz ich właściciela decydował również zarząd. Kompetencje jego ogra
niczały się do spraw administracyjnych, kasowych, składowych, czyli 
magazynowych, i buchalteryjnych, czyli rachunkowych "· Była również 
administracja, której zadaniem było czuwanie nad wszystkimi źródłami 
dochodu. Według słów Brzostowskiego miała ona pełnić rolę policji 
i !,nadzoru ojco\vskiego" nad mieszkańca1ni ioo. 

Obok wspomnianych władz był również samorząd wiejski, utworzony 
ze wszystkich sołtysów. W każdy poniedziałek zbierali się oni we dworze 
i rozstrzygali sprawy większością głosów 101. Do kompetencji ich należało: 
rozstrzyganie zatargów między włościanami, czuwanie nad wypełnianiem 
przez włościan obowiązków wobec dworu, czuwanie nad trzeźwością 
i pilnością w czasie pracy, przestrzeganie nauczania po wsiach "'· In
stancją podrzędną był „miejscowy sąd", złożony z 5 sołtysów; wyznaczali 
oni kary za przewinienia ios. 

W kancelarii dworskiej w Cisowie prowadzono podwójną buchalterię, 
tak zwaną włoską. Codziennie z każdego zakątka dóbr nadchodziły do 
kancelarii raporty, które wciągano do odpowiednich ksiąg. Zapisywano 

95 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasny bór.„, o.c.� str. 71; Wypis urzędowy ... , str. 36, 
art. 13. 

St I. K o  s rn o w s  k a, K. Brzostowski .. „ o.c., str. 12. 

wr L. P i  e t r u s  i ń s k i, Krasnybó:r ... , o.c., str. 45. 

9a Archiwum Diecezjalne w ł.omży, sygn. 1. 102, str. 78; L. P i e t  r u s  i ń' s k i, 

Krasnybór„„ o.c„ str. 17, 19. Według P i e t  r u s  i ń s k i e g o, str. 49 - Ewy i Karolin 
(dziś Karoliny) także założył K. Brzostowski. Wsie te figurują w 11Spisie tabellary

cznym fundus:rń\v i przychodów probostwa krasnoborskiego z roku 1819„. Zob. Ar
chiwum Diecezjalne w Łomży 1 sygn. 1. 413, str. 9. 

ss L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór„„ o.c., str. 65. 
ioo Wypis urzędowy„., o.c., str. 23, art. a. 
w1 S. M a  z u r  e k; Kto był ... Brzostowski. .. , o.c., str. 25. 
ioz Polski słownik biograficzny, o.c„ str. 50. 
ros I, K o  .s m o w s k a, K. Brzostowski, o.c„ str. 12. 
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pracę ludzi i zwierząt, ile w danym dniu sprzedano ze składów lub też 
wyrobów fabrycznych, ile czego fabryki wyprodukowały. Codziennie 
sporządzano wykazy, toteż zawsze było wiadomo, jaki jest stan aktu
alny io4. 

Każdy, kto miał styczność z dworem, a więc licytant, posiadacz chaty, 
hutnik, popielarz lub węglarz, dowoziciel drzewa lub węgli, sługa czy 
też pomocnik, miał książeczkę rachunkową. W zależności od tego, czy 
i ile posiadacz książeczki był winien czy przeciwnie, w rubrykach „credit" 
lub „debet" wpisywano odpowiednie liczby. Wszyscy wspomniani pra
cownicy mieli swoje konto w buchalterii. 

Brzostowski uważał, że każdy uczciwy człowiek powinien troszczyć 
się o szacunek ludzi, a więc żyć tak, „żeby mógł w każdym momencie 
przekonać każdego, że utrzymuje się godziwie, i że innych dochodów 
nie ma, jak takie, których wstydzić się nie ma przyczyny". Każdy apli
kant miał obowiązek prowadzenia książeczki, do której wpisywał wszyst
kie osobiste wydatki. 

Posłaniec często kilkakrotnie w ciągu dnia zmuszony był prze być 
odległość z Huty Sztabińskiej do Cisowa, aby zasięgnąć rady lub zdać 
relacje z funkcjonowania fabryk 105. Na wiadomość, że wynaleziono sposób 
„rozmawiania przez drut", Brzostowski w roku 1839 wyjechał do Anglii. 
Po powrocie do kraju w 1851 r. założył telegraf elektryczny. Łączył on 
fabryki Huty Sztabińskiej z dworem w Cisowie "'· Odtąd ustały usta
wiczne posyłki gońca, a Brzostowski szybciej dowiadywał się o wszystkim, 
co się działo w fabrykach. Założony telegraf był pierwszym w Królestwie 
Polskim 107. Stan majątku powoli zmieniał się na lepsze. W roku 1831, 
a więc w 10 lat po osiedleniu się tutaj K. Brzostowskiego, na majątku 
ciążyły długi. Ustąpił on dobra siostrze swojej Izabeli B r  z o s t  o w -
s k i  e j. W 1836 r. ponownie był ich właścicielem '°'· W 1839 r. roczny 
czysty dochód dóbr określano sumą 30 tys. r 109, a w latach 1846--47 
wartość majątku szacowano już na 90 tys. r. Był to najbardziej war-

1o4 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 33; S. M a  z u r  e k, Kto był. .. 
Brzostowski. .. , o.c., str. 17, 28, 34. Buchalterią kierowała p. R y m  a s  z e  w s k a, żona 
jednego z oficjalistów. 

10" L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór . .  „ o.c., str. 33, 63, 71. 
106 A. ś w i ę t o  e h  o w s k i, Historia chłopów ... , o.c., str. 411 ;  L. P i  e t r u  s i ń  s k i, 

Krasnybór ... , o.c., str. 38; J. R ó ł k o  w s k i, 30 lat pasterzowania .. „ o.c., str. 11. Tele
graf elektryczny wynaleziony w 1832-37, twórcy: Schilling, Morse (Rosja, USA). 
Zob. Mała encyklop. powszechna, Warszawa 1959, str. 974. Brzostowski wykonał 
telegraf przy pomocy fabrykantów w fabryce maszyn rolniczych. Zob. L. J e  n i k e, 
K. Brzostowski, „Tygodnik Illustrowany", Warszawa 1860, t. I, nr 5, str. 33. 

107 L. J e  n i k e, o.c., str. 33; A. ś w i ę t o  c h o  w s k i, Historia chłopów .. „ o.c., 
i;;tr. 411. 

108 Wypis urzędowy ... , o.c., str. 6. 
ios J. R ó ł k o w s k i, 30 lat pasterzowania ... , o.c., str. 12. 
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tościowy w tym czasie majątek prywatny położony w okręgu dąbrow
skim 110. W 1853 r. wartość jego wynosiła około 150 tys. r 111. 

Działalność społeczno-oświatowa 

U s t  a n o w i e  n i e  K o d e  k s  u K a r n e g o. K. Brzostowski starał 
się oblidzić wśród ludności n uczucie wspólności" i. „solidarności gminnej".  
Ponieważ dość często zdarzały się skargi na szkodę, jaką jeden drugiemu 
umyślnie czy też nieumyślnie wyrządzał, a Sąd Pokoju, rozstrzygający 
podobne sprawy, znajdował się w dość znacznej odległości 112. Brzostowski 
ustanowił Kodeks Karny. Kodeks określał, ile wynosi kara za takie lub 
inne wykroczenie i obowiązywał wszystkich mieszkańców wsi. Co jakiś 
czas kodeks „ogłaszano", chodziło bowiem o to, aby ludzie pamiętali, 
jakie ciążą na nich obowiązki i czego się od nich wymaga. Grzywnę za 
nieprzestrzeganie artykułów zawartych w kodeksie składano do skarbo
nek. Sołtys miał obowiązek dopilnować, aby karany wpłacił przewidzianą 
grzywnę. Jeżeli nie wywiązał się z tego zadania, wtedy sam zmuszony 
był wpłacić do skarbonki dwukrotną wartość kary 113. 

W a 1 k a  z p i j  a ń s t w e m. W dobrach sztabińskich było 7 kar
czem 114, ale toler'?wano picie tylko w miarę. Szynkarz musiał zwracać 
uwagę na stan, w jakim kto przychodzi do karczmy, i zależnie od tego 
mógł klientowi sprzedać mniej lub więcej wódki. Jeżeli ktoś wyszedł 
z karczmy pijany, szynkarz płacił do skarbonki grzywnę 6 zł. W wypadku 
nałogowego pijaństwa jakiegoś człowieka, kartkę z jego nazwiskiem przy
bijano na drzwiach karczmy ogłaszając w ten sposób, że ma on wzbroniony 
wstęp do szynku. Człowiek taki miał trudności ze zdobyciem wódki, ponie
waż szynkarz nie miał prawa sprzedać wódki „na wynos''. Pijany, na do
datek przeszkadzający innym w pracy, podlegał grzywnie 1 5  gr. 

T ę p  i e  n i e z ł  o d  z i e  j s t  w a. Sprawę mniejszych kradzieży roz
strzygano na miejscu. Kodeks Karny przewidywał grzywnę czterokrotnie 

no AGAD, KRzSW, sygn. 6559, str. 46. W latach 1846--47 dobra sztabińskie były 
własnością siostry K. B. Zob. ibidem. W „Wypisie urzędowym testamentu" na str. 9 
jest mowa o tym, że majątek na prośbę właściciela nabył A. K r  u s z e  w s k i  (był 
on wystawiony na licytację za dług Tow. Kred.-Ziem.), a w XI.1849 r. Brzostowski 
nabył go ponownie. 

111 AGAD, KRzSW, sygn. 7153, nr 1.  
112 Sąd Pokoju znajdował się w Augustowie. Zob. L. d e V e r d m  o n - J a c q u e s, 

Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim, War
szawa 1902, str. 3; L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 51, 68---69. 

113 S. M a z u r e k, Kto był ... Brzostowski. .. , o.c., str. 27. 
114 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., mieściły się one: w Sztabinie (str. 8), 

Podcisówku (str. 7, 37), Hucie Sztabińskiej (str. 45), Janówku (str. 27, 49), Krasnym
borze (str. 17), Promiskach (str. 46) i Kopcu (str. 47). 
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większą od wartości rzeczy skradzionej. Za kradzież z pola należało wpła
cić do skarbonki aż dziesięciokrotną wartość rzeczy skradzionej m. 

W a I k a  z l e  n i s  t w e  m i p o c h w  a ! a p r a c y. Grzywnom pod
legali ci, którzy marnotrawili czas. Sz:ynkarz, widząc zbyt długo siedzą
cych w karczmie, obowiązany był pod karą 6 zł dać znać o tym do 
kancelarii. Wspomniane zarządzenia nie dotyczyły tych, którzy" przyszli 
do szynku np. z jakimś interesem, a także robotników spędzających tutaj 
przerwę obiadową. Brzostowski ogłosił, że w dobrach jego „kto chce 
pracować, zawsze pracę i zarobek znajdzie" . Oficjalistom nakazał: „niko
mu nie należy roboty odmawiać", a gdyby oni nie wiedzieli o jakiejś pracy, 
która mogłaby zgłaszających się ludzi zatrudnić, wtedy należy zwrócić 
się z tym do dworu. 

Każdemu płacono ·za daremne przyjście do kasy lub kancelarii, gdyż 
nie z jego przyczyny, lecz „z przyczyny oficjalistów dwornych" pochodzi
ło. Oplata ta dla dorosłych wynosiła 15  gr, a dla dzieci 10 gr 1rn. 

Każdy pracownik miał swoją tzw. „listę konduity". N oto wan o w niej 
pochwały i nagany danej osoby. W zależności od zawartych notatek na
gradzano pochwałą, podwyższeniem płacy lub prezentami 117 albo też 
karano naganą, zmniejszeniem płacy, a nawet grzywną pieniężną. 

L i k w  i d  o w a n i e  ż e b r a c t w  a. Ubodzy, którzy pracą nie mogli 
już zarobić na swoje utrzymanie, a także nie mieli rodziny, która by ich 
utrzymywała, żyli z miesięcznych zasiłków gminy, pochodzących ze skar
bonek. Surowo karał rodzinę, która dopuściła do tego, że ktoś z ich krew
nych żebrał. W takim wypadku każdy z członków rodziny płacił grzywnę 
w wysokości 1 zł m, 

Z 1 i k w i d o  w a n i e k a r c i e 1 e s n y  c h. „Hańbiące i człowieka 
niegodne" kary cielesne stosowano w dobrach sztabińskich tylko w wy
jątkowych wypadkach m, a z chwilą wprowadzenia Kodeksu Karnego 
w ogóle zaprzestano ich używać. Areszt jako przyzwyczajający do próż
niactwa także stosowano rzadko. Bójek nie tolerowano. Za uderzenie 
równego groziła grzywna w wysokości 2 zł, a za pobicie się wzajemne 
każdy zainteresowany płacił do skarbonki 1 zł 120. 

uu L. P i e t r u s  i ń s k i, Krasny bór„., o.c., str. 51-52, 54-55; AGAD, KRzSW. 

sygn. 7048, str. 305. 
us L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 54.--55. 

117 Np. beczka piw.a, kv.-·oty pieniężne: 60 7Jp., a nawet 200 złp. Zasłużone·mu ofi

cjaliście darował Brzostowski dom w Pogorzałern. Zob. L. P i  e t  r u s  i ń s k i.  o.c., 

str. 491 62. 
ue Ibidem. str. 52, 57; AGAD, KRzS\.V, sygn. 7048, str. 183. 
us S. iv'.t a z u r  e k, Kto był ... Brzostowski. .. , o.c„ str. 25. 

12<> S. M a z u r  e k� Kto był„. Brzostowski..„ o.c„ str. 26. 
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R ó w  n o ś ć  w s z y s t k i c h  1 u d  z i. W dobrach sztabińskich nie
używano żadnych tytułów, nie było tu rządców, plenipotentów, nadzorców, 
lecz był p. S z t  u k o w s k i  121, p. F r a n k e 122, p. S e 1 e n s 123. Brzos
towski twierdził, że „niedorzecznością jest przypuścić, żeby np. jedna 
setna część narodu miała prawo powiedzieć dziewięćdziesięciu dziewięciu 
setnym: „nie macie prawa stać nogą na tej ziemi (chyba na drogach pu
blicznych i placach lub na brzegach rzek spławnych) ; bo ja całą tą ziemię
płacąc morg po morgu kupiłem i zapłaciłem i ona jest moją wyłączną 
własnością i nikomu nie wolno na niej siedzieć ani jej orać . . .  jak tylko, 
jeżeli ja mu pozwolę"l24. 

N a u c z a n i e. Brzostowski troszczył się także o rozwój umysłowy 
ludności. Naukę można było pobierać w szkółkach: elementarnej m, fa
brycznej, niedzielnej i od wędrujących nauczycieli. Ci ostatni nauczali 
dzieci po wsiach. Przebywali oni w jednej wsi tak długo, dopóki mieszka
jące w niej dzieci nauczyły się czytać i pisać, następnie przechodzili do 
innej wsi. Nauka dzieci wiejskich odbywała się tylko w zimie m. Sprawę 
opłaty za naukę rozwiązano w ten sposób, że każdy gospodarz płacił sumę, 
której wysokość zależała od wysokości płaconego czynszu i21. 

W Hucie Sztabińskiej przy fabryce żelaza była szkółka elementarna. 
Uczęszczały do niej dzieci obojga płci 128. Szkółka fabryczna także mieściła
się przy fabryce w Hucie Sztabińskiej; tutaj terminatorzy uczyli się za
wodu. Nauka w szkółkach była obowiązkowa. Rodzice za umyślne niepo
syłanie dziecka na naukę podlegali grzywnie równej 1 0  gr. Ci, którzy
pracowali, mogli uczęszczać do szkółki niedzielnej. Po ukończeniu nauki 
terminator mógł być wyzwolony dopiero wtedy, gdy własnoręcznie i we
dług własnego pomysłu napisał o to prośbę do Brzostowskiego. W ogóle, 
wszelkie prośby, z którymi zwracano się do Brzostowskiego, należało 
przedstawiać mu na piśmie 129_ Pracownicy administracji naukę pobierali 
od Brzostowskiego i p. R y m  a s  z e  w s k i e j. Już „od młodu" praco-

121 Zob. str. 25. 
122 Zob. str. 9. 
m S e  1 e n s  - buchalter fabryk w Hucie Sztabińskiej. Zob. L. P i e t  r u s  i ń s k i, 

Krasnybór ... , o.c., str. 77. 
m Ibidem, str. 65, 73-74. 
1u AGAD, KRz Przychodów i Skarbu, sygn. 3707, str. 6, 9; L. P i e t  r u s  i ń s k i, 

o.c., str. 40. 
1:te L. P i  e t r u s  i ń s k i, Krasnybór .. „ o.c., str. 61. 
127 Wypis urzędowy ... , o.c., art. 4, str. 15. L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór„., o.c., 

str. 61, podaje, że w zamian za naukę każdy gospodarz przez okres jednego tygodnia 
żywił nauczyciela, oprócz tego opłacano składkę w wysokości około 40 gr od dymu; 
kiedy wprowadzono skarbonki, składkę na nauczyciela pokrywano z ich funduszu. 

12a L. P i e t  r u s i  ń s k i, Krasny bór ... , o.c„ str. 40. 
1%9 Ibidem, str. 52, 60--61. 
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Ryc. 4. Podstawa pod krzyż przydrożny, 

wykonana w Hucie Sztabińskiej K. 
Brzostowskiego. 

Ryc. 3. Popiersie J. L. Chreptowicza 

koło kościoła w Sztabinie wykonane 

w Hucie Sztabińskiej K. Brzostow-

skiego. 
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wali oni w kancelarii i w ten sposób poznawali umiejętność prowadzenia 
ksiąg buchalteryjnych '"'· 

D z i e n n i k  A d m  i n i s  t r a  c y  j n y. W kancelarii cisowskiej był 

tzw. „Dziennik Administracyjny Dóbr Sztabińskich''. Brzostowski wpi
sywał w nim instrukcje co do właściwego wykonywania różnych czyn

ności, jak np.: zbioru i suszenia chmielu, baryłkowania i butelkowania 
rumu, prowadzenia ksiąg buchalteryjnych. Ponadto było tu mnóstwo 
wzniosłych myśli i zasad, według których należy postępować. Niejedno
krotnie można było doszukać się w nim nagany lub pochwały odnośnie 

jakiejś osoby m. 

Brzostowski stał na stanowisku, że „każdy powinien szczerze działać 
i pisać podług swego przekonania", a „różność zdań nie powinna dawać 
powodu do kłótni i gniewów osobistych". Twierdził, że nie należy zbytnio 
przejmować się faktem, ldedy się okaże, że zapisana przez niego w Dzien
niku opinia nie zgadza się ze zdaniem innych osób. Wszyscy mieszkańcy 
dóbr byli poinformowani o tym, że nie tylko mogą, ale nawet powinni
wpisywać do Dziennika Administracyjnego swoje uwagi "'· Już w 1852 r. 
Brzostowski pisał: „Teraz inni są oficjaliści: nie potrzebuję pisać zleceń; 
każdy pamięta, co mu się powie; a tak Dziennik ten zaleceń stał się Dzien
nikiem Instrukcjów" 13.'l. 

R ó w  n o u p r a w  n i e  n i e  r e  l i  g i j n e. Majątek Brzostowskiego za

mieszkiwali ludzie różnych wyznań. Obok chrześcijan wyznania rzymsko
-katolickiego, których była zdecydowana 'ńdększość, byli także ewangelicy 

i starozakonni "4. Pierwsi mieli początkowo tylko kościół parafialny 
w Krasnymborze, a od 1834 r. także kościół filialny w Sztabinie ""· Sta"
rozakonni mieli bożnicę w Sztabinie. Ewangelikami była część pracują-

no Wypis urzędowy ... , o.c., str. 11, art 2; L. P i e t  r_u s i  ń s k i, Krasnybór.-„ o.c.t 

str. 66. Być moie, w Hucie Sztabińskiej przy fabryce istniała także szkoła dla apli

kantów administracji. Zob. I. K o s m o w s k a, K. Brzostowski. o„c„ str. 13; L. P � e
t r u s  i ń s k i, pisząc o szkółce dla terminatorów w Hucie SztaQińskiej, wspomina, 

że uczyli się tu chłopcy „aplikujący do kancelarii cisov..tskiej". Zob. Krasnybór ... ,_ 

o.c„ str. 60-61. 

;31 f_,. P i  e t  r u s  i ń s k i, Krasny bór ... , o',c., str. 64-65. 

lJz S, M a  z u r  e k, Kto był. .. Brzostowski„„ o.c., str. 39--40. 

UJ L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór .. „ o-c., str. 75. 

134 Archiwum Diecezjalne w Łomżyr sygn. 1, 102i. str. 167; L. P i e t r u s i ń s k i, 

Krasnybór ...• o.c., str. 59. 

135 A. P o  ł u j a  ń s k i, Wędrówki po guberni augustowskiej.", o.c.r str. 18�190, 

Kościołem w Krasnymborze do 1824 r. zarządzali don1inikanie. Vl 1825 r. wymarli 

ostatni zakonnicy i wtedy z funduszów klasztornych zbudowano kościół w Sztabinie. 

a podominikański został parafialnym. Zob. Archiwum Diecezjalne w Łom:iy, sygn. 1,  

102i. str. 133, 135, 144; Sło"\vnik geograficzny ... , o.c., t.  TV, str. 640„-541.  
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<'ych w fabrykach rzemieślników, którzy przybyli tutaj z Prus. Zamieszki
wali oni głównie Hutę Sztabińską "'· 

T r o s k a o m o r a 1 n o ś  ć i w y c h o w a n i e 1 u d n o ś c i. Troszczył 

się o moralność mieszkańców dóbr. Gospodarz „za wysłanie dziewki na 
pastwisko nocne lub wspólne z mężczyznami dzienne" płacił 6 zł grzywny, 
a jeżeli dziewczyna nie miała 15  lat, grzywna wynosiła 1 8  zł. „Za nieza

wiadomienie„. do dworu - o brzemienności dziewki" gospodarz płacił 
karę w wysokości 12--30 zł. 

Codziennie dwaj strażnicy objeżdżali wszystkie wsie i sprawdzali po
rządek. „Za niedozór koło domu, za nieczystość koło domu i przed do-

mem" groziła grzywna 20 gr 137• Brzostowski sam mniej więcej co tydzień 
objeżdżał wszystkie wsie 138• Kiedy w 1846 r. wskutek ulewnych deszczów, 
które zniszczyły zboże i ziemniaki, kraj nawiedziła klęska głodu i pomoc 

dla ludności ograniczała się prawie tylko do „miłosierdzia" prywatnych 

osób 139, Brzostowski nie zapomniał o mieszkańcach swoich włości. W ta

kiej sytuacji wieśniacy mogli kupować w składach zboże i siano HO po 
cenie niższej. od „targowej", zwalniał ich także od „zsypki kartoflanej". 

Włościanie otrzymywali również pożyczki z funduszów dworskich, nie 

naruszając funduszu skarbonek, „gdyż do rozporządzenia bezwarunkowego 

takowemi dziedzic nie czuł się mieć prawa" ••1, Ludność miała zapewnioną 

pomoc lekarską. Zdarzało się, że sam przywoził lekarstwa dla chorych 
osób 14•. Były także apteki wiejskie, utrzymywane z funduszu skarbo

nek 143. Kiedy w latach 1847-49 grasowała w kraju epidemia cholery, 
„Brzostowski był pierwszy .. który spieszył z pomocą" 144. 

ns �Ą.GAD, KRzSW, sygn. 7449, str. 13, nr 260, 112; L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasny
bór.„, o.c., str. 59. Żydzi mieszd.:ali głównie \V Sztabinie. Korzystając z dogodnego 
położenia tej osady (położenie nad Biebrzą, przechodzący przez Sztabin trakt Augu
stów-Białystok) zajmowali się or.i handlem. Zob. L. P i e t  r u s  i ń s k i, o.c .• str. 11. 

u1 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór„., o.c., str. 51-52; AGAD, KR:zSW, sygn. 
7048, str. 182. 

:3e S. _M a z u r  e k, Kto był.„ Brzostowski„., o.c.; str. 33. 
139 S. K e m  p n  e r, Bar.del i przemysł w XIX w. „1\teneum", t. II (1901) str� 64. 
Ho W v;cykazie magazynów zbożowych włościańskich, znajdujących się w dobrach 

prywatnych w gub. augustowskiej, brak rzek,omego magazynu w dobrach K. Brzo
stowskiego, AGAD, KRzSW, sygn. 7048, str. 187-190, 

m AGAD, KRzSW, sygn. 7048, st=. 183. 
u2 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 56, 62. Spotyka się wzmianki, Ze 

Karol Brzostowski założył szpitale. Zob, Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 1, 
102i,, str. 207 i sygn, I, 413, str. 134, 162; lEnciklopediczeskij słowar por red. A n d r  e
j e w  s k i  e g o, t. IV, Petersburg 1891, str. 655; A. Ż a b k o  P o t o p o w i  c z,  Stulecie 
działalności ziemiaństwa polskiego 1814--1914, Warszawa 1929 str. 44. 

H3 AGAD, KRzSW, sygn. 7048, str, 182. 
144 S. K e m  p n  e r, Handel i przemysł, o.c„ str. 65; r.,. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasny

bór.„, o.c„ str. 56. 

29 Studia i materiały 
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Wiosną 1846 r. spaliło się w Sztabinie wiele domów. Odebrał on 
odszkodowanie z Dyrekcji Ubezpieczeń i wystawił nowe. Jeżeli nowo 

wybudowany dom kosztował więcej, wtedy właściciel nadwyżkę tę mógł 
spłacać ratami w ciągu 1 0  lat 14'. 

Brzostowski niejednokrotnie sam zwracał się do starszych, zaufanych 
ludzi prosząc o radę i opinię. Chciał być nie tylko panem, lecz także „oj
cem, prawodawcą, nauczycielem, przewodnikiem" 146• Widział rezultaty 
swojego wychowania. Jeszcze przed wyjazdem za granicę zapisał w Dzien
niku Administracyjnym, „ wyjeżdżam z zupełnym zaufaniem w charakter 
od tak dawna mnie znajomy starych oficjalistów". Podobnie w liście 
z V.1854 r. pisze „ufam, że w administracji tam do mego powrotu porzą
dek utrzyma się; bo uważam was za dzieci przeze mnie dobrze wychowa
nych" 147. 

Prawne powstanie i !osy Fundacji Sztabińskiej 

Karol Brzostowski chorował na serce. W grudniu 1853 r. w celach 
leczniczych wyjechał do Paryża. Ponieważ był samotny, nie miał żony 
ani dzieci HB, toteż wcześniej pomyślał o tym, ahy majątek swój odpo
wiednio zabezpieczyć. Jeszcze przed wyjazdem za granicę, w listopadzie 
1853 r„ sporządził testament, w którym wyraźnie sprecyzował swoje 
postanowienia co do dalszych losów dóbr 149« Wspomniana podróż była 
ostatnią jego podróżą, zmarł bowiem 25  lipca 1854 r. w Paryżu ""· Wia
domość ta dotarła do Polski dopiero w miesiąc po śmierci Brzostowskiego. 
Niedługo potem przyjechał do Cisowa Sąd Pokoju i otworzył testament 151. 

Rada Administracyjna z uwagi na fakt, że wszystkie zapisy i rozporzą
dzenia testamentowe nie sprzeciwiały się prawu ani istniejącemu po
rządkowi, decyzją z dnia 30 marca 1855 r. testament zatwierdziła. 
Dotychczasowy majątek prywatny otrzymał prawa gminy, został więc 

u;, c\GAD, KRzSWj sygn. 7609, str. 12-17. Wg P i e t r u s  i ń s k i e g o  paiar Szta-
bina zdarzył się wiosną 1844 r. Zob. s:tr. 56. 

11e S. M a  z u r  e k, Kto był.. ,  Brzostov,rskL ..• o.c., str. 13. 
Hs L. P i e t  r u s  i ń s k i. Krasnybór ... � o.c .• str. 77, 79. 
Hs L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór„., o.c., str. 76, 77. AGAD, Rada Stanu III, 

sygn. 407, str. 65, 
HS Testan1ent nosi datę 29.XI. 1853 r. Zob. Wypis urzędowy ... , o.c„ str. 62. 
150 Pochowano go na cmentarz'!.l Montmorency. Zob. L. P i e t  r u s  i ń s k i, o.c., 

str, SO. Przed \\ryjazdem za granicę zarząd dobrami oddał K, Brzosto\vski \V ręce 
oficjalistów R o z m y s ł  o w i c z  a i S z t u k o w s k i e g o. Zob. L. P i e t  r u s  i ń

s k i, K.rasnybór ... , o.c., str. 77; AGAD, Rada Stanu III, sygn. 4071 str. 66. 
1s1 L. P i e t  r u s  i ń s k 1, Krasnybór ...• o.c., str. 79---80. 
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jednostką administracyjną. Funkcję wójta w nowo utworzonej gminie 
miał sprawować administrator. Zmienił się także tytuł hipoteki; przepi
sano ją n a  gminę Sztabin jako Instytucję Holniczo-Fabryczną m. 

S t  a n F u n d  a c  ji S z t a b i ń s k i e j. Fundacja Sztabińska obej
mowała całość dóbr K. Brzostowskiego. Składały się na nią zakłady fa
bryczne i zorganizowane gospodarstwo wiejskie 1'3. N a wiadomość o śmier
ci. Brzostowskiego „opieczętowano" wszelką pozostałość po nim i spisano 
ją. Spis ukończony jesienią 1854 r. wykazał, że „stan czynny" określa 
się sumą r. sr. 105 316 1 5  i 1/2 kop. •54, a „stan bierny" r. sr. 84 069

28 kop. ""; „czysta masa" wynosiła zatem r. sr. 21 246 - „  87112 kop. Ogółem, 
według relacji „pełnomocników'', w zapasach i ruchomościach było kilka

kroć 1 OO tys. rs. 1•• 

Mocą testamentu mieszkańcy Instytucji Sztabińskiej zostali właścicie
lami dzierżawionych niegdyś gruntów ornych, łąk, placów i ogrodów. 

Nie uiszczali za nie żadnych opłat czynszowych m, jedynie „zsypka kar
toflana" aktualna była w dalszym ciągu. Każdy właściciel obowiązany 
był sam zajmować się swoim gospodarstwem, wydzierżawić go nie miał 
prawa. Testator zastrzegł, że w wypadku lekceważenia wspomnianych 
zarządzeń traci się prawo własności 158. Wieśniacy zostali właścicielami 

6626 morgów gruntów, tj. około 200 włók "'· W zamian za to włościanie 

152 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 56, 72, 77. 
153 A. P o  ł u  j a  ń s k i, Kościół \V Krasnymborze. ,;Wieniec",' t. II; Warszawa 1858, 

str. 372. 
1s4 Na sumę tę składały się: 

I} gotowe fundusze rs. 40 838 - 29 kop. 

z których 30 735 rs. było w Hstach zastavrr:ych (na sptatę długów), 

a 10 103 rs. w gotowi7..nie (jako fundusz fabryczny); 

2) Ruchomości, oceniane na rs. 16 92'7 - 8611: kop, 

3) ,,z szo,cucku dóbr Z<l-mieszczonego według ceny nabycia z r, JB49 na li-

cytacji Towarzystwa KreiL-Ziemskiego 47 55(1 
·- --TofiTti-=··151;, k0i). 

lf.$ W skład tej sumy wchodziły: 

1) dłt:.g1, do których zalicza.no pożyczkę Tow. Kred. ziem. v.· sumie rs. 

oraz dług na rzecz Ballku rn, 
2) „darow:lzna uczyniona włoScianom'" i „niewłaściwie poczynione przez 

niego legata "rs, 

19 835 �� M kop. 
4 948 -'1 501-ia kop. 

23175 

Niewłaściwie :poczynione legata dotyczyły p. N e u m  a n n, która pielęgno\v"Rła Brzo

sto\vskiego w czasie choroby, a takZe jednego z przyjaciół testatora, wyznaczanego 

przez Brzostov."Skiego na „egzekutora testamentu". 

1�5 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 41 i 64, 65. 

15·1 Wypis urzędowy.„, o.c., str. 13, art. 3. 
15e Ibiden1, str. 20, art. 6; str. 17, art. 4. 
1Ml AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 64. Zob. str. 434. Powierzchnia gruntów 

wzrastała przypuszczalnie kosztem liisów. Według S \V i ę t o  c h o  w s k i e g o  włoś
cianie na mocy testamentu otrzymali 260 włók ; reszta, tj. 530 włók; była w�łasncścią 

funduszu fabrycznego. Zob. str. 414.
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mieli: wypłacać „pensję" siostrze testatora Izabeli Brzostowski ej, opłacać 
ciężary hipoteczne oraz podatki rządowe swoje i „dworne". Opłaty te 

miały być każdego roku rozkładane na włościan m, a wysokość ich nie 

mogła przekraczać połowy płaconego niegdyś czynszu. W wypadku gdyby 
przez dłuższy okres czasu przekraczały one określoną sumę, wtedy nad

wyżka ta miała być pokrywana z funduszu fabryk m. 

Karol Brzostowski wychodził z założenia, że włościanie płacąc co roku 

najem spłacili mu wartość zabudowań, toteż oddal im j e  na własność, 

i to „bez żadnych obowiązków i najmu". Mieszkańcy Instytucji Sztabiń

skiej nie uiszczali opłat za drzewo z lasu oraz za wypasanie bydła. :\rieli 
jednak obowiązek dostosowywania się do zakazu wypasania bydła w okre

ślonych miejscach 1•2. W artykule 1 1  testamentu zaznaczył, że „fabryki 
jako podstawa uttzymania ogółu ludności - istnieć mają" w dalszym 

ciągu rns. Zabezpieczył byt fabryk tworząc fundusz na ich utrzymanie, 

tzw, fundusz fabryczny. Miały go stanowić dochody z propinacji wiejskiej, 
lasów. obrębów łąk (wydzierżawionych przez włościan nietutejszych), 

folwarku Cisów, Awulsu zw. Popowszczyzną k. Sztabina z gorzelnią, 

gruntem i łąkami, chmielników, kapuśniaków, kolonii Kopiec i wsi Huta 
Sztabińska rn•. Oprócz tego fundusz ten miała zasilać suma stanowiąca 

1/4 część corocznego czystego dochodu 16', 9/10 sumy uzyskanej ze sprze

daży drzewa m oraz wszelkie długi, jakfo ktokolwiek z mieszkańców bę
dzie spłacał m. Ogółem fundusz fabryk miał każdego roku w „zapasach 
materiałów i wyrobów, w żywiołach, ruchomościach", rachunkach, po

życzkach i w swojej kasie fabrycznej (nie licząc budowli i sprzętów fa

brycznych) kilkakroć sto tysięcy złotych rn•. 

Fundusz fabryczny miał utrzymywać fabryki w wypadku, gdy te mia

łyby straty mniejsze niż 5-01 •. Gdyby natomiast przez okres 5 lat buchal

teria wykazywała straty na wyrobach fabrycznych większe niż 5•/o, wów
czas - według woli testatora - należałoby fabrykę zamknąć, Z funduszu 

l•rn Wypis urzędo\.vy„„ o.c.1 art 6, str. 19, 20. 
is1 Ibidem, str. 15, 46, art. 16. W pierwszych latach po śmierci testatora opłaty 

te wynosiły ogółem 3348 rubli rocznie. Zob. „Tygodnik Suwalski'\ 1906, l1 t 19, str. H 
162 Wypis urzędowy„„ o.c„ str. 12, 14, art. 3. 
l\13 Ibidem, str. 34. 

tc4 Wypis urzędowy ... , o.c„ art. 7, str. 21.
1ss Czysty coroczny dochód z fabryk stanowiła suma pozostała po odliczeniu 

wszystkich podatków rządowych, kosztów administracji, kancelarii, rachunkowości, 

stołu ogólnego i wygód dla oficjalistów i innych pracowników, pensji i przeznaczeń 
za stól i ordynarie, należność praCo'.Ąrnikom i emerytom, Zob. Wypis urzędowy ... , 
o.c„ art 15. str. 37. 

1n5 Dochód pochodzący z wycięcia drzewa na handel tylko w 10'�/o miał stanowić 

czysty dochód, a 9/10 tej sumy przeznaczyć się powinno na powiększenie funduszu 
fabryk, Zob. Wypis urzędowy„„ o.c„ art. 15, str. 38. 

Iil'i Ibidem, art. 17, str. 50. 
1M1 Wypis urzędowy ... , o.c., art. 16, str. 45. 
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fabrycznego należało "'Ypłacać pensję „fabrykantom", kiedy fabryka była 
nieczynna "9, a także spłacać podatki, raty i procenty od długu Towa

rzystwa Kredytowo-Ziemskiego 170_ 
Testamentem zapewnił Brzostowski utrzymanie zasłużonym ludziom m 

oraz wszystkim tym, którzy przez okres co najmniej 15 lat pełnili u niego 
j akąkolwiek funkcję. Ludzie ci mieli zapewnione utrzymanie nawet wte
dy, gdyby administrator z jakichś powodów pozbawił ich pracy, bowiem 

w takim wypadku miał on obowiązek wypłacać im „pensję emerytalną". 
Wysokość emerytury zależała od ilości przepracowanych lat. Jeśli chodzi 
o zasłużonych, to wysokość ich emerytury określił Brzostowski w „Do

datku da testamentu" . .  Jeżeli staż pracy wynosił 2 0  lub więcej lat, wtedy 
emerytura wynosiła całkowite dotychczasowe wynagrodzenie i przezna
czoną ordynarię lub przypadający na daną osobę i jego rodzinę koszt 
z ogólnego stołu m, a gdy ilość lat pracy sięgała 15, emerytura wynosiła 

połowę tej sumy. Aby nie dopuścić do sytuacji, że ktoś specjalnie czyni 
tak, by administrator usunął go z pracy, Brzostowski zastrzega!, że eme
ryt ma obowiązek mieszkać w dobrach, a administrator może go w każdej 
chwili przywołać do pełnienia obowiązków. Testament zapev;rnia utrzy
manie żonie i dzieciom w wypadku śmierci ojca lub męża emeryta. Ko
bieta-wdowa, jeżeli przekroczyła 40 rok żyda, otrzymywała czwartą część 
sumy, którą pobierałby mąż jako emeryt. Pieniądze te wypłacało się jej 
aż do śmierci lub do ponownego zamążpójścia. Natomiast każde dziecko 
do 1 5  roku życia otrzymywało dziesiątą część emerytury ojca (po potrą
ceniu 1'4, którą wypłacało się żonie) 173• 

W art. 12 testamentu Brzostowski wyraźnie zaznaczył, że przy zakła
daniu nowych fabryk należy zwracać uwagę na fakt, że mają one dostar
czać zarobku miejscowej ludności 174_ W razie potrzeby można było spie
niężyć część inwentarza, aby tylko zażegnać grożący kryzys 175_ 

Testament mówił, że fabryki powinny mieć „dostateczny zapas w ka
sie na pożyczki" 176. W wypadku gdyby fabryka przez okres ponad 6 mie
sięcy była nieczynna, „fabrykanci" mieli otrzymywać codziennie wyna
grodzenie w "'Ysokości połowy swego normalnego dziennego zarobku.
Natomiast w razie zamknięcia którejkolwiek z fabryk, zainteresowani 

169 lbidern, art. f2, str. 35 i art. 11, str. 34. 
no Ibidem, art. 17, str. 50. 
171 Do zasłużonych zaliczył Brz.ostowski ro.in Sztukowskiego, Franke i Selensa. 

Zob. str. 29. 
172 Administrator i starsi oficjaliści {kasjer, główny buchalter lub starszy rach

mistrz. zastępca w6jta1 rządcy fabryk) mieli zapewniony: "stół, posługę, stajnie, 
pranie dla siebie, tony i dzieci". Zob. Wypis urzędowy.„, o.c., art. 9. str. 23. 

r1s Wypis unędowy„_, o,c,, art. 9, str. 3ll----32
174 Ibidem. str. 36. 
175 Ibidem, art 15, str. 43. 
11r Ibidem, art. 16, str. 48. 
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fabrykanci mieli otrzymać jednorazowo sumę równą icb trzymiesięczne
mu (przeciętnemu) zarobkowi. Oprócz tego należało ułatwiać im zarobki 
w „najn1ie zwyczajnym)) 177. 

W testamencie Brzostowski wyznaczył surowe kary dla pijaków. Uwa
żał on, że ktoś, kogo trzykrotnie w ciągu roku widziano w stanie nieprzy
tomnym od pijaństwa, nie jest zdolny do kierowania gospodarstwem. 
Człowiek taki zmuszony jest oddać gospodarstwo żonie lub komukolwiek 
innemu. Rozporządził, że złodziej traci wolność i nie ma prawa korzystać 
z żadnych uprawnień, jakie zapewniał mu testament. Całe mienie zło
dzieja podlegało licytacji, a otrzymana suma przechodziła do skarbonki m,
Jeszcze za życia K. Brzostowskiego wytępiono w dobrach „wszelką chętkę 
złodziejską" m, również „żadne defraudacje w tych miejscach odtąd speł
nione nie były" 1�0. Wynagrodzenia i prezenty stosowane w dobrach szta
bińskich miały być rozdawane także po jego śmierci. Na ten cel przezna
czył aż czwartą część corocznego czystego dochodu m. 

Omawiane już nauczanie dało pomyślne rezultaty, bowiem około 
1860 r. większość ludności w Instytucji Sztabińskiej Umiała już czytać 
i pisać m, Także Ludwik Pietrusiński przebywający w Instytucji około 
1860 r., wspomina o tym, że widział w kościele w Sztabinie „wielu włoś
cian modlących się na ksiąźkach" ra•. 

R z ą d y  A d o l f a  G e r s c h o w a  w I n s t y t u c j i  S z t a b i 11-
s k i e  j. W dodatku do testamentu wyznaczył Karol Brzostowski admini
stratora, który miał kierować majątkiem w wypadku jego śmierci. Fun
kcję tę powierzył inżynierowi guberni warszawskiej - Adolfowi G e r
s c h o  w o w i "4. Ten powiadomiony przez władze sądowe o proponowa
nym mu stanowisku rns, przybył do Cisowa jesienią 1854 r. Na początku 
swoich rządów wbrew postanowieniom testamentu oddał zarząd dóbr 
i fabryk w ręce Sztukowskiego 1'6, Stosunki w Instytucji Sztabińskiej po-

1'1'1 '\Vypis urzędowy.,., o.c„ art. 11, str, 34 i art. 12, str. 35. 

1'1a lbidem, art. 4., str. 15, 16, 17. 
179 L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnyb6r .. „ o.c., str. 55. 

130 �4.GAD, KRPiS, sygn. 2866, str. 19. 
181 Wypis urzędowy ... , o,c„ art 15, str. 39, 40. 
1e2 Encyklopedia ... S. O r g e l b r a n d  a, t. IV, str. 498. 

111� L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... ; o.c., str. 10. 

H4 Wypis urzędowy testament, o.c„ Dodatek, str. 59. K, B r z o s t  o w s-k i poznał 
go w czasie, gdy budowano Kanał Augustowslci, G e r  s c h o w pełnił wtedy funkcję 
i�żyniera w guberni augustowskiej. Zob. L.- P i e t r u s i ń s k i, Krasnybó!'„., o.c., 

str. 84; Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. IX, Warszawa 1893, str. 608. 

l&O> Album biograficzny, t. II, Warszawa 1901, str. 313. 

1ee K. B r  z o s  t o w s k i  w 9 art. testamentu zaznaczył, że administrator powinien 
zawsze mieszkać w dobrach i sam osobiście zajmować się ich kierowaniem. Zob. 
str. 25. 
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czątkowo układały się pomyślnie. Z czasem jednak zaczęły napływać 
skargi mieszkańców Instytucji Sztabińskiej na administratora o niedo
trzymanie warunków testamentu. Oskarżono go o podjęcie sumy 30 735 rs. 
i nieuiszczenie z tego żadnych długów ciążących na Instytucji 187• Sto
sunki pomiędzy Gerschowem a włościanami bardziej jeszcze pogor
szyły, kiedy to w wyniku zarządzonego przez administratora nowego po

.mlaru dóbr część łąk należących do włościan przeszła pod uposażenie 
funduszu fabryk. 

Pomimo wewnętrznych zatargów, pierwszy rok administrowania Adol
fa Gerschowa upłynął pomyślnie. Czysty dochód funduszu fabryk wyno
sił 170 OOO zł 188. Buchalteria wykazała, że ogółem otrzymano 18 526 rs. 
5 1 '/3 kopiejki czystego dochodu. Latem 1856 r. odsunął Gerschow Sztu
kowskiego od wszelkich obowiązków 189, prowadzenie ksiąg powierzył bu
chalterowi, a kasę wziął do siebie. Posunięcie to mocno pogorszyło i tak 
już nadwerężone jego stosunki z włościanami rno. Ludność wnosiła skargi 
na administratora, domagała się usunięcia go od administrowania, on w od
powiedzi na to zmniejszał zarobki rzemieślnikom i „fabrykantom", a ka
sjera fabrycznego oddalił z pracy. 

Czwarty rok administrowania Instytucją Sztabińską (r. 1 858) rozpo
czął Gerschow od wycinania lasów. Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia 
przyjeżdżało po wycięte drzewo kilkaset furmanek z guberni grodzień
skiej i innych okolic 191, Sprzedaż drzewa niejednokrotnie ograniczała 
się do całkowitego wycięcia wielu morgów lasu. W styczniu 1860 r. np. 
sprzedał R o z m y s ł o w i c z o w i 1 70 morgów boru koło Kopca i dał 
mu prawo wyrębu drzewa przez okres 4 łat, Srulowi A u e r  o n sprzedał 

ra1 \V październiku 1855 r. G e r  s c h o  w zapisał w ,,Dzienniku �.\<lministracYJ
nym", że z.  sumy tej tylko ponad 23 tys. rs. zalicza do własności osobistej K. Brzo

stowskiego. Z tych 23 tys. ponad 7500 rs. należy potrącić na legata, więc jedynie 

ponad 15 600 zostaje na spłacenie długów. Zob. AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, 
str. 66. Ciągle ponawiane pretensje włościan o owe 30 735 rs. sprawiły, i.e po śmierci 
A. G e r  s c h o w a prokuratoria położyła areszt na wszystkich jego funduszach, jaki"' 

dostały się w ręce nowej administracjL Ibidem, str. 74. 
11111 „Tygodnik Suwalski", 1906, nr 19, str. 2. 

13$ :Kie pozwolił mu nawet na przepracowanie kilku miesięcy, gdyż tyle brako

wało Sztukowskiemu do 20 lat pracy. Wyzn'aczył mu emeryturę, ale mniejszą od tej, 
którą zape'""·U.:ł oficjalistom K, B r z o s t o w s k i, AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, 
str, 66, 

Wb Kasjer miał tylko kasę podręczną, a G e r s c h o w głó'Wuą. W odpowiedzi 
na ten czyn administratora włoścla:iie zaczęli odnosić podatki wprost do kasy skar
bowej. W 9 art testamentu Brzostowski zaznaczył, że administrator nie może po
wierzać np, krewnemu ,;kasy, kluczy od składów, buchalterii.„ bo to należy do ofi
cjalistów". Zob. Wypis urzędowy ... , o.c., str. 30. 

11H Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu reskryptem z 1858 r. zezv,roliła na 
wycinanie drzewa, ale w sposób ograniczony i warunkowy, faszła bowiem ro.in. 
potrzeba odbudowania wsi Krasnoborki. Gerschow wycinał las i powoływał się 
na tenże reskrypt. Zob, A.GAD. Rada Stanu III, ·sygn. 4071 str. 70. 
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Ryc. 5. Publikacja popularnonaukowa o Sztabinie, Krasnymborze i Karolu Brzo
stowskim, która ukazała się w okresie międzywojennym staraniem środowiska nau

czycielskiego w Augustowie. 

70 morgów starodrzewu (w pobliżu wsi Promiski) z prawem wyrębu przez 
3 lata. Jesienią 1858 r. wyprzedał całą zawartość stodół i spichrzów,
nie zostawił nawet zboża na wiosenne zasiewy. W rok później wydzierża
wił Paulinowi J a  n i s  z e  w s k i  e m u  propinację: fabrykę wódek, porte
ru, piwa i innych trunków, zapewnił mu także prawo do kilku łąk, drze
wa z lasu i szkła z huty 192. W tym samym czasie zniósł wprowadzony 
przez Brzostowskiego typ buchalterii 193. Kiedy zabrakło do giserni su
rowca, zezwolił na zniszczenie machiny parowej, by w ten sposób zdobyć 

192 J a n i s z e  w s  k i był raczej wspólnikiem niż dzierżawcą. Dał on 5 tys. rubli 
kaucji i prawa dzierżawcy przysługiwały mu nawet po śmierci A. G e r s c h o  w a, 

w wypadku gdyby nie zwrócono mu tej kaucji. Zob. AGAD, Rada Stanu III, sygn. 
407, str. 71-72. 

193 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 66-72. 
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potrzebny towar 194• Z założonego telegrafu w 1860 r. zostało już tylko 
kilka wystających z ziemi słupów, przypominających, że tędy biegła nie
gdyś linia telegraficzna 195• Sprzedawał inwentarz żywy i martwy, zapasy 
ze składów, magazynów, a także materiały z fabryk 196. 

Wielki piec w Hucie był nieczynny, gisernia pracowała tylko czasami, 
huta - nieczynna przez dłuższy okres czasu - została puszczona w ruch 
dopiero w 1860 r., gorzelnia również była nieczynna, a cegielnia całko
wicie spustoszona. Jedynie fabryka narzędzi rolniczych pracowała re
gularnie, ale na mniejszą skalę. Destylarnia i browar, będące pod wspól
nym zarządem, pracowały stale. Wydzierżawił dochód z mostu na Biebrzy 
do 1 867 r., a pieniądze wziął z góry. Młyn w Lebiedzinie był zniszczo
ny 197. Wielu mieszkańców zostało pozbawionych pracy. Byt ich stale się 
pogarszał. Zlikwidowane niemal za życia K. Brzostowskiego procesy teraz 
znowu się zaczęły 198. Na Instytucji Sztabińskiej ciążyły długi i pożyczka 
Towarzystwa Kredytowo-Ziemskiego, powinności te nie były uiszczane. 

We wrześniu 1860 r. zmarł Adolf Gerschow. Sporządzony po jego 
śmierci inwentarz Instytucji Sztabińskiej nie został zaprzysiężony ani 
przez wdowę po administratorze, ani też przez wszystkich oficjalistów. 
Okazało się, że w stosunku do 1854 r. nastąpił ubytek na sumę około 
50 tys. rs. 199 

19ł L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór ... , o.c., str. 44; K. B r z o s t o w s k i  przy po
mocy dwóch Anglików w 1832/33 zbudował maszynę parową o sile 6 koni. Zob. 
L. P i e t  r u s  i ń s k i, o.c., str. 62; J. U r b  a n, K. hr. Br:r.ostowski, o.c., podaje, że 

A. Gerschow zbudował piec kupelowy i dwa piece do wyrobu szkła białego, str. 15. 
19s Ibidem, str. 38; S. M a  z u r  e k, Kto był... Brzostowski..., o.c., str. 48. 
196 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 41-42. 
191 J. U r b  a n, K. hr. Brzostowski..., o.c., str. 15-16. „Już za życia brata moje

go - pisze hr. Brzostowska - przy jego znajomości rzeczy, nadzwyczajnej energii, 

oszczędności i porządku wzorowym, bieg fabryk był nienaturalnym, lecz sztucznym ... 
Jakoż tylko nakładem i kosztem lasów miejscowych, które prościej i korzystniej 
mogły być spieniężone i kosztem innych dochodów z całości majątku utrzymywane, 
były w biegu fabryki, a rudę żelazną, glinkę i inne materiały surowe sprowadzano 
wielkim nakładem skądinąd lub nawet z zagranicy. Dwie gorzelnie, browar, i dysty
larnia zażywiały się jedynie tym sposobem". 

198 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 73; L. P i e t  r u s  i ń s k i, Krasnybór„ . 
o.c., str. 45. 

199 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 49, 73. W innym miejscu sumę tę okre
śla się na 80 tys. rs. Zob. ibidem, str. 27. Inwentarz Instytucji Sztabińskiej przed
stawiał się w tym czasie następująco: 

1) stan czynny rs. TO 179 - 55'1• kop. 
w skład tej sumy wchodziła wartość dóbr Sztabina rs. 47 550 
tj. taka suma, jaka była przyjęta w inwentarzu sporządzonym po 
śmierci K. Brzostowskiego. 

2) stan bierny rs. 5Z 580 - 50 kop. 

na stan ten składały się: naletność p. Mikułowskiej w sumie 20 tys. 
rs., reszta potyczki Towarzystwa Kred. Ziem. rs. 15 421 - 85 kop. 
oraz suma 13 642 - 28 kop. jako wartość 6626 morgów darowanych 
przez K. Brzostowskiego włościanom. 
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P r e t e n s j e I z a b e 1 i B r z o s t o w s k i e j i p r o c e s o u z y s
k a n i e p r a w a w ł  a s n o ś  c i d o  b y  ł y c h d ó b r b r  a t a. W os
tatnim, 19 artykule testamentu Brzostowski zaznaczył: „Nie będąc dosyć 
obeznany z prawem, być może, że niektóre myśli i żądania moje tu wy
pisane nie będą uznane za prawne, żądam przeto, aby w razie sądowego 
rozpoznania takowych kondycje i zastrzeżenia moje, które uważane będą 
za nieprawne, nie znosiły głównej mojej intencji jako testatora". W wy
padku jeżeli „warunek lub zastrzeżenie przeze mnie wypisane okaże się 
być niedozwolone przez prawo, żądam zniesienia niedozwolonego wa
runku, a utrzymanie bez niego donacji". Ponadto dodaje, „żądam też 
i upraszam, aby wszelkie pokrzywdzenia funduszu, który tym testamen
tem tworzę, dochodzone były sądownie, na drodze karanej sądownie" 200. 

I rzeczywiście, w czasie kiedy Rada Administracyjna dopiero debato
wała nad zatwierdzeniem testamentu, siostra testatora Izabela Brzostow
ska dnia 1 marca 1 855 r. przedstawiła radzie wniosek, prosząc, by nie 
zatwierdzano testamentu. Przedłożoną prośbę motywowała tym, że 1 )  brat 
jej rozporządził majątkiem, którego jedna z dwóch części należy do niej 201; 

2) ustanowiony przez testatora fundusz fabryczny nie jest ani gminą, ani
też osobą, a więc nie ma prawa korzystać z zapisu - siłą rzeczy część 
majątku zapisana na fundusz fabryczny nie jest zapisana nikomu. Rada 
Administracyjna jednakże testament zatwierdziła 202• Dnia 2 1.VII.1856 r. 

Zob. AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 74. „Tygodnik Suwalski" 1906, podaje, że: 
„inaczej osądził całą Instytucję rząd w osobach władz gubernialnych". Gubernator 
cywilny „uroił sobie", że włościanom Instytucji Sztabińskiej dzieje się krzywda 
i nakazał wykryć ich ciemiężycieli. $ledztwo „właściwie" zrozumiało jego myśl; 

oznajmiło, że włościanie przeciążeni byli opłatami, a administrator Gerschow nie 

ujął im ciężarów. Wobec tego KRzSWiD w 1858 r. zakazała pobierania od włościan 

niektórych opłat (przypadających na nich z testamentu). Spowodowało to zamęt 

i nieufność w Instytucji Sztabińskiej (Zob. nr 19, str. 3-4). Włościanie przestawali 

uiszczać opłaty, a kiedy administrator usiłował położyć temu kres, odwoływali się 

do władz. Spraw ludności mieli bronić dwaj pełnomocnicy. Ci pobierali opłaty na 

swoje utrzymanie i wprowadzili jeszcze większy zamęt. Administrator złożył dekla

rację prokuratorii Królestwa, gdzie oświadczył, że „publiczność dziwić się będzie, 

że testament, który takimi oklaskami przyjęła, takiego w krótkim czasie niepowo

dzenia doznał ... Pierwsze zarzuty zapewne na mnie spadną". (Zob. nr 19, str. 5). 
210 Wypis urzędowy ... , o.c., str. 52. 

m W 1831 r. K. Brzostowski „ustąpił" siostrze swojej mocno zadłużone dobra 

sztabińskie. Jednakże, w 5 lat potem, 15.VI.1836 r. cały majątek ponownie nabył, 

a jej zabezpieczył pensję d<;>żywotnią w sumie 5 tys. rs. rocznie. Około 1850 r. Iza

bela Brzostowska zwróciła się do brata z prośbą, aby w zamian za dożywotnią pensję 

„przekazał na nią kapitał z sukcesji po wuju Ireneuszu Chreptowiczu" (był on sy

nem Joachima Chreptowicza). Karol Brzostowski pozytywnie ustosunkował się do 

prośby i odtąd Izabela pobierala procenty od tej sumy. W testamencie zapisał jed

nakże siostrze pensję dożywotnią w sumie 10 tys. złp. rocznie, tj. 1500 rs., oraz 

sukcesję po wuju. Zob. Wypis urzędowy ... , o.c., str. 8, 10. 

m AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 75, 77 i 97. 
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wyrokiem Trybunału Cywilnego w Warszawie 2oa testament unieważnio
no. W rok później w lipcu 1857 r. Sąd Apelacyjny ponownie utrzymał 
testament w mocy. Izabela Brzostowska odwołała się do Senatu, prosząc 
by rozpatrzył sprawę 204• Do podanych motywów dodawała jeszcze to, że 
rozporządzenie o ustanowieniu administratora, który ma kierować mająt
kiem, a potem przekazać go innej osobie, zakazane jest artykułami ko
deksu cywilnego. Senat stwierdziwszy, że podane motywy mijają się ze 
stanem faktycznym, wyrokiem z dnia 30.XI.1858 r. oddalił prośbę. 

Izabela Brzostowska nie dała jednak za wygraną i ponownie wystoso
wała dwa memoriały do tronu. Prosiła o unieważnienie testamentu i uzna
nie postanowienia Rady Administracyjnej z 1855 r. za nieprawne 2os. 

Oprócz tego zwróciła się do dyrektora głównego Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i do Rady Administracyjnej z żądaniem cofnięcia uchwały 
Rady Administracyjnej z dnia 30.111.1855 r. 206 Jednakże i tym razem 
odpowiedź była podobna. Dyrektor Główny Spraw Wewnętrznych oraz 
Komisja Rządowa Sprawiedliwości oświadczeniem z dnia 30.XI.1861 r. 
opowiedzieli się przeciwko żądaniom Izabeli Brzostowskiej 207• 

Administrowanie Henryka Muklanowicza w Instytucji Sztabińskiej 

i licytacja Instytucji 

Następcą Adolfa Gerschowa w administrowaniu Instytucją Sztabiń
ską był Henryk M u k 1 a n o w i c z. Funkcję tę pełnił on w imieniu syna 
Adolfa Gerschowa - Edwarda, którego młody wiek nie pozwalał mu 
na zajmowanie tego stanowiska 208• Nowy administrator - geometra, 
mieszkający stale w Warszawie - był rzadkim gościem w Instytucji 
Sztabińskiej, siłą rzeczy nie mógł więc osobiście dopilnować jej intere
sów. Zarząd znalazł się w ręku kasjera P a  n a s i e  w i c z  a, który rów
nież nie przesiedlił się do Cisowa, gdzie znajdował się główny ośrodek 
Instytucji 209. 

Muklanowicz wyprzedawał zapasy z magazynów i składów fabrycz
nych, sprzedawał też płody rolne, a uzyskane w ten sposób pieniądze, 

213 A. S w i ę t o  c h o  w s k i, Historia chłopów„„ o.c., str. 411. 
214 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 67-68. 
v5 Rada Administracyjna sprawę testamentu odesłała do trybunałów, a tego ro-

dzaju sprawy nie należały do ich kompetencji. 
2;6 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 98-100. 
2;1 Ibidem, str. 26. 
2is K. Brz:ostowski w 9 art. testamentu podając warunki, jakim powinien odpo

wiadać administrator, określił także jego wiek - 25 lat. Zob. Wypis urzędowy ... , 
o.c., str. 24. Adolf G e r s c h o w w pół roku po objęciu władzy administratora na 
następce swego wyznaczył syna, Edwarda, gdyby w wypadku jego śmierci syn nie 
miał jeszcze wymaganego wieku, wówczas urząd administratora miał spoczywać 
w ręku Henryka M u  k 1 a n o w i c z  a. Zob. AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407 str. 66. 

2J9 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 35, 74. 
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według relacji „pełnomocników", w większości szły do jego prywatnej 

kasy 210. Kontynuował wycinanie i sprzedaż drzewa 211• Nie ubezpieczył 
części zabudowań i innych nieruchomości 212, nie spłacał również ciążą
cych na Instytucji Sztabińskiej długów i pożyczek 213. 

W 1862 r. Prokuratoria Królestwa wytoczyła Henrykowi Muklano
wiczowi proces. Domagano się usunięcia go ze stanowiska administratora, 
złożenia wszystkich rachunków i wynagrodzenia szkód. Oprócz tego do
magano się rozciągnięcia na Instytucję tymczasowego sekwestru sądo
wego. W odpowiedzi na to Muklanowicz dnia 29.VI.1862 r. zrzekł się 
funkcji administratora. 

W 1862 r. zaległe raty ciążące na Instytucji na rzecz Towarzystwa 
Kredytowo-Ziemskiego osiągnęły sumę ponad 40 tys. rs. Wobec takiego 
stanu rzeczy Towarzystwo Kredytowe wystawiło Instytucję Sztabińską 
na licytację. Sumą wywoławczą miało być rs. 59 299 - 371/2 kop. Licy
tacja wyznaczona na dzień 27.V.1862 r. 214 nie doszła do skutku, ponieważ
Rada Administracyjna za zgodą dyrektora głównego Przychodów i Skarbu 
przekazała Towarzystwu Kredytowo-Ziemskiemu sumę, jaką obciążona 
była Instytucja Sztabińska m. 

Instytucja Sztabińska w okresie i po ukazie 1864 r. 

Ukaz 1864 r., znoszący pańszczyznę i zapewniający włościanom włas
ność gruntów, dla wielu mieS"Zkańców Instytucji Sztabińskiej był tylko 
formalnością, ponieważ praktycznie już od 1 0  lat byli oni właścicielami 
dzierżawionych niegdyś gruntów. Przed 1864 r. byli oni właścicielami 
8994 morgów 237 prętów gruntu, a po 1864 r. użytkowali 12 167 morgów 
127 prętów gruntu 216• W zamian za to mieli spłacić do banku (w listach

210 Ibidem, str. 36-37, 43. Henryk M u  k l  a n o w i c z  sprzedał baterie po zniszczo
nym jeszcze za A. G e  r s c h o  w a telegrafie. „Pełnomocnicy - przedstawiciele lud
ności Instytutucji Sztabińskiej - twierdzą, ie Muklanowicz w czasie niespełna dwu
letniego administrowania przywłaszczył sobie około 60 tys. rs. Ibidem, str. 43. 

zu AGAD, KRzSW, sygn. 27, str. 68; Rada Stanu, sygn. 407, str. 43. 
212 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 74; S. M a  z u r  e k, Kto był... Brzostow

ski..., o.c„ str. 4B. 
213 Oprócz wspomnianych (patrz. str. 451, 45-r przypisy) na Instytucji Sztabińskiej 

ciążył jeszcze dług na rzecz skarbu cesarstwa rosyjskiego. Pochodził on z admini
strowania K. Brzostowskiego (w latach 1825-26) rządowymi dobrami Bystrzycy 
w guberni wileńskiej. Dług ten ogółem wynosił rs. około 15 tys. Zob. AGAD, Rada 
Stanu III, sygn. 407, str. 40; Komisja Rządowa Przych. i Skarbu, sygn. 3107, str. 8. 

214 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 34, 74, 156. 
m Ibidem, str. 135. Było to zaspokojenie Towarzystwa Kredytowo-Ziemskiego 

sposobem zaliczenia procentowego. Instytucja Sztabińska zobowiązana była do zwro
tu owego zaliczenia Radzie Administracyjnej. Według S. M a z u r k a, Kto był.„ 
Brzostowski..., o.c„ str. 49, długi Instytucji Sztabińskiej pokryte zostały sumą uzyska
ną za „działy włościan" i to uratowało ją od licytacji. 

21a AGAD, KRz Przych. i Skarbu, sygn. 3107, str. 6, 7. 
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likwidacyjnych) ratami sumę 155 244 rs. 32 kop. 217. Ukaz carski z maja
1866 r. postanowił 1) sprzedaż majątku 218 i 2) utworzenie (z sum pozosta
łych po zaspokojeniu ciężarów i zobowiązań) trwałego funduszu ogółu 
włościan, obdarowanie ziemią bezrolnych oraz tych, którzy mieli mniej 
niż trzy morgi i uregulowanie serwitutów. Realizacją wspomnianych 
zamierzeń miał się zająć Komitet Urządzający. Ten postanowieniem 
z IV.1869 r. zarządził utworzenie funduszu włościańskiego gminy Sztabin 
z kapitału likwidacyjnego. Sumy te miały być przeznaczone wyłącznie 
na podniesienie dobrobytu materialnego i kulturalnego ludności, na dłu
goterminowe pożyczki, zapomogi, dożywotnią pensję I. Brzostowskiej 
oraz na pensje 29 emerytów 219. 

Władzę administratora od procesu Henryka Muklanowicza (tj. od ro
ku 1862) sprawował Marcin Sztukowski 220. Część zakładów w dalszym 
ciągu była nieczynna. Ciągły brak funduszów sprawiał, że często nie wy
płacano peQ.sji zasłużonym fabrykantom i oficjalistom 221• Instytucja moc
no podlegała wpływom władz rosyjskich, coraz bardziej chyliła się do 
upadku 222. Ilość i wartość długów wzrastała m. Instytucja Sztabińska 
ponownie została przeznaczona na sprzedaż, jednakże i tym razem do 

sprzedaży nie doszło 224. 
Od roku 1880 fundusz Instytucji Sztabińskiej był pod bezpośrednim 

zarządem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i ono miało „opracować 

W skład owych 
wchodziło 

12 167 - 127 
2 486- 93 pr. lasu. 

217 J. U r b  a n, K. Brzostowski ... , o.c., str. 18. „Tygodnik Suwalski" 1906, nr 24, 
str. 4, podaje liczbę 123 553 sr. 63 kop. 

21s Wg danych Komitetu Urz.ądzającego na sprzedaż były przeznaczone nastę
pujące pozycje (bez nie oszacowanej przez Komitet wartości fabryk razem z nale
żącymi do nich gruntami i łąkami): 

1) ziemi ornej i łąk 

2) obszarów leśnych, urządzonych wg prawideł gospodarki leśnej 

3) nieużytków 

morgów 1 nł,265 pr. 

9 760,10 „ 
34,99 „ 

4) zabudowania dworskie i ruchom. rs. 3 �30.-
5) zapasy w skladach i sprzęty gospod. 57 559.-

Zob. J. U r b  a n, K. Brzostowski..., o.c., str. 18. 
219 J. U r b  a n, o.c., str. 18; AGAD, KRzFiS, sygn. 3107, str. 6, 7 ;  KRzSW, sygn. 

6940, str. 323. 
220 AGAD, Rada Stanu III, sygn. 407, str. 156; KRzPiS, sygn. 3107, str. 10. De

cyzją KR2lSW z dn. 13.1.1864 r. nadano S z t u k  o w s k i e m u  prawa i obowiązki 
administratora. Zob. J. U r  b a n, o.c., str. 17. 

m AGAD, KRzFiS, sygn. 3107, str. 8, 10, 25. 
222 A. ż a b k o  - P o  t o p  o w i c z, Stulecie działalności ziemiaństwa polskiego 

1814-1914, Warszawa 1929, str. 51. 
223 Do długów dochodziły jeszcze pretensje Paulina J a n i s  z e  w s k i e g o  o nie

dotrzymanie kontraktu o propinacji (na sumę około 11 tys. rs.); dług w Skarbie na 
utrzymanie kościoła parafialnego w Krasnymborze i in. „uprzywilejowane" długi. 
AGAD, KRzFiS, sgn. 3107, str. 8, 23. 

224 AGAD, KRzFiS, sgn. 3107, str. 7, 2� 
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przepisy wydatkowania z sum dla osiągnięcia głównego celu dobroczyn
nego, wyrażonego w testamencie Brzostowskiego" 225, Administratorem
Instytucji był w tym czasie jeden z oficjalistów (przypuszczalnie jeszcze 
Marcin Sztukowski), ale zarząd znajdował się już w ręku władzy powia
towej w Augustowie. W 1883 r. tak pisze o Instytucji Sztabińskiej S. M a

z u r  e k, „Trzydzieści jeszcze l{lt nie ma od jego śmierci, a ze wszystkich 
dobrych instytucji tylko gruzy" 226. 

W 1883 r. rząd rosyjski zarządził sprzedaż dóbr poprzez licytację, 
pozostawiając jedynie około 2 200 morgów lasu. Do licytacji jednak nie 
doszło. Właścicielką Instytucji Sztabińskiej w 1885 r. została Anna M i
e h a  ł o w s k a, która nabyła majątek „z wolnej ręki" za 203 677 r. sr.
201/2 kop. 221. Zobowiązała się ona zaprowadzić racjonalną gospodarkę 
leśną przynajmniej na 3/, obszarów leśnych. Jednakże zar.az potem zezwo
lono jej na sprzedaż 60 tys. sztuk starodrzewu, a wkrótce wycięcie 1 O tys. 
sztuk „zbytecznych nasienników" 229, W 1886 r. oddała ona majątek w 12-
-letnią dzierżawę mieszkańcowi gminy Sztabin G ó r s k i e  m u, jedno
cześnie sprzedała mu inwentarz i sprzęty gospodarskie. W 1889 r. na ma
jątku ciążyła suma 94 298 r. sr. 221/4 kop. 229. W 1908 r. z dawnych urzą
dzeń zostały tylko ślady, zadłużenia rosły, pretensje tylko samego Tow. 
Kredytowo-Ziemskiego osiągnęły sumę 139 OOO r. sr. 230• W 1909 r. mają
tek rozsprzedano na licytacji publicznej za 230 OOO r. sr. za pośrednictwem 
rosyjskiego Banku Ziemskiego. Mieszkańcy gminy Sztabin zakupili piątą 
część sprzedawanych gruntów 231. 

Lasy Pa-rceli Sztabińskiej 

Oprócz zakupionych przez ks. Szachowską gruntów zostało jeszcze 
około 2200 morgów lasu. Podzielono je na 53 kolonie o powierzchni 30-100 

2u I. K o s m o w s k a, K. Brzostowski, o.c„ str. 31.
22s S. M a  z u r  e k, Kto był... Brzostowski..„ o.c., str. 49. 
221 Wpłaciła ona jednoraz.owo d:desiątą część sumy jako kaucję, a resztę miała 

spłacić w ciągu 10 kolejnych lat. 
zza „Tygodnik Suwalski" 1906, nr 24, str. 4; J. U r b  a n, K. Brzostowski, o.c„ 

str. 19. 

229 J. U r b  a n, o.c„ str. 19, 20. 
23° Ks. M i c h  a ł o w s k a  - S z a c h  o w s k a  w „Odpowied:d i Rada włościanom 

ze Sztabina'', „Tygodnik Suwalski", 1908, nr 40, str. 7, podaje, że majątek wcale nie 
upadł. Kiedy po raz pierwszy zaciągała ona pożyczkę w Tow. Kredytowo-Ziemskim 
(przypuszczalnie 1895-96) majątek oszacowano na 110 OOO r. sr„ a około 10 lat pót
niej na 278 OOO r. sr. 

231 J. R 6 ł k o  w s k i, 30 lat pasterzowania .. „ o.c., str. 16; S. M a  z u r  e k, Kto 
był... Brzostowski..„ o.c„ str. 49; J. U r b  a n, o.c., str. 19, 22. Wartość jednej dziesię

ciny :demi oceniono na 260 r„ gdy jej wartość faktyczna równała się 130-140 r. 
Chodziło o to, aby uzyskać sumę potrzebną na pokrycie długów przewyższających 
wartość dóbr. J. U r  b a  n, o.c„ str. 22. Natomiast ks. Szachowska w „Odpowiedzi 
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morgów każda i przeznaczono do sprzedaży przez licytację. W kwietniu 
1888 r. sprzedano w ten sposób 52 kolonie za ogólną sumę 1 1 9  487 r. sr. 
43 kop. Lasy podlegały Min. Dóbr Państwowych, a bezpośrednio Państwo
wemu Zarządowi Leśnemu. Uzyskane pieniądze zasiliły omawiany po
przednio fundusz mieszkańców gminy Sztabin, złożony w Warszawskim 
Oddziale Banku Państwowego. 

W czasie I wojny światowej fundusz gminy wywieziono do Rosji, a tam 
złożono go w urzędach skarbowych w Riazaniu i Orle. W 1918 r. wynosił 
on około 663 OOO r. sr. Pieniądze te przeznaczono m.in. na wybudowanie 
4 szkół (w Sztabinie, Kryłatce, Sosnowie i Krasnoborkach), kościoła 
w Sztabinie, na prace melioracyjne i na założenie w Sztabinie oddziału 
pocztowo-telegraficznego 232. 

W 1 922 r. sporządzono plany lasów. Utworzono Komisję Leśną, która 
obok Rady Gminy miała zarządzać Parcelą. Miało to położyć kres nie
racjonalnej gospodarce lasów. Od tego czasu sprzedaż drzewa w większych 
ilościach odbywała się drogą licytacji. Drobną sprzedaż drzewa prowadził 
jeden z członków Komisji Leśnej w określonych dniach tygodnia w lesie. 
Od czerwca 1926 r. Parcelą zarządzał Wydział Powiatowy w Augustowie. 
Na miejscu był leśniczy, który co tydzień odwoził do Augustowa rachunki 
i pieniądze za sprzedane drzewo. W końcu 1930 r. zarząd lasów przeszedł 

w ręce administratora wyznaczonego przez Ministerstwo Spraw Wew
nętrznych oraz Rady liczącej 1 2  członków m. W latach 1945-49 lasami
zarządzała gmina, a w 1949 r. przeszły one na własność państwa. 

P E 3 IO M E  

3eMCKl1tł Bna)leneq H3 Il;HCOBa B03ne ABrycroea rpa<P Kaponb BmOCTOBCIOI 6bm 
nporpeCCHBHblM ąenoBeKOM. B 1823 rOAY OTMeHHn óaputHHY B CBOHX HMeHHRX H BBen 
CHCTeMy apeH)lbl 3eMnH OKPeCTHbll'd ;11epeBeHCKHM HaCeJieHHeM. Ha nnor..qa;1111 CBOHX 

włościanom" w „Tyg. Suwalskim" 1908, nr 40, str. 7, 8, podaje, że urzędnik Banku 
Włościańskiego oszacował niektóre morgi na 5, 35 i 40 r. sr. 

232 J. U r b  a n, K. Brzostowski, o.c., str. 20, 21. Gimnazjum w Suwałkach 
(projektu arch. Corazziego) nosiło nazwę im. Karola Brzostowskiego. W 1957 r. de
cyzją Ministerstwa Oświaty szkoła otrzymała nazwę „Szkoła podstawowa i Liceum 
Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach". Zob. „Studia i mate
riały do dziejów Suwalszczyzny'', pod redakcją J. A n t o  n i e  w i c z  a, Białystok 
1965, art. A. C z  a p  s k i  e j, Architektura XIX w. w Suwaikach, str. 221-223. 

233 J. R ó ł k o  w s k i, 30 lat pasterzowania ... , o.c., str. 90-95, 101. Pieniądze 
z Parceli Sztabińskiej często były wielką pomocą dla mieszkańców gminy. Udzielano 
� nich pożyczek i bezpłatnych zapomóg. Ponadto np. wypłacano pieniądze na kilku 
uczniów i studentów z gminy. Kiedy Parcelą Sztabińską zarządzał Wydział Powia

towy w Augustowie, część kapitału Parceli ulokowano w Komunalnej Kasie Oszczę
dności w Augustowie, część wypożyczono Wydziałowi Drogowemu w Augustowie, 
a resztę ulokowano w Kasie Stefczyka w Sztabinie - z tej ostatniej sumy mieszkań

cy gminy mogli :zaciągać pożyczki. 
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11MeHHi1 co3;:i;aeT p11;:i; npOl1bIWJieHHbIX npeAnpH11T11i1. OcHOBb1Ba10Tc11 3aTeM nOO'ł"
peµ;Ho cTeKOJibHbIA 3aso;:i;, <Pa6p11Ka JKeJie3Hbtx 'łaCTeti, KOTopa11 cneu11:aJI.113HpyeTcR 
B npOH3B0ACTBe ceJibCKOX03Hi1:CTBeHHblX MaWJ1H. Oópa3y!OTCR TSK>Ke K11:pnJ1'łHbIA, 
BJ1HOKypeHHbl'1 11 n11:aosapeHHbllł 3SBO;:J;bl, <Pa6p11Ka BOAKT1. 'lTOÓbl ycH.1J1Tb TOpro
BJIIO B>KOCTOBCKH OTKpblBaeT OnTOBblff CKJISA TOeapoe 11 IlOCOÓH0-3aeMHYIO Kaccy. 

Pa3BHHYJI OH TSK>Ke no HOBe11:w11x np11HQHnax aAMHHl1CTpaQHIO caoero 11MeH11R 
a TSK>Ke nOCTPOHJI TeXHJ1'ieCKYIO HOBOCTb - TeJierpa<P. KOTOpblff coe;:i;uHRJI ero 
c oT;:i;eJibHblMl1 npoM&1wJieHHbIM11 npe;:i;np1111T1111M11. Bee 3TJ1 Mepanpl1J'ITMR noce;:i;efi
CTeosan11 3KOHOMJ1'ieCK0-061..L{eCTBeHHOMY pa3Bl1TJ1!0 per110Ha MryCTOBa, KOTOpbIV. 
AO Tex nop 6blJI 3KOHOMH'ieCKl1 OTCTaJI&IM. 

K. BJKOCTOBCKJil pa3eepHyJI TaKJKe ea TeppHTopH11 cso11x ena;:i;eHHfi npocee
J.1.1eH11e B BJ1Ae WKOJI, a TSKJKe 3aÓOTJ1JICH o MeAHQ11HCKOe 06ecne'l'.eH11e AJIR npo:n<11-
BaiOJ.1.1ero B 3TOM pafiOHe HaCeJieHHH. YM11paH B 1854 rOAY B I1ap11JKe OCTaBHJI 3aee
J.1.1aHHe B Cl1JIY KOToporo ero BJiaµ;eHl1H nOJIY'iHJIH npaea BOJIOCTH ce.ilbCKOA rMl1Hbl, 
BOJIOCTHbIM CTapoCTOlł KOTOpOfi 6blJI nOBTOpRIOJ.1.111iłCH a;:J;M11HHCTpaTop. BceM :Ił(� 
npe>KHl1M apeH;:i;aropaM ero nonelł no,j1.ap11JI Ha co6CTBeHHOCTb non&JyeMyiO HM11 
3eMJIIO. CBOJ1M 3aBeJ.1.ISHHeM oóecne'l'.J1JI TSK>Ke pa3BHT11e <Paóp11K H npoMbIWJieHHbIX 
npeAilPHRTHił, a TaK>Ke no3a60THJICH o 6bITHe pa6oTSIOJ.1.111X B HHX JIIOAeił B CJIY'łae 
OCTaHOBKH H3-3a 3KOHOMH'łeCKOfi KOHbiOHKTYPbl KaKorO-JIH6o npeAilPHHTH.II. 06ec
ne'l'.J1JI TaKJKe Il0lKJ13HeHHyiO peHTY AJIH IlOlKHJiblX JIIOAeJ.i, oco6eHHO 3aCJIY>K11B
WHXCH B pa3BHTJ111 npOMblWJieHHOCTH. 

K com:aneH1110 HeAOJiro nocne cMepTH K. E>KOCTOBCKOro e peJyn&TaTe eeyM:
noro X03HfiCTBOBaHHJł ero eacJieAHJ1KOB BCe 3KOHOMH'ieCKHe opraHJ13aQHJ1 11 npOMbI
WJieHHble npe;:i;npHRTl1l'I Ha'l'.aJIH np11XO.l!;l1Tb B ynaAOK. 3To BbI3BaJio Xl1J.1.IHH'ieCKOe 
X03H'1CTBO JieCOM, 3anacaM11 B npOMblWJieHHbIX npeAilPl1HTHHX a TaKJKe B ceJI&CKOM 
X03HflCTBe. OKOH'l'.aTeJibHO B 1909 rOAY 3eMCKoe ena;:i;eH11e 6bIJIO npo;::r.aHO Ha 
ayKQHOHe. OcTaTKH HMeHHH 11 X03.IIHCTBeHHOrO o6opy;:i;oeaHl1l'I nepeHRJIO rocy;:i;ap
CTBO nocne nocneAHeA BOHHbt. 

06n11K K. EJKOCTOBCKOro >KHBeT e MeCTHOfl Tpa;:i;HQHH, KaK Heo6&1KHOBeHHO ceeT
noro 11 nporpecc11eHoro ąenoeeKa, a TaKJKe xopowero opraHHJaTOpa xo311flcTeeH
Hofl 11 061..1.{eCTBeHHofl >K113HH e per110He ABryCToaa e XIX eeKe. 

S U M M A R Y  

Count Karol Brzostowski, a land proprietor from Cisów near Augustów, was 
a progressive man. In 1832, he cancelled serfdom in his estates and introduced the 
system of lease of land to the peasants. He founded several industrial works in his 
estates ; glass-works, an iron factory, specialised in agricuitural machinery, a brick
-kiln, a distillery, a brewery and a vodka factory were built there. In order to 
enliven the commerce, Brzostowski established wholesale stores and a loan-bank 
which granted subsidies. In his estate he developed the administration, based on 
modern principles, and built a technical novelty: the telegraph which connected 
him with particular industrial works. All that contributed to the economic and 
social progress of the Augustów region, which had been underdeveloped economically. 

Brzostowski also fostered education in his estate, by building schools, and pro
vided medical treatment to the inhabitants of that region. Before his death in Paris, 
in 1854, he left his will, which conferred to his estate the rights of a village; each 
administrator of the estate was to be the bailiff of the village. Land was bestowed on 
the lease-holders for good. The further development of the factories and industrial 
works was also ensured by his last will. He made certain provisions for his worker& 
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for dosing of factories because of bad economic conjucture. He granted pensions 
for life to old people, particularly meritorius for the development of industry. 

Alas soon after Brzostowski's death, owing to the bad management of his suc
cesors, all his economic establishments and industrial works began to fall into decay. 
As a result, there was spoliatory husbandry in the forests, in industrial stocks and 

in agricultural economy. Finally in 1909 the estate was sold by auction. The remains 
of Brzostowski's estate and establishments were taken over by the State after 
World War IL 

Brzostowski suvoired in the local traditions as an unusually learned progres
sive man and as a good organiser of the economic and social life in the Augustów 
Lake region in the I9th century. 

30 Studia i materiały 





ANNA CZAPSKA 

CENTRALNY KOSCIÓŁ Z XVI WIEKU W MIEJSC. KRASNYBÓR, 
POW. AUGUSTÓW* 

D;eHTpanbHbIK KOcTeJI XVI seKa s MeCTHOCTH: KpaCHb16yp, noBJiT AeryCTOB 

The l6th-century central church in the focality of Krasnybór 
in the district of Augustów 

Usytuowany na skraju płaskowzgórza przy krawędzi pradoliny rzeki 
Biebrzy, kościół w Krasnymborze jest widoczny z odległości wielu kilo
metrów. Właściwie widoczna jest nie wielka bryła kościoła, lecz jego wy
soka wieża, dominująca nad całym osiedlem. Jest to jedyny wysokościowy 
punkt w okolicy i tym bardziej powoduje złudzenie, że jest częścią dużego 
zespołu sakralnego. Wszystkie zresztą drogi - tak stare, jak i nowe -
prowadzące do Krasnegoboru, zamknięte są widokowo sylwetką wieży. 
Jest to doskonały przykład umiejętnego wykorzystania obiektu monu
mentalnego jako akcentu urbanistycznego w tak maleńkim zespole osiedla 
wiejskiego. Sam kościół o wymiarach 21 X 1 5  m i o kubaturze zaledwie 
ok. 30ÓO m3 jest niewspółmiernie mały w stosunku do 30-metrowej wie
ży. Ciekawy to przykład założenia centralnego na krzyżu greckim 
w budownictwie sakralnym, o trzech absydach w kształcie spłaszczonych 
łuków koszowych (nie jak zazwyczaj bywa, zakreślonych z pełnego cyr
kla). 

Zbudowany w końcu XVI w., w latach 1584-1589, pod wezwaniem 
Zwiastowania N.M.P. jest połączeniem form renesansowych z późnogo
tyckimi (ostrołukowe okna i żebrowe sklepienia) oraz związany z tra
dycjami średniowiecznego budownictwa sakralnego ziem wschodnich. 
Brak jakiejkolwiek analogii w okolicy co do rozplanowania rzutu stwarza 

• Artykuł ten został napisany po przeprowadzeniu badań architektonicznych 
i pomiarów w 1966 r. na zlecenie Konserwatora woj. białostockiego inż. arch. Wł. 

P a  s z k  o w s k i e  g o, któremu tą drogą pragnę podziękować nie tylko za umożli
wienie przeprowadzenia badań, ale również i za zainteresowanie tym niewielkim 
wprawdzie, ale nadzwyczaj ciekawym obiektem zabytkowym. Jednocześnie składam 
podziękowanie dr Jerzemu A n t o  n i e  w i c z  o w i, który pierwszy zainteresował 
się kościołem w Krasnymborze i z którego inicjatywy zostały podjęte prace ba
dawcze. 

30• [ł67) 
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trudności w ustaleniu powiązań tego obiektu z jakąś szkołą czy archi
tektem. 

Wiadomo, że fundatorem kościoła był ówczesny właściciel dóbr Kras
nybór, Adam C h r  e p t  o w i c z, podkomorzy nowogrodzki i. 

W 1641 r. Samuel Chreptowicz sprowadził do Krasnegoboru ojców 
bernardynów, którzy zapewne początkowo mieszkali w celach przybu
dowanych do kościoła, przylegających od południa i północy do „babińca". 

0 "'

1 

Ryc. 1. K r  a s  n y  b 6 r, pow. Augustów. Plan sytuacyjny koscioła i plebanii z zazna
czeniem sondaty, przeprowadzonych w 1966 roku. 

O celach tych spotykamy wzmianki archiwalne - „na górze może być 
cel sztyry", co by wskazywało nawet na jakieś piętrowe pomieszczenia, 
gdyż dalej mowa o przejściu na chór kościelny. 

Badania przeprowadzone w 1966 r. nastawione były między innymi 
na odszukanie śladu po wspomnianych celach oraz resztek fundamentów 
późniejszego budynku klasztornego o wymiarach 25,5 X 3,5 m, który znaj
dował się na północo-wschód od kościoła. Wymiary te odnosiły się za
pewne tylko do części klasztoru. Po bernardynach przez krótki czas w 
drugiej połowie XVII w. zajmowały klasztor bazylianki (związane z istnie
jącą na terenie Krasnegoboru cerkwią), ale już w 1684 r. właściciel dóbr 
sprowadził ojców dominikanów i nadał im nowe fundacje 2• Prawdopo
dobnie z ich osiedleniem się należy wiązać budowę klasztoru, gdyż dla 

1 Opracowanie historyczne kościoła w Krasnymborze przez mgr T. S z y b u r  -
s k ą, PKZ, Warszawa 1964. 

2 T. S z y b  u r  s k a, Opracowanie historyczne kościoła w Krasnym borze, o.c. 
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wspomnianych 12 zakonników cele przy kościele byłyby niewystarcza
jące. 

Kształt kościoła, dawniej związany z celami-przybudówkami, obecnie 
tworzy w planie prawie regularny kwadrat z trzema absydami i kwadratem 
wieży od zachodu. Takie usytuowanie wieży jest dość charakterystyczne dla 
średniowiecznych kościołów obronnych. Również cechy obronności noszą 
bardzo grube mury w części piwnicznej (2,1 m), w przyziemiu 1,40, a w czę
ści I kondygnacji wieży powyżej 1 m, co tłumaczyłoby się nie tylko wzglę
dami statycznymi. Dominikanie zajmowali klasztor do 1824 r. „ w celach 
niskiej budowli przy kościele„.", tj. do czasu kasaty zakonu, po czym 
klasztor przeszedł na własność parafii jako plebania i dom katechetyczny. 
Zły stan nie konserwowanego budynku jest powodem jego rozbiórki w la
tach dwudziestych XX w. Na miejscu klasztoru, częściowo z cegły roz
biórkowej, w 1 938 r. wzniesiono plebanię. 

ślad po klasztorze zniknął. Pozostała natomiast legenda o podziemnym 
przejściu, łączącym klasztor z kościołem, a „naoczni świadkowie", którzy 
się uczyli religii w budynku klasztornym, widzieli podziemny korytarz. 
Przeprowadzone sondaże, mające na celu wyjaśnienie usytuowania bu
dynku klasztornego, częściowo sprawę wyjaśniły. Mur okalający kościół 

, 
, ' I ł 

I ' 
I 
I I \ \ ' ' 

Ryc. 2. K r a s n y  b 6 r, Pow. Augustów. Kościół Zwiastowania NMP. Pla:i przy
ziemia 
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od strony północnej stoi na dawnym fundamencie ceglanym i kamiennym, 
który był fundamentem południowej ściany klasztoru. Sondaż nr 6 wska
zuje na kierunek ściany wschodniej i zachodniej dawnego klasztoru. 
Fragment odsłoniętego korytarza piwnicznego, sklepionego, urywającego 
się przy ścianie północnej (pod murem), oraz sondaże nr 4 i 7 nie wskazują 
na to, by korytarz miał dalszy bieg w kierunku kościoła. 

Badania zostały przeprowadzone w dwóch kierunkach: 1 .  zbadania 
samego budynku kościelnego; 2. znalezienia fundamentów dawnego klasz

toru i ewentualnych powiązań obu obiektów. Przekazem do tych badań 
były dane archiwalne, zawarte w opracowaniu PKZ mgr T. Szyburskiej 
z 1964 r„ które mówią o celach klasztornych przy kościele w sąsiedztwie 
„babińca", oraz tradycje miejscowe j ako ustne relacje ludzi, którzy pa
miętają budynek klasztoru przed rozbiórką w okresie międzywojennym. 

Pomiary cegły przeprowadzono w podziemiach kościoła (w krypcie), 

Ryc. 3. K r  a s  n y  b 6 r, pow. Augustów. Prz.ekrój poprzeczny kościoła z pokaz.aniem 
krypty pod północną absydą. 



KOSCióL W KRASNYMBORZE 471 

w częsc1 przyziemia, na elewacjach północnej i południowej przy odku
ciach tynku, przy fundamentach wszystkich absyd (wykopy nr 1 ,  2, 3, 5, 

8 i 9). W kilku miejscach na klatce schodowej, prowadzącej na chór, 

w grubości muru ściany południowej oraz na wszystkich kondygnacjach 

Ryc. 4. K r  a s  n y  b 6 r, pow. Augustów. Aksonometrycmy widok z góry na całą 

bryłę kościoła. 
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wieży, a także w wykopie nr 6 między kościołem a plebanią, gdzie zostały 

odkopane fragmenty fundamentów dawnego klasztoru. Stwierdzono, że 

we wszystkich badanych miejscach stosowana była cegła ręczna-pal
cówka o bardzo dużym wymiarze: 8 X 1 5 X 30-33 cm. Jedynie na ostatniej 
kondygnacji wieży, która uległa zniszczeniu w czasie I wojny światowej 
i była odbudowana, używano cegły mniejszej, o wymiarze przyjętym na 
początku XX wieku (6X 1 3 X 27 cm). Przy budowie kościoła używano 

zaprawy wapiennej o dużej wytrzymałości. 

Ekspertyza wykazała dobry stan ogólny budynku, który wymaga 

jednak szybkiej konserwacji, aby niewielkie na razie zniszczenia nie 
powiększyły się i nie stały się z czasem przyczyną dużych zmian, które 
będą wymagały wielu prac i poważniejszych kosztów. Badania kościoła 
objęły także analizę faz budowy obiektu. W tym celu wykonano wykopy, 
sięgające posadowienia fundamentów przy trzech absydach (patrz rys. 
sytuacyjny), oraz od strony północnej i południowej, przy połączeniu 
wieży z kościołem. ' 

Przy styku wieży ze ścianą kościoła został zbity częściowo tynk (gru-
bości około 2 cm) z zaprawy wapiennej w celu zbadania połączeń murów 
i wiązań cegły. Prawidłowe wiązanie cegły wskazuje raczej na jedno
czesne powstanie obu części kościoła w dolnej kondygnacji. Wyniki po
szukiwań dawnych cel klasztornych, przyległych do „babińca", dały po
zytywne rezultaty. Pod tynkiem - zarówno od strony północnej, jak 
i południowej kościoła - odkryto łuki ceglane nadproży, częściowo prze
murowywanych, oraz resztki pach po sklepieniach krzyżowych, kryjących 
parterową część cel. Niestety, poszukiwania fundamentów nie dały ża
dnych rezultatów, gdyż kilka lat wstecz - przy przeprowadzaniu osu
szania ścian bocznych kościoła - teren w tych miejscach został przeko
pany, a wydobyte kamienie fundamentowe (podobno w dużej ilości) 
zostały połupane i następnie użyte do okładziny wokół kościoła. W tym 
czasie również został obniżony poziom gruntu wokół budynku o ca 50 cm, 

co odsłoniło górną część kamieni fundamentowych. 

Kościół posadowiony został bardzo płytko na wielkich granitowych 
głazach narzutowych, natomiast krypta pod absydą północną zagłębiona 
jest o wiele niżej. Fundament absydy schodzi stopniami do środka i uło
żony jest z głazów kamiennych. Stanowi to ciekawy i rzadki sposób 
posadowienia budowli (rys. przekroju poprzecznego kościoła). Dzięki wy

kuciu zamurowanej płyty, prowadzącej do krypty, i utworzeniu otworu 
w nowej posadzce betonowej w zakrystii odkryto sklepione przejście, 
łączące kryptę z pomieszczeniem pod północną zakrystią. W pomieszczeniu 

tym znaleziono resztki sklepienia kolebkowego. Niestety, całość została 

zasypana gruzem w czasie ostatniego remontu, a na gruzie położono 

szlichtę podłogową z cementu. Przejście sklepione, łączące kryptę z po

mieszczeniem pod zakrystią, zostało zamurowane (cegła stara o wymia-
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rnch jw.). Prawdopodobnie było to jedyne wejście do podziemia, gdyż 
prowadzące do krypty wejście od strony właściwego kościoła pod płytą 
marmurową przed ołtarzem głównym zostało wykonane kilka lat temu 
przy remoncie i jest nowym elementem, chociaż wymurowane z cegły 
starej w nawiązaniu do dawnego muru ceglano-kamiennego. Przy wy
bijaniu tego otworu narzucono do wnętrza krypty wiele kamieni. Grunt 
w krypcie był wielokrotnie przekopywany w celach rabunkowych, na 
co wskazuje rozrzucenie i przemieszanie z ziemią licznych kości. Wejście 
do krypty prawdopodobnie prowadziło tylko przez otwór w podłodze 
zakrystii, który w czasie remontu został zlikwidowany i zakryty nową 
posadzką cementową. 

W celu zbadania fundamentów wykopano wykop przy ścianie zew
nętrznej krypty pod okienkiem; wykazał on, że jako materiału budo
wlanego w dolnej partii fundamentu użyto kamienia, a w górnej - cegły 
o wymiarach jak wyżej. Krypta sklepiona była kolebką, w której lunetę
tworzył otwór przejściowy do pomieszczenia pod zakrystią. Wyjęcie 
kilku sztuk cegieł z przemurowania tego otworu pozwoliło na zbadanie 
sklepienia i grubości muru oraz utworzyło otwór konieczny dla prawidłowej
cyrkulacji powietrza. 

Krypta zawierała kilka sztuk zbutwiałych trumien drewnianych, a 
przy odkopywaniu fundamentu pod okienkiem natrafiono na liczne kości. 
Pochowany tu został fundator kościoła A. Chreptowicz. Poszukiwania
i badania w 1966 r. dorzuciły nadspodziewanie dużo materiału doty
czącego historii budowy, ale nie pozwoliły na rozwiązanie zagadki do
mniemanego przejścia podziemnego między kościołem a dawnym klasz
torem. 

W celu odnalezienia śladów po fundamentach starego klasztoru wy
konano 10 sondaży. Wszystkie zostały wykonane w powiązaniu z geode
zyjną siatką pomocniczą, założoną przy pomiarze kościoła, oraz w odnie
sieniu do istniejącego na budynku kościelnym reperu. 

Sondaże nr 1, 2, 5, 8 i 9 wykonano w celu zbadania fundamentów 
kościoła, a pozostałe, tj. nr 3, 4, 7, 1 0  - w celu odszukania śladów dawnej 
zabudowy. 

Sondaże nr 3 i 10 nie wykazały żadnych śladów dawnego posado
wienia, a nawet resztek jakiegokolwiek budulca. Natrafiono jedynie na 
resztki szkieletów ludzkich, co było do przewidzenia, gdyż kościół był 
niegdyś otoczony cmentarzem grzebalnym. Najbardziej interesujące były 
sondaże 4, 6, 7 ze względu na znalezienie wielu śladów budowli dziś nie 
istniejących. Wykopy w tych miejscach zostały poszerzone w celu zorien
towania się w zasięgu znalezisk. 

Do bardziej interesujących należy wykop nr 1. Odkryto w nim wielkie
głazy granitowe, na których wyryto twardym narzędziem bardzo wyraźny 
rysunek, dość charakterystycznego krzyża W wykopie tym natrafiono 
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również na brukowany poziom, oznaczony na rysunku, a sugerujący 
wcześniejszy niż budowa kościoła poziom dziedzińca brukowanego. Spra
wę tę mogłyby bliżej wyjaśnić jedynie badania archeologiczne. 

Sondaż nr 6 miał wymiary 4 X 1 1  m. W wykopie odkryto częściowo 
dawny fundament klasztoru oraz fragmenty sklepień nad korytarzem 
piwnicznym, wykonanym z cegły o wymiarach jak w budynku kościoła 
(tj. 8 X l 5 X33 cm). 

Równolegle do muru ceglanego natrafiono od strony zachodniej na 
stary mur kamienny szerokości 130 cm z kamienia narzutowego; jest to 
przypuszczalnie najstarszy element z odnalezionych fundamentów dawnej 
budowli, starszy niż ceglany budynek klasztoru. W sondażu nr 6 stwier
dzono więc, że: 

1. Obecny mur ogrodzeniowy od południa stoi na fundamentach nie
istniejącej ściany budynku klasztornego. 

2. Sciany tego budynku były wykonane od strony wschodniej i po
łudniowej z cegły (wymiary, jak podano wyżej). Od strony zachodniej 
natrafiono na gruby mur szerokości 1 ,30 m z kamienia narzutowego, nie 
obrobionego. 

3. Przypuszczalnie mury z cegły zostały dobudowane do starszego
muru z kamienia, zatem budynek ceglany klasztoru mógł powstać na 
skutek przebudowy starszych układów z kamienia. 

W najbliższej okolicy, a nawet w całym województwie białostockim 
brak jest tego rodzaju obiektu o rzucie centralnym, tak zwanym planie 
„treflowym", charakterystycznym dla obiektów sakralnych obrządku 
wschodniego. Przykład kościoła w Krasnymborze jest w tym rejonie 
odosobniony jako wynik wpływów szkoły architektonicznej, związanej 
ze środowiskiem kulturalnym Rosji Zachodniej. W szkole tej istniały 
dwa zasadnicze typy budowli sakralnych - jeden na planie „treflowym" 
i częściej spotykany, podłużny, trójnawowy o trzech z półcyrkla zakre
ślonych absydach (przykłady z pobliskiego Grodna, a również Połocka 
i Smoleńska). Typ centralny o czterech absydach symetrycznie wokoł 
ustawionych spotykany na południowym wschodzie, na tych ziemiach 
nie występuje zupełnie. Zestawienia porównawcze, umieszczone w opra
cowaniu PKZ z 1964 r., są nieprzekonujące, gdyż nawiązują do regio
nów zbyt odległych. Skala zresztą porównawczych obiektów i zbyt roz
budowana bryła w stosunku do niewielkiego obiektu kościoła w Kras
nymborze nie mogą stanowić o przynależności do jednej grupy stylowej. 

Liczne niewiadome. co do powstania tego kościoła (czy był budowany 
od razu z wieżą, czy też jest ona dobudową późniejszą, szczególnie w 
wyższych kondygnacjach) można odnaleźć jedynie drogą analogii. Obie
któw podobnych należy szukać raczej na wschód od Bugu, gdyż chara
kter rzutu i detalu budynku wskazuje na związki z budownictwem tam
tych regionów. Sprawą ważną jest wyszukan;e obiektów o podobnej skali, 
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która wymagała także podobnych rozwiązań konstrukcyjnych, gdyż detal 
ornamentu mógł być łatwiej przenoszony i powtarzany nawet z wielkich 
założeń sakralnych. 

W poszukiwaniu analogii wydaje się słuszne skierowanie na wschód 
i południowy wschód. Specyficzny charakter ziem dawnego Podlasia 

terenów na północo-wschód i południowo-wschód od Bugu - pasa 

Dra.cza. Ka.bla.rom Mohylew 

rr--=-
" l i  " " L---
/(Wnieniec Podolsk! 

Ryc. 5. Zestawienie porównawcze schematów rzutów cerkwi w planie tzw. „tre
flowym". 

sc1erania się dwóch kultur wymaga oddzielnego rozpatrzenia, gdyż 
wytworzyła się tam swoista grupa obiektów architektonicznych. Nowe 
idee w budownictwie, płynące z zachodu wraz z falą renesansu, dotarły 
tu z pewnym opóźnieniem i zostały przetworzone przez muratorów 
miejscowych, dostosowane do upodobań miejscowych. Osobowość fun
datora także musiała zaważyć w niemałej mierze na charakterze archi
tektury kościoła w Krasnym borze. Wydaje się, że wybór niewielkiej formy 
centralnej związany jest z podwójnym przeznaczeniem kościółka - jako 
obiektu sakralnego, spełniającego rolę kościoła parafialnego, oraz jako 
mauzoleum rodziny Chreptowiczów. 

Zwarta forma rzutu doskonale nadawała się na ten cel, a tradycja 
kazała sięgać po wzór i motywy do budowli cerkiewnych. Należy też 
pamiętać, że wszystkie miejscowości tych ziem miały ludność przynaj
mniej dwuwyznaniową - katolicką i prawosławną. Na terenie osady 
Krasnybór istniała (do XVI w.) drewniana cerkiewka po drugiej stronie 
wąwozu, której miejsce zajął z czasem drewniany kościółek katolicki. 
Na tym miejscu powstał w XIX w. murowany kościół cmentarny pod 
wezwaniem św. Rocha, odciążający niewielki stary kościółek parafialny. 

Idealny centralny plan włoski, propagowany dla kościołów katolickich 
przez teoretyków architektury w różnych wersjach, a stosowany w okre
sie cinquecenta na terenie Italii, był równoległym nurtem dla tego typu 
założeń, które stosowano na wschodzie Europy w budownictwie sakralnym 
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Ryc. 6. K r  a s  n y  b 6 r, pow. Augustów. Elewacja frontowa wschodnia kościoła 
Zwiastowania NMP. 

obrządku wschodniego, prawosławnego. Dlatego tak zwany plan oparty 
na zasadzie równoramiennego krzyża greckiego budził często sprzeciw 
księży katolickich, którzy widzieli w tym wpływy wschodu. 

Centralna forma rzutu układu „treflowego'',  jaki mamy w Krasnym
borze, jest jedną z odmian tego nurtu. Ma ona wyraźną więź z typem 
cerkwi występujących na Podolu i Ukrainie, a dalej w krajach Słowian 
południowych. Centralne cerkwie o tym planie spotykamy w Mohylewie 
i Kamieńcu Podolskim 3• Bardziej na południe spotykamy całą grupę 

serbskich budynków sakralnych z XIV i XV w., których plan jest na tej 
rnmej zasadzie trzech konch-absyd, nawet o zbliżonej wielkości. Długość 
tych obiektów wynosi 15 m przy szerokości 9 m, na przykład cerkiew 
z XV w. w Draczu lub cerkiewka przy monasterze Wolawcza, chram 
przy Kablarom (serbski Aoon) 4. 

Próbując wyobrazić sobie rekonstrukcję formy pierwotnej kościoła 
w Krasnymborze możemy sięgnąć do bryły wyżej wymienionych cerkie

wek. Możemy szukać w sylwecie kościoła „latarni" nad częścią środkową 
lub tylko prostej „bani" dekoracyjnej, nie mającej odpowiednika we wnę
trzu. Można też przypuszczać, że na dachu znajdowała się wysoka latarnia 
spotykana w budownictwie cerkiewnym, jak na przykład na cerkwi bło-

3 D. R. M. D r  a g  a n, Ukraiński derewljani cerkwi, cz. II, Lwów 1937, str. 65. 
4 P. P o k  r y s z k i n, Prawosławna ja cerkownaja architiektura XII-XVIII w. 

(wtoraja grupa serbskich cerkwi), Petersburg 1906. 
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gosławionego Ilii w Solunskoii 5 o planie zbliżonym do planu kościoła 
w Krasnymborze. Ku tym rozważaniom kieruje wzmianka w archiwaliach 
o „bani krytej gontem". Mogła to być również umieszczona pośrodku
kopuła zwieńczona hełmem baniastym, rodzaj sygnaturki. Brak jest je
dnak wiadomości o ewentualnej przebudowie czy przeróbce, która by 

Ryc. 8. K r  a s  n y  b 6 r, pow. Augustów. 
Fragment elewacji północnej. Wido
czny odkuty spod tynku łuk i pacha 
sklePienia dawnej celi-przybudówki. 

Ryc. 7. K r  a s  n y b ó r, pow. Augu
stów. Fragment elewacji wschodniej 
z gotyckim oknem i charakterysty
cznymi uskokami-wałkami. Stan z 1966 

roku. 

wskazywała na skasowanie sygnaturki i zastąpienie jej prostym dachem, 
czy też o przerobieniu sklepienia. Środkowa „bania" jest częstym ele
mentem dekoracyjnym, spotykanym przy układzie rzutu na krzyżu gre
ckim, nie doświetlająca wnętrza. 

Niewielka skala obiektu jest charakterystyczna dla obiektów sakral
nych tych ziem, jak np. stara cerkiewka na Kołoży pod Grodnem 6 

o wymiarach 21X13  m, ale o odmiennym typie rzutu. Charakterystyczny
uskok muru na wysokości podstawy okna, składający się z kilku wałków, 
które uginają się pod oknami - uformowany częściowo z cegły i tynku -
jest dekoracją często spotykaną w kościołach bizantyjskich i wskazuje 
wyraźnie na powiązania stylowe z ziemiami wschodnimi. O rekonstrukcji 
bryły pierwotnej kościoła wraz z celami bocznymi trudno myśleć ze 
względu na małą ilość danych, trudno nawet sprecyzować ogólny zarys 

5 M. K r  a s  s o w s k i  j, Plany drewnierusskich chramow, Pietrograd 1915 
tabl. XX, str. 19. 

6 M. W a 1 i c k i, Cerkiew św. Borysa i Gleba na Kołoży pod Grodnem, Warszawa 
1929. 
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Natrafione pod tynkiem resztki sklepień wskazują na ich dawniejsze 

istnienie, ale wielkość i bryła pozostanie niewiadoma. 

Zwyczaj łączenia cegły z kamieniem często był stosowany na wschodzie 
pod wpływem budownictwa bizantyjskiego, ale w wypadku Krasnegoboru 

użycie kamienia łączy się raczej ze strefą polodowcową i vlielką ilością 
kamienia narzutowego w całej okolicy. Kościół ten jest bez wątpienia 

rzadkim przykładem architektonicznej szkoły ziem wschodnich, mającym 

swe odbicie w budowlach katolickich. Sprawa usytuowania i przyjęcie 

tak dużej wysokości dla \vieży oraz czas powstania obiektu stanowią 

w tym zagadnieniu poważną pozycję. Użyto materiałów typu średnio

wiecznego (wielkość cegły), zastosowano ostrołukowe zakończenia okien, 
sklepienia żebrowe w połączeniu z planem centralnym, chętnie stosowa

nym we Włoszech. Wydaje się jednak właściwsze szukanie związków 
z tradycją kościoła bizantyjskiego. 

Typy świątyń średniowiecznych ruskich powtarzano według tradycji 
jeszcze w XV i XVI wieku, ale na ziemiach kresowych można obserwować 

powolny proces zanikania elementów rusko-bizantyjskich na rzecz budo

wnictwa zachodniego 7. Na ziemiach białorusko-litewskich mamy przy� 

kłady cerkwi w Synkowicach (1410?) oraz w Supraślu (1 503-10), które 

były „niezmiernie malowniczą symbiozą elementów bizantyjsko-ruskich, 

warownych i gotyckich" 8• Obecnie w obrębie osiedla Krasnegoboru pro
wadzi się roboty drogowe. Sprawa przebudowy drogi i przeniesienie jej 
poziomu w związku z niwelacją terenu na odcinku, który biegnie u stóp 

wzgórza kościelnego, wiąże się z opracowaniem najbliższego otoczenia 
kościoła i odbudowy częściowo obecnie rozebranych betonowych stopni, 

prowadzących do bramy kościelnej. 

Należy skorzystać z okazji budowy drogi i zmiany jej przekroju i na

wierzchni w sąsiedztwie kościoła i jak najprędzej podać projekt zagospo

darowania otoczenia, a przede wszystkim sehodów prowadzących na 

wzgórze w nawiązaniu do barokowej bramy i całego zespołu budynków 

kościelnych. 

P E 3 IO M E

KocTeJI B :r.1:. Kpacnb16yp BOJJie ABrycToBa nocTpoen n 1585-1589 rr. Ja d;OH'A 

qJieaa 6oraTot1: J!HTOBCKOH ceMLtt H3 HoBorpy'AKa B BeJiopycM, a JtMenno A,n;aJi..'la 

XpeIITOB}r'!a. 3To 3.r,•:nuxe c ropH3oHTaJibHOJł rrpoeKIJ;Heił, TaK na3bIBaeMoe l{eHTpaJ1&

noe- c TpeMH a6CJ1,Tl,aMl1, KOTOpb1e <:OCTaBJifilOT T. Ha3. „TPeTOByro" paCCTaIIOB&:y. Ha 

ci:Jaca,ąe, Ha OCJi 33KJ"Il3,!lKH, HaXO,l:J;HTCH Bh!COKaR 30-MeTPOBaSI 5amIDI. Kocre.."'J MMeJI 

7 W. M o  1 e, rozdz. I, Sztuka bizantyjsko-ruska (w;} Historia Sztuki Polskiej, 

Sztuka średniowieczna, t. I, Kraków 1962, str. 156--1 58. 
e w. M o l e, loc. clt. 
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.n;ocTp0€HHbie c romnoM J1 cenepHOti CTOPOHbl KeJib:H, E KOTOpbIX JKHJIJ1 MOHaXJ1 op;:i;e

Ha Bepa:ap,ąttHOB. B 1584 ro,n;y :a:ra;:teneu; 3TOft A2PCBHJ1 BhlITMCaJI K ce6e .n;BeHa:n:qaT.bo 

MOHaxOB op.:QeHa )J;OMJ1HYfKaHOB, KOTOphre IIOJ!)'l'.JMJIH pR,u; tj;)OH.LlOB B�Iecre c. Ka)..1€H
HOfi MOHaCThlpCKO}i . TIOCTpOfiKoM, liaXOiĘ-.B=IIJ;efu.'fi . c - C€Beptto:tl: . C'l".DPOl::lhl .KOCTe.na. - 3TOT 
MOHaCTI>Ipb cy:w::eCTBOBa.I 3'A€Cb 'lJ.0 1824 ro.n.a. T. e. ;a;o BPCM€HJ1 Kaccaa;HH opµ;eHa 

,!l;OMMHHKaHOB. IIocJie 3TOro BM€CTe c KOCT€JIO� OH uepenreJJ: B PYKI1 MeCTHoro u;ep
KOBHO:rO npHXO.�a. 

PYioualllbH KeJlbH ÓbL"ll4 CHeCeHhJ IIOCJle noc-rpoim:n 50�hllf01'0 MOHaCThlpCKOrO 

3;D;aHJ1n ,!l;J11'1 MOHaXOB op;i;ena ).l,OMHHHKaHOB. Pa3pyWCHHaH BO BpChUI BOeHHbl::?:: ;o;efi

CTBt1lł I :r.rnpOBOH BO:iłHhI MOHaCTblpCKaJI TIOCTpOfiKa ÓhUia pa306paua Il Ha ef> MOCTO 

nocTpoeao B 1933 ron:y ,TI;OM npHXOJJ;CKoro CBFIIIJ;eHHHKa. 

Aarop npe,n,npnH:aJI IIO'APQ6Hhle apxeo.nornqecK11e 11 apxttTeKToHU'tfOCKtte ttcc;re

;u;onaHJIH 3TOrO CTapttHHoro KOMTIJieKca Ha OCHOBaHHH coxparrtmUIHXC.fl ,llO CHP uop 

B 3eMJie peJIUKTOB. rnr.If5a H oó:qan: apXHTeKTOłDl:"ICCKU.fl KOMII0'3�U�HH ::ł'I'Oro KOCTCJta 
Ha Tepp:rtTOpHH I!OJlbCKMX 3eMeJih 1WJifleTCH HCAJUO'J:eHHe:r.1. 3TO O'J:eHh JfHT€p€CHhil1: 

o6pa3e1� coe,n;naeauR peuecaHCOBblx� nos;i;H.e-roTtt'IeCKHX i:PopM (C'l'pC.nh't:faThle oKHa 
n peópoo6pa3Hhie CBO,ti;bI) c cpe;n;ne:seKOBO:ti Tpa.n,:w::o;MeM u:errrpaJihHhlX TIJ€X:a6CM,D;Hh1X 
n,epx:seH OpTO,TI;OKCaJibHOro pYiTyana. Il0XOJKJ1e npoCTpaHCTBeHHbie rrpe,zx;noChlJH01 
TaKttx calq)a.a::&HbIX noCTpoeK :s.CTpe't:faOOT·CH n BeaopycH 11 Ha YgpaHHe (Moru.n<�B, 

KaMeHeq Ilo;ąoJibCKHti), a Tax:.m:e Ha TeppH':t'opm-1 Cep6HJ1. 

S U M M A R Y  

The church at Krasnybór near Augustów was built in 1585-1589 as a foundation 
of Adam Chreptowicz. who was a member of a well-to-do Lithuanian family from 
Nowogródek in Byelorussia. It is a structure which posses in its horizontal plan 
three apses constituting a socalled clubs-desing pattern. A 30 metres high towar 
is situated on the from axis. The church has cells adjacent to it both on the south 
and north sides, which used to be inhabited by monks of the Bernardine Order. 
Twelf Dominican Friars were brought to the village by its owner in 1684, being 
given a nunber of foundations uncluding the brick-build n1onastery, situated on 
the northern side of the church. The above-mentioned monastery existed herc 
until 1824, i. e. till the moment of the cassation of the Order of Dominican F'riars. 

In that period the monastery became the property of both loeal parish and church 
The monastery cells were demolished after the construction of a spacious monastery
-building for Dominican Friars. The described building had been destructed during 
the first World War being later demolished because of the mentioned destructions. 
The parish buiJding was constructed on its place in 1938. 

The author has began the detailed archeological as well as architectonic 
examinations of that complex of realices, which have survived until nowadays 
under the surface of the earth. The whole structure as well as the architectonic 
form of the church constitute something exceptional as far as the Polish territories 

are concerned. It constitutes an interesting exaniple of a combination of Renaissance 
and late-Gothic styles (sharply-vaulted windows and the ferro-concrete vault) 
with medieava1 traditional trf-apses characteristic of the eastern1 orthodox churches. 
The similar, horizontal form of sacred buildings occurs in Byelorussia, Ukraina 

{Mohylew, Kamieniec Podolski) as well as in the Serbian territory , 





BoGUMIŁA FoTowrcz 

ROLNICTWO REGIONU AUGUSTOWSKIEGO W LATACH 1 91 9-1939 

CeJihC-Koe xo3Fd1CTBO aBrycroacxoro n:oawra a 1919-1939 rr. 

Agrlculture in the District of August6\\r in the Period 1919-1939 

1. Wstęp 

Powiat augustowski do 1918 r. wchodził w skład guberni suwalskiej 
b. Królestwa Polskiego. Gubernia ta należała do najbardziej zacofanych 

gospodarczo rejonów Królestwa. Po-wiat augustowski wraz z całą gubernią 
suwalską, wysuniętą daleko na północny-wschód, otoczoną granicami pań
stwowymi, przy braku połączenia kolejowego z centrum kraju, sprawiał 

wrażenie sztucznego tworu przypadkowego połączonego wąskim przesmy
kiem z pozostałą zwartą całością. Z tych też względów powiat i gubernia 
najsłabiej powiązany był gospodarczo zarówno z centrum Królestwa jak 
i jego rozwijającymi się ośrodkami przemysłowymi. Znikomy rozwój prze
mysłu lokalnego spowodowany był brakiem miejscowych bogactw mine
ralnych. Z tego też względu oraz w związku z dużą odległością od centrum 
kraju powiat nie stanowił, chociaż istniała tania siła robocza, zyskownych 
perspektyw lokaty kapitału nawet dla eksploatacji tutejszych zasobnych 
w drewno terenów. 

Samowystarczalny charakter wsi opóźniał rozwój rzemiosła i handlu 
w mieście, co przy jednoczesnym braku przemysłu hamowało rozwój 
miasta i ludności miejskiej. Wyrazem tego był bardzo powolny w prze
ciwieństwie do centralnych, uprzemysławiających się rejonów kraju przy
rost ludności miejskiej. W konsekwencji powiat posiadał najwyższy w kra
ju wskaźnik ludności wiejskiej. Brak możliwości znalezieni.a pracy za
robkowej poza rolnictwem powodował przeludnienie miejscowych wsi 
i zmuszał ludność do emigracji zarobkowej .  

W rolnictwie powiatu, które stano-wiło pra-wie wyłączną dziedzinę pro
dukcji, zachodził bardzo powolny proces rozwoju gospodarki towarowej 
i stosunków kapitalistycznych. Do czasu powstania Polski niepodległej 
w 1 9 1 8  roku, w poszczególnych wsiach do momentu przeprowadzenia ko
masacji, dominowała gospodarka naturalna z właściwymi jej kierunkami 

31 studia i materiały [-U11J 
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i metodami upraw oraz hodowli: uprawy zbożowe z przewagą żyta, po
wszechne stosowanie systemu trójpolowego, słaby rozwój hodowli, zwłasz
cza trzody chlewnej. 

Powolny proces rozwoju gospodarki towarowej i stosunków kapitali
stycznych na wsi augustowskiej wynikał głównie z tego, że brak było 
bodźców rynkowych, zarówno lokalnych jak i zewnętrznych ogólnokrajo
wych. Brak rynków zbytu na jedyną produkcję powiatu, jaką było rol
nictwo, wynikał z tego, że nie było tu rozwoju przemysłu lokalnego oraz 
z niekorzystnego izolowanego odległością i brakiem połączenia kolejo
wego położenia geogra.ficznego. 

2. Położenie geograficzne i układ komunikacyjny 

Zmiany terytorialne kraju po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i po
łączeniu trzech byłych zaborów w jedno państwo polskie miały korzystne 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego ziem byłej guberni suwalskiej. Po
wiat augustowski po przesunięciu granicy państwowej n a  północny wschód 
na Wilno wszedł w skład województwa białostockiego i stał się tym sa
mym jednym z powiatów położonego centralnie województwa. 

Bezpośrednio powiat graniczył od strony zachodniej i na niewielkim 
odcinku od strony półnoeno-zachodniej z Prusami, na północy z powiatem 
suwalskim, na wschodzie z powiatem grodzieńskim oraz na południu z po
wiatami sokólskim i szczuczyńskim. Ogólny obszar powiatu uległ zmniej
szeniu o około 200 km• '· Zmiany granic stworzyły nowe, szerokie możli
wości kontaktów gospodarczych ze wschodnimi, południowymi i central
nymi częściami kraju; w poprzednim okresie ze względu na określony 
układ granic kontakty te nie mogły się rozwinąć. 

W nowym układzie terytorialnym powiat zyskał dogodniejsze warun
ki komunikacyjne, zwłaszcza w zakresie komunikacji kolejowej. Linia 
kolejowa Grodno-Augustów--Suwałki, która w poprzednich warunkach 
biegła w kierunku granicy rosyjskiej, obecnie dzięki przyłączeniu Grodna 
do Polski uzyskała połączenie przez Grodno z głównym szlakiem kolejo
wym Warszawa-·-Białystok--Wilno (dawnym petersburskim). Zyskanie 
tego ważnego połączenia kolejowego ożyvdło ruch pasażerski i towarowy 
na tej linii. Powiat augustowski zyskał bezpośrednie połączenie z centrum 
kraju i jego ośrodkami przemysłowymi oraz ze wschodnimi rejonami Pol
ski. Jednocześnie zyskał on połączenie poprzez Grodno i Białystok z gra
niczną stacją Grajewo. Stacja ta odgrywała ważną rolę w eksporcie to

warów z Polski do Prus, przez nią bowiem przechodziła podstawowa masa 

1 „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego", nakł. 1''. S u  1 i m  i e  r s k i, t. I� 
Warszawa 1880, str. 53, 54; Pierwszy Powszechny Spis RP z dn. 30.l:XJ921 r„ GUS, 

Warszawa 1927, str. 3. 
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eksportowa drewna i płodów rolnych z województwa białostockiego oraz 

północno-wschodnich województw. 

Poza omówioną linią powiat uzyskał jeszcze jedno połączenie kolejowe, 
a mianowicie Suwałld·· -Raczki. Długość tego odcinka kolejowego, zbu

dowanego w 1915  r. przez Niemców w czasie okupacji tych terenów, wy

nosiła 54,6 km. Według zamierzeń niemieckich linia ta miała ułatwić ma

sową eksploatację drewna z Puszczy Augustowskiej. Dla pełniejszego wy

korzystania linii w późniejszym okresie, tj. w 1928 r., na mocy umowy Pol

ski z Niemcami została zbudowana w Raczkach wspólna stacja graniczna 2• 

Wzrosło również znaczenie dróg kołowych, zwłaszcza biegnących przez 

powiat augustowski dawnego traktu petersburskiego. Na początku lat 

dwudziestych nawierzchnia tego traktu na odcinku Augustów-Grajewo 

została ulepszona. Ze względu na stację graniczną Grajewo był to w okre

sie międzywojennym najbardziej ruchliwy odcinek drogi w powiecie augu

stowskim. Niezbyt duża odległość z Augustowa do Grajewa (47 km) umo

żliwiła wykorzystanie transportu konnego. Między tymi miejscowościa

mi była również regularna komunikacja autobusowa. W latach 1933-1934 
zbudowano szosę Augustów �Białystok. Ze względu na jej strategiczny 

charakter budowana była przede wszystkim z funduszów państwowych. 

Budowa jej miała przy okazji spełnić jeszcze inny cel, a mianowicie rozła

dować rozpowszechniające się w tych latach bezrobocie. W związku z tym 

obok funduszów państwowych wyasygnowano na jej budowę także środki 

społeczne, które w jednym tylko 1933 r. wyniosły 14 OOO zł '· Obie szosy -·

dzięki temu, że biegły przez zachodnią, a więc rolniczą część powiatu -

połączyły położone przy nich wsie z miastem Augustowem i stworzyły 

dla nich bardziej dogodne warunki dostawy płodów rolnych na rynek 

augustowski. Pozostałe drogi były zaniedbane, bez nawierzchni utwardzo

nej. Na konieczność ulepszenia nawierzchni tych dróg zwracano niejedno

krotnie uwagę, i to nie tylko ze względu na wewnętrzne gospodarcze 
potrzeby komunikacyjne powiatu. Budowa dróg była niezbędnym warun

kiem rozwoju ruchu turystycznego w rejonie Pojezierza Augustowsko

Suwalskiego•. Na cały stan dróg składały się: drogi państwowe (98 km), 

wojewódzkie (41 km) i powiatowe (67 km) s. 
Kanał Augustowski jako szlak komunikacyjny -· podobnie jak w okre-

i: ,.Dziesięciolecie Polskich Kolei Państwo\vych". Praca zbiorowa. Warszawa 1928, 
str. 6-7. 

:;. Sprawozdanie wojewody białostockiego z działalności adminis4;racji państ"\.vO
wej 1 samorządów województwa Białostockiego za czas od l.IV.1933 do 1.IV"'.1934, 

\vyd. Białostockiego Wydziału Wojewódzkiego, Białystok 1935, AA MS\V, sygn. 254 . 
..._ Konieczność ulepszenia nawierzchni i rozwoju dróg bitych z punktu widzenia 

potrzeb turystyki postulowano między innymi na Zjeździe Towarzystwa Roz\voju 

Poje1ierza Suwalsko-Augustowskiego w 1935 r. {W. Kruszewski, Sprav;ry gospodarcze 

na terenie pow. augustowskiego i suwalskiego. Mateńał povvielony, 1935 r.). 

