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PRZEDMOWA 

IIpe,!tli!C1lO-BMe - Preface 

Działająca od 1955 roku na Suwalszczyźnie ekspedycja wykopaliskowa Państwo
wego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. przekształcona z biegiem lat dzięki 
dokooptacji wielu pracowników nauki w -zespół problemov..-y p.n. Kompleksowa 
Ekspedycja Jaćwieska, odczuv.."ała od dłuższego czasu w swej pracy naukowo-oświa
towej w terenie potrzebę naukowego opracowania na nowoczesnych zasadach dzie
jów Jaćwieży i dziejóW ziem_ pojaćwieskich Suwalszczyzny. Brak nowoczesnej wiedzy 
o Suwalszczyźnie łączył się z naszym podstawowym dążeniem do szybkiego publiko
wania osiągnięć naukowych zdobytych w wyniku pracy badawczej poszczególnych 
Sekcji polsko-szwedzkiej Kompleksowej Ekspedycji .Jaćwieskiej Białostockiego To
warzystwa Naukowego, łączącej w tym zespole pracowników naukowych Białego
stok� Suwałk, Warszawy, Poznania, Łodzi, Krakowaj a także Lundu w Szwecji, bę
dących pracownikami nauki różnych placóWek i instytucji> których tutaj nie sposób 
wymienić szczegółowo. Taka była geneza wydania zbioru opracowań naukowych dot. 
Sejneńszczyzny pt:- „Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej" (Białystok 1963), 
a w chwili obecnej oddajemy do rąk Czytelników tom następny pt: „Studia i ma
teriały do dziejów Suwalszczyzny'', będące d r u g  i m  tomem tego zamówienia spo
łecznego oraz wynikiem wysiłku badawczego prac. nauki zrze-szonych w Komplekso
wej- Ekspedycji Jaćwieskiej BTN. 

Na<:>ze osiągnięcia badawcze nie byłyby na pewno tak owocne, gdyby nie stała po
moc i opieka, jaką otaczał nas Komitet Powiatowy PZPR oraz Prezydium Pow. Rady 
Narodowej w Suwałkach na przestrzeni długich lat. Spieszyli oni nam zawsze nie 
tylko z moralną, ale także i materialną pomocą, stwarzając nam znośne warunki pra
cy w miejscu naszego stałego zakwaterowania w Sz'.vajcarii pod Suwałkami, a także 
i na innych stano�"iskach lub miejscach, gdzie kwaterowali w okresie letnim na
ukowcy, zajęci pracą badawczą w terenie. Trzeba tu dodać, że problematyka Jarn·ie
ży suwalskiej oraz ba4_ań późniejszych dziejów tej pięknej ziemi była przedmiotem 
stałej troski władz partyjnych i powiatowych i serdeczna troska o nasze wyniki 
naukowe była dla nas zachętą i ambitnym celem pobudzającym, do dalszych, nieraz 
trudnych i wyczerpujących wysiłków naukowych i organizacyjnych. 

Ale tę zachętę widzieliśmy nie tylko u czynników oficjalnych. Naszymi wynikam.i 
i sukcesami badawczymi od lat żyło społeczeństwo suwalskie, które nawet zbiórką 
grosza publicznego przyczyniło się do wydania tej publikacji obok funduszów Po
wiatowej R. N. w Suwałkach i Muzeum Ziemi Suwalskiej. Pr.zodowało tu jak zwykle 
ofiarne nauczycielstwo pracujące i ucząca się młodzież w następujących szkołach: 

Technikum Mechanicznym. Zasadniczej Szkole Odzieżowej, Technikum Ekonomicz

nym oraz Szkołach Podstawowych nr. 1, 2 i 5 w Suwałkach. Prócz tego ofiarny grosz 
złożyli: Banki Spółdzielczt: w Suwałkach i Raczkach, Powszechna Spółdzielnia. Spo
Zywców, Spółdzielnia Pracy ,,Llżanka", pracoy.,-nicy Powiatowej Rady Narodowej„ 
Browaru i Miejskiego Handlu Detalicznego, Cech Rzemiosł Różnych oraz inne za
kłady pracy, których nie sposób wsz.ystkich wymienić. 

19] 



10 

Tom niniejszyt obok części dotyczącej p r z e s z łośc i Suwalszczyzny, zawiera 
materiały podsumowujące dorobek XX-lecia tego regionu w okresie Polski Ludowej. 
Wszystkim autorom biorącym udział w tej części niniejszego tomu Kompleksowa 
.Ekspedycja Jaćwieska BTN składa podzięko\vanie za współpracę. Osobne podzięko
wa.�ie składamy Prezydium Pow. Rady Narodowej -w Suwałkach i kierownictwu_ 
Muzeum Ziemi Suwalskiej za pomoc finansową i współpracę. Dziękujemy także 
prof. dr T. Ci e ś 1 a k o  w i i prof, dr St. He r b st o w i za opiniowanie konspektu 
oraz recenzje poszczególnych prac, obok innych recenzentów, których znowu nie 
sposób wszystkich v.7mienić. Redaktor \\7dawnictwa poczuwa się także do obo
wiązku złożenia podziękowania prof. dr Z. R a j  e w  s k i  em u za udzielenie lokalu 
Muzeum Archeologicznego w WarszaWie na tyrllczasową siedzibę redakcji - obok 
sekretariatu redakcji, który się mieścił w lokalu Muzeum Zie:rni Suwalskiej w Su
wałkach, 

Szwajcaria pod Suwalkam! 
w czerwcu 1!łi!4 r. 

Kierownictwo 
Kompleksowej Ekspedycji JaĆ\Ni.eskiej BTN 



PRZESZŁOŚĆ 





JERZY ANTONIEWICZ 

ZARYS PRADZIEJÓW POWIATU SUWALSKIEGO 

,1J;OHc TOpf:r<Jec Kmł nep11v,n; B npownoM CyBaJIKCKOr o noBeTa 

The Past of the Suwałki District 
on the Basis of Archaeological Research 

I. Najstarsze ślady pobytu człowieka na Suwalszczyźnie

Najstarsze ślady pobytu człowieka na obszarze Suwalszczyzny nie są 
niestety dotychczas dobrze datowane wg współczesnych wymagań wie
dzy. Zależy to nie tylko od fachowych obserwacji zalegania wytworów 
ludzkich w takim lub innym środowisku przyrodniczym. Trudność okre
ślenia wieku pobytu pierwszych gromad ludzkich na Pojezierzu Suwal
skim· ma podłoże głębsze, natury metodycznej. Zarówno bowiem obszar 
moreny mazurskiej, jak i Suwalszczyzna mają specyficzny układ morfo
logiczny, którego ocena wymaga nie tylko udziału geografa, geologa i ar
cheologa, ale już w chwili obecnej o wiele szerszego udziału innych· jesz
cze przedstawicieli pokrewnych dziedzin wiedzy do kompleksowego opra
cowania najwcześniejszej historii tych ziem czy określenia daty pojawie
nia się pierwszych grup ludzkich na przedpolu lodowca•. Dotychczas bo
wiem w praktyce badawczej archeolog mógł się zadowolić datowaniami 
względnymi na podstawie obserwacji w terenie śladów transgresji i re
gresji lądolodu. Właśnie bowiem na obszarze mazurskim oraz suwalskim 
postój lodowca tak zwanego „stadium pomorskiego", a przedtem jeszcze 
„poznańskiego", dzieli się na wiele odgałęzień lokalnych, których wza
jemny związek długo jeszcze będzie niejasny. W ocenie tych zjawisk za
wodzą same obserwacje geologiczne. Dlatego też postępując jak najbar
dziej metodycznie, należy budować oceny ogólne na szerszej płaszczyżnie, 
należy wyciągać wnioski z sumy spostrzeżeń różnych pokrewnych dzie
dzin wiedzy. Obserwacje te można by ująć w parę grup zależnie od. tego, 
która dziedzina wiedzy ich dostarcza. Mają one na celu zaob�erwowanie 

1 Podsumowaniem dotychczasowego stanu wiedzy o najstarszych śladach czło
wieka zająłem się W artykule sprawozdawczym. Por.: J. A n t o  n i e  w i c z, Nasz do
tychc zasowy stan wiedzy o życiu. człowieka paleolitycznego w Prusach, „Instytut 
Mazurski w Olsztynie", Olsztyn 1948, nr- 1(19), str. l-"--24. 

{131 



14 J. ANTONIEWlCZ 

następujących faktów przyrodniczych łącznie ze śladami działalności Judz
kiej, a mianowicie: 

1) stwierdzenie z a w a r t  o ś c i  szczątków kopalnych flory i fauny
razem ze śladami działalności ludzldej; 

2) stwierdzenie m o ż  1 i w o ś c i  r o  z w o j  o w y c h  grup ludzkich 
oraz świata zwierzęcego i roślinnego w poszczególnych formacjach epoki 
lodowej; 

3) ocenę najbardziej charakterystycznych przedstawicieli świata roś
linnego i zwierzęcego w poszcr,ególnych okresach (np. wiek mamuta lub 
wiek renifera); 

4) zbadanie warunków klimatycznych oraz właściwości petrograficz
nych badanych śladów działalności ludzldej na przedpolu lodowca na Su
walszczyźnie. 

Oczywiście, takie kompleksowe spojrzenie na ślady działalności ludz
kiej w powiązaniu z otaczającą go w owym czasie przY.J'odą pozwoliłoby 
na właściwe datowanie najwcześniejszego pojawienia się gromad ludzkich 
na Suwalszczyźnie pod koniec epoki lodowej, a tym samym stałoby się 
początkiem omawiania nie zapisanych d z i e  j ó w człowieka na tym ob
szarze. Ponieważ takich badań najstarszych okresów dziejów Pojezierza 
Suwalskiego dotychczas nie przeprowadzono, musimy się zadowolić tylko 
pewnymi hipotezami, opartymi na niedokładnych danych, zebranych 
przez przygodnych powierzchniowych zbieraczy wytworów krzemiennych 
z końca XIX oraz pierwszej połowy XX wieku. Ponieważ jednak w tej 
odległej epoce charakter wytworów krzemiennych, które służyły pierwot
nemu człowiekowi za narzędzia, z biegiem czasu bardzo powoli się zmie
niał - uzyskujemy jeszcze mniejsze szanse dokładnego datowania naj
starszych śladów człowieka i działalności ludzkiej na terenie powiatu su
walskiego. Oczywiście, pewną wskazówką będą dla nas znaJe7Jska po
krewnych śladów pobytu człowieka na Mazurach, lecz i te -- poza mały
mi wyjątkami w okresie międzywojeimym - nie były kompleksowo ba� 
dane przez Niemców metodą biogeologiczną. Dlatego też jako jedyne kry
terium pozostaje metoda typologiczna, która polega na stwierdzeniu dro
gą analogii pokrewnych typów wytworów i wiązanie ich w jedną całość 
w określonym poziomie chronologicznym, oczywiście przy założeniu z gó
ry, że będą to datowania tylko przybliżone i z dużymi błędami. 

W przeciwieństwie do całego obszaru Prus', z których mamy świadec
twa pobytu człowieka na przedpolu lodowca w warunkach typowej tun
dry z mamutem i jeleniem olbrzymim, przy 4 miesięcznej wegetacji świa
ta roślinnego i średniej temperaturze około + 2°C - na obszarze sąsied
niej-Suwalszczyzny dotychczas śladów pobytu człowieka z tego okresu nie 
odkryto. Pojawiają się natomiast te ślady dużo później, choć dokładnej 

:t H. Gr o s  s, Der ostpreussische Lebensraum in der ausklingenden Eiszeit, „Der 
Forschungskreis'\ z. 2 (1943), str. 28--63, a zwłaszcza tabela chronologiczna. 
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daty nawet w obrębie jednego tysiąclecia nie sposób uchwycić. Są to prze
de wszystkim typowe skupiska odłupków krzemiennych, najprawdopo
dobniej rezultat obrabiania.surowca krzemiennego na narzędzia, które od
kryto nad rzeką Rospudą w rejonie Raczek i wsi Chodorki oraz na nad
brzeżnym tarasie jeziora Garbaś3. Ponieważ znaleziony tu dotychczas ma
teriał krzemienny nie zawierał typowych wytworów, trudno nawet 
w przybliżeniu określić, do jakiego okresu te pracownie narzędzi i broni 
należy zaliczyć. Czy Są to pracownie z okresu schyłkowego starszej epo
ki kamienia, czy też ślady działalności ludzkiej datowane na środkowy 
okres kamienia, zwany mezolitem? 

Obok tych stanowisk mamy jeden wskaźnik pewniejszy. Jest nim uła
many gracik krzemienny z trzonkiem; pochodzi on z nieznanej miejsco
wości w powiecie suwalskim•. Chronologicznie należy go łączyć z okresem 
schyłkowym starszej epoki kamienia, a kulturowo należy on do tak zwa
nego cyklu „mazowszańskiego", związanego z przemysłem płudzkim (zwa
nym tak od stanowiska· Płudy pod Warszawą)•. Gracik ten nawiązuje 
kształtem do analogicznych prawie wytworów znalezionych w rejonie 
Ełka6 oraz chyba z Litwy (Bartoszyszki oraz Gajluny nad Niemnem). Po
nieważ uważa się, że stanowiska te należą do przemysłu płudzkiego młod
szego, nie jest wykluczone, że gracik z powiatu suwalskiegq należy także 
chronologicznie do tego samego cyklu kulturowego, datowanego na górny 
interstadiał Alleradu i część młodszego Dryasu, czyli na około 8700 lat 
przed naszą erą wg chronologii niemieckiego badacza H. G r  o s s a. 
W tym czasie panował już klimat subarktyczny, kontynentalny, ze śred
nią temperaturą w lipcu od 12° do 15°C przy pospolitym występowaniu 
rzadkich lasów sosnowych z domieszką brzozy, w których żył w dalszym 
ciągu renifer, !oś, tur, niedźwiedź brunatny, dziki koń i inne mniejsze 
zwierzęta. Mamut i inne wielkie kręgowce naleźały już wtedy do dawno 
wymarłych. Nie jest jednak wykluczone, że ten jedyny dotychczas naj
wcześniejszy ślad pobytu człowieka należy datować już na pełny okres 
młodszego Dryasu, kiedy na Suwalszczyźnie nastąpiło dalsze ochłodzenie 
się klimatu „subarktycznego" z zimnymi latami i mroźnymi zimami. Tem
peratura lipca wynosiła wówczas najwyżej + 9°C przy wegetacji świata
roślinnego trwającej tylko około 5 miesięcy w roku. Krajobraz obszaru 
Suwalszczyzny przypominał wówczas lasy tajgi syberyjskiej z przewagą 
jednak wierzby karłowatej i mchów, które rosły przede wszystkim na niż
szych, podmokłych partiach. Przewodnim zwierzęciem tego okresu był 

'" O. K 1 e em a n n� l)ie vorgeschichtliche Erfosch ung des Krei ses Sudauen, "Alt-
pre uss·en'\ t. VI (1941), st r. 60. 

, 

4 O. Kl eem a nn, Die vo rgeschichtliche ... , o.c., str. 60, ryc. 2. 
5 R. S c  hi l d; Paleolit końco wy i schyłkowy, w:- „Materiały d o  pra historii ziem 

polskich„. część I Paleolit i mez olit, Wars zawa 1964, str. 167 (na praw ach rę-
kopi su). 

6 C. Eng el; Vor,geschichte der altpreussische Stamrne, Królewiec 1935, st r. 
187-138 dra.z tabl� 20 A, ryc. a-h ora z k-o.
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w dalszym ciągu renifer, a prócz tego był łoś, żubr, dziki koń i bóbr. 

Z opisanego wyżej Alleri.ldu, lub okresu wcześniejszego, bardziej do

godnego dla bytowania, pochodzi także narzędzie w postaci łopatkowego 

ostrza kościanego oszczepu czy noża z Potaszni pow. Suwałki, odkrytego 
w 1957 r. przypadkowo w torfie przez rolnika S. Grudkowskiego, który

nie zawiadomił w porę archeologów o znalezisku i miejscu odkrycia, by 

mogli oni dokonać obserwacji biogeologicznych zalegania przedmiotu, tak 
cennego dla nauki'. Wprawdzie narzędzie to nie ma dotychczas analogii 

z obszaru pruskiego i Litwy, ale chyba formalnie pod względem typolo

gicznym związane jest z grupą łopatkowych ostrzy oszczepów, znanych 

na obszarze Prus pod nazwą ostrzy typu „pentenkińskiego" (od miejsco
wości Pentenkiny na Sambii)a. Znane są one na tym obszarze z 9 egzem
plarzy, z czego ostrze z Drusek koło Ebenrode w Prusach zostało określo

ne palynologicznie na interstadiał Allerodu9, a więc jest ono chyba współ

czesne gracikom typu gulińskiego spod Ełku oraz grocikom z powiatu su

walskiego. Mając to wszystko na uwadze możemy przypuszczać, że ostrze 

z Potaszni należy w przybliżeniu datować w granicach od 1 O OOO do 7500 
lat przed naszą erą. Bliższe datowanie tego przedmiotu nie jest, niestety, 

możliwe z uwagi na brak obserwacji stratygraficznych i palynologicz

nych. Nie jest także wykluczone, że ostrze to jest późniejsze, mezolitycz

ne, jak sugeruje R. Od o j, o ile okaże się, że takie ostrza oszczepu były 
w użyciu w środkowej epoce kamienia - na co na razie brak danych 

z obszaru pruskiego i Litwy10• Ponieważ wg relacji znalazców tego przed
miotu razem z ostrzem wystąpiły jakoby kości ludzkie, nie jest wyklu
czone, że to zalegające w torfie znalezisko jest świadectwem utonięcia 

pierwotnego człowieka w bagnie lub innym zastoisku, dokąd zapędził się 

on w pogoni za zwierzyną w czasie łowów. 

Jak wtdać z powyższego, dane dotyczące pobytu na Suwalszczyźnie 

pierwszych gromad ludzkich pod koniec epoki lodowej są jeszcze bardzo 

skromne i niepewne pod względem chronologicznym. Należy przypusz

czać, że w przyszłości nasza wiedza o najstarszym człowieku na Suwal-

7 R. Od o j, Mezolityczne ostrze kościane z Potaszni pow. Suwałki, „Wiadomości 
A rcheologiczne". t, XXVII (1961), str. 118�120. 

:i: H. Gr o s  s, Der ostpreussische.�., o.c., str. 59. 
9 H. G r o s  s> Dle Renntierjager Lanzenspitze von Drus:ken, „Prussia", t. 35 

(1943), s tr. 5-12. 
lQ R. Kulik au sk ien e, P. K u l ik a u sk a s  i A. Tau t a v iCius, I..ietuvos 

archeologijos bruoZai, Vilnius 1961, str. 44----··45, ryc. 20 (prawdopodobnie ostr..;;a z Kal
niSkiai, współczesne - jak się wydaje ostrzu z Pentenkin, należy datować na 

koniec pale-Olitu, a nie na mezolit, jak to czynią autorzy. Podobnych ostrzy dotych
cza s nie znaleziono także na terenie Ł otwy (por. Fr. B a 1 o d  i s, Det 81dsta Lettland, 
Vppsala 1940, str. 28 oraz ryc. na str. 29, 31 oraz 32). Podobnych na rzędzi nie znale
ziono również dotycl;!.czas w Estonii (por. „Istorija Es tonskoj SSR", t. I, 1961, str. 
12-17). Ostatnio I. I„ o ze w pracy pt. „Mezoliticzeskije naehodki lubnaskoj nizmen
nosti", zamieszczonej w: „Izw. Akademii Nauk Łat. SSR" nr 3(200), Ryga 1964, 
str. 7-20 publikuje podobne ostrza, \V przekroju trójkątne, które datuje na mezolit, 
co nie jest jednak całkiem_ pev1rne z uwagi na mechaniczną eksplorację tych przed
nliotów z warstwy kulturowej. 
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szczyźnie wydatnie się zwiększy dzięki sumiennym obserwacjom nauko
wym różnych specjalności i dyscyplin naukowych, a w tym także i archeo
logii. 

II. Osadnictwo środkowej epoki kamienia (mezolit)

Osadnktwo środkowej epoki kamienia na Suwalszczyźnie również nie 
było badane wg współczesnych wymogów wiedzy, tzn. na podstawie kom
pleksowych spostrzeżeń biogeologicznych. Wydaje się, że stanowiska le
żące w północnej części powiatu na półwyspie jez. Wiżajny oraz na wyso
kich tarasach rzeki Szeszupy (koło Kleszczówka) należą do cyklu wytwo
rów mezolitycznych o cechach tardenuaskich (od miejsc. La Fere-en-Tar
denois we Francji) lub późnogulińskich z końcowego paleolitu. Jest to 
okres, kiedy lądolód zatrzymał się na obszarze fińsko-skandynawskim, 
a w niecce Bałtyku powstało wielkie jezioro arktyczne, zwane Yoldia (od 
ślimaka Yoldia arctica). Jest to okres masowego wdarcia się na Suwal
szczyznę lasów sosnowych oraz powstania rzadkich kęp leśnych, złożo
nych z brzóz i osiki. Renifer opuścił w tym okresie Pojezierze wędrując 
ku północy, a na jego miejsce coraz częściej zajmował łoś. Prócz tego po
jawiają się w coraz większych ilościach zwierzęta z poprzedniego okresu. 
Temperatura lata była w tym czasie niewiele większa niz w poprzednim 
okresie przy nieco cieplejszych zimach, ale za to dużym nasileniu zachod
nich wiatrów. Wegetacja świata roślinnego nieznacznie się przedłużyła. 

Nie jest wykluczone, że także na następne okresy przypada osadnictwo 
z północnej części powiatu, zwłaszcza na okres Ancylus (od ślimaka Ancy
lus fluviatilis), kiedy to na skutek ruchów górotwórczych podniósł się ląd 
w południowej Szwecji i Finlandii i zamknąl Bałtyk jako olbrzymie jezio
ro śródlądowe z fauną słodkowodną. Wówczas to dzięki klimatowi konty
nentalnemu lodowiec cofnął się w góry Skandynawii, aby na nich się 
utrzymać. Jest to okres ciepłych pór letnich oraz zimnych i długich zim, 
podobnych do obecnych warunków klimatycznych na Suwalszczyźnie. 
Obszar ten porastały wówczas lasy sosnowe z dębami, lipami oraz leszczy
nami. Kępami występowały brzozy i osiki. Do innych zwierząt z poprzed
niego okresu przybył jeleń, który zaczął ilością egzemplarzy tego gatunku 
dorównywać łosiowi. Obok bobra, który występował jut we wcześniej
szym okresie, pojawiają się także liczne inne gryzonie. 

Ostatnia faza Bałtyku, zwana Litorina (od małZy Litorina. litorea) � 

polegała ona na jego zasoleniu i dalszym ociepleniu się klimatu przy obfi
tych deszczach - pozostawiła na obszarze Suwalszczyzny ogromne za
stoiska wód oraz bogatą próchnicę kopalną po bujnej roślinności liściastej 
{b · i dęby). Nie ulega wątpliwości, że w tym okresie musiał przebywać

llJ zczyźnie człowiek na wysokich" wzniesieniach piaszczystych, po-
.·� ;,"' . " . " 

«' <�� � ""f 2 "' �·"" 
:,-�\�.-� „„ 9 � i.i o 1'\'1� � 

\!��-'I' " 



18 J. ANTO!ir!EWICZ 

łożonych na wysokich tarasach Czarnej Hańczy, Szerzupy czy Rospudy11• 
śladów tych jednak dotychczas nie udało się wykryć, ponieważ nie prze
prowadzano systematycznych, na nowoczesnych podstawach opartych ba
dań tego osadnictwa. 

III. Osadnictwo młodszej epoki kamienia (neolit)

Pierwsze kultury rolnicze, które pojawiły się na ziemiach Polski, do
wodzą, że nosiciele tych kultur - pierwsi na naszych ziemiach rolnicy -
v.rybierali do uprawy suche, nasłonecznione i urodzajne gleby, których 
brak na większości terenów Polski północnej poza Kujawami. Niewątpli
wie jednak puszcze, które w tym okresie pokrywały Suwalszczyznę, nie 
były bezludne. Świadczą o tym odkrycia różnych narzędzi zagubionych 
przez myśliwców i hodowców bydła na terenie Polski północnej. Niestety, 
na Suwalszczyżnie systematycznych badań tych „stanowisk" pobytu czło
wieka w okresie wczesnoneolitycznym nie prowadzono, tak że niewiele na 
ten temat można powiedzieć. 

Nie może chyba ulegać wątpliwości, że obszar Suwalszczyzny był w za
sięgu penetracji gospodarczej i osadniczej przodków plemion prafińskich, 
którzy pozostawili na wydmach Polski północnej charakterystyczną cera
mikę z dużą przymieszką piasku, tłuczonego kwarcu oraz charakterystycz
nym ornamentem stempelkowym. Krajobraz Suwalszczyzny, pocięty ryn
nowymi jeziorami, był klasycznym środowiskiem zespołu cech natural
nych, w którym przebywała ludność opierająca swój byt na rybołówstwie 
i łowiectwie przy koczownic'Zym trybie życia i przenosZ8niu się sezonowo 
z miejsca na miejsce. Jednak Śladów pobytu tych gromad ludzkich na Su
walszczyźnie dotychczas nie znamy. 

Nie znamy również dotJ'chczas z obszarów Suwalszccyzny ludności 
z tak zwaną „kulturą pucharów lejkowatych", jakkolwiek ślady pobytu 
tej ludności znane są z niedalekiego powiatu węgorzewskiego na Mazu
rach. Nie jest jednak wykluczone, że świadectwem pobytu tych grup lud
ności z ceramiką pucharów lejkowatych jest odosobnione znalezisko czwo
robocznej siekierki w okolicy jez. Hańcza" w okresie międzywojennym. 

Także następne kultury młodszej epoki kamienia nie są nam z Su
walszczyzny dokładnie znane. Wydaje się, że spośród siekierek kamien
nych, które znaleziono po wojnie jako tak zwane „znaleziska luźne" (nie 
odkryte w powiązaniu z konkretnym śladem przestrzennym osadnictwa 
pierwotnego) i które znajdują się w zbiorach Muzeum w Suwałkach, pu-

11 An alogiczne ślady tego osadnictwa v.rystępują na Litwie. Por. R. R im a n tie
n e, Pieriodizacja. i topografija pos�elenij kamiennogo i bronzowogo wiekow w Li
tv-1ie, Vilnius 1962 (Awtorefierat dissertacii)) str. 9. 

12 O. Kleemann, Die vorgeschichtlichen Erfoschung .. „ o.c., str. 60, ryc. 4. 
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blikowane tutaj dwa narzędzia z Lizdejek pow. Suwałki są bardzo charak
terystyczne. Jedno z nich - w postaci topora pięciobocznego o długim 
ostrzu i zaokrąglonym obuchu oraz fragment drugiego (oba wykonane 
z granitu) należą chyba genetycznie do kultury ceramiki sznurowej (ryc. 
1 c-d). Nosiciele kultury nazwanej sznurową (od charakterystycznego zdo
bienia naczyń odciskiem sznura) pojawili się pod koniec młodszej epoki 
kamienia i jej przedstawiciele nie zajmowali się jeszcze całkowicie rol
nictwem, ale wiedli życie koczownicze, .myśliwsko-pasterskie na glebach 
piaszczystych. Ponieważ lud ten dzięki oswojeniu konia mógł przebywać 
znaczne przestrzenie, przeto nosiciele tej kultury szybko opanowali całą 
Europę, asymilując istniejące na tym obszarze ludy. Nosicieli kultury 
z ceramiką sznurową, która na ogromnych obszarach od Renu aż po Ural 
wykazuje lokalne różnice, uważa się za pierwszy lud indoeuropejski, któ
ry asymilował istniejące wówczas różne ludy w Europie i był twórcą jed
nolitego, jeszcze nie zróżnicowanego ję"lka indoeuropejskiego. Z niego 
dopiero powstały poszczególne grupy językowe: słowiańskie, germańskie, 
bałtyjskie, celtyckie itd. Dlatego też zasygnalizowane z miejscowości Llz
dejki nikłe ślady pobytu ludności z ceramiką sznurową w postaci dwu 
opublikowanych tutaj siekierek mają dla nas tylko niejako symboliczne 
znaczenie. Poświadczają nam obecność na Suwalszczyźnie tego osadnic
twa, lecz nie precyzują ani jego chronologii, a tym bardziej charakteru. 

Od dawna w polskiej literaturze przedmiotu występuje wiadomość, że 
w miejscowości Osowa pow. Suwaiki odkryto grób skrzynkowy kultury 
amfor kulistych, której rozwój przypada na ostatnie stadia młodszej epo
ki kamienia (2000-1700 lat przed n.e.)13• Wielu polskich badaczy uważa 
nosicieli kultury amfor kulistych za rolników, którzy jednocześnie ubocz
nie zajmowali się łowiectwem. Gdyby odkrycie grobu skrzynkowego w re
jonie jeziora Okmin było prawdziwe, mielibyśmy poświadczoną archeolo
gicznie obecność pierwszych rolników na tym obszarze z około 2 tys. lat 
przed naszą erą. Niestety, wiadomość ta budzi wątpliwość i zasygnalizo
wane z Osowej rzekome stanowisko z neolitu w rzeczywistości jak 
świadczy jego opis - należy do czasów późniejszych o parę tys. lat, tzn. 
pochodzi z okresu rzymskiego. Nie znaczy to jednak, że nie mamy prawa 
się domyślać istnienia tej grupy ludności na Pojezierzu Suwalskim. Za 
powyższym świadczy parę przedmiotów kamiennych, dotychczas znalezio
nych luźno. Są to siekierki z Krzywólki koło Becejł w powiecie suwal
skim, którą tutaj publikujemy, a także drugiej z miejscowości Dąbrowa 
w powiecie augustowskim (ryc. 1 a-b); obie pochodzą ze zbiorów suwa!-

13 L. Kozłowski, Młodsza epoka kamienia w Polsce (nĆolit), L\v6w 1924, str. 
43 i 170. -Również T. Su li n1 i r ski, Polska przedhistoryczna, część 11; Londyn 
1957/59 na mapce na str. 262 naniósł za L. Kozłowskim grób skrzynkowy kul
tury amfor kulistych na Suwalszczyźnie. 
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skich. Siekierki tego typu występują powszechnie w kulturze amfor ku
listych, a dalsze świadectwa osadnictwa tej kultury znane są nam z są
siednich Mazur14• 

IV. Epoka brązu i wczesnego żelaza

Niewiele również wiemy dotychczas o osadnictwie z epoki brązu na 
Pojezierzu Suwalskim. Nie jest wykluczone, że toporki kamienne tutaj 
publikowane, np. z Hultajewa pod Jeleniewem, z Suwałk z ul. Filipowskiej 
oraz pochodzące z nie =anych miejscowości na terenie powiatu suwal
skiego, pochodzą z epoki brązu (ryc. 2 a-b). Również z tego okresu, być
może, pochodzi brązowe ostrze strzały z Osowej pow. Suwałki, o którym 
mamy tylko wzmiankę w literaturze przedmiotu15• Liczący przeszło tysiąc 
lat okres osadnictwa epoki brązu na Pojezierzu Suwalskim jest nam zu
pełnie nieznany nawet w najogólniejszym zarysie. 

Trochę więcej wiemy o okresie wczesnożelaznym, który na obszarze 
Polski trwał od ok. 700 do 150 lat przed naszą erą. W okresie tym zarówno 
na obszarze kultury „łużyckiej" na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce 
i na Pomorzu, a także na obszarze etnicznym bałtyjskim w Prusach po
wstały lic=e osiedla obronne, lokowane w różnych układach morfologicz
nych. Są to położone obiekty na wyniosłych, izolowanych wzgórzach, jak 
także na krawędziach płaskowyżów, faolowanych parowami, a także osied
la lokowane na płyeiznach nadbrzeżnych jezior, umieszczane na specjal
nych pomostach drewnianych i otoczonych palisadą16• Te ostatnie znane 
są z licznych stanowisk na obszarze Warmii i Mazur. Osiedle takie zostało 
przypadkowo odkryte, lecz - niestety - nie zbadane na jeziorze Pierty 
koło Leszczewa". 

Znany jest także jeden obiekt wyżynny oraz położone u jego podnóża 
osadnictwo otwarte, odkryte w miejsc. Żubronajcie nad jez. Żubrowa. 
Trzyletnie badania wykopaliskowe, prowadzone przez M. K a c z y ń

. s k i  e g o  w latach 1961-1963, ujawniły tu istnienie dwóch osad, położo
nych u podnóża tak zwanej „Różańcowej Góry", z bogatą zawartością 
kulturową w postaci chat, jam zasobowych, śladów produkcji żelaznej 
oraz wytwórczości z metali kolorowych'". Lic=a odkryta tu ceramika na
wiązuje - przynajmniej częściowo - do obszaru wschodniomazurskiego 

1'*- W. La B a u m e" Die jiingsteinzeitliche Kugi?Iamphoren-Klilttir in Ost- und 
Westpreussen, „Pruss:la", t. 35(1943}, str. 13--78 oraz mapa. 

13 O. Kle erua n n, Die vorgeschichtllche„.� o.c., str. 60. Kol. Dr J. Gł o s i
k o w i dziękuję za pomoc w oznru:zaniu tych siekierek pod względem przynależ
ności kulturowej. 

16 Por. J. A n t o  n i e  w i c z, Z problematyki badań osadnictwa wczesnożelazne
go na wschodnich Mazurach.. „Rocz:nik Białostock.in, t. 11(1961), str. 17 i n. Problema
tyką tych osiedli" zająłem się szerzej v.1 pracy pt. 110siedla obronne okresu wczesno
żelaznego w Prusach„ opubl. w roczniku ,.światowit" t. XXV (1964), str. 5 i n. 

l1 O. K 1 e e m a n n, Die vorgeschichtliche.„, o.c., str. 60. 
18 Informacje ustne badacza tego stanowiska M. K a czyńs k i  e g o, za cO Mu 

w tym miejscu dziękuję oraz autopsja własna autora w latach 1961�1963. 
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(np. podobna ceramika znana jest z osiedla położonego nad jez. Orzysz ko
ło Pisza)!•. świadczy· to, być może, że Suwalszczyzna w okresie wczesno
żelaznym należała do tego samego okręgu kulturowego, co i obszar 
'''schodniomazurski, a jak dotychczas nie ma ona wyraźnych związków 

a 

I! f 2 3 4cm 

Ryc. 2. Narzędzia kamienne, odkryte na Pojezier zu suwals ko-augustowskim: a -
Hul tajewo, pow. Suwał ki; b - Suwalki - mto; c nieznana miejscowość w pow. 

Suwalsldnl; Zbiory Muzeum Ziemi Suwals kiej w Suwałkach. 

z osiedlami z tak zwaną „ceramiką sztrychowaną", c.harakterystyczną dla 
centralnej i wschodniej Litwy i Białorusi'°. Wynikałby stąd wniosek, że 
obszar Pojezierza Suwalskiego w okresie wczesnożelaznym był w za.sięgu 
plemion zachodniobaltyjskich, gdy natomiast dorzecze środkowego Niem-

19 J. A n t o  n ie w ie z, Z problema t y k.i. ... o.c .• str. 20, r y c. 2, fig. d, g. 
io- P. K u l i k aus kas, R. K u li k Ru s klene� A. Tau t aviCius1 Lietuvos 

archeologijos ...• o.c., str. 119 i n. 



PRADZIE.JE SUWALSZCZYZNY 23 

na ujawnia po obu stronach występowanie „ceramiki sztrychowanej"21,
którą przypisuje się plemionom wschodniobałtyjskim z plemionami środ
kowo- i wschodniolitewskimi na czele. 

V. Okres rzymski i wędrówek ludów (I-VI wiek n.e.) 

Okres rzymski albo tak zwanych wpływów cesarstwa rzymskiego na 
ziemie polskie w tak odległej starożytności, tzn. w pierwszych wiekach 
naszej ery, nie ma dotychczas żadnego odzwierciedlenia w odpowiednich 
dowodach kultury materialnej na terenie powiatu suwalskiego. Nie zna
czy to, że w I-II wieku n.e. osadnictwa tu nie było, ale najprawdopodob
niej dotychczas go nie znamy, czyli mówiąc prościej - nie zostało ono 
jeszcze przez archeologów odkryte. Nie jest wykluczone, że podobnie jak 
w całych Prusach i na Litwie, mamy tufto czynienia z trwaniem pewnych 
kontynuacji form kulturowych z okresu wczesnożelaznego późnego (ok. 
150 lat przed n.e.), co sprawia, że elementy kultury bałtyjskiej, datowane 
na I wiek n.e., a w wypadku Suwalszczyzny nawet na II w.n.e., nie są ła
two dostrzegalne przy polowych pracach analityczno-badawczych archeo
loga. Dlatego też, być może, fakty naukowe wydobyte z warstwy kulturo
wej w Żubronajciach będą miały kontynuację w głąb i pierwszych wie
ków n.e. na Suwalszczyźnie. Z drugiej jednak strony pojawienie się w ze
spole zamkniętym na osadzie w Osinkach koło Szwajcarii (w jamie nr 30)'' 
zapinki trójgrzebieniastej z nakładką elektronową z końca II - początku 
III wieku n.e. wraz z typową ceramiką z pierwszych wieków n.e. z ob
szaru mazurskiego oraz naczyniem o tak zwanym kształcie „ workowa
tym" i chropowaconym na powierzchni, które ma zbliżone analogie w Pru
sach z okresu wczesnożelaznego (400-100 przed n.e.)23 - zmusza nas 
szukać w tym logicznym związku jakichś powiązań wzajemnie się zazę
biających w zakresie kulturowym i chronologicznym. Nie jest wykluczo
ne, że w przyszłości wypełnimy rzekomą lukę osadniczą z pierwszych wie
ków naszej ery na obszarze Suwalszczyzny. Tylko bowiem na takiej pod
stawie uda się nam chyba udowodnić istnienie w dorzeczu Czarnej Hańczy 
osadnictwa wcześniejszego od osadnictwa już prawie w pełni rozeznanego 
dzięki prawie 10-letnii:n badaniom archeologicznym24. 

21 P. K u  I i k a  u s  k a s, Naujas archeologinis paminklas Użnemuneje, „Lietuvos 
TSR Mokslu Akademijos Darbai", t. VII(1959), str. 71 i n. 

22 J. O k  u 1 i c z, Sprawozdanie z badań ·przeprowadzonyCh w 1959 r. na osadzie 
i grodzisku w Osinkach pow. Suwałki, ,;Wiadomości Archeologiczne", t. XXIX (1963), 
str. 193, ryc. 13 i 14. 

23 J. A ri t ó n i e  ·w i c z, Osiedla obronne okresu wczesnożelaznego w Prusach 
(formy zbliżone na tabl. XII i XIII) oraz także C. E n g e 1, Vorgeschichte ... , o.c., tabl. 
132, fig. c (z Nowej Wsi pow. Sztum) i inne. 

24 Ogiomne znaczenie będzie miało badanie oSadnictwa podobnego pod wzglę
dem chrOnologicznym do stanowiska w Żubronajciach pow. Suwałki, o którym pisa
łem wy

_
żej. 
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Jakież są wyniki tych badań archeologicznych, które trwają już około 
10 lat, i do czego one zmierzają? Celem tyeh badań jest żmudne zrekon
struowanie stosunków produkcji i właściwości domograficznych plemion 
jaćwieskich w I tys. n. e„ zbudowanie adekwatnego obrazu ówczesnej rze
czywistości gospodarczej, społecznej i demograficznej w przededniu wkro
czenia Jaćwieży na arenę dziejową, co potwierdzają w końcu X wieku n.e. 
źródła pisane. Punktem wyjścia tych badań są ślady starożytnego osad
nictwa plemion jaćwieskich w górnym dorzeczu Czarnej Hańczy w posta
ci skupisk kurhanów, osad i różnych śladów eksploatacji przyrody przez 
poszczególne grupy ludności jaćwieskiej„. Najliczniejszą grupą badanych 
stanowisk archeologicznych były cmentarzyska kurhanowe, zbudowane 
z kilku warstw kamieni polnych, zwarcie ułożonych i tworzących niski na
syp. Pod względem formalnym w zakresie typu pochówka udało się wy
różnić kurhany z grobami szkieletowymi i ciałopalnymi. Ze skupisk kur
hanowych, datowanych na III-V wiek naszej ery, występują głównie po
chówki szkieletowe, pojedyncze lub rodzinne (mąż, żona, dzieci). Każdy 
pochówek ułożony jest w prostokątnej jamie grobowej na głębokości około 
1,5 metra, przy czym zwłoki nakryte są warstwami kamieni, które stano
wią najczęściej wypełnisko jamy grobowej. Zmarłych wyposażano w dary 
grobowe w zależności od płci i układano w pozycji wyprostowanej na ple
cach, z głową przeważnie skierowaną w kierunku północnym. Jest nato
miast rzeczą charakterystyczną, że niektórym pochówkom dziecięcym 
wkładano do grobu przedmioty miniaturowe, mniejsze niż występujące 
w grobach męskich lub kobiecych, przy czym ogólny charakter i wymo
wa tych przedmiotów była analogiczna. Jest przy tym rzeczą ciekawą, że 
zarówno groby męskie, kobiece i dziecięce w wielu wypadkach obok da
rów grobowych miały u wezgłowia czaszki owiec lub świń. Zwyczaj ten 
należy łączyć z tradycjami gospodarki hodowlanej, zakorzenionymi jesz
cze w okresie halsztacko-lateńskim, gdy przodkowie ich budowali osiedla 
obronne w celu zabezpieczenia stad bydła przed grabieżą ludzką i dziki.mi 
zwierzętami w różnych układach lokalnej morfologii terenu. 

W końcu IV i w początkach V wieku na skutek różnych lokalnych, do
kładniej nie wyjaśnionych przyczyn wiele plemion baltyjskich, a w tym 
także i plemiona jaćwieskie, zmieniło obrządek pogrzebowy, przechodząc 
coraz powszechniej na zwyczaj palenia zmarłych, tzn. na ciałopalenie. 
Zwyczaj ten jednak nie przyszedł nagle. Udało się zauważyć, że począt
kowo nie spalone całkowicie szczątki kostne każdego osobnika składano 

" Przedstawiłem tę problematykę w licznych artykułach ogólnycb, opublikowa
nych w polskim czasop!.§miennictwie oraz w językach obcych. Por. J. A n t o  n i e
w i e  z, K'archieologie:zeskomu izuezeniju drlewniego nasileni.aja Pribałtiki, „Izwie
stija A. N. Estonskoj SSR", nr 2(195'1), s\T. 172 i n. T e  n ż e, Tbe Mysterious Sudovian 
People, ,,Archaeology", vol XI (New York 1958)t str. 158-161; T e n  i e, Neue For„ 
sebungen liber das Sudauenproblem in Polen, ,,Archaeologia Polona", vol. IV(l961), 
str. 315-330 oraz w osobnej publikacji pt. The Sudovians, Białystok 1962, str. 1-16 
+ tabl. Por. takie: „Ii Lietuvilł kulturos istorijos", t. IV (1964) s\T. 184-170. 



e 

d 
Ryc. 3. S z w a j c a r  i a, pow. Suwałki. Część przedmiotów z kurhanu „książęcego" nr 2: a - płaszcz kamienny kurha
nu; b - zapinki brązowo-srebrne z tego grobu; c, f - nachrapnik i rozdzielacz rzemieni ogłowia końskiego z grobu 

książęcego; d, e - ozdoby pasa: posrebrzana figurka ł�sia oraz plakietka brązowa wykładana pozłacaną blaszką. 
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w jamach prostokątnych, wielkości prawie �nalogicznej do jam z pochów
kiem szkieletowym z okresu poprzedniego. Stopniowo· wielkość tych jam 
się kurczyła, P!zybierając formę niewielkich, owalnych jam lub okrągłych 
zagłębień - by z czasem przejść na chowanie zma!łych po ich spaleniu 
w popielnicach glinianych, ustawionych bardziej lub mniej regularnie pod 
nasypem kurhanowym. W wykopaliskach z V-VII w. mamy już do czy
nienia z istnieniem grobów ciałopalnych w popielnicach, po kilkanaście 
pod jednym nasypem kurhanowym, przy czym - rzecz charakterystycz
na - ilość darów grobowych jest minimalna w przeciwieństwie do dużej 
ilości darów grobowych w pochówkach z III-V w.n.e. w grobach szkiele
towych i wczesnych grobach ciałopalnych. To wyjątkowe ubóstwo w da
ry grobowe, które było oczywiście. tylko nowym zwyczajem, nie mającym 
nic wspólnego z poziomem gospodarczym ludności, oraz jednoczesne two
rzenie się kurhanów rodowa-rodzinnych z dużą ilością pochówków, prze
ważnie popielnicowych, znamionuje nowy etap organizacji społecznej 
i nowe stosunki produkcjiZ8• W tym okresie podstawowym zespołem pro
dukcyjnym wewnątrz plemienia nie był już zespół rodów związanych wę
złami krwi i produkcji, ale stała się pojedyncza rodzina, która tworzyła 
samodzielną jednostkę produkcyjną i biologiczną. Ona to przez parę po
koleń użytkowała peWien nadZ:telony jej ob�zar ziemi, ona też składa 
swych zmarłych do jednego kurhanu. Rodzina ta swą przynależność do 

· wyższej jednostki społecznej - jaką była j.uż . Wtenczas uformowana wieś, 
zamieszkana przez większą ilość rodzin - dokumentuje wspólnym miej
scem składania prochów zmarłych na „wiejskim" cmentarzysku. Takie 
cmentarzyska znamy z VI-VII w. w Prudziszkach (dwa cmentarzyska), 
Suchodołach, Bilwinowie, Wołowini, Krzywólce i innych miejscowoś
ciach27. Są to dotychczas najbardziej wyI?aziste ślady ro#okowania się 
najwcześniejszego osadnictwa typu „wiejskiego'.' na obszarze Suwal
szczyzny, których kontynuacja trwać będzie z przerwami aż do chwili 
obecnej. 

· 

Któż stał na czele tych wyróżnionych przez nas jednostek osadniczych 
z V-VII wieku n.e.? Stała niewątpliwie starszyzna wsi, co zupełnie jasno 
wynika z przeprowadzonych badań wykopaliskowych. Już w okresie po
przednim, tzn. w III-V wieku n.e., na cmentarzysku w Szwajcarii pod 
Suwałkami odkryliśmy kilka pochówków tak zwanych „książęcych" (ryc. 
3 i 4). Cechowało te pochówki bogate wyposażenie w „przywoźne", tzn. 

• J. A n t o n i e  w i c z. Wyniki dotychczasowych badań starożytnego osadnictwa 
jaćwieskiego w dorzeczu Czarnej Ha6czy, „Wiadomości Archeologiczne", t. XXV 
(1958), str. 1-19 oraz tabl. periodyzacyjna. Por. także, J. J a s k a  n i s, Z problema
tyki dotychczasowych badań nad Jaćwieżą w I tys. n.e. na obszarze górnego dorzecza 
Czarnej Hańczy, „Acta Baltico-Slavica", t. 1(1964), str. 49-63. 

rr J. A n t o  n i e  w i c z, Wyniki badań ... , o.c., str. 15-16 oraz J. J a s k a  n i s, 
Z problematyki ... , o.c„ str 57-58 



a 
Ryc. 4. S z w a j c a r  i a, pow. Suwałki. Część zawartości drugiego kurhanu książęcego nr 25: a - miecz żelaŻny 
z tzw. stali „damasceńskiej"; b - struktura miecza po powiększeniu ; c - plakietka emaliowana ; d - grób konia 

z wędzidłem w pysku. 
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importowane przedmioty z różnych stron .Europy28. Jeden z tych grobów, 
datowany na koniec IV wieku, zawierał szczątki mężczyzny w wieku oko
ło 55 lat oraz wiele przedmiotów, których wartość odbiegała od pospolite
go wyposażenia grobu przeciętnego wojownika jaćwieskiego. Spośród wie
lu przedmiotów tam znalezionych szczególnie zwracało naszą uwagę wy
posażenie tego przedstawiciela arystokracji rodowej w miecz, tarczę oraz 
groty oszczepów, z których jeden był inkrustowany srebrem, oraz w uprząż 
końską. Znaleziono w tym grobie 2 bogato zdobione paradne kantary, pas 
ze złoconymi ozdobami i inne przedmioty. Podobne wyposażenie miały in
ne groby „książęce", z których parę zostało - niestety - obrabowanych, 
przez co nie mamy pełnego obrazu całości. Szczególnie zwraca natomiast 
uwagę ciałopalny grób „książęcy" z V wieku, doskonale zachowany, 
w którym pochowany był także wierzchowiec (ryc. 4, d). Znaleziono tam 
równięż importowany miecz ze stali tak zwanej „damasceńskiej" (ryc. 
4 a-b) oraz emaliowaną ozdobę do pasa (ryc. 4 c), importowaną najpraw
dopodobniej z -Moguncji29. Występowanie tych wysokiej wartości przed
miotów, pochodzących z różnych stron Europy, nie może podważać pew
ności, �e mamy tu do czynienia z pochówkami przodującej grupy społecz
nej, kt!>ra na· cmentar��ku w Szwajcańi grzebała swych zmarłych razem 
z podstawową grupą producentów i wojowników, którzy należeli do tej 
samej społeczności. 

Natomiast w końcu V - aż do VII wieku na obsx.arze cmentarzyk cia
łopalnych regionu suwalskiego, które - jak już pisaliśmy - są słabo wy
posażone w dary grobowe, pojawiają się nieliczne groby końskie, założone 
równocześnie z grobami przywódców poszczególnych wsi. Groby ludzkie 
i końskie określają materiałem archeologicznym stą.rszyznę poszczegól
nych zespołów wiejskich i zostały znalezione w Osowej3o, Prudzis.zkach3I, 
Korklfuach32 i na paru innych jeszcze cmentarzyskach na Suwalszczyźnie. 
Fakty te świadczą, że w tym czasie nastąpiła już poważna dyferencjacja 
zawodowo-prestiżowa, a co za tym idzie - także i socjalna nie tylko na 
szczeblu plemienia, jaką widzimy na przykładzie cmentarzyska z ośrodka 

28 J. A n t o n i e w i c z, Wyniki badań„„ o.c., str. 10-14 oraz J. A n t o n i e w i c z, 
M. K a  c z y ń  s k i, J. O k  u l  i c z, Wyniki badań przeprowadzonych w 1956 r. na 
cmentarzysku kurhanowym w miejsc. Szwajcaria pow. Suwałki, „Wiadomości 
Archeologiczne", t. XXV (1958), str. 23-31, tabl. II-IX; J. A n t o  n i e  w i c z. Ba
dania kurhanowe z okresu rzymskiego dokonane w 1957 r. w miejsc. Szwajcaria pow. 
Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne'', t. XXVII (1961), str. 7-10 oraz tabl. IV-V; 
J. A n t o  n i e  w i c z, O kilku importach proWincjonalnorzymskich i kultury „we
nedzkiej", znalezionych na obszarach,plemiennych Jaćwieży, „Rocznik Białostocki" 
t. III (1962.), str. 186-196 i 198-203 oraz „Światowid'', t. XXIV (1962), str. 319--333. 

19 ,:i:. A n t o  n i e  w i c z, Badania kurhanów ... , o.c„ str. 7-10 oraz J. A n t o  n i e
w i c z, O kilku frnportach ..• , o.c., str. 186 i n. 

Jo J. J a  s k a  n i s, Wyniki badań cmentarzyska kurhanowego we wsi Osowa pow. 
Suwałki w latach 1960-1961, „Rocznik Białostocki", t. III (1962), str. 295. i1 M. K a c  z y ń s k i, Dwa cmentarzyska kurhanowe z V-VI wieku we wsi 
Prudziszki pow. Suwałki, ,,Materiały Starożytne'', t. Ili (1958), str. 136-137. 

n J. J a s k a  n i s, Badania archeologiczne w woj. białostockim w latach 1945-
1963, „Rocznik Białostocki", t. V (1964), str. 97 i n. 
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Ryc. 5. S z w a _j  c a r  i a, pow. Suwałld. Ozdoby stroju kobiecego znalezione w szkie

letowych grobach kobiecych na obszarze cmentarzyska. 

Ryc. 6. O s  o w a, pow. Suwałki. Trzy szpile brązowe z III-IV w. n. e. oraz b -
ażurowa, posrebrzana klamra do pasa z II wieku n. e. 
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plemiennego w Szwajcarii pod Suwałkami, ale także w mniejszej społecz
ności, jaką byfa .poszczególna wiejska wspólnota, która stanowiła jedno 
z ogniw tVielkiego zespołu plemiennego, rozlokowanego w górnym do
rzeczu Czarnej Hańczy (ryc. 7 i 8). 

. „ ... 

Ryc. 7. Rozmieszczenie- cmentarzysk szkieletowych i ciałopalnych z III-V w. n. e. 
na obszarze górnego dorz.ecza Czarilej Iłańczy z przypuszczalnymi zasięgami pene

tracji gospodarczej poszc7,eg6
_
lnych grup rodo\vo-rodzinnych w tym okresie czasu. 

Oczywiście, dla nas najbardziej interesującą rzeczą będzie stwierdze
nie, co przyniosły dotychczasowe wyniki badań domniemanej siedziby 
„książęcej" i plemiennej w Osinkach, położonej około 800 m od cmen
tarzyska w Szwajcarii (na przysiółku Studzieniczne}, gdzie stwierdziliśmy 
bogate pochówki typu „książęcego". 

W Osinkach na krawędzi wału morenowego ulokowane było osiedle 
obronne razem z liczącą kilka hektarów osadą, położoną u jego podnóża 
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od strony północnej33• Dotychczasowe badania osiedla obronnego nie 
pozwalają jednak jeszcze całkowicie wyrobić sobie poglądu na funkcję 

tego obiektu z uwagi na niewielki obszar przebadanego terenu (ryc. 9). Nie 

może jednak ulegać wątpliwości, że obiekt ten, podobnie jak i inne tego 

O H m  

Ryc. 8. Rozmieszczenie cmentarzysk ciałopalnych z V-VII w. n. e� na obszarze 

górnego dorzecza Czarnej Hańczy z przypuszczalnymi zasięgami penetracji gospo

darczej poszczególnych małych społeczności wiejskich, których odpowiednikiem 
jest każde badane cmentarzysko 

typu zjawiska na Litwie, nie był stale zamieszkany i pełnił tylko funkcję 

schronienia, a także i kultową. Płaszczyzna górna tego osiedla obronnego 

na obrzeżeniu miała bliżej nie zidentyfikowaną konstrukcję drewnianą, 

113 J, O k  u 1 i c z, Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w 1958 r, na osadzie 
pod „Zamczyskie-m" w miejsc. Osinki pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne", 
Ł XXVII (1961), str. 82 i n. . 
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która się spallła34. Drugim systemem obronnym tego obiektu była palisada 
drewniana, ulokowana w połowie stoku grodziska; składała się ona z dwóch 
rzędów słupów, wbijanych w stok grodziska prostopadle i naprzemian
legle. Palisada ta utrudniała atakującym dostęp do górnego systemu 

, I • • ! t• 

Ryc. 9. O s  i n k i, pow. Suwałki. a - grodzisko w Osinkach oraz (u góry) wykopy 
badanej osady. Etap badań do 1959 r., b - jedno z naczyń odkrytych na obszarze 

oslldy, położonej u podnóża grodziska. 

obronnego, położonego na obrzeżeniu płaszczyzny grodziska, i jest znana 
z wielu analogii na obszarze Prus i LitWy. Domyślamy się także, że wy
stępuje ona na obiekcie obronnym - najprawdopodobniej z czasów póź
niejszych - w Szurpiłach35. 

Słów parę należy także poświęcić badanej przez kilka lat osadzie 
otwartej, położonej u podnóża osiedla obronnego. Osada ta wg jej ·b adacza 
J. O k  u 1 i c z  a miała dwie iazr osadnicze. Pierwsza faza należy praw
dopodobnie do końca II i początku III wieku n.e. Poza odsłoniętą jamą 
nr 30, która zawierała zapinkę trójgrzebieniastą, o czym pisaliśmy powy
żej36 reprezentuje ją bardzo ubogi materiał archeologiczny. Ta pierwsza 
faza· osadnicza jest współczesna najstarszym pochówkom szkieletowym 
na cmentarzysku w Szwajcarii, pochodzącym z okresu, gdy jeszcze nie 
wystąpiły tutaj pochówki typu „książęcego". Bardziej interesująca pod 
względem zawartości kulturowej okazała się faza druga osadnictwa 

34 J. O k u 1 i c z, Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w 1959 r. na osadzie 
i grodzisku w Osinkach pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne", t. XXIX (1963), 
str. 207-208. 

35 P. T a  r a s e n  k a, Lietuvos pilniakalniai, Wilno 1956, str. 32, ryc. 13 i 22. 
38 J. O k u  1 i c z, Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w 1959 r., „„ o.c„ 

str. 197 i n. oraz str. 205. 
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w Osinkach, w której wystąpiły między innymi liczne jamy na zboże. 
W jamach tych odkryto ślady ścianek wylepionych polepą, przy czym 
w dwóch jamach glinę kładziono na warstwę układaną ze skorup rozbi
tych naczyń (ryc. 10) i płaskich kamieni. Trzeba podkreślić, że podobnego 
typu jamy z warstwą izolacyjną z wypalonej gliny występują na terenie 
Polski południowej, a w strefie leśnej, jak i dotąd na obszarach bałtyj
skich - są takie spichlerze-ziemianki z wykładką ceramiczną i polepą 
nieznane. Za wcześnie jeszcze chyba na uogólnienia wynikające z obser
wacji wyniesionych z badań osady w Osinkach. Nie jest wykluczone, że 
zwyczaj takiego przygotowywania jam na zboże przeniosły plemiona 
jaćwieskie z obszarów lessowych południowej Polski lub czarnoziemu 
Ukrainy, gdzie taka budowa jam zasobowych na zboże jest poświadczona 
archeologicznie37. 

Nie mniejszą wymowę mają znaleziska ziarn zboża, odkryte zarówno 
w jamach pierwszej fazy (II-III w.n.e.), jak i drugiej (V-VI w.n.e.). 

Ryc. 10. O s i n k i, pow. Suwałki. Naczynie zasobowe, od
kryte w jamie na obszarze osady, położonej u podnóża gro

dziska. 

Poświadczają one poziom rolnictwa i upraw zbóż chlebowych na obszarze 
Suwalszczyzny i tym samym pozwalają na wyciąganie wielu ważnych 
wniosków natury gospodarczej. Jakkolwiek znaleziska zbóż pierwszej fazy 
osadniczej są nieliczne i choć dotyczą tylko dwóch gatunków pszenicy 

37 J. O k  u 1 i c z, Sprawozdanie„. w 1959 r., o.c., str. 207. 
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Ryc. lL Znaleziska ziaren pszenicy, datowane ___ na okres rzymski i wędrówek lu-
dów (I-VI w, n. e.). okryte na obszarz�_ północnej Polski i na południowych wy-

brzeżach wschodniej części strefy bałtyckiej. 
Okres rzymski: 1 - Piwonice, pow. K.alisz; :2 - Słopanowo, pow. Szamotuły; 3 - Latxowo, 
pow. Inov::rocłnw; 4 - Osinki, pow. Suwałld; S - Gra.ezio��rkB, okr. Kaliningrad (ZSRR); 6 -
Gabrleliśkiai (Litewska SRR); 7 � Velykuclkiai (Litewska SRR); łl. ---- Mukukalns (ŁotewSka 
SRR); 9 Podgaj, okr. Wielkie Luki (ŻSRB.); 10 - Asva, Saaremaa ('Estońska SRR); 11 -
Dalshoj (Bornholm)! Okres wędt'ćwki ludóW:: -3;2 - Pasym, pow. Szccytno; 13 - Osinki, pow. 
Suwałki; 14 - Bance:rowskoje, okr. Mińsk (BŚRR); 15 � Kamno, okr. Pfików (ZSER) ; 16 -

Vallhagar (Gotlandia}; 17 sorte Muld (Bornholm) 

(Triticum dicoccum i TTiticum vv.lgare), ich wymowa jest duża38• Dotych
czas poza Sa.mbią i obszarem Wielkopolski są to jedyne znaleziska psze
nicy z okresu rzymskiego na obszarze między Odrą a Niemnem i pamiętać 
musimy, że zostały one znalezione na terytorium, które miało zupełnie 
inny klimat niż obszary Mazowsza czy Podlasia (ryc. 11 ). W drugiej fazie 
przy analogicznych warunkach klimatycznych ujawniły się w jamach 
analogiczne gatunki pszenicy (Triticum dicoccoum i Triticum vulgare), 

ze A. K o ś c i k. Ziarna zbóź i chwastów z osady jaćwieskiej z. II-VI w. ·n.e. 
w miejsc. Osinki pow. SUwałki, „Wiadomości Archeologiczne"' , t. XXIX (1963}, 
str. 210. 
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jęczmienia (H ordeum vulgare) oraz kilka chwastów, w tym stokłosa żytnia 
(Bromus secalinus). Występowanie tego ostatniego chwastu ma ważną 
wymowę", poświadcza nam bowiem istnienie sprzężajnej uprawy pól za 
pomocą orki, gdyż chwast ten jest typowym komponentem zbóż. wysiec 
wanych na względnie stałych miejscach upraw roli przy istnieniu wten
czas przerzutowej i wypaleniskowej gospodarki rolnej. 

Zresztą z drugiej strony dane te poświadcza szczęśliwe znalezisko, od
kryte przez nas na stanowisku w Szwajcarii w 1961 r. Udało się tam 
mianowicie odkryć bogato wyposażony w narzędzia produkcji grób rol
nika z ff-III w.n.e., który zawierał szkielet mężczyzny w wieku 25-
30 lat40• Wśród licznych.przedmiotów odkrytych w tym grobie specjalne 
znaczenie ma znaleziona tu radlica łopatkowa oraz koser (ryc. 12). Narzę
dzia te z jednej strony potwierdzają dane o sprzężajnej uprawie zbóż 
chlebowych za pomocą radła okutego łopatkową radlicą, z drugiej zaś 
strony koser znaleziony w tym grobie dowodzi, że trzebiono tu zarośla 
na obszarach podmokłych, łąkowych, na których prawdopodobnie po wy
paleniu poszycia uprawiano zboża. Stosunkowo mała wydajność części 
pracującej tej radlicy zmuszała najprawdopodobniej do orki krzyżowej, 
wykonywanej jednak bardzo płytko, co przypuszczalnie powodowało od
bijanie co roku ćhwastów wieloletnich, które nie przyczyniały się do po
lepszenia urodzajów". Oczywiście, stan badań nie zezwala jeszcze na usta

lenie, jaka była ówczesna wydajność w produkcji ziarna wśród plemion 
jaćwieskich. Można jednak zaryzykować twierdzenie, że była ona sto
sunkowo niewielka. Ogólna ilość wyhodowanego ziarna mogla zaspokoić 
potrzeby własne, tj. jednej rodziny, ale na pewno ten produkt nie stano
wił jeszcze środka wymiany międzyplemiennej. Oczywiście, są to tylko 
nasze supozycje, oparte na kruchych i niedostatecznych przesłankach, 
które wymagają dalszych danych źródłowych uzyskanych drogą badań 
archeologicznych. 

Należy przypuszczać, że większą wartość dla ekonomiki ówczesnych 
plemion miała - przynajmniej w pierwszych wiekach n. ery - hodowla 
zwierząt. Według starych tradycji była ona na Suwalszczyźnie podsta-

39 A. K o ś c i k, Ziarna zbóż ... , o.c., str. 211. 
40 J. A n t o  n i e  w i-cz, Odkrycie grobu rolnika jaćwieskiego z narzędziami pro

dukcji z okresu rzymskiego, „Rocznik Białostocki'', t. III (1962), str. 205-220 oraz 
t e  n ż e, Radlica łopatkowa okresu rzymskiego z północnej Polski, „Kwartalnik 
IHKM", t. X (1962), str. 595-599; T. D z i e r ż y  k r  a y - R o  g a I s k  i, Analiza kości 
z grobu rolnika jaćwieskiego z okresu rzymskiego ze Szwajcarii pod Suwałkami, 
„Rocznik Białostocki", t. III (1962), str. 225-232. Znaczenie tego odkrycia dla rol
nictwa bałtyjskiego po raz pierwszy podswnowała: P. D u  n d u l i e  n e, Zemdir
byste Lietuvoje, Wilno 1963, str. 28, a także M. G i m b u s, The Balts, LondYn 
1963, str. 114 oraz ryc. 38. 

41 P. K u  I i k a  u s k a  s, Kai kurie archeologiniai duomenys apie seniausisai Lie
tuvos TSR territorijoje angitus javus, „Lietuvos TSR Mokslu Akademijos Darbai", 
t. I (1955), str. 83 oraz A. P. R a s  i n S, Sorjaki archieologiczeskogo ziernowogo ma
tieriała kak pokaziatel sistemy zemledielija w Łatwii w XIII w. n.e„ „Dokłady na
ucznoj konferencii po zaszczitie rastienij", Wilno 1959, str. 369 i n. 

,. 
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wową i główną formą gospodarki42. Istnienie tych starych tradycji hodow
lanych poświadcza nam występowanie na' wielu cmentarzyskach w jać
wieskich grobach szkieletowych czaszek zwierząt (owiec i świń). Przy
puszczalnie miało to charakter sakralnokultowy. Obok tych dwóch ga
tunków zwierząt wypasanych po lasach (świnie po dąbrowach) i enkla· 
wach łąkowa-bagiennych domyślać się należy hodowli tarpanów - ma
łych koników leśnych, które służyły nie tylko jako siła pociągowa w czyn
nościach gospodarczych, ale także jako zwierzęta rzeźne, których mięso 
miało duże znaczenie dla ówczesnych ludzi. Motyw zresztą tego zwierzęcia 
uwidoczniony jest na naczyniu znalezionym na cmentarzu w Raczkach 
pow. Suwałki43 oraz na kilku naczyniach z cment.arzyska w Kruglankach 
pow. Węgorzewo«. Trudno jednak już dziś przesądzać definitywnie, jaka 
była struktura stada u plemion jaćwieskich w pierwszych wiekach n.e. 
w stosunku do okresów późniejszych. Sądząc jednak dość powierzchow
nie po występowaniu charakterystycznych zapinek z główkami rogatego 
bydła na obszarze moreny mazurskiej'" możemy przypuszczać, że hodowla 
bydła mlecznego odgrywała także dużą rolę wśród plemion zachodnio
bałtyjskich, a w tym także plemion jaćwieskich. Ponieważ jednak klimat 
Suwalszczyzny cechują surowe zimy - do czasu odkrycia metodą 
archeologiczną pomieszczeń dla bydła pod dachem w osadach jaćwieskich 
z okresu rzymskiego - nie jesteśmy w stanie sprecyzować bliżej liczeb
ność bydła rogatego w stosunku do innych gatunków zwierząt domowych. 
Niewątpliwie musiały w ciągIPwieków następować przemiany w strnktu
rze stada w kierunku ekonomicznie opłacalnym, w zależności od lokalnych 
warunków ekologicznych i zależnie od liczebności grup ludzkich, gospoda
rujących poszczególnymi stadami. Z drugiej strony, jak wiemy, zarówno 
prymitywna owca oraz tarpan na okres zimowy pomieszczeń ochronnych 
nie potrzebują i stąd widoczna, jak się zdaje, przodująca rola tych dwóch 
gatunków, poświadczona bardzo wyraźnie dotąd metodą archeologiczną. 
,Jeśli chodzi o świnię, to z racji jej niewielkiego wzrostu żyła ona wśród 
ludzi lub w niewielkich, prymitywnych pomieszczeniach; ulokowanych 
obok chat, i nie wymagała budowy dużych i przestronnych pomieszczeń, 
potrzebnych krowie. Jest rzeczą przyszłych badań ustalić strukturę stada 
poszczególnych plemion jaćwieskich i jej zmian na przestrzeni wieków. 

!!2 Ińnego zdania jest J. O k  u 1 i c z, Por.: Sprawozdanie z badań przeprowadzo
nych w 1958 r . ... 1 o.c., str. 88. Niejako kompromisowe stanowisko w tym zakresie 
zajmuje J. J a s k a n i s  w pracy: Badania archeologicme w woj. białostockim ... „ 

oc., str. 112 - choć jak się zdaje przychyla się do poglądów reprezentOW"'allYCh 
przeze mnie już w 1958 r. Por. J. A n t o  n i e  w i c z, Wyniki dotychczasowych ba
dań.„, o.c„ str. 3-4, 8 oraz 10. 

41 W. L a  B a  u m e  u. W. G r  o n a u, Das Griiberfeld von Raczki, „Altpreussen'' 
t. V (1941), str. 59---{Jl. 

44 W. G a  e r  t e. Urgeschichte Ostpreussens, Królewiec 1929, ryc. 122. 
44 M. S c  h m  i e  d e  h e  I m, Fi buły s byczaczej g6łowkoj pierwoj połowiny I tys. 

n. e. z mazurskogo poozierija, ,;Swiatowit'', t. xxry (1962), str . . 335-341. 
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Ryc. 12, S z w a j c a r i a, pow. Suw,ałki. Grób „rolnika" jaćwieskiego z koserem oraz radlicą łopatkową - obok 
ws:iystkie przedmioty znalezione w tym*e grobie. 
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Niniejsze uwagi należy traktować jako pe.wne zagajenie dyskusji nad tym 
problemem z uwagi na wyrywkowy jeszcze stan źródeł archeologicznych. 

Podsumowując te spostrzeżenia na temat gospodarki grup ludzkich, 
które bytowały w okresie rzymskim i wędrówek ludów na Suwalszczyź
nie (Il-VI w.n.e.), wypada zauważyć, że nie sposób jeszcze dokładnie 
i bezspornie scharakteryzować podstawy gospodarki ludności jaćwieskiej 

· w  tym rejonie. Nie potrafimy bowiem - mimo stwierdzenia istnienia rol
nictwa ornego już w pierwszych wiekach naszej ery - stwierdzić, która 
dziedzina rolnictwa przeważała w tej części strefy leśnej w poszczegól
nych okresach, tzn. hodowla zwierząt czy rolnictwo orne. Chodzi bowiem 
o bezsporne ustalenie daty powstania ewentualnej przewagi produkcji 
uprawowej nad hodowlaną pod względem o g ó 1 n e j  w a r t o ś c i  wy
produkowanego dobra konsumpcyjnego dla własnego spożycia i do wy
miany wśród poszczególnych plemion jaćwieskich i ogólnie zachodnio
bałtyjskich w starożytności. Nie trzeba chyba dodawać, że sprawy te 
kształtowały się odmiennie w poszczególnych poziomach chronologicz
nych, a także przestrzennie w zależności od charakteru regionalnego po
szcz�gólnych ekumen rodowo-plemiennych. Domyślać się jedynie możemy, 
że punktem wyjściowym rozwoju gospodarki plemion jaćwieskich była 
hodowla zwierząt, z czasem zaś coraz ważniejszą rolę zaczęła odgrywać 
produkcja ziarna, przy czym nie należy przypuszczać, że hodowla zwie
rząt była ustępującym kierunkiem gospodarki na rzecz tej drugiej dzie
dziny. Tak być nie mogło i nie było już choćby dlatego, że specyficzne 
warunki klimatyczne Suwalszczyzny przy braku intensywnego nawożenia 
i prymitywnych narzędziach uprawy w okresie starozytnym nie zezwalały 
na produkcję ziarna w takich ilościach, aby mogła ona· dawać naci wyżki 
do: wymiany międzyrodowej lub międzyplemiennej. Dlatego też należy 
sądzić, że czynnik ten był faktorem hamującym postęp produkcji .�rna 
u plemion jaćwieskich na rzecz hodowli, która niewątpliwie w_ szybkim 
czasie te nadwyżki stwarzała. Pragnę dodać, że możliwość uzyskania 
w szybkim tempie nadwyżek produkcyjnych jest nawet u współczesnych 
ludów prymitywnych bardzo ceniona, gdyż daje to okazję do przyswajania 
sobie w szybszym tempie no'wych wytworów i zdobyczy cywilizacyjnych, 
które przychodzą z zewnątrz w drodze wymiany. Analogicznie musiało 
być u plemion jaćwieskich w starożytności, czego przykładem są różno
rakie importy z dalekich stron Europy, które wędrowały z rąk do rąk, 
nim znalazły się w posiadaniu arystokracji plemiennej jaćwieskiej w dro
dze zdobyczy wojennej lub wymiany. Jest rzeczą niewątpliwą, że hodowla 
zwierząt zawsze przysparzała wcześniej produktu dodatkowego niż upra
wa ziemi. Za powyższym świadczą także przykłady z doby współczesnej, 
jakkolwiek odległa starożytność i chwila obecna stanowią nieporówny
walne warunki ekonomiczne. Do dziś jeszcze zarówno na Warmii i Ma-
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zurach, jak i na Suwalszczyźnie hodowla bydła jest najbardziej opłacalna 
ekonomicznie z uwagi na mało urodzajne, lekkie ziemie i duże partie 
użytków zielonych. 

* 

* * 

Oto w największym skrócie �referowane wyniki naszych badań na 
Suwalszczyźnie, których bilans można zamknąć dużą ilością opublikowa
nych prac materiałowjch, przyczynków oraz prób ujęć syntetycznych, 
bardziej lub· mniej poprawnych (ryc. 13). Wychwytując metodą archeolo
giczną dzieje Jaćwieży od pierwszych wieków n.e. aż po początki kształ
towania się zalążków pierwszych układów wczesnofeudalnych w VII wie
ku, nie zastanowiliśmy się jeszcze na tych łamach, jakie miejsce zajmują 

TH E J ,  a 2 v A "  1 o N 1 E w 1 c 2 

SUDDVIANS 

Ryc. 13. Winieta wydawnictwa w jęz. angielskim o wynikach badań 
nad Jaćwieżą na obszarze Suwalszczyzny, wydana specjalnie na „VI Mię
dzynarodowy Kongres Nauk Pre- i Protohistorycznych w Rzymie", 
który się odbył w 1962 r. z udziałem członków Kompleksowej Ekspe-

dycji Jaćwieskiej Białostockiego Towarzystwa Naukowego. 

te zjawiska w stosunku do innych, leżących na zachód lub wschód od 
dorzecza Czarnej Hańczy. Bowiem zarówno na wschód od doliny Wielkich 
Jezior Mazurskich, jak i w rejonie środkowego biegu Niemna spotykamy 
ślady podobnego osadnictwa, dawniej lub niedawno poznanego dzięki ba
daniom archeologicznym. 

Nie będziemy w tym miejscu wdawać się w ocenę tych zjawisk przez 
wyróżnianie cech w zakresie kultury materialnej lub zjawisk z dziedziny 
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nadbudowy, widocznych na podstawie form pochówków. Nie to będzie 
przedmiotem naszych dociekań. Chcemy natomiast sprecyzować w miarę 
dokładnie, jak daleko pozwala na to stan badań, co reprezentują grupy 
plemienne, wykryte przez nas na obszarze dorzecza Czarnej Hańczy, 
w stosunku do wielkiego terytorium, zamkniętego od wschodu łukiem 
Niemna, od zachodu zaś linią Wielkich Jezior Mazurskich. Zdajemy sobie 
sprawę, że jest to pytanie nie tylko ambitne, ale i trudne do sprecyzowa
nia. Sądzimy jednak, że nie możemy pozostawić bez odpowiedzi czytelnika 
z Suwalszczyzny, który od lat śledził nasze wysiłki w terenie, których 
rezultatem jest ten jeszcze niestety niepełny, jakby zawieszony w po
wietrzu, ogólny obraz osadnictwa, mozolnie zbudowany na podstawie fak
tów, od lat wyrywanych suwalskiej ziemi z jej łona. 