5 Tamże str. 10. 

'" 
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sie poprzednim - nie był w pełni wykorzystany i służył wyłącznie do 
spławu drewna. Przewóz innych towarów był niewielki i nie przekraczał 
w ciągu roku kilkuset ton. Takie słabe wykorzystanie kanału do prze
wozu innych poza drewnem towarów wynikało z tego, że nie był włą
czony w ogólną sięć wodną Polski ze względu na nietypowe rozmiary śluz 
i urządzeń kanałowych. Z tego powodu nie interesowano się konserwacją 
urządzeń kanałowych i regulacją poziomu wody, co sprawiało, że był on 
spławny na całej długości tylko w okresie roztopów wiosennych. W okre
sie międzywojennym dostrzegano fakt niedostatecznego wykorzystania 
kanału. Były projekty przebudowy kanału i dostosowania go do jednako
wych wymiarów z pozostałą siecią kanałową kraju •. ,Jednakże plany te 
nigdy nie zostaly zrealizowane. 

3. Podstawowe czynniki ożywienia gospodarczego powiatu i ich wplyw 

nai rozwój rolnictwa 

Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1 9 18 r. powiat augustowski zna
lazł się w nowej sytuacji gospodarczej. Dopiero od tego czasu nastąpiły 
pewne zmiany w rozwoju powiatu, które w porównaniu do zastoju w po
przednim okresie można nazwać ożywieniem gospodarczym. Zmiany gra
nic i korzystniejszy układ komunikacyjny stworzyły dogodniejsze warun
ki rozwoju gospodarczego, lecz same przez się jeszcze nie decydowały 
o tym rozwoju. który nazwaliśmy ożywieniem. Czynnikami, które wywie
rały decydujący wpływ na ożywienie gospodarcze i oddziaływały na rol
nictwo poprzez kształtujący się dopiero w okresie międzywojennym rynek 
zbytu, były: eksploatacja Puszczy Augustowskiej, rozwój turystyki i roz
wój miasta Augustowa. 

a. E k s  p 1 o a t a c  j a P u s z  c z y A u g u s t  o w s k i e j. Eksploatacja 
Puszczy Augustowskiej była jednym z najważniejszych i najbardziej trwa
łych czynników ożywienia gospodarczego powiatu. Drewno było jedynym 
bogactwem naturalnym byłej guberni suwalskiej. Spośród wszystkich gu
berni całego Królestwa miała ona największy procent zalesienia, przy 
czym najbardziej zalesionymi powiatami byly augustowski (37,3°/o) i sej
neński (30,1°/o), na ich terenach rozpościerała się bowiem słynna Puszcza 
Augustowska, która graniczyła od południa z Puszczą Białowieską, a od 
wschodu i północy z lasami wileńskimi, niemeńskimi i litewskimi 7• Jak 
podaje w swym atlasie A. Maciesza, powiat augustowski był najbardziej 
zalesionym powiatem w całym Królestwie. a następnie w Polsce. 

5 T. T i  1 1  i n g e r, Warunki ogólne rozwoju dróg "'·odnych w Polsce, Wiadomości 

Polskich Zrzeszeń Technicznych za r. 1927, Warszawa 1927, nr 4. 
1 ·"-· !v1 a c  i e  s z a, Atlas statystyczny Królestwa Polskiego, nakł. A. :rv1aciesza, 

"?łock 1907, tablica XVI. 
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Odzyskanie niepodległości i związane z tym zmiany polityczne i eko
nomiczne stworzyły nie znane w byłym KrólestV>1e możliwości eksploata

cji drewna. Przede wszystkim nastąpiło całkowite uniezależnienie się 
Polski od przymusowego importu drewna rosyjskiego. Jednocześnie za
potrzebowanie wewnętrznego rynku krajowego na drewno wyraźnie wzro
sło w stosunku do okresu sprzed I wojny światowej. Złożyło się na to wie
le przyczyn, a m.in. ogromne zniszczenia wojenne. Budownictwo, kopal
nictwo, przemysł papierniczy czy rozbudowa kolei nie mogły się przecież 
obejść bez drewna. Obok rynku wewnętrznego Polska odzyskała swe 
dawne rynki zagraniczne, na których nie obawiała się już dawnego rosyj
skiego konkurenta. Zapotrzebowanie zagranicy na drewno, zwłaszcza bez
pośrednio po wojnie, było ogromne. Duże znaczenie dla polskiego eksportu 
miało otwarcie granicy celnej z Niemcami, zamkniętej do 1914 r. z powo
du wojny celnej rosyjsko-niemieckiej. Otwarcie tej granicy nie tylko 
stwarzało możliwości eksportowe do Prus, ale ułatwiało dzięki tranzytowi 
przez Niemcy eksport do Anglii, Holandii i innych państw Europy za
chodniej: Eksport polskiego drewna, wykraczał nawet poza granice Euro
py, a mianowicie do Afryki i Australii •. 

W pierwszyn1 powojennym dziesięcioleciu eksport drewna odegrał 
niezmiernie ważną rolę w życiu gospodarczym Polski. Stanowił on w tym 
okresie jedną z najpoważniejszych pozycji w bilansie handlowym, a w cza
sie inflacji odgrywa! rolę podstawowego ekwiwalentu i:łatniczego Polski. 
W latach 1925-1929 eksport drewna wynosił 20"/o ogólnej wartości ek

sportu •. Nic więc dziwnego, że rząd Polski przykładał ogromną wagę do 
eksploatacji drewna i stwarzał jej jak najb;irdziej dogodne warunki. Do
roku 1932 ceny na drewno kształtowały się bardzo v»ysoko i dopiero 
w Jatach kryzysu, w związku ze zmniejszeniem się procesu inwestycyjne
go w kraju i za granicą oraz konkurencją Związku Radzieckiego, który 

w tym okresie zjawił się na rynku światowym, jak również konkurencją 
Kanady na rynku angielskim - ceny drewna gwałtownie spadły. Spadek 
cen znalazł natychmiast odbicie w zmniejszeniu rozmiarów eksploatacji 
w kraju, a więc i w Puszczy Augustowskiej. 

Powstanie rynków zbytu na drewno otwarło przed powiatem augu
stowskim nowe możliwości rozwoju. W drzewostanie Puszczy Augustow

skiej dominowała zdecydowanie sosna (80%), która doskonale nadawa
ła się do wszechstronnego wykorzystania, zwłaszcza w budownictwie, 
i w związku z tym cieszyła się na rynkach wielkim popytem. Podobnie 
rzecz się miała ze świerkiem (17"/u), który również był bardzo poszuki-

8 „Roczniki Statystyczne" przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwo•.vych 
za lata 1924-1934. Wyd. Ministerstwa Kole.1. 

9 M, H a  n d e  1 s m a  n, Polska w czasie v.rielkiej wojny 1914-1918, Towarzystwo 
Badań Międzynarodowych, t. III, \Varszawa 1936, str. 192. 
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wany. Wśród pozostałego niewielkiego odsetka drzew liściastych wystę
powała poszukiwana bardzo przez rozwijający 'się przemysł zapałczany 
osika 10. Powiat augustowski miał więc te gatunki drzew, które na ryn
kach, a przede wszystkim na rynkach zagranicznych, były najbardziej 
poszukiwane i cenione. Ponieważ zaś Puszcza Augustowska była niemal 
w 1 0()0/o własnością państwową, rząd polski przykładał szczególną wagę 
do jej eksploatacji, ułatwiając i organizując wywóz. Nadgraniczne po
łożenie oraz nowy układ komunikacyjny w powiecie augustowskim w wy
niku przesunięcia granic na wschód sprzyjały masowemu wywozowi 
drewna nie tylko w głąb kraju, ale -� co ważniejsze - bezpośrednio do 
Prus, a poprzez nie i do innych krajów. 

Za pośrednictwem linii kolejowych: Suwalki--Augustów-Grodno 
i Wilno-Warszawa wywożono drewno w głąb kraju, a przede wszystkim 
drewno celulozowe do Włocławka, kopalniane na Sląsk oraz opałowe do 
Warszawy. Połączenia te '>'J'korzystywano również do wywozu dużych 
partii drewna do Gdańska. Bezpośredni eksport drewna z powiatu augu
stowskiego do Prus ułatwiała linia kolejowa Suwałki-Raczki. Część 
drewna wywożono również przez leżące na granicy pruskiej Grajewo, 
dokąd dowożono je transportem kołowym. 

Poza wywozem kolejowym dość duże ilości drewna spławiano kanałem 
Augustowskim. Niestety, ze względu na przestarzałe i bardzo zaniedbane 
urządzenia kanał ten nie mógł być w pełni wykorzystany. Zbyt wąskie 
i krótkie komory śluzowe (47,6, 6,4 m) zmuszały :flisaków do wiązania 
wąskich tratew i skracania ich przy przejściu przez śluzy, co opóźniało 
i utrudniało transport. Poza tym przy spławianiu przez wąskie śluzy 
drewno się obijało i traciło wartość. Z tych to powodów i ze względu na 
zamulenie rzeki Biebrzy, które ograniczało spław tylko do pewnych okre
sów, kiedy poziom wody był wysoki, kanał Augustowski nie odgrywał 
roli, jaką powinien odegrać tego rodzaju szlak wodny przy masowej eks
ploatacji puszczy. 

Załączone zestawienie, obejmujące lata 1924-1934, ilustruje na pod
stawie materiałów statystycznych PKP udział kolei w wywozie drewna 
z Puszczy Augustowskiej. Dla roku wyjściowego i końcowego podajemy 
również dane, jakie udało się uzyskać dla zobrazowania wielkości spławu 
drewna kanałem (patrz tablica nr 1). Z danych tych wynika, że najwięk
sze nasilenie wywozu było w latach 1926-1930, co pokrywa się z po
przednimi uwagami na temat koniunktury w eksploatacji i wywozie dre
wna w okresie przed i po kryzysie. Wywożono z powiatu łącznie drewno 
nie obrabiane, jak np. bale drzewne, drewno celulozowe i opałowe, lub 
częściowo obrobione, jak np. podkłady kolejowe, kopalniaki czy slupy 
telegraficzne. 

111 Stosunki rolnicze Królestwa I{ongresoi;vego, pod red. S. Janickiego, lVt:in. Rol
nictwa i Dóbr Ko:-onnych, Warszawa 1918, st:r. 439. 
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T a b l i c a  1 

Razem 

Rok 
drewno i 

wyroby z dre-
w na 

1924 36 094 a) 
1925 SO 026 a) 
1926 88 998 a) 
1927 90 563 a) 
1928 53 688 a) 
1929 61 225 a) 
1930 54 538 b) 
1931 42 405 b) 
1932 34 285 b) 
1933 52 636 b) 
1934 29 447 b) 

Wywóz drewna koleją z powiatu augustowskiego w latach 1924-1934 w tonach1 

wno Dre 

ni cob 
Drewno Podkłady 

rabiane obrobione kolejowe 

r:;y-;;, I I w tym 61 I w tyn1 ogo- ·em og ·em 
zagr. zagr. zagr. 

ogółem 

1 408 

7 336 

6 637 

6 218 

2 868 

3 848 

I 577 

5 009 

4 623 

11 024 

2 081 

-
2 635 

4 160 

l 302 

189 

1 962 

I 199 

I 175 

l 062 

1 277 

-

9 275 

20 779 

13 501 

27 680 

15 687 

21 162 

28 029 

19 320 

18 230 

29 096 

16 461 

6 39S sos 16S 

19 769 2 2SS I 700 

13 014 7 884 4 554 

26 121 2 047 1 946 

1 1  687 408 408 

1 7  396 I S  -
23 361 6S -
10 612 - -

2 775 - -

5 701 - -

6 471 - -

Drewno 

kopalniane 

--,1 lw tym 
ogo em 

zagr. 

829 -
4 492 I 210 

1 2  197 600 

5 433 20 

2 410 -
l 700 -

834 62 

462 -
975 -

I 722 -

2 457 -

---·--·· -· - . ·--·· Drewno Dri>wno 

celulozowe opałowe 

ogółem/ w tym ogółem/ w tym 
zagr. zagr. 

7 70S 4 OlS 16 149 -
s 369 4 784 9 683 405 

15 212 15 002 31 166 495 

1 4 164 13 677 34 775 3 S S  

1 1  611  8 796 20 799 383 

14 SS2 13 803 19 828 691 

9 370 9 032 14 069 165 

7 008 7 008 8 981 -

I 506 l 186 7 799 -
9 072 7 237 l 161 -

2 829 2 706 4 888 122 

Słupy 
te le-

grafi-
czne 

-
-

2 183 

-
418 

72 

S7S 

l 084 

544 

251 

S98 

Drc>v- Wy
o za- roby 
pał- z dre-

n 

czane wna 

223 

1 1 2  

218 

246 

107 

1 5  31  

29 

S41 

608 

263 47 

133 

Meble 

2 

--·-·. -·---· 
w roku wyjściowym 1924 spławioon kanałem ,22 ooo ton� w roku końcowym il!l34 - 204 190 m� 

Zródła: 
1 „Roczniki Statystyczne" pr'zewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych za lata 1924, 1934, Wyd. Ministerstwo Kolei 

a cz, II materiały leśne i wyroby z drewna, 
b cz. V drzewo, l{orek, wyroby z nich, wyroby koszykarskie. 

T. Tillinger, Warunki ogólne rozwoju dróg wodnych w Polsce, Wiadon1ości Polskich Zrzeszeń Technicznych za rok 1927, nr 4/1927 
3 St. Srokowski , Geografia gospodarcza Polski, Inst. Społ., Warszawa 1939, str. 416. 
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Bezpośrednie korzyści powiatu z eksploatacji drewna ograniczał brak 
przemysłowej jego obróbki na miejscu. Nie zostały wykorzystane możli

wości, jakie dawała masowa eksploatacja drewna i nie stworzono miejsco

wego przemysłu drzewnego, który poza przemysłem spożywczym w po
wiecie augustowskim miałby szanse rozwoju dzięki własnemu surowcowi. 

Nie powstał tu także przemysł celulozowy, choć wywożono ogromne ilości 
drewna do dalekiego Włocławka, ani meblarski. Nie rozwinął się również 

przemysł wytwarzający łodzie, żaglówki i kajaki, na które zapotrzebo

wanie w związku z rozwijającym się ruchem turystycznym było bardzo 
duże. W powiecie augustowskim nie tylko nie wykorzystano istniejących 

szans rozwoju przemysłu drzewnego, ale nawet nie rozwinęła się w pełni 

wstępna obróbka drewna. W roku 1923 tj. w drugim roku masowego wy
rębu Puszczy Augustowskiej, w powiecie czynne były zaledwie 3 tartaki. 
Z tych trzech tartaków tylko jeden państwowy tartak, zbudowany po 

wojnie w pobliżu dworca Augustowa, miał większą moc produkcyjną 
(6 tartaków) i nowoczesne wyposażenie. Pozostałe dwa były to małe, pry
watne tartaczki, zbudowane jeszcze przed I wojną światową, o przestarza
łych urządzeniach i niewielkich możliwościach przerobu (oba tartaki 

łącznie miały tylko trzy traki). W sumie powiat augustowski miał za
ledwie 9 traków, na które przypadało 68 769 ha powierzchni lasów. 
Przeciętnie na jeden trak przypadało aż 7641 ha lasów. Był to jeden
z najważniejszych wskaźników w kraju n, 

W tej sytuacji na terenie powiatu nawet wstępnej obróbce poddawano 

tylko niewielką część wywożonego drewna, resztę wywożono w stanie 

surowym. Dlatego też o znaczeniu eksploatacji puszczy dla rejonu augu
stowskiego można mówić w tym sensie, że stwarzała ona zapotrzebowa

nie na siłę roboczą i pociągową przy transporcie oraz siłę roboczą 
przy wyrębie. Ograniczało to bardzo liczbę zatrudnionych, która w wy

padku rozwiniętego przemysłu drzewnego stanowiłaby prawdopodobnie 
znaczny odsetek I udności, a która w istniejących warunkach stanowiła 

stosunkowo niewielki procent. W 1931 r. przy eksploatacji puszczy łącznie 
(służba leśna, nadzór, wyrąb, tartaki) zatrudnione były 1083 oooby 12• 

Liczba ta nie obejmuje robotników sezonowych i wozaków. Był to rok 
zmniejszonego już o przeszło połowę wywozu w porównaniu z latami 
1926 i 1927 .(patrz tablica nr 1).  

Mimo niedostatecznego wykorzystania szans, jakie stwarzała eksplo
atacja puszczy, dochody ludności płynące z tytułu zatrudnienia przy wy

rębie i wywózce odegrały dużą rolę w rozwoju całego powiatu, a zwłasz

cza jego rolnictwa. Stanowiły one dla tych stron, które przed I wojną 

u St. I h n a t  o w i c z, Rozmieszczenie tartakóv.', „Kwartalnik Statystyczny" 

r. 1932, GUS, Warszawa 1932, t, IX, z. 4, str. 310. 

u Drugi powszechny spis ludności z 9.12.1931 r. l\1ieszkania i gospodarstw-a do

mowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Woj, białostoc_kie, GUS, Warszawa 1938, str. 260. 
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światową cierpiały na chroniczny brak dopływu pieniądza, znaczny za

strzyk gotówki. Zwiększyło to silę nabywczą ludności i tym samym roz

szerzyło rynek wewnętrzny, przede wszystkim zaś ożywiło wymianę to

warową wieś-miasto. 

Początkowo wyrębem i wywózką drewna zajmowali się niemal wy

łącznie rolnicy, zamieszkali bądź we wsiach położonych w samym lesie, 

bądź też w jego pobliżu. Praca ich nie miała charakteru stałego, lecz do

rywczy, sezonowy. Traktowana była jako dodatkowe zajęcie w okresie, 

kiedy nie było roboty w polu. Jednakże stabiiizacja wyrębu i zwiększenie 

się j ego rozmiarów stwarzało zapotrzebowanie na stałą siłę roboczą i tran

sport. W związku z tym w powiecie powoli coraz bardziej wyodrębniała 

się grupa ludzi, którzy trudnili się wyłącznie wyrębem i transportem, 

tak zwana grupa drwali i wozaków. Grupa ta rekrutowała się głównie 

z ludności mieszkającej w puszczy, a w późniejszym okresie część wo

zaków przeniosła się do miasta. W miarę eksploatacji puszczy w powiecie 

nastąpił swoisty podział pracy. Ludność zalesionej części pov.datu, której 

ziemie nie odznaczały się zbyt dobrą glebą, pracowała głównie przy wy

rębie, natomiast ludność zachodniej części powiatu, niemal zupełnie pozba

wionej lasu, a odznaczającej się za to dość dobrymi glebami, zajęła się 

wyłącznie rolnictwem. Przy tym wsie położone bliżej Augustowa specja

lizowały się w produkcji nabiału i drobiu, dalsze zaś w uprawach 

roślinnych. 

Nowo powstała grupa ludzi zatrudnionych przy eksploatacji puszczy, 

jeżeli chodzi o rynek rolny, stwarzała dość jednostronne zapotrzebowanie. 

Jak już wspomnieliśmy, rekrutowała się ona w większości z ludności po

siadającej własne gospodarstwa, które pokrywały w zupełności jej zapo

trzebowanie na żywność. Stwarzała natomiast duże zapotrzebowanie na 

konie i paszę, zwłaszcza na owies, gdyż ciężka praca przy wywozie wy

magała treściwego żywienia koni. Tego rodzaju zapotrzebowania wozak 

nie mógł pokryć we własnym zakresie, jak to czynił w wypadku żywienia 

osobistego. W ten sposób wytworzył się w powiecie augustowskim lokalny 

rynek zbytu na koni€ i pasze, który wy;varł zasadniczy wpływ na rozwoj 

i kierunki produkcji rolnictwa augustowskiego '"· 
Pod wpływem stale rosnącego popytu na owies zajął on w szybkim 

czasie czołowe miejsce w produkcji powiatu. Uprawa owsa miała tu swoje 

długoletnie tradycje w związku ze stacjonującymi oddziałami ułanów. 

Toteż rozpowszechnianie się j ego uprawy nie napotykało żadnych oporów, 

jak to było w wypadku upraw mało znanych, np. ziemniaków, które przyj

mowały się bardzo wolno. W latach 1922--1928 zapotrzebowanie na owies 

wzrastało w tak szybkim tempie, że miejscowa produkcja mimo stałego 

wzrostu nie była w stanie go zaspokoić. Na przykład w 1927 r. mimo 

wzrostu globalnej produkcji z około 60 tys. q w 1921 r. do przeszło 

12 Patrz uzasadnienie tego poglądu w dalszej części pracy. 
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1 1 6  tys. q sprowadzono dodatkowo jeszcze 6580 q ;  w następnym roku -· 

mimo że produkcja jeszcze bardziej wzrosła, bo osiągnęła 136 tys. q -

sprowadzono jeszcze około 3 tys. q owsa. Dopiero osiągnięcie w 1929 r. 

produkcji prawie 200 tys. q pozwoliło rolnictwu augustowskiemu w pełni 

pokryć własne zapotrzebowanie i utrzymać równowagę między popytem 

i podażą owsa 14. Tak więc na przestrzeni lat 1921-1929, a więc zaledwie 

ośmiu lat, globalna produkcja owsa wzrosła z 60 tys. q do 200 tys. q. 
Ten wzrost produkcji związany był zarówno ze wzrostem powierzchni 
jego uprawy, jak i wydajności z 1 ha. Zwłaszcza ta ostatnia wykazała 

duży wzrost; w 1 929 r. osiągnięto wydajność 17,9 q owsa z 1 ha rn 
Ponieważ z upraw roślinnych produkcja owsa najbardziej była zwią

zana ż rynkiem, wykazywała ona w dwudziestoleciu międzywojennym 

największe wahania koniunkturalne i kryzysowe. Toteż osiągnięta pod 

koniec lat dwudziestych wysoka produkcja owsa nie utrzymywała się 

na tym poziomie zbyt długo. Zmniejszony wyrąb lasu w okresie kry

zysu zmniejszył bardzo popyt na owies. Związane to było ze spadkiem 

liczby koni w powiecie (1930 r. - 20 293; 1931 r. - 1 5  342; 1932 r. - 1 4  800 
i 1 933 r. - - 13 340) 16. Odbiło się to przede wszystkim na wydajności owsa 

z 1 ha, która gwałtownie zmalała. Dopiero w latach pokryzysowych nowe 

zainteresowanie drewnem augustowskim na rynku centralnym spowodo

wało ponowny wzrost popytu na ov>lies i tym samym wpłynęło na zwię

kszenie jego produkcji w powiecie. Oprócz owsa rozpowszechniła się w po

wiecie augustowskim, m.in. dzięki wozakom, uprawa pasz zielonych, jak 

np. koniczyny, seradeli, wyki itp. Zaczęto również w związku z popytem 
na siano zagospodarowywać łąki. W ten sposób eksploatacja puszczy vą>ły

nęła na upowszechnienie się no1.11ych upraw (pasze zielone) i utowarowie
nie produkcji roślinnej "· 

Ludzie zatrudnieni przy wywozie drewna wywarli również dodatni 
wpływ na życie gospodarcze miasta. W związku z ich potrzebami rozwinęło 

się w mieście rzemiosło, m.in. rymarstwo, kowalstwo i kołodziejstwo; 

z usług rzemiosła zaczęła korzystać wieś. Ożywił się handel artykułami 

przemysłowymi, który zaczął zaopatrywać także wieś - zwłaszcza w 
odzież. Eksploatacja drewna stworzyła więc pierwsze i najbardziej trwałe 

14 „I\'Iiesięcznik Statystyczny" r. 1922, GUS, Warszawa 1922, t. V, z. 3, str. 163; 
„Kwartalnik Statystyczny" r. 1928, GlJS, Warszav,�a 1928, t. V, 7_ 1, str, 41; „Kwar
talnik Statystyczny" r. 192.9, GUS, Warszawa 1929, t. VI. str. 927; „Kwartalnik Sta
tystyczny", r. 1930, GUS, �.-arsr.awa 1930, t. ·\rII, z. 1, str. 367; „Rocznik Statystyczny 
PKP" za rok 1927, cz. T II A, str. 242; „Rocznik Statystyczny PKP" za rok 1923, 
cz. III �4.1 str. 284. 

13 „K'\\"artalnik Statystyczny" r. 1930, GlJS, Warszawa 1930, t. VII, z. 1, str. 367. 
rn „Kwartalnik Statystyczny" r. 1931, GUS, Warszawa 1931, t. VIII, z. 2, str. 480; 

„Statystyka Rolnicza" 1930/31, GUS. Warszawa 1932, str. 64; 11Statystyka Rolnicza" 
1931/32, GUS, \Varszawa, str, 114; „Statystyka Rolnicza" 1933, GUS1 'Vilarszawa, str, 92. 

17 Patrz rozdział następny. 
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bodźce ożywienia wsi i miasta, ale nie była bodźcem jedynym. Obok 
nieJ w nieco późniejszym okresie zaczął działać jeszcze inny bodziec, 
który wywarł bezpośredni silny wpływ na rozwój Augustowa i pośred
nio na okoliczne wsie. Bodźcem tym była turystyka. 

b. R o  z w ó j t u r y s t y k  i. Rozwój miast i wzrost w nich ludności 
oraz intensyfikacja życia miejskiego w następstwie rozwoju kapitalizmu 
zmuszała ludzi do szukania odpoczynku z dala od zgiełku, dymu i ruchu 
miejskiego. Wypoczynek na łonie natury stawał się powszechnym dąże
niem ludności miejskiej. 

Piękne okolice Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego stanowiły dosko
nałe tereny dla turystyki, sportu i wypoczynku. Nadawały się one do wy
korzystania zarówno w lecie, jak i zimą; w okresie letnim - kajaki, ża
glówki, kąpiel i inne sporty wodne, a w zimie - narty, łyżwy, bojery. Do
syć wygodne połączenie kolejowe z centrum kraju, a zwłaszcza względnie 
niewielka odległość od Warszawy sprawiły, że w kraju zwrócono uwagę 
na możliwości wykorzystania tych terenów na letniska i zimowiska. 

Miejscowi działacze społeczni i gospodarczy szybko zorientowali się 
w otwierających się przed powiatem nowych możliwościach aktywizacji 
gospodarczej. Wynikiem tego była rozpoczęta w 1928 r. kampania pro
pagandowa, .mająca na celu popularyzację wśród społeczeństwa zarówno 
„dzikiego" piękna tych ziem, jak i możliwości sportowych i turystycznych 
emocji. W związku z tym ukazało się wiele artykułów w różnych perio
dykach, .a m.in. nawet w nilesięczniku "Morze". Ukazały się także infor
matory i przewodniki turystyczne, wydawane w różnych miastach, jak 
np. w Warszawie, Poznaniu i Grodnie is, informujące w sposób zwięzły 
nie tylko o pięknie tych stron, ale i o ich przeszłości historycznej. Dawały 
one poza tym rzetelne informacje o szlakach turystycznych, komunikacji, 
noclegach i możliwości zaopatrzenia w żywność. Wreszcie w 1933 r. na
kładem samego magistratu miasta Augustowa ukazał się „Informator -
Przewodnik po Augustowie i okolicy". W wyniku tej propagandy, która 
w pełni znajdowała potwierdzenie w istniejącej rzeczywistości, Pojezierze 
Augustowskie stawało się coraz bardziej popularne. Nasilenie turystyki 
wzrastało w miarę upływu lat trzydziestych. W 1935 r. odwiedziło Augu
stów na dłuższy okres czasu przeszło 7 tys. turystów, co stanowiło więcej 
niż połowę stałych mieszkańców miasta. Ogólne dochody z turystyki 
w tym roku wyniosły ponad 6000 tys. zł 19• Był to dla powiatu bardzo 

18 Województwo Białostockie - Krajobraz, nakł. „Lechii" w Białymstoku, War
szawa 1930; W. Miłaszewska, Czarna Hańcza, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1930, 
Grodno i okolice. Jeziora Augustowskie. Suwalszczyzna. Przewodnik Turystyczny. 
Nakł. Komitetu Turystycznego przy Zarządzie Miejskim w Grodnie, Grodno 1934. 

19 T. W a s  i 1 e w  s k i, Potrzeby gospodarcze kresów północnych, referat na zjazd 
suwalszczan w dn. 13-14.IX.1930, Warszawa 1930, str. 16. 
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duży wpływ pieniądza z zewnątrz, który musiał się odbić na ożywieniu 
gospodarczym. 

Rozwój turystyki miał przede wszystkim duży wpływ na rozwój sa
mego miasta Augustowa. Augustów z racji swego położenia bezpośrednio 
nad pięknymi jeziorami oraz na samym skraju puszczy stanowił naturalne 
centrum wszelkiego ruchu turystycznego całego Pojezierza. Tu zaczynały 
się lub kończyły wszelkiego rodzaju spływy kajakowe i żaglowe, tu znaj
dowała się przystań statków kursujących po jeziorach i kanale, stąd też 
łatwo było organizować piesze wycieczki do puszczy. Toteż miasto zbu
rzone w czasie I wojny światowej odbudowywało się i rozbudowywało 
głównie z nastawieniem na potrzeby turystyki. Ona wywarła swój ko
rzystny wpływ na charakter zabudowy miasta. 

Miasto oddalone w wyniku celowej polityki rządu carskiego o 5 km 
od stacji kolejowej, zaczęło się powoli do niej zbliżać. Za rzeką w stronę 
stacji zbudowano dzielnicę willową. Właściciele tych domów wynajmo
wali swoje mieszkania na cale la to turystom, sami zaś gnieździli się w pry
mitywnych warunkach w ciasnych pomieszczeniach, jak strychy, komórki 
itp. Magistrat przeznaczył specjalnie całe przedmieście, tzw. Zarzecze -
Bór pod zabudowę letniskową. Dla wygody letników zbudował specjalnie 
nowy most, łączący Augustów z tym przedmieściem. Z funduszów ma
gistratu zbudowano tu również schron na lodzie, kąpielisko z plażą i sta
dion sportowy. Jednocześnie nad jeziorem Necko w pobliżu stacji kole
jowej Towarzystwo Krajoznawcze zbudowało duże schronisko turystycz
ne, obok którego w 1933 r. zbudował swój piękny, ekskluzywny ośrodek 
wypoczynkowy Warszawski Yacht-Klub 20. Oprócz tego zbudowano w po
bliżu centrum miasta nad rzeką Nettą niewielkie schronisko, z którego 
w dużej mierze korzystała młodzież szkolna. W samym mieście dla wygody 
turystów zbudowano cztery hotele oraz dwa domy z tzw. pokojami ume
blowanymi. Otwarto trzy restauracje, dwie cukiernie oraz kino. W cen
trum zaś na skwerze im. Żwirki i Wigury urządzono kort tenisowy. Pod 
kątem turystyki rozbudowana została również sieć sklepów, m.in. otwarto 
sklep fotograficzny, elektrotechniczny, rybacki, dwie apteki oraz cztery 
sklepy z winem i wódką 21. 

Konieczność usprawnienia komunikacji dla potrzeb turystów spowo
dowała zorganizowanie w Augustowie dwóch spółdzielni autobusowych, 
które utrzymywały stałą łączność z Suwałkami, Grodnem, Łomżą, i Bia
łymstokiem i wypożyczały autobusy na prywatne wycieczki. Powstanie 
komunikacji autobusowej miało duże znaczenie dla ożywienia całego po
wiatu. Zbliżyło ono nawet najbardziej odległe wsie do Augustowa. Cho
ciaż w obrocie towarowym wieś-miasto ze względu na wysokie koszty 
transportu komunikacja ta nie mogła odegrać dużej roli, to jednak ula-

20 Sprawozdanie wojelvody białostockiego, o.c. 
21 Tamże. 
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tvidała kontakty wsi z miastem, zwłaszcza przy zakupie artykułów prze
mysłowych. Usługi na rzecz turystów zwiększyły w mieście możliwości 
pracy najemnej i to pracy jak na stosunki augustowskie dosyć dobrze 
płatnej. Należy pamiętać, że przed wojną turystyka nie miała tak maso
wego charakteru jak obecnie, korzystali z niej przeważnie ci, którzy mieli 
na to pieniądze. Ich wymagania pod v,;zględem usługi były daleko większe 
niż dzisiejszego turysty, toteż zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju 
usługi były dosyć duże. Obecność turystów ożywiła również bardzo handel 
miejski, czego wyrazem był bogaty rozwój sieci sklepów. O wpływie tu
rystyki na handel świadczą obroty takimi delikatesowymi artykułami, 
jak cukier, ryż, herbata. Charakterystyczne jest, że do 1 931 r. nie spro
wadzano do Augustowa w ogóle ryżu ani herbaty. Już w 1934 r. sprowa
dzono 20 t ryżu i 8 t herbaty. Obrót cukrem wyniósł w tym roku 520 t, 
gdy w latach dwudziestych nie przekraczał 200 ton"· 

Turystyka miała także bezpośrednio duże znaczenie dla wsi agustow
skiej. Zgłaszała ona nie znane tu dotychczas zapotrzebowanie na produkty 
spożywcze przede wszystkim na nabiał i drób. Pogłębiło to zarysowującą 
się juź po I wojnie światowej specjalizację wsi augustowskiej. Wsie po
łożone w pobliżu miasta, jak np. Żarnowo czy Białobrzegi, nastawiały 
się głównie na produkcję mleka, masła, jaj i drobiu, dalsze zaś, jak np. 
Netta, zajęła się uprawą zbóż i hodowlą trzody chlewnej. Zapotrzebo
wanie na drób rosło tak szybko, że wewnętrzna podaż powiatu nie była 
w stanie w pełni go zaspokoić. Na zjeździe regionalnym, na którym zosta
ło utworzone Towarzystwo Rozwoju Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
w 1 935 r., zwracano uwagę na konieczność rozwoju hodowli drobiu w po
wiecie augustowskim, który nie mógł pokryć rosnącego zapotrzebowania 
i zmuszony był sprowadzać drób z innych powiatów 23, 

Dzięki turystyce wzrosło zapotrzebowanie na mąkę, i to głównie ,pszen
ną. Było ono tak duże, że na przestrzeni ,lat 1924-1934 mimo wzrostu 
lokalnej produkcji zbóż sprowadzano rocznie od 100 do 300 ton mąki, 
i to nieraz z bardzo odległych miejscowości, jak np. Radomia 24. Rosnący 
popyt na mąkę pszenną przyczyni! się do upowszechnienia się uprav.y 
pszenicy. Pszenica wymaga dobrych gleb i wyjątkowo starannej uprawy, 
była więc przed wojną bardzo rzadko uprawiana na terenie powiatu. 
Wtedy przeciętnie na 1 00 ha ziemi ornej pod uprawę pszenicy zajmowano 
1,9 ha 25• W latach trzydziestych uprawa pszenicy przyjmowała się bar
dzo szybko. W okresie lat 1921-�1938 powierzchnia jej uprawy wzrosła 

�:! „Rocznik Statystyczny PKP" za rok 1934, cz. II, str. 295, 425; cz:. III, str. 330. 
23 T. W a s  i 1 e w  s k i, Potrzeby gospodarcze kresów ... , o.c .• str. 14. 
24 „Roczniki Statystyczne PKP" za lata 1924-1934, o.c. 
:::s Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego, o.c„ str. 319. 
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dziesięciokrotnie, to samo dotyczyło zbiorów, które z 3,5 tys. q wzrosły 
do ponad 34 tys. q 26. 

Liczby te wydadzą się wyższe, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 
zasięg uprawy pszenicy w powiecie był bardzo ograniczony. Uprawiać ją 
można było tylko w tych wsiach, które miały dobre gleby, a takich wsi 
w powiecie było niewiele. Tworzyły one nieduży zamknięty krąg, poło
żony w zachodniej części powiatu. W skład tego kręgu wchodziło zaledwie 
kilka wsi, m.in. Żarnowo-Białobrzegi, Netta, Tajno Stare i Nowe. Pod 
wpływem rosnącego popytu zaczęły się one specjalizować w produkcji 
pszenicy i bardzo szybko stała się ona w tych wsiach najbardziej po
wszechnie uprawianym zbożem. Na przykład we wsi Netta uprawiały ją 
bez wyjątku wszystkie gospodarstwa, a obszar jej uprawy był większy 
od obszaru zajętego pod uprawę żyta. W 1934 r. obszar zasiewu pszenicy 
w tej wsi wynosił 20-0/o ogólnego areału, a żyta tylko 17 ,2•/o 27. 

Największy jednak wpływ na wieś augustowską wywarła turystyka 
w zakresie rozwoju hodowli bydła i trzody chlewnej, zwłaszcza tej osta
tniej. Do I wojny światowej pozbawiona rynków zbytu, hodowla bydła 
i trzody chle\vnej rozwijała się bardzo słabo. Według danych „Statystyki 
Rolniczej Królestwa Polskiego" najsłabiej w Królestwie była rozwinięta 
hodowla w guberni suwalskiej, a na jej obszarze - w powiecie august-0-
wskim. Przypadało tu na 1 km' zaledwie 8,5 szt. bydła i tylko 2,4 szt. 
świń 28• Dopiero zbudowana w 1927 r. przez magistrat Augustowa rzeźnia 
miejska, której zadaniem było zaspakajanie potrzeb turystów w zakresie 
mięsa, stworzyła dla okolicznych wsi chłonny rynek na zwierzęta rzeźne. 
Od tego roku obserwować można na wsi augustowskiej wzrost zaintere
sowania hodowlą, wyrażający się we wzroście stanu pogłowia. Jak wynika 
z danych ubojowych, był to głównie rynek zbytu na cielęta i trzodę 
chlewną. Już w pierwszym roku istnienia rzeźni, tj.  1927 r„ ubój trzody 
chlewnej wzrósł z 490 sztuk w 1924 r. do 1 0  336 sztuk, a ubój cieląt 
w tych samych latach uległ podwojeniu i wynosił 3110 sztuk '"· Poza lata
mi kryzysowymi rzeźnia miejska odegrała dużą rolę w rozwoju powiatu. 

w „M1esięcznik Statystyczny" r. 1922. o.c„ t. V, z. 3, str. 163; „Statystyka Rolni
cza!> 1938, GUS_, Warszawa 1939, str. 27. 

27 Według danych ankiety Instytutu Gospodarstwa Społecznego z 1934 r. Szcze
gółowe omówienie tej ankiety w pracy zbior. E. S t r  z e  1 e c k  i i inni, Struktura spo
łeczna wsi polskiej, IGS� Warszawa 1937. Wyniki tej ankiety dotyczące wsi Ketty, 

posłużyły jako ilustracja procesów gospodarczych dokonujących się w powiecie. Wieś 
ta uznana była prze.z IGS w 1 934 r. za wieś typową dla tego rejonu. Podobną ankietę 
przeprowadził Instytut Ekonomiki Rolnej V•l 1957 r. '\Vyniki obu ankiet wykorzys
tano w pracy doktorskiej autorki pt, „Przeobrażenia gospodarczo-społeczne wsi augu
stowskiej w świetle badań z 1934 i 1957 r." 

23 Stosunki rolnicze Królestwa Kongreso\vego, o.c. str. 400. 
rn 11Kwartaln:ik Statystycz,nyH, r. 1927, GUS, Warszawa 1927, t. rv. z. 3, str. 795; 

„Statystyka uboju bydła", „Przegląd kwartalny" r. 1 929t GUS, Warszawa 1929, t. l, 
z. 4, str. 105. 
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Możliwości zbytu skłaniały rolników do nie znanej do tego czasu na wsi 
tutejszej racjonalnej hodowli bydła i trzody. Znalazło to przede wszyst
kim wyraz w sposobie odżywiania inwentarza żywego. Po raz pierwszy 

zaczęto uprawiać pasze zielone, jak np. koniczynę, seradelę, wykę, pelusz
kę i inne, które odtąd w miarę upływu lat zaczęły odgrywać coraz większą 
rolę w uprawie roślin. 

W związku z rozwojem hodowli trzody chlewnej wzrosło również za
interesowanie uprawą ziemniaka, który dopiero teraz, w okresie powojen
nym. zaczął się tu upowszechniać . W 1 938 r. powierzchnia jego uprawy 
stanowiła już przeszło 1/• ogólnej powierzchni upraw zbożow-ych >o, Zaczął 
on odgrywać podstawową rolę nie tylko w żywieniu inwentarza żywego, 
ale również stawał się coraz bardziej podstawą wyżywienia ludności wiej
skiej, a takźe miejskiej 31. 

c. R o  z w ó j m i  a s  t a  A u g u s t  o w a. L u  d n o  ś ć. Nie mniej ważną 
rolę w procesie oży·wienia gospodarczego i kształtowani a się lokalnego 
rynku zbytu na produkty rolne odegrał obok eksploatacji drewna i tu· 
rystyki jeszcze czynnik trzeci: rozwój miasta Augustowa. Z jego rozwo
jem związane były zmiany w ogólnej strukturze ludności powiatu. Ogólna 
liczba ludności powiatu zmniejszyła się z 90 865 w 1 9 1 3  r. do 6 2  384 osób 
w 1921 r. tj. o prawie jedną trzecią 32, Ten znaczny spadek liczby lud
ności spowodowany był zmniejszeniem powierzchni powiatu, wojną oraz 
nasiloną emigracją w lataeh 1918--1921. Wojna spowodowała przede 
wszystkim wyludnienie miasta Augustowa. Przed pierwszą wojną świa
tową w Augustowie stacjonował garnizon ułanów. Liczył on około 4 tys. żoł
nierzy i oficerów ''· Po wojnie Augustów zatracił charakter granicznego 
miasta garnizonowego. Spis z 1921 r. wykazał obecność w mieście zale
dwie 49 wojskowych, którzy łącznie z rodzinami stanowili grupę 1 OO 
osób s•. Likwidacja garnizonu oraz straty wojenne zmniejszyły liczbę 

mieszkańców Augustowa z 14 629 osób w 1 9 1 3  r. do 8762 osób w 1 921 r. " 
Spowodowało to spadek udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie 
ludności z 1 6,l"/• w 1 9 1 3  r. dO! 14, 1"/J w 1 921 r. 

Okres dwudziestolecia międzywojennego charakteryzował się stałym 
i systematycznym wzrostem ogólnej liczby mieszkańców powiatu. W ciągu 
dziesięciu lat 1 921-1931 ludność powiatu augustowskiego wzrosła z 62 384 

Bo „Statystyka Rolnicza", r. 1938, GUS, Warszawa 1939, str, 27. 
31 Patrz rozdział następny. 
32 S, S z u I c, Wartość materiałów statystycznych dotyczących stanu ludności 

b. Królestwa Polskiego. GUS, Warszawa 1920, str. 209; Pierwszy Powszechny spis RP 
z dn, 30.IX.1921. GUS, Warsz·awa 1 927; str. 3. 

s:; S. S z u  1 c, Wartość materiałów statystycznych„„ o.c. str. 89. 
M Pierwszy powszechny spis RP, o.c., str. 155. 
115 S, S z u  1 c, Wartość materiałów . .  „ o.c.; Pierwszy powszechny spis.„, o.c„ str. 7. 
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osób do 74 751 osób 36• Bezpośrednio przed wybuchem drugiej wojny świa

towej w 1939 r. ogólna liczba mieszkańców przekroczyła 90 tys. 37 Ten 

znaczny przyrost ludności nie był wynikiem poszerzenia granic, gdyż te 

w całym okresie dwudziestolecia nie uległy zmianom 38• W latach trzy

dziestych nie było już takiego nasilenia emigracji zagranicznej jak w po

poprzednich okresach. Ograniczone możliwości wychodźstwa z powiatu 
w związku ze światowym kryzysem lat 1 929-1933 potęgowały już istnie

jące przeludnienie tutejszej wsi. Badania Instytutu Gospodarstwa Spo

łecznego przeprowadzone w Netcie w roku 1934, wykazały w tej jednej 

tylko wsi 55 osób zbędnych w wieku zdolności do pracy 39• Jeżeli przyj

miemy dane te za typowe dla całego powiatu augustowskiego, to należy 
przyjąć, że liczba osób zbędnych w wieku zdolności do pracy w całym 

powiecie wahała się od 8 do 9 tys. Potęgujące się w latach trzydziestych 

przeludnienie wsi było obok braku kapitału najważniejszym czynnikiem, 

który hamował postęp w tutejszym rolnictwie. 

Pewne ujście dla ludności wiejskiej stanowiło ożywiające się w tym 

okresie miasto Augustów. Jego rozwój stwarzał nowe źródła zatrudnienia. 

Wskaźnik przyrostu ludności miejskiej był wyższy niż wskaźnik przyrostu 

ludności dla całego powiatu. W okresie 1 921-1939 liczba mieszkańców 

miasta Augustowa uległa podwojeniu: w 1921 r. Augustów liczył 8762 

osoby, w 1931  r. - 12 099 osób, a w 1939 r. - 17 900 osób ••. Szybkie 

tempo przyrostu ludności miejskiej spowodowało systematyczny wzrost 

udziału tej ludności w ogólnej liczbie ludności powiatu i zmniejszenie się 
tym samym udziału ludności wiejskiej. W 1921 r. ludność miejska sta

nowiła 14,1°/o, w 1 931 r. - 16,2"/o, w 1939 r. - 19,8°/o 41• 

Wraz ze wzrostem liczby ludności miejskiej zmieniała się w sposób 

zasadniczy struktura źródeł jej utrzymania. (Por. tablica 2). 

Wraz z rozwojem miasto Augustów zaczęło stopniowo zatracać cha

rakter osady rolniczej. Rozszerzające się możliwości pracy najemnej w 
rzemiośle, handlu, usługach, komunikacji, administracji oraz pracy we 

własnych warsztatach i sklepach sprawiły, że w coraz większej mierze 

podstawą utrzymania augustowian stawała się praca poza rolnictwem. 

JG Pierwszy powszechny spis RP ... ; o.c.� str. 3; Drugi powszechny spis Ludności. .. , 
O.C.r str. 1. 

37 W. K i e r  kl o, Charakterystyka gospodarcza powiatu augustowskiego (maszy
nopis), Prezydium Po\viatowej Rady Narodowej v.r Augustov.-i.e. 

:rn Ogólna powier7.chnia powiatu augustov.-�skiego w 1921 r. Vv·ynosiła 2000 km2, 
w 1931 r. - 2034,9 km2• Pierwszy Powszechny spis RP.„. o.c .• str. 3 ;  Drugi powszechny 
spis ludności .. „ o.c., str. 1. 

a9 Nadmiar zbędnej ludności wiejskiej wykazywały wszystkie 53 wsie, zbadane 
w 1934 r. przez IGS, o.c. 

40 Pierwszy powszechny spis RP . ... o.c .• str. 3; Drugi powszechny spis ludności. .. , 
o.c„ str. 1; ,�ocmik Statystyczny woj. białostockiego'' 1958 r„ Prez. Woj. Rady Na
rodowej, Białystok 1958, str. 27. 

41 Tamźe, 1921, i;,� str. 3; 1931 r„ str. 1, 1939 r., str. 27. 
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O ile w 1921 r. utrzymywa.lo się wyłącznie z rolnictwa 31,2% ludności 
miasta, to dziesięć lat p&źniej, w 1931 r., procent ten zmniejszył się do 
22,7, a w 1939 r., wynosił już tylko 1 5.20/o. Absolutna liczba utrzymujących 
się wyłącznie ze źródeł rolniczych uległa nieznacznym zmianom (w 1921 r. 
- 2742 osób; w 1931 r. - 2754, w 1 939 r. 2700 osób), co oznaczało, 

że zasadniczy wpływ na strukturę zawodową ludności wywarła ludność 
napływowa, która z reguły utrzymywała się już z pracy pozarolniczej. 
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* Tablica sporządzona ru. podstawie danych spisów powszechnych z 1921 i 1931 r.; o.c. 1921 :r., 
str. 154, 155. 156; 1931 r„ :.tr. 69. 

W mieście stosunkowo największe możliwości pracy poza rolnictwem 
stworzyło rozwijające się rzemiosło, zwłaszcza takie jego rodzaje, jak 
krawiectwo, szewstwo, budownictwo, kowalstwo i wszelkiego rodzaju 
przetwórstwo spożywcze. Gdy w 1921 r. z rzemiosła utrzymywały się 
2264 osoby, to w 1931 r. stanowiło ono podstawę utrzymania dla 5109 

osób •2. Notowany rozwój rzemiosła w mieście związany był bezpośrednio 

z potrzebami wsi augustowskiej, które w związku z otrzymywaniem pie
niądza za płody rolne przestała już- być samowystarczalna zarówno w 

4:: Patrz przypisy do tabL 2: 1 921 r., str. ·23, 1931 r., str. 27. 
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zakresie usług, jak i produkcji o charakterze nierolniczym. Bardziej 
korzystne dla rolników było skoncentrowanie wyłącznie na produkcji 
rolnej, gdyż tylko ta przynosiła im dochód pieniężny. Wyrazem tego 
procesu między innymi było w okresie międzywojennym zmniejszenie 
się na wsi augustowskiej uprawy lnu i hodowli owiec, spowodowane za
nikaniem tkactwa 43. 

Obok rzemiosła ożywieniu uległ również handel, i to nie tylko ten, 
który obsługiwał turystów, lecz także handel wymienny ze wsią. Zwłasz
cza ten ostatni miał dla miasta pierwszorzędne znaczenie, ponieważ w 
odróżnieniu od pierwszego był powszechny i stały. Rozwijający się han
del stanowił dla mieszkańców Augustowa trzecie poważne źródło utrzy
mania. W 1 931 r. utrzymywało się z handlu 100/n ludności. Handlem w 
mieście i na wsi zajmowała się głównie ludność żydowska. Koncentrowała 
się ona niemal wyłącznie w m ieście, gdzie stanowiła 'I• ogółu mieszkańców. 
Wraz z ożywieniem miasta nastąpił rozwój administracji, jak: sądownic
two, służba zdrowia, szkolnictwo oraz komunikacja (kolejowa i autobuso
wa). Łącznie dziedziny te stanowiły źródło utrzymania dla 1 2,4°/o ludności 
miejskiej. Była to na ogół grupa ludzi dobrze uposażonych, której potrzeby 
wywierały duży wpływ zarówno na miasto, jak i na okoliczne wsie. Tak 
więc w miarę upływu lat w Augustowie mieszkało coraz więcej osób 
utrzymujących się ze źródeł pozarolniczych, które zmuszone były za
opatrywać się w produkty żywnościowe na targu. Dzięki temu miasto 
stawało się bardziej chłonnym rynkiem dla okolicznego rolnictwa. 

W przeciwieństwie do miasta struktura źródeł utrzymania mieszkań
ców wsi augustowskiej w okresie międzywojennym nie uległa prawie 
żadnym zmianom. W 1 921 r. ze źródeł pozarolniczych utrzymywało się 
10,1°/u ludności wiejskiej a w 1931 r. odsetek tej ludności wzrósł do 
12,6•/o. Z danych zawartych w poprzedniej tabeli wynika, że rzemiosło, 
które dość szybko rozwijało się w mieście, na wsi rozwijało się słabo. 
Potwierdza to tezę, że wieś korzystała w szerszym zakresie z usług 
rzemieślniczych miasta, a świadczą o tym dane o rozwoju rzemiosła w 
mieście i na wsi. Jeśli w 1 921 r. 25,8"/o ludności miejskiej utrzymywało 
się z rzemiosła, to w 1 931 r. - 42,2'/o. Odsetek ludności wiejskiej utrzy
mującej się z rzemiosła wzrósł natomiast z 4,8"/o w 1921 r. do 5,9"/o 
w 1931 r. 

Z pozostałych pozarolniczych źródeł utrzymania ludności zamieszka
łej na wsi, które wykazały wzrost, były: administracja, szkolnictwo, 
lecznictwo, i leśnictwo. Z wymienionych źródeł jedynie leśnictwo dawało 
rolnikom dochody bezpośrednie. Wobec braku przemysłu w powiecie mie-

.i.3 Podobne zjawisko zmniejszania się powierzchni uprawy lnu wystąpiło w ca
łym '\\tojewództwie białostockirn. Zwracał na to uwagę wojewoda bia!:ostocki; poda
jąc w swoim sprawozdaniu następujące dane: w roku gospodarczym 1931/32 ogólna 
powie-rzcłinia uprawy lnu w wojew6dzti.vie ,,„ynosiła 13 312 ha, \V 1932/33 -·- 12 399 ha 
i w 1933/34 - li 404 ha. A.A.N.3'JSW, sygn. 254, str. 55. 
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szkańcy wsi augustowskiej nie mieli możliwości zarobkowania poza rol

nictwem. Dochody pieniężne wsi pochodziły głównie z produkcji rolnej. 

Eksploatacja drewna, turystyka i dokonujący się pod ich wpływem roz

wój miasta wyczerpał listę podstawowych czynników, pod wpływem 

których dokonywał się proces rozwoju rejonu augustowskiego w latach 

1918-1939. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, podobnie jak 

w okresie poprzednim, nie rozwinął się tu zupełnie żaden przemysł. Brak 

tego najbardziej dynamicznego czynnika rozwoju sprawiał, że tempo do

konujących się tu zmian gospodarczych było dość powolne i pozostawało 

w tyle za tempem notowanym w uprzemysłowionych częściach kraju. 

Dlatego też mimo ożywienia gospodarczego powiat augustowski pozosta

wał w dalszym ciągu jednym z bardziej zacofanych powiatów Polski. 

4. Zewnętrzne kontakty gospodarcze rolnictwa 

Do wewnętrznych czynników ożywienia gospodarczego doszedł także 

czynnik zewnętrzny. Produkty rolne powiatu po raz pierwszy znalazły 

możliwości zbytu poza jego granicami, i to zarówno na rynku sąsiednich 

powiatów i województw, jak i na rynkach centralnej i przemysłowej 

Polski. Kontakty gospodarcze ze wschodnimi, południowymi i central

nymi częściami Polski ułatwiało bezpośrednie połączenie kolejowe Augu

stowa z Grodnem, przez które przechodził szlak kolejowy Warszawa

-Wilno. 
W pierwszych latach powojennych wywóz produktów poza granice 

powiatu był niewielki. Na przykład jeszcze w 1924 r., za pośrednictwem 

kolei wywieziono zaledwie 40 ton owsa i 55 ton nasion oleistych i roślin 

strączkowych 44. Dopiero począwszy od 1925 r. statystyka kolejowa za

częła notować systematyczny wzrost wywozu, który jednak w okresie 

lat kryzysowych uległ znacznemu zahamowaniu. Podane w tabeli 3 dane 

przedstawiają rozmiary i kierunki wywozu produkcji rolnej powiatu za 

pośrednictwem PKP w latach 1924-1934. Największym i najbardziej 

stałym odbiorcą produkcji rolnej powiatu augustowskiego były sąsiadu

jące z nim województwa wschodnie, a zwłaszcza wileńskie. Zgłaszały 

one zapotrzebowanie wyłącznie na produkcję zbożową, głównie żyto. 

W latach 1926-1931 wywożono do miast województwa wileńskiego Grod

na, Nowowilejki i Wilna, przeciętnie 100 ton żyta 45. 

44 Według danych roczników statystycznych przewozu towarów na PKP. Rok 

1924, cz.. 'Ili A, str. 216 i 391. 

45 W. S t a n k i  e w  i c z, w art. Wilno jako rynek zbytu dla rolnictwa Ziem Pół
nocnych Polski pisał: „ ... zboża chleboW-e dostarczane są na rynek wileński w postaci 

żyta i pszenicy, przeważnie z okręgu gospodarczego wileńskiego, w skład którego 
wchodzą: woj. wileńskie, nowogródzkie oraz pięć powiatów woj. białostockiego: augu

stowski. .. " „Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych", Poznań 1934, t. XXXIII, str. 307. 

"' 
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Mimo niezbyt odległego położenia i dobrego połączenia kolejowego 
wojewódzkie miasto Białystok stanowiło stosunkowo mało chłonny rynek 
dla produkcji rolnej poi.viatu augustowskiego. Miało ono własne, znacznie 
bliższe zaplecze rolnicze, które w pełni pokrywało jego zapotrzebowanie. 
O wiele chłonniejszym rynkiem zbytu, choć nieregularnym, była dla rol
nictwa augustowskiego Warszawa. Nieomal przez cały okres, z wyjątkiem 
lat kryzysowych, wywożono do niej partie rozmaitych produktów rolnych 
z przewagą zbożowych i oleistych. 

Jak wynika z danych statystyki kolejowej, zbyt poza granicami po
wiatu miała tu głównie produkcja roślinna, a w jej ramach zbożowa. 
Wywóz zwierząt rzeźnych był niewielki i wynosił zaled,vie kilka sztuk 
rocznie. Największy notowany wywóz roczny bydła wynosił 56 sztuk 
w roku 1926, a trzody chlewnej -- 189 sztuk w roku 1929. Trzodę chlewną 
wywożono na bardzo odległe rynki, bo aż do województwa katowickiego. 
Nie tylko duża odległość, lecz również brak tradycji hodowlanych, których 
wyrażeniem była m.in. zła jakość zwierząt, powodował, że zbyt jej rta 
chłonne rynki śląska nie przybrał nigdy charakteru masowego. Najbar
dziej ścisłe i stałe powiązanie rolnictwa augustowskiego z rynkiem 
centralnym nastąpiło w latach trzydziestych, a ściślej -·- od momentu 
włączenia powiatu do grodzieńskiego okręgu upra""-y tytoniu. W związku 
z dużą opłacalnością uprawa tytoniu przyjmowała się w powiecie niezwy
kle szybko. O ile w 1 923 r. wywieziono z powiatu zaledwie 1 tonę tytoniu, 
to już w kilka lat później, w 1934 r., wywieziono aż 413 ton. Wywóz 
tytoniu odegrał największą rolę w utowarowieniu produkcji powiatu. 

Oprócz kontaktów gospodarczych z rynkami ościennymi województw 
i rynkiem centralnym powiat augustowski dzięki swemu granicznemu po
łożeniu utrzymywał również bezpośrednie kontakty z rynkami zagranicz
nymi poprzez graniczne miasta Raczki i Grajewo wywożono pewne ilości 
żyta i nasion oleistych do Prus i Gdańska oraz na Łotwę i Litwę. Udział 
powiatu w legalnym wywozie zagranicznym był jednak stosunkowo nie
wielki. Pewną rolę w wywozie zagranicznym odegrał przemyt do Prus, 
który w nadgranicznym powiecie miał swoje stare tradycje. Rozwój prze
mytu datował się zwłaszcza od wojny celnej z Niemcami, kiedy to zupełnie 
zamknięto granicę dla legalnego handlu. Przemycano głównie konie, zwie
rzęta rzeźne i gęsi. W pamięci starszych rolników wsi Netty do dzisiaj 
zachowało się żywe wspomnienie tego przemytu, z którego wielu z nich 
czerpało korzyści. 

• 

Przeobrażenia w życiu gospodarczym powiatu w okresie międzywo
jennym, które określiliśmy ożywieniem gospodarczym, dokonywały się 
głównie pod wpływem trzech czynników: eksploatacji Puszczy Augustow
skiej, rozwoju turystyki i rozwoju miasta Augustowa. Działaniu tych czyn-
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ników sprzyjał nowy układ warunków politycznych, geograficznych i ko

munikacyjnych, których brak w poprzednim okresie stanowił jedną 

z głównych przyczyn, hamujących rozwój ekonomiczny tych stron. Pod 

wpływem tych czynników zaczął się kształtować rynek lokalny, który 

stanowił dla rolnictwa augustowskiego przez cały okres międzywojenny 

podstawowy rynek zbytu i który wywierał decydujący wpływ na charak

ter i kierunki roz�oju rolnictwa powiatu. 

Eksploatacja puszczy stworzyła zapotrzebowanie na siłę roboczą przy 

wyrębie drewna i siłę pociągową przy jego transporcie. Zatrudnienie przy 

eksploatacji stawało się z czasem zajęciem stałym i doprowadziło do wy

odrębnienia się grupy ludzi, którzy się trudnili wyłącznie wyrębem 

i transportem. W konsekwencji tego nastąpił swoisty podział pracy mię

dzy wsiami położonymi w lesistej części powiatu, które zajmowały się 

głównie pracami przy wyrębie i wywózce drewna, oraz pozostałymi wsia

mi, położonymi w nie zalesionej części powiatu, które zajmowały się wy

łącznie rolnictwem. Grupa drwali i wozaków potrzebowała koni i pasz 

dla koni, głównie owsa, którego produkcja w dwudziestoleciu uległa trzy

krotnemu zwiększeniu, a także pasz zielonych, które dzięki temu zaczęły 

się upowszechniać w tych stronach. 

Turystyka wpłynęła przede wszystkim na rozwój samego miasta Augu

stowa, m.in. na jego rozbudowę, rozszerzenie sieci handlowej i usługowej 

oraz stworzyła nowe źródła zarobkowania dla mieszkańców. Miasto dzięki 

eksploatacji puszczy i turystyki zaczęło w okresie międzywojennym roz

wijać się i zatracać charakter osady rolniczej. W miarę rozwoju produkcji 

towarowej w rolnictwie i dopływu środków pieniężnych na wieś miasto 

zaczęło się w coraz większej mierze przeobrażać w centrum handlowo

usługowe dla wsi. Ta nowa funkcja miasta tłumaczy, dlaczego w tym 

okresie tak słabo rozwinęło się rzemiosło wiejskie. Wieś augustowska 

przestawała być samowystarczalna w zakresie produkcji pozarolniczej 

i usług. Wyrazem nowego charakteru miasta była zmiana źródeł utrzy

mania jego ludności. Głównymi źródłami utrzymania stawały się dochody 

z pracy zarobkowej w rzemiośle, handlu i administracji. Przy jednoczes

nym wzroście liczby ludności miejskiej rozszerzało to rynek zbytu na 

produkty rolne, a rozszerzenie się tego rynku stwarzało z kolei bodźce 

dla rozwoju rolnictwa. 

Turystyka i rozwijające się miasfo zwiększało zapotrzebowanie na 

produkty spożywcze miejscowego rolnictwa, przede wszystkim na nabiał, 

drób, mąkę pszenną i mięso. Pod wpływem tego zapotrzebowania nastą

pił między wsiami dalszy podział pracy. Wsie położone w pobliżu Augu

stowa nastawiały się na produkcję nabiału i hodowlę drobiu, pozostałe 

zaś zajęły się uprawą zbóż i hodowlą trzody chlewnej. W tej ostatniej 

grupie wsi następował dalszy podział w specjalizacji produkcji rolnej. 
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Wsie o najlepszych glebach w związku z rosnącym zapotrzebowaniem 
na pszenicę nastawiały się główcnie na jej produkcję. Produkcja pszenicy 
wzrosła w powiecie dziesięciokrotnie. 

Powstały także możliwości zbytu produktów rolnych poza granicami 
powiatu. Chociaż zbyt poza granice powiatu był mniejszy niż na rynku 
lokalnym, to jednak odegrał pewną rolę w ożywieniu gospodarczym tych 
terenów. Zwłaszcza wywóz tytoniu spowodował duży napływ pieniędzy 
na wieś augustowską. Wystarczy powiedzieć, że za 1 kg surowca rolnicy 
dostawali średnio 1 zł, co przy wywozie wspomnianych wyżej 413 ton 
przyniosło powiatowi w 1934 r. około pół miliona złotych. Wyrazem 
wzrostu obrotu gotówkowego na wsi augustowskiej było powstanie w Au
gustowie dwóch banków: ludowego i spółdzielczego oraz założenie Kasy 
Stefczyka. Tak więc dopiero w okresie międzywojennym powstały wa
runki do kształtowania się lokalnego rynku zbytu na produkty rolne po
wiatu i po raz pierwszy powstały możliwości kontaktów gospodarczych 
z innymi częściami kraju. Rynek lokalny wyraźnie oddziaływał na roz
wój produkcji rolnej, upowszechnienie się nowych upraw i metod gospo
darowania na wsi augustowskiej. Rynek krajowy natomiast nie odegrał ta
kiej roli w rozwoju rolnictwa powiatu augustowskiego. Przeobrażenia go
spodarcze rolnictwa powiatu hamowane z jednej strony ograniczoną, ze 
względu na brak przemysłowego zaplecza chłonnością pozostałych ryn
ków, dla dokonania radykalnych zmian, napływ kapitałów na wieś, 
a z drugiej strony potęgujący się w okresie dwudzlestolecia przeludnie
niem w-si. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego liczba mieszkańców po
wiatu wzrosła o jedną trzecią. Brak przemysłu uniemożliwiał odpływ nad
miaru siły roboczej. Zahamowanie masowej emigracji zagranicznej w la
tach trzydziestych jeszcze bardziej spotęgowało to przeludnienie. Jedyne 
możliwości odpływu nadmiaru siły roboczej ze wsi dawało miasto Augu
stów. Otwierające się nowe możliwości pracy spowodowały szybki napływ 
ludności do miasta i podwoiły liczebność jego mieszkańców. Nie było ono 
jednak w starue wchłonąć całej nadwyżki ludzi zbędnych. 

5, Struktura gruntów. Najbardziej właściwe kierunki produkcji rolnej 
w istniejącym układzie warunków naturalnych 

Brak przemysłu, o którym już mówiliśmy, kwalifikował powiat augu
stowski siłą rzeczy do rzędu rejonów rolniczych. Nie oznaczało to wcale, 
że były tu szczególnie korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. Wprost 
przeciwnie, wszystkie czynniki naturalne, od których zależy produkcja 
rolna, jak np. struktura gruntów, jakość gleb i klimat, były tu wyjątko
wo nie sprzyjające tej produkcji. Przede wszystkim niekorzystna była 
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z punktu widzenia rolnictwa struktura gruntów. Prawie połowę ogólnej 

powierzchni powiatu zajmowały lasy, wody i nieużytki. 

Tablica pokazuje, że łącznie lasy, wody i nieużytki, a więc grunty nie 

nadające się pod uprawę, zajmowały 47,6°/o ogólnej powierzchni powiatu. 

Pozycję w strukturze gruntów zajmowały lasy, na które przypadało aż 

36,5°/o powierZ<:hni. W okresie międzywojennym były one już tylko pozo

stałością słynnej Puszczy Augustowskiej, która w niezbyt odległych 

czasach prawie całkowicie pokrywała te tereny. W połowie XIX w. można 

było spotkać jeszcze wzmianki o ostępach leśnych, rozpościerających się 

na zachód od miasta Augustowa 46. 

Rok 

1931 

% 

Tab l i c a  3 

Użytkowanie gruntów w powiecie augustowskim 
w 1931 r. w tys. ha*

I 
Powierzchnia 

ogó łem Ra-
zem 

! 
188222 I 98590 

100 I s2,4 

Użytki rolne Grun-1 
ty Sady 

orne I 
Łąki 

Pas- Las y 
twis-

ka 

I ' I I I 61639 1662 I 266021 8687 68769 i
32,81 o,9 : 14,1 4,6 I 36,5. 

' . I

Inne grunt y, 
wody 

nieużytki 

20863 

11,1 

• Wg danych Spisu powszechnego z 1931 r. Statystyka rolnicza 1930/Jl, Warszawa 

1932, GUS, str. 20, 

Wyrąb puszczy postępował stopniowo od zachodnich części powiatu 

ku wschodnim. Kierunek wyrębu nie był przypadkowy, lecz wyznaczały 

go znacznie lepsze gleby w zachodniej części powiatu. W okresie mię

dzywojennym puszcza rozciągała się już wyłącznie na wschód od Augu

stowa. Po stronie zachodniej pozostał tylko niewielki klin lasu; biegnie 

on wąskim pasem od Augustowa poprzez wieś Białobrzegi do Netty i koń

czy się tam 3,5-hektarowym Neckim Borkiem. Ten charakterystyczny 
kierunek wyrębu puszczy wyraźnie podzielił powiat na część wschodnią -

leśną i zachodnią - rolniczą, przy czym na pograniczu obu części znajdo

wało się miasto Augustów. 

Obok lasów niemałą pozycję wśród gruntów nie nadających się do 

rolniczego użytkowania zajmowały w powiecie wody i nieużytki. Łącznie 

z Kanałem Augustowskim przez powiat przepływało siedem rzek, w tym 

dwie spławne: Biebrza i Netta. Oprócz wód bieżących na terenie powiatu 

znajdowało się ponad 40 jezior. Pobrzeża rzek i jezior, zwłaszcza doliny 

Biebrzy i Netty, były zabagnione i stanowiły główną pozycję nieużytków 

40 „ ... W lasach ciągnących się na zachód ku wsi Dolistowu i rzeki Netty, w dzi

siejszej straży rządowej Woźnawiaś i lasach darowanych dóbr Netta, od \Vieków były 

ostępy grubej zwierzyny łownej .. .'', A. P o  ł u ja ń s k i, Wędrówki po guberni augu

stowskiej w celu naukowym odbyte, Warszav.7a 1859, str. 34. 
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rolnych. Kanał Augustowski odwodnił wprawdzie tereny przez które prze

pływał, jednakże brak systematycznej konserwacji dna i brzegów kanału 

oraz rzek kanałowych doprowadził do powstawania już w okresie między

wojennym wtórnych nieużytków. 

Pozostałe grunty nadające się do użytkowania rolniczego zajmowały 

tylko 52,�0/o ogólnej powierzchni powiatu. Również i sania struktura użyt

ków z punktu widzenia produkcji rolnej nie była korzystna, zwłaszcza 

dla produkcji roślinnej, ponieważ grunty orne obejmowały tylko 610/o 
powierzchni użytków. Pozostałe 39°/o ogólnej powierzchni użytków zaj

mowały łąki. Był to najniższy wskaźnik udziału gruntów ornych w struk

turze użytków rolnych w całym województwie i najniższy wskaźnik 

udziału użytków rolnych w ogólnej strukturze gruntów. Nie sprzyjające 

rozwojowi rolnictwa warunki tego rejonu, a zwłaszcza tradycyjnych kie

runków upraw, tj. zbożowych, stanowiły także słabe gleby i ostry klimat. 

Jak wiemy skrócony okres wegetacji, nasilenie opadów w okresie żniw, 

susze w okresie siewu zbóż oraz nadmierne nawilgocenie gleb nie sprzy

jały uprawom zbożowym. W tym układzie klimatycznym stosunkowo 

najlepsze warunki istniały dla upraw okopowych, pastewnych, motylko-

"'J'ch oraz wszelkiego rodzaju traw i mieszanek paszowych. 

Całość warunków naturalnych powiatu struktura użytków rolnych 

o przewadze łąk i pastwisk, słabe gleby, ostrość klimatu i jego duża wil

gotność - wskazywały wyraźnie, że najwłaściwszym kierunkiem rozwoju 

produkcji rolnej w powiecie powinny być uprawy zielone i oparta na nich 

hodowla bydła. Rozumieli to doskonale Niemcy, którzy w sąsiednich Pru

sach, gdzie podobne jest środowisko geograficzne do ziem i warunków kli

matycznych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, gospodarkę rolną opie

rali wyłącznie na produkcji hodowlanej, a grunty orne przeznaczali pod 

uprawę roślin motylkowych i silosowych, stanowiących podstawę surow

cową tej hodowli. Hodowla stanowi przecież wyższą formę gospodarowa

nia rolniczego, ponieważ pozwala przetworzyć wewnątrz gospodarstwa 

surowce roślinne w produkt wyższej wartości, tj. mięso, mleko i inne 

produkty pochodzenia zwierzęcego. Pozwala ona lepiej wykorzystać siły 

robocze w gospodarstwie oraz zwiększyć jego dochodowość. O kierunku 

rozwoju rolnictwa powiatu zadecydowały jednak nie warunki naturalne, 

które nakazywały hodowlę, lecz przede wszystkim warunki rynkowe. 

Głównym czynnikiem rozwoju gospodarki towarowej na wsi było istnie

nie rynków zbytu na wytwarzane produkty: bez nich produkcja na sprze

daż byłaby niemożliwa. Chłonność istniejących rynków zbytu wpływała 

na wielkość i kierunek rozwoju produkcji rolnej. W rejonie augustowskim 

w okresie międzywojennym kształtujące się rynki zbytu determinowały 

najmniej właściwe z punktu widzenia omówionych warunków natural

nych kierunki rozwoju produkcji rolnej powiatu, a mianowicie produkcję 

zbóż. 
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6. Wielkość i kierunki rozwoju produkcji rolnej w okresie 

międzywojennym 

505 

Omówiony poprzednio pewien postęp rolnictwa augustowskiego, który 
do czasu I wojny światowej dokonywał się głównie pod wpływem wzrostu 
spożycia wewnętrznego wsi, nie mógł dorównać postępowi rolnictwa 
w centralnych rejonach kraju, gdzie postęp ten odbywał się przede wszy
stkim pod wpływem bodźców rynkowych. Było to jedną z najważniejszych 
przyczyn ogólnego zacofania rolnictwa tych stron. Skutki tego zjawiska 
widoczne są jeszcze w chwili obecnej. Dopiero lokalny rynek zbytu na 
produkty rolne, który się zaczął formować i przybierać coraz bardziej 
realne kształty w okresie dwudziestolecia międzywojennego, stał się naj
bardziej istotny pod wpływem którego rolnictwo powiatu zaczęło się 
szybciej rozwijać niż w poprzednim okresie. Jednak tempo tego rozwoju 
przy istniejącym wtedy zacofaniu nie było tak wielkie, aby mogło zmniej
szyć dystans dzielący rolnictwo powiatu augustowskiego od centrum kraju. 

Pod wpływem rosnącego popytu, a więc warunków rynkowych, gospo
darstwa rolne zaczęły produkować na sprzedaż i w ten sposób gospodarka 
naturalna wsi augustowskiej zaczęła się przekształcać w gospodarkę to
warową. Proces ten dokonywał się w tym czasie, kiedy w całym kraju 
rozwiriął się już w rolnictwie system gospodarki towarowej i kapitali
stycznej. Wraz z rozwojem gospodarki towarowej wielkość i kierunki 
produkcji rolnej powiatu coraz bardziej uzależniały się od chłonności 
i trwałości tworzącego się rynku. Wszelkie wahania i zahamowania rynku 
znajdowały natychmiast odbicie w wielkości produkcji rolnej i tym sa
mym wzmacniały lub osłabiały rozwój gospodarki towarowej wsi. Jednak 
rynek ten był tylko rynkiem lokalnym, i to bez zaplecza przemysłowego. 
Dlatego też jego wpływ na rozwój rolnictwa w powiecie był daleko słabszy 
niż rynków lokalnych w uprzemysłowionych częściach kraju. Miał on wy
raźnie określony charakter: był to niemal "]łącznie rynek zboźowy. 
Stąd też okres międzywojenny charakteryzował się rozwojem produkcji 
zbożowej, chociaż warunki naturalne dawały lepsze możliwości rozwoju 
hodowli. 

a. Tr z y  p o d s t a w o w e  o k r e s y  r o z w o j u  p r o d u k c j i
r o  1 n e j. Należy podkreślić, że rynek ten w okresie 20-lecia międzywo
jennego podlegał identycznym wahaniom cyklicznym, jakie występowały 
w koniunkturze rynkowej całego kraju. W jego rozwoju wyodrębniały 

wyraźnie trzy okresy: pierwszy ·····- od 1921 do 1929 r. był okresem 
szybkiego rozwoju tego rynku; drugi, obejmujący lata 1930-1933, był 
okresem kryzysu i wreszcie trzeci okres, przypadający na lata 1934--1939, 
stanowił próbę ponownego ożywienia rynku, pozbawioną jednak tempa 
i dynamiki okresu pierwszego. Ściśle uzależniona od rynku produkcja 
rolna powiatu, zwłaszcza produkcja towarowa, ulegała takim samym cy-



506 B. FOTO\\.·rcz 

klicznym wahaniom, ja.k rynek. Pierwszy okres charakteryzował się dużą 
dynamiką rozwoju produkcji zbożowej, na którą rynek tego okresu zgła

szał największe zapotrzebowanie. Dynamikę tę pokazują poniższe wykresy. 

bp. 9 tg.. 'I 
'lDD 40 

100 Owiea 30 Pszenica 

llJQ 20 

50 JO 

"" W22 1923 "' IW. '""' w 7 /928 .... 1llii '*" 1sl1i 19!ii 1921 1*8 iłh 

ty.V if�9 .Jęczmieó 
z11to 4D JOOl 3IJ 

200 ,,, 

100 IO 

l�2l 1922 1$23 19!4 ,„. ill!!I „„ "'" 192$ 1924 „,,, 1926 1$27 wis ""' 
Ryc. 1. Produkcja globalna czterech zbóż w powiecie augustowskim w latach 1921-1928. 

W liczbach absolutnych różnice w wielkości produkcji w poszczegól

nych latacb przedstawiały się następująco: 

'fablica 4 Zb:iory zbóZ. w powiecie augustowskim w latach 1921-1929* ��odz�J ___ --i------„-------�„----zb1;;-;--J;;J:�t�cl;------- ---
-

zboża ! 1921 11922 i 1923 I i924 t 19lS , 1926 I 1927 J 1928 11929 
Pszenica .I 3s79I 63431 ss16'j s2;) 9230! 89091 s�3s[ 2oos1 34294 
Owies ; 594M

I 
798771161000 9868211!1362i 90660il16!94i136011199!20 Żyto 1130690 173636'2167891.115272!235792: 172782j! 937331165032,306996 �czmie�--! �6603 2��61 36037 263621 37000L�140l 340�L8275J 4527� 

" „Miesięcwik Statys:yczny'', r. L9ż:t, GUS, Warszawa 192:2, t. V, z • .3, str. lfi3; „�V.Uesięcz

nik Statystyczny", r. 19:23, GiSS, Warszawa 19Z3, z. 2, t. VI, str. 62; „Kwartalnik Statystyczny", 
r. 1924, GUS, Warszawa 1924, t. I, z. 1, str. 19, 24; „Kv.·ar'_;alnik Statystyczny", r. 1925, GUS, War
szawa 1925, t. II, z. 1, str. 132, 139; „Kwartalnik Statystyczny", r, 1!126, Gt:S, Warszawa 1926, t, 11!, 
z. 1, str. 32; ,,Kwartalnik Statystyczny", r. 1927, GUS, Warszawa 1927, t. lV, z. 1, str. 14S, '153; 
„Kwartaln:k Statysiyczny'', r. 1928, GUS, Warszawa lVZS, t. V, z. 1, str. 41; „Kv:artalnik Sta
tystyczny", r. 1929, GUS, Warszawa 1929, t. VI, str. 927; „Kwartalnik Stetystyczny'', r. 1930, GUS. 
Warszawa 1930, t. Vll, z. 1, str. !167. 

Z wykresów i danych widać wyraźnie, że największa dynamika wzro

stu c€chowala produkcję pszenicy i owsa tj. te rodzaje zbóż, na które był 

największy popyt w tym okresie. 
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Wzrost produkcji wynikał przede wszystkim ze zwiększonej wydaj
ności z hektara, która z roku na rok ulegała wzrostowi i w roku 1929 
osiągnęła najwyższy poziom w dwudziestoleciu. 

Tabli c a  5 

Wydajność zbóż w powiecie augustowskim w latach 1921-1929* 

Rodzaj 
zboża 

Pszen ica 

Owies 

Żyto 

Jęczm ień 

I Wydajność z hektam w kwintalach 

1921 1 1922 j 1923 j 1924 j 1925 j 1926 j 1927 j 1928 1929 

9,0 11,2 15,3 9,8 14,0 13,5 12,8 12,8 21,0 

9,1 8,7 16,5 9,7 11,0 9,0 11,4 12,2 17,9 

10,4 9,5 11,9 7,4 12,6 9,2 10,4 . 11,4 21,4 

9,7 10,4 13,2 9,5 13,4 12,9 12,2 12,0 14,3 

* Żródła o pracowania podano przy tablicy 4. 

Drugim czynnikiem, który wpłynął na wzrost zbiorów było zwiększe
nie się powierzchni zasiewów niektórych zbóż. Wzrost ten charaktery
styczny był szczególnie dla zbóż najbardziej towarowych, tj. pszenicy 
i owsa. 

T ab l i c a 6 

Powierzchnia zasiewów pszenicy i ows a  
w pow. augustowskim 

"'· roku 1921i1929* 

Rod zaj zboża 

Owies 

I 398 I 1658 

I 6533 111s1 

Pszenica 

,„ źródła - patrz przy tabl. 4. 

Jednocześnie w okresie tym wprowadzono do produkcji rolnej !lDwe 
uprawy. Były to przede wszystkim pasze zielone, łubin, a następnie 
w ostatnich latach tego okresu - uprawa tytoniu. Wszystkie te uprawy 
poza łubinem przyjęły się na stałe, wchodząc w zakres produkcji roślin
nej powiatu. 

Drugi okres, w którym na skutek kryzysu chłonność kształtującego 
się rynku została ograniczona, charakteryzował się dość gwałtownym 
spadkiem produkcji globalnej wszystkich upraw poza ziemniakami. Spa
dek produkcji zbóż przedstawiają poniższa tablica 7 i wykresy (ryc. 2). 

Spadek ten był spowodowany wyłącznie obniżeniem się wydajności 
z hektara, która - w związku ze zmniejszeniem się nakładów w rolnic
twie - zmalała w niektórych zbożach w tym okresie poniżej wydajności 
z roku 1922. 
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Część spadku wydajności w tym okresie rekompensowało zwiększenie 
povvierzchni zasianej, zwłaszcza pod uprawę pszęrricy, jęczmienia i ovvsa. 

Dzięki temu zwiększeniu powierzchni zasianej spadek ogólnej pro
dukcji zboża nie był tak gwałtowny, jak by to wynikało ze spadku wy
dajności z 1 ha. 

150 

100 

50 

311D 

IDO 

Tablica 7 
Zbiory zbóż w powiecie augustow3kim 

w l atach 1930-1933* 

Rodzaj Zbiory w q 
zboża 1930 1931 1932 1933 

Pszenica 30725 27424 26982 33405 
0.->'ies 152079 136115 84431 118722 
Żyto 173227 106600 132349 175304 
Jęczmień 37480 41548 43759 47680 

* „Kwartalnik Statystyczny", r. 1931, GUS, War

sza1.va 1931, t. VIII,_ z. 2, str. 427; „Statystyka Rolnicza" 
1930/31, GUS, Warszawa 1932, str. 43; „Statystyka Rol
nicza" 1931/32, GUS, Warszawa 1933, str. 53; „Statysty

ka Rolnicza" 1933, GUS, Warszawa 1934. 

Owies 

1829 1830 1931 JŚ32 1133 

iyto 

1929 1930 1931 1932 1933 

Psll!nica. 

• 

li 

1121 1880 „ ... 19.J3 

li 
40 
311 
20 
IO 

"" 1930 1931 1932 1933 
Ryc. 2. Produkcja globalna czterech zbóż w powiecie augustowskim w latach 

1929-1933. 
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Nieco odmienny był przebieg drugiego okresu w produkcji zwierzę

cej. W pierwszym roku kryzysu, 1930, nastąpił gwałtowny wzrost pogło

wia wszystkich r odzajów zwierząt, zwłaszcza trzody chlewnej, osiągając 
naj"-yższy poziom w dwudziestoleciu. Związany on był z powstaniem 

w gospodarstwach dużych nadwyżek towarowych zbóż i pasz, które wobec 

ograniczenia możliwości zbytu przeznaczono na hodowlę. 

150 

100 

100 

'I'abłica 8 
\.Vydajność zbóZ w powiecie augusto,,..,<skirn 

w roku 1922, 1931, 1932* 

Rodzaj z hektarn 

zbofu 1922 1931 1932 

Pszenica 11,2 9,6 10,3 

Owies 8,7 11,8 7,5 
Żyto 9,5 6,9 8,8 
Jęczn1ień 1C,4 ll,2 11,5 

"'„Miesięcznik Slntystyczny", r. 1923, z. 2, 
t. VI, str. $2, oraz „Statystyka Rolnicza" 1930/31, 
GUS, warsz�wa 1932, str. 3-l; „St<ttystyka Rolni
cza" 1931/32, GUS, \Varszawa 1933, str. 53. 

Owies 
30 

70 

10 

./ęczmien 

1932 1933 1934 .ltll5 19311 1937 1938 mz 193� 1934 1sas 1935 1937 1938 

Ryc. 3. Produkcja globalna czterech zbóż w pow lecie augustowskim v • .r latach 
1932-1939. 
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Trzeci okres był próbą wyjścia z trudności kryzysowych. Ogólna pro

dukcja powiatu uległa ponownemu zwiększeniu,' choć nie w takiej mierze, 

jak w okresie pierwszym. W ielkość jej ulegała cyklicznym wahaniom, 

charakteryzującym się dużymi spadkami produkcji w roku 1935 i 1937. 
Wzrost produkcji globalnej i jego wahania ukazują poniższa tablica 1 O 
i wykresy na str. 509: 

Tablica 9 

Pmvierzchnia zasiana pszenicy, jęc:tmienia i owsa 

w pmv. augustowskim w latach 1929�·�1932* 

Rodzaj I Powierzchnia w hektarach 

zboża I 1929 1930 1931 1932 

Pszenica ! 1658 2193 2867 2631 

Jęczmień 3161 3180 3715 3796 

Owies 
I 

11151 11238 11572 11266 

* żródlo - patrz 1ttbl. e. 

Wzrost zbiorów związany był wyłącznie ze zwiększeniem się ogólnej 

powierzchni pod uprawami. Od 1930 r. obserwować można powolne, sy

stematyczne zwiększanie się ogólnej powierzchni pod zasiewami. Ogólna 

powierzchnia upraw zbożowych wzrosła w latach 1930-1938 z 30 950 ha 
do 34 248 47• W ystępujące w tym okresie cykliczne wahania w globalnej 

wielkości zbiorów związane były wyłącznie z wahaniami wydajności 

Tablica 10 

Zbiory zbóż w powiecie augustcrw-skim w latach 1934--1938* 

Rodzaj Zbiorv w q 

zboża 1934 • 1935 1936 ' 1937 i 1938 

Pszen ica 28664 25975 32937 13705 34115 

Owies 87114 101049 129729 104424 141176 

Żyto 155917 136196 181800 142284 187490 

Jęczmień 34726 26006 43175 33841l 38267 

* „Statystyka RGlnict:a" 1934, GUS, Warszawa :935, str. 24; "Sta
tystyka Rolnicza" 19.15, GUS, ··iovarszawa 1936, str. 30; „SUltystyka 
Rolnicza" 1936, GUS, Ylarszawa 1937, str. 32; „Statystyka Rolnlcza•• 

1937, GUS, Warszawa 1938, str. 34, „Statystyka Rolnic2a" 1ros, GUS, 

Warszavla H!39, str. 27. 

z hektara, która spadła we wszystkich rodzajach podstawowych ziemio
płodów i kształtowała się niewiele wyżej niż w okresie lat kryzysowych, 

a w latach 1935 i 1937 osiągnęła najniższy poziom w okresie całego dwu
dziestolecia międzywojennego. Uwidacznia to tablica na str. 511: 

47 Patrz przypis do tabl. 11. 
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N a  podstawie przedstawionej tu krótkiej charakterystyki zbiorów, 
powierzchni i wydajności w trzech okresach można powiedzieć, że wy

raźny wzrost wydajności wszystkich zbóż w pierwszym okresie świadczył 

o poważnych próbach intensyfikacji produkcji rolnej. Lata kryzysu za

hamowały intensyfikację rolnictwa ustępując miejsca gospodarce eksten

sywnej, co znalazło wyraz w zwiększeniu powierzchni zasiewów. Było 

to możliwe dzięki przechodzeniu gospodarstw od ugorowania do płodo
zmianu. W trzecim okresie mimo pewnego wzrostu wydajności w dalszym 

ciągu dominowała gospodarka ekstensywna. 

Tablica 11 

\Vydajnośt zbóż w powiecie augustowskim 
w r-0ku 1935 i 1937* 

Rodzaje zbóż 
1935 

z hektara 
1937 

Pszenica 8,6 5,0 
Owies 8,8 8,5 
Żyto 8 ,7 9,0 
Jęczmień 6,8 9,1 

* „Statystyka Rolnicza" 1935, GUS, 

Warszawa 1936, str. 30; „Statystyka Rol
nicza" 1937, GUS, Warszawa 1938, str. 34. 

Abstrahując od wahań w wielkości produkcji w poszczególnych okre

sach, możemy twierdzić, że cały okres dwudziestolecia międzywojennego 

charakteryzował się ogólną tendencją wzrostu produkcji w stosunku do 

okresu sprzed I wojny światowej. Najwyższy wzrost cechowa! te kie

runki produkcji rolnej, na które rynek zgłaszał stałe zapotrzebowanie, 

a więc przede wszystkim na produkcję roślinną, a w jej ramach - zbo

żową. Popyt na zboża ukształtował się najwcześniej i ze zmiennym na

sileniem występował przez cały okres dwudziestolecia. Obejmował on 

wszystkie cztery rodzaje zbóż, a największym popytem cieszyły się owies 

i pszenica. W związku z tym oba te zboża wykazywały w okresie między

wojennym największy wzrost produkcji globalnej. Dochód z produkcji zbóż 

stanowił podstawę dochodów wsi augustowskiej. W Netcie np. wynosił 

on 880/o ogólnych dochodów z produkcji roślinnej. 

b. P r  o d  u k c  j a  roś 1 i n n a. Zbiory pszenicy w latach 1921 i 1938
wzrosły niemal dziesięciokrotnie z 3579 q do 34 115 q '"· Jak wiemy z po

przedniego rozdziału, do I wojny światowej uprawa pszenicy była w po

wiecie najniższa w kraju. Wiązało się to zarówno z nie sprzyjającymi wa-

4« „rvliesięcznik Statystyczny", r. 1922, o.c.1 t. V, z. 3, str. 163; ,,Statystyka Rolni
cza" 1938. o.e., str. 27. 
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runkami naturalnymi, jak i z brakiem tradycji spożycia przez ludność 
wiejską oraz brakiem rynków zbytu. Dopiero w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego w związku z powstaniem lokalnego zapotrzebowania na 
pszenicę produkcja jej w powiecie zaczęła wzrastać. Na podstawie kształ
towania się wielkości produkcji można ściśle ustalić rok, od którego gwał
townie wzrósł popyt na pszenicę. Był to rok 1928, w którym zbiory wy
niosły 20 tys. q. Do roku 1927 produkcja pszenicy wynosiła tylko 6-9 
tys. q rocznie. Ten dość wysoki poziom zbiorów utrzymywał się przez 
cały okres dwudziestolecia i wynosił 20-····34 tys. q rocznie. 

Produkcja pszenicy była produkcją najbardziej towarową i opłacalną 
ze wszystkich zbóż. Ceny pszenicy kształtowały się wyżej niż ceny żyta 

i owsa 49• Ze względu na stosunkowo wysokie ceny i rozwijający się ruch 
turystyczny pszenica miała stały popyt, nawet w okresie kryzysu. Mając 
możliwości zbytu rolnicy zwiększali jej zasiewy, aby przy spadku wy
dajności z hektara, związanym z brakiem nakładów inwestycyjnych 
w okresie kryzysu, zbiory jej utrzymać w rozmiarach potrzeb rynku. 

W związku z tym, że zapotrzebowanie v;ryprzedza!o podaż, całą produk
cję pszenicy poza niezbędnymi ilościami na zasiew wieś sprzedawała. 
Na przykład w 1934 r. sprzedaż pszenicy w Netcie wynosiła 59,6"/o ogól
nej produkcji"· Był to najwyższy wskaźnik towarowości spośród wszy
stkich rodzajów produkcji rolnej tej wsi. Pszenicę uprawiano podobnie 
jak żyto we wszystkich gospodarstwach bez wyjątku. Nawet mniejsze 
gospodarstwa, które nie uprawiały ani owsa, ani jęczmienia, uprawbly 
pszenicę. Dochód z pszenicy zajmował w Netcie największą pozycję 
w strukturze dochodów z produkcji roślinnej. W omawianym roku sta
nowi! on 30"/o ogólnego dochodu z produkcji roślinnej. Uprawa pszenicy 
wymagała nie tylko dobrych gleb, ale i umiejętności. Wpłynęło to na pod
niesienie się ogólnej kultury rolnej we wsiach, które ją uprawiały. 

Pszenica podobnie jak tytoń była uprawą, której produkcja przyjęła 
się i rozwinęła w powiecie wyłącznie pod wpływem rynku. Ze względu 
na to, że wymagała ona dobrych gleb, uprawiano ją tylko w kilku wsiach, 
położonych na najlepszych glebach. 

Drugą uprawą, której produkcja zwiększyła się pod wpływem rynku 
był owies. W przeciwieństwie do pszenicy jego .uprawa miała w powiecie 
stare tradycje. W okresie do 1 wojny światowej był on tutaj jedyną upra
wą. która miała określony rynek zbytu dzięki stacjonującym w Augusto
wie wojskom ułańskim. Toteż uprawa jego w związku z rosnącym w okre
sie dwudziestolecia popytem rozpowszechniła się w powiecie niezwykle 
szybko 51• Zwiększone zapotrzebowanie na owies datowało się już od 
pierwszych lat powojennych, o czym świadczą dane dotyczące wzrostu pr<r 

49 Cena 1 q pszenicy wynosiła 15-16 zł, żyta 13--14, owsa 12 zł. 
Ml Wg ankiety IGS z 1934 r. o.c. 
51 Patrz rozdział poprzedni. 
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dukcji owsa w tym okresie. Do 1929 r.  produkcja owsa wzrosła cztero
krotnie, następnie w okresie kryzysu spadła, aby znów się podnieść w trze
cim okresie. W latach krańcowych 1 g2g,.._ 1933 była ona trzykrotnie wyż
sza (1921 - 59 434 q, 1938 - 187 490 q 52). Szybkie upowszechnienie się 
produkcji owsa związane było nie tylko z tradycjami jego uprawy, ale 
również z jego małymi wymaganiami co do jakości gleb i łatwością upra
wy. Toteż w odróżnieniu od pszenicy uprawiano go we wszystkich wsiach 
powiatu, a tam gdzie się uprawa pszenicy nie udawała, był najbardziej 
towarową uprawą i stanowił podstawę dochodów tych wsi. Ceny owsa 
kształtowały _się poniżej cen pszenicy i żyta. Owies miał jednak nad ży
tem tę przewagę, że był na niego popyt. W Netcie uprawa owsa w struk
turze zasiewów zajmowała największą pozycję (35,5•/o). Ze względu jed
nak na niższe ceny w strukturze dochodów z produkcji zajmował dopiero 
drugą pozycję, stanowiąc 28% tego dochodu. W związku ze spożyciem 
wewnętrznym towarowość jeg;o była niższa niż towarowość pszenicy. 
W Netcie wynosiła 50,3"/o i była niższa o 1 0•/o od towarowości pszenicy""· 

żyto było najmniej towarowym zbożem uprawianym w tych stronach. 
Produkcja jego związana była głównie ze spożyciem ludności wiejskiej. 
Choć ceny żyta były wyższe niż 'np. owsa, niewielki popyt sprawiał, że 
sprzedawano go .stosunkowo mało w porównaniu np. z pszenicą i owsem, 
zwłaszcza we wsiach, które się specjalizowały w produkcji zbożowej. 
W łatach krańcowych 1922-1938 wielkość produkcji żyta była podobna 
i wynosiła w 1922 173 636 q, w 1938 - 187 490 q 54. W pierwszym 
okresie, który się zaznaczył dużym wzrostem wydajności wszystkich zbóż, 
w tym i żyta, po'IVierzchnia jego zasiewów zmniejszyła się z 18 tys. ha 

do 14 tys. ha, tj. o 22-0/o i utrzymywała się na tym poziomie do kryzysu, 
kiedy w związku ze spadkiem wydajności wzrosła ponownie do 16 tys. ha. 
Zmniejszanie się i zwiększanie uprawy żyta zależnie od wydajności z he
ktara związane było z koniecznością utrzymania określonego minimum 
produkcji żyta, niezbędnego do zaspokojenia spożycia wewnętrznego wsi. 
Jak wynika z kształtowania się produkcji żyta w okresie dwudziestolecia, 
należy przyjąć, że minimum to zamykało się w granicach 100-120 tys. q. 
Wszelka produkcja powyżej lub poniżej tego minimum powodowała 
zmniejszenie się bądź zwiększenie powierzchni jego uprawy. 

Spośród upraw zbożowych produkcja jęczmienia wykazała w dwu
dziestoleciu stosunkowo najmniejszy wzrost i najmniejsze wahania okre
sowe. W latach krańcowych wynosiła: w 1922 r. 28 446 g, w 1938 -

52 „Mies1ęC7..nik Statystyczny'' 1922� o.c., t. V, z. 3, str. 163 oraz „Statystyka Rolni
cza" 1938, o.c., str. 27. 

l>S Wg ankiety IGS z 1934 r. 
54 „Miesięcz.nik Statystyczny", luty 1923, o.c . •  str. 62 oraz „Statystyka Rolnicza" 

1938, o.c„ str. 27. 

S:t Sluclia i materiały 
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38 267 q ss, Był on uprawiany niemal wyłącznie na potrzeby wewnętrzne 
wsi. Razem z żytem i grochem stanowił podstawę wyżywienia ludności. 
Uprawiano tu wyłącznie jęczmień na kaszę, uprawa jęczmienia browar
niczego była nie znana ze względu na brak browarów. W okresie mię
dzywojennym przyjęły się w powiecie nowe, nie znane tutaj rodzaje 
upraw. Były to przede wszystkim rośliny motylkowe i tytoń. Wprowa
dzenie do płodozmianu pasz zielonych wynikało w równej mierze z wyma
gań rynku, jak i z potrzeb wewnętrznych samych gospodarstw. Stopnio

wa likwidacja ugorów możliwa była tylko przy zapewnieniu żywemu 
inwentarzowi nowej bazy paszowej w miejsce dawnego ugoru. Przecho
dzeniu więc wsi od gospodarki trójpolowej do płodozmianu towarzyszyło 
systematyczne zwiększanie się upraw paszowych. :"!asilenie tego wzrostu 
przypadło na lata trzydzieste, tj. na okres masowej komasacji. Stworzyła 
ona realne możliwości powiększenia powierzchni uprawowej o dawne 
ugory. 

W przyjmu.jącym się w powiecie cztero- i pięciopolowym płodozmianie 
uprawy paszowe następowały po uprawach jarych. Najwcześniej i naj
bardziej upowszechniła się uprawa koniczyny. W niewielkich ilościach 
uprawiano ją w tych stronach już w okresie I wojny światowej, były to 
jednak ilości minimalne. Szeroko zaczęto ją uprawiać dopiero w okresie 
międzywojennym, a zwłaszcza w Jatach trzydziestych tego okresu. :r esz
cze w roku 1928 powierzchnia jej zasiewów wynosiła mniej niż 100 ha, 
a w 1931 r. - już 2500 ha so. 

Uprawy pozostałych rodzajów pasz przyjęły się nieco później i roz
powszechniały się znacznie wolniej. Wykę i seradelę zaczęto uprawiać 
dopiero od roku 1929. Obszar tych upraw był znacznie mniejszy od ob
szaru zajętego pod koniczynę. W tym samym 1931 roku łączny obszar 
wyki i seradeli wynosił 701 ha, więc mniej niż 1/3 obszaru zasianego ko
niczyną 57, Pozostałe pasze zielone, jak peluszka i mieszanki zbożowe, 
zaczęto uprawiać dopiero od lat trzydziestych i przyjmowały się one rów
nież w tempie wolniejszym niż koniczyna. W sumie jednak ogólny obszar 
zajęty pod uprawy paszowe osiągnął pod koniec lat trzydziestych ponad 
4 tys. ha 58• Z upraw paszmvych w okresie międzywojennym nie przyjęły 
się natomiast zupełnie uprawy pastewne. Czyniono pewne próby sadzenia 
buraków pastewnych i innych, ze względu na ciężkie gleby nie przyjęły 
się one na szeroką skalę, a uprawa ich objęła zaledwie około 200 ha. 

Zapotrzebowanie na pasze i likwidacja ugorów wpłynęły również na 
bardziej racjonalną gospodarkę łąkami i pastwiskami. Były one z reguły 

55 „Miesięcznik Statystyczny" r. 1923, GUS, Warszawa 1923, z. 2, t, VI, str. il2; 

„Statystyka Rolnicza" 1938, GUS, Warszawa 1939, str. 27. 

55 „Kwartalnik Statystystyczny" r. 1929, o,c., t. VI, z. 2, str. 927i 
"

Statystyka Rolni

cza" 1930/31, GUS, Warsza\va 1932, str. 34. 

57 Tamże, 

58 �,Statystyka Rolnicza•� 1938,. o.c„ str. 27. 
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zabagnione i zakwaszone. W wielu wsiach po dokonaniu komasacji prze
prowadzono bJ'Ołecznie najbardziej niezbędne melioracje. W Netcie np. 
przekopano przez wszystkie łąki szeroki rów, zwany Węgorówką, którym 
odprowadzano stojącą wodę z łąk do Kanału Augustowskiego. W ten spo
sób osuszono najbardziej zabagnione w tej wsi łąki. Proces osuszania łąk 
przyśpieszył rosnący popyt na siano. W 1934 r. np. sprzedano w Netcie 
66,4 ton siana 59• Średnio za kwintal otrzymywano w tym roku 4 zł. Była
to jak na warunki lokaine dość wysoka cena, zwłaszcza jeśli się weźmie 
pod uwagę fakt, że produkcja jego wymagała stosunkowo niewielkich 
nakładów pieniężnych i robocizny. Dochody z pasz zielonych i siana zaj
mowały drugą pozycję po zbożach w dochodach z produkcji roślinnej wsi. 
W Netcie w 1934 r. stanowiły one 12.% tych dochodów. Popyt na pasze 
miał szczególne znaczenie dla tych wsi powiatu, które odznaczały się 
przewagą łąk i pastwisk. Były one głównymi dostawcami siana na rynek. 

Dość istotne zmiany zaszły w powiecie w zakresie upraw przemysło
wych. Do I wojny światowej jedyną uprawą przemysłową tych stron był 
len. Jego uprawa miała daleko sięgające tradycje, związane z rozwojem 
przędzalnictwa i tkactwa lnianego na Augustowszczyżnie. Z danych wy
nika, że uprawa lnu stanowiła tu 1/• ogólnego obszaru zajętego pod uprawę
lnu w całym Królestwie ao. W okresie dwudziestolecia w związku z za
nikaniem tkactwa i przędzalnictwa powierzchnia uprawy lnu zaczęła się 
zmniejszać z każdym rokiem od 600 ha w pierwszych latach do 500 w osta
tnich latach tego okresu. W jej miejsce natomiast przyjęła się i szybko 
upowszechniła nowa uprawa przemysłowa, a mianowicie tytoń. Wyma
gająca podobnie jak Jen dużych nakładów pracy, siłą rzeczy zaczęła coraz 
bardziej wypierać uprawę lnu. Duża pracochłonność nie pozwalała rolni
kom na jednoczesną uprawę obu tych roślin. Od momentu włączenia po
wiatu augustowskiego do jednego z trzech specjalnie wytypowanych 
w Polsce rejonów uprawy tutoniu, tj. od roku 1928, tytoń zaczął się tu 
szybko rozpowszechniać "'· Jednym z momentów sprzyjających jego upo
wszechnieniu był nadmiar sił roboczych w gospodarstwach. Dla okresu 
międzywojennego charakterystyczne jest w ogóle zjawisko przesuwania 
się bardziej pracochłonnych upraw, m.in. tytoniu, z zachodnich rejonów 
Polski, charakteryzujących się wyższym stopniem kultury i wysokimi 
kosztami pracy ludzkiej, do rejonów wschodnich, w których występował 
nadmiar siły roboczej. Rozpowszechnienie się uprawy tytoniu w powiecie 
w latach trzydziestych ilustruje zestawienie na str. 516. 

Zestawienie wykazuje nie tylko zwiększenie się powierzchni, ale 
i systematyczny wzrost wydajności z hektara, co niewątpliwie świadczyło 

" Wg danych ankiety IGS z 1934 r., o.c. 
so Stosunki rolnicze Królestwa Kongreso\'\rego, o.c., str. 338. 
51 St. Z a r e m b a, Uprawa tytoniu w Polsce, •• Kwartalnik Statystyczny„ r. 1929� 

t. vr. z. 2, str, 951. 
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o podnoszeniu się umiejętności uprawy tytoniu. Upowszechnienie się upra
wy tytoniu związane było głównie z jego opłacalnością. Był on najbar
dziej opłacalną uprawą w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Niewielka działka {10--25 arów) dawała czystego dochodu od 200--400 zł, 

gdy np. pszenica przy dobrej nawet wydajności 20 q, jaką uzyskano 

T a b l i c a  12 

Uprawa tytoniu w powlecie augustowskim w łatach 19�2-1938* 

Wyszcze-
gółnienie 

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Powierzchnia 

137 ! i I 
zasiana w he- 1 1 1  199 266 ' 321 . 375 +80 
ktarach 

I sJH 1106+0 Zbiory w q 2260 2955 i 4575 : 5091 13495 

'Vydajność 20,4 21,6 ! 23,0 I 19,1 25,9 : 28,4 28.1 

z:t ha w q i 
� „Statystyka Rolnicza" 193Jf32, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 

1938, o.c. 

w Netcie w 1934 r., i przy notowanym tam wskaźniku towarowości 60°/o 
dała tylko 180 zł, i to z całego ha. Toteż mimo dość znacznych środków 
pieniężnych potrzebnych na założenie plantacji, budowę inspektów, 
suszarni itp. - oraz dużych nakładów pracy i wysokich wymogów sta
wianych plantatorom, o koncesję na uprawę tytoniu ubiegało się wielu 
rolników. Ilość koncesji była ograniczona. Gdyby nie te ogranlczenia, 
tytoń najprawdopodobniej rozpowszechniłby się jeszcze bardziej. Tytoń 
jak żadna inna z dotychczasowych upraw stał się wyłącznie rośliną towa
rową. Zgodnie z umową, która przewidywała dostawę towaru siewnego 
przez państwo, sto procent jego produkcji przeznaczone było na sprzedaż. 
Była to w powiecie jedyna uprawa, która bez względu na wielkość zbio
rów miała zapewniony zbyt. Poza tym w przeciwieństwie do innej pro
dukcji towarowej tytoń miał ceny stałe, niezależne od wahań rynku lo
kalnego. 

c. P r  o d  u k c  j a z w i e  r z ę c a. Drugim podstawowym działem pro
dukcji rolnej była hodowla. W powiecie augustowskim w okresie między
wojennym odgrywała ona w dalszym ciągu rolę drugorzędną po uprawach 
roślinnych. Jednakże stosunek rolników do niej zmienił się. Zaczęto trak
tować ją jak jedną z niezbędnych części składowych produkcji gospo
darstw. Zrozumienie znaczenia tej produkcji wypływało przede wszystkim 
z ukształtowania się rynku, potem zaś od nowych własnych potrzeb 
gospodarstw. Nadal. najwięcej wagi przywiązywano do hodowli koni, po
dobnie jak do I wojny światowej, z tym że obecnie związane to było 
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nie tylko z rolą konia w gospodarstwie jako siły pociągowej, ale także 
z istnieniem dość chłonnego rynku na konie w związku z masowym wy
rębem i wywozem drewna z Puszczy Augustowskiej. Przed I wojną 
światową powiat augustowski w Królestwie nie należał do powiatów 
najbardziej zasobnych w konie. Przeciętnie przypadało tu na 1 km' 5-6 
koni; był to najniższy wskaźnik kraju 62. Związane to było po pierwsze -
z powszechnym jeszcze używaniem wołów do cięższych prac polowych 
i po drugie - z gospodarką trójpolową, która zmniejszała powierzchnię 
zasiewów o 1;3 w stosunku do gruntów ornych. 

W okresie międzywojennym w związku ze zwiększeniem się powierz
chni upraw oraz całkowitym wyeliminowaniem wołów znaczenie konia 
w gospodarstwach bardzo wzrosło. Stan pogłowia koni w powiecie w latach 
1907-1930 wzrósł prawie dwukrotnie: z 1 1  326 do 20 293 sztuk •3. W okre
sie kryzysu nastąpił spadek pogłowia koni. Poziom pogłowia z lat kry
zysowych utrzymał się już do końca dwudziestolecia. Sprzedaż koni 
stanowiła jedną z istotnych pozycji w dochodach gospodarstw. Na przy
kład, w roku 1934, a więc w roku, w którym - jak wiemy - popyt na 
konie już zmalał, w Netcie sprzedano ich 64 sztuki, za które otrzymano 
sumę 1 1  360 zł 64. Cena konia kształtowała się bardzo różnie, zależnie 
od jego wartości, od 100-650 zł za sztukę. Były to stosunkowo wysokie 
ceny w porównaniu np. z cenami bydła. Za krowę płacono w tym samym 
okresie 40-150 zł •5• Toteż przy istniejącym popycie hodowla koni była 
na Augustowszczyźnie najbardziej opłacalną z hodowli, zwłaszcza że 
warunki naturalne, tj. duża ilość łąk i pastwisk oraz duża produkcja owsa 
bardzo jej sprzyjały. 

Najbardziej zmienił się jednak stosunek do hodowli bydła i trzody 
chlewnej. Hodowla bydła nabrała w gospodarstwach właściwego znaczenia. 
W związku z wprowadzeniem płodozmianu niezwykle wzrosła w gospo
darstwach waga obornika, bez którego uprawa dawnych ugorów byłaby 
niemożliwa. Również wprowadzenie do płodozmianu takich upraw, jak 
ziemniaki i pasze zielone, szczególnie zaś tytoniu, wymagało intensywnego 
nawożenia. 

W okresie gospodarki trójpolowej ilość uzyskiwanego obornika była 
niewielka, a jakość bardzo zła. Związane to było z systemem żywienia 
i trzymania bydła. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni pasło się ono 
na ugorach. Okres przebywania bydła w oborze, równoznaczny z okre
sem produkcji obornika, sprowadzał się wyłącznie do zimy, gdyż w okresie 

52 Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego, o.c., str. 371. 
63 Koniewodstwo i skotowodstwo w 10 guberniach Carstwa Polskiego w 1907 ga

du, Trudy Warszawskogo Statisticzeskogo Komitieta, wyp. XXXV!, oraz „Kwartalnik 
Statystyczny" r. 1931, t.· v111, z. 2, str. 480. 

64 Wg danych ankiety !GS z 1934, o.c. 
65 Tamże. 
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wypasu pozostawało ono na noc na polu lub w odkrytych zagrodach 
przy zabudowaniach. Najczęściej przywiązywano je na noc do drzew 

w sadzie. Wytrzymałe na zimno, włochate bydło tutejsze doskonale zno
siło ostry klimat i nawet w okresie przymrozków mogło pozostać na noc 

na dworze. Ten system trzymania bydła wynikał z braku słomy, zwłaszcza 
w okresie przedomlotowym, niezbędnej w oborze na podściółkę. Nawet 
w czasie zimy bydło było skąpo podściełane i zazwyczaj stało w wilgotnym 
nawozie. Było to szkodliwe nie tylko dla samego bydła, ale i pogarszało 
jakość nawozów, ponieważ utrudniało procesy fermentacyjne i gnilne. 

Zrywając z systemem gospodarki trójpolowej gospodarstwa zmuszone 
były przejść na inne metody karmienia i trzymania bydła. Krótszy wy
pas, specjalne dokarmianie, dłuższe przebywanie w oborze, stosowanie 
większych ilości podściółki, możliwe przy obserwowanym wzroście pro

dukcji zbożowej, wpłynęły na zwiększenie się ilości i polepszenie jakości 
obornika. Jednocześnie dłuższy okres przebywania bydła w oborze stwa
rza! warunki do jesiennego nawożenia pól, które w gospodarce rolnej 

ma \Viększe znaczenie niż nawożenie wiosenne, ponieważ obornik} 
leżąc przez całą zimę w glebie przechodzi korzystne dla roślin procesy 
chemiczne i strukturalne. Bardziej racjonalna hodowla stała się dla go
spodarstw koniecznością, a obserw�o,vany w powiecie wzrost znaczenia 
hodowli w gospodarstwach dał w wyniku jej racjonalizację i zwiększył 
stan pogłowia. 

Drugim czynnikiem, który wpłynął na zmianę stosunku rolników do 
hodowli, było uruchomienie w Augustowie rzeźni miejskiej i związany 

z tym zwiększony popyt na bydło rzeźne, głównie cielęta. Czynnik ten 
wpłynął przede wszystkim na wzrost pogłowia bydła, które w porównaniu 
z okresem sprzed I wojny światowej wzrosło więcej niż dwukrotnie. 
W 1907 r. pogłowie bydła rogatego liczyło 1 3  OOO sztuk, w latach trzy
dziestych zaś kształtowało się w granicach 26-33 tys. sztuk 06• Od roku 

1 927, tj.  od daty uruchomienia rzeźni, skup bydła rzeźnego wzrósł wielo
krotnie. lJwidacznia to zestawienie uboju bydła za lata 1 927-1932 (tabl. 1 3  
na str. 519). 

Dochód ze sprzedaźy bydła stanowił jeden z najważniejszych bodźców 
zwiększenia hodowli w powiecie. W Netcie np. zajmował on równorzędną 
pozycję z dochodem ze sprzedaży koni. W 1 934 r. sprzedano tu łącznie 
188 sztuk bydła za sumę 1 1  334 zł 67• 

Trzecim czynnikiem, który wpłynął na wzrost pogłowia i znaczenia 
hodowli w gospodarstwach, były korzyści płynące ze sprzedaży mleka 
i jego produktów, miały one jednak znaczenie tylko dla wsi położonych 
w pobliżu Augustowa. W sprzedaży mleka wyspecj alizowała się np. wieś 

1111 Konie\vodstwo i skotowodstwo ... , o.c.1 str. 480 oraz „Statystyka Rolnicza" za 

lata 1931-1938, o.c. 
"' Wg danych ankiety !GS z 1934, o.c. 
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Żarnowo, położona najbliżej miasta. Popyt na mleko, związany ściśle 
z rozwojem miasta i turystyki, zwiększył się dopiero w latach trzydzie
stych. Bardziej zorganizowany charakter nadało mu założenie w 1 936 
roku spółdzielni mleczarskiej w Augustowie. Mając dość wygodne połą
czenie z Augustowem, Netta również uczestniczyła w sprzedaży mleka. 
W 1934 r. dochód ze sprzedaży mleka, masła i sera wyniósł w Netcie 
1 3  529 zł. W ten sposób łączny dochód z hodowli bydła rogatego wyniósł 
w Netcie w 1934 roku 24 863 zł i stanowił 53,2°/o ogólnego dochodu, 
uzyskanego z całej sprzedaży produkcji zwierzęcej. Wszystkie wyżej 
omówione czynniki wpłynęły na zmianę stosunku rolników do hodowli 
bydła, która przestała odgrywać wyłącznie rolę „babskiego zajęcia". Nie
mniej jednak w stosunku do możliwości produkcyjnych powiatu tempo 
rozwoju hodowli bydła było niedostateczne. 

Wyszcze
gólnienie 

Krowy 
w tym: cielęta 

Trzoda 
chlewna 

I 
I 

T a b l i c a 13 

U bój bydła w powiecie augustowskim 
w latach 1927-1932* 

W sztukach 

1927 i 192s I 1929 t 1931 

I 
bez IV 

kwartału 
3726 4255 5238 I 7869 

2472 3110 3673 5454 

1990 10336 6280 11220 

I 

1932 

I 
' 

I I 6503 

I 3952 
8008 

' 

i 
* „Kwartalnik Statystyczny", r. 1928, o.c., t. V, z. 3; „Statystyka 

Uboju Bydła", r. 1929, GUS, Warszawa 1930; „Ubój zwierząt Gospo
darskich w roku 1931'', GUS, Warszawa 1933; „Ubój Zwierząt Gospo
darskich w roku 1932", GUS, Warsza\va 1934. 

Od momentu uruchomienia rzeźni, która stworzyła dość chłonny rynek 
również na trzodę chlewną, zmienił się zasadniczo także stosunek rolni
ków do hodowli trzody chlewnej. Wzrost chłonności rynku w zależności 
od uruchomienia rzeźni charakteryzują dane ubojowe trzody chlewnej 68. 
Popyt na trzodę wpłynął radykalnie na wzrost jej pogłowia, które w sto
sunku do okresu sp�zed I wojny światowej wzrosło sześcio-, a w ostatnich 
latach siedmiokrotnie ( 1907 r. - 4875 sztuk, 1931 - 29 354, 1 938 r. -

37 1 90) "· Metody chowu świń przybrały bardziej zorganizowane formy. 
Rozpoczęto, wydaje się, racjonalny tucz trzody w porównaniu z dzikim 
wypasem w okresie poprzednim. Zwiększenie się hodowli trzody chlewnej 

68 Patrz tablica 14. 
69 Koniewodstwo i skotowodstwo ...• o.c., str. 480; „Statystyka Rolnicza" 1930/31, 

o.c., str. 34; 01Statystyka Rolnicza" 1938, o.c., str. 27. 



520 B . .FOTOWICZ 

zmusiło gospodarstwa do powiększenia areału uprawy ziemniaków. Po

niższe zestawienie wykazuje wzrost zbiorów ziemniaków w powiecie 

augustowskim w okresie rozwoju hodowli trzody ehlewnej. 

Ziemniak był jedyną uprawą, która się zwiększyła niezależnie od 
jego towarowości. Sprzedaż ziemniaków była niewielka, ograniczała się 
w zasadzie do rynku lokalnego. Statystyka PKP podaje, że wywożono 

z powiatu niewielkie jedynie ilości ziemniaków, i to tylko w niektórych 
latach. W 1931 r. sprzedano w Netcie 1 2,4°/o ogólnego zbioru ziemniaków. 
Należy przy tym pamiętać, że stosunkowo nieduża odległość Netty od 
Augustowa stwarzała sprzedaży sprzyjające warunki. 

\Vyszcze
gólnienie 

Zieni.niaki 

1932 

876227 

T a b i i c a  14 

Zbiory z1emniak:ffiv w powiecie augustov/skim 
w latach 1932-1938* 

1933 1934 

931973 1 107123 

1933 1936 1937 1938 

878666 1192985 1485417 116.f.502 

* „Statystyka Rolnicza" za lata 1932---1833 o.c. 

Z przytoczonych danych wynika, że nie wykorzystano wszystkich 
możliwości rozwoju zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Zbyt 
późno powstał lokalny rynek zbytu, a więc nie mógł wywrzeć na rol
nictwo takiego wpływu, jak np. w powiatach rolniczych, położonych 
bliżej większych ośrodków przemysłowych i miejskich. Szczególnych 

możliwości rozwoju hodowli, której sprzyjały warunki naturalne, nie 
wykorzystano. Wewnętrzny rynek powiatu przy rolniczym charakterze 

miasta Augustowa był zbyt słaby, by mógł stworzyć zapotrzebowanie 

na produkty mięsne. Tego zapotrzebowania nie stwarzał również rynek 
centralny ani sąsiednie powiaty, w których także nie było większych 
ośrodków przemysłowych i miejskich. 

Na przykładzie wsi Netty \'oidać, jak charakter rynku oddziaływał 

na produkcję rolną, faworyzując wyraźnie produkcję roślinną, a w jej 
ramach zbożową. Uprawy zbożowe zajmowały w niej 64°/o ogólnej po

wierzchni gruntów ornych. W strukturze upraw dominowały najbardziej 

zboża towarowe, tj. owies, który zajmował 35,3"/o, i pszenica - 31,40/o 
powierzchni. Towarowość pszenicy wynosiła 59,6•/o, owsa 50,3°/o. W zwią
zku z tym udział pszenicy i owsa w dochodach był największy i wynosił 
330/o ogólnych dochodów wsi. gdy tymczasem wszystkie dochody z całej 
produkcji zwierzęcej wynosiły 46"io ogólnych dochodów 70• 

7\ł Wg danych ankiety 1GS z 1934, o.c. 
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7. Zmiany w metodach gospodarowania 

Dążąc do zwiększenia ilości sprzedawanych płodów rolnych starali się 
rolnicy osiągnąć większą wydajność z ha, jak było w pierwszym okresie 
(pierwsze próby intensyfikacji), i do zwiększenia powierzchni upraw, co 
było charakterystyczne dla drugiego i trzeciego okresu. Rozwój gospo
darki towarowej stawiał wieś przed koniecznością zerwania z tradycyjnym 
systemem gospodarowania, zwłaszcza z trójpolowym systemem uprawy. 
Warunki po temu dojrzewały już od dawna. Przyrost ludności wiejskiej 
o przeszło 1/3 i przeludnienie wsi oraz związane z nim zmniejszanie się 
wielkich gospodarstw stworzyło dostateczny zasób siły roboczej, aby go
spodarstwo mogło obrobić całą posiadaną ziemię. Wprowadzenie narzędzi 
żelaznych umożliwiło uprawy na większej powierzchni, gospodarka zaś 
obornikiem i nawozami sztucznymi pozwalała wyeliminować ugorowanie. 
O ostatecznym jednak zerwaniu z systemem trójpolowym zadecydował 
czynnik ekonomiczny, tj. kształtujący się rynek zbytu na produkty rolne. 

Na proces masowej likwidacji ugorów i zwiększenie powierzchni za
siewów, obserwowany w drugim i trzecim okresie, wpłynęła również 
zwiększona ilość narzędzi żelaznych do uprawy roli i prostych maszyn 
rolniczych w pierwszym okresie. Z danych ankiety IGS wynika, że naj
więcej narzędzi i maszyn wieś Netta zakupiła w latach 1924-1930, a 
szczyt nasilenia tego przypadał na lata 1927-1929. W latach 1931-1934 

zakup spadł gwałtownie niemal do zera, co było związane z kryzysem, 
który ograniczył dopływ pieniędzy. N aj więcej zakupiono narzędzi do 
bezpośredniej obróbki ziemi, a mianowicie: 101 konnych pługów, 206 bron 
zwykłych i sprężynowych, 30 radeł, a także maszyny służące do sprzętu 
i omłotów zbóż; m.in. 3 żniwiarki konne, 24 młocarnie, 30 wialni, 30  kie
ratów, 47 sieczkarni. Najmniej natomiast zakupiono maszyn do uspraw
nienia hodowli i przetwórstwa mlecznego, bo tylko 1 wirówkę do mleka 
i 2 parniki do ziemniaków 71. Już rodzaj zakupionych maszyn potwierdza 
zbożowy charakter produkcji rolnej. Zakupione narzędzia i maszyny 
stworzyły podstawy do zagospodarowania ugorów i podniesienia wydaj
ności. Przerwany przez kryzys maśowy zakup narzędzi i maszyn zahamo
wał do końca okresu międzywojennego proces wyposażenia się wsi augu
stowskiej w niezbędne maszyny i narzędzia rolnicze. Było to jedną z przy
czyn spadku wydajności produkcji roślinnej w latach kryzysowych 
i późniejszych. Jednocześnie w pierwszym okresie zaczęto stosować na 
szerszą skalę nawozy sztuczne. Od roku 1926, w którym zakup nawozów 
sztucznych wynosił 255 ton, z każdym rokiem stosowano ich coraz wię
cej, w 1930 r. zakupiono już 510 ton 72. W następnych latach kryzysowych 

11 Wg danych ankiety IGS z 1934, o.c. 
72 „Roczniki Statystyczne PKP", o.c., dla lat 1924-1929, cz. VII; dla lat 1930-1934, 

cz. IV. . 
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zakupy znacznie się zmniejszyły i wynosiły np'. w 1933 r. - już tylko 
292 tony, przy czym większość z nich przeznaczona była w latach trzy
dziestych do nawożenia gruntów pod uprawę tytoniu. 

Ograniczony kryzysem napływ pieniędzy zahamował rozpoczęty w 
pierwszym okresie proces intensyfikacji rolnictwa. Stąd też gospodarstwa, 
chcąc utrzymać osiągnięty w tym okresie poziom produkcji, zmuszone 
były zwiększyć powierzchnię upraw. To spra-wiło, że problem komasacji 
spotykał się w powiecie z poparciem, a nawet inicjatywą oddolną samych 
rolników. W latach trzydziestych przeprowadzono w całym powiecie 
powszechną komasację gruntów. Tylko w siedmiu wsiach nie zdołano jej 
zakończyć z powodu wybuchu drugiej wojny światowej. Obecnie są to 
jedyne wsie w powiecie, które dotychczas mają grunty w szachownicy. 

Proces komasacji gruntów w powiecie był opóźniony w stosunku do 
całego Królestwa, gdzie w związku z rozwojem kapitalizmu w rolnictwie 
problem ten wyłonił się już w XIX wieku; nasilone formy przybrał on 
w latach 1911-1915, a przerwała go I wojna światowa. W powiecie 
augustowskim dokonywano wyłącznie komasacji w tak zwanym układzie 
kolonijnym. Polegał on na tym, że gospodarstwo otrzymywało w jednym 
kawałku całość gruntów. Komasacja w ukladzie kolonijnym związana była 
z istnieniem szachownicy rozwleczonej. W Netcie np. mechanizm koma
sacji, typowy dla całego powiatu, był następujący: każdą z trzech dawnych 
niw dzielono na dwie części; w ten sposób otrzymywano 6 pól szerokości 
półkilometrowej. Każde gospodarstwo otrzymyv;ało ziemię w jednym 
kawałku . Część gospodarstw otrzymała ziemię w pasach leżących po obu 
stronach drogi, pozostałe zaś w innych pasach, położonych dalej od 
głównej drogi i noszących nazwę kolonii. Przeprowadzenie komasacji 
gruntów stworzyło realne warunki do przejścia od gospodarki trójpolo
wej do racjonalnego płodozmianu. Proces ten nie dokonywał się jednak 
mechanicznie i data przeprowadzenia komasacji w danej wsi nie stano
wiła jakiejś konkretnej granicy między tradycyjnymi a postępowymi 
metodami gospodarowania, ponieważ zarówno postępowe metody były 
wprowadzone już przed komasacją, a zwyczaj ugorowania utrzymał się 
w niektórych gospodarstwach po komasacji aż do II wojny światowej. 

W roku 1934 tj. w siedem lat od momentu przeprowadzenia komasacji, 
w Netcie na 1 1 5  gospodarstw 81 w dalszym ciągu pozostawiało ugory, 
zmniejszyła się jedynie ich powierzchnia. Nie stanowiły one już klasy
cznej 1/3 gruntów ornych, lecz mniejszą część. W omawianym roku po
wierzchnia ugorująca w Netcie wynosiła 12,7% gruntów ornych. Naj
szybciej zrywały z tradycją ugorowania gospodarstwa najmniejsze. Na ogól
ną liczbę 1 4  gospodarstw w grupie obszarowej 1-5 ha nie ugorowało 1 2,

natomiast w'Śród 25 gosp,odaxstw powyżej 1 5  ha -- tylko dwa. 
Powolny proces zrywania dużych gospodarstw z systemem ugorowania 

zależał od wielu przyczyn, często niezależnych od rolników. Do naj-



ROLNICTWO W LATACH 191 9-1939 523 

bardziej istotnych przyczyn należał niedobór pasz i nawozów w dużych 
gospodarstwach. Wygląda to na paradoks, jeśli się weźmie pod uwagę 
warunki naturalne powiatu, w którym przewaga łąk i pastwisk umożli
wia przecież hodowlę bydła. Jednakże zabagnione i zakwaszone łąki 
w Netcie nie mogły całkowicie zaspokoić rosnących potrzeb wsi. Duże 
gospodarstwa, które miały więcej żywego inwentarza, zmus?.one były 
siłą rzeczy do częściowego wypasania bydła na ugorach. Dopiero prze
kopanie Węgorówki i częściowe osuszenie i odwodnienie łąk zwiększyło 
naturalną powierzCb.nię do wypasania. Od tego momentu proces odcho
dzenia od metod ugorowania przybrał w Netcie na sile. 

Drugą nie mniej istotną przyczyną, która utrudniała dużym gospo
darstwom całkowite przejście na płodozmian, była niewystarczająca na 
wszystkie pola ilość obornika. Dopiero zmiany w sposobie chowu bydła 
rogatego stworzyły możliwości nawożenia wszystkich pól. Na ogół jednak 
w zdecydowanej większości gospodarstw \v Netcie zerwano ze stosowa
niem klasycznej trójpolówki, tj. pozostawianiem 1/3 gruntów na ugór. 
W całej Netcie tylko 10 gospodarstw pozostało wiernych tej tradycji "· 
Nie koncentrowały się one w jakiejś określonej obszarowej grupie go
spodarstw, lecz rekrutowały się ze wszystkich grup. Były to przeważnie 
gospodarstwa prowadzone przez starszych ludzi, a przywiązanie do tra
dycji systemu trójpolowego było silniejsze niż chęć uzyskania korzyści 
płynących z nowych metod gospodarowania. 

Początkowo w całym powiecie na wzór Polski centralnej zaczęto na 
ugorach siać łubin. Wkrótce jednak zorientowano się, że na ciężkich, gli
niastych glebach tutejszych uprawa łubinu nie ma żadnych szans powo
dzenia. W związku z tym stopniowo zaniechano jego uprawy i siano go 
w dalszym ciągu j edynie na piaszczystych glebach południowej części po
wiatu. W Netcie uprawa łubinu zupełnie się nie przyjęła, choć na początku 
lat trzydziestych czyniono pewne próby. Zamiast łubinu zaczęto siać 
koniczynę oraz niewielkie ilości wyki i seradeli. 

W wyniku likwidacji ugorów ogólna powierzchnia gruntów ornych 
w powiecie wzrosła średnio o 16-18'0/o, "· Umożliwiło to, jak wiemy, zwię
kszenie globalnej produkcji roślinnej, a w okresach gwałtownego spadku 
wydajności, spowodowanego zmniejszeniem się nakładów finansowych 
utrzymanie jej na poziomie nie zmienionym. 

8. Rozwój szkolnictwa wiejskiego 

Zmiany w metodach gospodarowania w powiecie były możliwe dzięki 
temu, ze w okresie międzywojennym rozszerzyła się w porównaniu z okre-

" Wg ankiety !GS z 1934, o.c. 

'H „Statystyka Rolnicza" 1930/31, o.c., str. 64; „Statystyka Rolnicza" 19381 o.c. 
str. 27. 
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sem wczesmeJszym sieć szkolnictwa powszechnego. W roku szkolnym 

1 930/31 każda gromada miała co najmniej jedną publiczną szkolę po
wszechną. Były to głównie szkoły jedno, dwu- i trzyklasowe. Na 98 wszy

stkich szkól w powiecie w 1930/31 jednoklasowych było 48, dwuklaso

wych - 29, trzyklasowych - 1 1 ,  pięcioklasowych - 1 ,  siedmioklaso
wych - 5. Spośród szkól siedmioklasowych tylko dwie znajdowały się 
na wsi; pozostałe koncentrowały się w Augustowie1 przy czym dwie z nich, 
prywatne, przeznaczone były wyłącznie dla młodzieży żydowskiej. Do 
wszystkich tych szkół łącznie uczęszczało 9485 uczniów, tj. prawie wszy
stka młodzież podlegająca obowiązkowi szkolnemu w ramach istniejącego 
systemu nauczania 75. 

Obowiązujący w powiecie system szkolnictwa dawał jedynie elemen
tarne wykształcenie, tj. umiejętność czytania i pisania. Niemniej jednak 

dzięki temu zmniejszył się znacznie w całym powiecie analfabetyzm -
z 311°/o w 1921 r. do 19,8°/o w 1931 roku "· Nie było w powiecie ani jednej
szkoły średniej ogólnokształcącej. Konsekwencją tego był bardzo niski 
wskaźnik wykształcenia średniego. W roku 1921 zaledwie 1 ,4°/o ludności 
powiatu legitymowała się ukończoną szkolą średnią. W ciągu dziesięciu 
lat 1 921-1931 wskaźnik ten wzrósł tylko do 2,1"/o "· Najbliższa szkoła 

średnia ogólnokształcąca znajdowała się w Suwałkach. Na terenie powiatu 
nie było żadnych stałych kursów rolniczych na poziomie siedmioklasowym 
czy półśrednim, które przygotowałyby młodzież do zawodu rolnika. 

W Augustowie czynne były tylko kilkumiesięczne prywatne kursy kroju 
i szycia dla dziewcząt i handlowe wyłącznie dla młodzieży żydowskiej. 

Rozwój szkolnictwa hamowała w dużej mierze niedostateczna ilość 
nauczycieli. W 1930 r. w całym powiecie było tylko 185 nauczycieli na 
74 751 ludności. Dla rozwiązania tego problemu zorganizowano w Augu

stowie w latach dwudziestych Seminarium Nauczycielskie im. G. Pira
mowicza; w okresie międzywojennym wykształciło ono liczną kadrę nau
czycieli, dzięki której możliwy był szybki rozwój siedmioklasowego szkol
nictwa podstawowego w okresie Polski Ludowej. 

Seminarium było dostępne także dla młodzieży wiejskiej, ponieważ 
miało internat i prowadziło specjalny kurs przygotowawczy dla tej części 
młodzieży, która nie miała pełnego przygotowania podstawowego. Cie
szyło się ono w powiecie i okolicach dużym uznaniem opinii społecznej, 

gdyż wychowanie przyszłych nauczycieli opierano w nim na tradycjach 
„siłaczy" i pracy od podstaw. Wychowankowie tego seminarium zdoby-

75 Szkoły Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/31 pod redakcją 
M. F a  1 s k i  e g o, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Warszawa 1933,

str. 179-180. 

76 Pierwszy powszechny spis RP, o.c.; Drugi powszechny spis ludności z dn. 
9.XIL1931. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe, woj. 
białostockie, GUS, Warszawa 1938, str. 68.

77 Tamże. 
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wali tam nie tylko umiejętność nauczania dzieci i młodzieży, lecz także 
umiejętności i nawyki pracy kulturalno-oświatowej w środowisku wiej
skim. 

Mimo elementarnego charakteru oświaty w powiecie augustowskim 
spełniała ona pozytywną rolę w gospodarczo-społecznych przeobrażeniach 
wsi augustowskiej. Dając rolnikom umiejętności czytania, pisania i ra
chowania, ułatwiała proces przechodzenia od starych metod gospodarowa
nia do stosowania płodozmianu, nawozów sztucznych i wprowadzenia 
do upraw nowych roślin, zwłaszcza tytoniu, którego uprawa wymagała 
od rolnika przeczytania instrukcji, przewodników, broszur, a nawet lite
ratury fachowej. 

• 

Zmiany w rolnictwie powiatu augustowskiego w okresie międzywo
jennym wyrażały się we wzroście globalnej produkcji rolnej, we wpro
wadzeniu do tradycyjnych upraw nowych roślin, w stosowaniu pierw
szych prób racjonalnej hodowli, w odejściu od systemu trójpolowego do 
płodozmianu oraz w stosowaniu nawozów sztucznych i maszyn. Równo
legle z tymi zmianami na wsi augustowskiej upowszechnił się system 
szkolnictwa wiejskiego. 

Zmiany te, oznaczające niewątpliwie postęp w rozwoju rolnictwa 
w porównaniu z jego dotychczasowym wyjątkowym zacofaniem, doko
nywały się dzięki powstaniu rynku zbytu na produkty rolne. Rynek ten 
stanowił zasadniczy bodziec rozwoju tutejszego rolnictwa i w całym dwu
dziestoleciu międzywojennym determinował rozmiary i kierunki produk
cji rolnej powiatu. Chociaż warunki naturalne, tj. struktura gruntów 
o przewadze łąk i pastwisk, słabe gleby, wilgotny i ostry klimat - suge
rowały, że hodowla bydła dzięki doskonałym warunkom do rozwoju bazy 
paszowej powinna stanowić najważniejszy rodzaj produkcji, to jednak 
w okresie dwudziestolecia pod wpływem rynku rozwinęła się produkcja 
zbożowa, mniej korzystny z punktu widzenia warunków naturalnych, 
rodzaj produkcji rolnej powiatu. 

Rozwój rolnictwa nie odbywał się równomiernie progresywnie, lecz 
miał charakter cykliczny. W jego rozwoju wyodrębniły się trzy okresy: 
ożywienia, kryzysu i depresji. W pierwszym okresie ciągły wzrost pro
dukcji globalnej dokonywał się dzięki wzrostowi wydajności, co wska
zywało na pierwsze próby intensyfikacji produkcji rolnej. Wyrazem tego 
było zwiększenie się ilości zakupionych narzędzi i maszyn rolniczych 
oraz systematyczny wzrost zużycia nawozów sztucznych. W drugim okre
sie, kryzysowym, nastąpił gwałtowny spadek wydajności z 1 ha do pozio
mu sprzed I wojny światowej .  Spowodowały go ograniczone do minimum 
nakłady finansowe na rolnictwo (minimalny zakup maszyn, zmniejszone 
zużycie nawozów sztucznych). 
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Spadek produkcji na skutek zmniejszonej wydajności rekompensowała 

w trzecim okresie zwiększona powierzchnia upraw, co było możliwe dzięki 

przeprowadzonej komasacji, która ułatwiała zaniechanie systemu trójpo

lowego. Wydajność z 1 ha w trzecim okresie do końca dwudziestolecia 

międzywojennego nie osiągnęła już poziomu z 1928 r. W całym okresie 

dwudziestolecia międzywojennego przeważała w rolnictwie gospodarka 

ekstensywna. To właśnie osłabiało tempo rozwoju i tłumaczyło, dlaczego 

rolnictwo tych stron nie mogło osiągnąć poziomu rolnictwa w centralnych 

rejonach kraju, w których zaczęła przeważać gospodarka intensywna. 

Ze wszystkich uprawianych zbóż pszenica stała się pod wpływem za

potrzebowania rynku zbożem najbardziej opłacalnym i dzięki temu naj

bardziej towarowym. Produkcja jej charakteryzowała się stałym wzrostem 

nawet w okresie kryzysu. Zasięg uprawy pszenicy w powiecie był ogra

niczony do kilku wsi, które miały najlepsze gleby, nadające się pod jej 

uprawę. 

Drugim zbożem. którego produkcja rozwinęła się - podobnie jak 

w wypadku pszenicy - pod wpływem rynku zbytu, był owies. Zasięg 

jego uprawy był bardzo szeroki, bo obejmował wszystkie wsie i gospo

darstwa powiatu. Produkcja dwóch pozostałych zbóż, żyta i jęczmienia 

rozwijała się natomiast głównie pod wpływem spożycia wewnętrznego 

wsi. Towarowość ich była stosunkowo mała i w związku z tym wielkość 

ich produkcji nie ulegała wahaniom w zależności od rynku. 

W okresie dwudziestolecia nastąpiło wprowadzenie do uprawy nowych 

roślin, głównie paszowych. Dokonywało się to pod wpływem rosnącego 

zapotrzebowania rynku lokalnego oraz zwiększonego spożycia wewnę

trznego wsi, które wynikało z rozwoju hodowli i likwidacji ugorów. 

Pod wpływem zapotrzebowania rynku ogólnokrajowego zaczęła się 

rozwijać uprawa nowej, nie znanej tu dotychczas rośliny przemysłowej -

tytoniu, który zaczął wypierać uprawę lnu. Tytoń był uprawą wyłącznie 

towarową, miał zapewniony zbyt oraz wysoką opłacalność. Upowszechnie

niu uprawy tytoniu sprzyjał nadmiar siły roboczej w gospodarstwach, 

szczególnie nasilony w latach trzydziestych dwudziestolecia. Przy dużej 

pracochłonności uprawy tytoniu tylko taniość siły roboczej (wynikająca 

z przeludnienia) mogła zapewnić stosunkowo wysoką opłacalność. 

Specyficzne zapotrzebowanie rynku zbytu na produkty rolne sprawi

ło, że rynek ten oddziaływał nierównomiernie na rozwój rolnictwa w po

szczególnych wsiach powiatu. We względnie uprzywilejowanej sytuacji 

znalazły się wsie, które miały najlepsze warunki naturalne do produkcji 

zbożowej, tzn. wsie z przewagą gruntów ornych nad łąkami oraz z dobrymi 

glebami. Jak wiadomo, były to wsie położone w zachodniej części po

wiatu, ale stanowiły one tylko niewielki procent ogółu wsi. Właśnie pod

stawowa masa produkcji zbożowej okresu dwudziestolecia koncentrowała 

się w tych wsiach. Pozostała większość wsi powiatu, posiadająca słabe gle-
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by i przewagę łąk nad gruntami ornymi, musiała się ograniczyć wyłącznie 

do produkcji owsa i żyta. Dochodowość gospodarstw w tych wsiach była 

w związku z tym niższa. Kontakt z rynkami sprowadzał się do sprzedaży 

owsa, siana i częściowo bydła rzeźnego, a we wsiach położonych bliżej 

Augustowa dodatkowo mleka i drobiu. Stąd też i proces przechodze
nia tych wsi od gospodarki naturalnej do towarowej był powolniejszy. 

To nierównomierne oddziaływanie rynku wpływało na zacofanie rolnic

twa całego powiatu. i na powstawanie kontrastów zacofania i rozwoju mię

dzy . tymi wsiami. Te wszystkie różnice prowadziły do podziału powiatu 

na wsie bogats7.e, towarowe, i biedniejsze, gdzie produkcja towarowa była 

znikoma. 

Możliwoiici sprzedaży produktów rolnych zachęcały rolników do zwię

kszenia wydajności i obszaru zasiewów, zwłaszcza najbardziej towarowych 

płodów rolnych. Uzyskane z ich sprzedaży dochody przeznaczano na za

kup narzęd?i i prostych maszyn rolniczych oraz nawozów sztucznych. 

Oznaczało to pierwsze próby intensyfikacji produkcji rolnej. Ten proces 

został zahamowany w okresie kryzysu, który ograniczył do minimum 

niezbędne na inwestycje środki pieniężne. Dalszy niedobór środków pie

nieżnych w okresie pokryzysowym sprawił, że zwiększenie produkcji rol
nej odbywało sic na drodze gospodarki ekstensywnej (zagospodarowań 

ugorów). Było to możliwe dzięki powszechnemu odchodzeniu gospodarstw 
od gospodarki trójpolowej do płodozmianu. Przeprowadzona komasacja 

przyśpieszyła ten proces. 

Przeobrażenia, w rolnictwie powiatu augustowskiego w okresie dwu

dziestolecia międzywojennego oznaczały niewątpliwy postęp w porówna

niu z poprzednim okresem. W zestawieniu jednak z rozwojem rolnictwa 
w zachodnich i centralnych rejonach kraju były one powolniejsze i nie 

tak radykalne, aby mogły szybko i całkowicie przekształcić zacofaną go

spodarkę naturalną w rozwiniętą i pełną gospodarkę towarową. 

P E 3 lO M E  
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H B CBR3H c 9THM ue pa3BMB:aJiaCb 3,!l;ecb npOM:bUIIJleHHO(.'Th. JlHl.Uh B Me:iK.ll;)"BOCHHb!ti 

nepviop; 1919�1939 rr. B pe3yJibTaTe H.'1Mene'.W1sr rocy,n;ap cTBCH.HbIX rpaH11q 11 rroJIY

ąenH:fI m:eJie3tto;:i;opo�noro co�n:neHJ1H c npOMbllll.o"'IeHHblMVJ H ropo)l.CIO!MH u;eH'rpa

Ml1 CTpaHbl !IOHBJ1..'IJ1Cb B IT0BH'.f€ YCJIOBHS! ,n;JIR Pa3BW.l'l1H ceJibCKOI'O X03HiłCTBa. 3KO

HOr>Ilf"JeCKOe pa3BWI'Me IlOBHTa npOMCXO,J;MJIO rnaBHhIM o6pa30M no.n; BJUrn:IDieM Tp(';'X 
<t>aKTopos: �Kc11.1-roaTa:u;HH AaryCTOBCKot! Ily!l'(JJ, pa3BnTKH TYPH3Ma If pa3BHTHSl ro

po{l;a AB:ryCToBa. IIo,n; BJIHmtHeM ::rrux <t>aKTopo:e aaqan <PoPMffPOBaThCH MeC'Im:.rl1 

pbIUOK, COCTaBJISIIQIIl;� ;µI.a: aBryCTOB'CKOro CeJI.bCKOro X03Jłil:CTBa OCHOBlłOil: pbIHOK 



528 B, FOTOWlCZ 

cÓhlTa KOTOpht:ti OKa3hIBM pewaro�ee BJIHRHHe Ha xapaKTep u uarrpa:aneHHe 
pa3BJ.1TM.fi ce:thCKOT'O X03aHCTBa TIOBHTa. 8KcrrJIOa'r� AnrycTOBCKOti Ilyru;H C03-
;n:a;ra 3aTPe6oaaHHe ua pa5o-ryro cJ1.rry ,i:i;nR st:.rpyóto1: ;:i;epesbeB, tta c11ny THrJ1 ,n:JIR 

HX Tpancrrop:ra. PaóOThI npl1 3KCITJIOaTaqHU CTaJU1 IIOCTORHHLIM 3aHRTJ1€M 'H ,none.m1 

.ri;o BLI)J;CJICHJ.ffl rpynnhI mo,n:e:ti, KOTOpbre 3ffiIJ1MaJIJ1Ch t1CKJIID'łl1TeJ!bHO BhlpY6Ko:ti 

J1 Tpan:CnOpTOM. I'pyrrna ;u;poRoCeKOB J1 OTK3T'iHKOB Hy:m:,JJ;aJiaCb B u'TOIU3;:(HX H JIOpMe, 

ocoóeHHo 3eJICHOM H oBce. Bnaro,n;apH :flOMY BCe B03pacTaI-O�eMY 3anpocy pacnpo

CTpaHMJIOCh B IIOBRTe B03,!l;CJih1BaH11e 3enenoro KOpMa, a npOJ13BO,il;CTBO OBCa IIOBb!
CTIJlOCh TpeXKpUTHO. TypH3M TIOBJIMHJI npę:;p;µ:e Bcero na pa3BHTHe caMoro ropo.n;a 

AnrycTosa. MeJKJzy rrpo"UfM na ero 3acTpo:t1:Ky, pac1n11peH11e Topronoił 11 OÓCJIY>KM

Ba1on�ei1: CeTH, a TaKm::e C03f):aJI HOBbie J1CT0'łH:t1KH 3apa60TKa )J;JIJI JKHTeJief1. BJia

rof]:apH �KCrIJIOaTaJ:tY1Y1 nyw;vr 11 TYPl13MY ropo.n; Ha"laJ1 B MeLK)l.ynoeHHhlli bepHO)l. 
pa3BHBaTbC.ll H TepRTI:> xapaKTep ceJib'CKOX03.fttfcTBeHHOI'O noceJieHYIR. IIo Mepe paa

BJ1TI1H TOBaponpOH3BO,TI;CTBa n ce�libCKOM X03Ri1:CTBe H rrpHTOKa JteHem:HbIX cpeµ;CTB 

n 11.epeBHro, ropo11. uacraJI BO BCe 5oJJhIIIei1: C<TeneHH npeo6pa30sbIBan.c.a B ropro

no-06 cJIYJKMBa.K1JI{Jdr ueHTp ,n;JIR ,n;epeBHM. IIposmJieHneM aonoro xapaKTcpa ropop;a 

ÓbIJIO J13MeHeW1:e HCTO'G'.ID!KOB CO)l.ep:m:arrn:n ero JKJ1TeJieM. l'JiaBHbIMM J1CTO'IHMKaMH 

cop;epm::aHMR CT3JIJ1 }l;OXOp;bI H3 3apa6oTHOM pa50Thl B peM:eCJie, TOpron;:re H a,tt.'1'.HHH

CTpal�HH. IIpH OJJ;HOBpeMeattOM pocre "'If:tcna ropo)l;CKOro aace.JieHHH y:aeJ'IK'iHBaJio 3TO 
phIHOK CÓbl'J'a ,n;mr OOJILCKOX03RfiCTBeHHblX rrpo,n;yKTOB H C03;D:aBaJIO C'TJ11\.fYJI JJ;JIJI pa3-

BYITHJI CCJlbCKOro X03JI:tłc·rBa, Typl13M H pa3DHBaIOI.qM:tl:Cfl ropop; YBeJIWlJ1BaJIH 3anpoc 
aa npoµ;oBOJihC'fBeHHbie rrpOfĘYltThI MeCTHOro ceJ"JbCKOro X03nil:CTBa, rrpex,n;e BCero Ha 
MOJIO"<Illhie npo,u:yKThl, ttTmzy, nmernryro MYKY 11 M.llCO. Ilo;rt. BJiu:mrneM :noro 3anpoca 

npOH30lliJIO M€1K,ll;Y ,n;epeBHRMH ,n;aJibHetłruee pa3,a;eJieruxe paÓOThl. ;n:epeBH>i pa<:nOJIO
xeHHbJe B6JIJ13J1 ABryCTOBa ycTaHOBHJUiCb Ha rrp0l13BO,TI;CTBO MOJIO"ł.Hb!X npo,n;yKTOB 
M IITHI.JieBOJJ;CTBO, OC'faJibHLie JKe 3amrJIMCb 3epHOBb1M X03fil1CTBOM H CBUHCBOJtCTBOM. 
B :JToH nocJie)xpeH rpynne rrpo11c.."{o�JJO ;t\a.11.httefum!e pa3,11;enE:HMe n cne:o;Ha..'IH3au;KH 

CCJibCKOX03RJiCTBeHHOJ1 nponys::qHH, ,n:epenHH, B KOTOPbIX H:Menacr, CaMRfi JIY'lJ'.lliaR I10'313a 

B CB83M c BCC B03paCTaroum:M cnpocori.1 ua IIIIICHJ1Izy PYKOBO;:\CTBOBlłJil11:b rJiaBHLIM 

o5pa3ox ee IIPOM3BO)l;CTBO:M:. IIpOH3BO)l;CTBO rrtUeH"HIJ;bI IlOBbJCMJIOCb B IIOBHTe ;n:eCJtTJ.:[

KPUTHO, IlOEBHJIHCb T:1K1Ke B03!>-i01KHOCTVI c6i.rTa ceJ'lhCKOX03łt:ttCTB€HHb!X IlPO'AYKTOB 

3a py()e:rn:aMH IIOBHTa. XoTSI ct3bI'I 3a py6eJKOM TIOBSITa 6bIJI .l'.Iem:.trn:IH "<ICM Ha !\>Ie
CTHOM phIBKe, TO Cbil'paJI OH OJtHaKO aeKOTOp}"IO POJIL B 3KOHOMHT!CCKO:M OJKHB2JCTrńH 

3TUX paiioHOB. Oco6eHHO n:r:.rno3 Ta6axa Bhnna.,"I 6oJihIIIO:i1 npMToK. ;n:ener B aBrycTon
CKYIO p;epenuro. IlpORBJrCHJieM poCTa HaJIMT!llOro o6opOTa ÓhIJlO 06pa3ona1me B ABry

C'J'OBe J\BY'X 6amtoB; HapoĄHOrO J1 KOOnepamBHOro, a TaKJKe y-qpe�eHJie KaCCbI 

CrecP"IMKa. Jif3MCHCHMH B CCJihCKOM X03afiCTBe anrycTOBCKOl'O IlOBm'a B MC�'1;YB0eH

Hhń1 nepHO;n; Bb1paLKaJH1Cb pOCT01'<I BaJIOBotl: ceJihCKCrX03RHCTBCHIIOjł npo;n;:yxu;11:11, BEe

AeHHC!l-l B TPa/lHUYIOHHOC Bb1Par.JlJll:BaRMe HOBbIX KY�1:bTYPj npH._'\10H€HHe rrepBb!X no

IIhlTOK patmOHaJibHOrO pa3Be;::i;en11n, OTKa30M OT TpexnOJibHOft CHCTC:MbI H nepexO)'.iOM 

K IlJIO,Il;OCMeHaM, a TaIOKe npHM€HCHM€M MCKyCCTBeHHOl'O y;n:o6peHJ1R J1: CeJILCKOX0-
3R:fiCTBeHHhlX MaWliH. Hapn,u:y c '.JTHMH ff3MeHeHJ1RMJ1 pacnpOCTpami�'laC:t. CHCTBMa 
ua'4aJI!>HOH IUKOJ!hl 8 ,u;epCBHe. XOTH HaTyp<J.JihHhie YCJIOBJ1łt, T' e. CTPYK'l'YPa IIO"IB 
c rtpt?BhIIllalOrn;HM KOJIJft!ecTSOM .rryroB J1 naCTÓKll(, CJia6bie nO'ą]lbI, CbipoH H cyponbrlł 

KJIJ1MaT IIOKa3.E:.IBar.tH, "!TO ].\OMJ1Httpyrorn;e:f.i OOJihCKOX03.sn'1:CTBeHHO:t'.1 npo,J:I.Y.K:qHe:H: 

,TI;OJI1KHO ÓbITb CKOTOBO)l;CTBO, TO o,n;Haxo B .n.re:m:.u;yeoeHHhfil nepHOj\ rro,n; BJIJ1HH:HeM 
pbIHKa pa3BMJJlłcb rJiaBJILTM o6pa3o�t 3epu0Ba.a :CWO'AYKl{ID!: os.ee Jf nwettJUJ;a. Pa3-

mITHe cenr:.cxor-0 X03ffi1:CTBa B TIOBRTC ue npo»CX0,1.l;HJIO PaBHOM0pHO, HO ttn.1eJIO 

�Jiuqeciurił xapaxTep, B ero pasntt'rYIJ1 o6ocoóJIHJincu TPl1 nepttona: 01KHBJieHYia, 

KPH3Mca M ,u;enpec11H. B nep.BhIH nepuo.n; cttcTeMaTw1ecKK.H pOCT na.:io:aola npo,JUKIUU:I 

npOHCXO,!ĘJ1JI no,n; BJIHHHJ1eM poCTa rrpOH3BO)!J.:ITeJibHOCTU BbI3BaFmoH HHTeIICHQ:IHKa

U,:HeJ.l: cem:.cxoxo3fl:ftcTneHnOH npo;n;yx1i;�u1. Bo BTopoi1: nepHO,t\ nepHO,D; KPHSHca 

npo113olllJio 6ypnoe omJKeHJ1e rrpoH'.lBO,n;HTeJibHOCTH J.\O yponHH )!;O I MliPOBOfi BOfu:rb1. 
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CH:w:;m:em:rc STO BhI3Bano ÓbIJIO orpaHH"ICHHeM ;u;o MMHMMYr.1a rt:iMHaHCOBLIX 3arpaT Ha 

CeJILCKOO X03HtiCTBO. B TpeTHM nepllOA Ch'"T11KeHMe npop;yKIJ;J1J1 BCJie,n:CTBHe YMCHb

IIJeHH$l ITPOll3BO;lJ;HT0JlbHOCT�f KOMTieHCHpoBaJia yBe.rtnqeHHa.H TIJIOIIJa;lJ;h oópaóoTKli, 
ónaro;qapH Mac.cosoMy npoBe;n;oott:ro yKpen;ien11H 3eMeJT'.bHhIX y<IaCTKon. Bo npeMil'. 

R:pH3MCa H ;n;enpeccnu B aBrycTOBCKOM JlOBHTe npeo6Jta)laJIO $1KCTeHl..-'llBHOC X03Hił
Cl'BO. MMeHHO 9TO 0CJia6MJIO TeMrr pa3BJ1TMR H 05'b.HCHMJ10 TO, IlO'Y:eMy 'CCJif>.CKOe 

X03Hi1:CTBO 3TOro paftoHa łIC MO!JIO ,U:OCTHrHyTb ceJihCKOX03HticTBeHHOro YPOBHff �eH

TPaJibHhIX pattoHOB CTpaHLI, B KOTOPLIX Ha"la.JIO npooóJia,ri;a-Tb UHTCHCJ1BHOe xo3jłjff
CTBO. Ilpeo6pa30BaHHH B C€vTILCKOM :X03HffCTBe anryCTOBCKOro IIORW.ra B UepHO)J; MeJK
,i:LVBOeHHQrO _n:na.n;u;aTIDieTu.rr o6o3Ha'-l:aJiu necoMHeHHO nporpecc no cpaBHeHHIO c rre
pHO;:t,OM ;i;o I MHposo:tl softtth!. B conoCTaBJieHM:vt oµ;naKo c pa3:a11Tne:M ceJincKoro 

xo3fil'1CTBa B 3ana,n:ttb1x u u;en'!'paJiblil>IX pafiouax CTpaHhl óbIJIH onn 6oJie(7 Me,ąJieH
Hbt " He TaK paµ;HKaJibHbI, 't.!TOÓLI :Wl:OI'JIH 6brCTpo H nOJIHOCThIO npeo5pa30BUTh OTCTa

JIOe Ha-rypa."'JLHOe X03RT1CT30 9TVIX paiioHOB B pa3SJITOe TOBapuoe X03Hi1C"TBO. 

S U M M A R Y  

Until 1918, the district of l�.ugustów was isolated from the rest of the coun

try as a rcsLilt of its speci:t'ic geographical situation and lack of any railroad con

nection with other regions. The natural form of farming was dominating in agricul
ture. The Jack of raw materials in the territory belonging to the district resulted 
in a lack of industrial development. The conditions favourable for the development 

of agriculture in the district have been created not earlier than in the between-war 
period 19 19-1939, and resulted from the shifting of the state frontiers as well as 
from the railroad connection with both industrial and urban centres in the rest 
of the country. The following factors mainly contributed in the industrial develop
ment of the district: the exploitation of the Augustów forests, the dcvelopment of 
a tourist movement and the development of the town of Augustóv.r. Those three 
factors influenced the expansion of the local market, v.rhich constituted the basie sale
-centre and was a decisively influencing factor in regard to the character as well 
as the developrnent trends of the district agriculture. The exploitation of the Augu� 
stów forests required man-po\ver for wood cutting and draft power for wood tran� 
sportation. The employment :in the exploltation of the Augustów forests became of 

a permanent character, resulting in a singling out of a group of men employed exclu

sively in wood cutting as well as its transportation. The group of wood i::utteh; 
and drivers needed horses and fodder. green "fodder and oats being of particular 
demand. Cultivation of green fodder in the district heca.me popular due to the 
above-rnentioned reasons and the oats production increased threefold. Tou:rism 
constituted a stimulating factor In the development of the town of Augustów, 

namely of its extension, intensification of the trade and service-n et as well as of 
ihe creation of new sourccs of income for its inhabitants. Owing to the exploitation 
of the Augustów fore-sts and to the tou:rist movement the town began to develop 
in the betv..·een-war period losing the character of an agricultural settlement. The 
intensification of goods-production ln agriculture and the inilux of money to the 
countryside were accompanied with town transformation into an ever more impor

tant trade and service-centre of the district countryside. The new sources of income 

of the town inhabitants consituterl an expression of a new character adopted by 
Augustów. The work in atrisan craft� trade and administration became the main 
source of living. The above-mentioned facts together with an increase of the urban 
population resulted in a widening of the sale market for agricultural products and 

34 Studia 1 materiały 
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ereated new insentives for the development of !ocal agriculture. Tourism as well as 

the always developing town brought in consequence an increase of the demand for 
local alimentary products, first of all for dairy goods, poultry, wheat, flour and meat. 

That !ntensification of the demand resulted in turn in a further division of villages 

in regard to the specialization. The villages situated in the vicinity of the town of 
i\.ugustów developed main1y the production of dairy-goods and pou!try rearing. 
while those, more distant from the town specialized themselves in grain cultivation 
and rearing of pigs. A further division in regard to the specialization in agricultural 
production was observed in the second group of villages. Those with best arable 
land concentrated themselves mainly on the wheat production v.rhich resulted from 
en ever g:rowing demand for it. Its production increased ten:fold in the district. 
There emerged, too, .some possibilities to sell agricultural ptoducts outside the district, 
though they were iilOt as great as thoSe existing in the loca! market. Nevertheless 
they played a considerable role as an economically stimulating factor in those ter
:ritories. A serious influx of money to the Augustów coutryside was procured, first 
of all by the export of tobacco. The increase of exchange expressed itself in the 
foundation of two banks in Augustów - namely of the People's Bank and the Co
-operative Bank -„ as well as of the Stefczyk's Found. The changes in agriculturale 
in the district of Augustów in the bet"lł.�een-war period were expressed by an increase 
of the agricultu:ral production taken as a whole. an introduction of nev: plants to 

the traditionally cultiv<ited ones, introduction of a rational cultivation, abandonning 
of the three-field system and repleac:ing it by rotation of crops as well as application 
of both artificial fertilizers and agricultural machines. The above-mentioned chan
ges were accompanied by a populari:zation of primary schooling in the countryside. 
Though the natura! conditions, namely the land structure wlth a preponderance 
of meadows and pasture15, the poor soi!, a wet and acute climate indicated that 
cattle rcaring should have been the dominant trend In the district production, however 
it has been mainly the g:rain production, (oats and wheat) which developed there 
in the between�war period as a consequence of the local market dem.and. The 
development of agriculture in the district was not passing evenly� being of a cyclic 
character. Three periods can be distinguished in this respect: animation, crisis and 
depression� In the first period the systematic increase in total production \vas in
fluenced by the increase of yield the latter resulting from an intensificated, agricul
tural production. The second period marked with a crisis was characterized by 
a rapid fall of yield down to the level from be!ore World War I. That fall cons
tituted a consequence of a limitation till the minimum of financial expenditures 
for agriculture. In the third :period the fall in production which resulted from 
a decreased yield was compensated by the extension of cultivated land, which was 
carried out on a mass-scale. In the periods of both the crisis and the depression the 
extensive farming was preponde.rant in agriculture of the district of Augustów. That 
was just the reason which hampered the pace of the development as well as the 
explanation why the dist:rict was unable to achieve in agriculture the level existing 
in central regions of the country, where the type of intensive farming '\\-�as more 
and more preponderant. The transformations which took place in the agriculture of 

the district of Augustów in the between-war, twenty-year period constituted an un
doubtable progress if compared with the period from before the First World '\Var. 
However if we compare them with the progress achieved in agriculture of both 
western and central regions of the country, it cappears that they were slower and not 
radical enoug'h to rapidly and completely transform the backward, natura! economy 
of the district of August6w :into an advanced economy based on goods-production. 



ZYGMUNT KoszTYLA 

WALKI AUGUSTOWSKIEGO PUŁKU KAWALERII W KAMPANII 
WRZEŚNIOWEJ 1939 R. 

Y"'laCT�e aBryCToscx:oro rrD.JIKa YJia.HOB B 6oa:x eo BpeM.a oceHueH KaMnaH1111 
1939 ro,n;a 

Fights of the Augustów Lancers1 Regiment During the Autumn Campaign of 1939 

W marcu 1939 roku, gdy Polska stanęła wobec groźby bezpośredniej 
agresji hitlerowskiej przystąpiono do prac oznaczonych kryptonimem 
„Zachód" 1. W końcu tego miesiąca wezwany został do Warszawy dotych
czasowy dowódca 1 8  dywizji piechoty gen. bryg. Czesław M ł o t - F i j a !
k o w s k i, gdzie się dowiedział od generalnego inspektora, marszałka 
Edwarda ś m i g !  e g o  - R y d z  a, o mianowaniu go dowódcą Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej „Narew". Równocześnie otrzymał ogólną dyrektywę 
w myśl której SGO „Narew" miała za zadanie obronę frontu północnego 
na odcinku od granicy litewskiej (na północy) do miejscowości Chorzele 
(na zachodzie) przy czym linię oparcia stfinowiły rzeki Biebrza i Narew 
oraz lasy augustowskie. W skład SGO „Narew" wchodziły cztery wielkie 
jednostki: 18 i 33 dywizje piechoty oraz dwie brygady kawalerii � Pod
laska i Suwalska. Właśnie w składzie Suwalskiej BK znajdował się 1 Pułk 
Ułanów Krechowieckich, który stacjonował w Augustowie '· Zgodnie 
z decyzją dowódcy SGO „Narew" zadaniem Suwalskiej BK była obrona 
odcinka „Augustów", a oparcie stanowiła Puszcza Augustowska przy sku
pieniu głównego wysiłku obrony na fortyfikującym się odcinku Kanału 
Augustowskiego Białobrzegi-Augustów 3. 

Do prac nad budową umocnień przystąpiono wiosną 1939 r. Oprócz 
hudowy schronów kopano stanowiska ogniowe, rowy strzeleckie i prze
ciwczołgowe oraz stawiano różnego rodzaju zapory. W lipcu przystąpiono 

1 Kryptonim ten oz.naczał plan wojny z Nlemcami1 który jako całoś� nte z.ostał 

opracowany. Faktycznie ujmował tylko pierwszy etap działań wojennych. 
2 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW)> Spłs akt obsady personalnej Woj„ 

ska Polskiego we wrześniu 1939 r. (Kawaleria), Sygn. II/5/1, str. 25. 

3 Wojskowy Instytut Historyczny (dalej WIH). W. P o r c z y ń s k i, Kampania 
wrześniowa, Sygn. II/3142, str. 21. 

[531] 
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również d o  wykonania zawałów leśnych w Puszczy Augustowskiej •. 

Szczególnie intensywnie pracowały (pod pozorem ćwiczeń) oddziały 1 p. 

uł„ ekipy inżynierów wojskowych i cywilnych, robotnicy, junacy oraz 

miejscowa ludność, która ofiarnie pracowała przy pracach ziemnych i zwo

żeniu materiałów budowlanych. Całością prac w ramach SGO „Narew" 

kierował sztab fortyfikacyjny pod kierunkiem dowódcy saperów Grupy, 

ppłk. dypl. J. S z y l l i n g a. Prace fortyfikacyjne i ziemne (odcinek Augu

stów), prowadzone na przestrzeni ok. 30 km, nie zostały do wybuchu wojny 

ukończone. Wybudowano ogółem 25 schronów drewnianych, a 6 schronów 

żelbetonowych znajdowało się na ukończeniu '· Udało się również doprowa

dzić do spiętrzenia wód między Augustowem a Osowcem przez zasypanie 

kanałów odwadniających. Na skraju i w głębi Puszczy Augustowskiej 

obok zawałów leśnych wybudowano linię schronów typu polowego. 
Planowany i częściowo wykonany system umocnień wywarł niewąt

pliwie znaczny wpływ na trwałość obrony. Miał on jednak wiele słabych 

stron, do których należy zaliczyć: wybitnie linearny system, który nie 

zapewniał koniecznej głębokości obrony; rzadka sieć schronów (wykru

szenie jednego czy kilku schronów dezorganizowało system obrony); nie

wykonanie zaplanowanych prac. Wszystko to obniżało praktyczną war

tość włożonego w te prace wysiłku. 

Rozbudowa umocnień obronnych i pewne przedsięwzięcia mobiliza

cyjne wywarły poważny wpływ na nastroje społeczeństwa oraz na dzia

łalność organizacji i związków, takich jak: LOPP, PCK, ZHP, Związek 

Oficerów Rezerwy, Związek Rezerwistów, klasowe związki zawodowe, 

Związek Młodzieży W si i inne. Nastroje miejscowego społeczeństwa nie 

odbiegały w zasadzie od nastrojów panujących wówczas powszechnie 
w Polsce. Oficjalna propaganda rządowa i władze administracyjne karmiły 

społeczeństwo legendą o mocarstwowości Polski, o trwałości oraz real

ności gwarancji francuskich i brytyjskich. Na skutek tej propagandy zde

cydowana większość społeczeństwa była głęboko przekonana, że po do

konaniu agresji Niemcy zostaną szybko rozbite. Tego rodzaju nastroje 

i poglądy panowały również w wojsku. Wśród szeregowców i dowódców 

niższych szczebli panowało powszechne przekonanie, że już w pierwszych 

dniach wojny wojska polskie znajdą się w głębi Prus Wschodnich. Za
skakujący jest właśnie ogromny. kontrast między rzeczywistym stanem sił 

a panującymi nastrojami. Inaczej oceniali sytuację komuniści i radykalni 

ludowcy oraz nie zorganizowani antyfaszyści spośród inteligencji. Zdawali 

sobie sprawę ze śmiertelnego niebezpieczeństwa, jakie zawisło nad oj-

4 Sekcja Historii Wojskowości Oddziału PTH w Białymstoku (dalej SH"\V PTH), 
Relacja rtm. J. C h 1 u d  z i ń s k i e g o, Sygn. K/1/5, str. 1. Muzeum Ruchu Rewolu

cyjnego w Białymstoku {dalej MRR),- J. Z a 1 e w  s k i, Wspomnienia, str. 6, 

5- Ogółem na odcinku Augustów zaplanowano budowę 57 schronów żelbeto
nowych. 
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czyzną, i dopomagali w budzeniu nastrojów patriotycznych i chęci walki 

z najeźdźcą 6• Powszechnie traktowano walkę jako obowiązek obrony oj
czyzny przed najazdem odwiecznego wroga. Dotyczyło to również ludności 
białoruskiej i żydowskiej, która czuła się związana z Polską i pragnęła 

jej bronić przed najazdem faszystowskich Niemiec. „Polskę jako kraj 

i ojczyznę - wspomina jeden z byłych działaczy KPZB komuniści 

białoruscy kochali bardziej niż ci, którzy nią rządzili. A jeśli walczyli, 
to walczyli z ustrojem i jego aparatem państwowym, podobnie jak polscy 

komuniści, robotnicy i chłopi" '· Tak więc mimo różnic klaso"'ych i naro
dowościowych łączył wszystkich (z wyjątkiem mniejszości niemieckiej) 
jednakowy stosunek do śmiertelnego .wroga i szczera chęć służenia oj
czyźnie. 

Przejawem powszechnej ofiarności społeczeństwa i chęci wzmocnienia 

siły obronnej Polski były zbiórki na dozbrajanie armii. Prasa miejscowa 
donosiła o licznych ofiarach na Fundusz Obrony Narodowej (FON) i o 
szerokim udziale w subskrypcji rozpisanej przez rząd na Pożyczkę Obrony 
Przeciwlotniczej. Mimo ciężkiej sytuacji materialnej robotnicy augustow
scy, rozumiejąc potrzebę dozbrojenia armii, ofiarnie świadczyli na FON. 
Za przykład mogą posłużyć robotnicy leśni z Nadleśnictwa Augustów, którzy 

w kwietniu 1939 r. złożyli na FON sumę 2334 zł 8• Chęć walki z najeźdźcą 

wyrażała się również nasileniem szkolenia wojskowego w organizacjach 
paramilitarnych oraz masowym zgłaszaniu się rezerwistów z prośbą o 
wcielenie ich w szeregi wojska. Bardzo aktywną działalność na terenie 

Augustowa prowadziła (przy pomocy wojska) LOPP '· Propagując ko
nieczność przygotowania całego społeczeństwa do obrony przeciwlotniczej 
i przeciwgazowej na wypadek wojny, prowadziła ona szkolenie praktyczne 

z tego zakresu. Zorganizowano między innymi 22-godzinne kursy dla 
kobiet i uaktywniono działalność kół LOPP, które skupiały ogółem 270 
członków. Podobnie aktyvmie działały również inne organizacje społeczne. 

W tym czasie na terenie Augustowa stacjonował miejscowy 1 Pułk 
Ułanów Krechowieckich im. Płk Bolesława Mościckiego, którego dowódcą 
był ppłk Jan L i t e w s k i. W Augustowie stacjonował ponadto 1 1  szwa
dron pionierów (dowódca rtm. K o  z I o w s k i) oraz batalion KOP „Sło

bódka", który przybył w połowie kw.i.etnia 1939 roku w. W okresie za
grożenia, a więc wiosną i latem 1939 r., oddziały te prowadziły intensy
wne szkolenie i brały udział w budowie umocnień. Podjęto również pewne 

s Materiały :z sesji popularnonaukowej1 poświęconej działalności KPP na tere-
nie Białostocczyzny, Białystok 1960, str. 135. 

7 MRR, A. C z e  c h, Niepolerowany życiorys, str. 3. 

& „Nasz Głos" nr 411939, str. ,39. , 

, "Nasz Głos" nr 11/1938, str. 144; nr 111939, str. 3; nr 2/1939, str. 24. 

ro Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii, t JII, nr 22, Londyn 1961, 
str. 9, 10; E. K o z ł o w s k i, Wojsko Polskie 1936-1939, Warszawa 1964, str. 217; 
Jazda Polska w II wojnie światowej, L-0ndyn 1956, str. 36, 
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kroki zmierzające do podniesienia gotowości bojowej. Wydano między 
innymi ostrą amunicję i wystawiano wzmocnione oddziały pogotowia pod 
dowództwem oficerów. Wprowadzono stałe pogotowie przeciwlotnicze 
i przeciwgazowe. 

Rozkaz o mobilizacji alarmowej dotarł do pułku 24 sierpnia po pół
nocy. Na odprawie u dowódcy pułku (która nastąpiła niebawem) wszystkim 
oficerom wręczone zostały przez oficera mob. pułku, rtm. Ł o p i a n o w -
s k i  e g o, teczki mobilizacyjne wraz z dziennikami czynności, które na
leżało wykonać. Mobilizacja we wszystkich pododdziałach pułku przebie
gała sprawnie, tak że w godzinach wieczornych 24 sierpnia mobilizację 
ludzi ukończono całkowicie. Pewne opóźnienia wystąpiły jedynie przy 
mobilizacji koni. Dzięki doskonałemu stawiennictwu rezerwistów oraz 
wytężonej pracy kadry pierwszy pułk ułanów zakończył całkowicie mo
bilizację w dniu 28 sierpnia 11 . Na front 1 pułk ułanów wyruszył z Augu
stowa w pełnym składzie wojennym, tj. około 850 ludzi i tyleż koni 12, 

przy następującej obsadzie personalnej: dowódca pułku ppłk Jan Litewski, 
zastępca dowódcy pułku ppłk Karol A n d e r s, adiutant rtm. Michał 
,J a c  z y ń s k i, kwatermistrz mjr T. J a r  m o ł o w i c  z, oficer mob. rtm. 
N. Łopianowski, dowódca plutonu łączności por. A. C z a y k o  w s k i, 
dowódca plutonu ppanc. por. L. F i  I i p c z  u k, dowódca plutonu kolarzy 
ppor. J. W a r  n k e, naczelny lekarz por. dr med. A. A u g u s t y  n o w i c z, 
lekarz wet. por. lek. wet. S z k I a r c z y k. 

1. s z w a  d r o  n: dowódca rtm. T. M i  n e y k o, młodszy oficer 
pchor. H. M i c h a l i k, ppor. Z. R y m a s z e w s k i  i ppor. rez. 
K o w a l s k i. 

2 s z w a d r o n: dowódca rtm. W. C h r z ą s z c z e w s k i, młodszy 
oficer por. K. B a r  a ń s k i, ppor. Cz. O s  t o  j a-O s t a s z e w s k i, 
ppor. I w a n o w s k i i ppor. B. B u r 1 i n g i s. 

3 s z w a d  r o  n: dowóca rtm. K. Z a r e m  b a, młodszy oficer ppor. 
J<'. F u d a  k o  w s k i  i ppor. K. W i e r  z b i  a ń s k i. 

4 s z w a d r o n: dowóca por. T. P i e t r a s  z e w  s k i, młodszy ofi
cer ppor. J. D e m b i ń s k i  i ppor. R. M a  n t e u f f  e 1. 
S z w a d r o n  g o s p o d a r c z y  - dowódca por. R o  z a ł o w s k i  13. 
Zadaniem pułku (jakie otrzymał początkowo) była obrona odcinka od 
miejscowości Białobrzegi do Raczek 14. Do obrony punktów oporu w 
Puszczy Augustowskiej zorganizowane zostały kompanie straży leśnej. 
W dniu 2 września odcinek obrony 1 p. uł. przekazany został 3 pułkowi 

11 CAW, Relacja ppor. S k o n e c k i e g o, Sygn. II/3/4, str. 20; Jazda Polska, 
o,c,, str. 37. 

l� W dniach 28-31 sierpnia organizowały się w Pułku na·dwyżki. które ode
słano do ośrodka zapasowego w Białymstoku, a następnie do Wołkowyska. 

u Ofice:rami pułku byli również. rtm. Komorowski, pełniący funkcję oficera 
sztabu. i ppOr. Nowiński, późniejsy..y adiutant pułku. 

n SHW PTH, Relacja r!In. J. C b l u d  z i ń s k i e g o. Sygn. KJT./5, str. l. 
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piechoty KOP (dowódca płk Z. Z a j  ą c z  k o  w s k i) i zgodnie z rozkazem 
gen. bryg. Z. P o d  h o  r s k i  e g o  przeszedł w rejon koncentracji brygady 
do lasów Koniecbór-Kurjanka. Jeszcze tej samej nocy (z 2 na 3 września) 
piu tony ppor. Burlingisa i ppor. N o w i ń s k  i e  g o  wykonały wypad na 
strażnice niemieckie, rozmieszczone wzdłuż granicy Prus Wschodnich. 
Celem koncentracji był planowany przez dowódcę Suwalskiej BK wypad 
całością sił brygady na Olecko. Do wykonania tego zamiaru nie doszło, 
ponieważ Naczelne Dowództwo poleciło przesunąć Suwalską BK do lasów 
w rejon Zambrowa. Rozkaz ten dotarł do brygady, kiedy poszczególne 
pułki zajmowały postawy wyjściowe do wypadu 15• Już wieczorem 4 
września Suwalska BK, a w jej składzie również 1 p. ul., rozpoczął nocny 
marsz po osi: Cisów, Kumiałka, TykocL'l, osiągając w godzinach rannych 
8 września lasy w rejonie na południe od m. Jabłonka Kościelna. Ten 
czteroetapowy nocny marsz po polnych drogach (po ok. 50 km w każdym 
etapie) był bardzo uciążliwy, pozwolił jednak na skryte przesunięcie 
brygady w rejon Zambrowa "· 

W tym czasie Niemcy sforsowali rzekę Narew w rejonie Różan, za
grażając lewemu skrzydłu SGO „Narew" (33 i 18 DP). Na skutek wytwo
rzonej sytuacji w nocy z 9 na 10 września 1 p. ul. przeszedł w rejon 
m. Głębosz Wielki, skąd miał działać na korzyść 1 8  dywizji piechoty 17• 

Bitwa pod Milewem Wielkim 

O świcie 1 0  września pułk rozpoczął szybkie działanie po osi Głębosz 
Wielki, Andrzejki, Gostery, Nadbory, Piski w stałej gotowości wejścia 
do walki. Działanie pułku zabezpieczał od czoła (straż przednia) 1 szwa
dron pod dowództwem rtm. Mineyki, który doskonale wywiązał się ze 
swego zadania spychając i niszcząc napotkane patrole i mniejsze pod
oddziały nieprzyjaciela. W działaniach tych szczególnie wyróżnił się 1 
pluton pod dowództwem ppor. Rymaszewskiego 18• Wejście całości sił 
pułku do walki nastąpiło na linii Nadbory-Choromachy. W wyniku 
gwałtownego uderzenia czołowych szwadronów (w pierwszym rzucie dzia
łał 2 i 4 szwadron) zdobyto wieś Choromachy, pewną ilość jeńców i wozów. 
Po odrzuceniu kontrataku czołgów nieprzyjaciela, podczas którego kilka 
zniszczo.no, pułk rozpoczął natarcie na Piski i zdobył je po zaciekłej 
walce. Podczas tych walk 44 zmechanizowany dywizjon rozpoznawczy 
npla. poniósł znaczne straty w ludziach i sprzęcie. Oddziały pułku pod-

1a z. K o s  z t y ł  a, Akcja Podlaskiej i Suwalskiej BK na teren Prus Wschodnich 
w kampanii wrześniowej 1939 r„ „Rocznik Białostocki" t. VI (1966), str. 427 i nn. 

i6 Na skutek mianowania gen. Podhorskiego dowódcą zgrupowania kawalerii 
w ramach SGO „Narew" nastąpiły pewne przesunięcia. Ppłk K. A n d e r  s mianowa
ny został czasowo dowódcą 2 pułku ułanów, a rtm. C h r z ą s z c z  e w  s k i  przeszedł 
do sztabu zgrupowania kawalerii. 

17 Jazda Polska ... , o.c., str. 38. 

1s Tamże, str. 39. 



536 z. KOSZTYŁA 

niecone powodzeniem, wyszły na stanowiska ogniowe artylerii dywizji 
pancernej „Kempf" i zdobyły kilka dział i samochodów pancernych przy 
minimalnych stratach własnych, wynoszących 11  rannych "· Sukces od
niesiony przez pułk miał poważny wpływ na działanie 18 DP. W godzinach 
popołudniowych 1 O września po przeszło 6 godzinach walki 1 p. ul. 
otrzymał rozkaz przejścia do lasów w rejon Koskowa. 

Na skutek przerwania się XIX korpusu pancernego gen. H. G u  d e  -
r i  a n a pod Wizną Niemcy wyszli na tyły SGO „Narew" i w dniu 10  
września opanowali Zambrów. Droga wycofania się Grupy na wschód 
została zamknięta. W tej sytuacji gen. Miot-Fijałkowski podjął decyzję 
otwarcia drogi odwrotu przez zbieżne uderzenie 18 DP i zgrupowania 
kawalerii na Zambrów. 1 p. ul. otrzymał zadanie prowadzenia natarcia 
(11 września o świcie) z rejonu Dlugobórz na Zambrów. Miał on za lewego 
sąsiada 71 pułk piechoty ze składu 18  DP. Jeszcze tego samego dnia 
wieczorem ppłk Litewski udał się do sztabu 18 DP w celu omówienia 
współdziałania na dzień następny. Postawy wyjściowe między m. Dlugo
bórz Szlachecki a flw. Wądołki Borowe zajął pierwszy pułk w ciągu nocy. 
Przed świtem 11  września ppłk Litewski postawił dowódcom szwadro
nów zadania bojowe. Zgodnie z otrzymanym zadaniem szwadrony miały 
działać wzdłuż i na zachód od szosy Czyżew-Zambrów "· W nocy i rano 
wystąpiła bardzo silna mgła, uniemożliwiająca orientację. Mimo to wszy
stkie szwadrony po uprzednim spieszeniu zajęły do świtu nakazane od
cinki: 1 s z w a d r o n  (wzmocniony drużyną ckm i działkiem ppanc.) 
zajął pozycję na północnym skraju Dlugobórz Szlachecki, zamykając drogę 
z Zambrowa do Czyżewa. 4 s z w a d  r o  n (wzmocniony bronią maszynową 
i działkiem ppanc.) zajął stanowiska na południowo-wschodnim skraju
wsi .Długobórz Chłopski osłaniając tyły pułku przed zaskoczeniem z kie
runku Czyżewa, gdzie znajdowały się oddziały 20 DZmot. nieprzyjaciela. 
2 s z w a d r o n  obsadził rejon flw. Wądołki Borowe. 3 s z w a d r o n  po
został w lesie pod m. Dlugobórz jako odwód pułku "· 

We wczesnych godzinach rannych na północnym i południowym skraju 
m. Dlugobórz doszło do gwałtownej walki z czołgami i piechotą zmoto
ryzowaną nieprzyjaciela. W walce tej zniszczono kilka czołgów. Po od
parciu pierwszego uderzenia Niemcy wprowadzili dalsze siły pancerno
-motorowe. Około godziny 8 rano, gdy pułk związany był walką na dwa 
fronty, na lewym skrzydle i na tyłach 1 pułku rozpoczęła się strzela-

19 F. M a z u r  k i  e w  i c z, Działania SGO „Narew" w kampanii wrześniowej 
1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny"- nr 2, Warszawa 1960, str. 243; W. P o r
e z y ń s k i, Kampania wrześniowa, o.c„ str. 125; .Gen. bryg. Z. P o d h o r s k i, Puł
kownik Jan Litewski, Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii, t. III, Lon
dyn 1961, str. 10. 

2a Pułk ugrupowany został następująco: 1, 2 i 4 szwadron w pierwszym rzucie, 
3 szwadron w odwodzie pułku. 

21 Jazda Polska ... , o.c., str. 42. 
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nina z broni ręcznej i maszynowej. Dowódca pułku, zaniepokojony tą 
sytuacją, skierował odwodowy 3 szwadron w kierunku strzałów. Po 
wkroczeniu do lasu szwadron rozwinął się w tyralierę. '\V pierwszej linii
tyraliery obok ppłka Litewskiego znajdowali się rtm. Jaczyński, rtm. 
Zaremba i ppor. Fudakowski. Ogień broni maszynowej stale narastał.
Ciężko ranny został adiutant pułku rtm. Jaczyński, wkrótce potem padł 

Przejście do obrony 
Natarcie pulfrlt 
Bitwy i potyczki 

� Nalot bombowy 
O 10 211 3Dkm. 

Ryc. 1. Szlak bojowy augustowskiego pułku ułanąw w kampanii jesiennej 1939 roku. 
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śmiertelnie ranny dowódca pułku, ppłk Litewski. Padając zdołał jeszcze 
wypowiedzieć ostatni rozkaz „Naprzód za Polskę i Pułk" "· Okazało się 
niebawem, że „przeci"-'llikiem" była własna piechota z 2 batalionu 71 pp., 
który we mgle zmylił kierunek działania i wyszedł na skrzydło i tyły 
l pułku ułanów, 2 batalion w głębokim przekonaniu, że ma przed sobą 
Niemców, przeszedł do natarcia na własne oddziały. W lesie, we mgle 
i zamieszaniu niemożliwe było szybkie przerwanie tej bratobójczej walki 
nawet po stwierdzeniu pomyłki, gdyż śmiertelnie znużeni piechurzy nie 
reagowali na rozkazy dowódcy batalionu, zasypiając i strzelając na prze
mian». 'fTagizm walki powiększało to, że w walce między 1 p. uł. a 2 
batalionem 71 pp. wziął udział oddział piechoty niemieckiej, który znaj
dował się we wschodniej części lasu Długobórz. Śmierć dowódcy potęgo
wała zamieszanie w szeregach 1 p. uł. Pod ogniem artylerii nieprzyjaciela, 
wspierającej atak Niemców, wycofali się w nieładzie koniowodni pułku, 
a następnie pozostałe szwadrony. 

W tej sytuacji dowództwo pułku objął rtm. Mineyko, któremu po 
pewnym czasie udało się zebrać i uporządkować pułk w lesie na zachód 
od wsi Osowiec 24• Rozkazem gen. Podhorskiego 1 p. uł. wycofany został 
do odwodu. Korzystając z zamieszania i bratobójczej walki nieprzyjaciel 
opanował las pod Długoborzem. Daremnie inne oddziały Suwalskiej BK 
(3 psk i 3 p. szwol.) próbowały odebrać utracony las. Nie powiodła się 
również próba zdobycia Zambrowa przez 1 8  DP mimo wielogodzinnego 
krwawego boju. Ostatnim zrywem przy bardzo dużych stratach udało 
się 71 pp. włamać do Zambrowa i opanować część miasta; zdobyto przy 
tym dużo sprzętu bojowego oraz 200 jeńców. Mimo tego lokalnego sukcesu 
18 DP nie mogła wywalczyć sobie przejścia. Jednak całodzienne walki -
tak 1 8  DP, jak i brygad kawalerii - zahamowały marsz XIX korpusu 
pancernego gen. Guderiana. 

Wieczort>m 1 1  września na rozkaz dowódcy SGO „Narew" (który po 
nieudanym natarciu na Zambrów znalazł się przy Suwalskiej BK) obie 
brygady kawalerii oderwały się od nieprzyjaciela i przeszły do rejonu 
Dąbrowa Wielka. W czasie marszu l p. ul. działał jako samodzielna 
kolumna, przy której znajdował się gen. Podhorski wraz ze sztabem. 
W tym czasie dowództ\':o pułku objął ppłk Karol Anders "'· Około polu-

22 Jazda Polska .. ,, o.c., str. 42. Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkov.rych Kawalerii, 

t. III, Londyn 1961, str. 10 i 22. 
23 Dowódcą batalionu był mjr K n a p  i k, który jeszcze tego samego dnia wie

czorem zginął śmiercią walecznych, prowadząc swych żołnierzy do natarcia na uli� 

cach Zambrowa. 

:n W czasie walki zagrożony został sztandar pułku. Por. wet. S z k 1 a r c z y k 
wraz z wartownikiem zerwał sztandar z drzewca i przekazał go gen. P o d  h o r s k i  e

m u, ten z kolei przekazał sztandar rtm. M i  n c y k  o. 

115 Ppłk K. A n d e r  s przybył do rejonu Dąbrowa Wielka wraz z częścią dovto

dzonego przez siebie od kilku dni 2 pułku ułanów.-Pułk ten rozbity został nad Narwią. 
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dnia (12 września) 1 p. uł. wszedł do walki, wspierając ustępujące szwa
drony 9 psk i 5 p. ul. Natarcie nieprzyjaciela zostało przez pułk odparte, 
a wspierająca go 3 bateria 4 dywizjonu artylerii konnej zniszczyła 12 

czołgów i samochodów pancernych 20• Z zapadnięciem zmroku oddziały 
brygady przesunięte zostały do rejonu Hodyszewa. W straży przedniej 
maszerował 1 p. ul„ który ostrzelany został przez Niemców, nie ponos2'.ąc 

jednak żadnych strat. Przy przejściu szosy Wysokie Maz.-Brańsk (w miej

scowości Wiliny Ruś) doszło do gwałtownej walki z kolumną pancerną 

nieprzyjaciela. Zabezpieczając przejście brygady, 2 szwadron, wsparty 
dwoma działkami ppanc. i stosując odpowiednią taktykę walki zniszczył 

7 wozów pancernych przy stratach własnych 1 zabity (pchor. S z w a j  c e r) 

i kilku rannych, w tym dowódca szwadronu por. Barański oraz ppor. 
Iwanowski 27, W godzinach rannych 13 września oddziały brygady osią

gnęły rejon Hodyszewa. 

Marsz do Pu.szczy Bialoioieskiej i walka pod Olszewem 

O godzinie 21 nastąpił dalszy marsz brygady w kierunku na Puszczę 

Białowieską. Punktem przejścia przez szosę Łapy-Brańsk była wieś 

Olszewo, którą w tym czasie zajął oddział pancerno-motorowy ze składu 
3 dywizji pancernej. Około północy ubezpieczenie marszowe Suwalskiej 

BK podeszło pod wieś Olszewo, gdzie wywiązała się gwałtowna walka 

z placówką ubezpieczającą postój oddziału pancerno-motorowego nieprzy

j aciela. Zaskoczeni atakiem (2 szwadronu 3 p. szwoL) Niemcy otwarli 

gwałtowny, choć początkowo nieskuteczny ogień z broni maszynowej. 

Część załóg zajęła miejsca w czołgach i samochodach pancernych, pro

wadząc ogień z miejsca. Na rozkaz dowódcy brygady wprowadzone zostały 

do walki o Olszewo dalsze szwadrony, które w szyku pieszym przeszły 

do bezpośredniej walki. Do walki wkroczyła także polska artyleria prze
ciwpancerna. Jej stanowiska ogniowe znajdowały się kilkadziesiąt metrów 

od nieprzyjaciela. Mimo silnego ostrzału czołowe plutony 3 p. szwoL do

szły do miejsca zaparkowania czołgów i samochodów pancernych, gdzie 
je zatrzymała potęgująca się nawała ognia broni maszynowej. Na pomoc 

krwawiącemu 3 p. szwoL wprowadzony został 1 p. uł. 28 W tym czasie 
3 pułk strzelców konnych wysłany został na południe od wsi w celu 
obejścia nieprzyjaciela i zaatakowania go od tyłu. Noc i brak odpowiednich 
środków łączności spowodowały, że 3 psk odszedł za daleko w prawo 
i nie nawiązał walki z nieprzyjacielem, przechodząc bez strat do Puszczy 

2s Jazda Polska„„ o.c., str, 46. w. P o r c z. y :fi s k i, Kampania wrześniowa, o.c., 
str. 31. 

:n Jazda Polska„., o.c., str. 48. 
:z� Tamże, str, 49. 
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Białowieskiej. Od północy, tj. z kierunku Łapy · Topczewo, zabezpieczał 
działanie brygady 4 szwadron 1 p. uł. W ataku czołowym nie udało się
załamać oporu Niemców. Obsługi dział po zniszczeniu kilku wozów bo
j owych zostały wybite ogniem broni maszynowej. Z nadejściem świtu 
okazało się, że dalsza walka jest beznadziejna, a Niemcom przybywają 
z pomocą oddziały z sąsiednich miejscowości. 

W tej sytuacji gen. Podhorski wydał rozkaz oderwania się od nie
przyjaciela i przejścia do rejonu Wólka Zaleska-Hodyszewo. Odwrót 
brygady osłaniał 1 szwadron 1 p. uł. oraz 3 szwadron 3 psk, stanowiące 
odwód dowódcy '"· W ten sposób zakończyła się 5-godzinna zaciekła nocna 
walka kawalerii z bronią pancerną nieprzyjaciela. Straty po obu stronach 
były znaczne. Szczególnie dotkliwe były straty nieprzyjaciela w sprzęcie. 
Zniszczono kilkanaście wozów bojowych, a około I OO żołnierzy i oficerów 
niemieckich zginęło. Po stronie polskiej poległo 70 żołnierzy i oficerów,
a około 1 00 zostało rannych. Na polu walki polegli między innymi rtm.
Zaremba (dowódca 3 szwadronu) i por. Barański (dowódca 2 szwadronu). 
Zniszczone zostały również 3 działa. 

Po wycofaniu oddziałów polskich .'-liemcy, mszcząc się za poniesione 
straty w czasie ataku Suwalskiej BK, otoczyli wieś i przystąpili do syste
matycznego podpalania zagród so i mordowania pozostałych we wsi miesz
kańców (większość uciekła jeszcze podczas tnvania walki do pobliskiego 
lasu). Spośród mę2czyzn dzięki zbiegowi okoliczności pozostał przy życiu 
jedynie Jan T o p c z e w s  k i, naoczny świadek tych okropności a1. Zaraz 
po przesłuchaniu zastrzelono strzałem w tył głowy trzech ułanów, wziętych 
do niewoli podczas walki o Olszewo. Jeden z nich był ranny i obficie 
broczył krwią. 

Po bitwie pod Olszewem nastąpił dwudniowy odpoczynek (14 i 1 5
wueśnia) w rejonie Jośki-Hodyszewo. Postój wykorzystany został przez 
pułk na opatrzenie rannych i przekazanie ich pod opiekę miejscowej 
ludności, odpoczynek i reorganizację pułku, ponieważ pułk poniósł w do
tychczasowych walkach znaczne straty. Brak było również 4 szwadronu, 
plutonu łączności i części koniowodnych z 2 szwadronu 32. Po przepro
wadzonej reorganizacji skład 1 pułku ułanów był następujący: 1 s z w a  -
d r  o n 33 dowódca rtm. Mineyko, dowódcy plutonów ppor. Ryma
szewski i ppor. Kowalski; Z s z w a d r o n - dowódca ppor. Burlingis, 
dowódcy plutonów ppor. Michalik i pchor. P i  ą t k o w s k i; 3 s z w a -
d r  o n - dowódca ppor. Fudakowski, dowódca plutonu ppor. Wierz
biański; pluton dział ppanc. - por. L. Filipczuk. D o w ó d z t w o 

29 Tamże. 
�J W czasie walki zapaliły się tylko pojedyncze zabudowania. 

31 Według relacji Jana T o p c z e w s k i e g o  zamordowanych zostało łącznie oko

ło 70 osób (SHW PTH, Sygn. KfI/7, str. 2). 
n Jazda Polska ... , o.c., str. 50. 
33 Każdy szwadron miał 2 plutony jazdy i drużynę ckm, 
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i sztab: dowódca pułku ppłk K. Anders, oficer sztabu rtm. K o m  o
r o w s k i, adiutant ppor. Nowiński ><. 

15 września wieczorem pułk rozpoczął dalszy marsz. Działając w straży 

przedniej, zabezpieczał przemarsz oddziałów Suwalskiej BK przez szosę 
Pietkow<r-Brańsk w rejonie Wólki Pietkowskiej. W godzinach rannych 
oddziały osiągnęły m. Strabla i przeszły na północny brzeg Narwi. 1 p. ul. 
zatrzymał się na postój ubezpieczony w m. Doktorce. Dalszy marsz w 
kierunku Puszczy Białowieskiej rozpoczął pułk 17 września przed świtem 
po osi Baranki-Złotniki-Rafałówka. Na szosie Białystok--Zabłudów 

doszło do walki; zniszczono w niej kilka wozów pancernych i motocykli 
nieprzyjacielskich 35• Pod Rafałów ką samochody sanitarne z rannymi, 

które ugrzęzły w bagnie, Niemcy ostrzelali pociskami zapalającymi i spa
lili mimo dobrze widocznych znaków Czerwonego Krzyża '6. Podczas 
dalszego marszu kolumnę atakował zespół samolotów nurkowych, które 
działając na niskim pułapie, zadały pułkowi znac7.ne straty. Marsz był 
utrudniony z powodu fatalnego stanu dróg i mostów, które załamywały 
się pod ciężarem dział, wozów i koni. Ludzie znajdowali się również u kre
su sil 37. Przy stale rwącej się kolumnie, po 24 godzinach marszu i walkach, 
1 8  września o świcie osiągnięto wieś Jałówka. Po krótkim odpoczynku 
oddziały przeszły do Białowieży, gdzie gen. Podhorski przeprowadził 

reorganizację, tworząc Dywizję Kawalerii „Zaza" 38• W tym czasie wysłano 
w różnych kierunkach liczne grupy rozpoznawcze w celu zebrania danych 
o nieprzyjacielu. Gen, Podhorski podjął decyzję przebicia się na południe,
wobec czego 21 września dywizja kawalerii wyruszyła z Białowieży. 
Brygada „Edward", działająca wzdłuż osi Kalenkowicze--Czeremcha, sto
czyła w godzinach wieczornych walkę pod Kalenkowiczami. W V.')'niku 

akcji 3 psk i 1 szwadronu 1 p. uł. zdobyto wieś oraz przejście przez groblę.

Wzięto znaczną ilość jeńców i otwarto przejście brygadzie. W rejonie 
Czeremchy na skutek zaskoczenia brygada poniosła znaczne straty. 

Jednak w wyniku śmiałego działania 3 szwadronu 1 p. uł. na skrzydło 

nieprzyjaciel został odrzucony i zniszczony 39. W dniu 23  września pluton 
ppor. Rymaszewskiego wraz z działkiem ppanc. i drużyną ckm zorganizo

wał na szosie Siemietycze-Wysokie Litewskie zasadzkę, niszcząc kilka 

�1 Jazda Polska„., o.c., str. 50. 
35 Tamże, str. 51. 
36 Dużo uwagi i energii wykazał przy ratowaniu rannych naczelny lekarz pułku, 

por. A u g u s t y n o w i c z. 

37 żołnierze z przemęczenia spadali z konL 

311 W skład dYWi:Z.ji kawalerii wchodziły następujące brygady: Brygada „Edward" 

pod dowództwem płk EdwaTda M i  1 e v.,r s k i  e g o  w składzie: 1 p. uł., 3 psk, 3 p. 

SZ'W'OL, szwadron pionierów Suwalskiej BK. Brygada ,.Plis" pod dowództwem płk 

Kazimierza P l i s  o w s k i e g o  w składzie: 2. 10 p. uł. oraz dywizjon ze składu 5 p.

uł., szwadron pionierów Podlaskiej BK. Artyleria i szwadron łączności pozostały 
w dyspozycji dowódcy dywizji. 

Zfl Wzięci do niewoli żołnierze niemieccy pochodzili z. 2 dywizji pancernej. 
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samochodów pancernych i ciężarowych ••. W następnym dniu obie bry
gady przeszły szosą Siemietycze-Wysokie Litewskie i przeprawiły się 
na południowy brzeg Bugu. Sytuacja w oddziałach była w tym czasie 
bardzo ciężka. Zaczęło brakować amunicji, a posiadany zapas wystarczy! 
tylko na jedną większą walkę. Stan koni był bardzo zły. Odczuwano 
dotkliwie brak chleba, trudności aprowizacyjne powiększał jeszcze brak 
kuchni polowych. W tych trudnych warunkach, pogłębionych jeszcze bra
kiem map, obie brygady dotarły do rejonu Parczewa 41, 

Samodzielny marsz dywizji trwał do 29 września, tj. do momentu 
podporządkowania się gen. Podhorskiego dowódcy SGO „Polesie", gen. 
bryg. F. K I  e e  b e r  g o  w i 42. Jeszcze w tym samym dniu 1 p. ul. uchwycił 
przeprawę w miejscowości Spiczyn i mimo zdecydowanego natarcia nie
przyjaciela przeprawa była utrzymana. W walkach tych pułk poniósł 
znaczne straty. Wycofanie pułku nastąpiło na rozkaz gen. Kleeberga, 
który nakazał osiągnąć w ciągu nocy z 29 na 30 września rejon Zawady
Tarkawica i osłonę brygady od strony rzeki Wieprz. 

Ostatnie walki 

Ostatnie walki stoczył pułk już poza terenem województwa białostoc
kiego. Od 1 października rozpoczęła się kilkudniowa i ostatnia bitwa, zna
na pod nazwą bitwy pod Kockiem, w której 1 pułk ułanów brał do ostat
niej chwili czynny udział. Już o świcie 1 października osłaniał pułk prze
prawę brygady i oddziałów piechoty z SGO „Polesie" przez rzekę Tyśmie
nica. W czasie potyczki na szosie Kock-Łuków w jednym z rozbitych 
samochodów znaleziono mapę z wyrysowaną sytuacją operacyjną. Ułatwi
ło to dowództwu polskiemu zorientowanie się w ugrupowaniu i zamiarach 
nieprzyjaciela 43• W nocy pułk oderwał się od nieprzyjaciela i przeszedł 
na postój ubezpieczony w rejon m. Serekomla w celu ubezpieczenia pra
wego skrzydła zgrupowania. 3 października uczestniczył pułk w śmiałym 
natarciu na tyły Niemców w rejonie wsi Poznań, zadając nieprzyjacielowi 
znaczne straty. Mimo przemęczenia i braków w zaopatrzeniu żołnierze 
pułku walczyli mężnie. Nawet w tak beznadziejnej sytuacji ogólnej od
działy kawalerii potrafiły walczyć z silniejszym o wiele przeciwnikiem, 
a nawet odnosić lokalne sukcesy. 

5 październik był ostatnim dniem walki. W dniu tym żołnierze pułku 
odnieśli znaczny sukces, niszcząc baterię artylerii niemieckiej. Brak amu-

4" Jazda Polska„„ o.c„ str. 54. 

41 W rejonie tym znajdowały się ewakuowane poprzednio :rodziny wojskowe 
1 pułku ułanów. 

42 W. P o  r c z y ń  s k i, Kampania wrześniowa, o.c.� str, 35. 

u Jazda Polska„., o.c„ str. 6-2. 
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nicji uniemożliwiał oddziałom SGO „Polesie" dalsze prowadzenie walki. 

Widząc całą beznadziejność położenia, gen. Kleeberg podjął decyzję za
przestania działań. W pułku przyjęto decyzję kapitulacji z przygnębie

niem. Rozpoczęto niszczenie broni osobistej, a broń ciężką zakopano "· 
Zakopany został również przez specjalnie zaprzysiężonych żołnierzy 

(dwóch oficerów i wachmistrz) sztandar pułku, który towarzyszył żołnie

rzom na całym szlaku bojowym od pokojowego garnizonu w Augustowie 
do ostatniej bitv;7 pod Kockiem. Na zakończenie należy podkreślić, że 
w ciągu 35 dni i nocy zmagań z przeważającymi siłami wroga ułani 1 puł
ku wykazali wysoką wartość bojową, odznaczyli się wytrwałością i mę

stwem godnym żołnierza polskiego obrońcy Ojczyzny "· 

P E 3 IO M E  

liocJie 11cnpasu:oro npoBe;n;eima M0511J1113au;u11 l-b1H IloJIK KpexoaeqKHX Yna

HOB OCTaBHJI r. ABryC'l'OB - RBJISIBuur:tiCR: BO :apeMJl TIOKOJI MeCTOHaXOJK;D;eHJ1.eM rapuu-

30Ha - J1 13 IlOJIHOM óoeBOM cocrase (OKOJIO 850 o<i:iYHJ;epon J1 COJI,ll;aT) �HHYJlCfl na 
cł;>poHT, 3a,n;a'9:e:ti noJJKa rrepBOHai:raJihHO 6hma 3a1.Izy[Ta y'łaCTKa Pa'IKn - Be:roómerH. 

Ilocne nepe.n;aYIM 3Toro :yrqacrx:a o6opOHhI 3-nonKy rrexoThI KOIT, l-brfi noJIK yJiaHOB 
BMC:cTe c CYBaJibCKoi1 BK HarrpanJienhr 5bJJll1 (B T(:fqcmre ąeTbrpex !:!01lllbiX MaprueB) 
El patioH 3a:'.1<16p0Ba. 10-ro CeHTH6pR C0CT0SIJICH o:m:eCTO"tfeHHhlfi 6oi1: BOOJie �IeCTHOCTM 

XopoMaXH, a noTOr.t B03Jre rop. IlMCKi1. B peJyJihTare HacTynnenMa nOJIK o.n;ep:m:an 
3a:a"'?HTeJibHhrft ycnex. 

BcJie,n;CTBHe npophrna d>pOHTa B03JlC B113HOJ.ł XIX-hIM 5poHeHOCHWM xopnycoM 

rCHepa.rra X. ry,n:epua.Ha J1 BXO,D;a u:a TbIJihl IlO!IbCKI1X BOHCK - rrpe,n;rrp11HJ'łTO perne
Hl1C OTBO)la J1 COBM€C-1'RO:ti aTaKJ1 rreXO'rbI H KananepYIM Ha 3aM6poB. Bo BpeMR 3'I'OI'O 
nacryrr.rrarVUI -IlOJIK IIOTeprre,rr 30'.a'<!ttTeJibHhle n0Tep1:1: (rtOl'HÓ TaJCIK!? KO:MaH,ll�1p llOJIKa 

no,n.rroJIKOBHYIK HR JlHT3BCKH), He ,ll.OCTHrHYTO npe,v;rroJio:m:euHoH a;e.rrn. 

Bo Bpeiv.ra OTBo,n;a no ttarrpaaneamo BeJiosecKoM Ilrtr(11 1-.blii: uOJIK yJiaHOB cpa-
1KaJICR B HeCKOJihKVIX 5oRx. CaMI:JM &:po:sa:sblM ÓhlJIO COCTOSłBmeeca 1 3  ceHTR5pn 
cpaJKeH.HC IlO,lt 0JILII1€BO�. 

21 CCHTSIÓpH, TIOCJie rrpone,n.eHJ1J1 peopraHw3aD;HYJ n BeJIOBe:m;:ej nO.."lK B COCTaBe 
,!\MBJ13J1JX KasaJiepJftt „3a:>a" cpa3l1JIC.fl c npeo5.ira;r\aroll.{HM cr1Jioft :aenpl1H'!'e:te:M no,n; 

Ka.lleHKOBvPiar.m, 1lepeMxo:lt H Crrn:-qr1Ho:M. 

IIocJieAHee, ITPOAOJllK.aBUieeca. HCCXOJibKO )UfCii, cpa:m:eHMe IlOJIK nposen B patto

He Ko1�Ka. RaHOCR aerrpMR'l'€JHO ÓOJihllIHC UO'J:'epli. 5 OKTSIÓpR 3&KOH"IHJI 35-,n;HeBHb!tf 
5o:fi c rrpeo6.rra,n:arorn;J.1M CHJIOI1: HenpMH'l'CJieJ.'I. Bo BpeMR 3THX cpam::emrn yJialibl 1-ro 

TIOJIB:a yJiaHOB IlOKa3aJIH 60Jlbilly:t0 5oec�oco6HOCTb 11 ::VJY1KCCTBO ,ll;OC'!'OW:Hble IIOJIL

CKOTO COJI,n;aTa. 

44 Zakopano działka ppanc., ciężkie karabiny maszynowe ora4 karabiny ppanc . 
.;s Autor składa tą drogą serdeczne podziękowanie gen. Leono\vi S t r  z e 1 e c -

k i e m  u z Londynu za rzeczowe uv.ragi, które pozv.toliły w sposób możliwie pełny 

prz.edsta'W'ić dzieje 1 Pułku Ułanów I{rechowieckich z Augustowa w kampanii wrześ

niowej 1939 r. 
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. S U M M A R Y  

After an efficient course of the mobilization, the First Regiment of the Krecho

wiec Lancers' left Augustów, which had been its peace-time garrison and departed 

for battle in its full composition (apprx. - 850 officers and soldiers). At the begin

ning the regiment was entrusted with the defense of the stretch Raczki-Białobrzegi. 

After the transferring of the defense of that stretch to the third Garrison of infantry 

of KOP (the Defense Corps of Boundaries), the First Regiment of Lancers together 

with the Suwałki Cavalry Brigade was directed to the region of Zambrów by four 

night-marches. A sharp battle took place the lOth of September close to the locality 

of Choromachy, and next at Piski. The fight brought an important success to the 

attacking Regiment. 

When the 19th Panzer Division of Gen. H. Guderian forced its way through, 

penetrating into the rear of the Polish Anny near Wizna, the decision was under

taken to withdraw and to launch a simultaneous attack of infantry and cavalry 

against Zambrów. The regiment suffered considerable losses during its attack against 

Zambrów (including the loss of its commander, Lieutenant-Colonel Jan Litewski) 

without achieving however, the intended goal. The First Lancers' Regiment deli

vered a number of battles during its withdrawal towards the Białowieża Forests. 

The battle near Olszewo, which was delivered the 13th of September belonged to 

its most bloody fights. 

After a reorganization, which took place the 21st September at· Białowieża, the 

Regiment being included in the cavalry division „Zaza", fought with the prepon

derant enemy-forces near Kalenkowicze, Czeremcha and Spiczyn. The last, several

-day fights were delivered by the Regiment in the region of Kock, heavy losses 

being inflicted by it to the enemy. The 35-day battles with the preponderant enemy 

forces were ended the 5th October. Those fights revealed a great battle value of 

the First Regiment of Lancers as well as its bravery worthy of Polish soldiers. 
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MATERIAŁY DO DZIEJÓW OKUPACJI HITLEROWSKIEJ I RUCHU 
OPORU NA POJEZIERZU AUGUSTOWSKIM 

Mar-epvtaJihl K MCTOprlH rr1TJI€'pOBCKO:ti OKKynaUJ1M J1 C0IIpOTl1EJieH'leCKOro I\BH>KeHI1n 

Ha Asryc'!'oncKo� IlpM03epLe 

Materials from the History of the Nazi Occupation and of the Resistance 1\<Iovement 

in the Augustów Lake Region 

l. Wstęp 

Warunki naturalne Pojezierza Augustowskiego, a więc jego jeziora, 
Puszcza Augustowska, Kanał Augustowski, rzeka Biebrza i rozliczne, 
podmokłe bagna stanowiły swoistą, naturainą zaporę przed atakiem Niem
ców z Prus Wschodnich w głąb Białostocczyzny. Było tu jak gdyby przed
pole obrony twierdzy Grodno i zarazem szlaków komunikacyjnych do 
Wilna i ówczesnej północnej Polski. Augustów, w odróżnieniu od nieda
lekich Suwałk gdzie stacjonowała brygada kawalerii i jednostki po
mocnicze -··· nie miał silnego garnizonu. Do 1939 r. był tam zakwaterowa
ny 1 pułk Ułanów Krechowieckich o uzbrojeniu typowym dla ówczesnych 
jednostek tego typu . Do wiosny 1939 r. na terenie Pojezierza Augustow
skiego nie prowadzono żadnych prac fortyfikacyjno-umocnieniowych. Do
piero na początku czerwca 1939 r. przystąpiono do prac związanych 
z umocnieniem terenu. Schrony żelbetonowe (bunkry) budowano koło wsi 
Białobrzegi i Gliniszki. Łącznie wybudowano tylko 5 schronów. Jedno
cześnie przygotowywano do obrony Puszczę Augustowską. Jan Chludziń
ski,;byly rotmistrz 3 pułku szwoleżerów w Suwałkach, tak to relacjonuje:
„Rozkazem dowództwa została wyznaczona specjalna grupa oficerów, któ
ra prowadziła badania dróg, mostów i przesiek leśnych w Puszczy Augu
stowskiej. Zarazem wyznaczano te rejony puszczy, w których łatwym 
sposobem można było zwaleniem drzew, przekopami łub zasiekami zam
knąć przejście przez puszczę. Brałem udział w pracach takiej grupy ofi
cerów. Systematycznie prowadziliśmy szkolenie straży i służby leśnej 
w Puszczy Augustowskiej. Przygotowywaiiśmy tych ludzi do zadań zwia
dowczych oraz ewentualnych akcji partyzanckich na tyłach wroga.„" 

35 Studia i materią1y [5451 
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[Teren Pojezierza Augustowskiego został włączony w strefę działania 
Samodzielnej Gnipy Operacyjnej „Narew", którą dowodził gen. Czesław 
Młot-Fijałkowski. ]W skład tej Grupy wchodziły wszystkie jednostki woj
skowe, znajdująJ się w granicach ówczesnej Białostocczyzny. Grupa 
„Narew" podzieliła swoją obronę na 5 zasadniczych odcinków. jeden 
z nich otrzymał nazwę „Augustów". Felicjan Majorkiewicz, ppłk dyplo
mowany, były pomocnik szefa oddziału III Grupy „Narew", relacjonuje: 
„Suwalska brygada kawalerii otrzymała zadanie osłony kierunku na 
Grodno, wykorzystując lasy Puszczy Augustowskiej ... Miała ona osłonić 
północne skrzydło SGO ,,Narew'' oraz uniemożliwić nieprzyjacielowi 
przekroczenie Biebrzy na odcinku: Czarniewo, Sztabin, Kurjanka. Dnia 
1 .9.1939 r. brygada zakończyła mobilizację i koncentrację w rejonie Augu
stowa i Suwałk .. .  Zorganizowana w kompanie straż leśna Puszczy Augu
stowskiej była w pogotowiu do obrony punktów oporu w puszczy .. .  " 

W dniu wybuchu wojny - 1.9.1939 r. - lotnictwo hitlerowskie do
konało nalotu na Augustów. Większych strat nie było. Ppłk Majorkiewicz 
relacjonuje: „W nocy z 4 na 5 września 1939 r. suwalska brygada kawa
lerii rozpoczęła marsz z rejonu Suwałk i Augustowa do rejonu Zambrów .. .  
Obronę odcinka Augustów przejął 3 pp KOP-u z baterią (od Sztabina 
do Augustowa) wraz z batalionami KOP-u Słobódka i Sejny. Dowódcą 
całości został pik Z. Zajączkowski .. .  " 

Dni następne - a raczej już cały okres kampanii wrześniowej - nie 
przyniosły na Pojezierzu Augustowskim żadnych poważniejszych wyda
rzeń o charakterze militarnym. Nie odbyły się tu żadne walki ani potyczki 
z nieprzyjacielem. Zmagania wę:enne przesunęły się ze środkowego biegu 
Narwi w głąb Białostocczyzny. Dnia 25.9.1939 r. na Pojezierze Augustow
skie wkroczyły oddziały Armii zerwanej zajmując mia.sto i cały powiat 
w ówczesnych granicach) W wyniku porozumienia między rządem Trze
ciej Rzeszy a rządem Z'*iązku Radzieckiego tereny Pojezierza włączono 
do Zachodniej Białorusi. Niektóre wsie pow. augustowskiego weszły 
w skład ówczesnego powiatu suwalskiego, który Niemcy przyłączyli do 
Prus Wschodnich. Granica między Trzecią Rzeszą a Związkiem Radziec
kim przebiegała częściowo po starej granicy polsko-niemieckiej (zachód), 
a następnie od wsi Chomontowce skręcała na wschód, biegła rzeką Bliz
ną, przecinała Puszczę Augustowską i kanał (kolo Czarnego Brodu) i do
chodziła aż do rzeki !górki na dawnej granicy polsko-litewskiej. 

Zajęcie Pojezierza Augustowskiego przez Armię Czerwoną dało po
czątek nowemu rozdziałowi historii wojennej. Władze radzieckie prze

prowadziły tam reformę rolną oraz wiele innych reform społecznych. 
Jednak większa część ludności w tym rdzennie polskim powiecie ze zro
zumiałych względów ówczesnych była nieprzychylnie nastawiona do wła

dzy radzieckiej. Traktowano ją jako tymczasową konieczność wojenną, 
a co za tym idzie - starano się zachować bierną postawę wobec zarzą-



OKUPACJA :HITLEROWSKA 547 

dzeń i różnych akcji politycznych. Szczególnie nieprzychylne nastroje 

antyradzieckie wzbudziła kolektywizacja wsi (kołchozy), do której chłopi 

na Pojezierzu Augustowskim nie byli przygotowani ani od strony gospo
darczej, ani politycznej, a '"ięc odnieśli się do niej bardzo wrogo. Lata 
1 940 i 1 941 przyniosły na obszarze powiatu augustowskiego dość liczne 

i niczym nie uzasadnione wywózki różnych grup społecznych, jak w mie

ście, tak i na wsi - w głąb Związku Radzieckiego. Wszystko to było zwią

zane z kultem jednostki i działaniem organów bezpieczeństwa pod prze

wodnictwem Berii. Aresztowania i wywózki jeszcze bardziej zaogniły sto
sunki ludności miejscowej z władzami radzieckimi. 

II. Dywersyjna dzialalność Niemców na Pojezierzu Augu.•towskim 
w okTesie radzieckim 

Lata 1940 i 1941 (do czerwca) charakteryzuje na Pojezierzu Augusto
wskim wzmożona działalność hitlerowskiego wywiadu wojskowego -

Abwehry. Celem tej działalności było przygotowanie dróg agresji na 

Związek Radziecki. Inspiratorem, koordynatorem i rozkazodawcą tych 

poczynań była Abwehresstelle I -- Konigsberg (Królewiec), zwana 

w skrócie - „Aste -� I". Kierował tą centralą wywiadu płk Notzny. 
Centrala ta (nazwa umowna) miała wówczas w Prusach Wschodnich 
sporo większych i mniejszych placówek wywiadowczych, rozrzuconych 
w różnych miastach . •  Tedna z takich placówek miała siedzibę w Giżycku 

(ówczesnym Lotzen) i nosiła kryptonim „Neste". Placówką tą kierował 

mjr Oskar Schimmel, psd. „Schneider"; zajmowała się ona bezpośrednią 
penetracją wywiadowczą na Pojezierzu Augustowskim. 

Na początku 1940 r. z rozkazu Schimmela utworzono w Suwałkach 
(przy ul. Wigierskiej) nową placówkę Abwehry, której kierownictwo objął 

Sonderfiihrer Spitzenpfeil, psd. „Vogel". On to zajmował się werbunkiem 
i przerzutem szpiegów na teren powiatu augustowskiego (i nie tylko tam). 
W czerwcu 1940 r. Abwehra w Suwałkach otrzymała cennego pomocnika 

w osobie Piotra Djaczenki, którego szpiegowska działalność jest ściśle 
związana z dziejami okupacyjnymi Pojezierza Augustowskiego. 

Kim był P. Djaczenko? Urodził się 30.I.1895 r. w Berezowej Łuce na 

Ukrainie. Brał udział jako oficer armii carskiej w I wojnie światowej. 
Następnie przeszedł do wojsk kontrrewolucyjnych atamana Semena Pet
lury na Ukrainie. Walczył przeciwko Armii Czerwonej. W roku 1920 jako 
pułkownik dowodził tzw. pułkiem „czarnych zaporożców", który wsławił 

się okrucieństwami. W marcu 1921 r. Djaczenko wraz z pułkiem przeszedł 

na stronę polską i został internowany. Do armii polskiej wstąpił 23 lipca 
1 928 r. Został tzw. oficerem kontraktowym w stopniu majora i służbę 

rozpoczął w 1 płk szwoleżerów w Warszawie. W Jatach 1 932-1 934 ukoń
czył wyźszą szkołę wojenną (centrum broni pancernej). Jesienią 1934 r. 
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Djaczenko przybył do Suwałk i objął stanowiska zastępcy dowódcy 3 pułku 

szwoleżerów (do spraw wyszkolenia ). Stale utrzymywał kontakty z ośrod

kami ukraińskich nacjonalistów, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. 

Swoją osobą wzbudził zainteresowanie Abwehry. W lipcu 1 935 r. Dja

czenko został zwerbowany do współpracy z „Neste" Giżycko. Dokonał 
tego kpt. Abwehry Gustaw Ahrpke. Od lata 1 935 r. do września 1 939 r. 

P. Dj aczenko, nie zdekonspirowany przez polski wywiad, pozostawał na 

usługach Abwehry i na użytek sztabów armii hitlerowskiej przekazał 

setki cennych meldunków szpiegowskich, za co naturalnie był odpowiednio 
wynagradzany. We wrześniu 1939 r. Djaczenko wraz ze 103 pułkiem 

kawalerii (sformowanym w Wołkowysku podczas mobilizacji) przeszedł 
na Litwę. Był internowany w Birsztanach. Kontaktu z Abwehrą nie 

utracił i z jej polecenia rozbudował na Litwie siatkę szpiegowską. W maju 
1 940 r. Djaczenko otrzymał rozkaz z Abwehry, by opuścił Litwę (miały 

tam wkroczyć wojska radzieckie) i przybył do Suwałk, co też uczynił. 

Oto relacja Waldemara Macholla, b. SS-Hauptsturmfi.ihrera i szefa 
gestapo w Suwałkach w latach 1 939-1 941. Czytamy w niej: „Wiosną 
1940 r. - daty dokładnie nie pamiętam zostałem wezwany do gestapo 

w Królewcu (Inspekteur der Sicherheitspolizei und des Sicherheits Dienst 
flir den Ostpreussen). W gabinecie dr L Cenarisa (SS-Standartenfiihrer 

und Oberst der Polizei), szefa gestapo i SD na prowincję Prus Wschodnich, 
odbyła się narada, w której między innymi wzięli udział: płk Notzny 
szef Abwehresstelle w Królewcu, mjr Oskar Schimmel, psd. Schneider 

szef Abwehr-Nebenstelle w Lotzen (Giżycku), Sonderffihrer Spitzenpfeil, 
psd, Vogel, oraz kilku innych wyższych oficerów gestapo i oficerów wy
wiadu wojskowego, których nazwisk w tej chwili nie pamiętam. Na 

naradzie tej dr L Canaris poinformował mnie, źe w najbliższym czasie 
przybędzie do Suwałk z Litwy niejaki Piotr Djaczenko, były major WP, 
aktualnie wówczas pracujący na Litwie jako szpieg Abwehry. Ja oso

biście miałem zapewnić mu w Suwałkach niezbędną pomoc w zorganizo

wa.riiu o.środka wywiadu i dywersji. Chodziło przede wszystkim o lokale 

i sprawdzanie ludzi, którzy mieli z nim współpracować. Po naradzie wra

całem do Suwałk w towarzystwie Sonderflihrera Spitzenpfeila - Vogla 

szefa placówki Abwehry w Suwałkach. W rozmowie z nim dowiedziałem 

się, że wspomniany mjr Djaczenko już od wielu lat pozostawał w ścisłym 

kontakcie z Abwehrą w Prusach Wschodnich i że na użytek tejże prze

kazał wiele cennych informacji o charakterze wojskowym. Według słów 

„Vogla", płk Notzny i mjr Schimmel pokładali duże nadzieje w działal

ności Djaczenki w Suwałkach. Działalność ta miała być skierowana przede 

wszystkim na prowadzenie wywiadu w przygranicznych rejonach Związku 

Radzieckiego. P. Djaczenkę poznałem zaraz po jego przybyciu do Suwałk. 

Został on tu dostarczony przez moją Grenzposten w Gromadziszkach, 

bodajże przez gestapowca Schweinberga. Nasz urząd zaopatrzył go w 
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niezbędne dokumenty oraz pomógł w urządzeniu szpiegowskiego lokalu. 
Z chwilą gdy ośrodek Djaczenki rozpoczął w Suwałkach swoją działalność, 
nasza współpraca układała się z nim bardzo dobrze. Oficerem łączniko
wym między placówką gestapo a ośrodkiem szpiegowskim Djaczenki był 
wyznaczony przeze mnie SS-UntersturmfUhrer, starszy sekretarz krymi
nalny, Wilhelm Mauhryfer, kierownik oddziału I miejscowego gestapo. 
Przypominam sobie, że przy pomocy naszej placówki, P. Djaczenko wcią
gnął kilku Judzi do współpracy z Abwehrą, Wskazani przez Djaczenkę 
osobnicy byli zatrzymani w areszcie gestapo lub więzieniu, Ich przesłu
chanie prowadził Djaczenko i wciągał do współpracy z Abwehrą„. Mnie 
osobiście i podległych mi oficerów gestapo we współpracy z Djaczenką 
interesowała sprawa, w jaki sposób można wykorzystać szpiegów jego 
ośrodka do współpracy z nami. W tej sprawie zawarliśmy umowę. Po
nieważ część szpiegów po wykonaniu swoich zadań - szczególnie na 
terenie Augustowszczyzny - pozostawała przez dłuższy czas w Suwałkach 
jak gdyby na odpoczynku, a więc w tym czasie wielu z nich pomagało 
zwalczać nam polski ruch oporu i rozpracowywać inne wrogie nam ele
menty ... Djaczenko w swojej działalności szpiegowskiej miał dużą swo
bodę i niezależność poczynań. Wiem o tym, że najwięcej akcji szpie
gowsko-dywersyjnych ośrodek kierowany przez Djaczenkę przeprowadził 
na terenie pow. Augustów i Grajewo„." 

Tyle na razie szef gestapo Macho!!. Do jego relacji jeszcze wrócimy. 

Ośrodek wywiadu i dywersji Abwehry kierowany przez Piotra Dja
czenkę, awansowanego przez hitlerowców do stopnia pułkownika Wehr
machtu, mia! siedzibę w Suwałkach przy ul. Filipowskiej 18-A. Dzia
łalność jego była wielokierunkowa. Zasadnicze zadania sprowadzały się 
w zasadzie do dwóch zagadnień. Pierwsze - prowadzenie wywiadu woj
skowego na rzecz armii hitlerowskiej. Drugie likwidacja na terenach 
zajętych przez Armię Czerwoną, a szczególnie na Pojezierzu Augustow
skim działaczy lewicowych, przede wszystkim komunistów. Naturalnie, 
żeby te zadania wykonać, Djaczenko potrzebował określonej ilości szpie
gów i ich współpracowników. Werbował ich różnymi sposobami: prze
kupstwem, szantażem, propagandą walki z komunizmem. Większość 
szpiegów Djaczenki byli to ludzie o przeszłości kryminalnej, nierzadko 
pospolici przestępcy, którym w pracy przyświecał jedyny cel: łatwy i in
tratny zarobek, możliwość szybkiego wzbogacenia się i beztroski tryb 
życia. Wielu szpiegów Djaczenko pozyskał do współpracy na Pojezierzu 

Augustowskim. Z bardziej znanych byli to: Ignacy Pawełko - „Schmidt" 

z J aziewa, Antoni Połubiński „Grabarz" z Bargłowa, Wacław Wnukow
ski �· „Zbój" z Bargłowa Dwornego, Aleksander Klonowski „Zendra" 

z Augustowa, Edward Stankiewicz - „Oset" z Bargłowa, Mieczysław 
Surowiecki - „Szabla" ze świderka, Władysław Chrostowski „Pałąk" 
z Dębowa i 'vielu innych. 
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Szkolenie szpiegów w zakresie wywiadu, dywersji i morderstw od
bywało się w Suwałkach, gdzie przeprowadzał je sam P. Djaczenko lub 
„Vogel". Zdolniejszych szpiegów wysyłano do ośrodka szkolnego Abwehry 
w Grossmusll koło Królewca. 

Przerzuty szpiegów na Pojezierze Augustowskie odbywały się kilkoma 
kanałami przerzutowymi (żargon szpiegowski). Z bardziej znanych i uży
wanych były trzy: koło wsi Szczebra - gdzie korzystano z pomocy pla
cówki gestapo, tzw. Grenzposten, koło wsi Chomontowce i w Puszczy 
Augustowskiej koło wsi Czarny Bród. Przerzut odbywał się zawsze nocą. 
Za granicę udawała się grupa 3 do 8 szpiegów, uzbrojonych w broń 
krótką i długą oraz granaty. Nierzadko dochodziło do potyczek z ra
dziecką strażą graniczną. Straty bywały obustronne. Po przejściu granicy 
część szpiegów zajmowała się wywiadem wojskowym na Pojezierzu 

.Augustowskim, a pozostali - likwidacją osób wskazanych przez ośrodek 
P. Djaczenki. Chodziło przede wszystkim o osoby mające poglądy le
wicowe. Trzeba podkreślić, że na Pojezierzu Augustowskim w okresie 
przedwojennym Komunistyczna Partia Polski nie rozwinęła swojej dzia
łalności. Należeli do niej tylko nieliczni. To nie znaczy jednak, że na 
tamtym terenie nie było ludzi o poglądach lewicowych bądź współpra
cujących z komunistami. Z braku dokumentów trudno dziś ustalić, kto 
z niżej wymienionych, a zamordowanych przez szpiegów Djaczenki lu
dzi należał do KPP. Można jednak stwierdzić, że byli to przedstawiciele 
wiejskiego proletariatu i reprezentowali na tamtym terenie poglądy le
wicowe. 

A oto kilka nazwisk osób zamordowanych przez szpiegów dywersan
tów P. Djaczenki na terenie powiatu augustowskiego. Morderstwa te 
zostały dokonane w miesiącach czerwiec - listopad 1940 r. Dokładne daty 
trudno ustalić. 

Władysław Dziarnowski z Bargłowa, przewodniczący rady gromadz
kiej, zamordowany w czerwcu 1 940 r. Piotr Prawdzik z Bargłowa -
zamordowany w czerwcu 1940 r. Stanisław Wawiórko z Pieńczykowa -
zamordowany w lipcu 1940 r. Józef Cieślukowski z Białobrzegów - za
mordowany w lipcu 1940 r. Jadwiga, Bronisław i Edward Filipowiczowie 
z Tajna Starego - zamordowani w czerwcu 1940 r. Czesław Judycki 
z Polkowa - zamordowany latem 1940 r. Stanisław Feler z Kopytkowa 
przewodniczący gromadzkiej rady w Jaminach - zamordowany jesienią 
1940 r. Wacław Wiśniewski z Jamin, milicjant ludowy - zamordowany 
jesienią 1940 r. Rzecz jasna, że wykaz ten obejmuje tylko małą część ofiar. 
Dywersanci Djaczenki dokonali na Augustowszczyźnie o wiele więcej 
morderstw. Jak to wyglądało praktycznie, zilustruje fragment zeznania 
złożonego przed oficerem śledczym przez Franciszka Cieciucha z Tajna 
Starego (przesłuchanie z 3.8.1950 r.) . 

• „„Wprowadzając w życie nasz zamiar, latem, daty dokładnej nie 
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pamiętam - 1940 r. grupa w składzie: Wnukowski Wacław, Ropelewski 
Władysław, Oskroba Witold i ja zaszliśmy do mieszkania Filipowiczów. 
Poprzednio jednak poczęliśmy pukać w okno z prośbą o otworzenie, ponie
waż była to noc. Po wejściu do mieszkania, do którego wpuścił nas Fili
powicz Bronisław, poleciliśmy domownikom ubrać się i pójść z nami. 
Zabrawszy ze sobą Filipowicz Edwarda, Jadwigę i Bronisława dróżkami 
polnymi zaszliśmy do Lasu Karpa i tam wszystkich przyprowadzonych 
wystrzałami z posiadanych pistoletów pozbawiliśmy życia . . .  Pierwszy 
wystrzelił z nagana Ropelewski Władysław i pozbawił życia Filipowicza 
Bronisława. Następnie ja z pistoletu klb. 7,62 oddałem strzał do Fili
powicz Jadwigi trafiając ją w piersi. W wyniku tego upadła, głośno 
jęcząc. Widząc, że żyje, wystrzeliłem jeszcze, przykładając jej wylot lufy 
do ucha. Drugi strzał był śmiertelny . . .  Mniej więcej w tym samym czasie 
Wnukowski Wacław strzelił do Filipowicza Edwarda, który również upadł 
na ziemię. Sądząc, że zadanie zostało należycie wykonane, zaczęliśmy 
kopać dół. Potem grzebaliśmy zwłoki zamordowanych. Ja oraz Wnu
kowski Wacław zbliżyliśmy się do najdalej leżącego od dołu Filipowicza 
Edwarda. Niespodzianie zaczął on wolno wstawać przytrzymując się 
mojej marynarki. Przy tym powiedział - Macie mnie mordować, to 
dobijcie. Widząc to odsun-ęliśmy się od rzekomego nieboszczyka, a Wnu
kowski Wacław powtórnym oddaniem strzału w głowę pozbawił Fili
powicza życia. Zagrzebawszy zwłoki i zamaskowawszy miejsce, gdzie 
znajdował się grób, rzuciliśmy łopaty w bagno i poszliśmy do wsi Bar
główka ... " 

Należy nadmienić, że chodzi tu o zeznania byłego szpiega Franciszka 
Cieciucha, psd. „Kot" z grupy szpiegowskiej Djaczenki. Natomiast wy
mordowana rodzina Filipowiczów byli to wiejscy proletariusze z Tajna 
Starego. 

Jednym z czołowych szpiegów ośrodka Djaczenki był Ignacy Paweł
ka - „Schmidt" rodem z Jaziewa. W jego działalności jak w soczewce 
skupia się jak gdyby cała działalność ośrodka wywiadu i dywersji kie
rowanego przez P. Djaczenkę. Jako przykład niech posłużą fragmenty 
zeznań (kilkadziesiąt stron maszynopisu) złożonych przez Pawełkę w dniu 
l .III.1950 r. przed oficerem śledczym w Białymstoku. Czytamy: „ . . .  Będąc 
agentem niemieckiej placówki wywiadowczej w Suwałkach, granicę mię
dzy Niemcami a ZSRR z zadaniami szpiegowskimi przekraczałem ponad 
piętnaście razy. Wszystkie zadania szpiegowsko-dywersyjne wykonywałem 
na terenie Augustowszczyzny. Odnośnie wykonywanych zadań wyjaśniam, 
że głównym ich zamierzeniem było zbieranie wiadomości o sile i dyslokacji 
jednostek Armii Czerwonej oraz likwidacja aktywnych działaczy komu
nistycznych i lewicowych... Za wiadomości odnośnie Armii Czerwonej 
Djaczenko płacił najwięcej, dlatego takie wiadomości zbierałem sumiennie 
i dokładnie. Dla ułatwienia wykonania zadań szpiegowskich na Augustow-
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szczyzme, próbowaliśmy - zgodnie z derektywą Djaczenki - zakładać 
własne siatki informatorów. Nie dawało to rezultatu z powodu niechętnego 
stosunku ludności do uprawiania szpiegowskiego procederu... Osobi:lcie 
zajmowałem się obserwacją radzieckich jednostek wojskowych, straży 
granicznej, poczynań fortyfikacyjnych nad Biebrzą i innymi rzekami. 
Zebrane informacje przekazywałem Djaczence lub Voglowi.. .  Przypo
minam, że przed przekroczeniem granicy Djaczenko dawał nam zawsze 
polecenie, żeby na Augustowszczyźnie siać terror i likwidować komunistóvv 
oraz ludzi nam niewygodnych. Nazwisk nie podawał i my mieliśmy sami 
ustalić, kogo mamy zlikwidować. O ile się orientuję, grupy dywersyjne 
na Augustowszczyźnie zamordowały ponad 20 osób. Ja sam osobiście za
strzeliłem cztery osoby. Ofiarami tymi są: Wiśniewski - imienia nie 
pamiętam, były mieszkaniec Jamin. Feler - imienia nie pamiętam -
z Kopytkowa, nie znany mi mieszkaniec wsi Gabowe Grądy i nie znany mi 
żołnierz Armii Czerwonej. Wszystkie te morderstwa wykonałem latem 
i jesienią 1 940 r. i za wszystkie zostałem odpowiednio wynagrodzony 
przez Djaczenkę. Nadmieniam tu, że początkowo bylem zwykłym szpie
giem i należałem do grupy dywersyjnej dowodzonej przez Antoniego 
Polubińskiego, a następnie zostałem awansowany przez Djaczenkę na 
dowódcę grupy, która od mojego pseudonimu szpiegowskiego nosiła nazwę 
grupa Schmidta . . .  Na początku maja 1 941 r. zostałem przez Djaczenkę 
i Vogla (wraz z kilkoma innymi szpiegami) wysiany do szkoły wywiadow
czo-dywersyjnej w Grossmiill kolo Królewca, gdzie przebywałem aż do 
wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej ... " 

Tak wyglądała działalność szpiegów Djaczenki na Augustowszczyźnie 
od strony popełnianych przez nich morderstw. Jeżeli chodzi o zagadnienia 
wywiadu wojskowego, to jak w zeznaniach wspomnianego Pawełki, tak 
i innych ujętych po wojnie dywersantów wiele jest opisów akcji czysto 
szpiegowskich. Systematycznie prowadzono obserwację radzieckich gar
nizonów (i to nie tylko na terenie pow. augustowskiego), ich uzbrojenia 
i ćwiczeń. Szczególny nacisk kładł Djaczenko na rozpracowanie radziec
kich umocnień nad Biebrzą i Kanałem Augustowskim. Latem 1 940 r. 
jednostki radzieckie rozpoczęły wzdłuż rzeki Wolkuszanki i Biebrzy bu
dowę linii fortów, które miały być zabezpieczeniem na wypadek agresji 
niemieckiej. Djaczenko otrzymał od mjra Oskara Schimmela rozkaz zdo
bycia planów tej linii obronnej. Wykonania tego podjęła się grupa dy
wersantów dowodzona przez Wacława Wnukowskiego, psd. „Zbój". Po 
kilku miesiącach intensywnej pracy szpiegowskiej jesienią 1940 r. szpiedzy 
Djaczenki wykradli oryginalne plany wspomnianej linii i dostarczyli je 
Djaczence, a ten z kolei zwierzchnikom z Abwehry. 

Podobną akcję szpiegowską prowadzono także nad Kanałem Augus
towskim, gdzie również wojska radzieckie prowadziły prace fortyfika
cyjne. Wiosną 1 941 r. rozlokowano tam specjalną jednostkę artyleryjską. 
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Wywiad niemiecki zainteresował się tą jednostką, a szpiedzy Djaczenki 
otrzymali zadanie dostarczenia o niej dokładnych informacji. Wspomniany 
już poprzednio Waldemar Macholl, szef gestapo w Suwałkach, tak rela
cjonował po wojnie o pewnym epizodzie szpiegowskim związanym z roz
pracowaniem radzieckiej jednostki: 

„ . . .  Przypominam sobie, że było to bodajże w maju 1 941 r. Otrzymałem 
'lviadomość, że nocą przewieziono do ośrodka szpiegowskiego Djaczenki 
dwóch radzieckich oficerów. Zainteresowałem się tą sprawą i sam udałem 
się do Djaczenki. Ten wyjaśnił mi, że jego szpiedzy, nie mogąc rozpraco
wać powierzonej im jednostki, postanowili żywcem porwać dwóch ofice
rów (tejże jednostki). Która to grupa szpiegowska uczyniła, nie wiem, 
bo Djaczenko mi tego nie mówił, ale akcja się udała i oficerowie radzieccy 
zostali porwani. W Suwałkach przetrzymywano ich krótko, a następnie zo
stali nocą przewiezieni do siedziby Abwehry w Giżycku. Co się z nimi 
dalej stało - nie wiem . . .  " 

Działalność szpiegów-dywersantów Djaczenki trwała aż do wybuchu 
wojny niemiecko-radzieckiej i tu - ze względu na ograniczony chara
kter pracy - podaję o niej jedynie fragmentaryczne dane. Dają one 
jednak pewien pogląd, jak w latach 1 940-1941 wyglądała na Pojezierzu 
Augustowskim działalność Abwehry. Należy stwierdzić, że działalność 
ta dostarczyła sztabom armii hitlerowskich cennych materiałów, po
trzebnych do opracowania agresji na .ZSRR. Podobne akcje dywersyjna
-szpiegowskie Djaczenko prowadzi! również na terenie pow. grajewskiego, 
na Litwie oraz na Białorusi. Morderstwa komunistów i działaczy lewico
wych na Pojezierzu miały na celu sterroryzować ludność, zastraszyć ją 
przed współpracą z .władzami radzieckimi. Z kolei działalność szpiegów
pociągała za sobą represje władz radzieckich w stosunku do całych grup 
ludności, a szczególnie wywózki w głąb ZSRR. 

Od marca do czerwca 1941 r. Niemcy zaczęli koncentrować na Su
walszczyźnie siły 3 grupy pancernej gen. Hatha i jednostki 9 armii gen. 
Strausa. Stąd miało wyjść jedno z głównych uderzeń na ZSRR. Znaczna 
część tych wojsk miała uderzyć przez wschodnią część Pojezierza Augu
sto\vskiego w kierunku na Grodno i stanowić tzw. lewe „kleszcze" kotła 
Białystok-Mińsk. Plan natarcia przez Pojezierze w dużej mierze opra
cowano na podstawie materiałów wywiadowczych ośrodka Djaczenki. 
W planach natarcia uwzględniono również udział grup dywersantów Dja
czenki. W dniu wybuchu wojny miały one przystąpić do niszczenia linii 
telefonicznych, mostów, torów i do innych zadań. 

Oto jeden z przykładów działalności dywersantów Djaczenki w dniu 
wybuchu wojny Niemcy-ZSRR (22.6.1941 r.). W Augustowie nad Jez. 
Białym znajduje się Wojskowy Dom ,Wypoczynkowy. W okresie pobytu
w Augustowie Armii Czerwonej był tam również dom wypoczynkowy, 
z którego korzystali zarówno oficerowie, jak i radzieccy działacze partyjni 
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i inni. Szpiedzy Djaczenki dokładnie „opracowali" ten dom wypoczyn
kowy. Rankiem 22 czerwca 1 941 r. grupa dywernantów, dowodzona przez 
Janusza Kowalskiego, psd. „Muzykant", wzmocniona patrolem SS, ude
rzyła na dom wypoczynkowy zaskakując tam we śnie wszystkich obec
nych. Próbujących ucieczki -···· zastrzelono. Innych ujętych (a ujęto wszy
stkich) wywieziono do Szczebry i rozstrzelano. 

III. Rządy hitlerowskie na Pojezierzu Augustowskim 

lJł dniu wybuchu wojny już o godzinie 5 wojska hitlerowskie zajęły 
Augustów i znaczną część powiatu, posuwając się prawie bez przeszkód 
na Grodno. Tylko tu i ówdzie nieliczne grupy oficerów i żołnierzy sta
wiały zaciekły opór. W dniu tym doszło do heroicznej obrony radzieckiej 
reduty granicznej w Janówce. Z chwilą uderzenia Niemców na Augustów 
jedna z jednostek zaatakowała strażnicę, lecz natknęła się na silny opór. 
Wprowadzono do walki artylerię i lotnictwo. Kilkakrotne ataki Niemców 
załamywały się i nieprzyjaciel poniósł duże straty. Oto relacja świadka 
ówczesnych wydarzeń, JM.efa Gutowskiego, mieszkańca Janówki. 

„.„ Tego pamiętnego ranka najpierw przeciągnęły nad wsią klucze bom
bowców, a potem zagrała artyleria. Trafiono w wieżę kościelną i ogień 
z dział przeniesiono na zabudowania wsi. Mieszkańcy pod gradem kul ucho
dzili w pola. Radziecka strażnica broniła się. Było tam kilkudziesięciu żoł
nerzy, ale bronili się bohatersko. Nieomal cały dzień zasypywano wieś og
niem artylerii i walono bomby. Dochodziło do walki wręcz. Dopiero pod 
wieczór, kiedy wojska niemieckie poszły już daleko na wschód, zdobyto 
wzgórze, gdzie wśród przeoranej pociskami ziemi broniły się resztki obroń
ców. Podobno zginęło dwustu Niemców„. Wtedy, gdy zdławiono opór ra
dzieckich żołnierzy rozwścieczeni hitlerowcy rzucili się na l udność Janów
ki. W piwnicy u Józefa Galickiego ukryło się dwudziestu siedmiu miesz
kańców wsi. Wypędzono ich stamtąd, kazano wykopać dół i rozstrzelano. 
Rozstrzeliwano całe rodziny, młodych i starych. Zabito mi syna piętna
stoletniego. Kogo ujęto poza wsią to także zabijano. Tak zamordowano 
pięćdziesięciu sześciu mieszkańców naszej wsi Janówka - w tym wiele 
całych rodzin, jak n a  przykład rodziny: Kuprewiczów (sześcioro dzieci 
i dwoje rodziców}, Twardowskich, Milewskich, Galickich, Dragunowskich 
i wielu innych. 'Nieś licząca prawie sto zagród - przestała istnieć. Pole
głych obrońców radzieckich masakrowano nawet po śmierci i kazano za
kopywać tam, gdzie zginęli. Był to wszystko hitlerowski odwet za obronę 
gra�cznej strażnicy ... " � pierwszych tygodniach po zajęciu przez Niemców Augustowa na 
terenie miasta i powiatu działało Einsatzkommando dowodzone przez 
SS-Hauptsturmfiihrera Rilckego. Celem działalności tego kommanda by
ło - zgodnie z rozkazem Himmlera - oczyszczenie Pojezierza Augustow-



OKUPACJA HITLEROWSKA 555 

skiego (jak i wszystkich terenów na wschodzie zajętych przez wojska 
hitlerowskie) od tak zwanych „elementów niepożądanych". Były szef 
gestapo w Suwałkach Waldemar Macholl tak scharakteryzował w swoich 
zeznaniach działalność Rilckego i jego kommanda.7 

„ . . . SS-Hauptsturmfiihrer Rilcke, dowódca samodzielnej grupy Einsatz
kommando, przybył do Augustowa zaraz w pierwszym dniu zajęcia mia
sta przez nasze wojska. Z miejsca przystąpił do aresztowania komunistów, 
działaczy lewicowych, Żydów i wyszukiwania wśród jeńców komisarzy 
radzieckich. Wszyscy aresztowani byli natychmiast rozstrzeliwani. Wiem 
o tym, że wielu szpiegów-dywersantów Djaczenki uczestniczyło w akcjach
kommanda Rilckego, jako że znało dobrze teren. Chyba w lipcu 1941 roku 
otrzymałem z Królewca rozkaz, ażeby czasowo zająć się Augustowem, 
mam tu na myśli zająć się od strony działalności gestapo. Przybyłem 
więc do Augustowa i tam zorganizowałem placówkę gestapo. Dużą pomoc 
w zorganizowaniu władzy policyjnej okazali mi byli szpiedzy Djaczenki, 
tacy jak: Pawełka, Klonowski, Wnukowski i inni. Z jednej strony po
mogli nam w akcjach politycznych, jak areszty i śledztwo zatrzymanych, 
z drugiej zaś zbierali informacje na nasz użytek. W dużej mierze siatka 
agentów gestapo na Augustowszczyźnie została zorganizowana z tych 
ludzi, którzy w latach 1 940-41 pracowali na korzyść ośrodka wywiadu 
Djaczenki. Wiem o tym, że kommando Rilckego zamordowało na Augu
stowszczyźnie wielu ludzi. Bliższych danych nie znam .. .  " 

Tyle Macho!!. Z braku dokumentów nie sposób ustalić plonu dzia
łalności kommanda Rilckego.rW każdym r:;zie ilość zamordowanych przez 
to kommando ludzi sięga kih<u tysięcy. 1 Mordowano komunistów, dzia
łaczy lewicowych, inteligencję, Żydów, ludzi o poglądach patriotycznyc9 
Duży udział w tych morderstwach mieli szpiedzy-dywersanci Djaczenki, 
a szczególnie: Ignacy Pawełka, Aleksander Klonowski, Wacław Wnukow
ski i Zygmunt Ewko. 

{jv sierpniu 1941 r. w Augustowie w dzielnicy „Baraki" władze hitle
rowskie założyły getto dla ludności żydowskiej . Spędzono tam Żydów 
z Augustowa i okolic. Warunki tam były takie same jak i w innych gettach 
na terenie całej Polski. Getto w Augustowie było małe - w sensie ilości 
więzionych tam ludzi - i Niemcy traktowali je jako getto przejściowe, 
które szybko ulegnie likwidacji, co też się stało. 

Tuż obok getta (dzisiejsza dzielnica Limanowskiego) policja niemiecka 
latem 1 941 r. założyła obóz karny dla ludności polskiej. Obóz składał się 
z baraków i więziono w nim setki ludzi za różne przewinienia, bądź też 
tylko podejrzanych. Komendantem obozu został Aleksander Klonowski, 
psd. „Zendra", zasłużony szpieg ośrodka wywiadowczego Djaczenki (znany 
kryminalista i przestępca w Augustowie). Jego zastępcą był Ignacy Pa
wełka, psd. „Schmidt", dowódca grupy dywersantów Djaczenki. Ponadto 
jako strażnicy pracowali w obozie: Zygmunt Ewko, Krygier, bracia Do-
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Ryc. 1. E r i c h  K o c h  - gauleiter, 
nadprezydent Prus Wschodnich, szef 
administracji cywilnej okręgu bia
łostockiego i komisarz okupowanej 
Ukrainy. Erich Koch jest odpowie
dzialny za eksterminacyjną politykę 
administracji hitlerowskiej w sto-

sunku do ludności polskiej. 

brzyniewicz i kilku innych miejscowych faszystów. Szczególnym okru
cieństwem w stosunku do więzionych wyróżnili się Klonowski, Pawełko 
i Ewko. Wiele osób więzionych w obozie zostało zamordowanych, a mię
dzy innymi: Lucjan Falicki, Stanisław Nejfeld, Bolesław Skorupa, Fran
ciszek Wasilewski, Mieczysław Kaczyński, Władysław Osewski, Telkne
równa ( 1 8  lat) i wielu innych. Egzekucji dokonywano przeważnie nad 
tzw. Bystrym Kanałem. 

\Przy końcu lipca 1 94 1  r. utworzono w Augustowie placówkę gestapo, 
k�óra

. 
miała zarazem obsł�gi�ać i powiat graj�wski�ierownikiem pla

cowk1 został ss�unterstur111fuhrer Slogsnat, a 1ego zastępcą był gestapo
wiec Tojer. Ponadto zakwaterowano w Augustowie silne komendy żan
darmerii i policji. Również w każdej gminie ulokowano posterunki żan
darmerii. Powiat augustowski, według nomenklatury administracyjnej 
wszedł w skład tzw. Bezirk Białystok, którym rządził gauleiter Erich 
Koch - nadprezydent Prus Wschodnich, szef administracji cywilnej okrę
gu �iałystok i komisarz Rzeszy na Ukrainę. �rzez cały okres okupacji na terenie Pojezierza Augustowskiego hitle
rowcy dokonywali rozlicznych zbrodni. Dotyczyło to przede wszystkim 
ludności cywilnej. Łapanki, wywózki do obozów koncentracyjnych i na 
przymusowe roboty, masowe egzekucje, pacyfikacje wsi, niczym nie 
hamowany terr� Nikt z mieszkających tam Polaków nie był pewien 
życia i mienia. Z każdym rokiem okupacji zwiększano tam ilość poli�ji, 
żandarmerii, jednostek ukraińskich faszystów i siłę garnizonu stacjonu
jącego w koszarach w Augustowie. Chciano za wszelką cenę powstrzymać 
rozwijający się ruch oporu, działalność partyzancką i chciano utrzymać 
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w ryzach posłuszeństwa i tak już sterroryzowaną ludnośś/�ależy jeszcze 
nadmienić, że w planach hitlerowskich ludność powiatu augustowskiego 
miała być wysiedlona (znaczna część miała zostać zamordowana na miej
scu), wsie leżące w rejonie Puszczy Augustowskiej miały być spalone 
i znaczna część powiatu miała być zalesion�oering - wielki łowczy 
Rzeszy - chciał tu stworzyć olbrzymi rezerwat „naukowo"-myśliwski. 
W niektórych gminach, gdzie są lepsze gleby, miano urządzić 50-hektaro
we folwarki i nagradzać nimi zwycięzców. Ten ludobójczy plan był syste
matycznie i z całym hitlerowskim okrucieństwem realizowany. Przypo
minają o tym do dziś spalone i wymordowane wsie oraz dziesiątki więk
szych i mniejszych miejsc kaźni, w których wymordowano dziesiątki ty
sięcy ludzi. 