Jasną jest rzeczą, że zaobserwowane centrum plemienne w rejonie 
Szwajcaria-Osinki (ryc. 7) oraz inne ślady osadnictwa dotychczas wy
kryte na terenie powiatu są tylko jednym z wielu ogniw łańcucha dotąd 
nie rozeznanego tak dokładnie, jak to my uczyniliśmy w rejonie dorzecza 
Czarnej Hańczy w ubiegłym dziesięcioleciu (ryc. 8). Dotychczas jednak 
ujawnione przez naukę poszczególne, wyrwane z kontekstu ogólnego 
ogniwa osadnictwa w rejonie Gołdapi, Augustowa czy Ełku zdają się 
wskazywać na istnienie podobnych grup plemiennych, połączonych 
w zgrupowania rodowo-rodzinne, które jednak zarówno w zakresie pew
nych cech kultury materialnej, jak i w dziedzinie obrządku pogrzebowego 
wykazują cechy wspólne, ale też i odrębności. Te cechy wspólne i odręb
ności są wynikiem procesów integracyjnych i dezintegracyjnych obu 
przeciwstawnych sobie tendencji, które wynikały z różnych oddziaływań 
i lokalnych różnic podłoża naturalnego, wielkości gromad ludzkich i pa
nujących wewnątrz ich zwyczajów, wpływów kulturowych, więzi i świa
domości społecznej. Grupy te, oddalone od siebie na tej ogromnej prze
strzeni (przy ówczesnych Warunkach transportu co najmniej 5 dni podróży 
licząc od Wielkich Jezior do brzegów środkowego Niemna), powoli prze
żywały tendencje unifikacyjne, których rezultatem było powstanie 
względnie jednolitego obszaru kulturowego wczesnośredniowiecznej Jać
wieży. Proces ten najprawdopodobniej rozpoczął się na przełomie VI 
i VII wieku, choć jego pierwsze oznaki można już zaobserwować w końcu 
V wieku, gdy w dorzeczu Czarnej Hańczy nastąpił znamienny proces 
porzucania dotychczas użytkowanych cmentarzysk i zakładania nowych 
na surowym korzeniu (Prudziszki, Bliwinowo, Wołownia, Nieszki, Krzy
wólka, Podwysokie itd.). Czy jednak proces unifikacyjny szedł drogą 
prostą do wytkniętego celu, tzn. do zespolenia grup rodowo-rodzinnych 
i plemiennych w jedną całość - wydaje się wątpliwe, jak śv;iadczą o tym · 



PRADZIEJE SUWALSZCZYZNY 41 

dane historyczne. Niestety, przebieg procesu historycznego nie dokonuje 
się wzdłuż linii prostej, lecz idzie zygzakami, a naszym celem jest wychwy
cenie tylko ogólnych, postępowych jego tendencji na przestrzeni wieków. 

VI. Okres wczesnośredniowieczny (VII-XII w.n.e.) 

Początek okresu wczesnośredniowiecznego na obszarze Suwalszczyzny 
nie został jasno dotąd sprecyzowany jakkolwiek posiadamy pewne po
szlaki świadczące o przetrwaniu do tego okresu form osadniczych z okresu 

1-grodl/M«T 2-„GóruXakle/na" J-„Gfra 
r,mentama"' 4-()30dq olwortrr (+) 

Ryc. 14. S z u r  p i ł y, pow. Suwałki. Lokalizacja zabytkowych obiektów zespołu 
osadniczego w Szurpiłach. 

wędrówek ludów. Namacalnym tego dowodem są dwa cmentarzyska kur
hanowe odkryte w Krzywólce46 i Suchodołach47, których inwentarz wska
zuje na ich trwanie co najmniej do połowy VII wieku lub nawet i dłużej. 
Trzeba tu jednak zauważyć,

· 
że · osadnictwo w swych tradycyjnych for

mach trwa chyba tu dłużej najdalej do końca VII wieku i potem urywa 
się całkowicie. Oczywiście nie wiemy, jakie były tego przyczyny, ale przy
puszczać należy, że mamy tu do czynienia z powstaniem nowych · form 
jakościowych w organizacji produkcj( wewnątrzplemiennej, przejściem do 
wyższych form życia zbiorowego, jakie rodził kiełkujący feudalizm. Nastą
piły też wtenczas najprawdopodobniej przesunięcia osadnicze na terenie 
Suwalszczyzny. i nie może chyba ulegać wątpliwości, że dotychczasowa 
siedziba „książęca" w Osinkach zostaje przynajmniej w V lub na prze-

45 D. -J a s k a_ n i s, Cmentarzysko kurhanowe w miejsc. Krzywólka, pow. Suwał
ki, „Rocznik Białostocki", t. IV (1963), str. 279-307. 

47 M. K-a c z y ń s k i, Cmentarzysko kurhanowe w VII w. n. e. w miejsc. Sucho
doły, pow. Suwałki. „Wiadomości Archeologiczne". t. XXV (1958), str. 149-152. 
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łomie VI na VII wiek opuszczona. Gdzie powstaje w tym czasie nowe 
centrum plemienne w dorzeczu Czarnej Hańczy, wiążąco odpowiedzieć 
jeszcze nie sposób. Domyślać się jedynie wypada, że już w tym okresie 
lub stuleciach następnych zostało ono przeniesione w rejon Szurpił. Już 
w poprzednim okresie rozwijało się tu bujnie osadnictwo, czego dowodem 
liczne cmentarzyska przez nas zbadane pośpiesznie przed zniszczeniem•8• 
Być może, że w tym rejonie lokuje się punkt ciężkości w okresie następ
nym, na co posiadamy małe, skromne dopiero sygnały (ryc. 14). Jest nim 
odkryta w XIX wieku na grodzisku w Szurpiłach lub jego otoczeniu brą
zowa zapinka ze zgrubiałymi końcami, datowana dopiero na X - XI w. 
n. e.49• Dalszymi sygnałami będą ślady bujnego osadnictwa podgrodowego 
u podnóża grodziska, a w tym otwarta osada zw. „Targowiskiem"50 z typo
wą ceramiką typu „mazowieckiego" z XI - XII wieku51• Wreszcie na tzw. 
„Górze Cmentarnej" mamy poświadczone archeologicznie istnienie cmen
tarzyska wczesnośredniowiecznego52 oraz inne fakty dotąd nie opubliko
wane przez T. Ż u r o w s k i e  g 053, który tutaj przeprowadzał badania 
typu wstępnego, sondażowego w latach 1959/61 poprzedzające etap badań 
planowych, które należałoby podjąć w przyszłości54. 

Jak czytelnik łatwo zauważy, przytoczone tu fakty z początku II tys. 
n. e. nie są powiązane w logiczną całość z ostatnimi ogniwami osadnictwa 
jaćwieskiego, które datujemy na VII wiek. Cały więc okres między VII 
a X lub XI wiekiem jest dotąd dla nas ogromną niewiadomą, którą może
my dopiero rozwikłać z chwilą podjęcia systematycznych badań obejmu
jących i ten okres pradziejów powiatu suwalskiego. Ponieważ jednak ple
miona jaćwieskie ukazują się w źródłach ruskich już dowodnie pod koniec 
X wieku65, należy sądzić, że i Suwalszczyzna w tym czasie była zasiedlona 
i zespół plemienny tutaj mieszkający miały swój wymierny udział w za
pisaniu tej .daty przez kronikarza ruskiego. Oczywiście aby . mogło dojść 
do tego, musiało tu istnieć osadnictwo wcieśniejsze, które uda się w przy
szłości \Y)'kryć met,odą archeologiczną. Podjęcie tych badań uwypukli tak
że z pewn.ością rolę kompleksu osadniczego w rejonie Szurpił, przypusz-

ta T. .ż u r o w s k i, Sprawozdanie z badań cmentarzysk kurhanowych we wsi 
Szurpiły; pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne", t. 25 (1958), str. 107-130, 
Tenże. Sprawozdanie z badań w 1957 roku cmentarzyska kurhanowego na stano
wisku 2 we wsi Szurpiły, pow. Suwalki, T a m i e, t. 27 (1961), str. 58-82. 

fa A. B u d z y ń s k i, Poszukiwania archeologiczne w b. gub. augustowskiej, „Bi
blioteka Warszawska", t. I (1871), str. 234-253, 1 tabl. 

50 M. K a  c z y ń  s k i, Osada wczesnośredniowieczna w miejsc. Targowisko, pow. 
Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne", t. XXII (1955), str. 368-369. si J. A n t o n i e w i c z, Pfis�vek k'problemu vlivft zśpadnych Slovanll na 
hrin!!ifstvi Prus-O., „Vznik a po!!atky Slovan6" t. II (1958), str. 211 oraz 218. 

52 J. A n t o  n i e  w i c z, Ciekawe naczynie z miejsc. Szurpiły, pow. Suwałki, 
„Wiadomości Archeologiczne" t. XXII (1955), str. 369-370. 

n Por. sprawozdanie z badań w Szurpiłach T. ·żurowskiego (powielone). 
5ł J. A n t o n i e w i c z, Problemy i potrzeby badań archeologicznych na ziemiach 

północno-wschodnich Polski, „Acta Bal tico-Slavica", t. (1964) str. 23. 
ss Poviest' vriemiennt1ch. let, Moskwa 1950, tom. 1. 



Ryc. 15. S ż u r  p i ł y, pow. Suwałki. Widok na „Górę Zamkową" w Szurpiłach od 
strony jez. Tchlic:z:ysko - u dołu fragment południowego wału grodziska w Szur

piłacb, widziany od strony majdanu. 
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czalnego centrum plemiennego grup ludzkich mies:r.kających w rejonie 
Czarnej Hańczy. Ten najvdększy w tym rejonie obiekt osadniczy z okre
su wczesnośredniowiecznego, doskonale ulokowany pod względem strate
gicznym, posiada zachowane niestety dość późne dane źródłowe, bo pocho
dzące dopiero z 1425 roku••, zaś z 12.73 roku znane jest imię księcia jać
wieskiego pod nazwą S z i u r p a, którego związek z naszym obiektem, 
na razie nie jest pewny57• Następne wzmianki o tym zespole osadniczym 
pochodzą z wieków następnych i doniosłość tych wzmianek ma dla nas 
drugorzędne znaczenie, jakkolwiek nie są one bez znaczenia dla języko
znawstwa58. 

Zdajemy sobie sprawę, że kompleks osadniczy w Szurpilach (ryc. 14 
i 15), jeśli trafnie oceniamy go na „centrum" plemienne, był tylko jednym 
z 'Okręgów grodowych Jaćwieży. Obszerne terytorium od Wielkich .Jezior 
mazurskich aż po Niemen miało takich terytoriów około jedenastu, nie-
zależnie od dorzecza górnej Czarnej Hańczy. Jak słusznie zdaje się za
uważył ostatnio w osobnej pracy J. N a 1 e p a  Sudva albo krzyżacka
-duńska Sudovia stanowiła terytorium odrębne od zespołu plemiennego 
Jaćwieży ulokowanego nad Czarną Hańczą. Terytorium to obejmowało 
chyba północną część Suwalszczyzny leżącą dziś w łuku środkowego 
Niemna w rejonie Kalwarii i Wiłkowyszek. Autor ten sądzi, że granica 
między Jaćwingami suwalskimi a Budowami mieszkającymi od nich na 
północ „pokrywała się w ogólnych zarysach z dzisiejszą granicą Suwalsz
czyzny - od Puszczy Rominckiej po bagna i lasy nad rzeką Kirsną (na 

północny wschód od Punska). Nie jest też chyba rzeczą przypadku, że tu 
właśnie, w wymienionej strefie granicznej z republiką litewską „pod mia
steczkiem Wiźajny, znajduje się wieś Sudawskie z okazałym grodzis-
kiem"59. Następne zespoły osadnicze wymienione w źródłach to Dainava 
oraz tajemnicze i różnie lokalizowane plemię Pollexiani. W stosunku do 
tego ostatniego zespołu plemiennego to J. Nalepa sugeruje nam, że była to 
grupa ludzka rozsiedlona w dorzeczu rzeki Ełk i sąsiadująca z Mazowszem. 

Oczywiście wymienione przez tegoż autora Sudoo, Dainove, Pollexia 
oraz Jaćwież suwalska były najprawdopodobniej bardziej znanymi ob
szarami plemiennymi zgrupowania jaćwieskiego. Obok nich występowało 
ich jeszcze więcej, rozmiarami chyba mniejszych, które określane są 
w historiografii jako włosci. Każda taka włość, zwana u kronikarza krzy
żackiego Dusburga terra lub territorium miała określoną organizację po

lityczną i była jednym z ogniw łańcucha osadnictwa jaćwieskiego rozlo
kowanego na obszarze od Wielkich Jezior aż po Niemen i powiązanego 
pod względem politycznym najprawdopodobniej dość luźno. Natomiast 

.;s Cod.ex epistolaris Vitoldi_, Kraków 1882, str. 711. 
" lpatiewskaia Lei-Opis, 872:25, 
58 Por. K. O. F a l  kl Wody wigierskie i huciańskie, studium toponomastyczn� 

Uppsala 1941, str. 210. 
59 J. N a 1 e p a, Jaćwięgowie. Nazwa ! lokalizacja. Białystok 1964 str. 46 i n. 
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należy sądzić, że wszystkie te zespoły plemienne tworzyły w okresie 
wczesnośredniowiecznym dość zwartą jedność kulturową w zakresie obli
cza kultury materialnej oraz języka. Dopiero podjęte przez :zdolnego 
organizatora i dowódcę jaćwieskiego Skomanda próby zjednoczenia tych 
terytoriów plemiennych, być może, doprowadziły do zcalenia niekt-Orych 
włości lub jednostek nadrzędnych, jakimi były poszczególne państewka 
plemienne Sudow6w, Dainowów lub Pollexian. Nie jest nam jednak wia
domy zasięg terytorialny tych wysiłków Skomanda, będącego na dobrej 
drodze do stworzenia średniowiecznego księstwa feudalnego. Zastanawia
jącą tu jednak sprawą jest występowanie na obszarze Suwalszczyzny 
z tego okresu nazw typu Wigry (Wigrańce)!l-0, pod którą słusznie prof. 
K. O. F a  1 k skłonny jest dopatrywać się jakiegoś członu plemiennego 
zasiedziałego w dorzeczu Czarnej H:ańczy. Jaki jest stosunek tego hipo
tetycznego członu do na'zwy plemiennej Jaćwingów także jeszcze wiążąco 
odpowiedzieć trudD.o. W każdym razie nie może chyba ulegać wątpli
wości, że pod nazwą Wigran kryją się resztki ludności bałtyjskiej, po
zostałej po katastrofie politycznej w 1283 roku i ich należy uważać za 
najbardziej stary, autochtoniczny element zamieszkujący od zamierzch
łych czasów obszary Suwalszczyzny. On też najprawdopodobniej przeka
zał przybyłej tu ludności słowiańskiej nazwy miejscowe pochodzenia bał
tyjskiego, które dotrwały do nas w różnych, czę;sto w zeslawizowanych 
postaciach do chwili obecnej na Pojezierzu Suwalskim. 

S::wajea'f'ia pod SuwaUarmi, 
w czerwcu 1964 r. 
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en Są to nazwy miejscowości: Wigrańce koło Berznik pow. Sejny, Czarne Wi
Qrance (dziś Smolany) koło Puńska, Wigrany nad Szeszupą V.l rejonie Wiżajn, wą
wóz Wigry oraz Wigrowa Góra na pograniczu Gilusznika i Raszbola, pow. Suwałki 
i inne. Najważniejszym jednak dowodem jest sfonnulcrwanie opublikowane przez 
K. O. F a  1 k a  Loc. cit, str. S dotyczące półwyspu na jez. Wigry z określeniem „gdzie 
przed tym siedzieli Wigranie"i w których nie bez słuszności należy upatrywać człon 
plemienny W igr an, ludności pochodzenia jaćwieskiego. Por. także co do nazwy 
Wigry (Wigranie) ostatnią wypowiedź J. N a 1 e p y w artykule pt: „Wigry, nazwa 
największego jeziora Jaćwieży'', (w) „Svenska Jatvingiska Expeditionen" nr 1/65, 
str. 17-221 oraz zapisy tego typu na Litwie. Patrz także odnośnie do tej nazwy na 
Litwie publikację: Lietuvos upiq ir cZeru vardynas. Wilno 1963, str. 197. 
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HeH�iB€oC'I"HOti MeC'l'HOC'l'Yt B noseTe CynaJ'Ilt>Vi, npvm:a'AJ!ex.auµfil: K TaK Ha3bmaeMOt1: 

„Ma30B€-o;KoH" ityJibType, CBSł3aHROH c "MJia;n;rneił nJly,n;cKOił (OT_ CTOJlHB:M IlJJy;n;w B0-

3Jie BaprnaBnr) npoMwlllJiemrocTbIO, ,n.aTHponaHHotł J1II'rePC'l'a.z:\l1MOM A_;n:Jiepe,n;a H "ła

c'!'hro MJia,n;n1ero )Ępl1alea. BropbIM npe,u;�IeTOM m Toro l1Jll BCCKOJlhRO paHb!llero 

rrepuo,n;a m>JIJieTCH KOCT$Uf-Oe OC'l'PHe K3 Met:'l'H'OC'filf ilO'I'aIIIHJ'ł, Halł,n;eUHoe n Topt;pe, 
KoTOPoe TJIDOJIOI'J.1"1CCKJI CBH3aHO c CXO}l)1ilmffi KOCT.flRhlMH upe)l.Me'IaMH 'J.13 IlpyccnJ1, 

Hfl.3:&IBaeMh!MH OCTJHłiłM'J.f „nettTemniHCKOro" (OT M!?CTHOCTJ.! IleHTeHKHHbl n CaM:6Ml1) 

TJ1Ila. 3ro ;.a.Ba (;\!J;HHC'I'BeHJ:lblX ItaMH'l'tn:fKa, K<rrópble MOJKHO ,n;aTMpOB3Tb c 3Ha�J1-

Te.JlbaOtł sepHOCTblO KO�M naJie<lJIHTa. 

M�30JI't1Tl1"!ec1Utlł nepHO,'!\ He l13Y"lffJH1 AO CHX nop no.n;po6oo Ha '.f'e'PPHTOpmi 

nOBC'I'a CysaJHOt. He MCKJ'lłO'<ła€"t'cR, «J'I'O CTOSIHKH, JICJKan:(He aa TIOJ!yOCTpOBe ĘM
JKaił:E:hI u H'd BbT-OOJOiX Teppacax peKff illewynhr, (.BOOJie MCCTHOCTH KnewyseK), rrpH

XO)J;JITC.ff na 3TOT nepMO,!\. 

H3 Hec>JilfTJf'1J!CKOI'O nepno,n;a ro::me He ·H:MeeM TO'IlibIX .CJI€'.,D;OB IIOCeJieH'ieCTBa. 

BhlTb M01Ke'l', "faC'I·b ny6mm:OBaHHbIX aaropoM B HaCTOHJ.IJ;eił C'.(a'l'.Łe TOllOPliKOB CJie

�eT llPJ.lf<UfCJIMTh K KYJlbTYpe BOPQHK006pa3HhlX 6oKaJIOB H K K}'JibType IllH)"""JlOBOH 

Kep� Panm1M o6pre31QM l\B3. ronopvura Yf3 MM. Ka::rnBYJ:thKa n ).JpM5po:sa, 6b!Tb 

MO>KeT, c:snaaHLI e KY.nb'!'YPOt1: mapoo6pa3HhIX aM<!Jop. 3noxa ópoll3L1 * pam-tero 
ECJte:Ja TaKLKe He 6bIJla Mcc.netto:satta aa TeppH'!'Opliivt noBeTa CYBUJIKH. ·He MCKmO
'tłae'l'ICJt, TITO eeCKOJihKO KpeMReB.blX T-OnopMKOB H3 M&THOCTH Xym:.Tae:ao H H3 ca

MOro ropo,u;a Cysamrn {y;xH:Qa <l>Hmmo.BCKUH) RBJiffiOTC.II CBH,Il;CTeJibCTBOM n-0ee.rren
"fe<::TBa S1:3 SUQXH 6poH3bI. 

PaHHCJKeJie:Jm.rtł nepno,11, HBJifleTcSI ;irrwe młJ"łeBHhIM. 3,n;ec1> npHHa).tJieJKHT, rro

xa.nytł:, Hencc.rre,n;-oBaanoe ;n;o CHX nop aap:no,n;noe nocCJTeF..11:e Ha o3epe IlepThI B03Jie 

J1etqeB.a1 a TalOKe rroceJieH'iec'DBO, HCCJie)l;yeMoe B TeqeBHe Tpex neT M. K a  vt. 11 n

c K :n M x C€Bepy OT roepa BW"pbr. Boraroe KyJibTy-pHoe co,n,epJKaHłte, OTK,Pb!Toe y no{:(

H02Kbił ropoA,�a B M, JKy6posa�e :a nn:,!le xaT, RM ,ll;Jl.R: xpaaeHIDI 3anacoB, c.ne;qoo 

.me.lle:iooro npoYOBO;rt;·C'Ima M KepaMWiecKoił npo.nyxr:{HH, a TaK:m::e np0',1JJr"KJ..U1H H'3 

�CTIIblX Mł?'rUJIJIOB, CBH)J;CTe.ilbCTByeT O 'l'OMr 'tłT-0, IlQ:.ata."lyfł, TCP'PffTOplOl IlOBeTa 

Cy-Bamnr, npHHa,n;ne:m::aJla K TOMY Me KyJibTypHOMY Kpyry? 'fTO H CXOJ.'t.Hbie rro.ce

JleID1Sl 9TOI'O TKOa Ha BOCTO"llID-Ma3YPCKOft TeppnTOp11M, 0-Irn:-CaHm.Je :a nocne,n,aee 

spe:MH E. A H T o  H e  B '1 q e M B ),PO'Tiłmre Be.llOCTOKCKOM" (TOM II - 1961), 

PM.MCIGI:tł: nepMo,zĘ M nepuo,n; nepeceJI€'H.KB Hapo,ll:O:a (I - VI B13. H. 9.) JOJ":feHbI 

nruue ncero 6Jiaro,n;apn: KOMilJICKCHLJM "KCCJie,ttonaHHSIM, KOTOpble npoHSBO,Zl;RTCH 

,,KOMITJieKCHOA lITBJI>KCKOii 3Kcrre).l;�". UeJihID 9T'KX ttcCJie,n;oBaJrni%, KoTOphle 

npO)l;QJIJKaIOTCH yJKe p;ecJITD JieT, HBJ'IJłe"l'CSI KPOTIOTJUIBC>e peKOH-CTpYKPOBaHHe OTHO
nremfi:ł npOH3BO;zJ;CTBa M ,Zl;BMOrpaqu:NecK}łX OC06CHHOC'l'ett it'I'B1I2KCKMX IIJleMeH 

n I TblC. H, a. CaMJo-H �JleHHO:A: rpyrrrroM lłCCJie,JWiBamibIX ,n.o CJtx nop cro.IIHOK 

ffDJIHIO'I'CH eyprauRbJe MOrJ;f1IblIJ1XH OT III ,ll;{) V BeKa ll. 3. c CKeJieTHblM}i norpe6e

HIDIMH .ff IIOSIBJlillOll.l;JtMKCSI c ·v BCK<i TPynoCox.uraTeJlbHt:Jl,m norpe'ÓCHJ:l:HMH. YMep
llIHX OCHal.QJlJIH noxopoHHbJMH µ;apaMJt B 33.BHCHMOC'l"ff OT rroJia ·YI COizy!UJibHOH no-

3J1l{ID1 tt KJiaJll1 no 6o.nbWe:A: Ttacni. na cmm:e c ro�"loooH, uanpas.n:e1motł K cenepy. 
Jllo60IThITHO IlPH !l'I'OM, YJTQ Ka.Jt MYJKCKHC norpe6e!mH, TaK FI 2KeHCKHe li p;eTCXJre, 
BO MHOI'HX c.rryqaax BQ3Jie IlOX-OI>OHHhIX ,n:apoa fflłeJlH y J1:3rQ.i'IOBbJI "-tepem.:r -OB� 
MJ'IK C.Bm:Ie:J;i, a Ta.KlKC -'MHQ!',!\a ,!I,JHfillłbie KOCTli. Ha,u;o Ui).'lJ:araT&, "-ł'I'O B R:om.i;e IV BeJta 

n B Ha�aJI.e V BeKa sTa KylJh'l"YPJJaJI rpyrm:a nepeueWię-r norpe6anb1Ibrlł OOpsr,u; M ne

pexo,n;HT Bee 6onee u 6onee K Tpynoco.m:wramno y:Mep1u.11x. B xypraHaX, ,n,ampoaaa

HhlX V -- VII seKaMH; HMeeM ym:e ,n;eJIO c- rI-OJIHblM Tpynoc:o:>KHJ'atrneM B BJ1)l;C YPHO
BhlX norpetieHIDi - no HecKOJJbKY JtJIH cru.une ;o;ec1rrxa no.n; O'AHOti x:yprallHo� aa-
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CblllhID. XapaKTepno upu 3TOM, "qTO KOJIJ:rqeCT.BO noxopoHH.hIX ,n;apoB JlBJIReTCSI OliCHb 

H:e3naqHTeJihHLlM IIO cpaaHeilIDO c npeJKHHM rre.ptrO,!l;OM. Anrop IlQ,)J<lraeT, 'G:TO B TOT 
rrepuo-,n; OCHOBHhJM npOH3BO}\CTBe.HahlM KOMIIJielCOOM BHY'J'PH IIJieMeHK ue f5hIJI YlKe 
KOMIIJieKc po,n;OB, -cnn:3aHHbIX KPOOHhIMH y3aMH l1 npOMSBO,!l;CTSeHH.bIMJf Y3JIUMH, HO 
C'I'aÓHJibHaH O,ll;HHO'fliaJI -ceMLH, KO'I'OpaR JłBJU:IJiaCh ym:e caMOCTOR'reJihROJ1 IIPQU3-' 
BOACTBeHHO:ti H ÓH�JIOrJPieCk:O'łt €,!l;YIHHUeJi. STa CCMhf.r B Te'4:e1u1e tteCKOJlbKHX IIOKO„ 
JieHH:H: HCIIOJib'30BUJia Ra,D;eJieuuy10 e:ił I1JIOII:ta;:\h 3eMJH1, J1 OHa KJiaJia CBOJ.fX y;Mepnrr1x 

a o,n;mI icypran. HecKOJII:Jto Win óonee ,n;eCJITKa ce&1e:Hcrn CQCTaBJIRJU1 yJKe ror,n;a 
,n;epeBHIO, BO rJiane KOTOpo:ił CTOHJU1 ,n;epeBeHCKHe CTapeM.nMHł>I, KOTOpb!e B npe,n;e
Jiax acero MorHJihfil1Ka O'l:JI11'łaióTCii óoraThIM norpe6aJibHWM ocuam;eHMCM, qaw;e Bcero 
38KJnO"łaIOI:Q11M Bepxonyro Jioura.i::i;h. Y:Me B 6oJiee pann'ID! ne_p110,n;, 1·0-ecT:b a III
V BB., B MOI'HJihimKe 113 M. illsa:A:�apmr B03Jie CynaJIK Mbl OTKpbL"IH uecKOJibKO „KHR
JKeCKJ1X11 norpeóetrn:W, xa,pax·rep113YI0m;HXcn 6oraTbTM oorpeOanhHLIM ocuallJ.eHMeM, 
r,n;e uaxo�HJDH�b Ta.KlKe rrpe)J; MeTbI, H:MlIOPT'H:poBaHHLie H3 pa3HLIX CTpau :EBpom,1, 
06Hapy1Keirne SITI1X rrpe}\Me'l'OB B rrorpeóeHHHX c óoraTbIM OCHam;G:IHC'M Re I103BO-

. JI.fleT t..'-OMHeBaT:bCn, qTO 3�eCh wMeeM ;ge.."Io c npe,n;cTas11:TeJUIMJ1 nepe,ri:onoH 061n;e
cTnenno:f1: rpyllIIhr, KOTOpaR B MOI%11.&mm:e B M. illaaffiJ;apIDI xoporrn:Jia csoHx )'"Mep
lllMX BMCCTC c -OCHOBHOti rpyrmo.tł npoJ13BO)J;HTe.neJi-seMJiep;e.1Ihr�eo H CKOTOBO)l;OB, 
a '.J.'aKJKe BOOIHOB. 

Pa«:roJio:m:emioe HCf\aJreK-0 OO' MOrMJlbHMKa B M. ill-aatru;apIDI noce"JieHMe c ropo
wrm;erwr B MecTHOCm · OcnHK!Yl npHJie'CJIO 1'(UK€ HJITepeCH1:.re ,u.arnn.re. fopo,n;·Jilll;e ne 
ÓhIJIO, IlOJKaJiyH, IlOCTOHHHO 3aceJieHuoe l1 rro,n;OOuo 'APYl'MM TOI'{) 'I'Hlla HBJ!CllJ1:SłM 
B Jlwrse -OHO ucnomIBJIO ci>ymrn;Kro yóeJIDnr:i;a Ji, 6blT:b Y.!OlKCT, TaK'1te KYJ:tkTOBYIO 
cPYHKqmo; Ha x:pa.ax CKaTG OHO 6LJJrO .or-paJK,J.teuo HeQTOJK,Il;eCTBJICmtO:fł ,n;epeBR:HHOH 
ltOHCTpYKU.MeH, KOTopa.f! rro;n;seprJia>Ch .C01K1KCHlllO. 

Pacrr-OJIOlKeHHOe y no;n;HOLRhH ropo,ąm.Ita noce.nt:HSie o6aapy":>K11Eae:r )\Be cPa3bl 
noceJieH"!ecrna. De:pBaH ćl>a3a s:rsJIBl?'I'CH c-onpeMerruoli ,u;pearre�1 cKeJI€THhlM no
rpeóermHM JO IrepHO,D;a, KOI')\a B MOrHJ'IbHHKe B M. IlIBaiłr{apHJI ern;e He 6hIJIO „�KllR

JKeCKJ1:X'1 norpe6eHJflł. BTOpaH cPa3a SłBJIHeTCii COBpeM€RHOH ,,KHID.KecKI.fM" rrorpe
Oeu:WHM, 11 H3 3TOro n_peM-eHM o6napymeHhI M1roro-.::rncJieHHn1e -Hllt!ht {J;JIE xpaaeHHH 
3epHa, KO'l"OPhie ObrJIJ! pacnoJI01KCHbl {J;ÓBOJihHO peryJTHpHO B rrpe,u;eJiax IIOCCJI€Hl1.fl, 
H OW1 rpymrHpOBam!-Ch rrpeJ1MY'Il.(ecTBeHHo y IIOJ{HOJKhH ropop;IDlJ,a. Haił,n;emtble 3ep
Ha c.rre,n;yror:qHX XJiet50:s : IIIllelrnl\Pl, J'f'!MeHRi a TaB:Jke MlIOTOLlHCJICHHbie C'Oprrw:e Tpaur.T 
BM€CTe c HJ1MJ1 CB�e'reJibC'DBYIOT o 3epHOBOM x-0311tłcTBe -n TOT nepHO,?\ Bp€MeiJJ.1. 
3Tl-1'. ,n;rurabre -11!07\'l'BePJKAael:' 'NlKJK€ C"I<łCTJIYIBOe OTKpLITłle nm'pe6eID1R MY:łłPmB:bI B03ff 
paeTOM OKiOJIO 25-30 Jit'T c Jipo'ł1'3BOf\CT'BeHHhIMM opy,n;l1.HMM, r4: oco5enao naHAt:HBbn1 

BCCJI006_pa3IIhlft napaJibllHK .J1 '  cepn. 0T-H0CK'reJlhfIO 'HeóOJibIIIaR rrpOJ13BO,D;HTehHOCTb 
pa5oTaiorn;ett ą:aCTu 3T'Oro napaJihHKKa- rrpHHy�aJia no sceff aepoRTH�'I"J1: K Kpe
CTOBoft naXOTe, COBepmaeM-o:fł, O;D;HaK-0, 0'l-Iem. uernyóOKO, liTO nepOHTHO C'ibJJfO Bbl-
3B8IIO MCTpet5JieuueM e;m:ero,ĘHO MIIOrQJI€TH11X copHHKOB. 3TJI YCJIOBlliI He Il-03BOJiffJii1 
0'1€BI1.)tłl0 na HHTCHCl1:CPMKat:i;l1IO 3epH-OBbIX KYJihTy:P, K.OTOphle 6bIJIJ1 pa3Be,n;eHhr :tra 
.11yroBhIX npoCTpaHCTBa:x IIOCJie O'G:HrrteHM:R MX OT 3apocJiefi:, paCIIOJIOlKeHHhIX BÓJI ITTM 
CTOSJTU1X Jim! 'J'e:K�X BOA. 

ABTOP :troJiaraer, 'łTO IlOMJW(l HCCOMHeHHOrO Pac.ttp0C'l'paHeIDl.f! sepHOBhIX KYJJb
Typ, 6oJihuree 3Haąeane ,n;JIH SKOll'OMUKli ror,n;aru:HHX nneMeu HMeJio B ,ZĘaJihrretłnłe� 
CKOTOSO{\CTBO. ABrop H€ rrpe.n;pemaeT OKOH'łaTeJihHO, KaKOBa e TOT nepY.tO,ll MOrJia 
5brl'b CTE>YKTY:Pil CTa,na y J1:CCJIC{J,yeMbIX o6w:ecTJ3eHHOCTe�. O,n;uaKo OH ;n;yMaeT, �o 

B Te:<ł:CHJte CTOJI� ,!l;0..'11Klłhl 6bL-'IH RaCTYJlaTb nepe:weH.hl B .CTPYK'l'Y!)e CT� B Ha
rrpaunemiM 3Kf�ecl01: I?ipOrpecCMBHbIX M OIIJ!a":llf.BaIOI:ItMXCH no 3ltOliOJ.-1JftieCKMM 
coo6pIDKemtRM. 

B ;;i;am.ueAmeM anTOp B uacTOfin\eM Tµy;n;e pacoraTPJ1'0aeT OTKP:t:•IT'h!e cne,ri:hl paH-
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ireą:>eo,n;aJinnoro (panHecpe'AueneKOBOt'O) noceJieW1ecTBa Ha ttcCJte,n;yeMo:t! TeppHTop1111. 

On noJiaraeT, -ą:ro JJ:O. Kom:i;a VII BeKa 3,n;ecn ooxp-8.HHJI<:lC:c 6e3 l13MeHeIDffi rroceJien
qecm0;, cyu�ecTBOB"anmee c nepsbrx ne«:on H. 3. BM€CTO Toro n naqa,ne VIII ees:a 
OÓHapYJKHBaIQT'CH 3.U,:t'CL KaKili.C-'00, )\>() C'HX !JOP H€YJiiOBHMbie nepeMeHhI, KO'OOpble 
noKaM€CT He y,n;oCT-OneparoTCH apxeOJiomqecKHJ.t MarepuanOM. Ilepnhle cnep;w noce„ 
JICH'<ICCTBa B 6oJII:,lll€M MaCIIlTa6e llO.R:BJiłllOTC:R JIUUI& B X - XI BB. B pa.MOHC MCCTHO

CTJ.i IIIyprmnhl, QTKY.n;a Mhl 3HaeM cJie,n;nr KPYIIHOro rroceJieJMecn:oro KOMimeKca. 
AinTOP oóparu;ae:r BHHMaHHC Ha 'l'-0, JtaKOBa 6hIJia 'POJ'lb ,t\aRHOl'O' ll.1ICMemioro l\ClITpa 
Ha cpoae H3BeC'I'HbIX HCTOp1'P3:ec:KJ:łX co6hlTHft, CTPCMHBlllHXCH OÓ'bC}'.l;HHHT.b BCC H'l'lUilK

cirn:e 3€MJIK ;g o.n;HII TIO.ft:Jfl'H'łCCtom: -0pra.Hl1.3M no;n; PYKOBO):\CT\BQM CKOMUHµ;a. KpoMe 
Toro aBTOp ·CTUBHT Bt:mp:OOITCJiblłbtił 3Ba.X OTHOCHTeJ.IbHO poJIM, XaKYIO B 3TOM KO.M

IIJieKCC CbJ:rpaJJo JITBfll'KCK-Oe n:.n:eMelmoe 3BCHO no'A Ha3BaHJ1eM HBHrpa.He", KOTOpoe 
rrepeHecJio IIO."llfl'KqCCJcyIO KaT'aCTpotj,:>y HTBB3H B 1283 roj!.y H 'Aa2KC YJ'.\OCTOBCpa:e-TCSI 

Il03)\Hecpe,AHeBeKOBldMH nKChMCHHbl.Ml'.f HCT-OlłHHK(;lMH. 

S U M M  A R Y  

At the beginning, the author discusses the oldest traces of man in the Suwałki 
region, which, so far, have not been studied by modem archaeological methods by 
speciallsts interested in the Epipalaeolithic period, Contrary to the territory of the 
former East Prussia, where numerous traces of human occupation were "verified" 
by pollen analyses� the Suwałki region was explored only by amateurs, chiefly at 
the transition of the 19th and 20th centuries and in the period between the two 
World Wars. That is why the only dating indicator for flint workshops there is a 
flint arrow-point from an unknown place in the Suv.tałkl district. It belongs to the 
so-called 11Masovian type'\ connected with the younger Płudy industry (Płudy -
the nam.e of an archaeological site near Warsaw)� and dated to the interstadium of 
AllerOd and to the part of the younger Drias. The other object from that or a little 
earlier periods is a bone blade f!'om Potasznia, found in a pit-bog, connected typo
logically with similar bone objects from Prussia. Those objects are called: bla des 
of the Pentekiny type (the name of a place in Sambia). These are the only two finds 
which can be dated to the end of the Ep!palaeolithic. 

The mesolithic period is not exactly known in the Suwałki region, lt is possible: 
that archaeological sites, situated on the Wiżajny peninsula and on high tarraces of 
the Sz;eszupa river near Kleszczówek, are dating from that period. 

No distinct traces of neollthic settlements were discovered there either. It may 
be that somi celts� described by the author in this article, can be assigned to the 
Funnel Bcaker and to the Corded Pottery cultures. Two celts from Krz:ywólka and 
Dąbrowa are probably oonnected with the Globular Amphorae culture. The Bronze 
Age objects do not appear in the Suwałki either. A few stone celts from Hultajewo 
and from the town of Suwałki might perhaps be regarded as an evidence of the 
Bronz:e Age settlements, 

The early Iron Age is b:etter known. A settlement on the Pierty Lake near Lesz

czewo, not excavated so far, and a settlement which M. K a c z y ń s k i  was t?Xamin
ing for three years� at Żubronajcie, to the north of the Wigry Lake, might be assign
ed to that Age. Huts� siorage pits, traces of iron-smelti.ng, of pottery making and 
coloured metals - working, discovered at the footing of the Żubronajcie earthwork, 
give evidence of the facl the territory of the Suwalkj distriet probably belonged to 
the same c:ultural circle as similar settlements of this type in the East Mazurian 
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territory; (these scttleruents were discussed by J. A n t o  n i e  w i c z  in vol. II of 
„Rocznik Białostocki" �·� 1961). 

The Roman and the Great Migration periods (from the lst to the 6th centuries) 
are known best, owing to the collective research carried on by the Sudovian Com
plex Expedition� The purpose of these examinations, carr�d on for 10 years, has 
been to recons.truct the relations of production and the demographic features of the 
Sudovian tribes in the first millenium of our era. The most numerous group of 

archaelogical sites there is that of cemeteries consisting of barrows, dated to the 
period from the 3rd to the 5th eenturies and containing inhumations as well as cre
mations (the latter appeared in the 5th century}. Grave-goods were offered to the 
dead according to their sex and social standing. The dead we:re u.c;ually put on their 
back:s witp. their heads oriented northwards. It is interesting that, besides grave
-goods, skulls of sheep and swines (sometimes even their long bones), were discover
ed in many, both male and female, as well as in children's graves. We may suppose 
that that cultural group changes their burial rite into that of cremation which carne 
into more and more common use at the end of the 4th and at the beginning of the 
5th e:enturies, In barrows, dated to the period from the 5th to thę 7th centuries, we 
may observe a few or severa! cre�tion burials covered with one mound; we a.re 
dealing here with a complete cremation rite, It is charaeteristic that �he number of 
grave-goods, when compared with that of the previous period is minimal. The 
author is of the opinion that, in that period, the basie productive group in the tribe 
was not a group of clans joined by ties of blood a·nd production, but a single family 
that became an independent productive and biological unit. lt was the family thatt 
during a fe�'łl generations, u-tilized the area alloted to them, and buried their dead 
members in one common barrow. A few or several families constitued village Po
pulation, headed by �'the elders" whose existence is evidenced by richly furnished 
graves; in many of them horses were found. Several �'ducal" graves, dating from 
the earlier period, i.e. from the 3rd-5th centUries, and richly furnished, even with 
objects brought from various part of Europe, were discovered � the Szwajcaria 
cemetery in the Suwałki district. The occurrence of these obj�ts in richly furnished 
graves confirms our suPosition that the representatives of the highest social group 
were buried there, Not only that group but also those of farmers, s:toek-breeders and 
warriors buried their dead in the Szwajcaria -;::emetery. 

Excavations of a settlement and an earthwork at Osinki, a village, situated not 
far from the Szv.rajcaria cemetery, provided interesting results too. The Osinki earth
work was a place of refuge and, perhaps, also of worship rather than a p€rrnanei.1t 
habitation, sinillarly to others of that type in Lithuania. On the edges of its slope it 
had been fenced with an undefined timber structure which must have been burnt. 

The Osinki settlement, situated at· the footing of the earthwork, showed two 
phases of occupation. The first phase was contemporary with the oldest inhumation 
burials from the period, when there were no nducar' graves in the Szwajcaria ce
metery. The other phase was contemporary with the "ducar• graves; numerous pits 
for spa.re eorn, situated regularly within this settlement and grouped chiefly at the 
footing of the earthwork, should be as:signed to this phase. Wheat and harley grains 
and many weed seeds,. found there, give evidence of the cultivation of the cereals. 
These data are also confirrned by the discovery of a grave of a man, aged 25--30, 
containing implements, such as a tanged plough-share and a knife for .cutting 
bushes1 as grave-goods. As the cutting capacity of- the working part of this plough� 
-share was rather low, a shallow cross-ploughing was probably in use and therefore 
weeds were growing every year afresh. Such conditions, of course, were unfavourable 

• 
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for the development of the cultivation of cereals ,which were sown on cleared 
meadows near stagnant and flowing waters. 

The author is of the opinion that, in spite of the undoubtedly developing agri
culture, stock-breeding '\Va& still the most important occupation for the economy oi 
the tribes of those times. The author does not definitively _define vvhat cattle was 
bred by those people, but he assumes that, in the course of time, the more profitable 
raćes must have been kepL. 

Further, the author discusses traces of early feudal (early mediaeval) settlements 
on the territory, examined, He asserts that settlements Iasted there without any 
chan.ges from the first centuries to the end of the 7th century. At the beginning of 
the 8th century, some changes must have taken place there, they are, however, not 
evidenced by archaelogical materials. It was not until the 10-llth centuries that 
rather large settlements appeared. Traces: of such settlements were found in the 
region of Szurpiły. The author makes an attempt at answering two questions: 
1) what was the role of this tribal centre in the light of the well-known historical 
events tending to the rmification of all Sudovian te-.rritories under the reign of 
Skomand as well as 2) what was the role of "the '\Vigranieu tribe who survived the 
political catastroph).- of the Sudovian tribes, which took place in 1263 (there are 
even late mediaeval written sources concerning that tribe). 



JER2'Y WrśNIEWSKI 

DZIEJE OSADNICTWA W POWIECIE SUWALSKIM 
OD XV DO POŁOWY XVII WIEKU 

HcTopmi rroceJiewrecTBa B CJ"'B:3JIKCKOM rroBeTe c XV Be&:a 
no noJion:mry XVII neKa 

The Ilistory of Settlements. in the District of Suwałki � the 15th to middle of the 
17th century 

Wstęp 

Dzieje osadnictwa stanowią główny problem historii powiatu suwal
skiego. Ziemie jego, niegdyś zamieszkane przez Jaćwingów, opustoszały na 
trzy wieki. Porosła na nich puszcza, którą kolonizowano już w czasach 
nam bliskich - od XVI do XlX w. Ponowne osiedlenie się ludzi na tych 
terenach i założenie nowych wsi stanowiło najważniejsze wydarzenie 
w dziejach tego powiatu. Jego polodowcowy krajobraz charakteryzują 
liczne jeziora i wzgórza. Na północy przeważają gliny zwałowe o roz
maitej zawartości głazów. W części południowej powiatu przeważają 
tereny pokryte piaskami, dlatego też lepiej się na nich zachowały resztki 
dawnych puszcz'. Należy przypuszczać, że tereny dzisiejszej Puszczy 
Augustowskiej, dochodzące do bagnistej doliny Biebrzy, zawsze były po
kryte puszczą i stanowiły rubież graniczną Jaćwieży. Główną oś powiatu 
tworzy dolina rzeki Czarnej Hańczy; niegdyś stanowiła ona również drogę 
prowadzącą od jej ujścia .do źródeł, w głąb ziem jaćW:ieskich, a następnie 
puszcz. Drugą taką drogą, wiodącą od południa, jest głęboka dolina rzeki 
Rospudy (pierwotna nazwa Dowspuda) z licznymi jeziorami rynnowymi. 
Na terenie powiatu ma swe źródła jeszcze trzecia rzeka, Szeszupa, która 
prowadzi od dolnego biegu Niemna w okolice dzisiejs'zych Suwałk. Według 
jednego ze źródeł krzyżackich2 jechano w górę Szeszupy aż do jej źródeł 
i tutaj albo kierowano się w dół Czarnej Hańczy, która również ma tu 

1 O krajobrazie Suwalszczyzny patrz: S. P i  e t  k i e  w i c z, Pojezierze Suwal� 
szczyzny Zachodniej , „Przegląd Geograficzny", t. VIII, Warszawa 1928; S. W o ł ł-o
:;; o w i c z, Morena denna tzw. transgresji wigierskiej i jej znaczenie w budowie 
dyluwium Pojezierza Suwalskiegoi Warszawa 1926, odb. ze „Sprawozdań Polskiego 
Instytutu Geologii", t. 3, z. 3/4; W. O ł t u s z e  w s k i, Historia lasów Pojez.ierza Su
walsko-Augustowskiego w świetle analizy pyłkow€j, „Sprawozdania Pozn. Tow. 
Przyjaciół Nauk", t. IX (1935), Poznań 1936, str. ll!l-121. 

2 Żródło to omawiam na str. 61. 

!SI} 
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swoje źródła, albo przedostawano się prosto do doliny rz. Dowspudy. 
Droga wzdłuż Hańczy prowadziła do Niemna' i Grodna, a droga wzdłuż 
Dowspudy ---; na Mazowsze. Okolica źródeł Szeszupy i Czarnej Hańczy sta
no,,,iła główny węzeł komunikacyjny. Nic więc dziwnego, że tutaj wznie
siono imponujący gród Szurpiły. 

· Do tych trzech rzek spływają różne drobne strumyczki i odpływy 
jezior, np. do Czarnej Hańczy: Żubrówka, Omólewka pośrednio z Ka
mionką, Wiatrołużą i Maniówką; do Rospudy: Szczebra z Blizną lub 
Bliźnicą, Olszanką, Jałówka, Czerwonka, Kamionka, Malinówka, Olszanka, 
Zusna, Skazdubica; do Szeszupy: Szelmenta i Wingra. W ich dorzeczu 
znajduje się większość terenu pow. suwalskiego. Fragmenty. terenu po
wiatu w północno-zachodniej części znajdują się w dorzeczu rzeczek Prze
rośli i Blindy (odprowadzających wody przez Rowintę i Pisę do Pregoły) 
oraz Wiżajny, kierującej wody przez jez. Wisztyniec i Pisę też do Pre
goły. 

W dziejach pierwotnego osadnictwa przynależność do dorzecza za
pewne odgrywała rolę. W czasach historycznych miało to mniejsze zna
czenie. O wiele więcej znaczyły tereny bagienne i piaszczyste, które od
dzielały ziemie pow. suwalskiego od południowego wschodu i powstrzy
mywały bezpośredni rozwój stałego osadnictwa z tamtej strony mimo 
istnienia najstarszej i najtrwalszej drogi właśnie z południowego wschodu 
(doliny Czarnej Hańczy). Takich przeszkód nie było od strony zachodniej 
i północnej. Większe znaczenie miały również nowe sztuczne podziały 
graniczne tych ziem, kierowane osadnictwo miało je bo"iem wzmocnić. 

Przez długi okres czasu nikt nie zajmował się szerzej dziejami osad
nictwa pow. suwalskiego3 ani wieloma innymi problemami dziejów po
wiatu. Większe zajnteresowanie wzbudzały jedynie dzieje kamedułów 
wigierskich i dzieje Suwałk. Pierwszym, który zajął się Suwalszczyzną, 
był Aleksander P o  ł u j a  ń s k i4, autor dobrze znanych „Wędrówek po 
guberni augustowskiej". Mimo licznych usterek, naiwnych etymologii 
i braku krytycyzrnu5 książka jego przyniosła dużo wiadomości o zupełnie 
do jego czasów nie znanej Suwalszczyźnie. Dzięki niemu poznano nie tylko 
piękno tej ziemi, ale również i częściowo jej dzieje. Wartość jego dzieła 
okazała się tak duża, że do dziś - mimo ukazania się wielu nowych 
prac - różne publikacje popularne głównie korzystają z niego. Połujański 

3 Jedyną bibliografię Suwalszczyzny opracował Niemiec E. K e i  t, Bibliographie 
zur Landeskunde der z.urn Regierungsbezirk Zichenau den Kreisen Suwałki, Lipno 
und Rippin gehOrenden Ost- und westpreussischen Gebieten. „Altpreussische For
schungen11, r. 17; Królewiec 194-0; z. 2. str. 242---401� r. 18, 1941, z. 2, str. 325-365. 

4 A. P o  ł u j a  ń s k i) Wędrówki po gube:rnii augustowskiej w celu naukowym 
odbyte, Warszawa 1859, 

s Zob. omówienie jego pracy J. W i ś  n i e  \V s k i, Dzieje osadnictwa w pow. 
sejneńskim od XV do XIX w. w „Tulateriałj do dziejów ziemi sejnefulldej'\ Białystok 
1963, str. 14--16. 
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najwięcej miejsca poświęcił Wigrom (str. 155-1 81), Suwałkom (str. 217-

227), Szurpiłom z Jeglówkiem (str. 41--43, 128-131, 1 34-142, 1 45, 169-

172) oraz grodzisku w Jeglińcu (str. 144-147). Pokrótce !6wnież omówił 
fragmenty dziejów Filipowa (str. 196-197), Przerośli (str. 197-198), 

Bakałarzewa (str. 196), Raczek (str. 195, 1 98-199), parę zdań poświęcił 
Dowspudzie (str. 195), Moskiewszczyźnie (str. 264-265) i .Jeleniewu (str. 
41 ) . Podaje wiadomości zaczerpnięte z archiwaliów i różne legendy. Z naj
ważniejszych jego omyłek należy wymienić wiadomości o rzekomej Pusz
czy Uhoł, która miała istnieć na Suwalszczyźnie, o początkach Bakała
rzewa, Suwałk i Raczek. 

Artykuły Benedykta T y k  i e  l a•, korespondencje A. O s  i p o  w i
e z a, B. C h 1 e b o w s k i e g o  i innych autorów „Słownika Geograficz
nego"', choć przyniosły sporo nowych faktów, już nie miały takiego zna
czenia, jak książka Połujańsklego. Publikacje L. Z a r e. w i c z a i St. 
N o w a I s k i e g 08 mimo obiecujących tytułów niev.'iele zwiększyły nasz 
zasób wiadomości o przeszłości powiatu suwalskiego. 

Dopiero prace Władysława K ł a p  k o  w s k i e g o  i prof. Knuta-Olafa 
F a 1 k a dostarczyły wielu nowych faktów z przeszłości Suwalszczyzny. 
Niestety, prace W. Kłapkowskiego, oparte na gruntownych studiach archi
walnych przepadły po jego śmierci (zamordowany przez Niemców w Dział
dowie w 1940 r.). Autor ten zdołał opublikować zaledwie trzy prace i jedno 
wydawnictwo źródłowe•. 

Zapoczątkowane kilka lat przed wojną prace wybitnego slawisty 
szwedzklego i przyjaciela Polski prof. K. O. Falka przyniosły swój pierw

szy owoc już w czasie wojny. W tym samym czasie, gdy hitlerowcy 
niszczyli kulturę polską, starali się zniemczyć Suwalszczyznę i zatrzeć jej 
dawną przeszłość, ukazała się wybitna praca obcego uczonego w języku 
polskim o tej ziemi. Autor zajął się w niej problematyką nazw wodnych, 
podając równocześnie wiele wiadomości z dziejów Suwalszczyzny. Szcze
gólnie cenny dla historyka jest tom II jego dzieła, zawierający publikację 

6 B. T y k  i e  1, Kilka uwag historyczno-statystycznych o guberni augustowskiej, 
„Biblioteka Warszav;rsk:a", 18571 t. III, str. 665-671. 

7 O Osipowiczu i autorach artykułów w „Słowniku Geograficznym Kr61est'\\'tl 
Polskiego" zob .. A. W ę d  z k i, Kultura i nauka na Suwalszczyźnie w XIX stuleciu 
(w niniejszej publikacji). 

· 

li L. Z a r  e w  i c z, Zakon kamedułów, jego fundacje i dziejowe wspomnienia 
w Polsce i Litwie, Kraków 1871, o klasztorze wigierskim na str. 47-50, 65-66, 
74-76, 85; S. N o w a I s k. i - A 1 b e r t y  n .  Monografia miasta Suwałk. Kraków 
1880. 

9 W. K ł a p  k o  w s  k i1 Duszpasterstwo i oświata w dobrach klasztoru kamedu
łów wigierskich, Karta z historii kościoła ziemi suwalskiej, Sejny 1933. T e  n ±  e� 
Kolegium księży dominikanów w Sejńach� Przyczynek do rz.ąd6w pruskich na 
ziemiach polskich, „Collectanea Theologica", t. XVII� Lwów 1936, str. 504�--519; 
t e n ż e, Konwent dominikanów w Sejnach, ,.Ateneum \Vileńsk:le"', r. XIII, z. 2, 
Wilno 1938, str. 69-174; t e  n ź e, Fundacja i uposażenie kościołów w Przerośli 
i Puńsku, "Ateneum Wileńskie:", r. XIII, z. 1, Wilno 1938, str. 217-229. 
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fotograficzną kilku bardzo ważnych źródeł historycznych1•. Publikacja 
ich ma tym większe znaczenie, że owe źródła uległy . zniszczeniu w czasie 
ostatniej wojny. 

Nowe ożywienie badań nad dziejami Suwalszczyzny nastąpiło dopiero 
niedawno. W 1953 r. ukazała się podstawowa praca z dziejów Jaćwieży 

pióra wybitnego znawcy dziejów Jaćv,dngów, prof. Aleksandra K a m  i ń
s k i  e g 011. Jednak rozwinięcie badań historycznych na szerszą skalę 
nastąpiło później, gdy na Suwalszczy7.nie pojawili się archeologowie pod 
kierownictwem dra Jerzego A n t o  n i e  w i c z  a. Ten zasłużony dla 
ożywienia badań naukowych na terenie woj. białostockiego inicjator wielu 
nowych prac badawczych, publikacji i nowych form organizacyjnych ży
cia naukowego .w województwie zaprosił do współpraL'Y przedstawicieli 
różnych dyscyplin, w tym również historyków. Powołana z jego inicja
tywy Sekcja Historyczna (pod kierownictwem autora niniejszej pracy) 

Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej Białostockiego Towarzystwa Nau
kowego prowadzi badania nad dziejami dawnych ziem pojaćwieskich, 
w tym także pow. suwalskiego. Wyniki tych badań są publikowane na ła
mach „Rocznika Białostockiego'', rocznika „Acta Baltico-Slavica" i w 
pierwszym tomie „Prac Białostockiego Towarzystwa Naukowego", zawie
rającym opracowania dotyczące dziejów pow. sejneńskiego". 

Jednym z zadań Sekcji są badania nad dziejami osadnictwa ziem po
jaćwieskich. Do badań tych zostały wykorzystane nie tylko wspomniane 

wyżej wydane drukiem prace, różne inne opracowania, w których znaj
dują się wzmianki dotyczące Suwalszczyzny oraz wydane drukiem źródła, 
ale rów!).ież i źródła rękopiśmienne, znajdujące się w archiwach i biblio
tekach. Zbierano materiały nie tylko w Archiwum Głównym Akt Daw
nych w Warszawie (dalej cytuję AGAD) czy Bibliotece Czartoryskich 
w Krakowie (cyt. B. Czart.), ale również w archiwach i bibliotekach zagi:a
nicznych. Niestety, akta dotyczące Suwalszczyzny w ciągu wieków uległy 
ogromnemu rozproszeniu i można je znaleźć nieraz bardzo daleko. Wy
korzystano więc archiwa w Wilnie (cyt. CHAP-Wilno), Grodnie (CHAP
-Grodno), Kijowie (CHAP-Kijów) i biblioteki, a więc uniwersytecką 

w Wilnie (BU-Wilno) i publiczną Akademii Nauk USRR w Kijowie 

(BP AN-Kijów) . .  Jednak najcenniejszy dla badań nad Suwalszczyzną okazał 

się zbiór fotokopii prof. Falka w Lundzie (cyt. Zbiór K. O. Falka). Znaj

dują się w nim fotokopie akt z Biblioteki Ordynacji Krasińskich i Archi-

lll K, O. F a  1 k, Najstarszy regestr jezior suwalskich, �,Svio-Polonica", nr 1, 
1939, str. 29-�"60; t e  n ż e, Wody wigierskie i huciańskie, studium toponomastyczne, 
t. I, Uppsala 1941; t. II, źródła rękopiśmienne, Lund 1941 (ten tóm cytuję: F a  1 k, 
żr6dla). · 

11 A. K a m  i ń s k i, Jaćwież, terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i spo
łeczne, Łódź 1953, 

12 „Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej>? pud red. J. A n t o  n i e  w i c z a, 
Białystok 1963, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego, nr 1. 
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wum Skarbowego w Warszawie. Archiwa te i wspomniane akta uległy 
zniszczeniu w czasie ostatniej wojny i jedynym śladem po nich są foto

kopie prof. Falka. Bez nich dzieje Suwalszczyzny, zwłaszcza wiek XVII 
i XVIII, pozostałyby na zawsze mało znane. Należy więc wyrazić radość, 
że prof. K. O. Falk przez sporządzenie fotokopii uratował wiele źródeł. 
Jeszcze raz na tym miejscu dziękuję Mu za udostępnienie mi tych ma

teriałów. 
Z wykorzystanych źródeł najważniejsze były kopie Metryki Litew

skiej z XVI w. w AGAD, inwentarze starostw i leśnictw, fragmenty akt 
ekonomii grodzieńskiej, księgi podymnego z XVIII w., resztki akt kame
dułów wigierskich, mapy i plany, dokumenty lokacyjne miast, przywileje 
fundacyjne parafii itd.''· Przejrzano również resztki akt kościelnych 

w Archiwum Diecezjalnym w Łomży (cyt. ADŁ} i w Powiatowym Archi
wum Państwowym w Suwałkach (cyt. PAP-Suwałki) i częściowo księgi 
hipoteczne w Sądzie Powiatowym w Suwałkach. Sporo akt kościelnych 
przepadło w czasie ostatniej wojny. Przed wojną robił z nich wypisy 
i notatki ks. Czesław M a t u s i e w i c z, który pracował nad całością 

dziejów pow. suwalskiego. Na tym miejscu pragnę bardzo podziękować 
Cz. Matusiewiczowi za chętne i życzliwe udostępnienie wyników swoich 
badań, swoich materiałów i pracy o dziejach parafii Przerośl. (zmarł 
w 1964 r. w Olecku, nie ukończywszy swych prac - przypisek w korekcie) 

Jeszcze raz wyrażam podziękowanie doktormvi Jerzemu A n t o n i e
w i c z o w i, sekretarzowi generalnemu Białostockiego Towarzystwa 

Naukowego, profesorowi K. O. F a  1 k o  w i, księdzu profesorowi A. R o
m a ń c z u k o w i, opiekującemu się Archiwum Diec. w Łomży i p. 

I. F i  1 i p o  w i c z  o w e j, kierowniczce Powiatowego Archiwum Państwo
wego w Suwałkach za pomoc i udostępnienie materiałów do mojej pracy. 
Dzięki ich życzliwemu stosunkowi do moich poszukiwań archiwalnych 
można było mimo zniszczeń akt zgromadzić jeszcze sporo materiałów, na 
podstawie których powstał poniższy rys dziejów zasiedlenia przez czło
wieka ziem povciatu suv;ralskiego od XV do połowy XVII w.1•. 

Okres I 

Lata puszczańskie (do początków XVI wieku} 

1. S 1 a d y o s a d  n i c t w a j a ć w i e s k i e  g o. Niszczony najazdami 

krzyżackimi w XIII w. kraj Jaćwingów pustoszał. Część Jaćwingów zgi
nęła w czasie walk, część uprowadzili krzyżacy i osiedlili w głębi Prus, 

13 Tytuły i sygnatury wykorzystanych źródeł podaję w odpo\viednich miejscach 
dalej. 

14 Ze względu na częściowo wspólne dzieje z pow. sejneiiskiril sporo spraw 
\V niniejszej pracy zostało krótko omówionych. Zainteresowanych odsyłam do pracy. 
J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnict\va„., o,c, Nie można jednak było uniknąć pew
nych po"\1lt6rze6. 
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przede wszystkim na Sambii. Dużo Jaćwingów zbiegło poza granice swego 
kraju pod opiekę sąsiadów, zwłaszcza pokrewnych im Litwinów. Więk
szość z nich zapewne osiedliła się najbliżej, tuż nad Niemnem czy zaraz 
za Biebrzą. Mówią nam o tym między innymi położone tam wsie o nazwie 
Jatwieź. Najbliższe z nich to Jatwieź nad Niemnem (na płn. od Grodna), 
następnie nie istniejąca Jatwieź pod Nowym Dworem (pola jej włączono 
w XVII w. w grunta tego miasteczka) oraz Jatwieź niedaleko ujścia Brzo
zówki do Biebrzy (dziś są tam dwie wsie Jatwieź Wielka i Mała). Podobną 
pamiątką na Mazowszu po zbiegach jaćwieskich są wsie o nazwie Da
nowo15. Ze źródeł procesowych z krzyżakami z pocz. XV w. dm.viadujemy 
się, że jeszcze w tym czasie nie wszyscy byli wynarodowieni (wymienia 
się w nich Jaćwingów mieszkających pod Wołkowyskiem)". 

Ziemie pojaćwieskie pokryła puszcza, przerywana licznymi jeziorami, 
rzekami, bagnami i łąkami oraz niewątpliwie osadami resztek ludności jać
wieskiej. Można bowiem przyjąć za pewnik, że nieliczne i rozproszone 
grupki dawnej ludności pozostały w swej ojczyźnie. Kraj Jaćwingów nie 
mógł być całkowicie opuszczony przez ludność. Zbyt dużo było możliwości 
bezpiecznego ukrycia się na wyspach jezior czy suchszych miejscach na 
bagnach, wśród obfitych w żywność jezior i lasów. Wprawdzie opisy dróg 
krzyżackich z końca XIV w. milczą o jakichkolwiek osadach, ale przecież 
trzeba Wziąć pod uwagę, jak rzadkie były trasy wypraw krzyżackich 
przez puszcze. Między nimi istniały duże przestrzenie, na których można 
było doskonale bytować w ukryciu. Również wyprawy myśliwskie nie 
mogły objąć całego obszaru. 

Taką grupą ludności jaćwieskiej zapewne byli W i g r a n i e, o których 
wzmiankę odkrył prof. K. O. F a l k, wysuwając przypuszczenie, że to 
byli Jaćwingowie. Wzmianka ta, znajdująca się w rejestrze jezior z 1569 r., 
informuje, że na jeziorze Wigry jest „ostrowów 16, między któremi jeden, 
na którym dwór KJM i gdzie ludzie przed tym siedzieli Wigranie"17• Wy
nik.a z niej, że przed założeniem dworu królewskiego mieszkali tutaj jacyś 
Wigranie, których niewątpliwie wysiedlono, aby założyć na miejscu ich 
osady dwór dla panującego. Nie mogła to być osada nowych osadników, 
gdyż jeszcze w tym czasie nowych osad w puszczy nie zaklada..no. Miejsca 
na dawnej wyspie Wigierskiej jest dużo na sporą wieś. Nasuwa się pytanie, 
kiedy i gdzie w-ysiedlono tych Wigran. Wiadomo, że w. ks. Witold prze
siedla! ludność i że w. ks. Kazimierz Jagiellończyk oczyszcza! puszcze 

_ 1" O rozmieszczeniu tych i innych osad jaćWicskich zob. A. K a m  i ń s k i, 
JaćWież ... , o.c., -str. 64-91, 196 i mapa- oraz M. P o  1 1  a k ó w  n a, Zanik ludności 
pruskiej, ,,Szkice z Dziejów Pomorza", t. I, Warszawa 1958, str. 172----180, 197, 
202 -203. 

16 Lites ac res gestae inter Polonos Ordineniq·ue Cruciferorum. wyd, II, t. Il, 
Poznań 18921 str. 157-----163. 

'-7 K. O� F a  1 k, Wody wigierskie ...• o.c., str. 8-9 ; t e  n Z e, źródła, nr I� str, 7. 
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z osad18. Wysiedlenie Wigran mogło więc nastąpić już w XV w., w czasie 
organizowania zarządu puszczami, przydzielania ich do dworów hospo
darskich a więc w 200 lat od okresu istnienia państewka plemiennego 
Jaćwingów na Suwalszczyźnie . Wysiedlono ich zapewne nad Niemen. 
Możliwe, że ich potomkami byli chłopi, którzy jeszcze w XVI w. nosili 
nazv.isko Wigraniec. Tak jak nazwisko Przełomiec pochodzi od Przełomu 
nad Niemnem, tak nazwisko to na pewno pochodzi od Wigier. Ci Wigrańce 
w XVI w. osiedlili się w czasie kolonizacji puszcz we wsi Łympia (dziś 
Wigrańce) na płd. od Berżnik oraz w nie znanym czasie we wsi Czarne 
Wigrańce (dziś Smolany)19. 

Dsada Wigran nie mogła być jedyną wsią jaćwieską. Śladów po innych 
doszukuję się w uroczyskach puszczańskich, zwanych w źródłach sielisz
czami lub z litewska apidemiami czy opidemiami (od lit. apideme)20• Opisy 
puszcz i inne ·źródła wymieniające nazwy tych sieliszcz nic nie móvd.ą, że 
są to zamieszkane osady. Ich nazw używa się do określenia uroczyska 
puszczańskiego albo sianożęci. Niektóre z nich później, w czasie koloniza
cji puszcz, stały się nazwami nowych wsi: W uroczyskach tych widocznie 
jeszcze w XVI w. były ślady osad, jeżeli właśnie nazwano je sieliszczami. 
Nie mogły to być ślady osad jaćwieskich z XIII w., gdyż te by nie dotrwały 
do XVI w„ ale ślady osad, które jeszcze niedawno istniały, a więc może 
tych resztek ludności jaćwieskiej,  która przetrwała do czasu ustalenia się 
władania nad tymi puszczami w. ks. litewskich i przystąpienia do zorgani
zowanej eksploatacji bogactw puszczańskich. 

Z terenu Suwalszczyzny znamy następujące sieliszcza i opidemie, 
w Puszczy PerstuńsJsiej21: 1) Sielis7.cze Karolewo nad Krasnym Borem. 
Leżało ono koło dzisiejszej wsi Podkrólówek, zapewne na wzgórzu zwa
wym Dworczyska (na płd. wschód od leśniczówki), obok którego płynie 
rzeczka Królewka. Na płd. od niego są łąki Królewo i Królewek". Łąka 
i sieliszcze noszą nazwę Królewo, ponieważ były one użytkowane przez 
dwory królewskie. 2) Sieliszcze Bobrowo, Nie można go zlokalizować. 

ui Swiadczy o tym następujący przykład, W czasie Polovtania między Biebrzą 
a Brzozówką Kazimierz Jagiellończyk \\o'"Ykrył w puszczy v • .rieś Dolistowo, którą po
lecił spalić, „iżby tam więcej nie byłaj". Ostatecznie nie zniszczono jej, poniev.ra± 
już był w niej kościół. L. R z y s z c z e  w s k i, Odgraniczenie sądowe dóbr gro� 
dzieńskich i bielskich ... uskutecznione w r. 1536, „Atheneum", Wilno 1842, t. I. 

str. 82< 
is J. W i ś  n i e  V.' s k i, Dzieje osadnictw-a.„, o.c., str. 30, 71-72, 82.t 100, 176; 

t e  n ż e, Domniemane ślady osad jać\vieskich ·W puszczach pojaćwiesk:ich� „Rocznik 
Białostocki", t.  I, Białystok 1961, str. 226. 

:w 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, „Rocznik Białostocki", t. III, Bia
łystok 1962, str. 397--400. 

2t Rewizija puszcz i pierechodow zwier.inych w bywszom Wielikom Knlaże-
stv.-ie Litowskom, Wilno 1867, stt. 52. • 

23 Powyższe dane topograficzne za..,,vdzięczam koleżeńskiej . uprzejmości dr 
T. Z d a n c e w i c z  a, który udostępnił mi swoje materiały terenowe. Dzięki temu 
mogłem zlokalizować to sielisZeze, czego nie mogłem uczynić v..· artykule „Domnie
mane ślady ... �', o.c„ str. 227. 
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W opisie występuje koło obiektu zwanego Krugłe, a więc może koło 
dzisiejszej wsi Okrągłe nad Czarną Hańczą. 3) Sieliszcze Tatiewicze. Dziś 
jest tu wieś Taciewo. 4) Sieliszcze Dołgie nad rzeką Anczą (tj. Czarną 
Hańczą), bliżej nie zlokalizowane, może leżało w. okolicy Suwałk czy 
Krzywólki. W Puszczy Przełomskiej znamy ze źródeł późniejszych uro
czyszcze Opidemie nad rz. Pawłówką. Na jego terenie powstało miasteczlw 
Krasnopol i osada Epidemia••. Z terenu Puszczy Mereckiej znamy „ wro
czyszcze Wysokoje Sieliszcze", inaczej „sienożat Wysokoje Opidum""'· 
Dziś jest tam wieś Wysokie (na wsch. od Wiżajn), w pobliżu której leży 
wieś Sudawskie i znane grodzisko". Z kolejności opisu w rewizji wynika, 
że nie można tego „opidum" identyfikować z miastem Wiżajnami, gdyż 
leżało ono w odległości półtory mili od jeziora Wiżajny. Dorzucić tutaj 
należy Epidemiszki wymienione w 1642 r. już jako wieś. Obecnie znajduje 
się tam wieś Kramnik••. Jak widzimy, te sieliszcza i część epidemii mają 
własne nazwy. Nie są to nazwy dawnych wsi, lecz nowe nazwy słowiań
skie, nadane śladom: dawnych osad w celu ich odróżnienia. 

Lepiej zachowały się resztki grodów jaćv.ieskich - grodziska. Znała 
je ludność przybywająca do puszcz i dlatego można znaleźć wzmianki 
o nich w różnych źródłach. Najlepiej znane były S z u r  p i ł y. Znali je 
krzyźacy, nazywając potężnym grodziskiem Surpyl", i urzędnicy wielkich 
książąt. w rejestrze jezior w 1569 r. cztery razy wymieniono „horodiszcze 
Surpel"28• źródło kamedulskie z 1705 r. nazywa je już tylko Surpilańską 
Górą29• O innym grodzisku pod Jeglińcem szeroko pisze dopiero źródło 
z 1784 r. Ks. Antoni-Tomasz Ł a w r y n o w i c z, dr nauk wyzwolonych 
i filozofii, proboszcz puński, w swoim opisie parafii puńskiej informuje, 
że pod wsią Zamczysko koło J eglińca znajduje się ,,,„. góra wysoka na 
kształt szańca sypana z przyległą równią przestronną, gdzie pracowici 
rolnicy często wykopują i wyorywują różne narzędzia wojskowe, długie 
łańcuchy, żelaza rdzą nie przeżarte, kawały miedzi zdatnej, części zam
ków mosiężnych. Dawność tego szańca pokazał niedawno przypadek, że 
rolnik jeden sam wprzód wielkosne drzewo sciowszy (!), toż ziemię do 
zasiewów usposabiając, gdy też drzewo ostatecznie wykorzeniał, znalazł 
pod nim żelazo na kształt bardysza, tak jeszcze trwałe, że najprzedniejsze 
mógł okuć podkowy. Czas usypania tego szańcu, przyczyny i osoby w to 
wpływające, głuchą pono i niewzbudzoną niepamięcią zasute zostaną''30. 

" BibL Uniw .. Wilno. rkp nr l. dokument nr 7; AGAD, KRSW 4762a, k. 63. 
2"- Rewizija puszcz ... , o.c„ str, 36, 48, 49. 
25 M. K a  e z y  ń s k i. Grodzisko w miejscowości Sudawskie, pow. Suwałki, 

„Wiadomości Archeologiczne", t. XXII, Warszawa 1955, str. �71. 
Ji AGAD, Archiwum Radziwiłłowskie, dział XX.V, nr 3681, inwentarz star, 

Wiżajny k. 45; tamże, KRSW 123 _A, k. 177v. W artykule „Jeszcze raz.„, o.c., str. 399, 
nie umiałem zlokalizować tych Epidemiszek:. 

ll'1 Zob. str. 61 w niniejszej pracy, 
aa K. O. F a 1 k, Źródła nr I ,  str. 9. 
29 Zbiór K. O. F a  1 k a, Aneksy Prok. Gen. 57 II, fasc. V, str. 9. 
" BPAN-Kijów, I-6011, str 46. 
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Grodzisko to, znane Połujańskiemu, jest znane rówmez dzisiejszym 
archeologom'\ którzy wiedzą, czyim jest ono dziełem wbrew pesymi
stycznym sądom ks. Ławrynowicza. Z jego opisu zdaje się wynikać, że 
w pobliżu grodziska było cmentarzysko, na którym tyle przedmiotów 
znajdywano. 