Oto opisy niektórych miejsc hitlerowskich zbrodni na Pojezierzu Augu
stowskim, a zarazem kilka relacji naocznych świadków. 

S z c z e b r a. Jest to wieś leżąca na dziesiątym kilometrze przy szosie 
Augustów-Suwałki. Na polach tej wsi, pod lasem, hitlerowcy wybrali 
sobie miejsce na dokonywanie masowych egzekucji. Rozstrzeliwano tam 
Polaków, jeńców radzieckich i Żydów, i to zarówno z powiatu augustow
skiego, jak i suwalskiego. Pierwsze egzekucje odbyły się tam już w czer
wcu 1941 roku, a następne trwały przez cały okres ok)lpacji. Według obli
czeń przeprowadzonych przez specjalną komisję, w (§zczebrze zamordo
wano osiem tysięcy ludzi) Sięgnijmy do relacji świadków ówczesnych 

Ryc. 2. H e r b e r t Z i m m e r -
m a  n n - doktor praw, SS-Ober
sturmbahnflihrer, szef białostockie
go okręgu gestapo. Jego podpisy 
widniały na ogłoszeniach o maso
wych egzekucjach. Jako przewodni
czący „sądu" gestapo wydał między 
innymi wyrok zagłady na wieś Ja-

sionowo. 
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wydarzeń. Zeznanie (fragmenty) Stanisława Kuprewicza lat 63 ze Szcze
bry złożone przed sądem pow. w Augustowie. 
„ ... W czasie wojny zamieszkiwałem w Szczebrze. W lipcu 1942 r. widzia
łem, jak grupa SS-manów przypędziła szosą od strony Suwałk kolumnę 
860 ludzi. Byli to cywile i wielu z tych ludzi znałem. Kolumnę zatrzymano 
na szosie. Tam oddzielano od niej po 40 osób, pędzono na pola wsi Szcze
bra i rozstrzeliwano. Wiem o tym, że osób było 860, bo miałem możność 
zamienić z niektórymi słów kilka. Byłem naocznym świadkiem rozstrzeli
wania tych ludzi. Wyglądało to następująco. @o przygotowanego już
uprzednio dołu przypędzano po 40 osób, kazano uklęknąć, nad krawędzią 
dołu i z ustawionych karabinów maszynowych strzelano. )yłem ukryty 
w lesie około 200 m od miejsca egzekucji i dokładnie widziałem zagładę 
tych 860 ludzi. Rannych SS-mani dobijali z pistoletów. Chodziłem potem 
na miejsce kaźni i widziałem tam krew, widziałem jak ruszała się jeszcze 
ziemia„. Latem 1942 r. i w latach następnych bardzo często odbywały się 
w Szczebrze egzekucje. Czasem przywożono 4-5 samochodów dziennie 
i rozstrzeliwano. Egzekucję wykonywali SS-mani, bo widziałem na ich 
czapkach trupie główki. Rozstrzeliwano tam również ludzi nocą. Osobiście 
widziałem zagładę co najmniej dwóch tysięcy ludzi. W maju 1944 r. wi
działem, jak specjalna grupa Niemców rozkopała mogiłę i spalała zwłoki 
na stosie„." 

Fragment zeznania Zygmunta Okrągłego, lat 64, ze Szczebry. 
„ „ .  W czasie wojny mieszkałem w Szczebrze. Na polu mojego ojca pod 
lasem Niemcy dokonywali egzekucji. Sam widziałem, jak latem 1942 r. 
przypędzono tam około tysiąca ludzi i rozstrzelano. Widziałem tę egze
kucję, słyszałem jęki rannych, dobijanie ich z pistoletów. Często przywo
żono tam ludzi samochodami i rozstrzeliwano. Wśród mordowanych były 
kobiety i dzieci. Nocą także dokonywano tam egzekucji. Chodziłem ukrad
kiem na miejsce kaźni, widziałem tam krew i szczątki ubrań. Wiosną 
1944 r. widziałem, jak Niemcy wydobywali z rowów zwłoki i spalali. 
Trwało to dwa tygodnie i na okolicę rozchodził się swąd spalanych 
zwłok„." 

Fragment zeznania Wacława Pietraszkiewicza, lat 61, ze Szczebry. 
„ ... W czasie wojny mieszkałem w Szczebrze. Na polach naszej wsi do
konywano egzekucji. W lipcu 1941 r. widziałem, jak przypędzono tam ko
lumnę 1000 ludzi i rozstrzelano grupami. Słyszałem krzyki w języku pol
skim. Następne transporty przywożono samochodami. Rowów, w których 
grzebano zwłoki, było osiem. Każdy miał 26 kroków długości, dwa szero
kości i 2 m głębokości. Widziałem, jak tam zamordowano wiele kobiet 
i dzieci..." 

Fragment zeznań Władysława Sali, lat 60, z Augustowa. 
„„. Pierwszą egzekucję w Szczebrze widziałem w lipcu 1941 r. Rozstrze
lano tam wówczas około tysiąca osób. W czasie egzekucji był straszny 
krzyk. Niektórzy próbowali uciekać. Widziałem też, jak tam przypędza-
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no również żołnierzy Armii Radzieckiej i rozstrzeliwano. Często przywo
żono tam ludność samochodami i rozstrzeliwano. Byli to przeważnie miesz
kańcy Augustowszczyzny i Suwalszczyzny ... " 

Tyle mówią relacje naocznych świadków o ludobójczych czynach, po
pełnionych na polach wsi Szczebra. Należy dodać, że egzekucje wyko
nywało gestapo z Augustowa i Suwałk (początkowo w czerwcu i lipcu 
1941 r. kommando Rilckego) oraz specjalne oddziały SS kierowano do 
akcji doraźnych. Jest to największe miejsce kaźni na Pojezierzu Augu
stowskim. 

K 1 o n o w n i c a. Miejsce w lesie położonym na szóstym kilometrze 
przy szosie Augustów-Suwałki. Drugie co do wielkiści i rozmiarów 
zbrodni miejsce egzekucji. Według komisyjnych stwierdzeń w Klonow
nicy rozstrzelano sześć tysięcy osób. 

Fragment zeznań Ireny Pliszko, lat 39, ze Strękowizny. 
„ ... W roku. 1941 w lipcu matka poleciła mi udać się do Augustowa i tam 
odszukać ojca, który nie wracał od kilku dni do domu. Idąc lasem Klonow
nica w kierunku Augustowa, niedaleko toru, usłyszałam długie serie 
z broni maszynowej i ludzki krzyk. Ukryłam się i czekałam, aż wszystko 
ucichnie. Potem poszłam na miejsce egzekucji. Zahaczyłam tam długi rów 
zakopany ziemią, wiele krwi obok oraz różne drobne przedmioty: grze
bienie, lusterka, chustki do nosa itp. Wiedziałam, że tu zamordowano 
wielu ludzi. Ojciec opowiadał mi, że wielokrotnie był świadkiem doko
nywanych na tym miejscu egzekucji. Ile osób tam zamordowano - nie 
wiem.„" 

Należy nadmienić, że w odróżnieniu od Szczebry, gdzie miejsce ma
sowych egzekucji leżało na otwartym terenie, miejsce egzekucji w lesie 
Klonownica jest położone daleko od ludzkich siedzib (głęboki las) i dlatego 
rzadko mógł ktoś widzieć dokonywane tam zbrodnie. 

W maju 1944 r. rozkazem Himmlera zostały powołane na wschodzie 
tzw. „kommanda-1005", których celem było zatarcie śladów masowych 
zbrodni. Gestapowcy nazywali cynicznie te akcje „akcjami sanitarnymi". 
Również i przy białostockim okręgu gestapo utworzono takie kommando 
i kierownictwo jego powierzono SS-Hauptsturmfiihrerowi Waldemarowi 
Machollowi. Oto fragment jego relacji o działalności „Kommanda-1005" 
na ziemi Augustowskiej. 
„ ... Pod koniec maja 1944 r. z podległym mi kommandem-1005 przyby
łem do Augustowa. Miałem dokonać tam zniszczenie dwóch miejsc ma
sowych egzekucji. Chodziło o miejsce koło wsi Szczebra i w lesie Klo
nownica. Moje kommando składało się z kilkunastu SS-manów i kilku
dziesięciu Żydów. Przypominam sobie, że przez kilka tygodni wydoby
waliśmy zwłoki rozstrzelanych (czynili to Żydzi) i spalaliśmy na stosach, 
używając do tego drzewa i ropy naftowej. Popioły po zwęglonych zwło
kach rozsiewaliśmy po polach. Zgodnie z rozkazem nie wolno było po-
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zostawić żadnego śladu po rozstrzelanych. Oświadczam, że nie jest mi 
wiadome, kto dokonywał egzekucji w Szczebrze' i Klonownicy. Przypusz
czam, że miejscowe jednostki gestapo, SS i policji. Dokładnej liczby wy
dobytych i spalonych zwłok jak w Szczebrze, tak i Klonownicy nie mogę 
w tej chwili podać. Przypominam jednak, jak w jednej, tak i drugiej 
mogile czy też rowach było po kilka tysięcy zwłok .. .  " 

W dniu 1 0  września 1943 r. rozplakatowano na Białostocczyźnie ogło
szenie podpisane przez szefa gestapo w Białymstoku, w którym czytamy 
między innymi: 
„ ... Dla osiągnięcia spokoju w okręgu białostockim przeprowadzono nastę
pujące środki zaradcze: 

1 .  Rozstrzelano 22 osoby z Andrzejewa, co do których ustalono, że 
były one zwolennikami bandytów (czytaj partyzantów - przyp. A. O.). 

2. Rozstrzelano 58 mieszkańców J asionowa i 23 mieszkańców Sędzi
wuje, którzy wspierali bandytów w ich wyprawach zbójeckich i prze
stępstwach. 

3. Rozstrzelano 41 osób z powiatu grodzieńskiego.„"

Wieś Jasionowo leży przy trakcie Augustów-Lipsk (obecnie w1es 
weszła w skład powiatu dąbrowskiego). W czasie wojny mieszkańcy wsi 
utrzymywali kontakt z partyzantami. Kiedy o tym dowiedziało się ge
stapo, wydano rozkaz zagłady wsi. Jego wykonanie nastąpiło 26 sierpnia 
1943 r. Łącznie rozstrzelano tam 58 osób - w tym najwięcej kobiet i dzie
ci. Wieś całkowicie zniszczono. Sięgnijmy do zeznań naocznych świad
ków ówczesnej zbrodni. 

Fragment zeznań Czesława $łużyńskiego, lat 38, zam. w Wysokich 
pow. ełcki. 

„ „ .  Rankiem 26 sierpnia 1 943 r. usłyszałem, że jacyś ludzie dobijają się 
do naszego domu. Spałem na chlewie. Takie dobijanie się do drzwi sły
szałem w całej wsi. Gdy się rozwidniło zauważyłem przez szparę, jak koło 
chlewa Sztukowskiego kopano duży dół i zauważyłem wielu Niemców, 
którzy okrążyli wieś i chodzili po wsi... Kiedy wykopano dół, widziałem 
jak przyprowadzono do niego Graznowskiego, jego syna i Dzietczyka, 
mieszkańców Jasionowa, i postrzelano z pistoletów w tył głowy. Potem 
rozstrzeliwano innych. Niemcy czynili to na zmianę. Ludzi starszych za
bijano, a dzieci wrzucano żywcem do dołu. Potem jeden z Niemców wziął 
erkaem i strzelał po nich. Tak wymordowano wszystkich mieszkańców 
naszej wsi, których zdołano ująć. Razem ponad 50 osób. Zabito wiele 
dzieci, a nawet niemowląt. Na przykład jeden mój braciszek liczył pół
tora roku życia, drugi brat B lat, a siostra 6 lat. Zginęli również moja 
matka i ojciec. Wiem, że w Jasionowie nikt nie należał do żadnej orga
nizacji i nie działał na szkodę Niemców. Ludzie u nas byli spokojni i zaj
mowali się tylko rolnictwem. Nadmienię, że jeszcze widziałem, jak zabito 
Józefa Kuźnickiego, Stanisława Sztukowskiego, Kazimierę Smykowską, 
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a JeJ 3-letniego synka wrzucono żywcem do dołu, Karolinę Smykowską, 
Franciszka Sztukowskiego, Stanisława Granackiego z synem. Wieś nasza 
została doszczętnie zniszczona . . .  " 

Fragment zeznań Malwiny Dzietczyk, lat 69, zam. Jasionowo. 
„ .. . Rankiem 26 sierpnia 1943 r. Niemcy przybyli do naszej wsi i zaczęli 
spędzać wszystkich na jedno miejsce. Mnie i mojemu mężowi udało się 
uciec do lasu. Strzelano za nami... Z mojej rodziny zamordowano wów
czas: matkę, siostrę, drugą siostrę z 9-letnią córeczką i 14-letnim synem ... " 

Fragment zeznań Stanisława Sztukowskiego, lat 70, zam. Jasionowo. 
„ . . .  W dniu 26 sierpnia 1943 r. rano zauważyłem Niemców, którzy przy
byli do naszej wsi. Ukryłem się z żoną w stodole. Słyszałem głosy Niem
ców, jak spędzali ludzi, a potem usłyszałem liczne strzały i krzyk Kazi
miery Smyk: Panowie dobijcie, dobijcie!. .. Mnie się udało uratować. 
Wszystkich uj ętych mieszkańców wsi rozstrzelano, a wieś zniszczono .. .  " 

Oto wykaz zamordowanych rodzin w Jasionowie z podaniem liczby 
zamordowanych z każdej rodziny: 

Walenty Smyk - 4 czł. rodziny, Jan Slużyński - 4, Jan Sztukow
ski - 2, Stanisław Sztul - 7, Stanisław Diedczyk - 2, Bronisława Sztu
kowska - 3, Stanisław Dzietczyk - 4, Dymitr Graznowski - 3, Sta
nisław Granacki - 6 ,  Jan Sztuk - 3, Karolina Sztukowska, Marianna 
Paszkiewicz, Marianna Sztukowska, Paulina Sztukowska, Józef Kuźnicki, 
Bronisława Sztukowska, Serafina Sztuł, Regina Majewska, Franciszek 
Bejnarowicz. 

Dodać jeszcze należy, że całe mienie zamordowanych zostało zagra
bione przez Niemców oraz zniszczono wszystkie zabudowania. 

Dnia 30 czerwca 1 944 r. gestapo dokonało egzekucji przez powieszenie 
5 Polaków w Podnowince. Naoczni świadkowie zbrodni relacjonują: 

Fragment zeznań Józefa Kasjanowicza, lat 64, z Podnowinki. 
„ . . .  Daty dokładnie nie pamiętam, ale było to w czasie trwania wojny, 
jak 1 7  Niemców przygnało na moje pole 5 Polaków, nie znanych mi i po
wiesili ich na tzw. majaku (wieży triangulacyjnej - przyp. A. O.). Wiem 
o tym, że to byli Polacy, bo rozmawiali ze sobą po polsku, co dokładnie 
słyszałem . . .  " 

Fragment zeznań Marii Stefanowskiej, lat 62, z Podnowinki. 
„ . . .  Daty dokładnie nie pamiętam, ale widziałem, jak Niemcy przypro
wadzilli do naszej wsi pięciu Polaków i ich powiesili na majaku. Po egze
kucji zwłoki zakopano na miejscu zbrodni..." 

Podobna egzekucja przez powieszenie odbyła się w Serwach. Dnia 
2 czerwca 1944 r. liczny oddział gestapo przywiózł tam 22 osoby. Spę
dzono miejscową ludność z Serw i kazano zbudować szubienicę, a nastę
pnie przyglądać się egzekucji. Na szubienicy powieszono 20 mężczyzn, 
a obok rozstrzelano dwie kobiety. Dół musiała wykopać ludność Serw 
i musiała pochować zwłoki zamordowanych. Udało się ustalić tylko trzy 

36 Studia I materiały 
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nazwiska powieszonych. Byli to: A. Obłocki, A. Obłuda i J. Stankiewicz -
wszyscy mieszkańcy wsi Tobołowo. 

Poza Jasionowem zastosowano również represje (niczym nie uzasad
nione) i w stosunku do innych wsi. Tak na przykład w nocy z 17 na 18 
marca 1943 r. do wsi Gabowe Grądy przybyła ekspedycja karna. Miesz
kańcom wsi dano dwie godziny czasu na zabranie niezbędnych rzeczy 
i opuszczenie domów. Następnie kolbami i pałkami popędzono wszystkich 
do Augustowa, załadowano do wagonów i wywieziono w głąb Rzeszy. 
Wieś - licząca osiemdziesiąt zagród -� została doszczętnie zniszczona. 
Tej samej nocy dokonano zniszczenia wsi Bór (czterdzieści osiem zagród). 
Mieszkańcy tej wsi zostali także wywiezieni w głąb Rzeszy. 

Latem 1 943 roku hitlerowcy spalili wieś Kopytkowo liczącą 1 5  zagród 
i zniszczono 20 zagród kolonii Jaziewo. Podejrzewano te wsie o sprzyjanie 
partyzantom. 

Dnia 21 czerwca 1944 r. w lesie między wsią Jaminy a Sztabinem 
na zasadzkę partyzantów AK natknęło się dwóch żandarmów z poste
runku w Sztabinie. W wyniku strzelaniny, żandarm Steiner został zabity, 
a żandarm Bineck uszedł. W odwet za ten czyn w dniu 22.VI.1944 r. przy
była do Jamin karna ekspedycja, którą dowodził gestapowiec Tojer 
z Augustowa, mający do pomocy Ignacego Pawelkę - byłego szpiega 
i dywersanta ośrodka Djaczenki. Otoczono wieś i aresztowano tam 8 męż
czyzn, a resztę przywieziono z Mogielnic, Czarnegolasu i Czarniewa. Nie
opodal wsi wykopano dół i rozstrzelano tam 2 4  mężczyzn. W dniu tym 
zginęli ze wsi Jaminy: Czesław Mróz, Bronisław Panasewicz, Romuald 
Panasewicz, Bolesław Panasewicz, Jan Panasewicz, Augustyn Suchwałko, 
Feliks Łapiński, Wacław Arciuch; ze wsi Mogielnice: Józef Suchwałko, 
Piotr Suchwałko, Tadeusz Suchwałko, Czesław Szmigiel, Kazimierz Wy
socki, Stanisław Misiewicz, Lucjan Talkowski, Jan Żukowski, Tadeusz 
Haraburda, Feliks Jabłoński, Teodor Kapla; ze wsi Czarny las: Kazimierz 
Kolenkiewicz, Stanisław Kolenkiewicz; ze wsi Czarniewo: Witold Rzep
nicki, Lucjan Kuklis. 

Dnia l 7.IX.1943 r. hitlerowcy rozstrzelali 43 osoby ze wsi J asionowo 
(nie mylić z poprzednio opisanym Jasionowem, leżącym w rejonie szosy 
Augustów-Białystok). Wśród zamordowanych znajdowało się wiele dzieci. 

(Na terenie byłej gminy Bargłów (daty bliżej nie ustalono) hitlerowcy 
rozstrzelali w różnych miejscowościach 1 5  osób. Byli to rolnicy, nauczy
ciele, urzędnicy oraz dzieci i kobiety :'.J 

Wiosną 1 944 r. koło obozu karnego w Augustov:ie nad tzw. Bystrym 
Kanałem dokonano egzekucji na 1 3  więźniach. Część z nich należała 
do AK. 

Na terenie powiatu augustowskiego dokonano również licznych zbrod
ni na j eńcach radzieckich. W omówionych już poprzednio miejscach kaź
ni koło Szczebry i w lesie Klonownica przez cały czas okupacji rozstrze-
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liwano znaczne grupy jeńców. Liczba nie została bliżej ustalona, ale we

dług relacji naocznych świadków wspomnianych egzekucji popełniono 

tam morderstwa na kilku tysiącach jeńców, Jedno z miejsc kaźni jeńców 
radzieckich znajdowało się nad; Jeziorem Białym, przy tzw. Dąbku. Tam 
to w latach 1941-1944 rozstrzelano ponad pięciuset jeńców radzieckich. 

We wsi Rygol - położonej głęboko w Puszczy Augustowskiej -· hitle
rowski Wehrmacht utworzył obóz dla jeńców radzieckich. Nieludzkie 
warunki panujące w obozie: głód, zimno, znęcanie się nad jeńcami, zabój
cza praca - spowodowały śmierć w tym obozie ponad trzech tysięcy 
jeńców. 

Zostały tu opisane bardziej znane i większe miejsca hitlerowskich 
zbrodni na Pojezierzu Augustowskim. Było ich o wiele, wiele więcej. 
Piszący nie dysponuje materiałami, które mogłyby rzucić światło na ilość 
mieszkańców wywiezionych z Augustowszczyzny i zamordowanych w obo
zach koncentracyjnych. Oględnie rzecz biorąc wywieziono z obszaru Po
jezierza Augustowskiego kilka tysięcy ludzi, z czego znaczna część zgi
nęła w obozach koncentracyjnych. Również nie są bliżej znane materiały 
o zamordowanych bądź to w lochach gestapo, bądź też wywiezionych 
i zgładzonych poza granicami powiatu (bardzo często wywożono areszto
wanych do Grodna i tam rozstrzeliwano), Tak na przykład latem 1943 r. 
aresztowano w Lipsku (wówczas miasteczko należało do pow. augustow
skiego) kilkadziesiąt osób, wywieziono do Grodna i tam rozstrzelano. 
W wielu miejscowościach dokonywano egzekucji pojedynczych lub kilku 
osób. Wiele opisanych tu zbrodni ma ścisły związek z działalnością ruchu 
oporu, bo był to hitlerowski odwet za tę działalność. u'

powodu braku odpowiednich dokumentów trudno dziś jest ustalić 
ilość zamordowanych mieszkańców powiatu augustowskiego. Jednak 

przedstawione powyżej obrazy poszczególnych zbrodni dają pogląd na 

okres rządów hitlerowskich na Pojezierzu Augustowsk� Tak wygląda 
prawda o ówczesnych czasach, Przypomnieć jeszcze należy, że okres oku
pacji hitlerowskiej na Pojezierzu był krótszy niż w innych częściach 
Polski (chociażby w sąsiedniej Suwalszczyźnie). Trwał on od 22 czerwca 
194 1  r. do końcowych dni października (w zależności od położenia geo
graficznego poszczególnych gmin i wsi) 1944 r. Jednak ten tylko trzy 

i półletni okres rządów hitlerowskich zapisał się bardzo krwawo w dzie
jach tej ziemi. 

IV. Ruch oporu przeciwko okupantowi hitlerowskiemu 

Jak na tle hitlerowskiego terroru, masowych zbrodni, łapanek, wy
wózek i egzekucji kształtował się i wyglądał ruch oporu na Pojezierzu 
Augustowskim? Warunki naturalne powiatu augustowskiego, a więc Pusz
cza Augustowska i liczne a dobrze zadrzewione moczary, w zasadzie 
z punktu widzenia topografii terenu sprzyjały rozwojowi konspiracji, 

"' 
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a przede wszystkim oddziałów partyzanckich. Wśród ludności starszego 
pokolenia były bardzo żywe opowieści o działalności na Pojezierzu Augu
stowskim oddziałów powstańczych z 1863 r. i działalności podczas pierw
szej wojny światowej placówek Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). 
Uogólniając musimy stwierdzić, że ludność Pojezierza (w większości, i to 
przeważającej) cechował głęboki patriotyzm, umiłowanie wolności i chęć 
czynnej walki z okupantem. Te wszystkie czynniki zadecydowały o tym, 
że już w drugiej połowie 1941 r. w powiecie augustowskim zaczęły się 
tworzyć zalążki Związku Walki Zbrojnej, który następnie został prze
mianowany na Armię Krajową. Konspirj1.cja objęła swoim zasięgiem ty-

" 
siące mieszkańców powiatu, którzy ftłep'omni na masowe egzekucje, ła-
panki oraz palenia całych wsi, �rnęli się do ruchu oporu. 

Całość wszystkich placówek ZWZ, a potem AK (zgodnie z przyjętą 
w tej organizacji strukturą) w powiecie augustowskim, oraz siatka łącz
ników, wywiadowców, pomocników i oddziałów partyzanckich wchodziła 
w skład tzw. 7 Obwodu Armii Krajowej, który podlegał dowództwu Bia
łostockiego Okręgu AK. @ależy stwierdzić, że przez cały okres okupacji hitlerowskiej na Po
jezierzu Augustowskim nie działały inne ugrup�nia konspiracyjne czy 
też oddziały partyzanckie poza Armią Krajową. yły co prawda próby 
stworzenia tam Batalionów Chłopskich, ale w ła ach następnych wszystko 
przeszło do AK. Odnotować tylko należy, że wiosną 1944 r. (prawdopo
dobnie w maju) przybył do Puszczy Augustowskiej ponad stuosobowy 
oddział partyzantki radzieckiej, którym dowodził mjr Włodzimierz I. Or
łow, psd. „Kalinowski". Działalność tego oddziału obejmowała tereny 
Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego oraz przygraniczne rejony dzisiej
szej Białorusi. O współpracy polskich partyzantów z oddziałem mjra 
Orłowa będzie mowa w dalszej części niniejszego rozdziału. 

Pomimo znacznego ubytku ludności na Pojezierzu Augustowskim 
(szczególnie młodych mężczyzn i inteligencji), spowodowanego najpierw 
wywózkami w głąb ZSRR, a potem łapankami do Niemiec i egzekucja
mi - co bezwzględnie miało swój wpływ na rozwój konspiracji i od
działów partyzanckich - ruch konspiracyjny i partyzancki przybrał tam 
znaczne rozmiary. Partyzanci zapisali tam na swoim koncie wiele akcji 
zbrojnych przeciwko okupantowi hitlerowskiemu. 

Piszący nie dysponuje archiwami AK z tego okresu (chodzi o 7 Obwód 
AK Augustów), nie dysponuje też archiwami hitlerowskimi, na podstawie 
których można by dać możliwie pełny obraz konspiracji i partyzantki 
na tamtejszym terenie. Dlatego też opracowanie niniejszego rozdziału 
opieram przede wszystkim na relacjach pisanych przez byłych partyzan
tów Pojezierza Augustowskiego, którzy ze względu na swoje zaangażo
wanie się bądź pełnione w konspiracji funkcje znali tajniki ruchu oporu, 
akcje partyzanckie i wydarzenia związane z walką tamtejszego okresu. 
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Ryc. 3. J u l i a n W i e r z b i c k i - „Ro
man" ze Szczebry, jeden ze zdolniejszych 
organizatorów Ruchu Oporu na Ziemi Au
gustowskiej, dowódca oddziału partyzanc
kiego. Zginął 16 sierpnia 1944 r. w obro
nie radzieckiego desantu spadochronowego 

„Jasień". 
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Piszący ma do swojej dyspozycji pisemne wspomnienia kilku byłych par
tyzantów tego obszaru i z nich to właśnie będą tu przytaczane poszcze
gólne fragmenty, obrazujące rozwój konspiracji, powstanie oddziałów 
partyzanckich i akcje zbrojne przeciwko okupantowi. 

O początkach konspiracji na Pojezierzu Augustowskim tak relacjonują 
poszczególni jej uczestnicy. 

Zbigniew Zdrodowski - „Kmicic" z Augustowa, były partyzant róż
nych oddziałów partyzanckich na Pojezierzu Augustowskim tak rela
cjonuje o początkach konspiracji na Augustowszczyźnie: 
„ . . .  We wrześniu 1939 roku wstąpiłem ochotniczo do 1 pułku ułanów 
w Augustowie i brałem udział w kampanii wrześniowej. Następnie byłem 
czasowo internowany na Litwie, skąd uciekłem, i w końcu 1941 r. przy
byłem do Augustowa. Chciałem walczyć, a więc zacząłem poszukiwać 
konspiratorów. Do ruchu oporu wstąpiłem na początku 1942 r. Zostałem 
łącznikiem zastępcy komendanta obwodu Rózgi (nazw. Markiewicz, zgi
nął w 1 943 r.) i wypełniałem jego rozkazy. Już wówczas posiadałem pisto
let. Pod koniec 1942 r. zorganizowałem w Augustowie grupę dywersyjną, 
w skład której wchodzili między innymi: Władysław Żyliński - Wyrwa, 
Zdzisław Radzimowski - Ursus, Ludwik Stefanowicz i kilku innych. Jako 
uzbrojenie posiadaliśmy tylko 3 pistolety. Na początku 1943 r. rozbro
iliśmy koło dworca w Augustowie 2 podoficerów niemieckich . . .  " 

Inż. Władysław Sala - „Krzemień" z Augustowa, były partyzant od
działu „Romana", relacjonuje: 
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' 

Ryc. 4. W ł a d y s ł a w ż y l i ń s k i -
„Wyrwa" z Augustowa, młody partyzant 
oddziału „Sęka". Zginął w walce z Niem-

cami koło Kolnicy wiosną 1944 r. 

„ . ..  Brałem udział w kampanii wrześniowej w 29 p. art. pol. w Suwałkach. 
Po ucieczce z obozu internowanych na Litwie przybyłem na ziemię augu
stowską. Powoli sprawdziłem, kto pozostał na miejscu z dawnych moich 
znajomych i przyjaciół. Właściwy początek konspiracji rozpoczął się 
w rejonie Szczebry, Nowinki oraz Szczepek późną jesienią 1941 r. Pierw
szymi uczestnikami ruchu oporu na tamtym terenie byli: Julian Wierz
bicki - Roman, Aleksander Łazarski, Julian Łazarski, Jan Fiodorowicz, 
Jan Szybiński, Bolesław Kamiński, 

·
Piotr Czołowski, Stanisław Okrągły, 

Piotr Sobolewski, Bracia Zarębowie Hipolit i Henryk, Józef Chrulski, 
Mieczysław Kamiński, Aleksander Sobolewski, Jan Miłun, Władysław 
Gryziewicz, Stefan Paszkowski i wielu innych. Pierwsze nasze poczynania 
polegały na gromadzeniu broni, rozbudowie konspiracji i obserwacji po
czynań Niemców na naszym terenie. Nadmienię, że w szeregi konspiracji 
garnęło się coraz więcej mieszkańców okolicznych wsi..." 

Antoni Dąbrowski - „Zając" z Augustowszczyzny (obecnie zam. 
w Białymstoku), były dowódca oddziału partyzanckiego, relacjonuje: 
„ ... W lipcu i miesiącach następnych 1 941 r. przybyło na Augustowszczyz
nę z Generalnej Guberni i Suwalszczyzny wiele osób, w tym kilku ofi
cerów rezerwy, podoficerów i trochę inteligencji. Wszyscy włączyli się 
do tworzenia konspiracji. Ruch oporu przyjął znamiona organizacyjne, 
obejmując gminy i wsie. W drugiej połowie 1 941 r. znane mi były pla
cówki ZWZ w następujących wsiach: Netta, Bargłów, Świderek, Sztabin, 
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Ryc. 5. lVl a r i a I w a n i c k a - „Mał

gorzata", studentka politechniki war
szawskiej, bojowniczka Ruchu Oporu 

w Warszawie, a następnie partyzant 

VIII Uderzeniowego Kadrowego Bata

lionu AK. Brała udział w walkach na 

Ziemi Augustowskiej. Odznaczona 

Krzyżem Walecznych i stopniem po

rucznika. Zginęła w walce 12 sierpnia 

1943 r. pod Okółkiem. 

567 

Balinka, Biernatki, Żarnowo, Kamionka Stara, Topiłówka, Lipsk, Racicze, 
Krasnybór, Jastrzębna, Długie ... Również w tym czasie położyliśmy na
cisk na gromadzenie broni, no i naturalnie, dalszą rozbudowę organi
zacji. Jeżeli chodzi o broń, to trochę ukrytej broni zostało jeszcze od 
1939 r. Resztę gromadziliśmy z pozostałości po rozbitych na Augustow
szczyźnie jednostkach radzieckich. Przypominam, że w krótkim czasie 
udało się nam zgromadzić następujące ilości broni: pistoletów różnych 
rodzajów - około 50 sztuk, pistoletów automatycznych - 4 szt., erka
emów 14-16 szt., karabinów IO-strzałowych 20-30 sztuk, karabi
nów - 50-60 sztuk. Nadmieniam, że wszystko była to broń radziecka. 
Posiadaliśmy też sporą ilość różnego rodzaju granatów i amunicji. Wiele 
jednostek broni było zniszczonych i wymagały zabiegów rusznikarskich . . .  
W 1942 r. ZWZ zmienia nazwę na AK, a co za tym idzie, zmieniają się 
nieco i formy organizacyjne. Powiat augustowski tworzył 7 Obwód AI(, 
poszczególne gminy były rejonami, wsie placówkami, które następnie 
zamieniono na drużyny i plutony. W pierwszych miesiącach 1942 r. do
wiedziałem się, że w okolicach Sztabina powstały ogniwa tzw. Chłopskiej 
Straży - Chłostry. Znalazła ona oparcie wśród byłych działaczy Stron
nictwa Ludowego. Jej liczebność obliczaliśmy na 60-80 ludzi. Wielu 
członków Chłostry przeszło następnie do AK. .. W roku 1942 na terenie 
Augustowszczyzny gestapo przeprowadziło wiele aresztowań. W wyniku 
tego pojawili się w terenie tzw. spaleni ludzie, czyli ci, którzy musieli 
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ukrywać się przed władzami okupanta. Było takich po kilku prawie w każ
dej gminie. Ukrywali się po 2---3 i prawie każdy z ukrywających się 
miał broń krótką. Były to zalążki pierwszych grup bojowych. Rok 1942 
nie stworzył jeszcze oddziałów partyzanckich w 7 Obwodzie, ale znacznie 
rozbudował i wzmocnił konspirację. Rozpoczęło się konspiracyjne szko
lenie w zakresie wojskowości - pr-.1:ede wszystkim młodzieży. Z niej 
właśnie miała powstać kadra dowódców drużyn i plutonów„. W 1 942 r. 
trzyosobowa bojówka, złożona z ukrywających się Franciszka Bućki, 
Aleksandra Bućki i Tadeusza Sobolewskiego „Zadziory" dokonała 
przypadkowo zabójstwa niemieckiego żołnierza w Lipsku. W odwet za to 
Niemcy rozstrzelali stamtąd kilku ludzi... Na moście w Klonownicy Alek
sander Bućko i Tadeusz Sobolewski natknęli się na patrol niemiecki. 
W wyniku strzelaniny Bućko został zabity„." 

A oto relacja o początkach konspiracji na Pojezierzu Augustowskim 
Czesława Grajewskiego, psd. „Wirski", byłego mieszkańca Czarnuchy 
i byłego dowódcy partyzanckiego. 
„ ... Po zakończeniu kampanii wrześniowej dostałem się do niewoli nie
mieckiej, skąd szybko uciekłem. Początkowo przebywałem w Warszawie, 
gdzie miałem kontakt z podziemną organizacją lewicową„. Pod koniec 
1941 r. przybyłem na Augustowszczyznę w celu organizowania tu ruchu 
oporu. Mieszkałem we wsi Czarnucha.„ Szukając konspiracyjnych kon
taktów na początku 1942 r. poznałem w Augustowie Zofię Sawicką i jej 
brata Józefa, którzy działali już w konspiracji. Również w tym czasie po
znałem Eugeniusza Bućko, który na tereny nasze był zrzucony na spado
chronie przez wywiad radziecki... Powoli wciągnąłem się w konspirację. 
W miesiącu kwietniu 1942 r. na terenie Augustowa i wsi Czarnucha miałem 
wciągniętych do konspiracji około 50 ludzi. Zgromadziliśmy również spo
re ilości broni i amunicji. Ciągle poszukiwałem na terenie Augustow
szczyzny jakiejś podziemnej organizacji komunistycznej bądź lewicowej. 
Ponieważ takowej tam nie było, zostałem ze swoją grupą konspiratorów 
wcielony do AK.„ Poznałem dowództwo 7 Obwodu i otrzymałem od niego 
dalsze rozkazy„. Na skutek licznych aresztowań w terenie wzrosła ilość 
ukrywających się. Na początku sierpnia 1942 r. ja oraz 4 konspiratorów 
rozpoczęliśmy budowę podziemnego bunkra, który miał być schronieniem 
dla ukrywających się. Bunkier zbudowaliśmy na południowym, wysokim 
brzegu J ez. Sajno, wyposażając go odpowiednio oraz dobudowując za
pasowe wyjścia, Bunkier oprócz mnie budowali: Jan i Wacław Grajewscy, 
Stanisław Żukowski, Wincenty Zaniewski i Józef Kuźmiński. Bunkier 
zwano później linią obronną Wirskiego.„ Początkowo znalazło w nim 
schronienie 14 ukrywających się konspiratorów. Zaopatrzenie dostarczali 
łącznicy ze wsi Czarnucha i Góry, a między innymi: Jan Dawidowicz, 
Piotr Łaniewski, Piotr Kuźmiński, Bernard i Józef Kondraccy, Stani
sław Żukowski, Miklaszewski, Romuald Grajewski, Wincenty Purwin, 
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Bronisław Żukowski, Bronisław Chlebanowski i inni. Lokalizacja pierw
szego partyzanckiego bunkra na Augustowszczyźnie znajdowała się w po
bliżu Augustowa. Dawało to nam szybki kontakt z siatką konspiratorów 
\V mieście„." 

I tak powoli miesiąc za miesiącem rosły na Pojezierzu Augustowskim 
szeregi konspiratorów, obejmujące miasto, gminy i wsie. W kryjówkach 
przybywało broni. Zaczęły pojawiać się pierwsze podziemne gazetki 
i ulotki, wzywające do walki i do stawiania oporu zarządzeniom okupanta. 
Co jest charakterystyczne, że pierwszymi organizatorami konspiracji 
byli tam przeważnie żołn1erze - uczestnicy kampanii wrześniowej. Jak 
wynika z relacji niektórych partyzantów, na Pojezierzu Augustowskim po
szukiwano kontaktu z organizacjami lewicowymi, a nawet komunistycz
nymi. Ale takowe tam nie działały. Co za tym idzie, wszyscy chętni walki 
musieli na tym terenie znaleźć się w Armil Krajowej. Czynnikiem, który 
zadecydował o tym, że na terenie powiatu nie rozwinęła się konspiracj a 
lewicowa, było to, że w olcresie przedwojennym na terenie powiatu nie 
było działalności KPP, nie było lewicy chłopskiej czy też inteligenckiej. 
Nielicznych komunistów bądź też działaczy lewicowych, którzy objawili 
swe oblicze w okresie władzy radzieckiej (lata 1939-1941) wymordowali 

albo dywersanci P. Diaczenki, albo też kommando Rilckego, a następnie 
gestapo. 

Przełom lat 1 942-1943 przyniósł na Pojezierzu Augustowskim pierw
sze zalążki oddziałów partyzanckich. Sięgrńjmy znowu do relacji byłych 
partyzantów. 

Antoni Dąbrowski - „Zając" relacjonuje: 
„ ... W roku 1 94 3  zapadła decyzja Komendy Obwodu, żeby luźno ukry
wające się grupy połączyć w oddziały partyzanckie, co też nastąpiło. 
Pierwszy oddział partyzancki powstał w rejonie Topiłówki. Jego do
wódcą był Wacław Sobolewski -· psd. Sęk (sierżant WP, mieszkaniec 
Topiłówki). Pierwsze akcje małego i słabo uzbrojonego oddziału było 
to karanie zdrajców w terenie, rekwizycja żywności, wywiad. N a bag
nach pod Jastrzębną zorganizował się kilkuosobowy oddział, dowodzony 
przez ppor. Michała Filona Dęba. Podobne małe grupy partyzanckie 
powstały i w innych gminach ... Pierwsze półrocze 1943 r. charakteryzuje 

się w działalności partyzanckiej znikomą ilością akcji ... W końcu lipca 
1 943 r. z rozkazu dowództwa 7 Obwodu oddział partyzancki Sobolewśkie
go -····· Sęka dokonał udanego wypadu na majątek niemiecki w Netcie. 
Otóż przez siatkę łączników dowiedziano się, że zarządzający majątkiem 
zaprosił do siebie na ucztę i polowanie (pobliże Augustowa) około 20 
Niemców. Partyzanci Sęka otoczyli nocą majątek, zabrali Niemcom wszy

stką broń (bez strzału), wymierzyli każdemu po kilkadziesiąt batów, 
zabrali wiele żywności i bez strat wycofali się do lasów, Represji w sto
sunku do ludności cywilnej ze strony okupanta za tę akcję nie było ... 
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.Jesienią 1 943 r. nastąpiła zmiana w dowództwie Obwodu, bowiem po
przedni komendant por. Markiewicz - Rózga zginął pod Kamionką Starą 
podczas potyczki z Wehrmachtem. Jego miejsce zajął por. Bronisław Ja
siński - Komar z Bargłowa, a pierwszym zastępcą został por. Antoni 
Obiedziński - Górny z Netty. Dwaj bracia Górnego, Stanisław i Piotr 
zostali wywiezieni do Oświęcimia i tam zamordowani... Trwa dalsze two
rzenie grup partyzanckich. Jesienią 1943 r. dowództwo Obwodu rozkazuje 
wykonać uderzenie na posterunek żandarmerii w ·Lipsku. Brali w nim 
udział partyzanci z różnych patroli, jak: Zapały, Wirskiego, Dęba i innych. 
Nie udała się akcja przez zaskoczenie. Żandarmi i własowcy zabarykado
wali się w podziemnym bunkrze, którego bez materiałów wybuchowych 
nie można było zdobyć. Zdobyto jedynie posterunek żandarmerii i za
brano stamtąd trochę broni, amunicji, umundurowania i rowery. Strat 
własnych nie hyło„." 

We wspomnieniach Czesława Grajewskiego - Wirskiego początek 
działalności partyzanckiej na Pojezierzu Augustowskim wyglądał nastę
pująco: 

„„.W ziemiance-bunkrze, który zbudowaliśmy nad Jeziorem Sajno, znaj
dowało schronienie coraz więcej partyzantów . .  Jesienią 1 943 r. przybył 
tam ze swoim patrolem Sęk. Z nimi przybyli partyzanci Zbigniew Zdro
dowski - Kmicic, Władysław Zieliński - Wyrwa i kilku innych. Ściąg
nąłem tam również kilku uciekinierów z Augustowa, a to Czesława Bie
lawskiego, Józefa Przełomskiego, Suchockiego i innych. We wsi Kolnica 
nastąpiła wsypa. Kilku ludzi aresztowano. Do bunkra uszli: Sosna, Lis 
i Wicher„. Stale utrzymywałem łączność z konspiratorami w Augustowie, 
skąd otrzymywałem wiele wiadomości o poczynaniach wroga oraz me
dykamenty cenione wówczas na wagę złota. Niezwykle ofiarną łączniczką 
była w Augustowie Zofia Sawicka. Zgrupowała ona wokół siebie sporo 
kobiet, współpracujących z partyzantką„. Latem 1943 r. nastąpiła dekon
spiracja ruchu oporu w Augustowie. Zostali aresztowani między innymi: 
Bykowski, Rymaszewscy - mąż l żona, Jan Kucharski, Natalia Gra
jewska, J. Kurpiejewski i cała grupa żeńskiego wywiadlL Również po 
pewnym czasie aresztowano naszą cenną łączniczkę, Zofię Sawicką. Wszy
scy aresztowani przeszli okrutne śledztwo w gestapo, jednak nie zała
mali się„. Latem 1943 r. obławy gestapo i żandarmerii na partyzantów 
stały się coraz częstsze. Nękano cały teren. W sierpniu pod wsią Gli
niszek oddział przebił się przez silną tyralierę wroga zabijając dwóch 
wywiązała się walka. Dzięki przytomności partyzanta Kamińskiego z Gli
niszek oddział przebił się przez silną tyralierę wroga zabijając dwóch 
Niemców i jednego raniąc. Partyzanci uszli bez strat... W \'iryniku licznych 
aresztowań, które gestapo przeprowadziło na terenie Augustowszczyzny, 
powzięto w dowództwie Obwodu decyzję uderzenia na więzienie w Augu
stowie i odbicia więźniów. W związku z planowaną akcją 25 listopada 
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1943 r. ściągnięto pod Augustów nieomal wszystkie oddziały partyzanc
kie i wielu pomocników. Jeden oddział w sile ponad 200 ludzi miał ata
kować Augustów od strony Lipowca. Drugi w sile 120 ludzi, a dowodzo
ny przez Obiedzińskiego Górnego zajął pozycje od tzw. Wypustów. 
Przybył również na pomoc oddział partyzancki z Suwalszczyzny, którym 
dowodził Albin Drzewicki -- Konwa. Mój oddział liczył 40 partyzantów. 
Pozycje zajęliśmy za szosą obok mostu na kanale. Wszystko było przy
gotowane do uderzenia. Dobrze wiedziałem, że taką akcję musi poprze
dzić dobre rozpoznanie wywiadowcze. Dosłownie godzinę przed rozpo
częciem akcji dowiedziałem się od łączników z miasta, że wszystkich 
aresztowanych, których chcieliśmy odbić z rąk gestapo, wywieziono po
przedniej nocy do obozów koncentracyjnych. Akcja nie doszła do skutku.„ 
Na początku listopada 1943 r. zginął jeden z dzielniejszych łączników 
i konspiratorów Ziemi Augustowskiej, Edmund Dawidowicz z Czarnuchy, 
który wyświadczył partyzantom wiele nieocenionych przysług ... Na pO.. 
czątku 1944 r. wraz z kilkoma partyzantami dokonałem napadu na przed
siębiorstwo sprzedaży sprzętu rolniczego w Augustowie przy ul. Kra
kowskiej. Właścicielowi przedsiębiorstwa zabraliśmy broń, maszynę do 
pisania, bieliznę i żywność ... 

Relacjonuje Zbigniew Zdrodowski - „Kmicic": 

„ . .. Po wstąpieniu do AK szybko przeszedłem na nielegalną stopę. Dosta
łem przydział do oddziału Sobolewskiego - „Sęka''. Oddział liczył już 
wtedy 37 partyzantów, miał jednak słabe uzbrojenie. Działalność prowa
dził przeważnie w rejonie Raczek, gdzie było wielu Volksdeutschów, 
na których przeprowadzano akcje. Ukończyłem kurs podchorążych„. 
We wrześniu 1943 r. przybył do posterunku żandarmerii w Biernatkach 
szpicel Adam Siedlecki działający poprzednio w gminie Sztabin. Otrzy
mał on W'Yrok śmierci z podziemia za działalność na szkodę ludności pol
skiej (wsławił się szpiclostwem i okrucieństwem w stosunku do areszto
wanych). Będąc w Biernatkach zrobiłem zasadzkę na Siedleckiego i do
konałem na niego udanego zamachu. Zwłoki agenta zostały tak ukryte, 
że Niemcy nigdy nie dowiedzieli się, gdzie on zginął...  W lutym 1943 r. 
otrzymałem rozkaz z Obwodu, by z grupą partyzantów od Sęka przybyć 
do bunkra partyzanckiego nad J ez. Sajno, co też uczyniłem. Tam to zapla
nowałem akcję partyzancką na firmę Kahl und Konig w Augustowie. 
W akcji brało udział 8 partyzantów, którymi dowodziłem. W wyniku 
udanej akcji (przy ul. Krakowskiej) zabraliśmy kilkadziesiąt metrów 
pasa transmisyjnego na partyzanckie zelówki, maszynę do pisania, pisto
let, dubeltówkę, sztucer, dużo narzędzi oraz ponad 2 tys. marek. Następ
ną akcję partyzancką przeprowadziłem na majątek niemiecki w Lipsku 
Murowanym. Niemcy i ukraińscy faszyści uciekli. My rozpędziliśmy po 
okolicy stado 120 koni, kilka najlepszych przyprowadziliśmy do partyzanc
kiego obozu. Podobnych akcji partyzanckich było więc�j„." 
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Ryc. 6. Dr S t a n i s  ł a w P a n -

k i e  �v i c z  i jego żona Zofia z. Su
wałk, aktywni pomocnicy party

zantów na Pojezierzu Suwalsko
-Augustowskim. Zginęli z rąk 

gestapo 24 kwietnia 1944 r. 

A więc jak wynika z relacji chociażby tu przytoczonych, lata 1942-
-1943 są na Pojezierzu Augustowskim okresem narastania ruchu party
zanckiego AK i konspiracji. Ruch ten zostaje ujęty w swoiste ramy orga
nizacyjne. Doszło do pierwszych akcji partyzanckich. Były to naturalnie 
akcje o znikomym jeszcze znaczeniu - często nieporadne, nie zadające 
hitlerowcom bolesnych ciosów. Ale w tym okresie okrutnego terroru, 
w okresie bezwzględnego panoszenia się wszystkich rodzajów władz hitle
rowskich i ich pomocników każda akcja partyzancka - chociażby naj
mniejsza - miała olbrzymi wpływ na krzepienie ducha wśród sterrory
zowanego społeczeństwa. Stugębna fama wyolbrzymiała każdą akcję. Za
grzewało to ludzi do wytrwania, do udziału w konspiracji, do pomocy 
partyzantom. Z kolei wróg przeceniał zawsze siły partyzantów, a co za 
tym idzie, musiał zwiększać na tym terenie (jak wszędzie) siły policyjne, 
SS, gestapo, a często i Wehrmachtu. Nie bez znaczenia to było dla frontu. 

Wiosna i lato 1944 r. przyniosły więcej akcji partyzanckich, przyniosły 
współpracę partyzantów polskich z partyzantką radziecką w Puszczy Au
gustowskiej. Ruch partyzancki osiągnął na tamtym terenie swój szczyt. 
Z braku dokumentów archiwalnych, opisujących poszczególne akcje par
tyzanckie, należy znowu odwołać się do pisemnych wspomnień byłych 
uczestników ówczesnych wydarzeń. Piszący subiektywnie oceniali dzia
łalność własną i oddziałów, w których walczyli lub którymi dowodzili, 
ale gdybyśmy najbardziej krytycznie odnieśli się do ich relacji, to jednak 
opisywane przez nich fakty istniały i akcje te nie były bez znaczenia 
w ogólnym wkładzie ludności Białostocczyzny do walki z hitlerowskim 
okupantem. 
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Oto wspomnienia Antoniego Dąbrowskiego - „Zająca": 
, „  . .  W pierwszych dniach stycznia 1944 r. zorganizowano na ziemi augu
stowskiej specjalny oddział partyzancki, w skład którego weszli przede 
wszystkim młodzi partyzanci w wieku przedpoborowym. W tym oddziale 
miało być prowadzone intensywne szkolenie wojskowe. Na dowódcę od
działu zostałem wyznaczony ja. Miałem również prowadzić zajęcia szkole
niowe, jako że byłem podoficerem zawodowym .. .  W miesiącach styczniu 
i lutym 1 944 r. działały na Augustowszczyźnie następujące większe od
działy partyzanckie: oddz. Świątkowskiego - Zapały w rejonie Sztabina. 
Oddz. Filona - Dęba - rejon Balinki-Jastrzębnej-Lipska. Oddz. So
bolewskiego - Sęka - rejon Topiłówki. Przy Inspektoracie i Komendzie 
Obwodu były zgrupowane patrole partyzanckie, jak: Wirskiego, Rysia 
i Wiernego. Niektóre patrole partyzanckie operowały nawet za Niem
nem .. .  Dochodziło do częstych utarczek. Tak na przykład patrol Zdrodow
skiego - Kmicica, organizując wyprawę w rejon Niemna po zakopaną 
broń, miał tam kilka utarczek z Niemcami. Ja z patrolem zrobiłem kilka 
wypraw po żywność, a między innymi do majątku niemieckiego w Kol
nicy i na młyn w Białobrzegach. Podczas jednej z wypraw patrolu Leś
nego do majątku Kolnica (po żywność) doszło tam do potyczki z Niemcami; 
w wyniku jej zginął dzielny partyzant Władysław Zieliński - Wyrwa 
(marzec lub kwiecień 1944 r.) ... W kwietniu 1 944 r. mój patrol został za
silony wychowankami konspiracyjnej szkoły podchorążych z IV Inspekto
ratu AK Grodno, a zarazem dowództwo Obwodu przydzieliło mi oddział 
por. Dęba zasilając go również drobnymi patrolami i siatką konspirato
rów z terenu. Rejon działania mojego oddziału znajdował się w rejonie 
wsi Balinka, Jastrzębna, Hruszki, Lipsk, Krasne, a nawet aż po Niemen. 
Miejsce postoju znajdowało się koło leśniczówki Hanus (trakt Krasne 
na Mikaszówkę) ... W kwietniu lub maju 1944 r. do rejonu mojego dzia
łania przybył oddział partyzantki radzieckiej, dowodzony przez majora 
Orłowa. Nastąpiło spotkanie dowództwa radzieckiego z komendą naszego 
Obwodu. Brałem także udział w tym spotkaniu, odbyło się ono bowiem 
w moim obozie. Obie strony zawarły swego rodzaju porozumienie co do 
wspólnych działań partyzanckich. Spisano specjalny akt, którego przy
bliżoną treść odtwarzam z pamięci: 

Partyzantka radziecka i polska są wojskami swych rządów walczących 
z Niemcami... Obie strony będą współpracować ze sobą w walce przeciwko 
wspólnemu wrogowi... Strona polska i radziecka zaniechają wszelkiej 

propagandy na rzecz ustroju swoich krajów, pozostawiając tę sprawę 
swym rządom ... Strona polska pomoże partyzantom radzieckim w zdobyciu 
żywności i zapewni przewodników ... Strona radziecka pomoże w dozbro
jeniu oddziałów polskich oraz zobowiązuje się do nieprowadzenia akcji 
nie uzgodnionych z partyzantami polskimi...  

Umowę spisano w 4 egzemplarzach i podpisali ją wszyscy dowódcy 
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obecni na tym spotkaniu, w tym i ja. Oddział partyzancki Orłowa wybrał 
miejsce postoju koło wsi Gruszki, w niedostępn

.
ych bagnach. Nadmienię 

tu, że do czasu przyjścia partyzantki radzieckiej na nasze tereny w niektó
rych patrolach czy oddziałach AK byli towarzysze radzieccy - przeważnie 
uciekinierzy z obozów jenieckich. Były również wypadki ukrywania żoł
nierzy i oficerów radzieckich przez naszą siatkę terenową (np. u Cud
nowskiego w Netcie ukrywało się dwóch lejtnantów radzieckich, za co 
Cudnowskiego aresztowało gestapo) ... 

W związku z reorganizacją naszych oddziałów i przybyciem do Pusz
czy Augustowskiej partyzantki radzieckiej oraz sprzyjającą partyzantom 
porą roku (wiosna) nasiliły się akcje na wroga. Oto ważniejsze z nich, 
w których albo brałem udział, albo które są mi lepiej znane. 

W końcu kwietnia lub na początku maja 1944 r. grupa 1 0  partyzan
tów mojego oddziału i 20 partyzantów radzieckich mjra Orłowa wspólnie 
zrobiliśmy wypad do Sopoćkiń. Chodziło o zdobycie narzędzi chirurgicz
nych i medykamentów dla partyzanckiego szpitala, którym w moim od
dziale opiekowała się nieoceniona dr Hanka z Augustowa. Akcja się uda
ła. Zdobyczą zaopatrzyliśmy szpitale partyzanckie u mjra Orłowa, Babi
nicza i nasz . . .  

W maju 1 944 r. patrol z oddziału mjra Orłowa oraz część mojego od
działu zrobiliśmy zasadzkę na 20 kilometrze szosy Augustów-Lipsk. 
Rozbiliśmy jeden samochód niemiecki, zabiliśmy 3 Niemców, a kierowcę 
uprowadziliśmy ... 

W połowie maja 1944 r. wspólnie z partyzantami mjra Orłowa zro
biliśmy akcję żywnościową na spęd krów, zorganizowany przez Niem
ców. Akcja udana. Zabraliśmy 30 sztuk bydła, które zasiliło partyzanckie 
spichlerze. 

Na początku czerwca 1944 r. oddział mój dokonał wypadu na majątek 
niemiecki Łabno. Rozbroiliśmy 6 Niemców, w tym lejtnanta - zabra
liśmy 6 karabinów, 2 pistolety i dużo żywności ... 

. . 

Na początku czerwca 1944 r. minerzy z oddziału mjra Orłowa i grupa 
partyzantów Sobolewskiego - Sęka zaminowała tor kolejowy koło Balinki 
(Augustów-Grodno). Jadący pociąg został wysadzony, zniszczono paro
wóz i dwa wagony. Przerwa w komunikacji na tym odcinku - 12 godzin. 

Dnia 13 czerwca 1 944 r. grupa partyzancka pod moim dowództwem 
zrobiła zasadzkę nad szosą Augustów-Grodno (32 kilometr). Rozbiliśmy 
samochód ciężarowy i zdobyliśmy kilka skrzyń z amunicją do karabinów 
i pistoletów, którą obdarowaliśmy inne oddziały partyzanckie ... 

W końcu czerwca 1944 r. z patrolem mojego oddziału natknąłem się 
na bagnach uroczyska Kozi Rynek na drużynę własowców, którą w walce 
wybiliśmy. Zdobyliśmy 8 karabinów oraz pistolety, granaty, amunicję ... 

Około połowy lipca 1944 r. oddział partyzancki Wacława Sobolewskie
go - Sęka rozbił posterunek Wehrmachtu (14 żołnierzy) w Balince. Po-
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sterunek ochraniał linię kolejową Augustów-Grodno. Strat własnych 
nie było. Niemców rozbroiliśmy, zabraliśmy im mundury i przepędziliś
my do Augustowa. 

W dniu 17 lipca 1944 r. patrol partyzancki Sęka oraz część podległe
go mi oddziału urządziła zasadzkę na szosie Augustów-Grodno. Zaata
kowaliśmy kolumnę samochodową, składającą się w większości z wozów 
pancernych. Z braku rusznic przeciwpancernych zdołaliśmy zniszczyć 
tylko jeden transporter gąsienicowy. Niemcy ostrzeliwali nas z działek 
i licznej broni maszynowej .. .  

W dniu 17 lipca 1944 r. oddział partyzantki radzieckiej mjra Orłowa 
stoczył zwycięską walkę z Niemcami na trakcie Hanus-Mikaszówka. 
Wielu Niemców zabito ... 

W połowie lipca 1944 r. niemiecki samolot bojowy został ciężko uszko
dzony w walkach pod Grodnem i lotnik przymusowo lądował koło wsi 
Krasne. Niemiecki pilot pod presją broni kazał spotkanemu pastuchowi 
prowadzić się do szosy. Partyzant Giewont będący na patrolu zabił lot
nika ... 

W dniu 22 lipca 1944 r. 60 partyzantów mjra Orłowa. i cały mój od
dział (około 40 partyzantów) udał się na rozbicie niemieckiej jednostki, 
stacjonującej w Krasnem w szkole. Niemców jednak już tam nie zasta
liśmy. Udaliśmy się więc nad szosę Augustów-Lipsk i tam urządzi
liśmy zasadzkę. Za chwilę wpadł na nią samotny samochód. Seria strza
łów osadziła wóz, z którego również odpowiedziano ogniem broni maszy
nowej. Po zakończeniu potyczki stwierdziliśmy, że wóz był oznakowany 
znakami Czerwonego Krzyża, a jechało w nim kilkunastu gestapowców. 
Według dokumentów, które zabrali partyzanci mjra Orłowa, byli to gesta
powcy z Lidy, którzy uchodzili przed nacierającymi wojskami radziecki
mi. Po tej udanej akcji przesunęliśmy się wzdłuż szosy na 22 kilometr 
od Augustowa i zalegliśmy w zasadzce. Uzbrojenie jak moich partyzan
tów, tak i radzieckich było dobre. Po chwili zauważyliśmy, że szosą idzie 
duża kolumna niemieckiego wojska. Niemców mogło być kilkuset. Nasza 
zasadzka była w gęstym młodniaku o 8-10 metrów od szosy. Kiedy ko
lumna wojska zbliżyła się na odległość kilku metrów, partyzanci moi 
i radzieccy otworzyli huraganowy ogień krzyżowy. Niemcy nie mieli gdzie 
się wycofywać, bo zasadzka była tak pomyślana, żeby nikt żywy z nie
przyjaciół z niej nie uszedł. Zaskoczenie było całkowite. Niektórzy Niem
cy próbowali się ostrzeliwać, ale nadaremnie. Towarzysze radzieccy rzu
cili się do ataku, który również wsparliśmy. Rzucaliśmy granaty i strze
laliśmy na bardzo bliską odległość. Wszystkich partyzantów ogarnął jakiś 
szał zwycięskiej walki. Szosę zaległy setki zabitych i rannych. Takiej 
masakry nie widziałem nigdy - nawet podczas kampanii wrześniowej. 
Zaczęliśmy naprędce zabierać broi1 maszynową, gdy tuż koło nas wybuchło 
kilka pocisków artyleryjskich. Usłyszeliśmy krzyk czujki, że czołgi. Do-
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strzegłem je w odległości około 600 metrów. Pociski zaczęły padać coraz 
gęściej. Daliśmy sygnał do odwrotu, bo na czołgi nie mieliśmy broni (rusz
nic przeciwpancernych). Błyskawicznie wycofaliśmy się do puszczy. Czoł
gi z działek i cekaemów długo strzelały za nami, ale strzały były niecelne. 
Uszliśmy szczęśliwie. Wspólnie z partyzantami radzieckimi podsumowa
liśmy wynik akcji. Według prowizorycznych obliczeń zabiliśmy wówczas 
ponad stu Niemców, a drugie tyle było rannych. Było to jedno z najwiek
szych zwycięstw mojego oddziału partyzanckiego wspólnie z partyzanta
mi radzieckimi mjra Orłowa ... 

Na przestrzeni czerwca i lipca 1944 r. przeprowadzono na Augustow
szczyźnie wiele akcji pomniejszych. Prowadziły je różne oddziały i pa
trole partyzanckie, zadając hitlerowcom większe i mniejsze straty. Był 
to najintensywniejszy okres w działalności partyzanckiej na naszym te
renie. W drugiej połowie lipca 1944 r. wojska radzieckie wyzwalające 
Białostocczyznę osiągnęły rejon naszego działania. Walka partyzancka 
była skończona ... " 

Tak w relacji Dąbrowskiego - „Zająca" wyglądały ostatnie miesiące 
walk partyzanckich na Pojezierzu Augustowskim. Na podkreślenie za
sługuje aktywna współpraca partyzantów AK z partyzantami radziecki
mi i ich wspólne akcje, chociażby ostatnia z opisanych. 

A oto relacja innego uczestnika wydarzeń ówczesnego okresu na Augu
stowszczyźnie, Czesława Grajewskiego - Wirskiego. 
„ ... W końcu 1943 r. zostali aresztowani przez żandarmów dwaj przywód
cy Chłostry na Augustowszczyźnie, Kondracki i Andraka. Skutych w kaj
dany wiózł jeden żandarm i współpracujący z żandarmerią Rudkowski. 
W pewnej chwili obaj skuci rzucili się na swoich konwojentów. Pomimo 
skutych rąk, a więc ograniczonych ruchów - obaj aresztowani początko
wo mieli przewagę nad swoimi oprawcami. Jednak Rudkowskiemu udało 
się uwolnić z rąk Andraki i z karabina uśmiercić obu aresztowanych ... 
Po tragicznej śmierci Kondrackiego i Andraki dowództwo Obwodu mia
nowało komendantem Chłostry por. Świątkowskiego - Zapałę. Z tym 
dowódcą bardzo źle układała się współpraca. Był to człowiek tchórzliwy, 
bardzo lekkomyślny, niezdecydowany i zły dowódca, powszechnie nielu
biany przez partyzantów ... Pamiętam jedną wspólną akcję partyzancką 
z Zapałą. Było to w połowie maja 1944 r. Postanowiliśmy zaatakować 
Niemców w Sztabinie. Mój pięcioosobowy patrol miał zdobyć pocztę i nad
leśnictwo; 20-osobowy oddział Zapały miał atakować posterunek, a na
stępnie ochronić nasze wycofanie się. Uderzyliśmy o godz. 23. Moi par
tyzanci zaatakowali nadleśnictwo. Granatami utorowaliśmy drogę do bu
dynku, rozbroiliśmy kilku Niemców, pomimo że się bronili. Zdobyliśmy 
tam spore ilości broni, amunicji i granatów (8 dubeltówek, dwa automaty, 
30 granatów i 5 worków amunicji różnego rodzaju}. Mojemu patrolowi 
akcja udała się całkowicie. Natomiast oddział dowodzony przez Zapałę 
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Ryc. 7. J a  n S z o s t a k  - „Smiały'' 
i jego syn Czesław - „Grajek" z Czar

nuchy, członkowie Ruchu Oporu i par
tyzanci oddziału Czesława Grajewskie
go - „Wirskiego". Jan Szostak jako 
ochotnik Odrodzonego Wojska Polskie
go brał udział w walkach o Warszawę. 
Był ciężko ranny. Dnia 23 marca 1945 r. 
z.ostał wraz. z synem zamordowany 

prz.ez reakcyjne podziemie 
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nie zdołał zaskoczyć żandarmów na posterunku. Zabarykadowali się 
w piwnicy zamienionej na bunkier obrony i stamtąd razili ogniem nacie
rających. Akcja była obliczona na błyskawiczne zaskoczenie. Ponieważ 
akcja się nie udała, Zapała szybko wycofał swoich partyzantów poza Szta
bin, a tym samym mój patrol pozostawił bez ubezpieczenia. Musieliśmy 
wycofywać się pod gradem niemieckich kul. Udało nam się zastrzelić tylko 
jednego żandarma, który nasz odwrót ostrzeliwał z balkonu„. 

Przypominam sobie bardzo ciekawe wydarzenie, związane z dezercją 
Niemców i ich sojuszników do naszej partyzantki. Od 1943 r. działała
w Augustowie grupa wywiadowczo-dywersyjna, którą dowodził Jan Szo
stek - Kruk. Grupa była do

.
brze zorganizowana i poza wywiadem pro

wadziła szeroką akcję propagandową wśród niemieckich żołnierzy. Cho
dziło przede wszystkim o rozrzucanie ulotek wśród żołnierzy, które wzy
wały ich do dezercji i do walki przeciwko hitleryzmowi. W czerwcu 1944 r. 
w koszarach w Augustowie stała zakwaterowana jednostka (rzekomo SS), 
złożona częściowo z Niemców, a w większości z Volksdeutschów, Biało
rusinów i własowców. Dowódcą był niejaki Pandyt. Pewnej czerwcowej 
nocy 1944 r. wspomniany dowódca wyprowadził z koszar - pozorując
nocne ćwiczenia - dwie kompanie swoich żołnierzy i ruszył w stronę 
Białobrzegów. Tej nocy ja spałem w stodole Jana Żukowskiego w Czar
nusze. Zbudzony przez łącznika Cudnowskiego przez drzwi stodoły zo
baczyłem u wejścia stojącego chłopaka w bieliźnie, a za nim dwóch Niem
ców z bronią. Chłopak wyjaśnił, że pochodzi z Białobrzegów, że obudzili 
go Niemcy i kazali prowadzić się w niedostępne lasy, gdzie można się 
qkryć i nawiązać kontakt z partyzantami. Chłopak pod groźbą broni przy
prowadził Niemców do Czarnuchy i tu przy pomocy łącznika Cudnow
skiego odszukano mnie. Początkowo chciałem wyrwać się stojącym obok 
Niemcom, ale wolałem nie ryzykować i wyjaśnić sytuację. W uczciwe 
zamiary Niemców nie wierzyłem. Postanowiłem pójść z Niemcami do ich 
jednostki. Razem poszedł ze mną i Cudnowski. Kolumnę niemiecką spot
kaliśmy w lesie na skrzyżowaniu dróg Czarnucha-Białobrzegi-Saje-

3'1 Studia i materinly 
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Ryc. 8. W i n c e  n t y  Z a n i e w  s k i  -

„Kruk" z Czarnuch�" były partyzant 

oddz.iału Czesława Grajewskiego -

„Wirskiego". Walczył w szeregach Od

rodzonego Wojska Polskiego. Był od

znaczony Krzyżem Walecznych. Otrzy

mał stopień porucznika. Dnia 15 lutego 

1947 r. zamordowany przez reakcję. 

nek. Na spotkanie nam wyszło kilku oficerów, w tym kpt. Pandyt, który 
tak mi się przedstawił. Pokrótce opowiedział, że z koszar wyszły ich dwie 
kompanie. Jedna poszła prawym brzegiem Kanału Augustowskiego w kie
runku Białobrzegów i dotarła szczęśliwie do miejsca, gdzie ją zastałem, 
a druga poszła lewym brzegiem kanału i utknęła w moczarach koło Jez. 
Sajno. Tam zaatakowali ją Niemcy, którzy zorientowali się w dezercji. 
Część dezerterów miano ująć żywcem, resztę wybić. Uratowało się tylko 
12, z których jeden dotarł do drugiej kompanii i powiedział o tragedii 
pierwszej. Dowódcy niemieccy prosili mnie, żebym dał im możność ukry
cia się i przejścia do partyzantów jak też zaopatrzył w żywność, ponieważ 
już dobę nic nie jedli. Stale wietrzyłem w tym podstęp okrutnego wroga. 
Chciałem za wszelką cenę oderwać się od Niemców i zaproponowałem, 
że razem z Cudnowskim pójdziemy po żywność. Niemcy obawiając się 
widocznie, że uciekniemy, pozwolili odejść po żywność tylko Cudnow
skiemu. Dostarczył on szybko Niemcom kilka bochenków chleba i mleko, 
na które ci rzucili się łapczywie. Ja cały czas rozmawiałem z dowódcą. 
Nie wierzyłem własnym uszom, że chcą oni przejść do naszych oddziałów 
partyzanckich i walczyć przeciwko hitlerowcom. Postanowiłem działać. 
Po naradzie z oficerami, wysłałem Cudnowskiego, by powiadomił mo
ich partyzantów, żeby urządzili zasadzkę, co pozwoliłoby Niemców 
zaskoczyć i rozbroić. Poprowadziłem kompanię w las do tak zwanego 
niedźwiedzia (pagórek położony wśród niedostępnych moczarów). Pro
wadziła tam wąska ścieżynka, i to przez niedostępe bagna. W tym cza
sie moi partyzanci w liczbie 15 zajęli miejsce w zasadzce. Ja szedłem 
na przodzie, pojedynczo za 1 mną Niemcy (można było iść tam tylko 
gęsiego), a pochód zamykał Cudnowski. Kiedy dotarliśmy do miejsca 
zasadzki, oddałem z pistoletu strzał alarmowy, wtedy po obu stronach 
ścieżynki wyrośli jak spod ziemi partyzanci. Oświadczyłem Niemcom, że 
są otoczeni przez stuosobowy oddział partyzantów, że wszelki opór 
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Ryc. 9. J ó z e f  Z a n i e  w s  k i z Gru
szek w mundurze podczas służby woj
skowej w okresie międzywojennym. 

Był łącznikiem oddziałów partyzanc

kich Ziemi Augustowskiej i oddziału 
radzieckiego majora Orłowa. Dnia 3 

grudnia 1946 r. zamordowany przez 
reakcyjne podziemie. 

579 

jest daremny i że zanim zaprowadzę ich do partyzanckiego obozu, 
muszą dać się rozbroić. Niektórzy rzucili się na moczary, ale błota 
nie pozwalały zrobić ani kroku. Dowódca Pandyt uspokoił zaskoczo
nych i przerażonych Niemców godząc się na moje propozycje. Staną
łem na wysepce wśród bagien. Niemcy podchodzili kolejno i rzucali 
broń. Było tego: 80 pistoletów automatycznych, 40 pistoletów, 9 erka
emów, 200 sztuk granatów oraz duże ilości amunicji i innego sprzętu. 
Wtedy po rozbrojeniu wyszli z zasadzki moi partyzanci. Jakie było za
skoczenie Niemców, którzy zamiast 100 partyzantów zobaczyli tylko 
piętnastu. Wtedy oświadczyłem dowódcy, że udaję się do obozu komen
dy mojego Obwodu, zamelduję o wydarzeniu i dalsza decyzja co do 
ich losów nie należy do mnie. Tak też uczyniłem. Obóz dowódcy Obwodu 
Komara znajdował się na tzw. Wielkim niedźwiedziu (grądzie wśród ba
gien). Kiedy złożyłem meldunek komendantowi - zatajając już dokona
ne rozbrojenie Niemców - Komar, który nigdy nie grzeszył bohater
stwem, zbeształ mnie, że dałem się uwikłać w historię z Niemcami i za
rządził alarm w obozie. Wówczas opowiedziałem o rozbrojeniu Niemców 
i jakim sposobem to nastąpiło. Wywołałem tylko zawiść w oczach Ko
mara, a radość i uznanie wśród partyzanckiej braci. Epilog tej historii 
miał taki przebieg: Niemców sprowadzono do obozu Komara. Część bro
ni im zwrócono, a część zabrali nasi partyzanci. Utworzono mieszany 
oddział partyzancki składający się z Polaków i Niemców dezerterów (część 
dezerterów tej kompanii przeszła następnie do oddziału partyzantki ra
dzieckiej, dowodzonej przez mjra Orłowa). „.Typowe umundurowanie nie
mieckie (wielu naszych partyzantów także przebrało się w niemieckie 
mundury) tudzież broń pozwoliły wielokrotnie wyprowadzić hitlerowców 
i ich agentów w pole i przeprowadzić wiele udanych akcji partyzanckich. 
Oddział taki, działający przez zaskoczenie - bowiem zawsze hitlerowcy 
uważali, że mają do czynienia z prawdziwymi Niemcami - uderzał na po-
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Ryc. 10. Zarządzenie gauleitera Ericha Kocha o zapewnieniu be:wieczeństwa w okrę
gu białostockim. 

sterunki żandarmerii, Wehrmachtu, policji... Przypominam sobie, że w lip
cu 1944 r. mieszany oddział polsko-niemiecki przeprowadził następującą 
akcję. Koło Sajenka znajdował się silny posterunek Wehrmachtu, strze
gący linii kolejowej Augustów-Grodno. Należało ten posterunek zlikwi
dować. Nasz oddział wspólnie z Niemcami - dezerterami - wszyscy 
w mundurach niemieckich - w biały dzień wszedł do ubezpieczonego 
posterunku Wehrmachtu. Jego załoga sądziła, że ma do czynienia z jakąś 
kontrolą. Błyskawicznie rozbrojono zaskoczonych żołnierzy. Jedynie ko
mendant posterunku, zorientowawszy się (za późno), że to są partyzanci, 
porwał za broń, jednak partyzancka kula była szybsza. Ta udana akcja 
znowu przysporzyła nam sporo broni i żywności, której znaczne zapasy 
znajdowały się na posterunku. 

Wiosną i latem 1944 r. partyzanci różnych oddziałów działających 
na ziemi augustowskiej, wspierani często przez partyzantów radziec
kich - przeprowadzili szereg udanych akcji na wroga. Wielu, naturalnie, 
naszych ludzi podczas takich akcji zginęło .. . Z chwilą zbliżenia się do 
naszych terenów frontu radzieckiego ja ze swoim całym oddziałem 
i w pełnym uzbrojeniu przeszedłem na stronę wojsk radzieckich, wstę
pując - jak zresztą uczyniło to wielu partyzantów Augustowszczyzny -
do odrodzonego Wojska Polskiego ... " 

Oto jeszcze jeden przykład bohaterskiego współdziałania partyzantów 
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ziemi augustowskiej z partyzantami radzieckimi. Wspomnienie Zbigniewa 
Zdrodowskiego - „Kmicica". 

,„ .. Jeszcze jesienią 1943 r. otrzymałem rozkaz od dowództwa, by z pa
trolem partyzanckim udać się w rejon Grodna i tam wykopać broń, któ
ra miała być zakopana we wsi Podniemnowo. Wspólnie z partyzantami 
Zadziorą, Wyrwą, Szpakiem, Lotem i Brzózką udałem się aż za Niemen. 
Broni nie znaleźliśmy, bo została wykopana przez inny oddział partyzanc
ki (rzekomo radziecki). W drodze powrotnej ostrzelaliśmy na torze Augu
stów-Grodno dwie drezyny, zabijając kilku Niemców. Po drodze dowie
dzieliśmy się od ludności o majątku niemieckim w Swiacku koło So
poćkiń i o jego rządcy - hitlerowcu. Dokonaliśmy wypadu na wspomnia
ny majątek. Niemcom wymierzyliśmy chłostę zabierając konie, bryczkę, 
żywność i broń, którą posiadali w majątku Niemcy .. .  

„ .  W czerwcu 1944 r. dostałem przydział do grupy partyzanckiej kryp
tonim Mazur. Był to silny, 150-osobowy oddział partyzancki, posiadający 
dość dobre uzbrojenie. W lipcu 1944 r. oddział Mazur otrzymał rozkaz 
przejścia z ziemi augustowskiej na teren powiatów grajewskiego i łomżyń
skiego. W oddziale było wielu partyzantów z Augustowszczyzny. Nową 
bazę partyzancką i wypadową urządziliśmy w niedostępnych moczarach 
koło wsi Sieburczyn nad rzeką Biebrzą. Zaraz po przybyciu w tamten 
rejon otrzymaliśmy wiadomość, że z Wizny do Grajewa żandarmi będą 
przewozić aresztowanych. Postanowiliśmy ich odbić. Na zasadzkę do
wódca wybrał miejsce przy szosie Wizna-Jedwabne. Siedząc w za
sadzce zauważyliśmy zamiast konwoju aresztowanych szpicę żandarmów, 
za którą posuwało się kilkudziesięciu ukraińskich faszystów. Postanc
wiliśmy zaatakować. Walka ze względu na zaskoczenie trwała krótko. 
Po stronie Niemców było dwunastu zabitych. Po naszej - ja i jeszcze 
jeden partyzant ciężko ranni. Wróciliśmy do bazy, którą był suchy grąd 
wśród rozległych moczarów. Wieczorem przybył łącznik gdzieś aż spod 
Knyszyna, meldując dowódcy, że w naszym kierunku idzie pięćdziesię
ciopięcioosobowy oddział partyzantów radzieckich i szuka kontaktu z pol
skimi partyzantami. Dowódca postanowił taki kontakt nawiązać. Bodajże 
na drugi dzień wieczorem po tym meldunku - łącznicy przyprowadzili 
do nas towarzyszy radzieckich. Dowiedzieliśmy się, że jest to sztab bry
gady partyzanckiej im. Kalinowskiego i jego ochrona. Całością dowodził 
pułkownik Mikołaj Wojciechowski, dowódca brygady. Była z nim liczna 

grupa oficerów jego sztabu. Celem ich było dotrzeć najpierw w rejon 
twierdzy Osowiec i tam prowadzić rozpoznanie oraz partyzancką dy

wersję. W miarę zbliżania się linii frontu działalność oddziału radzieckie
go płk. Wojciechowskiego miała być przesunięta na pogranicze byłych 

Prus Wschodnich i Białostocczyzny. Ze sobą partyzanci radzieccy przy
nieśli ciężko rannego kapitana Dymitra Tabunowa - szefa wywiadu bry
gady. Ulokowano go w naszym polowym szpitalu obok mnie. Partyzanci 
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Ryc. 12. Ogłoszenie szefa białostockiego okręgu gestapo (Zimmermanna) z 15 lipca 

1943 r. o masowych egzekucjach, które również objęły Ziemię Augustowską. 
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radzieccy byli świetnie uzbrojeni i pełni zapału do walki, którą chętnie 
postanowili prowadzić wspólnie z naszym oddziałem. Dowództwo nasze 
i radzieckie omówiło plan działań. Towarzysze radzieccy otrzymali od na
szego dowództwa wiele cennego materiału wywiadowczego. Dotyczył on 
systemu niemieckiej obrony nad Biebrzą, koło twierdzy Osowiec i nad 
Kanałem Augustowskim. Płk Wojciechowski natychmiast przy pomocy 
radiostacji przekazał wywiadowcze informacje na użytek wojsk Drugiego 
Białoruskiego Frontu, który wyzwalał Ziemię Białostocką.„ 

Pierwsza wspólna akcja partyzantów Armii Krajowej oddziału Ma
zur i oddziału partyzantów radzieckich płk Wojciechowskiego odbyła się 
w połowie lipca 1944 r. Miało to miejsce na szosie między Strękową Górą 
a Osowcem. Tamtędy właśnie cofały się z frontu niemieckie kolumny 
samochodowe. Nasi i radzieccy partyzanci zaatakowali z zasadzki jedną 
z takich kolumn. Całością akcji dowodził płk Wojciechowski. Zarośnięte 

krzakami moczary i gęsty las dawał partyzantom dobre schronienie. Ata
kowana kolumna liczyła piętnaście samochodów. Kolumnę zasypano sal
wami ognia z broni maszynowej. Niemcy nie zdążyli zorganizować oporu. 
Kilkudziesięciu Niemców zabito. Z wozów partyzanci zabrali wiele cen
nego sprzętu wojennego oraz zaopatrzenia i wszystkie piętnaście wozów 
podpalili. Podobnych potyczek na mniejszą skalę było tam jeszcze kilka ... 

.. .  Nad rzeką Biebrzą Niemcy zbudowali silną linię obronną. Doty
czyło to prawego brzegu. Ludność z okolicznych wsi uciekała na lewy 

brzeg. Partyzanci brali pod opiekę tych zbiegów. Dowiedziawszy się 
o tym, Niemcy postanowili urządzić obławę i zabrać przepędzone na lewy 
brzeg bydło i konie. Około stu żołnierzy Wehrmachtu przeprawiło się 
na lewy brzeg Biebrzy i ruszyło na naszą partyzancką bazę. Uderzenie 
nasze i towarzyszy radzieckich wycięło ich w pień. Za chwilę nowa ko
lumna wojska niemieckiego - w sile co najmniej kompanii - ruszyła 
przez Biebrzę do ataku na nasze pozycje. Podpuściliśmy ich bliżej i cel
nym ogniem zabiwszy wielu, resztę zmusiliśmy do wycofania się na prawy 
brzeg rzeki. Wzmocniliśmy naszą obronę. Lewe skrzydło naszych pozycji 
zajęli towarzysze radzieccy, prawe partyzanci AK. Wykopaliśmy okopy. 
Regularnie co kilka godzin Niemcy ławą ruszali przez Biebrzę do ataku. 
Bohatersko odpieraliśmy te ataki. Po stronie nieprzyjaciela pozostawało 
wielu zabitych, lecz dokładnej liczby nie udało się nam ustalić. Nie mo
gąc nas ani zniszczyć, ani też wyprzeć z zajmowanych pozycji, a były 
one dobrze zamaskowane wśród krzaków i szuwarów, Niemcy ściągnęli 
artylerię. Waliła ona po grądzie, zaroślach i moczarach (po naszych do

mniemanych pozycjach), ale nie czyniła nam zbytniej szkody, bowiem 
tyraliera tak naszych partyzantów, jak i radzieckich była okopana bardzo 
rzadko i nieregularnie. Poza tym chroniła nas sama natura i obserwa

torzy artyleryjscy nie potrafili dokładnie wypatrzeć naszych pozycji. 
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Ryc. 15. S z c z e b r a, pow. Augustów. Tu spoczywa o s  i e m  tysięcy rozstrzelanych 
mieszkańców Ziemi Augustowskiej i Suwalskiej. 

Taka regularna, nieomal frontowa walka trwała dwa dni. Pomimo cią
głych ataków i artyleryjskiego obstrzału nie opuściliśmy swoich pozycji... 

Wojska radzieckie zbliżyły się do bagien Biebrzy. Otrzymaliśmy wia
domość, że zdobyto twierdzę Osowiec. Regularna linia frontu dotarła 
w pobliże naszych pozycji. Płk Wojciechowski wraz ze swoim oddziałem 
otrzymał rozkaz wycofania się do Osowca. Nasz oddział osłaniał jego 
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Ryc. 16. K 1 o n o w n i c a, pow. Augustów. Tablica pamiątkowa upamiętniająca miej
sce egzekucji s z e ś c  i u tysięcy ludzi. 

odwrót znad Biebrzy, bo Niemcy atakowali do ostatniej chwili. Sądzę, 
że współdziałanie oddziału AK Mazur i sztabu brygady partyzanckiej 
im. Kalinowskiego stanowi piękny przykład wspólnej walki z odwiecz
nym wrogiem ... " 

Poza oddziałami partyzanckimi, które zostały omówione w tym roz
dziale, na Pojezierzu Augustowskim działały również oddziały partyzanc
kie podległe dowództwu Obwodu AK (Suwalszczyzna). Jednym z takich 
oddziałów był oddział dowodzony przez Juliana Wierzbickiego - „Ro
mana", leśniczego ze Szczebry. Rejon jego operowania stanowiły: Szcze
bra, Szczepki, Nowinka, Olszanka i wsie położone w ich pobliżu. Więk
szość akcji przeciwko hitlerowcom oddział „Romana" przeprowadził na 
terenie powiatu augustowskiego. Partyzant tego oddziału Władysław 
Sala - „Krzemień", tak relacjonuje. 
„ ... Latem 1943 r. zorganizowaliśmy partyzancki oddział, nad którym 
dowództwo przyjął Julian Wierzbicki - Roman. Początkowo oddział 
liczył 8 partyzantów, ale stosunkowo szybko zwiększył się do czterdziestu. 
Uzbrojenie oddziału było słabe. Społeczeństwo okazywało nam niezwy
kle dużą i ofiarną pomoc: żywność, wywiad, leki, ubranie. Na szczególne 
wyróżnienie jako łącznicy zasługują: Stanisław Kuprewicz z Nowinki, 
Władysław Kowalski z Józefowa, Józef Szwarc ze Szczebry, Józef Jarosz 
ze Szczebry, Józef Chrulski z Nowinki, Jan Ułanowicz z Sokolnego, Jan 
Rymsza ze Szczeberki i wielu innych. Wielu naszych ofiarnych łączni
ków i pomocników zginęło. Na przykład w wyniku dekonspiracji zginął 
lekarz z Suwałk Stanisław Pankiewicz wraz z rodziną (żona, córka i syn 
rozstrzelani przez gestapo 23.4.1 944 r. pod Bakałarzewem), rodzice trzech 
braci partyzantów Zarembów z Nowinki. Moja żona Maria Sala - Mucha 
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została również jako łączniczka (dostarczająca nam leki) ujęta przez gesta
po i zesłana do obozu koncentracyjnego w Ravensbrilck .. .  

Pomimo słabego uzbrojenia oddział „Romana" dokonał kilku udanych 
akcji przeciwko hitlerowcom. Przypominam niektóre z nich. We wrześniu 
1944 r. wysadziliśmy w powietrze pociąg na torze między Augustowem 
a Blizną. Przy tej akcji zginął partyzant „Biały". Przerwa w ruchu na tej 
linii trwała 6 godzin. 

W końcu września 1943 r. dokonaliśmy wypadu na nadleśnictwo 
w Szczebrze, gdzie jeden z hitlerowców postrzelił partyzanta Piotra So
bolewskiego. Zabiliśmy tam jednego Niemca, zabraliśmy broń. Nadleś
nictwo Niemcy przenieśli do Augustowa. 

W październiku 1943 r. był dokonany wypad na stację kolejową Szczep
ki (posterunek ochrony torów). Zabiliśmy jednego Niemca, zdobyliśmy 
9 karabinów, 2 pistolety i 4 granaty oraz sporo amunicji. Przy tej akcji 
był ranny partyzant Franciszek Żukowski z Nowinki. 

Na początku kwietnia 1944 r. nasz oddział dokonał wypadu na mają
tek Dowspuda. Zdobyliśmy broń i żywność. Przy odwrocie stoczyliśmy 
potyczkę z Niemcami. Zabiliśmy jednego Niemca, a dwóch raniliśmy. 

W końcu maja 1944 r. dokonaliśmy dywersji na śluzie w Swobodzie, 
która to została zniszczona. Zablokowaliśmy Kanał Augustowski unie
możli�ając spław drzewa na tym odcinku ... 

Współdziałaliśmy w akcjach również z innymi oddziałami partyzanc
kimi tak na Suwalszczyźnie, jak i na Augustowszczyźnie. Również nawią
zaliśmy przyjacielską współpracę z oddziałem partyzantki radzieckiej ,  
dowodzonym przez majora Orłowa, który stacjonował koło wsi Gruszki. 
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Ryc. 17. A u g u s t  6 w, dzielnica Limanowskiego. Miejsce egzekucji partyzantów AK. 
Obok był karny obóz pracy, skąd brano uwięzionych na egzekucję. 



Ryc. 18. J a s i  o n o w o, pow. Augustów. W.>pólna mogiła mieszkańców wsi rozstrze
lanych 26 sierpnia 1943 r. Wieś została doszczętnie zniszczona . 
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Ryc. 19. S e r  w y, pow. Augustów. Wspólna mogiła 22 bojowników Ruchu Oporu 
zamordowanych tu przez hitlerowców 2 czerwca 1944 r. 
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Latem 1944 r .  dołączyła do naszego oddziału dwudziestodwuosobowa 
grupa radzieckich wywiadowców-spadochroniarzy, zrzuconych na Puszczę 
Augustowską. Desant nosił kryptonim Jasień i zajmował się wywiadem 
na użytek zbliżającego się frontu radzieckiego. Nasi partyzanci i towa
rzysze radzieccy wspólnie chodzili na wypady wywiadowcze na pogra
nicze Prus Wschodnich. Urządzaliśmy wspólne zasadzki na kurierów fron
towych, pomagaliśmy towarzyszom radzieckim zebrać jak najwięcej ma
teriałów wywiadowczych, które z kolei oni przekazywali za pomocą ra
diostacji na użytek sztabu II Frontu Białoruskiego. Dnia 16 sierpnia 
1944 r. na grupę wywiadowczą Jasień - bazującą w pobliżu naszego 
miejsca postoju (koło Szczepek) natknęła się grupa SS-manów, penetru
jąca las. Wywiązała się strzelanina. Wywiadowcy radzieccy, zabiwszy 
dwóch SS-manów, wycofali się w puszczę. Nasz dowódca Julian Wierz
bicki - Roman, słysząc strzały pośpieszył towarzyszom radzieckim na 
pomoc. Natknęliśmy się na SS-manów. Wywiązała się walka, w wyniku 
której zginął nasz dowódca Roman.„ 

W sierpniu 1943 r. oddział nasz znacznie się wzmocnił. Do terenów 
naszego operowania przybliżyła się linia frontu. Zwiększono ilość jed
nostek niemieckich. Postanowiliśmy przebijać się przez linię frontu. Od
dział został podzielony na grupy. Jedna z takich grup partyzanckich na
tknęła się w rejonie Szczepek na silny oddział niemiecki. Wywiązała się 
długa i zacięta walka. Straty były obustronne. Wycofujący się nasz od
dział dostał się 2 października 1944 r. w okrążenie. Przyjęliśmy walkę. 
Bilans naszych strat po tych dwóch walkach wyniósł około pięćdziesię
ciu zabitych i wielu ciężko rannych. Z okrążenia przebiło się tylko 20 
partyzantów. Nadmienię, że podczas tych walk koło Szczepek i następnie 
w okrążeniu koło toru kolejowego zginęło również bardzo wielu Niemców. 
Liczby nie są mi znane. W obu walkach wspólnie z naszymi partyzantami 
walczyli również towarzysze z desantu Jasień. Ich straty wynosiły trzy
nastu poległych. Nie mogąc przebić się przez linię frontu ziemi augustow
skiej, ja ze swoją grupą partyzancką wycofałem się aż na Suwalszczyznę 
w pobliże wsi Lipowe Żyliny i tam 26 października 1944 r. dotarły wojska 
radzieckie ... 

Nadmienię, że oddział partyzancki Romana przeprowadził szereg akcji 
przeciwko wrogowi. Jednak dziś trudno przypomnieć wszystkie ... " 

Tak w zarysie wyglądała działalność oddziału partyzanckiego AK, 
którym dowodził Julian Wierzbicki - „Roman'', większość partyzantów 
tego oddziału pochodziła z powiatu augustowskiego i przez całą wojnę 
walczyła. 

Latem 1943 roku zaczęły przybywać na Pojezierze Augustowskie gru
py partyzanckie z Warszawy. Niektóre z nich miały rozkaz pozostać tutaj 
i walczyć z okupantem, inne tylko przechodziły tamtędy kierując się na 
Wileńszczyznę. Ze smutkiem i goryczą należy stwierdzić, że w większo-
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ści przerzut tych grup z Warszawy na Augustowszczyznę nie był uzgod
niony z miejscowym kierownictwem ruchu oporu, co z kolei pociągało 
za sobą smutne następstwa. Ciągnące z Warszawy grupy partyzanckie, 
nie znając terenu i miejscowych warunków konspiracji, zachowywały 
się w terenie zbyt swobodnie, co - rzecz jasna nie uchodziło uwagi 
agentury gestapo i żandarmerii. W ślad za tym szły okrutne represje. 

Tak na przykład na początku sierpnia 1 943 r. przez powiat grajewski 
i augustowski przechodził tzw. VIII Uderzeniowy Batalion Kadrowy AK, 
którym dowodził ppor. Ryszard Reiff - „Jacek". Poszczególne grupy te
go „batalionu" przechodziły lub kwaterowały w różnych wsiach, nie za
chowując przy tym należytej konspiracji. Gestapo ótrzymało odpowiednie 
meldunki. W wyniku tego wzięto odwet na wsiach, które posądzono 
o współpracę z partyzantką. W dniu 7 sierpnia 1943 r. otoczono wieś 
Grzędy, którą doszczętnie spalono. Dwudziestu dwóch mieszkańców -
w tym wiele całych rodzin rozstrzelano. W tym dniu spalono rów
nież - jako odwet za rzekomą pomoc partyzantom wsie Kopytkowo 
i Polkowo. W wyniku szeroko zakrojonej obławy ujęto również 20 miesz
kańców wsi: Kapice, Sojczyn, Białogrądy, Osowiec (wieś) i rozstrzelano. 
Wymordowano również mieszkańców wsi Lągwi. 

Niektóre patrole z VII Uderzeniowego Batalionu Kadrowego AK po
zostały na Pojezierzu Augustowskim i rozpoczęły akcję przeciwko hitle
rowcom. Patrol dowodzony przez kpt. Jerzego Bielińskiego - „Ostrow
skiego" wraz z miejscowymi partyzantami brał udział na początku paź
dziernika 1943 r. w uderzeniu na posterunek żandarmerii w Sztabinie. 
W dniu 7 października 1943 r. na ten patrol, kwaterujący w pobliżu wsi 
Kryłatka, natknęli się Niemcy. W wyniku potyczki zginął Jerzy Bieliń
ski - Ostrowski i partyzant Władysław Mościcki -- „Włodek". 

Inny patrol z VIII UBK (popularnie patrole te zwano „Uderzenie") 
w sierpniu 1943 r. działał we wschodniej części powiatu augustowskiego. 
Dowodził nim kpt. Julian Tadeusz Jagodziński - „Pawłowski". W pa
trolu tym znajdowała się bohaterska bojowniczka ruchu oporu z Warsza
wy Maria Iwanicka - „Małgorzata" (studentka politechniki warszaw
skiej). Patrol Jagodzińskiego przeprowadził na Pojezierzu Suwalsko-Au
gustowskim wiele pomniejszych akcji partyzanckich. Swoją bazę wypa
dową miał w puszczy kolo wsi Okółek. Jeden z agentów żandarmerii 
wytropił miejsce postoju patrolu Jagodzińskiego - „Pawłowskiego" i za
meldował o tym do posterunku żandarmerii w Serwach (Suchej Rzeczce). 
Obława żandarmerii zaskoczyła patrol partyzancki. Dnia 1 2  sierpnia 
1943 r. w wyniku walki, która wywiązała się między żandarmerią a pa
trolem Jagodzińskiego „Pawłowskiego", zginęli: kpt. Julian Tadeusz 
Jagodziński - „Pawłowski", Maria Iwanicka - „Małgorzata" (porucz
nik, odznaczona Krzyżem Walecznych), sierżant Aleksander Sawaryn -



Ryc. 20. K r y ł  a t  k a, pow. Aug·ustów. Pomnik poległym partyzantom. 

38 Studia I materiały [593J· 



Ryc. 21. S e r  w y. Pomnik na wspólnej mogile poległych partyzantów z VIII Ude
rzeniowego Kadrowego Batalionu AK. Tam między innymi spoczywają prochy Marii 

Iwanickiej - „Małgorzaty". 

)594) 
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HPiorunn oraz partyzanci: nCecora", „Okońn, „Halicz"j „Bronek" i „Ma
zurek". 

Ogólnie należy stwierdzić, że patrole VIII UBK nie dokonały na te
renie powiatu większych akcji, a dla niektórych partyzantów tych pa
troli wyprawa na ten teren skończyła się tragicznie. Ponadto nieumie
jętne poruszanie się w terenie spowodowało zagładę (przez Niemców) 
kilku wsi i śmierć kilkudziesięciu ludzi, którzy z konspiracją nie mieli 
nic wspólnego. 

Na początku sierpnia 1944 r. zakończyła się partyzancka działalność 
na terenie powiatu augustowskiego. Zanim jednak to nastąpiło, dowódz
two 7 Obwodu skoncentrowało podległe mu oddziały w celu powzięcia 
decyzji, jak postąpić w związku z wyzwalaniem tamtych terenów przez 
Armię Radziecką. Część oficerów 7 Obwodu, zaślepiona propagandą anty
radziecką, nie rozumiejąca ducha nowych czasów oraz słuchająca roz
kazów „góry" Armii Krajowej, podjęła decyzję, żeby oddziały partyzanc
kie zdemobilizować, broń zachować i przejść do dalszej konspiracji (wy
mierzonej przeciwko Armii Radzieckiej i władzy ludowej). Nie wszyscy 
usłuchali takiego rozkazu. Kilkudziesięciu partyzantów na czele z Cze
sławem Grajewskim „Wirskim" stanęła w opozycji do takiego rozka
zu. Ta grupa partyzantów - dowodzona przez Grajewskiego - Wir
skiego - opuściła koncentrację 7 Obwodu AK i ruszyła na spotkanie 
Armii Radzieckiej. Stoczywszy po drodze kilka walk z Niemcami, oddział 
Grajewskiego - „Wirskiego" przeszedł szczęśliwie linię frontu. Nieomal 
wszyscy partyzanci tego oddziału - zdolni do służby wojskowej - wstą
pili ochotniczo do odrodzonego wojska polskiego. Wielu z nich brało udział 
w szlaku bojowym I i II Armii, dosługując się stopni oficerskich i wy
sokich odznaczeń za czyny bojowe na froncie. 

Postawa części komendy 7 Obwodu (o której była mowa poprzednio} 
w dużej mierze zaważyła na losach wielu uczciwych partyzantów, któ
rzy w czasie walki z hitlerowcami wykazali dużo odwagi i męstwa. Wielu 
z nich trafiło do reakcyjnego podziemia WiN (Wolność i Niepodległość), 
a następnie do band terrorystycznych i brała udział w hańbiących czy
nach (morderstwa członków PPR, milicjantów, żołnierzy radzieckich, 
działaczy rad narodowych, rabunki itp.). Również okres kultu jednostki 
i działalności organów bezpieczeństwa Berii nie sprzyjał włączeniu się 
wielu z tych partyzantów do nowej rzeczywistości, jaką na Pojezierze 
Augustowskie przyniosła władza ludowa. 

Należy też stwierdzić, że liczba zgrupowań partyzantów i ich uzbro
jenie na ziemi augustowskiej, nie została należycie wykorzystana przez 
dowództwo 7 Obwodu. Większość partyzantów - a byli to przeważnie 
ludzie młodzi, pochodzący ze wsi - daleka była od rozumienia zakuli
sowych gierek politycznych wśród wyższych dowódców Armii Krajowej. 
Ci młodzi ludzie szli do partyzantki takiej, jaka na ich terenie działała. 

„. 



P.yc. 22. Zacieranie przez hitlerowców śladów zbrodni. Spalanie zwłok na miejscach 

masowych egzekucji, jak np. w Szczebrze Klonownicy. 

Ryc. 23. Sześciu Żydów - uczestników pracy hitlerowskiego ;,Kommanda-1005", które 

pod nadzorem gestapo (Waldemara Macholla) dokonywało na Pojezierzu Augustow

skim palenia zwłok zamordow;mych w masowych egzekucjach. Z kilkudziesięcio-

osobowej grupy Żydów, tylko ta szóstka U:f'at�wala się (ucieczką) od Ś!Jlierci. 
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W większości wypadków nie znali często nazwy organizacji, do której 
wstępowali, a cóż dopiero mówić o znajomości ideologii, jaką ta organi
zacja reprezentowała. Szli do podziemia i partyzantki przeważnie z jedną 
myślą: bić okupanta hitlerowskiego. Czy komenda Obwodu umiała za
pewnić tym młodym ludziom spełnienie tego warunku? Niestety, nie. 
Rozkazami hamowano akcje na wroga, a jako motywację wysuwano akcje 
odwetowe okupanta (egzekucje, palenie wsi, wywózki do obozów kon
centracyjnych itp.). Tego rcdzaju argumenty były może tylko częściowo 
uzasadnione i tylko w tym wypadku, jeżeli akcje przeciwko hitlerowcom 
prz eprowadzono nieumiejętnie, zdekonspirowano się lub zdekonspirowano 
siatkę łączników. Należy przypomnieć, że przecież w latach 1 941-1942, 
kiedy na Pojezierzu Augustowskim nie było oddziałów partyzanckich , 
a co za tym idzie - i akcji na wroga, w Szczebrze, Klonownicy i innych 
miejscowościach gestapo, SS, żandarmeria, policja i Wehrmacht przepro
wadziły wiele masowych egzekucji. Czy i to można nazwać odwetem 
za działalność partyzancką? Hamowanie pędu szarej partyzanckiej braci 
do walki było dyktowane względami politycznymi, rozkazami z góry. 
Na ten temat napisano już niejedną rozprawę. 

A jak wygląda ocena działalności partyzanckiej na Pojezierzu Augu
stowskim w oczach samych partyzantów? Sięgnijmy do wspomnień cy
towanych poprzednio dowódców i partyzantów. 

Zbigniew Zdrodowski - „Kmicic", pisze: 
„ . . . Uważam, że przy możliwościach - przede wszystkim terenowych -
jakie istniały na ziemi augustowskiej można było wzniecić inny pożar 
walki partyzanckiej i to nawet już w roku 1942 czy 1 943. Partyzanci 
palili się do walki, ale dowództwo nie umiało stworzyć im odpowiednich 
warunków. Kazało być ostrożnym, wyczekiwać. Na co? Dowództwo stra
szyło stale represjami. Ale przecież w Szczebrze czy Klonownicy -
gdzie zamordowano tysiące bezbronnych ludzi - egzekucje odbyły się 
wtedy, kiedy nie było jeszcze działalności partyzanckiej. Ludzie zginęli 
tam nie w ramach odwetu czy represji. Była to planowa zagłada ludności 
polskiej i to czekało chyba wszystkich mieszkańców tej ziemi. Kto wie, 
czy wcześniejsza działalność oddziałów partyzanckich nie powstrzyma
łaby ludobójców od takich czynów? ... " 

Antoni Dąbrowski - „Zając", pisze: 
„ . . .  Oceniając z perspektywy lat ówczesną działalność Armii Krajowej 
na ziemi augustowskiej, chcę podkreślić, że element partyzancki był 
bardzo patriotyczny, oddany sprawie walki, zapalny do czynu. Przewa
żała młodzież w wieku przedpoborowym, ale mieliśmy również i dobrą, 
młodą kadrę podoficerską, ostrzelaną już w kampanii wrześniowej. Mie
liśmy zaplecze w postaci patriotycznej wsi, która nas karmiła, ubierała. 
przechowywała i informowała o wrogu. Muszę tu wspomnieć niesławną 
postać jednego z naszych przełożonych, Bohaterewicza-Zemstę, inspek-
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tora 7 i 8 Obwodu AK. Człowiek ten nie dowierzał młodzieży wiejskiej 
w partyzantce, hamował akcje na wroga, szykanował dowódców, którzy 
samorzutnie przeprowadzali akcje. Specjalnością Bohaterewicza-Zemsty 
były sądy wojskowe nad partyzantami, i to za lada głupstwo. Tak na 
przykład z wyroku Zemsty na początku kwietnia 1944 r. rozstrzelano 
w oddziale Sępa partyzanta Rysia. Spowodowało to postrach wśród mniej 
zahartowanych partyzantów, a nawet zdarzyły się wypadki kilku de
zercji. Winą tegoż Zemsty była niechęć do zacieśnienia współpracy z par
tyzantami radzieckimi mjra Orłowa, co niewątpliwie wpłynęło na trudną 
sytuację wielu akowców po wyzwoleniu. Drugim mankamentem było to, 
że nie było odpowiedniej koordynacji poczynań partyzanckich na szczeblu 
obwodu. Rezultatem tego każdy dowódca oddziału partyzanckiego był 
zdany na własne siły i musiał załatwiać szereg takich spraw, które na
leżały do kompetencji komendy Obwodu. Mimo tych niedociągnięć, wy
daje mi się, że te skromne oddziały partyzanckie Augustowszczyzny 
w dużej mierze spełniły swoją rolę. Niemcy przeceniali nasze siły. Co za 
tym idzie, nie mogli dokonać takich zniszczeń na Augustowszczyźnie, 
jak sobie pragnęli. Poza tym partyzantka była dla wielu ludzi dobrą szko
łą życia". 

Czesław Grajewski - „Wirski", pisze: 
„ ...  Bohaterstwo i trud rodaków ziemi augustowskiej, którzy bez reszty 
poświęcili się walce z okupantem, nie poszedł na marne. Stałe nękanie 
wroga przez nasze oddziały przyczyniło się, chociaż w małym stopniu, 
do jego klęski. W latach 1941-1942 hitlerowska żandarmeria, grasująca 

Ryc. 24. Oddział partyzancki Armii Krajowej dowodzony przez Juliana Wierzbic
kiego - „Romana". Walczył on na Pojezierzu Augustowskim. 
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Ryc. 25. Partyzanci z VIII Uderzeniowego Batalionu Kadrowego AK w Puszczy 
Augustowskiej. 

bezkarnie po powiecie, stosowała bestialskie represje wobec ludności i to 
za najmniejsze uchybienia władzy hitlerowskiej. Z chwilą gdy na terenie 
ziemi augustowskiej pojawiły się oddziały partyzanckie, żandarmi i ich 
pomocnicy, bojąc się o swoje życie, w zasadzie unikali starć z miejscową 
ludnością. Niemcy bojąc się odwetu ze strony partyzantów byli w swoich 
poczynaniach powściągliwi i ostrożni. Trud pracy konspiracyjnej na te
renie powiatu augustowskiego nie poszedł na marne. Przemyślana dzia
łalność partyzancka nie wywołała represji ze strony wroga (w stosunku 
do ludności cywilnej), a raczej hamowała początkowe zuchwalstwa władz 
hitlerowskich. Dzięki akcjom partyzanckim - jak zniszczenie śluz na 
Kanale Augustowskim i tartaku w Macharcach - hitlerowcy nie znisz
czyli przepięknej Puszczy Augustowskiej, jak na to początkowo się za
nosiło. Akcje partyzanckie uratowały też setki, a może i tysiące ludzi 
przed wywiezieniem do niewolniczych prac w głąb Rzeszy. Pojawienie 
się oddziałów partyzanckich zahamowało rozrost miejscowych elemen
tów profaszystowskich. Niejeden ze współpracowników gestapo czy żan
darmerii przypłacił życiem swoją gorliwość. Utrudniało to okupantowi 
rozpracowanie terenu i poznanie tajników konspiracji... 
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Władysław Sala „Krzemień", pisze: 
„ . . .  Jeżeli chodzi o moje osobiste spojrzenie na ówczesną działalność 
partyzancką na Augustowszczyźnie, to mogę stwierdzić, że wyższe do
wództwo AK nie dążyło do aktywnej walki z okupantem, chociaż były 
ku temu sprzyjające warunki. Szarzy partyzanci, jak też dowódcy niż
szych szczebli, wyłamywali się spod rozkazów ograniczenia walki i na 
własną rękę przeprowadzali akcje na wroga. Takie akcje wiązały na tam
tym terenie znaczne siły wroga, hamowały rozwydrzenie Volksdeut
schów, budziły strach wśród szpicli i współpracowników hitlerowskich. 
Wszystkie wystąpienia partyzantów powodowały nie tylko strach wśród 
wrogów, lęk żandarmerii, gestapo, lecz również dezorganizowały admi
nistrację niemiecką, transport, poczynania gospodarcze. To wszystko pod
trzymywało społeczeństwo polskie na duchu, dodawało sił i nadziei do 
wytrwania i przeżycia koszmaru okupacji„." 

Sądzę, że te cztery wypowiedzi byłych partyzantów w jakiejś mierze 
charakteryzują postawę dowództwa AK na Pojezierzu Augustowskim 
i zarazem charakteryzują samą działalność partyzancką. 

Z braku dokumentów trudno dać podsumowanie całości konspiracji 
i działalności partyzanckiej na terenie powiatu augustowskiego. Z relacji 
samych partyzantów wynika, że w dziesiątkach większych i mniejszych 
akcji, przeprowadzonych na tamtym terenie, zabito kilkuset Niemców. 
Podczas tych akcji poległo ponad pięćdziesięciu partyzantów, a wiele 
zdekonspirowanych łączników i pomocników zamęczono w lochach gesta
po, w obozach koncentracyjnych, rozstrzelano w miejscach masowych 
kaźni. 

Na przestrzeni 1944 r. Niemcy rozbudowali na Pojezierzu Augustow
skim system obronny. Wykorzystano tu warunki naturalne, jak: bagna 
rzeki Biebrzy, Kanał Augustowski, liczne jeziora i puszczę. Tu miano 
powstrzymać zwycięski pochód Armii Radzieckiej, stąd bowiem był już 
tylko krok do pruskiego gniazda - Prus Wschodnich. W lipcu 1944 r. 
pozycje obronne na Pojezierzu Augustowskim zajęła 4 armia polowa 
gen. Hossbacha. Armia ta zamykała dostęp do Prus na odcinku od Bie
brzy aż za Puszczę Romincką (po Niemen) - czyli na odcinku przeszło 
140-kilometrowym. Głównymi ogniskami obrony był Augustów, Suwałki 
i Gołdap. W drugiej połowie lipca 1944 r. wojska radzieckie dwóch fron
tów: II Białoruskiego Frontu i III Białoruskiego Frontu dotarły do granic 
powiatu augustowskiego. W zaciętych walkach zbliżono się do Biebrzy 
i Kanału Augustowskiego. Wielokrotne, krwawe ataki, by sforsować tzw. 
cieśninę pod wsią Białobrzegami (Jez. Sajno, rzeka Netta, Kanał Augu
stowski}, zakończyły się początkowym niepowodzeniem. Również zagony 
wojsk radzieckich, które zapuściły się w walkach aż pod Augustów, zo
stały powstrzymane i rozbite. Armia gen. Hossbacha stawiła zacięty 
opór, wykorzystując i system obronny na tamtym terenie, i zmęczenie 
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jednostek Armii Radzieckiej, które w bojach przeszły kilkusetkilometro
wy szlak. Ofensywa radziecka zaczęła słabnąć. Część powiatu augustow
skiego została wyzwolona, większość natomiast ówczesnych gmin była 
jeszcze pod władzą hitlerowską. Linia frontu przecięła na dwie połowy 
obszar powiatu augustowskiego. Stało się to tragedią dla wielu wsi, le
żących w bliskości linii frontu i działań wojennych (wysiedlenia, znisz
czenia zabudowań, zaminowanie pól). 

We wrześniu i na początku października 1944 r. dowództwo III Bia
łoruskiego Frontu (dowódca gen. armii I. D. Czerniachowski) przygotowa
ło ofensywę, której celem było wyzwolenie Augustowa, Suwałk i wdarcie 
się na terytorium Prus Wschodnich. Natarcie rozpoczęło się 16 paździer
nika 1944 r. i objęło 140-kilometrowy odcinek frontu od Kanału Augu
stowskiego po pruskie miasto Schirwind (na północy). W ciężkich bojach 
jednostki radzieckie wdarły się pancernymi zagonami na teren Prus 
Wschodnich w kierunku na Ebenrode, Nemersdorf i Gumbinnen. Natar
cie objęło również tereny Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. W zacię
tych walkach jednostki radzieckie dotarły do przedmieść Augustowa. 
Boje toczyły się ze zmiennym szczęściem. Miasto - a raczej ta jego część, 
która leży nad rzeką N ettą i Bystrym Kanałem - przechodziło kilka
krotnie z rąk do rąk. Po kilkudniowych zaciętych walkach 24.X.1944 r. 
znaczna część Augustowa znalazła się w rękach radzieckich. Jednak linia 
frontu przebiegała dosłownie po przedmieściu Augustowa (od strony 
zachodniej}. W walkach o Augustów wyróżniły się szczególnym męstwem 
jednostki radzieckie, wchodzące w skład 3 korpusu kawaleryjskiego gwar
dii z 50 armii II Białoruskiego Frontu i jednostki 31 armii z III Biało
ruskiego Frontu. W walkach o miasto zginęło około 1500 oficerów i żoł
nierzy radzieckich. Miasto uległo prawie całkowitemu zniszczeniu. Ra
dziecka ofensywa na Prusy znowu utknęła. Linia frontu nadal przeci
nała Pojezierze Augustowskie, powodując dalsze zniszczenia materialne 
i olbrzymie cierpienia ludności. Dopiero w wyniku ofensywy styczniowej 
w 1 945 r. cały powiat augustowski został wyzwolony spod hitlerowskiego 
jarzma. Oto wykaz niektórych miejscowości i dat ich wyzwolenia. Szta
bin - 31 lipca 1944 r„ Bargłów - 23 stycznia 1945 r., Kamionka Sta
ra - 23 stycznia 1945 r„ Netta � 23 stycznia 1945 r., Rudki Stare i No
we - 23 stycznia 1 945 r„ Dolistówka - 23 stycznia 1945 r. 

W okresie walk radzieckich na Pojezierzu Augustowskim oraz w okre
sie utrzymywania się tam linii frontu wielu ludzi - w tym byłych par
tyzantów - okazywało Armii Radzieckiej wielką pomoc wywiadowczą. 
Dostarczano informacji o dyslokacji i umocnieniach jednostek hitlerow
skich. Wspólnie z radzieckimi wywiadowcami niektórzy partyzanci cho
dzili na zwiad za linię frontu (znali dobrze swoje tereny). 

Wyzwolenie latem i jesienią 1 944 r. części powiatu augustowskiego 
oraz ofensywa styczniowa 1945 r. - która dała wolność całemu pawia-
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towi - zamknęły ciekawy, tragiczny, a zarazem bohaterski okres dzie
jów wojennych na Pojezierzu Augustowskim. Opracowanie niniejsze mia
ło na celu pokazać w ogólnym zarysie najciekawsze wydarzenia tego okre
su. Brak źródeł i niedostatek - a raczej prawie brak - dokumentów 
na pewno powoduje duże luki w tym opracowaniu. Niech to jednak bę
dzie impulsem dla historyków i badaczy ówczesnego okresu do pełniej
szego opracowania tragicznych i bohaterskich dziejów tej pięknej ziemi. 

M a t e r i a ł y  ź r ó d ł a

1. „Wojskowy Przegląd Historyczny" nr 2, MON, Warszawa ·1960. 

2. Polskie siły zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. I, część II I III oraz t. III, wYd. Insty-

tut Historyczny Im. gen. Sikorskiego w Londynie. 

3. Relacja Jana C h I u d  z i ń s k i e g o  - zapis własny, zbiory A. O m  1 1  j a  n o w i c z  a .

4. M. T u r I e j s k a, Książka i Wiedza, Warszawa 1966. 

5. Dokumenty z tajnej kancelarii 3 pułku szwoleżerów w Suwałkach, zbiory A. O m  i I j a-

n o w i c z  a. 

6. Relacja Waldemara M a c h  o 1 1  a - zapis własny, zbiory A. O m  i l  J a  n o w i c z  a. 

7. Akta personalne P. D J  a c  z e  n k i  - zbiory własne A. O m  i I J a  n o w i c 2 a. 

B. Archiwum Komendy Woj. Milicji Obywatelskiej w Białymstoku. 

9. Archiwum Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku, akta sprawY: Ignacego P a  w e I k I, Fran

ciszka C i  e c i u c h  a, Stanisława L u k o m  s k i  e g o, Aleksandra K 1 o n o w s k I e g o, 

Zygmunta E w k o, Henryka c i e  c i  u c h  a, Jana B u  ć k o, .Józefa C z e  r o b  s k I e  g o, 

Kazimierza L u k o m s k i  e g o. 

10. Historia wielkiej wojny narodowej Związku Radzieckiego, tomy I-VI, Mlni5terstwo Obro

ny ZSRR, Moskwa 1966 (wydanie rosyjskie). 

11. Wojna wyzwoleńcza narodu polskiego w latach 193�1945, MON, Warszawa 1963. 

12. Biuletyny Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, t. I-XV, Wydaw

nictwo Prawnicze (Wydane w latach 1947--.1965) .

13. Relacja .Józefa G u to w s k i e  g o  - zapis własny, zbiory A. O m i I j a n o w i c z a. 

14. Akta rozprawy głównej przeciwko gauleiterowi Erichowi K o c h  o w t  - 26 Tomów, Archi

wum Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. 

15. Akta rozprawy głównej przeciwko Waldemarowi M a c h  o 1 1  o w i, Archiwum Sądu Woje· 

wódzkiego w Białymstoku.

16. Zeznania Stanisława K u p r ew i c z  a, akta Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitle

rowskich w Białymstoku. 

17. zeznania Zygmunta O k r ą g  I e  g o, Archiwum Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hi-

18. 

19. 

20. 
21. 

22. 

23. 

2ł. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 

30. 

tlerowskich w Białymstoku. 

zeznania 

zeznania 

Zeznania 

Zeznania 

Zeznania 

Zeznania 

zeznania 

Zeznania 

Wacława P i e  t r a s z k  i e  w i c z a, Archiwum jak wytej . 

Władysława S a 1 1, Archiwum Jak wyżej. 

Ireny P 1 i s  z k o, Archiwum jak wyżej. 

Czesława S I  u t y  ń s k i  e g o, Archiwum jak wyżej. 

Stanisława S z t u k o w s  k I e  g o, Archiwum jak wytej. 

Malwiny D z  i e  t c z y  k, Archiwum jak wyżej. 

Józefa K a s j a  n o w i c z  a, Archiwum jak wyżej. 

Marii S t e  f a  n o w s  k i e j. Archiwum jak wyżej. 

Relacja 

Relacja 

pisemna Zbigniewa Z d r o d  o w s k i e g o, zbiory A. O m  i l  j a n o w i c z  a. 

pisemna Władysława s a l  i, zbiory A. O m  i 1 j a n o w i c z  a. 

Relacja 

Relacja 

Relacja 

pisemna Henryka S z y b i ń s k i e  g o, zbiory A. O m  il j a n o w i c z a. 

pisemna Antoniego D ą b r o w s k i e g o, zbiory A. O m l l l a n o w i c z a.

pisemna Czesława G r a j e w s k i e g o, zbiory A. O m I ł j a n o w i c z a.
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31. Relacja Jana S z o s t a k  a - zapis własny, zbiory A. O m  i i j a  n o w i c z  a.

32. Relacja Mikołaja W o J c i e c  h o  w s k i e g o  - zapis własny, zbiory A. O m  i I j a n o

w l c z a. 

33. Relacja M. T o m k i e w i c z  - zapis własny, zbiory A. O m  i l  j a  n o w i c z  a. 

34. J. G u m k o w s k i  i K. L e s  z c z y  ii s k i ,  Okupacja hitlerowska w Polsce, „Polonia". 

Warszawa 1961.
35. Druga wojna światowa (informator) - praca zbiorowa, MON, Warszawa 1962. 
36. A. M a l !  n i n, Razgrom wraga w Biełarusi, Ministerstwo Obrony ZSRR, 1961 r. (wyd. 

rosyjskie). 

37. Archiwum własne - zapiski z rozmów na temat zbrodni, działalności wywiadu hltlerow

skego, walk partyzanckich i wyzwolenie Augustowszczyzny - zbiory A. O m  i I j a n o

w i  c z a. 

P E 3 IO M E  

Bo BpeM.11 ceHTR6p&cKoił KaMnaH101 Ha ABrycTOBCKOM IlpM03ep&e He 6hIJIO 6onee 
lłHTepeCHbIX C06hITlłff BoeHHOrO xapaKTepa. 25 ceHT.R6p.11 1939 r. ABryCTOB :H BeCb 
noBRT 6hIJI:H 3aH.RThI KpacHoił ApM"Meił. 3Ty TeppMTOpmo BKJIIO'łeHo e 3anaAHYIO Be
nopych K np11coe.zi.11HeHo K CCCP. B 1940--1941 rr. Ha ABrycTOBCKOM Ilp:Ho3eph� 
Wl1POKYIO 11e.11TeJTbHOCTb pa3BepHyJTa flłTJiepoBCKa.R BOeHHa.11 pa3BeAKa A6BepbI. 
,l(Meepc110HH0-pa3Be.zi.0•1H&IM11 .zi.eACTBHRMM pyKOBOAHJI IleTp ,l(&.11'łeHKO, 6&1Bw.Hił 

Maiłop IlOJlbCKHX BOHCK, a B TO epeM.R Il0JIKOBHJ1K A6eephI, we<t> 1..1eHTpa pa3Be)l.KH 
e CyeanKax. B&tc&111aeM&1e Ha Tepp11:Top11:ro AeryCToecKoro wn110H&1 c0Bepwan11 
y611AcTBa K3-3a yrna K npoeo.zi.mm eoeHHYIO pa3se.zi.Ky AJIR wTa6oe rHTJiepoBcKofl 
apMHH. 

22 HIOHR 1941 ro.zi.a r. ABrycTOB :H oKpecTHOCTH 3aHRJIH repMaH l..lhI. Ha'łanacb 
rHTJiepoBCKa.R OKKyna1..111.11, Hecy111a.11 Teppop, 06.naBbI, BbIB03KY JIIO)l.eff B KOHQeHTpa-
1.lffOHHbie .narep.11. B ABryCTOBCKOM Ilp110Jepbe repMaHl..lbI cosepwHJIH p.1111 npecTy
nnea:Hfi. JiTaK Hanp11Mep B IIJ;e6JKe paccrpeJI.RJili 8 TbICR'ł ąenoseK, B KneHOBlil.le -

6 TbICR'ł. Co:11crJI1i p.1111 .zi.epeeeHh 11 y611JI1i B HliX HaceneH11:e, KaK Hanp. Hcei.meo, r.zi.e 
26 asrycTa 1943 ro.zi.a y61iTO 58 JKliTeJieH, B TOM 'łliCJie MHOro >KeHilllłłł :H MaJieHhKJłX 
11eTeA. 3Tli npecTynneH1111 c0Bepwan11 KaK recrano, TaK " JKaH.zi.apMep1111, non11-
1..111:.11 CC H BepMaXT. no HenOJIHbIM IlO)l.C'łeTaM HB AeryCTOBCKOM Ilp:H03epbe rHTJie
poBCKKe OKKynaHTb1 y6KJIM HeCKOJibKO TblC.R'ł 'łeJIOBeK. 

c nepBbIX )l.Hefl rHTJiepOBCKOił OKKynaQ:HK Ha<J:aJIOCb TaM opraHYJ30BaTbC.R ,l(BHlKe
Hlie conpoT:HBJieH11.11. CHa'łana 3TO 6bIJIO no.zi.nonbe ZWZ, a noTOM napT113aHbJ AK. 
TeppliTOpliR Ilp1103ep&.11 6bIJia oxBa'łeHa .zi.e.11TeJibHOCTbIO 7 0Kpyra KpaHOB3ił 
ApMliH. B Ka>K.zi.olł rMliHe li .zi.epeeHe 6b1JI11 JacTaBbI no.zi.nonbHoił opraH11JaL11il1. Co Bpe
MeHeM pa3sepHynoc& napT11:3aHTCKOe .zi.B11>KeH11e . OpraHli3aTopaMli napTH3aHTCKlix 
OTPR.D.OB 6b1n11 npeJK.zi.e ecero yąaCTHliKK ceHTn6pbcKOH KaMnaHli:H. BOJibW:HHCTBO nap
TH33HOB npo11cxo.zi.11no 113 MecTHbtX .zi.epeeeHh. MecTHbJe ycnoe11.11 cnocoócreoean11 
pa3BHT1il0 naprn3aHCKOro .D.BHlKeHl'rn:. CKY.D.HOe eoopyJKeH lie li nnoxa.11 nonliTliKa eep
xoeHoro KOMaH.zi.oeaHHR AK He noJBOJIRJili npoeo.zi.wr& aKTMBHYK> napT1i33HCKyio .zi.e.11-
TeJI&HOCTb. HecMOTPR Ha 3TO, napT113aHCKlie OTPHAhI ABrycTOBCKOro Ilp1103epbn npo
BeJili PRA 60JibWliX H !'łeHhWJ1X 6oeBblX .zi.elICTB:HJI npOTHB OKKynaHTy. ,l(OHOClłT o6 3TOM 
6bIDWlie KOMaH.D.liPbl OTPRAOB H napTli38HbI MeJK.zi.y npO'łliMH: "llecnaB fpaeBCKli -
,,B1ipcK11", AHT0H11 .D;oM6poecKli - „3aAoH1..1'', 3611rHee 3.11.po.zi.oeCK:H - „KM11l.IHL1", 
Bna.zi.&xcnas Can.11 - „KweMeH&" li .zi.pyr11e. B&IJIH no .zi.eficTBHR pa3Horo po.11.a: pa3opy
JKeH11:e >K3H)l.apMCK:HX IlOJIKOB, JUiKBliAliPOBaHMe areHTYP recTano H >KaH11apMep111i, 
OTHRTHe KOHTliHreHTOB, Ha6er11 Ha HeMeQKHe ena.zi.eHli.11 li npe.zi.npli.RTHlł 3aBe):\yeMbie 
repMaHQaM11. ,l(efiCTBH.11 TaKOro po):\a, XOTH H He60JibWOro BoeHHOro 3H3'łeHli.R, liMeJili 
0.11.HaKo ceoił eaJKH&Ifł acneKT - npeJK,l:\e scero nponaraH,A&t. IlpKo6o.zwnnli Teppop11-
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311POBaHHOe Hace.1eH11e, OXJJa:>K.na.111 KOJiaf.opauHOHHCTaM :>KeJJaHl1� COTPY.!lHW·l�CTBa 

c OKKynaHT0:.1, .nep:>Kam1 B waxe rep)JaHueB. KOTOpb!e B CBO!O O'-lepe.nb .!lOJl>KHbl 6b!Jll1 

yseJJw-nrnarb B rex paf10Hax cso11 rapm:3TibI ;n:a1-1.nap)1ep1n1, no.111UHH 11 Bep;1axra. 

BoJJbWOe JHat.Je1me 1n1eno COTPY.!lHtl'-lZCTBO napr11JaHOB AK c cosercKHM11 nap

r11JaHal\IH, KOTOPbD!H Ha AeryCTOBCKO:.I I!p1103epbe KOMaH.!lHPOBaJI )tai1op BJiaAl1)!Hp 

Op.1os - „Kam11-1oscK�1". Me:>K.ny noJ1bCKHM11 11 coser!:KYn111 nopr113aHa:.m 6btJI 3a

KJ110'ł : H  ;:iarosop o COTPY.!lHl1'-lecrr::e. IlpoBCACH PR.U cOB!·l�CTHblx )lef.icrs11/:i. HanpHMep 

K 60Jlbllill:'\I COBMeCTHblM AeHCTBH.RM Ha::lO 3a'-ll1CJll1Tb cpa;t<eHue npoee.14e�moe c rep

MaHUal\rn Ha wocce Asrycros-fpO.!lHO. Ta;1 nOJ1bCK11e 11 cos�rcKue napr113aHht 

B HCCKOJlbK11X 3aCa.!laX HaHeCml OTCTyr!aIOLUl1�1 c DOCTO'-lHOro cPPOHTa fepMaHua:.1 

60JibWHe norep11. Corpy,llHl1'1ecrBo nO.fl bCK11X 11 cosercK11x napr11JaHOB .RBJl.R2TC.R 

npeKpacHbm np101epo:.1 6parcrsa noiic1< u 5opb6� npon1s con;1ccrH0My epary. Bo 

BPCl\l.R napTH33HCK11X cpa;KeHl1W Ha AeryCTOBCKOM IlpHOJCpbe y611ro HeCKOJlhKO COT 

repMaHU(B. IlorepH napn13aHOB cocraBJI.RJIH HeCKOJlbKO .!leCliTKOB non16w11x. no 
oueHKe CUMblX napr113aHTOB ,lle.Rre.1bHOCTb HX 11blf-1l'l.Ul!T TIOJIO>Kl1Te.1&HO, OAHaKO:>Ke 

ll!Horo rop&KHX cnos s&1cKaJ&1san11 orHoc1-1renb110 1<0:.1 ::m.noeaH1rn 7-ro Oóeo.aa AK, 

Koropoe He yMeJio eocnna:v1eH11Tb 6oJJbWOro no:>Kapa 6opb6b1 11 11cnOJib30sarh ece 

B03MOn<HOCTM HaHeCTl1 spary ÓO.'lbWOM y.nap. 

JlerOM 11 OCCHhlO 1944 ro.aa COBeTCKl1e '-faCTH }l0CTl1rHy Jil1 AeryCTOBCKOro Ilp11-

0Jepblł. Ilpoee,o.eHO Ta)'! MHOro O:>KeCTO'łeHHblX cpa;1<em1i1. AsryCTOB 6b!JI .li.O OCHOBa

Hl1fl paJpyllleH. IlOJIHOe OCBo'50:lK;J.eH11e noB.RTa npmt30WJIO TOJibKO B .RHBape 1945 

ro,lla. 

S U M M A R Y

During the September Campaign, there were no interesting events of military 

character in the Augustów Lake region. On the 25th of September, 1931, Augustów 

and the surrounding district were occupied by the Red Army. This area was in

cluded into West Byelorussia and became a part of the Soviet Union. In the years 

1940-41, the Nazi Intelligence, the „Abwehr", developed wide activities in the Augu

stów Lake region. Those activities were directed by Peter Dyachenko, formerly 

a major of the Polish army and at that t�me colonel of the „Abwehr" chief of the Intel

ligence at Suwałki. Spies sent to the Augustów region committed secretly murders 

and worked on behalf of the Staffs of the Nazi army. 

On the 22nd of June, 1941, the Germans carne to Augustów and its environs. 

The Nazi occupation resulted in terror, chasing and catching of people and depor

tations to concentration camps. The Gercommitted a series of crimes in the Augu

stów region. For instance, at Szczebra 8 thousand people, and at Klonowica -
6 thousand were shot. Severa! villages were burnt and their inhabitants murdered, 

as for instance at Jasionowo where 58 inhabitants, among them many women and 

small children were murdered on the 26th of August, 1943. Those crimes were 

committed by the Gestapo, the gendarmerie, the police, the SS and the Wehrmacht 

as well. According to incompplete data, the Nazi murdered severa! thousand people 

in the Augustów Lake region. 

In the first days of the Nazi occupation, The Resistance Movement started there: 

at first it was the ZWZ underground movement and then the AK guerilla. The 

Augustów Lake region was covered by the activities of the ith centre of the AK 

army. Fosts of the underground organisation were in every village. In the course 

of time, the guerilla movement developed. The participants of the September Cam

paign were the chief organisers of guerilla detachments. Most partisans carne from 
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villages of that region. The topographical conditions were favourable for the de

velopment of the guerilla movement. Scanty weapons and the wrong policy of the 

AK high Command hampered the guerilla operations. Nevertheless the guerilla 

detachments of the Augustów Lake region performed several greater of smaller 

military operations against the occupants, which have been reported by the for

mer commanders and partisans: Czesła•.\· Grajewski - „Wirski", Antoni Dąbro\Y

ski - „Zając", Zbigniew Zdrodowski - „Kmicic", Władysław Sala - „Krzemień", 

and others. There were operations of different kinds: disarmament of gendarmerie 

posts, liquidation of the Gestapo agents and gendarms, confiscation of food quotas, 

sallies to estates owned or enterpdses directed by the Germans. Such operations 

although of but a small military \·alue, had their great importance. first of all as 

propaganda. They encouraged the terrorized population, chilled the collaborators' 

disposition to co-operate \Vith the Nazi occupant and kept in check the Germans 

forced in turn to increase their posts of gendarmerie, police and Wehrmacht on 

that area. 

The co-operation between the AK and the Soviet partisans was of great im
portance: in the Augustów· Lake region the latter were commanded by major Vla

dimir Orlov „Kalinovsky". A co-operation agreement was signed between the 

Polish and the Soviet guerillas and several common operations were performed. 

Battles fought against the Germans on the Augustów-Grodno highway belong 
to major common operations. In severa! ambushes on that highway, the Polish 
and Soviet partisans inflected considerable blows to the Germans retreating from the 

eastern front. The co-operation of the Polish and Soviet partisans has been a beau

tiful example of the „soldiers' brotherhood" in the struggle against the common 

enemy. Severa! hundreds of the Germans were killed in the guerilla battles in the 

Augustów Lake region. The partisans whose casualties amounted to several tens, 

consider their activities as a good job, but they speak with exasperation about 
the Command of the 7th centre of the AK army who did not know hJw to kindle 
a greater zeal for struggle or how to take advantag'e of all possibilities to inflict 
harder blO\VS to Germans. 

In the summer and autumn of 1944 the Soviet army reached the Augustów Lake 

region. Many heary battles were fought there. The town of Augustów was completely 

destroyed. It was not before January, 1945, that a complete liberation of that 

district took place. 
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H. MAJECKI 

PIERWSZE LATA WŁADZY LUDOWEJ W POWIECIE 
AUGUSTOWSKIM 

(jesień 1 944 - styczeń 1947 r.) 

TiepBbie rO):lbI HapO):IHO� BJiaC'l'ff 8 aBryCTOBCKOM IlOBHTe 

The First Years of the Rule of the People in the District of Augustów 

I. Wyzwolenie powiatu augustowskiego. Warunki powstania wladzy 

ludowej 

Latem 1 944 r. zwycięska Armia Radziecka, kontynuując swą ofensy
wę, wyzwoliła wschodnie obszary naszego kraju. Wyzwolenie części ziem 
polskich stworzyło pomyślne warunki do odbudowy państwowości pol
skiej. W dniu 21 lipca 1944 r. w Chełmie powstał Polski Komitet Wyzwo
lenia Narodowego - pierwszy w dziejach naszego narodu rząd robotni
czo-chłopski. W wydanym w dniu następnym Manifeście rząd wzywał 
cały naród do kontynuowania walki o zwycięskie zakończenie wojny, 
o wyzwolenie pozostałych ziem polskich. Manifest zapowiadał przepro
wadzenie szerokich reform społeczno-gospodarczych, demokratyzację ży
cia politycznego oraz oparcie polityki zagranicznej państwa na zasadach 
przyjaźni i braterskiej współpracy z krajami sąsiednimi, a przede wszy
stkim ze Związkiem Radzieckim. Dalszym krokiem, podjętym przez 
PKWN, była organizacja aparatu administracyjnego i samorządu tereno
wego w wyzwolonych woj ewództwach, powiatach, miastach i gminach. 

Na Białostocczyźnie budowę aparatu administracyjnego zainicjowała 
grupa przedstawicieli PKWN z majorem Leonardem B o r k o w i c z e m 
i dr Jerzym S z t a c h  e l  s k i  m. W końcu sierpnia 1 944 r. w Białymstoku 
powstał Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzka Rada Narodowa. W tymże 
czasie pełnomocnicy powiatowi PKWN przystąpili do organizowania wła
dzy ludowej w terenie. 

W jakich warunkach przebiegało organizowanie władzy ludowej w po
wiecie augustowskim? Powiat augustowski wyzwolony został nieco później 
niż południowo-wschodnia część województwa białostockiego. W dniu 
25 sierpnia 1944 r. wyzwolony został Lipsk (wchodził on wówczas w skład 
powiatu augustowskiego), 31 sierpnia 1944 r. - Sztabin. Augustów wy-

39 Studia i materiały (609} 
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zwalony został dopiero 24 października 1944 r. 1. Powiat augustowski 
znalazł się w strefie bezpośrednich działań wojennych. Północna część po
wiatu pozostała aż do ofensywy styczniowej 1945 r. pod okupacją nie
miecką. Jesienią 1944 r. nastąpiła względna stabilizacja frontu na rzece 
Biebrzy. Ludność poszczególnych wiosek środkowej części powiatu, a tak
że miasta Augustów została ewakuowana. Organizowanie władzy ludowej 
było możliwe tylko w południowej części powiatu. 

Warunki tworzenia władzy ludowej na terenie powiatu augustowskie
go były nadzwyczaj ciężkie. Przede wszystkim należy podkreślić zniszcze
nia, jakich doznała większość miejscowości w powiecie.· Przedstawiciele 
PKWN, Władysław J a  g i e ł  ł o i Stefan K a  1 i n o w s k i, którzy przy
byli do Augustowa w trzy dni po jego wyzwoleniu, stwierdzili, co nastę
puje: „W mieście napotykamy na ślady barbarzyńskiego zniszczenia. 
Niemcy wszystko, dosłownie wszystko, z miasta wywieźli. Domy stoją 
bez futryn, okien i drzwi, umeblowanie, którego nie mogli zabrać, poła
mali i spalili, z kuchen zerwane są wszystkie żelazne płyty, blacha i papa 
jest zdarta z dachów, podłogi są zerwane. Wysadzono w powietrze: dwa 
tartaki, fabrykę skór, szkołę powszechną, gmach starostwa, pocztę, dwa 
młyny, drukarnię i kościół" 2. Poważnemu zniszczeniu uległo również 
wiele wiosek, szczególnie tych, które znajdowały się w strefie bezpośred
nich działań wojennych. Domy i zabudowania gospodarcze zostały spa
lone, zbiory poniszczone, znaczna część pól poryta okopami lub zamino
wana. 

Sytuacja polityczna w powiecie była również skomplikowana. Po
dobnie jak i w innych częściach województwa, w powiecie augustowskim 
w okresie okupacji hitlerowskiej nie działała Polska Partia Robotnicza 
(PPR), nie było tu również konspiracyjnych rad narodowych. Działała 
natomiast i reprezentowała znaczną siłę polityczną miejscowa organizacja 
Armii Krajowej (AK), komendantem której był „Komar" (onże „Łom"). 
Z AK związane były inne organizacje polityczne, m.in. konspiracyjne 
Stronnictwo Ludowe („Roch"). Istniał również konspiracyjny aparat admi
nistracyjny, podległy Delegaturze rządu emigracyjnego, na czele ze sta
rostą powiatowym. 

Nowa sytuacja polityczna po powstaniu PKWN wywarła poważny 
wpływ na postawę wielu ludzi związanych z AK. Starosta powiatowy 
Stanisław B u ć k o  zerwał z rządem emigracyjnym i opowiedział się po 
stronie PKWN. W liście do wojewody białostockiego dra J. Sztachelskie
go St. Bućko ogłosił swą solidarność z programem PKWN. W liście tym 
St. Bućko apelował do mieszkańców powiatu augustowskiego „ . „  aby 

1 „Wojskowy Przegląd Historyczny", nr 2 (1961), Załącznik. 

z Archiwum Zakładu Historii Partii przy KC PZPR (AZHP), Akta KC PZPR, 

Wydział Organizacyjny, Sprawozdanie kpt. J a g  i e  ł ł y Władysława i kpt. K a  1 i -

n o w s  k i e g o Stefana z. podróży służbowej do Suwałk 295/IX-6. 
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wyzbyli się wszelkich uprzedzeń i nieufności do poczynań Krajowej Ra
dy Narodowej oraz dołożyli starań dla wzmożenia jedności narodu w wal
ce o nową, wolną i demokratyczną Polskę" 3. Stanowisko swoje wobec 
nowych władz potwierdził St. Bućko w swym przemówieniu na wiecu 
w Sztabinie w dniu 8.X.1944 r. Komenda Obwodu Augustowskiego AK 
potępiła postępowanie St. Bućki i wykluczyła go z szeregów organizacji 4• 
Nie zahamowało to, oczywiście , procesu dalszego rozkładu ideowego miej
scowej org·anizacji AK. Wielu członków AK, nie zawsze godząc się wew
nętrznie z polityką nowych władz, uważało, że ogłoszone przez AK hasło 
bojkotu mobilizacji jest niesłuszne, i masowo wstępowało w szeregi WP. 
Powodowało to ferment w miejscowej organizacji AK. 

II. Powstanie władzy ludowej 

Wojewoda białostocki mianował starostą powiatowym St. Bućkę, któ
ry niezwłocznie przystąpił do organizacji aparatu administracyjnego rad 
narodowych. Tymczasową siedzibą starostwa powiatowego został Szta
bin, a od listopada 1944 r. - Lipsk. Siedziba organizującej się Komendy 
Powiatowej MO mieściła się w tym czasie we wsi Krasnybór. Przystąpio
no również do organizacji terenowych rad narodowych. Do końca listo
pada 1944 r. udało się jednak zorganizować tylko 3 gminne rady narodowe, 
których skład nie był zresztą kompletny ze względu na toczące się dzia
łania wojenne 5• Okazało się jednak, że St. Bućko nie mógł sprostać po
wierzonym mu zadaniom w tak skomplikowanej sytuacji politycznej. 
W grudniu 1 944 r. stanowisko starosty augustowskiego objął członek 
PPR, porucznik Wacław S t a ń c z y k o w s k i. Do czasu styczniowej 
ofensywy wojsk radzieckich proces organizowania władz terenowych nie
wiele posunął się naprzód. 

Ofensywa styczniowa wojsk radzieckich przyniosła wyzwolenie pół
nocnej części powiatu. 23 stycznia 1945 r. siłami wojsk 2 Frontu Biało
ruskiego wyzwolony został Bargłów Kościelny, Netta, Dolistówka, Ka
mionka Stara 6 i wiele innych miejscowości powiatu. Powstały sprzyja
jące warunki do budowy aparatu administracyjnego i samorządu tereno
wego nie tylko na ziemiach nowo wyzwolonych, ale również i tych, które 
wyzwolone zostały jeszcze w 1944 r., ale znajdowały się w pasie przy
frontowym. 

Jeszcze przed rozpoczęciem ofensywy starosta W. Stańczykowski zwo-

3 „Rzeczpospolita'', r. I, nr 70 z 12.X.1944. 
t Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (AMSW), 305. 

5 Wojewódzkie Archiwwn Państwowe w Białymstoku (WAP), Akta Urzędu 
Wojewódzkiego Białostockiego, Wydział Samorządowy, Spis 78, Wykaz statystyczny 
z wyborów do rad narodowych z terenu woj. białostockiego z 1..XII.1944. 

8 „Wojskowy Przegląd Historyczny'', nr 2, 1961, Załącznik. 

39• 
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Ryc. 1. Zaświadczenie o pełnieniu przez por. Wacława Stańczykowskiego funkcji 
starosty augustowskiego. 

łał w Lipsku pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej. Posie
dzenie to odbyło się 20.I.1945 r. z udziałem 10 osób. Na posiedzeniu tym 
wybrano Prezydium PRN w składzie: przewodniczący - Wacław Stań

·c zykowski, wiceprzewodniczący - Mieczysław D o  m a  s z e w  i c k i, se
kretarz - Bolesław C h o m i c  z e  w s k i, członkowie: Wincenty W a s  i l
e z y k i  Konstanty Z i e n i e w i c z  1. Na drugim posiedzeniu PRN w dniu 
22.III.1945 r. W. Stańczykowski złożył rezygnację ze stanowiska prze
wodniczącego PRN, nie mogąc piastować dwóch funkcji. Nowym prze
wodniczącym PRN został Zygmunt S z c z  o d r  o w s k i e. Starostwo po
wiatowe oraz inne urzędy szczebla powiatowego przeniosły swe siedziby 
do Augustowa jeszcze w styczniu lub na początku lutego 1 945 r. Do końca 
marca 1945 r. we wszystkich gminach działały już zarządy gminne oraz 
gminne rady narodowe. W Augustowie zorganizowany został magistrat, 
Miejska Rada Narodowa powstała natomiast nieco później. 

Istotną pomoc w organizowaniu życia politycznego oraz społecznego 
okazała miejscowym władzom grupa · aktywu społecznego, przysłana 
z Białegostoku przez komitet Wojewódzki PPR. Na czele tej grupy stali 

7 Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach (PAP). Akta PRN w Augusto
wie, Protokół nr 1 z posiedzenia PRN z 20.I.1945. 

8 Tamże, Protokół nr 2 z posiedzenia PRN z 22.III.1945. 
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Ryc. 2 .  Antoni Laskowski - I se
kretan. Komitetu Powiatowego PPR 
w Augustowie (zdjęcie ówczesne). 

Ryc. 3. Wacław Stańczykowski -
starosta powiatu augustowskiego 

(zdjęcie ówczesne). 

Emil K u  n c e w  i c z oraz Antoni R u t k o  w s k i .  Głównym zadaniem 
tej grupy było przeprowadzenie reformy rolnej, organizacja Związku 
Samopomocy Chłopskiej, organizacja wiosennej akcji siewnej. Grupa �a 
współdziałała ze starostą powiatowym w organizowaniu pierwszej ko
mórki PPR. 

W dniu 6.IIl.1945 r. odbyto pierwsze posiedzenie Komitetu Organiza
cyjnego PPR, który przekształcił się później w Komitet Powiatowy PPR. 
W jego skład weszli: Emil Kuncewicz, Aleksander K u c  z y ń s k i, Wa
cław Stańczykowski, Antoni Rutkowski i Mikołaj D r y g  o 9• I sekreta
rzem KP PPR został Emil Kuncewicz, stanowisko II sekretarza objął 
w późniejszym czasie Józef W a 1 u k i e w i c z. Za naczelne swoje zadanie 
Komitet Organizacyjny uznał zorganizowanie komórek PPR oraz komite
tów poszczególnych gmin. Przyjął on również polityczne kierownictwo 
nad realizacją reformy rolnej, organizacją ZSCh oraz całością życia poli
tycznego i gospodarczego. 

W tymże czasie zaczęło organizować się również Stronnictwo Ludowe, 
którego najwybitniejszym działaczem był wówczas Stanisław P i e  k a r -
s k i ,  a także Polska Partia Socjalistyczna. Ogólna sytuacja polityczna 
w powiecie wiosną 1945 r. nie sprzyjała jednak dalszemu rozwojowi de-

9 Archiwum KW PZPR w Białymstoku (AKW). Akta Komitetu Powiatowego 
PPR w Augustowie, 2/II/1, Protokół z posiedzenia KP PPR z 6.111.1945. 
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mokratycznycll partii politycznych oraz ZSCh. W końcu kwietnia 1945 r.  

jedyną partią polityczną, która prowadziła ograniczoną zresztą działalność 

i tylko w mieście Augustowie, była miejscowa organizacja PPR. Zamarła 
również praca terenowych rad narodowych. 

III. Realizacja reformy -rolnej

Drugim ważnym zadaniem obok organizacji władzy ludowej była rea

lizacja reformy rolnej. Realizacja tego zadania miała ogromne znaczenie 
ze względu na rolniczy charakter powiatu oraz znaczne rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych. Przeprowadzenie reformy rolnej miało istotne zna

czenie dla umocnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego - podstawy istnie
nia władzy ludowej. W okresie międzywojennym rząd burżuazyjny wy

stępował z programem reformy rolnej, ale jej realizacja obliczona była 
na kilkadziesiąt lat i przeprowadzona była w interesie klas posiadających. 

Aby zdobyć poparcie wielomilionowycll mas chłopskich, władza ludowa 
musiała nie tylko ogłosić swą wolę przeprowadzenia reformy rolnej, ale 

również niezwłocznie przystąpić do jej realizacji. 

Główne zasady i wytyczne podziału ziemi obszarniczej określał dekret 
PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6.IX.1944 r. W myśl tego 
dekretu wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce centralnej o powierzchni 

ponad 50 ha podlegały przejęciu na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi. 
Do korzystania z reformy rolnej dekret uprawnia! służbę folwarczną, 
chłopów bezrolnych i małorolnycll, drobnych dzierżawców oraz chłopów 

średniorolnych, obdarzonych licznymi rodzinami. Przydzielona im za nie
wielką opłatą ziemia wolna była od wszelkich obciążeń i długów i stano
wiła po uiszczeniu należności indywidualną własność. 

Realizacja reformy rolnej w powiecie augustowskim rozpoczęła się 

nieco później niż w innych częściacll województwa. Zadecydowały o tym 
obiektywne warunki (późniejszy termin wyzwolenia powiatu, działania 

wojenne). Kierownictwo nad realizacją reformy rolnej przejął powstały 
15 listopada 1944 r. Powiatowy Urząd Ziemski, którego siedzibą był po

czątkowo Lipsk 10• Do końca 1944 r. rozparcelowano jednak tylko 2 ma

jątki obszarnicze. Właściwe prace nad realizacją dekretu PKWN z 6.IX. 
1944 r. rozpoczęły się dopiero w 1945 r. 

Komitet Wojewódzki PPR, zdając sobie sprawę z trudności, przed ja
kimi stały władze w wyzwolonych powiatach, wysłał w teren aktywistów, 

którzy brali udział w przeprowadzaniu reformy rolnej na obszarze innych 
powiatów i mieli już pewne doświadczenie w tej pracy. Pełnomocnicy 

io „Rzeczpospolita", r. 1, nr 108 z 31.XI.1944-
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pmv:iatowi d o  spraw reformy rolnej i ich zastępcy również brali udział 
w przeprowadzaniu reformy rolnej na innym terenie. Wyjazd brygad 
aktywistów nastąpił 22 lutego 1945 r. Zadaniem ich było nie tylko doko

nanie parcelacji majątków obszarniczych, ale również stworzenie tereno
wych organizacji ZSCh oraz PPR 11• Pełnomocnikiem PKWN do spraw 
reformy rolnej w pow. Augustów został Wincenty A n u s z k i  e w  i c z  

z Suwałk, członek PPS, jego zastępcami mianowano członków PPR z Bia
łegostoku: Emila Kuncewicza i Antoniego Rutkowskiego. 

Przeprowadzenie reformy rolnej w 1945 r. było trochę łatwiejsze, 

gdyż istniała już pewna grupa aktywu społecznego, który w 1944 r. zdo
był znaczne d<>Ś>Yiadczenie w tej pracy. Poza tym w większej części wo
jewództwa podział majątków obszarniczych był już w zasadzie ukończony, 
a więc na nowo wyzwolone tereny można było wysłać większą ilość mier
niczych. Z drugiej strony sytuacja polityczna, szczególnie w rejonach 
wiejskich, zaczynała się układać coraz bardziej niepomyślnie dla władzy 
ludowej. Przesunięcie się linii frontu organizacje podziemia reakcyjnego 
wykorzystały d o  przejścia do ofensywy - od ulotek i odezw do stosowa
nia terroru. Powiat augustowski należał do terenów o stosunkowo dużym 
zagrożeniu bezpieczeństwa. W takiej sytuacji nie można było myśleć 
o jakimś poważniejszym zaktywizowaniu się mas chłopskich. 

Antoni Rutkowski, jeden z uczestników tych wydarzeń, pisze w swych 
wspomnieniach: „Chłopi nie bardzo garnęli się do wzięcia ziemi, ponieważ 
propaganda wroga zastraszała ich, mówiąc, że rząd ten jest tylko tymcza
sowo1 Ze przyjedzie rząd z l..iondy-nu, to wówczas dziedzice zemszczą się 
na tych, co wzięli ziemię" 12. Podobnie o obawach chłopów pisze w swoich 
wspomnieniach ówczesny starosta augustowski Wacław Stańczykowski 13. 

Chłop obiektywnie był jednak zainteresowany w powiększeniu swego 
stanu posiadania i mimo pewnych obaw ziemię obszarniczą przyjął. Akcję 
parcelacji majątków obszarniczych zakończono w pierwszej dekadzie 
marca 1945 r„ a więc w półtora miesiąca po wyzwoleniu całości tery
torium powiatu. Ogółem na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi przeszło 
18  majątków rolnych o obszarze 3362,65 ha z tego grunta orne wynosiły 
1369,15 ha, łąki - 765,04 ha, pastwiska - 153,67 ha, lasy - 557,76 ha. 
Z przejętej ziemi 2085,95 ha wyłączono spod parcelacji z przeznaczeniem 
na państwowe gospodarstwa rolne, leśne czy wodne, zaś 1276, 70 ha roz
parcelowano między uprawnionych do otrzymania ziemi. Podział tej ziemi 
obrazuje przedstawiona niżej tabelka "· 

11 AZHP, Wydział Organizacyjny KC PZPR, 295/IX-73. Sprawozdanie KW PPR 
za okres od l.II.-10.III.1945. 

1:? AKW, Dział wspomnień i relacji. Wspomnienie A. R u t k o w s k i e g o. 
1s Tamże, Wspomnienie W. S t  a. ń c z  y k  o w s k i e g o. 
14 Składnica Akt I\.iinisterstwa Rolnictwa, Departament Prz.ebudov,ry Ustroju 

Rolnego, 30/I/5, t. II. 
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Kategorie nabywców ziemi 

Służba folwarczna 
Chłopi bezrolni 

karłowaci 
małorolni (2-5) ha 
średniorolni 

Nie obsadzono działek 

R a z e m: 

Ilość ! Ilość otrzymanej 
rodzi

'
n I ziemi w ha 

93 442,92 

63 28J,43 

71 215,73 

108 240,87 

33 76,66 

2 8,50 

370 1265,11 

Oprócz ziemi poobszarniczej ludność wiejska powiatu otrzymała rów
nież ziemię chłopów niemieckich, a w późniejszym czasie - ziemię re
patriowanych do ZSRR Rosjan i Białorusinów. Przytoczona niżej tablica 
daje charakterystykę tych gospodarstw 1•. 

I Ilość 
Kategoria I ziemi 

gospo-

I darstw I 

Poniemiecka 48 

Porosyjska 118 

Pobiałoruska 13 

R a z e m: I 179 

Obszar 
w ha 

I 342,86 I 957,55 

90,37 

I 1390,78 I 

, I I W tym użyt- 1 
I kó\\'· rolnych i 

I 
329,34 I 
917,29 I 

88,96 I 
I 1335,59 

\V tym nie-
użytków 

13,52 

40,26 

1,41 

55,19 

Sposób podziału tych gospodarstw przedstawiał się następująco: 

Ilość 
Sposób podziału gospo- Obszar w ha 

darstw 

N owo powstałe gosp. 53 314,83 

Gospodarstwa już istniejące 141 442,60 

R a z  e m: 194 139 '.,8J 

W wyniku podziału ziemi obszarniczej oraz porosyjskiej, poniemiec
kiej i pobiałoruskiej powstało 209 nowych gospodarstw o ogólnej po
wierzchni 1038,18 ha, zaś 353 gospodarstw zwiększyło areał posiadanej 
ziemi o 975,86 ha. W sumie w wyniku reformy rolnej i akcji repatriacyj
nej 562 gospodarstw (70/o ogólnej liczby) uzyskało 2025,63 ha ziemi (sta
nowiło to w przybliżeniu 4"/o ogółu użytków rolnych powiatu). Był to 
nieduży odsetek, ale należy pamiętać, że obejmował on najbiedniejszych 
mieszkańców wsi. 

is Tamże. Departament przebudowy ustroju rolnego, 174/60, 174/58, 174/47, 174/43. 
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Realizacja zadań reformy rolnej stwarzała pomyślne warunki do spo" 
łecznego awansu najbiedniejszej części mieszkańców wsi augustowskiej. 
Nie oznaczało to oczywiście, że otrzymali ziemię wszyscy potrzebujący. 
Istniejący zapas ziemi z Państwowego Funduszu Ziemi był zbyt szczupły 
w porównaniu z potrzebami wsi. Przyłączenie do Polski Ziem Odzyskac 
nych stworzyło warunki do przesiedlenia się na nowe ziemie tych rolni
ków, których położenie materialne było ciężkie. Wielu z nich skorzystało 
z tych możliwości, osiedlając się głównie na terenie sąsiednich powiatow : 
Ełk, Olecko i Gołdap. 

IV. Wa!ka o utrwalenie władzy ludowej

Budowa aparatu władzy ludowej oraz realizacja reformy rolnej prze
biegały w toku ostrej walki z silami wstecznymi, które przeszły do kon
spiracji. Mimo poniesionej klęski w walce o władzę obóz reakcji nie re
zygnował z walki. Przesunięcie się linii frontu w związku z ofensywą 
wojsk radzieckich w 1 945 r. umożliwiło nielegalnej Qrganizacji AK pod
jęcie zakrojonej na szeroką skalę akcji terrorystycznej. Nieliczne, słabo 
uzbrojone i złożone częstokroć z ludzi przypadkowych załogi posterun
ków MO nie tylko nie mogły zapewnić bezpieczeństwa w terenie, ale 
same padały ofiarą napaści ze strony licznych i dobrze uzbrojonych od
działów AK. Wiosną 1945 r. na 8 istniejących w terenie posterunków MO 
6 zostało rozbrojonych przez grupy terrorystyczna-dywersyjne AK i przez 
kilka miesięcy nie można było ich reaktywować. W terenie pojawiły się 
liczne i dobrze uzbrojone grupy zbrojne .,.ĄK nGroma", „Leoparda'\ 
„Komara" i innych. Na pograniczu powiatów augustowskiego i sokólskie
go działał „Maciej Rózga". Rozbrajanie posterunków MO, demolowanie 
urzędów gminnych, mordowanie ludzi znanych ze swych poglądów de
mokratycznych lub nawet tylko podejrzewanych o to - to były podsta
wowe kierunki działalności terrorystycznej podziemia. 

Starosta powiatowy w piśmie do Urzędu Wojewódzkiego z 28.VII. 
1945 r. donosił, że „w obecnej chwili ponownie uruchamia się wszystkie 
zarządy gminne w powiecie. Po zdemolowaniu zarządów gminnych w po
wiecie przez bandy świecą one pustkami, także w lwiej części brak j est 
umeblowania, a znajdujące się w nich księgi zostały doszczętnie znisz� 
czone" rn. W dniu 22 kwietnia 1945 r. na stacji Kamienna Nowa zabity 
został pełnomocnik akcji siewnej na powiat Augustów, członek PPR, 
Edward W ó j t  e c k  i. Mordu dokonano w chwili odbioru przez Wójtec
kiego transportu ziarna dl a potrzeb powiatu augustowskiego. W kwietniu 
1945 r. zginęli zamordowani członkowie PPR: Wacław B o g u c k i, Jan 

16 WAP, Urząd Wojewódzki Białostocki, Wydział Samorządowy, paczka 43, poz. 3. 
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K a r c z e w s k i, Wanda O s t r o w s k a  i Wojciech P u c z y ł o w s k i, 
w czerwcu tegoż roku - Józef K I  c k  o t  k o. 

Sytuacja na terenie powiatu augustowskiego w tym czasie, podobnie 
jak i na pozostałym obszarze województwa, żywo przypominała stan 

wojny domowej. W wyniku terroru indywidualnego przestały funkcjo
nować gminne rady narodowe, a w pewnym stopniu również i zarządy 
gminne. >Nacław Stańczykowski, ówczesny starosta augustowski pisze 
w swych wspomnieniach, że „dokonaliśmy w Bargłowie wyboru wójta. 
Po kilku dniach nowo wybrany wójt przyszedł do starostwa przynosząc 
pieczątki i oświadczył, że wójtem już dalej nie będzie. Dlaczego? py
tam. W odpowiedzi wójt zdjął marynarkę i koszulę i pokazał plecy, były 
(}ne sine z krwawymi pręgami. „Tylko dlatego i nic więcej" -- dodał n 

Pracowała jedynie Powiatowa Rada Narodowa, ale jej zebrania odby
wały się przeważnie przy bardzo słabej frekwencji radnych z poszczegól
nych gmin. Podatki i kontyngenty od ludności wiejskiej wpływały bar
dzo nieregularnie i tylko wtedy, gdy na teren powiatu przybywały większe 
oddziały wojskowe, które mogły przejściowo zapewnić ludności minimum 
bezpieczeństwa. Władza ludowa faktycznie istniała tylko w samym Auguc 
stowie, ale i tam podziemie reakcyjne próbowało stworzyć atmosferę 
niepewności i strachu. Wacła'v Stańczykowski wspomina, że „w marcu 
czy kwietniu 1945 r. podziemie rozlepiło w mieście plakaty, wzywające 
wszystkich pracowników administracji do porzucenia pracy. Wyznaczono 
przy tym konkretny termin porzucenia pracy, Kto by tego terminu nie 
przestrzegał, ten na siebie podpisywał wyrok śmierci, głosiły plakaty. 
Plakat taki nalepiony był na budynku starostwa KP MO, PUBP oraz 
innych urzędów. Zaraz też zaczęły napływać podania o zwolnienie z pra
cy" rn Trzeba było przeprowadzić poważną pracę polityczną, aby ci ludzie 
cofnęli swoje podania. 

Władza ludowa pragnęła położyć kres bratobójczej walce. Obwiesz
czenie o amnestii, wydane przez rząd Tymczasowy RP w dniu l.VI.1945 r„ 

stwarzało dla członków podziemia reakcyjnego możliwość zerwania z prze
szłością i wzięcia udziału razem z całym społeczeństwem w budowie 
lepszej przyszłości. Kierownictwo Okręgowe i Obwodowe (powiatowe) 
nie zamierzało przenvać swego działania. Dlatego też w celu zapewnie
nia bezpieczeństwa ludziom pracy trzeba było położyć kres zbrodniczej 
działalności organizacji AK. N a terenie powiatu augustowskiego walkę 
tę prowadzili żołnierze 11 pułku KBW. Do wojskowych grup operacyj
nych dołączane były grupy aktywistów społecznych, członków PPR i PPS, 
którzy prowadzili akcję uświadamiającą wśród ludności wiejskiej, infor

mując ją o prawdziwych celach podziemia reakcyjnego. 
Mimo poważnej pracy politycznej, nie osiągnięto większych rezultatów 

11 AKW, Dział wspomnień i relacji, Wspomnienie W. S t  a ń c z y  k o  w s  k i e  g o. 
Hl Tamże. 
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w likwidacji podziemia. Kierownictwo obwodowe AK nie wykorzystało · 

możliwości, jakie stwarzała ustawa o amnestii z 2.VIII. 1 945 r„ a następnie 
przedłużenie okresu amnestii w zwią7.ku z deklaracją płk. „Radosława". 
Do 1 0.X.1945 r. ujawniło się na terenie powiatu augustowskiego zaledwie 
6 członków A K "· Dlatego też kontynuowanie walki przeciwko zbrojnym 
grupom podziemia było wciąż jeszcze poważnym zadaniem dla władz 
bezpieczeństwa. W walce tej uzyskano pewne sukcesy. W dniu 12.VII. 
1945 r. kolo jeziora Brożane w pow. suwalskim rozbite zostało zgrupowa
nie oddziałów AK "Groma" i „Brzozy". W czasie walki zgrupowanie stra
ciło 4 oficerów, 57 szeregowych wzięto do niewoli, zdobyto 58 jednostek 
broni '"· Po tej klęsce oddział AK „Groma" zaprzestał działalności. 

Utworzenie Rządu Jedności Narodowej stwarzało warunki do prze
sunięcia głównego ciężaru walki między demokracją a siłami wstecznymi 
z płaszczyzny walki zbrojnej na pole walki politycznej i ideologicznej. 
Główną siłą uderzeniową obozu reakcji stało się Polskie Stronnictwo 
Ludowe (PSL). Ono właśnie przy pomocy całego obozu reakcji miało 
odnieść zwycięstwo w przyszłych wyborach do Sejmu, a następnie stwo
rzyć warunki dla legalizacji i powrotu do władzy stronnictw burżuazyj
nych. 

Na terenie powiatu augustowskiego w październiku-listopadzie 1945 r. 
powstał Zarząd Powiatowy PSL oraz sieć kół terenowych. Rozwo
jowi PSL sprzyjał fakt, że do tego czasu radykalny odłam mchu lu
dowego, reprezentowany przez SL, nie był jeszcze ukształtowany orga
nizacyjnie. O powodzeniu PSL na wsi decydowała w znacznym stopniu 
trudna sytuacja gospodarcza kraju. Przemysł był poważnie zniszczony, 
a jego odbudowa wymagała pewnego okresu czasu. Zaopatrzenie wsi 
w produkty przemysłowe było niewystarczające. Wiele wsi było zupełnie 
zniszczonych, a pomoc państwa w ich odbudowie była ze zrozumiałych 
względów zbyt skromna w stosunku do potrzeb. Swiadczenia rzeczowe 
były ciężkim brzemieniem, szczególnie dla biedniejszego chłopstwa. Stąd 
też na wsi istniały pewne oznaki niezadowolenia z istniejącej sytuacji. 
Elementy reakcyjne całą winę za istniejący stan rzeczy zrzucały na wła
dzę ludową. W rzeczywistości przed takimi samymi problemami po woj
nie stanąłby każdy rząd niezależnie od jego charakteru klasowego. W tak 
trudnej sytuacji PSL, występując w roli przedstawiciela rzekomo całej 
ludności wiejskiej (w istocie zaś bogatszych warstw ludności wiejskiej), 
wysunęło wizję poprawy istniejącego stanu rzeczy, która nastąpiłaby 
po zwycięstwie w wyborach do Sejmu Ustawodawczego i objęciu władzy 
przez PSL. 

Prawie cały obóz reakcji pośpieszył PSL z pomocą, widząc w przy-

19 A:c:chiwum KWMO w Białymstoku, 72/I, Sprawozdanie naczelnika Wydz. III 
za okres o<! 30.IX.·�10.X.1945. 

21} Tamże. Sprawozdanie naczelnika Wydz. III za lipiec 1945. 
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wódcy stronnictwa, Stanisławie M i k  o I a j c z y  k u, męża opatrznościo
wego dla burżuazjL AK (Delegatura Sił Zbrojnych) rozwiązała się. '":'fa jej
miejscu powstała nowa organizacja pod nazwą Zrzeszenie „Wolność i Nie
podległość" (WiN), która jako główny kierunek swej działalności przy
jęła akcję polityczną. Terenowe ogniwa WiN prowadziły akcję propa
gandową na rzecz PSL. Tym m.in. należy tłumaczyć stosunkowo szybki 
rozwój PSL na terenie powiatu augustowskiego. Mimo częściowej zmiany 
taktyki WiN nie rozwiązało swych oddziałów zbrojnych. Dlatego też 
akcja zwalczania podziemia była nadal aktualnym zadaniem wojska 
i władz bezpieczeństwa. W październiku 1945 r. do walki wkroczył 57 pułk 
piechoty z 1 8  dywizji WP. Batalion piechoty z tego pułku został później 
zakwaterowany w Augustowie. Stwarzało to możliwości bardziej efek
tywnego zwalczania podziemia. 

W takiej to sytuacji prowadziły swoją działalność demokratyczne 
partie polityczne, a także aparat administracyjny i samorząd terenowy. 
Miejscowa organizacja PPR na koniec 1945 roku liczyła 74 członków, 
skupionych w 4 komórkach znajdujących się w Augustowie "· Nie było 
w terenie komórek PPR. Większość członków PPR stanowili wówczas 
pracowni<;y aparatu administracyjm•go, Komendy Powiatowej MO oraz 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Pierwszym sekreta
rzem KP PPR był Antoni L a s k o  w s k i, który piastował tę funkcję rów
nież w latach 1946 i 1 947. W listopadzie 1945 r. na terenie powiatu powsta
ła organizacja Stronnictwa Ludowego 22. Prezesem Zarządu Powiatowego 
SL został Stanisław J u r e  w i c z, wiceprezesem - Stanisław C h e  ł -
m i ń s k i. Od połowy 1945 roku funkcję starosty powiatowego pełnił czło
nek SL, Antoni T o  c z  y ł o w s k i. W 30-osobowej Powiatowej Radzie 
Narodowej 2 członków reprezentowało PPR, 7 - SL, resztę stanowili bez
partyjni 2J. W skład gminnych rad narodowych wchodzili prawie wyłącz
nie bezpartyjni. 

Najbardziej istotnym problemem życia politycznego początku 1946 r. 

były przygotowania do rozpoczęcia kampanii przedwyborczej do Sejmu 
Ustawodawczego. Komitet Centralny PPR wystąpił z propozycją, aby 
wszystkie partie polityczne wystąpiły ze wspólnym programem wybor
czym i wspólną listą kandydatów na posłów do Sejmu. Propozycję PPR 
podtrzymywali: PPS, SL oraz Stronnictwo Demokratyczne (SD). Od
mienne wręcz stanowisko zajęło PSL. W takiej sytuacji ukształtowały 
się dwa przeciwstawne sobie obozy: obóz demokracji, skupiający 4 uprzed
nio wymienione partie, oraz obóz reakcji, skupiony wokół programu wy-

21 AKW, Akta KW PPR, Wydział Organizacyjny, Ankieta sprawozdawczo-sta

tystyczna za grudzień 1945. 
:.a „Dziennik Ludowy" nr 9/131 z 9.Ll946, 
23 AKW, �Ąkta KW PPR. Wydział Organizacyjny, Ankieta sp:ra\vozdawczo-sta

tystyczna za grudzień 1945. 
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borczego i list PSL. Już w styczniu 1 946 r.  rozpoczęły się przygatowania 
do przeprowadzenia wyborów. Odbywały się wiece i zebrania ludności. 
W toku przygotowań do wyborów partie Bloku Demokratycznego zade
cydowały, aby wybory poprzedzone zostały powszechnym glosowaniem, 
w którym ludność określiłaby swoje stanowisko wobec polityki rządu 
i problemów ustrojowych państwa. 

Od obywateli całego kraju żądało się odpowiedzi na trzy pytania: 

l. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?

2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego, 
wprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienia podstawowych 
gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień ini
cjatywy prywatnej?

3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bał
tyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? 

Stronnictwa Bloku Demokratycznego wezwały obywateli do dania
odpowiedzi _,,tak" na wszystkie trzy pytania. PSL stanęło na stanowisku, 
aby na pierwsze pytanie odpowiedzieć „nie", tłumacząc zajęcie takiej 
pozycji tym, że w istniejących w Polsce warunkach politycznych druga 
izba Sejmu byłaby instytucją hamującą wydawanie nieprzemyślanych 
ustaw. W rzeczywistości pozycja PSL była manewrem taktycznym, prze
prowadzonym w celu „policzenia się". Zrzeszenie WiN wzywało do dania 
negatywnej odpowiedzi na dwa pierwsze pytania referendum z zastrze
żeniem, że odpowiedź „tak" na trzecie pytanie nie oznaczałaby rezygnacji 
ze wschodnich ziem Polski, tj. Zachodniej Ukrainy i Białorusi. 

PrzygotQwania do referendum rozpoczęły się na terenie wojewódz
twa białostockiego już w kwietniu 1946 r. W czasie tych przygotowań 
komitety przedwyborcze, które istniały dotychczas w terenie, przemia
nowane zostały w komitety popularyzacji głosowania ludowego. Całością 
prac związanych z przygotowaniem referendum ludowego kierował na 
terenie powiatu augustowskiego Powiatowy Komitet Obywatelski. Akcja 
propagandowa, związana z pr-tygotowaniem referendum, toczyła się w za
ciętej walce z siłami zgrupowanymi wokół PSL. Agitatorzy na wiecach 
i zebraniach demaskowali istotny sens opozycji PSL, ukazywali na jego 
związki z podziemiem reakcyjnym. W toku przygotowań do referendum 
mobilizowało swoje siły również PSL. W dniu 18.111. 1946 r. odbyła się 
konferencja powiatowa PSL z udziałem sekretarza Zarządu Wojewódz
kiego PSL - Stanisława K r  e t a-W a c h o I s k  i e g o. 

Podsumowaniem konferencji było przyjęcie rezolucji, popierającej po
litykę władz centralnych PSL i wyrażającej votum zaufania dla Stanisła
wa Mikołajczyka. Tekst rezolucji brzmiał: „Konferencja powiatowa Pol
skiego Stronnictwa Ludowego w Augustowie solidaryzuje się całkowicie 
z uchwałami kongresu i NKW w sprawie wyborów. Potępia nieprawdziwe 
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kalumnie rzucane na PSL i jego przywódców i wicepremiera St. Miko
łajczyka i min. dr Władysława Kiernika" ••. 

Wkrótce okazało się, co się kryje za opozycyjną działalnością PSL 
na terenie powiatu. W dniu 27.IV.1946 r. organy UBP wykryły 5-osobo
wą terrorystyczna-dywersyjną grupę WiN, na czele której stal Włady
sław Z a g ó r s k i, członek Zarządu Powiatowego PSL. Wszyscy areszto
wani członkowie WiN mieli legitymacje PSL 25• Powiązania personalne 
PSL z nielegalną organizacją WiN skłoniły starostę augustowskiego do 
podjęcia w dniu 28.II.1946 r. decyzji o zawieszeniu działalności PSL na 
terenie powiatu. 

Istotnym zagadnieniem była także waika z podziemiem reakcyjnym. 
W 1946 r. najsilniejszym oddziałem WiN na terenie powiatu dowodził 
„Klon" („Wierny"). W pierwszej połowie 1946 r. nie zdołano uzyskać 
jakichś poważniejszych sukcesów w walce z tą grupą. Zlikwidowano na
tomiast w pierwszej połowie 1 946 r. dywersyjną grupę WiN „Dziewanow
skiego" '"· Akcja oddziałów operacyjnych WP w terenie znacznie ogra
niczyła działalność grup zbrojnych WiN. Pełnego jednak bezpieczeństwa 
w terenie oddziały wojskowe nie zdołały wówczas jeszcze zabezpieczyć. 

Refe:cendum ludowe poprzedziła wielka akcja propagandowa, w cza
sie której zorganizowano 1 7 1  wieców i zebrań z udziałem około 1 3,5 tys. 
ludzi. W teren wyjechało 65 agitatorów, w tym 46 spośród aktywu miej
scowego. Wśród agitatorów było 24 członków PPR, 8 - PPS oraz 20 -
PSL ". W rezultacie natężonej działalności miejscowego aktywu społecz
nego i przy pomocy władz wojewódzkich referendum ludowe odbyło się 
przy prawie 90°/o frekwencji. Wyniki głosowania były na ogół pomyślne 
dla władzy ludowej, jeśli się weźmie pod uwagę zagrożony stan bezpie
czeństwa i znaczne wpływy PSL i WiN w t;•renie. Na 1 9  706 głosów waż
nych na I pytanie padły odpowiedzi: 1 2  745 tak i 6961 - nie; na II 
pytanie - 1 5  443 ·- tak i 4263 nie; na III pytanie - 1 9  681 - tak i 25 -
nie 28• Wyniki referendum świadczyły o tym, że większość ludności powia
tu akceptowała politykę władzy ludowej; oznaczały one również, że dość 
znaczny procent ludności oddał swe głosy w myśl wskazań PSL lub WiN. 

W toku przygotowań do referendum zaktywizowały swoją działalność 
demokratyczne partie polityczne. PPR w ciągu pierwszego półrocza 
1946 r. podwoiła liczbę swych członków z 74 do 140. Wzrosła też liczba 

24 „Gazeta Ludowa" z 23.III.1946. 

� "Jedność Narodov;ra" z 18.IX.1946. 

u. .L<;..rchiwum KWMO w Białymstoku, Sprawozdanie III Wydziału WUBP za 
okres 20--30.VI.1946. 

'Cl PAP w Suwałkach. Akta starostwa Powiatowego -...v Augustowie, Sprawozdanie 
sytuacyjne starosty powiatowego za czerwiec 1946. 

28 "Jedność Narodov.ra" nr 103/194 z 6.VII.1946. 
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komórek PPR z 7 do 14, z których 5 działało już na terenie wsi "'· SL 
w tym czasie osiągnęło liczbę 61 członków Jo. Referendum ludowe było 
jakby próbą sił między obozem demokracji a reakcją. Z próby tej wła

dza ludowa wyszła zwycięsko. Okres po zakończeniu referendum cha
rakteryzował się mobilizowaniem się sil dwóch przeciwstawnych sobie 
obozów do zbliżających się wyborów do Sejmu Ustawodawczego. 

W okresie tym walka się toczyła również między Blokiem Demokra
tycznym a PSL, popieranym przez elementy reakcyjne. Przygotowania 

do przeprowadzenia wyborów przebiegały już w nieco odmiennych wa
runkach. Sytuacja polityczna w kraju stawała się coraz bardziej pomyślna 

dla sił demokratycznych. Zv,)'cięstwo Bloku Demokratycznego w refe
rendum ludowym przyczyniło się do umocnienia władzy ludowej. Nie 

ziściły się rachuby reakcji na interwencję mocarstw zachodnich w sprawy 
wewnętrzne Polski, ani przepowiednie o dojrzewaniu konfliktu wojen
nego między ZSRR a państwami imperialistycznymi. Poprawa sytuacji 
gospodarczej w kraju, lepsze zaopatrzenie ludności w artykuły pierwszej 
potrzeby, wzrost płac realnych robotników, wprowadzenie 46-godzinnego 

tygodnia pracy wpłynęły na zmianę nastrojów ludności. Zmniejszyły się 
również wyraźnie nastroje niezadowolenia wśród chłopstwa pracującego, 

co było rezultatem zniesienia świadczeń rzeczowych na wsi i przejścia 
do wolnorynkowej wymiany towarów między miastem i wsią. 

Również w powiecie augustowskim można było zaobserwować pewne 
osiągnięcia gospodarcze. Odbudowany został tartak na Lipowcu. W ciągu 
1946 r. przy pomocy państwa odbudowano 952 zniszczone gospodarsi:\va 
rolne. Pozostało do odbudowy jeszcz.e tylko 136 gob-podarstw. W 1946 r. 
wieś otrzymała na odbudowę zabudowań: 44 100 ton cementu, 67 tys. 
ton wapna, 2240 m2 szkła, 400 m• papy, 839 kg blachy, przy czym znaczna 

część tych materiałów była rozdzielona bezpłatnie między biedniejszych 
chłopów "· Na dalszą odbudowę wsi w powiecie augustowskim zaplanowa
no przeznaczyć na 1947 r. sumę prawie 9 mln zł. 

Te poważne osiągnięcia władzy ludowej wywarły zdecydowany wpływ 
na postawę ludności. Dalszemu rozpadowi uległa organizacja PSL. Wzro
sły "'Pływy SL, które w końcu grudnia 1946 r. osiągnęło liczbę 315 człon
ków. Zaktywizował się także Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici". Silne 
kolo tego Związku powstało w Raczkach. Organizacja chłopów pracują
cych, ZSCh, osiągnęła liczbę 740 członków, zrzeszonych w 6 kołacll gmin
nych i prawie 50 gromadzkich. Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet li-

29 AKW, Akta KW PPR, Wydział Organizacyjny. Ankieta sprawozdawczo-sta
tystyczna za czerwiec 1946. 

z;; PAP w Suwałkach, Akta starostwa Powiatowego w Augustowie. Sprawozda

nie sytuacyjne starosty za maj 1946. 

31 AKW, Akta KW PPR� Wydział Rolny; Sprawozdanie Wojewódzkiego Komite
tu Odbudowy Wsi za 1946. 



624 H, MAJECKt 

czyła w końcu 1946 r. 246 członków 32. Polska Partia Robotnicza liczyła 
w końcu 1946 r. 233 członków, a więc w ciągu roku wzrosła przeszło
trzykrotnie. Miała ona 22 komórki, z czego 4 wiejskie 33. 

Akcja militarna, prowadzona przez oddziały WP; prowadziła do stop
niowego uspokojenia terenu. Następował rozkład organizacji WiN. Wielu 
członków nie wierzyło w skuteczność dalszej walki przeciwko władzy 
ludowej i czekali oni tylko na nadejście odpowiednich warunków, aby 
zupełnie zerwać z dotychczasową działalnością. Kierownictwo suwalsko
-augustowskiej organizacji WiN, na czele której stał wówczas „Cyklon", 
utrzymywało swych członków w pełnej gotowości do wykonywania po
wierzonych im zadań. Faktycznie jednak poza terrorystyczną grupą „Klo
na" na rzecz WiN pracowało kilkunastu zaledwie aktywniejszych człon
ków organizacji. W czasie wyborów kierownictwo obwodowe WiN zalecało 
głosować na listy PSL. 

W końcu listopada 1 946 r. rozpoczęły się prace nad organizacyjnym 
przygotowaniem wyborów. Kierownictwo nad całością prac przygoto
wawczych . w powiecie objął powstały na początku grudnia 1946 r. Po
wiatowy Międzypartyjny Komitet Wyborczy. W skład jego weszli: przed
stawiciele PPR - Mieczysław N o w a c. k i i Jan S k o k o w s k i; przed
stawiciele SL Stanisław L i p i ń s k i  i Tadeusz K a r  p oraz przedsta
wiciel ZZ - Sławomir P r z e  w ł o c k  i. Akcję propagandową w terenie 
prowadzić miały brygady agitacyjne, których na terenie stworzono 7 
z udziałem 35 osób. W skład ich weszło m.in. 14 członków PPR i 8 SL 34. 
Zabezpieczenie militarne terenu organizował 57 pułk piechoty oraz 51 
samodzielny batalion saperów 35• Działalność propagandową w terenie 
prowadzili również żołnierze WP. Rozkazem Naczelnego Dowództwa 
z 4.XI.1946 r. powołane zostały do życia grupy ochronno-propagandowe; 
zadaniem tych grup miało być obok kontynuowania walki zbrojnej z pod
ziemiem prowadzenie szerokiej akcji propagandowej, wyrażającej się 
w organizowaniu wieców, odczytów 1 pogadanek oraz rozpowszechnianiu 
ulotek, plakatów, broszur i innych materiałów na terenach o zagrożonym 
stanie bezpieczeństwa. 

Blok Demokratyczny w okręgu nr 20 (Ełk), do którego należał rów
nież powiat augustowski, wystawił listę kandydatów na posłów do Sejmu. 
Na czatowych miejscach tej listy widniały nazwiska: Bolesława P o d e  -
d w o r n e g o  (SL), gen. Gustawa P a s z  k i  e w  i e  z a (SL), Eugenii K r a -

�ż PAP w Suwałkach, Akta Starostwa Powiatowego w Augustowie. Sprawoz:da

nie starosty powiatowego za październik i grudzień 1946. 
ss AKW, Akta KW PPR, Wydział Organizacyjny, Ankieta sprawozdawczo-sta

tystyczna za grudzień 1946. 

34 „.\KW, Akta KW PPR. Sprawozdanie z akcji przygotowania do \vyborów do 

Sejmu z 1947. 
, ilii Archiwum KW MO; !Akta Wojewódzkiego Komitetu BezpiecI.eństwa 1946 r. 

Plan dyslokacji jednostek na okres wyborów. 
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s s o w s k i e j  (SD) i ministra Adolfa D ą b  a (PPS). W okręgu tym wy
stawiły swoje listy PSL oraz PSL - Nowe Wyzwolenie, lecz realne szanse 
uzyskania większej liczby głosów miało tylko PSL. 

W ramach akcji przedwyborczej zorganizowano w dniu 15 grudnia 
1946 r. 2 wielkie wiece - jeden w Sztabinie, drugi w Bargłowie, z udzia
łem około 4 tys. osób. Przemawiali na nich: Anton! Laskowski, I sekre
tarz KP PPR oraz Paweł R u c k  i, przewodniczący ZP SL "· Wyniki wy
borów do Sejmu Ustawodawczego przedstawiały się następująco: na 19  971 
uprawnionych do głosowania oddało swe głosy do urn wyborczych 18 4 72 
osoby, na 18  280 głosów ważnych 304 padło na listę PSL - Nowe Wyzwo
lenie, 1525 na listę PSL, zaś 16  451 na listę Bloku Demokratycznego "· 

Wybory do Sejmu wpłynęły zasadniczo na zmianę sytuacji politycz
nej na terenie województwa. Przyjęcie przez Sejm ustawy o amnestii 
stworzyło warunki do likwidacji podziemia reakcyjnego w powiecie augu
stowskim. Do dnia 25.IV.1947 r. na terenie powiatu ujawniło się 75 człon
ków WiN-u, w tym 34 członków bojówek tej organizacji, łącznie z wy
mieniony_Ill uprzednio „Klonem" 38 - organizacja \ViN przestała istnieć
na terenie powiatu. Wprawdzie kilku członków bojówek WiN nie ujawniło 
się i po połączeniu się z tymi, którzy wrócili później do podziemia stwo
rzyło_ bandy fer:rorystyczno-rabunkówe _ („Pioruna", „Sz.aszki", „Lisa",
„Siłaqa;'), ale działalność ich była ograniczona, sprowadzała się głównie
do aktu terroru indywidualnego i napadów rabunkowych. Czynami tymi 
bandy odizolowały się całkowicie od społeczeństwa powiatu. 

· Sta
.
bilizacja życia politycznego stworzyła lepsze warunki dla rozwoju 

demokratycznych partii politycznych i organizacji społecznych, a także 
dla rozwoju gospodarczego powiatu. 

P E 3 !0 M E  

B pe3yJibTaTe HaCTYIIJieHJ1.fl COBeTCKOii apMHJ1 B 1944 ro,n;y OCB060:RC,IJ;eHa 6bIJia: 

IQlKHaH J1 BOCTO"CJHaR "!aCTh aBrycTOBCKOro TIOBRTa. _B03HJ1KJIJ1. 6naronpHHTHbie yc.rro

BH.H ,ll;Jl.H co3,n;aHi1R Hapo,n;Ho:ti BJiaCTJ1 Ha qaCTH: OCB060LK:,Il;€HHO:i1: Tepp11Top
.
1111. "YCJIOBJ1H 

.D;.ITR C03.Jl:aHJ1.H HapQ,n;Ho:i1: BJiaCTH fihIJIH TPY,D;Hbie. Ha Tepp_J1TOp11H TIOBRTa .IlPO.IJ;OJI1Ka

JIJ1Cb e:w;e BO€HHbie ;i:e:i1:CTBl1.H. ropo,IJ; ABrycToB, KaK 11 pfl,II; ,u;epeBeHb, no,n;BeprHy.nc.H 

B€ChMa 3Ha<Jl1TeJibHOMY pa3pyweHmo. 3HaqJ1Te3IbHa.H qacTb HaCeJieHHR HaXO,IJ;11JiaCb 

no,u; BJil1HHJ1€M OpJ?aHH3au:HH, HaXO,lJ;.H:W:HXCR B CBH3H c 3M11rpau:110HHbIM_ rrpaBHT€Jib

CTBOM B JIOH,lJ;OHe. 

HecMOTPH Ha 3TJ1 TPY.Jl:HOCTl1, e:w;e B 1944 ro,n;y 6hlJil1 OCHOBaHbl nepBbie opraHbl 

Hapo,n;HOH BJiaCTl1 - IlOB.HTOB3 CTapoCTBO H IIOBHTOB? KOM€H.Jl:aTypa rpaJK,n;aHCKOf:I: 

36 PAP w Suwałkach, Akta Starostwa Powiatowego w Augustowie, Sprawozda

nie sytuacyjne starosty za grudzień 1946. 

37 AZHP, Wydział Organizacyjny KC PPR, 295/IX-76/1947. 

3a Archiwum KW MO, 95/I, Wyniki akcji amnestyjnej za okres od początku akcji 

do 25.IV.1947. 

40 Studia i n1ateriały 
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M11.11H:tl;HH. BHa�a.ne MecroHaJ<O>KAeHtteM CTapocTaa 6brJI illTa6Hn, a noTOll<t JIMnCK. 
0CBo6o:xttt,eHJ1e OCTaJJhHOli �CTYI IlOBRTa, B HHBape .1945 ro;:i;a. {J.Q.110 B03M02KHOCTb 

C03).'(aTb rOCYMPCTBemzyro a,n;MHHHCTpaqIDO l1 MećTHoe ca:MoynpaBJICHHe Ha sce:tł Tep

PHTOPHH TIOBR'N'L B pe3yJib'l'aTe )J,CJleJKa noMe�J>NbHX J1MeHlli1, npKHHTHH 6LIBW�1X 

HeMC1\1GtX :xoontlcTB, a .orax:m:e X03FI$l:CTB perraTpHpoBattm:.rx B CCCP - pyccKt1:x 

l1 óeJiopy.coB -·- 562 KPCCTh.fllICKJ1X X03.fltiCTB TIQJJy''Y:H.110 2.025,63 ra 3CMJUi, 

Ha"IIDiaJt c .HIIBapR 1945 ro,n;a Ha nepaoe MeCTO Bhl).{BIDIYJ'!CR BOIIpoC yKpeill1eHJ11I 

a:apo,n;HOfi BJHłCTH. PeaXt:(HOHHOC n0,11.ITO;JbC nepemJIO K OTKPhTTOfi: 6opb6e npOTl1B Ha

po,n;aofł :sJiaCTH. J1HĄWBH;n;yarrhHh!fi Teppop H aHTYJ:rrpaBHTeJihcTBCHHaR nponaraH,ZJ,a 

.fi9J1JIHCh rnaBHhIM crroco6oM 6opb6h1 no.o.noJihR. 
BcJie,!l;CTBHC ,&:CRTeJibHOC'!"łi notl:cKa no,ąnoJI:&Ha.H pa5oTa 6b1Jia orpaHY.r'leHa. B rra

poJ\HOM pecPepeHJtYMe :tt a BJ:.Ióopax B 3ax:oHo,a;aTCJILRbIJi Cet1:M: :e 1947 ro,n;y uaceJieHtt:e 

IIOB.l'ITa OT,ll;aJIO t"BOfi roJIOC: 3a nporpaMMOił HapO,!\HOtł B:IaCTH. 3ro I10JIOJK'1'.Jl0 Ha"!aJIO 

ITOJIHTHttecKoft CTa6JfJTY138Il.Jfl1 Ha reppHTOPHH noBma. 

S U M M A R Y  

In 1944 the offensive of the Soviet army resulted in the liberation of the southerrr 

as well as of the eastern part of the region of Augustów. There were created the 
conditions favourable for the organisation of the people's rule in the liberated ter

ritory. The organisation of the pe-0ple's rule took place in difflcult conditions. The 

military activity was not ended in the territory of the district. The town of Augu

stów, as wen as a number of villages were seriously damaged. The important part 
of the population was und.er the influence of organisations connected with the emi

gration government in London. 

Despite the above-mentioned difficultics the first organs of the people's gover
nemnt wcre set up as ear1y as in 1944. namely the District-Office, the District 

Civil-Police Command. The seat of the District-Office was first at Sztabin, then 
in Lipsk. The liberation of the rest of the district in January in 1945 pennitted to 
organise the state administration as well as the territorial self-government in the 

whole area of the district. There bcgnn, too, the realisation of the agrarian reform. 
2.025,63 hectares of land were divided among 562 peasant farms as a result of the 

division of big estates and of taking over of post-German farms as well as of those 

which had belorrged to the Russians and Byelorussians who migrated to the Union 

of the Soviet Socialist Republic. 
The problem of the consolidation of people's rule became the essential question 

from January, 1945. The reactionary, clandestine organisations passed to an open 

fight with people's government. The individual terror as wen as the anti-gover
nement propaganda were the main form of the fight of the clandestine organisa

tions. 

A military activity resulted in a Iimitation of the activity of the illegal organi
sations. The district population voted during both the people's referendum and the 

elections for the legislative parliaroent for the programme of the people's govern

ment The above-mentioned facts constituted the beginnings of the political stabili
sation in the district. 



JOzEF SOKOŁOWSKI i ZEKON URBANOWICZ 

ROZWÓJ ROLNICTWA NA TERENIE POWIATU AUGUSTOWSKIEGO 
W LATACH 1 945-1965 

Pa3BMme ce;n::r:.cx:oro xrosdłC'l\Ba asrycroBcKoro noaJITa B 1945 - 1965 rr. 

The development of Agriculture in the district of Augustów in the period 1945-1965 

I. Rzeźba teTenu, klimat oraz zniszczenia wojenne w dziedzinie 

gospodarki rolnej 

Teren powiatu augustowskiego położony jest w północno-wschodniej 
części województwa białostockiego i znajduje się w regionie Pojezierza 
Suwalsko-Augustowskiego. Powierzchnia powiatu stanowi zasadniczo te
ren plaski, jedynie na południowym i północnym zachodzie lekko po
fałdowany. Gdzieniegdzie tylko wznoszą się łagodne wzniesienia, nie prze
kraczające stusześćdziesięciu kilku metrów nad poziomem morza. Naj
wyższe wzniesienie znajduje się na północnym zachodzie w okolicach wsi 
Jabłońskie i Topiłówka (162 m n.p.m.), a najniższe nad rzeką Bie
brzą, między osadą Sztabinem a wsią Czarny Las (118 m n.p.m.). Średnia 
wysokość terenu vlynosi 135 m. Powierzchnia powiatu wynosi 1472,6 km'. 

Na terenie Pojezierza znajduje się około 1 0  OOO ha bagien i moczarów, 
które rolniczo są prawie nie wykorzystywane. Obszar powiatu posiada 
około 40 różnej wielkośei jezior. Większość ich położona jest wśród la
sów, a część połączona jest Kanałem Augustowskim. Do większych zbior
ników wodnych należą jeziora: Sajno, Necko, Białe, Dreństwo, Studzie
niczne, Serwy oraz część Wigier. Z większych rzek przepływa Biebrza, 
która stanowi grankę naturalną z powiatem Dąbrowa, Sokółka i Mońki. 
Długość tej rzeki wynosi na terenie powiatu około 55 km. Ponadto do 
większych rzek należą Netta, Rospuda i Czarna Hańcza. Obszar nasz ma 
także większą wilgotność względną i bezwzględną powietrza w stosunku 
do sąsiednich powiatów południowych. 

Specyfika klimatyczna Pojezierza Augustowskiego wyraża się sto
sunkowo późną datą rozpoczynania uprawy roli (około 20.IV.) i wczesnym 
terminem zakończenia prac w odróżnieniu od terenów woj. poznańskiego, 
gdzie okres wegetacyjny jest o około 26 dni dłuższy. Siew zbóż jarych 

[627) 
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Ryc. 1. Z a r n o w o, pow. A·ugustów. Zżęte z.boże w cz.asie żniw 

rozpoczyna się około 20 dni później, a zbóż ozimych około 19 wcześniej 
niż w województwach zachodnich. Zniwa i wykopki ziemniaków rozpo
czynają się kilka, a nawet kilkanaście dni później niż na terenie woj. 
poznańskiego. 

Z wieloletnich średnich · temperatur miesięcznych okazuje się, że na 
tutejszym terenie najzimniejszym miesiącem roku jest styczeń. średnia 
ilość dni z przymrozkiem w ciągu roku waha się w granicach 160-188 
dni. Liczba dni z mrozem wynosi około 60 dni, a z mrozem silnym 4-9 
dni. Wiosna rozpoczyna się w drugiej połowie kwietnia. Okres wegeta
cyjny wynosi około 190 dni. Na okres wegetacyjny przypada od 2;3 do 3/i 
ogólnej ilości opadów. Opad roczny w okresie wegetacyjnym według ma
teriałów stacji meteorologicznej w Suwałkach w wybranych latach wil
gotnych i posusznych wykazuje olbrzymie różnice. Na przykład w roku 
1952 roczny opad wynosił 645,3 mm, a w okresie wegetacyjnym wynosił 
460,8 mm; w roku 1953 roczny opad - 361,6 mm, a w okresie wegeta
cyjnym tylko 262,9 mm. Ilość dni z opadami w okresie wegetacyjnym 
waha się od 90 do 102 dni. Susza pojawiająca się w miesiącu maju i czerw
cu jest groźna dla zbóż jarych; plony zbóż, szczególnie jarych, bywają 
wtedy bardzo niskie. Najwyższe ilości opadów występują w lipcu i sier
pniu, co poważnie utrudnia sprzęt zbóż, W okresie zimowym pokrywa 
śnieżna zalega od 103 do 1 34 dni. 

1 .  G l e b y. Teren powiatu augustowskiego znajduje się w trzecim 
regionie glebotwórczym na terenie województwa białostockiego i sta
nowi tak zwaną Kotlinę Augustowską z glebami nieznacznie zbielicowa-
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nymi. Dcminują gleby bagienne i piaszczyste. W ezęści zachodniej po
wiatu występują gleby bagienne i silnie zbielicowane. W części wschodniej 
i południowej - gleby piaszczyste. W dolinie rzeki Biebrzy występują 
znaczne obszary gleb murszowotorfowych. Gleby bagienne stanowią oko
ło 300/o ogólnej powierzchni. Na terenie Pojezierza Augustowskiego nie 
znajduje się gleb jednolitych pod względem urodzajowym. 

Według przeprowadzonej klasyfikacji gleboznawczej na terenie po
wiatu augustowskiego w 1 962 r. znajdowało się gruntów ornych, zaliczo
nych do klasy III, 1,80/o, do klasy IV - 61,80/o, do klasy V - 14,40/o i do 
klasy VI - 220/o. Powyżej 600/o gleb IV klasy posiadają gromady: Rutki 
Nowe - 90,40/o, Netta - 88,90/o, Janówka - 87,30/o, Bargłów - 86, 10/o, 
Pruska - 3,40/o klasy III i 83,40/o klasy IV, Żarnowo - 80,20/o, Pomia
ny - 77, 70/o, Augustów - 730/o, Olszanka - 70,60/o i Białobrzegi - 640/o, 
Gruszki, Monkinie i Sucha Rzeczka mają prawie wyłącznie klasę VI, 
a Sztabin - 79,30/o klasy VI i V, również z przewagą klasy VI. Ogólny 
obszar powiatu wynosi 147 259 ha, z tego obszar gruntów ornych wynosi 
22,160/o, łąki stanowią 14,230/o, pastwiska 5,210/o, lasy 480/o, wodozbiory 
3,650/o oraz pozostałe grunty i nieużytki 6,356/o. 

Na terenie powiatu augustowskiego występują duże pokłady torfu, 
żwiru, gliny oraz ruda darniowa i piasek krzemionkowy, nadający się 
do wyrobu szkła. Największe pokłady torfu znajdują się w okolicy śluzy 
Borki nad Kanałem Augustowskim. Dalsze pokłady torfu występują 
w okolicach Olszanki, Blizny i Dębowa oraz mniejsze obszary prawie 

• 
,,(-..r -

. �of.· ,... _-:w __ _ . . 

Ryc. 2. K o l n i c a, pow. Augustów. Młócenie zboża na polach Ośrodka Doświad

. czalnego. 
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w całym powiecie. Możliwości eksploatacyjne są duże, zarówno na potrze
by opałowe, jak nawozowe i przemysłowe. W niektórych miejscowościach 
pokłady sięgają do głębokości 6-7 metrów, zwłaszcza w okolicy Dębowa. 

Rolnictwo powiatu augustowskiego poniosło olbrzymie straty ma
terialne, powstałe zarówno w wyniku działań wojennych jak i rabunko
wej gospodarki okupanta. Poza niepowetowanymi stratami w ludności 
wiejskiej idącymi w tysiące osób, wojna spowodowała także ogromne 
straty w budynkach mieszkalnych i gospodarczych na wsi, wyniszczenie 
inwentarza żywego i martwego, w sadach i w produkcji roślinnej. Brak 
rąk do pracy bardzo poważnie utrudniał, a w wielu wypadkach całkowi
cie uniemożliwił prowadzenie jakiejkolwiek produkcji rolnej, nawet 
w małym zakresie. W wyniku tego odłogi i ugory występowały jako zja
wisko masowe i w latach 1944-1945 na terenie powiatu pozostało około 
20 tysięcy hektarów gruntów nie obsianych, w tym samych odłogów było 
ponad 1 5  tysięcy ha. Zniszczenia wojenne były największe na terenach 
gmin jak Białobrzegi, Bargłów, Sztabin, gdzie linia frontu utrzymywała 
się ponad pół roku, jako tereny przyczółkowe całe wsie i osiedla zostały 
całkowicie zniesione z powierzchni. Według szacunkowych obliczeń 
w okresie wojny na wsi augustowskiej zniszczone zostało ponad 3 iy
siące budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

W inwentarzu żywym straty pogłowia wyniosły w koniach około 700/o 
w stosunku do stanu przedwojennego, w bydle około 750/o, w trzodzie 
chlewnej - 70{)/o, w owcach około 656/o. Wielki spadek pogłowia zwie
rząt gospodarskich, brak nawozów mineralnych i organicznych, brak na-

Ryc. 3. K o  I n i c a, pow. Augustów. Wypas bydła OD Kolnica. 
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Ryc. 4. S z t a b  i n, pow. Augustów. Lecznica zwierząt. 

<>ion i środków ochrony roślin, niedobór siły pociągowej, maszyn i narzę
dzi rolniczych, uniemożliwiały racjonalną uprawę gleby i względnie 
prawidłową produkcję roślinną. Trudne warunki gospodarowania mu
siały znaleźć swoje odbicie w wydajności. Plony roślin uprawnych w po
równaniu z przeciętnymi w latach 1934-1938 były niższe i kształtowały 
się następująco: 

Data Żyto 

1938 8,7 

1 946 7,0 

• I I Pszenica I Jęczmień I
8,7 7,6 

7,0 6,0 

Owies I Ziemniaki 

8,7 101 

6,3 95 

Plony pozostałych roślin uprawnych spadły również od 10-1 50/o. 
Rolnictwo powiatu augustowskiego bezpośrednio po zakończeniu działań 
wojennych było bliskie kompletnej ruiny we wszystkich działach pro
dukcji. Nic też dziwnego, że z tego stosunkowo rzadko zaludnionego po
wiatu, aż 2532 rodziny wyjechało na ziemie zachodnie. 

II. Reforma rolna i odbudowa zniszczonego rolnictwa w latach 1945-1946

Trudne zadania szybkiej likwidacji zniszczeń wojennych i zagospo
darowania powiatu można było wykonać dzięki przemianom społeczno-
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politycznym i wydatnej pomocy państwa. Za najważniejszą pomoc na
leży uważać przeprowadzoną reformę rolną. Reforma rolna na terenie 
powiatu augustowskiego objęła 16 majątków obszarniczych o powierzchni 
2600 ha gruntów. Z reformy rolnej nadzielono gruntami 189 nowych 
samodzielnych gospodarstw oraz ponad 546 karłowatych gospodarstw 
rolnych upełnorolniono. Ogółem z reformy rolnej skorzystało 735 gospo
darstw. Na części gruntów poparcelacyjnych powstało gospodarstwo 
Ośrodka Doświadczalnego Włókien Łykowych w Kolnicy. Z reformy rol
nej skorzystały też resorty nierolnicze, jak oświata, której wydzielone 
zostały grunty dla szkół podstawowych oraz trzy ośrodki dla przyszłych 
szkół rolniczych w miejscowościach Solistówka, Netta i Ściokła. Poza 
wymienioną już reformą rolną, która poważnie przeobraziła wieś augu
stowską, w latach 1958-1965 sprzedano z Państwowego Funduszu Ziemi 
1 033 ha gruntów dla 419 nabywców. 

W wyniku przeprowadzonej reformy rolnej nastąpiła zmiana struk
tury gospodarstw i obecnie przedstawia się ona następująco: 

gospodarstwa od O - 2 ha 
od 2 - 5 ha 
od 5 - 10 ha 
od 10 - 14 ha 
od 14 wzwyż 

stanowią 10,IO/o 

20,1°/o 

37,00/o 

20,10/o 

12,10/o 

Na terenie powiatu znajduje się 6580 gospodarstw indywidualnych. 
Powiat augustowski charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem struk
tury gospodarstw indywidualnych, zarówno pod względem ilościowym, 
jak i obszaru. Procentowo stan ten przedstawia się następująco: gospo
darstwa od 5-10 ha i od 10-14 ha stanowią największą grupę, bo 57,10/o 
ogólnej powierzchni własności indywidualnej. Gospodarstwa indywidual
ne ekonomicznie podupadłe występują na terenie powiatu we wszystkich 
GRN, ilość ich nie jest jednak wielka i wynosi około 328, co stanowi około 
5,010/o ogólnej ilości gospodarstw, w stosunku zaś do ogólnego obszaru -

4,52°/o. Na terenie powiatu nie ma państwowych gospodarstw rolnych. 

Lata 1945-1949 były także okresem odbudowy zrujnowanej w czasie 
wojny gospodarki rolnej. Naczelnym zadaniem w tym okresie było zago
spodarowanie odłogów i ugorów o obszarze 20 tysięcy ha gruntów. Pań
stwo w ramach pomocy przydzieliło dla gospodarstw indywidualnych na 
terenie powiatu około 600 koni, 50 sztuk bydła i poważną ilość nasion zbóż 
siewnych, wynoszącą około 2 tysięcy ton, co w dużej mierze przyczyniło 
się do zagospodarowania i zlikwidowania odłogów i ugorów. Społeczeń
stwo wsi augustowskiej z pełnym zrozumieniem stanęło do wytężonej 
pracy, by możliwie jak najszybciej odbudować zniszczone gospodarstwa. 

Już w pierwszych latach powojennych znacznie zaczęła wzrastać pro-
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dukcja rolna na terenie powiatu augustowskiego i w 1947 r. ilość pogło
wia bydła, trzody chlewnej i owiec na 100 ha użytków rolnych wynosiła: 

bydła 10 szt. 
trzody chlewnej 13 „ 

owiec 3 „ 

Najbardziej uwidoczniły się osiągnięcia gospodarki rolnej w pierwszym 
5-leciu po zakończeniu wojny. Wysiłek pracującego chłopstwa i pomoc 
państwa przyniosły w efekcie poważne rezultaty. Plony wielu ,roślin 
osiągnęły przedwojenny poziom, a pogłowie inwentarza żywego zbliżyło 
się do stanu sprzed 1939 r. Jeśli się weźmie pod uwagę specyficzne wa
runki, w jakich proces ten przebiegał, osiągnięte wyniki świadczą o dużej 
dynamice rozwojowej naszego rolnictwa. 

Zadania nakreślone w planie 6-letnim w zakresie produkcji roślinnej 
były realizowane poprzez zwiększenie ogólnej powierzchni upraw przy 
jednoczesnym zwiększeniu zasiewu pszenicy, jęczmienia i upraw roślin 
przemysłowych, jak burak cukrowy, tytoń i len, kosztem zmniejszenia 
powierzchni zasiewów żyta i owsa. W okresie tym w gospodarce chłop
skiej powiatu można było obserwować duży postęp agrotechniczny, co 
się uwidoczniało przede wszystkim w stosowaniu coraz bardziej rozpow
szechniającego się siewu rzędowego w sadzeniu ziemniaków systemem 
kwadratowo-gniazdowym, w masowym pędzie do uprawy łąk i pastwisk, 
w suszeniu siana na rusztowaniach . Metody te coraz szerzej stosowano 
na terenie całego powiatu. Trójpolówkę w zasadzie zlikwidowano. Prace 
polowe nieznacznie zmechanizowano. Poza wyorywaniem łąk rolnictwo 
indywidualne z orek ciągnikami nie korzystało. Z robót wykonywanych 
mechanicznie stosowano siew rzędowy, koszenie zboża i traw oraz kopa
nie ziemniaków. W okresie tym na 7870 gospodarstw indywidualnych 
były następujące maszyny rolne: 

siewniki 
zbożowe 

siewniki 
nawozowe 

kosiarki 
żniwiarki 
snopowiązałki 
koparki 

W gospodar- I . I Ilość gospo-
stwach indywi- 1 '\: darstw na 1 ma-

d I h GOM-ach: ua nyc I szynę 

124 340 17 

5 49 145 

103 40 55 

67 25 85 

10 18 281 

167 122 27 

Wszystkie wymienione maszyny były trakcji konnej. Z powyższego wi
dać, że maszyn rolniczych do obróbki i zbioru było stosunkowo mało. 
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Na terenie powiatu zorganizowano jeden Powiatowy Ośrodek Maszy
nowy oraz 5 spółdzielni produkcyjnych, gospodarujących na obszarze 
692 ha użytków rolnych, w tym 374 ha gruntów ornych. Jednak POM 
przy dość dobrym wyposażeniu - 1 9  ciągników, 10 snopowiązałek, 5 siew
ników i 4 koparki - nie wykonywał prac polowych zadowalająco. Gospo
darka indywidualna w tym czasie nie korzystała z pomocy POM-u. Gmin
ne Ośrodki Maszynowe nie spełniały swego zadania. Maszyny często się 
psuły i nie wykonywały na czas zamówień rolników. 

Zapotrzebowanie na nawozy sztuczne z każdym rokiem się zwiększa
ło i pomimo tego, że gospodarka chłopska co roku otrzymywała większe 
przydziały, to jednak pokrycie zapotrzebowania malało. Dla zobrazowa
nia stanu podajemy, że np. w 1949 r. zużyto ogółem 173 tony nawozów 
sztucznych w czystym składniku NPK i zapotrzebowanie pokryte zostało 
w 900/o, gdy tymczasem w 1955 r. zużyto ogółem 1220 ton nawozów 
sztucznych w czystym składniku NPK, czyli 7-krotnie więcej, a zapotrze
bowanie pokryte zostało w 700/o. Wzrost zużycia poszczególnych nawozów 
w czystym składniku NPK przedstawiał się następująco: w 1949 r. nawo
zów azotowych zużyto 41 ton, w 1955 r. - 291 ton; fosforowych 
w 1949 r. - 117 ton, w 1955 r. - 497 ton; potasowych w 1949 r. - 15 ton, 
w 1955 r. - 432 tony; wapna w 1949 r. - 20 ton, w 1955 r. - 197 ton. 

Na ogólny obszar 27 316 ha gruntów ornych pod zasiewami znajdo
wało się 25 265 ha; pozostałe 2051 ha stanowiły jeszcze czarne ugory. 
Zasiewy 4 zbóż obejmowały 550/o ogólnego obszaru zajętego pod wszy
stkie zasiewy i obszar ten był mniejszy o 1 ,10/o w stosunku do 1949 r. 
Największy wzrost nastąpił w uprawie tytoniu z 1,3Q/«> w 1949 r. do 4,1% 
w 1955 r. Poza tym uprawiano wszystkie rośliny zbożowe, okopowe 
i przemysłowe. Łąki i pastwiska w większości pozostawały w dzikim 
stanie i nie były zagospodarowane. Powiat augustowski pomimo dużych 
zniszczeń wojennych w drzewostanie sadów miał dość dużo sadów w upra
wach polowych. 

Hodowla zwierząt gospodarskich na terenie powiatu nie była dosta
tecznie rozwinięta, szczególnie bydła. Przeciętnie na 1 OO ha użytków 
zielonych przypadało: koni 12,4 sztuk, bydła 24,3 sztuki, trzody chlewnej 
40,2 sztuk i owiec 22,3 sztuki. Pogłowie zwierząt gospodarskich na koniec 
1955 r. ogólnie wzrosło o 26,2 sztuk na 100 ha użytków rolnych, a w go
spodarce indywidualnej postęp był jeszcze większy i wyniósł 28,6 sztuk. 

W tym okresie specjalnego kierunku hodowli nie prowadzono. Za
częto powracać do tradycji przedwojennej hodowli bydła czerwonopol
skiego. Trzoda chlewna na terenie powiatu była różnych ras: wielka 
biała angielska, zwisłoucha, gołębska. Owce hodowano przeważnie rasy 
wrzosówka .  
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III. Rozwój rolnictwa w latach 1956-1965

Drugi etap rozwoju rolnictwa nastąpił od II Zjazdu Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej, a praktycznie od 1956 r. Polityka rolna uległa 
poważnym zmianom, wnosząc trwałe elementy stabilizacji produkcji 
rolnej. Usunięto przyczyny hamujące postęp w produkcji gospodarstw 
indywidualnych. W tym okresie wzrosło zapotrzebowanie rolnictwa na 
nawozy sztuczne, maszyny rolnicze oraz materiały budowlane. Do orga
nizowania produkcji rolnej w gospodarce indywidualnej włączony został 
samorząd chłopski, w wyniku czego zaczęły powstawać licznie kółka 
rolnicze i terenowe jednostki zrzeszeń branżowych. 

Realizacja nowej polityki rolnej na wsi wpłynęła wyraźnie na wzrost 
dynamiki rozwojowej rolnictwa augustowskiego. Dzięki wydatnej po
mocy państwa w latach 1956-1965 szybciej wzrastała produkcja rolna 
niż w poprzednim okresie. W tym okresie przeprowadzono elektryfikację 
wsi augustowskiej, która w rozbiciu na lata wyglądała jak następuje: 

w 1955 r. zelektryfikowano 9 wsi; w 1956 r. - 27; w 1959 r. - 22; 
w 1962 r. - 9; w 1963 r. - 1 ;  w 1964 r. - 2; w 1965 r. - 25 wsi. 

Na ogólną ilość 142 sołectwa zelektryfikowano 95 wsi, co stanowi 
66,9°/o. Elektryfikacja wsi przyczyniła się do wprowadzenia mechanizacji 
niektórych prac w poszczególnych gospodarstwach. W okresie tym także 
uległa dalszej poprawie struktura zasiewów, a szczególnie powiększył 
się areał zasiewu jęczmienia, roślin przemysłowych oraz roślin paste�
nych. 

T a b e l a  1 

Struktura zasiewów w latach 1955-1964 

1955 1964 Ziemiopłody 
ogółem w ha O! I cgółem w ha % ,o 

Powierzchnia 
zasiewÓ\V 
ogółem 24309 100,0 31713 100,0 
Zboża 14585 60,0 18J52 56,8 

w tym psze-
nica 1804 7,4 1535 4,9 

żyto 6090 25,1 8207 25,8 
jęczmień 960 3,9 1295 4,1 
owies 4557 18,7 6396 20,1 
Strączkowe 701 2,9 563 1,8 
Przemysłowe 1566 6,4 1816 5,7 
Ziemniaki 4445 18,2 5745 18,1 
Pastewne 2793 11,4 4880 15,5 
Pozostałe 219 1,1 657 2,1 
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W wyniku podnoszenia kultury rolnej i technologii produkcji znacznie 

wzrosły plony poszczególnych roślin uprawnych. Plony czterech zbóż 

w gospodarstwach indywidualnych wzrosły w 1965 r. o 52,10/o w sto

sunku do 1955 r. Wzrost plonów poszczególnych upraw obrazuje tabela 

nr 2. 

T a b e l a  2 

Płody glówny.;;h ziemiopłodów w latach 

t 955-1 965 

Ziemiopłody 
w q/ha 

1955 i 1965 

Ą. zboża 11,9 18,1 
w tym 

pszenica 11,3 18,7 

żyto 12,2 18, 1 

jęczmień 10,5 19,0 
owies 11,8 17,5 

Ziemniaki 118 140 
Buraki cukrowe 170 290 

Wzrost plonów nastąpił w wyniku wprowadzania nowoczesnych za
biegów agrotechnicznych oraz zwiększonego zużycia nawozów sztucznych. 
Wzrost zużycia nawozów ilustruje tabela nr 3. 

Lata 

gospodarcze 

1955 

1965 

1955/56 

1964/65 

I 

Zapotczebowanie w nawozy sztuczne 

gospodarstw indywidualnych 

Nawozy - czysty składnik 

T a b e l a  3 

I Wapno 
razem azotowe I fosforowe I potasowe 

nawozowe 
(N) (P2 05) (K2 o) 

I w tonach r 
977 340 302 335 . 153 

1899,2 750 636,2 513 1800 

Na 1 he powierzchni zasiewów w kg 

25 I 8.7 1 7,7 I 8.6 1 3,7 

59,35 23,44 19,88 16,03 47,6 

Aby osiągnąć planowany wzrost plonów, upowszechniono stosowa

nie do siewu kwalifikowanych nasion roślin zbożowych i ziemniaków. 
Od 1960 r. realizowano 5-letni plan nasienny, który zakładał rotację od
nowienia zbóż co 4 lata, tj. 250/o wsi i rolników dokonywało wymiany 

ziarna siewnego kwalifikowanego rocznie. W roku 1960 zużyto 800 ton 
kwalifikowanych nasion zbóż i 344 ton sadzeniaków ziemniaków; w 1965 r. 

zużyto 1 1 50 ton nasion zbóż, a ziemniaków 500 ton. Jednym z czynni-
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ków, które miały wielki wpływ na podnoszenie plonów z hektara, była 
walka z chwastami. Od 1956 r. stopniowo wprowadzono chemiczną walkę 
z chwastami w uprawach zbożowych. Począwszy od 1958 roku w po
wiecie augustowskim chemiczna walka wzbudziła duże zainteresowanie 
i chemiczne zwalczanie chwastów przeprowadzono na obszarze 173 ha. 
W 1959 r. objęto chemiczną walką z chwastami 800 ha upraw zbożowych, 
a w 1965 r. - na obszarze 2150 ha. Zwiększył się także wydatnie park 
maszynowy zarówno w gospodarstwach indywidualnych, jak i kółkach 
rolniczych. 

T a b e l a  4 
Ilość maszyn i narzędzi rolniczych w indywi
dualnych gospodarstwach w roku 1950 i 1960 

\\" yszczegółnienie 1950 1960 

\Yypielacze i wieloraki 78 252 

Kosiarki konr.e 188 602 

Żniwiarki konne 229 562 

Snopowiązałki 6 62 

Grabie konne 39 564 

Kopa�zki do ziemniaków 225 953 

l\1łocarnie bez czyszczenia 2097 2145 

z czyszczeniem I 78 168 

Wialnie i młynki I 2119 2370 
Sieczkarnie I 4147 3730 

Kieraty 3136 3017 

Opryskiwacze i opylacze I 134 

Silniki elektryczne trójfazowe 

I 
1 2  1 1 4  

spalinowe 78 322 

Traktory I 16 
Przyczepy traktorov. e I 4 

'Wozy zwykłe I s118 
. 

3887 

ogumione I -B I 2621 

Zwiększyła się też poważnie ilość maszyn w kółkach rolniczych, co 
ilustruje tabela nr 5.

IV. Struktura zasiewów na terenie powiatu w chwili obecnej 

Z b o ż a. Pszenicę uprawia się na terenie Pojezierza Augustowskiego 
na obszarze około 1530 ha. Zajmuje ona znacznie mniejszą powierzchnię 
niż żyto (około 50/o uprawy). Na terenie powiatu uprawia się pszenicę 
ozimą i jarą. Najważniejszą rolę spośród zbóż odgrywa żyto. Przewaga 



638 J. SOKOLOWSKI i Z. URBANOWICZ 

żyta w uprawie roślin wynika z jakości gleb oraz jego skromniejszych 
wymagań co do warunków. Uprawa żyta zajmuje około 46°/o powierzchni 
zajętej pod uprawę roślin zbożowych. Zbiory żyta wyniosły w 1963 r. 
1 3  197 ton. Jęczmienia uprawia się stosunkowo mało, zajmuje on tylko 
4, 10/o powierzchni zasiewów. Owies zajmuje drugie miejsce po życie 

T a b e l a  S 
Traktory i ważniejsze maszyny rolnicze w k6łkach 

rolniczych 

Wyszczególnienie ! 1960 I 1961 1 1962 1 1963 

Traktory 3 12 39 I 68 
Pługi 5 1 1  59 I 101 
Kultywatory 2 8 25 ! 33 
Siewniki zbożowe , 2 1 5 22 
Kosiarki 1 5 ' 21 
Snopowiązałki 8 15 37 
Kopaczki ziem-

niaków 3 8 20 
Młocarnie 10 28 48 69 
Silniki spalinowe 12 29 45 67 

elek try-
czne 1 2  8 

Przyczepy 4-ko-
łowe 3 3 17 49 

1964 

86 
131 

42 
70 
30 
49 

36 
80 
82 

1 1  

78 

wśród czterech głównych zbóż. Owies udaje się na glebach słabszych, 
nie jest wymagający co do stanowiska, ale wilgoci potrzebuje więcej 
niż inne zboża. Jak sądzimy, powierzchnię przeznaczoną pod uprawę owsa 
należałoby zmniejszyć na korzyść innych upraw. W obecnym układzie 
zasiewów głównych roślin zbożowych nie są przewidziane duże zmiany. 
Możliwe jest w miarę postępu kultury rolnej zwiększenie zasiewów psze
nicy ozimej i jarej oraz jęczmienia kosztem zmniejszenia żyta i owsa. 

O k  o p  o w e. Z roślin okopowych największe znaczenie w produkcji 
rolnej mają ziemniaki. Uprawa ziemniaków na terenie powiatu augu
stowskiego zajmuje 18,10/o całej powierzchni zasiewów. Poza ziemnia
kami uprawia się burak cukrowy na obszarze 130 ha oraz rośliny pastew
ne okopowe - burak pastewny i brukiew. Z roślin przemysłowych upra
wiany jest na dużą skalę tytoń (1400 ha). Na skutek zwiększenia się 
powierzchni upraw roślin pastewnych oraz plonów podstawowych upraw 
zbożowych powstały dogodne warunki dla dalszego powiększenia po
głowia zwierząt gospodarskich. 
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H o d  o w 1 a. Warunki glebo-klimatyczne oraz ekonomiczne powiatu 
są zróżnicowane i w celu właściwego rozwoju kierunków hodowli wy
odrębniono na terenie powiatu 3 rejony ekonomiczno-produkcyjne, cha
rakteryzujące się odmiennością produkcji oraz poziomem produkcji ogól
nej i towarowej. 

Rejon I ma lepsze gleby; występuje tu klasa IV gruntów w 77-900/o, 
a użytki rolne w poszczególnych gromadzkich radach narodowych zali
czonych do tego rejonu przedstawia się następująco: 

Po-

Wyszc:r.e-
wie-

rzchnia 
gółnienie ogólna 

% 

Żarnowo 100 

Janówka 100 

Rutki No-
we 100 

Pomiany 100 

Pruska 100 

Bargłów 100 

Netta II 100 

W tym użytki rolne, % 

razem I grunty! sady I orne 
I 

83,8 57,7 0,8 

59,1 40,0 0,5 

84,3 60,0 0,9 

81,0 59,7 1,1  

71,6 42,0 0,8 

72,3 47,3 0,4 

91,6 50,8 0,9 

łąki i 
past-

w iska 

26,t 

18,6 

23,4 

20,2 

28,8 

24,6 

39,9 

Lasy 

3,1 

33,3 

8,0 

12,0 

6,5 

18,5 

1,2 

Na terenie tych gromadzkich rad narodowych rozw11a się hodowla 
bydła mlecznego oraz chów trzody chlewnej. W rejonie tym użytki zie
lone zostały zmeliorowane i zagospodarowane w około 65°/o. Grupa roślin 
okopowych na tym terenie zajmuje w strukturze zasiewów około 7°/o. 
Grupa roślin pastewnych: koniczyna, lucerna, peluszka, wyka, pastewne 
mieszanki zbóż i strączkowych zajmują około 8°/o. Jest to teren naj
gęściej zaludniony i ma najwyższą produkcję ogólną i towarową. 

Wyszcze-
gółnienie 

Sztabin 
]aminy 
Krasnybór 
Biało-

brzegi 
Nowinka 
Olszanka 

Po-

I
W tym użytki rolne, % 

chnia run I ą 1 1 
wion- i 

I 
I ł k. 

ogólna' razem g ty sady I past-
l orne . 

% 1 w1ska 0 I 

100 69,1 23,0 

100 60,4 17,1 

100 34,7 13,4 

100 46,1 20,4 

100 22,2 1 1 ,4 

100 43,3 27,4 

0,1 46,0 - 43,3 

0,2 21,1 

0,2 25,5 

0,1 10,7 

0 , 1  15,8 

Lasy 

% 

25,S 

24,2 

51,5  

50,0 

72,9 

50,3 
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Rejon II - posiada klasy gleb V i VI, niewielką ilość klasy IV oraz 
dużą ilość użytków zielonych. Użytkowanie gruntów przedstawia się na
stępująco w zaliczonych do tego rejonu poszczególnych gromadzkich ra
dach narodowych (tabela na str. 639). 

Teren tych gromadzkich rad narodowych ma średni poziom produkcji 
ogólnej i towarowej. Są na nim największe zasoby użytków zielonych, 
które w większości już zmeliorowano i zagospodarcwano. W rejonie tym 
rozwijać się bE;dzie hodowla bydła mlecznego craz bukatów i trzody 
chlewnej. Zasoby paszy w postaci siana i kiszonek zapewniają rozwój 
hodowli bydła i wypas bukatów przy uprawie niektórych roślin pastew
nych na gruntach ornych. 

Rejon III cechuje stosunkowo niewysoki poziom produkcji ogólnej 
i towarowej. Gruntów ornych i użytków zielonych jest tu mało. Grunty 
orne w tym rejonie występują w klasie V i V I .  Użytkowanie gruntów 
gromadzkich rad narodowych tego rejonu przedstawia się następująco: 

j Po- I W tym użytk i rolne, % j w·erz- ---�------Wyszcze- . łąki i . . 
I 

chma . grunty gólmeme ogólna! razem 1 
orne 

IO l  , o  

Monki nie 100 23,7 19,6 I
Sucha 

Rzeczka 100 6.9 4,2 
Gruszki 100 10,0 .J..,2 

sady I past-
I wiska I - I 4,1 '-

I
2,7 - 5,8 

Lasy 
Ol IO 

59,4 

85,3 
83,4 

I 

Rolnicy tego rejonu poza pracą na swych gospodarstwach pracują 
przy różnych pracach w lasach państwowych. Nie przewiduje się na tym 
terenie większego rozwoju hodowli bydła, jedynie dalszy rozwój chowu 
trzody chlewnej. Głównym elementem założeń produkcji rolnej w powie
cie jest korzystny stosunek użytków zielonych do użytków rolnych. 
Użytki zielone stanowią 490/o użytków rolnych, co stwarza warunki do 
większego odchowu bydła. 

V. Rozwój struktury stada i gatunki zwierząt gospodarskich 

Bydło na terenie pow. augustowskiego składa się z różnych ras, po
krzyżowanych ze sobą. Występuje bydło różnej maści: czerwone, biało
czerwone, czarno-białe i białogrzbiety. Są to odmiany trzech ras bydła: 
czerwonego polskiego, czarno-białego bydła nizinnego i białogrzbietów. 

Po wojnie bydło czarno-białe 'zostało skrzyżowane z buhajami rasy 
czerwonej polskiej, skutkiem czego zatraciło swoje cechy wzorcowe. Zre
jonizowana jest rasa czerwona polska. Bydło rasy czerwonej polskiej 
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przystosowane jest do gorszych warunków żywieniowych oraz klima
tycznych. Bydło to jest stosunkowo mało wybredne co do jakości pasz, 
znosi dobrze surowe zimy oraz dobrze się chowa nawet na terenach pod
mokłych. Roczna produkcja mleka tego gatunku bydła na terenie powiatu 
augustowskiego waha się w granicach od 2000 do 2500 litrów o zawar
tości 3,7-4°/o tłuszczu. Bydło to mimo mniejszej wagi daje mleko o du
żym procencie tłuszczu. Dobre wyniki uzyskują rolnicy z krzyżówki by
dła czerwonego polskiego z bydłem duńskim, które poprawia budowę 
zwierząt oraz podnosi wydajność mleka przy zachowaniu wysokiego pro
centu tłuszczu. Hodowla bydła czerwonego polskiego na terenie powiatu 
augustowskiego ma pewne tradycje z okresu międzywojennego. W tym 
okresie bydło rasy czerwonej polskiej stanowiło około 350/o ogólnego 
stanu bydła. Pozostałą ilość stanowiło bydło rasy nizinnej, białogrzbiety 
i bezrasowe. Obecnie bydło rasy czerwonej polskiej stanowi 45°/o, rasy 
nizinnej 200/o, białogrzbiety 150/o, a pozostałe jest bezrasowe. 

Zwiększenie się hodowli bydła zależy od wzrostu produkcji pasz. 
Obecnie prowadzone są melioracje większych obiektów użytków zielo
nych i ich zagospodarowanie, co zwiększy bazę paszową. Zwrócono także 
uwagę na konserwację pasz i. do tego celu buduje się w gospodarstwach 
indywidualnych zbiorniki do kiszenia pasz. W 1964 r. wybudowano 250, 
a w 1965 r. - 500 zbiorników. Najbardziej wartościowa pod względem 
gospodarczym na terenie powiatu jest hodowla bydła, a szczególnie wy
chów bukatów. 

T r  z o d  a c h 1 e w  n a. Pogłowie trzody chlewnej na terenie powiatu 
augustowskiego było w latach międzywojennych dość zróżnicowane. Naj
więcej chowano świń rasy zwisłouchej. $winie tej rasy dojrzewały dopie
ro w wieku 2 lat, osiągając wagę 200 kg. Chów polegał na tym, że półtora 
roku. świń nie tuczono i 3-4 miesiące intensywnie je karmiono. Obecnie 
pogłowie trzody chlewnej na terenie powiatu augustowskiego zostało 
wyrównane i uszlachetnione rasą białą zwisłouchą przez rozprowadzenie 
materiału żeńskiego i knurów na punkty kopulacyjne tej rasy. Srednia 
waga wynosi do 130 kg, a okres żywienia został skrócony do jednego 
roku. Odnowa pogłowia trzody chlewnej nastąpiła znacznie szybciej niż 
bydła i nastąpił duży wzrost ilościowy w stosunku do stanu przedwojen
nego. 

O w c e. Rozwój pogłowia owiec na terenie powiatu w latach między
wojennych był znaczny. Również i po wojnie pogłowie owiec początkowo 
wzrosło, lecz w ostatnich latach zaczęło spadać. Pod względem jakościo
wym w okresie międzywojennym i powojennym dominowała owca pry
mitywna:  świniarka i wrzosówka, natomiast w ostatnim okresie wprowa
dzono do hodowli rasę owcy białej długowełnistej. Rolnicy zaczynają 

łl Studia l materiały 
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doceniać znaczenie hodowli owiec rasowych o większej wydajności białej 
i miękkiej wełny. 

K o  n i e. Rolnicy powiatu augustowskiego przejawiaJą duże zamiło
wanie i zdolności do hodowli koni. Na terenie powiatu występuje koń 
pogrubiony typu sokólskiego, który cieszy się dużym powodzeniem za
równo na wsi, jak i w mieście. Służy do celów transportowych oraz do 
prac polowych. Dodatnie cechy konia sokólskiego: wytrzymałość, duża 
zdrowotność, niewybredność w paszach - znane są hodowcom krajowym, 
a nawet zagranicznym. W ciągu ostatnich lat na terenie powiatu został 
zorganizowany ośrodek hodowlany tego typu konia. Centrala Państwowa 
Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi prowadzi skupy koni w każdym mie
siącu. Niezależnie od tego niektórzy hodowcy z innych terenów sami 
zaopatrują się w konie na rynku w czasie jarmarków i spędów. 

VI. Ogólne osiągnięcia Tolnictwa w latach 1945-1965 

Dokonany został przegląd główniejszych etapów, które wyznaczyły 
drogę rozwoju gospodarki rolnej na wsi augustowskiej w okresie ostat
nich lat. Przyjęcie wyników .z ostatniego dziesięciolecia jako podstawy 
do szczegółowych rozważań i porównań podyktowane zostało głównie 
tym, że praktycznie w latach 1950-1955 kończy się na terenie powiatu 
augustowskiego okres odbudowy rolnictwa. Od tego momentu rolnictwo 
wkroczyło w nowy etap rozwoju, w którym zdążało do systematycznego 
i konsekwentnego likwidowania odziedziczonego opóźnionego rozwoju 
ekonomicznego, który pozostał w wyniku wielu złożonych procesów po
lityczno-społecznych i gospodarczych w przeszłości. Dlatego bilans pierw
szego powojennego dwudziestolecia ziemi augustowskiej w zakresie roz
woju produkcji składa się z dwóch podstawowych części - okresu wy
równania strat wojennych oraz okresu odrabiania różnic, dzielących miej
scowe rolnictwo od innych terenów o znacznie wyższej produkcji rolnej. 

Przyznać trzeba, że przejście z jednego okresu do drugiego następo
wało w poszczególnych gałęziach produkcji różnie i w różnym czasie. 
Znacznie szybciej proces ten przebiegał w zakresie produkcji roślinnej, 
gdzie wyrównanie średnich plonów przedwojennych poza ziemniakami 
nastąpiło już w latach 1947-1948. W zakresie produkcji zwierzęcej po
ziom lat okresu międzywojennego osiągnięto nieco później niż w pro
dukcji roślinnej. Wpłynęły na to znacznie większe straty w okresie 
wojennym oraz dłuższy okres rozwoju zwierzęcia niź rośliny. Stąd też 
dopiero w 1955 r. osiągnięto przedwojenną ilość bydła na 1 00 ha użytków 
rolnych, natomiast stan pogłowia trzody chlewnej - już w 1949 r. 

Jednym z głównych problemów rolnictwa augustowskiego, od którego 
zależał rozwój hodowli, jest melioracja i zagospodarowanie pomelioracyj-
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Ryc. 5. K o l  n i c a, pow. Augustów. Melioracyjne rowy na łąkach. 

ne użytków zielonych. Jak wielkie znaczenie miała regulacja stosunków 
wodnych i włączenie tych obszarów do produkcji, świadczą następujące 
liczby: użytki rolne stanowią ponad 67 tys. ha, w tym obszar łąk i pastwisk 
wynosi ponad 31 tys. ha, tj. około 42°/o powierzchni użytków rolnych. 
Użytki te przed przeprowadzeniem prac związanych z melioracją na ob
szarach już zmeliorowanych przedstawiały bardzo małą wartość. Poro
śnięte w większości trawami mało wartościowymi, jak tożyn i sity, dzikie 
bagna dawały przeciętnie plony 10-15 q z ha, a co gorsza - około 10 tys. 
ha nie było można użytkować ze wzgl1�du na porost trawy i zabagnienie. 
Do 1939 r. prac melioracyjnych na terenie powiatu nie prowadzono pra
wie w ogóle z wyjątkiem prac podejmowanych przez przodujących rolni
ków bez żadnej pomocy państwa, jak np. we wsiach Bargłówka, Tajno 
itp. Okres okupacji zahamował całkowicie postęp prac melioracyjnych. 
W tym czasie uległy zniszczeniu urządzenia melioracyjne wykonane 
przed wojną. Po wojnie prace melioracyjne trzeba było zaczynać od pod
staw. Podjęcie przez Polskę Ludową realizacji programu inwestycji me
lioracyjnych było nie tylko dowodem zrozumienia gos�odarczego zna
czenia melioracji, lecz przede wszystkim wyraźną pomocą państwa dla 
rolnictwa. Na obszarze Pojezierza Augustowskiego prace melioracyjne 
na większą skalę zaczęto prowadzić w 1 951 r. i w tymże roku zmelioro
wano 143,6 ha łąk oraz zagospodarowano 317,l ha. Ogółem w planie 

41 • 
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6-letnim zmeliorowano 505 ha, a zagospodarowano 1730 ha łąk i pastwisk. 
W latach 1956-1960 zmeliorowano dalsze 874 ha, a zagospodarowano 
1556 ha. Największe nasilenie prac melioracyjnych przypada na lata 
1961-1965. W latach tych rozpoczęto na terenie powiatu prace na du
żych obiektach Sosnowo-Cisów I i Sosnowo-Cisów II oraz na kilku 
mniejszych obiektach. Ulepszano również w tym czasie istniejące urzą
dzenia melioracyjne, oddane do użytku w latach pięćdziesiątych. W okre
sie tym zmeliorowano 4716 ha i zagospodarowano 2422 ha. Uruchomie
nie nawet niewielkiej ilości tych rezerw wpłynęło wydatnie na hodowlę, 
szczególnie bydła. 

Ogólnie w porównaniu z 1945 r. osiągnięto wysoki wskaźnik wzrostu 
produkcji zwierzęcej, co ilustruje poniższe zestawienie. 

Ilość zwierząt gospodankich na 100 ha użytków rolnych 

Wyszcze
gólnienie 

W latach 
i-�-,-�-c-��.,.--���--,,--��-�--,.-�-,---1 1938 1 1945 j 1949 j 1955 1 1960 1 1961 1 1962 j 1963 1 1964 

Bydło 28 8,2 24,8 33 26 27,7 3 3  36,5 40 

w tym krowy 1 9  8 16,6 20,9 17 18 19,2 21 23,1 

Trzoda 
chlewna 32 8 37,5 53,2 I 55,2 56,4 59,7 63,8 71,2 

Owce 1 7  9 18,5 23 I 13,4 12,5 12, t 12,4 13,5 

Konie 16 7 15,6 14.8 I 14,2 14,1 13,3 13,6 14,8 

Bardzo wyraźny postęp nastąpił w produkcji roślinnej. Uwidocznia 
się to we wzroście plonów, co ilustruje następujące zestawienie: 

Lata 
I Plony z 1 ha w q 
1 -p-sz_e_n-ic-a-,�-żyt-0--!�j-ęc_z_m_i e_ń_[-=-o-w-i e_s_'_z_'.e_m_n-ia�ki 

1938 8,7 8,7 I 7,6 8,74 101 

1946 7 7 6 6,3 95 

1955 11,3 12,2 10,5 11,8 118 

1960 11,5 1 1,8 14,8 14,4 1 1 2,8 

1961 16 15,9 15,9 14,6 14,4 

1962 17,4 14,8 16,5 16,2 121 

1963 17,5 16,l I 17 14,7 140 

1964• 12,2 10,3 7,6 6,2 135 

1965 18,7 1 8 , 1  I 19 17,5 140 
I 

• W 1964 r. wystąpiła klęska posuchy. 

W produkcji roślinnej możliwe jest podniesienie wysokości plonów 
przy zwiększeniu środków produkcji oraz upowszechnień postępów nauk 
rolniczych wśród rolników. 
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VII. Społeczno-zawodowe organizacje rolnicze na Pojezierzu 

Augustowskim 

645 

Kółka rolnicze jako jedna z form samorządu chłopskiego istniały 
na terenie powiatu augustowskiego już w okresie międzywojennym. 
W 1 937 r. istniały na terenie powiatu 22 kółka w dawnych granicach 
powiatu. Działalność kółek rolniczych w okresie międzywojennym ogra
niczała się do działalności oświatowo-rolniczej, kolportażu książek i cza
sopism rolniczych, prowadzenia szkolenia rolniczego dla członków po
przez wygłaszanie pogadanek fachowo-rolniczych oraz zbiorowego spro
wadzania nawozów mineralnych, przeważnie superfosfatu, i nasion kwa
lifikowanych zbóż. Kółka rolnicze prowadziły poletka demonstracyjne 
z nawozami mineralnymi i odmianami zbóż oraz z pokazami uprawy łąk. 
Działalnością swą kółka rolnicze obejmowały w większości gospodarstwa 
silniejsze ekonomiczne. Do bardziej aktywnych kółek w tym okresie za
liczały się kółka we wsiach: Krasnoborki, Bargłów i Augustów. Wybuch 
wojny i okupacja hitlerowska przerwała działalność społeczno-zawodową 
na wsi augustowskiej. 

W Polsce Ludowej zaraz po wyzwoleniu na terenie powiatu poczęły 
powstawać Koła Samopomocy Chłopskiej ,  które swą działalność prowa
dziły do 1 956 r. Nowy program rolny, nakreślony w styczniu 1 957 r. 
przez Komitet Centralny PZPR i Naczelny Komitet ZSL ustalał między 
innymi zmianę struktury organizacyjnej i formy kierowania rolnictwem. 
Zmiany wprowadzone przez obie partie stworzyły nowy klimat dla sa-

Ryc. 6. S z t a b  i n, pow. Augustów. Szkoła Przysposobienia Rolniczego. 
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modzi!llnego rozwoju " społeczno-zawodowego ruchu chłopskiego. Wpro
wadzenie tego programu podyktowane było potrzebą intensyfikacji rol
nictwa i stworzenia no\vych warunków dla rozwoju różnych_ form orga
nizacyjnych ruchu zawodowo-rolniczego, jak samorząd spółdzielczy, kółka 
rolnicze, koła gospodyń wiejskich, zrzeszenia branżowe oraz inne for
my producentów wiejskich. Wkrótce po ogłoszeniu programu rolnego 
w 1957 r. rozpoczęły swą działalność kółka rolnicze, zrzeszenia branżowe 
plantatorów i hodowców oraz spółdzielczość mleczarska, ogrodniczo
pszczelarska -i oszczędnościowo�pożyczkowa. 

Podane niżej zestawienie obrazuje rozwój kółek rolniczych i kół 
gospodyń na terenie powiatu w poszczególnych latach: 

I Członkowie kółek I Kółka rolnicze 
Koła gos- rolniczych 

Lata podyń I w tym 
\V liczb. w %  licz- "'·iejskich ogółem członka-
bez\vzg. by sołectw I wie 

I K.G.W. 

1 2 3 4 5 I 6 

1957 30 21,1 7 626 94 

1958 36 25,3 13 924 160 
1959 39 27,6 19 946 249 
1960 47 33,l 27 1276 375 

1961 60 42,3 46 1820 685 
1962 75 52,8 52 2171 776 
1963 87 61,3 59 2504 860 

1964 92 64,8 60 2743 878 
1965· 95 66,9 77 3246 1159 

I 

• (Dane wg rocznika statystycznego pow. Augustów 1965: PUKR 
Augustów). 

Powyższe zestawienie świadczy o bardzo dużej dynamice rozwojowej 
kółek rolniczych, ponieważ organizacja ta swym zasięgiem objęła 66,9°/o 
sołectw. Jeżeli uwzględnimy fakt, że wiele kółek obejmuje zasięgiem 
działania dwa sołectwa, to otrzymamy 830/o zorganizowanych sołectw. 
Poza działalnością kółek rolniczych należy uwzględnić fakt działalności 
zrzeszeń branżowych. 

Uchwały II Plenum KC PZPR postawiły do dyspozycji rolnictwa po
ważne środki w postaci Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Wykorzystanie 
tego funduszu w poszczególnych latach obrazuje tablica przedstawiona na 
kol. 647. 

Najintensywniej wykorzystano FRR w tak zwanym rejonie koncen
tracji mechanizacji, obejmującym gromady: Bargłów, Pruska, Pomiany, 
Netta, Żarnowo, Janówka i Rutki Nowe. Rejon ten posiada ok. 600/o go
spodarstw powyżej 7 ha, najlepsze gleby w powiecie i pozornie ma wszy-
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stkie warunki do rozwijania mechanizacji. Jednak doświadczenia lat 
ubiegłych wykazały, że odpowiednie wykorzystanie maszyn rolniczych 
obserwuje się w tych wsiach, w których istnieją odpowiednie ku temu 
warunki społeczne. 

Lata 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

1964 
1965 

Wypłaty na inwestycje 
z F.R.R.-

ogółem I kółka \ rolnicze 

Pov.�. 
Zarz. 
K.R. 

w tysiącach złotych 
2 3 4 

192 192 
473 449 24 

1433 698 735 
3319 2513 806 
6259 5834 425 
4793 3531 1262 
4488 3971 517 

(Zródło: dane PZKR) 

Rozmieszczenie ciągników w kółkach rolniczych na terenie powiatu 
w 1965 r. obrazuje niżej podane zestawienie (bez POM, SPR i innych) 

Ilość Ilość Przypada 

Rejon ciągników ciągników ha użytk. 

V.T K.R. prywat- roln. na 
nych 1 ciągnik 

Rejon I gr. 
koncentracji 67 12 339 
Rejon II 
poza rej. 

koncent. 38 5 845 

105 17  541 

Działalność kółek rolniczych na terenie powiatu rozw1ia się nie tylko 
w kierunku mechanizacji rolnictwa, tj. odpowiedniego wykorzystania 
maszyn rolniczych, budowy zaplecza w postaci pomieszczeń na sprzęt, 
zbiorników na paliwo itp. Kółka rolnicze inicjują także budowę urządzeń 
melioracyjnych na ; użytkach zielonych, prowadzenie szerokiej walki 
z chwastami i szkodnikami roślin przy użyciu sprzętu KR, prowadzenie 
wymiany sąsiedzkiej zbóż, odnowienie nasion sadzeniaków poprzez pion 
handlowy, prawidłowe prowadzenie gospodarki nawozami organicznymi 
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i mineralnymi poprzez prowadzenie pokazowych poletek, na których za
stosowano nowe na\vozy, np. obecnie z mocznika. 

Z kółkami rolniczymi współpracują związki hranżowe. prowadzące 
działalność specjalistyczną. Do najbardziej aktyw·nych na terenie powiatu 
należy zaliczyć: 

Związek Plantatorów Tytoniu 

Hodowców Owiec 

- Powiatowe Kółko Hodowców Koni 

- Powiatowe Koło Polskiego Związ.ku 

Pszczelarskiego 

Związek Producentów Trzody 

Chlewnej 

- Stowarzyszenie Plantatorów 

Roślin Okopowych 

Związek Hodowców Drobiu 

- zrzesza 5023 członków 

„ 160 

" 140 

" !OO „ 

105 

" 437 
80 " 

Związki te wspólnie z kółkami rolrńczymi rozwijają działalność rol
niczo-specjalistyczną i organizacyjną dla gospodarstw indywidualnych 
w celu podnoszenia wydajności z ha i zwiększenia hodowli. 

Oddzielnego omówienia wymaga działalność kółek rolniczych w za
kresie przysposobienia młodzieży do pełnienia zawodu rolnika. Działal
ność tę rozpoczęły reaktywowane po wojnie kółka rolnicze razem ze Związ
kiem Młodzieży Wiejskiej w 1957 r. 

W 1 957 r. powstały pierwsze zespoły Przysposobienia Rolniczego, sto
sunkowo nieliczne, skupiające małą garstkę młodzieży, jednak z każdym 
rokiem ta forma pracy oświatowo-zawodowej zdobywała coraz większe 
uznanie, które potwierdzają liczby: 

Rok 1957 rozpoczęły pracę 4 zespoły · 26 uczestników 

" 1958 li 89 H 

l 959 H " 20 160 

1960 27 197 

1961 51 428 

H 1962 65 552 

1963 68 588 
1964 " " 58 493 
1965 " 49 � 493 

Rozwój pozaszkolnej oświaty rolniczej ma bardzo duże znaczenie. Jeśli 
się weźmie pod uwagę fakt, że co roku około 200 -300 gospodarstw prze
chodzi do rąk ludzi młodych, a więc 400-600 młodych gospodarzy i go
spodyń staje do samodzielnego kierowania gospodarstwem, od ich przy
gotowania zależy nie tylko ich własny los, ale także wyniki produkcyjne 
naszego rolnictwa. Dlatego wysiłki w kierunku dalszej rozbudowy ilości 
zespołów są jak najbardziej konieczne. Pracą zespołów PR kieruje Po
wiatowa Rada PR, działająca przy Zarządzie Powiatowym ZMW. W skład 
jej wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji ZMW i KR 
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oraz instytucji takich, jak: Wydz, Rolnictwa, Oświaty itp. W rozwoju wie

dzy rolniczej oraz systematycznym rozwoju kółek rolniczych i stosowaniu 
wszelkich form społecznej kooperacji widzimy rękojmię wzrostu produkcji 

podstawov.rych zbóż oraz hcdowli na Pojezierzu Augustowskim. W okre
sie minionego dwudziestolecia rolnictwo powiatu augustowskiego przeżyło 

poważną ewolucję. Dzięki poważnym nakładom inwestycyjnym na wszy
stkie działy produkcji rolnej, dzięki wytrwałej pracy samych ro

_
lników 

oraz poważnej trosce władz o rozwój rolnictwa - nie tylko dogoniło ono 

poziom przedwojenny, ale poważnie go przekroczyło, Przed nami stoją 

nowe, trudne zadania podniesienia towarowości produkcji rolniczej oraz 
jej unowocześnienia i uprzemysłowienia, aby pracę rolnika na Pojezierzu 
Augustowskim uczynić lżejszą i wydajniejszą. 

P E 3 10 M E  

Ilo'łEbI aBryCTOBCKoro IIOBflTa )1,H<iJij>epeH4J1POBaHHbie . B 3anap;HOJ1 'qaC'!'J.1 IIOBHTa 
HaXO,t(HTCR. 60.rr1;rrab1e n O'łi?Hb Of!Oj\30JTCHHbie rIO'JBht, B BóCTO'iHOfi M CeBepHoH 
nect.JaRbIC rro<rBbl. 061n.an nonepxHOC'fh DoBRTa cocTaB;J.fteT 147,259 reK, :e -ąer11r na 
IlflXOTHhle 3eMJil1 rrpMXO,U:HTC.fl 22,1611/o, Jiyra COCTUl331.fl--10T 14,23fl/o, rracTGHU.t:a .....,... 5,210/C}, 

neca 48?/u, a OCTaJibHbie 10"/o. Bo BpeMH MeJK,t(yBOeHtturo rrepnOĄa Ha Teppwroplllf 
IIOBRTa cyW;eC'fBOB3J10 12 TbIC.ff'I KpeCThi'IFICKMX X0'3Ht'tCTB, B tJ:eM 48,9"/o HB:lflJlOCb 
XOOHflCTBa11eu-1 rroBepXHOCTblO 119 5 reK., 27"/o ,!ĘO 10_ reK., 21,14/o ,Z\O 20 l'eK,) a TaKlKe 
16 JiMein-tff ITOBepXHOCTblO Go.rreę 3.000 reKTapoa. Ilpu TaKOM COCTORHHH cpe,n;HI1ił 
ypoJKa}J 3epHOBbIX 5:w:JI : m:ie:ruma 8,7 q, pOJKh - 8,7 q, onec - 8,7 Qi KaPTOćp<?!Jib 
1000 q. COCT<.iB CCJlbCKOXo3R:t1CTBeHHb1X Z::HBOTłihIX Ha lQO reKTapOB naxOTHhIX 3€'

),{eJJb: JlOUiaA_etł 15,2 IDTYK, CKOTa - 28 rn-1'., CTa,n;a - 32 ISIT. 11 OBeI{ � 17 llIT. 
fV,ITJI€POBCKlte BJJaCT:H BO Bpe."drr BOJ-1Hb-I YHU"!T02KJ-1J"IJ-1 ÓOJiee 3 ThICH<i 1KHJIJ-1rn;

HLIX H ce<lhCKOX03JIJ-iCTBfl:'1:HbIX noc-TpOeK B 1-t,epeBHHX, a J10Tep11 B llOTOJ!O.Bbe 1KUBOT
HbIX COCTaD2IRJIVI:: CKO'I' � OKOJIO 75°/o, Ci31'1HbH - 70fl/v, .11orna}:\t1 tt OBUbi - 65J/o, 

B J10C�"I€BOeHI-Ibli1 nepl-10}-l, 3e:111:-: JlbHO� peq:;opMot'1 OXBa'GeHo 15 TIOMern;:H"lbHX 
ID.1eRHf1. B pe3yJihTaTe ,I!;CJICJKrt 3e:\I�'Hi C03,n;aHO 189 HOBbIX KpeCTbn:HCKflX X03Ht'1CTB 
H npM3ttatto 3·2MJII-O KapnHKOBLIM xo3Ri1:cTBa)..t. CTpyKzypa n:romaµ;w ce,.,"IbC1\:0X03n:tl:
c?neHHbIX X03Rt-ICTJ3 TaKHM oópa30M 3Ra'1MT€'JibHO J13MeHMJlaCb. B HaC:TOJ'UJ.J;J-fl'.i tr!OM\:ł-IT 
Ha TCPPHTOpm1 UOBHTa AnryCTOB Haxo,ąnTC:fl OKQJJO 57•1/n KpeCTbmICIU�X X03Hi1:CTB 
n�"Iorn;ap;bIO c 5 p;o 10 rC:KTapoB 11 11.i"'lOID;aĄbH) 10-14 reKTapoB, '-ITO COCTaBJIB.eT 56,5il/u 
o6I.qei1: rr:1o�a/];J-f 3eMJIJ1. 

c 1956 roita BOW:Jla B CHilY HOBail ceJTLCKOX03 Ef.fCTS€HHaH UOJIHTMKa B ilQJibille, 
B03p;eficTEOBaaruan pa3B:1Tl1IO ce.n:bCKOro X03Ht1:C'i'!la. Ilp0H30I11Jl0 TIOBbllliCHHe ypo
:tKaB '-ICTblpex OCHOBHhIX 3epHOBhIX ,;:Ą,O 11)9 q, B 1955 rop.y, a y--:m:e B 1965 l'OAY no:az,,1 ... 
CJ1�'Jcn ,I!;O 18,1 q, "e o;;;Horo l'C'KTapa BCJrC)J,C'fBHe pa'3H005pa3Hb!X arpoTeXHll'1e8KJ1X YCJ-1-
JIJ-fA. 3HaqJ-1TCJl!illO Tome YBCJIJ1qJ1JIC.fi MalllJ1:HHbn1: napn: CCJibCOKJ'O .X03RHCTBa, KO
'.l'Opbn1: B 196!5 TO" COCTaBJIRJl : 36 TpaKTOpOB, 4ą yQopO•IHbIX l'i-'.fallIHH, 30 CefiJtOK 
:;s 82 ,n:Br-traTeEef1 mryTpeHHero cropattHR, Kpor.ite p;pyrHx c-es1bCKoxo3.n:f1crraeaHhIX 
opy �t1fL Ilo!OJIOBLC CCJlbCKOX0'3$)CT.BeHHLIX '.fKKBOTHh!X 6h!JIO Ha 100 reKTa POE na
XOTHblX 3eMeJ1b c:rep;yIOI.I:(ee: 40 CTT. CK<Yra, CBHHC:fi 71 IllT., OBeu; 13 urryK, KOHeił 
OKOJIO 15 IIITyK. lVIe.:i11opaumo JIPOBCf':l;CHO Ha o6rn;eW f!,'IO�a;!U-1 4.716 reKTapoB ;nyroB 
H nacT6nrn;, a raKJKe ocnoen:o 3.422 reKrapoB u;e.rtJrdHbIX H 3a:re?KHhIX 3CMe-Jih, Ocao
BaHo 25 C€JlbCKOX03RfiCTBeHHbIX o6be,IJ;J�HeHJID:, a T2KlKe µ,pyrHX opraHJt13au;HJ1 ceJib
CKOX03RHCTBCHHO-CTICIJ;Ham1cTJPłCCKOro xrtpaKTepa. 
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S U M M A R Y  

There are several types nf soil in the dlstrict of Augustów, In its western part 
the soil is marshy and strongly acidulated, whereas in its eastern and northern 
part it is sandy. The total area .of the district is that of 147.259 ha, 16 per cent 
of it is arable land, 14,23 per cent - meadows, 5.21 per ce�t pastures, 48 per 
cent - forests and 10 per cent - other land. In the between-war perio"d there 
were 12 thousand peasant farms in the district. 48.9 per cent of them farms up till 
5 ha, 27 per cent up till 10 ha, 21.1 per cent - till 20 ha and 16 big land estates, 
each covering a .territory of above 3.000 hectars. With such a structure the avarage 
crops were as follows: wheat '- 8.7 _q., rye - 8.7 q., oats 8.7 q., potatoes 100 �---- q. 
The number of the domestic animals per 100 ha of arable lands \Vas as follows: 
horses - 15.2 heads, cattle _ „  20 heads, pigs - 32 heads and sheep - 17 heads. 