Wraz z rozwojem kolonizacji puszcz i powiększeniem pól zaczęto od
krywać cmentarzyska jaćwieskie. Opis granicy dóbr kamedulskich 
z 1715 r. przynosi wiadomość o takim cmentarzysku. Granica dóbr biegła 
bowiem od jez. Okmina „„. przez błoto, prosto mimo m o g i ł  p o  g a ń
s k i c h, na grzędę do mostu na rzece Hańczy"32. Na pewno to samo cmen
tarzysko jest wspomPJane w 1727 r. w spisie łąk kamedulskich: „„. łąka 
pod Babińcami u kopca Czerniakowskiego, ludzie koszą; tamże Kontek 
przy Mogiłkach Pogańskich za wałem""· Jest to 7.apewne cmentarzysko 
badane od 1956 r. przez archeologów D. i J. J a s k a  n i s  ó w". Na planie 
dóbr Oębałówka koło wsi Sadłowiny jest oznaczona łąka Mogiły kolo 
Slepego J�'ziorka35• Jakieś mogiłki były znane w 1609 r. kolo Łanowicz36• 
W XIX w., gdy już zaczęto interesować się starożytnościami, odkrywano 
dalsze cmentarzyska. Znał je A. Połujański i odkrywał j e  A. B u d  z y ń
s k L Dziś archeologowie idąc w ślady amatorów odkrywają nie tylko 
coraz to nowe cmentarzyska, ale przede· wszystkim je badają. Znają ich 
też o wiele więcej, niż podają źródła archiwalne, a na ich podstawie dążą 
do rekonstrukcji dziejów starożytnego osadnictwa jaćwieskiego w dorze
czu Czarnej Hai'1czy. 

2. K r z y ż  a c  k i e  d r o g i  w p u s z c z y. Po Jaćwingach zostały nie 
tylko resztki ich osad i ich groby, zostały po nich również nazwy. Najstar
sze zapisy nazw z terenu puszcz przynoszą opisy dróg, którymi się kiero
wały wyprawy krzyżackie w zbójeckich napadach na Litwę i Ruś. Przez 
teren dzisiejszego pow. suwalskiego przechodziła przynajmniej jedna 
droga (droga nr 60). Szła ona od zamku w Lecu (Giżycko) do Merecza. 
Po przejściu obiektu zwanego Arke (identyfikowanego z rz. Jarką, pły
nącą z okolic Olecka w kierunku północnym), po.łożonego 'Vl-'Śród „vaste 
gebirge", a więc gołych wzgórz, kierowała się następnie przez nie ziden
tyfikowane Lixdunen, leżące już gd7ieś na terenie dzisiejszej Suwal
szczyzny do Glummes Assern, również wśród gołych wzgórz. Od tych je
zior droga szła do Seynyn, a więc do rzeki Sejny, stąd zaś prosto do Me-

n A. Po ł u j a  ń s k i, Wędrówki. .. , o.c., str. 144-145; !VI. K a c z y ń s k i, Gro
dzisko w miejscowości Jegliniec, pow. Suwałki, „Wiadomoś_ci Archęologiczne", 
t. xxn, 1955, str. 367-368. 

" AGAD, MK 410, str. 1590. 
aa Zbiór K. O. · F a  1 k a, Aneksy Prok. Gen, nr 205, k. 2. 
S:4 Zob. kilka sprawozdań i artykułów w „Wiadomościach Archeologicznych" 

i ,,Roczniku Białostockim". 
"' PAP-Suwałki, plan dóbr Gębałówka. 
" AGAD, KRSW 4761, k. 84. 
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recza. Poza nazwami Jarki i Sejny innych nazw nie można zidentyfikować. 
Można tylko wysunąć przypuszczenie, że droga krzyżacka, idąc od rz. 
Jarki, przechodziła przez dolinę rz. Dowspudy i koło jez. Wigry. Może więc 
opis wymienił je pod tymi na pewno też zniekształconymi nazwami. Od 
p6łnoc-y szła droga od Wystrucia (Insterburga) także do Merecza, między 
innymi nad jez. Wezezen (Wiżajny) i przez rz. Suppen (Szeszupę). Z innych 
najbliższych dróg należy wymienić drogę południową, która prowadziła od 
Metenburga nad rz. Metin (jakiś gród nad rz. N ettą) przez Ansee (Czarną 
Hańczę), Maro (Marychę), Cleyne Ansee (Białą Hańczę) również do Me
recza. Bliżej Biebrzy szło kilka dróg - przekraczających rz. Nettę i Woł
kusz w kierunku na Merecz i Grodno". Opisy dróg podają najstarsze 
znane nazwy z terenu Suwalszczyzny, niewątpliwie pochodzące jeszcze 
z czasów jaćwieskich, ale zniekształcone w ustach krzyżaków i nowej lud
ności. 

Trudno powiedzieć, czy drogi krzyżackie na całej trasie były stałe, 
dobrze przetrzebione z krzaków i drzew. Można sądzić, że stałymi na nich 
punktami były przeprawy przez rzeki i bagna, mniej lub więcej prowizo
rycznie zabezpieczone drzewem. Jednego z takich najstarszych miejsc 
przepraw można doszukać się na rzece Dowspudzie w Filipowie. Zapewne 
tymi samymi szlakami kierowały się idące na krzyzaków 'lvyprawy li
tewskie. 

3. P o d z i a ł  p u s z c z  p o j a ć w i e s k i c h  m i ę d z y  W. K s. L i
t e w s k i e  i p a ń s t w  o k r  z y ź a c  k i e. O ziemie pojaćwieskie w ciągu 
XIV w. toczyły się walki między krzyżakami i Litwinami. Obie strony 
uważały Jaćwież za swoją wlasno.4ć. Dopiero w końcu XIV w. krzyżacy 
zostali zmuszeni. do ustępstw. W traktacie zawartym na wyspie Salin 
w 1398 r. ustalono, ze granica podziału będzie biegła rzeką Suppe (Sze
szupą), a następnie prosto do rzeki Meten (Netta) i tą rzeką do rz. Beber 
(Biebrzy)". Równocześnie zastrzeżono dla w. ks. Witolda prawo do łowów 
za tą granicą, na terenie przyznanym krzyżakom. W innym układzie 
granicznym, zawartym. w Malborku w 1402 r„ również ustalono granicę 
na rz. Szeszupie aż do jej źródeł i stąd do rz. N etty••. Podział ten się me 
utrzymał. Po bitwie pod Grunwaldem Litwini zmusili Krzyżaków do od
dania jeszcze części Jaćwieży. W traktacie zawartym dnia 27.IX.1422 r. 
nad jez. Melno ustalono nową granicę, która biegła od granicy Mazowsza 
przy Kamiennym Brodzie na rz. Łek (tj . pod Boguszami) przez środek 
Jez. Rajgrodzkiego, uroczysko Preywysti (dziś \Vieś Prawdziszki), uro

czysko Merunysky (dziś wieś Mieruniszki) do jez. Ihvystytz (Wisztyniec) 

:n Die litauischen Wegeberichte w „Scriptores Rerum Prussitarum", t. II, Leipzig 
1863, str. 689-692, 702-703, drogi n r  57, GO. 61t 63, 88, 89. 

38 Codex epistolari.s Vitoldi, wyd. _A, Pr o c h  a s  k a,  Kraków 1882, Monumenta 
medi aevi historica, t. VI, str. 52. 

" Codex epistolaris Vitoldi, o.c„ str. 83. 
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i dalej na północ40• Ziemie poj aćwieskie przyłączono do księstwa trockiego, 
a następnie - po wprowadzeniu w 1413 r. podziału na województwa -
do woj. trockiego, do którego należały aż do rozbiorów. Odtąd, mimo 
pov.1:arzających się jeszcze zatargów granicznych i wysyłania nowych ko
misji granicznych, przetrwała do 1945 r. jako granica państwowa41. 
W szczegółach na pewno ulegała przesunięciu, gdyż choć sztucznie wyty
czona, w czasach nam bliskich, nie tworzyła linii prostej. Niewątpliwie 
te przesunięcia w jedną i drugą stronę następowały w czasie kolonizacji 
pasa granicznego. Granica biegła w odległości kilku kilometrów od rz, 

_Dowspudy. Następnie zataczała półkole w kierunku jez. Wisztyniec, omi
jając Puszczę Romincką. Prawie cała Jaćwież znalazła się w granicach 
Litwy, jednak bez okolic Ełku, Olecka i Gołdapi. 

W związku z tymi sporami granicznymi powstało interesujące spra
wozdanie komtura gdańskiego do wielkiego mistrza z 1425 r„ przynoszące 
dalsze nazwy z terenu Suwalszczyzny42. Pisze on m. in„ że rz. Suppe 
(Szeszupa) ma źródła koło „Borgwal Surpil" (grodzisko Szurpiły), gdzie 
wypływają z jednego bagna 3 rzeki. Jedna z rzek, która'wypływa koło 
grodziska, nazywa się Maar lub Mare (?). Od niej granica idzie przez 
dąbrowy, bory, jeziora i lasy do rz. · A u s t b u d e (Dowspuda), która 
wpada do jez. Methen (Necko). Opis wspomina o jakimś granicznym 
drzewie. Czyżby ślad po nim zachował się w nazwie jeziora, a następnie 
wsi Skazdub? Zapewne inny ślad graniczny zachował się we wspomnia
nych w 1538 r. „stołpach wielkich kniazia Witowta" koło jez. Wisztyńca43. 

4. P o c z ą t k i w y k  o r z y s t a n i a b o  g a c t w p u s z c z  a ń
s k i c h. Po ustaleniu granicy i gdy nastały lata pokoju, można było 
przystąpić do wykorzystania bogactw puszczańskich. Nie oznacza to jed
nak, że z nich przedtem nie korzystano. Ludność nadniemeńska mimo 
walk i ciągłych najazdów od dawna z puszcz korzystała. Dlatego też układ 
z krzyżakami z 1379 r. zastrzegł prawo dla ludności ziemi grodzieńskiej 
do polowania, łowienia ryb, zbierania miodu i koszenia trawy«. W. Ks. 
Witold w liście do cesarza Zygmunta pisał w 1420 r„ że w ziemi Sudowów 
(Jaćwingów) w sukcesji po przodkach należą do niego łowy, rybołówstwo, 
barcie i inne liczne pożytki4". Krzyżacy nawet w korzystnych dla siebie 
układach nie przeprowadzili pełnego pozbawienia w. książąt litewskich 
praw do pożytków w puszczach pojaćwieskich. W 1398 r. pozwolili W. Ks. 

3 Kodeks dyplomatyczny Litwy, wyd. E. R a  e z y fJ. s k i e g o, Wrocław 18/.15, 
str. 285. Patrz również A. K a m  i ń s k i, Jaćwież .. . � o.e., str. 52-54. 

41 K. F o r s  t r e  u t  e r� Die Entwicklung der Grenze zwischen Preussen und 
I ... itauen seit 1422, „Altpreussische Forschungen", r. 18, 1941, str. 50-70. 

4-a Codex epistolaris Vitoidi, o.c„ str, 711. 
· 

<> AGAD, ML 208 (ks. 37), str. 47, 
" Kodeks dyplomatyczny Litwy, o.c„ str. 54. 
u Codex Epistolaris Vitoldi, o.c., str. 468 . 

• 
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Witoldowi polować poza Szeszupą i Biebrzą46. W 1404 r. Konrad von Jun
gingen pozwolił Jagielle polować nad Biebrzą i Szeszupą z prawem uży
wania tratwy i rybołówstwa podczas polowania47• W. książęta litewscy wi
docznie chętnie nawiedzali te tereny. Główną zwierzynę łowną obok łosi, 
jeleni i saren stanowił najwyżej ceniony żubr (w statucie litewskim kara 
za zabicie żubra była 2 razy większa od kary za łosia). Rewizja puszcz 
z 1559 r. zwracała jedynie uwagę na żubry, wspominając w jakich ostę
pach puszczańskich one się znajdują, np. „przy sieliszczu Karolewo nad 
Krasnym Borem ostęp żubrów", „za Wigrami i przy ziemi Kurianowicz 
ostęp żubrów" (dziś w pobliżu Kurianek jest wieś Żubrynek). Po wyli
czeniu różnych ostępów (wśród nich Koniewiec, Wiązowiec, Leszczewo) 
rewizja informowała, że „ te wszystkie ostępy żubrowe"48. 

Niewątpliwie wypraw myśliwskich w. książąt, a później królów pol
skich było wiele, ale ze źródeł znamy jedynie 2 takie wyprawy. Pisze Dłu
gosz, że w 1418 r. Władysław Jagiełło po spędzeniu Bożego Narodzenia 
w Trokach „ ... wybrał się na teren łowów zwany W i n g r  i, za Niemnem 
położony". Przybył tam do niego komtur z Rostembergu (Kętrzyn), który 
chciał zrobić zasadzkę na króla. Król szybko w tym się zorientował 
i opuścił Wingry, udając się do lanczy (tj. nad Czarną Hańczę), następnie 
nad jez. Methis (Necko), skąd pojechał do Grodna. Po raz drugi król 
Jagiełło polował „in Wingri" po Bożym Naroqzeniu w 1422 r.••. 

Długosz wymienia po raz pierwszy nazwę Wigier w starej formie 
W i n g r y. Należy sądzić, że już w tym czasie na wyspie jez. Wigry był 
dwór myśliwski, zbudowany - jak wiemy - na miejscu osiedla Wigran. 
Dłuższy pobyt w puszczy w. księcia czy króla i jego drużyny w dużej 
odległości od najbliższych dworów książęcych wymagał stałych budyn
ków. Długosz dwukrotnie wymienia nazwę Wigier, co przemawia za istnie
niem tego dworu. Byłaby to pierwsza nowa osada w puszczach pojaćwies
kich. O pobycie późniejszych monarchów wiemy również niewiele. W roku 
1546 i 1547 był tu na przykład Zygmunt August50• 

W tym czasie na pewno szeroko już korzystano i w inny sposób z bo
gactw puszczańskich na ziemiach bezspornie przyznanych Litwie, a więc 
na wschód od Netty i Szeszupy. Na tereny puszcz pojaćwieskich przyby
wała przede wszystkim ludność ze wsi pod Grodnem i Mereczem. Wśród 
niej znajdowali się na pewno potomkowie Jaćwingów. Można zatem przy
puszczać, że pierwszymi, którzy ponownie wkroczyli na ziemie jaćwieskie, 
byli właśnie Jaćwingowie. Co więcej, zapewne Jaćwingowie opuściwszy 
swe wsie i przenosząc się pod opiekę grodów Grodna, Wołkowyska czy 
Merecza nie zerwali zupełnie związków ze swymi ziemiami i udawali się 

4fi Tamże, str. 52. 
47 Tamże, str. 96. 
48 Rewizja puszcz ... , o.c„ str. 52. 
49 J. D ł u g  o s  z, Opera omnia, t. III, Kraków 1877, str. 220-221, 283. 
50 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa ... , o.c„ str. 36-37. 
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do nich po miód, ryby i siano, i to najpewniej w okolice swych dawnych 
wsi. Również te resztki ludności, które najpóźniej wysk'<ilono, zapewne 
korzystały z pozostawionych w puszczach barci czy łąk. Dzięki nim mogły 
przetrwać częściowo dawne nazwy jaćwieskie jezior i rzek aż do czasów 
ich utrwalenia na piśmie51. Razem z nimi na teren puszcz w części połud
niowej przybywała ludność słowiańska spod Grodna czy Wołkowyska, 

a w części północnej - ludność litewska spod Merecza i Olity. Zarówno 
potomkowie Jaćwingów, jak też Litwini i Białorusini, którzy tutaj przy
bywali, byli chłopami z dóbr książęcych. (Korzystać bowiem z bogactw 
puszczańskich mogli jedynie uprawnieni do tego poddani wielkich książąt 
litewskich i ich służba z dworów książęcych. 

Takie uprawnienie nosiło miano w c h o d ó w) Rozróżniano wchody 
bartne i sianożętne. Z czasem ściśle ustalono gramce wchodów przez wy
dzielenie dla każdego uprawnionego rodu chłopskiego, wsi książęcej czy 
dworu książęcego osobnych łąk i borów bartnych. Między innymi podzie
lono łąki w dolinie C7,arnej Hańczy między chłopów książęcych i część 
tylko zostawiono w posiadaniu dworu. Wiemy również, że poddani ksią
żęcy - Bohatyrewicze, Markowicze i Mickiewicze - ze wsi o tych samych 
nazwach pod Grodnem mieli w XVI w. 8 leziw bartnych w uroczysku 
u Wałów nad jez. Blizno i w urocz. Małowiste nad jez. Serwy'"· Ziemia 
bartna za Wigrami należała do Komorowiczów. Spiłczyce i Kulbaczyce, 
poddani z Kulbaczyc (dziś Kiełbaski nad Niemnem), mieli barcie nad 
Szczebrą"". Nad rz. Dowspudą miał 2 leziwa bartne Iwaniec Choducz ze 
swymi potużnikami. W Puszczy Dowspudzkiej także 2 leziwa bartne miał 
Opanas Chwalewicz. Grodnianie Iwan Demianowicz i Juryj Hanuso"'icz 
mieli ziemię bartną za Szczebrą po obu stronach Dowspudy, które sprze
dali przed 1505 r. dworzaninoWi Makarowi z Rogożyna nad . Biebrzą". 
Łaniewicze mieli zapewne ziemię bartną między jez. Zusno a Czarną 
Hańczą. 

Bartnictwem zajmowali się chłopi z różnych miejscowości pod Grod
nem czy Mereczem w zamian za pewne opłaty i daniny miodowe na rzecz 

dworu książęcego. Nie było tutaj osobnych organizacji bartniczych, jak 
w innych częściach Polski. Ilość barci długo jeszcze rosła. W końcu XVI w. 

liczono je już na kopy'". Potem wraz z kolonizacją puszczy ilość ich się 
zmniejszała, ale jeszcze w XIX w. barcie istniały. W roku 1830 np. były 
barcie w lesie w dobrach Motule (dziś na miejscu tego lasu z barciami jest 
wieś Miodoborze)5•. Bartnicy książęcy obsługujący barcie w Puszczy Per

stuńskiej po pomiarze włócznej zamieszkali wraz ze stelmachami ok. 

" K. O. l" a l k,  Wody wigierskie„., o.c„ str. 1-20, 23�231, 
st AGAD� MK 410, str. 995; Rewizija puszcz .. „ o.c„ str. 173-174. 193. 
S3 Rev."izija puszcz.„, o.c., str. 183----184. 
114 Tamźe, str. 175, 190-191. 
1>5 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa .. „ o.c" str. 32-·33, 43. 
51l Arch. Sądu Pow . .  w Suwałkach, ks. hipoteczna Motule. 
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Ryc. 1. Jez. S z e  1 m e  n t W i e  1 k i, pow. S1 :ałki. Część południowa. Krajobraz 
polno-jeziornej części pow. suwalskiego. 

1557 r. we wsi Rakowicze (dziś w ZSRR). Ich ·obowiązkiem było opatry
wanie barci królewskich w tej puszczy57. 

Chłopi posiadający wchody budowali przy swoich łąkach i w borach 
bartnych budy mieszkalne i łaźnie. Były to zatem jakby małe osady ludz
kie w puszczy. Niejedna z nich w przyszłości zapewne miała stać się za
lążkiem stałej osady. Z terenu P.uszczy Przełomskiej dopiero w XVI. w. 
znamy łaźnię Łaniewiczów (chyba nad j,ez. Zusno) i łaźnię Usienkową 
(gdzieś koło późniejszej Tobołówki). 

Nie wiadomo kiedy zaczęła się eksploatacja drzewa w puszczach, jego 
wyrąb i przerabianie na potaż lub węgiel drzewny. Pierwsze wiadomości 
pochodzą dopiero z XVI w. 

5. { P o d z i a ł p u s z c z p o j a ć w i e s k i c h m i ę d z y d w o r y 
k s i  ą ż ę c e. Stopniowo zaczął się też wytwarzać pod�iał puszcz na mniej
sze części, przynależne do grodów i dworów, wielkich książąt litewskich 
nad Niemnem.) W celu lepszego zagospodarowania i nadzoru oraz aby 
uniknąć konfliktów między korzystającymi z puszczy dworami, podzielono 
je na pasy, biegnące od Niemna do granicy krzyżackiej. Podporządkowano 

57 Piscowaja Kniga Grodnienskoj Ekonomii, cz. I, str. 362. Według inwentarza 
z 1668 r. opatrywali tylko 3 barcie (K. O. F a  1 k, Żródła, nr 4, str. 5). W 1679 r. 
siedzieli na 6 włókach (Bibl. Ossolińskich we Wrocławiu; rkp 5620, II, str. 577). 
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je głównym dworom książęcym nad Niemnem58• Podział ten nastąpił 
w XV w. Opis granic między dobrami goniądzkimi, bielskimi i grodzień
skimi z 1536 r. informuje, że z rozkazania króla Kazimierza ówczesny 
starosta grodzieński i marszałek dworny Stanko Sudiwojewicz wraz z in

nymi urzędnikami przeprowadził podział puszcz na południe od Biebrzy, 
oznaczając w nich dokładnie granice59• Można więc przypuszczać, że wów
czas też przeprowadzono podział ·puszcz na północ od Biebrzy. Nastąpiło to 
w latach 1464-1476. W tych latach Stanko występuje jako marszałek 
dworny, później był wojewodą trockim60• 

Do Grodna przydzielono południowy pas _puszcz po· obu stronach 
Biebrzy od rz. Supraśli do mniej więcej jez. Hańczy, Marychy i Wiejsiej. 
Później tę ogromną Puszczę Grodzieńską podzielono na mniejsze jednostki. 
Puszczę ciągnącą się na północ przydzielono do Merecza. Granice puszcz 
znamy dopiero z(fewizji puszcz z 1559 ri gdy już był znany dalszy podział 
pu�zcz na jeszcze mniejsze części. 

Południowo-zachodnia część dzisiejszego powiatu suwalskiego znalazła 
się w Puszczy Perstuńskiej, zwanej również Grodzieńską)Nazwa jej po
chodziła od dworu Perstuń (koło późniejszych Sopoćkiń). Granica tej pusz
czy biegła rz. Biebrzą, Nettą, · jez. Necko, rz. Pruską, granicą krzyżacką 
przez uroczyska Prewiszki, Konopne, sieliszcze Mirunyszki do rzeczki 
Przerośli, następnie zawracała w głąb puszcz wzdłuż rz. Przerośli, jez. 
Przerośla (dziś Kościelne). jez. Długiego (dziś Krzywe), poprzez koniec 
jez. Przystajne, rz. Ruczaj, dochodziła do wielkiej drogi okmińskiej, którą 
szła przez rz. Zusnę, „łaźnię" Usienkową, nad jez. Okmin, przez sianożęci 
Okoliscza Przełomskie, sianożęci Studzieńce, rz. Omielówkę (dziś Pier
tówka), nad jez. Wigry, przez uroczysko Rów, most Postaw na Anczy 
i dalej rzeką Anczą. Ciągnęła się ona zatem od dworu Perstuń . z płd. 
wschodu na płn. zachód. 

(Na północ od Puszczy Perstuńskiej ciągnął się pas Puszczy Przełom
skiej, która wcześniej też należała do Puszczy Grodzieńskiej) Nazwę swą 
otrzymała od starego dworu książęcego Przełom na wschodnim brzegu 
Niemna (istniał już w XIV w.). Jej granica południowa biegła wyżej opi
saną granicą północną Puszczy Perstuńskiej do granicy krzyżackiej. Dalej 
biegła tą granicą przez rz. Blindę (dziś Błędzianka) do jez. Blindy (dziś 
Wersele) i tu wracała na wschód. Dalej szła przeź jez. Ancza (Hańcza), 
jez. Jasno (dziś Jaczno), jez. Pierczaj (Perty), jez. Krugłe (Okrągłe), jez. 
Liche (dziś ?), jez. Sumowo, jez. Jelinek, drugie jez. Jelinek (dziś Jałowo?), 

58 W podobny sposób podzielono puszcze pojaćwieskie po stronie krzyżackiej. 
Najpierw między położone nad Bałtykiem komturstwa: Bałga, Brandenburg i Kró
lewiec, a następnie wraz z posuwaniem się osadnictwa - między dwory krzyżackie 
(amty). Stąd puszcza zaraz za granicą nosiła nazwę Straduńskiej. 

59 „Archeograficzeskij Sbornik", t. I, 1867, str. 1�21. 
80 A. B o  n i e c k  i, Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV 

i XVI w., Warszawa 1887, str. 337. 



66 J. WISNIEWSKI 

Ryc. 2. Rzeka· C z a r n a H a ń c z a w Suwałkach. 

jez. Wielki Kozin, błoto Tumaszowo, przez Miłki Róg jeziora Szelment, 
jez. Kruwże (Grauże), jez. Sejwy Czarne (Boksze), rz. Sejwę i dalej na 
wschód w kierunku jez. Gaładuś i Wiejsiej. . tBardziej na północ ciągnęła się Puszcza Merecka'.)której granica po
łudniowa biegła północną granicą Puszczy Przełomskiej. Tę wspólną gra� · 
nicę obu puszcz dziś przypominają nazwy wsi Przełomka i Mierkinie na 
zachodnim brzegu jez. Hańcza. Przełomka powstała w Puszczy Przełom
skiej, a Mierkinie - w Mereckiej (od litewskiej nazwy Merecza - Mer
kine). Granicę tę przypomina również nazwa wsi Rubieżka koło Kaletnika. 
Dalej granica Puszczy Mereckiej szła wzdłuż granicy krzyżackiej aż do 
jez. Wisztyniec, Od którego wracała na wschód rz. Wiżeną do jez. Wiżeni 
(Wiżajny), przez to jezioro (bliżej płd. brzegu), uroczysko Wysokie Sie
liszcze lub Opidum, lasem do rz. Grawży i rz. Szeszupy, tą rzeką do jez. 
Kielnowicys i od tego_ jeziora przez jez. Arie na wschód do Niemna{ Na 
północ od niej pas puszczy otrzymał nazwę Puszczy Olickiej, zwanej rów
nież od innych dworów Niemonojcką lub Simneńską61.\Pas ten podzieląno 
w XVI w. na mniejsze części. Skrawek dzisiejszego pow. suwalskiego 
znajdował się wtedy w Puszczy Niemonojckiej lub Kirśnieńskiej (dziś są 

11 Opis granic puszcz jest oparty na rewizji puszcz z 1559 r. (Rewizija puszcz. ..• 
o.c., str. 36, 47-49, 53-54) z uwzględnieniem opisu granicy Puszczy Mereckiej z Prze
łomską w 1538 r. (AGAD, ML 208, ks. 37, str. 42-47) i danych z Aktow izdawa
jemych Wilienskoju Kommissieju, L XXX. Wilno 1904, str. 123. Na podstawie tych 
opisów z XVI! w. i mapy ekonomii grodzieńskiej z 1781 r. (AGAD, Zbiór Kartogra
ficzny, nr 67-1) odtworzono przebieg dóbr na mapce (ryc. nr 5). 
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tam wsie: Burniszki, Stankuny, Olszanka-Huk, Wiłkupie, Laskowskie, 
Sudawskie). 

Mimo dokładnego przeprowadzenia granic dochodziło do sporów o gra
nice puszcz. Odbicie jednego z takich sporów znajdujemy w rewizji puszcz 
z 1559 r. Spierano się wtedy, czy fragment puszcz w granicach jez. Zusno 
(dziś Łanowicze), rz. Blinda, łaźnia Łaniewiczów, jez. Boczne Łaniewi
czów, ostęp Grabowy, urocz. Mielechowo, urocz. Ugla Ulejkowa, droga 
Szelmeńska i droga Okmińska należy do Puszczy Perstuńskiej czy Prze
łomskiej. Ostatecznie pozostał on przy Przełomskiej. Spierano się również 
o przynależność do tych puszcz dworu Wigry, który znajdował się na te
reni_e Puszczy Przełomskiej wraz z jez. Wigry62• 

:::{Przynależność puszcz do dworów) była do czasu reorganizacji podziału 
administracyjnego w Wielkim Ks�stwie Litewskim w 1566 r. jednoznacz
na ·z przynależnością powiatową. \Puszczą)Grodzieńska (Perstuńska), pod
legała staroście grodzieńskiemu, należała do pow. grodzieńskiego. Puszcza 
Przełomska, zarządzana przez namiestnika przełomskiego, należała do 
pow. przełomskiego. Puszcza Merecka, zależna od starosty mereckiego -
do pow. mereckiegir. Po 1566 r. powiat przełomski włączono do pow. gro
dzieńskiego, a merecki do pow. trockiego) w których pozostały one do roz
biorów. Granica między tymi powiatami biegła przez teren dzisiejszego 
powiatu suwalskiego linią wyżej opisanej granicy między puszczami Prze
łomską a Merecką. W XVIII w. po włączeniu starostwa wiżajńskiego i sej
wejskiego do pow. grodzieńskiego przesunęła się w części zachodniej 
i wschodniej bardziej na północ. 

Wraz z podziałem puszcz pojaćw_ieskich na mniejsze jednostki ustalony 
został zarząd nad tymi puszczami.(Podlegaly one odpowiednim starostom 
lub ich namiestnikom.)Po oddzieleniu dworu Perstuń z okolicznymi wsia
mi i puszczą w osobną jednostkę Puszcza Grodzieńska (nastąpiło to w koń
cu XV w.63) przeszła pod zarząd namiestnika perstuńskiego i stąd stale 
zwano ją już Puszczą Perstuńską(z czasem starostowie i namiestnicy, za
rządzający z ramienia króla jego dobrami, stali się ich dzierżawcami) Z ich 
ramienia poszczególnymi częściami dóbr zarządzali różni urzędnicy, 
a puszczami - leśniczowie••) W początkach XVI w. oddzielono puszcze 
w osobne dzierżawy, zwane leśnictwami·, noszące nazwy od nazw puszcz, 
więc perstuńskie, przełomskie i mereckie, którę król dawał w dzierżawy 
lub zastawiał różnym osobistościom. Dzierżawców tych leśni_ctw zwano 
też leśniczymi••. Z ich ramienia puszczami zarządzali podleśni; 

·12 Rewizija puszcz ... , o.c., str. 49-50, 53, 54. 
„ AGAD, ML 199 (ks. 17), str. 369-370. 
84 AGAD, ML 208 (ks. 37), str. 42-43; J. W i ś  n I e  w s k i, Dzieje osadnictwa ... , 

o!c., str. 42. 
ss Od tego momentu nie należy mylić leśniczych przełomskich z dzierżawcami 

lub starostami przełomskimi (tj. późniejszymi starostami ożskimi). Tak samo od tego 
czasu leśniczy perstuński nie był identyczny z dzierżawcą perstuńskim, a leśniczy 
merecki ze starostą mereckim . 

•• 
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, 6. U t  w o.r z e  n i e  s ł u ż b y  1 e ś  n e j  (o s o c z n i  c y, s t r  z e  1 c y). 
po pilnowania puszcz powołano stałą służbę ·leśną./ Spośród ludności ksią
żęcej wydzielono grupę poddanych, której powierzono obowiązek strzeże
nia puszczy i jej bogactw. Została ona wydzielona spośród tych podda
nych, którzy brali udział w polowaniach przy osaczeniu zwierzyny, dlate
go nazwano ją o s o k  ą, a jej członków - � s o c z n i k a m q Pomoc przy 
polowaniu w dalszym ciągu należała do obowiązków osaczników. Oni też 
zapewne strzegli granicy puszcz na granicy krzyżackiej. Przede wszyst
kim jednak, jak mówi dokument z ok. 1509 r., byli oni obowiązani strzec 
puszczy przed szkodą ze strony obcych66. Dzierżawcom dóbr królewskich 
nie wolno ich było pędzić do pracy ria folwarku67. Obowiązki osaczników 
według ordynacji z XVII w.fl8 szczegółowo przedstawiały się następująco: 
„osacznicy ... z dziesiętnikiem powinni będą co tydzień po czterech według 
koleji we czterech niedziele na siebie przychodzącej ż oszczepami do bud 
swoich w kwaterze tej na to zbudowanych .„ chodzić i tam dzień i noc nie 
schodząc, aż drudzy, na których kolej przypadnie, na odmianę przyjdą, zo
stawać, pilnując ostępów, kwatery swojej puszcze i boru ... pilno tego prze
strzegając, aby żadna w zwierzu i drzewie nie działa się szkoda. Innych 
zaś osaczników, osób 6, co tydzień, także według kolei na się we cztery 
niedziele przychodzącej, do pana podleśniczego na drogi ordynuje się, aby 
drew zakazanych i niepozwolonych nikt nie wywoził ... " 

Stojący na czele osaczników setnicy, a później dziesiętnicy, w czasie 
swej służby objeżdżali swoją część puszczy, nikogo do niej bez pisma leś
niczego lub podleśnego nie wpus7.Czali, co kwartał informując leśniczego, 
ile wydali drzewa suchego i surowego na pod.stawie kwitów leśniczego, 
ile upolowano zwierzyny, na potrzeby króla, ile znaleźli sztuk padłej zwie
rzyny, gdzie stwierdzili szkodę (wycięte drzewa, ślady kłusownictwa itp.). 
W razie złego wykonywania nadzoru tracili swoje stanowisko i płacili 
koszty szkody. 

Sami osacznicy w czasie służby obowiązani byli zbierać rogi łosie, 
chwytać wilki w pułapki, stawiać mosty w puszczy, naprawiać drogi do 
ostępów, oczyszczać ścieżki w ostępach, brać udział w polowaniach, dawać 
podwody na polowanie, a także pomagać przy reperacji wielkich dróg 
(gościńców). Strzeżenie puszczy polegało przede wszystkim na tym, aby 
nie wpuszczać do niej osób nieuprawnionych, zwalczać kłusownictwo, pil
nować uprawnionych, by nie mieli ze sobą broni i psów, oraz zważać, czy 
posiadacze wchodów nie powiększają obszaru łąk prz� wycinanie lasu 
lub nie wyrabiają pól. Z tego też powodu jakakolwiek samowolna kolo
nizacja w puszczy nie była możliwa.� Schwytanych lub zabitych kłusow-

81 Osocznicy byli już za czasów Kazimierza Jagiellończyka (AGAD, ML 208/ks. 
37), str. 42-43; ML 195 (ks. 10), str. 462-464. 

"' Listy Zygmunta Starego z 1530 r. w AGAD, ML 202 (ks. 24), str. 71-72. 
11 K. O. F a  1 k, żródła, nr VI, str. 20, 30-83, 42-45; zob. też J. W i ś  n i e  w s k i, 

Dzieje osadnictwa ... , o.c„ str. 39. 
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Ryc. 3. O s  i n k i, pow. Suwał.ki. Góra zw. „Markowizna". Przykład krajobrazu 
polodowcowego Suwalszczyzny. 

ników wraz z ich rzeczami osocznicy dostarczali do leśniczego, który na

stępnie przed sądem w Grodnie lub Mereczu wytaczał proces przeciwko 

kłusownikom i ich panom, jeżeli to byli poddani. W roku 1541 taki proces 

toczył się w Grodnie przeciwko Stasiowi Romanowiczowi, Jurgielowi Sta

niewiczowi i Narmotowi „niemieckiemu człowiekowi", poddanym Miko

łaja Bakałarzowicza 
·
z Garbasia, o polowanie na jelenia w puszczy koło 

Szembelewszczyzny i jeziora Bartoszewskiego Kamiennego, oskarżonym 

o to przez osoczników Sienka Kurianowicza, Marcina Kucewicza i służeb

nika leśniczego Opanasa Karpowicza69• Służba osoczników, jak widzimy, 

była bardzo ciężka. Opuszczali swe dorny na całe tygodnie, oddalając się 

od nich o wiele mil. Całymi tygodniami nie zsiadali z koni. Jednak nie peł

niąc pańszczyzny i ciesząc się dużą swobodą i znacznym uposażeniem 

w ziemię, należeli do najwyższej kategorii ludności wiejskiej. Przebywa

jąc długo w puszczy mieli prawo korzystać z łąk i zakładać b.arcie. Wielu 

też z nich było równocześnie bartnikami. Osocznicy, którzy strzegli nie

gdyś Puszczy Przełomskiej, Perstuńskiej i Mereckiej, przypominają nam 

wolną ludność kurpiowską. 

Osocznicy nie mieszkali w puszczy, lecz pierwotnie na jej wschodnim 

skraju. Z XV w. nie znamy żadnej nazwy wsi osaczników, lecz tylko na

zwy rodów osaczników. Puszczy Perstuńskiej strzegły rody Kurianowi-

" Akty izdawajemyje ... , o.c., t. XVII, Wilno 1889, nr 675 i 691. 
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czów, Rakowiczów i Markowiczów70. Widocznie jeszcze nie mieszkali 
w dużych zwartych \vsiach, lecz w małych, luźno rozrzuconych osadach, 
obejmujących 1-3 gospodarstwa. Wsie ich powstały dopiero w XVI w. 
w czasie pomiary włócznej71• Nowe duże wsie otrzymały swe nazwy prze
ważnie od naz;visk rodów osaczników. Osacznicy strzegący Puszczy Per
stuńskiej zamieszkali we wsiach za rz. Wołkusz: Kurjanowicze lub Ku
rianki Wielkie (dziś Kurjanka), Bohatyrewicze (dziś Bohatery Leśne) 
i częściowo we wśi Markowicze (dziś Markowce)". Rakowiczów zamienio
no w bartników i strzelców i wraz z innymi rodzinami osadzono we wsi 
Rakowicze. Bardzo możliwe, że wieś Starożyńce, pierwotnie Storofyńce, 
była wsią stróżów, którzy może też strzegli kiedyś puszczy i jej dróg. Każ
dy osacznik otrzymał przeważnie po pół włóki ziemi, dziesiętnicy dostali 
po włóce. 

Osacznicy, którzy pilnowali Puśzczy Przełomskiej, mieszkali pod Prze
łomem. Nazwy ich wsi znamy dopiero z XVII w., ale niewątpliwie w XVI 
w. już w tych wsiach mieszkali. Najstarsze z nich leżały bliżej Niemna: 
Świack (dziś Osocznlki) i Wasilewicze. Młodsze założono przy drodze bli
sko ujścia Walkusza do Czarnej Hańczy: Kortowicze (dziś Wólka Rządo
wa) i Rynkowce. Nazw wsi osaczników z Puszczy Mereckiej z powodu 
braku źródeł nie znamy. Leżały one niewątpliwie koło Merecza73. Znamy 
jedynie spis osaczników mereckich z 1538 r. Byli to Litwini. Spis ten po
daje też trochę nazwisk osaczników olickich i niemonojckich74. W wickach 
następnych w związku z postępującą kolonizacją części puszczy powstały 
dalsze wsie osaczników, o czym będzie mowa dalej . 

Poszczególnym rodom, a następnie jednej lub kilku. wsiom przydziela
no do strzeżenia wydzielone części puszczy, w których szczególnie troskli
wie mieli pilnować ostępów, wymienianych imiennie w rewizjach. Według 
określenia źródła z XVIII w. ostępem nazywano - las gęsty, w którym 
mieszkały zwierzęta75• Stąd .też tak skrupulatnie wyliczano ostępy. Na te
renie pow. suwalskiego znamy następujące ostępy z XVI w. W Puszczy 
Perstuńskiej pilnowane przez osaczników Kurjanowiczów76: 1) u błota 

'Ht Spis części osoczńików' z 1541 r. pod przewodem setnika Jacka Kulbaczycza 
w Aktach izd. WiL Kom„ t. XVII' str. 302. 

71 Sumariusz Metryki Litewskiej (AGAD, Archiwum Publiczne Potockich �

dalej APP), 18, str. 602 według ML 76, k. 434 wspomina o liście do Chwalczewsl<iego, 
aby obrał 8 ludzi na służbę osocznicką. 

"2 W 1562 r. wsie -osockie� Markow.icze (Piscowaja Kniga .. „ o.c., t. I. str. 358), 
Bohatery (tamże, str. 37�374), Kurianowicze (tamże, str. 375'-376). 

"3 J. W i ś  n i e  w s  k i, Diieje osadnictwa„., o.c., str. 40-41. Znamy spis osoczni
ków mereckich z 1538 r. (AGAD, ML 208, ks. 37, str. 42). Byli to Litwini: Narbut Ja
towtowicz, Juri Kor-ejwowicz itd. 

'H· Powyższy spis z 1538 t. · (przypis 73) podaje też ·trochę nazwisk osoczników 
QUckich (Nacko i .Janko Giejsztorowicze, Bobr Mikołajewiez� Giejszfor _Towcze"W�cz) 
i niemonojckich oraz puńskich (z Puni, a nie Puńska). 

" AGAD, CHAP· Wilno, 11 572, k. 12. 
76 Rewizija pus:zcz ... 1 o.c., str. 52. W źródle tym omyłkowo te ostępy zaliezono do 

osoki Bohatyrewiczów, których ostępy są wyliczone tamże na str. 51. 



Ryc. 4. Jez. J a  c z  n o, pow. Suwałki, za nim jez. Kameduł. Między nimi był młyn i rudnia Jaczno i biegła granica 
Puszczy Przełomskiej i Mereckiej. Głębiej okolica iródeł Szeszupy i wsi filipońskich (Łopuchowo i Wodziłki). Tędy 

biegła droga komtura krzyżackiego w 1425 r. 

• 
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Monkińskiego i pt"zy bału (= Wału, dziś Walr.ie), 2) przy sieliszczu Karo
lewo n.ad Krasnym Borem, 3) za Wigrami i przy ziemi Kurjanowicz, 4) 
w sianożęci nad rz. Anczą, 5) przy błocie Krzywym, 6) ostęp Tristieny, 
7) przy Krugłem i w sieliszczu Bobrowa, 8) w górę Ozierec (może powinno 
być Ożewek), 9) przy sieliszczu Tatiewicze (dziś wieś Taciewo), lO) · przy 
przejmie (przesmyku) jez. Czarnego, 11) przy jez. Mielistym (dziś jez. Je
mieliste), 12) przy ziemi . Łaniewicz nad jez. Zusno (dziś wieś Łanowicze), 
13) nad rz. Anczą przy sieliszczu Dołgim, 14) ku drodze Łaniewicz od rz.
Anczy, 15) tamże nad rż. Anczą, 16) na Ostrowie, 17) za rz. Anczą przy 
Kobasczicz ostęp Grabowiec, 18) Okoliszcza, 19) przy lasku Krzywym, 20) 
Koniewiec, 21) Wiązowiec, 22) Leszczow. Z tych ostępów ostępy od 12  
do 1 7  chwilowo przywłaszczyli osacznicy z Puszczy Perstuńskiej. Należały 
one do Puszczy Przełomskiej. Z Puszczy Przełomskiej na terenie pow. su
walskiego znajdowały się ostępy: 1) Romyjkińis nad jeziorem (dziś R�
mienkinie), 2) Dowtenis nad jez. Dowtenis (dziś Dowcień), 3) Moni.ew nad 
rz. Moniewką (dziś są tam wsie Lipniak i Maniówka), 4) Półlechowski (za
pewne Polule), 5) Wilejkowo, 6) Miszki. Z Puszczy Mereckiej po naszej 
stronie są ziemie dawnych ostępów: 1) Pustowie nad rz. Szermentą (dziś 
wieś Postawelek), 2) Wojpienis nad rz. Wojpienis (dŻiś wieś Wojponie), 
3) Kupowy nad jez. Kupowym (dziś wieś Kup0wo77). Nazwy części tych 
ostępów przetrwały do naszych czasów jako nazwy później w nich zało
żonych wsi. Te ostępy i inne, które udało się zlokaliŻować, są umieszczone. 
na mapie (ryc. 7). 

Osacznicy budowali przy ostępach i skrajach puszczy, w miejscu, gdzie 
wchodziły drogi, nad jeziorami, jazami na rzekach oraz w swych borach 
bartnych budy mieszkalne, zwane inaczej stanami lub stanowiskami (np. 
wspomniane w 1559 r. stanowisko ri.ad jez. Okrnin) : Niejedno · z nich 
w przyszłości mogło stać.  się zalążkiem stałej osady. . 

Osobną kategorię ludności, przybywającej na teren puszczy, stanowili 
s t r z e 1 c y. Brali oni udział w ;polowaniach organizowanych przez łow
czego litewskiego)w czasie polo�ań królewskich lub w celu dostarczenia 
na· stół królewski dziczyzny. Mieszkali oni we wsiach bardzo .odległych od 
puszczy. Do Puszczy Perstuńskiej należeli strzelcy. mieszkający we wsiach 
aż za · Grodnem:. Żydomla, Zawadycze, Nad�ejki (leżała koło Zawadycz), 
Sowoleski {dziś Sawalówka) oraz z tej strony Niemna: Serhejewicze (dżiś 
Puszkary). Ze względu na tak znaczną odległość wsi strzeleckich można 
wysunąć przypuszczenie; że byli oni najwcz�śniej obciążeni obowiązkami 
puszczańskimi na� rzecz dworów wielkich książąt litewskich i że bliższe 
puszczy wsie osockie powstały później, w czasie, gdy osadnictwo posunęło 
się od Niemna na zachód. Bardzo ·możliwe, że od tych strzelców pochodzą 
rody os_oczników. Każdy z nich otrzymał jedną włókę ziemi. Według ordy-

77 Ostępy według Rewii:ii puszcz. .. , o.c., str. 48-49, 52, 55-56. 



OSADNICTWO SUWALSZCZYZNY 73 

1. 

\ 
\ 

Ryc. 5. Ziemie powiatu suwalskiego w 1500 r. 
W s  i e  p o  s t r  o n i e  k r z y ż  a c k  i e  j :  1 - Krzywe; 2 - Golubka-Monety; 3 - Z.e.wady; 

4 - Koleśniki-Pohybel; 5 - Kowale-Pohybel; 6 - Krzyżewo-Połtybel; 7 - Ginie; 8 - Sobole; 

9 - Dziarnowo; 10 - Zanie; 11 - Marcinowo; 12 - Turowo; 13 - Prawdziska; 14 - Burnie; 

15 - Dudki; 16 - Borzymy; 17 - Wysokie; 18 - Skomętno Wielkie; 19 - Mikołajki; 20 -

Galubie; 21 - Białojany; 22 - Lisewo; 23 - Ramoty; 24 - Przepiórki; 25 - Stare Cimochy; 

26 - Niedfwiedzkie; 27 - Stacze; 28 - Kucze; 29 - Sypitki; 30 - Makosieje; 31 - Budziłowo; 

32 - Prostki; 33 - Żydy; 34 - Kopijki; 35 - Kleszczewo; 36 - .Jelit.ki; 37 - Małe Skomętno; 

38 - Grądzkie; 39 - Kile; 40 - Długie; 41 - Zocie; 42 - Maże-Pohybel; 43 - Kalinowo; 44 -

Jebramki; 45 - Skrzypki; 46 - Czyncze; 47 - Stożne. 

W s i e  p o  s t r o n i e  W. Ks. L i t e w :s k i e g o : 1 - Bukowo; 2 - Kołaki; 3 - Karwowo; 

4 - Pienczykowo; 5 - Czarny Las; 6 - Woźna Wieś; 7 - Solistowo ; 8 - Biele; 9 - Solniki; 

10 - .Tudziki; 11 - Międzylesie (Popowo); 12 - Bargłowa; 13 - Netta; 14 - Barszcze. 
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nacji z XVII w. każdy strzelec obowiązany był stawić się konno na we
zwanie w oznaczone rp.iejsce i z własnym jedzeniem na. nieograniczony 

_ czas. Dwaj strzelcy wspólnie mieli dostarczyć jeden wóz drabiniasty na 
płachty łowieckie. Po polowaniu strzelcy powinni byli płachty wysuszyć 
i oddać. Wolno im było wracać dopiero po otrzymaniu odpowiedniego pis
ma od łowczego. w· czasie rui byli obowiązani stawić się w puszczy, aby 
pomóc osacznikom w pilnowaniu zwierzyny. W Puszczy Perstuńskiej 
w XVII w. stawało do polowania 62 strzelców z 31 wozami78• 

7. R o z d a w n i c t w o  j e z i o r  i w c h o d ó ,-. Trudności związane 
ze strzeżeniem puszcz zaczęły się powiększać, gdy( wielcy książęta zaczęli 
czynić w nich nadania na rzecz panów litewsko-ruskich) Łąki czy barcie 
użytkowane przez chłopów książęcych były „łasnością książąt, i łatwiej 
można było nadzorować własnych poddanych( Nadania możnym spowodo
wały powstanie szachownicy własnościowej i stały się przyczyną zatargów 

. \ 
o granice nadań i związane z tym uprawnienia'".l Najstarsze nadania mogą
pochodzić z czasów wielkiego księcia Witolda. Wielki książę Aleksander, 
potwierdzając uposażenie proboszcza grodzieńskiego, nadane temu przez 
w. ks. Witolda i Kazimierza Jagiellończyka, wyliczył 7 jezior w Puszczy
Perstuńskiej (od Mikaszewa do Orlego), wśród nich jez. Tobołowo'°. Mię
dzy rokiem 1432 a 1440 wielki książe Zygmunt Kiejstutowicz nadał Racz
ce Tabutowiczowi"' rzekę Dowspudę (dziś Rospudę) z 8 jeziorami. Z po
twierdzenia w. ks. Aleksandra poznajemy tylko nazwy_ 4 jezior: Długie 
(dziś Bolesty), Crugle (dziś Okrągłe), Somowo (dziś Sumowo), Carasowo 
(dziś Karasiewek). Pozostałe cztery nie nazwane jeziora są to bez wątpie
nia Siekierowo, Głębokie, Garbaś i Gaczne lub Długie· koło Szafranków, 
które razem z nazwanymi należały w następnych wiekach do tych samych 
dóbr. Ponadto Raczko otrzymał łąki przyległe do tych jezior. Za czasów 
Kazimier�a Jagiellończyka ówczesny dzierżawca dóbr grodzieńskich 
i puszcz, Andrzej Dowojnowicz, próbował je odebrać '-'(dowie po tym Racz
ce i jej synom Mikołajowi (Michnie) i Jundziłłowi Racikowiczom. Król na 
ich prośbę osobnym pismem zabronił Dowojnowiczowi „wstępowania" 
w ich rzekę, jeziora i łąki. W 1500 -r. w. ks. Aleksander potwierdził te na
danie wnukom Raciki - Mikołajowi Jundziłłowiczowi, swemu kuchmi
strzowi, oraz Mikołajowi i Stanisławowi Michnowiczom. Później te jeziora 
należały do dóbr Raczki i Bakałarzewo••: 

78 ;K. o. F a  1 k, Żródła, nr V, str. 31, 34: 4�7. 
19 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje oSadnictwa ... , o.c., str. 47-'--48. 
so Tamże, str. 45. 
81 Zob. o nim J. G 1 i n k a, Ród KlausuĆia w wiekach XIII-XVI, „Studia 

żródłożnawcze", t. V, str. 35-38. 
82 Dokument ten z 2.VII.1500 r. opublikowany w Aktach Litowskoj Mietriki, 

wyd. F. N. L e o n t o w i c z, t. I, Warszawa 1896, str. 56, nr 535; Też ML 209, ks�_4-0,
str. 633; J. W i ś n i e w.s k i, Dobra dowspudzkie Raczkowiczów, „Rocznik Bia
łostocki", t. IV, Białystok 1963, str. 449, 452. 
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Zapewne znaczną ilość jezior za czasów Kazimierza Jagiellończyka 
otrzymał Andrzej Sakowicz, wojewoda trocki, gdyż różni jego potomko
wie posiadali w XVI w. na terenie Puszczy Mereckiej całejeziora) lub ich 
części (wynik działów spadkowych) oraz rzeczki i łąki. !Do jezior (razem 
22 jeziora) wówczas jemu nadanych należy zaliczyć poza jeziorami leżą
cymi obecnie w pow. sejneńskim i na Litwie (Trilll!polis, Trumpolinkas) 
jezioro Grauże. Jeziora te odziedziczyła wraz z innymi spadkobiercami 
wnuczka Andrzeja, Elżbieta, córka Bohdana; żona Mikołaja Radziwiłła, 
kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego, która je przekazała swej córce 
Helenie, żonie Jurija Siemionowicza, ks. Słuckiego, właściciela dóbr Rol
ny. Odtąd dzieliły one losy z tymi dobrami. W XVI! i XVIII w. należały 
nawet do jezuitów grodzieńskich jako właścicieli części tych dóbr, a na

. stępnie do Wolmerów'". 
W 1500 r. wielki książe Aleksander potwierdził ochmistrzowi swej żo

ny Heleny, Wojtkowi Janowiczowi Klaczce, posiadanie różnych dóbr, m. 
in. dóbr Derewna w pow. słonimskim wraz z przynależnymi do nich jezio
rami nadanymi przez Aleksandra w Puszczy Przełomskiej :V... za Wigry 
na imia Surpeli (dziś Szurpiły), a Jasnyi (dziś Kamenduł), a Dolczki 
( = Długie, dziś zapewne Kopane), a Gułbinis (Gulbin), a Owdiejer (Udzie
jek) i s  tymi rekami, katoryje miezy tyi0ozer idut". Jeziora te następnie 
w nie znany mi sposób przed 1569 r. wróciły w ręce królewskie84. 

W XV w. Syruć otrzymał 10 jezior dookoła jez. Szelment w Puszczy 
Mereckiej. Idąc do północy były to: Kupiwo (dziś Kupowo), Postaw (Po
stawelek), Dołhoje (Iłgiel), Czarne (Jodel koło Becejł); od zachodu: Kozik 
( = Kozin), Sumowo oraz nie zlokalizowane Leszczewo, Leszczewiec, Du
bowo (dwa pierwsze może na płd. od jez. Szelment przy wsi Zaleszczewo, 
ale już na terenie Puszczy Przełomskiej). W 1530 r. jego potomkowie: Ju
rij Jakubowicz Syruciewicz i Jadwiga Miklaszewiczówna Syruciewiczów
na ze swym ·mężem Mikołajem Olechnowiczem sprzedali swoje części tych 
jezior Mikołajowi Jurewiczowi Pacowi, łowczemu hospodarskiemu, zało
życielowi Berżnik•5• Z tych jezior Iłgiel i Jodol w XVIII w. należały do 
starostwa kadaryskiego. 

(\ Wielkie jezioro Szelment, leżące-;ia granicy Puszczy Przełomskiej i Me
reckiej, też przeszło w ręce prywatne. W 1559 r. posiada „jezioro Szelmen
ty" Mikołaj Juriewicz Radziwiłł (Rudy), wojewoda trocki i hetman wielki 
litewski, brat Barbary. Jezioro to wraz z jez. Szelment Mały należało do 

83 Jeziora te, -m.in. P_uńsk, Sej'wy Czarne, Sejwy Białe, wymieniam w -swojej 
pracy, Dzieje osadnictwa ... , o�c., str. 48, 174. 

84 Akty Litowskoj -Mietriki, o.c., str. 39---40, nr 505; też AGAD, ML 19lb, str. 
216-217. Są one w spisie jezior królewskich z 1569 r. (K. O. F a  I k, Żródła, nr I, 
str. !l---10). 

85 AGAD. ML 209, _ _  ks. 41,_ str. 701-70_2, J. W o l f, Pacowie, Petersburg 1885-, 
str. 14--15; Rewizija puszcz ... , o.c., str. 49 wspomina, że do Paca ·należało jez. Ku
powe. Syruciewicze posiadali jeszcze jeziora na wschód od Wiejsiej, które spr_zedali 
ks. Jerzemu Słuckiemu (AGAD, ML 202, ks . .24, str. 637�39J. 
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dóbr Sereje. Posiadał je m. in. Bogusław Radziwiłł, po którego córce prze
szło w ręce królów pruskich, którzy jeszcze w początkach XIX w. byli je
go posiadaczami"'· Może je otrzymał jego ojciec, Jerzy Radziwiłł, hetman 
wielki litewski, który w 1525 r. kupił od Marcina Michajłowicza Pietkie
wicza, koniuszego wileńskiego, · prawo łowów w Szeszupach (tj. prawo do 
łowów w puszczy nad rz. Szeszupą)•T. 

Według Tewizji pUszcz z 1559 r. do dóbr Wolpa (starostwo w pow. woł
kowyskim) wojewody wileńskiego należało jezioro Pristalne (tj. Przystaj
ne). Owym wojewodą był wówczas Mikołaj Czarny Janowicz Radzh.viłł 
(zm. 1565) z innej linii rodu. W XIX w. jezioro to wraz z jeziorem Krzy
wólką i Rospudą należało do dóbr Motule88• 

Przed 1569 r. l\Iikołaj Sieniawski, późniejszy hetman polny koronny, 
z żoną Hanną z Sapiehów, właściciel dóbr Jatwiesk za Grodnem, sprzedali 
Ostafiemu Wołłowiczowi, podkanclerzemu Wielkiego Księstwa Litewskie
go, 5 jezior koło Filipowa: Kamienne, Olchowe (=?), Czarne, Wysokie, 
Dowspuda (dziś Rospuda)a•. Może te jeziora Sieniawski otrzymał w posa
gu żony, która była jedyną córką Michała Iwanowicza Sapiehy, dworza
nina królewskiego. 
(Do Łaniewiczów należąło w Puszczy Przełomskiej jezioro Boczne (dziś 

BĆiczniel) kolo jez. Hańczy) Między 1559 a 1567 r. sprzedali je oni Hreho
remu Wołłowiczowi, łowcz�mu WXL, współwłaścicielowi dóbr Dowspuda. 
Kupił on również jez. Zusno (dziś Łanowicze), Które w 1559 r. należało do 
Homszeja Giedrojcia. Ponadto do tego Wołłowicza należały jeszcze jezio
ra: Hańcza Czarna lub Ancze, Wojdzilinis lub Wandyszki, Wandynskoje 
(tj. Wodziłki), Czarne „pod hrodisczem Surpel" i dalej na granicy jez. 
Blindy lub Blinde (Wersele)9•. Jeziora te ·przez dłuższy czas należały do 
dóbr Dowspuda91• W 1 709 r. kolejny ich właściciel, Michał-Kazlmierz Pac, 
marszałek nadworny litewski, sprzedał Stanisławowi-Mikołajowi Lipnic
kiemu, stolnikowi mozyrskiemu, posesorowi dzierżawy Żelazkowizna, je
ziora Hańcza, Łanowicze, Wierszele, Woydziłki i Bocznele. ów Lipnicki 
3.I.1719 r. odstąpił je za dożywocie dominikanom sejneńskim z 2 łanami 
gruntu nad jez. Hańczą, zwanymi Łanowszezyzna (Łanowizna). Syn Lip
nickiego Mikołaj-Franciszek po śmierci ojca nie uznał tej darowizny i roz
począł w 1725 r. proces przeciwko dominikanom o nieprawne posiadanie 
jezior i .Łanowszczyzny. Jego następcy na Żelazkowiźnie jeszcze w 1750 r. 

l!i! Rewizija puszcz.„, o.c„ str. 47; BP AN-Kijów, rkp I-6010, str. 41. 
w A. B o  n i e  e k i, Poczet rodów.„, o.c„ str. 247, 278. , 
$$ Rewizija puszcz ... 7 o.c., str. 53. Ar,t:hiwum Sądu ... , o.c„ ks. hip. Matule. 
" AGAD, MK 410, sir. 1002, 1968. · 

90 Rewizija puszcz. .. � o.c.ł str. 49, 51; K. O. F a 1 kj -2ródła, nr I. str. 9-10; AGAD. 
MK 410, str. 1002, 1968. 

91 Wyciąg z inwentarza tych dóbr z 1674 r. podaje jez, Hańcza „ze swymi ma
łymi jeziorkami'» jez. Zuszenko {tj. Łanowicze). Zbiór K. O. F a  1 k at BOKr 5607, 
k. 1-lv. 
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sądzili się z dominikanami, którzy widocznie ten proces przegrali, jeżeli 
w 1797 r. mieli z tych jezior tylko jez. Hańcza i. Łanowicze92• 

Do dawnej własności Wołłowiczów należała grupa 9 jezior w Puszczy 
Przełomskiej na południowy zachód od jez. Wigry. Była to wspólna włas
ność rodu, może więc jeziora te otrzymał od \Vielkich książąt w XV w. 
ich przodek ·Hryńko Chodkievdcz Wolłowicz, horodniczy grodzieński. By
ły to jeziora: Studzieniczne (dziś?), Kruhłe (dziś Okrągłe), Krywe (dziś ?), 
Miliczne lub Mylniczoje (Muliczne), dwa jeziorka w Krusniku (dziś Krusz
nik i Mulaczysko), Małe i dwa niewielkie w Wigrach. Wyciąg z inwentarza 
dóbr Dowspuda z 1674 r. wymienia jako należące do tych dóbr jez. Wigier
ki (jest to część zatoki jez. Wigry pod Gawrychrudą} oraz jez. Długie, 
Krzywe, Okrągłe, Czarne i Białe�. Są to chyba inne nazwy tych samych 
wyżej wymienionych jezior. Dziś bowiem koło jez. Mulicznego mamy ;Je
ziora o nazwach Białe, Okrągłe i Długie. Później Wołłowiczowie otrzymali 
jeszcze dalsze jeziora w Puszczy Perstuńskiej, zapewne w związku z na
daniami nad rz. Dowspudą dla syna owego Hryńki - Bohdana Wolłowi
cza, koniuszego grodzieńskiego. Do jego synów, Ostafiego i Hrehorego, 
właścicieli Dowspudy należały już jeziora Dowspuda (dziś Rospuda przy 
Necku) i prawo łowienia ryb w C7,ęści jez. Necko i jez. Jałowo (koło Kurja
nek). Późniejsze źródła wymieniają jeszcze jako należące do dóbr Dow
spuda jez. Skazdub (dziś Skazdubek), które wraz z jez. Jałowo jest w re
jestrze jezior królewskich z 1569 r. W końcu XVIII w. do dóbr pacowskich 
należały jez. Necko, Jałowo i Skazdub94• 

Inne jeziora Wołłowiczów rozeszły się po różnych rodzinach. Po bez
potomnej śmierci córki Ostafiego Wolłowicza - Reginy i jej męża Sewe
ryna Banera ogromnymi dobrami Ostafiego podzielili się jego krewni. 
Część dóbr zapewne odziedziczyła jego bratanica, córka łowczego Hreho
rego z Lipska (Murowanego), Apolonia, żona 1 voto Wasila Kopcia, 2 voto 
Sokoła Woyny, gdyż wśród jezior sprzedanych w 1604 r. przez Woynę Ja
nowi Micucie są również dawne jeziora wollowiczowsk:ie. Woyna sprzedał 
wtedy 1 4  jezior: Dowspuda (Rospuda"), Kamienne, Czarne, Wysokie, Hu
sowo Wielkie (dziś Ożewo), dwa małe (dziś Ożewko i Grabieńszczyzna), 
Okmln, Jegłowo, Osmin (?), Zusno, Podłaniewicze, Omieliste (Jemieliste) 
i
_ 

Okmienajcie. W 1664 r. Krzysztof Micuta rozprzedał te jeziora różnym 
osobom. Niestety, krótki regest dokumentu nie podaje, które jeziora komu 
sprzedał. Informuje jedynie, że sprzedał je Iwaszkiewiczowi, Eydziatowi-

s2 Arch. Par. w Sejnach, akta domin., teczka nr 3, dok. nr 21, 21a, 2lb, 21c; 
W. K ł a p k o w s k i, Konwent ... , o.c.j str. 97-98, 117. 

" AGAD, MK 410, str. 1001-1002, 1967; Zbiór K. O. F a  1 k a, BOKr 5607, 
k. 1-lv; K. o. F a  1 k, Wody ... , o.c., str. 70---71. . 

"' AGAD, MK 410, str. 1002; K. O. F a l k, Żródla, nr I, str. 3---4. Zbiór K. O. 
F a  1 k a, BOK;r 5607, k. l�lv; BP AN-Kijów, I-6010, str. 31). 

. 

.95 W :XVII w. należało to jezioro do dóbr Motule Puzynów (Akty izdawajemyje. .. , 
o.c„ t. VII, 1374, str. 581). 
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czowi (cztery), Honestemu (Jemieliste), Warkojom (cztery), Daszkiewi
czom j Jagniątkowskim. Z jezior tych kameduli wigierscy mieli później 
Okmin i Okminek. Rejestr jezior z 1569 r. do jezior. królewskich zaliczał 
Okmin i Okmienoyczi (tj. Okminek)98• Widocznie te jeziora później prze
szły w ręce prywatne. �· 

[ Rewizja puszcz z 1559 r. informuje, że w Puszczy Przełomskiej trzy 
jeziora - Romyjkinis (dziś Remienkiniek), Dowtenis (Dowcień) i przyległe 
do ostępu Dowtenis, a nie nazwane jezioro (może Mozguć) należały do Ja
na Andruszewicza, biskupa łuckiego. Według lakonicznego i zapewne źle 
wydanego źródła Jan Mikołajewicz Andruszewicz sprzedał Stanisławowi 
Andrzejowiczowi Dowoynie, staroście mereckiemu, część swych jezior 
(według sumariusza Metryki Litewskiej trzecią część) „w Puszczy Gro
dzieńskiej i Ożskich": Koywe, Sthomy, Tuczyno, Dowtheni, Zubrowo, Wi
gry, Okmieno, Hłubokie, Dubno, Orethowo, Orzechowo i Białe. Do:woyna 
zmarł bezpotomnie i część tych jezior wróciła do króla, a część do Andru
szewiczów, jak Żubrowe i Dowcień. Z aktu z 1548 r. dowiadujemy się, że 
Hanna Maciejóvma Pietkiewiczówna, żona Mikołaja Mikołajewicza An
druszewicza, koniuszego dwornego i dzierżawcy przełomskiego i oskiego, 
miała zapisane 8umy na dobrach swego męża Lada (w pow. lidzkim), My
sie i Polesiu, na jeziorach w Puszczy Grodzieńskiej i Przełomskiej oraz na 
spadkach po jego matce i bracie, wspomnianym biskupie Janie. Jak wyni-

, ka z poniższych aktów sprzedaży, darowizny i spisu jezior dominikańskich, ; do Andruszewiczów należały następujące jeziora koło Krzywego i Oku
niewca: Krzywe, Kolesne lub Kołoniesczne, Czarne, Zielone, Wiązowiec, 
Zgnilec lub Gliniuk, Okuniewiec lub Koniewiec, Muchawiec i nie zidenty
fikowane jeŻiorka Okuniewo, Wołowe Oko, Białe, Orzechowo, dwa jezior
ka Oskinie; koło Osinek: Osinki, Zielone, Czarne, Linowo i Suchary; koło 
Piert: Piertówka lub Pietronajcie i dalej Remienkinie, Ząbrowe lub Żu
browo, Żubrowiec lub Żubronajcie, Dowcień i Mozguć. Spis jezior domi
nikańskich podaje jeszcze jez. Gałęziste i Zielone, gdy spisy jezior zalicza
ją je do królewskich (następnie kamedulskich). Może do jezior Andrusze
wiczów należało jez. Kaletnik; należące też do dominikanów. Synowie Mi
kołaja Andruszewicza, Krzysztof i Stanisław, dworzanie królewscy, sprze
dali swe jeziora w 1572 r. Kasprowi Kłodzińskiemu, kasztelanowi wyszo
grodzkiemu, i jego żonie Annie z kniaziów Massalskich. Kłodzińscy dali je 
następnie swemu bratankowi Andrzejowi Woynie, krajczemu JKM, który 
j'( odsprzedał w 1601 r. Jerzemu Grodzińskiemu; leśniczemu przełomskie
mu (akt sprzedaży wymienia imiennie 12 jezior). Jerzy Grodziński, fundu
jąc z żoną klasztor dominikanów w Sejnach, zapisał im wraz z dobrami 
również te jeziora (akt fundacji wylicza imiennie 14 jezior). Odtąd aż do 
konfiskaty dóbr w 1797 r. należały one do tego klasztoru (spis z 1797 r. 

H Zbiór K. O. F a  1 k a, Aneksy Prok. Gen. 122, fasc. LVI; K. O. F a  1 k, Żródła 
nr I, str. 9. 
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Ryc. 6. Okolica wsi S m  o 1 n i k i, pow. Suwałki. Krajobraz północnej poJeziernej 
części pow. suwalskiego. Na południe od jez. Perty biegła granica Puszczy Przełom
skiej i Mereckiej. 1 - Cisowa lub Gulbiniska Góra; 2 - grodzisko Szurpiły; 3 -

jez. Purwin; 4 - jez. Kojle; 5 - jez. Perty 

wymienia imiennie 24 jeziora w tej grupie; dominikanie mieli jeszcze je
ziora z innych nadań), · który posiadał aż 44 jeziora w Puszczy Przełom
skiej i Perstuńskiej117• Większość z nich to małe i zanikające jeziorka. 

Z dużej grupy jezior (17), należących do Micutów (właścicieli jednego 
. ze Swiacków pod Grodnem) koło Pogorzelca i Krasnopola, na terenie dzi
siejszego pow. suwalskiego znajduje się tylko jez. Jeglin lub Jegliniec, na
dane wraz z innymi jeziorami jeszcze za czasów Kazimierza Jagiellończy
ka Michałowi Kibortowiczowi, ciwunowi przełomskiemu98. 

Na terenie Puszczy Mereckiej i Simneńskiej �ostali jeziora bojarzy 
troccy Mongejłowicze, którzy sprzedali je wspomnianemu wyżej Stanisła'.
wowi Andrzejowiczowi Dowoynie. Były to jeziora Reketie, Szorokis, Szor
kajtis, Sołoperewo, Wistutis, Iłkheli w Puszczy Mereckiej, Arie na granicy 
puszczy i Rowdenica w Simneńskiej99. Z jezior tych y

.
o polskiej stronie le

ży Wisztuć pod Wiżajnami i Ingieł pod Bolciami.� Ponieważ Dowoyna 
umarł bezpotomnie, jeziora-te wróciły do króla i spo'tykamy je następnie 
w spisach jezior królewskich;} · . -

17 Rewizija puszcz ... , o.c., str. 55; AGAD, MK 410, str. 1377; ML 217, ks. 63, 
str. 832, 847; A. B o  n i e  c k  i, Poczet..., o.c., str. 2; AGAD APP 19, str. 781, według 
ML 91, k. 574. Opisanije dokumientow i bumag chraniaszczichsia w Moskowskom 
Archiwie Min. Justicii, Moskwa 1915, str. 397; Archiwum Parafii w Sejnach, akta 
dominikanów, teczka 3, dok. nr 6; K. O. F a  1 k, Żródła, nr II, str. l;  W. K ł a p
k o w s k i, Konwent ... , o.c., str. 76, 79, 116-117; J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osad
nictwa ... , o.c., str. 87, 170 - tu jest mapka jezior dominikańskich. 

18 O dziejach tej grupy jezior zob. J. W i ś  n i e  ws k. i, Dzieje osadnictwa ... , 
o.c., str. 46-48. 

" Rewizija puszcz ... , o.c., str. 38; Opisanie dokumentów ... , o.c., str. 398. Jeden 
z nich nosił imię Stefan. 
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Z tego przeglądu dziejów jezior w Puszczy Perstuńskiej i Przełomskiej 
widzimy, że rozdawnictwo jezior zacząć się mogło za czasów v;:ielkiego 
księcia Witolda, a na pewno już rozdawał je w. ks. Zygmunt. Kontynuował 
rozdawanie Kazimierz Jagiellończyk, jego syn Aleksander i zapewne . � 
w pierwszych latach s\1rych rządów Zygmunt Stary', O \Vielu prywatnych 
jeziorach dowiadujemy się dopiero ze źródeł z xVi w„ ale na pewno na
dano je. wcześniej, przed 1 524 r„ to jest przed objęciem rządów w pusz
czach przez Bonę/Wznowienie nadań mogło nastąpić dopiero w drugiej
połowie XllI w. Część nadań, znanych nam dopiero z XVI w„ należy cof
nąć wstecz, gdyż posiadają je albo bracia, albo dalsi krewni, gdy fył ojciec 
lub,,wspólny dziad czy pradziad. 

Z przeszło 260 jezior i jeziorek, znajdujących się na terenie trzech 
pu8zcz w rękach krMewskich ) zostało ich stosunkowo niewiele, w tym tak 
wielkie jezioro, jak Wigry. W Puszczy Perstuńskiej zostało 13 jezior mię
dzy Wigrami i Augustowem oraz za Augustowem. W Puszczy Przełom
skiej, łącznie z jeziorami po Kłoczce, zostało bezspornie około 20 jezior, 
Koło dworu Wigry: Wigry', Omelowo (dziś Omólewek), Postawiec, Sowik 
(=?), Porszenelis (=?), Pierty, Królewiec (Królówek); koło Szurpił: Sur
pel (Szurpiły}, Czarne, Kelaj, Oglinis lub Jeglin (Jeg!ówek), Gulbinis lub 
Lebiedzinie (Gulbin), Awdzieniec lub Owdziejsce (dziś Udziejek), Jasne 
lub Jacne (dziś Kamenduł), Długie (dziś zapewne Kopane) oraz koło Gib 
Heret (dziś Gieret} i Morze (dziś Pomorze), Somonis (=?)JO•. 

W Puszczy Mereckiej w rękach królewskich (razem z jeziorami po Do
woynie) zostało stosunkowo więcej je:!ior, które później należały do staro
stwa wiżajńsko-sejwejskiego, kadarysko-maćkowskiego i dzierżawy Zel.az-

' 

kowizna. Inwentarz starostwa wiżajńsko-sejwejskiego wylicza 43 jezio
ra101: Bonda (dziś Pobondzie), Postawelis (Postawelek), Przychodne (Prze
chodnie), Kreywelis (?), Krągłe (Okrągłe), Piercijezierls (=Kojle?), Pierci
jeziory (Perty), Purwinelis (Purwin koło Kojli), dwa Jaczne, Kocielczyk 
(Pogorzelek?), Dziedziojeziorls (Dziadówek), Solinie (Jegliniszki?), Siekie
rowo, dwa Rowelis (Rowele), Samonis (koło Folusza), Bolis (Bolcie), llgie
lis (Ingiel), Mołda (Mauda), Dziedziojeziorl (Okliny?), Wistucis (Wisztuć), 
Wiżajny, Sudowskie (koło wsi Sudowskie), Wysokie (koło wsi Wysokie), 
Staniuliszkis (Staneluszki), Oszerinis (Jesieryn), Prudelisz (Prudel), Miesz
kinis (?), Iwaczylgis (?), dwa Potopy (koło wsi Potopy), Karzanis (Łopu-

1ou K. O. F a  1 k� źródła, nr I, str. 1-4, 7-10; nr Ili, str. 16; nr IV, _str. 21, 
29-30; nr V, str. 39; nr Vl, str. 25. Na.j'Większe z nich jez. Wigry za dzierta\vcy Sta
nisława Andrzejowic:za Dowoyny jego namiestnik Andrzej Bujwid-Stryszka podzielił 
na 5 części o własnych nazwach: Hordowo (tam gdzie wyspa Ordów), Dubowo, Ka
mienne (gdzie wyspa Kamień), Białe i Wigry (K. o. F a  I k, żródla, nr I, str. 7-8). 

· 191 AGAD, Arch. Radziwił. XXV-3681, k. 49, Inny inwentarz tego starostwa 
z 1665 r. podaje, że do starostwa należą 44 jeziora (AGAD, KRSW 123 A, k.  177); 
Rewizija puszcz.„� o.c., str. 38 wylicza tylko 7 jezior: Iłkheli, (Jngiel, Wistutis 
(Wisz:tuć), Wii:ejni (Wiiajny), Talijki (Talaike), Talajkaiti, Bebrinis (Berz!nls), 
W!nkhrajti (Wygris). 
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szek?), Ploncfilis (Plonszyn koło Rutki-Tartak), Purwinis (Purwinek koło 
Wigran), Samogielis (?), Jodojezioris (Cwrne), Sudowskie (?) oraz znajdu
jące się obecnie na Litwie: Tałajki, Małe Talajki, dwa Wygrajtis (Wygris), 
Berzinis. Z jezior mereckich z rąk królewskich odeszło później tylko kilka 
drobnych jezior, nadanych w 1776 r. proboszczowi w Lubowie wraz z wsią 
Jodjeziory: Jodjeziory, Czarne, Żabiniec, Bedugnelek i Konopinek10'. 