During the war the Nazi authorities destroyed over 3 thousand of dwelling buil
dings in the countryside. The follo\ving were the losses in livestock: about 75 per 
cent of cattle, about 70 per cent of pigs, and 65 per cent ot horses as well as of sheep. 

In the post-war period 15 big land estates were divided and transformed into 
189 peasant farms during the Land Reform, the rest of the land being alloted to 
dwarlish farms. In that v;ray the territorial structure of farms has been changed. 
Nowadays in the reglon of Augustó�, there are about 57 per cent of peasant farms 
of 5--10 ha nad of 10-14 ha, �'hich constifnte 56.5 per cent of the total arable land. 

Since 1956 a new agricultural policy has taken place in Poland) �onstituting 
a factor contributing in the agricultural developme:nt. In 1955 crops of four basie 
grains increased to 11.9 q., and already in 1965 that figure amounted, in turn. 
to 18.1 q., due to the introduction of various agro-technical methods. The agricultural 
rnachine-park has been increased, too. In 1965 it comprised the following types 
o! equipment :  86 tractors, 49 harvesters, 80 sowing-machines and 82 Diesel engines, 
apart from the rest of technical equipment, The figures for livestock were the fol
lo�i.ng for 1000 ha pf arable land: cattle - .40 heads, pigs � 71 heads, sheep - 1 3  

heads, horses about 1 5  heads. 4.716 h a  of meadows and pastures have been rec
laimed and 3.422 ha of various fallows developed. There have been organizeó 25 

agricultural circles and other agricultural specialized associations, 



WLADYSLA w GóitALIK 

GOSPODARKA LEŚNA KA. TERENIE POWIATU AUGUSTOWSKIEGO 

Jiecuoe XO:J.'.ftif:CTBO Ha TeppHTOpH:>:t nOBHTa ABryCT0.13 

Forest-economy in the Territory of the District of Augustó'\v 

1. Wstęp 

Jeszcze nie przebrzmiały detonacje pocisków artyleryjskich i bomb 
lotniczych, jeszcze wiatr nie rozwiał welonów dymów z dogasających 
pogorzelisk, a już na wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej terenach 
ziemi białostockiej naród przystąpił do organizowania swego życia spo
łecznego i gospodarczego. W nurt tej pracy włączyła się również z całym 
oddaniem i poświęceniem garstka ocalałych z pożogi wojennej leśników, 
przystępując do ochrony naszych lasów przed dalszą dewastacją, której 
dokonał okupant, oraz do zorganizowania administracji leśnej. Już w po
czątkach sierpnia 1944 r. powstała w Białymstoku Dyrekcja Lasów Pań
stwo,vych, a następnie utworzono nadleśnictwa, których zadaniem było 
prowadzenie bezpośrednie gospodarki w lasach państwowych. N a terenie 
powiatu augustowskiego utworzono nadleśnictwa: Augustów, Białobrzegi, 
Krasne; Rudawka, Serwy i Szczebra oraz przeszła do tej Dyrekcji część 
lasów Nadleśnictwa Rospuda, którego siedziba mieści się w Kuriankach 
na terenie powiatu suwalskiego. Wymienione nadleśnictwa wchodzą 
w skład Puszczy Augustowskiej, rozciągającej się na terenach powiatów 
Augustów, Suwałki i Sejny oraz częściowo poza granicami państwa pol
skiego. 

11. Dzieje Puszczy Augustowskiej i jej administracja 

Dzisiejsza nazwa Puszczy Augustowskiej datuje się od roku 1557, tj. 
od czasu założenia przez Zygmunta Augusta miasta Augustów. W roku 
1422 na podstawie traktatu melneńskiego tereny po Jadźwingach zostały 
podzielone pomiędzy Litwę i Krzyżaków, przy czym obszar dzisiejszej 
Puszczy Augustowskiej wszedł w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
W tym też czasie powstaly zaczątki administracji i tereny puszczańskie 
podzielono na trzy leśnictwa: Mereckie, Przełomskie i Perstuńskie, nazy-

[6511 
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wane rówmez ruszczc:m'.. Dzisiejsze nadleśnictwa powiatu augustowskie
go wchcdziły w skład Fuszczy Perstuńskiej. W roku 1559 Puszczę Per
stuńską pcdzielono n::i 40 ostępów łowieckich jako najniższych jednostek 
administracyjnych, który to pcdział utrzymał się zasadniczo do rozbiorów 
Polski. Po ostatnim rozbiorze w 1795 r. tereny Puszczy Augustowskiej 
włączone zostały do Prus. Część lasów Pus:czy Perstuńskiej, zwanych 
Krasnym Borem, została w 1506 r. nadana C h r e p t o w i c z o m. W dro
dze spadków i podziałów rodzinnych dobra te przeszły w XIX w. na 
własność hrabiego B r z o s t  o w s k i e g o, który umierając utworzył tak 
zwaną Fundację Sztabińską, obejmującą 16 OOO ha lasów, a dochody z niej 
miały być użyte na cele społeczne. W początkach wieku XX większą część 
lasów rząd carski sprzedał, a w fundacji pozostało około 2000 ha lasu, 
który dziś wchodzi w skład Nadleśnictwa Sztabin. W okresie Księstwa 
Warszawskiego lasy Puszczy Augusbwskiej znalazły się w granicach 
Departam::mtu Łomżyńskiego. Królestwo Kongresowe również objęło 
swymi granicami teren Puszczy, który wszedł w skład guberni augustow
skiej. W ckresie tym przeprowz.dzono nową organizację lasów państwo
wych, przy czym całą Puszczę podzielono na 8 leśnictw, a te na straże 
i obręby. W granicach dzisiejszego powiatu augustowskiego znajdowały 
się leśnictwa: Augustów (straż Sajenek i Szczebra), Balinka (straż Żyliny 
i Rudawka), Hańcza (straż Lipiny) i Pomorze (straż Gł. Bród). 

Ryc. 1. Budynek Nadleśnictwa Państwowego Augustów w Augustowie. 



GOSPODARtcA LEŚN.� 653 

Ryc. 2.  Puszcza Augustowska. Rezer

wat Starożyn. 

Ryc. 3. Puszcza Augustowska. Drze

wostan sosnowy w Nadleśnictwie 
Płaska. 

Około roku 1840 nastąpiło pierwsze urządzenie lasu, w czasie którego 
przeprowadzono inwentaryzację i podział na oddziały o powierzchni ca 
100 ha. Kierunek linii „okręgowych" przebiegał z południowego wschodu 
na północny zachód pod kątem 315°. Linie zaś porębowe były w przybli
niu prostopadłe do linii okręgowych. Powyższy podział gospodarczy 
utrzymał się aż do roku 1930. W 1863 r. rząd carski skonfiskował hra
biom Potockim Leśnictwo Młynisko, włączając je do lasów państwowych, 
a po roku 1918 lasy te przeszły na własność skarbu państwa polskiego 
i znalazły się w granicach Nadleśnictwa Rospuda. 

Następne urządzenie przeprowadzono w puszczy w latach 1870-1890 
i dokonano rewizji w okresie 19C0-1914 r. Lasy nadleśnictw były wów
czas zagospodarowane metodą dzielnicowo-przerębową, w wyniku czego 
powstały na dużych 100 hektarowych powierzchniach drzewostany w przy
bliżeniu równego wieku. Część połaci leśnych z uwagi na znaczną bag
nistość terenu i brak dróg była praktycznie nie zagospodarowana (dzi
siejsze Nadleśnictwo Balinka, Płaska i Mikaszówka). Niedostępność 
niektórych fragmentów tutejszych lasów sprzyjała zgrupowaniom od
działów powstańczych w 1831 i 1863 r., a miejsca ówczesnych walk oraz 
biwaków stanowią dziś pamiątkę narodową, jak np. mogiła powstańców 
w rezerwacie „Kozi Rynek" - uroczysko „Powstańce" w Nadleśnictwie 
Szczebra i wiele innych. Również I i II wojna światówa przysporzyła 
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Puszczy cmentarzysk i pojedynczych grobów często bezimiennych bo
haterów. 

W okresie I wojny światowej Puszcza Augu-:towska znalazła się pod 
okupacją niemiecką, a w lasach przystąpiono do rabunkowej eksploatacji. 
W celu przerobienia pozyskanego surowca pobudowano w tym czasie 
tartaki w Augustowie, Bliźnie, Płocicznie i Sajenku. Po odzyskaniu nie
podległości w 1 91 8  r. utworzono 1 0  nadleśnictw, z których większa część 
znajdowała się w granicach dzisiejszego powiatu Augustów, jak: Augu
stów, Białobrzegi (od 1924 r.), Krasne, Rudawka, Serwy, Szczebra. W ro
ku 1921 dokonano pierwszego prowizorycznego urządzenia lasów, a de
finitywne urządzenie przeprowadzono w latach 1925-1929. W roku 1931 
zaszła konieczność dokonania nadzwyczajnej rewizji planów na skutek 
szkód, które spowodowały w uprawach pędraki chrabąszcza kasztanowca. 
Wtedy też ustalono nowy podział powierzchniowy tworząc oddziały wiel
kości ca 25 ha i zmieniając kierunek cięć na prostopadły do dotychczas 
stosowanego, tj. na kierunek z północnego wschodu na południowy zachód, 
użytkując drzewostany zrębami zupełnymi o szerokości 60-80 m w ukła
dzie ostępowym. W latach międzywojennych puszczę spotkało wiele klęsk 
ze strony świata owadów. W latach 1922-1924 nastąpiła. gradacja sówki 
chojnówki, która zniszczyła w Nadl. Serwy ponad 2000 ha drzewosta
nów sosnowych, w Nadl. Szczebra - ca 200 ha, a w latach 1 924-1926 
Nadleśnictwo to nawiedziła brudnica mniszka. Poza tym sówka wystą
piła w groźnych ilościach w Nadl. Rudawka, Augustów i Krasne. Maso
wy żer pędraków chrabąszcza, który wystąpił w kilku nadleśnictwach 
w latach 1932-1934, zniszczył tylko w jednym Nadl. Szczebra przeszło 
600 ha upraw i zmusił do ponownej rewizji planów urządzeniowych 
w roku 1935. 

Poza światem owadzim Puszcza ponosiła poważne straty od okiści 
śniegowej, wiatrów oraz klęsk spowodowanych przez człowieka. W 1 937 r. 
na przykład w Nadl. Serwy pożar zniszczył około 700 ha drzewostanów 
I i II klasy wieku, tj. drzewostanów do 40 roku życia. Po drugiE!j wojnie 
światowej Puszczę nawiedziła klęska kornika drukarza oraz pędraka 
chrabąszcza, wyrządzając znaczne szkody w drzewostanach i uprawach 
(nadleśnictwa Szczebra, Rudawka, Krasne, Rospuda). Niemało zniszczeń 
spowodowały również pożary w okresie działań wojennych oraz wiele 
strat poniosła Puszcza na skutek zaminowania terenów nad Kanałem 
Augustowskim, wzdłuż cieków wodnych i szlaków komunikacyjnych. 
Masę drewna wycięto na umoCllienia wojskowe, a skutki postrzelania 
drzewostanów w okresie tak I, jak i II wojny światowej odczuwa się 
do dziś i jeszcze długo będzie się je odczuwało. W okresie powojennym 
w administracji leśnej następowały różne zmiany organizacyjne. Na miej
sce Dyrekcji Lasów Państwowych powstała Dyrekcja Okręgowa Lasów 
Państwowych, a w roku 1950 nadleśnictwa zostały zrejonizowane przez 
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Ryc. 4. Puszcza Augustowska. Sasanki. Ryc. 5. Puszcza Augustowska. Owoce 

konwalii nad Jez. Rospuda. 

utworzenie rejonów Lasów Państwowych, z których jeden miał swoją 
siedzibę w Augustowie. Po upaństwowieniu lasów b. Fundacji Sztabiń
skiej zostały one włączone w 1945 r. do Nadl. Białobrzegi, a w dniu 1 .1. 
1950 r. na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 25.Vl.1949 r. 
utworzono po podzieleniu tegoż Nad leśnictwa samodzielną jednostkę ad
ministracyjną - Nadleśnictwo Państwowe Sztabin z siedzibą w Łubiance. 
Nadleśnictwo to objęło swym zasięgiem kompleksy leśne Nadl. Biało
brzegi (leśn. Klonowo i Jaminy) oraz część lasów Fundacji Sztabińskiej, 
a w roku 196 1  przyłączono: do niego z Nadl. Kumiałka Leśn. Trzyrzeczki, 
które znajduje się poza granicami powiatu augustowskiego. Dokonano 
również w 1952 r. podziału nadleśnictw Rudawka i Krasne, z których 
powstało nowe Nad!. Płaska. Nadleśnictwo Rudawka zmieniło swą nazwę 
na Mikaszówka, Krasne natomiast - na Balinka. W roku 1959 nastąpiła 
likwidacja rejonów Lasów Państwowych w całej Polsce, a więc również 
i rejonu w Augustowie. Z tą chwilą nadleśnictwa zostały usamodzielnio
ne, przechodząc na własny rozrachunek. W związku z likwidacją rejo
nów zaszła konieczność powołania nowych jednostek, które zajmowałyby 
się spedycją drewna, a więc zaopatrywaniem w surowiec wszelkich za
kładów drzewnych. Tak więc powstał w Augustowie Zespól Składnic 
L.P., któremu podległy jest również spław drewna. W tym czasie w skład 
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Okręgowego Zarządu L.P. w Białymstoku przeszedł z byłej P.C.D. Ośro
dek Transportu Leśnego oraz w 1961 r. zorganizowany został Ośrodek 
Remontowo-Budowlany. Obie te jednostki mają swoją siedzibę w Augu
stowie. 

III. Obszar Puszczy oraz jej warunki przyrodnicze 

Lasy Puszczy Augustowskiej są położone na północno-wschodnim 
krańcu Polski, w północnej części województwa białostockiego w gra
nicach trzech powiatów. Powierzchnia puszczy występującej w litym 
masywie wynosi 1 1 0  839 ha. W skład tej powierzchni wchodzi obszar 
7619 ha jezior i rzek, które stanowią integralną część Puszczy; do 1948 r. 
były one w posiadaniu i użytkowaniu resortu Leśnictwa. W 1949 r. wody 
te zostały przekazane państwowym gospodarstwom rybackim. Tereny 
puszczańskie położone są na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim w ma
zursko-podlaskiej krainie przyrodniczo-leśnej. Klimat pojezierza, a więc 
i puszczy, zakwalifikował prof. R o m e r  do klimatu wielkich dolin. Strefa 
klimatyczna należy do najostrzejszej strefy na niżu w naszym kraju. 
$rednia temperatura roczna wynosi 5,9°C, a amplituda absolutna wahań 

- �  
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Ryc. 6. Rzeka Netta. Łabędzie zimujące w Nadleśnictwie Białobrzegi. 
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ca 70°C. Ilość dni bez przymrozków wynosi zaledwie 159, z pokrywą 
śnieżną natomiast - 104 dni. Srednia roczna ilość opadów waha się 
w granicach 600-650 mm, z czego około 60°/o tych opadów przypada 
na okres wegetacyjny. 

Rzeźba terenu w granicach powiatu augustowskiego przeważnie rów
ninna z fragmentami mniej lub więcej pofałdowanymi. Gleby puszczy 
są pochodzenia polodowcowego i ukształtowała je morena czołowa tak 
zwanego zlodowacenia bałtyckiego i wody polodowcowe. W północno
-zachodniej części puszczy występują lepsze gleby gliniaste i piaszczysto-
-gliniaste, przechodząc ku południowi w dużą równinną połać uboższych 
znacznie piasków zandrowych, urozmaiconych we wgłębieniach ukształ
towanymi na podłożu gleb polodowcowych aluwialnymi glebami bagien
nymi, które ciągną się wzdłuż naturalnych cieków wodnych. Są to bądź 
gleby czarne mułowo-torfowe, bądź ubogie torfy. Dominującym typem 
gleb w Puszczy są gleby bielicowe o słabym lub średnim stopniu zbieli
cowania. Są to przeważnie piaski ze słabą domieszką gliny. W istnieją
cych warunkach klimatycznych i glebowych ukształtowały się w puszczy 
następujące typy siedliskowe lasu: 

Bór suchy 0,2 % ogólnej powierzchni 
2 świeży 62,5% 
3 " wilgotny 0,2 %  
4 " bagienny 1 ,3% 
5 „ mieszany świeży 1 9,9% 
6 wilgotny 0,9% 
7 Las mieszany 2,0% 
8 " świeży 2,8% 
9 „ wilgotny 0,1 % 

10 Oles jesionowy 1,7% " 

1 1  I " typowy 8,4% 

-, Razem: 100,0 % 

Z zestawienia powyższego wynika, że większość powierzchni puszczy 
zajmują siedliska boru świeżego, stanowiące tło puszczy. Następne miej
sce zajmują siedliska boru mieszanego świeżego, występujące głównie 
w jej północnej części. Oles typowy rozciąga się głównie w południowej 
części Puszczy we wgłębieniach cieków wodnych i tworzy przeważnie 
większe lite powierzchnie (nadl. Balinka, Mikaszówka, Płaska, częścio
wo Białobrzegi). 

Istniejące czynniki klimatyczne i glebowe stworzyły bardzo dogodne 
warunki dla rozwoju sosny na siedliskach boru świeżego i boru miesza
nego świeżego; sosna jest dominującym gatunkiem pochodzenia rodzi
mego. W tych warunkach wykształca ona piękną, pełną i wyniosłą strzałę 

42 Studia i materiały 
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Ryc. 7. Jezioro Mikaszewo. Grzybienie białe na Jez. Mikaszewo. 

z niewielką stożkową koroną. Gatunek ten odznacza się dużym przyro
stem masy oraz długowiecznością; osiąga 30 m b. wysokości i do 60 cm 
pierśnicy. Przeciętna bonitacja siedliska dla sosny w puszczy wg prof. 
S c  h w a p  p a c h  a jest II. 

Drugim gatunkiem iglastym puszczy jest świerk, który mając do
godne warunki rozwoj u, jak dużą wilgotność powietrza i żyzność gleb 
na siedliskach boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego, szczególnie 
w północnej części Puszczy, charakteryzuje się wysoką zdrowotnością, 
dobrze oczyszczającą się i gonną strzałą oraz dobrym przyrostem. 

Olesy Puszczy zajmują drzewostany olchowe z udziałem do 20°/o 
brzozy i świerku oraz jednostkowo jesionu. Siedliska lasowe zajmują 
drzewostany bądź świerkowe zmieszane z sosną, brzozą, osiką i dębem, 
bądź z przewagą gatunków liściastych. Należy zwrócić uwagę na fakt, 
że skład gatunkowy drzewostanów na międzywojennych sztucznie odno
wionych powierzchniach został zniekształcony na dominującym w Pusz
czy typie siedliskowym boru świeżego przez wprowadzenie monokultur 
sosnowych z całkowitym wyeliminowaniem koniecznego biocenotycznego 
udziału brzozy. Odnosi się to głównie do odnowionych powierzchni po
gradacyjnych po sówce choinówce i pędraku chrabąszcza kasztanowca 
oraz do pogorzelis� i do odnawianych zrębów zupełnych. W pierwszych 
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latach po II wojnie światowej, na szczęście przez krótki okres, w wielu 
wypadkach nadleśnictwa popełniały ten sam błąd. Procentowy i masowy 
udział poszczególnych gatunków drzew występujących w puszczy obra
zuje poniższe zestawienie: · 

---- · 

Gatunki drzew 
L'dział po- Cdział 

wierzchniowy; masowy 

Sosna 77,8�� 72,8�� 
Świerk 7,9�0 17,0�o 
Olcha 7,8% 4,9�� 
Brzoza 5.2�'6 4,6�� 
Dąb 1 .1 �� 0,1 �� 
Osika 0,1 �� G,4°6 
Jesion 0,1 �� 0,2�� 

Poza tym w znikomej ilości występuje grab, klon, lipa, iwa i modrzew. 

IV. Gospodarka w Puszczy Augustowskiej 

Powiat augustowski jest najbardziej lesistym powiatem w naszym 
województwie, ogólna bowiem powierzchnia nadleśnictw państwowych 
wynosi 64 486 ha, tj. 43, 70/o powierzchni powiatu, a w tym powierzchnia 
leśna 59 967 ha, tj. 40, 70/o tejże powierzchni. Wliczywszy do tego areał 
lasów niepaństwowych, których powierzchnia ogólna wynosi 7582 ha, 
otrzymamy 45,80/o tylko powierzchni leśnej bez innych powierzchni wcho
dzących w skład gospodarstwa leśnego. Nic też dziwnego, że ta dziedzina 
gospcdarki ogólnonarodowej odgrywa w powiecie dominującą rolę, 
a w jej osiągnięciach ekonomicznych powiat augustowski jest mocno 
zainteresowany. Roczne wpływy z tytułu podatku obrotowego z lasów 
państwowych wynoszą 40,20/o w stosunku do ogólnych wpływów powia
tu, a 47,60/o w stosunku do wpływów z gospodarki uspołecznionej. Sto
sunkowo niewysoko kształtują się wpłaty z nadleśnictw na Fundusz 
Gromadzki. Wynoszą one tylko 9,60/o w stosunku do całości Funduszu 
w powiecie. Wysoka lesistość powiatu i niski stopień zaludnienia, bo 
zaledwie 32 osoby na 1 km2, stwarzają trudności w zdobyciu siły robo
czej. Sytuację pogarsza mała ilość mieszkańców wiosek śródleśnych 
i przylegających do lasów. 

Zachodzi więc konieczność zatrudniania robotników interwencyjnych 
sprowadzanych z innych powiatów, a nawet województw, dla których 
lasy budują hotele robotnicze, by zapewnić rytmiczność wykonywania 
swoich planów gospodarczych. Nasilenie zatrudnienia w ciągu roku jest 
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Ryc. 8. L i p  o w i e c, pow. Augustów. Ryc. 9. P ł a  s k a, pow. Augustów. 
Wieża przeciwpożarowa. Melioracje śródleśne. 

zmienne i w poszczególnych kwartałach kształtuje się następująco: w I 
kwartale roku gospodarczego 780/o, w drugim kwartale 920/o, w III kwar
tale 130°/o i w IV kwartale 1000/o. Należy podkreślić, że stale zwiększa-

. jące się zapotrzebowanie na drewno drobnowymiarowe dla potrzeb prze
mysłu, stale wzrastający rozmiar prac pielęgnacyjnych oraz zwiększają
ce się wykorzystywanie żywiczarskiej bazy surowcowej spowoduje mimo 
wzrostu mechanizacji prac zwiększenie zatrudnienia o około 250/o. Zj3-
wiskiem ujemnym w gospodarce leśnej na terenie naszego powiatu jest 
stosunkowo mała ilość robotników stałych, tj. najwartościowszej, wy
specjalizowanej i wyszkolonej kategorii, na której opiera się najtrud
niejsza i najcięższa część prac gospodarczych, a która wynosi zaledwie 
400/o w stosunku do robotników sezonowych. Wiek przeciętny robotników 
stałych waha się w granicach 40-45 lat. Należy stwierdzić, że sytuacja, 
jeśli chodzi o robotników leśnych na terenie puszczy systematycznie się 
pogarsza na skutek stałego odpływu siły roboczej do przemysłu, budow
nictwa i innych lepiej płatnych prac, przy czym odchodzą z reguły ro
botnicy młodzi. Administracyjnie w dobie obecnej Puszcza Augustowska 
razem z lasami sąsiadującymi podzielona jest na 16 nadleśnictw. Z tego 
w granicach powiatu augustowskiego znajduje się 8 nadleśnictw, tj. Augu
stów, Balinka, Białobrzegi, Mikaszówka, Płaska, Serwy, Szczebra, Sztabin 
oraz część Nadl. Rospt;c!c... 'Te z kolei podzielone zostały na 48 leśnictw, 



GOSPODARKA LESNA 661 

w tym 4 leśnictwa z Nadl. Rospuda i 120 obchodów. Powierzchnia wy
mienionych nadleśnictw wynosi od 1 0  933 ha (Nadl. Serwy) do 5096 ha 
(Nadl. Sztabin), przy czym przeciętna wielkość leśnictw waha się w gra
nicach 1 323 ha, a obchodów - 575 ha. 

Personel administracyjny nadleśnictw tak terenowy, jak też biurowy 
liczy ca 220 osób. Ogółem stan zatrudnienia w lasach na terenie powiatu 
w roku 1 965 wynosił 1855 osób. 

Od momentu zakończenia II wojny światowej do 1950 r. włącznie 
użytkowanie lasu w nadleśnictwach prowadzono na podstawie opraco
wanej przybliżonej tabeli klas wieku. W latach 1950-51 sporządzono 
prowizoryczne plany urządzenia lasu, a w roku 1962 zostało przeprowa
dzone definitywne szczegółowe urządzenie na okres 10-letni. Z ogólnej 
powierzchni leśnej wyodrębniono 7906 ha lasów zaliczonych do lasów 
grupy I, położonych wzdłuż jezior, rzek i Kanału Augustowskiego, oraz 
lasów stanowiących tak zwany pas zieleni wysokiej, uzdrowiskowo-kli
matycznej, oraz krajobrazowej wokół miasta Augustowa. Lasy grupy I 
mają charakter wodo- i glebochronny. Do tej kategorii lasów należy 
zaliczyć 41 6,40 ha rezerwatów przyrody, które mają nie tylko znaczenie 
dydaktyczne, lecz również chronią ginące lub rzadkie okazy fauny i flory 
i zabezpieczają groby i tereny walk wyzwoleńczych z roku 1831 i 1863 
oraz z ostatniej wojny. 

Rezerwaty te rozmieszczone są w NadL Balinka pod nazwą „Kozi 
Rynek", w Nadl. Płaska pod nazwą „Starożyn" i „Mały Borek", w NadL 
Serwy wysepka na jeziorze Studzieniczne oraz w Nadl. Szczebra grupa 
cisów. Poza granicami lasów państwowych znajduje się rezerwat jezioro 
Kolno z rezerwatem łabędzia głuchego, nad którym sprawuje opiekę 
Nadl. Białobrzegi. 

W lasach grupy I poza rezerwatami i drzewostanami nasiennymi, 
podlegającymi ochronie całkowitej lub częściowej, prowadzi się gospo
darkę zrębową o zrębach zwężonych do 40 m szerokości, a w pasach mają
cych charakter krajobrazowy nad jeziorami i kanałami stosuje się wyrąb 
gniazdowy; w lasach grupy II prowadzi się gospodarkę zrębową - przy 
czym przyjęto kolej rębu dla sosny 100 lat, dla olszy i brzozy 80 lat, dla 
osiki 50 lat oraz dla dębu i jesionu 120 lat. 

Zagadnienie zbioru nasion na terenie Puszczy, a szczególnie nasion 
sosny pospolitej i świerka, jest zagadnieniem ogromnej wagi ze względu 
na wysokie walory biologiczne i techniczne tych gatunków drzew. Z tych 
też względów w roku 1960 powstała myśl ochrony pewnych fragmentów 
dorodnych i dojrzałych drzewostanów, tak zwanych drzewostanów na
siennych, w których prowadzi się zbiór nasion w celu wyhodowania z nich 
pełnowartościowych sadzonek. Powierzchnia drzewostanów nasiennych 
sosnowych w granicach powiatu augustowskiego wynosi przeszło 140 ha. 
Nasiona z Puszczy Augustowskiej mają szeroki popyt na rynkach zagra-
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nicznych. Ostatnio w analogicznych celach wytypowane zostały po
wierzchnie w drzewostanach świerkowych, olszowych, modrzewiowych 
i osikowych. Pozyskiwanie nasion z szyszek sosnowych i świerkowych 
prowadzi się w wyłuszczarni gospodarczej przy Nadl. Augustów. Zdolność 
przerobu tej wyłuszczarni wynosi w ciągu półrocznej kampanii łuszcze
nia 96 ton szyszek sosnowych lub 84 tony świerkowych. Techniczny po
ziom łuszczenia w tej wyłuszczarni jest zadowalający, o czym świadczy 
dobra stosunkowo wydajność nasion - 1 ,36 kg, a ostatnio nawet 1,60 kg 
ze 100 kg szyszek sosny i 2,04 kg do 2,40 kg ze 100 kg świerka przy dużym 
procencie nasion I klasy jakości, wynoszącym przeciętnie 90-950/o. Na 
dobre wyniki wyłuszczarni wpłynęła przeprowadzona w ostatnich latach 
częściowa mechanizacja pracy, która również znacznie zmniejszyła wy
siłek fizyczny zatrudnionego personelu. Jednak w tym zakresie konieczne 
są jeszcze dalsze ulepszenia. 

Produkcję materiału sadzeniowego w szkółkach prowadzą nadleśnic
twa Puszczy Augustowskiej nie tylko w celu zaspokojenia koniecznych 
potrzeb własnych, ale również na potrzeby lasów niepaństwowych po
wiatu augustowskiego i innych powiatów województwa białostockiego, 
a nawet i dalszych województw. Ze względu na siedliska borowe puszczy 
i lasów niepaństwowych podstawowymi gatunkami sadzonek, produko
wanymi w szkółkach leśnych, jest sosna, świerk, olcha czarna, brzoza, 
w małym zakresie dąb szypułkowy i czerwony, jesion wyniosły, lipa 
drobnolistna, klon, grab, wiąz, topola, jarzębina, akacja oraz liczne krze
wy na podszyty. Wydajność sadzonek z jednego ara nie j est zadowalają
ca ze względu na słabe zmechanizowanie prac oraz utrzymywanie szkółek 
małych i wieloletnich. W tym zakresie przystąpiono już do modernizacji 
prac i zmiany zasad technologicznych. Wydajność sadzonek w ostatnim, 
1965 roku, poprawiła się w stosunku do lat poprzednich i wyniosła dla 
sosny 21 tys. z jednego ara w stosunku do 18 tys. w 1961 r., 1 5  tys. 
w 1982 r„ 20 tys. w 1963 r. i 18 tys. w 1964 r. Tak samo zwiększyła się 
wydajność świerka oraz innych gatunków. Dla poprawy wyników nie bez 
znaczenia były korzystniejsze warunki atmosferyczne. 

Bezpośrednio po II wojnie światowej możliwości mechanizacji prac 
w leśnictwie, a szczególnie w dziale hodowli, były znikome. Tak w szkół
kach, jak i na powierzchniach odnawianych przygotowanie gleby pod 
siew i sadzenie wykonywano ręcznie, a tylko w nadleśnictwach, w któ
rych zachowało się trochę sprzętu, prowadzono je mechanicznie, posłu
gując się pługami rolnymi, przystosowanymi do orki na zrębach, lub 
starymi pługami typu „Eckerta". W tych wypadkach siłą pociągową były 
konie. Dzisiaj dysponujemy wieloma typami pługów ciągnikowych i kon
nych, jak: PGL I, PGL II, PGL IIA, PGL III, PGL III-K, dwutalerzowy 

i inne. Poza tym do prac zalesieniowych służą nam pogłębiacze typu PM, 
ŁZ-56 i Matusza, brony leśne, kultywatory, jeże, siewniki, opielacze, 
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glebozgryzarki motorowe typu Hacko System i PF Agrostroj. Wszystkie 
nadleśnictwa prócz Sztabina zaopatrzone zostały już w ciągniki typu 
Ursus C-325 i C-328 oraz Zetor. Zaopatrzenie to będzie się w dalszym 
ciągu rozszerzać. Bez tego bogatego sprzętu przy ciągle zmniejszającej 
się ilości robotników leśnych w dzisiejszej dobie nie do pomyślenia byłoby 
wykonywanie sfole narastających zadań oraz zwiększających się wyma
gań co do podniesienia gospodarki hodowlanej. Już dzisiaj wykonuje się 
przygotowan:a gleby na powierzchniach otwartych w ca 75-0/0 mecha
nicznie, a jutro mechanizacja ta jeszcze wzrośnie. Jako zasadę przyjęto 
w nadleśnictwach powiatu augustowskiego zalesianie zrębów na bieżąco, 
tj. w okresie •.viosennym bezpośrednio po jesienno-zimowej eksploatacji 
zrGbów. Jedynie w rzadkich wypadkach do zalesień w następnym roku 
pozostają te zręby, których z różnych przyczyn nie udało się uprzątnąć 
z pozostałości zrębowych przed kampanią zalesieniową. W roku 1965 
plan zalesień sztucznych na terenie powiatu wynosił 545 ha, a wykonany 
został w 1 070/o. Plan poprawek i uzupełnień 441 ha wykonano w 1 1 50/o. 
Na poważniejsze trudności napotyka się przy pracach pielęgnacyjnych 
w szkółkach, uprawach i młodnikach ze względu na brak siły roboczej. 
Brak ten ma swoje uzas2dnienie, a mianowicie następuje zbieżność prac 
pielęgnacyjnych w okresie wiosny i lata z nasileniem prac w rolnictwie 
oraz większej opłacalności zbioru plonów runa leśnego, jak jagody czarnej, 
borówki, malin, grzybów, ziół itp. Wynikiem tej sytuacji jest wykonanie 
prac pielęgnacyjnych w niedostatecznym wymiarze w stosunku do po
trzeb, jak też wykonanie ich w niewłaściwym czasie. Odbija się to na
turalnie na jakości upraw i młodników. Ujemną stroną tych prac jest 
wykonywanie ich z reguły ręcznie, toteż w tej dziedzinie konieczne jest 
zastosowanie mechanizacji pracy oraz środków chemicznych do zwalcza
nia chwastów. 

Racjonalne prowadzenie prac związanych z pielęgnacją młodników 
i drzewostanów (czyszczenie późne i trzebieże), wymagające odpowiednie
go przygotowania fachowego, a przede wszystkim dużego doświadczenia 
personelu terenowego, napotykało w okresie powojennym na poważne 
trudności. Spowodowane to było brakiem kwalifikacji zawodowych i do
świadczenia znacznej większości zatrudnionych pracowników terenowych 
administracji lasów państwowych. Wystarczy zaznaczyć, że na stanowisku 
nadleśniczego, od którego wymaga się dzisiaj posiadania dyplomu ukoń
czenia studiów wyższych leśnych i wieloletniej praktyki, na terenie po

wiatu augustowskiego nie było ani jednego, który by tym warunkom 

odpowiadał. Dzisiaj sytuacja zmieniła się diametralnie - na 8 nadleśni
czych 7 już odpowiada powyższym warunkom. Gorzej przedstawia się 
sytuacja z personelem leśniczych. Obecnie bowiem na 49 zatrudnionych 
osób tylko 1 24l/o odpowiada wymaganiom taryfikatora. Z każdym rokiem 
sytuacja ulega poprawie dzięki napływowi nowej kadry absolwentów 
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szkół technicznych oraz zobowiązaniom części pracowników do uzupeł
nienia kwalifikacji zaocznie. Liczba dokształcających się leśniczych 
wynosi 1 1  osób. 

O klęskach, jakie nawiedzały Puszczę Augustowską w dawnych cza
sach i w latach międzywojennych ze strony świata owadziego już czę
ściowo była mowa. Dzisiaj do najgroźniejszych jej szkodników pierwot
nych zaliczyć należy bezwzględnie sówkę choinówkę, której dwukrotna 
gradacja w latach międzywojennych poczyniła olbrzymie spustoszenia 
w drzewostanach sosnowych. W celu wcześniejszego ustalenia niebez
pieczeństwa rozmnożenia się tego szkodnika oraz innych szkodników 
pierwotnych, jak poprocha cetyniaka, barczatki, boreczników, osnui 
gwiaździstej, zawisaka borowca i innych, prowadzi się co roku na tere
nach lasów jesienne poszukiwania tych szkodników pod okapem drzew, 
na tak zwanych powierzchniach próbnych. Jesienią 1961 r. liczba znale
zionych poczwarek sówki wskazywała na możliwość wybuchu nowej gra
dacji w Nadleśnictwie Augustów, Serwy i Szczebra, tj. w tych nadleś
nictwach, które już w swej historii były atakowane przez tego szkodnika. 
Jedynie tylko niesprzyjające warunki atmosferyczne wiosny i lata 1962 r. 
oraz wystąpienie grzybów pasożytniczych izarii i krystalicy w jesieni 
1961 r. zapobiegły gradacji, a tym samym konieczności wkroczenia do 
lasu środków chemicznych. W roku 1961 wystąpiła gradacja boreczni
ków sosnowca i krzewiana, która objęła drzewostany sosnowe w Nad!. 
Augustów na przestrzeni 253 ha oraz w mniejszym stopniu drzewostany 
w Nadl. Serwy i Szczebra. Gradacja załamała się tylko dzięki zaatakowa
niu larw tych szkodników przez grzyby pasożytnicze. Ponieważ jednak 
równocześnie wystąpiły większe ilości gąsienic sówki choinówki, nie
znaczna część drzew padła ofiarą pasożytów, a wiele zostało osłabionych, 
co zwiększyło wydzielanie się posuszu w latach następnych. Szkodniki 
wtórne, do których zalicza się przede wszystkim cetyńca większego 
i mniejszego, kornika drukarza oraz występujących w jego towarzystwie 
kornika drukarczyka, kornika czterooczaka i innych, poczyniła po drugiej 
wojnie światowej, w latach 1945-1949, poważne stosunkowo szkody. 
Przyczyną rozmnożenia się tych owadów było pozostawienie w lesie 
znacznych ilości drewna wyciętego w czasie działań wojennych, które -
nieokorowane - stało się wylęgarnią szkodników. Prowadzona przez 
kilka lat walka ze szkodnikami wtórnymi zredukowała ich ilość do tak 
zwanego żelaznego zapasu. Ponieważ jednak w ostatnich latach zwięk
szyła się ilość wywrotów i złomów na skutek działania wiatrów jesien
nych i wiosennych oraz okiści śniegowej, na co podatny jest przede 
wszystkim świerk, znowu się notuje wzrost kornika drukarza oraz kor
ników występujących na partiach cieńszych, tj. na gałęziach i wierzchach 
uszkodzonych i obalonych drzew. Walkę utrudnia brak robotników oraz 
pojedyncze lub grupowe występowanie szkód po całej puszczy. Jednak 
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i tym razem musi ona doprowadzić do opanowania sytuacji, tym bardziej 
że poza korowaniem drewna przystąpiono do walki chemicznej przez 
opryskiwanie go preparatem „Kornikol", który zastosowany we właściwym 
czasie jest niezawodny w działaniu. Zwiększająca się z każdym rokiem 
ilość zrębów i upraw stworzyła dogodne warunki do rozwoju szelinika, 
który jest groźnym szkodnikiem młodszych upraw i szkółek sosnowych. 
Dotychczasowa walka z nim, polegająca na okopywaniu upraw i szkółek 
rowkami chwytnymi oraz wykładaniem pułapek, staje się już niewystar
czająca i również w tym wypadku trzeba będzie sięgnąć po środki che
miczne, które jednak - szczególnie w lesie - są bronią obosieczną, 
niszczą bowiem prócz szkodników również gatunki owadów pożytecznych. 
Do występujących w Puszczy Augustowskiej szkodników ze świata ro
ślinnego należy zaliczyć osutkę, która atakuje szkółki i uprawy sosnowe, 
a pojawia się głównie w latach o zwiększonej ilości opadów; do skutecz
nego jej zwalczania służy nam ciecz bordoska. Wobec ogromnej praco
chłonności opryskiwania ręcznego stosuje się obecnie opryskiwanie me
chaniczne przy użyciu ciągników. Problemem nie rozwiązanym na terenie 
Puszczy są szkody wyrządzane przez hubę korzeniową i bedłkę opieńkę, 
które to grzyby pasożytnicze atakują drzewostany od wieku uprawy do 
wieku rębności. Wymienione grzyby występują na powierzchni ca 5 tys. 
ha w różnym nasileniu. 

Wobec stałego przerzedzania się drzewostanów konieczne jest coraz 
częstsze zakładanie cięć w wieku przedrębnym metodą zrębową. Huba 
korzeniowa występuje głównie na zalesionych gruntach porolnych oraz 
w drzewostanach sosnowych na dawnych terenach posówkowych, w nad
leśnictwach Szczebra, Serwy, Augustów i Mikaszówka. Z innych zagad
nień wchodzących w zakres ochrony lasu jest konieczność podjęcia bar
dziej radykalnych środków walki z obwarem, który występuje szczególnie 
w nadleśnictwach Augustów, Serwy, Sztabin i innych, a obejmuje około 
3000 ha. Szkodnik ten powoli poraża drzewa i niszczy je, na skutek czego 
wiele z nich trzeba usuwać, co rozluźnia ich zwarcie. Do szkodników 
świata zwierzęcego należy zaliczyć także bydło domowe, które masowo 
się wypasa na terenie Puszczy. Statystyczna liczba wypasów wynosi 
jedna krowa na 80 ha. Ilość ta nie byłaby groźna, gdyby nie fakt, że 
z każdym rokiem zmniejszają się powierzchnie leśne drzewostanów star
szych klas wieku, a powstają nowe uprawy i młodniki, tworzące wśród 
nich istną szachownicę. Tym samym narastanie szkód również wzrasta. 

Do szkód wyrządzanych w Puszczy Augustowskiej przez człowieka 
należy przede wszystkim zaliczyć pożary leśne. Lasy Puszczy Augu
stowskiej oraz lasy Nadl. Sztabin, położonego poza granicami Puszczy, 
są wyjątkowo narażone na groźbę powstawania pożarów - tak ze wzglę
du na ubogie, suche siedliska, jak i ze względu na skład drzewostanów 
z dominującą przewagą sosny. 



666 W .  GóRALIK 

Ryc. 10. Kanał Augustowski. Spław drewna. 

Przez lasy powiatu przebiegają setki kilometrów szos, dróg grunto
wych, bitych powiatowych, gromadzkich i leśnych oraz linia kolei sze
rokotorowej. Dotychczas zabezpieczenie terenów leśnych przed pożarem 
polegało na organizowaniu drużyn przeciwpożarowych w poszczególnych 
gromadach, patrolowaniu lasu przez straż przeciwpożarową, obserwacji 
z wież przeciwpożarowych, utrzymywaniu pasów przeciwpożarowych II 
rzędu na długości 4,6 km i III rzędu długości 1 1 5  km, pasów przykolejo
wych Kienitza, dyżurów telefonicznych 9 punktów oraz utrzymywaniu 
w każdym nadleśnictwie sprzętu alarmowego do gaszenia pożarów. Na 
miejsce zniszczonych przez czas dotychczasowych wież drewnianych, któ
re w większości były przystosowane do obserwacji z wież triangulacyj
nych, buduje się nowe wieże przeciwpożarowe. Rozmieszczanie obecnie 
budowanych wież w terenie już nie jest przypadkowe, lecz tak zlokali
zowane, by spełniały one swe zadania jak najlepiej. W obecnej chwili 
postawiono już 4 wieże, a niezbędne są jeszcze dwie w nadl. Sztabin i Mi
kaszówka lub Płaska. Do możliwie szybkiego wykrywania pożarów, ich 
lokalizacji i sposobu alarmowania niezbędny jest samochód ze stacją 
krótkofalową, radiotelefony oraz zorganizowanie centralnego punktu alar
mowo-informacyjnego. Bardzo pożądane byłoby zastąpienie motowozami 
na trasie kolejowej Białystok-Suwałki parowozów, które powodują liczne 
zaprószenia ognia wzdłuż torów. Odrębnym i bardzo ważnym za.e:adnie-
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niem jest ruch turystyczny i w ogóle ruch ludności w lesie. W obecnej 
dobie motoryzacji i spopularyzowania wędrówek i wypoczynków na łonie 
przyrody sprawa ta przekształca się już w poważny problem, wymaga
jący szybkiego uregulowania. Augustowszczyznę, a szczególnie jej lasy 
i wody, rok rocznie odwiedzają dziesiątki tysięcy przyjezdnych oraz lud
ność miejscowa, tak dla wypoczynku, jak też w celu zbierania płodów 
runa leśnego. Stwarza to poważne niebezpieczeństwo pożarowe i przy
czynia się do wysokich strat na skutek wydeptywania upraw, niszczenia 
runa, kaleczenia drzew, niszczenia fauny i wielu, wielu innych. W związku 
z tym zachodzi konieczność nałożenia pewnych hamulców; które by ogra
niczyły ten ruch, by nie rozprzestrzeniał się on w miejscach specjalnie 
narażonych na szkodliwą działalność człowieka. Dlatego też wytypowane 
zostały partie lasu, do których wolno wchodzić swobodnie, wolno w nich 
rozbijać namioty, budować domki campingowe i parkować pojazdy me
chaniczne. W lesie zos�aną rozmieszczone znaki drogowe zakazujące 
wjazdu pojazdów mechanicznych i poruszania się pieszo w kompl eksach 
narażonych na możliwość powstania pożarów oraz dla ochrony roślinności 
lub zapewnienia spokoju zwierzynie bytującej w Puszczy. 

Każdemu z nas zależy przecież na tym, by zachować piękno i urok 
Puszczy, kryjącej w sobie nieprzebrane bogactwo gatunków świata zwie
rzęcego i roślinnego, który czy to przez nieświadomość, czy przez 
bezmyślność, a nawet przez złośliwość ludzie niszczą. Ileż to rocznie 
ginie na terenie puszczy pożytecznych padalców i zaskrońców, branych 
za jadowitą żmiję, ileż zrywa się kwiatów grzybieni białych, sasanek, 
przylaszczek pospolitych i wielu innych, by po krótkim czasie, gdy 
zwiędną, rzucić je i zrywać nowe, ileż wreszcie ulega zniszczeniu gniazd 
leśnych śpiewaków zamieszkuj ących dolne piętra drzew, krzewów i runa. 
W celach ochronnych zostało wydane rozporządzenie Ministra Leśnictwa 
z dnia 4.XI.1 959 r., ogłoszone w Dz. Urz. Nr 45, poz. 307, mocą którego 
objęto ochroną gatunkową wiele zwierząt należących do różnych grup 
systematycznych, których wielu przedstawicieli zamieszkuje lub zalatuje 
do Puszczy Augustowskiej. Do najważniejszych z nich należą: rzekotka 
drzewna, jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, 
żuraw popielaty, siewka rzeczna, rycyk, nur czarnoszyi, perkozek, łabędź 
głuchy, kormoran czarny, bocian czarny, kokoszka wodna, orlik krzykli
wy, rybołów, myszołów zwyczajny, kania ruda i czarna, pustułka, pu
chacz, puszczyk, pójdźka, lelek kozodój, kraska, zimorodek, dudek, dzię
cioł czarny i zielony, kruk, grubodziób, trzciniak, raniuszek, orzechówka, 
bargiel kowalik, pełzacz leśny, drozd śpiewak, słowik rdzawy, rudzik, 
zniczek, czyż, makolągwa, gil, jeż, bóbr, łoś, zając bielak, wiewiórka 
i wiele innych. 

Do zwierząt łownych, nie występujących w innych regionach kraju, 
zaliczyć należy głuszca, cietrzewia, słonkę, rysia, jenota i wilka: sta-
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nowią one atrakcję polowań dla myśliwych krajowych i zagranicznych, 
którzy przyjeżdżają do puszczańskich łowisk coraz częściej i coraz liczniej. 
Puszcza w ciągu ostatnich lat gościła już Szwedów, Francuzów, Austria
ków, Belgów, Anglików, Szwajcarów, Niemców i innych. Do reliktów 
świata roślinnego, objętego ochroną gatunkową na terenie Puszczy, zali
czone zostały takie gatunki, jak: cis pospolity, wawrzynek wilczełyko, 
widłaki, babimór torfowy i spłaszczony, grzybień biały, lilia złotogłów, 
sasanki, storczyki, kosaciec syberyjski, przylaszczka pospolita, obuwik 
pospolity i wiele innych. Jeśli chcemy zachować dla potomności te gi
nące okazy, musimy otoczyć je specjalną opieką, stworzyć im najlepsze 
warunki bytu, zapewnić możliwie spokojne ostoje. 

Pozostaje wreszcie do omówienia dział gospodarki leśnej, który przy
sparza naszemu krajowi wiele cennego surowca drzewnego oraz użytków 
niedrzewnych. Zgodnie z opracowanymi planami urządzeniowymi nad
leśnictwa na terenie naszego powiatu prawidł�wo powinny pozyskiwać 
ca 129 083 m3 grubizny, w tym z użytków rębnych 100 2 1 1  m3 oraz przed
rębnych 28 872 m3. Ze względów jednak na potrzeby kraju, na jego od
budowę i rozbudowę, zachodzi konieczność zwiększenia użytkowania do 
wysokości właściwych potrzeb i w związku z tym rozmiar cięć dostoso
wany do tych potrzeb wynosi 169 800 m3, a więc przekracza się go o ca 
31°/o. Dodajmy do tego częste przekraczanie rozmiaru użytkowania ze 
względu na nieprzewidziane zwiększenie się masy cięć na skutek czy to 
burzołomów i wywrotów, czy też na konieczność usuwania drzew opano
wanych przez szkodniki wtórne, otrzymamy ogółem przekroczenie o ca 
33% masy. Jest to objaw niepożądany dla lasów Puszczy Augustowskiej -
spowoduje on bowiem w krótkim czasie likwidację technicznie cennych 
drzewostanów o dużej wydajności surowca eksportowego oraz zmusi 
do eksploatacji drzewostanów bliskorębnych. A przecież Puszcza Augu
stowska należy do największych i najwartościowszych technicznie baz 
surowca drzewnego produkowanego na potrzeby krajowe, a przede wszyst
kim na eksport. 

Najdobitniej świadczy o tym chociażby wysoka wydajność tarcicy 
eksportowej, produkowanej przez tartak w Augustowie; wynosi ona 430/0 
w stosunku do ogólnej masy przecieranego drewna. Porównując tę wy
dajność z przeciętną krajową, która nie przekracza 20%, możemy sobie 
lepiej uzmysłowić ekonomiczne znaczenie produkcji  drewna w puszczy, 
która dostarcza w swej globalnej masie przeszło 71°/o cennego surowca 
tartacznego. N a tak wysokie walory drewna i wydajność bezwzględnie 
wpływają korzystne warunki magazynowania go w wodzie od ścinki aż 
do momentu przetarcia w tartaku miejscowym lub spedycji do innych 
zakładów przemysłowych w kraju. Z użytków iglastych wymienić należy 
również inne sortymenty, jak: surowiec kopalniakowy pozyskiwany 
w ca 7°/&; słupy teletechniczne - 0,7°/o; papierówkę białą i czerwoną -
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Ryc. 11. Puszcza Augustowska. Wywóz drewna zmechanizowany konny. 

150/o; drewno opałowe grube - ca 80/o oraz w niewielkim procencie szcza
py i wałki użytkowe, żerdzie i słupki. Z drewna liściastego, którego po
zyskuje się stosunkowo niewielkie ilości, wymienić należy surowiec tar
taczny 10°/o na ogólną masę użytku liściastego; okleina - ca 10/o; sklej
ka - 10°/„, papierówka - 40/o, dalej idą surowiec zapałczany, szczapy do 
przerobu chemicznego, szczapy i wałki użytkowe, żerdzie i największa 
pozycja, bo ca 530/o, drewno opałowe grube. 

Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie kraju na surowiec cienki 
dla przemysłu celulozowego oraz na płyty pilśniowe wzrasta również 
zapotrzebowanie na drobnicę. Stopień wykorzystania tego sortymentu 
na terenie lasów o charakterze puszczańskim był dotychczas bardzo niski 
i niewykorzystany. Przeciętnie z powierzchni leśnej dotychczas pozy
skiwano zaledwie 0,45 m3 z 1 ha rocznie. Z tej ilości zaledwie 3,80/o dro
bnicy pozyskiwano na cele przemysłowe jako drobnicę tyczkową wiązaną, 
przeznaczoną do produkcji płyt pilśniowych. Nie pozyskiwano natomiast 
drobnicy użytkowej do produkcji płyt wiórowych oraz do suchej desty
lacji drewna. Straty z tego tytułu dla powiatu są wysokie, jeśli się weźmie 
pod uwagę, że cena 1 m3 chrustu grubego na cele opałowe wynosi ca 
35 zł, gdy na cele przemysłowe loco fabryka jest przeszło dziesięciokrotnie 
wyższa. Poza pozyskiwaniem drewna z części nadziemnej drzewostanów 
poważnym sortymentem �est karpina, szczególnie tak zwana karpina prze-



670 W. GÓRALIK 

mysłowa, która stanowi surowiec dla destylarni. Dla przemysłu garbar
skiego pozyskiwana jest w lasach powiatu augustowskiego kora garbarska 
świerkov:a, której roczna produkcja waha się w granicach 27 ton. Drze
wostany sosnowe, przeznaczone do wycięcia w ciągu najbliższych trzech, 
czterech lat, wykorzystywane są dodatkowo do produkcji żywicy balsa
micznej, stanowiącej bardzo cenny surowiec, poszukiwany przez rynki 
zagraniczne. Rocznie pozyskuje się żywicy ca 250 ton w stosunku do planu 
wynoszącego 300 ton. Przy pozyskiwaniu tego surowca lasy napotykają 
na znaczne trudności ze względu na wysoką pracochłonność oraz brak 
chętnych robotników. Toteż uzupełnienie zatrudnionych robotników sta
łych robotnikami sezonowymi, werbowanymi w innych powiatach, jest 
coraz trudniejsze. Wh�kszość robotnłków zwerbowanych po kilku tygod
niach odjeżdża do domu z powodu niskich zarobków, związanych z małą 
wydajnością spał żywicowanych na skutek skróconego okresu wegetacyj
nego w porównaniu z dłuższym okresem żywicowania oraz wyższą śred
nią temperaturą w sezonie w innych częściach kraju. Należy również 
wspomnieć o jeszcze jednym sortymencie, który idzie w świat, a jest 
pozyskiwany w dość znacznych ilościach, to jest o choinkach. W powiecie 
augustowskim pozyskuje się w okresie przedświątecznym w grudniu 
każdego roku ca 1 5  OOO szt. Ze względu na ciągłe zapotrzebowanie drze
wek zakłada się plantacje choinkowe, które poza zwiększeniem produkcji 
pozwalają na wychodowanie dorodniejszych, o ładnym pokroju i pełnym 
ugałęzieniu świerczków. Nawiązując do pozyskania drewna koniecznie 
musimy omówić zmiany, jakie zaszły w naszych lasach w okresie powo
jennym. Początkowo ścinka drzew i wyróbka sortymentów odbywały się 
przy użyciu siekier i pił ręcznych. Z biegiem lat zaczęto wprowadzać 
piły motorowe. 

Ze względu na to, że pierwsze piły dwuosobowe były ciężkie i niewy
godne w obsłudze, robotnicy leśni niechętnie nimi się posługiwali. Trzeba 
było przeprowadzić wiele szkoleń i pokazów, by opór przełamać. Sytuacja 
z biegiem lat uległa zmianie, a wprowadzanie lekkich pił motorowych jed
noosobowych sytuację zmieniło diametralnie. Dz;i.siaj nie ma robotnika, 
który by nie doceniał wyższości piły motorowej nad piłą ręczną. Obecnie 
piłami tymi wykonuje się nie .tylko śoinkę, ale również całą przygotowaw
czą obróbkę drewna - do okrzesywania z gałęzi włącznie. 

Zagadnieniem nieodłącznie związanym z gospodarką leśną jest łowie
ctwo, przysparzające nie tylko wielu wrażeń myśliwym, ale również 
mięsa i dewiz krajowi. W Puszczy Augustowskiej i w lasach pozapuszczań
skich powiatu żyje wg przeprowadzonych inwentaryzacji ca 185 szt. jeleni 
(jest to liczba bardzo niska i daleko odbiegająca od pojemności łowiska), 
saren ca 1070 - również nie jest wykorzystana pojemność łowiska; dzików 
ca 380 szt. Z tej ilości w roku 1965 dokonano odstrzałów: jeleni 7 szt., sa
ren 31 szt., dzików 80 szt. Mimo niewielkich odstrzałów pogłowie zwie-
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rzyny przyrasta zbyt wolno, a to ze względu na szkody wyrządzane 
w puszczy przez wilki, rysie, kłusowników, a przede wszystkim ze względu 
na ciężkie warunki atmosferyczne. Na dokarmianie bytującej zwierzyny 
wydaje się rocznie około 1 3 0  ton karmy objętościowej i treściwej oraz ob
siewa się poletka karmowe w ilości 45 ha; mają one między innymi zada
nie zmniejszyć szkody w rolnictwie. Z tytułu bowiem szkód wyrządzanych 
przez zwierzynę, a szczególnie przez dzika, na terenie powiatu augustow
skiego wypłaca się rolnikom odszkodowania w wysokości ca 1 8 0  tys. zł. 
Wśród zwierzyny łownej na terenie powiatu poza wymienioną wyżej wy
stępuje: lis, jenot, zając, piżmak, ryś, kuna, głuszec, cietrzew, słonka, dzika 
kaczka, dzika gęś i inne. 

Akcja wilcza, prowadzona w powiecie w celu zmniejszenia pogłowia 
tego groźnego nie tylko dla gospodarki łowieckiej drapieżnika, przynosi 
rocznie około 1 0  sztuk odstrzelonych. Ze względu jednak na dużą siłę roz
rodczą oraz przemieszczanie się wilków w szerokim promieniu nie można 
tej plagi całkowicie zlikwidować. Zresztą kompletne wytępienie wilka 
również nie jest wskazane ze względu na jego rolę sanitarną. Groźniej
szy od wilka w Puszczy jest ryś, który pojawił się na tym terenie około 
1961 r. i już się poważnie rozmnożył, występując w wielu nadleśnictwach, 
jak: Augustów, Serwy, Szczebra, Balinka i Płaska. 

Na potrzeby gospodarki łowieckiej, na deputaty rolne dla robotników 
i pracowników oraz na potrzeby nadleśnictw, Zespołu Składnic i ludności 
uprawiane są w kilku nadleśnictwach łąki. Przeprowadzone melioracje po
zwoliły na odwodnienie znacznych powierzchni i zagospodarowanie do
tychczas nieużytkowanych lub użytkowanych w nikłym stopniu łąk le
śnych. Na ,ogólną powierzchnię 632 ha łąk w lasach pov.iatu zagospodaro
wano 198 ha. 

W nadl. Płaska i leśn. Mały Borek i Jazy przeprowadzono w latach 
1957-1963 meliorację powierzchni zabagnionych przez uregulowanie rze
ki Malaszówki i przekopanie rowów odwadniających na łąkach w uroczysku 
Mały Borek i Biele. Ogólna długość rowów wynosi ca 27 km. Wpływ me
lioracji na przyległe drzewostany, szczególnie świerkowe, okazał się ujem
ny - bowiem obserwuje się wzmożone wydzielanie posuszu, co zresztą 
w założeniach było przewidywane. Na odwodnionych terenach Instytut 
Badawczy Leśnictwa prowadzi swe badania naukowe poprzez wprowadza
nie różnych gatunków drzew i obserwacje przyrostów i przystosowania się 
ich do odmiennych warunków. Sadzi się po przygotowaniu gleby pełną 
orką takie gatunki, jak: dąb szypułkowy, jesion wyniosły i amerykański, 
klon zwyczajny, brzozę, olchę czarną, sosnę, świerk, wierzbę wiklinową, 
purpurową, migdałową, amerykańską, konopianą i białą. Osuszający 
wpływ melioracji obejmuje zasięgiem 695 ha, z tego na powierzchnię leśną 
przypada 463 ha i nieleśną 232 ha. Na rzekach puszczańskich Instytut Ba
dawczy Leśnictwa prowadzi pomiar przepływu wód w celu opracowania 
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bilansu wodnego. Poza tym notowane są wyniki pełnej obserwacji w 2 sta
cjach meteorologicznych w Jazach .i w uroczysku Biele. Założone są rów
nież stacje opadowe w leśn. Topiłówka, Czarny Bród i Studzieniczne. Prze
prowadzone melioracje wodne mają duże znaczenie naukowe i oczywiście 
gospodarcze. 

Po likwidacji Rejonu Lasów Państwowych w Augustowie zaszła ko
nieczność utworzenia odrębnej komórki, która byłaby pośrednikiem mię
dzy nadleśnictwami pozyskującymi surowiec drzewny a zakładami prze
mysłowymi na własnym terenie i rozsianymi po całym kraju. Tak więc 
z dniem l.X.1959 r. rozpoczął swą działalność spedycyjną Zespół Składnic 
Lasów Państwowych, między innymi i w Augustowie. Jednostka ta ma nie
łatwe zadania, jeśli się weźmie pod uwagę różnorodność sortymentów 
drzewnych pozyskiwanych w Puszczy, spław drewna i magazynowanie go 
oraz spedycję do różnych zakładów przemysłowych, jak tartaki, przemysł 
celulozowy, przemysł węglowy, zakłady płyt pilśniowych i wiórowych, 
budownictwo, rolnictwo i wiele innych gałęzi gospodarki narodowej. 

Wystarczy podać roczny obrót surowcami drzewnymi, który wynosi 
około 1 70 OOO ml drewna. Całą tę masę drewna nadleśnictwa dostarczają 
do 4 składnic przykolejowych w Augustowie i Jastrzębnej oraz 1 9  bindug 
rozlokowanych wzdłuż jezior i Kanału Augustowskiego na trasie długości 
ca 40 km. Spławu drewna z bindug do składnic w Augustowie dokonuje się 
na Kanale Augustowskim, po którym spławia się rocznie w sezonie nawi
gacyjnym (od maja do listopada) około 90 OOO ml drewna okrągłego długie
go i stosowego. Z tej masy 83°/o stanowią tratwy dłużyc i kłód oraz 1 70/o 
drewno stosowe spławiane barkami. W celu uniezależnienia się od woza
ków najemnych Zespół Składnic ma własny park konny, składający się 
z 26 koni, które służą do lądowania drewna z wody i transportu na skład
nice przykolejowe oraz do podciągania i podwożenia drewna do ładowa
nych wagonów. Poza spedycją ,drewna z lasów państwowych Zespół Skład
nic prowadzi skup drewna z zadrzewień i lasów prywatnych. Przeciętnie 
z terenu powiatu rocznie skupuje się około 800 m3 drewna, co przysparza 
mieszkańcom około 1 miliona zł. 

Puszcza Augustowska nie tylko dostarcza znacznej ilości materiałów 
drzewnych i pochodnych, lecz stanowi również naturalną bazę ważnych 
dla potrzeb gospodarki narodowej produktów ubocznych, jak owoce leśne, 
grzyby, zioła, miód, zwierzyna łowna i inne. Sredni roczny rozmiar powyż
szych użytków ubocznych, .wykorzystany tylko przez Rejon Leśnej Pro
dukcji Niedrzewnej „Las" w Augustowie, wynosi: owoce leśne - 288 ton, 
z których najważniejszą pozycję stanowi brusznica czernica; grzyby -

50 ton z pominującymi gatunkami kurki 1 8  ton i opieńki 1 3  ton; susz zie
larski - 13 ton; miód i wosk - 13 ton; zwierzyna łowna: dziki 1 tona; 

zwierzyna płowa - ca 1 tona oraz około tysiąca zajęcy. Większość tych 
produktów przeznaczonych ;est na eksport, przysparzający krajowi cen-
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nych dewiz. Srednia wartość roczna produkcji globalnej, osiąganej przez 
rejon L.P.N. „Las", wynosi ca 7400 tys. zł, w tym wartość eksportu 
4500 tys. zł. Owoce leśne wykorzystują również i inne przedsiębiorstwa 
uspołecznione, jak: Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska oraz 
Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" i oczy
wiście miejscowa ludność tudzież i wczasowicze. 

Lasy prywatne na terenie powiatu augustowskiego zajmują znaczną 
powierzchnię 7582 ha, w tym lasy gromadzkie i wspólnoty 244 ha oraz lasy 
prywatne 7338 ha. Poza tym w powiecie jest 511 ha lasów państwowych 
administrowanych przez inne resorty. W porównaniu z innymi powiatami 
województwa białostockiego, jak powiaty Białystok, Siemiatycze, Bielsk 
Podlaski, Zambrów czy Łomża, powiat augustowski - mimo że zajmuje 
pierwsze miejsce pod względem lesistości - jest dopiero na czternastym 
miejscu pod względem ilości lasów niepaństwowych. Nadzór nad tymi la
sami sprawuje administracja leśna. Duże rozdrobnienie tych lasów, ich 
rozmieszczenie w powiecie oraz znaczne odległości od siedzib administracji 
leśnej powodują poważne trudności w organizowaniu nad nimi nadzoru, co 
z kolei odbija się ujemnie na prowadzeniu właściwej gospodarki. Mimo 
znacznej powierzchni tych lasów dotychczas zatrudnionych jest zaledwie 
2 leśniczych lasów prywatnych. Sytuację pogarsza brak do chwili obecnej 
planów urządzenia gospodarstwa leśnego, a tym samym brak właściwych 
wskazówek gospodarczych, jak: rozgraniczenia własności, charakterystyki 
siedlisk i drzewostanów, brak ustalenia długości okresu produkcyjnego 
oraz rozmiaru, sposobu i miejsca użytkowania, brak wreszcie zasad i spo
sobu odnawiania, pielęgnowania i ochrony lasu. Opracowanie operatów po
zwoliłoby na wytyczenie środków, mających na celu podniesienie lasów 
pod względem nie tylko ilościowym, ale również jakościowym. Obecna sy
tuacja nie sprzyja rozwojowi tych lasów. Mimo znacznych wysiłków, które 
zmierzają do ograniczenia wyrębów do rozmiarów nie naruszających i tak 
nikłego zapasu drewna, do prowadzenia w jak najszerszej rozciągłości za
lesień oraz poprawek i �zupełnień - jakość tych lasów stale się obniża. 
Na ten stan decydujący wpływ ma prywatna własność. 

Sporadyczne pobieranie drewna z niewielkich .działek doprowadza do 
stałego obniżania stopnia zadrzewienia i pozostawiania na pniu egzempla
rzy mało lub całkowicie bezwartościowych. Również wypasy bydła i owiec, 
nierzadko w uprawach i młodnikach, przyczyniają się do obniżenia stopnia 
udatności upraw oraz obniżają ,jakość drzewostanów starszych. Nielegalne 
wyręby, prowadzone przez właścicieli działek leśnych, nie należą do rzad
kości i przyczyniają się również poważnie do obniżania wartości lasów pry
watnych. 

W niniejszym artykule poruszone zostały problemy i zagadnienie do
tyczące gospodarki leśnej w powiecie augustowskim w encyklopedycznym 
skrócie. O wielu działach tej gospodarki ledwie .wspomniano lub pominięto 

ł3 Studia i materiały 
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je jako mniej ważne. Niemniej jednak niniejszy artykuł daje przybliżone 
pojęcie o ciężarze gatunkowym jednego z najważniejszych działów życia 
gospodarczego powiatu. Z gospodarką leśną wiążą się zagadnienia tak waż
ne, jak obronność kraju, zaopatrzenie olbrzymiej gałęzi przemysłu drzew
nego, chemicznego, górniczego i innych w niezbędne surowce, kształtowa
nie warunków klimatycznych, ·zaopatrzenie w wysokowartościowe artyku
ły żywnościowe i zapewnienie warsztatów pracy dla wielu robotników 
i pracowników, rekrutujących się z miejscowej ludności. Lasy mają po
ważne znaczenie wodo- i glebochronne, stwarzają doskonałe warunki do 
wypoczynku dla mas pracujących oraz uczącej się młodzieży. Dzięki lasom 
i jeziorom Augustowszczyzna stała się znana i sławiona nie tylko w kraju, 
ale i daleko poza jego granicami. Toteż dla dobra mieszkańców powiatu, 
a nawet ludności całego !traju należy stać na straży ochrony lasów, ochro
ny przyrody, ochrony gigantycznych płuc, dostarczających tlenu dla ży
wych organizmów. Należy stać na straży nienaruszalności areału leśnego, 
na ,straży każdego drzewa. Pamiętajmy bowiem, że Augustów i jego okoli
ce dotąd będą piękne i cenione, dokąd oprawę ich stanową nie zeszpecone 
krajobrazowo kompleksy lasów i jezior. 

P E 3 IO M E  

AuryCTOBCKa.R nyll\a HMeeT 6oraTYIO HCTOPHIO, Ha'łHHalO�IOC.R c C8MbIX AaBHJfX 
BpeMeH H no uacTOHU\Hff AeHb. Ha npOTR:JKeHHH seKoB Q>opMHpoBaJIHCb paJHbie cno
co6bt ee OCBOeHHR: H opraHJOaqHH ee 3AMffHHCTpal..{KH. He ecerAa X03AACTBOB3HJfe 
qeJioBeKa B nyll\e 6bIJIO COOTBeTCTBYfOU\ee. 'l:lpe3:r.tepHalł JiecoceKa B O  BpeMlł BOMHbl, 
JiecHbte nomapbt, Me,D.JieHHoe JiecopaJBeAeHJfe Ha JleCOCeKaX H OCHOBblBaHMe OAHO
JIHTbtx JiecOHaCaJK,D.eHHH cnOCOOcTBOBaJIJf qpe3MepHOMy pa3BHTHIO Bpe,D.HbIX H3Ce
KOMbIX H rpKfiOB. Ilyll\a, KaK Jf snpe,D.b, lłBJllłeTClł rpoMa,D.HblM pecypcoM .u.epesa, 
npOJf3BO,D.ffT 1..teHHoe Cb!pbe AJilł HYJKA CTpaHbI Jf 3KCnOpTa. Il0Jle3Hble KJIHM3TH'łecKHe 
Jf IlO'IBeHHbte YCJIOBHll cnoco(kTBYIOT pa3BHTHJO necoeacaJK,11,eHHił, cpe,D.M KOTOpbIX 
npeo6na.u.aeT COCHa, ,11,anee eJib ff HeOOJibWOe KOJIH'łeCTBO nKcTBeHHbIX BJf,D.OB. HTaK, 
l..{eHH&1e JiecOHacaJK,D.eHHR, COCTaBJilłlOU\He sMecTe c nerocy.u.apcTeeHHbIMH JiecaMH 
45,8°/e rroBePXHOCTH, m3JIRIOTClł 60nbWHM 60raTCTBOM H Hrpa!OT 0,D.Hy Jf3 3Ha'łHTenbHblX 
poneii B 3KOHOMHKe 3Toro noe.RTa. KpoMe 3KOHOMM'lecKołł l..{eHHOCTH, neca ma:e10T 
rpoMa,11,eoe rtO'IBeHHoe, so,11,oJall\MTHoe " rrełłJaJKHoe 3Ha'leHHe, a TaKJKe coJ,D.aIOT 
rrpeKpaCHble YCJIOBHR ,11,nlł OT,ll,blXa. ,Il;nlł .D.H.D.3KTH'leCK"1X qeJie", a T3K:H<e HayqHbIX 
JfCCJie,11,oBaHHff, KaK Jf c qeJiblO coxpaHeHHlł He6oJibWOM no KOJIW.łeCTBY cPJIOPbl 
u ct>ayHbI, co3,11,aHo B rr�e Pił.A ecrecTBeHHbIX 3arrose,11,HHKOB. 

AerycToecKa11 nyll\a rrocTaBnR:eT eJKero,11,Ho 170 Tb1c. 1143 ,11,epesa, 'ITO 11en11eTC11 
BeCbMa 3Ha'IHTenbHblM KOJIKl!eCTBOM. Ilpu 3KCnJiyaTal..{KH neca nonyqaeM 60JibWOM 
accopTHMeHT ,11,epesa ,ll,Jilł MHOrHX rrpOMblWJieHHblX Jf CTPOHTeJibHblX npe.u.rrpHlłTHff 
CTpaHbI. Kpo211e ,11,epesa, H3 necos AsrycTOBCKoro IlpH03epblł rrOJJY'faeTCR 3H3'1MTeJib
HOe KOJIHlłeCTBO npo,IJ,YKTOB yrro-rpe6neHHJI, KaK Hartp„ JleCHoe PYHO, JleCHbie cPPYKTbI 
K rp"6bI, KOTOPbie Bb!CbIJiaeM Ha 3KCilOPT, a T3K)t(.e BH)'TpełllłID{ pbUlOK. 
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S U M M A R Y  

The Augustów Forests have a long and rich history dating from the most remote 
times up till nowadays. The various methods of their development as well as the 
organisation of their administration have crystallized during ages. The forest
exploitation by man has not been always a right one. The over-extensive clearing of 
the woods during war time, the fires in the forests, lack of afforestation with uniform 
kinds of trees, have created favourable condition for the development of noxious 
insects and fungi. Forests are always a great source of wood-supply, assuring it for 
both exports and home-demands. Climatic as well as soil-conditions are favourable 
here for the development of trees with preponderance of pine, fir, and a few leafy 
kinds. The 45.8 per cent of sylvan area are covered with the above-mentioned, valu
able kinds of trees (including the forests which do not belong to the state), which 
play a paramount role in the economic life of the district. Apart from the economic 
value local forests, are fairly important with regard to their soil and the water
resistant properties ; they add beauty to the landscape and create perfect condi
tions for recreation. A number of natural reserves have been created in the 
Augustów Forest for both didactic and scientific purposes as well as for presen·a
tion of rare kinds of flora and fauna. 

The Augustów Forests provide us with 170 thousand cubic metres of wood 
yearly, which is fairly satisfactory. The exploitation of the Augustów Forests 
assures to us a wide volume of wood-assortments destined for various industrial 
and constructive establishments in our country. The Forests of the Great Lakes 
Region of Augustów provide us besides wood with a number of secondary goods 
as, for instance forest-fruits and mashrooms which are sent both for exports as 
well as the domestic market. 





WLADYSLAW KrERKLO 

ROZWÓJ PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA 
W POWIECIE AUGUSTOWSKIM W LATACH 1 945-1965 

Pa3BMTHe npOMbIWJJeHHOCTH w peMeCJJa Ha TeppHTop1rn: aBrycToscKoro nOB.fłTa 

a 1945-1965 rr. 

The development of industry and artisan craft in the district of the town 

of Augustów, in 1945-1965. 

Powiat augustowski należy do rzędu powiatów o stosunkowo słabym 
uprzemysłowieniu. Zakłady przemysłowe zlokalizowane są prawie wy
łącznie w Augustowie. Zakłady istniejące poza Augustowem mają cha
rakter usługowo-przemysłowy. Powiat augustowski od 1939 r. na skutek 
sytuacji politycznej i podziału administracyjnego kilkakrotnie zmieniał 
granice. Ostatniego podziału dokonano w 1962 r. i omówione niżej pro
blemy przemysłu i rzemiosła dotyczyć będą obszaru dzisiejszego powiatu 
augustowskiego. 

1. Przemysł i rzemiosło w latach 1919-1939 

Przechodząc do omówienia rozwoju przemysłu i rzemiosła w latach 
1945-1965 w powiecie augustowskim dla jaśniejszego zobrazowania i po
równania podamy kilka ważniejszych szczegółów, dotyczących przemysłu 
i rzemiosła w okresie międzywojennym, tj. w latach 1 9 1 9-1939. Jednym 
z ważniejszych zakładów był czynny w Augustowie tartak państwowy, 
zatrudniający około 160-200 pracowników. Przerób roczny przetarcia 
wynosił 60-65 tys. m3 grubizny. Tartak poza przecieraniem drewna pro
wadził produkcję uboczną, jak: wyroby stolarskie, stolarkę budowlaną 
oraz budowę domków typowych. Przy tartaku czynna była elektrownia, 
która zasilała cały Augustów energią elektryczną, zarówno oświetleniową, 
jak i siłową. Ponadto czynne były dwa mniejsze tartaki. Oba tartaki za
trudniały około 75 pracowników. Poza tym w Augustowie były takie 
zakłady przemysłowe, jak garbarnia i młyn .przemysłowy, które zatrud
niały razem około 70 osób. 

Z drobniejszych zakładów przemysłowo-usługowych i rzemieślniczych 
czynne były 3 młyny, terpentyniarnia, wytwórnia poziomic, 2 cegielnie 
polowe, 2 kaflarnie, 4 wytwórnie wód gazowych, mydlarnia, 22 piekarnie, 
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4 masarnie, rzezma, warsztat naprawy maszyn wraz z odlewnią żeliwa 
i mleczarnia. Wyposażenie oraz produkcja w tych zakładach były dość 
prymitywne, prace wykonywano prawie wyłącznie ręcznie. W wymienio
nych zakładach zatrudnionych było około 300 osób. Były jeszcze dwa po
ważniejsze zakłady - krawiecki i szewski, zatrudniające każdy po 20 
osób. Poza wymienionymi było czynnych sporo warsztatów rzemieślni
czych różnych branż. 

Na terenie powiatu czynne były prócz tego 4 młyny, 2 mleczarnie, 
kilka cegielni polowych oraz inne punkty usługowe, jak gremplarnie, ole
jarnie ręczne itp. W stosunku do ogółu ludności w Augustowie zatrudnie
nie było zbyt małe, poszukujących pracy . była natomiast spora ilość, 
nawet bez ludzi pochodzących z przeludnionych wsi. 

Augustów w czasie drugiej wojny światowej został mocno zniszczony. 
Najbardziej ucierpiały obiekty przemysłowe, tak że żaden po zakończeniu 
wojny nie nadawał się do uruchomienia. Ludność ewakuowano. Z 1 6 OOO 
mieszkańców miasta Augustowa w 1 939 r. wróciło w 1945 r. około 4500, 
a i z .tych tylko nieliczni mieli stałe zajęcie. Wśród wielu piętrzących się 
trudności poważnym zagadnieniem było zatrudnienie, ale aby to zreali
zować, potrzebne były pomieszczenia, maszyny i urządzenia oraz fachowe 
kierownictwo. 

2. Odbudowa przemyslu po skończonej wojnie 

Pierwszym zakładem przemysłowym w Augustowie, który został uru
chomiony w końcu 1945 r„ była garbarnia, jednak ją zlikwidowano po 
roku działalności. Produkcję rozpoczęto w części ocalałych budynków 
byłej garbarni. Kilku doświadczonych garbarzy wyremontowało przy
wiezione stare maszyny i dzięki temu garbarnię uruchomiono. Począt
kowe zatrudnienie wynosiło 15 pracowników, a w okresie końcowym 
wzrosło do 26. 

Następnym zakładem produkcyjnym, który został wybudowany od 
podstaw, był tartak Zarządu Miejskiego w Augustowie. Miasto Augustów 
posiadało około 1500 ha �łasnego lasu, z czego sporo drzewostanu uszko
dziły pociski i drzewa te trzeba było usunąć. Wszystkie tartaki zostały 
zniszczone w czasie działań wojennych. Do odbudowy zniszczonego miasta 
i niektórych wsi potrzebne były olbrzymie ilości drewna. Skłoniło to 
Zarząd Miejski do wybudowania tartaku . .  Tartak został uruchomiony na 
przełomie lat 1 946-1947. W 1950 r. lasy miejskie, w tym również i tar
tak, przejęła Administracja Lasów Państwowych i w tymże roku tartak 
ów zlikwidowano w związku z uruchomieniem tartaku państwowego na 
Lipowcu. 

Budynek młyna wodnego w Augustowie, chociaż był uszkodzony, na
dawał się do remontu, jednak brak było maszyn i niektórych urządzeń. 
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Po wyremontowaniu ocalałej turbiny oraz zdobyciu roznymi drogami 
kompletu najniezbędniejszych maszyn i urządzeń młyn rozpoczął prze
miał w 1946 r. Młyn ten do 1963 roku dokonywał wyłącznie przemiału 
gospodarczego i jego maksymalna zdolność przemiałowa wynosiła 24 tony 
na dobę przy zatrudnieniu 9 pracowników. W latach 1 963-1964, kosz
tem 3 790 OOO zł młyn został rozbudowany i wyposażony w nowoczesne 
maszyny i urządzenia jako młyn przemysłowo-handlowy o zdolności 
przemiałowej zboża na mąkę 52 tony na dobę. W 1965 r. zatrudnienie 
wynosiło 32 pracowników. Młyn ma napęd wodny i elektryczny, co 
gwarantuje ciągłość pracy. 

W okresie międzywojennym w Augustowie i na terenie powiatu 
(w obecnych granicach) czynnych było 7 młynów prywatnych, z których 
okupant wywiózł maszyny i urządzenia, ponadto 2 zostały spalone 
w Augustowie i Bargłowie. Obecnie oprócz młyna handlowego na terenie 
powiatu czynnych jest 6 młynów na potrzeby przemiału gospodarczego, 
w tym 3 młyny prywatne. 

3. Rzemiosło spółdzielcze 

Początki organizacji spółdzielczości o charakterze rzemieślniczo-prze
mysłowym datują się od 1947 r. Jak już wspomniano, wszystkie i tak 
nieliczne zakłady przemysłowe w Augustowie zostały zniszczone, a więc 
uzyskanie pracy było wręcz niemożliwe. Miejscowi działacze gospodar
czy widzieli rozwiązanie tej sprawy w organizacji spółdzielni wytwór
czych. Pierwszą spółdzielnią wytwórczą, która powstała w Augustowie 
w 1947 ,roku, była Spółdzielnia Inwalidów. Spółdzielnia ta miała na celu 
zatrudnienie kilkunastu pozostających bez pracy inwalidów wojennych. 
Fundusze potrzebne na rozwój spółdzielni przydzielono z resortu opieki 
społecznej. W początkowym okresie zatrudnionych było 17 osób szewców 
i krawców. Spółdzielnia stopniowo zaczęła się rozrastać, rozszerzając za
kres produkcji, a tym samym zwiększając zatrudnienie. Przed reorga
nizacją, która nastąpiła w 1956 r., zatrudnienie wzrosło do 273 pracowni
ków. Ważniejsze wyroby produkowane przez spółdzielnię były to przed
mioty białoskórnicze, maty trzcinowe podtynkowe i ścienne, obuwie, 
odzież i kołdry. Zbyt spółdzielnia zorganizowała we własnych sklepach. 
Drugą spółdzielnią typu wytwórczego, która powstała 1.3.1 948 r., była 
Spółdzielnia Szewców i Cholewkarzy w Augustowie. Spółdzielnia roz
wijała się dość pomyślnie. W 1952 r. zatrudnienie wynosiło 19 osób, 
a przed reorganizacją w 1956 r . . zatrudnienie wzrosło do 68 osób. 

Spółdzielczość rzemieślniczą kilka razy reorganizowano, a od roku 
1962 istnieje ona jako Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobran
żowych „Odnowa". Spółdzielnia nastawiona jest obecnie na produkcję 
i usługi. Ze skóry produkuje się .w niej obuwie i uprząż, a z tworzyw 
sztucznych - zabawki, artykuły gospodarstwa domowego, przybory 
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pismienne i drobną galanterię. Prócz tego spółdzielnia świadczy usługi 
szewskie, krawieckie, elektrotechniczne, ślusarskie, wulkanizatorskie, 
stolarskie, tapicerskie, rymarskie, remontowo-budowlane i fryzjerskie. 
Część produkcji i usług wykonuje się w zakładach zwartych, a część 
sposobem chałupniczym. Wartość produkcji i usług w 1965 r. wyniosła 
ogółem 3 920 OOO zł, a zatrudnienie wraz z chałupnikami - 93 osoby. 
W sierpniu 1964 r. spółdzielnia uruchomiła zakład produkcyjny z two
rzyw sztucznych. Przed uruchomieniem zakładu przeszkolono pewną 
ilość kobiet. Dało to możność zatrudnienia około 30 kobiet, chałupniczek, 
które nie odrywając się od pracy domowej mogą zdobyć środki na uzu
pełnienie budżetu domowego, a czasem wręcz na utrzymanie domu 
i rodziny. 

W maju 1949 r. została zorganizowana w Augustowie Spółdzielnia 
Krawiecka pod nazwą „Kobieta". Nazwę tę nadano z tego powodu, że 
założycielkami było 19 kobiet i miała ona zatrudniać prawie wyłącznie 
kobiety. W pierwszym roku działalności spółdzielni było zatrudnionych 
około 40 osób, a w roku 1957 pracowały już 142 osoby. Wartość produkcji 
wyniosła 7 320 OOO zł. W 1961 r. zatrudnienie wynosiło 240 osób i utrzy
mało się na tym samym poziomie do końca 1965 r. ;  wartość produkcji 
w 1961 r. wyniosła 12 172 700 zł, a w 1965 r. wzrosła prawie do 1 9  mln zł. 
W 1959 r. spółdzielnia otrzymała nowy budynek, specjalnie na ten cel 
wybudowany. W pierwszych latach działalności cała mechanizacja pole
gała jedynie na wstawieniu nożnych maszyn krawieckich. W obecnym 
zakładzie wszystko z wyjątkiem prasowania wykonuje się za pomocą 
elektrycznych maszyn szwalniczych i maszyn specjalistycznych. Rozwi
jając działalność w następnych latach, spółdzielnia była nastawiona na 
produkcję bielizny pościelowej i osobistej, sukienek damskich i dziew
częcych, okryć i ubiorów dziewczęcych. Spółdzielnia prócz zakładu 
w Augustowie ma zakład w Suchowoli w powiecie Dąbrowa Białostocka, 
w którym zatrudnione są 64 osoby. Spółdzielnia wyspecjalizowała się 
w produkcji ubranek młodzieżowych. Zaopatrzenie w surowce do pro
dukcji otrzymuje z planu centralnego i tam zbywa swoje wytwory. Część 
produkcji spółdzielni idzie na eksport. 

Spółdzielnię Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Augustowie 
zorganizowano w 1951 r. W pierwszym okresie Spółdzielnia zatrudniała 15 
pracowników; w 1952 r.  pracowało w niej już 20 pracowników, a wartość 
produkcji wynosiła 566 OOO zł. Produkcja oparta była prawie wyłącznie 

na chałupnictwie. Wyrabiano trochę mebli stolarskich, chodniki i szma
ciaki, skarpety i rękawice oraz kafle. Spółdzielnia ta, nie mając odpo
wiednich pomieszczeń, nie miała warunków rozwoju i stan taki trwał 
do 1956 r. W roku 1956 po ;vvyremontowaniu większego budynku przy 
ul. Zw. Zawodowych i po wstawieniu krosien mechanicznych i ręcznych 
rozpoczęto tak zwaną produkcję ludową, między innymi tkano _obrusy, 
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serwetki, dywany dwuosnowowe, sejpaki i narzuty. W roku 1964 Spół
dzielnia rozpoczęła działalność w nowym własnym budynku produkcyj
nym. W dalszym ciągu tka się tam wspomniane obrusy, serwety itp., 
ale �aczęto również wytwarzać tkaniny dekoracyjne, zasłonowe i firan
kowe, lekkie meble i ceramikę o motywach ludowych. Część wytwarza
nej produkcji kierowana jest na eksport. Roczna wartość produkcji 
w pierwszych latach działalności Spółdzielni nie przekraczała pół milio
na zł, obecnie wynosi około 6 milionów. W zakładzie zwartym pracowały 
64 osoby i chałupniczo 1 6  osób. Wśród zatrudnionych 64 stanowiły ko
biety. Chałupniczkom spółdzielnia przydziela warsztaty, co bardzo ułatwia 
pracę. 

W 1958 r. Centrala Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" 
uruchomiła Zakład Prefabrykacji Materiałów Budowlanych w Augusto
wie. W pierwszym roku zatrudnienie dochodziło do 80 osób i z każdym ro
kiem wzrastało. W 1965 r. w zakładach produkcyjnych zatrudnienie to 
wyniosło 280 osób, a łącznie z usługami budowlanymi zatrudnionych było 
około 500 osób. Wartość produkcji w 1 958 r. wyniosła 3 600 OOO zł, 
a w 1965 r. - 34 500 OOO zł. Na rozbudowę i urządzenia zakładów, które 
ma przedsiębiorstwo w Augustowie i Suwałkach, do 1 965 r. wydano 
1 3  500 OOO zł. Zakłady produkują gotowe elementy budowlane, a oprócz 
tego płytki chodnikowe, krawężniki, trylinkę i inne wyroby. W okresie 
letnim zakłady pracują na dwie zmiany, ponieważ część produkcji wy
konuje się pod gołym niebem, natomiast w okresie zimy z powodu nie
wystarczającej jeszcze powierzchni w budynkach zamkniętych produkcja 
odbywa się na jedną zmianę. 

Na przełomie lat 1948-1949 na terenie byłych koszar w kilku budyn
kach pokoszarowych uruchomiono zakład przetwórczy runa leśnego. 
W pierwszym okresie zakład ten produkował susz z grzybów i jagód 
i marynaty z grzybów. Stopniowo zakład zaczął rozszerzać produkcję 
na przerób owoców i warzyw, z czym związana była rozbudowa zakładu. 
Zakład ten wpłynął dodatnio na rozwój sadownictwa, warzywnictwa 
i plantacji jagodowych na terenie powiatu augustowskiego. W sezonie 
przetwórnia zatrudniała około 220 osób. 

4. Zakłady przemysłowe 

Z a k ł a d  S z k u t n i c z y. Staraniem Polskiego Towarzystwa Tu
rystyczno-Krajoznawczego w Warszawie zorganizowano i uruchomiono 
w 1 958 r. w Augustowie przy Domu Turystycznym zakład szkutniczy. 
Istnienie takiego zakładu jest jak najbardziej słuszne. Wzmaga się ruch 
turystyczno-wypoczynkowy, a w związku z tym i zapotrzebowanie na 
sprzęt pływający. W początkowym okresie zakład zatrudniał 4 pracowni
ków z miejscowych fachowców, specjalistów w produkcji, szczególnie 
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kajaków. Wartość produkcji w pierwszym roku wyniosła około 360 OOO zł. 
Stopniowo zakład rozszerzał swoją produkcję, a największy rozruch na
stąpił w 1962 r. Zwiększa się zatrudnienie, a produkcja rozszerza się 
na wyrób kajaków turystycznych, łodzi wiosłowo-motorowych, łodzi mo
torowych i żaglowych. Produkcja przede wszystkim przeznaczona jest 
na zaspokojenie potrzeb terenu województwa białostockiego, a nadwyżki 
PTTK rozprowadza na rynek krajowy. Warsztaty szkutnicze mieszczą 
się w obiektach Domu Turystycznego bez możliwości dalszej rozbudowy 
i zwiększenia produkcji i dlatego od 1964 r. dodatkowo wprowadzono 
produkcję kajaków systemem chałupniczym. W roku 1965 wartość pro
dukcji wyniosła 3 600 OOO zł, a zatrudnienie wzrosło do 35 osób. W roku 
1965 rozpoczęto budowę nowego zakładu, a po wybudowaniu produkcja 
wzrośnie do wartości 6 mln zł rocznie przy niezmiennym profilu pro
dukcji, który uzupełniono produkcją pamiątkarstwa. 

T a r t  a k P a ń s t w  o w y  w L i p  o w c u. Jednym ze starszych za
kładów przemysłowych w Augustowie niewątpliwie jest tartak w Li
powcu. Tartak został uruchomiony w okresie pierwszej wojny światowej 
przez niemieckie władze okupacyjne. Po wojnie, przejęty przez władze 
polskie, został upaństwowiony i stopniowo rozbudowany. W roku 1944 
w okresie działań wojennych i cofania się wojsk niemieckich został cał
kowicie zniszczony. Wartościowe maszyny i urządzenia uprzednio oku
pant wywiózł. Do odbudowy tartaku przystąpiono w 1946 r. Sporządzo
no 2 traki i niektóre urządzenia ze zlikwidowanego tartaku w Gibach. 

Tartak w Lipowcu uruchomiono w styczniu 1947 r. Dzięki temu, że 
na miejscu pozostało wielu pracowników, którzy pracowali przed wojną 
w tartaku w Augustowie - intensywnie przystąpiono do produkcji. Prze
de wszystkim przetarto pozostałe remanenty dłużyc i kłód z wycinki 
okresu wojennego, których sporo było nagromadzonych na placu tartaku 
i w bindugach. W 1947 r. przetarto 4800 mJ grubizny, w 1948 r. -
1 2  500 m3, a w 1949 r. - 20 OOO m3, z czego uzyskano ogółem 24 235 m3 
tarcicy, w tym 3085 m3 tarcicy eksportowej. Ogólna wartość produkcji 
globalnej w cenach porównywalnych wyniosła 28,5 mln zł. Szybkość 
odbudowy i uruchomienia tartaku była zasługą pełnej poświęcenia i ofiar
ności niewielkiej grupy starych robociarzy. Nie bez wpływu był aktywny 
udział założonego w 1947 r. koła Oddziału Związku Zawodowego oraz 
komórki PPR. Na tym by można zamknąć pierwszy okres - organizacji, 
odbudowy i rozpoczęcia produkcji tartaku. Dzięki wielu usprawnieniom, 
poprawie organizacji pracy, właściwemu nadzorowi i konserwacji ma
szyn i urządzeń zwiększyła się wydajność pracy, przy czym wielkość 
przetarcia wzrosła z 31 958 m3 w roku 1 950 do 52 533 m3 w roku 1955, 
osiągając w okresie 6 lat ogółem 253 554 m3 przetartego surowca i uzysku
jąc 178 700 m3 tarcicy wartości 216,9 mln zł w cenach porównywalnych. 
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Wzrosła rówmez poważnie produkcja tarcicy eksportowej, osiągając 
w omawianym okresie 50 114 m3, co stanowiło 28°/o ogólnie pozyskanej 
tarcicy. W tym okresie zwiększyło się znacznie wykorzystanie traków, 
zwiększyła się również dwukrotnie wartość produkcji na jednego pracow
nika w stosunku do lat 1947-1949. 

W roku 1953 powzięto decyzję budowy w Augustowie nowoczesnego 
zmechanizowanego tartaku o zdolności przetarcia 90 OOO m3 drewna rocz
nie. Ponieważ tartak otrzymywał zaledwie 30°/o drewna do przetarcia 
drogą lądową, a pozostałe 70fl/() drogą wodną, budowę nowego tartaku zlo
kalizowano nad zatoką Jeziora Białego, połączonego Kanałem August.ow
skim z licznymi jeziorami rozrzuconymi po Puszczy Augustowskiej, nad 
którymi jest kilkanaście bindug i składnic drewna. Całość rozbudowy 
tartaku obejmowała: piętrową halę traków, mechaniczną sortownię tar
cicy, magazyn suchej tarcicy, czterokanałową suszarnię o zdolności prze
suszenia 25 OOO m3 tarcicy rocznie i kilkanaście innych obiektów i urzą
dzeń, składających się na całość zakładu. Jednym z ciekawszych urzą
dzeń, któremu warto poświęcić kilka słów, jest basen przed halą o po
wierzchni 1400 m2 i kanały wodne kryte i otwarte długości 795 m b., 
w których 2850 m3 wody przetaczają cztery pompy przewałowe. System 
kanałów i basenu likwiduje dowóz kłód do hali wózkami manipulacyjnymi, 
gdyż z sortowni wodnej kłody za pomocą transportera wpadają do ka
nału, gdzie z prądem wody przetaczanej pompą przewałową płyną do 
basenu, a następnie za pomocą innych transporterów przesiewa się je 
do hali traków. Podobnie pryzmy po wyjściu z hali wpadają z rzutni do 
kanałów, które przechodzą pod halę z powrotem do basenu za pomocą 
przetoczeń wody pompami przewałowymi. W okresie zimy wodę w base
nie ogrzewa się parą doprowadzoną z kotłowni. 

Budowę tartaku rozpoczęto w 1954 r. Planowany koszt rozbudowy 
obliczono na 54 mln zł. Lata 1956-1960 były najtrudniejszym okresem 
w historii tartaku. Na okres ten przypada zgodnie z planem budowa 
wszystkich obiektów przemysłowych kosztem 30 680 tys. zł. Ponieważ 
odbudowa odbywała się na dotychczasowych użytkowanych placach 
i składach czynnego tartaku i przy stosunkowo dużej produkcji, nastrę
czało to wiele trudności, by w miarę postępu prac dla nowo rozpoczy
nających się budowli opróżniać place pod budowę i zaplecze budowy. 

Przewożono duże ilości tarcicy na dalsze place, a całe składowisko kłód 
przeniesiono na odległość około 700 m b. od hali traków. Dotychczasowe 
kolejki dojazdowe i wyjazdowe starej hali traków odcięły budowane 
obok warsztaty mechaniczne, trafostacje, basen i kanały oraz niwelacja 
placów. Zakładano prowizoryczne tory objazdowe, co zmuszało do zatrud
nienia dodatkowych pracowników, by założenia planowe, które wynosiły 
przeciętnie w tym okresie 46 700 m3 rocznego przetarcia, były wykonane. 

Z kolei pociągnęło to za sobą podrożenie kosztów produkcji. W takiej 
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sytuacji, gdy cały teren tartaku był jednym placem budowy, nie mogło 
być mowy o ulepszeniu w procesach produkcji ani o wzroście produkcji, 
niemniej jednak przy olbrzymim wysiłku całej załogi pracą trzech sta
rych i zużytych traków uzyskano przeciętną roczną planowaną produkcję 
46 700 ma przetarcia i pozyskano 8264 m3 tarcicy eksportowej. Poza 
tym w tym trudnym okresie tartak zwiększył produkcję sortymentów 
wysokowartościowych, jak planki okrętowe, tarcica lotnicza i na drabiny 
strażackie, tarcica portowa i szkutnicza, podkłady kolejowe i inne, a mię
dzy innymi rozpoczęto produkcję poszukiwanej tarcicy cienkiej grubości 
12, 1 3  i 15 mm na opakowania. Pomimo dużych utrudnień w bieżącej 
produkcji z racji oddawania pod budowę coraz to nowych placów plany 
roczne produkcji były wykonywane, całość przetarcia w tym okresie wy
niosła 233 553 m3, a pozyskanie tarcicy - 166 908 m3, w tym 41 323 m3 
tarcicy eksportowej. Wartość produkcji globalnej w cenach porównywal
nych wynosiła 222,5 mln zł. 

Dobry jakościowo surowiec, prawidłowe i dobre przetarcie, właściwa 
konserwacja tarcicy, produkcja cennych sortymentów, takich jak planki 
okrętowe, tarcica lotnicza i na drabiny, a szczególnie produkcja tarcicy 
cienkiej, dały możliwość uzyskania wysokiej ceny jednostkowej jednego 
metra sześciennego pozyskanej tarcicy, co w rezultacie dodatnio wpły
nęło na wyniki ekonomiczno-finansowe. 

Wykazane osiągnięcia w latach 1956-1960 zawdzięcza tartak starej, 
zahartowanej, zdyscyplinowanej, uświadomionej i pełnej poświęcenia za
łodze oraz personelowi inżynieryjno-technicznemu, który stale czuwał 
nad często zmieniającymi się warunkami pracy i odpowiednio ustawiał 
organizacyjnie poszczególne cykle produkcyjne. 

W następnej 5-latce, to jest w latach 1961-1965, trwała dalsza rozbu
dowa tartaku, jednak już na początku 1962 r. zostały przekazane do użytku 
najważniejsze obiekty. Wzrosła wielkość przetarcia z 43 122 m3 w 1 961 r. 
do 64 682 m3 w 1963 r. Nastąpił również poważny wzrost produkcji tarcicy 
eksportowej z 12 419 m3 w 1961 r. do 23 275 m2 w 1963 r. W okresie trzech 
lat wyprodukowano 51 507 m3 tarcicy eksportowej, osiągając 46�/o w sto
sunku do ogólnej produkcji tarcicy. Wartość produkcji za okres trzech 
lat wyniosła 168,3 mln zł. Zwiększyła się również znacznie wydajność 
materiałowa do wysokości 72,�/o, a trakogodzina z 3,70 m3 w roku 1961 
do 5,61 m3 w 1963 r. W okresie od roku 1947 do 1 965 przetarto łącznie 
816 071 m3 drewna i uzyskano 579 540 m3 tarcicy, w tym 195 805 m3 
tarcicy eksportowej. Wartość produkcji globalnej za ten okres wyniosła 
779,6 mln zł według cen porównywalnych. Do końca 1965 r. na rozbudo
wę tartaku poniesiono nakłady w wysokości 48 mln zł, przy czym rozbu
dowa jeszcze nie została całkowicie zakończona. 

Tartak wybudował również osiedle przyzakładowe, składające się 
z 45 domów o 196 mieszkaniach, w tym w ramach rozbudowy wybudo-
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Ryc. 1. A u g u s t  6 w. Zabudowania Wytwórni Tytoniu Przemysłowego w Augustowie. 

wano 1 1  domków kosztem 5 mln zł. Ponadto w osiedlu czynne są i utrzy
mane przez tartak: przedszkole, świetlica dziecięca i klub. Czynna jest 
tam również pełna szkoła podstawowa, w budowie której udział tartaku 
wynosi 250/o ogólnej wartości, jest poczta, przychodnia lekarska, są 3 
sklepy oraz stała komunikacja miejska między miastem a osiedlem. 

O dobrej pracy tartaku świadczy fakt, że w 1954 r. za najlepsze wyni
ki techniczno-ekonomiczne we wspózawodnictwie międzyzakładowym 
tartak otrzymał pierwsze miejsce w kraju i sztandar przechodni Zarządu 
Głównego Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu 
Drzewnego. W latach 1956-1960 tartak utrzymał się na III miejscu, 
a w latach 1961-1963 wysunął się znowu na I miejsce, za co otrzymał 
dyplom uznania i proporzec przechodni. Również sprawnie działa NOT 
i Klub Techniki i Racjonalizacji, dzięki czemu wprowadzono sporo uspraw
nień w procesach produkcyjnych, a zastosowanie ich dało oszczędności 
ponad 95 tys. zł. Zastosowanie tańszych, a nie gorszych materiałów przy 
urządzaniu placów i dróg dało oszczędność 900 tys. zł. 

Od 1956 r. zatrudnienie utrzymuje się prawie na stałym poziomie 
i wynosi 240 osób. Wśród tej licznej załogi są tacy, którzy pracują w tar
taku po kilkadziesiąt i kilkanaście lat. Jest to załoga ofiarna, zdyscypli
nowana, wyrobiona społecznie, dbająca o swój zakład, chętna do podej-
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mowania współzawodnictwa, czynów i pracy społecznej, która może po
służyć za przykład innym zakładom na terenie miasta Augustowa. 

F e r m e n t o w n i a T y t o n i u w A u g u s t o w i e. Założenia pla
nu 6-letniego na lata 1 9 50-1 955 przewidziały budowę wielu zakładów 
przemysłowych w kraju. W planie tym zwrócono uwagę na takie mo
menty, by niektóre zakłady bndować w miejscu lub w bliskości bazy 
surowcowej potrzebnej d.o produkcji. Jednym z takich zakładów prze
widzianych w planie była Fermentownia Tytoniu w Augustowie. Zlo
kalizowanie tego zakładu w Augustowie nie było przypadkowe, bowiem 
w powiecie augustowskim już od 1925 r. na szeroką skalę uprawiano ty
toń. Tysiące plantatorów, rozsianych po całym powiecie i wyspecjal!zo
wanych dzięki gorzkim nieraz doświadczeniom w uprawie i odpowiednim 
przygotowaniu liści tytoniowych do sprzedaży posiadających odpowiednie 
warunki do suszenia liści gwarantowały w pełni rozwój zakładu. Decy
dującym momentem było ró\vnież i to, że w powiecie augustowskim po
wierzchnia uprawy tytoniu wynosiła ponad 20"/o całej powierzchni objętej 
przez Wytwórnię Tytoniu, to jest całego województwa białostockiego 
oraz nieznaczną powierzchnię województw olsztyńskiego i warszawskiego. 

Budowę fermentowni rozpoczęto w 1950 r. i zakończono sam zakład 
produkcyjny w 1952 r. Ponieważ budowę i wykończenie prowadzono 
segmentami, więc już w 1 951 r. dokonano wykupu uprawy tego roku 
i w części budynku produkcyjnego rozpoczęto fermentację liści tytonio
wych w pierwszych komorach. W 1 953 r. wybudowano dalsze trzy komory 
fermentacyjne. Poza pomocniczymi obiektami, takimi, jak garaże, war
sztaty i trzy budynki mieszkalne, żadnych robót budowlanych ani też 
zmiany urządzeń do 1957 r. nie prowadzono. Od 1957 r. rozpoczęła się 
modernizacja zakładu. Pierwszym posunięciem, które miało zwiększyć 
produkcję, był montaż dwóch proktorów urządzenia automatycznego. 
W tymże roku zmontowano trzeci proktor oraz urządzenie pneumatyczne 
i podnośniki transportowe. W 1959 r. przy zakładzie wybudowano budy
nek awaryjny mieszkalno-biurowy i przeniesiono wszystkie agendy wraz 
z dyrekcją, która mieściła się w Ełku, oddalonym od Augustowa o 46 km, 
gdzie żadnych obiektów produkcyjnych tytonio,;,')'ch nie było. W 1961 r. 
dobudowano dalsze 3 komory fermentacyjne, a w 1 962 r. zainstalowano 
urządzenia do przecinania i żyłowa nia liści tytonio,;,')'ch. Rok 1 963 przy
niósł dalsze usprawnienia, to jest częściową automatyzację linii produk
cyjnych, a następne lata - mechanizację·  transportu pionowego liści 
tytoniowych. Zakład w dalszym ciągu będzie modernizowany. Zakłada 
filę zastosowanie telewizji przemysłowej oraz pełnej mechanizacji tran
sportu poziomego. 

Wytwórnia przez dłuższy okres nie miała własnych magazynów i bo
rykała się z trudnościami składowania liści tytoniowych. Wynajmowanie 
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wolnych magazynów nastręczało sporo kłopotu i zwiększało koszty pro
dukcji na skutek opłacania dzierżawy oraz dodatkowych kosztów tran
sportu. W 1962 r. wybudowano i oddano do użytku odpowiednich rozmia
rów magazyn składowy przy fermentowni, a nieco wcześniej obiekt 
przeznaczony do wykupu liści tytoniowych. 

Fermentownię według założeń budowano na maksymalną produkcję 
2880 ton produkcji gotowej. jednak z każdym rokiem produkcja wzra
stała i w ciągu ostatnich kilku lat fermentownia dawała przeciętnie rocz
nie 1 0  333 tony produkcji gotowej. Rozwój Wytwórni - zarówno w goto
wej produkcji, jak i w przygotowaniu surowca tytoniowego - obrazują 
poniższe liczby: w 1951 r. wyprodukowano 1 117 ton gotowych wyrobów 
wartości 13,3 mln zł, a już w 1965 r. - 1 0  333 tony wartości 336 mln zł, 
w tym wartość produkcji eksportowej wynosi 60,5 mln zł. Ze wzrostem 
produkcji wzrastało równ'ież zatrudnienie. Fermentownia jest zakładem 
sezonowym; wobec czego sezonowe wahania w zatrudnieniu są dość znacz
ne. W naszym wypadku przyjmujemy za podstawę zatrudnienie średnie. 
W 1951 r. Wytwórnia zatrudniała 264 osoby, a w 1 965 r. - 639 

osób. Również stopniowo wzrastała powierzchnia uprawianego tytoniu. 
W 1 951 r. uprawiano tytoń na obszarze 1565 ha, a w 1965 r. na ob
szarze 5204 ha, przy czym jakość odmian również radykalnie się zmieniła. 
W 1 951 r. tytonie machorkowe uprawiano na obszarze 1065 ha, a tytonie 
papierosowe na obszarze 500 ha. W 1965 r. tytonie machorkowe uprawia 
się na obszarze 1202 ha, a papierosowe na obszarze 4002 ha. 

Plantatorzy tytoniu powiatu augustowskiego w ciągu ostatnich 1 0  lat, 
to jest 1956-1965, otrzymali za liście tytoniowe 481,6 mln zł i udział 
powiatu wynosił około 35,5"/o ogólnych wypłat plantatorskich. Najniższy 
dochód plantatorów · powiatu augustowskiego z uprawy tytoniu był 
w 1 961 roku, bo wynosił tylko około 34 mln zł, najwyższy natomiast przy

padł na rok l 963 - ponad 85 mln zł i 1964 r. około 82,5 mln zł. 
W ostatnim roku (1965) plantatorzy powiatu augustowskiego otrzymali 
tylko 38,6 mln zł. Na tak duży spadek wpłynęło zmniejszenie areału 
uprawy o 233 ha oraz rozpowszechnienie się zarazka tytoniowego, który 

znacznie obniżył jakość liścia tytoniowego. Największy areał uprawy 

tytoniu w powiecie augustowskim przypadł na 1 964 r. i wynosił 1578 ha, 

co stanowiło 30,3"/o areału całego okręgu. W 1965 r. dla powiatu zniżono 

areał do 1 345 ha i stanowiło to 25,9"/o ogólnego areału okręgu. 
Fermentownia poza zakładem w Augustowie posiada kilka stacji wy

kupu, między innymi na miejscu oraz w Prostkach, Suwałkach, Ełku, 

Sokółce i innych miejscowościach. Fermentownia w Augustowie jest 

trzecim co do wielkości zakładem tego typu w kraju. Fermentownia 

w okresie kampanii pracuje na dwie zmiany, a w okresie największego 
nasilenia ·- nawet na trzy zmiany. Za wyniki produkcyjne i ekonomiczne 
fermentownia kilka razy zdobywała I miejsce we współzawodnictwie 
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Ryc. 2. A u g u s t  6 w. Dom socjalno-bytowy pracowników Wytwórni Tytoniu Pr7.e
mysłowego w Augustowie. 

międzyzakładowym. Załoga w każdym roku wypracowuje poważne fun
dusze zakładowe, z których pewną część przeznacza się na cele socjalno
-bytowe. Przy fermentowni działa Klub Racjonalizacji i Usprawnień, 
którego działalność przyniosła wiele pożytku w pracy i poważne oszczęd
ności. 

Kierownictwo fermentowni troszczy się również o sprawy bytowe 
swoich pracowników, dowodem czego jest wybudowanie kilku domów 
mieszkalnych oraz piękny budynek hotelowo-rozrywkowy, oddany do 
użytku w 1965 r. Wartość majątku trwałego Wytwórni Tytoniu Przemy
słowego na koniec 1 965 r. wyniosła 107,1 mln zł. 

Każdy zakład w pewnym stopniu wpływa na aktywizację terenu przez 
samo zatrudnienie pewnej ilości ludzi, fermentownia w Augustowie wpły
wa natomiast na aktywizację dwiema drogami: przez zatrudnienie oraz 
bezpośrednio na wieś - przez zwiększenie obszaru, uzyskiwanie więk
szych plonów i wyższych gatunków, co wiąże się ze wzrostem dochodu 
ludności wiejskiej. Sukcesy te są możliwe do osiągnięcia dzięki poradom 
wysoko kwalifikowanego personelu technicznego, z czego plantatorzy 
augustowscy mogą korzystać. 
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F a b r y k  a O b  u w i a w A u g u s t  o w i e. Fabryka ta jest jednym 
z najmłodszych i zarazem większych zakładów przemysłowych w Augu
stowie. Uruchomiona w roku 1957 na terenie byłych koszar w budynku, 
który wybudowano dla mającej tu powstać fabryki tworzyw sztucznych. 
Ze względu na walory turystyczno-wypoczynkowe Augustowa władze 
terenowe czyniły starania, by zaniechano uruchomienia takiej produkcji. 
Na skutek interwencji przemysł chemiczny zaniechał uruchomienia pro
dukcji tworzyw sztucznych, nie zrezygnował jednak z przebudowanych 
budynków i w zamian .zamierzał uruchomić produkcję farb i lakierów, 
co w skutkach wpłynęłoby niekorzystnie na otoczenie. Szczególnie około 
500 m3 na dobę ścieków wpuszczonych do jezior, które zniszczyłyby na
turalne warunki przyrodnicze Augustowa. Dlatego też uchwałą Prezy
dium WRN w Białymstoku z maja 1 957 r. utworzono przedsiębiorstwo 
państwowe pod nazwą „Augustowskie Zakłady Skórzane Przemysłu Te
renowego" z siedzibą w Augustowie. Działalność swą rozpoczęło przed
siębiorstwo z dniem l.VI. 1957 r., a zakres działania obejmował: pro
dukcję mechaniczną obuwia dziecięcego i młodzieżowego, produkcję 
ręczną obuwia wartowniczego, wyjściowego obuwia męskiego oraz usługi 
z branży skórzanej. Ponieważ mechaniczna produkcja obuwia była no
wością i na naszym terenie nie miała żadnych tradycji, przeto zachodziła 
konieczność wyszkolenia pierwszej partii przyszłych pracowników fa
bryki i w tym celu zorganizowano warsztat szkoleniowy mechanicznej 

Ryc. 3. A u g u s t ó w. Dom mieszkalny dla pracowników Wytwórni Tytoniu Prl.P
mysłowego w Augustowie. 

44 Studia i materiały 
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produkcji obuwia dziecięcego oraz wa rsztat produkcji ręcznej w jednym 

z drewnianych budynków pokoszarowych. Zespół techniczny stanowili 

byli pracownicy Radomskich Zakładów Obuwia w Radomiu. Pierwsi 

członkowie załogi na warsztacie produkcji mechanicznej stanowili nie

znaczną grupę osób miejscowych, przeszkolonych na trzymiesięcznym 

kursie w Starogardzkich Zakładach Skórzanych w Starogardzie w Gdań

sku. Załoga warsztatu produkcji ręcznej byli to szewcy augustowscy. 

W czerwcu 1 9 57 r. zakład wykonał 352 pary obuwia wartości w cenach 

zbytu 221 800 zł. Z ogólnej liczby obuwia wykonano butów filcowych 

wartowniczych 304 pary, półbutów męskich 26 par i wiatrówek męskich 

22 pary. W czerwcu przedsiębiorstwo zatrudniało 45 pracowników, w tym 

35 robotników. W 1957 r. przedsiębiorstwo wyprodukowało 4553 pary 

obuwia, na które składały się sandały dziecięce, obuwie męskie i filce 
wartownicze. Wartość produkcji tego roku według cen zbytu wyniosła 

1901,2 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 32 pracowników, w tym 

25 robotników produkcyjnych. 

Rok 1958 był okresem, w którym przedsiębiorstwo miało rozpocząć 

produkcję na podstawie planu gospodarczego, początkowo jeszcze na pro

wizorycznym warsztacie szkoleniowym i warsztacie produkcji ręcznej, 

ale już od marca - zgodnie z założeniem - miał być wykończony adapto-

Ryc. 4. A u g u s t ó w. Taśma produkcyjna Fabryki Obuwia w Augustowie. 



ROZWÓJ PRZEMYSŁU l RZEMIOSŁA 691 

Ryc. 5. A u g u s t  6 w. Prasa do sklejania obuwia Fabryki Obuwia w Augustowie. 

wany budynek produkcyjny i usługowo-magazynowy z kompletnym wy

posażeniem do mechanicznej produkcji obuwia. Miał to być obiekt no

woczesny o dwóch taśmach montażowych. W 1958 r. wyprodukowano 

93 300 par obuwia przy zatrudnieniu 176 osób. Dopiero w roku 1959 za

kończono adaptację budynków produkcyjnych i zakład mógł przystąpić 
do planowej produkcji. Rok 1959 zamknięto produkcją 243 700 par obuwfa 

wartości 20 874 800 zł przy zatrudnieniu 281 pracowników, w tym ro

botników 246. 

W III kwartale 1960 r. zakład został przejęty przez przemysł skórzany 

zarządzany centralnie, a patronat nad zakładem objęły Starogardzkie Za
kłady Obuwia. Zadania produkcyjne na 1961 r. zakładały wykonanie 268 
tys. par obuwia wartości 31 402 600 zł przy zatrudnieniu 265 osób, w tym 

robotnicy produkcyjni 221 osób. Wykonano 274 200 par obuwia wartości 

32 181 800 zł przy średnim zatrudnieniu 265 osób, w tym robotnicy pro
dukcyjni 219 osób. Zadania produkcyjne i środki na rok 1961 były usta

lone na jedną zmianę. Załoga osiągała dobre wyniki. Zaopatrzenie i zbyt 

uległy znacznej poprawie. Po raz pierwszy wypracowany chociaż symbo
liczny, bo liczący tylko 1600 zł fundusz zakładowy. 

W 1962 r. nastąpił dalszy rozwój zakładu. Uruchomiono drugą zmianę 
produkcyjną. Zadania produkcyjne na 1962 r. zakładały wyprodukowa-

44• 
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Ryc. 6. A u g u s  t 6 w. Spółdzielnia Pracy „Kobieta" w Augustowie. 

nie 572 200 par obuwia wartości 50 640 900 zł przy zatrudnieniu 434 osób, 

w tym robotników produkcyjnych 382. Wykonanie zadań - 576 800 par 

wartości 51 129 200 zł przy średnim zatrudnieniu 440 osób, w tym ro

botników produkcyjnych 383 osoby. Od roku 1963 i w latach następnych 

produkcja i jej wartość oraz zatrudnienie stopniowo wzrastały i prze

kroczyły plany produkcyjne. Również z każdym rokiem wzrastały, i to 
dość znacznie, wypłaty z funduszu zakładowego. W 1963 r. wypłaty 

z funduszu zakładowego wzrosły do kwoty 324 OOO zł. Ostatni rok planu 

5-letniego, to jest rok 1963, był szczególnie trudny, ponieważ powstały 
trudności z zaopatrzeniem w skóry garbowane. Plan zakładał wyprodu

kowanie 972 300 par obuwia wartości 100 227 900 zł przy zatrudnieniu 

593 osób, w tym robotników produkcyjnych 536. Wykonanie - 977 400 
par wartości 101 706 100 zł przy zatrudnieniu 706 osób, w tym robotni
cy produkcyjni 550 osób. Kobiety stanowią 670/o załogi zakładu. 

Kierownictwo fabryki nie tylko troszczy się o rozwój zakładu, ale 

troszczy się również o warunki bytowe swoich pracowników, dowodem 

czego jest udzielanie bezzwrotnych pożyczek z funduszu mieszkaniowego 

wyróżniającym się pracownikom na wkłady mieszkaniowe w budownic
twie spółdzielczym w wysokości do kilkunastu tysięcy złotych. Jest to 

korzystne dla obu stron, gdyż zakład zabezpiecza mieszkania większej 

ilości swoich pracowników, pracownik zaś, otrzymujący pewną kwotę, 
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łatwiej może zdobyć mieszkanie, a jednocześnie nabiera zaufania do za
kładu i kierownictwa, co zacieśnia więź między obiema stronami. 

Do zakładów przemysłowych w Augustowie należy również zaliczyć 
piekarnię mechaniczną o zdolności produkcyjnej 10 ton na dobę, mle
czarnię o zdolności przerobowej 30 OOO litrów mleka na dobę oraz war
sztaty mechaniczne Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Prócz tego istnieją 
na terenie powiatu trzy młyny i tartak w Sztabinie, które spełniają czyn
ności usługowe dla okolicznej ludności. 

Uzupełnienie przemysłu stanowi dla powiatu rzemiosło, które odgry
wa poważną rolę w życiu gospodarczym powiatu przez świadczenie usług 
ludności. Rzemiosło przeszło i nadal przechodzi pewną ewolucję. Niektóre 
z tradycyjnych zawodów, jak szewstwo, krawiectwo i kołodziejstwo nie 
są już zawodami atrakcyjnymi, a wyroby ich wypiera masowa produkcja 
fabryczna, która jest stosunkowo tańsza od produkcji ręcznej. W zamian 
tworzą się nowe zawody, jak elektrotechnika, elektromechanika, teleko
munikacja, wulkanizatorstwo, które w okresie międzywojennym mało 
lub w ogóle nie były znane. 

W końcu 1965 r. w powiecie augustowskim czynnych było 427 zakła
dów rzemieślniczych różnych branż, w tym prywatnych 354, a ogólne za
trudnienie wynosiło 592 osoby. Rzemiosło na przestrzeni minionych 
20 lat, szczególnie rzemiosło prywatne, przechodziło zarówno okresy 

Ryc. 7. A u g u s t ó w - J� i p o w i e c. Hala traków w tartaku. 
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Ryc. 8. A u g u s t ó w  - L i p  o w i e c. Urządzenie tzw. „korowarka" w tartaku 

w Lipowcu. 

rozwoju, jak i większego zahamowania. Zahamowania wynikły z trudności 

materiałowych, gdyż z przydziałów materiałowych \V pierwszej kolejności 

korzystało rzemiosło uspołecznione. Obecnie rzemiosło prywatne korzysta 

z wielu udogodnień i ma warunki do szybkiego rozwoju dla dobra ludności 

miasta i powiatu. 

Teren powiatu augustowskiego jest słabo uprzemysłowiony. Wszyst

kie większe zakłady przemysłowe znajdują się na terenie miasta Augu

stowa. Zakłady istniejące poza Augustowem są nieliczne i mają charakter 

usługowo-przemysłowy. Na 8686 osób zatrudnionych w gospodarce uspo

łecznionej w roku 1965 - w przemyśle i rzemiośle pracowało 2200 osób, 

co stanowi 25, 3°/o ogółu zatrudnionych w powiecie. Cały przemysł i rze
miosło powiatu augustowskiego pracuje wykorzystując surowce miej
scowe, co stwarza gwarancje jego dalszego rozwoju i oparte jest na zdro

wych przesłankach ekonomicznych. Dalszy rozwój gospodarczy w Augu

stowie i powiecie powinien iść w kierunku rozwoju nowoczesnego prze

mysłu hotelarskiego i bazy turystycznej. Przemysł ten można oprzeć na 

miejscowej wyspecjalizowanej produkcji żywności w stanie surowym 
i przerobionym, a także na nowoczesnych, wysoko wydajnych usługach. 

Przemysł ten może się rozwijać nie tylko w sezonie letnim, ale także 

zimowym, czemu sprzyjają wyjątkowe warunki klimatyczne i zdrowotne 

Pojezierza Augustowskiego. 
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P E 3 IO M E  

B Me1K,11yBoeHHbtj;'1 nep110.'1 Ha Tepµ1rrop11H nooina Asryc1os 1nie.:iocb TOJibKO 

0,!1HO npOMb!UJ.1eHHOe npe,ll.IIPMJ'lTIIe. a JDieHHO JieconH.1bHblii 3aso;i; - B CB.fl311 

c 60Jiblll11:11 JieCHb1111 Ko:vmJ1eKc0:.r. Bofrna ;iose,1a ;ao pa3pyweHH.fl noBHTOBoro ropo,!1a 

n onycToil!eHJJFi uacejjeH11R. }13 16.000 JK11Te.Tici1 r. Asryc·woa - nocJie noeHHbIX ,!1e1'1-

CTB111�1 B03BpaTH.i!OCb BCero 4.500 'ICJIOBeK. Ha'!aJ'10Cb DOCCTaHODjjCHJie ropo.na Il 3KO

HOMl1'1CCKOfl JKl13Hl1. 0TCTpoeno pa3pylllCI!Hb!e BO spell!H BOCHHblX ,ll.ClICTBJ!lf OfrbeKTbl, 

Ma,11epu11311poBaHo 3acTpof1Ky ropo.na. OcttoEa!lo TaK)Ke npo)!hllllJieHHbie npe,11np11H

T1rn: 6pO,lll1JlbHaf! Ta6a'!HaH, cpa6p11Ka o6ysn, npe;:i:np1 !,9Tl'le CTPOllTeJ1bCTBa JI0,!10K, 

a TaK;>Ke KOOnepaTHB, npOl13BOARl.lll111 npe,11MeTbI napo;i.1roro H xy,110:1neCTBeHHOro 

pyKo,11e:mH. KpoMe Toro nocTpoeHo He6o.'lbll1He npe)1npHRTJHI ,'.IJIH n111.llesoi1 npo

Bb1lll.'leHHOCTH, 1\lYKOi\!OJlbHb!W TlOCTaB, i\IOJIO'IHY!O, KO.J16acuy10. MeXaHH'leCKYIO XJie6o

neKapH!O 11 11pynie. BoJ11>ura.n 'laCTb npOMbUll.Tiem;ocTl! B 3TOM pai1oue pa6aTaeT Ha 

l\•IeCTHOM Cb!pbe. 