(Poza jeziorami w. książęta wczęli rozdawać ł ą k  i oraz w c h o d y  
bartnEj, to jest prawo posiadania barci w określonym borze. Najstarsze na
danie łąk sięga czasów, jak widzieliśmy, wielkiego księcia Zygmunta, któ
ry je nadllł wraz z jGlziorami i rzeką Raczce Tabutowiczowi. Największą 
ilość wchodów otrzymali Wołłowiczowie. Najstarsze, nadane najwcześniej 
do dóbr Bala, leżały zaraz na początku puszczy za rzeką Wołkusz. W wie
ku XV wchody bartne „uhol ziemi bartnoje za Wekry (tj. za Wigrami)" 
kupił ich pradziad, Chodko Wołłowicz, u poddanych hospodarskich Komo
rowicZów1••. Spośród borów bartnych i kilkudziesięciu łąk im nadanych 
tylko drobna część znajdowała się na terenie" pow. suwalskiego. Warto ję 
wymienić, gdyż nazwy ich przeważnie stały się później nazwami wsi. 
W 1569 r. Ostafi i Hrehor Wołłowicze wspólnie posiadali do dóbr Dowspu
da sianożęć Zyliny Wielkie i Male (w Hl74 r. dawały one 4 sterty siana; 
dziś są tam wsie Żyliny i Podżyliny) nad rz. Szczebrą. Wspólnie z Micha
łem Wołłowiczem mieli wchody bartne w uroczysku u Walów (dziś wieś 
Walne) koło drogi Wigrowskiej i wchodów Bohatyrów aż do jeziora Blizno 
i lazien Markowiczów oraz wchody bartne koło starodavn1ych wchodów 
poddanych w uroczysku Wigry (to te kupione u Komorowiczów). W 1674 r. 
wspomniana łąka na Wygierkach. W 1674 r. w tych wchodach w puszczy 
królewskiej hylo 55 żywych barci i 180 pustych. Ponadto Ostafi miał jesz
cze sianożęci z obu stron rzeki Dowspudy między należącym do niego Bo
rem Janowskim a Puszczą Perstuńską (w 1674 r. zwano. je łąkami Dwor
nymi lub Młyniskiem) oraz sianożęci nad rz. Kamionką. Do Hrehorego 
Wołłowicza należały sianożęci: 1) w uroczysku Osclńskie (A wstyńskie, 
Uszyńskie, te zarosłe w 1674 r. puste łąki leżały gdzieś koło wsi Lipowo 
i Podwysokie), 2) w Żubrynach lub Żubrynek (dziś wieś Żubrynek), 3) 
w Wysokim (dziś wieś Podwysokie), 4) u Oleksina (łąka w lesie w uroczy
sku Osińska Buda), 5) w Marcinowie koło wsi Stoki (w 1674 r. łąki Marci
nowo Wielkie i Male. pod Kurjankami, spasione przez żołnierzy, dóstar
czać mogły stożek siana), 6) u Królowa (to jest koło wsi Cisówek). Część 
łąk WołłowicZów jest oznaczona na Mapie Guberni Szczeberskiej z końca 
XVIII w. Michał Woł!owicz miał sam ziemię bartną, zwaną Chrołowszczy
na, nad Szczebrą obok ba"rd poddanych królewskich Spiłczyców i Kulba-

11:12 Archiwum Diecezji Łomżyńskiej (dalej ADŁ), akta par. Lubowo, .sygn. 
1.51.2< 

tGs W. ks. Aleksander potwierdził· to kupno jego synowi Hryńce Chodkowi
czowi, horodniczemu grodzieńskiemu,- przywilejem z 23.IX.1495 r. (Akty' Litowskoj 
1\-iietriki, o.c., t. I) str. 88, nr 224) . 

• 
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czyców. Te liczne wchody Wołło"'iczów wywoływały liczne zatargi. 
W 1568 r specjalna komisja królewska objechała te wchody i spisała. Zyg
munt August chciafte wchody wymienić. :N"awet przygotowano odpowied
nie przywileje zamiany (dawał król za nie kilka wsi). Nic z tego nie wy
szło. Należały one później do Paców jako właścicieli dóbr Dowspuda 
i Wojnów jako właścicieli Lipska Murowanegorn•. Zupełnie wyjątkowe 
były inne rodzaje nadań w puszczy. Nad rzeką Szeszupą prawo do łowów 
otrzymali Pietkiewicze. W 1525 r. Marcin Michajłowicz Pietkiewicz, ko
niuszy litewski, odstąpił je Jerzemu Radziwiłłowi, kasztelanowi trockie
mu. W 1551 r. prawo do wyrabiania towarów leśnych mieli Hanna z Piet
kiewiczów Andruszewiczowa, Stanisław Andrzejowicz Dowoyna i Miko
łaj Jurlewicz Radziwiłł105• W wyniku rozdawnictwa - jak liczono około 
1700 r. - li3 część terenów puszczy nie należała do króla"'6• 

8. S t a  ł e d r o  g i i p i  e r. w s  z e n i e s t  a ł e o s a d  y. Posiadanie 
wchodów upoważniało ich właściciela lub wysłanego poddanego czy sługę 
do wejścia do puszczy, ale tylko na podstawie odpowiedniego pisma leśni
czego lub podleśnego i w oznaczonym czasie. Udający się na teren puszczy 
do swoich wchodów nie mógł mieć ze sobą zgodnie ze statutem litewskim 
strzelby, oszczepu czy jakiejkolwiek broni ani psów. .Tylko bartnikom 
wolno było mieć siekierę. i inne narzędzia bartnicze. Innym pozwalano 
wziąć siekierę, jeżeli zaszła potrzeba wycięcia rozrastających się krzaków 
na łąkach. Nie wolno jednak było pod tym pretekstem powiększać własnej 
łąki kosztem sąsiednich zarośli, należących do króla. Pozwalano brać drze
wo do łaźni, do koryt na ryby, na zbudowanie sterty czy stogu lub odryny 
na siano, na łyko do leziw bartniczych. Można było przenieść barcie 
z przf'wróconego drzewa na drugie drzewo. Z czasem ilość barci ograni
czono i ustalono· dla każdego właściciela wchodów. Były one oznaczone 
znakami własnościowymi -- klejmami. Ilość wysyłanych do barci bartni
ków też była ograniczona. Bory bartne były obszerne, dochodziły do 4 mil'. 

Same ban-ie skupiały się w borach sosnowych nad łąkami, aby pszczoły 
miały wystarczającą ilość kwiatów. Właścicielom wchodów nie wolno było 
niszczyć puszczy i na odwrót - nie wolno było posiadaczom puszczy szko
dzić właścicielom czy użytkownikom wchodów. Statut ustalał kary za 
zniszczenie barci, odłowienie jeziora czy skoszenie cudzej łąki10�. Przekra
czających zakazy i nakazy chwytali osacznicy i oddawali do dyspozycji 

"' AGAD, ML 410, str. 993-999, 1888, 1953-1978, 2009--2030; Zbiór K. O. 
Fa I k a, BOKr 5007, k. 1-lv; Fotokopia mapy gub, szczeberskiej; Rewizija puszcz.„, 
o.c .• str. 183--184. 

1?5 Opisanije dokurnientow ... , o.c„ str. 428, 461 ; A. B o n i e c k i, Poczet ... , o.C„ 
str. 247, 278; AGAD, ML 218, ks. 65, str. 214-222. 

1GG Zbiór K. O, F a  1 k a, BOKr 5593, k.. 42v. 
"" Zbiór praw litewskich od r. 1389 do r. 1529..., Poznali 1841, str. 326-335; 

J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa„., o,c., str. 44, 48, 50. 



OSADNICTWO SUWALSZCZYZNY 83 

leśniczegorn•. Posiadaczom wchodów wolno było na terenie boru bartnego, 
nad łąką czy jeziorem zbudować prowizoryczne pomieszczenia mieszkalne 
i łaźnię. Budowa stałego domu była wzbroniona 10•. 

Na skutek szerokiego korzystania z puszczy .oraz konieczności szyb
kiego docierania do granicy krzyżackiej na terenie puszczy powstała 
s i e ć  d r ó g. Najważniejsze drogi trzymały się starych szlaków wodnych 
wzdłuż :Marychy, Hańczy, Dowspudy i Szeszupy oraz starych szlaków wy
praw wojennych. Pierwsze biegły z południa na północ, a drugie - ze 
wschodu na zachód. 

Główne drogi zwano wielkimi. Najbardziej na południe, ale już poza 
terenem dzisiejszego pow. suwalskiego, biegła droga z Grodna do Raj� 
grodu i przez Prawdziski do Ełku, rozdzielając się w późniejszym Augu
stov.ie. Stała się ona wkrótce drogą handlową, która łączyła wielkie miasta 
handlowe Białorusi z państwem krzyzackim i Mazowszem. Przez teren 
powiatu suwalskiego biegła ku granicy krzyżackiej ..droga zwana Wielką 
Drogą Okmińską (później Gościńcem Przeroskim), o której osacznicy 
grodzieńscy mówili, że jest „przetrzebiona przez 9 ostępów puszczańskich, 
a przełomscy dodawali, że była już ona za wielkiego księcia Witowta. 
Szła ona od dworu Wigry przez most na rz. Omielówce (dziś tam też jest 
most na szosie Suwałki-Sejny), dalej przez ostęp Leszczewo, rzekę Ka
mionkę, Krasny Borek, ostęp Okuniowiec, sianożęci Przełomskie Oko
liszcza lub Okoliska, rzekę Hańczę (najpewniej tam, gdzie dziś jest wieś 
Stary Bród), nad jez. Oluninem, przez łaźnię Usienkową i rzekę Zusnoll0• 

Dalsza jej trasa nie jest znana. Jedna z odnóg tej drogi szła zapewne do 
jez. Przystajnego, gdzie widocznie było miejsce postoju, i dałej ku granicy 
krzyżackiej . Główna droga szła prosto przez późniejszy Filipów do Mieru
niszek. Mieruniszki, tak jak Prawdziski, były głównymi punktami na gra
nicy i przez nie przechodziły niewątpliwie główne drogi (wiadomo, że 
przez Prawdziski szła taka droga). Jest rzeczą godną uwagi, że jej trasa 
pokrywa się mniej więcej z szosą Suwałki-Filipów-Mieruniszki, a do 
drogi Augustów-Prawdziski-Ełk nav.iązała nowa, przed kilku laty zbu
dowana szosa z Augustowa przez Prawdziski do Kalinowa i dalej do Ełku_ 
Jak wid.zimy, stare średniowieczne trasy są bardzo trwałe. Od drogi 
Okmińskiej, gdzieś w okolicy brodu na Hańczy, odchodziła droga szelmeń
ska do jeziora Szelment. 

Droga Okmińska była dalszym ciągiem dróg idących ze wschodu, znad 
Niemna, które zbiegały się przy dworze Wigry. Najważniejsze drogi pro
wadziły z Grodna, Merecza i dworu Przełom. Droga grodzieńska zapewne 

i!la W 1568 r. leśniczy przełomski skonfiskował Bohdanowi Ublikowi, z.iemiani„ 
nowi grodzieńskiemu, 4 wozy siana, ponieważ posłał po nie bez znaku leśniczego 
{AGAD, MK 410, str. 1008-1011). 

109 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa .... o.c.� str. 50. 
no Rewizija puszcz ... , o.c., str. 511 53; K. O. F a  1 k1 Zródła, nr III, str. 18, nr rv„ 

str. 30-31. 

•• 
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szła od dworu Perstuń wzdłuż Hańczy. Na jej, trasie leżał most Kortowicze 
(koło dzisiejszej wsi Wólka Rządowa) i most Postaw (dziś wieś Wysoki 
Most). O drodze przełomskiej wiadomo, że szła przez rzekę Szlernnicę 
(później tam była Ruda-Kalety), koło błota Mszanego, dalej niewątpliwie 
koło jez. Heret i stąd do mostu Postaw. Droga Merecka zapewne szła 
przez późniejsze Berżniki i Sejny. Wspomniana jest ona jako .d roga wi
gierska przy jez. Długim (dziś jest tam wieś Kopiec). W części jej kierunek 
pokrywa się z szosą do Sejn. 

Przez Puszczę Merecką szła wielka droga od Merecza na trasie póź
niejszych miejscowości Sereje--święte Jeziory-Łozdzieje--dwór Sejwy 
--dwór Kadaryszki-Wiżajny. Opis granicy Puszczy Mereckiej z 1538 r. 
wspomina o starej drodze, która szła w południowej części tej puszczy od 
jez. Gaładuś, koło jeziora Klejwy i rzeki Sejwy111• Przez Puszczę Per
stuńską musiała iść droga od dworu Perstuń przez rzekę Walkusz do 
rzeki Szczebry. Tu rozdzielała się. Jedna odnoga szła wzdłuż Szczebry, 
a druga wzdłuż Dowspudy w górę ich biegu. Od tych głównych dróg roz
chodziła się sieć dróg prowadzących do jezior, łąk, borów bartnych i do 
ostępów, w których polowano. Drogi te przede wszystkim służyły osacz
nikom, dlatego też nazywano je nieraz nazwiskami osaczników. Na przy
kład koło jeziora Blizno przechodziła droga Kurjanowiczów. Od nazwisk 
posiadaczy wchodów również powstawały nazwy dróg, np. droga Łaniewi
czów ód Hańczy112• Głównym punktem, do którego zbiegały się drogi, był 
dwór Wigry. 

• 

' 

Tak więc stopniowo ogromne puszcze pojaćwieskie przestawały być 
pustką. Stale w nich przebywali osacznicy, którzy jeździli na koniach 
z jednego końca puszczy . na drugi i mieszkali tutaj w swoich budach. 
Często, zwłaszcza w zirrtie, zjawiali się w niej urzędnicy ksiąźęcy ze strzel
earrti, aby urządzić polowanie. Nieraz gościem bywał sam wielki książę. 
W czasie sianokosów, odławiania jezior, zwożenia suchego już siana, pod
bierania miodu czy kolejnej kontroli barci zjawiały się w nich grupy 
chłopów królewskich i prywatnych. Przybywali nieraz z daleka. Do Pusz..' 
czy Przełomskiej i Perstuńskiej przychodzili lub przyjeżdżali z okolic 
Grodna, a nawet Wołkowyska, a do Mereekiej �- z okolic Merecza. Oni 
to nadawali nazwy łąkom, bagnom, borom, lasom, małym jeziorkom 
i rzeczkom. Każdy mostek, kaźda dróżka, każde źródełko otrzymało swoją 
nazwę. Wiele z nich mówiło, do. kogo dany obiekt .należał, stąd też różne 
Królowe Wody, Królowe Łąki w odróżnieniu od Marcinowa, Oleksina itp. 
W Puszczy Perstuńskiej i większej części Przełomskiej były to nazwy sło
wiańskie. W Puszczy Mereckiej i częściowo Przełomskiej nazwy litew
skie, gdyż tam przybywali chłopi i osacznicy litewscy. W Puszczy Prze-

Ut AGAD, :ML 2031 ks. 37� str. 42-47, 
112 Re-wizija puszcz ... , o.c„ str. 52; AGAD, MK 410, str. 1014. 
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łornskiej nazewnictwo litewskie skupiło się w okolicy najstarszej nowej 
osady - koło dworu Wigry i wzdłuż Wielkiej Drogi Okmińskiej. Nazwy 
te powstały w tym czasie, kiedy dwór wielkich książąt był jeszcze litewskL 
Później, gdy coraz intensywniej zaczęto korzystać z puszcz, z dala od tej 
wielkiej drogi i Wigier, nadawano już nazwy słowiańskie. Z nazw jaćwies
kich mogły zachować się tylko te, które albo od dawna były znane sąsied
niej nadniemeńskiej ludności (nazwy dużych jezior, większych rzek), albo 
zachowały się w pamięci mieszkających pod. Grodnem czy Mereczem po
tomków emigrantów jaćwieskich. Pochodzący od nich oraz ruscy i litewscy 
poddani hospodarscy i prywatni - czy to osacznicy i bartnicy, czy to ry
bacy - przychodząc na teren puszczy odnowili znajomość starych nazw 
i nadali ogromną ilość nowych. Dużo z nich przetrwało do naszych czasów 
jako nazwy późniejszych wsi, tak nazwanych od łąk, bagien, lasów itp . .  

Oni też dali początek nowemu osadnictwu przez wzniesienie w pusz
czach b u d  m i  e s z k a 1 n y c h. Budowali je jak już wspominałem -
osocznicy, budowali je również chłopi we wchodach. Wzmianki o nich, 
a zwłaszcza o towarzyszących im łaźniach, można napotkać w źródłach 
w XVI w. Podałem je wyżej na str. 64. Obok nich tu i ówdzie na pewno 
zakładano małe poletka.- Jednak na całym terenie dominował zasadniczy 
charakter puszczański, a budy te miały zawsze charakter prowizoryczny. 

Okres Il 
Początki stalego osadnictwa wzdłuż granicy pruskiej 

i założenie Bakałarzewa i Raczek (początek XVI w. - 1524) 

1 .  S t a ł e  o s a d n i c t w o  z b l i ż a  s i ę  d o  p u s z c z  p o j a ć w i e
s k i  c h. Minęło jeszcze wiele lat, nim na 7Jemiach pojaćwieskich powstały 
pierwsze stałe osady. Zapewne, gdyby to było osadnictwo żywiołowe, sa
morzutnie prowadzone przez ludność chłopską, ziemie pojaćwieskie zo
stałyby szybciej skolonizowane. W tym czasie nie było to już możliwe. 
Część krzyżacka ziem pojaćwieskich była własnością zakonu, a część 
litewska wielkich książąt. Zarówno wielcy mistrzowie zakonu, jak 
i wielcy książęta sami poprzez swoich urzędników kierowali całym pro
cesem ponownego zagospodarowania opustoszałych ziem. Obie strony 
przez długi czas powstrzymywały się od ich zasiedlenia, utrzymując sze
roki pas pogranicznej puszczy między swymi krajami. 

Pierwsi naruszyli puszczę krzyżacy, którzy pod opieką zbudowanego 
w XIV w. na wyspie jeziora Łek (Ełk) zamku zaczęli zakładać wsie na 
ziemiach pojaćwieskich. Pierwsze, jeszcze nieliczne, osady powstały 
w pierwszej połowie XV w. pod samym Ełkiem i kolo granicy z Litwą, 
niedaleko Rajgrodu (Krzywe w 1439 r.). Jednak właściwa kolonizacja 
zaczęła się dopiero po przegranej przez krzyżaków i.vojnie trzynast_oletniej 
(pokój toruński w 1466 r.). Utraciwszy Pomorze Gdańskie, cały wysiłek 
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skierowali oni na ·zasiedlenie puszczańskieg\> pogranicza z Mazowszem 
i Wielkim Księstwem Litewskim .  Do roku 1500 między Ełkiem a granicą 
założyli około 95 wsi. Prowadzili kolonizację w dwóch miejscach: dookoła 

, Ełku. i wzdłuż granicy z Litwą od południa ku północy. Przy granicy naj
pierw skolonizowali okolicę pcjaćwieskich Prawdzisk: w r. 1468 - Ko
leśniki, 1471 - Kowale, Sobole, Krzyżewo, Ginie, 1473 -·Turowo, 1476 -
Niedźwiedzkie, Stare Cimochy, 1485 - Kile, 1493 - Zocie (a właściwie 
Socze} itd. Pod koniec XV i w początkach XVI w. nastąpiło osłabienie 
akcji kolonizacyjnej. Jedynie koło granicy powstały przed 1508 r. Wil
kasy. Nastąpiła przerwa. Krzyżacy osiedlali w nowych wsiach prawie bez 
wyjątku ludność pclską, ciągnącą na nowe tereny z sąsiedniego Mazowsza 
(rzadziej pojawiali się Rusini i Litv.ini). Dzięki temu od strony pcłudnio
wo�zachodniej wzdłuż granicy W. Ks. Litewskiego rozwijało się osad
nictwo polskie, zbliżając się stopniowo do granic dzisiejszego pow. suwal

skiego. Dotarło ono tam w 1472 r„ gdy założono Dziarnowo, Zanie i Mar
cinowo, a następnie dalsze wsien•. Następny etap kolonizacji zaczął się 
dopiero za ks. Albrechta w 1537 r. 

Również osadnicy polscy, ale z większą domieszką osadników ruskich 
i małą litewskich kolonizowali ziemie po stronie litewskiej od granicy Ma
zowsza. Na gruzach starego jaćwieskiego grodu Raj wznosiły się nowe 
umocnienia litewskie. Był to główny punkt obronny południowo-zachod
niej granicy W. Ks. Litewskiego z państwem krzyżackim i Mazowszem. Po 
stronie krzyżackiej funkcję taką pełnił zamek Łek. W celu utrzymania 
Rajgrodu i pod jego osłoną osiedlała się drobna szlachta (bliżej granicy 
mazowieckiej) i chłopi (pod grodem). Do r. 1 5 00 powstało tam co najmniej 
1 3  wsi (zob. ryc. 5). Pod samym grodem powstała dookoła trójkątnego 

ryneczku osada o charakterze miejskim (już w 1499 r. wspomniany jest 
mieszczanin rajgrodzki). Rajgród jest pierwszym miastem założonym na 
ziemiach pojaćwieskich. Ludność jego była prawie wyłącznie · polska 
o nazwiskach mazowieckich. Tutaj również powstała najstarsza parafia 
(zapewne już za w: ks. Witolda)"<. Od Rajgrodu nowe osadnictwo posu
nęło się niedaleko na północ w;r.dluż granicy i wielkiej drogi z Grodna. 
Poszło więc ono o wtele mniej na północ niż osadnictwo po stronie krzy
żackiej. 

Od strony Grodna ruskie osadnictwo zajęło ziemie mniej więcej po 
rzekę Perstuń (dopływ Walkusza) i Niedźwiedzicę (dopływ Biebrzy). Już 
przed 1500 r. był tam dwór Lipsk (późniejsza Hołynka) leśniczego Koledy, 
dwór Lipsk (późniejszy Murowany), należący do Hryńka Chodkiewicza 

113 W. K ę t r z y ń s k i, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, 
Lwów 1882, str. 448--459, 497-li04. 

11• J. W i ś  n i e  w s k i, Nieznany oryginał dokumentu lokacji Augustowa 
z 1557 r.; „Rocznik Białostocki", t. III, Białystok 1962, str. 425-428. Tam też krótki 
zarys dziejów osadnictwa między rzeką Ełk i je;c Necko. 
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Ryc. 8. K a d  a r y s  z k i, pow. Suwałki. Zabytkowy dwór starostw 
kadaryskich z XVII wieku po zniszczeniach z ostatniej wojny. 
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Wołłowicza oraz Ponarlica Sieńki Iwanowiczans. Ziemie te stanowią nie
wątpliwie obszar starego ruskiego osadnictwa nadniemeńskiego, choć za
pewne już posuniętego w kierunku zachodnim. Wśrćxł przeważającej lud
ności ruskiej znajdowali się tu uciekinierzy jaćwiescy oraz nowi osadnicy 
litewscy. Dalej osadnictwo podgrodzieńskie już niewiele się posunęło 
(wzdłuż Biebrzy i do rzeki Wołkusz), gdyż najbliższe tereny puszczańskie 
były nieurodzajne (piaski) i do dziś pozostały pokryte puszczą. Mimo tak 
znacznej przeszkody w posuwaniu się osadnictwa tutejsza ludność wy
warła największy wpływ w najwcześniejszym okresie dziejów, kiedy po
nownie zajmowano południowe ziemie pojaćwieskie, gdyż stąd pocho
dzili osocznicy pilnujący Puszczy Perstuńskiej i Przełomskiej oraz tu 
mieszkali chłopi i panowie mający wchody w tych puszczach. 

Od strony północno-wschodniej, od Merecza, na interesujące nas zie
mie posuwało się osadnictwo litewskie. Dopiero w początkach XVI w. 
dotarło ono w okolice jez. Wiejsieje, posuwając się stopniowo dalej na 
zachćxł (okolice Hołn w dobrach Wiejsieje kniaziów Glińskich, a po nich 
książąt Słuckich). Tutaj również dotarło osadnictwo spod Przełomu, two
rząc wyspę dookoła Berżnik, oddzieloną puszczą od Niemna. Koło roku 
1516 założenie dworu Sztabinki rozpoczyna kolonizację prowadzoną przez 
Kopcia Wasilewicza na południowy zachód od jeziora Gaładuś. Nadanie 
puszczy po obu stronach rzeki Sejny w 1522 roku kniaziowi Iwanowi Wiś
niowieckiemu przesunęło obszar kolonizowany jeszcze dalej na zachód. 
W ten sposób klin ludności litewskiej z pewną domieszką ludności ruskiej 

115 AGAD, MK 410, str. 870-873; Akty Litowskoj Mietriki, o.c., t. I, nr 426; Re
. wizija puszcz ... , o.c., str. 171-172. 
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dotarł w pobliże dzisiejszego pow. suwalskiego, zajmując pogranicze 
Puszczy Mereckiej i Przelomskiej 116• Do początku XVI w. teren dzisiej
szego powiatu suwalskiego nie został jeszczę objęty kolonizacją. Posuwa� 
jące się z czterech stron osadnictwo najbliżej dotarło od strony krzyżac
kiej. Było to osadnictwo polskie. Tu zetknęło się ono z przebywającą 
w puszczy ludnością ruską i litewską. 

2. P o c z ą t k i  o s a d  n i c t w a w d o  1 n y m b i  e g u D o w s p u
d y. Wielcy książęta litewscy. po częściowym osiedleniu okolic Rajgrodu 
dalej nie kontynuowali osadnictwa. Po dłuższym zastoju kolonizację po
granicza przekazali panom litewsko-ruskim, którym zaczęli rozdawać 
kolejno części pasa nadgranicznego w puszczach. Jak na zdobycznych zie
miach ruskich, tak również i tu zaczęły się tworzyć podstawy przyszłych 
fortun magnackich. Włość rajgrodzka z goniądzką po 1500 r. przeszła 
w ręce Michała Glińskiego, a po jego ucieczce dostała się w ręce Radzi
wiłłów, którzy prowadzili kolonizację tej włości między Rajgrodem i jez. 
Necko. W 1526 r. otrzymali oni od króla pozwolenia na założenie karczmy 
nad rz. Nettą na „wielkiej drodze"; gdzie następnie wyrosło nowe miasto 
na ziemiach pojaćwieskich - Augustówll7. Wkrótce osadnictwo przeszło 
przez dopływ jeziora Necka, rzekę Pruskę, dalej na północ. 

Zygmunt I przywilejem wystawionym w Mielniku 9.VII.1513 r. nadal 
jedną milę kwadratową w Puszczy Grodzieńskiej nad rzeką Dowspudą 
wzdłuż granicy niemieckiej, na północ od granicy dóbr rajgrodzkich, Boh
danowi Hrynkowiczowi Wolłowiczowi, kóniuszemu grodzieńskiemu, po
zwalając mu ludzi osadzić i wybudować dwórns. Równocześnie tego sa
mego dnia król wystosował list do Jakuba Kuncewicza, leśniczego gro
dzieńskiego, aby wymierzył tę milę w granicach od rzeki Pruski do wisz
niewskiej drogi, a tą drogą do rz. Dowspudy, rzeką Dowspudą w górę aż 
po Sotiewą ścieżkę i tą ścieżką do granicy, a dalej granicą do rz. Pruski, 
stanowiącej granicę dóbr rajgrodzkich. Długość i szerokość nadania wy
nosiła ok. 6 kmll•. Kuncewicz udał się do puszczy, wraz z osacznikami wy
tyczył granice nadania i wprowadził Wo!lowicza w jego posiadanie. 
W osobnym liście, wystawionym w Grodnie 12.X.1514 r„ opisuje szerzej 
granice nadania (m.in. wymienia sieliszcze WiSzniewo) i oświadcza, ·że 
wprowadził Bohdana. Poza tym między innymi pisze, że puszczę tę 

116 O dziejach tego osadnictwa zob. J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa„., 
o.c„ str. 51-66, 7&--77, 102-104. . 

uv J. W i ś  n i e w  s k: i, Nieznany oryginał ... , o.c., str. 426-429. 
11e AGAD, ML 198, ks. 7, str. 682-683; A. B o  n i e  c k  i, Poczet..„ o.c., str. 

388. 
. 

119 AGAD, ML 195, ks. 11, str. 856 i ML 209, ks, 41, str. 807-808. Nazwiska 
30 osoczników, którzy brali utlział przy .wytyczaniu granicy� podaje akt komisarski 
z 1541 r. (Akty izdav;rajemyje ... � o,c., t XVII, Wilno 1890, str. 302). Granice tych 
i innych nadań są na nmpie (rye. 7). 
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można bez szkody nadać, gdyż jak zeznali osocznicy, nie było tutaj łowów 
hospodarskich ani za Kazimierza i Aleksandra, ani za Zyg..rnunta120• 

Bohdan Wołłowicz z Balli, ziemianin grodzieński, posiadał już za pusz
czą dobra Lipsk. Miał więc skąd czerpać nowych osadników. Od razu też 
przystąpił do kolonizacji nadanej puszczy, jak tego dowodzi dokument 
Zygmunta I z Brześcia z 23.I.1516 r., którym l<:ról pozwolił wybudować 
młyn na rz. Dowspudzie pod Krasnym Borem, postawić jaz z wałami 
w celu utworzenia stawu młyńskiego i zająć na to brzeg rzeki, należący 
do króla121• Wołłowicz, l<:upując jeszcze inne ziemie i sianożęci w pow. gro
dzieńskim, zwrócił się do króla z prośbą o potwierdzenie posiadania 
wszystkich nabytl<:ów. Zygmunt I przywilejem z Brześcia z 19.XII.152.2 r. 
między innymi jeszcze raz potwierdził nadanie puszczy nad rz. Dowspudą 
i brzegu Krasnego na Dowspudzie i przytoczył opis granicy122• Wraz z wy
rabianiem pól wycinano drzewa. Wol!owicz chciał na tym zarobić i zwrć
cił się do króla, aby pozwolił mu to drzewo przerabiać na wanczos, potaż 
ltd. i spławiać do Niemiec. Król listem z Wilna z 29.X.1529 r. udzielił mu 
tego zezwolenia'"· Nie wiadomo, jakie wtedy wsie założył Wołłowicz poza 
d w o r e m  D. o w s p  u d  a, który jest najstarszą miejscowością na gra
nicy krzyżackiej na terenie dzisiejszego pow. suwalskiego. Obok dworu 
wzniesiono cerkiew, pierwszą na ziemiach pojaćwiesl<:ich"'4• Kościoła ka
tolickiego nie założono. Później dobra te należały do parafii Janówka. 
Znanymi osadami wiejskimi z tego czasu jest 'osada bojarzyna Chomę
towskiego (tj. C h o m ę t o w o}, wspomniana w 1541 r„ i obok osada 
poddanych Niedźwiedziców w 1 562 r.125• Zapewne też wtedy powstały za
lążki innych wsi, jak Sucha Wieś i Jaśki. Jak wskazują nazwy Wbi i naz
wiska chłopów z XVII-wiecznych metryk, osadników czerpano �ównie 
z Mazowsza (Chomętowo, Korytki, Jabłońskie, Chomętowscy, Korytkow
scy, Jabłońscy}. Nowe dobra otrzymały nazwę od rzeki DowspudaL26• 

:}. P o c z ą t k i  o s a d n i c t w a  w ś r o d k o w y m b i e g u  r z e k i
· D o  w s p  u d  y. Na północ od Wołłowicza .nadanie otrzymali bracia Racz

kowicze, właściciele Krzemienicy pod Wołl<:owysl<:iem, którzy mieli tutaj 
jeziora nadane ich dziadkowi Raczce Tabutowiczowi127. Zygmunt I przed 

1211 AGAD, ML 209, ks. 41, str. 808�09; J. Vl i ś n i e  w s k i, Dobra dowspudz
kie ... , o.c., str. 449. 

ut AGAD, ML 195, ks. 11, str. 1031; Opisanije dokumientow ... , o.c:„ str. 222. 
JV!oże ten młyn był w tym miejscu rz. Dowspudy, gdzie dziś jest uroczysko l\<Iły
nisko. 

"" AGAD, ML 209, ks. 41, str. 7-748; MK 410, str. 1873-1882 według ML 3, 
k. 222. 

12l AGAD, ML 209, ks. 41, str. 809-810. 
124 Jej pop, Borys, wspomniany w 1541 r, (Akty izdawajemyje ... , o.c„ t. XVIJ, 

nr 828). 
iż!l Tamże, str. 301; Piscowaja Kniga, o.c., t. I. str. 43."i. 
us Nawet nazywano je: ,,imienije ••. Dowspudskoje rieciki (Akty izdawajemyje.„ 

t. XVII, nr 828). 
127 Zob. str. 74 niniejszej pracy. 
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1514 r. polecił Stanisławowi Piotrowiczowi Kiszce jako staroście gro
dzieńskiemu zbadać Puszczę Grodzieńską nad ich jeziorami, gdyż zamierza 
nadać im jej część. Kiszka widać uznał, że nadanie będzie bez szkody 
dla króla i jego łowów, gdyż król listem z 4.VI.1514 r. polecił Jakubowi 
Kuncewiczowi, leśniczemu, wydzielić obszar długości 2 mile i szerokości 
półtory mili128• Kuncewicz szybko załatwił polecenie królewskie i Zyg
munt I przywilejem z Wilna z 15.VII.1514 r. nadał swemu sekretarzowi 
łacińskiemu i marszałkowi Mikołajowi i jego bratu Stanisławowi Michno
wiczom Raczkowiczom puszczę w granicach „ ... poczonwszy od Sotiewy 
Stieżki wdołż podle hranicy pruskoje niemieckoje aż do senożati Miru
niszok a od senoża-ti Miruniszki w poperok w Dowspudu reku, w tom 
miestie hdie wpada Dowspuda· w ich oziero Dołhoje Dalnie i toju rekoju 
Dowspudoju wdołż wniz aż opiat do Sotiewy Stieżki, Sotiewoju Stieżkoju 
w popierok w niemieckoju hrani<:u". Ponadto nadano „ ... ostrowok, kotoryj 
leżit u o zera ich otczyznoje Kruhłoje po reczku na imia Kruhłoju"129• 

Tekst dokume.ntu wystarczająco informuje, jak biegła granica nadania. 
Niejasny jest tylko odcinek środkowy wschodniej granicy, gdyż niezgodny 
z późniejszą granicą tych dóbr130. Długość jego wynosiła ok. 23-26 km, 
a szerokość ok. 6 km, a więc długość była większa od miary podanej przez 
przywilej. 

Bracia podzielili się nadaniem w poprzek, wzdłuż linii od granicy prus
kiej do jez. Długiego (dziś Bolesty). Granica biegła między późniejszymi 
wsiami Konopki i Nowy Dwór z jednej strony, a wsiami Nieszki i Bolesty 
z drugiej. Młodszy, Stanisław Raczkowicz, wziął południową część dóbr. 
Nad rzeką Dowspudą blisko Dowspudy Wołlowiczowskiej wzniósł swój 
dwór, też nazwany Dowspudą. W 1523 r. Zygmunt I potwierdził jego żonie 
Barbarze oprawę tysiąca kóp groszy, zapisaną przez męża na dobrach 
Dowspuda131• Dowspuda ta później - ponieważ dłużej była w rękach Racz
kowicza - była zwana Dowspudą Raczkowską, a następnie R a c z k a m i. 
Stanisław Raczkowicz i jego następcy kolonizowali swoją część dóbr rów
nież ludnością polską, przybyłą .z Mazowsza i Podlasia. W 1557 r. Matys 
Grodzki (niewątpliwie przybysz ze wsi Grodzkie na Podlasiu) zeznał, że 
pan Stanisław Szczuchira, a raczej Szczuricha (od szczurit', mrużyć oczy)132 

(tj. Raczkowicz) przed kilkunastu laty nadał mu 3 włóki ziemi na Dowspu
dzie z prawem łowienia ryb z czółna i 3 żaków w jez. Dowgoje (dziś Bo-

ma AGAD, ML 195, ks. 11, str. 1053; Opisanije dokumientow ... , o.c., str. 225. 
129 AGAD, ML 195, ks. Jl, str. 886-888; Opisanije dokumientow ... , o.c., str. 206. 
1ao Szerzej o tym piszę w artykule „Dobra dowspudzkie ... ", o.c., str. 453-454. Zob. 

tamże mapkę na str. 449 i tutaj mapę (ryc. 7). 
131 Opisanije dokwnientow ... , o.c., str. 395; zob. też J. G I i n k a, Ród Klausu

cia ... , o.c., str. 48--49. 
132 W 1536 r. jest wzmiankowany przy opisie granic dóbr Rajgród Stanisław 

Szczuricha wraz z Bogdanem Wołłowiczem, koniuszym (w wydanym źródle błędnie 
Bogdan K Myszin), „Archeograficzeskij Sbornik", t. I, 1867, str. 25. Tak samo 
w Aktach LitoWskoj Mietriki, o.c., t. I, str. 1 48. 
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lesty). Nie można ustalić, czy jego osada dała początek jakiejś wsi133• 
W 1558 r. Wojciech Bolesta w obecności syna Marchiela oraz Walentego 
Bolesty i Macieja Mursza z Niesków134 zapisał swym córkom Hannie, 
Szczęsnej, Jagnieszce, Druzjannie i Sejputjannie. 1 włókę i 7,5 morga 
ziemi z siedliskiem, na którym mieszkają. Wspomina przy tym, że część 
ziemi jest jeszcze zarośnięta lasami l pola dopiero należy z nich wyrobić. 
Akt jego zeznania sporządził Mikołaj Wysocki, pisarz miasta Dowspudz
kiegom. Zatem już w 1558 r. były osady B o  1 e s t  y i N i e  s z k  i oraz 
m i  a s  t o  D o  w s p  u d  a. Są to zapewne późniejsze Raczki, gdyź akt 
dotyczy dóbr Raczkowicza. Na pewno też wtedy zbudowany został kościół 
i utworzona parafia. Założyć je mógł Stanisław Raczkowicz. Inne wspom
niane miejscowości były to osady bojarów. Nazw wsi chłopskich. nie zna
my, choć już były, ponieważ Stanisław Raczkowicz stav.1ł na popisie 
wojska z 1528 r. 4 konie, a więc miał już co najmniej 32 służby podda
nych'36. 

Starszy brat, Mikołaj Raczkowicz, wziął część północną dóbr z jezio
rami: Sumowo, ·sieklerowo, .Głębokie, Gaczne, Garbaś i Długie Dalnie. On 
także założył dwór Dowspuda. Mikołaj był znaną postacią; jako dworzanin 
królewski, marszałek i pisarz łaciński często występuje w źródłach. Był 
on ponadto właścicielem Krzemienicy i Białegostoku. Zwano go Baka
łarzem, a jego potomków - Bakałarzewiczami i dlatego jego Dowspudę 
nazywano Dowspudą Bakałarzowską, Bakalarowszczyzną, Bakałarzow
szczyzną, a w końcu B a k  a ł a r z e  w e  m. Zmarł on wcześnie, w 1520 r. 
Bardzo możliwe, że to on założył przy dworze kościół św. Mikołaja. Do
kument uposażenia parafii z 1609 r. mówi, że kościół jest tu „ex antiquo". 
Księgi metrykalne były znane w XIX w. od 1562 r.1". Dotychczas pozo
staje otwarta kwestia, czy Mikołaj Bakałarz lub jego syn Mikołaj Baka
łarzowicz założyli pod dworem miasto. Jest ono zaznaczone na mapie 
Macieja Strubicza z lat 1578--1580 jako m i  a s  t e c z k o  Bakalarowo''"· 
W r. 1603 wspomniano „miasteczko Dowspudzkie przezywające Bakala
rzewo"l••. Jego powstanie zapewne łączyło się z budową kościoła. Gdyby 
początki Bakałarzewa i Raczek przypadały na pierwszą połowę XV1 w„ 

133 Ten Grodzki zapisał swoje włóki z zabudowaniami swemu siostrzeńcowi Mi
kolajowi Janowiczowi Białosukni {niewątpliwie ze wsi Białosuknie pod Goniądzem), 
Akty izdawajemyje ... , o.c„ t. XXI, 1894, str. 265, nr 414. 

lW Wieś Mieszki na Mazowszu leży blisko wsi Grodzkie. 
135 Akty izdawajemyje ... , o.c., t. :X.XI, str. 358-359, nr 544. 
ua J. G I i n k a, Ród Klausucia.„ o.c., str. 48. 
137 .J. G l i n k a, Ród Klausucia ... , o.c„ str. 39---46; ADŁ, akta par. Bakałarzewo, 

sygn, 1.4.21; J. W i ś  n i e  w s k i, Dobra dowspudzkie„ .• -0.c., str. 455; J. G I i n ka, 
Dookoła wczesnych dziejów Białostocczyzny, ,Jlocznik Białostocki", t. IV (1963), 
str. 460-461. Na osoby fundatorów z rodziny 'Volskich i na czas fundącji (pocz. 
XVII w.) wskazują figury świętych w ołtarzu! l\Iikołaj� Barbary, Kazimierza 
i Krzysztofa. 

uia Reprodukcji mapy M. Strubieza u K. B u <:  z k a? Dzieje kartografii polskiej 
od XV do XVIII w., Wrocław 1963, mapa nr XX. 

139 Akty izdawajemyje„„ o.e„ t. XXX, str. 229. 
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byłyby to najstarsze miasta na terenie Suwalszczyzny, starsze od Bierżnik 
w powiecie Sejny. Na ziemiach pojaćwieskich 'starszy byłby od nich tylko 
Rajgród. Byłyby to również najstarsze parafie. Miasta te pod względem 
prawnym zapewne nigdy nie dostały prawa miejskiego od króla (nie na
trafiono na takie nadania w Metryce Litewskiej), lecz tylko od swego pana 
w ramach prawa ziemskiego jakieś władze miejskie, zależnie od feudała. 
Widać wyraźnie dążność właścicieli większych dóbr do posiadania w nich 
własnego miasta i własnej· parafii. Z wsi w tych dobrach znamy tylko 
w 1541 r. poddanych garbackich, którzy zostali złapani na kłusow
nictwie140. Wzmianka ta dotyczy wsi S t a r y G a r b a ś leżącej między 
jez. Garbaś a jez. Gacznym141. Nazwy innych wsi pojawiają się znacznie 
później, choć mogły już istnieć w pierwszej połowie XVI w.

Po Mikołaju Dowspudą tą zarządzała wdowa po nim, Hanna z knia
ziów Świrskich"'· Około 1524 r. oskarżała ona swego dziewierza Stani
sława Raczkowicza, że robi szkody w jej „ . . .  imieniu Ozierskim na Dows
pudach" i wyrzuca jej sługi. O jej synu Mikołaju Bakałarzowiczu, wcześ
nie zmarłym, nic bliższego nie wiemy. Występuje tylko ra:z w 1541 r. Po 
Mikołaju dobra zostały podzielone. Białystok wzięła wdowa po nim, która
wyszła ponownie za mąż za Piotra Wiesiołowskiego, oboźnego koronnego, 
dobra Dowspuda i Krzemienica Mała przypadły jedynej córce Mikołaja,
Elżbiecie, żonie Mikołaja Wolskiego, starosty przełomskiego i ożskiego143. 
Dowspuda Bakałarzowska została przy Wolskich144. 

4. P o c z ą t k i o s a d  n i c t w a w g ó r n y m b i e g u D o w s
p u d  y. Dalej na północ z;i Bakałarzewem nadanie otrzymali Szembe
lowie, ponieważ ich ojcowizna została zajęta przez Wielkie Księstwo 
Moskiewskie i „ . . .  nie mają z czego wyżywić się". Zygmunt I listem 
z Piotrkowa z 24.XI.1513 r. polecił Jakubowi Kuncewiczowi, leśniczemu 
grodzieńskiemu, aby wymierzył dla dworzanina królewskiego Fotiana 
Szembela i jego braci Artima, Bohdana, Romana, Ofanasa i Zenka na 
samej granicy niemieckiej w powiecie grodzieńskim puszczy na 2 mile 
wszerz i 1 milę w poprzek145• Na dalsze dokumenty, podające bliżej gra

·nice nadania, nie natrafiłem. Można przyjąć, że dobra Szembelów pokry
wały się mniej więcej z zasięgiem późniejszego starostwa filipowskiego.
W skazuje na to zasięg włości szembelewskiej i Puszczy Szembelewskiej 

r4o Akty izdawajemyje ... , o.c., t. XVI!, nr 675 i 691, zob. str. 69. 
141 Z dokumentu -Wawrzyńca Chlewińskiego z 1716 r. w ADŁ, akta par. Baka

łarzewo, sygn. 1.4.2. 
142 AGAD, ML 199, ks. 1!1, str. 67; ML 216, ks. 58, str. 67. 
143 W 1547 r. spłacono pretensje do Dowspudy sióstr Bakałarzowicza: Zofii, żony 

Macieja Kuncewicza, i Hanny, żony Łukasza -Skwarki Gąsowskiego (AGAD, ML 
217, ks. 63, str. 714-719; J. G 1 i n k a, Ród Klausucia ... , o.c., str. 46-47). 

144 W 1565 r. Mikołaj Wolski staje z dóbr Krzemienica, Szydłowicze i Dowspuda. 
Popis wojska ziem�koho W. Kn. Lit. w „Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka", 
t. XXXIII, Petersburg 1915, szpalta 494. 

"' AGAD, ML 195, ks. li, str. 806--807. 
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w aktach pomiary włócznej z lat 1559-15621". Granicę południową sta
nowiła granica z dobrami Bakałarzewicza, granicę zachodnią i północną -
-granica państwowa. Granica wschodnia biegła jeziorem Przerośl, jeziorem 
Krzywym,,dalej do jeziora Jemielistego i stąd mniej więcej wzdłuż rzeki 
Zusny do granicy dóbr Bakałarza. Długość 12-14 km, a szerokość 7-9 km 
zgodna jest z miarą podaną w liście do Kuncewicza. Szembelowie zapewne 
założyli dwór D o  w s p  u d  a lub S z e  m b e  1 e w  o, których nazwy jako 
nazwy dwóch wsi utrzymały się do czasu założenia miasta Filipowa. Obie 
wsie leżały naprzeciw siebie nad rzeką Filipówką, blisko jej ujścia do 
D_owspudy. Szembelowie niewiele tutaj zdziałali, jeżeli w 1562 r. były tam 
zaledwie 4 wsie i to mające przeważnie pola niewyrobione. 

Dobra te w nie znany sposób wróciły do króla. W 1541 r. były już 
własnością królewską pod nazwą Szembelewszczyzny14'. Możliwe, że 
Szembelowie zamienili się z królem na inne dobra. W Metryce Litewskiej 
można spotkać nadania dla nich w innych miejscach Wielkiego Księstwa, 
między innymi nad Niemnem, gdzie później występuje wieś Szembe
lewo14ff. 

Ok.res III 

Dalszy rozwój osadnictwa na granicy i powstanie miast 

Filipowa, Przerośli i Wiżajn 

1 .  P r  z e  j ę c i e  p u s z c z  i a k c  j i o s  a d  n i c z e  j p r z e  z B o  n ę. 
\ Dalsze rozdawnictwo puszcz zostało przerwane przez nadanie puszcz kró

lowej Bonie149• Król Zygmunt w 1524 r. przekazał królowej Bonie ogrom
ny pas puszcz na zachodnich peryferiach W. Ks. Litewskiego od rz. Narwi 
aż po Niemen pod Kownem, długości ok. 240 km, a szerokości od 30 do 
80 km. Wraz z puszczami zostały nadane również dwory150• Część puszcz 
i dworów była zastawiona przez królów różnym magnatom, więc Bona, 
stosując różne formy nacisku, stopniowo je odbierała i wykupywała) Mię
dzy innymi w jej ręce przeszły w 1533· r. ogromne dobra grodzieńskie, 
w 1537 r. - mereckie, a w 1546 r. - berżnickie151) Z jej ramienia rządy 
objęli administratorzy dóbr i namiestnicy dworów, pochodzący przeważ
nie ze średniej szlachty i z otoczenia królowej) Następnie Bona rozpoczęła 
serię procesów z niedawno obdarzonymi właścicielami nadań) Jednym za-

145 Piscowaja Kniga, o.c., t. I, str. 421--429. 
147 Akty izdawajemyje ... , o.c., t. XVII, str. 252. 
148- Wcześniejsze nadanie z 1504 r. dla Fotiana Szembela podają Akty Lit. Mie

triki, o.c., t. I, str. 146, nr 688; zob. też Akty izdawajemyje„„ o.c., t. XXI, 1894, 
str. 184-185. 

u9 O działalności Bony patrz W. P o c i e c h  a, Królowa Bona, t. II-IV, Poznań 
1949--1955, zwłaszcza t. III. 

15\l Dokument ten opublikował W. P o c i e c h  a, Królowa Bona, _ o.c., t. II, 
str. 462--465. · 

llit J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa ... , o.c., str. 66-68. 
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rzucała, że nadanie było niesłuszne, innym, że przekroczyli granice nada
nia, zabierając więcej ziemi, niż podawały akty nadania. W latach 1529-
-1536 procesowała się z Radziwiłłami o granice dóbr Goniądz i Rajgród. 
Proces wygrała i odebrała Radziwiłłom ogromny szmat ziemi. Namiestni
cy jej dalej prowadzili kolonizacj ę na odebranych ziemiach, założyli m. in. 
Zygmuntów, tj. późniejszy Augustówlll'. 

.Namiestnicy perstuńscy równocześnie rozpoczęli kolonizację klina 
puszczy między rzeką Pruską a dobrami Wołłowiczów. Założyli tu Janów
kę, w której Bona ufundowała kościół św. Anny, Pruskę (dziś Pruska 
Wielka) i Nową Wolę (Pruska Mała). We wsiach tych obok ludności pol
skiej - napływającej z Mazur, Mazowsza i Podlasia - osiedlano pewną 
ilość ludności ruskiej ze starych wsi królewskich pod Grodneml"". Równo
cze.śnie wytyczono proces synom Bohdana Wołłowicza (zm. 1539) Iwa
nowi, Hrehoremu i Ostafiemu o przekroczenie granie i przywłaszczenie 
Części puszczy królewskiej do Dowspudy. Urzędnicy królewscy, opiera-

. jąc się na zeznaniach 30 osoczników, którzy wytyczali granice nadania, 
twierdzili, że zajęli oni ziemie między granicą dóbr a rz. Pruską i osadzili 
tam bojara Chomętowskiego154• Jaki był wynik procesu, nie wiadomo. Te
goż roku (1541) zmarł Iwan Wołłowicz, dzierżawca skidelski, i dobra objęli 
jego bracia155, którzy wkrótce zrobili wielką karierę, zwłaszcza Ostafi, póź
niejszy kanclerz wielki litewski, jeden z najwybitniejszych polityków li
tewskich XVI w. matwiło mu to uzyskanie poparcia króla. Zygmunt 
August aktem z Radomia z 15.IX.1548 r. potwierdził Ostafiemu różne na
dania i wśród nich Dowspudy156. Ostafi tutaj nie rezydował, dobrami jego 
zarządzali namietnicy. 

Bardzo możliwe, że w czasie tej akcji rewindykacyjnej Bona zajęła do
bra Szembelów, z których oraz ze wsi nad rz. Janówką i Pruską utworzo
no włość szembelewską pod zarządepi sprawców dworu perstuńskiegom. 
Bona róv1nocześnie kontynuowała kolonizację pasa granicznego, zagrożo� 
nego przez Prusaków. W roku 1533 zarzucała ona, że poddani ks. Albrech
ta bez ustanku wdzierają się przez granicę i karczują tam drzewa w za
miarze zajęcia ziemi królewskiej, bowiem tenże książę, były wielki mistrz 
sekularyzowanego zakonu, rozpoczął nową akcję kolonizacyjną. Po zawar
ciu pokoju w 1529 r. domagał się dokładniejszego wytyczenia granicy. Ze
słane w 1 532 r. z obu stron komisje nie doszły do porozumienia i rozjecha-

152: J. W i ś  n i e  w s k i, Nieznany oryginał. ... o.c., str. 427-430, 
rno Akty izdawajemyje .... o.c., t. XVII, 1890, str. 302; Piscowaja l(niga, o.c„ t. l� 

str. 42g.....,i37, 
154 Akt komisarski z 1541 r. opublikowany w: Akty lzda'\vajemyje„., o.c„ t. XVII> 

str. 301-304. 
tlm Akty izdawajemyje ... , o.c.? t. XVll, nr 828. 
"" AGAD, ML 217, ks. 63, str. 835-840 i MK 410, str. 187:J.-.1882 według ML 3, 

k. 222. 
l-3'7 Np. w 1548 r. sprawcą perstuńskirn i szembelewskim był Andrzej Tarnowski 

(AGAD, ML 213, ks. 50, str. 95). 
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ły się z niczym. żywa obustronna korespondencja ciągnęła się latami. Bo
na starała się odraczać wysłanie komisji, aby mieć czas na skolonizowanie 
granicznej puszczy. Na zarzuty wysuwane przez ks. Albrechta Bona odpo
wiadała, że zakłada wsie na swojej ziemi, aby ich mieszkańcy strzegli 
puszczy królewskiej, dotychczas nie strzeżonej. Osiedlanie pasa granicz
nego Bona prowadziła od północy. Zakładano tam również miasta. 
W 1536 r. założono Nową Wolę (Nowe Miasto, późniejsze Władysławo
wo)15•, następnie Nową Wolę, zwaną Wierzbołowem (jest w 1559 r.)15'. Ks. 
Albrecht usiłował temu przeszkodzić, nękając poddanych z nowych miej
scowości. W 1545 r. wybrał się do Wilna z prośbą o wyznaczenie komisji 
granicznej. Wysłano ją, ale ona również nie doszła do porozumienia z ko
misją pruską. Pamiątką po niej jest postawiony przez Prusaków słup gra
niczny w dolinie rz. Ełk w Boguszach160• 

Albrecht ze swej strony również kolonizował pas graniczny, od razu 
w kilku miejscach. Nad jez. Olecko Małe (1538 - Starosty, przed 1540 -
Wieliczki, 1542 - Małe Olecko alias Pierdziłowo), w okolicy jaćwieskich 
Mieruniszek (1537 - Mieruniszki, 1538 - Garbaś Wielki), koło jez. Prze
rośl (przed 1539 - Przerośl, Blindziszki - Błędziszki), nad jez. Wisztyniec 
(przed 1539 - Powisztajcie, Pełkawy, Dobawa). Następnie przystąpił do 
kolonizacji wzdłuż całej granicy. Kolejno powstały wsie: 1548 - Cimochy, 
1552 - Wojnasy, 1556 - Szczecinki, przed 1557 - Budwiecie, żytkiejmy, 
Upidamiszki (dziś Tuniszki), Jodupie (dziś Czarnówko), Uszeżereje (dziś 
Łoje), Eżergale (dziś Kiepojcie), 1557 - Refusowizna (dziś Godziejewo), 
1558 - Urbanki, 1559 - Krzyżewko, 1560 - Raczki, przed 1561 - Bo
rawskie, Judziki, Markowskie, 1561 - Krupin, 1562 - Rynie, Dąbrowskie, 
Babki Oleckie, Plewki, Drozdowo, Biała, młyn Jaworek, Bitkowo, Czarne, 
Sumowo, 1563 - Gorczyce, przed 1564 - Borkowiny, Kiekskiejmy, Te
welkiejmy (dziś Barcie), Linowo, 1564 - Żelazki, Kolniszki, Możne, Przy
tuły, Imionki, przed 1565 - Cudne Siedlisko, Kalkowa, Bronisze, 1565 -
Kucze, Górne, przed 1568 - Kujawy, Lenarty itd. Po założeniu wielu wsi 
lokowano dwa nowe miasta. Nad jez. Olecko Wielkie w 1560 r. Margrabo
wą obok dworu książęcego, do którego przeniesiono zarząd dóbr i władz 
ze Straduń. Następnie w latach · 1566-1570 na miejscu wsi Szyłajty � 
miasto Gołdap. Jeszcze za życia Albrechta I (zm. 1568) kolonizacja tej czę
ści puszcz pojaćwies�ch została zakończona. W śród osadników w części 
południowej, należącej do domeny straduńskiej, przeważali w dalszym 

158 AGAD, ML 204, ks. 24, str. 384---385. Władysławowo prawo miejskie otrzy
mało jednak dopiero 26.111.1643 r. A. P o  ł u j a  ń s k i, Wędrówki. .. str. 124. 

159 Rewizija puszcz..:, o.c., str. 37; A_GAD, MK 410, str. 1268. Parafia w Wierzbo
łowie wzmiankowana w 1554 r. Nadanie prawa miejskiego 15.VI.1593 r. A. Połu
jański, Wędrówki .. „ 122. 

160 W. P o c i e c h  a, Królowa Bona, o.c., t. III, str. 144---159; L. K o  1 a n o w„ 
s k i, ZYgmunt- August, wielki ksiąźe litewski do roku 1548, _Lwów 1913, str. 268-
272. 
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ciągu Polacy. Przenikali tu również Rusini ze wsi zakładanych po stronie 
litewskiej. W części północnej (powyżej Mieruniszek i Garbasia Wielkie
go), należącej do domeny Wystruć, osiedlano przeważnie Litwinów. Widać 
to nawet wyraźnie w nazwach nowych wsi. Na południu prawie wyłącz
nie polskie z domieszką ruskich, na północy - litewskie1&1• Można w tym 
widzieć wpływ przynależności administracyjnej terenu i wpływ dorzecza 
(w dorzeczu Ełku i Olegi - Polacy, w dorzeczu Pregoły - Litwini). Za
tem dookoła górnego biegu Dowspudy i między Przeroślą i jez. Wiżajny 
pojawili się po stronie pruskiej Litwini, napływający tu od północy. Na
przeciw nich daleko na północ dotarli Polacy, bo aż w okolice Mieruniszek. 

Zasiedlanie pasa granicznego po stronie litewskiej przebiegało wolniej, 
choć z.dawano sobie sprawę z groźby szybszej kolonizacji po stronie pru
skiej. Zygmunt August w liście z 1 .IV.1549 r. pisze, że królowa Bona, po
nieważ „ ... Prusowie czerez hranicy perechodiaczy grunt państwa naszoho 
w. kniaź. lit. posedajut i ziemli, puszczy, sienożati mereckije zabirajut, 
poddanym naszym tamosznim mnohije krywdy i utisnienia diełajut, ra
czyła tam pry hranicach pruskich na hruntie mereckim niekotorymi boja
ra, szlachtoju zasaditi, kotoryjeby pry hranicach sedeczy toho sterehli 
i nie dopustili Prusom hranicy, hruntu i włastnosti toho państwa naszoho 
posedati i jeho zabirati". Chodzi tu zapewne o założoną przez Krzyżaków 
wieś I 1 g a e s  c h e  r e  y, która w spisie wsi pruskich z 1539 r. jest prze
kreślona z adnotacją sein entlauff162. Sądząc z nazwy leżała ona nad jez. 
Iłgiel (l�giel). Może to dzisiejsza Gromadczyzna. Aby przeszkodzić Pru
sakom, został wtedy wśród tych bojarów osiedlony między granicą i jez. 
Wiżajny bojar Piotr Łysy (to on był zapewne w 1516 r. namiestnikiem 
kryńskim) z synem Bohdanem. Nie dali oni rady i swój „kut" ziemi razem 
z dworkiem oddali dzierżawcy mereckiemu. Ów dzierżawca, Stanisław 
Andrzejowicz Dowoyna, nadał powtórnie ten „obrub" dworzaninowi Pro
kopowi Hryhońewiczowi i jego synom Semenowi i Wasilowi .. Król wyżej 
wspomnianym aktem potwierdził to nadanie w granicach: „od końca jezio
ra Wiżeny (Wiżajny) do końca jeziora Wystuti (Wisztuć), rzeczką Wystu
teju do jez. Dołhoho (Ingiel), od tego jeziora ścieżką budnicką do kopców 
granicznych i do jez. niemieckiego Wiszteńca (Wisztyńca), gdzie wpada ta 
rzeczka". Następnie od tego jeziora .rz. Wiżejnoju prosto w jez. Wiżenyto3. 

181 W. K ę t r z y ń s k i, O ludności polskiej .. „ o.c„ • str. 50�25, 535-537; 
Ch. G r  i g a t, Die Geschichte des Kreises Treuburg, Treuburg 1938, str. 149-189; 
O. B a r k  o w s k i, Die Besiedlung des Hauptamtes Insterburg unter Herzog 
Albrecht und Markgraf Georg Friedrich von Ansbach 1525---1603, „Prussia", t. 28, 
Królewiec 1928, str. 178---188, 190-193, 224-227, t. 30, cz. 1, (1933), str. 67-73; 
H. M o r  t e  n s e n, Die litauische Einwanderung nach Ostpreussen, „Prussia", t. 30, 
cz. 1, str. 133-141; G. M o r t e n  s e  n, Beitriige zu den Nationalitaten und Sied
lungsverhaltnissen von Pr. Litauen, Berlin-Nowawes 1927; W. P o c i e c h  a, 
Królowa Bona, o.c., t. III, str. 147; Z. K o  1 a n k o  w s k i, Zygmunt August.„, o.c., 
str. 271-272. 

111 O. B a r k  o w s k i, Die Besiedlung ... , o.c., „Prussia", t. 28, str. 179. 
m AGAD, ML 217, ks. 63, str. 883--885. 
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Gdzie stał dwór Piotra Łysego, nie wiadomo. W każdym razie stanowił on 
początek osadnictwa pod W i ż a j n a m i. 

· 

Równocześnie Bona dążyła do lepszego wykorzystania bogactw pusz
czańskich. Duża ich część, jak jeziora, łąki i barcie, została już dawno roz
dana. Część mieli poddani dworów królewskich, można więc było przynaj
mniej wykorzystać je do zwiększenia dochodów królewskich. Na polece
nie Bony Łukasz Hrynkowicz Wołłowicz, klucznik grodzieński, spisał 
wszystkie wchody, następnie w 1538 r. Zygmunt I wydał ustawę ·skiero
waną do stróżów, osaczników, sług putnych, służebnych, odźwiernych, pie
karzy, kowali i innych kategorii poddanych królewskich w ppw. grodzień-

Ryc. 9. B a k a ł a r z e w o, pow. 
Suwałki. Zabytkowy ołtarz w ko-. 
ściele parafialnym z pocz. XVII w. 
(późnorenesansowy) fundacji Wol
skich. Jest to nanstarszy zachowany 

zabytek w powiecie suwalskim. 

skim, znoszącą bezpłatność wchodów bartnych. Odtąd nakazano im płacić 
z każdego leziwa po miednicy miodu lub po pół kopy groszy do skarbu 
królowej . Kto by nie chciał temu się podporządkować, ten musiał oddać 
swoje ziemie bartne i klejma, które polecono przekazać bartnikom królo
wej. Polecono też zwiększyć kontrolę nad udającymi się do wchodów. 
Przekraczających nakazy polecono chwytać i cl.oprowadzać do kaźni na 
zamku grodzieńskimlM. 

Na większą skalę rozwinęła się eksploatacja drzewa. Poprzednio· zaj
mowali się tym kupcy kowieńscy i królewscy na podstawie kontraktów. 
Również możnym dawano prawo do eksploatacji drzewa, ci zaś prawo to 
oddawali w kontrakt kupcom165_ Kupcy prowadzili wyrąb i wywóz drzewa 
oraz wyrabianie smoły czy wypalanie potażu. Z tych czasów pochodzi 
wspomniana wyżej wzmianka o ścieżce budnickiej koło jeziora Ingiel przy 

164 AGAD, ML 204, ks. 24, str. 371-373; W. P o c i e c h  a, Królowa Bona, o.c., 
t. III, str. 143. 

m Np. w 1551 r. Hanna Maciejówna Pietkiewiczówna, żona Mikołaja Andruszkie
wicza, koniuszego hospodarskiego, „sprzedała roboty leśne" w puszczy nad rz. Sze
szupą burmistrzowi kowieńskiemu (AGAD, ML 218, ks. 65, str. 214-222). 

T 
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granicy, drwali bowiem i popielarzy lub smolarzy nazywano budnikami, 
a ich osiedla przenośne - budami. Niejedno' z tych osiedli w przyszłości 
miało stać się zalążkiem stałej wsi. Takim osiedlem niewątpliwie są np. 
Smolniki, których nazwa oznacza smolarzy. W 1547 r. handel drzewem 
i jego wyrobami został zmonopolizowany w rękach króle\vskich przedsię
biorców166. 

2. P o m  i a r a w ł ó c z n a w e w ł o ś  c i s z e m  b e I e w s k i e  j. 
Wielka reforma rolna, zwana pomiarą włóczną167, podjęta przez Bonę 
w jej ogromnych dobrach w Wielkim Księstwie Litewskim, objęła również 
nieliczne osady królewskie na terenie dzisiejszego pow. suwalskiego. Po
legała głównie na komasacji grµntów i scaleniu drobnych osad w większe, 
zwarte wsie oraz na ,,.-prowadzeniu trójpolówki. Łączyła się również z za
kładaniem nowych wsi i miast. Rozpoczęto ją na Podlasiu w 1537 r. i pro
wadzono przez wiele lat. Kontynuował ją jeszcze po wyjeździe Bony do 
Włoch (w 1556 r.} jej syn Zygmunt August. Podstawę prawną stanowiły 
ustawa Bony o pomierzeniu wlóf''w jefC!Oórach z 1549 r."8 i obszerna 
ustawa włóczna z )557 r.169• Przyniosła ona ośmiokrotny wzrost dochodów 
w dobracli królewśkich i wielkie zmiany w krajobrazie osadniczym. Prace 
związane z pomiarą przeprgwadzali głównie Polacy, którzy przede wszyst
kim byli miernikami. Wyniki ich prac zostały skontrolowane przez rewi
zorów króle'!Y8kich J spiSane w osobnych księgach. Szczegółowo opisano 
każdą wieś królewską, jej granice, położenie, wielkość, rozmiar, jakość 
gruntów, ·wyliczono imiennie wszystkich chłopów, podano ilość ziemi i in
. wentarza im przydzielonego. Księga pomiary włócznej całych dóbr gro
dzieńskich z lat 1558--1563, sporządzona przez sprawców dworów gro-· 
dzieńskich Sebastiana Dybowskiego i Ławryna Woynę, zachowała się do 
naszych czasów i została wydana drukiem. W niej znajdujemy opis wsi 
włości szembelewskiej, w której rewizję pomiary przeprowadzał Ławryn 
Woyna i leśniczy perstuński Jan Więckowiczl70. 

Włość ta była jeszcze bardzo słabo zaludniona. Poza osobno leżącymi 
wsiami Janówka, Pruska i Nowa Wola obejmowała ona wsie S z e m  b e
l e \\'"o, D o  u s  p u d a, K r  z i  w o w o 1 a (dziś Krzywólka) i P r  z e
r o s  z 1 a (dziś Mała Przerośl). Osiedlanie tych wsi przebiegało z trud-

166 L, K o  1 a n k o  w s k i, Pomiara włóczna, ,.Ateneum Wileńskie" t. IV, Wilno 
1927. str. 249. 

1117 O pomiarze zob. J. O c h m  a ń s k i, La grande reforme agraire en Lituanie 
et en Ruthenie Blanche au XVI sikle, „Ergon", vol. II, Warszawa 1960, str. 327-
342; L. K o l a n k o w s k i, Pomiara ... , o.c„ str. 23�251 .  O pomiarze włócznej 
w pów. sejneńskim zob. J. W i g  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa„„ o.c., str. 68-·79. 

168 Jej tekst przytacz.a L. Ko 1 a n k o  w s k i, Pomiara„., o.c., str. 238. 
11>9 Tekst podaje J. J a r o s z e w i c z, Obraz Litv.-J pod względem jej cywili

zacji od czasów najdawniejszych do kor'ica XVIII w., Wilno 1844, t. II, str. 229-
�76 i ,,Russkaja Istoriczeskaja Biblfotieka", t, XXX, .Turiew 1914, str. 539-590. 

· no Pisco"'-aja Kniga, o.c., t. I. str. 421-437. Przytaczane niżej cytaty pochodzą 
z tego źródła. 



OSADNICTWO S1JWALSZCZYZNY 99 

nością, gdyż lepsze warunki osiedlania tuż za granicą w nowych wsiach 
pruskich ściągały nowych osadników. Jak skarżą się rewizorzy przy opisie 
wsi Szembelewo: „ . .. ale iż w ten siele Szembelewie włóki nie bardzo są 
naprawne, a więcej lasami nie rozrobionymi niż polami wychodziły, dla
czego poddani ich przyjmować nie chcieli, ale za granicę pruską na wolę 
wychodzili". Wspomniano również, że pod wsią Krzywólka i Przeroślą 
poddani „ . .. za granicę pruską precz wychodzili na wolę". Dlatego też, aby 
zachęcić ich do pozostania, rewizorzy dali jeszcze 8 lat wolnizny od cięża
rów i podatków. 

Nazwa :Liczba 
w tym Ilość 

Lp. i przyję- gospo-

ówczesna dzisiejs7.a tych darzy 

1 Szembelewo 28 21 25 
2 Douspuda 28 4,5 3 
3 Krziwowola Krzywólka 16 6 7 
4 Przeroszia Mała Przerośl 14 12,5 15 

86 44 50 

Wsie te zgodnie z danymi pomiary włócznej posiadały po 3 pola. Zabu
dowania wiejskie umieszczono na skraju pól środkowych. Wszystkie wsie 
szembelewskie miały domy z jednej strony drogi. Po drugiej stronie stały 
gumna. Gospodarze mieli przeważnie po włóce ziemi. Wieś Szembelewo 
leżała na zachodnim brzegu rz. Pilipówki (tj. Filipówki), domy stały tyłem 
do rzeki. Należały do niej pola w granicach: rz. Pilipówka, dobra Bakala
rowczizna p. Wolskiego, granica pruska z wsią Miruniski, Puszcza Szem
belewska, granica pól wsi Douspuda i rz. Pilipówka. Jedną włókę posiadał 
urzędnik zarządzający włością, 2 włóki wójt Hrycz .lvlikołajev;'icz, 6 włók 
osacznicy. Wieś Douspuda też leżała tyłem do rz. Pilipówki, a frontem do 
rz. Dowspudy. Obie wsie leżały blisko naprzeciw siebie. Pod wsią był na 
Dowspudzie młyn, który przetrwał do naszych czasów. Grunty jej leżały 
w granicach: puszcza, rz. Pilipówka, dobra p. Wolskiego, rz. Douspuda, rz. 
Olszanka w puszczy, jez. Białe w puszczy i puszcza. Jedną włókę posiadał 
urzędnik dworski. Grunty należały do 5 gospodarzy, ale tylko 3 tu miesz
kało (dwaj inni w Szembelewie). Wieś Krzywowola leżała nad jeziorem 
Krzywym, tak jak i dziś. Należały do niej pola w granicach: Puszcza 
Szembelewska, granica pól wsi Przerośla, jez. Krzywe i Puszcza Szembe
lewska. Domy wsi Przerośli leżały tyłem do błota i jez. Przerośli (dziś Ko
ścielne). Grunta jej leżały w granicach: granica pól wsi Krzywowola, 
Puszcza Szembelewska, granica pruska, rz. i jez. Przerośla, jez. Krzywe 
i granica wsi Krzywowola. Jedną włókę w tej wsi mial urzędnik dworski. 
Jak widzimy z tabelki, były to jeszcze wsie w trakcie powstawania. Leżały 

1• 
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one na dwóch oddalonych od siebie polanach puszczańskich. Jedną tworzy
ło Szembelewo z Douspudą, a drugą Krzywowola z Przeroślą. Między ni
mi była Puszcza Szembelewska. Do jej pilnowania osadzono w Szembele
wie 6 osoczników. Dziś na miejscu tej puszczy jest 13 wsi. W tym samym 
·Czasie założono parafię w Przerośli. Już po przeprowadzeniu pomiary król 
nadał plebanowi Wojciechowi Grabowskiemu 8 włók osiadłych i 1 włókę 
lasu w Przerośli. Jest to najstarsza parafia w tym kącie Suwalszczyzny. 
Później przeniesiono ją do miasta Przerośli. 

3. S t a n p u s z c z y m i ę d z y P r z e r o ś 1 ą i W i ż a j n a m i. 
Ze względu na brak źródeł nie można ustalić początków' kolonizacji za
chodnich.części Puszczy Przełomskiej i Mereckiej. Rewizja puszcz z 1559 r. 
obszar ten traktuje jako puszczę. Wymienia ona wprawdzie ziemię Łanie
wicz riad jez. Zusno, następnie łaźnię Łaniewiczów i drogę Łaniewicz od 
Hańczy oraz jezioro Boczne Łaniewiczówl71. Wątpię, by to były pierwsze 
wiadomości o wsi Łaniewicze (dziś Łanowicze), która tam się dzisiaj znaj
duje. Powyższe wzmiariki raczej mówią o dużej ziemi bartnej Łaniewi-
ezów między jez. Zusno a jez. Bocznym i rz. Czarną Hańczą. 

· 

Innych ewentualnych śladów osadnictwa w tej rewizji nie można zna
leźć, choć już niewątpliwie zaczęło się ono tworzyć - jak widzieliśmy 
wyżej - nad jez. Wiżajny. Leżące dalej na północ miasteczko Wisztyniec 
już było ok. 1549 r., Zygmunt August dokumentem z Olkienik z 18.IX. 
1560 r. polecił Stanisławowi Rajskiemu, dzierżawcy olickiemu, simneń
skiemu i niemonojckiemu, i Hrehoremu Dzielnickiemu, swemu dworza
ninowi, aby wydzielili tamtejszemu plebanowi Pawłowi Woronowskiemu 
jeszcze jedną włókę zamiast dziesięciny. Z listu tego dowiadujemy się, że 
dawny namiestnik simneński i leśniczy olicki Paweł Tur na polecenie kró
la zbudował w mieście Wisztyńcach (!) kościół i nadał, mu 5 włók ziemi172• 
Nastąpiło to przed 1549 r. (w tym roku dzierżawcą już był Rajski). Tur 
występuj'e jako dzierżawca w 1547 r.173, może więc w tych samych latach 
zaczęto zakładać Wiżajny. 

4. P o w s t a n i e  z a c h o d n i e j  g r u p y  w s i  o s o c z n i k ó w. 
W tym okresie obszar Puszczy Przełomskiej i Perstuńskiej stosunkowo 
jeszcze niewiele się zmniejszył na skutek kolonizacji. Bez porównania bar
dziej została skolonizowana Puszcza Merecka. Do tego czasu pod siekierka
mi ąsadników padły ostępy puszczańskie po jeziora Sejwy i Puńsk. Po
wstała tutaj najbardziej wysunięta na zachód włość sejwejska z dworem 
Sejwy. Idące z tej strony osadnictwo litewskie dalej wgłębiało się w tere-

/ 

171 Rewizija puszcz ... , o.c., str. 50, 52. 
172 AGAD, MK 410, str. 1717 według ML 37, k. 373. 
173 A. B o  n i e  c k  L Poczet. ... o.c., str. 281, 354; AGAD; ML 217, ks. 61� str. 619. 
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ny puszczańskie, zbliżając się od strony północno-wschodniej do ziem dzi
siejszego pow. suwalskiegom. 

Równocześnie z pomiarą kończono porządkowanie gospodarki leśnej. 
Na polecenie króla Hrehory Wołłowicz, starosta mścibohowski (z Dowspu
dy), „sprawca puszcz w WXL", przeprowadził w 1559 r. r e  w i z j ę 

p u s z c z, odnowił granice, zbadał sprawy sporne i prawa do wchodów, 
spisał ostępy ze zwierzętami, zwracając szczególną uwagę na ostępy żu
browe. Sporządzona wtedy wyżej wspomniana rewizja, wydana drukiem 
w 1867 r„ stannwi podstawowe źródło do dziejów pow. suwalskiego, augu
stowskiego, sejneńskiego, dąbrowskiego, sokólskiego i innych na Litwie 
i Białorusi w XVI w."'. Osobno zapewne powstał nie znany dziś opis wcho
dów sianożętnych, gdyż sprawcy pomiary mieli również polecenie zmie
rzenia sianożęci puszczańskich176• 

Inni rewizorzy, Andrzej Dybowski i Hrehory Dzielnicki, dworzanie 
królewscy, sporządzili w 1568 r. r e j  e s t  r j e z i o r  perstuńskich, prze
łomskich i berżnickichl77. Wykorzystany przez prof. Falka jako źródło do 
badań nazw wodnych, stał się również podstawą pracy ichtiologa A. L i
t y ń s k i e g o, który zbadał zmiany w stanie zarybienia jezior na Suwal
szczyźnie178. Rejestr wymienia kolejno ,jeziora puszczańskie, które należa
ły do króla lub były uważane za królewskie, podaje ilość toni, znajdujące 
się w nich gatunki ryb i rodzaje sieci, jakimi można je łowić. Wylicza rów
nież jazy znajdujące się na rzeczkach puszczańskich (np. na Leszczowce, 
Bliźnie, Szczebrze itd.). Część jezior była jeszcze zawalona pniami drzew. 
W niektórych dopiero zaczęto łov;1ć niewodami(W tym czasie jeziora te 

tworzyły osobną dzierżawę, wydzieloną z leśnictw, zwaną niewodnictwem 
grodzieńskim i przełomskim) Do łowienia ryb w jeziorach Puszczy Per
stuńskiej wyznaczono chlopow ze wsi Kiełbasino i Niemiejksze (dziś Nie
miejsze) pod Grodnem. W Puszczy Przełomskiej mieli łowić ryby chłopi 
ze wsi we włości berżnickiej, których w 1568 r. rewizorzy polecili wyzna
czyć"". Ci chłopi-rybacy niewątpliwie przyczynili się do wzbogacenia na-

114 J, W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa„ .. o.c.t str. 78. 
175 Re"W-"izija puszcz. ..• o.c„ str. 49-52 (opis Puszczy Perstuńskiej), 53-56 (opis 

Puszczy Przełomskiej), 47-49 (opis Puszczy Mereckiej. 
'" AGAD, APP 18, str. 589. 

. . 
117 Oryginał rejestru jezior nie jest znany. Stanowił on podstawę rejestru odda

nia w dzierżawę jezior w 1569 r. Hrehoremu Massalskiemu. dzierżawcy perstuń
skiemu. Ten rejestr został opublikowany przez prof. K. O. F a  1 k a  {Najstarszy 
regestr ... , _o.c., str. 43--55 i fotograficznie w żródła, o.c.t nr I, str. 1-11). 

11s A. L i t y ń s k i, Jeziora suwalskie i ryby je zamieszkujące w świetle danych 
dokumentu z X:Vl w .. "Arrlliwum Hydrobiologii i Rybactwa", t. IX, 1935, str. 122-
136. ·•· 

nu K. O, F a l k, Żródła, o.c., nr l, str. 4, 11;  Piscowaja Knig� o.c., t. I, str. 331. 
źródło to na innym miejscu podaje (str. 323) wieś Skomoroszki jako rybacką. 
W 1578 r. wzmiankowane sio_ło rybackie Skomorochowie "na słu±bie rybackiej dl) 
niewodnietwa grodzieńskiego0 (AGAD� Kamera 464, str. 184); J. W i ś n i e w s k i„ 
Dzieje osadnictwa .. „ o.c., str. "19-80. 
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zewnictwa wodnego na Suwalszczyźnie. Pilnoy,ranie jezior należało do obo
wiązków OSOC7rikÓW. 

Wraz z rewizjami puszcz zapewne dalej rozbudowywano ochronę 
puszcz. Póki pas po obu stronach granicy państwowej nie był osiedlony, 
póty wystarczały wsie osaczników pod ścianą wschodnią puszczy. Jednak 
z ch\\'ilą jego zasiedlenia zagrożona została puszcza od zachodu wzdłuż 
wielu kilometrów, Zapewne też wtedy postanowiono założyć nowe wsie 
osockie na zachodniej granicy puszcz, tuż pod dobrami prywatnymi, a na 
wschód od doliny rz. Dowspudy. Wiemy, że przed 1562 r. osiedlono 
w Szembelewie osaczników, którzy mieli pilnować osobnego fragmentu 
Puszczy Perstuńskiej, zwanego Puszczą Szembelewską. Rewizja puszcz 
z 1559 r. nie wymienia tu jeszcze żadnej wsi osockiej, zna tylko stare wsie 
osaczników grodzieńskich (perstuńskich): Rakowicze, Bohatyrewicze, Ku
rianowicze. Wspomina jedynie, że za Wigrami jest ziemia Kurjanowicz'"". 
Niewątpliwie jest to ziemia bartna Kurjanow;iczów, a nie pole wsi Kurja
nowicze, którą później tutaj założono. 

Dopi�ro rejestr jezior z 1568 r. przynosi pierwszą uchwytną wiadomość 
o wsi S k a  z d u  b („jeziorko Skazdub między włókami sioła Skazdu
ba"'"'). Jest to zatem najwcześniej wzmiankowana wieś osocka (zwana 
również w metrykach Kazdubem) z nowej grupy wsi osaczników. Druga 
wieś osocka - wspomniane wyżej K u r  j a n k i  - zapewne teź już wte
dy istniała, ale pierwsza wzmianka o nich pochodzi dopiero z 1611  r.182• 
Osacznicy z tych wsi pilnowali zachodniej części Puszczy Perstuńskiej, ze 
Skazdubia od północy, a z Kurjanek od południa. Nie wiadomo, czy już 
wtedy powstały wsie czynszowe Leśnictwa Perstuńskiego, które później 
były między Kurjankami i Skazdubiem. Również nie wiadomo, czy już 
w tym czasie powstały zachodnie wsie osockie Puszczy Przełomskiej -
Blinda i $mieciudz6wka. 

5. K o 1 o n i z a c j a w ł o ś c i s z e  m b' e 1 e w  s k i e  j ,  z a ł o ż e  n i e
m i a s t a  F i l i p o w a  i u t w o r z e n i e  s t a r o s t w a  f i l i p o w
s k i e g o. Kolonizacja włości szembelewskiej po 1562 r. dobrze się rozwi
jała, jeśli można było założyć pierwsze miasto królewskie w tej części Su
walszczyzny. Pomiara z 1562 r. nic nie wspomina o zamiarach założenia 
takiego miasta, a już w 1570 r. nowe miasto otrzymało prawo miejskie. 
Dokument wyraźnie stwierdza, że miasto to istnieje i są w nim mieszcza
nie. Mówi on również, że „ .. .  rewizory i leśnicze nasze, którzy to miasto 
osadzili i włóki do niego rozmierzali". Z kolei z zeznań mieszczan filipow
ski.<,;h z 1578 r. wynika, że dostali oni przed przywilejem list królewski na 

1a0 ReWizija puszcz„., o.c., str. 51-52. 
1s1 K. O. F a 1 k, żródła, nr· I, str, 3. 
iit:r ADŁ, księga ślubów par. Janówka 1, nr 6. 
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osiedlenie się'"'. Ostatni rewizorzy, wysłani w 1569 r ., nie mogli tego zro
bić, co potwierdza wzmianka z dokumentu dla Wołłowiczów z 16.IV.1569 r. 
o jeziorach „pod miasteczkiem naszym nowozasadzonym Filipowem". Za
tem między 1562 a 1568 r. jacyś rewizorzy. Może Maciej Sawicki i ks. 
Pilchowski wraz z leśniczym perstuńskim Janem Witkowskim założyli 
miasto F i  1 i p ó w1•4• Równocześnie po stronie pruskiej powstał Gołdap. 

Rynek i siatkę ulic nowego miasta wytyczna na miejscu wsi Dowspudy, 
na skrzyżowaniu starej drogi z Berżnik i Wigier (ul. Berżnicka) do Mieru
niszek (ul. Mieruniska) z drogą biegnącą doliną Dowspudy (ul. Garbasi
kowska). Równocześnie zlikwidowano wieś Szembelewo. Nowemu miastu 
nadano nazwę Filipów, stojącą w związku z nazwą rz. Filipówki. Zygmunt 
August przywilejem wystawionym w Warszawie 8.IX.1570 r. nadał nowe
mu miastu prawo magdeburskie, herb Rak, ustanowił 3 jarmarki (na Zig
lone Swięta, na Wniebowzięcie NMP, na św. Marcina) i targ w poniedzia
łek. Zwolnił kupców i mieszczan od opłat prętowego, pomiernego i targa-. 
wego, przeznaczając dochód z targowego na budowę ratusza1•5• Filipów 
otrzymał ogromny obszar gruntów, obejmujący nie tylko pola dawnych 
wsi Dowspuda i Szembelewo (razem 56 włók), ale również i części puszczy 
dookoła, po jez. Dowspuda (dziś Rospuda), jez. Jemieliste i rz. Zusnę. Na 
ziemiach tych rozciągnęły się nie tylko pola mieszczan-rolników filipow
skich, ale również powstały osobne przedmieścia, których mieszkańcy 
mieli takie same prawa, jak mieszczanie. Jak podaje Cz. M a t  u s  i e
w i c z, w 1603 r. były już tam: J e m i  e l i  s t e, O 1 s z a n k a i S z a f r a n
k i, a w 1604 r. - W ó 1 k a  lub Wólka Dmusowa186, powstały zatem mię
dzy rokiem 1570 a 1603. Równocześnie założono w mieście kościół parafial
ny, który w 1571 r. bogato uposażono. Sami mieszczanie w 1578 r. podno
sili, że wolności, jakimi cieszyło się miasto zaraz po lokacji, ściągały wie
lu, którzy swoje ojcowizny gdzie indziej sprzedawali, przynosząc ze sobą 
niemałe majętności. Jedni budowali się na surowym korzeniu, sami sobie 
przygotowując pola, a inni kupowali z dużym nakładem grunty u innych, 
wcześniej osiadłych. Zasiedlanie miasta trwało długo. Jeszcze w 1578 r. 
nie wszystkie włóki były przyjęte (83 włóki nie rozrobione i nie ·przyję
te )187. 

1s3 Akty izdawaj�myje ... , o.c., t. I, str. 157-159. 
'"' AGAD, MK 410, str. 629, 992, 1002, 1008, 1011-1014. 
185 Oryginał dokumentu w jęz. ruskim nie zachował się. Treść jego znamy 

z potwierdzenia Sta_nisława Augusta (Warszawa 26.111.1773), który potwierdził ko
lejne konfirmacje królów Augusta III z 17.X.1740, Augusta II z 2.111.1710, Jana III 
z 4.IX.1677. Jan III z kolei potwierdził ekstrakt z ksiąg Metryki Litewskiej, wysta
wiony pod imieniem Jana Kazimierza z 1665 r. świadczy to, że już w 1665 r. miasto 
nie miało oryginału, widocznie zaginął w czasie najazdu szWedzkiego. Dokument 
Stanisława Augusta znajduje się w AGAD, dokumenty pergaminowe nr 4336. Odpisy 
jego są w AGAD, MK 410, str. 619--.-625; KRSW 4835, str. 185-194; KRSW 4762 a, 
str. 20-22; Obszerne streszczenie w: Akty izdawajemyje .. „ o.c., t. VII, str. 574--57fl 

186 Materiafy Cz. M a  t u  s i e  w i c z  a, Z ksiąg metrykalnych par. Filipów. · 
1s7 Akty izdawajemyje.„, o.c., t. I, str. 160. 
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Z miasta i okolicy utworzono osobne s t  a .r o s  t w o  f i  1 i p o  w s k i e. 
Już dokument lokacyjny z 1570 r. wspomina o dzierżawcy filipowskim. 
Pierwszym znanym imiennie starostą był Aleksander G w a g n i n, Włoch 
z Werony, autor „Kroniki Sarmacjej", który otrzymał to starostwo 
w 1574 r. od króla Henryka i dzierżył do 1584 r.188. Gwagnin dalej konty
nuował osiedlanie starostwa. Chcąc zarobić na wycinanym drzewie, wy
starał się 12.V.1578 r. u króla Stefana o przywilej na wypalenie popiołów. 
To między innymi doprowadziło do ostrego zatargu z mieszczanami fili
powskimi. a spór ten rozstrzygali rewizorzy królewscy, Maciej Sawicki, 
kasztelan podlaski, i Fiedor Kuncewicz, chorąży grodzieński, rewidujący 
w tym czasie Leśnictwo Perstuńskie. Mieszczanie oskarżyli Gwagnina i je
go ojca Ambrożego - rotmistrza królewskiego, który gospodarował w tym 
starostwie w imieniu nieobecnego w Polsce syna - o to, że podniósł po
datki i narzucił inne, z których byli zwolnieni, oraz że zbudował sobie piec 
smolny na włókach miejskich i bierze drzewo z włók miejskich do wyta
piania smoły i na sprzedaż do Prus. Ich zdaniem tak wiele wycinał drzewa 
sosnowego, że w krótkim czasie na włókach miejskich nie stanie drzewa 
na budynki. Dlatego też „ ... dla toje pricziny ludi z storon na osiedanije 
wże do tego miesta nie id ut i wołok pustych nie pryjmujut". Rewizorowie 
stanęli w obronie miasta, uważając, ·że Gwagnin szkodzi dochodom skarbu 
królewskiego, gdyż z jego powodu wśród włók miejskich są jeszcze włóki 
puste, nie osiedlone, a miasto powinno się mnożyć i osiedlać. Listem ko
misarskim, pisanym w Słomiance 7.XI.1578 r., rewizorzy nakazali Gwag
ninowi stosować się do przywileju miejskiego, nie pobierać wyższych i no
wych podatków i zabronili palić na smołę drzewo z włók miejskich189. Na 
polecenie rewizorów miernik jeszcze raz ograniczył grunta miejskie we
dług listu pierwszych rewizorów. Według nowego obliczenia do miasta na
leży 156 włók i 259 morgów. Mieszczanie, którym upłynęła wolność podat
kowa, mieli płacić rocznie 52 gr. lit., a z morgi po 2 gr. lit. Z włók nierozro
bionych i nie przyjętych mogło korzystać miasto, biorąc drzewo na ratusz, 
kościół, szkołę i inne potrzeby miejskie. Nowi osadnicy mieli otrzymywać 
po 10 lat wolnizny. Równocześnie rewizorzy podnieśli ilość włók wójtow
skich z 2 do 4190. 

Do początku XVII w. powstały na terenie starostwa filipowskiego na 
miejscu Puszczy Szembelewskiej następujące wsie. Dookoła jez. Dowspu
da: C z  o s t k o  w o (1603), C z  a r  n e (1603) lub Czarne Polskie (1607), nad 
jez. Czarnym: S u  p i e  n i e  (1605) i W y s o k i e  (1606). W kącie granicz-

1łll Polski słownik biograficzny, t. IX, str. 203; A. B o  n i e  c k  i, Herbarz polski, 
t. VII, Warszawa 1904, str. 215; AGAD, APP 21, str. 9. 

um List ten oblatował w księgach ziemskich grodzieńskich w 1584 r. burmistrz 
Błażej Krzywiński. Jest on w całości opublikowany w: Akty izdawajemyje ... , o.c., 
t. I, str. 157-162. 

190 Akty izdawajemyje.„, o.c., t. I, str. 159-161; t. VII, str. 591. Informuje o tym 
również przywilej Augusta II z 1710 r. (zob. konfirmacje Stanisława Augusta wspom
niana w notce nr 185). 
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Ryc. 10. P r  z e r  o ś  1, pow. Suwałki. Młyn wodny z 1852 r. 
Zapewne swym wyglądem i urządzeniami niewiele różni się 

od młyna postawionego w tym miejscu w XVI w. 
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nym założono: R a k ó w  k o  (1608), C i s ó w  k o  (1605) i B i a ł e j  e z  i o r
k o (1608)191• Przy granicy wschodniej starostwa powstała wieś Motulowa 
lub M o t u 1 e, wzmiankowana pod zniekształconą nazwą (Maschalowa, 
Moscholowo) w 1585 r. Założył ją niewątpliwie ród Motulów (występuje 
w wypisach Cz. Matusiewicza), zapewne potomków Motula Staniuczycza, 
jednego z pierwszych osadników Krzywowoli192• Starosta dla siebie zbudo
wał rezydencję - dwór C z  o s t k o  w o (wzmiankowany w 1589 r.)193, któ
ry był ośrodkiem starostwa filipowskiego do rozbiorów. Wzniesiono go 
zapewne na kopcu (jak dwór w Sejnach czy Berżnikach), stąd ślady jakie
goś rzekomego grodziska na terenie folwarku Czostków194• ·ze wsi wyżej 
wymienionych zaginęła tylko wieś Wysokie, która leżała niewątpliwie nad 
jeziorem tejże nazwy. Na pewien czas opustoszała wieś Cisówko. Od tego 
starostwa odeszła wieś Przerośla, którą między 1562 a 1571 r. otrzymał 
doktor Sierpc (zob. str. 110). 

191 W nawiasie podaję daty pierwszych wzmianek na podstawie materiałów 
Cz. M a t u s i e w i c z a z ksiąg metrykalnych par. Filipów. 

192 Piscowaja. Kniga, o.c., t. I, str. 425----427. 
113 Akty izdawajemyje .. „ o.c., t. VII, str. 580. 
194 A. K a m  i ń s k i, Materiały do bibliografii archeologicznej Jaćwieży od I 

do XIII w., „Materiały Starożytne", t. I, Warszawa 1956, str. 213. 
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Po Gwagninie starostą filipowskim był w latach 1584-1601 pochodzą
cy z mieszczan krakowskich Krzysztof Morsrlyn195, a następnie w latach 
1601-1623 jego syn, również Krzysztofrno. Nowy starosta na wykupionych 
od mieszczan gruntach miejskich założył folwarczek Morsztynowizna, wy
jęty spod władzy miejskiej, który stał się źródłem zadrażnień między jego 
właścicielami a miastem (zob. niżej str. 1 10). Po nich starostami kolejno 
byli w latach 1623-1 631 Józef Lwowicz Korsak, późniejszy wojewoda 
mścisławski, od 1631 - Aleksander Buchowiecki, podkomorzy grodzień
ski i syn tego Krzysztof Buchowiecki, marszałek grodzieński, pułkownik 
JKM, który starostą był jeszcze w roku 1662197. Ich działalność na terenie 
starostwa nie jest znana. Sama kolonizacja starostwa filipowskiego zosta
ła zakończona do początku XVI w. Założone w wiekach następnych nie
wielkie miejscowości (Huta, Aksamitowizna, Rospuda, Romanówka i Wiś
niówek) jUŻ nie zmieniły krajobrazu osadniczego tego zakątka pow. su
walskiego, wciśniętego klinem między wsie pruskie. 

6. P o c z ą t e k o s a d n i c t w a  w p 6 ł n o c n o - z a c h o d  n i e j 
c z ę ś c i  P u s z c z y. P r z e ł o m s k i e j, z a ł o ż e n i e  m i a s t a  P r  z e
r o ś  l i  i u t  w o  r z e n i e  : s t  a t  o s  t w a  p r  z e r Ó ś l s  k i e  g o. Wraz 
z kolonizacją starostwa filipowskiego zaczęto osiedlać północno-zachodnią, 
przygraniczną część Puszczy Przełomskiej. W rejestrze jezior z 1568 r. 
wspomina się, ze jez. Zusno, które odławia leśniczy przełomski, „leży mię
dzy włókami Przeroślskimi i Zu.senskimi"198• A więc w 1568 r. była już 
P r z e  r o ś  1, której pola, pomierzone na włóki, sięgały do tego jeziora, 
i wieś Z u s e n k o. Innych wsi, jak wynika z aktu fundacji parafii prze
roślskiej z 1571 r ., jeszcze nie było. Dokument ten, wymieniając Przerośl 
i dwie wsie z włości szembelewskiej, nie wspomniał o innych wsiach, tyl
ko podał, że dziesięcina ma być płacona również „.„ z inszych sioł tamecz
nych, któreby ku Przerośli na potym przysłuchali". Wieś Zusenko kryje 
się w tym dokumencie pod nadanymi proboszczowi 6 włókami"9. 

iss Gwagnin zrezygnował ze starostwa. stefan Batory przywilejem z 10.XI,1584 r. 
nadał starostwo Morsztynowi i jego żonie Włoszce, Małgorzacie Bucelli (Akty izda
wajemyje ... , o.c:, t. VII, str. 578, 592; A, B o n i e c k i, Herbarz polski, o.c„ t. II, 
str. 211) siostrze lub bratanicy Mikołaja Bucelli, lekarz.a królewskiego (A. B o
n i e  c k  i, Herbarz polski, o.c., .t. XIV� str. 316, nRocinlk Krakowski", t. IX. str. 141-
143). W. N e  k a n d a T r e p k a  w Liber _Chamorum nawet pisze. ie to starostwo 
kupił sam Mikołaj Bucelll (W. N e k a n d a  T r e p k a, Liber Chamorum, wyd. 
W. D w o r z a c z e k  i inni, Wrocław 1963, cz. I� str, 75). Widocznie wykupił on sta
rostwo u Gwagnina' dla Małgorzaty i uprosił króla o nadanie go l\IIorsztynom. 

196 AGAD, APP 22, str. 153; A. B o  n i e  c k  i, Herbarz.„, o.c.� t. XI, str. 172, 
1tn AGAD, APP 22, str. 622, Arch. Par. v.r Sejnach, akta domin. teczka nr 1, dok. 

nr 11; A. B o  n i e  c k  i, Herbarz ... , o.c., t. II, str. 214, t. XI, str. 172; Akty izdaWaje
myje„„ o.c„ t. VII, str. 580; K. N i e s i e c k i, Herbarz polski, t. II, Lipsk 1839, str. 
342; Lietuvos valsticl!iu, ir miestelenu, gin�ai su dvarą valdytojais, t, I, Wilno 1959, 
str. 108. 

ua K. O, F a  1 k, Źródła, nr I, str. 9; 
199 W. K ł a p  k o  w s k i, Fundacja, .. , o. c., str. 220. 
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Tenże dokument informuje, że król Zygmunt August wcześniej rozka
zał „ ... miasteczko nowe na granicy pruskiej Przeroslia nazwane ku pożyt
kowi naszemu na wolach leśnictwa przełomskiego osadzić". Może jego po
wstanie wiąże się z nową rewizją dóbr królewskich z 1569 r.? Król w in
strukcji polecił m. in. rewizorom powiększyć pożytki królewskie, zakładać 
nowe folwarki, stawy i młyny i osadzić grunty jeszcze nie pomierzone200• 

W każdym razie zaczęto je zakładać między rokiem 1562 a 1571 , i to póź
niej niż Filipów, gdyż Przerośl później otrzymała przywilej lokacyjny. Na
danie prawa miejskiego nastąpiło dopiero za panowania króla Stefana Ba
torego. Król Stefan dokumentem - prawie identycznym jak przywilej fi
lipowski - wystawionym w Toruniu 23.XI.1576 r. nadał miastu Przerośl 
prawo magdeburskie, herb lew za kratą, ustanowił 3 jarmarki (na Wnie
bowstąpienie Pańskie, na św. Idziego, na św. Katarzynę) i targ w sobotę. 
Ponadto nadał miastu dochody z łaźni, wagi, postrzygalni i kramnic, po
zwolił pobierać opłaty od obcych kupców oraz zwolnił mieszczan od płace
nia podatków z placów „siedlibnych" (placowe) i ogrodów (prętowe). W za
mian obywatele miasta zostali zobowiązani do utrzymania w dobrym sta
nie gościńców publicznych, dróg prywatnych, budowania swych domów 
trwale i ozdobnie, wzniesienia ratusza i dookoła niego kramnic, a także 
do ponoszenia innych kosztów na potrzeby miasta201• 

Nowe miasto założono na wolach, a więc na miejscu świeżo założonej 
wsi Przerośli. Ulokowano je na samej granicy Puszczy Przełomskiej, na
przeciw starszej wsi Przerośli (dziś Mała Przerośl), należącej do włości 
szembelewskiej. Na skrzyżowaniu drogi, idącej do Prus prawym brzegiem 
jez. Przerośli (dziś jez. Kościelne), z drogą biegnącą wzdłuż granicy od do
liny Dowspudy do Wiżajn rozplanowano obszerny rynek i siatkę ulic. Nie 
wiadomo, ile włók miasto otrzymało przy samym założeniu. Według reje
stru pomiary z 1609 r. miało 150 włók, 25 morgów, 3'/4 prętów. W tym 2 
włóki dostał wójt miejski, 6 przydzielono plebanowi i 2 staroście. 6 mor
gów i 4 pręty miał jakiś doktór (Sierpc?). Granica gruntów miejskich bie
gła granicą państwową (za którą leżały pola wsi: Tunie, Staciówka, Mącz
narki, Auszkalnie i GolubiE202), granicami pól wsi Werszele, Zarzecze, 

· 2 1JO  Instrukcja króla Zugmunta Augusta dana rewizorom w 1569 r. w: Rachunki 
podskarbstwa litewskiego 1648-1652, wyd. E. T y s z k i e w i c z  a, Wilno 1855, str. 
55-58; Sumariusz ML między 1562 a 1566 podaje, że zostawiono Piotra Jurborskiego 
przy wójtostwie miasta przeroskiego (Sumariusz ML IV, k. 190). 

201 Oryginał przywileju napisany po rusku nie zachował się. W AGAD znajduje 
się dokument Augusta III z 14.XI.1748 r. (dokumenty pergaminowe nr 3192), w -któ
rym jest przytoczony cały tekst przywileju króla Stefana z ekstraktu z ksiąg ML 
z 1745 r. Ponadto w KRSW 4762 a, k. 160-170 v. w ekstrakcie z ksiąg ziemskich 
grodzieńskich z 1790 r. znajduje się przywilej króla Stanisława Augusta z 20.I.1766 r., 
który na prośbę Mateusza Kryści i Franciszka Rogali, obywateli z Przerośli konfir
mował powyższy przywilej Augusta III. A więc już w 1745 r. mieszczanie nie mieli 
oryginału. W czasie ostatniej wojny przepadły księgi miejskie Przerośli (były 
w AGAD). 

w2 Dziś te wsie noszą nazwy: Tuniszki, Stańczyki, Maciejowięta, Wysoki Garb 
i Golubie. 
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Buczki, Blinda, Kruszki, Łaniewicze, obok �ogiłek, przez stary kopiec, · 
brzegiem jez. Zusno, granicą gruntów miasta Filipowa, wsi Matul, brze
giem jez. Przystajnego, rz. Krzywólką, jez. Krzywyrń i Przeroskim (dziś 
Kościelne) do granicy203• W granicach tych znajdowały się grunty staro
ścińskie (2 włóki) i plebańskiej wsi Zusenko (6 włók). Przeważająca część 
gruntów miejskich została już zamieniona na pola uprawne. Las i zarośla 
zajmowały już tylko 22 włóki, 10 morgów i 131/4 prętów. Sporą część 
gruntów stanowiły bagna i nieużytki - 14 wł. 15 mr. 131/2 pr. W grani
cach gruntów miejskich powstały później nowe osady: przedmieście Pra
wy Las (jest w XVIII w.), młyn Sypytka, folwarczki Dziekońszczyzna 
i Samborowszczyzna oraz w drugiej połowie XVIII w. - Olszanka i Iwa
niszki. Duże ·nadziały ziemi powodowały, że Przerośl i Filipów skupiły 
wielu mieszczan-rolników. Zabudowania miejskie zajęły znaczną prze
strzeń - 4 wł., 16 mr, 9 pr. Przez dwa wieki było to największe miasto 
na Suwalszczyźnie. 

Zasiedlanie okolicy Przerośli prowadzono w drugiej połowie XVI w. 
Jeszcze w 1571 r. poza Przeroślą i Zusenkiem innych wsi nie było. Jak 
wykazują badania Cz. Matusiewicza20ł, do roku 1607 powstały tam nastę
pujące wsie: W e r  s e  I e, Z a r z e c  z e, Budźkowizna (dziś B u  ć k i), 
Ancza lub Janeza (dziś H a ń c z a), Gruszki (dziś K r  u s z k i), Łanie
wicze (dziś Ł a n  o w i c z e) oraz mała osada w puszczy P a  w ł  ó w  k a. 
Obok nich były obie wsie osockie B 1 i n d a i $ m i e c i u c h ó w k a, 
które należały do leśniczego przełomskiego. W początkach XVll w. po
jawia się osada młyńska S y p y t k a (tak nazwana od właściciela, miesz
czanina Sypytki) na rzece Blindziance oraz Mała Hańcza (później P r  z e
ł o m k a), położona na granicy puszczy Przełomskiej i Mereckiej. 

Założenie wsi Przerośli przypada na czasy, kiedy Leśnictwo Prze
łomskie trzymał w zastawie Stanisław Andrzejowicz Dowoyna, ulubiony 
towarzysz królewski (zm. 1566). Gdy zakładano miasto, leśniczym prze
łomskim był Wojciech Radzimski czy Radzimiński; jego też chyba należy 
uważać za jednego z założycieli miasta. Około 1574 r. leśniczym został 
dworzanin królewski Jerzy Grodziński, któremu król Stefan Batory za
stawił to leśnictwo za 1800 kop gr. Ten późniejszy właściciel Sejn i fun
dator klasztoru dominikanów w Sejnach trzymał leśnictwo do swej 
śmierci w 1603 r.sos. Niewątpliwie za jego rządów powstała większość wsi. 
Okolica Przerośli już była tak skolonizowana, że można było z niej stwo
rzyć nową jednostkę dóbr królewskich. Już w tym czasie zaczęto zwać 
ją starostwem przeroślskim. Oznacza to również, że w tym czasie zało
żono dwór i folwark starościński. Trudno w tej chwili rozstrzygnąć, czy 

2u AGAD, KRSW 4761, k. 84. 
'°' Cz. M a t u s i e w i c z, Monografia kościoła i parafii Przerośl, Wilno 1938/39, 

(rękopis w posiadaniu Arcb. Diec. w Lomży). 
HS J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa„., o.c., str. 80-83, 86-88. 
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od samego początku był on tam, gdzie się znajdował jeszcze w XIX w. 
(tj. na początku ulicy Grodzieńskiej, po stronie wschodniej), ponieważ 
w 1698 r. król August nadał plebanowi stary opuszczony dwór starościń
ski208. Może więc pierwotnie dwór wznosił się na wzgórzu nad jeziorem, 
tam gdzie dziś jest kościół i zabudowania plebanii. W XVI! w. wydzielono 
Przerośl z wsiami w osobne starostwo. Przy leśnictwie z tej strony puszczy 
zostawiono jedynie Blindę i Śmieciuchówkę jako wsie zamieszkane przez 
osoczników. Blinda tworzyła enklawę na terenie starostwa, które w tym 
czasie dzierżyli Krzysztof Wiesiołowski, marszałek nadworny litewski 
(był już nim w 1615 r., zm. 1637 r.), wdowa po nim, Aleksandra z Sobies
kich i Osiński (zapewne Samuel, oboźny litewski)207. 

:ioe Kopia przywileju w ADŁ, akta par. Przerośl, sygn. 1.76.2. 
207 ADŁ, akta par. Pizerośl, sygn. Lit. E3, nr 4; Akty izdawajemyje„., o.c., t. VII, 

str. 583; J. K u r c z e w s k i, Stan kościołów parafialnych w diecezji wileńskiej po 
najściu nieprzyjacielskim 165�1661, „Litwa i Ruś", t. III, str. 56. 
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7. P o w s t a n i e n o w y c h d ó b r p r y w a t n y c h. {Po wyjeździe 
Bony na nowo zaczęło się zastawianie i rozdawanie dóbr królewskich. 
Między 1562 a 1571 r. niejaki doktor Sieprcz lub Sierpc, zapewne któryś 
z lekarzy królewskich, rodem z miasta Sieprcza (dziś Sierpc) koło Płocka, 
otrzymał wieś Przerośl. Wieś ta - zwana siołem Doktor, siołem Doktora 
Sierpca lub Starą albo M a  ł ą P r  z e r  o ś  1 ą - utworzyła pierwszą wy
sepkę własności prywatnej na granicy. starostwa filipowskiego i prze
roślskiego. W XVI! w. w wyniku podziałów stała się skupiskiem szlachty 
cząstkowej z drobnymi folwarczkami, stąd też zwano ją również Szlach
tą2os. 

W 1568 r. Zygmunt August oddzielił 2 włóki od starostwa filipowskiego 
i nadał je Gumińskim, którzy założyli na nich folwark. Gumińscy sprze
dali go ks. Zawistowskiemu, a ten - Pawłowi Wierzbowskiemu, wójtowi 
przeroślskiemu, który otrzymał w 1587 r. osobny przywilej konfirma
cyjny od króla Zygmunta III. Zapewne od jego imienia ten folwark 
nazwano Paulukowszczyzną (Paweł=Pauluk). Folwarczek ten został póź-. 
niej nazwany od jednego z kolejnych właścicieli Szymona Mroczkow
skiego (był między 1676 a 1695 r.), Mroczkowszczyzną lub M r o c z k o
w i z n ą2ot. Leżał on między Zusenkiem, Tobołówką i Motulami na le
wym brzegu rzeki Zusny. 

Inna wyspa własności prywatnej powstała w gruntach miasta Fili
powa. Już Aleksander Gwagnin kupił 5 włók u różnych mieszczan fili
powskich (Frącka Dudy, Stanisława Burzyma, Jana Lewka, Andrzeja Koś
cieszy) i pół włóki u wójta filipowskiego Stanisława Rakowskiego. Odzie
dziczył je mąż jednej ze spadkobierczyń Mikołaja Bucellego, Julianny Bu
cem, Jan Baptysta Jakubowicz de Cettis, a następnie Krzysztof Morsztyn. 
Morsztyn za zgodą króla Zygmunta III z 19.1.1589 r. wykupił dalsze 
3 włóki od dwu mieszczan: Andrzeja Sliwowskiego i Mikołaja Szczuki. 
Zygmunt III przywilejem z Grodna z 19.I.1590 r. potwierdził mu te 8,5 
włók, pozwolił w dalszym ciągu wycinać na nich las, zamienić w grunty 
folwarczne i wznieść budynki folwarczne. W ten sposób powstał folwark 
M o r s z t y n  o w i z n a z gruntami w 3 polach miejskichuo. Zabudowa
nia folwarku wzniesiono zaraz za miastem i za młynem przy drodze do 
Mo tul. 

2�• Cz. M a t u s i e w  i c z, Monografia .. „ o.c. 
209 Akty izdawajemyje„., o.c„ t. VII, str. 583-584. Po Wierzbowskim folwarczek 

należał kolejno do Faszczy, ks. Badowskiego, Barbary Szymborskiej, Zalewskieco, 
Osińskieco star. przeroskiego, Ruckiego, Bohdana Cielickiego z żoną Anną z Gom
belów, za czasów w których nastąpił najazd szwedzki. 

110 ADL, akta par. Filipów, sygn. 1.18.2, str. 174 (odpis przywileju z 1590 r.). Akty 
izdawajemyje ... , o.c., t. VII, str. 580-581. Folwark ten w XIX w. nosi. nazwę Karo
linowo. Na trzecim polu utworzono w XIX w. drugi folwark Karolinowo A lub 
Nowe Karolinowo (PAP-Suwałki, plan folw. Karolinowo z 1885 r.). Dziś na jeco po
lach są kolonie filipowskie. 
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; Ponadto były jeszcze 2 włóki i 4 �morgi miernicze oraz młyn, które 
za Władysława IV ich posesor Władysław Kołakowski sprzedał Ale
ksandrowi Buchowieckiemu, staroście filipowskiemu. Zapewne otrzymał 
je od króla Jana Kazimierza 23.V.1662 r. Aleksander Massalski211• Moż
liwe, że folwark M a s s a 1 s z c z y z n a i młyn R o  s p u d a są iden
tyczne z tymi włókami i młynem. Folwark i młyn połączyły się w jedną 
miejscowość o nazwie Rospuda. Nazwa ta zapewne pochodzi od nazwiska 
Rospuda, spotykanego w XVI w. w Metryce Litewsk.iej212. Wyparła ona 
dawną nazwę rzeki i jezior Dowspuda.) 

Nie wiadomo, kiedy część wsi Ł a n i e w i c z e znalazła się w rękach 
szlacheckich. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska bojarów putnych dworu 
Żorosławka nad Niemnem Łaniewicz6w213, późniejszych Łaniewskich, 
którzy mieli tutaj swoje barcie. Rejestr pomiary z 1609 r. wymienia jako 
właściciela Łaniewskiego214, możliwe więc, że za zgodą króla osiadł na 
terenie swej ziemi bartnej któryś z Łaniewiczów. Cz. Matusiewicz podaje, 
że należała ona w początkach XVII w. do Łąckiegom. Na części gruntów 
chłopskich założono tutaj folwark. Dziś jego· grunty zajmuje kolonia Ła
nowicze i Nowiny-Pieńki. Południowa część wsi Łaniewicze pozostała 
w rękach królewskich. 

8. P o w s t a n i e d ó b r p 1 e b a ń s k i c h i b a k a ł a  r s k i c h. 
Wraz z kolonizacją pogranicza litewsko-pruskiego powstawały pierwsze 
parafie. Brak danych źródłowych uniemożliwia dokładne uchwycenie dat 
założenia tych parafii. Były nim.i niewątpliwie Bakałarzewo i Raczki (zob. 
wyżej). Uposażenie proboszczów początkowo było skromne. Powstanie 
parafii królewskich, dobrze uposażonych, skłoniło właścicieli dóbr pry
watnych do nadania większych uposażeń swoim proboszczom. Poza tym 
zamieniano w tym okresie uciążliwe dziesięciny na stałe uposażenie 
w ziemię. 

W 1562 r. jUŻ po pomiarze gruntów p l e b a n  w P r  z e r  o ś  I i (dziś 
Mała Przerośl). Wojciech Grabowski, dostał 8 włók i 1 włókę lasu2H. 
Następnie wraz z założeniem miasta Przerośli po przeciwnej stronie je
ziora Przerośli nastąpiło przeniesienie parafii do miasta, a równocześnie 
ze starostwa filipowskiego do przeroślskiego. W związku z tym zmie
niono uposażenie proboszcza. Najpierw leśniczy przełomski dał przy ul. 
Grodzieńskiej dwa place, a następnie król Żygmunt August przywilejem 

111 Akty izdawajemyje„., o.c., t. VII, str. 580-581. 
211 Np. w 1533-1536 r. Mikołaj Rospud (AGAD, ML 202, ks. 24, str. 861, ML, 

ks. 28, str. 140). 
su AGAD, ML 199, ks. 17, str. 6. 
214 AGAD, KRSW 4761, ks. 84. 115 Ok. 1611 r. wójt filipowski Jarosz Łącki (AGAD, APP 22, str. 654). 
218 Piscowaja Kniga, o.c., t. I, str. 429. 
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z Warszawy z 21.III. 1571 r.217 nadał plebanowi już założonego kościoła 
w nowym miasteczku, Szymonowi Borkowskiemu, 6 włók dobrego gruntu 
przy mieście Przerośli (tj. wieś Zusno Małe lub Z u s  e n  k o) na folwark 
i wieś poddańczą, 8 placów w samej Przerośli na poświątne (w tym 2 place 
na karczmy, nadane już wcześniej przez leśniczego), dziesięciny z mia
steczka i wsi: Krzywowola (dziś Krzywólka), doktora Sieprcza (dziś Mała 
Przerośl) i innych, które w przyszłości powstaną. Ponadto pleban otrzy
mał prawo połowu ryb na własną potrzebę 3 razy w tygodniu w jez. Zusno 
(dziś jez. Łanowicze) i w rzece, ale tylko małą siatką i na wędkę. Rów
nocześnie polecił król swemu dworzaninowi Jakubowi Laskowskiemu 
i leśniczemu przełomskiemu Wojciechowi Radzimińskiemu wymierzyć 
i ograniczyć nadane grunty i place. Starosta przeroślski Krzysztof Wie
siołowski, stolnik Wielkiego Księstwa Litewskiego, dodał jeszcze 2 place 
w mieście na szpital, które Zygmunt III osobnym przywilejem z 1615 r. 
uwolnił od jurysdykcji i ciężarów miejskich. Następnie Wiesiołowski te
stamentem (zm. 1637) zapisał szpitalowi 2500 zł na starostwie, a jego żona 
Aleksandra z Sobieskich zapisem z ll.Vl.1638 r. potwierdziła legat męża 
i dodała 500 zł na dobrach Tołoczki21a. 

Równocześnie z parafią przeroślską została uposażona p a r a f i  a 
w F i  I i p o  w i e. Zygmunt August przywilejem z Warszawy z 29.VII. 
1571 r. nadał plebanowi już założonego kościoła w nowym, właśnie za
kładanym, miasteczku :f.:ilipowie, Jakubowi Grzebskiemu, 3 włóki w mia
steczku na folwark, 3 włóki w tyle włók miejskich obok włók wójtow
skich na osadzenie poddanych, 4 place na poświątne, 1 na plebanię, 1 na 
karczmę, dziesięciny z miasta i wsi, kole.ndę z dymów, prawo łowienia 
ryb 3 razy w tygodniu i wolne mlewo w młynach królewskich. Nadane 
włóki polecił wymierzyć Janowi Witkowskiemu, leśniczemu perstuńskie
mu i nowodworskiemu�m. Komornik jeszcze raz wymierzył 6 włók plebań
skich 15.VIl.1592 r.220. Na nadanych włókach pleban założył wieś T o
b o ł ó w  k ę. Obie· wsie plebańskie sąsiadowały zatem ze sobą. Majętność 
plebana filipowskiego powiększył w 1620 r. Stanisław Górski, wójt fili
powski, zapisując za duszę swoją i swojej żony Doroty z Nieczkowskich 
plebanowi Grzegorzowi Długołęskiemu mi utrzymanie kaplicy 1 włókę 
(pół w polach miejskich, pół w Wólce Dmusowej)221. 

Wyjątkowy rodzaj własności stanowiły dobra b a  k a  ł a r z a f i  I i-

217 Oryginał przywileju przecł wojną znajdował się w Arch. Par. w Przerośli 
(opublikowany przez ks. W. K ł a p k o w s k i e g o, Fundacja ... , o.c., str. 520-521). 
Kopie w ADŁ, akta par. Przerośl, sygn. 1.76.2, AGAD, MK 410, str. 625-634; Bibl. 
Czart., rkp 1777, str. 520-521. 

211 ADŁ, Akta par. Przerośl, sygn. Lit. E•, nr 4 (tu kopie tych zapisów). 
111 Ekstrakt Jana Kazimierza 28.VII.1666 r. teeo przywileju w kopiach w 

B. Czart., rkp 1777, str. 518--519, rkp 1775, str. 541-542 (z datą 21.VII.1600 r.) i ADŁ, 
akta par. Filipów, sygn. 1.18.1 oraz 1.18.2. 

no ADŁ, akta par. Filipów, sygn. 1.18.2. 
m Kopia zapisu z 28.III.1620 r. w B. Czart., rkp 1777, str. 851-853. 
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p o  w s k i e  g 0222. Król Stefan Batory, zatwierdzając 28.V.1585 r. zało
żenie gimnazjum w Filipowie, czego dokonał jego lekarz Mikołaj Buceli223 
i mieszczanie filipowscy, za zgodą starosty Krzysztofa Morsztyna nadał 
na uposażenie 7 włók jeszcze nie wyrobionych (6 na pole, 1 na las), poło
żonych wśród włók miejskich między wsią Motulowa (dziś Motule) i Zusną 
Małą224. Zarządzało nimi miasto, potem pleban, a w końcu w czasie roz
gardiaszu w Polsce w pierwszej połowie XVIII w., zajęte zostały przez 
przedmieszczan Jemielistego i zniknęły wśród gruntów tej miejsco
wości225. Póki istniały, były zwane wioską B a k  a 1 a r s  k ą. 

(w 1599 r. Maryna, córka Stanisława Raczki, żona Hrehorego Massal
skiego, podkomorzego grodzieńskiego z Urdominy, uposażyła kościół św. 
Trójcy, Wniebowzięcia NMP i św. Michała w swych dobrach Dowspudz
kich (tj. w R a c  z k a c h), który wzniosła własnym sumptem. Pleba
nowi Sebastianowi Sokołowskiemu poza różnymi opłatami, wolnym mle
wem i karczmą dała 3 włóki ziemi, które kiedyś miał Jan Rydzewski 
(grunty te zwane R y d  z e  w i z n a, leżały między jez. Długim, tj. Bole
stami, i granicami wsi Szczodruchy i Wierciochy), oraz dwie sąsiadujące ze 
sobą wsie z chłopami: S u  p i  n o w o ·(7 włók obok rz. Czerwonki, między 
granicami wsi Bolesty i Nieszki) i N i e s z k i (8 włók przy granicy dobór 
p. Wolskiego i Prus). Grunty obu wsi ciągnęły się pa�em od granicy 
pruskiej do jez. Bolesty. Pleban później założył w Nieszkach folwark. 
W mieście dała 15 morgów na kościół, plebanię, ogród i pastwisko między 
drogą publiczną i rz. Dowspudą228. Późniejsze źródła wymieniają jeszcze 
jako własność plebana raczkowskiego łąkę Czerkiewską (3 mr., 230 pr.). 
W ten sposób powstał jeden z największych majątków plebańskich na 
Suwalszczyźnie. Ze ws\>omnianych miejscowości dziś nie istnieją już 
Supinowo i RydzewiznaJ 

Sąsiad Massalskiej, Mikołaj Wolski na Krzemienicy, marszałek woł
kowyski, również - ale skąpiej - uposażył swój kościół. Aktem wysta
wionym w Wilnie 22.VIII.1609 r. nadał istniejącemu ex antiquo kościo
łowi NMP, Wszystkich Sw. i św. Mikołaja w swych dobrach Dowspudz
kich (tj. w B a k  a ł a r z e  w i e) 3 włóki między gruntami mieszczan 
dowspudzkich22'1, place, na których było Poświętne (kościół, plebania, 

m Zob. artykuł Cz. M a t u s i e w i c z a, Szkolnictwo na Suwalszczyźnie przed 
rozbiorami (w rękopisie). 

113 Jego życiorys w „Polskim Słowniku Biograficznym", t. III, str. 74-75. Zob. 
też A. B o  n i e c k i, Herbarz ... , o.c., t. II, str. 210-21 1. 

224 Kopie w B. Czart., rkp 1775, str. 53�40, rkp 1777, str. 550; ADŁ, akta par. 
Filipów, sygn. 1.18.1; Zob. też Akty izdawajemyje ... , o.c., t. VII, str. 580. 

2� AGAD, KRSW 4761, k. 24. 
n1 Kopia przywileju wystawionego w Wilnie 21.Vl.1599 r. w B. Czart., rkp 1777, 

str. 638-Ml, rkp 1775, str. 395 i ADŁ, akta par. Raczki, sygn. l.80.3, str. 12-15. 
nr Grunty plebana leżały w szachownicy, między innymi od jez.. Sumowo do 

granicy pruskiej, od Matlaka do Plewek; inna włóka od jez. Garbaś przez las 
Dąbrówki do rz. Czerwonki (ADŁ, akta par. Bakałarzewo, PAP-Suwałki, plan po-
siadłości plebana). 

· 

• 
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szkoła i ogród) oraz chłopską wieś K o t o w i z n ę z 4 włókami osiad
łymi228, 

9. S t a n  o s a d n i c t w a  w d o b r a c h  p r y w a t n y c h. Jeszcze 
raz wracamy do pasa nadgranicznych dóbr prywatnych, aby zapoznać się 
ze stanem osadnictwa w nich, gdyż ujawnia się on dopiero w początkach 
XVII w. Dobra D o w s p u d z k i e W o ł ł o w i c z ó w w tym czasie 
powiększyły się. Wysłani w 1561 r. komisarze przeprowadzili nowe ogra
niczenie dóbr Dowspuda według starych granic229• Król potwierdzając je 
22.VIII.1563 r. dodał Wołłowiczom cały klin ziemi, skolonizowany przez 
Bonę: Janówkę z kościołem, Pruskę i Nową Wolę (dziś Pruska Mała)2ao. 
Jeszcze w 1562 r. w czasie pomiary dóbr królewskich nastąpiły pewne 
drobne przesunięcia granicy w związku z zamianą gruntówm. Około 
1564 r. Ostafi i Hrehory Wołłowicze podzielili się dobrami232• Zygmunt 
August chciał się zamienić z Wołłowiczami na wchody do jego puszczy, 
dając w zamian wsie w różnych swoich włościach. W 1569 r. zostały nawet 
wystawione odpowiednie przywileje, ale zamiana nie doszła do skutku233. 
Po śmierci kanclerza lit. Ostafiego Wołłowicza (zm. 1587) dobra dows
pudzkie odziedziczyła zapewne jego jedyna córka Regina, żona Stefana 
Bonara, kasztelana krakowskiego, a po śmierci Bonara (zm. 1592) dobra 
wzięli różni Wołłowicze. Dowspudę - bratankowie Ostafiego: Roman 
Wołłowicz, starosta rohaczewski, i Piotr, cześnik litewski. W 1592 r. 
urzędnicy królewscy oskarżyli ich o zabranie gruntów należących do Leś
nictwa Perstuńskiego23ł. Po nich w wyniku działów majątku Ostafiego 
i różnych zamian Dowspudę wzięła Zofia-Fellcjanna Iwanówna z Wołło
wiczów, żona 1 voto Wawreyńca Rudominy-Dusiatskiego, starosty ni
derpolskiego, poległego w bitwie pod Felinem, 2 voto Franciszka-Niko
dema J{ossakowskiego, starosty łomżyńskiego. Jej córka, Anna Rudomina-; 
-Dusiatska, żona Stefana Paca, podkanclerzego litewskiego, około roku 

228 Kopia przywileju w B. Czart., rkp 1777, str. 729-730 i ADŁ, akta par. Baka
łarzewo. 

= List komisarski z 19.X.1561 r. w AGAD, MK 410, str. 1883-1902 według 
ML 35, k. 248. , 

no AGAD, MK 410, str. 1883-1902 według ML 35, k. 248. Inne potwierdzenie 
listu komisarskiego z l.X.1562 r. tamże, str. 1903-1916 według ML 35, k. 308; J. J a
k u b  o w s k i, Powiat grodzieński w XVI w., Prace Komisji Ątlasu Historycznego 
Polski, z. III, Kraków 1935, str. 107 za Aneksami Prok. Gen. nr 103 podaje jako datę 
nadania tych 3 wsi rok 1563. Różne potwierdzenia granic dóbr dowspudzkich wy
mienia AGAD, APP 18, str. 516, 605, APP 19, str. 570, 571, APP 20, str. 22. 

SJl Zygmunt August zatwierdza zamianę 15.X.1562 r. (AGAD, MK 410, str. 2057-
2068 według ML 44, k. 4). 

su AGAD, APP 20, str. 24 według ML 102, k. 76. 
2:1a Kopia przywileju z 17.I.1569 r. w AGAD, MK 410, str. 1953-1977 według ML 

48, k. 243 i na str. 1953-1977 według ML 50, k. 235. Przywilej z 17.X.1569 r., tamże, 
str. 2004-2008 według ML 50, ks. 313. Potwierdzenie wchodów z 16.IV.1569 r. w MK 
410, str. 992-1004 i 2009-2030 według ML 52, k. 2; J. W i A n i e  w s k i, Dzieje 
osadnictwa ... , o.c., str. 50-51. . 

m AGAD, MK 410, str. 1025-1027 według ML 63, k. 850. 
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1639 wzięła Dowspudę. Odtąd aż do XIX w. Dowspuda pozostała w rękach 
możnej, czynnej w polityce Wielkiego Księstwa Litewskiego rodziny Pa
ców. Wielu członków tego rodu zajmowało najwyższe stanowiska, jak 
choćby syn Stefana i Anny, Krzysztof Pac, kanclerz wielki litewski (zm. 
1684), właściciel Dowspudy po śmierci matki235• Dopiero z tych czasów 
znamy pierwsze wzmianki o większości wsi w dobrach Dowspuda. 
W 1603 r. są następujące wsie: S u c h  a W i e ś  lub Wyschłe Sioło 
(1608), a nawet Ruskie Sioło, J a ś k i, C h o d o r k i, J a n k i e l ó w k·a, 
W r o n o w o, W y s o k i e, K o r y t k i. W 1604 r. są: J a b ł o ń s k i e, 
w 1605 r.: M o c z y d ł y. W l603 r. jest też młyn R y n k i  na rzece 
Dowspudzie pod Chodorkami238. Wieś Chomętowo jest nam znana od 
1541 r. Jak widzimy, zasadniczy zrąb dóbr był już w tym czasie zasied
lony. Większość z tych wsi, a może wszystkie, powstała zapewne w czasie 
pomiary włócznej, którą również za przykładem dóbr królewskich prze
prowadzano w dobrach prywatnych, a więc około 1560 r. 

Zapewne również w tym samym czasie ukończono zakładanie wsi 
w dobrach D o w s p u d a R a c z k o w s k a, lecz ze względu na brak 
źródeł dowiadujemy się o nich późno. Poza wcześniej wspomnianą wsią 
bojarów Bolestów (1558 r.) inne są nam znane z lat późniejszych. Są to 
wsie bojarów: S z c z  o d r u c h y  (1599) i W i e r c i o c h y  (1599) oraz 
wsie chłopskie: L i p  6 w k a  (1623) i W a s  i 1 6  w k a  (1631). Leżąca 
w kącie dóbr W i t ó w k a  powstała później, ł:żełi ją w 1625 r. zwano 
Wolą Witową, a dopiero w 1627 r. Witówką. '-ł.,W 1625 r. jest już młyn 
w Raczkach, tj. chyba Małe Raczki237. Dobra te po Marynie Massalskiej 
posiadał jej syn Łukasz-Felicjan, dzierżawca perstuński, a po nim tegoż 
syn Jerzy-Mikołaj, starosta augustow�ki wraz z Jan�m-Henrykiem Alten
-Bokunem, podczaszym·litewskim238. · 

/-
w dobrach· D o  w s p  u d  a B a k  a ł a r  z e  w s k a  lub B a k  a ł a r  z e-

w o poza Garbasiem (1541) wszystkie inne miejscowości znamy dopiero 
z XVI! w.: G a r b  a s  i k (dziś Garbaś, 1603), a w 1607 r.: G ę b  a ł ó w  k a, 
K o n o p k i, K a r a s i  e w o, Szabłowizna (od nazwiska rodu Szabłow
skich), później S a d  ł o w i  z n a. Od 1614 r. występuje Ł ą t k a, w której 
jest młyn i rudnia, zwana również Łątkowizną lub R u d ą. Nazwa jej 
pochodzi od młynarza Łątki. Ruda ta leżała na Dowspudzie, w miejscu, 
gdzie przechodzi droga z Kamionki do Karasiewa. Ponadto metryki ba
kałarzewskie wymieniają jeszcze wsie: G r u d  n i e  (w latach 1607-
1617), K o c  i ń s k i e  lub Koczińskie (1611-1614), K o p c i e  (1607-
1614), o których położeniu i przynależności do dóbr nic nie · wiemy. 
W 1628 r. jest wspomniana tylko raz N o w a W i e ś, nie jest więc pewne, 

e• 

us J. W o l f, Pacowie, o.c., str. 150, 151, 164, 169-172 . 
.1ae ADŁ, księga ślubów par. Janówka od 1603 r. 
u1 Tamie, oraz B. Czart., rkp. 1777, str. 638-641. 
us .-i. K u r c z e  w s  k i, Stan k�ioł6w.,., o.c., str. 55. 
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<:zy chodzi o dzisiejszą Nową Wieś. Dwór Dowspudzki (aula, curia) wspom
niany był jeszcze w 1609 i 1620 r.239• Później siedzibę właścicieli Dows
pudy Bakałąrzewskiej umieszczono w Starym Garbasiu, między jez. Gar
baś a jez. Gacznym. Na płn. od dworu był młyn zwany M a t  1 a k i e  m 
(od młynarza Matlaka, który przybył spod Radziłowa na Mazowszu). Na 
północnym brzegu jeziora była tylko wieś Garbasik. Ten kompleks dóbr, 
jak widzimy, został już również zasadniczo skolonizowany. Po Bakała
rzach kolonizację prowadzili kolejni właściciele: Mikołaj Wolski z Pod
hajec, starosta przełomski, wspomniany jeszcze w 1562 i 1565 r. Syn jego 
i Elżbiety Bakałarzowiczówny, Krzysztof Wolski, podstoli litewski, zmarł 
bezpotomnie po 1600 r. Dobra odziedziczył pochodzący ze starszej linii 
rodu Mikołaj Wolski, kasztelan witebski, marszałek wołkowyski (zm. 
1621)240. Możliwe, że po nim dobra miał jego syn Kazimierz, który żył 
jeszcze w 1630 r. W 1649 r. dobra Dowspuda alias Bakałarzewo posiadała 
Regina z Węgierskich, wdowa po Janie Wahanowskim, wojsklm brzeskim, 
i jej syn Felicjan-Stanisław Wahanowski, skarbnik grodzieński2ł1• 

W 1661 r. jest już własnością Bazylego Chlewińskiego, podczaszego witeb
skiego242. W rękach Chlewińskich dobra Bakałarzewo pozostały do po
czątku XIX w. 

Miasto Dowspuda jest oznaczone pod nazwą Bakalarowo na mapie 
S t r  u b  i c z  a z lat 1578'43. Również w metrykach bakałarzewskich nosi 
nazwę oppidum (1603), a akt fundacji uposażenia parafii z 1609 r. wspo
mina mieszczan dowspudzkich. Brak wzmianek, które by potwierdzały, że 
istniało w tym czasie miasto Raczki, co jednak wcale nie oznacza, że go 
w tym czasie nie było. 

10. D a l s z y  r o z w ó j  o s a d n i c t w a w P u s z c z y  P e r s t u ń-
� 

s k i  e j\ Po podziale dóbr królewskich w W. Ks. Litewskim w 1588 r. na 
dobra stołowe i na starostwa ustabilizował się podział ich na starostwa 

· i drobniejsze dzierżawy. Leśnictwa Perstuńskie i Przełomskie pozostały 
osobnymi dobrami, dawanymi przez królów polskich w dzie�awę. Leś
nictwo Perstuńskie od 1574 r. dzierżył Piotr Wiesiołowski, �marszałek 
wielki litewski (zm. 1621); po nim jego syn Krzysztof, również marszałek 
wielki litewski (zm. 1637), a następnie wdowa po Krzysztofie - Alek
sandra z Sobieskich (zm. 1645). Później posiadali je: Aleksandrowa Bu
chowiecka, podkomorzyna grodzieńska, wdowa po Samuelu Osińskim, 
oboźnym litewskim (w 1647 r.), Gedeon-Michał Tryzna, podskarbi wielki 

238 Materiały Cz. M a t u  s i e w i c z a, z ksiąg metrykalnych par. Bakałarzewo 
i Filipów. 

140 Piscowaja Kniga, o.c., t. I, str. 421, 423, 424; Popis wojska ... , o.c., szpalta 494; 
J. G 1 i n k a, Dookoła wczesnych dziejów .. „ o.c., str. 460; ADŁ, księga chrztów par. 
Bakałarzewo, str. 57, 59. 

m ADŁ, akta reformatów z Wąsosza, sygn. 2.8.14. 
142 J. K u r c z e  w s  k i, Stan kościołów ... , o.c., str. 55. 
m K. B u c  z e k, Dzieje. kartografii .. „ o.c., mapa nr XX. 
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litewski (w 1652) i Marcin Szopski (w 1661)24•. Zarząd leśnictwa perstuń
sk��go mieścił się we dworze Wołkusz nad rzeką Wołkusz. 

, Należącą do tego leśnictwa puszczę starano się zachować nie tkniętą. 
Skolonizowano jedynie wąski pas na jej zachodnim skraju, wzdłuż granicy 
dóbr prywatnych. Poza wsiami osoczników, Kurjankami i Skazdubem, 
powstały tutaj następujące wsie2ł5. Na północ od Skazdubia - Z u s n o  
(1603), a na południe - M a  1 i n ó w k a  (1604) i K a m i o n k a  (1607). 
W początkach XVII w. powstały na północ od Kurjanek: Wólka Choć
kowa (1618), tj. C h o  ć k i  i Wola Rudnikowa (161 O). późniejsze Rud
niki246. W Zuśnie był młyn uposażony w jedną włókę. 

Mimo zakazów chłopi królewscy i sami osocznicy zakładali w puszczy 
małe poletka. Były to tzw. p r z e  r o  b k iH7. Urzędnicy królewscy od
bierali je, kazali na nowo zalesiać lub oddawali do dyspozycji króla. Zyg
munt III zaczął je oraz po kilka włók puszczy na jej skraju rozdawać 
w dożywocie różnym pomniejszym funkcjonariuszom dworskim i urzęd
nikom folwarcznym lub wdowom po nich, tworząc w ten sposób wierną 
sobie klientelę drobnych dzierżawców. Na tych przerobkach i włókach za
kładali oni małe folwarczki i małe wioseczki z paroma chłopami, prze
chodzące z rąk do rąk za łaskawą darowizną jego królewskiej mości. Nazwy 
ich zmieniały się wraz ze zmianą posiadacza i trudno je obecnie zidenty
fikować i zlokalizować. Później w XVII i XVIII w., łączone były w więk
sze całości, tak że ślad zaginął po większości tych drobnych osad. Np. 
w 1596 r. wystawiono przywilej na 10 włók czynszowych przy granicy 
pruskiej w starostwie grodzieńskim (?) Janowi Miłanskiemu24B. W I'624 r. 
dano w dożywocie Helenie Niewieckiej 2 włóki po Lutosławskim w leś
nictwie perstuńskim249. W r. 1611 (?) pozwolono Markiewiczowi oddać 
3 włóki w leśnictwie perstuńskim Zajkowskiemu. Około 1601 r. Stanisła
wowi Kiełczewskiemu 60 mórg tamże250. Tych półanonimowych wiado
mości w ogóle nie można zidentyfikować. 

Takie drobne osady powstawały przede wszystkim w pobliżu wielkiej 
drogi nad jez. Jemielistym. Po stronie Pusz.czy Perstuńskiej powstała tam 
Wólka Dębskiego (1611) lub D ę b  s z c z y  z n a (1636), koło Zusna -
Wólka Tabęckiego lub T a b  e n s  z c z y  z n a (1612), później zwana To-

1łł AGAD, MK 410, str. 1639, 2051; J. G l i n  k e, Zamek obronny w Białym
stoku na przełomie XVI i XVII w., „Rocznik Białostocki", t. II, Białystok 1961, 
str. 78; Rachunki..., str. 10; K. N i e  s i e c  k l, Herbarz.„, o.c., t. IX, str. 124. 

m Poza nimi do leśnictwa perstuńskiego należały jeszcze wsie osockie pod 
Grodnem: Kurjanowicze lub Kurjanki Wielkie, Bohatyry i część wsi Markowicze, 
wieś bartników Rakowicze oraz wsie czynszowe (Skieblewo, Rudawka) i strzeleckie 
(Puszkarze, Żymdoła, Zawadycze, Nadziejki, Sobolewki); K. O. F a  1 k, żródła, 
nr IV, str. 310; CHAP-Grodno, F. 1143, nr 1, nr 17, str. 50, 103-104. 

zM ADŁ-księga ślubów par. Janówka od 1603 r. oraz materiały ks. Cz. M a t  u-
s i e w i c z a z ksiąg metrykalnych per. Filipów i Bakałarzewo. 

H7 AGAD, MK 410, str. 917-919. 
ua AGAD, APP 22, str. 40, według ML 174, k. 10. 
1149 AGAD, APP 22, str. 619, według ML 193, k. 93. 
250 AGAD, APP 22, str. 654, według ML 193, k. 636 oraz APP 22, str. 284. 
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łoczkowizną. W tejże okolicy również - W ó 1 k a  P o d o s k i e g o  (1612)
i W ó 1 k a  G o j  d a  n o w s k i e g o  (1636)251. 'W 1668 r. są wspomniane 
jakieś morgi koło Zusna, należące do p. Baranowskiego252. Gdzieś na 
wschód od Skazdubia, Malinówki i Kamionki były W ó 1 k a W y k  o w
s k i e  g o  (w latach 1608-1616), W ó 1 k a  Melchiora W i 1 c z  e w s k i e
g o  (1614-1617), W ó l k a  D a m i ę c k i e g o  (1615 i 1619 oraz W ó l k a  
W e s o ł o  w o (tylko raz w 1626 r.)253. Zapewne niektóre z tych Wólek 
stanowią nazwę tej samej wsi. Wólka Wykowskiego jest to zapewne wy
stępujące w XVIII w. Lebiedzino alias Wykowszczyzna254, które weszło 
w skład pól folwarku Wólki koło Kamionki. L e b i e d z i n  o jest 
wzmiankowane w 1636 r. Możliwe, że ta Wólka skupiła również inne 
Wólki. Między Kurjankami i Rudnikami powstała Wola lub Wólka Ba
bińska (1624) albo B a b  i ń c e  (1632)255. Gdzieś w okolicy były jakieś 
Łozki. W 1627 r. dano w dożywocie Zofii Sapiehównie wioskę Ł o s k  i 
w Leśnictwie PerstuńskimH6. W 1668 r. w tejże części Puszczy Perstuń
skiej było aż 1 8  osad i włók dożywotników, którzy przeważnie mieli po 
2-4 włókim. 

Głębiej w puszczy pierwszymi stałymi osadami były osady rudników. 
W Puszczy Perstuńskiej przed 1639 r. powstała nad rzeką Szczebrą R u
d a - S z c z e  b r a, prowadzona przez rudników Milewskich258, jednego 
z głównych rodów rudników puszczańskich w XVII i XVIII w. W tym 
czasie również powstają osady związane z przemysłem drzewnym, ale ich 
nazw źródła nie notują. W metrykach parafii Bakałarzewo w latach 
1607-1621 występ�je tylko osada o nazwie Smolny Piec. W dalszym 
ciągu w głębi puszczy mieli swoje wchody chłopi oraz Pacowie z Dowspu
dy (jeziora, sianożęci i barcie) i Micutowie ze świacka (jeziora). 

Zasadniczy zrąb puszczy trwał dalej. Ta część Puszczy Perstuńskiej, 
której teren wszedł w skład pow. suwalskiego, nosiła nazwę Kwatery 
Skazdubskiej. W 1639 r. pil�owało jej 46 osoczników ze wsi Kurjanki 
i Skazdub z dziesiętnikiem na czele. Granica kwatery szła od jez. Dows
puda (dziś Rospuda), krajem rzeki Szczebry do rudnika Milewskiego i stąd 
prosto do granicy Puszczy Przełomskiej na Czarnej Hańczy, potem gra
nicą obu puszcz w kierunku północno-zachodnim po jeziorach O kmin i Je
mieliste i stąd na południe, wzdłuż granicy pól. Pod szczególnym nad
zorem znajdowało się 1 1  o s t ę p ó w: Mąkinie pod Bliznami (dziś są 
tam wsie Mąkinie, Ateny i Walne), Kruszniak (dziś wieś Krusznik), 

251 Materiały Cz. M a t  u s  i e  w i c z  a z metryk par. Filipów. 
2u K. O. F a  1 k, żr6dła, nr IV, str. 11. 
:i.:;3 Materiały Cz. M a t  u s  i e w  i c z  a z metryk par. Bakałarzewo. 
&:ił K. O. F a  1 k, żr6dła, nr VII, str. 8. 
:iss ADŁ, księga ślubów par. Janówka od 1603 r. 
m AGAD, APP 22.l. str. 632, według ML 193, k. 312. 
ts7 K. O. F a  1 k, zródła, nr IV, str. 20. 
2sa CHAP-Grodno, F. 1143, nr 1, nr 17, str. 104. 
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Bystry (nie zlokalizowany), Biały (dziś las nad jez. Białym i Wigrami), 
Krzywylas (dziś wieś Krzywe), Koniewiec (dziś wieś Okuniowiec), Węzo
wiec (dziś dwór Huta), Leszczowa (dziś wieś Leszczewo), Czarny Las (nie 
zlokalizowany), Koleśny Mały (nad jez. Koleśnym) i Szkutnik nad Wigra
mi ·przy rzece Hańczy (dziś lasy przy ujściu Czarnej Hańczy do jez. Wi
gry)259. Ostępy te, jak widzimy, skupiały się dookoła jeziora Wigry. 

Stan wsi osockich w 1639 i 1645 r. 

Nazwa wsi 

Leśnictwo Perstuńskie 
Kwatera Skazdubska 

Kurjanki 
Skazdub 

Leśnictwo Przełomskie 
Kwatera Podprzeroska 

Smieciuchówka 
Blind a 

I Liczba Iw tym nal Na I Liczba osoczników 
włók 1 służbie czynszu 1639 r. I 1645 r. 

14 8 6 16 . 

20 15,5 4,5 30 . 

. 4  3 l 6 6 

20 13 7 25 23 

Wysłani w 1636 r. komisarze królewscy Piotr-Karol Dołmat-Isaj
kowski, łowczy litewski, Krzysztof Białłozor, marszałek upicki, i Paweł 
Srzedziński, pisarz skarbowy WXL, prżez kilka lat rewidowali puszcze 
litewskie na Litwie, wydając dla każdej osobną ordynację, ustalającą 
zasięg puszczy, jej podział na kwatery, liczbę i nazwy ostępów, liczbę 
i nazwiska osaczników i ich obowiązki i uprawnienia. Puszcze Perstuńską 
i Przełomską rewidowali oni w r. 15392eo. Komisarze ci projektowali po
stawienie na czele osaczników myśliwca, który by odpowiadał za całość 
nadzoru nad zwierzyną i drzewem. W każdej puszczy miał być jeden 
myśliwiec, dobrze zaopatrzony w ziemię. Wyznaczyli nawet każdemu 
miejsce na przyszły folwarczek. Myśliwiec perstuński miał otrzymać dwie 
włóki lasu w klinie między włókami i zaściankami wsi Smieciuchówka 
i folwarczku Faszczowskiego (dziś Milanowizna)281• Projekt ten nie został 
zrealizowany. 

1 1 .  Z a t  r z y m  a n i e  k o  1 o n i z a c  j i P u s z c z y  P r  z e  ł "o m
s k i e  j. Leśnictwo Przełomskie po śmierci Jerzego Grodzińskiego (zm. 
1604) dzierżył Krzysztof Wiesiołowski (zm. 1637), a następnie wdowa po 
nim, Aleksandra (zm. 1645). W 1645 r. wziął je Adam Sempkowski, sta-

259 Tamże, str. 104--105. 
zeo Tamże, str. 103-110 (Ordynacja Puszczy Perstuńskiej), 110-117 (Przełom

skiej). Całość wydana pt. Ordinacija korolewskich puszcz w leśniczestwach byw
szego Wielikago Kniażestwa Litowskogo, Wilno 1870. 

211 Tamie, str. 110. 
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rosta berżnicki, a po nim krótko Gedeon-Michał Tryzna (zm. 1652). Na
stępnie, zdaje się, Gotard-Wilhelm Butler, 'podkomorzy koronny (zm. 
1661)282. Zarząd Leśnictwa Przełomskiego znajdował się we dworze Po
morze pod Sejnami. Po skolonizowaniu przygranicznego skraju Puszczy 
Przełomskiej koło Przerośli i założeniu dwóch wsi osockich, Blindy 
i Smieciuchówki, dalsza jej kolonizacja została wstrzymana. Jedynie 
w pobliżu Śmieciuchówki powstały drobne przeróbki puszczańskie i fol
warczki dożywotników. Granicę puszczy stanowiła granica starostwa 
przeroślskiego. Poza nią znajdowała się tylko wieś osoczników Smieciu
chówka. Inwentarz leśnictwa przełomskiego z 1645 r. informuje, że „ ... przy 
wsi Smieciuchówce za główną ścianą są przerobki na morgi rozdzielone, 
dotąd w zażywaniu byli, a że w samą puszczę wchodzili, co z wielką 
szkodą puszczy JKM. Ma tego pilno postrzegać JMP leśniczy przełomski, 
aby to znowu zapuszczono i nie rozrabiano, gdyż ten zaścianek od śmie
ciuchowców in scio rozrobiony"2t1s. Jak widzimy, osocznicy zamiast pil
nować puszczy przed szkodą, sami się do niej wdarli i pozakładali małe 
pola. Rewizorzy wprawdzie kazali je z powrotem zalesić, ale do tego nie 
doszło. Owe morgi (dziś wieś M o r g i) według inwentarza z 1668 r. 
w dalszym ciągu istniały: „ ... od granic Pawłówki i Smieciuchówki są za
ścianki, których morgami zażywali różni i z nich płaciwali":l6'. Owe Morgi 
dzierżawione przez Korbuta nosiły w XVIII w. nazwę Korbutowizna. 

Tutaj również powstały drobne dożywotnie osady, także nad jez. 
Jemielistym. Zaraz za przedmieściem Jemieliste i Smieciuchówką pow
stała Kubalówka (1605 - dziś M i  1 a n o w i z n a). W 1645 r. „grunt 
zwany Kubalowszczyzna" miał w posesji p. Milanowski265. Inwentarz 
z 1645 r. zarzuca, że za końcem pól ostatnich śmieciuchowskich i za 
„ścianą główną i ścianką małą są przerobki nie małe, aż w samą puszczę 
zapędzone, nie mając żadnych granic"266. Ogromne spustoszenie w Pusz
czy Przełomskiej spowodowali również kupcy drzewni. Ordynacja puszcz 
z 1639 r. stwierdza: „od Abrahama Szreka i Jakobsona przez robienie to
warów różnych leśnych tu za króla Zygmunta Ili wielkie spustoszenie się 
stało w puszczy":l6'1. To spustoszenie przypomina jeszcze inwentarz 
z 1679 r„ który dodaje, że to dotyczy Czarnego Lasu, ciągnącego się od 
granicy Leśnictwa Sejwejskiego (tj. Puszczy Mereckiej)288. Na porębach 
leśnych w pobliżu wsi łatwo było zakładać pola i nawet osiedlać, zwłasz-

282 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa.„, o.c., str. 99; Polski słownik biogra-
ficzny, o.c., t. III, str. 151. 

•J K. O. Fa l k, Żródła, nr III, str. 15. · 

H• Tamże, nr IV, str. 30. 
• Tamże, nr III, str. 18; Materiały Cz. M a t u s i e w i c z a z metryk par. 

Filipów. To zapewne wójt filipowski (AGAD, APP 22, str. 633 według ML 183, 
str. 316 i APP 22, str. 644). 