KpoMe óOJibllll1X mm 111eHbll1HX npe;anp1.u1n1i1 npOH3BO,!ICTBeHHOf1 n nVImesołi 
npOMbIWJieHHOCTll H 8X0,!1RJ.llHXCH B As rycTOBe, H:IIeIOTC.fl eu.;e :11eHbW:-1e npOMblWJJ€HH0-

06cJiyJK11BaI01J..1He rrpe)1rrpHHTl!H Ha TeppV!TOPl1H n08.f!Ta - O):\HaKO B HHX pa6oTaeT 

TOJlbKO no HeCKOJibKO '!eJlOBeK. }13 OÓII.1ero qJ1CJia 8.686 TPYJ:iHJ.llv!XCll B 06061.lleCTBeH

HOM X03.f!HCTBe Ha TeppHTOPHl'I IlOBHTa - B 1965 rOlJ.Y B pe:.1ec,1e H rrpOMb!WJleHHOCTl1 

pa60T!lJ10 2.200 '!eJIOBeK, '!TO COCTas.1ReT 25,3°/o 061.llero 'IJJC.rra TPYAfl!.1�11XCfl B MaC

WTa6e scero nODHTa. 

S U M  M A R Y  

In the between-war period only one industrial enterprise, namely a sawmill, 

existed in the region of Augustów, its localisation there being dictated by a vast 

!ocal forest-erea. During the war the district-town of Augustów was destructed 

and abandoned by its population. From the total pre-war number of its inhabi

tants which was 16 thousand, only 4.500 people carne back after the war. They 

have began the reconstruction of the town as well as of its economic life. The fol

lowing new industrial establishments have been organized: a tobacco fermentation 

works, a shoe factory, an enterprise producing floating equipment and a co-operative 

manufacturing typical of folk-art as well as other artistic objects. Besides the 

above-mentioned other small enterprises related with alimentary industry have 

been set up in the region, such as for instance: a mill, a dairy, a mechanical bakery, 

a park butcher's shop and the like. The regional industry is based in majority on 

the local raw-materials. Besides the major and minor enterprises industrial as 

well as alimentary, which are concentrated in the town of Augustów, there exist, 

too, same smaller industrial and service-rendering establishments, but they usually 

employ only a small number of workers. In 1965, the total number of the people 

employed in the socialized economic sector of the region \vas that of 8.686, 2.200 

of them working in craft and industry, and the latter figure constitues 25.3 per cent 

of the total number in the scale of the whole district. 





HENHYK Zoz1:mNNtCKI 

RYBOŁÓWSTWO NA POJEZIERZU AUGUSTOWSKIM 

PhI6oJioacTBO ABrycTOBCKoro II003epbSI 

Fishery :in the Augustów Great Lakes Region 

Rybołówstwo na terenie powiatu augustowskiego jest rybołówstwem 
wyłącznie na wodach otwartych. Nie ma na terenie powiatu gospodarstw 
stawowych, prowadzących cały cykl rozwojowy hodowli karpia. Właści
cielem wód jest skarb państwa i gromadzkie rady narodowe. Gospodarką 
rybacką na jeziorach skarbowych (pow. 3592 ha) administruje przedsię
biorstwo państwowe z resortu Ministerstwa Rolnictwa - Państwowe 
Gospodarstwo Rybackie Augustów; na dwóch obiektach (Jezioro Tajno 
pow. 235,60 ha i Jezioro Kruszewo pow. 27,73 ha) Państwowe Gospo
darstwo Rybackie Rajgród, a na rzekach Biebrzy i Netcie Polski Zwią
zek Wędkarski. 

W okresie międzywojennym rybołówstwem na Jeziorach Augustow
skich administrowała Dyrekcja Lasów Państwowych oprócz jezior: 
Kolno o pow. 270 ha, które należało do prywatnego majątku Kolnica, 
część jeziora Tajno o pow. 70 ha stanowiło własność prywatną i jeziora 
gromadzkie Kruszewo, Suchorzeczka pow. 6,48 ha, Jeziorki pow. 9,74 ha, 
Reszki pow. 8,92 ha i Kukowo pow. 12,23 ha. W tym okresie rybołówstwo 
na jeziorach państwowych wydzierżawiano osobom prywatnym, a od ro
ku 1936 na jeziorach położonych w pobliżu miasta Augustowa (Necko, 
Rospuda, Białe, Długie, Sajno, Jeziorko Sajno, Staw Sajenek, razem 
1804 ha) gospodarka rybacka miała własną administrację przy Państwo
wym Nadleśnictwie Augustów. W chwili obecnej poza jeziorami państwo
wymi znajdują się w dalszym ciągu na terenie powiatu jeziora gro
madzkie (Jeziorki, Reszki, Suchorzeczka i Kukowo). 

Jeziora augustowskie należą przeważnie do typu rynnowego z liczny
mi głęboczkami, w lwiej części o kierunku równoleżnikowym, o stosun
kowo dużej głębokości. dochodzącej do ponad 40 m. Jeziora Serwy, Tobo
łowo i Szlamy mają kierunek z południa na północ. Jeziora położone 
na zachód od jeziora Serwy należą do dorzecza Wisły, położone na wschód 
od tego jeziora - do dorzecza Niemna, samo jezioro Serwy położone 

�6J'H 
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jest na dziale wodnym i zasila Kanał Augustowski w wodę, która do
prowadzona kanałem Suchorzeczką, rozchodzi się v..T dwóch kierunkach: 
spławu drzewa i do celów rosnącego z każdym rokiem ruchu turystycz
wschodnim i zachodnim. Jeziora zasilane są głównie wodą opadową, 
w mniejszej mierze wodą rzeczną i źródlaną. 

Wykaz jezior, administrowanych w powiecie augustowskim przez 
Państwowe Gospodarstwa Rybackie z podaniem powierzchni i maksy
malnych głębokości: 

L. 

p. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Nazwa 
jeziora 

I , . 

I i , Adminis-
1.Vlaks. 1 • 

, Po\v. w ha11 , , I tru1e 
i głębokosc I P.G.Ryb. 

Blizno 1 
BEzenko i' 
Busznica 
Białe 
Długie 1 
Gorczyca i 
Jeziorko 

240,38 

39,12 

50,81 

487,72 

163,07 

20,59 

69,05 

26,-

16,8 

46,-

30,-

12,-

3,5 

26,-

I
A , I ugusto\\'· 

Sajno 

8 . -Kolno 269,26 

21,46 

8,02 

3,2 

6,-

4,2 

IS,-

9 Krzywe 
10 Kruglak 

1 1  Mika-

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

szew o 
Mika

szówek 
Necko 
Orlev.ro 
Pobojno 
Paniewo 
Rospuda 
Sajno 
Staw 

Sajenek 
Studzie- I 
niczne j 

Staw 1 

Wojciech 
Serwy 
Szlamy 
Toboło-

wo 
Tajno 
Krusze-

\YO 

125,76 

17,28 

411,25 

27,42 

24,77 

41,84 

107,25 

530,86 

34,54 

254,43 

22,09 

460,27 

78,-

86,48 

235,60 

27,73 

! -1 Razem: 3855,05 

4,7 

25,-

4,7 

6,2 

1 1,-

10,5 

27,-

12,-

30,-

3,-

41,5 

4,6 

9,5 

5,2 

6,-

Rajgród 
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Jeziora augustowskie w większości (65%) służą jako drogi wodne; 
trasę Kanału Augustowskiego wykorzystuje się do żeglugi pasażerskiej, 
spławu drzewa i do celów rosnącego z każdym rokiem ruchu turystycz
nego. Ruch turystyczny opanował w ostatnich latach prawie wszystkie 
jeziora. Położenie wśród lasów iglastych, dostępne piaszczyste brzegi, dużo 
miejsc plażowych i dobre miejsca do kąpieli czynią Pojezierze Augastow
skie terenem, który ściąga liczne rzesze turystów i wycieczkowiczów. Te 
specyficzne warunki mają olbrzymi wpływ na gospodarkę rybną i na 
sam rybostan. 'Wzmagający się z każdym rokiem wielki ruch turystyczny, 
dużo taboru pływającego na jeziorach nie sprzyjają rozwojowi i zwię
kszaniu się rybostanu. Gospodarka rybacka w tych warunkach jest dość 
trudna, a trzeba się liczyć z tym, że wydajność ryb z 1 ha musi co roku 
wzrastać. Wysiłki administracji gospodarki rybackiej w tych warunkach 
skierowane są przede wszystkim na gatunki ryb łososiowatych - sielawę 
i stynkę, które są mniej wrażliwe na ten bezustanny ruch na wodzie 
i które nie są dostępne dla wędkarzy. 

W wodach Augustowszczyzny występuje wiele gatunków ryb - za
równo drapieżnych, jak i spokojnego żeru. Gatunki ryb, które występują 
masowo i stanowią o rentowności gospodarki rybackiej, to sielawa, wę
gorz, szczupak, lin, leszcz, płoć, okoń, stynka, ukleja, karp, krąp, karaś, 
jaź, miętus i j azgarz. Obok nich '''ystępują w małych ilościach sieja, 
sandacz, sum, boleń, kleń, jelec, wzdręga, poza tyn1 w niewielkich iloś
ciach występuje rak. Pod względem ichtiofauny podział jezior augu
stowskich przedstawia się następująco: 

Jeziora typu leszczowego: Sajno, Jeziorko Sajno, Staw Sajenek, Mi
kaszewo, Mikaszówek, Białe, Długie, Rospuda, Paniewo, Necko. Tobołowo, 
Tajno, razem 1 2  jezior o powierzchni 2310,70 ha. 

Jeziora typu sielawowego: Serwy, Blizno, Studzieniczne, Busznica, 
razem 4 jeziora o powierzchni 1005,89 ha. 

Jeziora typu ·linowo-szczupakowego: Blizenko, Gorczyca, Kolno, Krzy
we, Kruglak, Orlewo, Pobojno, Staw Wojciech, Szlamy, Kruszewo, razem 
10 jezior o powierzchni 538,46 ha. 

Eksploatuje się jeziora przez przeprowadzanie połowów ryb i sprzęt 
trzciny. Sprzęt rybacki można podzielić na 2 grupy: sprzęt cichego po
łowu, tzw. sprzęt stawny i sprzęt ciągniony. Do sprzętu rybackiego staw
nego należy sprzęt pułapkowy - mieroże, żaki, kozaki, paciorkowce 
i prze.stawy węgorzowe; sprzęt ścienny ,_ wszelkiego rodzaju wontony: 
leszczowe, siela\vo\vl:, okoniowo-płocio\ve, ukJejowe oraz drygawice szczu
pakowe i leszczowe. Sprzęt ciągniony: niewody, przywłoki oraz jazgar
niki. Do odłowu węgorza stosuje się także sznury węgorzowe. Poło"'Y 
przeprowadza się przez cały rok i w zależności od pory roku zmienia się 
sprzęt rybacki. Ograniczenia połowów dotyczą sprzętu ciągnionego oraz 
połowów przez straszenie i napędzanie przy stosowaniu drygawic, 
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Ryc. 1. A u g u s t  6 w. Jezioro Sajno. Lódź uźywana przez augustowskich rybaków. 

Czas ochronny ustawowo od 15 kwietnia do 31 maja, wg zarządzeń 
resortu - od 1 5  kwietnia do 31 lipca. W tym okresie nie przeprowadza 
się połowów sprzętem ciągnionym. Ochrona dotyczy także wymiarów ryb 
cenniejszych gatunków, jak szczupaka, leszcza, lina, węgorza, płoci, 
poza tym stosowania przy połowach sieci o określonej wielkości oczek. 
Do odłowów stynki i uklei używa się specjalnych gęstych niewodów 
albo przywłok o bardzo małych oczkach. W porze zimowej, kiedy jeziora 
pokryte są powłoką lodową, połowy przeprowadzane są głównie sprzę
tem ciągnionym - niewodami, rzadziej stosuje się także wontony czy 
drygawice przy cieńszej pokrywie lodowej. 

Kadra rybacka składa się z rybaków stałych (w Gospodarstwie Ry
backim Augustów jest ich 12), w porze zimowej przy odłowach sprzę
tem ciągnionym donajmuje się drugie tyle robotników sezonowych. Od 
tych ostatnich nie wymaga się wiedzy rybackiej, gdyż pełnią oni tylko 
funkcje siły roboczej. 

Kwalifikacje zawodowe rybacy zdobywali dotychczas jedynie poprzez 
praktykę i doświadczenie, a obecnie rybacy dokształcają się na kursach 
zawodowych. W Gospodarstwie Rybackim Augustów kursy ukończyli 
wszyscy rybacy. 

Do przewożenia ryb z dalszych jezior gospodarstwo ma samochód, 
z bliższych jezior ryby dowozi się łodziami, na większych jeziorach ry
bacy dysponują motorami przyczepnymi do łodzi. 
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W pierwszym okresie powojennym, tj. w latach 1945-1947, gospodar

ka rybacka na jeziorach przedstawiała się fatalnie. Wszystko było znisz

czone. Na skutek działań wojennych wyniszczenie rybostanu wynosiło 
700/o strat, brak było rybakówek, brak magazynów na ryby i sprzęt, brak 

sprzętu rybackiego. W lutym 1945 r. kiedy trwały jeszcze działania wo

jenne na pobliskich Ziemiach Odzyskanych, przystąpiono do organizowa

nia gospodarstwa rybackiego. Grupka rybaków z piszącym te słowa wy

ruszyła po niewód na Ziemie Odzyskane. Niewód przywieziono, choć 

olbrzymim kosztem, gdyż jeden z rybaków został zabity. Z trudem i wiel
kim wysiłkiem organizowano pracę, z każdym rokiem jednak były wi

doczne wyniki. Rybostan zaczął się poprawiać, wyniki płowów stawały 

się coraz lepsze. 

W latach 1948-1956 zaczął się okres normalnej gospodarki; przy

stąpiono do planowego gospodarowania. Wybudowano magazyny na sprzęt 

rybacki i ryby, zaopatrzono gospodarstwo w odpowiednie sieci, wyposa

żono rybaków w odzież ochronną, wybudowano
· 
pomieszczenie biurowe 

i mieszkania dla pracowników administracyjnych. Wprowadzono zarybia

nie jezior cennymi gatunkami, takimi jak węgorz, sielawa, lin i szczupak. 

Do roku 1950 rybołówstwem na jeziorach augustowskich administrowała 
Dyrekcja Lasów Państwowych, od tego roku do 1956 administacja nale
żała do resortu Ministerstwa PGR. W tym okresie, tj. w latach 1950-1956, 
zbyt intensywne odłowy (nie tylko na jeziorach augustowskich, ale i na 

Ryc. 2. A u g u s t  6 w. Jezioro Białe. Zespół rybacki w czasie połowu. 



-

Rok Sieja Siela-
wa 

1956 57 1 198 

1957 9 355 

1958 1 1  117 

1959 27 290 

1960 18 1 043 

1961 24 1 957 

1962 39 3 221 

1963 31 6 506 

1964 51 5 248 

1965 63 3 625 

Globalne ilości odłowów ryb w kg w ciągu ostatnich 10 lat (1936-1965) dla gosp. Augustów 
--

Wę- Szczu-
Lin 

Okoń Leszcz gorz pak jazg. 

---- -

598 8 345 3 731 7 769 8 64J 

576 6 013 2 376 4 383 7 052 

537 5 938 2 588 4 3 1 1  11 496 

277 9 839 4 733 5 802 11 271 

562 9 667 3 759 6 960 8 316 

1 326 10 039 4 147 5 887 8 883 

948 8 107 3 601 7 718 12 687 

656 7 385 4 441 4 361 8 509 

1 164 7 487 7 197 7 763 10 657 

626 8 278 5 230 5 406 IO 655 

Płoć Styn- Krąp Ukleja 
ka 

-

6 054 4 581 885 2 784 

7 489 877 76 459 

7 335 2 680 1 150 351 

10 145 1 486 637 4 861 

10 410 2 861 667 2 480 

8 404 2 528 737 8 591 

7 865 3 615 444 3 5 1 3  

IO 471 16 043 580 3 135 

IS 422 12 184 I 222 7 022 

10 219 13 928 873 5 696 

---------·-·----·--

I 

' 

1 

1 

1 
1 

1 

I 

nnc 

yby 

069 

421 

731 

070 

073 

044 

141 

840 

124 

777 

nica Wy-
nicto- Razem dajn. 
waro- :.t 1 ha 

wa 

942 

323 

4 952 

10 743 

5 563 

6 166 

7 679 

7 658 

45 711 

30 088 

38 187 

50 761 

52 792 

64 262 

58 462 

69 024 

34 220 

73 034 

12,7 

8,4 

10,6 

14,1 

14,7 

17,9 

16,3 

19,2 

23,4 

20,3 

Średnia wydajność w ciągu 10 lat z 1 ha 15,8 
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całym Pojezierzu Mazurskim) spowodowały spadek wydajności jezior 

w latach następnych (1957-1958) prawie o 500/o. 

W roku 1 958 nastąpiła reorganizacja gospodarstw rybackich. Rybo

łówstwo na jeziorach augustowskich przejęła administracja z ramienia 
Ministerstwa Rolnictwa. Przystąpiono do racjonalnej eksploatacji jezior, 

opartej na właściwym planowaniu i wnikliwej analizie działalności. 
W tym okresie, tj. w latach 1958- - 1965, gospodarstwo było zaopatrywane 
sukcesywnie w nowoczesny sprzęt rybacki (sztuczne tworzywo), wpro

wadzono mechanizację odłowów, rybacy zostali zaopatrzeni w motory 

przyczepne do łodzi, a przy połowach sprzętem ciągnionym w windy 

niewodowe. Przy zarybianiu jezior cennymi gatunkami zwrócono uwagę 
na zarybianie jezior karpiem, a na ten cel wytypowano jeziora płytsze 

o dnie równiejszym. Z każdym rokiem wyniki połowów s tawały się coraz 
lepsze, wydajność jezior zaczęła powoli, ale nieustannie wzrastać. 

Spośród wymienionych na str. 698, 26 jezior, 7 większych jezior -

n azw1Jmy je kluczowymi - daje do 80"/o ogólnych połowów. Do nich 

zaliczamy jeziora: Necko, Rospuda, Białe, Sajno, Studzieniczne, Serwy 

i Blizno. 

Jak widać z przedstawionej tablicy, wydajność jezior poprawia się 
z każdym rokiem, jednak w poszczególnych gatunkach i nawet w całych 
zbiornikach są duże wahania - wzrosty i spadki wydajności w odłowach. 

Czynnikami, które wpływają na krzywą wydajności połowów, są klimat, 
poziom wód, a nawet wpływ przypadku (zatopione drzewo) i umiejętność 

prowadzenia odłowów. 

W planowanym rozwoju rybołówstwa na Augustowszczyźnie na lata 

przyszłe przewiduje się budowę rybakówek nad jeziorami Serwy, Sajno, 
Studzieniczne i Necko. Ułatwi to w dużej mierze administrowanie i pro

wadzenie gospodarki rybackiej. W chwili obecnej wszys cy rybacy prócz 
rybaków z Upustka i Gorczycy mieszkają w Augustowie i nie są bezpo
średnio związani z warsztatem pracy. 

Przewiduje się także maksymalne zmechanizowanie prac przy odło
wach. Już w tej chwili rybacy dysponują motorami przyczepnymi do lo

dzi, a w ostatnim czasie zakupiono windy niewodowe. Przy sprzęcie 
ciągnionym windy bardzo ułatwiają pracę. Zarówno w porze letniej, jak 

i zimowej dzięki windom można się obejść przy odłowach bez robotników 

sezonowych; szczupla ilość rybaków stałycb staje się wystarczająca. 

Gospodarstwo nastawia się w przyszłych latach na silne zarybianie 

jezior cennymi gatunkami, takimi jak sielawa, węgorz, lin i leszcz, oraz 

mniej cenną, ale bardzo pożądaną dla jezior płocią i stynką. Sielawą 
planuje się zarybiać nie tylko jeziora typu sielawowego, ak i te, w któ
rych według przewidywań znajdzie ona dobre warunki rozwoju. Planem 

zarybienia sielawą na przyszłe l ata są objęte także duże jeziora typu 
leszczowego, a więc Jezioro Białe, Sajno i Necko. Projektuje się zarybiać 
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Ryc. 3. Jezioro Mikaszewo. Zachód słońca na rybnym jeziorze. 

jeziora większymi ilościami węgorza importowanego. Ten gatunek ma 

decydujące znaczenie, jeśli chodzi o rentowność gospodarstwa. Dotych

czasowe zarybianie jezior linem dało dobre wyniki, w dalszym ciągu 

planuje się więc szeroko zastosowane zarybianie tym gatunkiem. Do za

rybiania leszczem przeznacza się jezioro przyduchowe Kolno, gdzie ryba 
szybko rośnie i po jednym lub dwóch sezonach letnich już można ją 

odławiać. W jeziorach augustowskich płoć występuje w niezbyt dużych 

ilościach, a ostatnio zaznaczył się duży spadek w jej odłowach na skutek 

obniżenia poziomu wody w jeziorze Serwy. Gospodarstwo planuje spro

wadzanie dużych ilości zapłodnionej ikry płoci z sąsiednich gospodarstw 

rybackich i zarybianie nią tych jezior, gdzie jest jej mało. Stynka wystę
puje tylko w jeziorach Serwy, Necko i Jeziorko Sajno; planuje się także 

zarybiać nią jezioro Blizno, gdzie powinna mieć dobre warunki rozwoju. 

Ostatnio gospodarstwo przystąpiło do intensywnego zarybiania jezior 
karpiem. Są to jeziora o niedużych powierzchniach i płytsze, o równym 

dnie, gdzie są większe możliwości jego odłowu. 

W Gospodarstwie Rybackim Augustów dobiegają końca prace urzą

dzeniowe. Wkrótce będą opracowane operaty racjonalnego prowadzenia 
gospodarki rybackiej. 

Wszystkie te prace i zabiegi przyczynią się do zwiększenia rybostanu, 
a zatem i wydajności naszych wód. 
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P E 3 IO M E  
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S U M M A R Y  

Fishery in the district of Augustów belongs to the lake-type. The Augustów 

lakes, the total area of which is that of 3.855 hectares, are mostly of a pipe-shaped 

form, of a relatively great depth, sometimes even of that of 40 metres, and are 

situated in the basins of the Vistula and the Nemuna Rivers (The Serwy lake of 

a maximum depth of 41 mtrs., being located in the water-division), and are supplied 

mainly with the rain-water as well as - though to a smaller extend - with river 

and spring - deriving waters. The majority of the lakes are situated along the 

Augustów Canal. The wood floating as well as the tourist movement, the latter 

increasing from year to year have a great influence on local fishery. The above

described specific conditions make the administration as well as the fishery itself 

Yery-difficult. 

The following kinds of fish are appearing in the lakes of the district on a mass

scale: eels, pikes, breams, roaches, perches, smelts, ides, carps, crucians, bleaks, 

burbots, culls, osmerus eperlanus and the like. Among those appearing in smaller 

quantities are: perches, daces, lavarets, chubs, sheat-fish, barbels, balets, rudds. 

Crabs occur, too, in small quantities, however. The Augustów Lal<es can be classi

fied with regard to their ichtio-fauna in the follo\\'ing manner: 2311 hectares of 

bream-type lakes (12), 1006 hectares with ablet-type fish (4), 538 hectares with tench 

and perch-type fish (10). 

45 Studia i materiały 





ZBIGNIEW WóJC!K 

ROZWÓJ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU POWIATU 

AUGUSTOWSKIEGO W OKRESIE 1945-1965 r. 

Pa3BJ1ITJ1e KOMMYHHKat�H:oa:ao11:: ceTH H TPaHcnopTa :a a:sryCTOBCKOM noBnTe 
B 194&-1965 rr. 

The Developmerrt of the Railway- and Transport-system in the District ot Augustów 

in 194&-1965. 

Powiat augustowski leży w północnej części województwa białostoc· 
kiego i jest powiatem przygranicznym. Miasto powiatowe Augustów poło· 
żone jest w centrum po;viatu. Wszystkie ważne linie komunikacyjne zbie
gają się w Augustowie. Stąd rozchodzą się drogi o twardej nawierzchni 
w następujących kierunkach: południowy zachód - przez Grajewo do 
Warszawy 260 km, na północ ······ do Suwałk 31 km, na południe - do 
Białegostoku 93 km, na zachód - do Ełku 46 km. na północny zachód 
przez Raczki do Olecka 45 km, na północny wschód -· do Sejn 49 km 
i na wschód - przez Lipsk do Dąbrowy Białostockiej 41 km. Ogółem 
długość sieci dróg o twardej nawierzchni wynosi 200, 7 km, co w przeli
czeniu na 100  km" daje 1 3,6 km. W stosunku do średniej krajowej jest 
to mało, ale trzeba wiedzieć, że ponad połowę powierzchni powiatu zaj
mują lasy i bagniste łąki. Z podanej powyżej ogólnej ilości dróg o twardej 
nawierzchni długość dróg państwowych wynosi 140 km. Powiat augustow
ski przecina z południa na północ jedna linia kolejowa: Warszawa - Bia
łystok - Suwałki. Powiat augustowski należy do tych powiatów, które 
mają również drogę wodną. Jest nią Kanał Augustowski, przecinający 
teren całego powiatu z południa do Augustowa i da lej na wschód aż do 
granicy państwa. 

Aby rozwój sieci komunikacyjnej należycie przedstawić, należy rzu
cić okiem wstecz do roku 1939. Przed wybuchem drugiej wojny świa
towej drogi państwowe miały dwa rodzaje nawierzchni, a mianowicie 
tłuczniową i brukową. Omawiane drogi biegły z Augustowa w następu
jących kierunkach i miały w granicach ówczesnego powiatu następujące 
długości: do Suwałk 18 km, do Sejn 1 8  km, do Grodna 57 km, do Gra
jewa 19 km i do Sztabina 25 km. Ogółem na terenie powiatu augustow
skiego w granicach przedwojennych długość dróg państwowyCh o twardej 

45* f'iO'l'l 
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nawierzchni wynosiła 137 km. Nalezy jeszcze nadmienić, że pozostałe 
drogi, łączące ze sobą wsie i ważniejsze drogi, zwane w tym czasie dro
gami gminnymi, miały tylko nawierzchnię gruntową. Obiekty, na tych 
drogach, jak mosty i przepusty, były najczęściej półstałe i tymczasowe. 

Po zakończeniu wojny w 1945 r. stan sieci drogowej był opłakany. 
Nawierzchnia na drogach była w większości zdekapitalizowana, dla ruchu 
pojazdów samochodowych zupełnie się nic nadająca. Zaminowana była 
spora część przepustów i poboczy dróg, na których jeszcze po zakończeniu 
wojny ginęli ludzie i niszczyły pojazdy. Z doprowadzeniem tej sieci 
do porządku trzeba było zaczynać prawie od nowa przy ogólnym braku 
fachowców, odpowiednich maszyn, a co najważniejsze - środków, Naj
pierw przy mniejszych środkach remontowało się twardą nawierzchnię, 
aby jak najszybciej uzyskać możliwość przejazdu. Stopniowo w latach 
następnych pomyślano o odbudowie najpierw obiektów drogowych, a na
stępnie przystąpionfr do przebudowy dróg na bardziej nowoczesne, przy
stosowane do dużego ruchu, zwłaszcza samochodowego. Tak zostały stop
niowo odbudowane drogi Augustów „_ Suwałki i Augustów .. „.- Grajewo. 
Otrzymały one szerszą koronę, szerszą jezdnię i nawierzchnię asfaltową. 
Następnie odbudowano i zmodernizowano pozostałe drogi, jak: Augu
stów Lipsk, Augustów - Sejny i Augustów - Sztabin. 

Na koniec 1965 roku długość dróg o nawierzchni ulepszonej (bitu
micznej) wynosiła 107 km. Po wojnie odzyskaliśmy nasze ziemie pół
nocne „ _  Pojezierze Mazurskie. Sieć drogowa między naszym powiatem 
a sąsiednimi powiatami od północy nie istniała, gdyż dzieliła je przed 
wojną granica. Po odzyskaniu tych ziem i włączeniu ich do jednego or
ganizmu państwowego trzeba było zbudować połączenie drogowe z są
siednim powiatem ełckim. Dlatego też wybudowano nową, szeroką drogę, 
łączącą dwa sąsiednie miasta powiatowe Ełk i Augustów; na terenie tu
tejszego powiatu ma ona długość 1 5  km, 

Droga ta połączyła nie tylko Augustów i Ełk, ale umożliwiła także 
krótsze połączenie komunikacyjne ze stolicą sąsiedniego województwa, 
Olsztynem. Mało tego, zapewnia ona dogodny tranzyt dla sąsiednich po
wiatów, jak Sejny, Dąbrowa Białostocka i Suwałki. 

1\fniejsze znaczenie komunikacyjne, ale duże znaczenie gospodarcze 
dla powiatu ma wybudowana w ostatnich latach droga Augustów Raczki 
długrnici 22 km. Droga ta daje najkrótsze i wygodne połączenie Augustowa 
ze stolicą innego bliskiego powiatu, Oleckiem. Mieszkańcy przyległych 
wsi nie mogli przedtem korzystać z takich udogodnień, jak regularna 
komunikacja autobusowa, łat-wy o każdej porze roku dojazd karetki 
pogotowia czy straży pożarnej oraz sprawny wywóz płodów rolnych. 
Droga ta otworzyła tym wsiom szerokie okno na świat. Trze ba by wrócić 
i omówić pokrótce jeszcze jedno połączenie naszego powiatu z powiatem 
ełckim. Połączenia tego dokonała wybudowana w okresie powojennym 
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lokalna S-kilometrowa droga o twardej nawierzchni, a mianowicie z Bar
głowa do Borzym. Droga ta była budowana w trudnych warunkach, przy 
braku materiałów kamiennych miejscowego pochodzenia i w ciężkim 
gruncie gliniastym. Dlatego budowa była pracochłonna i koszt jej był 
dosyć wysoki. Chociaż ma ona mniejsze znaczenie niż \Vymienione pov.•y
żej drogi, jednak ruch na niej stopniowo się ożywia. 

Obraz sieci drogowej nie byłby pełny, gdyby chociaż krótko nie 
wspomieć o pozostałych drogach lokalnych, łączących wsie z ważniejszymi 
drogami. Ogółem wybudowano kh w okresie dwudziestolecia 60 km. 
Chociaż mają one nawierzchnię brukową, nadającą się przeważnie do 
ruchu konnego, umożliwiają również w okresie całego roku przejazd 
pojazdów samochodowych. Z dróg tych poza samochodami korzystają 
ciągniki rolnicze, których przybywa z każdym rokiem. W odbudowie 
tych dróg niemały był udział społeczeństwa powiatu, przeważnie wiej
skiego w ramach czynów społecznych wartości ponad 10 mln zł. Równo
cześnie z odbudową dróg lokalnych odbudowano na tych drogach mosty. 
W okresie od wyzwolenia odbudowano 53 mosty długości 59S metrów. 
Pokaźna ich część to mosty stałe - żelbetowe i stalowe. Ze względu na 
wzrost motoryzacji obecna sieć dróg o twardej nawierzchni jest niewy
starczająca, dlatego budowę ich w dalszym ciągu się kontynuuje, a na
wierzchnie już wybudowane - modernizuje. 

Nie tylko budowa dróg o twardej nawierzchni przyczynia się do spraw
niejszego ruchu poj azdów. Poszerzanie dróg gruntowych w koronie, połą
czone z odwodnieniem, profilowanie i ulepszanie materiałami miejscowego 
pochodzenia pozwalają już na dogodny przejazd poj azdem konnym. Po
nieważ na większości dróg l okalnych taki ruch się odbywa, a środki na ich 
utrzymanie są ograniczone, tym sposobem przy małym stosunkowo koszcie 
ułatwia się przejazd furmanek i małej ilości pojazdów mechanicznych. 
W ten sposób uporządkowano około 200 km dróg gruntowych. Prezydia 
GRN przeznaczają środki na utrzymanie lokalnych dróg gruntowych z fun
duszu gromadzkiego, przc�iętnie roocznie wynoszą one około 1,7 mln zł. 
Uporządkowanie nawierzchni dróg było połączone również z odbudową ta
kich obiektów, jak przepusty oraz doprowadzenie do należytego stanu zna
ków drogowych i zadrzewienia. Odbudowa i przebudowa sieci komunika
cyjnej nie ominęła również ulic samego miasta. Na najważniejszych ulicach 
poszerzono jezdnie, ułożono nawierzchnię asfaltową, uporządkowano chod
niki. Przez właściwe oznakowanie podniesiono stan bezpieczeństwa ruchu 
drogawego. Że ruch pojazdów na drogach naszego powiatu jest dość 
duży, mówią o tym dane z przeprowadzonych przez służbę drogową po
miarów ruchu na najważniejszych trasach. Ilość pojazdów mechanicznych 
na dobę na poszczególnych drogach wynosi: droga Augustów - Suwałki 
1200, Augustów -·· Grajewo 850, Augustów Sztabin 950 i Augustów -· 
Ełk 900. Jak z tego wynika, ruch na drogach tutejszego powiatu jest nie-
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mały, i to w przytłaczającej większości pojazdów mechanicznych, których 
ilość szybko wzrasta. 

Przed wojną w 19?9 r. na terenie powiatu zarejestrowanych było 1 1  
pojazdów mechanicznych, w tym 5 samochodów osobowych. Po zakGń
czeniu działań wojennych w 1945 r. pojazdy mechaniczne należały w za
sadzie do oddziałów wojskowych i organów bezpieczeństwa. Stopniowo 
jednak zaczęły pojawiać się pojazdy stare z okresu przed- i wojennego, 
zużyte i wyeksploatowane. W roku 1952 w powiecie augustowskim było 
już 167 zarejestrowanych pojazdów mechanicznych. Była to ilość większa 
niż w roku 1939, ale ciągle jeszcze bardzo mała w stosunku do ostatnich 
lat dwudziestolecia. Jak wyglądało zwiększanie się ich ilości w tutej
szym powiecie, niech przedstawią liczby. Ilość kierowców w 1939 r. wyno
siła około trzydziestu, a w 1965 r. - 6454; ilość pojazdów mechanicznych 
w 1939 r. wynosiła 1 1  sztuk, a w 1965 r. - 4988. Jak przedstawiała się 
ta sprawa w okresie ostatnich lat? W 1962 r. było ogółem 2762 pojazdów, 
z czego 2244 motocykli, 1 1 1  samochodów osobowych, 188 ciężarowych, 
6 autobusów, 104 ciągniki oraz 109 innych pojazdów. W stosunku do ilości 
mieszkańców dawało to jeden pojazd na 16,5 mieszkańców. W 1965 r. 
było w powiecie 4988 pojazdów, z czego motocykli 4151, samochodów 
osobowych 176, samochodów ciężarowych 264, autobusów 18, ciągników 
171 oraz 208 innych pojazdów. W stosunku do ilości mieszkańców dawało 
to jeden pojazd na 9,5 mieszkańców; jest to więcej niż przeciętna w na
szym województwie. Liczby te mówią chyba same za siebie i najlepiej 
obrazują zmiany zachodzące w powiecie augustowskim. Rozwój motory
zacji to również wzrost ilości pojazdów mechanicznych przeznaczonych 
do przewozów publicznych. W 1939 r. przewozów ciężarowych dokony
wała wyłącznie kolej, tak zresztą, jak i olbrzymiej większości przewozów 
osobowych. Przewozy osób autobusami przedstawiały się w ten sposób, 
że na trasie Suwałki - Augustów - Łomża kursował raz na dobę jeden 
autobus należący do PKP. Poza tym raz na dobę kursowały dwa auto
busy prywatne na trasie Augustów - Grodno, z czego jeden przez Lipsk, 
a drugi przez Mikaszówkę oraz jeden przez Grajewo do Białegostoku. 
Istniały więc cztery linie autobusowe w całym powiecie. W 1945 r. regu
larnych przewozów osób w naszym powiecie w ogóle nie było ani tran
sportem kolejowym, ani autobusowym. Linia kolejowa po kompletnym 
zniszczeniu nie została jeszcze odbudowana, a nie było nas stać na auto
busy. 

Jak przedstawia się przewóz osób po dwudziestu latach? Na koniec 
1965 r. było 17 czynnych linii autobusowych, obsługiwanych przez 65 
autobusów, z czego sześć linii dalekobieżnych i jedenaście lokalnych. 
Z najważniejszych tras należy wymienić: Suwałki - Augustów - War
szawa, Augustów - Olsztyn, Augustów - Białystok przez Grajewo, Su
chowolę oraz Lipsk - Dąbrowę - Sokółkę. Autobusy kursujące przez 
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Ryc. l. A u g u  s t  6 w. Stacja Państwowej Komunikacji Samochodowej w Augustowie 
na placu im. Janka Krasickiego. 

powiat augustowski i miasto powiatowe stwarzają wygodne połączenia 

nie tylko z sąsiednimi miastami, jak Suwałki, Ełk, Grajewo, Dąbrowa 

Białostocka, Sejny, ale i z miastami wojewódzkimi, a także ze stolicą 
kraju. Mało tego, dzięki budowie dróg lokalnych autobusy kursują rów

nież do większych wsi, a mianowicie: Sztabin - Jaminy - Mogilnice, 

Barszcze - Pruska - Tajno Stare, Bargłów - Pomiany - Borzymy oraz 

Sucha Rzeczka - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka. Pomimo dość du

żej ilości motocykli i stopniowo zwiększającej się ilości samochodów oso

bowych frekwencja pasażerów w autobusach stale wzrasta. W samym 

tylko 1965 r. przewieziono autobusami na terenie naszego powiatu 652 697 
pasażerów. Ruch pojazdów mechanicznych w powiecie wzrasta, zwłaszcza 

w okresie sezonu wczasowo-turystycznego, gdyż w tym czasie ściągają 
do Augustowa liczne rzesze turystów różnego rodzaju pojazdami. Istnie

jące w powiecie zakłady pracy przewożą transportem drogowym większą 

ilość swoich towarów, materiałów i przetworów. 
Rozbudowywany ciągle tartak potrzebuje surowca do przeróbki. Cho

ciaż przeważającą część przewozi się drogą wodną, to jednak na transport 

drogowy przypada również pokaźna ilość. Cały surowiec do przeróbki 

w istniejącej Mazurskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego dostarczany 

jest taborem samochodowym. Całą ilość towarów przeznaczonych na za
opatrzenie ludności powiatu rozwozi się pojazdami samochodowymi. To 
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samo dotyczy dużej części różnego rodzaju materiałów budowlanych dla 

poszczególnych przedsiębiorstw. Największe riasilenie przewozów przy
pada na okres jesienny, w którym przewozi się samochodami około 2000 
ton zboża, 2500 ton ziemniaków i około 2000 ton buraków cukrowych. 

W innych powiatach ilości te są na pewno dużo większe, ale nie trzeba 

zapominać, że 48,40/o powierzchni powiatu zajmują lasy. Przewozu tych 

wszystkich towarów i materiałów dokonują w naszym powiecie 264 sa

mochody ciężarowe. Sam tylko transport ciężarowy placówki PKS w Au
gustowie przewiózł w 1 9 65 r. 1 1 6  417 ton ładunków. 

Specyficzny charakter miasta Augustowa polega na tym, że dzielnice 
jego są rozrzucone na dużej przestrzeni. Wspomnieć należy chociażby 

dużą dzielnicę Lipowiec, oddaloną o 5 km od centrum miasta, oraz osiedle 

Generała Bema, odległe a około 2,5 km. Charakter ten miał decydujący 

wpływ na uruchomienie i wprowadzenie miejskiej komunikacji autobu

sowej. Istnieją dwie trasy autobusowe: jedna z Placu J. Krasickiego uli

cami Armii Czerwonej oraz Partyzantów do Lipowca i druga z Placu 

J. Krasickiego ulicami 1 Maja i 29 Listopada do Lipowca. 

Dzięki dużej frekwencji pasażerów transport ten jest opłacalny, a ta

bor stopniowo modernizowany. W 1965 r. autobusy te przewiozły 941 
tysięcy pasażerów. Uzupełniający charakter w świadczeniu usług przewo

zowych dla mieszkańców miasta i osób przyjezdnych mają taksówki oso
bowe, należące do prywatnych właścicieli. W 1965 r. było zarejestrowa

nych 18 taksówek osobowych. Jak na stosunkowo nieduże miasto i po

wiat - ilość dosyć pokaźna. 

Nie sposób pominąć rozwoju tak powszechnego środka lokomocji, 

jakim stał się motocykl. W 1939 r. było w powiecie Augustów 5 motocykli. 

W 1945 r. zarejestrowanych motocykli jeszcze nie było, ale w 1962 r. 

było ich już 2244, a w 1965 roku - 4151. Pojazd ten stał się popularny 

nie tylko w mieście, ale i na wsi. Większa część tych pojazdów znajduje 

się na terenie naszych wsi. świadczy to o tym, że ludność wiejska nie jest 

konserwatywna i nowe osiągnięcia przyswaja bardzo szybko. Warunki 

bytowe ludności wiejskiej niesłychanie szybko się poprawiają, o czym 

świadczy wzrastająca ilość kupowanych przez wieś samochodów osobo

wych. Właściwie za samochodami osobowymi zaczęli się chłopi rozglądać 

od 1963 r. Obecnie w jednej tylko wsi Netta jest pięć samochodów oso
bowych, a po cztery w Jaziewie i Kolnicy. W stosunku do ogólnej ilości 

1 76 samochodów osobowych w 1965 r. na terenie wiejskim zarejestro

wano 49 sztuk. Do motoryzacji wsi przyczyniają się również kółka rolni

cze, które zakupują coraz więcej ciągników i przyczep. Na koniec 1965 r. 

w kółkach rolniczych naszego powiatu znajdowało się 1 1 1  ciągników i 85 
przyczep. 

Przez powiat augustowski przebiega również jednotorowa linia kole

jowa, której długość w �brębie powiatu wynosi 38 km. Przecina ona po-
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wiat z południa n a  północ n a  szlaku Warszawa - Suwałki. W 1939 r. 
kolej miała kierunek inny, a mianowicie biegła do Grodna. W 1945 r. by
ła całkowicie zniszczona i dopiero w połowie 1946 r. uruchomiono linię 
okrężną z Augustowa przez Suwałki, Ełk, Grajewo do Białegostoku. Dłu
gość tej trasy wynosiła 205 km. Dopiero w 1 963 r. oddano do użytku 
nową trasę przez Dąbrowę Białostocką i Sokółkę, długości 1 1 0  km, a więc 
o połowę krótszą od poprzedniej. Na decyzję co do tej budowy wpłynęły 
między innymi takie względy, jak uaktywnienie nowo powstałego po
wiatu Dąbrowa Białostocka oraz rachunek ekonomiczny, to jest skróce
nie drogi dla przewozu w głąb kraju. 

Na terenie powiatu znajdują się dwie stacje, Augustów i Jastrzębna, 
oraz cztery przystanki: Balinka, Augustów Port, Blizna i Szczepki. Po
mimo znacznego zwiększenia się taboru samochodowego olbrzymią więk
szość wszelkiego rodzaju towarów przywozi się i wywozi drogą kolejo
wą. Rodzaj przywożonych towarów jest taki sam jak i w innych rolni
czych powiatach, większą natomiast część wywozu stanowi drewno i tar
cica wyprodukowana w tartaku. Poza tym wywozi się produkty rolnicze 
i runo leśne. Przez stację Augustów przejeżdżają na dobę dwa pociągi 
zbiorowe. Przywóz towarów wynosił średnio na dobę w 1965 r. 19 wago
nów, wywóz natomiast - 26 wagonów. Największym odbiorcą kolei jest 
Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska", któ
ry otrzymuje 260/o całej przychodzącej na stację masy towarowej. Naj
więcej wagonów ładują składnica lasów państwowych i tartak, gdyż 
drewno jest głównym bogactwem naszego powiatu. Oprócz pociągów to
warowych przez Augustów przejeżdża pięć par pociągów osobowych na 
dobę, z czego cztery pary kursują bezpośrednio do Warszawy. Przeciętnie 
w roku frekwencja przewozu osób nie jest duża, gdyż jadący z Augustowa 
wybierają się koleją przeważnie w dalszą podróż. Jednak w okresie se
zonu turystycznego pociągi osobowe przyjeżdżają często przepełnione. 
Pewną niedogodność dla samych mieszkańców Augustowa stwarza fakt, 
że stacja kolejowa oddalona jest od miasta o cztery km, dlatego podróżni 
wyjeżdżający do miejscowości bliżej położonych korzystają częściej z tran
sportu PKS. W roku 1965 przez stację Augustów przewinęło się 151 960 
pasażerów. Do powiatu augustowskiego przywieziono 116 598 ton ładun
ków, natomiast wywieziono 1 5 5  921 ton. 

Należy jeszcze przedstawić wspomnianą na początku drogę wodną, 
a mianowicie Kanał Augustowski. Długość tego szlaku żeglownego wy
nosi 77 km. Został on wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku 
przez polskich specjalistów i do dzisiaj nadaje się do żeglugi. Kanał ma 
14 śluz, w tym jedną dwukomorową w Paniewie o różnicy poziomów 
7 m. Kanał ten przebiega na większym odcinku malowniczą trasą przez 
Puszczę Augustowską oraz przez kilka jezior, z których największe, tj. 
Necko, Białe i Studzieniczne, mają między innymi wspaniałe walory 
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Ryc. 2. Kanał Augustowski. Transport drewna holownikiem żeglugi. 

... . 

turystyczne. W 1939 r. Kanałem Augustowskim spławiano sporo drewna 
przy użyciu koni. Rozwijała się turystyka kaj akowa, a w samym Augu
stowie obwoził turystów mały statek prywatny. Podczas działań wojen
nych nie uniknął zniszczeń także i Kanał Augustowski, zwłaszcza śluzy. 
Trzeba było po wojnie odbudować sześć śluz, z czego cztery na odcinku 
z Dębowa do Augustowa i resztę na pozostałym odcinku. Zaraz po wojnie 
przy takim zniszczeniu nie można było tą drogą prowadzić transportu, 
chociaż gospodarka leśna bardzo tego wymagała. 

Przedsiębiorstwo żeglugowe w Augustowie rozpoczęło swą działalność 
dopiero od 1953 r. Na początku przedsiębiorstwo otrzymało dwa holow
niki i cztery barki. Stopniowo potrzeby wzrastały i ostatnio w 1965 r. 
transport drewna odbywał się już za pomocą czterech holowników i sze
ściu barek. W tymże roku przedsiębiorstwo przetransportowało 90 tys. m3 
drewna. Ponieważ położone w pobliżu kanału tereny są słabo zaludnione 
i inne bogactwa naturalne tu nie występują, przedsiębiorstwo innych 
towarów nie przewozi. W 1965 r. przedsiębiorstwo sprowadziło dwa statki 
pasażerskie o łącznej ilości 1 OO miejsc; przeznaczono je do nieregularnego 
obwożenia turystów po najciekawszych szlakach żeglownych. Sezon prze
wozów pasażerskich trwa od 1 5  maja do 30 września, a największe ich 
nasilenie przypada na miesiące lipiec i sierpień. W pozostałym okresie 
frekwencja jest dużo mniejsza. W ostatnim okresie przedsiębiorstwo 
otrzymało piękny statek „Serwy" o 203 miejscach oraz mniejszy na 34 
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mteJsca o nazwie „Czajka". Ze względu na rozbudowę ośrodków wcza

sowych nad większymi jeziorami uruchomiono w 1965 r. regularną linię 

pasażerską, na której kursowały statki dwa razy na dobę, oraz trzy razy 
w tygodniu na trasie Augustów - Paniewo. W tym właśnie roku przewie
ziono 57 tysięcy osób. Niezależnie od tego organizowane są również wy
cieczki na trasie Aug ustów - Mikaszówka, które udostępniają zwiedze

nie mniejszych, dalej od Augustowa położonych jezior, połączonych Ka

nałem Augustowskim, jak: Orle, Paniewo i Mikaszewo. 
Przedstawione fakty i liczby są niezbitym dowodem szybkiego zwięk

szania się ilości pojazdów mechanicznych i rozwoju sieci komunikacyjnej. 

Na wybudowanych trasach uruchamia się nowe linie autobusowe. W mia
rę możliwości zaspokaja się potrzeby ludności w zakresie częstotliwości 

kursowania autobusów i odpowiedniej pory. Szybko zwiększająca się ilość 

pojazdów mechanicznych na drogach publicznych ma również swoją 

ujemną stronę, a mianowicie zwiększa się ilość wypadków drogowych. 

Ze względu na to, że powiat augustowski jest w dalszym ciągu nastawio

ny na obsługę turystyki, plany rozwoju sieci komunikacyjnej opraco

wywane są pod tym właśnie kątem. A więc przewiduje się budowę drogi 

z Przewięzi do Mikaszówki wzdłuż kanału i obok położonych na tym 

szlaku jezior. Planuje się umożliwienie najdogodniejszego i najkrótszego 

dojazdu z Augustowa nad największe jezioro Wigry od strony powiatu 
augustowskiego. Niezależnie od tego przewiduje się wprowadzenie do 

rozkładu jazdy pociągu pośpiesznego z Warszawy przez Augustów do 

Ryc. 3. A u g u s t  6 w. Pogłębiarka na Kanale Augustowskim. 



7 1 6  z. Wó.YCIK 

Suwałk oraz zwif:kszenie na tej trasie ilości autobusów coraz bardziej 
wygodnych i nowoczesnych dla celów turystyćznych. Nasza polityka ko
munikacyjna będzie dążyła do sprawnego, szybkiego i wygodnego prze
wiezienia osób pragnących skorzystać ze spokoju i odpoczynku nad je
ziorami augustowskimi oraz korzystać z dobrodziejstw przyrody powiatu 
augustowskiego. 
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The railway-system of the District of Augustóv.r is composed of a one-t�ack 

railroad exploited by 5 _pai.rs of trains, 4 of which have direct railway connections 
\Vith our capital. The passenger trafie is the most intensive during the .tourist 
season, ie. during July and l\.ugust. 

�l\ugustów constitutes, t-oo, a high-road centre, whęre from roads run in various 

directions. Bus-transport is assured on those roads, connecting the town. Bus-con

nection with the town is assured on those roads from 17 directions. Bus-stock 

co1nprises 65 state-belonging buses. In the district of Augustów, in 1965 there ·were 
approximately 5 thousand mechanic al vehicles, apart fro1n the bus-stock. I.e. there 
was one mechanica1 vehicle for 9.5 inhabitants of the district. In the towrr of Augu
stów there is a bus-transport conn.e.cting the town-centre with the distant suburbs. 
The municipal buses carried 941 thousand passengers in 1965. There are, too, 

18 taxi-cabs. 

The Augustów Canal assures shiplllent of wood from the district forests being, 

t;)o, exploited for tourist-purposes. For cargo transport there are howlers and bagres, 
'\Yhich transported 80 thousand cubic meters of wood in 1965. The navigation es

tablishmer.t owns two passengc:s ships the total r:.umber of places in them being 237. 
Those ships carried 57 thvusand tourists and local people in 1965, 



CzESŁA W ZANIEWSKI 

ROZWÓJ HANDLU W POWIECIE AUGUSTOWSKIM 

W LATACH 1945-1965 

Pa3BHTHe ToprOBJIYI Ha TeppH'I'OPiH1 r:iOB:ITa ABrycTOB B 1945-1965 rr. 

The Development of Trade in the District of Augustów in the Years 1945-1965 

-W okresie przedwojennym handel w :rowiecie augustowskim prawie 
całkowicie był w rękach prywatnych. Na terenie Augustowa spółdzielczą 
działalność handlową prowadziła jedynie spółdzielnia „Rolnik" oraz Spół
dzielnia Nauczycielska w Augustowie. W przeważającej części sieć han
dlowa rozmieszczona była na terenie miast i mniejszych miasteczek, 
a tylko w nielicznych wypadkach - na terenie większych wsi. Wiele 
starszych osób. pamiętających okres przedwojenny, dpkładnie sobie przy
pomina, w jakich warunkach handlowano za czasów prywatnego kapi
tału. Sklepy i tak zwane kramiki znajdowały się w bardzo prymitywnych, 
a jednocześnie antysanitarnych warunkach. Okres wojny i okupacji wy
rządził w handlu prywatnym nie mniejsze spustoszenie niż w pozostałych 
dziedzinach gospodarczych naszego powiatu. Po wyzwoleniu spod oku
pacji hitlerowskiej prywatna działalność handlowa na terenie Augu
stovirszczyzny nie istniała. 

W roku 1944 po wyzwoleniu wschodniej części powiatu augustowskie
go zalążek handlu spółdzielczego pod nazwą „Samopomoc Chłopska" po
wstał w miejscowości Lipsk, który w tym czasie był siedzibą administra
cyjną władz powiatowych. Po wyzwoleniu Augustowa w styczniu 1945 r., 
siedziba władz powiatov:ych została przeniesiona do Augustowa. Pod jej 
trosklivvą opieką zaczęto od nowa organizować życie wysiedlonej przez 
J\Tiemców, a V·l tym czasie po\vrac�jącej do swoich siedzib ludności. 

VV prawie całkowicie zniszczonym i spalonym mieście zaopatrzenie 
stało się jednym z najważniejszych zagadnień życia i dalszego gospodar
cżego rozwoju miasta i povviatu. Jako pierwsza jednostka handlo\va na 
terenie miasta rozpoczęła działalność spółdzielnia „Rolnik", a na jej bazie 
w roku 1948 podjął działalność Powiatowy Związek Gminnych Spół
dzielni „Samopomoc Chłopska" w Augustowie. Zadaniem związku jest 
organizacja i koordynacja działalności gospodarczej gminnych spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska" na terenie wiejskim całego powiatu. Obok spół-

[717] 
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dzielni „Rolnik" działalność handlową rozpoczęła Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska" w Augustowie, która rozwijała działalność han
dlową na terenie miasta i pobliskich wsi. 

W roku 1946 podjęła działalność handlową „Spółdzielnia Nauczyciel
ska", która w roku 1948 - mając na uwadze zrzeszenie jak największej 
ilości członków - przyjęła nazwę Powszechnej Spółdzielni Spożywców 
w Augustowie i prowadziła działalność handlowo-produkcyjną i usługową 
na terenie miasta Augustowa. Mimo licznych trudności spowodowanych 
zniszczeniami wojennymi, jak brak lokali, brak odpowiednio przygoto
wanych kadr, środków transportowych itp., w dziedzinie handlu nastę
pował systematyczny i bardzo intensywny rozwój. 

Już w 1957 r. handel detaliczny na terenie powiatu augustowskiego 
osiągnął obrót 140 983 100 zł i z każdym rokiem następował poważny 
wzrost tak na terenie miasta, jak i na terenie wsi, co szczegółowo obra
zują poniższe dane: 

W tym 
L. Rok Obrót ogółem 
p. w mln. zł. piony I piony 

miejskie wiejskie 

1 1958 166 92 74 
2 1959 196 1 1 3  83 
3 1960 209 118 91 
4 1961 229 132 97 
5 1962 246 143 103 
6 1963 291 185 106 
7 1964 332 209 123 
8 1965 359 227 132 

Najbardziej widoczny rozwój w dziedzinie handlu - i to pod każdym 
względem - przypada na okres ostatniej 5-latki, tj. na lata 1961-1965. 
Zmienił się wygląd sklepów tak na zewnątrz, jak i wewnątrz. Wyposa
żono je w nowe, dotychczas w powiecie nie spotykane lady chłodnicze 
i lodówki. Wprowadzono nowe formy obsługi ludności, tzw. „samoobsłu
gę". Zmodernizowano dotychczasowe lokale handlowe i rozpoczęto bu
dowę nowych obiektów handlowych tak na terenie miasta, jak i na te
renie wsi. 

W tym okresie Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Augustowie 
wybudowała za kwotę 2 380 OOO zł i oddała do użytku nową piekarnię 
mechaniczną, której zdolność produkcyjna na dobę wynosi 14 ton pie
czywa jednolitego. Pozwala ona przy należytej organizacji pracy w pełni 
zaspokoić potrzeby ludności miasta na pieczywo i poważnie łagodzić nie
dobór pieczywa na terenie wiejskim, szczególnie w okresie sezonu wcza
sowo-turystycznego. PSS wybudowała za kwotę 3 893 1 31 zł i oddała do 
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Ryc. 1 .  A u g u s t  6 w. Nowoczesny zakład zbiorowego żywienia. 

użytku nowy zakład gastronomiczny, restaurację II kat. „Albatros" o 250 
miejscach, w tym 1 OO miejsc na tarasie. Restauracja ta ma stałą własną 
orkiestrę, która jest pewną atrakcją dla turystów i wczasowiczów w okre
sie sezonu wczasowo-turystycznego. Ponadto bardzo poważnie łagodzi 
niedobór bazy żywieniowej w okresie sezonu wraz z pozostałymi stałymi 
i sezonowymi zakładami żywienia zbiorowego. Ta sama spółdzielnia 
wybudowała za łączną kwotę 1 583 002 zł i oddała do użytku pawilon 
handlowy na Lipowcu z przeznaczeniem na sklep branży spożywczej 
oraz dwa pawilony w śródmieściu Augustowa przy ul. Armii Czerwonej 
z przeznaczeniem na sklep przemysłowy i przy ul. Związków Za'vvodo
wych z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy. Obecnie w bu
dowie jest kawiarnia przy ul. 1 Maja, która będzie stanowiła uzupełnienie 
bazy żywieniowej, szczególnie w okresie sezonu letniego. 

W roku 1 963 MHD zakończył budowę nowego „Domu Handlowego" 
za kwotę 2893 tys. zł. Jest on punktem zainteresowania nie tylko miejsco
wej, lecz również zamiejscowej ludności, w tym także wczasowiczów 
i turystów. W roku 1 964 MHD wybudował nowy lokal w dzielnicy Bema 
za kwotę 365 323 zł z przeznaczeniem na sklep spożywczy. Obecnie w bu
dowie jest sezonowy zakład gastronomiczny typu „Krakus" nad rzeką 
Nettą, w pobliżu rozbudowującej się bazy i portu wodnego w Augustowie 
przy ul. 29  Listopada. Zostanie on wybudowany w trosce o zaspokojenie 
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potrzeb wycieczek, organizowanych statkami po jeziorach augustowskich. 
Do 1 960 r. sieć sklepów skupiona była w śródmieściu, wokół placu Janka 
Krasickiego. Obecnie stan ten zmienia się na korzyść dzielnic peryferyj
nych. W okresie ostatniej 5-latki wybudowano nowe pawilony handlowe 
na Lipowcu, w dzielnicy Generała Bema, dzielnicy Limanowskiego. 
Oddano do użytku z nowego budownictwa rad narodowych 4 lokale han
dlowo-usługo·we w nowo rozbudov1Ującej się dzielnicy Marchlewskiego 
oraz jeden lokal w budownictwie spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy 
Kasztanowej. Ogólny stan techniczny większości sklepów tak w śród
mieściu, jak i w innych dzielnicach miasta jest zadowalający. 

Najpoważniejszym pionem handlowym, działającym na terenie po
wiatu augustowskiego, jest pion CRS (Centralna Rada Spółdzielcza). 
Działalnością gospodarczą obejmuje nie tylko handel detaliczny, ale rów
nież handel hurtowy. Pion CRS reprezentowany jest przez Powiatowy 
Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Augustowie, 
zrzeszający 5 gminnych spółdzielni, w tym 3 na terenie powiatu augu
stowskiego, to jest w Augustowie, Bargłowie i Sztabinie, 2 na terenie 
powiatu Dąbrowa Białostocka - w Lipsku i Suchowoli, oraz Spółdzielczą 
Hurtownię · Międzypowiatową „Samopomoc Chłopska" w Augustowie, 
która zaopatruje w artykuły przemysłowe wszystkie placówki handlowe 

Ryc. 2. A u g u s  t ó w. Dom handlowy w rynku. 
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Ryc. 3. A u g u s t ó w. Pawilon handlu spożywczego. 

zrzeszone w CRS na terenie 8 powiatów, to jest Augustowa, Dąbrowy 
Białostockiej, Ełku, Grajewa, Gołdapi, Olecka, Suwałk i Sejn. Ma nowo 

wybudowaną własną bazę magazynową w dzielnicy Generała Bema, 

łącznie z budynkiem biurowym za kwotę 7451 tys. zł. W 1965 r. osiągnęła 
obroty na sumę 191 085 tys. zł. 

Bardzo korzystnie zmieniła się sytuacja w stosunku do okresu ubie

głego w samym powiatowym związku gminnych spółdzielni i poszcze

gólnych gminnych spółdzielniach. Powiatowy Związek Gminnych Spół

dzielni „Samopomoc Chłopska" wybudował własną bazę magazynową na 

Lipowcu i w dalszym ciągu ją rozbudowuje. Na terenie powiatu wybu

dowano 29 nowych sklepów wiejskich oraz kilka magazynów, punktów 

skupu itp. Nowe sklepy zostały wybudowane w Bargłowie, Bargłówce, 
Borze, Dreństwie, Rutkach Nowych, Rudawce, Rygoli, Gruszkach, Prusce, 

Prusce Małej, Topiłówce, Nowince, Serwach, Janówce, Kolnicy, Netcie, 
Olszance, Pijawnym Ruskim, Płaskiej, Suchej Rzeczce, Pomianach, Ja

minach, Jaziewie, Jastrzębnej I, Jastrzębnej II, Krasnymborze, Hucie, 
Sztabinie i Mikaszówce. Wybudowanie takiej Hości sklepów w stosunkowo 

krótkim okresie czasu było możliwe jedynie dzięki wysokiej świadomości 

naszego społeczeństwa, które nie tylko żądało budowy nowych sklepów, 

lecz deklarowało własny udział w formie czynów społecznych przy wy-

'6 Studia 1 materiały 
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Ryc. 4. A u g· u s t  6 w. Magazyny i biurowiec Spółdzielczej Hurtowni Międzypowia
towej w Augustowie. 

konywaniu wykopów, zwiezieniu materiałów budowlanych, budowie fun

damentów itp. Obecny stan sieci handlowej na terenie wsi, pomimo tak 

poważnej poprawy w stosunku do okresu ubiegłego, nie spełnia jeszcze 

właściwego zadania. Ludność wiejska na terenie powiatu augustowskie

go, podobnie jak na terenie sąsiednich powiatów, pozbawiona jest dosta

tecznej sieci na terenie wiejskim i dokonuje zakupów, głównie artyku
łów przemysłowych, w sklepach miejskich, gdzie asortyment towarów 

jest znacznie bogatszy. Ponadto na uwagę zasługuje handel artykułami 

przemysłowymi służącymi do produkcji rolnej, w tym również maszy

nami rolniczymi. Skupiony jest przeważnie na terenie miasta powiato

wego, a tylko w bardzo ograniczonym asortymencie w sklepach zlokali
zowanych w ośrodkach regionów, w których mają swe siedziby gminne 

spółdzielnie. 

O rozmiarach zakupów dokonywanych przez ludność wiejską w skle

pach miejskich świadczą następujące dane i wskaźniki dla powiatu augu
stowskiego wg stanu na dzień 31 .XII.1965 r. 

Rzeczywisty udział obrotów sieci detalicznej miasta w obrotach deta
licznych sieci całego powiatu jest znacznie wyższy, gdyż należy uwzględ

nić obroty osiągnięte przez pion CRS na terenie miasta we własnych 
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sklepach oraz magazynach i składnicy maszyn rolniczych i części zamien
nych, w których zakupów dokonują wyłącznie rolnicy. Istniejące do
tychczas na wsi punkty sprzedaży pomocniczej w większości przypomi
nają kramiki przedwojenne. Oprócz zaopatrzenia ludności w artykuły 
spożywcze i przemysłowe organizacje CRS zajmują się jednocześnie sku-

Powiat augustowski w tym 

I Razem I m. Au-

I gustów 

1 Ludność ilościowo 47 505 17 340 
2 Ludność wskaźni- 100% 36,5% 

kowo 
3 I Obroty w mln zł 359 227 
4 1 Obroty wskaźniko- 100% 63 % 

wo 

pem produkcji rolnej. N a tym odcinku szczególnie zwraca się uwagę na 
stworzenie i wprowadzenie jak najdalej posuniętego postępu technicz
nego na punktach skupu. Srodki inwestycyjne na ten cel przyznawane są 
w pierwszej kolejności. 

Ogółem zagadnieniem obrotu towarowego na terenie powiatu augu
stowskiego zajmuje się 24 jednostki, w tym 14 jednostek objętych pla
nowaniem centralnym i 1 0  jednostek objętych planowaniem terenowym. 
Według stanu na dzień 31.XII.1965 r. jednostki prowadzące działalność 
gospodarczą w zakresie obrotu towarowego zatrudniały ogółem 1014 osób, 
w tym 589 kobiet i 425 mężczyzn. . 

Nie sposób chociażby w ogólnych zarysach omówić działalność gospo
darczą poszczególnych jednostek. Wspomnę tylko, że handel na terenie 
powiatu augustowskiego niewątpliwie stanowi jedną z zasadniczych dzie
dzin gospodarczych naszego powiatu. Samym zaopatrzeniem ludności 
w artykuły spożywcze i przemysłowe zajmuje się 18 jednostek gospodar
czych, które mają łącznie 130 sklepów o powierzchni użytkowej 7313 m2. 
Szczegółowe zestawienie sieci sklepów, ich powierzchni w układzie bran
żowym i według organizacji handlowych przedstawia tabela na str. 724. 

Jak wynika z powyższych danych, wśród organizacji handlowych na 
terenie powiatu augustowskiego dominującą rolę odgrywają 3 zasadnicze 
ugrupowania handlowe, to jest MHD, PSS i CRS; o działalności w bardzo 
ogólnikowym zarysie poinformowano wyżej. Pozostałe organizacje han
dlowe uwzględnione w powyższej tabeli mają minimalną sieć stałą lub 
punkty drobnodetaliczne w postaci kiosków, i to wyłącznie na terenie 
miasta. Spełniają one rolę uzupełniającą w zaopatrzeniu, przeważnie w 
branżach stanowiących podstawową działalność danej organizacji han
dlowej. 

46• 
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Czy działalność organizacji handlowych w pełni zaspokaja potrzeby 
społeczeństwa naszego powiatu? Zagadnienie to jest złożone i należy 
rozpatrywać je chyba z kilku punktów widzenia. Wiąże się to niewątpli
wie z ilością i jakością posiadanej sieci handlowej, przydziałami towarów 
w różnych branżach, napływem ludności spoza terenu naszego powiatu 

L. 
p. 

l 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

1 1  

1 2  

1 3  
14 
15 

16 

17 

Branża spożywcza 
O . . I rgamzaCJa '! 

handlowa ilość i 
sklepów 1 

I MHD 
I PSS 

PZGS 
ZURiT 
Foto-Opty-

ka 
WPH Mebl. 
El dom 
RSOP 
S-p. Inwal. 
PUPiK 

Dom Ksią
żki 

Centr. 
Rybna 

B.Z. Aptek 
C.P.N. 
GS Augus· 

tów 
GS Bargłów 

I I 
13 
20 

3 

19 

6 

GS Sztabin I 8 

Ogółem 70 

pow. 
ogółem 

486 
1 107 

101 

24 

1 091 

409 

488 

3 706 

w tym 1 
; pow. sali ; I sprzed. I 

397 I I 
72+ 

66 

24 

726 

273 

323 

2 533 

Branża przemysłowa 

ilość I pow. 
sklepów ' ogółem 

w tym 
! pow. sali 

sprzed. 

14 
19 

2 
1 

1 

1 388 I 
I 

1 261 
823 
393 

76 
36 

3 
1 
8 

2 

6 

60 

1 149 
552 
101 
36 

176 
59 

112 

259 

435 

299 

288 

4 854 

176 
45 

66 

86 

234 

177 

234 

3 607 

Uwagi 

8 kiosków 
5 kiosków 

4 kioski 
15 kios

ków 
7 klu

bów 

9 PSP 
2 kluby 
7 PSP 

1 klub 
7 PSP 

32 kioski 
10 klu

bów 

23 PPS 

I województwa, szczególnie w okresie sezonu wczasowo-turystycznego, 
warunków materialnych ludności, od czego zależy siła nabywcza rynku itp. 
Tego tematu w dwóch zdaniach nie da się rozwinąć. Datego też należy 
nadmienić, że zadania w dziedzinie handlu systematycznie rosły i będą 
rosły nadal. Ponadto na terenie powiatu augustowskiego ma to ścisły 
związek z dalszym rozwojem turystyki i wypoczynku świątecznego, które 
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z każdym rokiem nabierają coraz większego znaczenia w skali całego 
kraju. 

Władze naszego powiatu - tak administracyjne, jak i handlowe -
czynią wszelkie starania, aby zapewnić odpowiednie warunki dla dalszego 
rozwoju turystyki nie tylko krajowej, ale i zagranicznej. W związku z tym 
wyłaniają się dalsze zadania dla handlu. Znajdują one odbicie w założe
niach obecnego planu pięcioletniego. Najbardziej pilne są już w toku 
realizacji lub zostaną zrealizowane w najbliższej przyszłości. Między in
nymi w budowie są 2 zakłady gastronomiczne na terenie miasta Augusto
wa, o czym wspomniano przy omawianiu działalności MHD i PSS. Po
nadto w budowie jest zakład gastronomiczny łącznie z punktem detalicz
nym w Białobrzegach. Inwestorem jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska" w Augustowie, która ponadto ma w swych planach budowę 
nowej piekarni mechanicznej, rozlewni piwa i wytwórni wód gazowanych 
przy ul. Mazurskiej ,  budowę lokalu w Przewięzi na wzór budowanego 
w Białobrzegach z przeznaczeniem na zakład gastronomiczny i punkt 
detaliczny. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Bargłowie 
czyni starania w sprawie budowy zakładu gastronomicznego oraz rozlewni 
piwa i wytwórni wód gazowanych w tej miejscowości. Gminna Spółdziel
nia „Samopomoc Chłopska" w Sztabinie przewiduje budowę i rozbudowę 
lokali sklepowych i zakładu gastronomicznego w Sztabinie. 

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Augustowie ma rozpo
cząć jeszcze w tym roku budowę nowej przetwórni mięsa w Augustowie. 
Czyni starania o wybudowanie na terenie Augustowa nowego baru mlecz
nego, baru gastronomicznego, piekarni oraz kilku pawilonów handlowych. 
Są to zadania do realizacji w najbliższej przyszłości, wiele zaś zadań 
inwestycyjnych będzie realizowanych w okresie późniejszym. Biorąc pod 
uwagę dane cyfrowe z zakresu przyrostu ludności powiatu augustowskie
go, dalszy wzrost napływu ludności w sezonie turystyczno-wczasowym 
i stan dotychczasowy planuje się dalszy wzrost obrotów średnio o około 
426/o w roku 1970 w stosunku do wyników ekonomicznych osiągniętych 
w 1964 roku. 

P E 3 IO M E  

Ha Tepp1·nopM11 noesi:Ta AerycToe X03HHCTBeHHYIO ,D.eHTeJJbHOCTb, CBR3aHHYIO 

c TOBapoo6MeHOM, BC,!l.YT B OOlll,CM 24 ToprOBbie opranH3aQHH. J13 :noro "IHCJia 14 TOp

rOBbIX opraHJt3aU,HH IlO,!J."IHHHIOTCH 06lll,enonbCKMM ToprOBbIM ynpaeJieHHeM, a 10 TOp

rOBbIX opraHH331J,Hlł, ,D.eiłCTBY!Olll,HX Ha TeppHTOPHM nOBHTa, HBJl!łlOTCH MCCTHbIMM 

opraWf3aQHHMM. CornacHo nepenHCM Ha ,11eHb 1 HHeapH 1966 ro,D.a eo ecex ToproebtX 

opram!3aQH'HX pa60TaJJO OKOJIO 1.014 'ieJIOBeK, B TOM 'iMcne OKOJIO 600 JKeHllJ,HH. 

TOJibKO CHa6>KeHHeM HaCeJieHMR npO,!J.OBOJibCTBeHHbJMH H npOMbIWJJeHHbIMM npo

JIYKTar.rn, a TaK:iKe 3arOTOBKOt.1 CCJ1bCKOX03RACTBeHHOH npo,11yKU,HM 3aH11Ma10TCR 

18 TOprOBbIX opraHH3atzy!H. HMelOT OHM 130 Mara3MHOB, 32 napbKa, 10 Ka<Pe H KJIY-
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OOB, 23 nyHKTa BCnOMOraTeJibHOił npo,!J,alKl1 11 9 nOCTOflHHb!X 3aKyCO'lHbIX, a TaKJKe 

PRA ce30HHblX, "111C.Jl0 KOTOPbIX 113 r0,11,a B ro,11, yseJJwmeaeTCfl B 3aBl1Cl1MOCTlI OT 3a

npocon TypHCTCKOro AB11lKeHHR. J.h ro,11,a B rOA B03pacTaeT TaKiKe TOprOBb!ft o6opOT 

scex TOprOBbJX opraHl13aQl1H Ha TeppHTOpmt nOBRTa AsryCTOB B CBH311 c sce B03-

pacTalOLUei'i noKynaTeJibHoi'i cnoco6ttocTblO MeCTHoro ttaceJJeHHH, KOTopoe <JepnaeT 
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S U M M A R Y  

In the territory of the district of Augustów there are 24 trading organisations 
dealing with economic activities which are connected with turnovers. From that 

number 14 trading organizations are subjected to the respective Polish trading 
centrals, the remaining 10, which are active in the territory of the district under 

consideration, being of a local character. According to the lists prepared for the 

first January of 1966, all those trading organisation employed approximately 1014 

persons, this figure including 600 women. 18 of those trading organisations deal 

exclusively with the supply of the local population with both alimentary and con

sumption goods as well as with the purchase of the farm goods. Those trading 
units run 130 reatil shops, 32 kiosks, 10 coffee-houses and .clubs, 23 centres of 

supplementary sale and 9 whole-year-opened as well as a number of seasonal 
restaurants, the latters growing in number from year to year according to requi
rements of the tourist movement. The turnovers of all trading organisations in the 
territory of the region of Augustów increase, too, from year to year, as a result of the 

permanent increase of purchase power of the local people, whose profits come from 

the over mare advanced farming, salaries received for work .in various establishments 
as well as from suplementary incomes for services which are connected with the 

tourist movement during summer season. 
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FUNKCJE MIASTA AUGUSTOWA I POWIĄZANIE JEGO Z ZAPLE
CZEM ORAZ ROZWÓJ I STRUKTURA LUDNO$CI POWIATU AUGU

STOWSKIEGO 

<l>yHKUJUI AeryCTOBa H ero COOTHOWeHne c pecypCOM a TaK>Ke pa3BHTHe 
n npoit>eccHOHaJtbHaa CTPYKTypa HaceneHna 

The functions of the town of Augustów and its relations with its own hinterland as 
well as the development and professional structure of its inhabitants 

Augustów jest ośrodkiem administracyjnym powiatu i spełnia funkcje 
produkcyjno-usługowe wobec stosunkowo niewielkiego zaplecza. 

Powiat augustowski ma charakter powiatu leśno-rolniczego z rozwi
niętym przemysłem i usługami turystycznymi. Lasy zajmują 48,40/o po
wierzchni powiatu, a łąki i pastwiska - 1 9,10/o. W związku z tym na czoło 
gospodarstw zaczyna się wysuwać hodowla, która po wykorzystaniu 
wszystkich możliwości będzie najważniejszym działem gospodarki rolnej. 
Grunty orne zajmują zaledwie �2, 50/o ogólnej powierzchni powiatu. Z 
upraw polowych poza zbożem i ziemniakami uprawia się tu na większą 
skalę tytoń. W powiecie jest dużo drzew owocowych i duże ilości runa 
leśnego. Mimo dużych zbiorników wód jeziornych gospodarka rybna nie 
odgrywa większej roli. 

1 .  F u  n k c j e p r o d  u k c y  j n e. Wykorzystaniu miejscowych su
rowców służą w Augustowie tartak i fermentownia tytoniu. Są to zakłady 
duże w skali krajowej. Z drobniejszych czynne są dwa młyny i mleczarnia. 
Tartak przerabia drewna z lasów całego powiatu i daje rolnikom możli
wość dodatkowego zarobku przy wywózce drzewa. Znaczenie tych za
robków dla budżetu domowego uwidocznia się szczególnie w tym, że 
rolnicy powiatu augustowskiego bez względu na wielkość gospodarstwa 
starają się hodować przynajmniej po parze koni. 

Jeszcze większy wpływ niż tartak wywiera na rolnicze zaplecze miasta 
fermentownia tytoniu. W powiecie augustowskim ponad 1500 ha, to jest 
50/o najlepszych gruntów ornych, zajmuje się pod uprawę tej rośliny. 
Prawie wszyscy rolnicy tego powiatu w mniejszej lub w większej mierze 
zajmują się uprawą tytoniu, gdyż daje ona poważny dochód. W roku 1964 

[727) 
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rolnicy powiatu augustowskiego otrzymali za tytoń około 82,5 mln zł. 
Ponad 100-letnia tradycja w uprawie tytoniu pozwala osiągnąć wysokie 
plony. Z uprawianych tutaj 4 odmian tytoniu osiąga się średnio następu
jące ilości: 

hercegowina 
virginia 

mocny skroniowski 

machorka 

17,0 q/ha 

19,0 " 

20,0 " 

23,0 " 

Są to plony najwyższe nie tylko w Polsce, ale może i w Europie. 
Powiat augustowski dostarcza do fermentowni tytoniu w Augustowie 
połowę surowca całego okręgu tytoniowego, obejmującego województwo 
białostockie i 7 powiatów województw warszawskiego i olsztyńskiego. 

Przemtpli rll!ITlltJsltl 

Inne 

Szl:olnictwo 

Komunika<ja i fqc.zno/Jc 

Obrót towaroMy 

Adminlstroi:ja i orąwizw,ie 
spofeczne 

1 cm = IO % zatrodnion� 

Ryc. 1. Wykres strukturalny dla grupy miastotwórczej Augustowa w 1965 r. 

Przynosząca tak duże dochody uprawa wywiera wpływ także na pod
noszenie plonów innych roślin uprawowych (stosuje się więcej nawozów 
sztucznych, więcej jest instruktorów). Charakterystycznym elementem 
krajobrazu wsi augustowskiej są liczne suszarnie tytoniu. Poza tym mia
sto z zapleczem wiążą dwa inne zakłady produkcyjne, a mianowicie mle
czarnia i Zakład Prefabrykacji Materiałów Budowlanych CRS w Augu
stowie. Mleczarnia obejmuje swoją działalnością tylko najbliższe okolice 
Augustowa, wytwórnia prefabrykatów dostarcza natomiast materiałów 
budowlanych także dla wsi kilku sąsiednich powiatów. Prowadzi ponadto 
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usługi budowlane na terenie wsi. Mniejszy wpływ na zaplecze ma fa bryka 
obuwia, która zatrudnia tylko niewielką liczbę ludzi z okolicy. 

2. F u n k c j e u s ł u g o w e. Różnorodność funkcji usługowych, które 
spełnia Augustów wobec zaplecza, wiąże się ściśle z tym, że w promieniu 
30 km nie ma żadnego miasta lub chociażby większej osady. Jest to więc 
dla rolników nie tylko ośrodek władz powiatowych, ale przede wszystkim 
jedyne miejsce wymiany towarowej. W Augustowie rolnicy sprzedają 
swoje płody i zaopatrują się w artykuły przemysłowe, których nie mogą 
otrzymać w gminnych spółdzielniach. Augustów stanowi bardzo chłonny 
rynek zbytu na artykuły żywnościowe i dlatego w dni targowe można 
spotkać w mieście rolników nawet ze wsi oddalonych o 20-30 km na 
wschód , południe i zachód. Oprócz rolników z powiatu augustowskiego 
przybywają na targi także rolnicy z powiatu dąbrowskiego i ełckiego. Tra
dycyjne jarmarki, szczególnie w okresie jesiennym i zimą, ściągają do Au
gustowa ponad 6 tys. ludzi. O dużym ruchu handlowym świadczy fakt, że 
właśnie w Augustowie CRS, reprezentowany przez Powiatowy Związek 
Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" prowadzi Spółdzielczą 
Hurtownię Międzypowiatową, która zaopatruje w artykuły przemysłowe 
placówki handlowe zrzeszone w CRS na terenie 8 powiatów: augustow
skiego, ełckiego, grajewskiego, gołdapskiego, oleckiego, suwalskiego, sej
neńskiego i Dąbrowa Białostocka. 

W dni targowe panuje też duży ruch w zakładach rzemieślniczych. 
Najwięcej roboty przy obsłudze zaplecza rolniczego mają zakłady ślusar
skie, elektromechaniczne, elektrotechniczne, wulkanizatorskie i zegarmis
trzowskie. Zakładów tego typu nie ma zupełnie we wsiach powiatu augu
stowskiego. 

Nie należy także zapominać, że Augustów jest jedynym węzłem komu
nikacji kolejowej i autobusowej na terenie całego powiatu. Do Augustowa 
przychodzą towary sprowadzane przez rolników tego powiatu z innych 
części kraju i stąd wywozi się nadwyżki płodów rolnych. Stąd mieszkańcy 
powiatu rozpoczynają dłuższe podróże, a Augustów jest stacją docelową 
w czasie powrotu. 

Dojazdy do pracy ludności spoza Augustowa nie wiążą się wcale z od
ległością i granicami powiatu, lecz idą wzdłuż linii komunikacyjnych. 
Codziennie dojeżdża do pracy w Augustowie około 1 00 osób, z czego 
połowa z sąsiednich powiatów. Z Augustowa codziennie do pracy wyjeżdża 
kilka osób do miejscowości położonych poza miastem. 

Ważne funkcje usługowe spełniają mieszczące się w Augustowie szkoły 
średnie i szpital powiatowy. Na ponad 400 uczniów Liceum Pedagogiczne
go aż 370 mieszka w internacie. Są to uczniowie z kilku powiatów woje
wództwa białostockiego, ponieważ najbliższe licea pedagogiczne znajdują 
się w Łomży i Białymstoku. Podobną rolę spełnia Zasadnicza Szkoła Za-



730 R .  JĘDRZEJEWSKI 

wodowa w Augustowie, do której uczęszcza ponad 300 uczmow spoza 
Augustowa. Mniejszy procent uczniów spoza miasta kształci się w Liceum 
Ogólnokształcącym. 

Coraz większego znaczenia nabiera również Augustów w skali krajowej, 
a nawet poza granicami kraju jako ośrodek turystyczny i letniskowy. 
Na terenie miasta znajdują się dwa stałe obiekty turystyczno-wypoczyn
kowe i kilka większych ośrodków kempingowych. Ze względu jednak na 
warunki naturalne Augustowa i obecny rozmach budownictwa stałych 
i półstałych obiektów turystycznych należy przypuszczać, że poza prze
mysłem dominującą rolę w rozwoju gospodarczym powiatu odegra tury
styka. W ciągu roku przez Augustów przewija się ponad 150 tys. wczaso
wiczów, letników, turystów i wycieczkowiczów. 

3. C z y n n i k i  m i  a s  t o  t w ó r c z e. Grupa miastotwórcza obej
muje: przemysł kluczowy oraz drobny o zasięgu pozalokalnym, przedsię
biorstwa inwestycyjne i budownictwa, transport i łączność, handel hur
towy i skup, administrację pozalokalną (terenową i gospodarczą), insty
tucje kulturalne i socjalne o zasięgu pozalokalnym i szkolnictwo średnie. 
Grupa uzupełniająca obejmuje ludność miejską, zatrudnioną w zakładach 

T a b e l a  1 
Struktura zatrudni{nia ludności Augustowa w dniu 

J l .  XII. 1 965 r. 

Licz- Grupy 
ba za- miastotwór- uzupełniajll-

Dział gospodarki miesz- cza ca 
kałych 

liczba I liczba I ogó- % % 
łem I 

Rolnictwo i leśnictwo - - 1 267 7,0 
Przemysł i rzemiosło 1 395 7,7 S19 2,9 
Budownictwo 634 3,S 64 0,3 
Komunikacja i łllczność 463 2,6 20 O,t 
Obrót towarowy 680 3,7 196 1,1 
Administracja i organizacje 294 1,6 189 1,0 

społeczne 
Urzlldzenia kulturalne 443 2,4 56 0,3 

i �ocjalne 
Szkolnictwo 1 647 9,1 18S 1,0 
Inne 73 0,4 - -

Razem lis 110 ! S 629 J 31,0 i 2 SOS J 13,7 

Zawodowo czynni 8 134 44,7% 
Zawodowo bierni 9 976 5S,3 % 

Razem 18 110 100,0% 
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i instytucjach nastawionych na zaspokojenie potrzeb ludności samego 
miasta, to jest zatrudnionej w grupie miastotwórczej i uzupełniającej, oraz 
wszystkich zatrudnionych sezonowo. W związku z tym, że uczniów szkół 
średnich zaliczono do grupy miastotwórczej, dlatego też powiększono 
liczbę mieszkańców miasta o tych uczniów zamiejscowych, którzy byli 
zameldowani w Augustowie w dniu 31.XII.1965 r. na pobyt okresowy. 

Z wykresu widzimy, że Augustów jest miastem o funkcjach złożonych. 
Pewną przewagę wykazują tutaj przemysł i szkolnictwo, a pozostałe jego 
funkcje mają jednakową wagę i są typowe dla ośrodka powiatowego. 
Zasięg tego ośrodka w wielu wypadkach przekracza granicę powiatu (np. 
skup surowców dla miejscowych zakładów przemysłowych oraz usługi 
kulturalne i socjalne, tj. szkoły, szpital, turystyka). 

Porównując obecny rodzaj zatrudnienia ludności Augustowa z okre
sem przedwojennym, możemy stwierdzić, że znacznie wzrosła liczba za
trudnionych w przemyśle. W tej chwili głównymi czynnikami miastotwór
czymi w mieście są takie zakłady przemysłowe, jak: tartak, fermentownia 
tytoniu i fabryka obuwia. Zakłady te stanowią poważne źródło zarobków 
zarówno dla miejscowej, jak i okolicznej ludności. Głównymi obiektami 
miastotwórczymi są: szpital powiatowy, liceum pedagogiczne, liceum ogól
nokształcące i szkoła zawodowa. Możliwości turystyczno-wczasowe Augu
stowa nie są jeszcze dostatecznie wykorzystane, a ponieważ jego warunki 
naturalne narzucają konieczność rozwinięcia tego działu gospodarki nie 
tylko ze względu na rozwój gospodarczy okręgu, lecz i ze względu na 
atrakcyjność terenu dla turystów z zagranicy. 

4. R o z w ó j i s t r u k t u r a z a w o d o w a 1 u d n o ś c i n a t e r e
n i e p o w i a t u a u g u s t  o w s k i  e g o. Rozwój demograficzny powiatu 
augustowskiego w przeszłości jest trudny do odtworzenia ze względu na 
częste zmiany granic administracyjnych. W wyniku tych zmian w 1948 
roku obszar powiatu wynosił 1601 km2. Następnie granice powiatu uległy 
zmianie w roku 1954, kiedy to część gminy Dowspuda włączono do po
wiatu suwalskiego, a do powiatu augustowskiego przyłączono kilka wsi 
z powiatu suwalskiego, gminę Pruska z powiatu graj ewskiego i dwie wsie 
z powiatu sokólskiego. W dniu 1 stycznia 1955 r. powiat zajmował po
wierzchnię 1833 km2. Po utworzeniu w 1955 r. powiatu Dąbrowa Biało
stocka z powiatu augustowskiego wyłączono cztery gromady, a w 1957 r. 
gromada Woźna wieś weszła w skład powiatu graj ewskiego. Obecna po
wierzchnia powiatu 1472,6 km2 utrzymuje się od roku 1 960. Opracowując 
więc ilość mieszkańców powiatu augustowskiego w tabeli 1 i 2 uwzględ
niłem także zmiany powierzchni. 

Powiat augustowski jest rzadko zaludniony, bowiem aż 48,4°/o jego 
powierzchni stanowią lasy. Dlatego też istnieją duże różnice w zaludnie
niu poszczególnych gromad. Na przykład w gromadzie Sucha Rzeczka na 
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T a b e l a:  2 

Stari ludności pov.'. augustowskiego w latll.(::h 193R�1965 

I Powierz- Ludność Na 100 męż-
Rok chnia '. 

ogółem ! męZt."Zyzn I czyzn przy-

w k.'ll' i 
kobiet na 1 km2 pada kobiet 

1938 2 035,0 ! 74 800 ! 37 

1946 t 641,0 42 200 26 

1950a) 1 60!,0 4-4 035 20 437 i 23 598 28 1 1 5  

1955 1 833,0 50 024 23 6# i 26 380 27 112 

1960a) l 472,6 43 363 20 71 2 22 651 29 109 

1965 i 1 472,6 I 47 sos 23 049 24456 32 106 
' 

a} Wg spisu pow$zechnego. 

1 km2 przypada 6 mieszkańców, Gruszki -- 8, a w gromadzie Rutki 

Nowe - 47, Pomiany 45. Lasy, wody i użytki zielone w gromadach 

Sucha Rzeczka i Gruszki zajmują ponad 90% ogólnej powierzchni. 

1' a b e l a  3 

Ludność miejska i wiejska pow. augustow-skiego w latach 1946- ··1965 

! Po�'ierz� \V liczbach ' . W od.setkach 

Rok i chni<1 
w km2 

ogółem miasto v:ieś miasto wieś 

1946 l 641,0 42 200 8 338 33 862 19,8 80,2 

1950a) 1 601,0 44035 10 214 33 812 23.2 76,8 

1955 I 833,0 50 024 1 1  355 38 669 22,7 77,3 

1960a) 1 472,0 43 363 14 439 28 924 33,3 66,7 

1965 1 472,6 4-7 505 1 7  340 30 165 36,5 63,5 
I 

Zmiany administracyjne od roku 1 960 nie pozwalają na dokładne 

prześledzenie zwiększania się ilości ludności miejskiej i wiejskiej. Dane 

liczbowe w tabeli 2, wzięte z „Rocznika Statystycznego Powiatu Augu

stów", odnoszą się do różnej powierzchni. Na terenie powiatu mamy wpra

wdzie tylko jedno miasto Augustów, ale i tutaj w 1955 r. odłączono od 

miasta daleko położone przedmieścia z 1486 mieszkańcami. W obecnych 

granicach miasta w roku 1 950 mieszkało około 6900 osób. W latach 1 950--
1 960 ludność miasta zwiększyła się faktycznie o 1 09,2%, natomiast na wsi 

w tym okresie ludność zmniejszyła się o 6%. Dokładniej zmiany te można 

przeanalizować dopiero po roku 1 960. 
W latach 1960--1965 ilość ludności powiatu zw·iększyła się o 4142 osoby, 

z czego na miasto przypadło, 2901 osób. Ludności miejskiej w tych latach 

przybyło 16,7"/o. a wiejskiej - tylko 4,1°/o. Przyrost ludności w mieście 
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T a b e l a  4 

Zatrudnienie 'i'<redług działów gospodarki narodowej 

Stan v; dniu 31.XTI.1965 r. 

Dział gospodarki 
ogółem mężczyzn kobiet 

Przemysł i rzetniosło 2 200 1 224 976 

Budov.n:ictv;·o 698 638 60 
Roln!ctV\i·o a) 216 192 24 

Leśnic:tv.·o 1 933 1 692 24! 
Transport i łącznośC 880 776 104 
Obrót towarowy l 014 425 589 

Gospodarka komunalna i mieqz� 224 163 61 

kanio�·a 
Oświata� nauka i kultura fizyczna 574 167 407 

Ochrana zdrowia, opieka społeczna 426 76 350 
i kultura fizyczna 

.r\drninistracja public.zna i instytu- 281 1 54 127 

cje wymiaru sprawiedliwości 

Instytucje finansowe i ubezpie- 83 35 48 

cz:en:iowe 

Organizacje polityczn�, społeczne 84 61 23 

i wyznaniowe 

Inne 73 66 7 

R.azetn 8 686 5 669 3 017 

a) W ro!rlctwie ospołecxnionym. 
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następuje więc bardzo szybko. Powodem tego jest rozbudowa miasta 

i pewna ilość wolnych miejsc pracy. Napływa do miasta przeważnie 

ludność ze wsi powiatu augustowskiego. 

Według bilansu siły roboczej na koniec 1965 r. zatrudnionych było 

22 991 osób, tj. 48,4"/o ogółu ludności powiatu. Zasoby siły roboczej wy

korzystane były w 80,2°/o. W gospodarce uspołecznionej pracowało 35,5°/o, 
a w gospodarce drobnotowarowej - 64,5°/o. 

Ludność zawodowo czynna w mieście wynosi 33,2°/o mieszkańców 

miasta, natomiast na wsi - 56,8°/o. W strukturze zawodowej ludności 

miasta najliczniejszą grupę stanowią zatrudnieni w przemyśle - 32,7"/o, 
w obrocie towarowym 14,9"/o i w budownictwie -- 1 1,9%. Ze źródeł 

pozarolniczych utrzymywało się ogółu ludności: 

Rok 

1955 a) 
1960 
1955 a) 

a) Dane szacunkowe. 

\1; powiecie 
25,1°/o 
38,56/11 

46�3łl/o 

w Augustowie 
76,811/o 

87.511/o 

95,4ll/o 
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Gospodarkę uspołecznioną powiatu charakteryzuje stosunkowo niski 
procent zatrudnionych kobiet 22,9•/o ogółu kobiet w wieku zdolności do 
pracy. Analogiczny wskaźnik dla miasta wynosi 47,1"/n. W mieście zatrud
nionych było 2338 kobiet. Rozpatrując to zagadnienie musimy jednak 
przyjąć, że pewna ilość młodzieży w wieku zdolności do pracy jeszcze się 
uczy, a część kobiet zajmuje się gospodarstwem domowym i pracy nie 
poszukuje. Wyjazdów do pracy poza granice powiatu prawie nie ma, 
a ilość przyjeżdżających z innych powiatów jest niewielka i ma charakter 
sezonowy. 

P E 3 lO M E 

ABTOp OilHCLJB3eT· KaKOe BJlMttRHe Olta3blBaeT ABryCTOB� J1ME::io!$1H 17 .340 o6m;ero 

HaCCJICHMH, TO eCTb 36,5"1/I), Ra CBOM ceJILCKOX03srtłCTBeHHO-JICCHb1e pecypcbI l1 KaKoe 

BJJHnHHe &THX pecypcoB Ha pa3BHTUe ropo� AncycToB ffBJIJieTCH a,ttbfHrrncTpaTMB

HLIM ll;eHTpoM J.1 J1CnOJ1HHCT npOJ13BOf!;CTBeHHo-c6cJIYJKYIEaIOll:ĘJre c}::lyHKIJ;J1J1 ,lJ;JlH OT

HOCHTCJlhHO He60JibliIJ1X pecypcoB . Ha OCHOBaHHJf MCCTHOfO Ch!Pbł! B AnrycroBe 

pa6oTaJoT µ;na 60Jihll1He B Macnrraóc crpaHnI npe,qnpJ1rtT.vrn, J1€COIIlfJJbULitł 3aDO,ti 

J1 Taóa'l:HaR 6po,n;JiL1:bHH. Pa6oTa B JJecy J1 EbIBÓ3 ,n;epeBa ;ąalOT }KHTeJim.l ITOBHTa 3Ha

qJ4J.'eJibHble )J;OX0Ąb1, 'ta6a'!fHaSI 6po,n;J'!JlhHST )Ke OK33bIBaeT peWl1TC'JI:bHOC BJil1SIHHe Ha 

cpopMwpOBaHne B03,LleJib1BaHnn npOMbilllJICHHLIX pacreI-1J1H B nonnTe. 

IlOB.fIT ABryCTOB pe)'.iKO HaCeJieHHblM J1 B 1965 ro;:i;y uaC'IJ1ThIBaJIOCh 3,qecb 47,505 

m:MTe.ne�. Ha 1 K:w2 npnxo,ri;l1.i1:0CL 32 ąeJ1oseKa. Pe,u:Koe 3ace.neHne BbI3Baao 5bIJIO 

TeM, q'}'Q 480/u nrrorn;a,n;H IIOBRTa naxo,rr;HTCH rro;ą JieCOM. Pa3Hl1IJ;bl B IlJIOTHOCTJ1 3ace

J1eHJ1.H MeJK,n;y OT,n;eJibHblMM ;ąepe.sHRMJ1 60."JhlIIHe J1 KOJie6JIIOTCR B rrpe,n;enax OT 6 ;:i;o 

47 TJeJIOBeK. J-[eCMOTPff Ha TO, 'J'JO rlOl:UlT U:Mee'r C€JihCKOX03Jt:?iCTBeHftbi:i1" xap.'lKTep, TO 

n 1965 ro,n;y J13 CCJtbCKOX03RHCTBeHHblX MCTOTJHJ1KOB yp;ep;;KaBaJJOCh 46,3V/u Hacene

HHH. KpoMe ceJfbCKOfO X03.rill:CTBa CaMOe ÓOJihIUOe l".fiiCJIO Hace:rreHHR y,u;ep:m:Jmaa"lOCh 

fi'.3 paóOTbI B npOMbilUJTeHHOCTi11 JTeCHOM X03H:?iCTBe, '1'0proBJ'Ie J1 CTpoHTeJihCTBe. 

S U M M A R Y  

The author depicts the influence of the town of Augustów with its 17.340 

inhabitants - Le, with its 36.5 per cent of the total number of the inhabitants -

on its forest- and agricultural hinterland, and the influence of that hinterland on 

the development of the town. The town of Augustów constltutes the administrative 

centre of the district and fulfils productive and service-rendering functions for its 

relatively small hinterland. There are to. major in the country-scale, enterprises 

in the town of Augustów which work on the base of local raw-materials, namely 

a saw-mill and the tobacco fcrmentation works. Work in forests and export of wood 

constitute a source of considerable income for the inhabitants of the district" and 

the tobacco fermentation works have, in turn, a decisive influence on the kind 

of industrial plants cultivated in the district. 

The district of Augustów is realy populatedj the number of its inhabitants being 
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47 .505 in 1965, There are 32 inhab.itants per square km. I...1ack of more dense popula

tion is caused by the fact that forests constitutes 48.4 pe:;- cent of the whole- ter

ritory of the districL The::e are considerable differences with regard to the den.sity 

of the population in villages, namely irom 6 to 47 inhabitants. Though the district 

is agricultural in its character, in 1965 413.3 per cent of its population maintained 

themselves from the out-agricultural sources. Apart from agricultu:-e, industry, for� 

estry trade and constructions are the main sources of income for the population. 





KAZIMIERZ KAPLA, RYSZARD LE.>iKOVlSKI i JóZE}� TARASZEWSKl 

ROZWÓJ OŚWIATY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM 
W LATACH 1945-1965 

Pa:JB1.1Tne npocBetn:eHJIB a aBrycTOBcKoM noBnre B 1945 - 1965 rr. 

The developm.en1: of education in the district of the town of Augustów in the period 
1945-1965. 

1. Szkolnictwo podstawowe w okresie międzywojennym 

W okresie międzywojennym powiat augustowski pod względem roz
woju szkolnictwa podstawowego tak zresztą, jak i innych dziedzin życia, 
należał do terenów poważnie zaniedbanych. Wprawdzie na obszarze, 
jaki obejmuje pow. augustowski obecnie, było stosunkowo dużo, bo aż 
64 szkoły, były to jednak przeważnie szkoły I stopnia, które nie dawały 
młodzieży pełnego wy]<sztalc_enia podstawowego. 

Stan szkolnictwa podstawowego w roku 1938/39 w powiecie augu
stowskim, obejmującym obecne tereny powiatu, przedstawiał się nastę
pująco: 

szkół I stopnia 
I 

n 
„ III 

l i  111 

" 

o 1 nauczycielu 45 
o 2 nauczyc:elach 2 

! o 3 . „  7 
· na ;vsi 7 

w rnieście 3 

64 

1 .  

T a b e l a  1 

z liczbą dz:eci 2 982 
" 200 

833 
945 
870 

5 830 

Jak z powyższego zestawienia wynika, w okresie międzywojennym 
zaledwie 7 szkół na wsi i .3 szkoły w mieście realizowały pełny program 
szkoły siedmioklasowej. Do szkół tych uczęszczało. zaledwie 3 1  O/o dzieci 
znajdujących się w szkołach. Siedem szkól drugiego stopnia realizowało 
program 6 klas w ciągu siedmiu lat nauki, a przeważająca liczba szkół, 
bo aż 47, realizowało rozszerzony program czterech klas w ciągu siedmiu 
lat nauki. W tej sytuacji dla przeważającej części młodzieży ńauka koń-

47 Studia i. materiały [737} 
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czyła się na czwartej lub piątej klasie. Młodzież ta z konieczności mu
siała pozostawać na wsi bez możliwości dalszego kształcenia się. Trudna 
również była sytuacja lokalowa, gd}�ż tylko w 24 wypadkach szkoły dy
sponowały własnymi budynkami szkolnymi, pozostałe szkoły mieściły się 
w izbach wynajętych 1. 

2. Organizacja szkolnictwa po wyzwoleniu 

Okres II wojny światowej przyniósł powiatowi augustowskiemu szcze
gólne zniszczenia, a to z tego powodu, że na terenie Pojezierza Augu
stowskiego w latach 1 944---1945 przebiegała linia frontu. Ziemie powiatu 
augustowskiego zajęli Niemcy w dniu 2 1  czerwca 1941 r. Od tego też 
czasu datuje się zamknięcie wszystkich szkół polskich na naszym terenie. 
W okresie działań wojennych siedem budynków szkolnych, a mianowicie 
w Bargłowie, Gabowych Grądach, Janówce, Jeziorkach, Netcie, Szcze
brze i Żarnowie wojska niemieckie spaliły lub rozebrały. Czternaście bu
dynków uległo zniszczeniu w granicach od 50 do 80"/o. Zarówno te, jak 
i pozostałe budynki, których procent zniszczenia był mniejszy, nie nada
wały się do użytku i ·wymagały poważnych remontów. Całkowitemu 
zniszczeniu uległ sprzęt szkolny i nieliczne pomoce naukowe, jakimi dy
sponowały szkoły do 1939 r. 

T a b e l a  2 
- · - · -·-i - -· 11Liczb.:'I· �zypnvc-;; Szkoły \Liczba · 1 ucz# nauczy· o nauczycielach i szkół niów I cieli 

-·-··-··-1 -··.-·· ·-

1 I 14 701 I 14 

2 1 30 I 2 
Razem 15 791 I 16 

Przy takim to stanie bazy materialnej przystąpiono do organizacji 
szkolnictwa w powiecie. Wy�wolenie powiatu augustowskiego przez Ar
mię Radziecką nastąpiło częściowo latem w 1944 r. Objęło ono tereny 
byłej gminy Szczebro-Olszanki i Lipsk. Pozostała część powiatu od lipca 
1944 r. do 17 stycznia 1945 r. objęta była pierwszą linią frontu lub też 
znajdowała się ciągle pod okupacją niemiecką. Już w 1944 r. na pierw
szych skrawkach wyzwolonych terenów nauczyciele, którzy przetrwali 
wojnę i okupację, przystąpili do uruchomienia szkół. Pierwsza siedziba 
władz szkolnych znajdowała się w Lipsku (obecnie powiat Dąbrowa Bia
łostocka). W rejonie tej gminy zorganizowano również pierwsze szkoły. 

1 Dane ustalone na podstawie materiałów zebranych ze szkół w formie wywia

dów w terenie. 
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Pierwszym inspektorem organizującego się szkolnictwa był ob. Surkont. 

Dzięki ofiarnej pracy nauczycielstwa i inspektora szkolnego pomimo wie
lu trudności 2 organizacja szkolnictwa na dzień 1 5 .XII.1944 r. przedsta

wiała się jak przedstawia zestawienie na str. 738 (tabela 2) •. 

Tak zorganizowane szkoły dysponowały następującym sprzętem szkol
nym: 225 ławek, 6 stołów, 2 krzesła, 9 szaf i 1 wiadro. Jeszcze gorzej 

przedstawiało się wyposażenie w pomoce naukowe, gdyż wszystkie szkoły 

razem rozporządzały: 1 7  zniszczonymi tablicami szkolnymi, jednym glo
busem, 1 5  mapami, 25 różnymi obrazami. Stan bibliotek szkolnych wy

nosił 211 różnych książek, przyniszczonych przez dziatwę szkolną, a 90 
uczniów miało podręczniki z okresu międzywojennego 4. 

Po wyzwoleniu z wojsk niemieckich pozostałych terenów powiatu 
w dniu 22 stycznia 1 945 I'. Inspektorat Szkolny został przeniesiony do 

Augustowa. Przystąpiono też od razu do uruchomienia szkół na obszarach 
uwolrńonych od działań wojennych. W tym czasie inspektorem został 
oddany sprawom oświaty Ignacy Popowski. Pomimo ogromnych trudności 

z .  wynajęciem w zniszczonych wojną wsiach izb lekcyjnych, mimo braku 
podstawowego sprzętu szkolnego, pomocy naukowych i nauczycieli roz
wój sieci szkolnej postępował bardzo szybko. Sieć szkolna, jak pisze 

w swym sprawozdaniu ówczesny inspektor I. Popowski, była uruchamia

na w miarę zgłaszania się nauczycieli i przygotowania budynków szkol
ny;;h przez samorządy terytorialne i społeczeństwo. Funduszów na ten 

cel w tym czasie nie było. Mimo niezmiernie trudnej sytuacji lokalowej 
i kadrowej w dniu 1 .V.1945 r. organizacja szkolnictwa przedstawiała się 
następująco 5: 

T a b e l a  3 

Szkoły -- . J L;czbal Czynnych 
Liczba. · 

o nauczy
cielach axkól niów cieli 

, 'I ucz- I nauczy-

----�·-�'� . 

I 2 
3 

38 ! 2 260 I 38 10 l i  039 . 20 
: . : I ! 
� i !�� j 1� 

···-·-�· �;Ts�;r � 

4 
5 
7 i więcej 

2 Sprawozdanie opisowe inspektora szkolnego ze stanu organizacji szkół 30.XII. 
1944 r. nr 35 (Archiwum Wydziału Oświaty), 

3 Tamże. 
4 Sprav;rozdanie opisowe inspektora szkolnego ze stanu organizacji szkół z �nia 

30.XII.1944 r. nr 35 (Archiwum Wyd>Oalu Oświaty). 
s Sprawozdanie ze stanu publicznych szkół powszechnych w pow. augustowskim� 

akta Archiwum Wydziału Oświaty. 
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Rozbudowa szkolnictwa na dzień 1 maja 1945 r. świadczy JUZ o po
ważnym wysiłku, jakiego dokonała w ciągu trzech miesięcy organizująca 
się władza ludowa i społeczeństwo. Powszechność nauczania w tym okre
sie nie przedstawiała się najlepiej, ponieważ poza szkołą znajdowało się 
jeszcze 244io dzieci w wieku szkolnym. W wielu wypadkach dzieci do 
szkół nie uczęszczały z powodu braku obuwia i ubrania, a także dlatego, 
że w wielu, jeszcze wsiach nie było punktów szkolnych. Władze admini
stracji szkolnej zdawały sobie sprawę z konieczności otwarcia w naj
bliższych miesiącach dodatkowych 20 szkół. Plan ten był realizowany 
w miarę zgłaszania się kandydatów na nauczycieli i uzyskiwania po
mieszczeń na lokale szkolne. Już na dzień 1 lipca 1945 r. było czynnych 
6 1  szkół z Jiczhą 5 383 uczniów s. 

Organizowane szkoły pracowały w prymitywnych warunkach, przy 
braku sprzętu i najprostszych pomocy naukowych. Brak podręczników 
szkolnych, materiałów piśmiennych i ksiąźek do lektury jeszcze bardziej 
potęgował istniejące trudności. Władze administracyjne w porozumieniu 
i ścisłej współpracy z samorządami terytorialnymi w miarę możliwości 
usuwały istniejące braki. W roku szkolnym 1 945/46 wykonano 200 ławek 
szkolnych, 40 krzeseł i 1 2  stołów. Wszystkie szkoły o 2 i więcej nauczy• 
cielach otrzymały po jednym komplecie pomocy naukowych do lekcji 
geometrii. Czterdziestu szkołom przydzielono po jednej mapie Polski i po 
jednej mapie Europy. Siedemnaście z tych szkół otrzymało 304 obrazy 
przyrodniczo-geograficzne i do pogadanek historycznych 7• 

Do największych trudności, z jakimi borykały się władze administra
cyjne, należy zaliczyć ciągły brak nauczycieli oraz ich słabe przygotowa• 
nie. Trudna sytuacja materialna, a szczególnie ciężkie warunki lokalowe 
i brak przywiązania nowo zaangażowanych nauczycieli do zawodu powodo
wały ciągłą płynność kadr. Zjawisko to występowało szczególnie na wsi. 
W tej sytuacji trudno było przystąpić do podwyższenia stopnia organiza
cyjnego szkół, mimo że wszystkie względy za t:ym przemawiały. Brak 
nauczycieli wpływał na to, że w 1 945 r. w kilku wypadkach na jednego 
nauczyciela pr.,ypadało od 90 do 130 uczniów. Do takich należały szkoły 
w Żarnowie, Jamnicach, Rudawce, Płaskiej i wiele innych •. 

W końcu roku szkolnego 1 944i45 w czynnych na terenie powiatu au
gustowskiego 6 1  szkołach pracowało ogółem 95 nauczycieli, w tym 34 
niekwalifikowanych 9• O ile chodzi o nauczycieli niekwalifikowanych, 
byli to nie tylko nauczyciele bez przygotowania pedagogicznego, ale w 1 9  

6 Sprawozdanie z działalności szkół ·za rok 1945/46. �4-kta -4.ichiwum Wydziału 

Oś\\<"iaty. 
1 Tamie. 

3 Sprawozdanie z działalności szkół za rod: 1945!46. Akta Atchiwum Wydziału 

Oświaty, tec1.ka nr 2/45. 
, Sprawozdanie ze stanu potrzeb szkół powszechnych na dzień LVII.1945 r„ 

Archiwum Wydziału Ośv.liaty. 
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wypadkach po ukończonych zaledwie 4 klasach gimnazjum, a w 9 -
tylko po szkole podstawowej 10. Przy werbowaniu nawet takich nauczy
cieli odczuwało się ciągle brak ludzi. Był to zasadniczy hamulec w orga
nizowaniu nowych szkół i podnoszeniu stopnia organizacyjnego już istnie
jących. 

W 1 945 r. Ministerstwo Oświaty postanowiło zmienić dotychczasowy 
system szkolny. Zmieniono podział szkół na stopnie i ujednolicono pro
gramy szkolne. Posunięcie to zagwarantowało młodzieży swobodne prze
chodzenie ze szkół niżej zorganizowanych d o  szkół wyżej zorganizowa
nych. Dzięki temu młodzież wiejska i miejska miała jednakowy start do 
dalszej nauki. W tym samym czasie powoli zaczęto stosować zasadę po
wszechności  nauczania. Wprowadzone zmiany w organizacji szkolnictwa 
podstawowego w 1945 r. postawiły administrację szkolną przed nowymi 
trudnościami. Najważniejszym problemem było zagwarantowanie odpo
wiedniej kadry nauczycielskiej koniecznie trzeba było werbować no
wych nauczycieli. Pracę w tym kierunku rozpoczęto w czerwcu 1945 r., 
w wyniku czego 18.IX.1945 r. uruchomiono w Augustowie pierwszy pań
stwowy wstępny 6-miesięczny kurs dla kandydatów na nauczycieli. N a 
kurs uczęszczało 30 osób z wykształceniem w zakresie szkoły podstawo
wej i ginmazjum. Po 6 miesiącach 28 osób przeszkolonych na kursie za
trudniono w powiecie augustowskim 11• Wpłynęło to na utworzenie 10 
nowych punktów szkolnych i podniesienie stopnia organizacyjnego nie
których szkół. W roku szkolnym 1 945/46 1 1  szkól o jednym nauczycielu 
otrzymało drugiego nauczyciela, 2 szkoły o 2 nauczycielach - trzy siły 
pedagogiczne, a 1 0  wykładowców przydzielono do szkól o 3 i więcej na
uczycielach. W dalszym ciągu odczuwało się brak 40 nauczycieli do uru
chomienia pełnej sieci szkolnej i zaspokojenia potrzeb szkół już istnie� 
jących. 

Inspektorat Szkolny, mając rozeznanie w potrzebach poszczególnych 
szkól, star.al się tak rozlokować nauczycieli, aby kwalifikowani znajdo
wali się we wszystkich rejonach powiatu i mogli służyć radą i pomocą 
nauczycielom . rozpoczynającym pracę w zawodzie nauczycielskim. Obok 
tych zabiegów już w roku 1946 rozpoczęto dokształcanie nauczycieli czyn
nych." Powiat augustowski miał w tym zakresie poważne trudności, po
nieważ w Augustowie nie istniała w tym czasie Rejonowa Komisja Kształ
cenia Nauczycieli Niekwalifikowanych. Pomimo tego w zorganizowanych 
K.R.K.N.N. w Suwałkach i Białymstoku dokształcało się Z5 spo.<lród 62 
nauczycieli niekwalifikowanych.12. Wielu z tych nauczycieli, którzy uzu
pełniali w owym czasie wykształcenie średnie oraz zdobywali kwalifikacje 

io Statystyka szkolna za rok 1945, teczka nr 2, Archiwum Wydziału Oświaty. 
11 Dane dotycz. szkolnictWa powszechnego na rok 1945/46, teczka nr 2 z 1946 r.>' 

Archiwum Wydziału Oświaty. 
l2 Wykaz nauczycieli niekwalifikowanych, dokształcających się w R. K. K. N., 

Archiwum Wydziału OśWiaty. 
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pedagogiczne, jest dzisiaj cenionymi wychowawcami, a nawet zdołało 
zdobyć wyksztalcenie wyższe. Innym bardzo poważnym problemem w or
ganizacji i pracy szkół była sprawa pomieszczeń szkolnych. Z uwagi na to, 
że na terenie powiatu augustowskiego przez 7 miesięcy toczyły się nie
przerwane walki, pomieszczenia szkolne były prawie całkowicie zniszczo
ne. Szkolnictwo augustowskie w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu 
dysponowało zaledwie 20 budynkami szkolnymi sprzed 1939 r., zniszczony
mi w granicaeh od 20--85%. Według stanu na dzień 14.VIl.1945 r. w bu
dynkach własnych mieściło się 65 izb lekcyjnych, a 51 - w  budynkach 
wynajętych 13• W takiej sytuacji szczególny nacisk położono na remont 
zniszczonych budynków szkolnych. W ciągu roku 1 945 i 1 946 wyremonto
wano 16 własnych budynków. Przez remont tych budynków uzyskano 26 
dodatkowych izb lekcyjnych 14. Społeczne komitety budowy szkół rozpo
częły gromadzenie materiałów na budowę szkoły w Żarnowie i Prusce 
Wielkiej. Dokończono również w tym czasie budowy szkoły w Jaziewie, 
która była rozpoczęta przed 1 939 r, Dzięki tym osiągnięciom liczba szkól 
zwiększyła się w roku szkolnym 1946/47 do 74, a stopień organiza
cyjny podniesiono w 27 szkołach. Szkoły liczyły w tym czasie 8008 uczniów 
i 172 nauczycieli. Był to pierwszy i najtrudniejszy okres organizacji szkol
nictwa po zniszczeniach wojennych w powiecie augustowskim. 

3. Aktualne problemy szkolnictwa podstawowego 

Okres obejmujący lata 1 945-1950 możemy nazwać okresem odbudo
wy szkolnictwa ze zniszczeń wojennych. W tym czasie stabilizowała się 
sieć szkolna, werbowano i przeszkalano nowych nauczycieli oraz usu
wano zniszczenia wojenne w istniejących budynkach szkolnych. Od roku 
1 950 nastąpił jakby zwrot w sytuacji szkolnictwa na Pojezierzu Augu
stowskim. W tym to właśnie roku przeniesione zostało Liceum Pedago
giczne z Suwałk do Augustowa, a z nim razem Rejonowa Komisja Kształ
cenia Nauczycieli Niekwalifikowanych. Sytuacja ta umożliwiła nauczy
cielom niekwalifikowanym uzupełnienie kwalifikacji, a liceum przysporzy
ło nam w następnych latach nauczycieli kwalifikowanych. Ustępowały 
w szybkim tempie trudności kadrowe, polepszała się również powoli sy
tuacja materialna szkół. Dość pokaźnie wzrosły środki finansowe na bu
downictwo, remonty oraz na sprzęt · i pomoce naukowe. Dzięki temu 
w powiecie augustowskim nastąpił wyraźny i szybki rozwój szkolnictwa, 
co obrazuje zamieszczona t.abela 4 na str. 743 15• 

" Wykaz budynków �zkolnych na dzień ,14.Vll.1945, teczka .nr 2, Archiwum Wy
dzlatu Qś..,'iaty. 

i_t Sprawozdania z pi;:acy inspektoratu _:z.a.- rok szk. 19'5!�6, :Archiwum Wydziału 
Oś,viaty. . _ .  __ . _ . 

__ -_ : 1:3 Sprawµzdanie ze sian_u_,orga�µ.cj� _s,qolaj�!"'�� . vi_ �94J�.r. i7:;;:zkół -�zynnych \V 
lalach szkolnych 19!\0 i 1955 wg sianu z dnia 20.IX., Ąr<:)liwll!:n 'wr!!� Qświaty„ 
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Znacznie zwiększyła się liczba punktów nauczania w stosunku do ro
ku 1945. Nie uległa specjalnemu zmniejszeniu ilość szkół o jednym na
uczycielu, ale poważnie wzrosła liczba szkól o 4 i więcej nauczycielach. 
Dzięki temu liczba szkól realizujących program pełnej szkoły siedmio
klasowej zwiększyła się z 1 1 w 1947 r. do 40 w 1 955 r. 

Szkoły Li;.,,7:ha szkół Liczba uczni6v; Liczba nauczycieli 
o nau� 

czy� 
1945 : 1947 

: 
1950 I 19s; ! 1945 : 1947 ! 1950 ciel. 1950 1935 1945 1947 1955 

!· 

38 26 30 34 2 260 1 028 1 1 12 732 38 
i 

26 I 30 34 I ' I 
2 IO 32 31 11  1 039 3 142 2 026 461 20 I 64 62 22 

3 I 88 12 11 134 939 1 434 678 3 24 36 33 

4 I 1 2 23 209 1 58 439 2 163 4 I 4 8 92 

5 2 7 i 8 10 i 1 361 2 621 3 005 2 184 1 8  54 68 74 

i więce i I i : l 
' 

Razem 52 154 83 89 i 5 003 7 888 8 016 6 218 83 172 204 i 255 

\V związku z utwoneniem nowego powiatu dąbrowskiego część tere
nów z pow. augustowskiego z dniem 1 stycznia 1 956 r. przydzielono ad
ministracyjnie do Dąbrowy. Z powiatu augustowskiego wyłączono 15  
szkół z ogólną liczbą 967 uczniów. Byłą gminę Dowspuda z 4 szkołami 
i 667 uczniami włączono do powiatu suwalskiego, a z powiatu grajewskie
go do powiatu augustowskiego przydzielono szkoły z ogólną liczbą 712 
uczniów . .  Jednak w roku 1957 odeszły ponownie do pow. grajewskiego 
szkoły w Woźnej Wsi, Karczewie i Kuligach z ogólną liczbą 223 uczniów. 
Po dokonaniu reorganizacji administracyjnej powiatów augustowskiego, 
grajewskiego, suwalskiego i dąbrowskiego stan szkolnictwa w powiecie 
augustowskim przedstawiał się następująco i•: 

Szkoły o nauczy� 
cielach 

1 

2 

3 
4 
5 i więcej 

Razem 

'l' a b e l a 5 

Liczba szkół i Liczb� ucz- I Liczba
. 
nau-

n1ow czy et eh 

1957 

27 

8 

13 

1 3 

13 

74 

196s I 19s1 1965 

20 

12 

10 

10 
25 

77 

I 631 427 
333 553 

' 869 688 

1 204 869 
i 2 906 5 355 

1 s 943 7 892 

.. . 

1 957 1965 

27 20 

16 24 

39 30 

52 40 
88 184 

222 298 

. 

:w Tabelę _opra:.cowa�Q na p_Qd_stawie Vr""Y.k�--powiatowyeh s�ól poQstąwowych 
czynnych w roku s7l<olnym 1957/58 na dzień 20.IX.1957 r. i na dzień.:�O.IX.1965" r, 
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Z ogólnej liczby 77 szkół czynnych w roku szkolnym 1965/66 aż 51 
realizuje program pełnej szkoły siedmioklasowej. Porównując liczbę 
szkół siedmioklasowych w roku 1965 z rokiem szkolnym 1938/39 możemy 
stwierdzić, że nastąpił tu aż pięciokrotny wzrost, mimo iż powiat augu
stowski obejmuje w chwili obecnej znacznie mniejszy obszar niż w 1938 r. 
Do szkół tych uczęszcza 89,9% dzieci w wieku szkolnym. Dzięki trosce 
władzy ludowej o każde dziecko stworzone zostały młodzieży z najodle
glejszych wsi praktyczne możliwości ukończenia pełnej szkoły podstawo
wej. Administracja szkolna wykorzystała wszystkie możliwości, by sieć 
szkolną dostosować do potrzeb terenu. Jednak i w tym wypadku nie 
można było objąć wszystkich miejscowości siecią szkolną. Specyficzny 
charakter terenów powiatu augustowskiego - rozrzucone osady w roz
ległej Puszczy Augustowskiej i na obszarze łąk nadbiebrzańskich - spo
wodował to, że w roku szkolnym 1 965/66 136 dzieci znajdowało się poza 
siecią szkolną 17. Dla dzieci w klasach I-IV odległość od miejsca zamiesz
kania do szkoły przekracza 3 km, a w klasach V-VII - 4 km. Aby 
umożliwić naukę tym dzieciom, które musiały mieszkać na stancji lub 
którym zorganizowano dowożenie, w tych wypadkach, kiedy rodzice ich 
znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej, przyznawano im stypendia 
na okres nauki szkolnej. Stypendia w zależności od warunków material
nych dziecka wynoszą od 130 do 260 zł miesięcznie. Na ten cel w powiecie 
augustowskim wydaje się przeciętnie 35 OOO zł. 

Jednocześnie w latach 1950-1965 znacznie się poprawiła sytuacja 
lokalowa szkół. W tym czasie wybudowano z funduszów państwowych 
i Społecznego Funduszu Budowy Szkół 22 nowe szkoły o 127 izbach lek
cyjnych i 30 izbach specjalnych. Wśród tych szkół możemy poszczycić 
się dwiema szkołami-pomnikami 1000-lecia Państwa Polskiego. Są to 
szkoły: Il-izbowa szkoła nr 5 w Augustowie i szkoła w Białobrzegach. 
Rzucone hasło „1000 szkół na 1000-lecie" nie przeszło bez oddźwięku 
i w społeczeństwie augustowskim. W tym okresie ze składek mieszkań
ców przy niewielkim poparciu finansowym Prezydium PRN wybudo
wano szkoły w Polkowie, Jagłowie i Józefowie. W tych miejscowościach 
uzyskano 7 jzb lekcyjnych i inne potrzebne szkołom pomieszczenie. 
W 1963 r. oddana została do użytku szkoła w Prusce Małej, której budo
wę finansował Wojewódzki Zarząd Społecznego Komitetu Odbudowy 
Kraju i Stolicy. W roku 1966 zostanie oddany do użytku budynek szkolny 
z nowoczesnymi urządzeniami w Serwach ie i w Olszance. 

11 Projekt organizacyjny szkół podst. na rok szk. 1965/66, Archiwum Wydziału 
Oświaty. 

18 Szkoła w Serwach została wybudowana z kredytów Zjedn. Zesp. Gosp. „Inco" 
w Warszawie. 



Ryc. 1. A u g u s t  6 w. Szkoła tysiąclecia wybudowana w Augustowie z funduszów 

społecznych. 

Ryc. 2. B a r  g ł  6 w, pow. Augustów. Szkoła podstawowa wybudowana po wojnie. 
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Ryc. 3. B i  a l  o b r  z e  g i, pow. Augustów. Szkoła Tysiąclecia wybudowana z fundu

szów społecmych. 