• K. O. F a  l k, Żródła, nr III, str. 18. 
111 CHAP-Grodno, F. 1143, nr 1, nr 17, str. 111. 
•• K. O. F a l k, żródła, nr VI, str. 6. 
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cza jeżeli dalej prowadzono prace, np. wyrabiano smołę. W ten sposób 
zapewne zaraz za granicą Smieciuchówki powstała wspomniana w 1636 r. 
osada P i e c  k i269. W głębi puszczy założono dwa młyny na rz. Czarnej 
Hańczy: Sójka (dziś W r ó b  e 1) i T u r  t u  1. Oba są wspomniane 
w 1645 r.270, a nazwane tak od nazwisk młynarzy. Koło nich powstaje 
Wólka Błaskowa (1603), (dziś B ł  a s  k o  w i z n a)::in. 

Ta część Puszczy Przełomskiej, która później została objęta granicami 
pow. suwalskiego, nosiła nazwę Kwatery Podprzeroskiej lub Objazdu 
Smieciuchowskiego. W 1639 r. pilnowało jej 31 osoczników od zachodu 
z Blindy i Smieciuchówki i 26 od wschodu ze wsi Michnowce, Boksze, Ro
rnanowce i Pawłówka (leżała pod Szejpiszkami), którzy „ ... żadnej powin
ności nie pełnią, tylko puszczy pilnować powinni". Osocznicy ze wsi za
chodnich pilnowali swej kwatery do linii od jez. Okuniewiec do jez. 
Szelment. N a wschód od niej pilnowali osocznicy ze wsi wschodnich. 
W kwaterze tej było 7 o s t ę p ó w: Okmin (nad jez. Okmin), Wielki Las 
(nie zlokalizowany)272, Żubrówka (nad rz. Żubrówką), Krasny (nad jez. 
Długim), Gremzdy (nad jez. Gremzdy), Bocznel (nad jez. Bocznel) i Bu
dogis (nie zlokalizowany). Do kwatery tej należały również sianożęci 
królewskie, zwane Okoliska (obejmowały zapewne łąki nad Czarną Hań
czą, tam, gdzie ona zatacza duże koła, a więc między Brodem a Suwał
kami), na 30 stogów siana i inne na 24 stogi. Część siana brał leśniczy, 
a część rozdawano za opłatą poddanym. Do króla należały tu zaledwie 
4 leziwa bartne273. 

Znajdujący się w głębi puszczy d w ó r  W i g r y  za Zygmunta III 
był zapewne w zaniedbaniu. Brak o nim wzmianek. Na nowo ożył za 
Władysława IV. Kameduli w skardze na osoczników w 1679 r. podali: 
„ . . .  jak to wielom i całej okolicy wiadomo, że KJM Władysław pałac 
osobny w Wigrach. który więcej 8 tysięcy zł kosztował i inne wspaniałe 
budynki wystawił"274• Rachunki podskarbińskie za latr-. 1648-1652 podają, 
że wydano 131 florenów „ ... w Wigrach do pałacu na stoły, statki, okna, 
za balasy i rzemieślnikowi za pracę i za strawę"Z75. Osocznicy również 
mieli pilnować pałacu. Przechowywano tutaj sieci i płachty, których uży
wano w czasie polowań, organizowanych przez łowczych litewskich:l76. 

12. K o 1 o n i z a c  j a p r z y  g r  a n i c z n e j  c z ę ś c i  P u  s z c z y
M e r  e c k  i e  j; p o  w s t  a n i e  s t a r  o s t  w a w i ż  a j ń s k i  e g o  i m i  a-

289 Materiały Cz. M a t  u s  i e  w i c z  a z: metryk par. Filipów. 
270 K. O. F a l k, żródła, nr III, str. 17� 
271 Zob. notka nr 269. 
172 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa ... , o.c., str. 94. 
173 K. O. F a l k, żródła, nr III, str. 16--17. 
17ł AGAD, MK 410, str. 1549. Według fotokopii anonimowego aktu w Zbiorze 

K. O. F a  1 k a, pałac ten wybudowano w 1642 r. 
275 Rachunki..., o.c., str. 46. 
n1 K. O. F a  1 k, Wody ... , o.c., str. 61-63. 
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s t  a W i ż a j n. Początki kolonizacji przygranicznej części Puszczy Me
reckiej przypadają na lata rządów Bony (zob. · wyżej str. 96). Jej przebieg 
ze względu na brak źródeł nie jest znany. Bardzo możliwe, że większość 
wsi w pobliżu jez. Wiżajny i granicy została założona równocześnie z wsia
mi w starostwie filipowskim i przeroślskim. W 1597 r. istniał tam folwark 
Bokszyszki (15 włók leśnych), który należał do Leśnictwa Sejwejskiego. 
Król Zygmunt III pozwolił posesorowi Janowi Jasieńskiemu cedować ten 
folwark Krzysztofowi Morsztynowim. Pierwsze wiadomości o innych 
wsiach pochodzą dopiero z XVII w. Cz. Matusiewicz podaje, że już 
w 1607 r. istniała wieś Mierkiniki (dziś M i  e r k i  n i e). Istniały też już 
w 1618 r. O k  l i  n y21e. Istniało już również w tym czasie miasto W i  ż a j
n y, wymienione w dokumencie parafii Puńsk z 1606 r ., który mówi, że 
droga z Puńska tendit in oppidum. Wizuny. Kiedy ono powstało? Czy 
w tym samym czasie, co bliski Wisztyniec (ok. 1549 r.), czy dopiero ok. 
1570 r. w czasie nowej pomiary? Cz. Matusiewicz wysuwa przypuszczenie, 
że ·prawo miejskie nadano mu w 1570 r., a parafię założono w 1571 r. Póź
niejsze potwierdzenia prawa magdeburskiego przez Jana III z 11.V.1693 r. 
i Stanisława Augusta z 14.II.1792 r. nie znają pierwotnego przywileju na
dania prawa magdeburskiego279• Oryginał, jeżeli w ogóle był, zaginął, 
a w Metryce Litewskiej nie znaleziono wpisu. Możliwe, że była to prywat
na lokacja któregoś ze starostów, bez przywileju królewskiego. Tak czy 
owak, miasto Wiżany (tj. Wiżajny) było już w początkach XVII w. Zało
żono je na stokach wysokiego wzgórza między jeziorami Wiżajny, Wiszty
niec i bagnami. Poza pochyłym dużym rynkiem istniało tam 7 ulic: Po
wisztyńska, Kubilowska, Wisztyńska, Sejweńska, Simnieńska, Wierzbo
łowska, Koniecpolska oraz zaułek do kościoła. Na szczycie wzgórza wznie
siono kościół parafialny. Miasto otrzymało 76 włók ziemi280 oraz „morgi 
miesckie na Dworczyskach", co chyba wskazuje na ślady starszego osad
nictwa sprzed pomiary włócznej. W samym mieście w 1642 r. mieszkało 
około 200 gospodarzy. Wójtem był Jan żelazko. 

Ze skolonizowanej zachodniej części Puszczy Mereckiej utworzono sta
rostwo wiżajńskie, które miało wspólnych starostów ze starostwem sej
wejskim, leżącym z drugiej strony puszczy od wschodu. Pierwszym zna
'nym starostą jest (wzmiankowany w 1614 r.) Krzysztof Radziwiłł, hetman 
wielki litewski (zm. 1640)281. Po nim był jego syn Janusz, również hetman 

t1T I. S p r  o g i  s, Indeks alfabetycmy miejscowości dawnego W. Ks. Lit., cz. I, 
Wilno 1929, str. 31. 

rr• ADŁ, księga ślubów par. Janówlta od 1603 r. Materiały Cz. M a t u s i  e
w i c z a z metryk par. Przerośl. 

m W. K ł a p  k o  w s k i, Fundacja ... , o.c., str. 227. Oryginał dokumentu Stani
sława Augusta znajduje się w AGAD (dokumenty nr 7164, kopie w KRSW 123 A, 
k. 169-171v, KRSW 4762a, str. 30�314). W AGAD była przed wojną księga miejska 
Wiżajn z lat 1792-1798. 

280 Według inwentarza z 1665 r. w AGAD, KRSW 123 A, k. 177. 
211 Akty izdawajemyje ... , o.c., t. I, str. 38----39. 
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w. lit. (zm. 1655 r.), a następnie do 1660 r. wdowa po Januszu, Maria, hos
podarówna mołdawska282• Dwór starościński znajdował się w mieście

.
przy 

rynkuZB3. 
Inwentarz starostwa wiżajńskiego z 1642 r. wyntienia2H nastę-

pujące wsie: 

ówczesna nazwa I Nazwa dzisiejsza !Liczba włók 

Rogożajny Rogożajny 20 
Dzierwany Dzierwany 20 
Stara Hańcza Hańcza 19 
Siekiero wo ? nie istnieje 17 
Nowa Hańcza ? Mierkinie 16 
Lugienniki ł.ugiele 15 
Bo le ie Bolcie . 15 
Wielkie Soliny Soliny 14 
Ma uda Ma uda 13 
Smolniki Smolniki 13 
Tar liny Rakówek 11 
Jegliniszki Jegliniszki 10 
Epidemiszki Kramnik 10 
Lesie Leszkiemie 10 
Jaczne Jaczno 8 
Małe Soliny ? 6 
Piercijezioranie Koj le 5 

W spisie tym brak - nie wiadomo dlaczego - wsi Okliny. Może była 
osobno wydzierżawiona? Siekierowo leżało gdzieś nad jez. Siekierowo. Po
nadto były jeszcze cztery młyny: dwa na rzece Wiżajnie, płynącej z jez. 
Wiżajny do jez. Wisztyniec, jeden na rz. Jacznie, łączącej oba jeziora Jacz
ne (na samej granicy starostwa z Puszczą Przełomską) i jeden na rz. Mau
dzie (dziś Czernica), wypływającej z jez. tejże nazwy. Ten ostatni młyn 
w 1642 r. stał już pustką. Do młyna Jacznego należały 33 morgi. Wszyst
kie wsie były dobrze zaludnione. Mieszkało w nich - zależnie od ilości po
siadanej ziemi - od 4 do 31 gospodarzy. Ponadto były jeszcze małe osady, 
zwane zaściankami. Nad jez. Hańczą� za granicą pól wsi Jaczno, była osa
da Jakuba Buczyńskiego z 49 morgami (późniejsza Ł a n  o w i z n a). Przy 
granicy pruskiej znajdowała się osada Godlewskiego z 1,5 wł. (dziś Gro
madczyzna). W pobliżu Buchański miał 45 mórg. Zaścianek Wyszomirsz
czyzna (3 włóki) trzymali młynarze wiżajńscy; leżał on widocznie koło 
młynów. Na terenie starostwa znajdował się Las Wiżański, położony mię-

282 J. W o lf, Pacowie, o.c., str. 176; J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa ... , 
o.c., str. 100-101, 161. 

'13 AGAD, KRSW 123 A, k. 172. 
•• AGAD, Arch. Radziwilłowskie, XXV-3681, k. 22--49. 
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dzy wsiami Okliny, Małe Soliny, Tarliny i Stara Hańcza, o powierzchni 
10 włók. Dziś są tam wsie Kłajpeda, Kłajpedka; Antosin, Dziadówek i Sto
łupianka. Lasu pilnowali osocznicy ze wsi Małe Soliny pod nadzorem Woj
ciecha Żelazki, który miał w końcu gruntów wsi Tarliny (Rakówek) swój 
dwór (dziś Ż e  l a  z k o  w i z n a) i 30 morgów. 

Z terenu starostwa zostały dość późno wydzielone dobra plebana wi
żajńskiego. Jan Kazimierz przywilejem z 20.V.1659 r. nadał p r o  b o  s z
e z o w i w i ż  a j  ń s k i  e m  u wieś Smolni.ki285, która miała 13 włók kiep
skiej, piaszczystej ziemi z dużą ilością nieużytków i zarośli. Sejm osobną 
konstytucją „Approbacyja fundacyjej wiżańskiej i horodeckiej" fundację 
zatwierdził286• 

13. K o l o n i z a c j a ś r o d k o w e j c z ę ś c i P u s z c z y M e r e c
k i e  j. Brak źródeł utrudnia odtworzenie początków zasiedlania tej części 
Puszczy Mereckiej, która obejmowała znaczną część dzisiejszego pow. su
walskiego. Po skolonizowaniu okolic jez. Sejwy, od wschodu i pasa przy
granicznego od zachodu została jeszcze między nimi puszcza, z której 
utworzono osobną dzierżawę, zwaną Leśnictwem Mereckim, Sejwejskim 
i Łoździejskim. Rezydencja leśniczego znajdowała się w Nowym Puńsku 
(dziś Puńsk), obok którego w końcu XVI w. znajdowały się wsie : Studzień
ca (dziś Szołtany) i Krzywe Sioło (dziś Krejwiany). Przed 1606 r. obok 
dworu leśniczego założono miasto Puńsk. Stąd i z zachodu ruszyła kolo
nizacja reszty Puszczy Mereckiej. Prowadzili ją kolejni posiadacze leśni
ctwa : Stanisław Zaliwski, chorąży liwski, był już w 1587 r. (zm. 1606), 
Szczęsny Niewiarowski, płk JKM (od 1606), Jerzy Chreptowicz (był 
w 1639-1643) i Paweł Niewiarowski, płk JKM287. 

W pobliżu Wiżajn założono nowy dwór K a d  a r y s  z k i  (jest w 1655 r .). 
Dwór ten wciąż przebudowywany przetrwał do roku 1663, w którym 
jego właściciel rozebrał ten zabytkowy obiekt, aby na jego miejscu posta
wić nowy mały domek. W pobliżu niego zaczęto zakładać nowe wsie. Nie
stety, nazw ich z tego czasu nie znamy, poza następującymi. W 1627 r. 
jest wieś K l e s z c z ó w e k  z młynem28B, a w 1642 r. - P o b o n d z ie289. 
Ze względu na brak źródeł nazwy innych znamy dopiero z XVIII w. Były 
one niewątpliwie w XVI! w„ gdyż �edy wydzielono z leśnictwa staro
stwo kadaryskie i maćkowskie. Starostwo kadaryskie było już w 1655 r. 

115 Kopia przywileju w ADŁ, akta par. Wiżajny, sygn. 1.113.3 (inwentarz 
z 1797 r.). 

2" Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, str. 319: „Fundacyą plebanii wiżeń· 
skiej ze wsią Smolenniki nazwaną i z placami do tego kościoła przyłączonemi... 
approbujemy". 

11'1 Akty izdawajemyje .. „ o.c„ t. XXX, str. 237; J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje 
osadnictwa„„ o.c„ str. 84--36. 

• AGAD, APP 22, str. 631 według ML 183, str. 298. 
'" AGAD, Arch. Radziwilłowskie, XXV-3681, str. 35. 
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W 1661 r. dzierżawy Kadaryszki, Maćkowo i Żyrwiny posiadał Krzysztof 
Niewiarowski, stolnik trocki, dworzanin pokojowy (stracony w 1665 r.), 
który od króla otrzymał rozszerzenie praw do posiadania tych trzech 
dzierżaw na swą żonę Zofię z Frąckiewiczów2eo. Niewątpliwie w pierw
szej połowie XVII w. istniały tutaj: ż y r  w i n y  (1661), E j  s z e r y  s z k  i 
(1664), P o s t  a w e  1 e (1667) i inne. Wskazuje na to również ilość dymów 
w 1667 r. Dzierżawa Kadaryszki miała 54 dymy, Maćków - 38, a Posta
wele - lffZ91, Leśnictwo Merecko-Sejwejskie - 76, m. Puńsk - 17. Dla 
porównania starostwo Wiżajny i Sejwy 232 dymy. Można wysunąć przy
puszczenie, że z początkowego okresu kolonizacji na tym terenie pochodzą 
wsie o nazwach litewskich. Wsie o nazwach polskich są dużo młodsze. Je
żeli przyjmie się to kryterium, okaże się, że litewskie nazwy wsi znajdują 
się w dwóch miejscach Puszczy Mereckiej; koło Puńska (Wojciuliszki, 
Swięciszki, Szypliszki, Żyrwiny) i koło Kadaryszek (Ejszeryszki, Wingra
ny, Rowele, Pobondzie, Bondziszki, Postawele itd), a więc w pobliżu naj
starszych dworów i z obu krańców puszczy. Nazwy polskie znajdują się 
w środku między doliną rz. Szeszupy a rzeką Szelmentą i Żyrwinami. Jest 
to więc teren później skolonizowany; stanowił on klin między Szeszupą 
i jej dopływem Szelrnentą. Grupa wschodnia tych wsi miała miasto 
w Puńsku, grupa zachodnia otrzymała je dopiero w 1734 r., gdy August III 
lokował w starostwie kadaryskim miasto Lubowo. 

Równocześnie na terenie Puszczy Mereckiej, a zwłaszcza na jej pogra
niczu z Puszczą Niemonojcką, powstają drobne d z i e r ż a w k i, które 
obejmowały jeden folwarczek i po paru chłopów, a później jedną lub parę 
wsi. Proces powstawania tych dzierżawek trwał przez cały wiek XVII 
i XVIII przez kolonizację nadanych włók leśnych i przez oddzielanie wsi 
od starostw i leśnictwa. Zapewne celem tej polityki, zapoczątkowanej 
przez Zygmunta III, było utworzenie własnej i zależnej klienteli spośród 
niezamożnej szlachty. W 1627 r. król nadał w dożywocie Janowi Buszkow
skiemu i jego żonie Katarzynie z Bouffałów wieś Kleszczówek z młynem, 
należącą do leśnictwa mereckiego211a. Założono w niej folwark. Dzierżawka 
ta istniała do rozbiorów, a folwark jako PGR istnieje do dziś. W 1624 r. 
król pozwala Pawłowi Niewiarowskiemu na ustąpienie 4 włók w Leśnic
twie Mereckim jego matce293. W 1626 r. król nadał dożywocie p. Niewia
rowskiej na folwark Kińszczyźno (=?)294. Około 1607 r. dano 1 0  włók 
w tym leśnictwie Abramowi Biedrzyckiemua11s. W 1667 r. istnieje jako 

29o AGAD, MK 410, str. 635-637. Przed wojną był inwentarz star. Kadaryszki 
z 1655 r. 

291 I. S p r  o g i  s, Indeks ... , o.c., str. 313; CHAP-Wilno 3420 i 3232 (materiały 
udostępnione mi przez dra Józefa Morzego, którego proszę o przyjęcie podzięko
wania). 

212 AGAD, APP 22, str. 631, według ML 193, k. 298. 
Z13 AGAD, APP 22, str. 615. 
IH Tamże, str. 628. 
295 Tamże, str. 300. 
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osobna dzierżawa folwark i wieś Postawele. W 1628 r. nadano Krzyszto
fowi Tyszkiewiczowi w dożywocie zaścianek we wsi Rodeykiemie ( = ?) 
w leśnictwie łoździejskim296. 

N a północ od Puszcz.y Mereckiej leżała Puszcza Niemonojcka, której 
dzieje nie są mi znane.( Była ona również w tym samym czasie kolonizo
wana i w niej także powstało sporo małych dzierżaw. Zapewne jedną 
z najstarszych miejscowości są folwark i wieś Borniszki (dziś B u r n i s  z
k i), ponieważ nawiązują one swą nazwą do leśniczego niemonojckiego, 
Malchera Borny (zm. 1576 r.). W 1614 r. Wojciech Gintowt założył w swo
jej dzierżawie w Grażyszkach parafię297• W 1629 r. nadano zaścianek Szir
winty Łankupie w leśnictwie niemonojckima9e. Przebieg zasiedlania był tu 
wolniejszy, jeżeli pierwsze w leśnictwie niemonojcko-kirśniańskim mia
sto, Kal wadę, założono dopiero w roku 1713199• 

14. P o c h o d z e n i e o s a d n i k ó w k o 1 o n i z u j ą c y c h z i e m i e 
p o  j a ć w i e s k i e  w XVI i p i e r w  s z e j  p o  ł o w i e  XVll w. W ciągu 
XVI w. - jak widzieliśmy - kolonizacja objęła pas wzdłuż granicy pru
skiej, stopniowo posuwając się na północ i poszerzając go na wschód 
w głąb puszczy. Idące od wschodu osadnictwo dotarło najgłębiej w okoli
cach Puńska. Równocześnie kolonizowano pas przygraniczny od północy. 
Zetknięcie się osadnictwa nastąpiło w okolicach Wiżajn. Tu też najdalej 
na wschód poszerzono pas osadnictwa przygranicznego. Dlatego też już 
w pierwszej połowie XVll w. Puszczy Mereckiej zostały tylko resztki. 
Obszary puszcz Perstuńskiej i Przełomskiej zmniejszyły się stosunkowo 
niewiele. Wśród nowych osad przeważały wsie chłopskie. Dworów pań
skich, starościńskich i zwykłych folwarków było jeszcze mało (ok. 30 -
Dowspuda Wołłowiczowska, Dowspuda Raczkowska, Dowspuda Bakała
rzewska, Morsztynowizna, Czostków, Mała Przerośl, Łanowicze, Przerośl, 
Wiżajny, Kadaryszki, Żyrwiny, Kleszczówek, Postawele, 5 folwarczków 
plebańskich, kilkanaście folwarczków dożywotników, które . liczne były 
w Puszczy Mereckiej). Prawie każdy kompleks dóbr miał własne miasto 
(Raczki, Bakałarzewo, Filipów, Przerośl, Wiżajny, Puńsk) i własne młyny 
(ok. 17). Zaczęły też powstawać pierwsze rudnie (Szczebra, Łątka) i smo
larnie. 

W kolonizacji puszcz pojaćwieskich w tej części wzięły udział trzy na
rodowości: polska, ruska i litewska. Do udziału Polaków w pewnym stop
niu przyczynili się krzyżacy, którzy ludnością polską, idącą z Mazowsza, 
obsadzali swoje· tereny aż po okolice Gołdapi. Dzięki temu tuż za granicą 

IN Tamże, str. 636. 
srr Słownik . geograficzny Królestwa Polskiego, l II, str. 800 i ADŁ, akta 

par. Grażyszki. 
111 A�. APP 22, str. 639. 
119 Miasto założyła Antonina z Zaborowskich Wołłowiczowa, marszałkowa w. 

lit. (AGAD, KRSW 4762 a., k. 29-38). 
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powstało zwarte osadnictwo polskie. Panowie litewsko-ruscy, którzy 
otrzymali nadania w pasie granicznym, kolonizowali je przede wszystkim 
ludnością z własnych dóbr, które mieli na ziemiach ruskich pod Grodnem 
(Wołłowiczowie) czy Wołkowyskiem i Lidą (Raczkowicze). Tak samo 
urzędnicy królewscy przenosili do nowych wsi chłopów ruskich ze starych 
wsi pod Grodnem (spod Perstunia) i pod Przełomem. Puszczę Merecką 
kolonizowano od Merecza, więc tutaj osadnicy byli prawie wyłącznie Li
twinami. Litwini przenikali również ze strony krzyżackiej, gdyż tutaj od 
północy ciągnęło osadnictwo litewskie, docierające aż po Gołdap. Dlatego 
też Litwini mogli wracać na stronę litewską w okolicy Wiżajn i Przerośli. 
Ponadto w puszczach Perstuńskiej i Przełomskiej przebywali osocznicy 
ruscy, a w Mereckiej litewscy i ci też mogli się osiedlać w nowych wsiach 
na zachodnim skraju puszcz. Dzięki temu spotkały się tutaj te trzy narodo
wości. Oczywiście, dokładne ustalenie liczbowego udziału każdej z tych 
narodowości nie jest możliwe. Można jednak uchwycić rozmieszczenie te
rytorialne narodowości i przewagę jednych czy drugich. Pochodzenie osad
ników trzech różnych narodowości znalazło odbicie również w nazewni
ctwie wsi. Poza dość licznymi nazwami wsi pochodzącymi od nazw jezior 
(Dowspuda, Karasiewo, Kamionka, Skazdub, Zusno, Garbaś, Przerośl, 
Czarne, Białe Jeziorko, Olszanka, Jemieliste, Hańcza, Jaczne, Mauda, Wi
żajny itd.), które powstały wcześniej, dużą część nazw utworzono albo od 
imion osadników, albo od nazw wsi macierzystych osadników (zwłaszcza 
dotyczy to przybyszów z Mazowsza). 

Polacy z Mazowsza i Podlasia, w dużej mierze pochodzenia drobno
szlacheckiego, założyli tutaj następujące wsie: Chomentowo, Korytki, Ja
błońskie, Wierciochy, Szczodruchy, Bolesty, Kotowizna, Nieszki, Konopki, 
Sadłowina.- Nazwy te pochodzą od ich wsi macierzystych lub nazwisk, np. 
Chomentowo założyli Chomentowscy z Chomentowa, Korytki - Koryt
kowscy z Korytek, Sadłowinę (pierwotnie Szabłowina) - Szabłowscy 
z Szablów, Jabłońskie - Jabłońscy z Jabłoni, wsi leżących za Łomżąsoo. 
W podobny sposób można wskazać wsie macierzyste dalszych osad. Po
mijam tu nazwy wsi pochodzące od nazwiska szlachcica, posesora w do
brach królewskich (np. Milanowizna od Milanowskiego, Dębszczyzna od 
Dębskiego itp.), bo te nic nie mówią o pochodzeniu osadników. Wsie ma
zowieckie założono przeważnie na prawie bojarskim. Skupiły się one 
w dwóch grupach przy samej granicy. Jedna grupa była w dobrach Dow
spuda Wołłowiczów, a druga na granicy dóbr Dowspudy Bakałarzewskiej 
z Raczkowską, na zachód od jez. Bolesty. Widocznie konieczność obrony 
przed Krzyżakami stała się . przyczyną osiedlenia tutaj drobnej szlachty 
polskiej. Podobną grupę założono pod Rajgrodem. Osiedlono ją w XV i po
czątkach XVI w. Jest to dowodem, że również obie grupy na Suwalszczyź-

300 J. W U n 1 e w s k 1, Dobra dowspudzkłe ..• , o.c., str. 456. 
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nie osiedlono w początkach XVI w. Później �e było to konieczne. W ten 
sposób powstały dwa pierwsze skupiska ludności polskiej. Polaków spo
tykamy również w innych wsiach okolicznych. Na przykład, w początkach 
XVII w. mieszkali w Suchej Wsi Glińscy, w Jaśkach - Grozimowie, 
Uszyńscy, Grądzcy, we Wronowie - Kurkowscy, w Wysokim - Tabęccy, 
Niedźwieccy, Zajkowscy, w Lipówce - Mocarscy, w Karasiewie -
Kleszczewscy, w Raczkach - Swiderscy itd. Spis ten można ciągnąć w nie
skończoność. Polacy zostają nawet osocznikami, a jeden został dziesiętni
kiem osoczników kwatery ska7.dubskiej (w 1639 r. Mateusz Kiełczewski, 
na pewno przybysz ze wsi Kiełcze pod Kolnem). Osiedlali się również we 
wsiach leśnictwa perstuńskiego, np. w Choćkach Milewscy i Kuczewscy, 
w Kamionce - Wnorowscy, w Kurjankach - Karwowscy, w Malinów
ce - Łabęccy. W Rynkach młynarzem w 1633 r. był Bartłomiej Łapiński. 
Szczególnie silne było osadnictwo polskie we wsiach Dowspudy Wołłowi
czowskiej30t. Im dalej na północ, tym Polacy są mniej liczni� We wsiach 
włości szembelewskiej w 1562 r. jest Jakub Szliasa z braćmi Janem i An
drzejem (ze wsi Szlasy pod Łomżą) w Przerośli, a Piotr Kamiński w Krzy
wowoli. Polakami też mogli być tutaj Augustyn Bartłomiejowicz, Maciej 
Bartkowicz i Michał Janowicz302, ustępowali jednak liczniejszym Rusinom. 
Po założeniu miast napłynęła nowa liczna fala ludności polskiej. W Fili
powie np. osiedlili się Górscy, Brulińscy, Nieczkowscy, Wyszomirscy, Mi
lewscy, Kołakowscy, Buczyńscy, Remiszewscy, Grochowscy, Sokołowscy, 
Sadowscy, Gnatowscy, Olszewscy, Szczukowie, Karwowscy itd.303• Nawet 
spotykamy Polaków w Wiżajnach (w 1642 r.: Żelazko, Buczyński, Gacz
kowski, Zambrzycki, Czyżewski, Gnatowski, Chrzanowski, Mocarski, Wiś
niewski, Wróblewski, Wnorowski, Wojnowski, Ławski, Konopka, Rogal
ski, Gumowski, Drewnowski, Borowski, Grabowski, Mroczkowski itd.). Już 
w tym c7.asie również można spotkać Polaków we wsiach starostwa wi
żajńskiego: Sokołowski, Borkowski w Siekierowie, Turowski, Mazur, 
Swięcki, Godlewski w Jegliniszkach, Borkowski, Dębowski, Mazur w Łu
gielach, Szczygielski, Żbikowski, Godlewski i Mierzejewski w Smolnikach, 
Zaręba w Kojlach, Jabłonowski, Sokołowski, Buczyński w Dzierwanach 
itd. Nie było ich jednak jeszcze w wielu wsiach304. Jedyna nazwa polskie
go pochodzenia w tym starostwie w tym czasie to Żelazkowizna. 

Nazwiska tych chłopów i mieszczan stanowią prawdziwy spis wsi na 
Wschodnim Mazowszu i Podlasiu. Jabłonowo, Buczyn i Sokoły na Podlasiu, 
zamieszkane przez Jabłonowskich, Buczyńskich i Sokołowskich, leżą bli
sko siebie i przedstawiciele tych rodów zamieszkali w jednej wsi w Dzier-

:iti Piscowaja Kniga, o.c„ t. I, str. 42�37; ADŁ, księga ślubów par. Janówka 
od 1603 r. 

'412 Piscowaja Kntga, o.c., t. I, str. 421--429. 
1113 B. Czart., rkp. 1777, str. 851-853; ADŁ, akta par. Filipów, sygn. 1.18.2, 

str. 174; Akty izdawajemyje .. „ o.c„ t. VII, str. 585-586. 
:I04 AGAD, Arch. Radziwiłł. XXV-3681, str. 22-49. 
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wanach. W 1619 r. we wsi Jabłońskie mieszkał Walenty Miodus, a właś
nie wieś Miodusze sąsiaduje z Jabłonią na pograniczu Mazowsza i Pod
lasia. Na pochodzenie osadników z Mazowsza czy z Podlasia wskazują nie 
tylko nazwy ich nowych wsi i nazwiska osadników, ale również konkretne 
informacje źródłowe. W 1612 r. bierze w Janówce ślub Marcin Dimarz de 
Mazovia (nr 42), w 1627 r. występuje w metrykach tej parafii Stanisław 
Krzyczkowski de Pułtowsk (nr 10) i Grzegorz Łazowski de prowincia 
Drogicensi (nr 20), w 1630 r. Jakub Górka z parafii grabowskiej w die
cezji płockiej (pod Kolnem, nr 1} itd. Są tutaj wspomniani przybysze 
z Bajek, Dolistowa, Dybły, Dzięciołowa, Goniądza, Gutów, Kleszczy, La
chowa, Lipówki Srebrowskich, Miastkowa, Milewa pod Wąsoszem, No
wogrodu, Szorców, Wąsosza i Żrobków. Dowodem osiedlania się Polaków 
z Mazur jest występowanie tych samych rodzin we wsiach po obu stro
nach granicy. W 1643 r. np. przy ślubie Borawskiej ze wsi Borawskie na 
Mazurach świadkiem jest Borawski ze wsi Korytki po tej stronie granicy. 
Pochodzących ze wsi pruskich jest w metrykach tak wielu, że nie warto 
ich tu przytaczać. Występują w nich nazwy większości wsi pod Oleckiem 
i Ełkiema••. Na pewno pod wpływem sąsiedztwa z Mazurami rosła tutaj 
przewaga ludności polskiej, zwłaszcza wśród mieszczaństwa. Polacy z Ma
zur przyczynili się do polonizacji Suwalszczyzny. Dalsze jej powiększe
nie wywołał rozwój przemysłu puszczańskiego, w którym główny udział 
brali Polacy z Mazur i Mazowsza. Byli oni i przedsiębiorcami, i robotni
kami. Prawie wyłącznie Polakami byli rudnicy (choćby ród. Milewskich), 
a także smolarze i zapewne też budnicy-drwale. 

Ludność ruska osiedliła się we wsiach nad Dowspudą, we włości szem
belewskiej i wsiach leśnictw Perstuńskiego i Przełomskiego. W dobrach 
Dowspuda była nawet w XVI w. cerkiew. Główną wsią ruską w tych 
dobrach zapewne była Sucha Wieś, jeżeli nazywano ją również Ruskim 
Siołem (1608). Od imion ruskich pochodzą nieliczne nazwy wsi: Cho
dorki (Chodor=Teodor), Rynki (Rynko=Hrynko =Grzegorz), Kurjanki (od 
nazwiska rodu osaczników Kurjanowiczów), Choćki (Chodźko=Teodor), 
Wasilówka, Szafranki (od imienia Sapran), Iwaniszki, Budźki (od Budźko), 
Łaniewicze (od nazwiska rodu Łaniewiczów). W tych i innych wsiach 
mieszkała ludność ruska, w niektórych zmieszana z ludnością polską. Im 
dalej na północ, tym mniej było Ruspów. Wynika to z inwentarza stę
rostwa wiżajńskiego z 1642 r., w którym spotyka się ich rzadko (tu i ów
dzie Tarasowicz, Waszczyk, Cimochowski, Ciepłuszczyk, Gryszkiewicz, 
Jaszczuk itd.). Rusini byli tu w mniejszości w stosunku do Litwinów. 
Rusini przeważnie jeszcze nie mieli ustalonych nazwisk. Wystarczało im 
imię i „oczestwo". Nazwiska ich najwcześniej się ustaliły w miastach 
i we wsiach osockich, gdzie była większa stabilność osadnictwa. Prze-

"' ADŁ, księga ślubów par. Janówka od 1603 r . 

• 
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ważnie były to nazwiska odimienne, takie jak „oczestwa" na -icz (Trochi
mowicz, Klimowicz, Chorosiewicz, CharytonoWicz, Paszkowicz itp.). Stop
niowo pojawiają się nazwiska przymiotnikowe: Kruk, Reszotko, Kozik, 
Dziegciarz, Chędoszko, Czeberaka, Strzelec, Dziadek itd. 

Skąd pochodziła ta ludność ruska? Przede wszystkim z okolic Grodna, 
przenoszona tutaj przez właścicieli dóbr i urzędników królewskich. Wie·ś 
osaczników Kurjanki jest np. kolonią wsi macierzystej Kurjanka za pusz
czą pod Grodnem. Napływała ona tutaj stale, ponieważ �bie południowe 
puszcze miały swe główne wsie pod Grodnem. Dobra prywatne, wcześnie 
usamodzielnione, po odłączeniu ich w wyniku działów rodzinnych od 
starych ośrodków straciły kontakt z wsiami ruskimi i pod wpływem są
siednich wsi polskich na Mazurach i wsi bojarskich szybciej się polszczyły 
niż wsie leśnictw. Kontakty ludności ruskiej z tych wsi były znacznie słab
sze z wsiami ruskimi niż z polskimi. Widać to wyraźnie z metryk parafii 
.Janówka, w których wschodnie miejscowości ruskie są bez porównania 
rzadsze niż mazowieckie i mazurskie. W 1611 r. występuje w Topiłówce 
Zofia Odelszczanka (a więc z Odelska pod Grodnem, nr 8). Występują też 
inne miejscowości, np. Krasnybór i Kumiała pod Korycinem, Lipsk i Ło
zowo pod Dąbrową, Skieblewo. Częściej występują podlaskie wsie ruskie: 
Bargłów, Bargłówka, Brzozówka, Krosiówka, Netta, Tajno, Tajenko, 
Wo.zna Wieś itd., a więc z sąsiednich terenów mieszanych polsko-ruskich. 
Przybywali tutaj również osadnicy z Mazur o nazwiskach ruskich, gdzie 
oni sami lub ich przodkowie wcześniej się osiedlili, ale też i spolszczyli. · 

Ludność litewska najliczniej osiedliła się na . terenie Puszczy Merec
kiej. Przenikała również na południe, na teren pasa przygranicznego. 
W 1562 r. spotykamy Litwinów we włości szembelewskiej. W Szembele
wie Wojciech Draudzielowic, Jaczuta Kuozowicz, w Krzywowoli Motul 
Staniuczyc, Misz Szlinkowic, Bolcz Bartkiewicz, w Przerośli Brozis .Jas
kowie z bratem Januszem. W 1639 r. osocznikami są np. we wsi Skazdub 
Stanisław Litwin, Mikołaj Dowoyna, Andrzej Surwiłko, a w Blindzie 
Szczepan Degucia, w Smieciuchówce Jakub Ciukiel. Od imion litewskich 
w tej części pasa przygranicznego pochodzą tylko nazwy wsi Motule i Ros
puda, może Supienie. Inaczej wygląda sytuacja w starostwie wiżajńskim 
i kadaryskim. Tutaj przeważają nazwy litewskie: Leszkiemie, Rogożajny, 
ł.ugiele, Dzierwany, Boicie, Kadaryszki, Szypliszki itd. We wsiach tych 
w 1642 r. przeważała ludność litewska. Im bardziej na północ i północny 
wschód, tym ona była liczniejsza. W Leszkiemiach np. mieszkali: Skuścio
nis, Szymonanis, Pieciulczyk, Szoudziun itd. 

'Na zachodzie były zatem tereny ludności polsko-ruskiej. Im bardziej 
na południe i na zachód, tym bardziej polskie. Na północy i północnym 
wschodzie litewskie z domieszką ludności polskiej i ruskiej. Podział ten 
odpowiada podziałowi na puszcze i kierunkom ·osadnictwa za granicą 
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w Prusach. Miasta były przeważnie polskie i dlatego wywierały one 
również duży wpływ na polszczenie się okolicznych wsi. 

W tym czasie zaczął się już proces polonizacji osadników. Przede 
wszystkim dotyczy to ludności ruskiej. Uwidocznia się on nam w prze
mianach imion i nazwisk. Nazwiska ruskie pod wpływem polskim przy
bierają najpierw formę na -czyk: Jasiuczyk, Andruszczyk, Jakimczyk, 
Trochimczyk, a następnie za wzorem nazwisk szlacheckich - przymiot
nikową na -ski. Kulbaka lub Kulbaczycz zmienia się w Kulbackiego, 
Cimoch (od Tymoteusz) w Cimochowskiego, Omilianczyk (od Emiljan) 
w Omiljanowskiego lub Milanowskiego, Czeberaka w Czeberackiego, Żuk 
w Żukowskiego. Wśró9 imion coraz mniej Iwanów, Wasilów, Trochimów, 
Radziwonów, Sidorów, Fiedorów, Chodorów itp., a coraz więcej Stani
sławów, Wojciechów, Kasprów i Kazimierzów. Już w 1639 r. wśród osocz
ników perstuńskich i przełomskich we wsiach zachodnich o nazwiskach 
ruskich przeważają imiona polskie lub w polskich formach (np. zamiast 
Ławryn jest Wawrzyniec). Wystarczy porównać spisy wsi zachodnich 
i wschodnich w tym samym inwentarzu. We wsiach wschodnich w dal
szym ciągu prawie wyłącznie imiona ruskie. Polonizacja tu odbywała się 
więc bez wymiany ludności. Z czasem zaciera się zupełnie ruskie pocho
dzenie. Bo któż posądzi, że przodek np. Henryka Krukowskiego zwał się 
niegdyś Iwanem Krukiem, a Wojciecha Strzeleckiego - Iwanem Striel
cem?. Ludność litewska, która mieszkała dalej od terenów kolonizacji pol
skiej, słabiej ulegała wpływom polskim. W inwentarzu starostwa wiżajń
skiego z 1642 r. rzadko można spotkać nazwiska litewskie przybierające 
formę polską, np. Gudelczyk, Pieciulczyk, Motulczyk. 

Należy jeszcze wspomnieć o sporadycznie występujących, i to prze
ważnie w miastach, przedstawicielach innych narodowości. Tu i ówdzie, 
ale bardzo rzadko, spotyka się jakieś nazwisko niemieckie, niekoniecznie 
oznaczające Niemca. W 1540 r. w Garbasiu występuje Narmot, „człowiek 
niemiecki"306. W 1642 r. w Wiżajnach Tomasz Dorf, w 1590 r. w Filipo
wie - Szymon Kutzner. Chyba Polakiem ze Sląska był mieszczanin 
wiżajński Hanus Slązak, od którego zapewne pochodzi występujący 
w północnej części powiatu ród Slązaków i Slonzakonisów oraz nazwa wsi 
Szlązak. Tak dalekie pochodzenie nie powinno dziwić, gdyż wśród miesz
czan wiżajńskich mamy nawet Szkota. Jest nim Jerzy Hugon Szott. Lud
ności żydowskiej prawie się nie spotyka (w 1642 r. wśród mieszczan wi
żajńskich jest Żyd Aron z Pobondzia). 

Bez specjalnych badań trudno odpowiedzieć na pytanie, czy wiele 
z tych najstarszych rodzin pierwszych osadników przetrwało do dnia 
dzisiejszego. Zarazy morowe niszczyły nieraz całe wsie. Ucisk we wsiach, 
zwłaszcza prywatnych, wywoływał zbiegostwo poddanych. Można jednak 

3°' Akty izdawajemyje ... , o.c., t. XVII, str. 252. 
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już teraz wskazać na pewne rodziny, pocllodzące od pierwszych osadni
ków. Przede wszystkim dotyczy to wsi osaczników. W Blindzie np. miesz
kają od wieków rodziny Waraksów, Chmielewskich, Szczęsnych i Bogda
nów. W Kurjankaeh - Kulbackich, Chędoszków, Piekarzów. Rodziny te 
rozradzając się rozeszły się po okoli=ych wsiach i miasteczkach. Nie 
zawsze jednak opuścili swe starsze gniazdo. Wśród ludności miejskiej, 
dość płynnej, można jednak wyłowić po kilka rodów, które mieszkają 
w jednej miejscowości przez kilka \Vieków. W Wiżajnach np. już w 1642 r. 

mieszkały rody Wróblów-Wróblewskich, Snarskich, Sobotków, Bogdanów
Bogdanowiczów, które w tym mieście mieszkały jeszcze w XIX w., a może 
i dzisiaj mieszkają. Brak spisów Filipowa i Przerośli z XVI i pierwszej 
połowy XVII w. uniemożliwia stwierdzenie, ile takich rodzin utrzymało 
się w tych miastach. Z ułamkowych wzmianek można wychwycić dwie 
rodziny w Filipowie: Wyszomirskich i zdaje się Kolejninów, które miesz
kały tu jeszcze w XIX w. W wielu wsiach, np. w starostwie wiźajńskim, 
nastąpiła całkowita wymiana ludności. Cz. Matusiewicz wysuwa przy
puszczenie, że pierwsze zniszczenia spowodowała zaraw, która według 
niego grasowała w latach 1624--1626 (brak zapisów z tych lat w księgach 
metrykalnych). Nigdy jednak nie obejmowała ona wszystkich mieszkań
ców. Ludność w takich wypadkach opuszczała rodzinne wsie i chroniła się 
w lasach. A w puszczach nie brakowało miejsca do przetrwania zarazy. 
Nowy cios osadnictwu zadał dopiero najazd szwedzki. 

K P A T K O E  C O ;J; E P :lK A H .11 E 

TJianttyIO npo6JieMY :acTopJIH norpamrqaojlr noJibCKO-JIHTOBc.R'.OA nOJIOCi.r, a ;e: roM. 
CyaaJIKC:S:Oro IlOBeTa, COCTaBJIJreT MCTOpMa noce.new?eCTBa. Ilpe::atHPJ:e o6:M:Ta.TCJIH -
H'JmSII'!H IB!<re3ID1, H Ra MX 3e:MmlX lllbJpOCJia ny�a. KOT!Opa.H ÓbIJia KOJ10!1H3-Hp<raaHa 

JIMun. e XVI n-0 XIX sex. ABrop B nepaotł ąacm TPY,D;a pHcyeT aaqaJI:&� ;nan 
fiOBTOPHOI'O 3-aCE!Jiemm: 3THX 3e114eJib. B HeM BbmemnoTCSl CJiefzy!OIUHe Ile!)HO,l'.{bI; 

I. ro}l.bl <tJYII'(M {)!;o Hal!aJia XVI BCKa). 

II.. HaqaJio r.rocTOnHHOro n-oceJIClł'łeema BJJ.OJIL npycCKoi: rpaHH�t H -OCHOBaaMe 

Baxa.11aE:esa u PaTJ:eK <eaqan:o ·XVI :aex:a - 1524 r.). 
III. ,l{aJI:&Heffm:Hił PoCT noceJie�eCTBa Ha rpaam.J;e H B03lrnXHOBerma ropof!;OB: �H

JI!mOB, IInrepocJI& " Bm!<afun.1 (c 1524 ;qo 1655 r.). 

Aa'OOp BbrJtBMraer np�oxometrne, ą'l'Q noMl11!0 pa3opeHIDI fiTBnSJ1 KpecTO

lłOCQaMM B XlII Be.Ke, )'!BOP,:a qacm a"l"BH:OOB B rn:y6&, Ilpycmm ff SMJil'pa� Sl'l'BHroB 

Ha Teppwropmo JIHTBbI, Be.n:opyccm.t: M Ma30BHJ1, OCTBTKH �cxoro Hace.n:eHHJl 

M:Ol"Jiff OCTa.TbCH iB ony<:'1'Qllietmoi1: CTJ>fille. Ta:KHM OCTaTKOM MOrmt oota3aThCH OTKp.bI

'l'hIC J'IPO<P. <l>-a11bKOM BH:rpaue aa ocnpoBe Bmpbl. CJie.u;oB HX 11.tom::rro ;n;oHcKHBa'thcn: 
"Tax:m:e n JiecHhIX �'"P��a.x, Ha3braaeME>IX a XVI aeKe �aM» HJIH arrn;ąeMH1IMH. 
3TH OCTaTKJ1 ÓbIJI-H BhICeJleH&l JlKII.Ib B Ha'tłaJie XVI BCB.:3, K()l'� Upl1C'I'YfiJ1JlH X opraHM-

3alzyl:H X03n:t'iCTBa B :nym;ax. BbIBII!He JITBJUKCKJ;Je nyIIJ;l4 'AOJiroe BpeMH HBJ1SIJIJ1Cb 'l'ep

pJ:t'.T.Opne:tł, "łępe3 K<>TQPYIO B OOe Cropoa::bl HanpaBJUUIT1.Cb [J()XQ,1.Ęhl xpec'I'OUOCIJ,e'EI łi JIH-



OSADNICTWO SUWALSZCZYZNY 133 

'l'OBqeB. J!J1J1Ih B KOH:qe XV B. J1 B Haqane XVI B. nocne MHOroJieTHJ1X TOproB HaCTY
IlJ1JI pa3,n;en 6nIBIIIJ1X HTBII1KCKJ1X 3eMenn Me2K,n;y JI11rnoi1: 11 Op·,n;eHOM KpecTOHocu;eB. 

EonnIIIyro -qacTn nony-q11na J!J1TBa. 3T11 nyr:u;J1 y2Ke e XIV e. 6hln11 11cnonn30.eaHn1 Ha

ceneH11eM rrp11HeMaHCK11x ,n;epeeeHb eo3ne rpo,n;Ha 11 �epe'tła. Cpe,D;M 3Toro HaceneHHH" 

HaXO,ZJ;J1JIJ1-Cb IIO'I'OMKJ1 IIT!JIINB, KOT'Opbie, IIOKJ1H-yB CBIOJ1 3eMJIJ1, HeCGl\IHeHHO He nop

BaJIJ1 CBR3ei1: c HJ1MJ1 J1 oTnpaBJIIIJiliCh TY,Zl;a 3a Me,n;oM, pn16oi1: J1 ceHOM. IIocne pa3,n;ena 

ny:w;, J1X IBJia,ZJ;eJibqeM Ha JIJ1TOBCKOi1: CTOpoHe CTaJI .eeJIJ1Kl1H KHH3b JIJ1TOBCKiirlł, K0-
TOpbli1: y,n;eJIIIJI CBOJ1M no,n;,n;aHHbIM rrpaeo IlOJib30BaHJ1.fl JieCHbIMJ1 6oraTCTBaMH. TaKoe 

npaeo Ha3nmaJIJ1 exo,n;aMH. B rryru;ax Hap;eJIJ1JIJ1 rro,n;,n;aHHbIX nyr-aMI1 11 -MecrnMH, r,n;e 
OHM MOrJIJ1 3aKJia,n;bIBaTb 6op-TH. 'CJT06bI BBeCTJ1 JI�ee X03.flff.CTBO J1 Jierqe Ha6mo
,n;aTb 3a HHM pa3,n;eJIJ1JIJ1 rrynzy Ha IIOJIOCbl (TffiIYBIIlJ1eCH ,n;o rpaHHI(bl c Op,n;eHoM), 
&OTOpb1e 6hIJili IlpH.n;aHbI ,ZJ;BOpaM BeJIJ1KOro KHSI3H. Or HJ1X TO OHJ1 IIOJiyqHJIJ1 CBOJ1 
Ha3BaHJ1.fl. Tepp11TOplłH HbIHeIIIIIero CyeaJIKCKOro noeeTa Bxo,n;11na 'tłaCTH"<iHO e co
c>rae IIepcTyHcKoił, IImenoMcK-of.t n Mepe'tłcKoił IIyrn;, _ a He60JinwoH ee cf:>parMeHT 
npmra,n;neJKaJI K HeMoHo�o.tł IIy:w;e. O,n;HOBpeMeHHo opraHH30BaJI11 JiecHYIO c.rryJK6y, 
KOTOpaR 6hIJia o6H3aHa 6epe� nyrqy. Ha '3'.JieHOB 3TO:ł1 cny:m:6bl, Ha3bIBaeMbIX OCO'<I
HJ1KaMIJ1, IlPJ13BaJIJ1 J13 no,n;,n;aHHhIX, LKI1BIIIJ1X B AepesHRx, p.acnOJIOJKe.HHhIX B6JI113vr 

p€KJ1 ' HeMa!:Ja. BeJIJ1KJ1e KH.fl3b.f.[ YCTPaHBaJIH OXOTbl B rry:w;ax J1 ,D;JI.fl HJ1X B03,Zl;BJ1rJIH 
,n;eop B11rphl. 3TO 6bIJIO rrepsóe ITOCTO.flHHoe rroceneHHe B rry:w;e. KpoM.e Hero cym;e
CTBOBaJIJ1 TOJibKO 6y,n;KJ1 OCO"łlIJ1KOB J1 rrpJffibIBaBIIIJ.fX rrep110,ll;H'<IHO ceJIHH, IlOJib30-
BaBIIIJ1XCH exo,n;aMI1. B HeMoHoeu;Kotł: .H Mepe"<Icxotł: Ilym;ax 3To 6n1nn JIHTOBD;bI, 
e IIepczyHcKotł: J1 IlmenoM-cKo:ił - pycHHhI. 0Tzy,n;a :m:e B cesepHbIX rryrn;ax pa3eep
HYJiacn nHTOBCKaH HOMemrnaTYPa, a e lOJKHhIX - cnaeIIHCKaH. B XV BeKe 11 oco-
6eHHo BO BTOpotł: �ro IlOJIOBJ1łłe BeJIHKJ1e KHH3bII HaqaJIJ1 lKaJIOBaTb 03epa J1 BXO,IJ;bl 
pa3HhIM rraHaM. K XVI .BeKy ÓOJThIIIJfiłCTBO 03ep rrepeIIIJI.H B '<IaCTHbie PYKH. �TO 
TaIOKe YBeJIWIHJIO KOJIWiecTBO Jl�, npM6bl'BaBIIIJ1X B ny:w;n.- CTOJib o6mJ1PHOe 
J1CIIOJib3-0BaHJ1e nyr:u;H BbI3EiaJIO B03HJ1KHOBeHJ1e Ha ee TeppHT0pHJ1 ceTJ1 ,ZJ;Opor, CHMbie 
·eaJH:Hbie W-3 KOTOPhIX eeJIJ1 c BOCTOKa Ha 3aII3,lJ;. 

B Ha'<!aJie pocT rroceJieH'<!eCTBa 6hIJI TOpMOJKeH . .  IIyiqH ,Zl;OJIJKHbI 6blJIJ1 0-CTaBHTbCH 

nyIIJ;aMJ1. K pa3Bl1TKEO KOJIOHJ13au;HH no6y,n;RJIJ1 eeJIHKHX KHH3e:B KpeCTOHOCIJ;hI, KO
TO,Pbie BO BTOpotł: IlOJIOBJ1He XV eeKa Ha"<IaJIH KOJIOHJ130BaTb CBOlO '<!aCTb 6b1Brrm:X 
HTBHJK<:KHX n:yiu;. rpaIIHIJ;a OK33anacn no.n; yrpo3o:B. CJ1'I'W-3MYH,D; I B 1513 ro,n;y no
JKanoeaJI qacTh nonocn1 norpaHH"<IHotł: rrym:H EorAaHy BonnoBHąy. B · 1514 ro,n;y ,n;a
Jiee K ,cesepy 6paTbSIM H11Konaro EaitaJia:>K:y J1 CTaHHcJiaey PaqKOBJllłaM 11, HaKo
Heu;, e 1515 ro,n;y e:w;e ,n;annme K ceBepy 6paThRM illeM6eJiaM. HoBhle BJia,n;eJih:qbl 

npHCTYTIHJIH . K KOJIOHIDau;HH norpamrcrHOM IlOJIOCbI- IIepCTyHCKO:tł: IIyrqH. 0BJ1 OCHO
Ba.JI:J1 ,n;sopnr (,IJ;oecny;n:a BoJIJIOBH"<l'OBCKa, )J;oecny,n;a PaąK:OBCKa, ,IJ;oBcrry,n;a Eaxana
lKOBCKa H illeM6eneeo), a TaIOKe ,n;epeBHH. Om! eepoRTHO npH3BaJI.H noceneHu;ea 
H3 CBOHX PY-CCKJ1X noMec'I1ffi B03Jie I'poAHa, J!J1,ZJ;hI H BOJIKOBbtCKa. )l;JIH 3all.lJ1TbI rpa
HJ1IJ;bl oHH rrocenHJIH TaK:m:e e ,n;eyx rpyJIIIax Ha caMoM rpałmll.e �teJIKYlO Ma3ooeu;
KYIO IIIJI.flXTY Ha npaeax ÓOHp. 3TO 6hIJIJ1 IIepBhie IlOJIHKJ1,, KOTOphre lIOCeJIHJIHCb 
Ha 3e�nHx noo,n;HeHIIIero CyeaJIK-CKOl'O ITOBeTa. Tor,n;a :m'.e no· ecetł: eepoRTHOC'ID1 ocHo

eaJI11 ropo,n;a 11 npHxo,n;nr B )J;oecny,n;e PaqKoecKoM 11 EaitaJiaJKeacKotł:. 
B MOMeHT np11ceoeHIDI pa3mltnlblX KOpoJieBCKJ1X HMeHJfit) a B TOM '<IJ1CJie J1 6b1B

IIIJ1X HTB.fl1KCKHX ny:ru;, KOpoJieeo:ił EoHoił B 1524 ro,n;y OKOH<IJ1JIOCb :>K:aJIOBaHHe 3TJ1X 
HMeHHtł. J1 ,n;a:>K:e EoHa Ha"<Iana 3axBaTbraaTb npeJKHHe nolKaJioeaHHH. BepoRTHO Ta
KJ-fM J1MeHHO o6pa30M IlOMeCTbH illeM6eJieB eepflYJIBCb -B KOpOJieBCK11e pyKH. Eoaa 
,n;anee sena KOJIOHH3au;mo nonocn1 ny:w; B Ha.npaBJieHmf c ceeepa Ha 10r, a B Me
pe'tłcKoM IIyrn;e c BOCTOKa. Ha 3arra,n;. 113 1549 ro,n;a npOHCXO,ZJ;J1T n:epBoe J13BecTJ1e 

o HaqaJie noceneH9:ecTBa y o3epa BH1KaMm.r. B 1558-1563 rr. 6bIJI npoJ13ee,n;eH a Ko
ponescKHx MMeHJ1.flX B_DJIO'<!HbI:ił o6Mep, KOTOpbrlł Ha paccMaTpH.BaeMoM TeppHTOp11K 
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OXBaT11JI IIIeM6eJieBCKM€ IIOMeCTbH, o6HHMaBIIIl1€ H€CKOJihK)Q ,n;epeB€Hb. )l;eHTeJib
HOCTb BoHbI rrpo.rt_oJIJK:aJI CHrtt3MYH.rt. ABrycT. Ero 't!HHOBHMKH c II,€JihIO Jiyqmero 
J6€CII€'9:€HJ1H rryrn; 3aJIO·LKHJIJ1 rrepe,n; 1568 I'O,I\OM Ha 3ana,n;Ho:i1: J1X CTOpDHe HOBbI€ ,rt.e

peBHJ1 OCO'r!HJ1KOB J1 KOJIOHJ13'0BaJIJ1 ,n;aJibH€Hw11:i1: yqacTOK norpaHWIHO:fl IIOJIOChI. 
IIOIIOJIHHH TaKMM o6pa3oM npo6eJI MeJK,n;y rrorpaHW!HbIM IIOC€JieH�I€CTBOM, 11,!t.ynzylM 
c rora 11 J171:YII.ĘJ1M c ceBepa. MeJK,n;y 1562 r. 11 1568 r. ocHOBaJI11 ropo,n;a <l>HJIHIIOB (ro

po,n;cK'oe rrpaBO OT 1570 r.) 11 IlruepocJih (r-0po):(crooe rrpa.BO OT 1576 r.). BoKpyr 3THX 
ropo,n;oB ,n;o Ha"<IaJia XVII Bex:a B03HHKJIJ1 MHoroą11cJI€HHb1e ,n;epeBHH. J13 Cf>ttJIMIIOBa 
11 ,n;epeBeHh, 3aJIOJK€HHhIX Ha 3arra,n;HOM Kpae Ilepc'l'yllcKoił TIYIDiJ1, o6pa30BaJl'H CI>11-
Ju1rroBCKOe CT8P'OCTBO, a JO IlmepoCJIJ1 Ll1 ,n;epeBeHb, 38JIOJK€HHbIX B IImeJIOMCKO:tł 
Ilyrn;e - IllllepocJihCKoe cTapocTBO. B pe3yJibTaTe no:m:aJIDBalll1fi B03HJ1KJIJ1 B :9To 
Bp€MSI J1M€HJ1SI rrpmco,n;CKHX 'CBSIID;€HHJ1KOB - cP11JIJ1IIOBCKoro, IIIIIepoCJibCKOl'O, pa'9:
KOBCKoro .J1 6aKaJiam:eBCKoro, a TaK1K€ H€CKOJibKO He60JibIIIJ1X '9:aCTHbIX IIOMecTMH 
(MopllITbIHOBJ13Ha, MaJia IIIIIepocJib, ąacTb ,n;epeBHJ1 JlaH€BJ1"<Ie 11 Mpo"<IKOBJ13Ha, 
'11 MacaJibID;J13Ha). B BH,n;y OTCYTCTBHH J1CTO'<IHJ1KOB JI·JiITl.lb c Toro Bp€M€HJ1 MbI 3Ha€M 
Ha3BaHMH 6oJibllIJ1HC'I'Ba ,n;epeBeHb B rrpe1KHJ1X ąacTHbIX IIOM€CTbHX. IlocJie OCHOBa
HHH u;erm: KOPOJieBCKJfX ,n;epeB€Hb B,ll;OJlb rpaHJITJ;hI qac'l'HbIX IIOM€CTl1H J1 Ilepceya
CKO:f.ł II� (:rrp11Ha,n;Jie:m:aBIII11x K IlepcTYHCKOMY JI€CHH'tłecrny) a Ha'9:aJie XVII Be
Ka npeKpaTM.IDf. ,n;aJibHetłIIIYlO moJIOHH3arzyno. PaBHbIM o6pa30M rrpMOCTaHOB11JIJ1 KOJID
HJ13aqIDO IlweJIOMCKO:fl Il�J1� Jlmnb TOJibKO Ha Kpae nyiqJ1 pa.3,n;aJIH B IIO:HUi3H€IIll0€ 
BJia,n;eH11e no H€CKOJibKY BJIYK 6bIBWJ1M 'tiJ1HOBHii!KaM, pa3HbIM c.rryJKam;HM. TaKJ1M 
o6pa30M B03HJ1KJIJ1 B.rt.OJib 3ana,n;Hotł rpaHm:J;bI ITYIQH He60Jibm11e cPOJib1BapK11 11 no
ceJieH11SI, Ha3bIBa€MbI€ ByJibKa.MH (,ZJ;eM6cKoro, B11roBcKoro, ,ZJ;aMeHQ.Koro l1 T. rr.), 

60JibllIJ1HCTBO 113 KOTOpbIX IIOTOM nponaJIH. B ,n;aJibH€tłmeM rrpo,n;OJIJKaJiaCb KOJIOID1-
3aII,IDr Me.Pe'<łcKo:ił II�11. J13 1606 ro.rt.a rrpn11cxo,n;11T nepBoe J13B€CT11e o cym;ecTBo
BaHJm ropo,n;a BH2Ka:iłHbI, KOTOpbrli: B€POHTHO 6bIJI OCHOBaH y:Hre B XVI seKe (6bITb 
MOJK€T OKOJIO 1570 r.). J13 :9TOro ropo,n;a J1 OKp€CTHbIX BHO:Bb 3aJIOJK€HIIbIX .z:t.epeBeHb 
o6pa30BaJIJ1 B111KaiłHCKO€ CTapOCTBO. Ha BOCTO'tiHO:tł CTOPOHe :9TO:f.ł ny:rn;H OCHOBaJIH 
ropo,n; ITyttcK. KoJIOHYl3aII,J1H Mepe'<łCKOfl TI�11 no o6e11M cTopoHaM rrpMBeJia K B03-
HJ1KHOBeHmo pSI,n;a HOBbIX ,n;epeBeHb J1 HOBbIX KOMIIJieKCOB KOPOJI€BCKJ1X I1..-...1€HJ1:ił. 
Ha 3ana,n;HO:f.ł CTOPOH€ BOOH.MKJII{} Ka,n;apbIIIICKoe C'l'apocTBO c M€CTOIIpe6bIBaHJfeM 
cTapocTbI B Ka,n;aphlWKax, Ha iBOCTO"<IHo:ił cropoHe - MaII,bKOBCKOe cTapocTBo. KpoMe 
TOro IIOHBKJICH 3,ll_€Cb PH.rt. He60JibWJ1X apeH,D; (:JKKpBJ1HbI, K.rce:rrzyBeK„ IIOCTaBeJie, 
3tłmepb1IIIKJ1 11 T . .z:t..)_ Pa3,n;eJieH11e :9T11x KOpoJI€BCKHx .HM€HH:ił Ha He60JibIII11e apeH
,n;bl Bbl3BaJI TOT Q:>aKT, '9:T0 3.z:t.€Cb B03HHKJIJ1 MHOrO'tiJ1CJieHIIb1e cl>OJibBapKM_ TaK� 
:Hre o6pa30M c IIOMOIIJ;bIO He60JiblllJ1X ape� KOJIOHJ13·0BaJIJ1 HeMOHoeu;:r:ryK> IlylllY 
(o,n;Ho:ił 113 ne:pBbIX M€CTHOCTetł HBJIHIOTCH 3,ll;ecb BepoSITHO BypHmIIKK, OCHOBaHHbie 
nepe,n; 1576 r.). IloJIJ1THKa Cl1rH3My-H,n;a III OCHOBaa11a ::tTI1x MHoroą11cJieHHhlx He-
60Jibw11x apeH.n; no Bcetł .BepoSITHOCTH HMeJia CBoe:ił n;eJibK> o6pa30BaHYle MHoro
'till:CJI€HHotł co6c'I'BeHHO:i1: J1 3a:BJ1CJ1MO:f.ł KJIJ1€HTYPbI 1:13 H€11MYIIJ;etł lliJISIXTbI. ,ZI,o nOJI'D
BJ1Hhl XVI :aeKa Mepe<ICKaJI Ily:rn;a noąnr nepecTaJia c�eCTBoBaTb .. O.cTaJICSI Jimnb 
KJIHH MeLK,D;y peiraMM Illernyrro:ił H IlleJib:M€HTO:i1:, np11Ha,n;JieJK.am;efl K CeHBetłCKo-Me
peącKOMY JI€CHJ1"<!€C�Y. 

B KOJIOHJ13�ID:1 6bIBIIIl1X HTBHJKCKHX nym; npmrnMaJIJ1 yqacTl1e TPH Hapo,n;a: 
IlOJibCK:ffił, pyccK'l1ił J1 JIJ1TOBCKJ1fi.. IIOJibCKoe HaceJieHtte HaXJibIHYJIO Ha :9TJ1 Tepp.H
TOP:ID'I '9:€P€3 oirpecTHOC'I'łl Pa:ił:rpo,n;a 11 '9:epe3 rocy,n;apc"DBo KpecTOHocu;eB, r.rt.e B rom:
HO:fl '9:aCTJ1 noceJIHJIJ1 IlOJISIKOB J13 Ma3'0BJ1J1. IlOJibCK·Oe HaceJieEUie, B HaqaJie He O'ti€Hb 
MHOrO'tJHCJI€HH0€ (nepBbI€ ,n;epeBHJ1 6blJIJ1 IIOC€JI€HJ1SIMH 60Sip), noceJIHJIOCb B 60Jib
lll€M 't{J1CJI€ B HOBbIX ropo,n;ax K iIIOC'I'en€HHO Ha'tłaJio lfl'PaTb BJ1,D;HYK> POJib B ,n;epe
:BeHCKOM noceJieWłeCTB€, ·IIOJIOHH311PYH ,n;pyr11e Hapo,n;HOCTH. °CJeM ,n;aJiee K rory J1 3a
ria,Ily, T€M 60JibWee yqacT11e J1 •BJIJ1HHJ1"e llOJibCKoro HaC€JI€HJilH. PyCCKOe HaceJieHHe 
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O"fYT'HJIOCI:t 3,U:eCb B pe3YJibTaTe nepece.aemuI :V.C3 npemmr.x: HMertmł B HOBbie łtMemm 
JIM'roDCKO-pyccKJtx M KOpoJieBCKJ'!X IlaHOB (HarrpKMep ;zi;epeBHR OCO<ffiYIKOB KypbSIHlt:M 
BO:i...i:e Pa'tfeK JVJJIRETCR KOJIOHHetł npe.m:He:tł ,ąepenRM ocoqmm:oB Kyphl!l:IXa B03Jie 
rpomm). 

PaBHbIM o5pa30M 1!epe3 trymy IIPOHHKaJIH rroceJieH:LU>I M3 -OCO"JH'Ji!KOB H {!eJIHR, 
IlO;lh3'0BaBlllJ1J{CSI Jl� BXQ;D;aMJf. Bn� OT,!{eJI€lIHSI HOBbIX ;n;-epeaelł:b OT ero ... 
phIX orpoMHotł nyro;ejł, HX crromen1m. c pycCKHMH ;n;epeBEUlMJi rrpOHBJI1'!JIMCb ropa3;D;O 
CJia6ee:, qeM c rIOJibClODD1 ;n;epe:aWib!J.! B Ma30EHM, qTQ ycx:o.pl1JIO IIDJIOliffilau;mo. 

JIJ..tTO:rteKoe naceJiemie B 6o.m:.moM xoJDN.eC'IBe noceJIMJIOCb " B Mel)&!cKott M He
MOHGeQKoił �axl KOTOpbre 6hl.JIJ1: KOJIOil'.J13MpOBU.filI c BOCTOKa fi c CCBepa. HOnhle 
;zi;epeBHH 3;D;(;Cb He Ób!JIH OT CTapMX: OT;D;eJieHbI IIn1pOKOti IIOJIOCOH llYIItH· Il03TO:My Jm
TOBCXOe. HaCCJJ:e:ID!e <B IreÓ-OJih!IlOił CTeIIell'.H no,ztueprJIOCh llOJibCKJfM aJII4JmIDIM. Ji!6o 
npou;ecc rrOJJOmt3a.IĘID1 a:aąaJICH y:m:e a !'Yl'O :spemr. Bee&M:a TPY.I(HO 6ea cn�-u„Hb1X 

HCCJie,n;oBaHMff ;n;aTh . OTBM' ·Ba iBOIIpOc, CKOJihKO �OB r:tepahIX noceJieHIJ;CB rrpocy
n:teCTB0Bam1 ;n;o CHX nop. 1I}'Ma 'ff BOeHHhle pa3p-ymeuaH nptroCTaHOB;IHJJH H€0.D;HO
Kpa'l'HO IIOCTOOimOCT'h 3aeeJiemu1. M0.1Kl3:0 JIHIUh yx:a3aTb IreCKOJihKO CeMe:iłCTB ()C(}t{
HmtOB J1 Metn;aH, KO'I'Op&Ie npocyrqeC'll.BOBaJrn: B CBOHX Mect'HOC'l"HX ,:n;o R8IIIHX speMCH. 

S U M  M A R Y  

The development of settlements is the main issue in the history of the Polish
-Lithuanian borderland which includes the district of Suwałki When former inhabit
ants of this area - the Jadvingians bad perished their settlements were e:overed 
by a forest the colonization of which began on1y in the 16th century and ended in 
the 19th century. In the first section of his article the author discusses the initial 
stage of the re-settlement of the area in which he distinguishes the following 
periods: (1) the period preceding the new setlcments (up tO the beginnings of the 
16th �entury, (2) the beginnings of the permanent settlements along the Prussian 
border and the foundation of Bakałarzew and Raczki (1524), and (3) futher develop
ment of the settlements along the border, and the foundation of suCh tov.."TlS as Fi
lipów, Przerośl and Wiżajny (1524 to 1655). 

The author supposes that, , despite such faCts as the devastation o:f ,Jać\vieZ (Su
dovia) by the Teutonie Knights in the 13th c:entury, abduct:ion of a part of the 
jadvingian population to the interior of Prussia and emigration of some Jadvingians 
to Lithuania, Whiterussia and Mazovia. it is not impossible that some number of the 
Jadvingian population actually remained in the deserted district. This population 
may be represented by the Wigrans discovered by Professor Falk on the isle of Wi
gry. Their traces may be found in the solitary and rnysterious places in - the forest, 
known in the 16th century as sieliszcza (Sg sieliszc_ze) or apidemia -(sg. apidemium). 
This population was expelled early in the 15th century when . the first fórms of eco
nomic life began to be organized in the forest. The post-.Tadvingian forests were the 
region across which the Teutop.lc Knights and Lithuanians used for a long time to 
travel fOrth and back with their ex:Peditions. Only at the tum of the 15th and 16th 
centurie:;. after long disputes, an agreement was achiev-ed according to which the 

post-Jadvingian area was divided into two parts by the Lithuanians and the Teutonie 
Knights. the Lithuanian part being Iarger. As early as (he ·14th century the forests 
were utilized by the population inhabiting the villages situated on the river Niemen, 
near Grodno and Merecz. Among those inhabitants \Vere the descendants of the 
jadvinglans wh6, after having departed :from tbeir former land, undoubtedly rnain
tained some connexion with it and used to travel there in order to get honey, fish 
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and hay. After the division, the Lithuanian section v..-as property of the Grand Duke 
of Lithuania. who used to grant to his subjects the right to exploit the ręsources of 
the forest. Such a right was called "an entry", In the forests the Lithuanian subjects 
were allotted meadows and grounds: on which they could set up wild bees' nests. 
For better management and supervision the forests were divided into zones stretch
ing from the Niemna to the Teutonie border, each of them being allptted to the 
manors o! the Grand Duke; the zones were subsequently named after the manors. 
The area of the presentday Suwałki district belonged partly to the Perstuńska, Prze
łomska and Merecka Forest and its small part to the Niemonojcka Forest, At the same 
time a group of foresters was organized in order to look after the forest. The forest
ers, called osocznicy (sg. osocmik) were peasants living in the villages on the Niem
no. For the Grand Dukes of Lithuania who often hunted in the forests was . erected 
the manor at Wigry which was the first permanent settlement in region. Beside the 
manor there only existed the huts of the foresters and those who had the right "of 
entry". In the Niemonojcka and Merecka Forest these were the Lithuanians, and 
in the Perstuńska and Przełomska - the Ruthenians. Hence the majority of the 
Lithuanian names in the northern forests and that of the Slavonic ones in the south. 
ln the 15th century, especially In its latter part, the Grand Dukes began to grant the 
lakes and the right of "entry" to the nobil!ty and by the 16th century most of the 
lakes became private propCrty, This fact increased� the number of people coming to 
the area and brought about the construction of a network of roads the most impor
tant of which were running from the east to the west. 

At the beginning the advance of the settlements was set back and the forcsts 
were planned to remain as they had been in the past. The Grand Dukes were induced 
to undertake colonization by the Teutonie Knights who began tp colonize their sec
tion in the latter half of the 15th century and thus eridangered the safety of the 

.frontier. King Zygmunt I granted a part of the zone of the frontier forest to Bohdan 
Wołłowicz in 1513, and its n()rthern part to brothers Mikołaj Bakałarz and Stanisław 
Raczkowicz and another part to brothers Szembel These new owners started -the 
colonization of the frontier zone of the Perstuńska Forest where they set up such 
manor houses as Dowspuda Wołłowiczowska, Dowspuda Raczkowska, Dowspuda 
Bakałarzowska and Szembelewo, and also some villages. The settlers were probably 
brought froro the new owners' Ruthenian estates near Grodno1 Lida and Wołkowysk. 
In order to defend the frontier two groups of Mazovian gentry� who were granted 
the status of boyars, were established nearby. These werę the first Poles who ever 
settled in the area of the later Suwałki district. Most probably at the same -time the 
towns and parishes were set up in Dowspuda Raczkowska and Dowspuda Baltała
rzewska. 

When, in 1524, Queen Bona took PoSSession of numerous royal estates, including 
the post-Jadvingian forestst the awarding of the land in Poland was discontinued 
and -even some forroer donations were withdra\\''ll.. It was probably in this way that 
the property of the Szembel brothers became royal estate again. Queen Bona- carried 
on the col'?niz.ation of the forest zone from the north to the south, and in the Merec
ka Forest from the east to the west. The earliest information about the settle
ments on Lake Wiżajny comes from the year 1549. Between 1558 and 1569 the land 
survey was carried out in the royal estates which in the Suwallti district included 
the Szembels' land consis�ing of several villages. The action sta.rted by Queen Bona 
was continued by King Zygmunt August whose- plenipotenUaries, in order t o  better 
defend the forests, have before 1568 set up on their west side new villages of the 
foresters and also have colonized further section Of the frontier zone in this 
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way filling the gap between the southward and northward stretches 
of the frontier settlements. Between 1562 and 1568 the towns of Filipów (municipal 
charter 15"10) and Przetośl {municipal- charter 15"/6) \Vere establlshed. Within some 
forty years most of the villages developed around these two centres. F'ilipów and the 
villages on the western edge of the Perstuńska Forst formed the Filipów starostship, 
and Przerośl with the villages in the Przełomska Forest - the Przerośl starostship, 
Owing 'to some la!Ild grants conferred at that time there were established the estates 
of the :Filipów, Przerośl, Raczków and Bakałarzew parishes as well as some smaller 
private landed estates, such as Morsztynowizna. Mała Przerośl, some villages con
nected with Łaniewicze, Mroczkowizna and Masalszczyzna. In consequence of the 
lack of sources the names oi the villages in former landed estates are known only 
from that period. After the setting up of the line of royal villages along the border 
between the private estates and the Perstuńska Forest (belonging to the Perstuń 
forest district), further colonization was stopped early in the 17th century. The colo
nization of the Przełorh.ska Forest was discontinued as well. Only in the area stretch
ing on the edge of the forest, allotments of severa.I hundred hectares were 'granted 
to former officials and func:tionaries as life estates. In this way, along the western 
border of the forest arose small manorial farms and settlements named Wólki (sg. 
Wólka) (Dębski's, Wyhowski's, Damięcki's, etc.) the majority of which have not 
survived. The colonization of the Merecka Forest was continued, The earliest reeord 
concerning the existence of the city of Wiżajny whlch most probably was founded c. 
1570 comes from 1606. Wiżajny and newly set up villages in the vicinity formed the 
Wiżajny starostship. On the eastern side of the Merecka Forest was established the 
city of Puńsk. The oolonization of the forest on its both sides brough about the sett
ing up of a number of new villages and complexes of royal landed estates. On the 
western slde of the Forest the Kadaryszki starostship was establlshed and on the 
eastern side the ]Vt:ać:k6w starostship. A number of leaseholds, such as żyrwiny, 
Kleszczówek, Postawele, Ejszeryszki, etc., were also set up here. Owing to the divis
ion of the former royal estates into smaller leasehold units� numerous manorial farms 
were formed, In similar way the Niemonojcka Forest was being oolonized where 
Burniszki, founded before 1576, was most probably one of the earliest localities. The 
aim of Zygmunt's III policy of setting up such numerous small leaseholds was ap
parently to form a large group of poorer gentry dependent on the King. About the 
middle of the 16th century the Merecka forest practically ceased to exist except 
for a stretch between the rivers 87...eszupa and Szelrnenta which belonged to the 
Sejny-Merecz forest di.strict. 

The post-Jadvingian forests were colonized by the Poles, Ruthenians and Lithu
anians. The Polish population reached this area through Rajgród region and the 
state of the Teutonie Order where, in the southern districts, the Poles had been 
settled. The PoleS, who were not numerous in the early period (the first villages 
were boyars' settlements); in the course of time began to populate the new towns, 
gradually playin.g more import-ant role in the rural areas and to some extent Poloniz
ing the other nat.ional groups. The more to the south and west the greater V{aS the 
influence of the Polish population. The Ruthenian population arrived here asa result 
of resettlement from the old to the new estates of the Ruthenian landlords and 
Polish kings. For example, Kurjanki near Raczki, a village of the foresters, was a 
colony of their old village Kurjanka near Grodno. Since the huge forest separated · 
the old '7illa.ges from the new ones the contact with the Ruthenian villages was not 
as close as with the Polish ones in Mazuria and this fact facilitated the process of 
Polonization. The Lithuanian population was most numerous in the Merecka and 
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Niemonojcka Forest which were colonized intensely from the east and north. Here 
the wide forest zone <lid not separate the old villageS from the new ones. Thus the 
Lithuanians were to little extent under the influence of the Poles. There is no doubt 
that the process of Polonization began in that period. It would be necessary to carry 
out special research to establish how many families of the first settlers have surviv
ed up to the present. The plagues and war destructions made the permanent set
tlements difficult. It is possible, however, to identify a dozen of families of the 
foresters and urban population who have lived in the same localities all the time. 



\VACŁAW KOCHANOWSKI 

ARCHITEKTURA . ZESPOŁU POKAMEDULSKIEGO W WIGRACH 

The Archit�ture of the Post-Camaldolite Complex of Buildings at Wigry 
near Suwałki 

Okolica Wigier stanowiła niegdyś jedep z piękniejszych zakątków Po-. 
jezierza, od niedawna zwanego Suwalskim. Tam to, w północnym rejonie 
jeziora wigierskiego, na dużej wyspie o tej samej co jezioro nazwie wznie
siona została w wieku XVII-XVIII monumentalna siedziba ojców kame
dułów. O wyborze miejsca pod budowę decydował kontemplacyjny cha
rakter zakonu. Tym się tłumaczy znaczne oddalenie od przebiegającego 
od północy traktu komunikacyjnego - około 1,5 kilometra, a także naj
bliższego w wieku XVII miasta Sejny - około 18  kilometr.ów w kierunku 
wschodnim. Suwałki założono na początku XVIII w„ również z dala od 
siedziby zakonu, . chociaż kameduli byli inspiratorami ich powstania. 

Pierwsze budowle murowane w Wigrach rozpoczęto wznosić w dru
giej połowie XVII w. Wprawdzie w tym czasie i w pierwszej połowie 
XVIII w. dobra kamedułów wigierskich obejmowały największy obszar, 
jednak najświetniejszym okresem rozwoju gospodarczego kamaldoli1 była 
dopiero druga połowa wieku XVIII. Właściwe dopiero wówczas zasiedlenie 
dóbr sprzyjało dobremu zagospodarowaniu, co wpłynęło na interesujący 
nas rozwój architektury. Założenie architektoniczne w tym właśnie czasie 
ukształtowało ostatecznie swoje oblicze. Z wzniesionych wówczas dziesiąt
ków budowli przetrwała do dziś tylko część, stanov;iąca fragment zespołu 
w pierwotnym układzie. Obecnie składa się on z kościoła, domku pustelni
czego, tak zwanego „eremu", części budynku dawnego refektarza, miesz
czącej plebanię i domku furtiana· - całość w otoczeniu potężnego kom-

1 Używam tego terminu (zdając sobie sprawę z jego umowności), panie\vaż brak 
jest określenia, które obejmowałoby cały zespół budynków kamedulskich, a więc 
kościoła, eremów1 _klasztoru i innych. Idę w ślady A. M a ł k i  e w'i c z  a, który 
v..• pracy ,;Zespół architektoniczny. na Bielanach pOd Krakowem (1605-1630), Prace 
z Historii Sztuki, z. 1, „Zeszyty naukO\Ve Uniwersytetu Jagielońskiego'', Kraków 
1962, nr 45, używał tego słowa jako spolszczonej na.zwy najstarszego klasztoru ka
medułów, leżącego koło Arezzo we Włoszech. Inne spotykane w literaturze nQZ'l1.7 
mają charakter mylny, np. „klasztor" lub są zwężone, np. „erem". 

[139J 
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pleksu murów oporowych. Mury oporowe ograniczają dwutarasowe roz
wiązanie wzgórza z podja7.dem umieszczonym Od strony północno-zachod
niej. Zespół architektoniczny zajmuje w południowo-wschodnim rejonie 
półwyspu (usypana niegdyś grobla łącząc wyspę z lądem utworzyła pół
wysep) najwyższe wzniesienie. Jego górny poziom wznosi się przeszło szes
naście metrów nad lustrem wody jeziora. O obecnym stanie kamałdoli wi
gierskiej zadecydowały w znacznej mierze rozbiórki budowli jeszcze 
w XIX v.ieku, powzięte na skutek decyzji władz Królestwa, kiedy więk
szość pokamedulskich zabudowań należała do władz rządowych. Nieko
rzystnie odbił się też wieloletni brak właściwej konserwacji obiektów 
przede wszystkim poważne zniszczenia podczas dwóch ostatnich wojen. 
Odbudowa z okresu międzywojennego uchroniła część budynków od zupeł
nej ruiny. Natomiast po zniszczeniach z ostatniej wojny efektem zakrojo
nych na szeroką skalę prac remontowo-konserwatorskich w latach 1949-
-1963 poza dźwignięciem z ruin było także odtworzenie przejrzystego 
układu za8adniczych bryi archltektonicznych lub rzutów i wewnętrznych 
przebiegów komunikacyjnych, które w ogólnej kompozycji mają zasadni
cze znaczenie'. Odbudowano barokowy kościół i część dawnego budynku 
refektarza oraz jeden erem. Przeprowadzono częściową rekonstrukcję mu
rów oporowych i związanego z nimi w części wschodniej budynku scho
dów do ogrodu. Rozpoczęto ponadto rekonstrukcję drugiego eremu. Całko
wicie zrekonstruowano tak zwany „domek furtiana" oraz przylegającą do 
niego bramę wjazdową. Wykonane w 1959 r. prace badawcze archeologicz
no-architektoniczne miały na celu ustalenie dawnego programu zabudo
,wy zespołu, a tym samym stworzenie podstaw do dalszych prac3• Niektóre 
ważne budowle odzyskały swą dawną formę, natomiast konserwacja mu
rów oporowych jakkolwiek wiele już zrobiono - z uwagi na wysoki 
procent zniszczeń oraz ogrom tych murów musi jeszcze pewien czas po
trwać. Ustalenie zakresu prac konserwatorskich, które stanowiłyby logicz
ne zamlmięcie programu zgodnie z wymaganiami użytkownictwa, histo
rycznej kompozycji, a także współczesnej estetyki - nie jest jeszcze 
sprawą zamkniętą. 

• 

Ojcowie kameduli osiedlili się w Wigrach za panowania króla Jana 
Kazimierza•. Z obranym przez nich terenem wiążą się pewne fakty histo-

z Od 1945 r, prace zabezpieczające i później nad odbudową wykonywał Woje
wódzki Konserwator Zabytków. 

3 W 1959 r. inż. W. G a  1 i c k i  wykonał badawcze prace architektoniczne. które 
potwierdziły wiele przekazów źródłowych. Przyniosły też wiele nowych materiałów. 
Opracowane zostały w maszynopisie: ,,Wigry, województwo białostockie, zespół 
poklasztorny OO, Kamedułów, architektoniczne badania terenowe"1 Warszawa 1960. 

• B. C h l e b o w s k i, Z. W a l e w s k i, F. S u l i m i e r s k i, Słownik geogra„ 
ficzny Królestwa Polskiego I innych krajów słowiańskich, !. XIH, Warszawa 1893, 
str. 442-444. ,$wieżo przybyli z Włoch do Krakowa kameduli uzyskali wzwolenie 
Władysława IV, wznieśli tu kościół i pozakładali pustelnie". Jest to twierdzenie 
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ryczne, choć przekazów o tym mamy niezbyt wiele. Jeszcze w okresie póz
nego średniowiecza okolice Wigier stanowiły część terenu plemiennego 
Jaćwingów. Po roku 1283, kiedy nastąpiła ich polityczna katastrofa, nie
dobitki ludności Krzyżacy przesiedlili, a część ich zasymilowała się ze 
Sło.,,.ianami i Litwinami. Zachowały się po nich dotychczas ślady osad 
i liczne cmentarzyska'. Od '1<ieku XIV ziemie pojaćwieskie w części były 
własnością Wiel_kiego Księstwa Litewskiego. Jeszcze do końca '1<ieku XVU 
pokrywały je lasy należące do puszcz Perstuńskiej i Przełomskiej•. Lasy 
tej ostatniej stanowiły malownicze otoczenie Wigier7. W okolicy od.bywały 
się często polowania królewskie", między innymi polowali tu ·w1adysła w 
Jagiełło9 oraz Zygmunt August. W związku z polowaniami zapewne jesz
cze za czasów W. Ks. Witolda powstał tu niewielki drewniany dwór my
śliwski. Posiadanie takiego schronienia było konieczne, zwłaszcza podczas 
polowań zimowych. Dwór myśliwski podlegał łowiectwu Wielkiego Księ-

mylne, a cytuję je, ponieważ opiera się na nim lub pisze podobnie wielu autorów. 
Nie ma wątpliwości, że założenie wigierskie fundował Jan Kazimierz. Pomyłka 
powstała w wyniku złej interpretacji pewnych dokumentów. 

s A. K a m  i ń s k i, Jatwieź. Terytorium, ludność, stosunki gospOOarcze i spo
łeczne, Łódź. 1953, Łódzkie Towarzystwo Naukowet Wydział II� ńr 14. Prowadzone 
od 1955 r. systematyczne badania nad Jaćwieżą zostały podsumowane w pracy 
J. A n t o n i e  w i e  z a  w języku angielskim, Zob. J. A n t o n  i e  w i c z, The 
Sudovians, Białystok 1962, str. 3---4 oraz zawartą tam bogatą literaturę przedmio
tu. Porównaj taltie: D. J a s k a  n i s, Jaćwież, Białystok 1962, gdzie przedsta\\riono 
popularnie dotychczasowe wyniki badań nad tą problematyką. Zob. także: J. W i ś
n i e  w s k i, Kilka uwag o osadnictwie południowych puszcz pojaćwieskich od XV 
do XVIII w„ ,,Rocznik Białostocki'; t, I (1961), str. 305-····310. 

6 J. W i ś  n i e  w s k i, Domniemane ślady osad pojaćwieskich w puszczach po
jaćwieskich, „Rocznik Białostocki" t. I (1961), ryc. 1, str. 224. 

7 K. O. F a l  k, Wody wigierskie i huciańskie. Studium toponomastyczne, 
Uppsala 1941, str. 54---55. Z nazwą Wigry spotkamy się w dokumencie z 1539 r., 
w którym mówi się o osobach mających dobra „ ... swoi w puszczi około rzeki, 
u Wikgrow ... " Jednakie już wcześniej nazwę tę wymienia Długosz - patrz przy
pis 9. 

11 A. P o  ł u j a  ń s k i, Wędrówki po guberni augustowskiej w celach naukowych 
odbyte, Warszawa 1859, str. 154. Autor barwnie opisuje polowania królewskie 
i historię Wigier. Mimo że praca Połujańskiego ma wartość niewielką, jest podstawą 
prawie większości znanych materiałów późniejsżych. Wprawdzie Wł. K ł a p
k o w s k i. autor 'Wielu prac o Suwalszczyźnie, słusznie pisze, że materiały Połujań
skiego stanowią zbiór„, „bezkrytycznych i fantastycznych często opowiadań tych lu
dzi. którym naiwnie wierzył wędrujący autor. są w niej i wiadomości prawdziwe, 
lecz dopóki nie znajdziemy na nie potwierdzenia w pewnym źródle, nie możemy 
mieć przekonania, że tak :faktycznie było" (ks. Wł. K ł a p  k o  w s k i, Konwent do
minikanów w Sejnach, „Atę.neum Wileńskie" t. XIII, Wilno 1938, z. 2, str. 69). Warto 
przeto zaznaczyć, że materiały Połuja'ńskiegp dotyczące Wigier .zac'Z€'rpnięte są z rę
kopisu ks. Feliksa N a r  u s z e  w i c z  a. proboszcza wigierskiego od 1803 do 1850 r.� 
i w części mają potv.rierdzenie w innych źródłach. Wiele pozycji bibliograficznych 
dotyczących tematu, zwłaszcza z końca :XIX w„ to po prostu identyczne artykuły 
drukowane w rMnych czasopismach (np. K. H o f f  m a n, S. N o w a 1 s k i i paru 
innych). Najbardziej wartościowy i obszerny materiał dot. Wigier dał w swych pra
cach J. W i ś  n i e  w s k i$ zwłaszcza w pracy : Dzieje osadnictwa w powiecie sejneń
skirń od XV do XLX w .• „Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej", pod red. 
J. A n t o  n i e  w i c z  a, Białystok 1963. str. �-211. 

9 J. D ł u g o s z  (Opera omnia t. XIII� str. 220) informuje o tym. że Władysław 
Jagiełło w 1418 r. polował „in Venationum loca Wingri appellata et ultra Nyemen 
sita». Niewątpliwie jest to mowa o naszych Wigrach� ponieważ w dalszym tekście 
v.-spomniana jest Hańcza (Janeza} i, jezioro Necko (Methis). 
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Ryc. 1. W i g r y, pow. Suwałki. Zespół pokamedulski, widok od strony zachod
niej, litografia Fajansa, Album Augustowski 18_60 (Gabinet Rycin BUW). 

stwa Litewskiego - bezpośrednio łowczemu i podskarbiemu litewskiemu, 
a nie leśnictwom, i dlatego brak o nim wiadomości w rewizjach leśnictw. 
W regestrze jezior niewodnictwa grodzieńskiego i przełomskiego z 1569 r. 
podano, że na jeziorze Wigry na jednym ostrowie jest „dwór K. J. M., gdzie 
_ludzie przedtem siedzieli Wigranie.:."10. K. O. F a  1 k zwraca w podanym 
cytacie uwagę na odkrytą przez siebie grupę ludzi zwanych „ Wigranie". 
Swiadczy to niezbicie, że przed założeniem dworu nad jeziorem Wigry na 
wyspie - mieszkali tam już ludzie. J. W i ś  n i e  w s k i  wysnuwa stąd 
wniosek, że mieszkańcy ci zostali wysiedleni, aby można było założyć dwór 
myśliwski. Stwierdza również, że w pusŻczy, w której w wieku XVI i na 
początku wieku XVI! nie było osad - jak wykazują lustracje i inwenta
rze - a pilnujący jej osocznicy mieszkali we . wsiach poza jej granicami, 
była przed połową XVI w. osada ludzka, następnie zniesiona11• Dwór my
śliwski został gruntownie przebudow'any w wieku XVI! za Władysła
wa IV. ż jego polecenia zbudowano nowy budynek, którego koszt przekro
czył osiem tysięcy złotych. Zbudowano przy dworze także inne „wspania-

1° K. O. F a  1 k, Wody wigierskie ... , o.c., t. I, str. 23. Pod mianem dworu należy 
zapewne domyślać się istnienia całego osiedla, złożonego z budynków mieszkalnych 
wielkiego księcia, jego dworu, służby, a nadto stajni dla koni oraz brogów na 
siano. 

11 J. W i ś  n i e  w s k i, Domniemane ślady ... , o.c., str. 226-227. Autor
. 

zamieszcza 
również uwagę, że na1 granicy Puszczy Przełomskiej nad jeziorem Kunis, na południe 
od Berżnik, leży osada Wigrańce, chyba tychże Wigran, którzy poprzednio mieszkali 
nad jeziorem Wigry. 
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łe" budyrikil2. W siedemdziesiątych latach XVII w. miejsce to upodobali 
sobie ojcowie kameduli. Wyjednali też u króla Jana Kazimierza pozwole
nie na osiedlenie się w Wigrach i zbudowanie kościoła i klasztoru według 
wymogów reguły zakonnej13.tW 1667 r. 6 stycznia król Jan Kazimierz wy
stawił pierwszy przywilej fundacyjny na założenie na wyspie królew
skiej - Insula Regalis - zwanej Wigrami, na jeziorze Wigry - klasztoru 
o. kamedułów .. Dokument ten został zaaprobowany konstytucją sejmową 
z 7.III.1667 r. Z nieznanych przyczyn oryginał tego przywileju wcześnie 
zaginąłlł. Według znanej kopii tego dokumentu papież K 1 e m  e n s  IX 
i biskup wileński Aleksander S a p i e  h a  udzielili zgody na fundację. Ja
ko uposażenie dla zakonu dokument przyznaje kamedułom na własność 
poza wyspą przeznaczoną na kamaldolę także oba leśnictwa, przełomskie 
i perstuńskie, z wsiami pańszczyźnianymi i czynszowymi z osocznikami. 
Przywilej zastrzegał prawo królewskie do łowów oraz prawa i obowiązki 
osoczników. Zobowiązywał przy tym króla do wzniesienia kościoła i bu
dynków dla dwunastu zakonników. Inne nieco światło na ten problem 
rzuca pismo króla, którym zawiadamia leśniczynę przełomską i perstuń
ską B u t 1 e r o w ą o zachowaniu jej dożywotnich praw do tych leśnictw 
z poleceniem wnoszenUi. kamedułom opłaty 4 tysiące złotych z sumy pła
conej przez nią do skarbu króla, ponieważ wigierski klasztor „nie ma fol
warku i mieć nie może"1!1. Ponadto pismo królewskie z dnia 11 maja 1668 r. 
mówi: „ ... Fundowaliśmy za Consensem wszystkich stanów Rptey Wieleb-

· nych Oycow Cameldulow S. Romualda w Puszczy Naszey Przełomskiey, 

n K. O. F a lk, Wody wigierskie ... , o.c., t. I, str. 61. Według dekretu Komisar
skiego Roku 1679: „ ... Manifeste Dwor Na Wyspie Wigry Nazwaney antiquity Wy
stawiony byc pokazał, A potyrn Drugi Pałac Tychże Wigrach od Karola Im Wła
dysława iakotego iawna Notorietas iest Niemałym kosztem Wystawiony był, Gdzie 
Krolowie Panowie dla Uciechy Krolewskiey pod Czas Łowów residowac y tam 
Mysliwcow Miewac Sieci y Płachty Zwierzynna Strozow Miewac powinne„.'' Zob. 
także: Rachunki Podskarbstwa Litewskiego 1648-1652, Wyd. E. T y s z k i e w i c z, 
Wilno 1855, str. 46. W dokumencie fundacji kamedułów z 1667 r. pałac ten nazwano . 
skromnie: „domicillum nostrum". 

n Zdarzenie to upamiętnia zachowany dotychczas fresk w kościele wigierskim 
malowany na ścianie kaplicy św. Romualda. Przedstawia dwóch zakonników, sto
jących z pochylonymi głowami przed królem w pozie wyrażającej prośbę. Król 
wstaje z tronu, ujmuje w lewą rękę berło, a prawą przykłada do piersi na znak 
zezwolenia. W głębi przedstawiony jest krajobraz z architekturą. A. R o m  a ń c z u k, 
Biskup Michał Franciszek Karpowicz 1796-1803, „Diecezja Wigry", cz. I, Warszawa 
1951, str. 65, rkps., Biblioteka Narodowa, Dział Rękopisów. 

u J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa ... , o.c., str. 112. Dokument został oczy
wiście sfałszowany, a ogólnikowość konstytucji fałszerstwo ułatwiła. Zastąpiono go 
wyciągiem z Metryki Litewskiej. Swą treścią podważa wiarygodność. Podaje, że 
zgodę na fundację wyraził papież Klemens IX, wybrany 20.IV.1667 r. - przecież 
:zarówno po wystawieniu dokumentu, jak i po ratyfikacji sejmowej. Uwagi te oraz 
wiele innych istotnych wiadomości, a także udostępnione mi ważne materiały 
archiwalne zawdzięczam uprzejmości dra Jerzego W i ś  n i e  w s  k i e g o, któremu 
uprzejmie dziękuję. 

1s Tamże, str. 113. Fałszerstwo przywileju polegało na dodaniu, że kameduli 
otrzymali od króla leśnictwa przełomskie i perstuńskie, a więc ogromny obszar. 
Kameduli po śmierci leśniczyny przejęli oba leśnictwa z obu puszczami i wieloma 
wsiami na ich skraju. 
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Ryc. 2. W i g r y, pow. Suwałki. Zespół pokamedulski, widok od strony zachodniej, 
litografia Fajansa, Album augustowski 1860 (Gabinet Rycin BUW). 

na kempie Wigry nazwaney, Jeziorem Wigierskim oblewaiący ... "16. Wpro
wadzenie kamedułów do Wigier nastąpiło dopiero w połowie 1668 roku; 
wyraźnie mówi o tym pismo królewskie z dnia 25.VI.1668 r., skierowane 
do Butlerowej. Król poleca w tym piśmie poczynienie przygotowań na 
przyjazd biskupa wileńskiego, który dokona introdukcji17• Parę miesięcy 
później urzędnik skarbu W. Ks. Litewskiego i królewski dworzanin, An
drzej Kazimierz S k o r o b o h a t y, krótko przed abdykacją króla, dn. 
26.VIIl.1668 r., opisał szczegółowo oba leśnictwa i przekazał je kamedu
łom jako wieczysty fundusz1'. Nowi osiedleńcy rozlokowali się początko
wo we dworze myśliwskim. Według P o  ł u j a  ń s k i  e g o  „ .. najpierw zbu
dowali kapliczkę, a z kolei z funduszów własnych, częściowo zaś udzielo
nych przez inne klasztory wznieśli kościół i klasztor z drzewa, tudzież ofi
cyny dla służących bezżennych, dwa spichrze, gorzelnię, browar, stajnię, 

u K. O. F a  1 k, Wody wigierskie ... , o. c., t. I. Ponadto A. P o  ł u j a ń s k i, podając 
spis ważniejszych obrazów znajdujących się jeszcze w XIX w. w Wigrach, przytacza 
napis umieszczony na wizerunku króla Jana Kazimierza. Nie jest mi znany ani autor, 
ani też data namalowania portretu. Napis brzmiał: Vera effigies Joannis Casimiri 
Regis Pol. Mag Ducis Lith etc. etc. eremitarum Camaldulensium piissimi fundatoris. 
qui praedictos eremitas sua praesentia in hanc insulam introvit dotavitque anno 
a partu Virginis MDCLXIII abdormivit in Dno Anno Dni 1677 - 8 decembris. Myl
nie podana została data śmierci Jana Kazimierza. Umarł dnia 16 grudnia 1672 r. 

11 J. W i ś n i e  w s  k i, Dzieje osadnictwa ... , o. c., str. 113. 
11 Tamże, str. ll3. Zob. także W. K ł a p  k o  w s k i, Sprawozdanie dyrekcji Semi

narium Mniejszego i Gimnazjum Męskiego im. Sw: Kazimierza Kurii Biskupiej 
w Sejnach, Sejny 1933, str. 7. 
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• 

Ryc. 3. W i g r y, pow. Suwałki. Zespół pokamedulski, widok od strony zachod
niej (K. Stronczyński, 1844-1856, Ailas VII. Gabinet Rycin BUW). 

wozownię ... Wszystkie te zabudowania stanęły na usypanej ziemi, pod któ
rą były przedtem grzązkie błota. Obwarowano wyspę kanałem przekopa
nym przez nową groblę, a na kanale zbudowano most ... "19• Do swych prac 
potrzebowali kameduli większej ilości ludzi. Założyli też wkrótce w pobli
żu wyspy wieś Magdalenów, potem Burdyniszki2°. Uzyskane przywileje 
fundacyjne i oparcie gospodarki na dochodach z rozległych dóbr puszczań
skich i jezior, a także wzniesienie drewnianych budowli zamyka niejako 
pierwszy etap historii kamedułów wigierskich. 

Kamaldola wigierska nie była pierwszą placówką kamedulską w Pol
sce. Zakon wywodził się z Włoch. Jego założycielem był Romuald, syn 
Sergiusza z książąt domu H o  n e s t  i, urodzony w 907 r. Przez kilka wi�
ków bieżącego stulecia rozrastała się liczba zakonników i pustelni. Swą 
nazwę zawdzięczają ojcowie kameduli nazwisku właściciela gruntu, na 
którym wzniesiona została pierwsza siedziba pustelnicza - M a 1 d o 1 e
m u. Od doliny Maldolego koło Arezzo w Toskanii, po włosku „Campo di 
Maldoli" doszło do ukształtowania nazwy „Camaldoli", stąd „Kameduli"21. 

Był to zakon kontemplacyjny o bardzo surowej regule pustelniczej, 
opartej na regule benedyktyńskiej. Zakonnicy mieszkali w osobnych dom
kach, tak zwanych eremach. Z Włoch do Polski sprowadził kamedułów 

19 A. P o  ł u j a  ń s k i, Wędrówki..„ o. c„ str. 157. 
20 K. S t r  o n c z y ń  s k i, Opis starożytności w Królestwie Polskim, Atlas VII, 

Gubernia lubelska i augustowska, 1844-1856, str. 122. 
n A. M a ł k i  e w  i c z, Zespół architektoniczny .. „ o. c., str. 178. 

10 
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Ryc. 4. W i g r y; pow. Suwałki. Zespół pokamedulski, widok od strony zachod
niej („Kłosy" t. VII, nr 169, 1868). 

w 1604 r. Michał Półkozic W o 1 s k i  z Podhajec, naówczas marszałek na
dworny koronny. Pierwszą siedzibą były Bielany pod Krakowem. Kamal
dola ta była u nas niejako macierzystą dla innych (sześciu), powstałych 
w Polsce w XVII i XVIII w. Następna fundacja powstała w dawnym wo
jewództwie sandomierskim. W 1621 r. Jan Magnus T ę c z y ń s k i, woje
woda krakowski, lokował i wyposażył zakonników w Rytwianach. I tu 
zgodnie z regułą - na wzór kamaldoli macierzystej wzniesiono w pierw
szej połowie XVII w. eremy i kościół. Kolejną w chronologii była funda
cja W ł  a d y  s ł  a w a IV na Bielanach pod Warszawą. Dokonana została 
6 paf.dziemika 1641 r. jako „Dziękczynienie za zwycięstwo Króla nad Tur
kami i ·Moskwą". Fundację wigierską poprzedziły jeszcze kamaldola 
w Bieniszewie, założona przez kasztelana inowłodzkiego Alberta K a d z i
d ł o w s k i e g o  w 1663 r., i w Pożajściu na Litwie, fundowana w 1662 r. 
przez Krzysztofa Zygmunta P a c a, kanclerza Wielkiego Księstwa Litew
skiego (erekcja w 1664 r.)U. 

Założona w 172§ r. kamaldola w Szańcu, z fundacji w Polsce ostatnia, 
była zarazem najskromniejsza, najuboższa:l3. 

Pierwsza połowa wieku XVIII była okresem największej świetności 
wszystkich założeń kamedulskich w Europie. We Włoszech, Austrii, Polsce 

n L. Z a r e w i c z, Zakon Kamedułów, jego fundacje i dziejowe wspomnienia 
w Polsce i na Litwie, Kraków 1871, str. 22-46. 

n L. Z a r  e w  i c z, Erem Margrabski OO. Kamedułów w Szańcu. Wspamnienie 
historyczne, Kraków 1879 (odbitka z dziennika „Czas"). 
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i Litwie było ich łącznie 32. Wszystkie podlegały bezpośredniej zwierzch
ności camaldoli „Montis Coronae" we Włoszech. A więc Kameduli w Pol
sce i na Litwie w czasach Rzeczypospolitej nie stanowili osobnej prowin
cji. Do Włoch co parę lat (2-3) jeździli przełożeni na kapituły generalne. 
Tam też obierano przeorów. W wieku XVIII i XIX następują kolejno ka
saty ich klasztoró...--1: w 1782 r. w Austrii i na Węgrzech, w 1819 r. w Pol
sce i na Litwie, w 1861 r. - we Włoszech . 

• 

• • 

W roku 1671 pożar strawił doszczętnie pierwszą siedzibę kamedułów -
drewniany dwór królewski oraz kościół, klasztor i inne zabudowania24. By
ło to powodem zasadniczych zmian w czasie odbudowy. Upłynęło zapewne 
sporo czasu, zanim zgromadzono fundusze na jej podjęcie. Choć kameduli 
czerpali dochody z puszcz i wsi rozlokowanych wokół puszcz, ciągle daje 
się jeszcze odczuwać brak poddanych. Wspomina o tym dekret komisarski 
z roku 1679. Michał Korybut W i ś  n i o w i e c  k i  potwierdza przywileje 
kamedulskie dopiero 20 marca 1676 r. Trudno dociec, dlaczego tak późno. 
Trzy lata później wysłana przez Sejm komisja wprowadziła zakonników 
w posiadanie wymienionych już leśnictw z puszczami i wsiamfl5. W 1688 r. 
kameduli kupili „ubol" puszczy koło Wołkusza od Aleksandra W o ł ł o
w i c z a, sędziego ziemskiego grodzieńskiego, oraz wykupili część wołło
wiczowskich wchodów do puszczyss, Produkcja przemysłowa, • a przede 
wszystkim eksploatacja na szeroką skalę terenów leśnych, głównie dla ce
lów eksportowych, przynosiły ogromne dochody. W 1685 r. erygowano tu 
przeorat. W następstwie tego faktu wzrosło bardzo znaczenie kamaldoli 
w hierarchii zakonu, wobec czego sprawa odpowiedniego urządzenia sie
dziby zajęła miejsce naczelne. Toteż kiedy zgromadzone zostały odpowied
nie fundusże, zakonnicy przystąpili do realizacji nowego, znacznie bogat
szego niż przedtem programu zagospodarowania. Sprowadzono potrzeb-

• 
nych rzemieślników i zatrudniono ich przy wznoszeniu nowych budowli. 
W podjętych pracach - jak podaje Połujański - po uregulowaniu terenu 
całej wyspy część złożoną z pięciu wzniesień nadsypano ziemią i opasano 
wysokim murem. Zastosowano już wówczas dwutarasowy podział. 
„.„W podstawie zaś wyspy, aby wody jeziora nasypki nie podmywały, 
zbudowano z cegły długotrwałej mnóstwo sklepów, czyli piwnic, z których 
każda miała swe oddzielne przeznaczenie i nazwisko, jako to: sklep winny, 

u K. O. F a  1 k, Wody wigierskie.„, o. c„ str. 63. 
25 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa ... , o. c., str. 113, 114. Po śmierci Butle

rowej (t 1682) wobec oporu potomków Jan III wystosował 12.V.1683 r. nakaz oddania 
leśnictwa kamedułom. 

28 Tamże, str. 129. Za zgodą komisarzy na podstawie specjalnego dekretu kame
duli zakładali na starych budz.lskach nowe wsie. W spisie z 1690 r. figurują 4 wsie 
wolne od podatków. Nowe wsie liczyły po 3-4 dymy. Spis ten wymienia równlet 
Magdalenowo - osadę ogrodników wigierskich. Obsługiwali oni samo „fundum Wi
gry", a więc kamaldolę i folwark. 

10• 
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gościnny, miodowy, piwny, warzywny itp. Nad temi sklepami wzniesiono 
w linię rozmaite zabudowania gospodarskie, nazwiskiem właściwem i nu
merami opatrzone, jako to: refektarz, czyli izbę jadalną, kuchnię, piekar
nię, malarnię, stolarnię itd. Gdy już ukończono te oficyny, zajęto się zbu
dowaniem eremu, czyli pustelni, która się składała z dziesięciu domków 
w dwóch liniach równoległych wystawionych ... Przed każdą taką celą był 
ogródek murem opasany, w którym nie brakło drzew owocowych oraz 
krzewów. W końcu eremu od wschodu, to jest od wjazdu do wyspy, wzno
siła się wysoka wieża z muru, w której urządzony zegar ogłaszał godziny 
przeszło o milę słyszane"2'1. Na górnym tarasie od strony zachodniej w la
tach 1694--1745 wzniesiono murowaną świątynię według projektów praw-
dopodobnie Piotra P u t i n i e g o, architekta Włccha28. . 

W pobliżu świątyni Kameduli zbudowali zgodnie z regułą dom muro
wany, tak zwaną „forestarię", składający się z izby mieszkalnej, alkierza 
sypialnego i kaplicy. W domu tym przebywali możni, pragnący życie swe 
zakończyć pod opieką kamedułów. Ponieważ przez pewien czas przebywał 
tam jakiś kanclerz, przylgnęła do budynku nazwa „kaplicy kanclerskiej". 
Domek ten podczas adaptacji budynków na szpital w XIX w. został ro
zebrany'9. 

W latach 1710-1711 wybuchła epidemia, która dziesiątkowała ludność, 
co stało się powodem poważnego zniszczenia dóbr wigierskich. W krótkim 
jednak czasie włości wigierskie były już dobrze zagospodarowane. Aby 
stworzyć ośrodek wymiany w swoich dobrach, kameduli postanowili roz
budować jedną ze swoich wsi w miasto. Wybór padł na Suwałki - wieś 
kamedulską, wysuniętą na zachód, znajdującą się w centrum zwartych 
terenów osadniczych30• Na prośbę zakonników król August II nadał wsi 
Suwałki 16 kwietnia 1710 r. prawo na jarmarki i targi. W pięć lat później, 
13 grudnia 1715 r., kameduli nadali Suwałkom prawo miejskie. Król 
oficjalny przywilej miejski i prawo lokacyjne nadał Suwałkom dopiero 
2 marca 1720 r.s1• Było to pierwsze miasto założone w puszczy na starej 
drodze z Grodna do Prus. Kameduli w puszczy rozwijali istniejące już 
przedtem osady przemysłowe - rudy i smolarnie. Rudnicy płacili arendy 
swoimi wyrobami z żelaza, smolnicy - smołą lub pieniędzmi. Kameduli 
arendowali także eksploatację puszcz kupcom drzewnym, głównie kró-

27 A. P o  ł u j a  ń s k i, Wędrówki .. „ o. c., str. 160. A. W i n k 1 e r, Wigry, „Wędro
wiec" 1883, t. 42, nr 37, str. 580. 

28 H. K a  i r i u k ś t y t  e - J a c y  n i e  n ll, Pażaislis, ein Barock Klaster in Li
tauen, „Tauta ir Żodis", t. VI, 1930, str. 42. Datę rozpoczęcia budowy podały akta ka
pituły generalnej kamedułów dnia 21.V.1699 r. Stąd podana przez L. Z a r  e w  i c z  a 
data 1704 wydaje się niewłaściwa, tym bardziej, że P u t i n  i wyjechał do Włoch 
w 1690 r. 

29 W. W ó j c i c k i, Wigry, „Kłosy", nr 169, str. 153-154. 
3o W. T r z e b  i ń s k i, przy współudziale T. P. S z a f e r  a, Studium do planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałki, maszynopis, P.K.Z„ Warszawa 
1953, str. 16. 

31 S. N o w a 1 s k i, Monografia miasta Suwałk, Kraków 1880, str. 8. 



Ryc. 5. W i g r y, pow. Suwałki. Zespół pokamedulski, widok od strony północnej 
(Zdzieniecki, „Tygodnik Ilustrowany" t. IV, 1861, nr 95). 

Ryc. 6. W i g r y, pow. Suwałki. Zespół pokamedulski, widok od strony północno
-zachodniej (J. Kleczeńska, „Tygodnik Powszechny", nr 8, 1880). 
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lewieckim. Czerpano stąd spore dochody, pomnożone dodatkowo arendą 
rzeczek i jezior32. 

Pogranicze dóbr kamedułów i sąsiednie tereny były przedmiotem dłu
gich sporów. W końcu XVII w. urzędnicy królewscy zakwestionowali pra
wa kamedułów do puszcz, ci zaś z kolei oskarżali łowczych królewskich 
o bezpra wie33. 

August II potwierdził fundację wigierską w 1698 r. Wysłał też swoich 
komisarzy, którzy w 1701 r. wyjęli część dóbr kamedulskich spod jurys
dykcji kamedulskiej. Nie obyło się bez protestu kamedułów, którzy - na 
skutek wypowiedzenia posłuszeństwa chłopów.· oraz wstrzymania opłat 
rudników i smolarzy - stanęli w obliczu klęski. W wyniku tych sporów, 
sądów .i oskarżeń kameduli zostali pozbawieni obu puszcz. Pozostawio,no 
im tylko fragmenty puszcz otaczające jezioro Wigry, oraz .występujące .po 
obu stronach rzeki Hańczy. Pod zarząd ekonomii grodzieńskiej wrócił jed
nak znacznie większy obszar puszcz i większa ilość wsi34• Nowy przywilej 
Augusta II, wystawiony w lipcu 1715 r. zmniejszył fundację kamedulską. 
Przy okazji wymieniono kamedulskie wsie i jeziora oraz.zamieszczono opis 
granic nadanej puszczy. Sejm w 1717 r. konstytucją „Immunitas fundacyi 
OO. Kamaldolów Wigierskich" zwolnił kamaldolę od wszelkich „konsy· 
stencji hybern, przechodów i lokacyi żołnierskich"35. W 1726 r. powołana 
została tak zwana Generalna Komisja Wigierska. Opisano i wytyczono gra
nice dóbr. W latach trzydziestych i czterdziestych XVIII w. sypano gra
niczne kopce, wreszcie w 1739 r. August III zatwierdził fundację wigier
ską". Kameduli w zatrzymanych dobrach intensywnie rozwijali gospodar
kę. Do roku 17 45 założono 16 nowych miejscowości. Większość wsi kame
dulskich w XVIII w. powstała głównie przy starej drodze z Grodna do 
Prus - na zachód od jeziora Wigry37. Niepomierne jak na owe czasy su
my wydawano na realizację zamierzeń i planów budowlanych kamaldoli 
na półwyspie. Ostatecznie zabudowę ukończono w końcu pierwszej poło
wy XVIII wieku. W 1767 r. ostatni król Polski Stanisław August Ponia
towski potwierdził nadane przywileje, choć w okresie jego panowania nie 
ustawały próby zlikwidowania dóbr wigierskich. Znowu się zaczynały 
i ciągnęły procesy. W jednym wypadku zakonnicy okupili się sumą 7 ty-

32 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa ... , o,_ c., str. 120---121. Osadnictwo kame
dulskie rozwijało się głównie na terenach zachodnich ich dóbr. Dla przyszłości Su
walszczyzny miało to istotne znaczenie, bowiem od zachodu napływali osadnicy ma
zowieccy, pochodzący z Mazowsza i Prus Wschodnich,_ jeszcze czysto polskich. 

33 Tamże, str. 134. W 1695 r. kameduli oskarżyli łowczego W. Ks. Litewskiego o: 
najazd na puszczę, spalenie niektórych osad, rabunek._ Spor)' te trwały do końca Rze
czypospolitej. 

34 Tamże, str. 134. 
15 B. C h I e.b o  w s k i, Słownik geograficzny ... , o. c., t. XIII, Warszawa 1ąp3, _str. 

443. K. D. ks. Wigry, Encyklopedia Kościelna t. XXX, Płock 1911, str. 1_50. 
36 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa ... , o.c., str. 135. 

- -

37 K. O. F a  1 k, Wody wigierskie ... , o. c., zob.: „Inwentarz Ogólny Dóbr Fundu
szowych Klasztoru Wygierskiego Xięży Kamaldolow, przez Generalną Komissyą I. K. 
M-ci y Rzeczypospolitey sporządzony Roku 1745. 
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sięcy dukatów węgierskich'"· Nie było trudno zebrać je z szeroko rozprze
strzenionych dóbr. Wymowne jest porównanie rocznych dochodów poda
nych i zaprzysiężonych przed powiatowymi komisjami lustratorskimi 
przez poszczególne klasztory kamedulskie w Polsce. Sporządzono je 
w 1775 r. na skutek uchwały sejmowej, wprowadzającej na nowo pobór 
podymnego na rzecz skarbu królewskiego. Tak więc roczny dochód Wigier 
wynosił złp. 53 983; Bielan p. Warszawą - zip. 14 259; Pożajścia - złp. 
8736; Rytwian - zip. 8136; Bielan p. Krakowem - zip. 7943; Bieniesze
wa - zip. 3566; i Szańca - zip. 3129. Jak z powyższego wynika, najza
możniejsza była kamaldola wigierska, wspomagała więc często inne, bied
niejsze. Dotyczy to zwłaszcza kamaldoli bieniszewskiej, której w XVIII w. 
patronowała". W 1796 r. dochód kamaldoli wigierskiej wynosił już 81 249 
zł 95 gr. 

Według mapy z roku 1781 na podległym kamedułom obszarze (około 
300 km') powstało około trzydziestu wsi i folwarków>•. W momencie konfi
skaty w 1796 r. kameduli mimo okrojenia w 1715 r. posiadali znaczne jesz
cze dobra: 1 1  folwarków oraz 56 wsi i miast41. 

W latach 1795-1807 w zaborze pruskim wydzielone trzy kamaldole 
warszawska, wigierska i bieniszewska tworzyły osobną prowincję. Rząd 
pruski, konfiskując w 1796 r. dobra wigierskie, pozbawił zakonników ma
terialnych podstaw egzystencji. Zostawiono im jedyr.ie teren wyspy. W ro
ku 1800 nastąpiła kasata kamaldoli a eremitów przeniesiono do Bielan 
pod Warszawą. W tymże roku ustanowione zostało biskupstwo wigierskie, 
które objął słynny wówczas kaznodzieja, biskup K a r  p o w i c z42. 

Na utrzymanie biskupa oraz kapituły przeznaczono wyspę wigierską 
z zabudowaniami, a na przyległym terenie „włók magdeburskich 4, mor
gów 3, prętów 104" oraz rocznej pensji 4 tysiące talarów. Nowy gospodarz 
przebudował wnętrze kościoła, poJniesionego do rangi katedry. W celu 
powiększenia części prezbiterialnej przesunięto ołtarz główny ku ścianie 
wschodniej i zlikwidowano dawny chór zakonny. Przy ścianie elewacii 
frontowej wybudowano chór muzyczny, występujący na nawę. Rezycien� 
cja biskupa mieściła się w budynku przylegającym do południowo-zachod
niego narożnika tarasu górnego. 

Ja L. Z a r  e w  i c z, Zakon Kamedułów ... , o. c., str. 69. 
39 Ibidem, str. 76. W połowie XVIII w. skarb królewski pobierał z Wigier 15.263 

złp. podatku: ofialry 20 procentu złp. 11.876, subsidium charitativum złp. 2.120, czopo
wego pg, dawnej lustracji złp. 873, podymnego złp. 152, młynowego złp. 74, kwitowe
go od tych podatków (po szelągu od złotego) złp. 167". 

40 W. T r z e b  i ń s k i, Studium do planu ... , o. c., wg „Mapa ogólna ekonomij IKM 
ści Grodzieńskiej ... " 1781 r. Oryginał w Archiwum Głównym .Akt Dawnych., Sygn. 
zesp. Jabłonna 788; 

41 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa ... , o. c., str. 157. 
42 A. R o m  a ń c z  u k, ks. Biskup Michał, o. c., „Dodatki żródłowe", str. 22-30. 

Akt ogłoszenia erekcji diecezji i katedry Wigry. Wigry, 17 lipca 1800_ r. Oryginał: 
Łomża, Archiwum Diecezjalne, Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Augustow
skiej, tyczące się Kościoła Wigierskiego. Litt. E-o, Nr 2. Decyzja utworzenia nowej 
diecezji zapadła w Kurii już w 1797 r. 

· 
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Na początku XIX w. założono w Wigrach . szpital, który mieścił się 
w budynku z wieżą na wprost elewacji frontowej kościoła. Było tu zara
zem „mieszkame plebana". W 1809 r. mieścił się w kamaldoli obóz dla kil
ku tysięcy jeńców wojennych. 

W związku ze staraniami księdza Feliksa N a r  u s z e  w .i c z  a (od 
1808 r. był prokuratorem, od 1818 r. - administratorem, od 1835 r.- pro
boszczem parafii wigierskiej) o powiększenie jego własności na terenie 
Wigier - sporządzono plan kamaldoli i pomiary zabudowań, które pozwa
lają nam obecnie na ustalenie miejsca i przeznaczenia poszczególnych 
obiektów (Ryc. 13). Plan ten wykonał w 1816 r. Adam R a d ł o w s k i  
(pomiarów dokonywali przez dwa tygodnie dwaj kapitanowie z Modlina), 
były wojskowy, wówczas dzierżawca folwarków rządowych. Opis wymie
nia 21 budynków sytuowanych nie tylko na wzgórzu kamaldoli, lecz 
i w jej otoczeniu. Wylicza także ogrody, a nawet rodzaj zasiewów, kanały 
i podaje granice należących do kościoła dóbr43. Huragan, który jesienią 
1821 roku przeszedł nad okolicą, zniszczył miedziane pokrycie dachu ko
ścioła. 

Biskupstwo w Wigrach nie utrzymało się długo. W roku 1823 (konkor
dat papieża Piusa VII z roku 1817) przeniesione zostało do Sejn, a w Wi
grach erygowano parafię. W 1829 r. dokonano remontu kościoła, lecz jego 
wnętrze zubożało znacznie, gdyż wielką ilość sprzętów i dzieł sztuki roz
dzielono między sąsiednie parafie44• Wkrótce rozebrano „kaplicę kancler
ską"45. W 1835 r. rząd Królestwa Polskiego wydał nakaz zdjęcia miedzia
nego dachu. Kupili go Żydzi z Augustowa. Kościół pokryto dachówką. 
Dwa lata później stacjonowali tam żołnierze rosyjscy. Stacjonowanie 
wojsk i brak funduszów na konserwację wpływały ujemnie na stan ka-

43 Akta parafii Wigry, Archiwum Diecezjalne w Łomży. Dokument ten udostęp
nił mi dr J. W i ś  n i e  w s k i. Podaję ważniejsze fragmenty listu A. R a d ł o  w
s k i e g o  do wuja, zapawne ks. Jana-Klemensa G o ł a s z e w s k i e g o, biskupa 
wigierskiego. „ ... AB oznaczają rów przy parkanie ogrodzonym, na którym w punkcie 
F jest mostek i krzyż murowany. I ten to kanał jest dziś uważany za granicę Wigier 
ód wschod'u. Wyżej, ku wschodowi był niedawno i dziś nawet dobrze znaczny lubó 
błotem zalazły drugi kanał, czyli rów G : H, na którym w punkcie I był podobnież 
inos-tek, a krzyż drewniany i dziś się znajduje, i to to WIXiądz Naruszewicz mieni 
być prawdziwą granicą Wigier. W takim razie łąki i krzaki zwane Karczmisko wraz 
z karczmą liczbą 12 oznaczoną należałyby do Wigier. Chodzi także W. I. Xiędzu Na
ruszewiczowi o sadzawkę. Ta jest część odnogi jeziora oznaczona literami Z-B-C. 
P-Z - jest kanał idący do ogrodu z tejże sadzawki. N-O są pale bite na odnodze dla 
sformowania sadzu na leszcze. L-M podobnież pale. L-K komunikacja uboczna od
nogi z jeziorem. Gdyby sadzawka Z-B-C należała do Wigier, projektem jest WI Xię
dza Naruszewicza pociągnąć płot żywy rozpoczęty nad kanałem A-B aż do punktu 
B, potem na odnodze od punktu B aż do punktu C wbić kilka słupów pazowanych 
i zrobić parkan nad odnogą, wreszcie od punktu C do D a od D do E znowu popro
wadzić płot żywy i tym sposobem wcielić do ogrodu sadżawkę Z-B-C i kawałek gaju 
Z-E-D-C. Kwestia więc chodzi czyli kanał A-B czy też G-H ma być granicą Wi-
gier ... ", Tabl. 1. -

44 L. z a r  e w  i c z, Zakon Kamedułów ... , o. c., str. 49. Podczas inwentaryzacji 
zabytków ruchomych w 1963 r. w pow. Sejny i Suwałki miałem okazję stwierdzić 
prawdziwość tych Słów, np. Jeleniewo, Sejny, Suwałki. 

45 w. M a  1 a n o w s k i, Wigry, „Tygodnik Ilustrowany" nr 96, 1861, str. 35--37. 
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maldoli. W tym czasie budynki pokamedulskie w większości należały nie 
do proboszcza, lecz stanowiły własność rządu. W 1844 roku gubernator 
augustowski polecił oszacować je i sprzedać z licytacji46• W latach 1860--
1861 kościół „ ... mocno już podupadły we wszystkich częściach porządnie 
wyrestaurowano, ale nie przywrócono mu pierwotnej jego świetności i bo
gactwa"47. W tym samym czasie, gdy dokonywano remontu kościoła, roze
brano znowu kilka budynków. „„. Przy głównym wejściu stało niegdyś 
kilkanaście murowanych posągów ... teraz leżą one połamane w gruzach, 
teraz zdobią inne kościoły i pałace"48. Jest to wymowny opis ówczesnego 
stanu kamaldoli. 

Oto co mówi jeden z podróżników zwiedzający Wigry w roku 18(!0. 
„O restauracji klasztoru, jak obecnie, mowy być nie może. Cegły są sprze
dawane i domy z nich stawiają w Suwałkach. W pozostałym jednym pa
wilonie mieszka proboszcz. wigierski... ks. Wojciech Olszewski, od lat już 
28 zarządzający parafią, dzięki to właśnie jemu pozostałe jeszcze zabytki 
minionych czasów nie uległy zniszczeniu, a przechowywane troskliwie"49• 
Relacja powyższa pozwala mniemać, że około roku 1880 nie istniały już 
większe .budowle, które wzniesione były od strony południowej i zachod
niej kościoła. 

Kolejną konserwację przeprowadzono dopiero w 1885 r. Objęła ona 
mury oporowe w partiach szczególnie uszkodzonych. Wykonano nową ba
lustradę na górnym tarasie w otoczeniu kościoła i przy eremach. Tu balu
strada powstała wówczas, gdy rozebrano cztery eremy stojące w linii pół
nocnej50. Wewnątrz świątyni odnowiony został przez pozłocenie główny 
ołtarz51. 

413 Akta parafii Wigry, Archiwum Diecezjalne w Łomży. Akta luźne. 
47 L. Z a r  e w  i c z, Zakon Kamedułów ... , o. c., str. 49. 
48 -A. R o m a ii c z u k, Biskup Michał ... , o. c, str. 69. Inwentarż kościoła Wigry 

z 20.XI.1821 roku: „ ... przed facjatą kościoła dwie statuy Sw. Benedykta i Sw. Ro
mualda, marmurowe na postumentach". B. B r  z o z a, Klasztor Kamedułów w Wi
grach, „Z podróży ·po Litwie'\ ,,Kurier Wileński", nr 72, 1861, str. 709, K. H o f f m a n, 
Nad jeziorem Wigierskim, „Ziarno" nr 17, 1903, str. 327: „W Suwałkach przy wejściu 
do kościoła parafialnego ustawione są dwie figury kamienne kamedułów św. Ro
mualda i Benedykta''. M. R a w i c z  - W i t  a n o w s k i, Po bocznych drogach, „Wę
drowiec", r. 37, (1899), nr 4, str. 76. 

49 W. R a k o w s k i, Wigry, Szkic z wycieczek po kraju. „Tygodnik Powszech
ny", Warszawa 1880, nr 8, str. 122. Inne zdanie w tej sprawie wyraził S. N o w a I s k  i 
przypisując winę za zniszczenie proboszczom Naruszewiczowi i Olszewskiemu. „ ... ks.
Olszewski niszczy też gorliwie mury starożytne sprzedając cegłę ... ", S. N o w a 1 s k i, 
Wigry, Kalendarz „Zorzy" 1871, str. 58. 

5° K. H o f f m a n, Wigry, „Tygodnik Polski", Warszawa 1899, nr 45, str. 944: 
„Z dziesięciu eremów pozostał w całości tylko jeden, obrócony na budynek gospo
darczy". W trakcie zakładania szalunków pod balustradę wyburzono fragmenty fun
damentów kilku eremów. 

51 K. H o f f m a n  Wigry, „Biesiada Literacka", t. 52, 1901, nr 37, str. 206. 
K. H o f f m a n, Nad jeziorem ... , o.c., „Ziarno" 1903, nr 18, str. 326--348. W. P ł a
w i ń s k i, Z wycieczki nad jezioro wigierskie, „Zorza" 1910, nr 39, str. 613-615. Po 
zniszczeniach w czasie ostatniej wojny ołtarz zrekonstruowano w 1962 r. 
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Ryc. 7. W i g ry, pow. Suwałki. Zespół 
pokamedulski od strony zachodniej. Fot. 
wykonana przed rokiem 1914 zniszczona 
przez wojnę (Archiwum Wojewodzkiego 
Konserwatora Zabytków w Białymsto-

ku). 
· 

Ryc. 8. W i g r y, pow. Suwałki. Kościół 
p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświęt
szej Marii Panny, ołtarz główny (E. Go
razdowski, „Tygodnik Ilustrowany" 

t. VII, 1871, nr 177). 

Wnętrze wigierskiej świątyni miało bogate wyposażenie. Zdobiło ją 
dziewięć ołtarzy, głównie rokokowych z połowy XVIII w. Architektura 
większości z nich zespolona była z architekturą kościoła . Ołtarz główny 
i dwa ołtarze przy prezbiterium wykonane były z dębu i pozłacane. Szcze
gólnie zasługuje na uwagę ołtarz główny, ażurowy, odznaczający się fine
zyjną robotą snycerską (ryc. 8). Mieściły się w nim obrazy Niepokalanego 
Poczęcia N .M.P. oraz Wniebowzięcia M.B. (ten rzekomo S m u g 1 e w  i
e z a)52• Do wyjątkowych należał również ołtarz majolikowy, mieszczący 
się w trzeciej kaplicy po prawej stronie nawy. Zawierał on obraz św. Ro
mualda. W innych ołtarzach bocŻnych mieściły się obrazy: św. Anny, Mi
chała Archanioła, św. Barbary, Scholastyki, Piotra i Benedykta (S m u
g 1 e w i c z a). Bogato ornamentowana ambona zespolona była z konfe
sjonałem113. 

Widoczną dbałość o stan obiektu w pierwszych latach bieżącego stule
cia m.ożna stwierdzić na podstawie zachowanej fotografii (ryc. 7). Kościół, 

52 b. a. Wigry, „Tygodnik Ilustrowany" t. VII (1871), nr 177, str. 241. 
53 K. H o f f  m a n, Wigry, „Dzwonek Częstochowski" 1903, t. VII, str. 8. Przy

puszczalnie tę to ambonę znalazłem w kościele parafialnym w Jeleniewie w pow. su
walskim. Znajduje się tam również należący do kompletu konfesjonał rokokowy. . 



ARCHITEKTURA WIGIER 155 

klasztor, dom furtiana i widoczna od strony zachodniej część murów opo
rowych lśnią bielą nowych tynków. Wkrótce jednak, podczas pierwszej 
wojny światowej, zostały zburzone lub spalone wszystkie budynki. O od
budowę już w pierwszych latach powojennych zabiegało ówczesne Mini
sterstwo Sztuki i Kultury. Ogłoszony został specjalny komunikat w celu 
znalezienia odpowiedniego użytkoW!lika, który wykorzystałby obszerne 
zabudowania „dla celów naukowych lub ogólnokulturalnych"54. W 1922 
roku rozpoczęto odbudowę według projektów O. S o s  n o w s  k i e g oss, 
a zakończono ją około 1929 r. Oprócz kościoła i refektarza odbudowany 
został jeden erem. Dom furtiana rozebrano. Resztki zespołu w otoczeniu 

Ryc. 9. W i g r y, pow. Suwałki Kościół 
pokamedulski - 1945 r. (Archiwum 

W. K. Z. w Białymstoku). 

Ryc. 10. W i g r y, pow. Suwałki. Zespół 
pokamedulski - widok ogólny, fot. 

z 1963 r. 

nadwątlonych murów oporowych zastała druga wojna. W czasie jej trwa
nia rozebrano północne skrzydło dawnego refektarza. Po raz drugi zbu
rzono lub spalono wszystkie budynki. I znowu po zakończeniu działań wo
jennych podjęto odbudowę. W 1947 r. odbudowano plebanię56, mieszczącą 
się w części budynku refektarza (ryc. 10). W latach 1949-1963 odbudowa
no kościół, erem, budynek schodów do ogrodu i domek furtiana. W ostat
nich latach przeprowadzono również zabezpieczenie i konserwację części 
bardziej zagrożonych murów oporowych, głównie od strony północno
-wschodniej, z rekonstrukcją zniszczonej ich części. Projekty budynków 
sporządził w Pracowni Konserwatorskiej w Białymstoku inż. W. P a s  z
k o w s k i pod kierunkiem inż. S. B u k o w s k i e g o. Inwentaryzacje 
oraz projekty (częściowo wstępne) zabezpieczenia murów oporowych wy
konano w Pracowni Konserwacji Zabytków w Białymstoku pod kierun-

54 Komunikat Ministerstwa Sztuki i Kultury, „Miscelanea", Zdrój 1922 t. 14, 
str. 178. . 

5s O. S o s  n o w s  k i, Projekt odbudowy kościoła parafialnego i plebanii w Wi
grach, Warszawa 1922, Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bia
łymstoku. 

541 A. W a s  i l e  w s  k i, Proj�kt odbudowy plebanii w Wigrach, 1947 r. Archi
W\UD W.K.Z. 
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kiem inż. Z. F i  1 i p c z  u k a  (1956-1958), a inż. A. M i s  i o r  o w s k i
z P.K.Z. w Warszawie wykonał w 1961 r. projekt ich zabezpieczenia. Pro
jekt ostatni sporządzono na podstawie wyników badań P.K.Z. i projektu 
zabezpieczenia z 1957 r. z uwzględnienieqi aktualnych wytycznych Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki stałym poważnym dotacjom 
państwowym w ciągu kilkunastu ostatnich lat wykonano wiele planowa
nych prac. Program przyszłych prac jest jeszcze bardzo obszerny. Ich re
alizacja otworzy nową epokę w historii obiektu. 

Ryc. 11. W i g r y, pow. Suwałki. Ko
ściół pokamedulski, portal główny, fot. 

z 1963 r. 

Dzieje ojców kamedułów skończyły się przed przeszło 160 laty. Choć 
przez ten czas wielu ludzi zarządzało dawną ich siedzibą, jej otoczenie 
niewiele się zmieniło. Za groblą, trudną do przebrnięcia w niesprzyjają
cych porach roku, ciągną się domy małej wioski aż do podnóża wzniesie
nia mieszcżącego dawną kamaldolę. Po niektórych budynkach istnieją już 
tylko zarysy fundamentów, � innych zachowały się jedynie przekazy 
ikonograficzne lub archiwalne zapiski. Materiały te pozwalają na odtwo
rzenie dawnego obrazu zespołu, aczkolwiek z pewnymi fragmentaryczny
mi brakami. Część budowli dawnego założenia góruje monumentalnie 
w krajobrazie. Już te pozostałości pozwalają się zorientować, że układ ur
banistyczny całości nie wyróżniał się oryginalnością wśród typowych ka
medulskich układów architektonicznych. Określały je przepisy zakonu. 
Omawiały one szczegółowo zarówno sprawy urbanistyki i struktury archi
tektonicznej eremu, jak nawet charakter krajobrazu. Mimo że próby ujed
nolicenia zabudowy kamaldoli prowadzone były już w XVI wieku, dopie
ro kapituła generalna w 1608 r. ostatecznie skodyfikowała przepisy bu
dowlane. Ustalenie to nastąpiło stosunkowo dość późno. Dlatego też wy
dano wówczas polecenie, aby istniejące budowle przebudować zgodnie 
z nowymi normami. Do wieku XVII w większości ubogie poszczególne 
zgromadzenia kamedulskie budowały swe siedziby w miarę materialnych 
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możliwości, często rękami zakonników. Od wieku XVII przepisy budowla
ne były w zasadzie przestrzegane57• Zasadnicze różnice dotyczą głównie 
opracowania oblicza stylowego obiektów, ich detalu architektonicznego, 
prostoty lub bogactwa wystroju. Kamaldola wigierska zajmuje nieregu
larny, wydłużony w kierunku wschód-zachód wielobok. Wielobok ten 
składa się z dwu tarasów, zróżnicowanych wysokością położenia i kształ
tem, przy czym górny, mniejszy, jest jak gdyby otoczony płaszczyzną dol
nego (z wyjątkiem części południowo-zachodniej). Potężne mury oporowe, 
w niektórych partiach więcej niż 7 m wysokości, zabezpieczają tarasy 
przed osuwaniem się. U podstawy wzniesienia w północno-zachodnim na
rożniku znajduje się dom furtiana (ryc. 1 O). Od niego w kierunku wschod
nim wznosi się główny wjazd na płaszczyznę tarasu · dolnego, którego po
wierzchnia wznosi się około 11 metrów nad lust:r:em jeziora. Na północnym 
skraju tego tarasu wzniesiony jest budynek gospodarczy, ograniczający 
gospodarczy dziedziniec. Od strony północnej wjazd prowadzi na taras 
górny. Taras ma rzut wydłużonego prostokąta, a jego płaszczyzna góruje 
o około 16 metrów nad wodami jeziora. Wschodnią część powierzchni zaj
mowało niegdyś dziesięć eremickich domków. Obecnie stoi tylko jeden, 
najbliższy kościoła (ryc. 14). Kościół zbudowany jest w zachodniej części 
tarasu. Między kościołem a dawnymi domkami eremitów zachowała się 
część budynku dawnego refektarza, mieszcząca· obecnie plebanię. Kościół 
wigierski pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia N.M.P., zbudowany 
w stylu barokowym, stanowi najważniejszy akcent plastyczny założenia 
(ryc. 10). Mimo że budowany był od 1694 do 1745 roku, a więc ponad 50 
lat, tak długi okres budowy nie wpłynął ujemnie na bryłę obiektu. Po
wstała budowla zwarta, jednolita stylowo, o harmonijnym układzie i pro
porcjach. Kościół zbudowany z cegły, otynkowany, założony został na rzu
cie krzyża, którego krótsze ramiona tworzą piętrowe pomieszczenia kapli
cy i sali bractw oraz zakrystii. W rozwiązaniu wnętrza jedna nawa ma wy
dłużone prezbiterium, zamknięte ścianą pros�. Po obu stronach nawy 
znajdują się trzy pary przeciwległych kaplic, otwartych ku niej arkada
mi. Kaplice łączą się ze sobą przejściami o wykroju prostokąta, zamknię
tego łukiem półpełnym. Na nawę występuje przylegający do elewacji 
frontowej chór muzyczny, dobudowany w XIX w. w związku z założe
niem parafii. Wsparty jest na czterech kolumnach jońskich. 

Nawę przesklepiają sklepienia kolebkowe z lunetami poprzedzielany
mi pasami - w nawie głównej pojedynczymi, w prezbiterium zdwojony
mi. Architektoniczny wystrój wnętrza stanowią podziały ukształtowane 
przez pojedyncze i zdwojone pilastry ze stylizowanymi kapitelami korync
kimi. Występuje w nich powtarzający się wszędzie motyw korony oraz 
uskrzydlonej główki. Pilastry dźwigają gierowane belkowanie z gzymsa-

11'1 A. M a ł k i  e w  i c z, Zespół architektoniczny ... , o. c„ str. 149. 
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,..---------

Ryc. 12. W i g r y, pow. Suwałki. Ko
ściół pokamedulski - elewacja wschod

nia, fot. z 1963 r. 

Ryc. 13. S u  w a ł k i. Figura św Bene
dykta przed kościołem parafialnym, fot. 

z 1963 r. 

mi, obiegającymi wokół wnętrze. Część prezbiterialną odgradza drewnia
na balustrada (marmurowa balustrada z Wigier znajduje się w kościele 
parafialnym w Suwałkach). W podłodze kapitularza mieści się kamienna 
płyta z tekstem: „DOM Beati Mortui Qui In D-no Moriuntur Opera Enim 
Morum Sequntur lllos Dicit Spiritus Anno D-ni 1715". Były kiedyś w koś
Ciele dwie inne tablice, ale się nie zachowały. Architektura - kościoła mimo 
poważnych dwukrotnych zniszczeń nie uległa podczas remontów i konser
wacji większym zniekształceniom. Wojny zniszczycy zupełnie bogaty wy
strój wnętrza. Wprawdzie i tu wykonano wiele, bowiem zrekonstruowano 
lub odnowiono kilka ołtarzy - między innymi niezwykle interesujący 
majolikowy oraz kilka sztukatorskich. Część dawnego wyposażenia zacho
wana jest w kościołach sąsiednich parafii (obrazy i rzeźby) (ryc. 13). Obra
mienie niektórych przejść łączących kaplice miały sztukatorską, przeważ
nie rokokową dekorację. Zachowane liczne detale pozwalają na odtworze
nie pierwotnych form, co zresztą w większości zostało już wykonane. 
Swiątynia niewielka w rozmiarach ma wysokość od p�adzki do klucza 
sklepiennego w nawie 17,5 m, zaś wymiary w !zucie 30 X 37 m. Oświetle
nie nawy stanowią okna umieszczone ponad dachami kaplic oraz małe 
okienka w kaplicach. Elewacje boczne tworzą zewnętrzne ściany kaplic, 
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a nad kryjącymi je dachami pulpitowymi - ściany nawy, ściany prezbi
terium i zakrystii oraz sali bractw. Nad zakrystią i salą bractw mieszczą 
się dwukondygnacjowe wieże, zbudowane na rzucie kwadratu, a kryte wy
sokimi barokowymi hełmami. Elewację wschodnią, dwukondygnacjową, 
zamykającą prezbiterium, wieńczy trójkątny szczyt. Jedynie kondygnacja 
dolna ma opilastrowanie (ryc. 12). 

Ryc. 14. W i g r y, pow. Suwałki. Erem 
od strony wschodniej, fot. z 1963 r. 

Elewacja główna, mięszcząca się od strony zachodniej, powtarza znany 
w Polsce schemat fasady tak zwanej „kapucyńskiej". Zwieńczenie w po
staci trójkątnego szczytu wspiera się na dwu parach toskańskich pilastrów 
na wysokich cokołach (ryc. 16). Opilastrowane tym sposobem zamknięcie 
nawy flankują dwie wysmukłe prostokątne ścianki, do których przylegają 
dwie kaplice, pierwsze od strony wejścia głównego. N a ścianki te spusz
cione są w płaszczyźnie elewacji łagodne, bezwolutowe spływy. Na ich 
krańcach i po krawędziach tympanonu umieszczono kamienne naszczytni
ki w postaci wazonów. Ponieważ ścianki boczne sięgają połowy wysokości 
elewacji, uwydatnia się tym wysmukłość wielkiego porządku architektcr
nicznego. W obramieniu pilastrów na osi kompozycji występuje okno pro
stokątne, zamknięte łukiem odcinkowym. Oświetla ono chór muzyczny. 
Niżej portal główny o prostokątnym wystroju, w uszakowatym obramie
niu, zwieńczony półkolistym frontonem. Przed portalem taras z balustradą 
i wazonami (ryc. 1 1): Autorzy niektórych opracowań podają nazwisko au
tora projektu kościoła. Według nich był nim budowniczy Pożajścia Piotr 
P u t i n  i58. Z uwagi zarówno na powiązania autorskie, jak i najbliższe są
siedztwo z klasztorem w Pożajściu warto zwrócić uwagę na tę fundację. 
Pożajście, stanowiące już dziś właściwie przedmieście Kowna, jest placów
ką Kamedułów wysuniętą najbardziej na północny wschód. W 1661 r. 
papież A 1 e k s a n d e r VII specjalną bullą zezwolił na ustanowienie no-

58 S. Ł o z a, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, str. 417. We
dług H. K a i r i u k ś t y t e, Poiaislis, o. c., Wiadomość tę podają akta Kapituły Ge
neralnej Kamedułów z dnia 21.V.1699 r. 
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wicjatu i klasztoru w dobrach Paców na Litwie. Fundację zatwierdził sejm 
w 1662 roku, a w dwa lata później, 4 listopada; Krzysztof Zygmunt P a c 

sporządził uroczysty akt darowizny. Prace przy wznoszeniu murów koś
cioła i klasztoru rozpoczęto w 1667 roku, a całe założenie ukończono około 
roku 1690, a więc w niespełna 23 lata!B. 

o łO 

Ryc. 15. B i e l a n y, paw. Kraków. Kościół oo. kamedu
łów (llzut wg Tomkowicza). 

Krótko trwały prace budowlane w porównaniu z Wigrami. Warto do
dać, że zespół w Pożajściu przetrwał dotychczas w doskonałym stanie, cze
go nie można powiedzieć o zespole wigierskim i niektórych innych w Pol
sce. Przy wznoszeniu i dekoracji budynków w Pożajśclu pracowała rzesza 
znanych, wybitnych artystów. Jako architekci działali tam m. in. bracia 
P u t i n I, Włosi z pochodzenia. Jeden z nich, Karol, był przypuszczalnie 
kierownikiem budowy. Po jego śmierci w 1682 r. stanowisko to objął Piotr. 
Archiwalne notatki wymieniają go tam w latach 1686-1690. W 1690 r. 
Putini wyjechał z Pożajścia do W!ochoo. Budowę kościoła wigierskiego roz
poczęto w roku 1694, czyli w cztery lata po jego wyjeździe. Być może wó-

58 M. K a r p o w i c z, Kilka słów o Poźajściu i mecenacie Paców (na marginesie 
litewskiej monografii), „Biuletyn Historii Sztuki" Warszawa 1961, nr 2, rok X.XIII, 
str. 1611. 

" H. K a  i r i u k ś t  y U, Poźaislis, o. c„ str. 42. 
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wczas ukończone zostały plany lub też termin ten podyktowały inne oko
liczności. Nie jest również wykluczone, że kiedy rozpoczęto budowę muro
wanego kościoła, posługiwano się planami sporządzonymi przez jakiegoś 
innego architekta61• Autoryzowane plany nie zachowały się. Kościół wi
gierski z uwagi na opracowanie fasady należy do znanej, typowej grupy 
kościołów barokowych. 

Kościoły kamedulskie w Polsce nie wytworzyły odrębnego typu fasa
dy. Jej rozwiązanie zależ:ało_w większości przykładów od układu wnętrza. 
W kierunku poziomym wyznaczały ją nierówne szerokością podziały, zaś 
w kierunku pionowym stosowano rozwiązania zwykle dwu- lub jednokon
dygnacjowe w obramieniu spływów wolutowych i bogato zdobionym 
szczytem, jak np. w Rytwianach lub Bieniszewie i Wigrach. 

Ryc. 16. W i g r y� pow. Suwałki. Kościół 
pokamedulski, elewacja frontowa, fot. z 

1963 r. 

Elewacja kościoła w Wigrach reprezentuje tak zwany kapucyński typ 
fasady, która opracowana została w kręgu działalności bardzo wziętego 
w Polsce architekta pochodzenia holenderskiego, T y 1 m a n a z Game
ren62. Architekt ten znany jest u nas m. in. z przebudowy pałacu Branic
kich w Białymstoku83. Pierwowzorem fasady typu kapucyńskiego był k?ś-

n Sugestie takie są bardzo prawdopodobne. Zwrócił już na nie uwagę M. K a r
P o w i c z omawiając podaną wyżej monografię litewską o Pożajściu. Głównym ar
gumentem potwierdzającym sugestie byłoby rozwiązanie elewacji zachodniej kościo
ła, inne niż typowe fasady Piotra P u t i n i e  g o. 

11 M. K a r p  o w i c z, Kilka słów„„ o. c., str. 170. 
13 J. G 1 i n k a, Zamek obronny w Białymstoku na przełomie XVI-XVII wieku, 

„Rocznik Białostocki", t. II, str. 79 (1961). 

Il 
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ciól Kapucynów warszawskich przy ul. Miodowej, wzmes10ny w latach 
1683-1694 (ryc. 17). Kościół macierzysty Kapucynów Sta Maria della 
Concezione, zbudowany przy Via Vittorio Veneto w Rzymie, ma fasadę 
dwukondygnacjową o pojedynczych pilastrach - czterech w górnej, a sze
ściu w dolnej kondygnacji64• Takie np. rozwiązanie fasady ma kościół pod 
wezwaniem św. Trójcy w Tykocinie, fundowany w Jatach 1724--1745 
przez Jana Klemensa Branickiego, zgromadzeniu misjonarzy''. Natomiast 
w fasadzie kościoła Kapucynów w Warszawie pary pilastrów pociąg
nięte są od góry do dołu w wielkim porządku, a więc odrzucono dwu
kondygnacjowość. Jest to rozwiązanie zgodne z palladianizującym ba
rokiem. Stosowane dość powszechnie w Warszawie w końcu XVII wieku, 
wprowadzone zostało właśnie przez Tylmana••. Fasadę kościoła Kapucy
nów projektował A f f a  i t a. Można przypuszczać, że Tylman był bezpo
średnim inspiratorem projektującego (architekci współpracowali ze sobą). 
Typ omawianej fasady zyskał wkrótce w Polsce ogromną popularność. 
Zapewniło ją uznanie dla Tylmana, a tym samym dla palladianizmu, któ
ry on reprezentował. Naśladownictwa mnożą się już w wieku XVII, lecz 
głównie w granicach Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Jest to właśnie 
obszar bezpośrednich wpływów Tylmana. Mogło to też być powodem, dla 
którego schemat z Miodowej powtórzył się wcześniej niż gdzie indziej 
właśnie w Wigrach, około bowiem roku 1700 przypada punkt kulminacyj
ny tego typu fasad: kamedułów w Wigrach - 1694, Pijarów w Szczuczy
nie (ryc. 18), arehitekta P i  o I i, z 1701 roku, farmy w Węgrowie wykony
wany przez K. C e r o n i e g o zaraz po 1703 roku. Tradycja budowy tego 
typu fasad trwała jeszcze w wieku XVIII. Podchwyciły ją zakony, zwłasz
cza zakon kapucynów, na przykład w Lublinie, Lubartowie i Rozwadowie. 
W Warszawie Affaitowska fasada powtórzyła się jeszcze dwukrotnie, choć 
w nieco zmienionej formie. „Raz w kościele Pijarów na ul: Długiej (przy
pisywana Józefowi Fontanie), a drugi raz w świetnej, lecz dotąd anonimo
wej fasadzie kościoła kamedułów na Bielanach. Skromna i dość plaska fa
sada z ulicy Miodowej nie jest oczywiście bezpośrednim pierwowzorem 
obu tych fasad warszawskich, stojących od kapucyńskiej artystycznie 
o wiele wyżej. Powtarzają one jednak ten sam schemat"6'1. 