Obok starań o znośne warunki lokalowe ważne miejsca w pracy szkół 
zajmowały dążenia do poznania problemów współczesnego życia. Szkoła 
musiała dać uczniom podstawowe wiadomości o współczesnej technice 
produkcyjnej i umożliwić zdobycie w szkole niezbędnych wiadomości 
praktycznych w tym zakresie. W tej sytuacji uwagę zwrócono szczegól
nie na zaopatrzenie szkół w niezbędne pomoce naukowe. Wszystkim 
szkołom siedmioklasowym przydzielono podstawowe pomoce naukowe, 
jak mikroskopy, akwaria, modele i przekroje maszyn, odczynniki che
miczne oraz sprzęt i narzędzia do zajęć praktyczno-technicznych. Na te 
cele w latach 1958-1965 wydano przeciętnie około 600 OOO zł rocznie. 
Tak poważne nakłady finansowe pozwoliły na zorganizowanie 28 dobrze 
wyposażonych pracowni do zajęć praktyczno-technicznych oraz 29 pra
cowni fizyko-chemicznych i biologicznych 19• Zwiększyła się ilość ksią
żek w bibliotekach szkolnych. Na dzień 20.Vl.1965 r. stan bibliotek szkol
nych wynosił 106 101 woluminów 2°. We wszystkich bibliotekach szkol
nych znajdują się książki nie tylko z lektury podstawowej przewidzianej 
programem, ale również pozycje o tematyce popularnonaukowej. Księ
gozbiory bibliotek szkolnych są w każdym roku uzupełniane w drodze 
zakupu nowych pozycji. Na te cele każdego roku wydaje się przeciętnie 

19 Sprawozdanie z�iorcze szkól podst. w roku szk. 1965/66, akta Wyd?.iału 9światy. 

Z1l Sprawozdanie zbiorcze szkół podstawowych w roku szkolnym 1964/65; akta 
Wydziału Oświaty. 
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Ryc. 4. N e t t  a, pow. Augustów. Szkoła podstawowa wybudowana po wojnie. 

sumę 124 500 zł oprócz wydatków na czasopisma bieżące, które prenume
ruje każda szkoła. 

Zatwierdzona w 1961 r. przez Sejm PRL reforma szkolna wpłynę
ła na konieczność podwyższenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 
W związku z tym administracja szkolna w ostatnim okresie szczególnie 
zwróciła uwagę na sprawy werbunku nauczycieli czynnych na studia 
zaoczne. Sytuacja kadrowa z każdym rokiem ulega poprawie, a obecnie 
przedstawia się następująco 21; 

T a b e l a  6 
Nauczyciele 

Rok 
ze studia-

ogółem mi dodat- studiuję-

kowymi cy 

1957 222 16 9 
1961 282 56 95 
1965 298 146 49 

Reforma szkolna wprowadza przedłużenie nauki w szkołach podsta
wowych o jeden rok, a także gruntowną zmianę treści oraz metod na
uczania i wychowania. W szkołach podstawowych od roku szkolnego 
1962/63 wprowadzono program szkoły ośmioklasowej w klasach młod-

.· 
21 Sprawozdanie statystyczne z ruchu służbowego, akta Wydziału Oświąty,_ . -
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Ryc. 5. Z a r  n o w o, pow. Augustów. Szkoła podstawowa wybudowana. po wojnie. 

szych, a od roku szkolnego 1965/66 już wszystkie klasy szkół podstawo
wych realizują program nauczania szkoły ośmioklasowej. Opracowaniem 
sieci szkół ośmioklasowyc.h na terenie pojezierza od września 1961 r. 
było żywo zainteresowane całe społeczeństwo powiatu augustowskiego. 
Wstępne projekty, opracowane przez Wydział Oświaty, analizowano i za
twierdzono w prezydiach gromadzkich rad narodowych, a następnie za
twierdziło je prezydium PRN uchwałą z dnia 8.IIl.1962 r. nr IV/26. Sieć 
ta jednak przy dalszej analizie, dokonanej w wielu wypadkach na skutek 
wniosków mieszkańców powiatu, uległa przekształceniu i według ostatnio 
dokonanych ustaleń w roku szkolnym 1966/67 będzie przedstawiała się 
następująco jak to widać z tabeli 7· na str. 749 22. 

Jak wynika z powyższego zestawienia, w roku szkolnym 1966/67 na 
terenie powiatu augustowskiego w 47 szkołach zostanie wprowadzona 
klasa ósma. Do szkół tych będzie uczęszczało 88,2°/o ogółu dzieci w wieku 
obowiązku szkolnego. Rok szkolny 1966/67 będzie jeszcze rokiem przej
ściowym. W roku szkolnym 1967/68 4 szkoły o 3 nauczycielach i 2 szkoły 
o 4 nauczycielach, które w 1 966/67 roku będą realizowały program klas 
I-VII, przejdą do grupy szkół z najwyższą klasą ósmą. W wyniku tego 
w roku szkolnym 1967/68 będą ogółem 53 szkoły ośmioklasowe. Wprowa-

22 Zmiany w sieci szkół 8-klasowych, tabela nr 1 z dnia 9.II.1966 r., akta Wydziału 
Oświaty. 



Szkoły o 
nauczy-
cielach 

2 
2 
3 
4 
4 

o 5 
więcej 

Razem 
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Liczba 
Z najwy-

ższą 
szkól klasą 

22 IV 
IV 
VI 

4 VII 

2 VII 

22 VIII 

25 VIII 

77 

T a b e l a  7 

l!czniów : Nauczy-cieli 
I 

474 22 
�8 2 
33 2 

211 1 2  
160 8 

1 993 86 
5 878 201 

8 807 333 

749 

dzenie klas ósmych mimo poważnych osiągmęc w zakresie nowego bu
downictwa szkół i ciągłego zwiększania się ilości izb lekcyjnych wymaga 
jednak jeszcze uzyskania 49 dodatkowych pomieszczeń na izby lekcyj
ne i pracownie specjalistyczne. Potrzeby te wpłynęły na zmobilizowanie 
społeczeństwa kilku wsi do rozbudowy istniejących budynków szkolnych. 
W ramach czynów społecznych przy poparciu finansowym PRN i gro
madzkich rad narodowych przystąpiono do rozbudowy szkół w Sztabinie 
i Gatnem. W wyniku rozpoczętych prac w 1966 r. uzyskano w tych szko-

Hyc. 6. A u g u· s t 6 w. Ginach internatu liceum pedagogicznego. 



750 K. KAPLA, R. LENKOWSKI i J. TARASZEWSKI 

łach 6 izb lekcyjnych. Zgodnie z uchwałą PRN nr 10/13/65 z dniem 25.XII. 
1965 r. wszystkie brakujące izby lekcyjne miały być wynajęte w pierw
szym półroczu 1966 r. Do dnia 28 lutego 1966 r. wynajęto już 31 izb, 
a w pozostałych wypadkach przeprowadzono wstępne rozmowy z właści
cielami budynków, którzy mogą wynająć pomieszczenia na izby lekcyjne. 
Obok uzyskiwania dodatkowych pomieszczeń przez rozbudowę szkół czy 
też wynajęcie izb, wydział oświaty i kultury od chwili wejścia w życie 
ustawy o reformie szkolnej zwiększył fundusze na remonty kapitalne 
i bieżące szkół, mając na względzie równie odpowiednie ich przygotowa
nie do wymagań reformy. Wydatki na remonty szkół od roku 1961 przed
stawiają się następująco 23: 

T a b e l e  8 

Suma wydatków na re-

Rok mon ty 
kapitalne bieżące 

1961 400 000 196 ooo 
1962 419 ooo 210 ooo 
1963 470 ooo 219 ooo 
1964 500000 429000 
1965 950 ooo 1 925 ooo 

Zreformowane szkolnictwo wymaga również lepszego wyposażenia 
szkół w nowoczesne pomoce naukowe. Trzeba było również wyposażyć 
w sprzęt dodatkowo organizowane izby lekcyjne i gabinety do zajęć prak
tyczno-technicznych oraz gabinety fizyko-chemiczne. Na te cele w każ
dym roku wydaje się poważne sumy, a wysokość ich w ciągu ostatnich 
lat poważnie wzrosła. Tak np. gdy w roku 1960 na sprzęt i pomoce na
ukowe wydano 61 200 zł, to już w roku 1965 931 OOO zł. W ramach tych 
kredytów zaopatrzono wiele szkół w sprzęt radiowizualny, w sprzęt do 
zajęć praktyczno-technicznych i inne pomoce, niezbędne do realizacji 
programu nauczania. Na koniec I kwartału 1966 r. szkoły w powiecie 
augustowskim miały 31 telewizorów, 38 aparatów filmowych, 22 magne
tofony, zaś radioodbiorniki znajdują się już we wszystkich szkołach H. 

T a b e l a  9 

Rok Wydatki w zł 

1955 4 650 500 
1960 10 318 800 

1965 18 075 ooo 

13 Akta finansowe Wydziału Oświaty. 
21 Sprawozdanie z zaopatrzenia szkół, akta kancelarii Wydziału Oświaty. 
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Budownictwo szkolne, remonty i wzrastające ciągle kwoty na wypo
sażenie szkół pociągają za sobą poważne wydatki finansowe. Kształto
wanie się funduszów na rozwój oświaty i wychowania w pow. augustow
skim ilustruje zamieszczona tabela 9 na str. 750 2s. 

Poprawa warunków lokalowych szkół, bogatsze wyposażenie ich 
w sprzęt i pomoce naukowe, ciągłe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 
oraz udoskonalanie metod pracy wyraźnie wpływa na stan promocji ucz
niów w szkołach. Jak się kształtowała promocja uczniów w trzech wybra
nych latach z ostatnich 10 lat, obrazuje niżej zamieszczona tabela 10 20. 

T a b e l a  10 

Ogółem ucz- Wyznaczenie 
Pozostawieni 

Rok 
niów w ci11gu do egzaminu % w tej samej % 
roku szkol- poprawko-

klasie 
n ego we go 

1955 5 958 297 5 539 9,04 
1960 6 761 219 3,24 590 8,72 
1965 7 796 115 1,47 502 6,44 

4. Przedukola i opieka nad dzieckiem 

R o z w ó j  p r z e d s z k o l i. W okresie międzywojennym w powie
cie augustowskim istniało tylko jedno przedszkole. Mieściło się ono 
w Augustowie na terenie byłych koszar 1 pułku Ułanów Krechowieckich 
i przeznaczone było wyłącznie dla dzieci rodzin wojskowych. Po wyzwo
leaiu nastąpił poważny rozwój tej formy wychowania i opieki nad dziec
kiem. Zwiększyła się ilość przedszkoli w mieście, zmienił się ich system 
organizacyjny, powstały oddziały przedszkolne na wsi przy szkołach 
podstawowych. Rozwój przedszkoli na terenie powiatu augustowskiego 
w okresie XX-lecia PRL przedstawiał się następująco 21: 

T a b e l e  1 1  i 1 2  

1
1
9

45 I 1955 1 1965 
Na wsi 1 1 945 \ 1955 i 1965 

W mieście 
Liczba przed- I szkoli przy szko-

Liczba przed- lach 2 4 
szkoli 1 3 4 Liczba oddziałów 2 4 

Liczba oddziałów 2 7 9 Liczba dzieci 58 85 
Liczba dzieci 90 218 322 Liczba wycho-

Wychowawczynie 3 1 1  21 wawczyń 2 4 

» Archiwum Wydziału Oświaty. 

11 Formularze statystyczne K-0-2 z 1955, 1960 i 1965 r., akta kancelarii Wydziału 
Oświaty. 

27 Uchwały zaczerpnięte z archiwum Wydziału Oświaty. 
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Przedszkola, zapewmaJąc opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, 
umożliwiają rodzicom wykonywanie pracy zawodowej. Dzięki polepsze
niu się kwalifikacji kadry pedagogicznej i polepszającemu się stale za
opatrzeniu w sprzęt, pomoce naukowe i zabawki opieka nad dzieckiem 
staje się coraz lepsza pomimo trudnych warunków lokalowych, gdyż zaj
mowane lokale nie są przystosowane do wymagań przedszkoli. Warunki 
lokalowe zmienią się na lepsze po wybudowaniu specjalnych budynków, 
przeznaczonych na potrzeby przedszkoli. W roku 1966 zostało oddane do 
użytku nowo wybudowane 4-oddziałowe przedszkole w Augustowie przy 
ul. Kilińskiego na 120 dzieci kosztem 2 591 525 złotych, a w następnych 
latach 1967/1968 rozpocznie się budowa 4-oddziałowego przedszkola 
w dzielnicy Limanowskiego. Polepszenie sytuacji lokalowej pozwoli na 
objęcie opieką fachową większej ilości dzieci matek pracujących oraz 
dzieci z rodzin wielodzietnych, którym sytuacja życiowa uniemożliwia 
zabezpieczenie dziecku właściwej opieki w domu. 

O p i e k  a n a d  d z i e c k i e m. Przejawem wielkiej troski o los dzieci, 
które uczęszczają do szkoły, a nie mają dostatecznej opieki ze strony 
rodziców lub mają trudne warunki domowe, jest zapewnienie im świetlic. 
W Augustowie czynne są dwie świetlice. Świetlica Międzyszkolna z do
żywianiem dla 100 dzieci i na Lipowcu-Tartaku - świetlica przyzakła
dowa dla 30 dzieci. W czasie pobytu dziecka w świetlicach personel pe
dagogiczny udziela dzieciom pomocy w odrabianiu lekcji, prowadzi zaję
cia w kółkach zainteresowań, udostępnia oglądanie audycji telewizyjnych, 
słuchanie audycji radiowych, urządza wycieczki oraz gry i zabawy na 
wolnym powietrzu. Roczny koszt utrzymania Świetlicy Międzyszkolnej 
wynosi 182 OOO zł, a przyzakładowej - 62 144 zł. Na dożywianie dzieci 
w szkołach Wydział Oświaty przeznacza rocznie kwotę 35 OOO zł. 

Inną formą opieki nad dzieckiem jest stała lub doraźna pomoc ma
terialna. Stałej pomocy materialnej udziela się sierotom. Z pomocy do
raźnej korzystają dzieci pochodzące z rodzin licznych i znajdujących się 
w trudnych warunkach materialnych. W roku 1965 doraźną pomocą 
objęto 480 dzieci, a w tym 5 sierot. Przeciętnie rocznie na pomoc doraźną 
przeznacza się kwotę 47 OOO zł. 

W okresie wakacji letnich Wydział Oświaty organizuje wczasy w mieś
cie dla 200 dzieci w wieku szkolnym i obozy wędrowne piesze, kajakowe 
i żeglarskie dla 1 1 5  dzieci. W roku 1965 koszt utrzymania wczasów w mieś
cie wynosił 82 718 zł, a koszt obozów wędrownych - 54 792 zł. 

W okresie nasilenia robót polnych w miesiącach letnich i jesiennych 
pewną pomoc dla kobiet na wsi stanowią dziecińce wiejskie, organizo
wane przez wydział oświaty, Towarzystwo . Przyjaciół . J?zieci i zakłady 
pracy. Z tej formy opieki nad dzieckiem korzysta każdego roku kilkaset 
dzieci. W roku 1965 czynnych było 16 dziecińców wiejskich. Przeciętny 
koszt utrzymania jednego dziecińca wynosił 6000 zł. 
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Ryc. 7. A u g u s t ó w. Gmach nowego przedszkola przy ul. Kilińskiego. 

Na terenie Augustowa od 1958 r. czynny jest sezonowy plac zabaw, 
finansowany przez Wydział Oświaty i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 
Nadzór pedagogiczny na placu zabaw sprawują dwie wychowawcz,.ynie. 
Na utrzymanie placu zabaw Wydział Oświaty w roku 1965 przeznaczył 
57 OOO zł, a w roku 1966 - 61 OOO zł. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ze 
swoich funduszów częściowo zakupuje sprzęt i pomoce naukowe. 

5. Likwidacja analfabetyzmu 

Bezpośrednio po wyzwoleniu władze oświatowe organizowały rozne 
formy oświaty dorosłych. Z chwilą ukazania się ustawy o likwidacji anal
fabetyzmu, uchwalonej przez Sejm PRL w dniu 7 kwietnia 1949 r., przy
stąpiono do akcji likwidacji analfabetyzmu - ponurej spuścizny dawnych 
czasów i okupacji hitlerowskiej. Według ostatniego meldunku stan likwi
dacji analfabetyzmu w powiecie augustowskim 28 na dzień l.XII.1951 r. 
przedstawiał się następująco: 
1) Zarejestrowano we wszystkich rejestracjach analfabetów i półanal

fabetów 3714 

2 8  Powiat w granicach z 1951 r. 

�a Studia i materiały 
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2) a) zwolniono od obowiązku uczenia się z powodu przekroczonego 
wieku (ur. 1898 i starsi) 2 094 

b) zwolnionych z innych powodów 369 
c) absolwentów kursów i zespołów 1 1 77 
d) objętych nauczaniem indywidualnym 74 
Zlikwidowano analfabetyzm: w 1 mieście nie wydzielonym, w 8 gmi-

nach, w 175 gromadach, w 1 spółdzielni produkcyjnej, w 1 PGR i 12 za
kładach pracy. 

T a b e l a  13 
Absolwenci nauczania początkowego na dzień 1.XII.1951 r. (od 7.IV. 1949 r. do 

30.Xl.1951 r.) 

I Naucza- I ! ! Według roku urodzenia 

Na kursach 
i zespoła h 

934 

. . . M ż-: me indy- Razem [ ę 

1 widualne l lczyzn 

1 I 
I ' I 

243 1 1177 1 493 I 
I 

Ko- i 1937 1 1930 
urodzeni 

bi et 
1918 

w 1898 ! 1931 1 1919 1899 i starsi 

I 
211 ! 143 I 811 I 684 1 12 

I I 

To wielkie osiągnięcie było rezultatem zbiorowej i ofiarnej pracy 
176 nauczycieli. Została wyrównana społeczna krzywda i dano możność 
równego startu i życiowego awansu 1 1 77 osobom, które najczęściej nie 
z własnej winy nie mogły korzystać z dobrodziejstw nauki. Otworzyły 
się przed nimi szerokie możliwości dalszej nauki oraz społecznego awansu. 

Z dumą i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku w dniu 5 kwietnia 
1952 r. Powiatowa Komisja Społeczna wysłała telegram - meldunek na 
ręce pełnomocnika w Warszawie o zlikwidowaniu analfabetyzmu w po
wiecie augustowskim. 

6. Oświata dorosłych oraz szkoły przysposobienia rolniczego 

Po wyzwoleniu ziemi augustowskiej spod okupacji władze oświatowe 
przystąpiły do organizowania różnych form oświaty dorosłych. Obok li
kwidacji analfabetyzmu na terenie miasta w dniu l.XI.1945 r. zorganizo
wano Publiczną Szkołę Powszechną dla dorosłych. Według stanu na dzień 
31 stycznia 1 946 r. w szkole tej uczyło się 95 uczniów 29• Z tego - w klasie 
IV - 27, w klasie V - 37, w klasie VI - 15 i w klasie VII - 16. Na 
terenie powiatu wg stanu na dzień 30.XI.1945 r. istniały 23 kursy ogólno
kształcące na poziomie klas IV-VII szkoły powszechnej. Ogólna liczba 
słuchaczy na tych kursach wynosiła 535 osób so. 

2� Sprawozdanie statystyczne z dnia 15 maja 1946 r. 

3? Archiwum Wydziału Oświaty. 
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W roku 1955 były dwie szkoły podstawowe dla pracujących. Jedna 
w Augustowie z liczbą 47 uczniów przy 3 oddziałach i druga w Rudawce 
przy trzech oddziałach z liczbą 54 uczniów 31.  Oprócz tego na terenie po
wiatu było 1 3  kursów ogólnokształcących (kl. V-VII) z liczbą 166 słu
chaczy. Kursów języka rosyjskiego I i II stopnia w powiecie w tym roku 
było 10 przy 121 uczestnikach 32. Z tego 3 kursy z liczbą 37 słuchaczy 
pracowały w mieście. 

W drugim dziesięcioleciu oprócz zorganizowanego systemu dokształca
nia dorosłych w zakresie szkoły podstawowej rozwijano pozaszkolne formy 
oświaty dorosłych, zmierzające do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy. Do 
tych form zalicza się: uniwersytety powszechne, uniwersytety dla rodzi
ców, uniwersytety robotnicze, młodzieżowe uniwersytety powszechne, 
stałe punkty odczytowe, kursy problemowe, kursy o programie czytelni
czym itp. O poważnym rozwoju oświaty dorosłych w dwudziestoleciu 
świadczy fakt, że istniejącą od 1945 r. Szkołę Podstawową dla Pracujących 
w Augustowie ukończyły 404 osoby, a w czasie ostatnich dziesięciu lat 
wykształcenie podstawowe na kursach ogólnokształcących na wsi zdobyło 
1474 osoby 33. 

Obecne potrzeby powiatu z zakresu oświaty dorosłych zaspokajają 
następujące placówki, których ilość w stosunku rocznym ulega bardzo 
małym wahaniom: 
a) Szkoła Podstawowa dla Pracujących - 1 ,  b) kursy ogólnokształcące -

10,  c) uniwersytety powszechne - 5, d) kursy problemowe - 6, e) kursy 
jęz. rosyjskiego - 5. 

Z usług tych placówek korzysta rocznie przeciętnie około 900 osób. 
Roczne wydatki z budżetu Prezydium PRN wynoszą 313 tys. zł. 

S z k o ł y p r z y s p o s o b i e n i a r o 1 n i c z e g o. Rozwój szkół przy
sposobienia rolniczego rozpoczął się na terenie powiatu od 1957 r. Pierwsze 
szkoły tego typu zorganizowano we wsiach Kolnica, Tajno i Netta z ogólną 
liczbą 89 uczniów. Dotychczasowe umiejętności pracy na roli w gospodar
stwach chłopskich były i są jeszcze w wielu wypadkach przekazywane 
tradycyjnym zwyczajem z ojca na syna. Nie ma mowy o postępie tech
nicznym w uprawie roli i hodowli zwierząt. Młodzież po ukończeniu 
szkoły podstawowej nie ma dostatecznej wiedzy agro- i zootechnicznej 
ani nie umie stosować jej w praktyce przy użyciu nowoczesnych urządzeń 
technicznych. Rolę tę na wsi spełniają szkoły przysposobienia rolniczego. 
Ilość ich z każdym rokiem wzrasta. Na przykład w roku 1957 było ich 
3 z liczbą 89 uczniów, w roku 1 960 - cztery z liczbą 138 uczniów, a w 
roku 1965 - dziewięć z liczbą 275 uczniów. W ciągu dwóch lat uczniowie 

3 1 Formularz statystyczny K-8-0 Archiwum Wydziału Oświaty. 

31 Formularz statystyczny K-0-34. 

33 Księga wydanych świadectw i dokumentacj a z archiwum. 
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zdobywają wiedzę z zakresu rolnictwa oraz poszerzają swoją wiedzę z 
przedmiotów ogólnokształcących. Nauka w ciągu roku szkolnego dzieli się 
na zajęcia lekcyjne w szkole, które odby\'.-·ają się w okresie jesienno-zimo
wym oraz na zajęcia praktyczne z zakresu uprawy roślin i hodowli zwie
rząt, prowadzona metodą konkursów. Praktykę odbywają uczniowie w gos
podarstwach rodziców i w państwowych gospodarstwach rolnych. Roczne 
nakłady finansowe na SPR wynoszą przeciętnie 475 tys. zł. W latach 
1957-1965 szkoły PR w powiecie ukończyło 395 absolwentów. 

W pierwszych latach były to szkoły wieczorowe, rozpoczynające naukę 
od godz. 16-17. W ostatnich latach sytuacja ta uległa poprawie i w roku 
1965 pięć szkół rozpoczynało zajęcia od godz. 8 rano, a cztery zaś od godz. 
15.  Od roku 1964 szkoły te organizowane są na zasadach zasadniczych 
szkół zawodowych z nauką od 1 września do 23 czerwca. W roku 1 965 
szkół tego typu na terenie Pojezierza Augustowskiego było pięć. Pozo
stałe do 1968 r. przejdą na 1 0-miesięczny okres nauczania z początkiem 
zajęć od 1 września, a zajęcia będą się odbywały w ciągu dnia. 

7. Szkolnictwo średnie 

L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e w A u g u s t o w i e. W okresie 
międzywojennym (1918-1939) w Augustowie była tylko jedna szkoła 
średnia. Do roku 1935 było Państwowe Liceum Pedagogiczne, które uległo 
likwidacji, i w 1935 r. na jego miejsce zostało zorganizowane Państwowe 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, które dotrwało do wojny w 1939 r. 
W czasie wojny wszystkie akta tej szkoły zginęły. 

Po wyzwoleniu Augustowa szkoła ta została reaktywowana i w kwie
tniu 1945 r. rozpoczęła naukę we własnym przedwojennym budynku przy 
ulicy Partyzantów. Zorganizowano klasy I, II, III i IV gimnazjum wg 
programu przedwojennego. W pierwszej klasie gimnazjum było 6 3  ucz
niów, w drugiej - 32 uczniów, w trzeciej - 26 uczniów, a w czwartej -
1 2  uczniów. Razem szkoła liczyła 133. uczniów. Warunki nauczania były 
bardzo trudne. Szkoła nie miała żadnego wyposażenia, gmach był zdewa
stowany, pozbawiony drzwi i okien. Wczesne otwarcie szkoły zawdzięcza
my przede wszystkim niestrudzonej w swej pracy nauczycielce Helenie 
Mikołajewskiej, która wspólnie z pierwszymi uczniami zajęła się stwo
rzeniem warunków umożliwiających rozpoczęcie zajęć. Pierwszym dy
rektorem został Witold Wołosewicz, który kierował tą szkołą przed 1939 r., 
a następnie Franciszek Ludwiński. Pracę rozpoczęli także nauczyciele: 
Ludwik Jaworski, Aleksander Frąckiewicz, Larysa Kuźmicz, Franciszek 
Ludwiński, Lidia Pińskier, Kacper Rogowski, Edward Rzepecki, Maria 
Winiarczyk i Wanda Zdziennicka. Uczniowie rekrutowali się z Augustowa 
i powiatu. Byli to ci, którym wojna przerwała naukę. Mieli wiele zapału, 
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widzieli perspektywy życia, które przez całe lata okupacji wydawały się 
nieosiągalne. W 1947 r. dyrektorem został L. Jaworski. 

W roku szkolnym 1945/46 po trudnych początkach powstało normalne 
gimnazjum i liceum z 8 klasami oraz z liczbą 225 uczniów i 1 6  nauczycieli. 
W roku 1946 szkołę opuścili pierwsi absolwenci. Swiadectwo dojrzałości 
liceum ogólnokształcącego otrzymało 19 uczniów. W następnych latach 
szkoła nadal rozwijała się osiągając w 1950 r. liczbę 328 uczniów. Od dnia 
1 września 1950 roku szkoła ta została zamknięta, ponieważ na jej miejsce 
otwarto Liceum Pedagogiczne w Augustowie. Od 1 września tegoż roku 
została otwarta Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Augusto
�ie (powstały one z połączenia szkoły podstawowej Nr 1 ,  3 i klas liceal
nych) z siedzibą w budynku szkolnym przy ul. Zw. Zawodowych 35. Od 
dnia l.IX.1965 r. znowu oddzielono klasy licealne od podstawowych i po
wołano Liceum Ogólnokształcące w Augustowie. Stan organizacyjny 
i osiągnięte wyniki obrazuje tabela: 

Lata 
s:i:kolne 

1950/51 
1951f52 
1952/53 
1953154 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962)63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 

T a b e l a  14 

Rozwój szkoły w latach 1950-1966 

Ilość I f I Liabal I od- I Liczba, Liczba ucz-d . I ucz- ucz- . , Liczba Liczba z1a- niow I Liczba ł, niów ni6w absol- nau-ow pro- pra-
klas . 

na po- na
. 
ko- mo- I w�n- cowni c�y� 

VIII- 1 czątku mec I 
wa- 1 tow c1eh 

-XI roku roku I nych 

4 
5 
6 
7 
7 
7 

8 

142 
164 
208 

139 
159 
194 

217 193 
221 I 201 
248 239 
234 216 

s I 211 202 
B I 222 215 
B I 230 214 
B I 240 I 228 I B 267 I 258 I 9 I 320 I 317 

I 10 ! 376 ; 374 1 
1 1  I 441 432 

I 14 549 · 532 

125 
136 
154 

15 
25 
24 

156 19 
170 19 
166 27 
145 21 
145 25 
158 28 
164 22 

190 28 

226 46 

286 43 
325 45 
389 ' 73 
481 : 74 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 

9 
9 

12 
13 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
1 8  

S z k o  ł a Z a w o d  o w a. Po II wojnie światowej w 1946 r.  została 
zorganizowana pierwsza w dziejach powiatu augustowskiego szkoła zawo
dowa. Była to Wieczorowa Szkoła Zawodowa Dokształcająca. Szkoła ta nie 
była liczna, gdyż miała zaledwie trzydziestu kilku uczniów i prowadziła 
tylko zajęcia teoretyczne. Właściwy rozwój szkoły nastąpił z dniem I.IX. 
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1 947 r„ kiedy to Kuratorium Okręgu Szkolnego postanowiło zorganizować 
szkołę zawodową z własnymi warsztatami. Od tego czasu szkoła przyjmuje 
nazwę Publicznej $redniej Szkoły Zawodowej. Zajęcia odbywały się w 
porze dziennej. Początki były bardzo trudne. Zapisało się 140 młodzieży, 
przeważnie przerośniętej, która miała ukończonych 4, 5 lub 6 oddzia!ów 
szkoły podstawowej. Szkoła ta nie miała własnego budynku, żadnego 
sprzętu, warsztatów ani też nauczycieli. Przydzielony przez władze po
wiatowe budynek wymagał kapitalnego remontu. Ponieważ w szkole byli 
uczniowie, którzy w czasie wojny pracowali już u stolarzy, murarzy itp„ 
wspólnie z kierownictwem szkoły postanowiono wykonać remont wła
snymi siłami. Po dwóch miesiącach można było rozpocząć naukę we 
własnym budynku. Pomieszczenia na warsztaty Miejska Rada Narodowa 
przydzieliła w innych budynkach. W ten sposób szkoła zaczęła kształcić 
młodzież w następujących kierunkach: dziewczęta - krawiectwo; chło
pcy - ślusarstwo i tokarstwo. Z dniem 1.IX. 1948 r. władze szkolne zezwo
liły zorganizować jedną klasę Technikum Przemysłu Drzewnego I stopnia 
o kierunku szkutniczym. Klasa ta po kilku latach została zlikwidowana, 
natomiast Publiczną $rednią Szkołę Zawodową przemianowano na Za
sadniczą Szkołę Zawodową i istnieje ona do dzisiaj. W okresie 19 lat 
istnienia szkoły zmieniały się kierunki szkolenia. W roku 1952 zorganizo
wano stolarstwo meblowe. Po pewnym czasie pozostał tylko kierunek 
metalowy. Szkoła rozwijała się z każdym rokiem, a zwłaszcza od chwili 
zajęcia budynków pokoszarowych na szkołę, warsztaty i internat. W chwili 
obecnej szkoła kształci około 700 uczniów i ma następujące działy: meta
lowy o specjalnościach: tokarstwo, ślusarstwo i ślusarstwo maszyn rolni
czych oraz odzieżowy i elektryczny. Obecnie szkoła ma doskonale wypo
sażone warsztaty i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

Dzięki dobrej organizacji szkoła w każdym roku wykonuje plany szko
leniowe w lO()Q/&, a plany produkcyjne z nadwyżką. Warsztaty szkolne 
między innymi specjalizują się w produkcji podnośników do budownictwa, 
które zdobyły rozgłos na terenie całej Polski. Szkoła wykształciła dotych
czas około 2 tys. fachowców, którzy pracują na terenie całej Polski. Wielu 
absolwentów ukończyło technika i szkoły wyższe. Poza terenem powiatu 
i województwa białostockiego absolwenci zatrudniani byli w Elblągu, na 
$ląsku, w Warszawie, a ostatnio najwięcej w Stoczni Gdyńskiej. Przy 
szkole jest internat, w którym mieszka 230 wychowanków. Od trzech lat 
przy szkole działa filia Białostockiej Szkoły Budowlanej, w której kształcą 
się młodociani pracujący w zawodzie murarza. W ubiegłym roku szkolnym 
Augustowskie Przedsiębiorstwo Budowlane otrzymało 29 absolwentów -
murarzy. 

Zasadnicza szkoła Zawodowa jest na terenie powiatu augustowskiego 
dotychczas jedyną szkołą kształcącą fachowców. Powiat ten jest pod tym 



ROZWÓJ OSWIATY 759 

względem upośledzony i należy koniecznie zorganizować tu średnią szkołę 
techniczną. 

L i c e u m  P e d a g o g i c z n e  w A u g u s t o w i e. W roku 1950 
przeniesiono z Suwałk do Augustowa Liceum Pedagogiczne, które roz
poczęło naukę w gmachu byłego Liceum Ogólnokształcącego. Także część 
nauczycieli z L. O. podjęła pracę w nowej szkole, kierowanej przez 
Ludwika J awarskiego. Wielu uczniów zdecydowało się na kształcenie w 
kierunku pedagogicznym. Wynikły liczne trudności organizacyjne. W gma
chu mieściła się Szkoła Cwiczeń. Brakło nauczycieli przedmiotów peda
gogicznych, historii, języka polskiego. Sprzęt przywożony z Suwałk, 
instrumenty muzyczne i biblioteka czekały na pomieszczenia, na upo
rządkowanie i przygotowanie do zajęć. W czasie wakacji 1950 r. zostały 
wykonane najpilniejsze prace, umożliwiające rozpoczęcie zajęć w nor
malnym trybie. Już w pierwszych dniach nauki wytworzył się nastrój 
poważnej pracy, do której przyczyniały się liczne organizacje młodzieżowe 
i polityczne. 

W 1953 r. Szkoła Cwiczeń przeniosła się do gmachu, w którym po 
wojnie mieścił się szpital. Umożliwiło to stworzenie lepszych warunków 
nauki, zorganizowanie pierwszych pracowni. Liceum Pedagogiczne w 
ubiegłych latach osiągnęło szereg sukcesów w pracy kulturalno-społecznej. 
Między innymi stworzono tam teatr poezji, który od lat organizuje ogól
nopolskie konkursy recytatorskie, a ich uczestnicy zdobywają zaszczytne 
miejsce nie tylko w Augustowie, lecz także w konkursach wojewódzkich 
i krajowych. Od kilku lat coraz większą popularnością cieszy się chór 
szkolny, kierowany przez nauczycielkę śpiewu Alicję Brzeską. Najwię
kszym osiągnięciem szkoły w zakresie pracy kulturalnej stał się powołany 
do życia w 1963 r. Zespół Pieśni i Tańca XX-lecia Polski Ludowej. Jego 
występy na terenie Augustowa, Białegostoku i Opola wzbudziły pow
.szechne uznanie, a niejednokrotnie słowa podziwu. Zespół ten nadal kon
tynuuje swoją działalność, ciągle wzbogacając i doskonaląc repertuar. 
Liceum Pedagogiczne w 1959 r. uzyskało nowy gmach i internat, co za
pewniało doskonałe warunki do nauki, pracy i kulturalnej rozrywki. 
W liceum wytworzył się określony i do dzisiaj istniejący system organi
zacji wycieczek, docierających do najciekawszych regionów kraju. Tra
dycyjne stały się krótkie wycieczki nad jeziora augustowskie. Dają one 

możność poznania najbliższych okolic, a dzięki przygotowanym imprezom 
harcerskim i sportowym są nie tylko atrakcyjną i tanią formą wypoczyn
ku, lecz spełniają również dużą rolę w wychowaniu społecznym. 

Do roku 1966 miejscowe Liceum Pedagogiczne wykształciło 883 nau
czycieli (w tym 354 z miasta i pow. Augustów), rekrutujących się głównie 
z rodzin chłopskich i robotniczych, często z miejscowości bardzo odległych 
od jakichkolwiek ośrodków kulturalnych. Prawie wszyscy pracują na 
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terenie naszego województwa i przyczyniają się - podobnie jak wycho
wankowie innych zakładów kształcenia nauczycieli - do szerzenia oświaty 
i kultury na wsi białostockiej. Szczególnie wyróżniają się wychowankowie 
Liceum czynnym zaangażowaniem się w pracach społecznych swego śro
dowiska. Wielu z nich pogłębia wiedzę i zdobywa dodatkowe kwalifikacje 
pedagogiczne na zaocznych studiach wyższych. 

* 

Przedstawione tu osiągnięcia i częściowo niedostatki rozwoju oświaty 
w powiecie augustowskim odzwierciedlają w jakimś stopniu nie tylko 
przeciętny obraz Polski powiatowej na odcinku oświaty, ale są wypadkową 
ogólnych pozytywnych przemian i istniejących jeszcze braków w skali 
ogólnopolskiej. Osiągnięto w okresie dwudziestolecia w powiecie Augu
stów ważne wyniki w dziedzinie realizacji obowiązku szkolnego - nie ma 
dziś na terenie powiatu dzieci, które by nie uczęszczały do szkoły -
szczególnie na wsi. Postęp ten nie jest jednak w pełni zadowalający z 
uwagi na to, że pewien procent dzieci nie dochodzi do VII klasy i opuszcza 
szkołę podstawową nie otrzymując świadectwa jej ukończenia. Na tym 
odcinku mamy jeszcze wiele do zrobienia, co jest zadaniem na lata naj
bliższe. Natomiast znacznymi sukcesami poszczycić się możemy na odcinku 
szkolnictwa średniego. Duży procent młodzieży chłopskiej i robotniczej 
kontynuuje naukę w szkołach średnich różnego typu w przeciwieństwie 
do okresu międzywojennego, gdzie tylko garstce młodzieży Augustowa 
była ona dostępna i to pochodzącej z warstw najzamożniejszych lub 
inteligencji pracującej. Ważne osiągnięcia możemy także odnotować w 
dziedzinie szkolnictwa zawodowego. Wprawdzie ilość szkół zawodowych 
na terenie powiatu jest niewystarczająca (licząc łącznie z liceum pedago
gicznym), tym niemniej szkolą one kadry wysokokwalifikowane potrzebne 
dla mechanizacji zaplecza rolniczego powiatu, a także przyczyniają się 
do opanowania umiejętności technicznych przez młodzież pochodzącą z 
miasta na potrzeby miejscowego środowiska. Uzupełnieniem tych osią
gnięć jest oświata dla dorosłych, zarówno na wsi w postaci szkół przy
sposobienia rolniczego, jak i różne formy dokształcania dorosłych w mie
ście, o których była mowa powyżej.  

Przedstawiony tu obraz rozwoju oświaty na terenie powiatu augu
stowskiego w latach 1945-1965 odbiega w zasadniczy sposób od obrazu 
rozwoju oświaty w okresie międzywojennym. Dlatego też bez przesady 
można powiedzieć, że rozwój tej gałęzi świadomości społecznej i wiedzy 
jest naszą chlubą i osiągnięciem o nieprzemijającej wartości dla ogólnego 
rozwoju Polskiej Rzeczypospolitej Lud9wej. 
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B �te'Ki:U'BOeHHbJit nepHOA aerycroecKHfl no011T npi.rna;:p1e>Kan K :JKOHOMn'łeCKH 

H KYJibTYPHO 3any1.1.teHHbtM palioHaM. TaKoe JKe no.noJKeHHe 6brno H B o6naCTH npo

cae1.1.teHHJ1. B Hl20-1939 rr. Ha TeppHTopmt aarycToscKoro noBRTa 6bi.no 64 Ha'lanb

HbJe WKOJ!bl. 0AHaKO TOJlbKO 10 H3 HHX BbinOJIHRJIO noJJHYIO nporpaMMY ceMHKJ!aC

CHOii WKOJJbJ. OcTaJ!bHble, Y'łHJIOCb JKe B HHX 71".'o MOJIO)leJKH, BblilOJIHRJIH B Te<JCHHH 

ceMH neT pacurnpeHHYIO nporpaMMY B npe;:1e.nax I-IV KJJaccoa. Mo.noAem, KOTOpa11 

3aKaH'łHBana TaKoro POAa WKOJiy, He MOrJia nocrynHTb B Cpe)IHIOIO WKOJiy. Bo BCeM 

noBRTe B 1939 roAy pa6orano scero 158 yą11Tenel1. 

B HapOAHOft IIonbwe npOH30wno 6bICTpoe pa3BHTHe o6yąeHHR. HecMoTpR ua 

60JJbWHe TPYAHOCTH, B03HHil:aBWHe Jf3-3a BOeHHbIX pa3pyweHHft, HaPOAHaR BJiaCTb, 

Kall: H BCR 061.1.teCTBeHHOCTb OTAaJJH ace CHJlbl AeJJy nOBbIWeHJ.UI YPOBHJI npocaeJ..Qe

HHfl B IlOBflTe. 

Ceftąac aaryCTOBCKHH noBRT, TeppHTOpHaJibHO Ha MHOrO MeHbW� 'łeM B 1929 ro

AY, HMeeT 77 WKOJI, B TOM 'łHCJie 51 BOCbMHKJ!aCCHYIO IIIKOJiy. Bnaro;:1apfl COOTBeT

CTBeHHOMY pa3Mel.l.{eHHIO IIIKOJI, C03)1aHO yCJIOBHR .ll,Jlfl c6y'łeHHfl H 3aKOH'łeHHfl IlOJJ

HOli BOCbMHKJ!aCCHOlł WKOJibl AJifl BCet! MOJIOAe1Kl1. B Ha'laJibHblX WKOJiaX pa6:Yraer 

342 Y'lHTeJIJI, B TOM 'łHCJJe 172 npe;:1no;:1a0aTeJlfl HMeeT Bb!Clllee HJIH IlOJIBblClllee o6pa-

30BaHHe. Pa.ll,HKaJibHO y JIY'łlllHJIHCb MaTep11a11bHbie yCJIOBHJł H noMel.QeHHH WKOJI. 

B 1966 rO.ll,Y 49 IIIKOJJ ae;:1eT o6yąeHHe B COÓ�TBeHHbIX 3):1aHHHX, B TOM 31 - 3TO 3.ll,aHHfl 

nocrpoeHHble B 1950--1966 rr„ T.e. B nepHOA HapO):IHOH IlOJibllIH. Bee IIIKOJ!bl IlOJJY

'łHJIH coapeMeHHOe o6opy]:IOBaHHe H IIIKOJlbHble noco6HR. 

S U M  M A R Y  

In the between -war peri<>d the district of the town of Augustów belonged to the 

area.s backward both economically and culturally. Similar was the situation in the 

field of education. In the .period covering' the years 1920-1939 there were &4 primary 

schools in the whole district of Augustów. Only 10 from among them, however, assu

red studies according to the full, seven-grade school programme. In the rest of them, 

where 71 per cent of local youth passed their studies, the seven-year education cove

red only a widened programme of the fLrst four grades. The studies in that type of 

schools gave no right to continue them in secondary schools. In 1939 as lltUe as 158 

teachers were employed in the whole district. 

A rapid development in the filed of education has been started in the Polish 

People's Republic. Despite numerous difficulted which resulted form the war-time 

destructions the authorities of the Polish People's Republic as well as the whole 

population have done their utmost to improve the level of education in the district. 

From the territorial point of view the district of Augustów is considerably smaller 

nowadays if compa:red with that of 1929. There are there 77 schools, 5 1  on them 

being eight-grade schools. Due to a proper distribution of the schools conditions 

have been created to assure to the whole youth of the district a secondary school 

education covering the full, eight-grade programme. The generał number of the 

teachers now employed in the local primary schools is that of 342, 172 from among 

them being the graduates from either superior or half-superior schoo}s. As far as 

the Iocal and materia! conditions of sch ools are concerned a radical improvement has 

been noted. In 1966, schools own already their own buildings, 31 on them being 

constructed in the period of 1950-1965, i.e. in the period of the Polish People's Repu

blic. Midern equ!pment and scientific facilities have been assured to all of them. 
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SŁUŻBA ZDROWIA W LATACH 1 945-1965 NA TERENIE POWIATU 
AUGUSTOWSKIEGO 

Camrt'apuan: cnYJK(')a Ha TeppHTOpHH asrycroncttoro nosHTa B 1945 - 1965 rr. 

Health Service in the district <>I the town of Augustów in the period .1945--1965 

Jak w innych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, tak i w 
organizacji służby zdrowia należało w roku 1945 rozpoczynać wszystko 
od nowa. Skład pracowników służby zdrowia, którzy pozostali na terenie 
Augustowa po okupacji lub też przybyli na ten teren bezpośrednio po 
wyzwoleniu w 1945 r„ przedstawia! się następująco: 4 lekarzy medycyny, 
2 magistrów farmacji, l felczer, 7 położnych, 7 pielęgniarek i 2 dezyn
fektorów. Z tego na terenie miasta Augustowa pracowało: 3 lekarzy, 6 po
łożnych (w społecznej służbie zdrowia pracowały 4 położne, dwie prowa
dziły tylko praktykę prywatną, jedna prowadziła praktykę na terenie 
Bargłowa), 1 felczer (praktykował prywatnie na terenie Bargłowa), 6 pie
lęgniarek pracowało w społecznej służbie zdrowia, jedna nie pracowała. 
Dezynfektorzy obaj pracowali w społecznej służbie - jeden w Bargłowie, 
drugi w Kolnicy. Jeden lekarz pracował jako lekarz rejonowy w Szta
binie. Farmaceuci prowadzili prywatne apteki. 

Potrzeby społeczne wymagały, aby mimo tak skąpego personelu stwo
rzyć możliwości leczenia szpitalnego. Dlatego też w marcu 1945 r. w nie
zmiernie trudnych warunkach lokalowych powstał szpital w Augustowie. 
Szpital zajmował budynek obecnego „Caritasu", liczył 60 łóżek. Oprócz 
trudności lokalowych personel szpitalny rozpoczął pracę nie mając ani 
sprzętu medycznego, ani lekarstw, ani też środków opatrunkowych, brak 
było bielizny pościelowej. Napływ chorych i rannych żołnierzy był tak 
duży, iż w październiku 1945 r. postanowiono przystosować do potrzeb 
lecznictwa także budynek obecnej szkoły nr 4 w Augustowie i przenieść 
szpital. Zainstalowano tam 135 łóżek i uruchomiono następujące oddziały: 
chirurgiczny, połoźniczo-ginekologiczny, wewnętrzny i zakaźny. Szpital 
pracował bez wody, kanalizacji i elektryczności. W szpitalu pracowało 
2 lekarzy oraz 4 osoby personelu średniego. Ci sami lekarze pracowali 
równocześnie w lecznictwie otwartym, przy czym należy podkreślić, że 

17631 
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Ryc. 1. A u g u s  t 6 w. Nowoczesny Szpital Powiatowy w Augustowie. 

taki stan trwał do 1 950 r. W tymże roku kadra lekarska powiększyła się 
o dwóch lekarzy, zaś w dwa lata później zgłosiło się do pracy jeszcze trzech 
lekarzy. Ilość lekarzy była już dostateczna, aby zapewnić ludności jako 
taką pomoc medyczną. Niedostateczna jednak była ilość pielęgniarek, dla
tego też pracownicy szpitala przystąpili do organizowania kursu dla młod
szych pielęgniarek. Kurs taki zorganizowano w 1951 r. Ukończyło go 45 
pielęgniarek, z czego 1 5  pozostało na terenie Augustowa, pozostałe odeszły 
do pracy w innych miejscowościach. W zajętym budynku szkolnym szpital 
był stale przepełniony i nie mógł już pomieścić wszystkich chorych, dla
tego też na wniosek pracowników służby zdrowia ludność miasta i powiatu 
opodatkowała się, aby stworzyć fundusz budowy szpitala. W 1948 r. za
padła decyzja budowy nowego budynku i zostały przydzielone fundusze. 
Budowa trwała od 1948 do 1954 r. Wybudowano jednocześnie pomiesz
czenia dla Przychodni Obwodowej i Powiatowej Stacji Pogotowia Ra
tunkowego. 

W nowo zbudowanym budynku szpitala w Augustowie, mieszczącym 
230 łóżek, znalazły pomieszczenia oddziały: położniczo-ginekologiczny, 
chirurgiczny, chorób wewnętrznych, dziecięcy oraz zakaźny. Otwarto 
gabinety radiologiczny, fizykoterapii, elektrokardiograficzny, podstawo
wej przemiany materii, laboratorium -;inalityczne oraz punkt krwiodaw-
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stwa. W roku 1956 przybyli do  pracy dalsi lekarze oraz personel średni. 
Obecnie w szpitalu w Augustowie pracuje 21 lekarzy, 46 pielęgniarek, 7 
położnych, 3 laborantki analityczne, 1 laborantka fizykoterapii i 1 labo
rantka rentgenowska. Takie są drogi powstania na terenie Augustovva 
lecznictwa zamkniętego. 

Jednocześnie z rozwojem lecznictwa zamkniętego rozwijało się też 
lecznictwo otwarte. Ośrodek zdrowia w Augustowie powstał już w 1945 r. 
Pracowało w nim 3 lekarzy oraz 3 pielęgniarki. W 1 950 r. przystąpiły do 
pracy jeszcze dwie pielęgniarki po 6-miesięcznym kursie. Równolegle z 
ośrodkiem zdrowia czynne było ambulatorium ubezpieczalni społecznej, 
gdzie pracował 1 lekarz oraz 2 pielęgniarki. Ambulatorium udziela pomocy 
przede wszystkim pacjentom ubezpieczonym. 

Opieka zdrowotna nad ludnością wiejską przedstawiała się znacznie 
gorzej. Brak było personelu oraz placówek służby zdrowia. Brak było 
także odpowiednich budynków, które byłoby można do tego celu adapto
wać. Pierwszy ośrodek zdrowia powstał w Sztabinie już w roku 1945. 
Do roku 1947 pracował tam lekarz. W latach 1947-1952 pracowała stale 
pielęgniarka, lekarz zaś dojeżdżał z Augustowa. Przez następne lata do 
roku 1957 stale pracował tam także felczer. Od roku 1957 Sztabin ma stałą 
opiekę lekarską oraz pielęgniarską. W roku 1956 zorganizowano też w 
Sztabinie izbę porodową, obsadzoną przez położną. Izba udzielała pomocy 

Ryc. 2. B a r g ł ó w, pow. Augustów. Wiejski ośrodek zdrowia. 
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rodzącym z terenu Sztabina, Jamin, Krasnegoboru oraz z m1eJscowosc1 
powiatu dąbrowskiego, położonych niedaleko osady Sztabin. 

Jako następne powstały w 1953 r. punkty zdrowia obsadzone przez 
felczerów: w Mikaszówce (później przeniesiony do miejscowości Gruszki), 
w Kolnicy i w Krasnymborze. W 1954 r. powstał Ośrodek zdrowia w Bar
głowie i w 1955 r. punkty zdrowia w Janówce i Dreństwie, w 1956 r. -
w Nowince i Jaminach, w 1957 r. - w Gorczycy, w 1960 r. - w Rutkach 
Nowych. Powstały też punkty położnicze na terenie wsi, gdzie pracują 
położne. Sprawują one opiekę profilaktyczną nad ciężarnymi, udzielają 
pomocy przy porodach w domu rodzącej i opiekują się noworodkami. 
Tak się organizowała sieć placówek służby zdrowia na terenie powiatu 
augustowskiego. 

W warunkach powojennych, kiedy nie było dostatecznej sieci komuni
kacyjnej, samo organizowanie placówek leczniczych nie wystarczało. Na
leżało też pomyśleć o zorganizowaniu pomocy doraźnej oraz zabezpieczyć 
możliwość transportu ciężko chorych z odległych wsi do szpitala powiato
wego w Augustowie. Dlatego dzięki staraniom pracowników służby zdro
wia przy wydatnej pomocy ówczesnego Starostwa powstała Stacja Pogo
towia Ratunkowego, która znalazła pomieszczenie w budynku prywatnym 
obecnego Sądu Powiatowego przy pl. Janka Krasickiego. Później prze
niesiono ją do obecnej Przychodni Rejonowej. Początkowo Stacja dyspo
nowała 1 karetką typu „DODGE" zatrudniała 3 kierowców, 4 sanitariuszy, 
dyżury pełnili 3 pracujący wówczas lekarze, jeden felczer oraz położne. 
Taki osobowy stan Pogotowia Ratunkowego trwał do 1954 r., tj. do chwili 
wybudowania i uruchomienia miejscowego szpitala. Po jego wybudowaniu 
Pogotowie Ratunkowe przenosi się do swego obecnego pomieszczenia. 

Profilaktyką przeciwzakaźną i likwidacją ognisk chorób zakaźnych 
od 1945 r. zajmował się tak zwany lekarz powiatowy, który miał biuro 
w budynku Przychodni Rejonowej. Od 1950 r. obsada biura zwiększyła 
się o jednego pracownika administracyjnego oraz trzech kontrolerów sa
nitarnych. W ten sposób powstała Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
której działalność jest w chwili obecnej w pełnym rozwoju. 

Tak w dużym skrócie przedstawiał się rozwój placówek służby zdro
wia. Obecnego stanu osobowego i wyposażeniowego placówek służby zdro
wia nie można porównać ze stanem z roku 1945, gdy rozpoczynaliśmy 
od niczego. Obecnie przedstawia się on następująco: Szpital Powiatowy 
w Augustowie, Przychodnia Obwodowa, cztery przychodnie rejonowe, 
Poradnia Dziecięca, 2 ambulatoria przyzakładowe, 5 ośrodków zdrowia, 
5 punktów zdrowia, Izba Porodowa, Spółdzielnia Zdrowia, Żłobek Dzielni
cowy, 8 punktów położniczych. W Przychodni Obwodowej czynne są dwie 
poradnie specjalności podstawowych oraz 8 poradni wąskich specjalności. 
Ponadto w mieście czynne są 2 gabinety stomatologiczne dla dorosłych , 
2 gabinety dla dzied i młodzieży oraz 2 gabinety przy zakładach pracy. 
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Na terenie miasta pracuje 27 lekarzy medycyny, w tym specjalistów 
II stopnia - 7 i specjalistów I stopnia - 12. Na terenie wiejskim pracuje 
5 lekarzy medycyny i 1 lekarz dentysta. Pielęgniarek w mieście - 77, 
na wsi - 5, felczerów - 5, położnych - 19, laborantów - 8, personelu 
pomocniczego - 82. Ludności powiatu udziela się około 77 tys. porad 
rocznie, liczba badań rentgenologicznych oraz laboratoryjnych wynosi 
41 810. Ilość zabiegów w lecznictwie otwartym - 1 1  tys. rocznie. Z po
mocy szpitala korzysta rocznie 4 600 osób, w tym 790 dzieci. 

Doraźną pomoc lekarską dla ludności całego powiatu zapewnia Stacja 
Pogotowia Ratunkowego, mieszcząca się w budynku specjalnie na ten cel 
wybudowanym. Stacja Pogotowia dysponuje 6 karetkami, zatrudnia 4 
dyspozytorki, 6 kierowców oraz 6 sanitariuszy. Do wezwań wyjeżdżają 
tylko lekarze. W ciągu dnia pełni dyżur zespół wyjazdowy oraz zespół 
transportowy, w nocy - tylko zespół wyjazdowy. Ponadto udziela się 
pomocy chorym zgłaszającym się do Stacji. Ilość porad ambulatoryjnych 
rocznie wynosi około 2 tysięcy. Notuje się około 3 tysięcy wyjazdów 
w teren oraz 640 przewozów chorych na zlecenia lekarzy. 

Opiekę profilaktyczną nad całym terenem powiatu sprawuje Powia
towa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie, zatrudniająca 
10 pracowników. Do obowiązków Stacji należy nadzór nad szczepieniami 
ochronnymi, zwalczaniem chorób zakaźnych, nadzór nad placówkami zbio
rowego żywienia i handlowymi, nadzór nad zakładami komunalnymi, 
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz opieka nad szkołami. 

Ludność powiatu zaopatruje się w leki w dwóch aptekach społecznych, 
w Augustowie i Sztabinie, oraz w punkcie aptecznym I-typu w August� 
wie. Ponadto istnieją punkty apteczne w placówkach służby zdrowia 
w terenie. Punkty takie są zaopatrzone w leki podstawowe. W aptekach 
naszego powiatu pracuje 7 magistrów farmacji, 2 techników farmaceutycz
nych i 9 osób personelu pomocniczego. Ponadto szpital ma oddzielną 
aptekę, w której pracuje 2 magistrów farmacji. 

Na terenie miasta przewiduje się budowę pawilonu przeciwgruźliczego 
na 90 łóżek w latach 1 967-1968. Budowę żłobka dzielnicowego na 80 
miejsc planuje się na lata 1970/71. W terenie zaplanowano budowę ośrod
ków zdrowia w Nowince, Rutkach Nowych i Płaskiej. Zaplanowany jest 
dalszy wzrost zatrudnienia pracowników fachowych służby zdrowia, aby 
w roku 1970 osiągnąć stan przewidziany normami opracowanymi przez 
Ministerstwo Zdrowia. 

Oceniając pracę służby zdrowia na terenie tutejszego powiatu w okre
sie minionego dwudziestolecia należy stwierdzić, że od pierwszych chwil 
odzyskania niepodległości służyła ona całą swoją wiedzą i doświadcze
niem zamieszkałej ludności. Pracownicy tej służby - lekarze, pielęgniar
ki, personel pomocniczy - to w ogromnej większości ludzie całkowicie 
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o?dani swemu szczytnemu po\.vołaniu, jakim jest troska o zdro\\'e i silne 

społeczeństwo, którzy włączyli się czynnie \\' wielki trud budowy nowych 

sto:::unków społecznych i gospodarczych Polski Ludov·.:ej. 

P E 3 l0 1\1 E  

IIocJle OKOH•-iamrn BOeHHblX �ei"!CTB"1ił Ha Teppl1TOP"1"1 nOBRTa AerycTOB ÓblJIO 

TOJ1bKO 4 epaqa 11 2 cpapMal..{eBTa, a TaKn<e He60;1bWOt'1 CaHJITapHO-IlOACOÓHbii\1 nepco

HaJl. He 6b1Jlo TaKJKe 5onbH"11..{bI ,!IJIR AJlMTenbHoro ne'łeHHR, a TaK>Ke H"1KaKi-ix APY

ntx nyHKTOB yxa>K11BaH"1R Ja J,!IOPOBbeM BBl1,!le Me,!1"11..{11HCKl1X aM6yJiaTop111\1, MeAH-

1..{lfHCKOH CKopotł IlOMOll.111 11 APYrl1X opraH1nal..{111\1 l..{eJlb!O KOTOPblX RBmłeTCR yxaJK11-

BaH11e Ja J,11opoeheM. Bee JT11 opraH11Jal..{1111 ób11111 yHWiTO)l{eHbl r11T.11epoacK11M OKKy

naHTOM. 

'YJKe B 1945 ro.r1y OCHOBaHO nepBblt'I rocnHTaJlb CHa'łaJia ,i'.111.fl 60 60JlbHb!X, KOTO

pbii\1 noJ)l{e npeoópaJoeaHo, nyTeM np11cnoco6neH11R c JToi.f l..{enbIO UJKOJJbHoro JAa

Hl1R, Ha rocn11Tanb ,;:t;rn 135 óonbHbtX. B 1948-1954 rr. a r. AeryCToae CTpo11TCR 

coepeMeHHbtJ:I HOBbiH rocn11TaJlb Ha 230 MeCT c IlOJIHblM 06opy,11oaaH11eM, B KOTOPOM 

Ha'ł11Ha10T paGoTaTb Ka,11pb1 apa 'łeił, rrony'łi-iew11x 06pa3oaaH11e y>1<e nocne eolilHbI. 

B HaCTORil.lJ11� MOMeHT pa6oTaeT B HeM 21 epa'ł 11 fiO.JJbWOlil WTaT acnoMoraTeJibHblX 

Ka,!lpoB. 

0AHOBpeMeHHO c pa3B11Tl1eM rocn11TaJ1bHOrO .TJe'łelłJ1.fI Ha Tepp11Top1111 r. AeryCTOBO 

C03,!laeTCR OTKPbiTOe ne'łeH11e (BHerocn11TaJ1bHOel. IJp11JeaHbl B lKl13Hb Il0JIJ1KJil1Hl1Kl1, 

aMóynaTop1111, po,111111bHb1e AOMa, a TaKJKe Me,11111..{l1HCKJ1e nyHKTbI a ,11epeBHRX. CoJ,11atto 

TaKJKe CKOpy!O Me,!ll11..{l1HCKYIO IlOMOil.lb BBl1,lle „CKOpoi\1 IlOMOil.lK", B pacnop.RJKeHlfJ1 

KOTOpoff HaX0,!111TCR 6 caH11TapHbiX MaWHH ,!IJIR TpaHcnopTa 60JibHblX. Ilpl13BaHO 

TaK:>Ke B lKJ13Hb 30l1,!leMJ10JIOrl-:l'łeCKYIO CTaHl..{11!0, KOTOpa.F! Bb!IlOJIHReT caH11TapHbilil 

Ha,!130p Ha,!I npe,!lnpl1RTl1RMl1 o6mecTBeHHOrO Ill1T8HHR, npe,11np11RTl1.fIMl1 JaHHMaIO

ll{HMl1C.fI Toproeneff npo,11oeo11bCTBHeM, a TaKJKe pa6o•rnM11 rrpe,ąnp1>1RTl1RMl1. Ee 3a

,11a•1ew RBnReTCR npoee,11eH11e npeµoxpaH1>1TenbHbIX npHBl1BOK J1 npeo,11oneeaH11e pa3-

Horo eu,;:ia JapaJH!>IX óone3Hetł. 

S U M M A R Y  

After the end of the war, there were only four physicians, two chemists and 
a small sanitary-assistant personnel in the whole District of Augustów. There was 

no hospital for prolongued treatment, nor other types of health centres as out-patient 
clinics, the firstaid station nor other health stations aiming at taking care of health 

of the local people. All such institutions were destroyed by Nazi invadors. ' 

The first hospital, at the beginning for 60 beds was organised as early as in 

1945, being later enl;u-ged up till 135 beds in the farmer school building adapted 
for that purpose. In 1948-54 a new, modern hospital for 230 beds was built in Augu
stów. It was fully equipped and a tram of doctors graduated after the war started 

to work in it. At present there are 21 doctors working in the hospital as well as 
a large assistant personnel. 

Together with the development of hospital treatment the out-hospital health 
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service has been organized in the town of Augustów. Health centres, out-pateint 
clinics, delivery rooms and health stations in the countryside have been organized. 
A First-Aid Station was also organiz.ed having to its disposal 6 ambulances, assuring 
transportation of ille people. Apart from the above-mentioned centres the Epidemio
logie Station was set up, which supervises from sanitary point of view the cantines 
and restaurants, trad with alimentary goods, work establishments being also entrus
ted with preventive vaccination campains and struggle with contagious diseases 
under all fonns. 





ZYGMUNT KOWALIK 

TURYSTYKA NA POJEZIERZU AUGUSTOWSKIM 

TypH3M B AsrycTOBCKOM IlpH03ephe 

Tourist movement in the Augustów Great Lakes Region 

Warunki naturalne Pojezierza Augustowskiego, charakterystyczne dla 
północnych regionów rekreacyjnych kraju, tworzą zespół elementów, któ
re wpływają na atrakcyjność tego terenu dla ruchu turystycznego. Skła
dają się na nie dobre położenie geograficzne, sprzyjające odpoczynkowi 
warunki klimatyczne i urozmaicony krajobraz. W krajobrazie tym odbija 
się bogactwo i piękno przyrody. Ważnymi walorami wypoczynkowymi 
Augustowszczyzny są lasy, wzgórza morenowe i jeziora położone w ma
lowniczym terenie o bogatej rzeźbie polodowcowej wśród lasów Puszczy 
Augustowskiej, a łatwość kontaktu z wodą i lasem budzi zainteresowanie 
turystów. 

Drugim elementem przyciągającym na nasze tereny, z każdym rokiem 
większy napływ turystów, są korzystne pod względem zdrowotnym wa
runki klimatyczne tej części pojezierza. Są one lepsze od warunków kli
matycznych krainy Wielkich Jezior oraz jezior mazurskich. Wprawdzie 
wilgotność jest zbliżona, jednakże zaletą Pojezierza Augustowskiego są ol
brzymie obszary lasów sosnowych, rosnących na sandrze. Gruba warstwa 
łatwo przepuszczalnych piasków wyklucza tam zabagnienie w sąsiedztwie 
jezior. Wywiera to dodatni wpływ n a  warunki zdrowotne tego terenu. 
Gęsto rozrzucone na terenie powiatu augustowskiego jeziora i Puszcza 
Augustowska dają corocznie niezapomniane wrażenie dziesiątkom tysięcy 
ludzi, którzy szukają tu wytchnienia. Jeziora Augustowskie, połączone 
są ze sobą kanałami i rzekami, geograficznie stanowią przedłużenie na 
wschód jezior mazurskich. Ukryte wśród gęstych borów Puszczy Augu
stowskiej, włączone do Kanału Augustowskiego, krajobrazowo należą 
do najpiękniejszych terenów wycieczkowych Polski północnej i środko
wej. Krajobraz lasów i jezior jest tu bardziej naturalny, gdyż jeszcze 
dotychczas w wielu miejscach zachował swój dziki pierwotny wygląd. 

Lasy Puszczy Augustowskiej, ciągnące się na przestrzeni od jeziora 
Wigry aż po Biebrzę, stanowią nadal jeden z najpiękniejszych po Puszczy 

4)* (771) 
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Ryc. 1. A u g u s t  6 w. Jezioro Białe - obszar uprawiania sportu „pod żaglami". 

Białowieskiej kompleksów leśnych w naszym kraju. Dominują tu drze
wostany sosnowe i świerkowe, odnowione w większości rękami człowieka. 
Pozostały jednakże w miejscach trudno dostępnych tzw. relikty pierwot
nej puszczy, które stanowią dziś unikaty już nie tylko w skali krajowej, 
ale i europejskiej. Są to chociażby takie uroczyska i rezerwaty, jak uro
czysko „Starożyn" koło Mikaszówki, uroczysko „Kozi Rynek" w Nad
leśnictwie Balinka i inne. 

Piękno Puszczy Augustowskiej wzbogacają liczne jeziora, występu
jące tu grupami i pojedynczo. Niektóre z nich połączone są strugami wod
nymi i tworzą szlaki kajakowe. Inne, ukryte wśród lasów, stanowią cel 
wycieczek pieszych, bazę dla sportów wodnych i wypoczynku. Najcie
kawsze części puszczy są trudno dostępne. Tu zachowały się liczne gatun
ki roślin puszczańskich i siedliska dzikich zwierząt. 

Podstawowe walory turystyczne Pojezierza Augustowskiego: kraj
obraz, zalety klimatu, łatwość kontaktu z wodą i lasem, dostępność ko
munikacyjna oraz niski stopień urbanizacji mają duży wpływ na atrak
cyjność tego terenu i są czynnikiem, który stwarza duże szanse dla roz
woju turystyki. Jednak nie sama tylko przyroda decyduje o wartości 
turystycznej tego terenu. Równie ważna jest dostępność komunikacyjna 
oraz zagospodarowanie, odpowiadające aktualnym potrzebom turystyki. 

Miasto Augustów jest węzłem drogowym, przez który przebiega kilka 
centralnych arterii komunikacyjnych. Systematyczna konserwacja, ulep-



TURYSTYKA NA POJEZIERZU AUGUSTOWSKIM 773 

szenie i budowa nowych nawierzchni i głównych dróg dojazdowych stwa
rzają coraz to dogodniejsze połączenia z sąsiednimi powiatami, a również 
i miastami - Białymstokiem, Warszawą i Olsztynem. 

Układ jezior augustowskich ma naturalne warunki do komunikacji 
wodnej. Wykorzystała je między innymi żegluga, która uruchomiła stałe 
linie komunikacyjno-wodne łącznej długości 42 km wzdłuż jezior Necko, 
Białego, Studzienicznego i Mikaszewa. Na najbardziej uczęszczanej trasie, 
tj. od centrum miasta do dworca kolejowego, wzdłuż której rozmieszczo
ne są prawie wszystkie punkty usługowe o znaczeniu turystycznym, oraz 
do jezior Necko i Białe kursują autobusy komunikacji miejskiej. 

Piękno ziemi augustowskiej już w XIX w. przyciągało swoim urokiem 
krajoznawców i miłośników przyrody. Wówczas to urokiem regionu augu
stowskiego zachwycał się A. Połujański. Przemierzył on pieszo i w łodzi 
okolice między Czarną Hańczą i Biebrzą. Bogate wrażenia opisał w kiążce 
wydanej w 1859 r. pt. „Wędrówki po guberni augustowska-suwalskiej 
w celach naukowych odbyte". Dalszy rys historyczny pochodzi z początku 
XX w., kiedy to Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zaczęło zachęcać 
do zwiedzania ziemi augustowska-suwalskiej. Ostatecznie Pojezierze Au
gustowska-Suwalskie, wabiące ku sobie urodą jezior i lasów, spopulary
zował w okresie międzywojennym Związek Nauczycielstwa Polskiego 
i ściśle z nim współpracująca ówczesna Rada Miejska. 

Rada Miejska w Augustowie wydała pierwsze widokówki obrazują-

Ryc. 2. A u g u s t  6 w. Dom Turystyczny PTTK nad Jez. Necko. 
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ce piękno Augustowszczyzny. W 1929 r. Augustów odwiedziło 250 osób, 
w tym spora ilość z zagranicy, zorganizowano także 4 obozy młodzieżowe. 

Z każdym rokiem systematycznie wzrastała ilość kajaków i łodzi. Co
raz liczniej turyści zapełniali bezludne dotychczas szlaki wodne. W 1937 r. 
wybudowano nad Jeziorem Białym „Oficerski Yacht-Club", a w 1938 r. -
nad Jeziorem Necko jeden z najbardziej udanych obiektów turystycznych, 
Dom Turystyczny PTTK. Po wybudowaniu tych dwóch pierwszych obie
któw, gdzie można było znaleźć nocleg i wyżywienie, zwiększała się liczba 
letników i rosła popularność Augustowa. O szybkim postępie najlepiej 
świadczą liczby: w roku 1938 Augustowszczyznę odwiedziło już 6000 tu
rystów. Niestety, rozwój ten przekreśliła wojna. Został zniszczony Dom 
PTTK i spalony „Yacht-Club". 1 

Po wojnie organizacja turystyki przechodziła wiele zmian, które były 
odbiciem procesów organizacyjno-gospodarczych w całym kraju. Rozwój 
turystyki na Pojezierzu Augustowskim w ostatnim XX-leciu można po
dzielić na dwa okresy: 

I - lata 1945-1955, 
II - lata 1955-1965. 

Okres pierwszy był szukaniem form organizacyjnych i rozpoczęciem 
organizowania działalności turystycznej, toteż ruch turystyczny był nie
wielki. W 1 946 r. Augustów odwiedziło tylko około 1000 osób. Odwie-

Ryc. 3. A u g u s t ó w. Przystań Żeglug'i na Kanale Augustowskim. 
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Ryc. 4. A u g u s t  6 w. Widok na 

Jezioro Białe. 

Ryc. 5. A u g u s t  6 w. Widok na 

Jezioro Necko. 

dzający byli to przeważnie ludzie delegowani w sprawach służbowych 
oraz niewielkie grupy wycieczek szkolnych. Już w następnych latach 
ponownie rozwinęło się Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Brakowało 
w tym okresie sprzętu turystycznego i nie było miejsc noclegowych, co 
wpływało hamująco na zwiększenie ruchu turystycznego na tym terenie. 
W historii ruchu turystyki na Pojezierzu Augustowskim okres ten nie 
może się wykazać większymi osiągnięciami. W ciągu tych lat organizacja 
turystyki ogranicza się do administracji i społecznych form działania. 
Jak z powyższego wynika, w okresie pierwszych dziesięciu lat powojen
nych Augustów nie odgrywał wielkiej roli w ruchu turystyczno-wypo
czynkowym. Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, uznane przed wojną za 
jedno z najbardziej atrakcyjnych terenów, poszło w zapomnienie, przy
ćmione nowym, nie znanym i bardziej przystępnym w tym okresie dla 
turystów polskich Pojezierzem Mazurskim. W ciągu ostatnich lat nastą
piło ponowne „odkrycie" piękna jezior augustowskich i ruch turystyczno
-wypoczynkowy zwiększył się tu gwałtownie, stwarzając bardzo po
ważne trudności w odpowiednim zagospodarowaniu terenu na przyjęcie 
napływającej fali turystów i wczasowiczów. O tym, jak się szybko zwięk
szył na terenie Pojezierza Augustowskiego w latach 1955-1965 ruch 
turystyczny, mający i nadal silne tendencje zwyżkowe, świadczą dane 
podane na str. 776. 

Dane w tabeli nie uwzględniają liczby szukających wypoczynku świą
tecznego ludzi pracy z obszaru przede wszystkim woj. białostockiego. 
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Należy podkreślić, że w sezonie 1965 r. Augustów odwiedzili turyści z 1 9  
krajów, w związku z czym zjawisko narastającego ruchu turystycznego 
bardzo poważnie wpłynęło nie tylko na popularyzację regionu poza gra
nicami kraju, lecz również na pevme ożywienie i rozwój gospodarczo
-ekonomiczny pojezierza. Stąd wniosek, że rejon nasz ma konkretne 
perspektywy, aby stać się w najbliższym czasie poważnym ośrodkiem 
ruchu turystycznego nie tylko dla szerokich rzesz turystów krajowych, 
lecz i zagranicznych. 

Rok 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

Liczba 
uczestników 

12 ooo 

15 ooo 

21 ooo 

30 ooo 

34 ooo 

50 ooo 

53 ooo 

70 ooo 

88 ooo 

90 ooo 

100 ooo 

Rozwojem ruchu turystycznego na terenie powiatu kieruje Powia
towy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki. Organizacją wypoczynku 
na terenie Pojezierza Augustowskiego zajmują się natomiast związki za
wodowe i zakłady pracy - ośrodkami wczasowymi, Fundusz Wczasów 
Pracowniczych - wczasami kajakowymi organizowanymi wspólnie 
z PTTK, organizacje młodzieżowe i Ministerstwo Oświaty - zgrupowa
niami, obozami, koloniami. Organizatorami ruchu turystyczno-krajoznaw
czego są: PTTK, które prowadzi swoje Biuro Obsługi Ruchu Turystyczne
go, dysponujące własnymi przewodnikami, oraz szkolne koła krajoznaw
cze. Największy udział w rozbudowie ruchu turystycznego ma młodzie:i: 
szkolna. Zlikwidowane szkolne kola turystyczne i odrodzone pod postacią 
szkolnych kół krajoznawczych skupiają w swych szeregach około 500 
członków. Szkolne wycieczki krajoznawcze (bez kolonii) zgromadziły na 
szl 1kach v: l955 r. ponad 30 tysięcy uczestników. Obok tych organizacji 
ściśle turystycznych popularyzacją wędrówek i piękna Pojezierza Augu
stowskiego zajęły się także organizacje młodzieżowe: Związek Młodzieży 
Wiejskiej i Związek Harcerstwa Polskiego oraz Ludowe Zespoły Sporto
we. Sekcje turystyczne Ludowych Zespołów Sportowych grupują już oko
ło 1 000 członków. W 1965 r. w imprezach o charakterze turystycznym 
wzięło udział około 5000 członków LZS. 

Ruch turystyczny na Pojezierzu Augustowskim występuje w 3 zasad-
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niczych formach: turystyka pobytowa, wycieczkowa i ruch weekendowy. 
W grupie turystyki pobytowej czołowe miejsce zajmują wszelkiego ro
dzaju wczasy wypoczynkowe. Pobyty wczasowe, które stanowią formę 
wypoczynku uczącej się młodzieży oraz ludzi pracy w ramach urlopów 
trwających od 2 do 4 tygodni, zlokalizowane są na terenie powiatu 
\V ośrodkach wczasowych, zorganizowanych przez związki zawodowe i za
kłady pracy (w 1965 r. było 30 ośrodków wczasowo-letniskowych). Do tu
rystyki pobytowej należy również zaliczyć cały szkolny ruch kolonijny 
oraz obozy harcerskie i studenckie. Charakterystyczną cechą tej formy 
turystyki, w odróżnieniu od innych występujących na terenie Augustowa, 
jest jej grupowy charakter. Najbardziej masową formą są zgrupowania 
i obozy młodzieży szkolnej, w których w 1965 r. wzięło udział około 
5 tysięcy osób. 

Ostatnią do omówienia pozostaje forma turystyki wakacyjnej, to jest 
indywidualny ruch letniskowy. Pod względem organizacyjnym występuje 
on w dwóch postaciach: albo uzyskuje kwatery prywatne, zarejestrowane 
w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, albo z pominięciem 
wszystkich form organizacyjnych korzysta z całkiem prywatnej transakcji 
wynajmu kwater lub miejsc noclegowych. Ruch ten jest masowy i sta
tystycznie trudny do ujęcia. 

W grupie turystyki wycieczkowej należy wymienić wszelkiego ro
dzaju kilkudniowe wycieczki krajoznawcze i obozy wędrowne. Wyodręb
nioną podgrupą turystyki wycieczkowej jest turystyka kwalifikowana. 
Zorganizowaną, grupową formą uprawiania turystyki kwalifikowanej 
były więc wszelkiego rodzaju rajdy kolarskie, motorowe i spływy. Orga
nizatorami tych pożytecznych imprez, popularyzujących walory Poje
zierza Augustowskiego są najczęściej PTTK i szkoły. Masowa akcja tych 
imprez najbardziej rozwinęła się w latach 1 954···�1965. Wówczas od
były się: 

- Ogólnopolski Zlot Turystyczny, zorganizowany przez PTTK w 1956 r. 

- Ogólnopolski Zlot Młodzieży Szkolnej, zorganizowany przez Minister-
stwo Oświaty w 1959 r. 

- Ogólnopolski Jesienny Rajd Żeglarski po jeziorach augustowskich 
zorganizowany w 1963 r. 

Wypoczynkiem świątecznym nazywamy skrótowo tę najbardziej po
pularną formę ruchu turystycznego, która polega na niedzielnym lub 
świątecznym jednodniowym wypoczynku w otoczeniu atrakcyjnej przy
rody. Ta forma z każdym rokiem systematycznie się rozwija. Potwierdze
niem dynamicznego rozwoju tej formy turystyki jest fakt, że w roku 
1965 korzystało z niej około 60 OOO osób. Uczestnikami wypoczynku świą
tecznego na naszym terenie są przede wszystkim białostockie zakłady 
pracy. Wypoczynek świąteczny koncentruje się corocznie w kilku pun
ktach, zlokalizowanych nad jeziornmi w obrębie miasta Augustowa. 
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Ryc. 6. A u g u s t  6 w. „Stara Poczta" - siedziba Ośrodka Sportu, Turystyki i Wy
poczynku, a także hotelu turystycznego. 

Jak z tego wynika, w latach 1 955-1965 prawie dziesięciokrotnie 
zwiększył się ruch turystyczny na Pojezierzu Augustowskim. Jeżeli 
uwzględnimy, że w ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost tu
rystyki motorowej, dynamizm rozwoju określić należy jako jeszcze więk
szy. To tempo przy niekorzystnych zj awiskach zagospodarowania tury
stycznego oraz wielkiej jego sezonowości, bo około 700/o całego ruchu 
przypada na miesiące lipiec i sierpień, stawia organizatorów turystyki 
w Augustowie przed poważnym zadaniem, ażeby nawet przy masowości 
zapewnić uczestnikom maksimum korzyści zdrowotnych, wypoczynko
wych i kulturalnych. 

Warunki klimatyczne Pojezierza Augustowskiego decydują o tym, że 
nie da się wyeliminować sezonowości ruchu turystycznego. Można ją jed
nak w pewnej mierze złagodzić. Sezon letni można starać się rozciągnąć 
na wrzesień i czerwiec, a nawet przy korzystniejszych warunkach atmo
sferycznych - na maj i październik. Pozornie mogłoby się wydawać, 
że warunki klimatyczne Pojezierza Augustowskiego stwarzają możliwość 
rozwoju turystyki we wszystkich omówionych formach tylko w sezonie 
letnim. Jednak tak nie jest, ponieważ w ostatnich latach daje się zaobser
wować wykorzystywanie obiektów turystycznych także w okresie zimo
wym. Przykładem tego może być Wojskowy Dom Wczasowy, który ma 
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w swej działalności tylko jeden miesiąc przerwy w ciągu roku, natomiast 
Dom Turystyczny PTTK i Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i Wy
poczynku „Stara Poczta" oraz „Dom Nauczyciela" czynne są przez cały 
rok. Obiekty te wykorzystuje się w okresie zimowym na organizowanie 
kursów, konferencji i zjazdów oraz kilkudniowych wypoczynków dla 
uczestników z całego kraju. W omawianym okresie ośrodki te organizują 
poza tym kuligi i stanowią bazę dla myśliwych z kraju i z zagranicy. 

W okresie zarówno letnim, jak i zimowym organizowane są ogólno
polskie imprezy sportowe. Do tradycyjnych już imprez sportowych organi
zowanych na terenie Augustowa należą: ogólnopolskie zawody w jeździe 
szybkiej na lodzie, międzywojewódzkie zawody w narciarstwie nizinnym, 
a w okresie letnim - ogólnopolskie zawody w narciarstwie wodnym. 
Trudno pominąć organizowane wczesną wiosną, latem i jesienią zawody 
żeglarskie. To niewątpliwie poważnie przyczynia się do popularyzacji 
piękna Pojezierza Augustowskiego, a co najważniejsze - do zwiększenia 
napływu wycieczek i indywidualnych turystów w różnych porach roku. 
Pod względem koncentracji ruchu turystycznego można wyodrębnić na 
terenie powiatu augustowskiego trzy grupy miejscowości. Do pierwszej, 
czołowej grupy można zaliczyć Augustów i najbliższe okolice. Do drugiej 
grupy - Przewięź, Wojciech, Studzieniczne i Swobodę. Do trzeciej nato-

Ryc. 7. A u g u s t  6 w. Ośrodek Leczniczo-Wypoczynkowy w Augustowie. 
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miast - pozostałe miejscowości turystyczno-letniskowe na szlaku wod
nym. Bardzo ważnym elementem organizacji ruchu wycieczkowego, za
równo krajowego, jak i zagranicznego i jego należytej obsługi jest sprawa 
przewodnictwa turystycznego. Zagadnieniami tymi zajmuje się oddział 
PTTK. Ma on zarejestrowanych aktualnie 1 0  przewodników z uprawnie
niami państwowymi, którzy w sezonie 1965 r. obsłużyli 1 1 8  wycieczek. 
Dodatkowym elementem podnoszenia poziomu obsługi ruchu turystycz
nego jest udział miasta Augustowa w konkursie na miejscowość najlepiej 
przygotowaną do sezonu turystycznego w skali krajowej. 

Względy przyrodnicze spowodowały, że największa koncentracja ru
chu turystycznego w województwie białostockim przypada na Pojezierze 
Augustowskie. Jednak nie sama tylko przyroda decyduje o wartości tu
rystycznej terenu. Równie ważna jest dostępność komunikacyjna oraz 
zagospodarowanie, odpowiadające aktualnym potrzebom turystyki. Nie
zmiernie istotnym elementem zagospodarowania turystycznego jest baza 
noclegowa. Stan bazy turystycznej i wypoczynkowej w obiektach wg 
stanu na dzień 30.Vl.1965 r. obrazuje poniższa tabela: 

M . . 'ć \ Liczba\ 010 JeJSCOWOS . . !< m1eJSC 

Augustów 2 763 88,0 
Przewięź 209 6,6 
Swoboda 76 2,3 
Serwy 42 1,3 
Jałowy Róg 28 0,9 
Plaska 26 I 0,9 

Razem 1 3 144 [ 100,0 

Część miejsc znajduje się w obiektach stałych, przygotowanych przez 
zakłady pracy, i w szkołach w okresie letnim, które przeznaczyły na 
bazę noclegową budynki szkolne oraz internaty. Największą bazą nocle
gową dysponuje miasto Augustów z najbliższymi okolicami, a najmniej
szą miejscowości: Płaska, Jałowy Róg, Serwy i Swoboda, w których zlo
kalizowane są jedynie stanice wodne. Pod względem posiadanych miejsc 
pierwsze miejsce zajmują obiekty związków zawodowych i zakładów pra
cy, zlokalizowane w większości w obrębie miasta Augustowa. Podział bazy 
wg poszczególnych dysponentów jest jak wykazuje tabl. na str. 781. 

Ruch turystyczny w kwaterach prywatnych szacuje się na około 3000 
miejsc noclegowych, z tego 500 wykorzystuje Biuro Obsługi Ruchu Tu
rystycznego PTTK (miejsca zarejestrowane). 

Następnym elementem zagospodarowania turystycznego jest baza wy
żywieniowa. Ilość samodzielnych zakładów gastronomicznych zamknię
tych i otwartych oraz związanych bezpośrednio z obiektami noclegowymi 
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jest jeszcze wciąż niewystarczająca. Największą trudnością � rozszerza
niu bazy wyżywieniowej jest sprawa sezonowości, co uniemożliwia roz
budowę sieci zakładów, nawet typu pawilonowego, z uwagi na brak prze
widywanej efektywności ekonomiczno-gospodarczej. Rozwiązanie tego 
problemu może nastąpić tylko i wyłącznie z chwilą uznania Augustowa 
za miejscowość wypoczynkowo-uzdrowiskową (borowina) oraz podjęcia 
przez czynniki centralne decyzji budowy w Augustowie i w najbliższych 
okolicach stałych domów wczasowych i sanatorium. Niemniej ważnym 

Dysponowanej bazy Liczba O '  

noclegowej miejsc /O 

Związki zawodowe 
i zakłady pracy 2 028 64,5 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Kra jo-
zna wcze 4-06 12,9 

Ośrodki kolonijne 250 7,9 
Centralny Zarząd 

Uzdrowisk 100 ' 3,2 
Schronisko szkolne 80 2,5 
Hotel MPGS 20 I 0,6 
Inne 260 8,4 

Razem 3 144 100,0 

elementem zagospodarowania są urządzenia towarzyszące, jak ośrodki 
kulturalno-rozrywkowe, zagospodarowane plaże, wyznakowane szlaki tu
rystyczne, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, muzea regionalne, ka
wiarnie itp. Braki pod tym względem są jeszcze znaczne. Także tereny 
nadbrzeży jezior i rzek augustowskich nie są jeszcze wykorzystywane 
równomiernie. Największe zagęszczenie występuje w rejonie miasta Au
gustowa, Jeziora Necko i Jeziora Białego. W porównaniu z innymi rejo
nami Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego stan użytkowania terenów 
atrakcyjnych przedstawiał się w roku 1965 następująco: 
1) okolice Augustowa użytkowało 130 osób/km2, 
2) tereny Suwałk użytkowało 45 osóbfkm2, 
3) podobne tereny powiatu sejneńskiego - zaledwie 15 osób/km2• 
Zagęszczenie nad jeziorami w okolicach Augustowa przedstawiało się 
natomiast następująco: 

Jez. Necko 

Jez. Białe 

około 50 

30 
Jez. Studzieniczne „ 10 
Jez. Serwy 10 
Jez. Sajno 5 

J ez. Dreństwo 0,3 

osób na 1 ha pow. 
„ 1 ha pow. 

„ 1 ha pow. 

„ 1 ha pow. 

„ 1 ha pow. 
„ 1 ha pow. 



782 Z. KOWALIK 

Nadmier:ne zagęszczenie na jeziorach w okolicach Augustowa zwięk
szyło niebezpieczeństwo utonięć. W związku z tym w 1960 r. powołano 

w Augustowie do życia pierwszą w kraju drużynę Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego. Już w następnym roku praca społeczna ratowni

ków spotkała się z przychylną oceną prasy centralnej, co w dużej mierze 

przyczyniło się do wydania przez centralne władze turystyczne zarządze

nia o powołaniu organizacji WOPR na terenie całego kraju. Jak pożyteczną 

rzeczą było powołanie do życia WOPR, niech świadczy fakt, że w 1961 r. 

ratownicy społeczni siedemnastokrotnie ratowali życie ludzkie. W później

szych latach, wprowadzając do swego programu prace profilaktyczne, 

przyczynili się w dużej mierze do utrzymania bezpieczeństwa na wodzie, 
co ma swoje odzwierciedlenie w prowadzonej statystyce utonięć. 

Dynamiczny rozwój ruchu turystycznego na przestrzeni ostatnich dzie
sięciu lat powoduje, że dla powiatu augustowskiego stał się on poważną 
dziedziną życia gospodarczego. Obroty gospodarcze, związane z obsługą 
ruchu turystycznego, corocznie się zwiększają. Duży rozwój i wzrost pro
dukcji usług i zatrudnienia, wywołane potrzebami ruchu turystycznego, 

stały się istotnym czynnikiem aktywizacji naszego regionu. Tak więc 
ruch turystyczny wywołał wiele pozytywnych efektów ekonomicznych 

dla powiatu: około 500 osób w 1965 r. pracowało bezpośrednio dla potrzeb 
turystyki, o ponad 1000/o wzrosły obroty handlowe i nastąpiło ożywienie 
życia kulturalnego. 

Dokonany tutaj przegląd rozwoju i stanu turystyki na Pojezierzu 
Augustowskim na koniec XX-lecia nie obejmuje i nie wyczerpuje wszyst
kich problemów. Z tego niepełnego przeglądu wniosek jest oczywisty. 
W latach powojennych, a zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, dokonał 
się we wszystkich dziedzinach ruchu turystycznego, jego obsługi i zago
spodarowania niezwykle duży postęp. Zarysowuje się jednak dysproporcja 
między tempem rozwoju samego ruchu a rozwojem środków, zwłaszcza 
bazy służącej jego obsłudze. Jednak rosnące zrozumienie dla społecznej, 
ideowej i ekonomicznej wartości turystyki oraz oczywistych korzyści dla 
Augustowa pozwala mieć nadzieję, że drugie XX-lecie wyrówna te dys
proporcje i turystyka (lecznictwo sanatoryjne) stanie się źródłem poważ
nych korzyści dla gospodarki powiatu - warsztatem pracy dla wielu 
zatrudnionych w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego, a wszyscy 
przybywający do nas spotkają się z dobrą obsługą i pełnymi możliwościami 
wypoczynku. Jak więc widać z przytoczonych faktów, Pojezierze Augu
stowskie jest w dalszym ciągu krainą niewykorzystanych możliwości 

i wielkich perspektyw turystycznych, przyrodoleczniczych i zdrowotnych, 
które można wykorzystać dla dobra ludzi pracy Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. 



Ryc. 8. A u g u  s t ó w. Jezioro Sajno jako teren sportów wodnych. 

Ryc. 9. M a ć k o  w a R u d a, pow. Sejny. Rzeka Czarna Hańcza jako magistrala 
łącząca poszczególne zbiorniki wodne Pojezierza Augustowskiego. 

(7831 
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P E 3 IO M E 

OcHOBHhie TypttCTCKHe .n;ocTOHHCTBa ABrycToscKoro IIp1103epH.a: ne:i1:3a:lK, rrono
JKHTeJibHOe K3"9:eCTBO KJIMMaTa, nerKHH KOHT3KT c BO,n;OM M JieCOM, KOMMYHJ1K3I..J;J10H
H3H ;D;OCTYIIHOCTh, MaJibI:ti ypoBeHb yp6aHH33IJ;Hi1 IIOBHTa J1MeIOT 60JibIIIOe BJIJ1HHJ1e 
Ha IIPHTHraTeJibHOCTh 3TOro perJiOHa J1 JlBJUUOTCJl cPaxTopaMH, KOTOpbie B penu1-
TeJibHO:ti CTerreHJ1 BJU1HlOT Ha pa3BJ1THe Typ113r.ra. 3TJ1 )J;OCTOMHCTBa ITPJil'U1HJ1JIJ1Cb 
K TOMY, 't.!TO TYPJ13M HaLiaJI 3,rr;ech pa3BHB3ThCJl B .n;osoeHHhie TO;!l_bl J1 B HaCTOJl�e 
speMR rrpo11cxo;::r;11T ero 6ypHoe pa3BHTHe. 

TypHCTCKHt'l ce30H B AsrycTOBCKOM IlpJ103epbe rrpo,n;OJIJKaeTCH B OCHOBHOM 
OKOJIO Tpex MeCJlIJ;eB. 0,n;HaKo B IIOCJie)J;HHe TO)J;bl MOJKHO BH,rr;eTb, "<!TO TypHCTCKJ1e 
o6'heKTbI 11crroJib3yIOTCH 11 s 3HMH:mi ce30H. B 3TJ1X o6'beKTax rrpoBo,rr;JITCJl pa3Hbie 
KypCbl J1 C'be3,rr;bI CIIOPTJ1BHO-IIO,rr;roTOBJ1TeJibHOro xapaKTepa, a TaK1Ke rrpe6bIBaHJ1e 
OTe"<IeCTBeHHbIX J1 3apy6eJKHblX OXOTHJ1KOB, KOTOpbie OXOTJlTCJl B ABryCTOBCKOfl: 
Ilyn.:i;e. 

,11;11Ha;-.111TieCKOe pa3BJ1TJ1e Typl13Ma, Ha6.rrro,rr;aeMoe B Te"<IeHJ1J1 IIOCJie,n;HHX ,rr;eCHTJ1 
JieT, Bbl3bIBaeT TO, "qTQ AJIJl aBryCTOBCKOro IIOBHTa TYPHCTCKOe ABHJKeHHe CTaJIO 3Ha
"<łl1TeJibHOH OTpaCJib:EO 3KOHOMJ1"<IeCKOH JKJ13HJ1. Ha Teppl1Top1111 aBryCTOBCKOrO IIOBHTa, 
B rrocJie,rr;Hee ,rr;ecm11JieT11e, rrpoBe,rr;eHo 3Ha"<łJ1TeJibHbie zyp11cTCK11e 6.rraroycTpoflcTBa, 
IIOCTpOeHO T)'pJ1CTCKJ1e o6'beKTbl J1 KeMIIHHrH, C03,rr;aHO PHA OCHOBHbIX BH,rr;OB o6cJiy
JKJ1BaHJ1H TYPHCTOB a TaKJKe CHa6JKeHo crropTHBHbie :u;eHTPbI rrpe,rr;MeTa:MJ1 )J;JIJl Bo,rr;
HOro TypH3Ma. 

S U M M A R Y

The basie tourist valours of the Augustów Great Lakes Region are: landscape, 
a favourable climate, easily accesible water and forests, good communicatiOn and po
orly developed urbanisation of the district. The above-mentioned valours increase the 
atractiveness of the reg'ion, and constitute a factor decisively influencing the deve
lopment of tourism. All those valoU:TJs provoked the development of the tourist move
ment already before the war, which nawaday,s ha:s taken a rapid -course. 

The tourist seasorr lasts here in principle about three months . .In recent years, 
however, an exploitation of tourist centres can be observed in the Augustów ·Great 
Lakes Region also during winter. There are centres where different courses and 
meetings bearing a character of sporl-education are organized beside the sejourns 
for both home and goreign hunters in the hunting grounds in Augustów forests. 
Because of a dy.nam1c development of tourism, which has been observed in the period 
of the last ten years, the tourist movement has become an important factor as far as 
the economy of the di.strict is concerned. During the l·a·st ten yeavs th-e territory of 
the region of Augustów has been ·fairly well developed from tourist point of view. 
There have been created all-year-opened tourist centres and _campings, ?eside a num
ber basie service-centres f.or tourists, which have been suitably equiped fnr aquatic 
tourism. 
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OSIĄGNIĘCIA XX-LECIA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO 

)J.OCTJ11KeHJ1H Hapop;HOJ.ł BJiaCTJ1 Ha Tepp:vrTop:vr11 IIOBRTa ABrycTOB 

B rrep110.n; 1945-1965 rr. 

The Achievements of People's Power 
in the Augustów .District, d.n the Years 1945-1965 

Powiat augustowski jest częsc1ą regionu suwalsko-augustowskiego 
i w obecnych granicach zajmuje obszar 147,3 tys. ha. Znaczną część
powiatu stanowi obszar leśny - Puszcza Augustowska - obejmujący 
65,4 tys. ha, użytki rolne 67,0 tys. ha (w tym orne - 34,1, tys. ha) oraz 
ponad 30 jezior. Z największych i najpiękniejszych wymienić należy J ez.
Sajno 5,2 km2, Serwy 4,6 km2, Białe 4,9 km', Necko z Rozpudą 5,2 km'. 
Malowniczy i przepiękny szlak wodny przecina teren powiatu tworząc 
trasę wodną Kanału Augustowskiego, łączącego jeziora Necko, Białe, 
Studzieniczne, Orle, Paniewo, Krzywe, Mikaszewo, Mikaszówek i kilka 
mniejszych. 

Według obecnego podziału administracyjnego powiat obejmuje 142 
sołectwa, przynależne do 16 gromadzkich rad narodowych, oraz 1 Miejską 
Radę Narodową w siedzibie powiatu - mieście Augustowie. Ilość ludności 
wynosi 47 505 mieszkańców (wg stanu na l.I.1966 r.), z tego 17 340 miesz
kańców zamieszkuje w mieście oraz 30 165 na wsi. Gęstość zaludnienia 
jest więc niewielka (32 osoby na 1 km2), przyrost naturalny ludności jest 
za to spory i dochodzi do 900 osób rocznie. 

Jesteśmy powiatem rolniczo-przemysłowym, bowiem 61,5°/o ludności 
utrzymuje się z rolnictwa, pozostała część ludności powyżej 18 lat za
trudniona jest w przemyśle, handlu, administracji, lasach państwowych 
i innych placówkach gospodarczych, spółdzielczych i prywatnych. Zanim 
stan taki osiągnęliśmy, trzeba było wiele pracy i wysiłku, by odrobić 
straty wojenne i dojść do poziomu wyższego niż przed wojną. 

Wyzwolenie miasta Augustowa i większej części powiatu nastąpiło 
właściwie już w pażdzierniku 1 944 r„ lecz faktycznie miasto znalazło się 
w administracji cywilnej w styczniu 1945 r. (21.I.1945 r.). Przez ponad 
4 miesiące byliśmy terenem przyfrontowym, przeżyliśmy więc i ewaku
ację, i dalsze zniszczenia wojenne. 

50 Studia i materiały {7851 
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Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych ludność i władze 
administracyjne przystąpiły nie tylko do usunięcia zniszczeń wojennych, 
ale i do naprawienia istniejących na naszym terenie, zaliczanym do tak 
zwanej Polski „B'', zaniedbań gospodarczych. 

W styczniu 1945 r. rozpoczął się start w nowe. Miasto liczyło wtedy 
5 tys. mieszkańców, powstały urzędy, placówki gospodarcze, organy MO 
itp. Zastaliśmy całkowicie zdewastowane i unieruchomione zakłady prze
mysłowe, nie upra\vianą ziemię1 braki w inv.rentarzu żywym i martW}-:m 
w rolnictwie. Zastaliśmy również ruiny i groby jako świadectwo hiile
rowskiego barbarzyństwa ----- Szczebra, Klonownica, Dąbek, Rygo!, Serwy, 
Janówka i wiele, wiele innych. Doszły do niej później i nowe - pomor
dowani przez reakcyjne elementy członkowie Polskiej Partii Robotni
czej, funkcjonariusze MO, SB oraz pracownicy aparatu państwowego. 
Pomniki ku ich pamięci, np. w Białobrzegach i Sztabinie przypominają 
ten okres. 

Przy, takiej bazie wyjściowej start do nowego był bardzo trudny. By 
to zrozumieć, warto mieć obraz powiatu sprzed 1939 r. i w chwili obecnej. 
Przyjrzyjmy się rólnictwu - podstawowej gospodarce naszego powiatu. 
Powiat liczył ca I O  tys. gospodarstw i jednocześnie wieś augustowska miała 
c „  4 tys. zbędnych rąk rlo pracy, co było przyczyną masowych wyjazdów 
sezonowych na „Saksy" w ilości 1 000-1500 osób rocznie, przyczyną pracy 
na odrobek u bogatych chłopów i obszarników. Nie znana była kontrakta
cja buraka; tytoń kontraktowano na obszarze około 1 OO ha ---- dziś prawie 
1,5 tys. ha. Zużycie nawozów sztucznych wynosiło 0,7 kg NPK na 1 ha, i to 
tylko w gospodarstwach obszarniczych i majątkach ziemskich. Dawało 
to niższe średnie plony niż obecnie. Podobni e przedstawiał się stan inwen
tarza żywego. W "''Ylliku wojny straty w inwentarzu żywym wynosiły: 
konie 7ff'/o, bydło 75%, trzoda 'JB"I•, nie obsiano ca 20 tys. ha gruntów, 
15 tys. ha, leżało odłogiem. Dekret o reformie rolnej gruntownie zmienił 
strukturę społeczną wsi. W wyniku parcelacji 1 6  majątków obszarniczych 
rozparcelowano 2600 ha. Powstało 189 nowych pełnorolnych gospodarstw, 
a 546 gospodarstw upełnorolniono. Z UNRA i ZSSR otrzymaliśmy w pfer
wszym etapie ponad 600 koni i 2 tys. ton zboża na zasiewy. 

Wyjechały i osiedliły się na terenie Ziem Odzyskanych 2532 rodziny 
chłopskie, udzielono 168 mil. zł kredytów na zagospodarowanie. To były 
pierwsze kroki rozładowania zbędnej siły roboczej na wsi i zagospodaro
wanie wsi. Dziś kontraktacja buraka objęła 130 ha, tytoniu - 1500 ha, 
zużywamy więcej nawozów sztucznych (59,3 kg NPK na 1 ha), wzrósł 
stan inwentarza i v11ysokość plonów (przeciętna jest daleko większa od 
przedwojennej). Rozwinął się samorząd chłopski. Istnieje 95 kółek rolni
czych, które obejmują 3023 gospodarstwa. Dysponują one pokaźnym 
sprzętem: 105 zestawów traktorov;,-ych, 96 agregatów omłotowych, które 
zastąpiły przedwojenne cepy, w miejsce kos marny 74 snopowiązałki i żni-
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wiarki, płachtę wyparły 183 siewniki zbożowe, a motykę zastąpiły 62 
koparki. Prawie dziesięciokrotnie v<,'ięcej maszyn rolniczych, oprócz tra
ktorów, mają chłopi indywidualni. 

Dotarło do wsi światło elektryczne, które przed 1939 r. było jedynie 
w mieście, i to zasilane lokalnie przez miejscowy tartak. Elektryfikacja 
objęła 95 wsi (66,fJ1l/-0), zelektryfikowano 3:l94 gospodarstwa. Nakłady na 
meliorację przed wojną prawie nie znaną w gospodarce indywidualnej, 
doprowadziły do zmeliorowania 5436 ha łąk i uregulowania 164,5 km rzek. 
Zagospodarowano pełną uprawą 5202 tys. ha, a zbiory siana z ha wynoszą 
ponad 30 q. Nastąpił rozwój mleczarstwa; na terenie powiatu istnieje 67 
punktów skupu. Wybudowano 24 nowe zlewnie, a skup mleka przekracza 
40 mil. litrów rocznie. 

Rozwinięta została również pomoc weterynaryjna. Wybudowano 2 lecz
nice zwierząt w Bargłowie, a w budowie jest trzecia, w Augustowie. Wy
budowano 8 agronomówek. Stąd też sytuacja materialna wsi uległa kolo
salnej poprawie. Wieś ma liczny sprzęt maszynowy: ca 4 tys. wen.ów ogu
mionych, 65 samochodów osobowych, 2347 motocykli, 1 7  prywatnych ciąg
ników, 1500 radioodbiorników, 163 telewizory, liczne 1-0dówki, pralki itp. 

W gospodarce leśnej, wyniszczonej przez okupanta, a i po wojnie nie 
zawsze prowadzonej właściwie, następuje poprawa. Z jednej strony 
zmniejsza się wyrąb lasów, a z drugiej zwiększa zalesienie, i to nie tylko 
nowych wyrębów, ale również wszystkich nie użytkowanych dotychczas 
obszarów leśnych. 

Słabo rozwinięty handel okresu przedwojennego reprezentowały 2 
spółdzielnie: „Rolnik" i „Nauczycielska"; na wsi istniały ponadto nie
liczne prywatne skepiki. Spółdzielnia „Rolnik" przekształciła się w ZSCh 
(PZGS i GS), spółdzielnia „Nauczycielska" - w PSS. W roku 1957 
powstał MHD. W roku 1965 obrót towarowy wynosił 380,6 mln zł, w tym 
wieś 137 mln zł. Handel wiejski ma 74 punkty sprzedaży, a miejski 9 0  
i zatrudnia łącznie ponad tysiąc osób. W przemyśle prym wiedzie tartak 
na Lipowcu oraz Mazurska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego, która 
przerabia ponad 1 0  tys. ton liści tytoniowych. Powstały prócz tego: fa
bryka obuwia, 4 spółdzielnie pracy · - „Kobieta", „Postęp", „Przodownik" 
i ,,Odnowa•t spółdzielnia mleczarska, ma.sarnia, piekarnia mechaniczna, 
wytwórnia wód gazowych i wibrobetoniarnia. Zatrudnienie w tych pla
cówkach wynosi ponad 5 tysięcy osób, a łącznie ilość zatrudnionych poza 
rolnictwem przekroczyła 9 tys. osób, tj. wzrosła JX>nad 11-krotnie w sto
sunku do lat przedwojennych i całkowicie wyeliminowała bezrobocie (do 
1939 r. ca 400-500 osób poszukiwało pracy), a nawet odczuwamy brak 
rąk do pracy w przemyśle. Nie mówię o ogromnej popra\Vie warunków 
socjalnych (ubezpieczenia, wczasy, urlopy macierzyńskie, szkolenie mło
docianych, ambulatoria, świetlice i zespoły, odzież ochronna itd„ itd.). 

By życie gospodarcze mogło się rozwijać, niezbędne są drogi i łączność. 
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Powiat nasz nie był bogaty. Dróg państwowych o nawierzchni tłucznio
wej mieliśmy zaledwie 103 km, a drogi lokalne nie miały twardej na
wierzchni, mosty były drewniane. Olbrzymie zniszczenia wojenne objęły 
80°/o mostów i pełną dewastację wszystkich dróg. Przebudowano i ułożono 
nawierzchnię bitumiczną na wszystkich odcinkach od Augustowa do Su
wałk, Grajewa, Sejn, Lipska, Sztabina i Ełku. Wybudowano 37 nowych 
żelbetonowych mostów, wybudowano 142 km dróg lokalnych, w tym o 
twardej nawierzchni 60, 7 km, wybudowano 52 mosty na drogach lokal
nych. Stworzono nowe warunki do rozwoju komunikacji. Przed wojną 
istniały trzy autobusy - dwa prywatne i 1 państwowy. Koszt przejazdu 
był stosunkowo duży, dla chłopa pozostawał więc wóz i chłopskie nogi. 
Dzisiaj mamy 23 linie Państwowej Komunikacji Samochodowej, obsługi
wane przez 73 autobusy, w tym pośpieszne połączenie z Warszawą. PKS 
dociera nawet do odległych wsi, jak Pruska, Dębowo, Janówka, Łabętnik 
czy Krasnybór. Nowa linia kolejowa przez Dąbrowę i Sokółkę skróciła 
podróż koleją do Białegostoku o 100 km. Szeroko rozwinęła się również 
sieć telefoniczna. Na wsi mamy 147 telefonów, nie licząc punktów alar
mowych, miasto Augustów ma 461 telefonów. 

O dorobku naszego powiatu świadczy usunięcie braków w zakresie 
oświaty i kultury. O tym, jak te zaniedbania przedstawiały się w zakresie 
szkolnictwa, podaje nam przewodnik pt. „Pojezierze Augustowska-Su-

Ryc. l. A u g u s t ó w. Gmach Powiatowego Komitetu PZPR. 
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Ryc. 2. A u g u s t ó w. Dom Nauczyciela w Augustowie. 
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walskie", wydany przez Komitet Redakcyjny „Naszego Głosu" w roku 
1937. Dowiadujemy się z niego: „Przeszło 85°/o szkół mieści się w budyn
kach prywatnych. Budynki te są zaprzeczeniem tego, co przywykliśmy 
uważać za minimum wymagań dla nauczania i higieny. Ogólnie biorąc 
stan w szkolnictwie przedstawia się katastrofalnie dzięki przeludnieniu 
dziatwy w klasach. Są takie anomalia, gdzie jeden nauczyciel uczy około 
150 dzieci. Około 1 00/o miejscowości nie posiada wcale szkół, gdyż ilość 
dzieci jest za mała i przeto część dziatwy znajduje się poza szkołą". Jak 
to wyglądało przed 1939 rokiem w liczbach? Jedna szkoła średnia w Augu
stowie i w terenie 43 szkoły podstawowe o 4-5 klasach. Zaledwie 8 szkół 
miało klasę siódmą; nauczało około 150 nauczycieli. Dziś liczba nauczy
cieli wzrosła przeszło dwukrotnie. Mamy liceum wychowawczyń przed
szkoli, liceum ogólnokształcące, szkołę zawodową, w budowie studium 
nauczycielskie. W terenie istnieje 79 szkół · podstawowych, w tym 47 
ośmioklasowych. Co roku budujemy 1-2 nowe budynki szkolne. Przed 
wojną mieliśmy własnych szkolnych budynków o małej kubaturze za
ledwie 16,  dziś mamy ich 53, · w tym dwie szkoły - Pomniki Tysiąclecia. 
Obecnie dzięki jednolitemu programowi i odpowiedniemu rozmieszczeniu 
szkół zbiorczych bez mała każde dziecko będzie miało możność ukończenia 
8 klas szkoły podstawowej. Szkoły zorganizowano w najbardziej zapadłych 
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przed wojną wsiach, gdzie ze względu na małą liczbę dzieci szkół przed 
l 9:Sfl r. w ogóle nie było. 

Troska, jaką władza ludowa otacza młodzież, bardzo wyraźnie wyraż a 
się w nauczaniu i wychowywaniu przedszkolnym. Na terenie powiatu 
Augustów i Suwałki, które obejmowały powiat Sejny i GRN Lipsk, były 
zaledwie 2 przedszkola. Dziś tylko w Augustowie mamy 5 przedszkoli. 
Dobrze rozwinięta sieć bibliotek - 1 powiatowa i 16 gromadzkich - dy
sponuje ponad 70 tys. tomów, co umożliwia korzystanie z dobrej książki 
każdemu mieszkańcowi. Zmieniło się również wyposażenie szkół. Dziś 
mamy w nich 71 pracowni, 60 odbiorników radiowych, 35 telewizorów. 

Wzrosły możliwości ukończenia wyższych uczelni. Białostocczyzna 
szkół wyższych nie miała. Średnio z powiatu uczęszczało do szkół wyż
szych rocznie 8-10 słuchaczy, i to spośród zamożnych warstw społeczeń
stwa. Dziś na studiach znajduje się ca 100-150 młodych ludzi z naszego 
powiatu. Białystok, siedziba naszego województwa, ma Akademię Me
dyczną i Wyższą Szkołę Inżynieryjną. Młodzież robotnicza i chłopska 
z terenu Pojezierza Augustowskiego kształci się na lekarzy i inżynierów, 
zdobywa szlify oficerskie, wyrastają z niej znani działacze i specjaliści. 

Rozwój szkół przysposobienia rolniczego, zespołów PR, stypendia dla 
uczni już od szkół podstawowych począwszy stwarzają sytuację, że podpis 
„krzyżykiem", tak popularny na naszych terenach przed wojną, jest uni
katem i budzi wśród widzów tylko zdziwienie. 

Troska o zdrowie człowieka jest jednym z najbardziej poważnych 
zadań. Przedwojenne Pojezierze Augustowskie, tak jak i inne tereny 

T 

-

Ryc. 3. A u g u s t  6 w. Nowe osiedle mieszkaniowe. 
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Ryc. 4. A u g u s  t 6 w. Fragment 

domu mieszkalnego. 

Ryc. 5. A u g u s t ó w. Fragment 

domu mieszkalnego. 

wschodniej Polski, było w tym zakresie bardzo zaniedbane. Przedwojenny 
szpital mieścił się w baraku o 40 łóżkach, do którego trudno się było 
dostać i prawdę mówiąc mało z niego korzystali robotnicy, a szczególnie 
rzadko chłopi. Popularnie zwana „Kasa Chorych" łącznie z 4-5 lekarzami 
na terenie całego powiatu miała zapewnić pomoc chorym. Nie brakło za 
to znachorów. Pomoc dla kobiet miały zapewnić 3 akuszerki (800/o urodzin 
przy pomocy „babek"). 

Władza ludowa wybudowała nowoczesny szpital o 230 łóżkach, 5 ośrod
ków zdrowia, 5 punktów zdrowia, izbę porodową oraz 8 punktów położni
czych. Poważnym dorobkiem jest zorganizowana i dobrze pracująca 
Spółdzielnia Zdrowia w Krasnymborze. Istnieje przychodnia obwodowa 
i 4 rejonowe, 3 ambulatoria przyzakładowe. Praktykuje 29 lekarzy i 7 
stażystów, 8 lekarzy stomatologów, ponad 130 osób kwalifikowanego 
personelu (pielęgniarki, felczerzy, położne). Istotnym dla obecnej rzeczy
wistości Augustowa jest fakt, że lekarze są miejscowego pochodzenia lub 
wykształceni w otwartej po wojnie nowej wyższej uczelni - Akademii 
Medycznej w Białymstoku (z Akademii tej wyszło ponad 1 500 lekarzy; 
uczy się w niej ponad 2 tys. studentów). Pogotowie ratunkO\ve - 3 wozy, 
a nawet samolot sanitarny - j est w każdej chwili na usługi pacjenta 
potrzebującego lekarskiej pomocy, a mieszkającego w dowolnej wsi po
wiatu. W wyniku tych osiągnięć mamy poważny dorobek: spadek śmier
telności, zmniejszenie chorób zakaźnych, bezpłatne leczenie gruźlicy, opie
kę lekarską w szkołach, systematycznie prowadzone szczepienia profila-
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Ryc. 6. Au g u s t ó w. Dom mieszkalny pracowników Państwowego Ośrodka 
Maszynowego. 

ktyczne (dur, Heine-Medina, ospa, BCG itd.). Uzupełnieniem tego obrazu 
są 2 apteki w Augustowie, 1 w Sztabinie i 9 punktów aptecznych. Szeroko 
rozbudowana opieka społeczna objęła pomocą bez mała wszystkich po
trzebujących, eliminując całkowicie bardzo rozpowszechnione w okresie 
przedwojennym żebractwo. 

Charakterystycznym przejawem rozwoju Pojezierza Augustowskiego 
w ciągu minionych 21 lat był burzliwy rozwój samego miasta Augustowa. 
Augustów przedwojenny, mimo atrakcyjnego i malowniczego położenia, 
było to miasto o zabudowie drewnianej parterowej lub piętrowej .  Bru
kowany rynek z nie zagospodarowanym parkiem i 3 ulice z chodnikami 
(reszta ulic nawet w centrum, jak Zygmuntowska, Kopernika i Kościuszki, 
chodników nie miała), a ulice w dzielnicach robotniczych, jak Limanow
skiego i Marchlewskiego, nie miały nawet bruków i oświetlenia. Miasto 



OSIĄGNIĘCIA XX-LECIA 793 

zastaliśmy zniszczone w 709/o. Systematyczna pomoc państwa w postaci 
pożyczek długoterminowych (ostatnio rocznie ca 1 mln zł) i znaczne kre
dyty na kapitalne remonty pozwoliły na to, że w ramach budownictwa 
indywidualnego wybudowano 672 domy jednorodzinne i 379 budynków 
gospodarczych. W ramach budownictwa wielorodzinnego wybudowaliśmy 
14 bloków o 1 155 izbach. Spółdzielnia mieszkaniowa, zorganizowana sta
raniem oddziału ZNP, pobudowała 8 bloków o 435 izbach. Dalszy rozwój 
budownictwa spółdzielczego odbywa się bardzo intensywnie. 

Powstało wiele nowych ulic (Kasztanowa, Przemysłowa, Zarzecze), 
dano twardą nawierzchnię tam, gdzie jej nie było, ułożono bitumiczną 
nawierzchnię na centralnych ulicach miasta, wybudowano nowoczesny 
most na rzece Netta. Powstały nowe zieleńce i zadrzewienie, unowocze
śniono park miejski i zagospodarowano bulwary nad Nettą (po uregulowa
niu jej brzegów). Powstało ponad 400 punktów świetlnych, w tym ca 1 00 
rtęciowych i jarzeniowych . . 

Uruchomiono komunikację miejską łącząc centrum miasta z dworcem 
kolejowym i dzielnicą Lipowiec - 5 autobusów przewozi rocznie ponad 
milion pasażerów. Wyrosło wiele nowvch budowli, jak Dom Partii, Dom 
Nauczyciela, „Stara. Poczta'', nowe obiekty handlowe i gospodarcze (Ma
zurska Wytwórnia Tytoniu, tartak, fabryka obuwia, budynki produkcyjne 
spółdzielń pracy i inne) świadczą o ogromie nakładów inwestycyjnych, 
które całkowicie przekształciły i zmodernizowały nasze miasto. 

Ziemia augustowska jako część Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

-
Ryc. 7. K r  a s  n y  b 6 r, pow. Augustów. Szkoła podstawowa wybudowana niedawno. 

Stare i nowe oblicze wsi augustowskiej. 
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Ryc. 8. G a b o  w e  G r ą d y, .POW. Augustów. Nowo zbudowana szkoła podstawowa 
na terenie wsi. 

jest w pełnym tego słowa znaczeniu „krainą turystyczną". „Odkrył" ją 
prawie 40 lat temu, a następnie częściowo spopularyzował Związek Nau
czycielstwa Polskiego. Doceniając wartość szlaków wodnych naszego te
renu. ZNP już od roku 1928 organizował tu kursy oraz wycieczki wodne 
dla nauczycielstwa. Nastąpił stopniowy rozwój turystyki, zahamowany 
przez II wojnę światową i okupację. 

Po wyzwoleniu w miarę stabilizacji życia gospodarczego turystyka 
rozpoczęła swój ponowny rozwój. Odbudowano zniszczony całkowicie dom 
wczasowy PTTK (140 miejsc) i 4 stanice wodne (Swoboda, Serwy, Jałowy 
Róg, Płaska). Zrekonstruowano budynek „Stara Poczta", organizując tam 
Powiatowy Ośrodek Sportu i Turystyki. Powstało wiele ośrodków kempin
gowych o łącznej ilości ponad 1000 miejsc. W budowie jest trwały dom 
wczasowy Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu w Warszawie. 

Powstały nowe lokale gastronomiczne: „Stodoła" nad Jeziorem Necko, 
„Albatros", dwie kawiarnie i Hotel - Dom Nauczyciela. Uruchomiono 
komunikację wodną - statek „Serwy" (203 miejsc) i „Czajkę" (30 miejsc), 
w budowie jest ośrodek portowy „Żeglugi". Z każdym rokiem wzrasta 
ruch turystyczny (w 1 965 r. oceniany na 500 tys. osobodni). Coraz częściej 
goszczą u nas turyści zagraniczni; w 1966 r. - ponad 700 osób. Przewi
dujemy dalsze zagospodarowanie Jeziora Necko (urządzenie plaży), pla
nowe zagospodarowanie terenów turystycznych (pola kempingowe), ką-
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pielisko nad rzeką Nettą, dalsze zagospodarowanie bulwarów i rozbudowę 
urządzeń paraturystycznych. Widzimy również możliwość rozwoju miasta 
Augustowa jako ośrodka leczniczego; prawdopodobnie powstanie tu sa
natorium. Interesuje się tym Centralny Zarząd Uzdrowisk, gdyż znajdu
jące się na naszym terenie pokłady borowinowe są bardzo bogate i mają 
silne działanie lecznicze. 

W bieżącej pięciolatce, a więc w latach 1966-1970, przewidujemy 
znaczne nakłady inwestycyjne, przede wszystkim na rozwój rolnictwa, 
a szczególnie na meliorację. Zakładamy zmeliorowanie około 420/o użytków 
zielonych, budowę dalszych 7 agronomówek, dwóch lecznic zwierząt 
(Augustów i Pruska), 5 filii POM i wylęgarnię drobiu. Przewidujemy 
dalszą elektryfikację, która na koniec 1 970 r. obejmie łącznie z dotych
czasową 92'l/CJ wsi. W zakresie przemysłu i turystyki mamy w perspekty
wie - budowę masarni, motelu, pawilonów usługowych i handlowych oraz 
punktów żywienia zbiorowego. Usprawnimy stan naszych dróg lokalnych 
budując 45 km o nawierzchni bitumicznej. 

W zakresie socjalno-kulturalnym będziemy budować 5 dalszych szkół 
podstawowych, przedszkole, żłobek, pawilon przeciwgruźliczy i trzy oś
rodki zdrowia. Następnie będzie się rozwijać sieć wodociągowa oraz zo
stanie założona kanalizacja miejska, nastąpi dalszy rozwój budownictwa 
mieszkaniowego. Tak przedstawia się ogólnie plan rozwoju Pojezierza 
Augustowskiego na najbliższe lata. 

Reasumując stwierdzić należy, że cały nasz dorobek jest jakby wyra
zem słusznego programu, wytyczonego nam przed 25 laty przez Polską 
Partię Robotniczą, kontynuowanego przez PZPR i Władzę Ludową. Jest 
to ogromne i nie mające precedensu w historii naszego powiatu ani w 
historii całego kraju dzieło rozwoju wszystkich dziedzin życia gospodar
czego i kulturalnego. 

P E 3 IO M E  

B ceoeil: CTaTbe aeTop HaqepK11eaeT AOCT11meHHJł aerycToecKoro noeaTa e nepHOA 

1945-1965 rr. B o6naCTH 3KOHOMHKH, COqffaJibHOro o6ecneqeHffR, KYJibTYPbI }'I 3APaBO

oxpaHeHffH. B HHBape 1945 roAa, nocne OCB0001KAeHJ'IH ff3 rHTJiepOBCKOH OKKynaqmi:, 

aBrYCTOBCKIDi nOBHT HaqaJI pa3BJ'IB3TbCH Ha HOBO. ropOA AsryCTOB 6bIJI noqTH co

eepweHHO onyCToweH, HMen ecero JIKWb 5 TbIC. HaceneHHH, pa3pyweH :me 6b1JI B 70'/o. 

C11CTeMaT11qecKa11 Kpe�11:THa11 noMOlllb noJibCKoro rocy.n.apcTea Aana B03MO:lKHOCTb 

BOCCTaHOBHTb PRA pa3pyweHHblX 3,ll.aHHA a TaK:!Ke nOCTPOHTb 672 O,ll.HOCeMeHHblX 

,ll.OMOB }'I 397 X03H�ICTBeHHblX nOCTpoeK. C03f:laHo MHOro HOBblX, He cyi.qeCTBOBaBWHX 

f:IO CKX nop y;rnq, npH.zt.aHo HM TBep.zt.y!O MOCTOBYIO. IlpHBe.zt.eHO B ,ll.BH:!KeHHe ropoA

CKYIO KOMMYHHKaqHIO a TaK:!Ke cy;i.HaMH no BO,ll.HOMY nyTH CBR3b!Ba10i.qe:.1y 03epa 
e npe.n.enax ropof:la. 

TaKlKe yeeJIJ1q}'IJI}'ICb OT,ll.eJibHble MeHbWHe MeCTHOCTH Ha TeppHTOPHH noeara 

B CBH3H c pa3BHTHeM ceJibCKOrO X03HHCT8a 11: yeeJmqeHHeM ero ,ll.OXO,ll.OB, a TaKJKe 

6naro.n.ap11 TYPH3My. K AepeeHRM npoeeAeHo 3JteKTp11qecTeo, AO softHbl 113eeCTHoe 
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TOJJbKO a ropoµ;e ABrycToee, a BMecTe c mnt nporpeccttBHble tj:lopMbl ee,11eHttH ceJih

C.KOro X03HttCTBa. 0,'IHOBpe�JeHHO B pa�iOHax rocyµ;apCTBeHHblX JJeCOB npe.zi.nplłHR.TO 
rpo:-.1a;;Hy10 .Ka�mamno necoHacaJKp;eHttii: B Bbrpy6.11eHHblX rttTJJepoeC.Kl1)1H OKKynaH

TaMtt <JaCTR.X JJeCOB. 
0,11Hoepe;\-leHHO e ropo,11e AerycToe nocTpoeHo Ta.Kite npOMb1w.11eHHb1e rrpe,11npttn

TY1H KaK tj:la6pttKa o6yel1, nepepa6oT.Kl1 Ta6a'łHoro CbIPbR., tj:la6pl1Kl1 .zi.epeeoo6.zi.e.11o'ł
HOii: l1 nmQeeoii: rrpOMb1w.11eHHOCTY1. Yee.11tt'łl1J10Cb e ropo.zi.ax KOJJYl'łeCTBO KYJJhTYPHbIX 

opraHJ13aQttfi l1 IIOCTPoeHO MHOfO W.KOJI TaK B ropo,11,e KaK l1 B ,11,epeBHe. 

S U M M A R Y  

In his article, the author presents the achievements of the Augustów district in 

the economic, social and cultural domains, as well as in that of health, in the years 
1945-1965. After the liberation from the Nazi occupation in January 1945, the Augustów 

district began to develop a new. The town of Augustów bad been nearly completely 
depopulated, it had only 5 thousand inhabitants, and destroyed in 70 per cent. Cre

dits granted systematically by the Poli:sh State made it possible to rebuild many des
troyed buildings and to erect 672 new houses and 397 utility buildings. Many new 

streets with a hard covering were made. Road transport by buses and water transport 

by ships through the connected lakes within the town, were arranged. 

Various small places in that district have also developed, which was due to the 

development of agriculture and to the increase of its profits, as well as to tourism. 
The villages of that district have been electrified, which made possible to intro

duce modern husbandry; before the last World War only the town of Augustów 

had been electrified in that district. The afforestation of the parts of woods cleared 
by the Nazi occupant was undertaken on a large scale. 

At the same time various industrial works such as a shoe-factory, a tobacco 

raw-material working factory, a timber and a food stuff factories were built at 
Augustów. Cultural institutions were extended in towns and many schools were 

built in towns and villages. Several hotels, shelter-houses, campings and other 

facilities for tourists were also built. 
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