Ze schematem tym związany jest kościół wigierski. Jak wynika z po
wyższego, opracowanie architektury kościoła kamedułów w Wigrach nie 

" M. K a r p o w i c z. Architekci warszawscy w Szczuczynie na przełomie XVII 
i XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki", Warszawa 1957, R. XIX, nr 3, str. 244. 

15 W. K o c h  a n o w s k i, Kościół i dom księży misjonarzy w Tykocinie, „Nasza 
Przeszłość" t. XI, Kraków 1960, str. 455. 

86 M. K a r p  o w i c z, Architekci ... , o. c., str. 244. „On to utorował niejako drogę 
fasadzie z Miodowej. Przezwyciężył upodobania do dwukondygnacjowości fasady, 
przyzwyczaił do jej ujmowania pilastrami lub ich parami w wielkim porządku -
przykładem kościół Sakramentek, połączył spływy takimiż pilastrami, np. Marywi� 
by wreszcie w projekcie kościoła na Czerniakowie (niezrealizowanym) wszystkie te 
elementy połączyć w jedną całość przejrzystą i harmonijną". 

'' M. K a r p o w i c z. Architekci .. „ o. c., str. 245. 
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stanowi odrębności. Związanie z liczną grupą kościołów wzniesionych 
w Polsce pogłębia jego rolę i znaczenie w dorobku artystycznym naszej 
kultury. 

Według budowlanych przepisów kamedulskich rozmiary kościołów nie 
mogły być większe niż kościoła Montis Coronae, wzniesionego około lat 
1530-1570. Rzut ograniczać się miał do jednej nawy z kaplicami oraz pre
zbiterium, przy którym dwie analogiczne kaplice miały spełniać rolę kapi
tularza i zakrystii. Przepisy nakazywały nadto skromną szatę zdobniczą 
kościoła, a ·głównie wystroju architektonicznego. 

Ryc. 17. W a r s  z a w a, Kościół oo. ka- Ryc. 18. S z c z  u c z y  n. Kościół popi
pucynów przy ul. Miodowej, elewacja · jarski, elewacja frontowa, fot. z 1963 r. 

frontowa, fot. z 1963 r. 

Zamożność kamedułów w Polsce była powodem, że ustalone regułą 
przepisy traktowane były często dość swobodnie. Dostrzega się u nas nie 
tylko bogactwo dekoracji, ale i zróżnicowanie rzutów i brył. Spośród pol
skich kościołów jedynie w Rytwianach trzymano się ściśle wzoru kame
dulskiego układu wnętrz. Kościół wigierski zbliżony jest bardzo swym 
układem do układu kościoła na Bielanach pod Krakowem, niemal powta
rzając jego rzut . . Różnice stanowi usytuowanie wież (ryc. 15). W kościele 
bielańskim przystawione są przy fasadzie zachodniej, którą flankują. Oba 
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te koi§cioły należą do wyraźnie zarysowującej się grupy świątyń o zbliżo
nym rzucie. Tworzą je poza wymienionymi kościoły w Rytwianach, Bie
niszewie i nie istniejący juź w Szańcu. Charakteryzuje tę grupę podobne 
rozwiązanie wydłużonego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Prez
biterium zgodnie z regułą flankowane jest dwiema prostokątnymi w rzu
de kaplicami, w których mieszczą się zakrystia i kapitularz z przyległymi 
od zachodu przedsionkami. Czasem, jak w wypadku Wigier i Bieniszewa, 
nad przedsionkami wznoszą się wieże. Podziały wnętrz występujące w tych 
kościołach są czytelne i proste. Inną grupę stanowią kościoły w Pożajściu 
i na Bielanach pod Warszawą, o planach wyraźnie centralizujących68. 

W sąsiedztwie północno-wschodniego narożnika kościoła wznosi się do
tychczas fragment dawnego refektarza, obecnie plebania. W pierwotnej 
postaci był to obiekt zbudowany na rzucie litery L. Złożyły się nań dwa 
zespolone ze sobą budynki. Część północna zamykała podjazd na taras dol
ny. Mieściła się w niej brama przejazdowa (ryc. 2). Ta część ze względu 
na usytuowanie miała dwie kondygnacje pomieszczeń, a rozebrana zosta
ła - jak wiadomo - przed kilkunastu laty. Część budynku, występująca
już na tarasie górnym, jest parterowa. Jest to budynek murowany, tynko
wany, o trzytraktowym układzie pomieszczeń wewnętrznych, kryty da
·chem dwuspadowym. W podobnym jak ten budynek układzie, z zachowa
niem symetrii usytuowania względem głównej osi kompozycyjnej tarasu 
górnego, wznosił się po stronie południowej inny budynek. Kiedy powstał 
i kiedy przestał istnieć - trudno dokładnie ustalić, ponieważ nie mówią 
o nim wyraźnie źródła pisane, a znane źródła ikonograficzne nie ukazują
południowej części założenia. Znany jest rzut, a opisy historyczne pozwa
lają utożsamiać go z tak zwaną „kaplicą kanclerską" lub „forestarią". Je
go istnienie potwierdziły badania ziemne. 

Z uwagi na powyższe jakakolwiek teoretyczna rekonstrukcja formy 
budynku byłaby ryzykowna. Trzeba jednak podkreślić otrzymaną dzięki 
temu obiektowi. ciągłość zabudowy. Była ona powodem., że plac wokół 
wolno stojącego kościoła otwarty był jedynie ku północy. Wymieniony 
budynek łączyła kryta przypuszczalnie galeria, z budowlą usytuowaną 
w południowo-zachodnim narożniku placu przedkościelnego. Ta ostatnia 
budowla, murowana, o osi głównej równoległej do osi kościoła, pokazana 
jest od strony południowej w XIX-wiecznej ikonografii (ryc. 2). Według 
tych źródeł obiekt miał dwie kondygnacje i kryty był dwuspadowym da
-chem. W początku XIX w. mieściła się w nim rezydencja biskupa. 

Zachował się też opis wnętrza z drugiej polowy XIX w. „„ Od strony 
południowej wyspy, niedaleko kościoła, stoi budynek skromnej struktury, 
we wnętrzu sień obszerna, skąd wygodne wschody prowadzą do sklepień 
podziemnych. Budynek ten przeznaczony był dla gości, składał się z sze-

" A. M a ł k i e w i c z,  Zespól architektoniczny„„ o.c„ str. 149-174. 
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ściu gabinecików i ogromnej sali ozdobionej po rogach dwoma pięknymi 
kominkami. Pomiędzy ogromnymi oknami znajdowały się drzwi szklane 
wychodzące na balkon, przyczepiony niby gniazdo do ściany, która piono
wo schodzi aż do gruntu ogrodu, rozłożonego na niewielkiej wysokości"". 

Ponieważ autorka tego cytatu wymieniając inne obiekty wspomina 
o ich zagrożeniach, a w tym wypadku milczy, stąd wniosek, że obiekt 
istniał jeszcze lat kilkanaście. Rozebrany jednak został jeszcze w XIX w. 
Niedużą przestrzeń przed elewacją zachodnią kościoła zamykał dwukon
dygnacjowy budynek murowany, kryty dachem czterospadowym (ryc. 
3-4). Miał on niską wieżę, odcinającą się ryzalitem od płaszczyzny za
chodniej elewacji. Wieża kryta hełmem usytuowana była na wprost głów
nego portalu kościoła. Obiekt ten zajmował całą szerokość tarasu górnego. 
Tak jak omówiony poprzednio, ten budynek również przestał istnieć jesz
cze w wieku XIX, w jego zaś miejscu na skarpie powstałej przed frontem 
kościoła zbudowano szerokie schody (ryc. 7). 

Wschodnią część tarasu górnego oddzielał od części kościelnej murowa
ny parkan o nieregularnym rzucie. W środkowej części parkanu mieściła 
się bramka, od której w kierunku wschodnim prowadziła prosta alejka, 
zamknięta od wscho\fu wieżą zegarową. Na prostokątnym placu o po
wierzchni około 3 tys. m2 znajdowały się domki - eremy pustelnicze 
w liczbie dziesięciu. Każdy z nich, ogrodzony murowanym parkanem, miał 
mały ogródek. Obecnie stoją tylko dwa eremy skrajne od strony zachod
niej, zwrócone ku sobie elewacjami szczytowymi (jeden - południowy -
w trakcie odb{,dowy). Oryginalne mury zachował erem stojący po stronie 
północnej (ryc. 14). Mimo kilkakrotnych przeróbek przetrwał w swej za
sadniczej bryle i tylko nieznacznie się różni od swego pierwowzoru. Zmia
nie uległa funkcja ściany wschodniej, która pełniła rolę elewacji wejścio
wej. Zamurowano pierwotny otwór wejściowy w ścianie wschodniej 
i przebito nowy od strony zachodniej. Jest to budynek wzniesiony na rzu
cie prostokąta z muru ceglanego, tynkowany, o wymiarach 7 X 11  m 
i wysokości około 5 m. Zbudowany częścią na murach oporowych, nad 
kondygnacją piwniczną, która stanowi parter dla gospodarczego dzie
dzińca tarasu dolnego, z niego bowiem wiodą przejścia do piwnic. Erem 
ma trzytraktowy układ wnętrza. Sień występuje na krótszej osi poprzecz
nej. Pomieszczenia wewnętrzne kryte są stropem płaskim lub sklepione 
kolebką. Dach dwuspadowy. Drugi erem rekonstruowany jest na zacho
wanych fundamentach. W stosunku do pierwszego ma analogiczną bryłę 
i rozmiary. Jego rekonstrukcja pozwoli na uporządkowanie terenu przed 
elewacją wschodnią kościoła, który w zasadzie stanowi akcent najważ
nie'jszy w całym założeniu. 

69 J. ż d ż a r  s·k a, Wigry, „Opiekun domowy" t. V. nr- 16 (1869), str. 126.
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Ttyc. 19. W i g r y, pow. Suwałki. Plan założenia wigierskiego wykonany przez 
Adama Radłowskiego w 1816 r. 1.1. mieszkanie plebana i szpital, 2. kościół, 3. rezy
dencja biskupa i mury przyległe, 4. erem� 5. erem stary, 6. refektarz i mury przy-
1egłe, 7, wieża zegarowa, 8. schody do ogrodu, 9. altana, 10. ogród górny iruktowy 
l do włoszczyzny, 11. chaty i wjazd do Wigier, 12. karczma nie należąca do Wigier,-
17. spichlerz stary, 18. stodoła, 19 i 21. pustka drevmiana bez dachu, 20. -

spichlerz 
noWy -bez dachu, A-B. kanał za parkanem, G-H. drugi kanał, F. ·mostek i kl-zyź 
13. stajnie„ 14. oficyny, 15. stary drev.niiany browar, 16. browar murowany, 
murowany, .J. miejsce po mostku i krzyż drewniany ... 01 (wg oryginału wykonał inż. 

Z. D y d o w i c z  w 1963 r.). 
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W pierwotnym układzie eremy stały dwoma rzędami usytuowane pa
rami po przeciwległych stronach placu przedzielonego alejką przebiega
jącą w kierunku wschodnim. Ostatnie badania udowodniły różnice w roz
miarach eremów i w odstępach między ich parami. W drugim eremie po 
stronie prawej mieściła się przypuszczalnie kaplica. Zachowały się bowiem 
fragmenty posadzki i zarys fundamentów małej absydki, umieszczonej 
przy ścianie zachodniej. Pod eremami mieściły się piwnice, przesklepione 
kolebkami o szeroko zakreślonym luku półpełnym. Obecnie używa się 
trzech piwnic od strony północnej - do innych dostęp jest niemożliwy 
z powodu zniszczeń. Zachowane przekazy ikonograficzne pozwalają 
stwierdzić, że większość eremów istniała jeszcze około roku 1860 (ryc. 1). 
Rozebrano je w końcu XIX wieku. Domki eremickie wszędzie miały nie
wielkie rozmiary i służyły za mieszkanie jednemu lub dwom pustelnikom. 
W naszym wypadku usytuowanie na krawędzi tarasu górnego wskazuje 
na celowe wykorzystanie wspaniałej perspektywy z widokiem na rozległą 
okolicę. Nie byla to jedyna część eremowa w Wigrach. Na planie wykona
nym w 1816 r. uwidoczniony jest „stary erem", który mieścił się przy ere
mowej części tarasu górnego od strony południow.:j na tarasie dolnym. 
Zaznaczone są tam dwa domki eremickie i stąd zapewne rozbieżności 
w przekazach źródłowych w wieku XIX, z których jedne wymieniają 10, 
inne 12  eremów. 

Wymiary i kształty domków eremickich dyktowały ustawy kapituły 
generalnej z początku XVII wieku. Mimo to pewne odchylenia od reguł 
nie należały potem do wyjątków. Rozplanowania układu ogólnego części 
eremowych w Polsce oparte są na tradycjach zaczerpniętych z Wioch. 

Kamaldole włoskie wykształciły trzy typy połączeń kościoła i klaszto
ru z częścią eremową. Kamaldola Corona prezentuje układ nieregularny. 
Kościół usytuowany w dole, eremy zaś - przy drogach wiodących na 
szczyt góry. W pozostałych typach domki zbudowane są przy kościele, 
przy ulicach bądź pcprz<:eznych do osi głównej kościoła, bądź rozmiesz
czonych w układzie do niej równoległym, jak np. w kamaldoli w Rocca 
di Garda70• Taki układ zastosowano na Bielanach pod Krakowem, a także
w RYtwmnach i na Bielanach.pod Warszawą. Domki ustawione są w nich 
w czterech rzędach. Wigry mają podobny układ, lecz domki stały tylko 
w dwóch rzędach. Taki sam układ jest również w Bieniszewie. 

U podnóża północno-wschodniego narożnika wzgórza, po lewej stronie 
traktu wjazdowego na taras dolny, zrekonstruowano według dawnych za

łożeń formalnych tak. zwany dom furtiana. Odbudowano go na pierwot
nych fundamentach (ryc. 7 i 10). W ich obrębie zachowały się dwa równo
ległe pomieszczenia piwniczne, sklepione kolebkami. Dom wzniesiony na 
rzucie prostokąta, murowany, jednokondygnacjowy, z wejściem od strony 

70 A. M a ł k i e w i c z, Zespół architektoniczny ...• o. c., str. 149. 



168 W. KOCHANOWSKI 

południowej, przykryty jest łamanym dachem P,Olskim. Rekonstrukcja do
mu furtiana jest w pełni uzasadniona, ponieważ obiekt miał znaczenie 
funkcjonalne jako akcent wprowadzający do zespołu od strony jedynego 
wjazdu. Ze względu na tę właśnie funkcję konieczna stała się również re
konstrukcja bramy. Mieści się ona między narożnikiem domu furtiana 
a wysoką skarpą, na której stal niegdyś budynek z wieżą. 

Taras dolny założenia wigierskiego od strony północnej ograniczał mu
rowany budynek gospodarczy, długi około 50 metrów, o osi głównej prze
biegającej w kierunku wschód-zachód (ryc. 1). Na skutek nierówności te
renu jego część wschodnia miała dwie kondygnacje, zachodnia - jedną. 
Mieściły się tu zapewne kuchnie i spiżarnie; magazyny, a także różne inne 
pomieszczenia i pracownie gospodarcze. W postaci, jaką przekazują nam 
źródła ikonograficzne, budynek przetrwał jeszcze pierwsze lata XX wieku. 
W jego miejscu w części zachodniej wznosi się obecnie drewniany budy
nek gospodarczy. Jednak opisany wyżej obiekt był związany architekturą 
z budynkiem refektarza, do którego przylegał ścianą zachodnią. Refektarz, 
który mieścił bramę przejazdową, częściowo został rozebrany w czasie 
ostatniej wojny. W jego południowej części po odbudowaniu mieści się 
plebania. A. R a d ł o w s k i w opisie swego planu cały kompleks trzech 
zespolonych ze sobą budynków określa mianem refektarza. 

Ciekawym obiektem, który nie istniał już w połowie XIX w. i nie za
chował się ani w opisie, ani w ikonografii, była wieża zegarowa. Zamykała 
ona od wschodu ścieżkę przechodzącą między rzędami e.remów tarasu 
górnego, ale zbudowana była już na tarasie dolnym. Nie była to budowla 
duża, wzniesiona na rzucie wydłużonego prostokąta. Wzbogacała jednak 
sylwetę założenia, a jej usytuowanie w stosunku do kościoła i zawartych 
między tymi budowlami eremów śWiadczy o barokowej myśli kompozy
cyjnej małej urbanistyki kamaldoli. Przez takie usytuowanie wieży zega
rowej rejon eremów tarasu górnego stał się bardzo zwarty i zamknięty. 
We wschodnim narożniku murów oporowych tarasu dolnego z rumowiska 
gruzów dawał się odczytać prostokątny rzut fundamentów dawnych scho
dów do ogrodu. Na ścianie zachodniej widniały ślady schodów i spocz
ników. Narożnik ten zrekonstruowano według nowych projektów w roku 
1962, wznosząc mur około 1 m nad powierzchnią tarasu dolnego. 

Mury oporowe w założeniu wigerskim pelniły rolę czynnika decydu
jącego o jego zwartości. N1e była to zresztą rola jedyna. Głównym ich 
zadaniem było konstrukcyjne wzmocnienie nasypów ziemnych znacznej 
wysokości, zabezpięczenie ich przed osypywaniem. Wprawdzie wysokość 
murów spowodowała to, że teren stał się niedostępny, lecz sugestie o ich 
znaczeniu fortyfikacyjnym należy odrzucić. Była to epoka, w której 
takie, jak w naszym wypadku, przebiegi murów nie miały znaczenia mili
tarnego, zwłaszcza że nie opasywały całego wzgórza. Dopatrywanie się 



Ryc. 20. W i g ry, pow. Suwałki. Elewacja północna zespołu pokamedulskiego, inwentaryzacja, r. 1957 (Archiwum 

W. K. Z. w Białymstoku). 
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otworów dla armat -- jak sugerowali nielic?Jli zresztą autorzy - nie 
miało potwierdzenia w rzeczywistości71• Mury oporowe występufą w kilku 
kompleksach poprzedzielanych uskokami przebiegów, rumowiskami gruzu 
bądź zwałami ziemi. Mury zabezpieczające podjazd od strony północnej, 
opilastrowane, wwarte są pomiędzy parą podwójnych wybrzuszeń, wy
stępujących w rozstawieniu około 45 m. Przeznaczenia wybrzuszeń trudno 
się domyślić, ponieważ zbudowane zostały z pełnego muru, a nie zacho
wały się ich górne części. Para od strony zachodniej stanowi podstawę 
jednej elewacji domu furtiana. W nich mieszczą się otwory wejściowe do 
podpiwniczenia domu. Od strony wjazdu od grobli widoczny jest wschodni 
masyw murów tarasu dolnego długości około 50 m i  7-metrowej wysokości. 
Ma on opilastrowanie i łączy się krawędzią południową z budynkiem 
dawnych schodów wiodących do ogrodu. Stąd ciągnie się główny masyw 
murów strony południowej tarasu dolnego na przestrzeni przeszło 120 
metrów i wysokości wynoszącej średnio około 6 metrów. Mieści się w nim 
szereg otworów okiennych, małych, prostokątnych, które sł.użyły niegdyś 
do oświetlania podziemnych pomieszczeń, niedostępnych dziś z powodu 
zagruzowania. W dalszym rozwinięciu ciągu mury obejmują zbocze po
łudniowe, Po zewnęt�znej stronie zbocza widnieją fragmentaryczne 
szczątki fundamentów nie rozeznanych dotychczas budynków. Są to za
pewne pozostałości dawnych obiektów ogrodniczych". 

Taras górny ma znacznie niższe mury oporowe z wyjątkiem części 
przy kościele. Przebiegi zachowanych murów zgodne są z ich pierwotnym 
układem. Ich obecny stan, szczególnie po stronie południowej, budzi jed
nak poważne obawy. W wielu miejscach pod naciskiem ziemi nastąpiły 
wychylenia, grożące zawaleniem. Nie zachowały się pokrywające mury 
tynki. Odsłonięty przez to ich masyw tym bardziej podatny jest na nisz
czące działanie zarówno roślinności, jak i czynników atmosferycznych, 
Wykonywane dawniej konserwacje są w wielu miejscach. Dowodzą tego 
plombowania materiałem ceglanym o różnych rozmiarach i zabarwieniu. 
·Poważniejsze zabezpieczenia, datujące się na koniec XlX wieku, objęły
najbliższe otoczenie kościoła. Zbudowano wówczas ażurową ceglaną ba
lustradę. W latach 1957-1962 Wojewódzki Konserwator Zabyików prze
prowadził konserwację muru północnego przy wjeździe na taras. Opisany 

n W. R a k o w s k i, Wigry .. „ o. c., str. 122: "Klasztor niegdyś był otoczonY gru
bym murem, w którym widoczne są jeszcze otwory dla pomieszczenia armat czynio
ne, Klasztor albowiem budowany był z tą myślą, aby w razie wojny mógł służyć za 
schronienie dla okolicznej ludności". 

12 A. R o m  a ń c z  u k, Biskup Michał .•• , o. c., str. 68. "Całe eremitorium otoczone 
było trzerila dużymi ogrodami owocowymi, z -których jeden_ od strony wschodniej 
według opisu z 1800 roku, o powierzchni 10 morgów magdeburskich miał 587 drzew 
owocowych, 8 zagonów inspektowych 1 cieplarnię, drugi ogród na zachodzie klasztoru 
miał morgów magdeburskich 4, prętów 55; posiadał 353 drzewa owocowe, trzeci ogród 
warzywny wśród łąk przy grobli prowadzącej do Magdalenowa, o powierzchni 1 mor
ga magdeburskiego, 71 prętów. Prócz tego klasztor posiadał specjalnie urządzony 
ry bnik i zwierzyniec na wyspie." 

• 
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wyze3 ciąg z wybrzuszeniami otrzymał nowe oblicowanie, izolację po-
ziorną, wyrownano także koronę murów, a spadek zabezpieczono balu
stradą. 

Warto wspomnieć jeszcze raz o olbrzymich pomieszczeniach piwnicz
nych. Przysporzyły one wielu kłopotów jeszcze w XIX w. Trzeba je .było 
zabezpieczyć przed poszukiwaczami legendarnych skarbów kamedul-

I 
' 

··---; 

" ' 

Ryc, 21. W i g r y, pow. Suwałki. Kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. 
Marii Panny, rzut prZyZlem.ia i ha wysokości okien kaplic, inwentaryzacja� r. 1923 

(Archiwum W. K. z. w Białymstoku). 

skich. Dziś dostępna jest tylko znikoma część podziemi. Reszta zapadła 
się lub została zasypana gruzem i ziemią. Da'l'lme ich rozmiary charaktery
zuje wzmianka z połowy XIX v;ieku: „.„ a jam długo błądził po sal labi
ryntach, po sklepów zakrętach, bo nie mogłem znaleźć końca ani jednych, 
ani drugich ... "73. Oczywiście, jest w tym niewątpliwa przesada. Widoczne 
"'I jednak dotychczas wejścia do podziemi, prowadzące z wielu pomiesz
czeń bądź wprost z zewnątrz. 

Do dawnego budynku refektarza (mieszczącego bramę wjazdową) przy
legała w północno-zachodnim narożniku bramka, zamykająca przejście 

73 B. B r  z o z a, Klasztor KamedułóW ... ,. o. c., str. 709. 
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. 
dla pieszych. Przejście ciągnęło się po północnym stoku nasypu. Z bramką 
łączył się pas muru o kierunku prostopadłym do stoku, schodząc stopnio
wo do podstawy wzniesienia (ryc. 5). Podobny pas muru o równoległym 
kierunku przebiegu mieścił się na tym samym stoku od strony wschodniej, 
rozpoczynając swój ciąg od północno-wschodniego narożnika budynku 
gospodarczego. 

Jeszcze w początkach XIX w. poza murami obramiającymi wzgórze 
kamaldoli wznosiły się liczne zabudowania gospodarcze, mieszkalne 
i inne. Według planu A. Radłowskiego przy wjeździe na półwysep stała 
karczma. Na zachód od kamaldoli znajdowały się trzy budynki stajenne, 
a w odległości około 80 metrów na północny zachód - browary: drew
niany i murowany, spichrze, stodoła oraz oficyny. Oficyny te były za
pewne przeznaczonę na mieszkania dla pracujących w Wigrach74 arty
stów i rzemieślników. 

Wśród zabytków województwa białostockiego pokamedulski zespół wi
gierski wyróżnia się zarówno ogromem założenia, jak i kompozycją układu 
architektonicznego. Do nieprzeciętnych budowli pod względem artystycz
nym zalicza się zwłaszcza kościół. Wartość zespołu pomnaża usytuowanie 
w wyjątkowo eksponowanym miejscu, o wspaniałej panoramie perspek
tywicznej lasów i wód. Rysująca się wyraźnym akcentem na tym tle syl
weta założenia stanowi poważny czynnik atrakcyjny dla intensywnego na 
terenie suwalskiego pojezierza ruchu turystycznego. Zrozumiałe są zatem 
troska i pietyzm, jakimi się dziś ten obiekt otacza. 

K P A T KO E  C O ,!\ E P :lK A H Y! E  

MoHaCTb1pb OTI.J;OB KaM�JIOB B BHrpax 61:i1JI B03,ZJ;BHmyT B XVll-XVllI BB. 
CoxpaHeHHa.H ,n;o CHX n0-p "<IaCTb npeJKHe:fł KaMa.JI,ZJ;OJIH 3aHHMaeT BOCTO"<łHbIH pafloH 
BHl'epcKoro II0JIY0CTJX>B8. BepOHTHO e:rn;e BO Bp�eHa BeJIHKOro KHH3H BHTOJlh,ll.a 

IIOCTPOHJIH B B11rpax ,n;epeBHHHblA OXOTHH"<łmł ,zĘBOp. IlOTOM no rrp:mta3y BJia,D;HCJia
Ba IV IIOCT-pOHJIH Ta.M 21te H-OBbrff: ,ll;BOp, HeMęoro 60Jibnm::tł. B 1667 ro,n;y KOpOJib ffH .  
Ka3HMMP ,n;apoBaJI npHBHJierHEO KaMe,n;y;rraM, KOTOpbie npHCTIJaCTHJIHCb K 9TOMY, B TO 

BPeMH 6e3JIEO,riaoMy, MecTY. 0HH rroceJIHJIHCb CHa'tłaJia B OXOTHWłbeM ,ItBOpe, tB03,ZJ;BJ1-

rHYB ,n;epee.RHHblli KOcTeJI H MOHaCTblpb, a TaIOKe PM BCIIOMOraTeJiblibIX IIOCTJ>OeK. 

TipelKHHfl ocTpoB coe,n;MHJ1m:t c cymeH nyTeM HaCbmKJ1 3anpy,n;b1. B 1671 ro,n;y no
JKap YHJ1'9:TOlKJ1JI OXOTHWJIDi .IJ;BOP J1 Bee 3,n;aIUUI. IlOCTPOeHHbie KaMe,n;yJiaMJ1, Mem,zzy 

HJ1MJil KOcTe.rr H MOHaC'l'l:i!pl>. BCKO-pe np-lfiUIJIHCb 3a HOBbie CTIJO-MTeJibHbie pa60TłoL 

Ha iB03Be,n;eHHbIX HCKYCCT-BeHHO ,n;Byx reppacax B nepBo:tł $a3e nOCTIJOHJIJ1 MOHa

CTl:iIPh J1 X03fl:tłCTBeHHbie COOpYJKeHH.R, a TaKJire n;pe,n;cTaBHTeJlbCKHe 3,n;a:mnr. IIepBbie 

1KJłJIJ1IIJ;a OTllleJibHHKOB IlO.CTPOJfJIH B EOrOBOCT0'9:HOH ąacTH HHJKHe:tł reppaCbl. 3aTe.M 

B BOCTO"<łHOfl: 'tłaCTH BepxHeH TeppacbI pa3MeCTWIH ,n;ecHT. JKHJIHIIJ; OTllleJibHHKOB. 

3ana,n;Hyro 'tłaCTło TeppacbI 38HHJI KOC-reJI,, CTPOeHHbJ:i.i B 1694-1745 rr. 3aKJIEOą:eHJ1e 

74 J. ż d ż a r s k a, Wigry ... , o. c„ str. 126. 
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noJIHOJ:ł apx11TeKTOim:ąecKo:tł rrporpaMMhI rrp11xo,n;11TCH Ha rrOJIOBHHY XVIII BeKa. CBhI
me CTOJIBTHee cym;ecTBOBaHHe BJ1repCKJ1X KaMe,n;yJIOB nepe-ą:epKHYJIJ1 ITOCJ1e,D;CTBJ1H 
noJIJ1TJ1qecKoro yna,n;Ka CTpaHhl. B 1796 ro,n;y rrpyccKoe rrpaBJ1TeJibCTBO KOHct>11c:q11-
poBaJIO J1MeHJ1.H M0Hac'l'b1p.H. B 1880 ro,n;y OTllleJihHHKOB nepeBeJIM B EeJIHHhI no.n; 
BaprnaBO:tł, a B B11rpax ycTaHOBJ1JIJ1 eILJ1CKorrcTBo, a 3aTeM KaTOJIM"tJecKJ1f:I: np11xo,n;. 
llepBhle pa3pymeHJ1H MOHaCTh!pCKOI'O KOMIIJI-eKca ,n;anipyroTCH noJIOBJ1HOJ:ł XIX BeKa. 
Bo BpeMH rrepBo:tł J1 BTOpotł Ml1POBO:tł BO:tłHbl HaCTynaeT oqepe,n;HOe IIOJIHOe pa3py
meHMe. TeKym;Me pa50ThI rro xpaaem-uo STOl'O o5'beKTa Ha"tJaJIHCh yJKe B 1946 ro,TI;y • 
.n;o CJ1X nop y,n;aJIOCb 0TCPOJ1Th KOCTeJI, -ą:acTb 3,n;aHJ1H rrpeJKHeH MOHaCThlpCKOił Tpa
ne3HO:tł, noMem;aIOrn;e:tł ,lJ;OM npMXO,ll;CKOl'O CBHrn;eHHHKa, O:IJ;HO JKJ1J1mu;e -OTIII€Jihim:Ka, 
,n;oM rrp:11BpaTH11Ka, 3,n;airne cTyneae:tł, Be,n;ym;11x B ca.n;. CO:BepIII11JI11 qacTfr"<IHO pa6oThI, 
o6ecneqyma10ru;11e Ha,n;opBaHHI:iie onopHhie CTeHhI, a B HeKoTopbIX qacTflX npOJ13BeJI11 
J1X peK-OHCTPYKqHIO. 

Cym;ecmyrom;11e HhIHe 3,ll;aHJ1R COCTaBJifilOT He6oJihlllOJ:ł ct>parMeHT npeJKHe:tł Ka
MaJI,n;omr. 0Ha 3aHMMaJia YAJIMHeHHbrtł MH,Oroyr-OJihHMK, KOTOphlli COCTOHJI J13 ,n;�yx 
Teppac. Y-poBeHh Be-pxae:tł TeppacbI HaXO,ll;J1JICfl 16 MeTpOB BhlIJie YPOBHfl 03epa. 
Ha !l'OO:tł Teppace B BOCT-O'tJH!clli qacTH nocTpOHJUf JKJ1JIJ1m;a OTIIIeJibHffKOB, a B 3a
na,ZĘHO:tł qac'Nt: KOcTeJI, BepoHTHO no rrpoeKzy II. llyTHHM. Pa3pernellife BHeIIIHero 
BH,n;a cpaca,n;a CBH3hmaeT �repcKHH. KOCTeJI c rpyrirroił KOCT€JIOB B CTl1_Jie 6apOKKO. 
B03,ll;BJ1I'HYThlX. OKOJIO 1700 ro.n;a no 06pa3ey BHeIIIHero BJ1,D;a KOCTeJia o. KaIIyD;:i:i
HOB B BapmaBe. 3TOT BHeIIIIIJ1ił BJ1,ll; 3,D;aHJ1H rrpOSIBJifleT Ilpl13HaKJ1 . II3JIJiaĄJ13HM-
311pyroru;ero 6apoKKO. B B11rpax JKJ1JIJ1m;a OTIIIeJibHJfKOB 6bIJIJ1 nocTpoeHbl no o6eMM 
CTOpoHaM aJIJie11, CXO,ll;HO:A no Harrpa.BJieHmo c rJiaBHO:tł OChlO KOCT€Jia. Taxo:A :yKJiap; 

npMMeirn:Jm B Ka.Ma.JI.D;OJDI B Rocca di Garda B liTaJIIDi; a B TIOJihIIIe B ąeTbi:pex ;n;py
rl1X c;rryqaHX. .n;o_ CJ1X nop B B11rpax coxpaHHJIOCh JIJ1IIIh T6JihKO O;!J;HO 1KKJIJ1IIJ;e 
OTIIIeJihHHKa. 

c ceBepoBOCTO'tJHO:ił CTOPOHhl KOCTeJia B03BhllIIaJiaCh MOH3CThlPCKRfl Tparre3HaH, 
Jf3 KOTOpo:tł yqeJieJI TOJihKO IOLKHbrtł cl>JIHreJih, IIOMeru;aIOru;J1tt ,ll;OM np11xo,n;cKoro CBH
rn;eHH11Ka. B IOLKHO:ił CTOPóHe BepxHe:tł Teppacbl CT0HJIJ1 3,ll;aHHH, 113 KOTO.phIX 0,lJ;HO 
npe,n;Ha3HaqeHO ÓhIJIO ,n;JIH noJih30BaBIIIJ1XCH 3,lJ;eCb noJKJ13HeHHO:A peHTOił 3HaTHbIX 
JIJ1Q. 3TJ1 o6'beKThl coe,n;HHeHbI 6bIJIJ1 nocpe,n;CTB-OM raJiepe11 c 60JihIII-J1M 3,ll;aHJ1eM, 

TiocTP()eHHbIM Ha IOJKHUM CKaTe B03Jie KOCTeJia. 3TJ1 ooopyJK€H'J1H 6bIJIJ1 pa3o6paHhI 
ew;e B KOHQe XIX BeKa. 

c 38JIIa,n;HiO:tł CTOpo"Hhl KOcTeJia pacnoJioJKeHO 6hJJIO_ 3,11ł8.HJ.ie c 6aIIIHeH. Ha - ero 
MeCTe B KOHQe XIX ·BeKa nOCTpOHJIH IILHpOKYIO JieCTHHQY. llpH rJiaBHOM no,n;'be3,n;e 
Ha .ceBeP03aII�O:tł CTOpoHe peKOHCTpyHpOBaJJ?J1 rrpe;auum ,D;OM rrpHBpaTłffiKa, a B0-
3Jie Hero B'be3,ll;Hhle BOpOTa. 'tJaco:ŚaH 63mHH 6bIJia IIOCTJ)OeHa IIpJf BOCTO'tJHOM Iq>ae 
nepxHefl: Teppachl Ha OCJ1 TPOIIJ1HKJ1 MeJK,Jl;y 1KJ1JIJ1lll;aMJ1 OTIIIeJihHJ1KOB. OIIOpHb1e 
cTeHI:i1 orroHChIBaJilf 8/4 xoJIMa. OH11 rro 6oJihIIIefl qacTH 6hlJIJ1 cHa6JKeHhI I1J1JiacTpaM11 
_J.{ Kor,n;a-TO noKphlThI IIITyxazypxo:A. 

BHrepCKaH KaMaJI,ll;OJIR OTJilf'tJaJiaCh rpoMa,n;HOCThlO IIOJIO:meaM J1 KOMII03HI:l;J1eti 
YKJia,n;a. Hep;IOJKMHHhie ,ll;OCTOMHCT'Ba o6HapYJK11BaeT oco6eHHO apx11TeKTypa KOCTeim. 

S U M M A R Y  

The seat of the Camaldolite monks at Wigry was erected in the 17th-18th century. 
The part of the complex of buildings that have been preserved up to now occupy 
the eastern section of the Wigry peninsula. It is supposed that a wooden hunting 
1odge was built at Wigry at the time of Grand Duke Witold of Lithuania. On the 
<>rder of King Władysław IV a new, larger manor house replaced the old building. 
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ln 1667 King Jan Kazimierz granted the place to the Camaldolites who wished to 
stay here. They first settled in the timber-built manor house and erected a wooden 
church, monastery and other buildings. By means of a causeway the former island 
was connected with the s.hore. In 1671 the fire consumed the wooden manor house 
and all the buildings erected by the monks, ineluding the church and monastery. Re
construction was soon undertaken and at the beginning a monastery and represent
ative and other buildings were erected on t\vo artlficially shaped terraces. The 
first hermitages were built in the south-east side o:f the lower terrace and then . ten 
other houses of this type were constructed on the eastern side of the upper terrace. 
The western side of the terrace was occupied by a churćh built between 1694 and 
1745. The ent'ire architectural project was accomplished in rnid-18th century. 'l'he 
bistory of the Camaldolite centre at Wigry ended, after more than one hundred 
years, with the political fall of the Pollsh state at the end of the 18th eentury. In 
1796 the Prus.sian Government confiscated the property of the monastery and in 1880 
the_.hermits were transferred to Bielany near Warsaw. At Wigry was established a 

bishopric and later on a pa.rish. The destruction of the complex of the Camaldolite 
buildlngs began in the middle of the 19\h century and owing to the First and Second 
World War it was complete, The reconstruction started as early as 1946. Up to now 
it was possible to reconstruct the church, a part of the farmer re!ectory which hous
ed the parish, one hermitage, the gatekeeper•s cottage, and the building in which the 
stairs leading- to the garden are placed. Sorne Works have been conducted in order 
to protect the breast walls fro:tn further ruin and a part of the walls underwent re
construction. 

The buildings existing at present represent only a small ·part óf the old complex 
which was built on a prolonged polygon consisting of two terraces. The upper terrace 
is situated 16 m over the lake and its eastern side i<> occupled by the hermitages 
while on the western side stands the church, probably designed by P. Putini. The 
elevation of the church is similar to that characteristic for the Palladian-Baroque 
churches erected about 1700, usually imitating the elevation of the Capuchin church 
in Warsaw. The hermitages at Wigry were erected on both sides of the alley design
ed along the main axis of the church. Such a design had been previously adopted 
in the Camaldolite centre at Rocca di Garda i.n Italy and it was followed in Poland 

, in four desings. Out of the former hermitages only one has been preserved at Wigry. 
On the north„east side of the cburch in the past existed the refectory out of 

which only the south vving, housing the paris� has been preserved. On the south 
side of the terrace other buildings stood one of which was inhabited by residents on 
pension. These objects were connected by a gallerY passage with a large building on 
the southern slope, near the church. These buildings were tom down towards the 
end of the l9th eentury. 

Oposite to the. western elevation of the church a building with a tower was 
situated, on the site of which wide stairs were built at the end of the 19th century. 
Ai the main gateway, on the north-west side� has been reconstructed the gate
keeper's cottage and the gate. The clock tower was built at the eastern edge of the 
upper terrace, on the axis of the path between the hermitages. The breaśt walls 
were enclo_sing three fourths of the hill. Equipped with pilasters tł_ley_ were plastered 
in the past. 

The complex of the Camaldolite buildings at Wigry distinguishes itself owing 
to the large size of the plan and its cOrnposiilon. The architectąre of the chtirch re-
presents particularly high artistic qualities. 



WoJCrECH TRZEBINSKI 

ROZWÓJ PRZESTRZENNY SUWAŁK OD NARODZIN OSADY 
PO OKRES AWANSU NA MIASTO WOJEWÓDZKIE 

IIpOC'J'PaHRO€ P0.3BHTHe �aJIJI OT Il03lłl1KHOBeHHH noce.n.eHHH BII;tOl.fh llP nerr-AtO,n,a 
IlOBb!llleHHH K BOeBO�CKOMy- ropo.izy 

The Urban Deyęlopment of Suwałki from the Time of the Settlement until 
its Becoming a Voivodship Town 

I. Wprowadzenie 

Dogodnym punktem wyjścia w badaniach nad rozwojem przestrzennym 
Suwałk jest stan z r. 1825, kiedy geometra Joachim Ł a p i ń s k i  na po
lecenie władz administracyjnych Królestwa Polskiego sporządzi! plan 
„sytuacyjno-restauracyjny" siedzib miasta w skali 1:1500. Plan wprawdzie 
zaginął, ale zachował się sporządzony przez tegoż geometrę rejestr pomia
rowy pt. „Rejestr wymiaru siedlisk stolicy {!] miasta wojewódzkiego Su
wałki województWle [!] augustowskim sytuowanego. Wymierzony i spisa
ny wedle dołączonego planu sytuacyjnego przez jeometrę dnia 5 listopada 
1825 roku"'· Pod tytułem widnieje podpis: „Joachim Łapiński mierniczy" 
i adnotacja inżyniera wojewódzkiego: „Sprawdzony przez rewizyą na 
gruncie i stosowność [!] do mapy przez Mierczyńskiego in{żyniera] d[róg) 
i spł[awów] w[ojewództwa] aug{ustowskiego] m[anu] p[ropria]" (ryc. 1). 
Dokument ten spisariy na 58 stronach dużego formatu wylicza wszystkie 
działki z podaniem ulicy (lub inaczej okre�onego miejsca), numeru działki, 
właściciel.a, sposobu użytkowania (plac zabudowany, plac pusty, ogród), 
szerokości frontu, powierzchni. Ponadto rejestr wylicza powierzchnię pla
ców publicznych i ulic, a także - dla terenu objętego linią okopów - po
wierzchnie dróg, cmentarzy (katolickiego, ewangielickiego i żydowskiego), 
pól miejskich, gruntów folwarku rządowego Papiernia, pastwisk, nienżyt
ków, bagien i wód. Dysponując szczegółowym planem pomiarowym z cza
sów późniejszych, nawet 'dzisiejszym, można by pokusić się o graficzne 
zrekonstruowanie rozplanowania miasta w roku 1825 łącznie z podziałami 
własnościowymi. Wobec braku takiego planu wypada ograniczyć się do 
opisania ówczesnej sieci ulicznej. 

Rejestr pomiarowy z 1825 r. wymienia: Rynek Stary, Rynek Nowy, 
ulice: Petersburską, Kowieńskie Przedmieście, Sejneńską, Królewiecką, 

1 AGAD, KRSW 51J42. 

[1751 
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Ryc. 1. Karta tytułowa rejestru pomiarowego do planu Suwałk z 1825 roku. 
Oryginał w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie KRSW 5042. 

Rybacką, Krętą, Zieloną, Jerozolimską, Gumienną, Utratę I, Utratę II, od
cinki traktów do Augusto�a, Raczek i Bakałarzewa oraz „dróżkę prywat
ną" (o powierzchni 215 stóp). Geometra nie wymienił zakładanej współ
cześnie ul. Krótkiej (Przechodniej2), a nazwą ul. Jerozolimskiej objął tak"'.' 
że biegnący w jej przedłużeniu Nowy Świat. 

· 

Trzeba dodać, że w niektórych przekazach źródłowych z doby konsty
tucyjnej Królestwa Polskiego ul. Petersburska zwana jest po dawnemu 
Młyńską, Kręta - Krzywą, Sejneńska - Wigierską, Gumienna - Starą 
Żydowską, a odcinek Krętej (między wlotem na rynek a gościńcem do Ba-

• kałarzewa) - Bakałarzewską. Ulica Kowieńskie Przedmieście do około 
1815 r. nosiła nazwę Załomka Koźleg6a. 

2 Zob. niżej str. 200. 
3 AGAD, KRSW 5041, zeznanie najstarszych mieszkańców Suwałk z 12.3.1821 r.  

Jeszcze w 1824 r.  część Kowieńskiego Przedmieścia nazywano niekiedy ul Załom
kowską (AGAD, KRSW 5042, „Wykaz starozakonnych mieszkających w najętych do
mach i po komornym ... "). 
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Wymienione place i ulice istnieją do dziś pod zmienionymi nazwami 

(ryc. 2), które identyfikuję w poniższym zestawieniu4• 

Z E S T A W I E N I E  NR l 

Lp. \ Nazwa w 1825 r. 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 

llf/':J.t. :__ 
_ _  

Stary Rynek 

Rynek Nowy 
ul. Petersburska 

(dawniej Młyńska) 

Kowieńskie Przedmie-
ście {dawniej Zał o-
mek Koi.li) 

ul. Sejneńska 

" Królewiecka 

" Rybacka 

„ Kręta albo Krzywa 

" Przechodnia 

ul. Zielona 
„ Jerozolimska 
„ Nowy świat 
„ Gumienna (dawniej 

Stara Żydowska) 
„ Utrata I 
„ Utrata II 

Nazwa w 1964 r. 

!Place Wolności i Mickiewicza, 
ul. Konopnickiej, odcinek ul. 
Kościuszki 

Rynek 
Odcinek ul. Kościuszki od mo

stu na Hańczy . do placu 
Wolności 

Odcinek ul. Kościuszki na pół
noc od placu Wolności 

ul. 22 Lipca 
Emilii Plater 

„ Kamedulska 
„ Gałaja 

Odcinek ul. Waryńskiego mię
dzy ulicami Kościuszki i Le
nina 

ul. Świerczewskiego 
„ Lenina 
„ Noniewicza 
„ 1 Maja 

„ Utrata Długa 
„ Utrata Zamoś� 

Niektóre z dzisiejszych ulic istniały w 1825 r. jako odcinki dróg tran

zytowych i lokalnych5 (ryc. 3): 
Dodajmy, że dzisiejsze ulice Wojska Polskiego i Nowotki są to odcinki 

szosy z Warszawy do Kowna, wybudowane ok. 1829 r. (ryc. 4). 
Porównanie dzisiejszego planu miasta z zestawieniami nr 1 i 2 po

zwala na wyciągnięcie wniosku, że w 1825 r. zasadnicze elementy obecne

go rozplanowania Suwałk były już prawie w całości ukształtowane. 

4 Nazwy ulic identyfikuję na podstawie planów fragmentów miasta z lat 1820-
-1837 w AGAD: KRSW 5041, 5042, 5044, 5047. 

5 Identyfikacja na podstawie map: 1) T e x t  o r  - S o t z m a n n, Topographisch 
Militii.rische Karte vom vormaligen Neu-Ostpreussen oder dem jetzigen Nordlichen 
Theil des Herzogthums Warschau nebst dem Russischen District ... 1 :155 OOO, Berlin 
1808; 2) Mapa Kwatermistrzostwa W.P. („Topograficzna karta Królestwa Polskiego") 
1:126 OOO, wydana w r. 1843 z datą 1839 r.; 3) Rosyjska mapa topograficzna 1 : 84 OOO 
(tzw. dwuwiorstówka); 4) Mapa topograficzna Polski 1:100 OOO, wyd. WIG. 

12 
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Z E S T A W I E N I E NR 1 
I 

Lp. 1 Droga w r. 1825 Ulica w r. 1961 
• 

1 I Odcinek traktu do Przerośli ul. Reymonta 
„ Reja 2 I do Jeleniewa 

3 do Bakałarzewa „ Bakałarzewska 
Buczka 4 

5 
6 
7 
8 

do Raczek 
do Sejn „ Armii Czerwonej 

drogi do Płociczna I " Utrata Zamość 
do Sobolewa „ Klasztorna 

Droga polna łącząca ul. Zieloną: „ Utrata Krótka 
z traktem do Sejn 

9 Droga, przy której prawdopodob- „ Polna 
nie położone były ogrody wa-

10 
1 1  

rzywne n a  lewym brzegu Hań-
czy, między szosą warszawską 
a drogą do Płociczna 

Droga przy stawie 
polna nad Hańczą na po

łudnie od traktu bakałarzew-
skiego, a na północ od stawu 

„ Zastawie 
„ Engelsa (dawniej 

Zarzecze Zielone) 

12 Droga nad Hańczą, na północ od „ Staszica 
traktu bakałarzewskiego 

II. W Rzeczypospolitej przedrozbiorowej .(do roku 1795)

Wieś Suwałki powstała w latach osiemdziesiątych XVII w. w północ
no-wschodniej części puszczy perstuńskiej, nad rzeką Czarną Hańczą, „na 
dąbrowie pustej", czyli porębie. Zało-Lycielem wsi był klasztor kamedułów 
na wyspie jeziora Wigry (fundacja 1667 r.), jeden z użytkowników leś
nictw królewskich, perstuńskiego i przełomskiego, w powiecie grodzień
skiin. W 1690 r. Suwałki są jeszcze „nowiną'', czyli wsią nowo założoną 
i liczą zaledwie 2 dymy8. W następnym dziesięcioleciu wieś szybko się roz
rasta, dzieląc się już w r. 1700 na Suwałki Wielkie i Suwałki Małe7• Po
dobnie rozbudowała się w drugiej połowie XVIII w. w okolicy Wigier wieś 
Jeziorki, z której powstały Jeziorki Wielkie i Jeziorki Małes, widocme pod 
tymi nazwami na mapie Kwatermistrzostwa W. P.9 Nazw Suwałk Wiel
kich i Małych po 1700 r. już w źródłach nie spotykamy, ponieważ obie te 
części wsi zostały wkrótce inkorporowane do lokowanego miasta. 

Suwałki powstały przy starym gościńcu z Grodna i Merecza przez Sej
ny do Przerośli i Królewca10. W obrębie wsi trakt ten wiódł późniejszą 

• 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". Praca zbiorowa pod red. 
J. A n t o  n i e  w i c z  a, Białystok 1963, str. 114-115; AGAD, Archiwwn Kameralne 
436, nr 30. 

1 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa..„ o. c., str. 134. 
1 J. W i ś  n i e  w s  k i, Dzieje osadnictwa .. „ o. c., str. 143. 
• „Topo2raficzna karta Królestwa.„", o. c. 
10 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa ... , o. c., str. 118, 35. 





Ryc. 4. Wycinek z mapy Kwatermistrzowstwa W. P. wydanej w 1843 roku. Wi

doczna główna arteria Suwałk na trasie z Warszawy do Kowna. Skala oryginału 
i reprodukcji 1 :126 OOO 
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ulicą Krętą, na co wskazuje jej krzywolinijna trasa, dostosowana do prze
biegu doliny Czarnej Hańczy. Przy ul. Krętej najprawdopodobniej znaj
dowały się, w całości lub przynajmniej w części, siedliska wsi. Jeszcze 
przed założeniem miasta odgałęziały się w Suwałkach od gościńca gro
dzieńska-królewieckiego dwie drogi, przekraczające tu w dwóch miejscach 
Hańczę: na południe do Augustowa i na wschód do folwarku kamedulskie
go Wólki, położonego przy gościńcu z Raczek do Bakałarzewa. Wiemy bo
wiem, że na przełomie XVII i �VIII w. jedną z dróg przecinających pusz
czę była droga augustowskall. Tędy zapewne jeździły z folwarku kame
dulskiego w Żywej Wodzie przez Suwałki i Augustów podwody ze zbożem 
do portu rzecznego w Tykocinie12• Drugą z wymienionych dróg, tj. do Wól
ki, wymienia dokument rozgraniczenia dóbr kamedulskich z 1726 r.13• 
Prawdopodobnie wszystkie drogi przebiegające przez wieś Suwałki łączy
ły się w pobliżu jej siedlisk na terenie późniejszego rynku. 

Pierwszym krokiem kamedułów wigierskich, �ierzającym do prze
kształcenia Suwałk w miasto, było wyjednanie przywileju A u g u s t  a II 
z dnia 16 kwietnia 1710 r. na targi i jarmarki we wsi Suwałkach14• Powo
łując się na ten dokument, kameduli wydali mieszkańcom Suwałk dnia 
3 grudnia 1715 r. przywilej lokacji miasta15. Nie omieszkali przy tym po
wołać się także na przywilej królewski z 18 lipca tegoż roku, ustalający 
granice ich dóbr w związku z długotrwałymi i zaciekłymi sporami klaszto
ru z administracją leśnictw królewskich o prawa do puszczy. W przywile
ju tym wśród wyliczonych imiennie osad, przyznanych kamedułom, figu
rują Suwałki już jako miasto16• Ostatnim aktem lokacji miasta był przy
wilej Augusta II z 2 marca 1720 r ., zezwalający na erygowanie miasteczka 
ze wsi Suwałk17, co pośrednio oznaczało potwierdzenie lokacji dokonanej 
przez klasztor w 1715 r., jeszcze bez formalnej aprobaty królewskiej. 
Aktom prawnym, powołującym do życia miasto, towarzyszyła rozbudowa 
Suwałk. Założono rynek, uregulowano stare ciągi komunikacyjne, prze
prowadzono kilka nowych ulic i powiększono liczbę działek siedliskowych. 

Rynek założono, jak nadmieniłem, prawdopodobnie w miejscu, gdzie 
zbiegały się drogi: do Sejn, Przerośli, Augustowa (Raczek) i Wólki (Ba
kałarzewa). W każdym bądź razie rynek stał się w XVIII w. punktem węz-

11 J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa.„, o. c., przypis 645. 
12 Por. J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa„., o. c., str. 117. 
13 AGAD, Archiwum Kameralne 438, „Kommissya wygraniczenia dóbr w. w. 

o. o. kamedułów„. anno Dni 1726 zaczęta". 
11 I. S p r  o g i  s, Indeks alfabetyczny miejscowości dawnego Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, cz. 1, Wilno 1929 str. 78. 
15 Tekst przywileju wyclrukował (niepoprawnie pod względem edytorskim) 

S. N o w a 1 ś k i, Monografia miasta Suwałk, Kraków 1880, str. 7-20. Odpis przywi
leju na podstawie innego przekazu w AGAD, KRSW 4762a, k. 228-232. 

18 AGAD, Metryka Koronna 410, k. 15�1614; J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osad
nictwa„ „ o. c., str. 136. 

11 AGAD, dokumenty miast, nr 4243. 
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Ryc. 5. Mapka tarasów górnej Hańczy w obrębie i w okolicy 
Sowałk 1, 2, 3 - tarasy Hańczy, 4 - taras sandrowy, 5 -
wyżyny, 6 - drumlininizacja. Według St. Pietkiewicza. 

Skala l :150 OOO. 

łowyrn komunikacji tranzytowej miasta. Wschódnią pierzeję i;>lacu prze
cinała ul. Sejneńska (obecnie 22 Lipca), którą wbiegały gościńce z Sejn 
(przez Wigry) i z Kalwarii (przez Okuniowiec), zachodnią - ul. Kręta ' 
(obecnie Gałaja}, która wiodła od przeprawy ruch z Bakałarzewa i Olecka. 
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Z południowo-wschodniego naroża rynku wybiegał gościniec do Augusto
wa (przez Poddubowo) z odgałęzieniem za Hańczą do Raczek, z naroża 
północno-wschodniego - dwie odnogi traktu do Filipowa, Przerośli i Kró
lewca (przez Krzywólkę i Bród): stara - ul. Rybacką (obecnie Kamedul
ską) i nowa - ul. Królewiecką (obecnie Emilii Plater), którą wytyczono 
zapewne równocześnie z założeniem rynku. N a tyłach działek położonych 
po wschodniej stronie ul. Królewieckiej wyprowadzono z północno
-wschodniego naroża rynku równoległą do niej, ślepą ulicę, dla której 
przyjęła się nazwa Załomka Koźlego. 

Odcinki wymienionych wyżej dróg widoczne są na mapie ekonomii 
grodzieńskiej z 1781 r.1s, a ich wloty do miasta odpowiadają „bramom" 
(rogatkom) poświadczonym źródłowo dla początków XIX w.: kalwaryj
skiej, filipowskiej, oleckowskiej i augustowskiej19• 

Rynek otrzymał kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 310 X 
190 ro. Z ogromnej powierzchni tego placu znaczną część, bo około 
1,8 ha, przeznaczono pod cmentarz grzebalny przy kościele, który wy
stawiono pośrodku rynkuso (ryc. 6). Ko.ściół, którego fundacja nastąpiła 
prawdopodobnie w 1 710  r., służył celom kultu już w kwietniu 1714 r.:n. 
Został więc wybudowany najpóźniej w roku poprzednim. 

Widoczne na planach rynku z lat 1820-182122 (ryc. 6, 7) nieregularne 
ukształtowanie północnej powierzchni placu wynikało zapewne z trud
ności jej wytyczenia na równej linii z tym odcinkiem drogi królewieckiej 
(przeroskiej), który otrzymał nazwę ul. Rybackiej . Możliwe, że rozwią
zaniu takiemu stała na przeszkodzie istniejąca już wówczas zabudowa. 

Klasztor zakładając miasto wybudował nad Hańczą, na lewym brzegu, 
przy drodze do Augustowa i Raczek, młyn wodny „jako potrzebny do 
mliwa miastu"23• Wtedy też zapewne urządzono na rzece zalew (później
szy staw) z groblą i upustem w celu spiętrzenia wody poruszającej koło 
młyńskie. Ulicy Młyńskiej, łączącej rynek z młynem, nadano dużą sze
rokość (ok. 32 m)24, najwidoczniej w przewidywaniu dużego ruchu ko
łowego. 

18 Mappa Ogulna Ekonomii JKMści Grodzieilskiey razem z przyległemi Leśni
stwami wziętey z Oznaczeniem wnętrznie i dokoła leżących Dobr Ziemskich... geo„ 
metrycznie sporządzona w roku 1781 (AGAD, zb. kart. nr 67-1). Mapę tę wykonał ko
mornik Markiewicz. 

1• AGAD, KRSW 5040, „Projekt Kasy Ekonomiczney miasta Suwałki.„ na roki 
[!] 1814/17". 

ao W. K ł a p  k o  w s k i, Duszpasterstwo i oświata w dobrach klasztoru kame
dułów wigierskich. Karta z historii kościoła ziemi suwalskiej, Sejny 1933, str. 11; plan 
rynku z r. 1820 wszyty do akt KRSW 5041 (AGAD); AGAD, KRSW 5042, rejestr po
miarowy z 1825 r. - Kościół ten został rozebrany w r. 1834 (AGAD, KRSW 5045, pi
smo Komisji Województwa Augustowskiego z 13.6.1834). 

ai W. K ł a p k o  w s k i, Duszpasterstwo„., o. c., str. 8-9. 
22 Plany w AGAD, wszyte do akt KRSW 5041 i 5042. 
23 S. N o w a l  s k i, Monografia .... o.c., str. 16; AGAD, KRSW 5043, k. 109. 
u Zob. wyżej przypis 22. 
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Ryc. 6. Plan rynku w Suwałkach (1820 r.) z naniesionym projektem przebudowy tego placu. Skala 
oryginału od 1 : 950, skala reprodukcji ok. 1 : 2500. Jedyny· z zachowanych planów pokazujący sytuację 

starego kościoła pośrodku rynku. Oryginał w Archiwum Gł. Akt Dawnych. KRSW 5041. 
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Ryc. 7. Projekt przebudowy rynku w Suwałkach z 1821 roku. Wariant II. Skala oryginału ok. 1 :950, 
skala reprodukcji ok. 1 : 2500. Oryginał w Archiwum Gł. Akt Dawnych. KRSW 5042. 
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Ryc. 8. S u w a ł k i. Bóżnica z r. 1821 przy dawnej ul. Jerozolimskiej 
(obecnie nie istniejąca). Stan. z 1951 roku. 

Przywilej lokacyjny z 1715 r. mówi o ulicach „bliższych rynku" i dal
szych25. Bliższe już wymieniłem. Do dalszych trzeba zaliczyć: Krętą, Zie
loną i Żydowską. Krętą uważam za naJstarszą ulicę Suwałk. Żydowska 
(obecrue 1 Maja), wymieniona w przywileju lokacyjnym26, niewątpliwie 
powstała w okresie lokacji miasta jako ulica przeznaczona dla Żydów. 
Zielona (obecnie Swierczewskiego) może pochodzić jeszcze z czas0w 
przedlokacyjnych. Kto wie, czy me tu właśnie mieściły się siedliska Su
wałk Małych. 

Klasztor przywilejem lokacyjnym wyznaczył „na osiadłość ... miasta" 
trzysta placów pod zabudowę mieszkaniową, ogrody, browary i gumna27• 
W roku 1825 według ówczesnego rejestru pomiarowego było na lewym 
brzegu Hańczy 510 działek (w tym 276 zabudowanych), na prawym -

218 (w tym 59 zabudowanych)28. Możliwe, iż owe trzysta placów loka-
. cyjnych leżało wyłącznie na lewym brzegu Hańczy. W każdym bądź razie 

siedliska i ogrody lewobrzeżne, rozłożone na drugim tarasie Hańczy, już 
w okresie lokacji miasta zajmowały ten sam teren, co w 1825 r. Na północ 
sięgały aż po 5-7 metrowy stopień, oddzielający taras drugi od następ
nego29. Od południa i zachodu grarucę wyznaczało wielkie zakole Hańczy, 
a ściślej - wąski pas łąk i bagien na dolnym, zalewowym tarasie30 (ryc. 5). 

25 S. N o w a l  s k i, Monografia ... , o. c., str. 10. 
2s Tamże, str. 17. 

· 

27 Tamże, str. 10. 
21 AGAD, KRSW 5042. 
29 Por. S. P i e  t k i e  w i c z, Pojezierze Suwalszczyzny zachodniej. Zarys morfo· 

logii lodowcowej, „Przegląd Geograficzny", t. 8 (1928), str. 188-190. 
30 Bagno „tatarakowe" nad Hańczą, poniżej dawnego magazynu furażowego, wi· 

doczne jest na planach z 1822 r. (AGAD, zob. kart. sygn. AG, teka 2, nr 1934 i 1937). 
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Od wschodu siedliska i ogrody dzieliła od pól miejskich droga, której 
trasą biegnie dziś ul. Utrata Długa31 (ryc. 9). 

Spis dymów powiatu grodzieńskiego z 1794 r., oparty prawdopodobnie 
na danych z doby Sejmu Czteroletniego, podaje dla Suwałk liczbę 187 dy
mów chrześcijańskich21• Ponieważ w tym czasie Żydów w Suwałkach 
jeszcze nie było (o czym niżej), liczba ta odnosi się do całości zabudowy 
mieszkaniowej. Skupiała się ona przy rynku i ulicach: Młyńskiej, Zielo
nej, Królewieckiej, Rybackiej i Krętej33. Ulica Sejneńska pełniła funkcje· 

wy�ącznie komunikacyjne, łącząc rynek z gościńcami do Sejn i Kalwarii34• 
Załomek Koźli był ślepą ulicą, gdzie domy stały tylko u jej wylotu na 
rynek. N a pozostałej długości była to ulica typowo gospodarcza, ze sto
dołami, chlewami i stajniami właścicieli działek zabudowanych domami 
od ul. Królewieckiej35. . 

Osobnego omówienia �J7lllaga ul. Żydowska. Przywilej lokacyjny 

z 1715 r. zezwalał żydom na osiedlanie się w mieście i swobodny handel 
w rynku podczas targów i jarmarków, ale ostrzegał, że żaden żyd 
„ ... w rynku domostwa ani placu mieć nie może i nie powinien" i że ży

dzi mogą mieszkać ,;„. tylko na osobliwych placach swych i ulicy Żydow
skiej zwanej"36• Rygory te zrażały Żydów do osiedlania się w Suwałkach. 
Opis parafii suwalskiej z roku 1791 stwierdza: „Szkoły żydowskiej (bóż
nicy] ani Żydów w miasteczku i po wsiach do ojców kamedułów należą
cych nie masz"3'r. Również H o 1 s c h e, · urzędnik pruskiej kamery bia
łostockiej, w opisie geograficzno-statystycznym Prus Nowowschodnich 
(opracowanym w latach · 1797-1799) informuje czytelników, że w Su
wałkach nie ma ludności żydowskiej:ia. W rejestrze pomiarowym z 1825 r. 
ul. żydowska figuruje pod nazwą ul. Gumiennej, a na planie z r. 1823 jest 
opisana jako „ ... ulica stara Żydowska, z obu stron której są stodoły". Na
suwa się więc wniosek, że również w XVIII w. wbrew pierwotnemu prze
znaczeniu miała charakter wyłącznie ulicy stodolnej. Niezasiedleniem 
ul. Żydowskiej tłumaczy się olbrzymia głębokość (480 m) działek we 
wschodnim bloku przyrynkowym. Charakterystyczne jest też, że bieg-

n. Plan z projektem rozparcelowania terenu przy ul. Sejneńskiej (w AGAD, wszy
ty do a·kt KRSW 5042) z 1823 r. · 

32 Tabella dymów rolniczych w powiecie Grodzieńskim znajdujących się ostatnią 
taryfą zajętych, do wybrania rekrutów podług niey dla wiadomości Kommisyi Po
rządkowey SPorządzona roku 1794 miesiąca maja 25 dnja (w zbiorze luźnych druków 
z okresu insurekcji kościuszkowskiej, Biblioteka PAN w Kórniku, sygn. 35329). · 

33 AGAD, KRSW 5041, „Specyfikacja bydła w mieście Suwałkach z ulicy Krzy
wej, Rynku, z ulicy Królewieckiej i Przedmieścia Kowieńskiego na rok 1819", „De„ 
sygnacja bydła na ulicy Zielonej i ulicy Petersburskiej". 

34 Ulica Sejneńska zaczęła się zabudowywać dopiero w dobie konstytucyjnej 
Królestwa Polskiego (zob. wyżej przypis 31). 

35 AGAD, KRSW, 5041 zeznania najstarszych mieszkańców Suwałk z 12.3.1821 r. 
Js S. N o w a 1 s k i, Monografia„., o. c., str. 17. 
i7 W. K ł a p  k o  w s k i, Duszpasterstwo ... , o. c., str. 19. 
31 A. C. H o 1 s c h e, Geographie und Statistik von West- Siid- und Neu-Ost

preussen, t. 1, Berlin 1800, str. 443. 
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Ryc. 9. Plan fragmentu Suwałk z Nowym Rynkiem, ul. Jerozolimską ul. starą 
1 : 5000. Oryginał w Archiwum Gł. Akt Dawnych. KRSW 5042. 
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nące w ich przedłużeniu działki między Żydowską i Utratą Długą należały 
do tych samych właś!=icieli39 (ryc. 9). 

Przywilej lokacyjp.y nakazywał mieszczanom stawiać budynki „wed
ług linii pomiemiczet•o. Mamy pośrednie dowody, że zarządzenie to było 
przestrzegane. Mianowicie na planach rynku z lat 1820-1821 widzimy, 
iż domy drewniane, niewątpliwie pochodzące częściowo z XVIII wieku, 
stoją wraz z nowszymi domami murowanymi w równych liniach zabu
dowy41. Aż do końca rządów kamedulskich zabudowa miasta była drew
niana, nie wyłączając kościoła i ratusza. 

Kościół, 29-metrowej długości, miał jedną wieżę, na której według 
inwentarza z 1797 r. był umieszczony zegar42• Do parafii (utworzonej 
w 1788 r.) należał szpital, czyli przytułek na 6 osób. Własny budynek 
miała szkoła, w której uczyły się_dzieci mieszczan i okolicznych chłopów, 
a nawet szlachty43. Ratusz, wolno stojący pośrodku rynku, mieścił „izbę 
sesjonalną" i karczmę klasztornąu. Ponadto do klasztoru należała karczma 
zwana Rogówką•5, która stała na rogu rynku i ul. Młyńskiej46• W pabliżu 
młyna wodnego, również własności klasztornej, przy gościńcu do Raczek 
znajdowały się zabudowania folwarku kamedulskiego Papiernia47• 

Suwałki po lokacji miasta nie utraciły bynajmniej charakteru osady 
rolniczej. Co więcej, areał użytków rolnych znacznie wzrósł. Starzy 
mieszkańcy, zwolnieni z pańszczyzny i kreowani na „panów mieszczan"48, 
zostali w posiadaniu swoich gruntów. Równocześnie dla wszystkich miesz
kańców - zarówno starych, jak i nowo osiedlających się - klasztor 
wyznaczył dąbrowę do wykarczowania w niej 83 włók roli (1803 ha), 
dwa uroczyska o lepszej glebie na Czarnej Ziemi i nad Jeziorem Krzy
wem do wyrobienia 300 morgów (217 ha) pod uprawę jęczmienia, wresz
cie łąki na kilku uroczyskach w puszczy49. Przypuszczalnie mieszczanie
-rolnicy z czasem wydarli puszczy więcej gruntów, niż to przewidywał 
przywilej lokacyjny. :Prawdopodobnie część tej ziemi zostaia zajęta na 
grunty folwarku Papiernia, założonego przez kamedułów około roku 

" Zob. wyżej przypis 31. 
40 S. N o w a 1 s k i, Monografia ... , o. c., str. 14. 
41 Zob. wyżej przypis 22. 
tz W. K ł a p  k o  w s k i, Duszpasterstwo ... , o. c., str. 10-1 1; AGAD, KRSW rn4 l ,  

plan rynku z 1820 r. 
43 W. K ł ap k o w s k i, Duszpasterstwo .. „ o. c., str. 19-20. 
u AGAD, KRSW 5040, „Porównanie etatu na rok 1810/14 z etatem na roki [!] 

1814/17", „Etat Kasy Ekonomicznej ... na lata 1810-14". 
45 AGAD, KRSW 5041, ,,Stan Kasy Ekonomicznej ... od 15 maja 1819 do dnia 

31 grudnia 1820 r.": „za sprzedai karczmy ratusz zwanej". 
4• AGAD, KRSW 5041, pismo KWA z 21.8.1820 r.; plan rynku z r: 1821, wszyty 

do akt KRSW 5042. 
47 AGAD, KRSW 5042, rejestr pomiarowy z 1825 r. 
ta S. N o w a 1 s k i, Monografia ... , o. c., str. 8, 14. 
u S. N o w a l s ki, Monografia .. „ o. c„ str. 11. Przyjmuję wielkość włóki cheł

mińskiej w Wielkim Księstwie Litewskim = 21, 72 ha (E. S t a m m. Miary po
wierzchni w dawnej Polsce, Kraków 1936, str. 17). 
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Ryc. 10. S u w a ł k i. Dom przy ul. Kościuszki nr 45, pochodzący z doby konsty
tucyjnej Królestwa Polskiego. 

1747so. U schyłku XVIII w. łączna powierzchnia gruntów mieszczańskich 

i folwarcznych wraz z siedliskami i ogrodami mieszczan oraz rynkiem 

i ulicami wynosiła zapewne tyle, co w 1914 r. powierzchnia miasta w gra- · 

nicach administracyjnych, tj. 3877 has1. 

Miasteczko stanowiło ośrodek głównego kompleksu dóbr kamedul

skich, który rozciągał się po obu stronach Czarnej Hańczy i wokół jeziora 

Wigry112 i zajmował powierzchnię około 300 km2 W dobie lokacji miej

skiej Suwałk obszar ten był jeszcze słabo skolonizowany, obejmował bo

wiem zaledwie 11  osad wiejskich53• W następnych jednak dziesiątkach 

lat akcja kolonizacyjna, prowadzona wytrwale przez klasztor wigierski, 

uczyniła duże postępy i w puszczy powstawało coraz więcej nowych wysp 

osadniczych. Ilość wsi kamedulskich na zapleczu miasta wzrosła do 29 

50 Data według J. W i ś  n i e  w s k i e g o, Dzieje osadnictwa ... o. c„ str. 139. 
51 „Statystyka Polski", ser. B, z 14, wyd. GUS, Warszawa 1933, str. 24. 
52 J. W i ś n i e  w s  k i, Dzieje osadnictwa ... , o. c., str. 118, 135, 136; mapa ekono

mii grodzieńskiej z 1781 r. (zob. wyżej przypis 18). 
53 Były to wsie: Magdalenowo, Burdyniszki, Żywa Woda, Biała Woda, Krzywól

ka, Samie, Okuniowiec, Płociczno, Kuków oraz osady rudników: Ruda Gabrycha 
(później wieś Gawrych-Ruda) i Ruda Płyt (później wieś Maćkowa Ruda); ponadto do 
klasztoru należały: cegielnia Krasne (później wieś) i karczma Ossowa (później rów
nież wieś). Zob. J. W i ś  n i e  w s k i, Dzieje osadnictwa ... , o. c., str. 1 15, 136, 119. 
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Ryc. 11. S u  w a ł k i. Zabudowa o charakterże wiejskim przy ul. Gałaja, dawniej 
Krętej albo Krzywej. 

w roku 1745 i do 39 w roku 178154• Ku Suwałkom ciążyły też pobliskie 

wsie królewskie : od południa i wschodu Poddubowo; Zielone Królewskie, 

Przebród, Trzciane, Korkliny i Korobiec (wszystkie. włączone do parafii 

suwalskiej}55, a od północy - część wsi późniejszego klucza turowskiego, 

zanim podskarbi T y z e n h a u z stworzył dla nich maleńki ośrodek 

miejski w Jeleniewie (lokacja między 1773 a 1782 r.)56• 
W miarę rozwoju Suwałk i postępów kolonizacji wiejskiej w ich oko

licy - zwiększała się rola miasta jako ośrodka wymiany. Swiadczy o tym 

wzrost liczby jarmarków. Przywilej lokacyjny z 1715 r. przewidywał ich 

trzy, przywilej Augusta II z 1720 r. ·_ cztery. Na przełomie natomiast 

XVIII i XIX wieku odbywało się w Suwałkach już osiem jarmarkówS7 • 

Pod koniec rządów kamedulskich, który przypada na rok 1796, Suwałki 

miały 208 dymów58, co odpowiada Śzacunkowo liczbie 1150 mieszkań

ców. 

54 K. O. F a  1 k. Wody wigierskie i huciańskie, t. II, Lund 1941, str. VII: 1, 2. 
• 55 W. K ł a p  k o  w s k i, Duszpasterstwo„„ o.c„ str. 15. 

58 J. W i ś n i e w s k i, Dzieje osadnictwa„., o. c„ str. 144; W. T r z e b i ń s k i, 
Działalność urbanistyczna magnatów i szlachty w Polsce XVIII wieku, Warszawa 
1962, str. 20, 24. 

57 AGAD, KRSW 5040, Rachunek roczny„. od 1 marca 1807 do 1 marca 1808. 
58 AGAD, ASK 56, nr 8, k. 117.
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III. Po trzecim rozbiorze i w dobie Księstwa Warszawskiego 

(1795-1815) 

Po upadku Rzeczypospolitej Suwałki znalazły się pod panowaniem 
pruskim, na terenie utworzonej przez zaborcę prowincji „Prusy N owo
wschodnie".  Wskutek konfiskaty dóhr kościelnych w zahorze pruskim 
miasto przeszło w 1796 r. na własność rządu59, a rok później przy zapro
wadzeniu nowego podziału administracyjnego stało się siedzihą powiatu 
wigierskiego'°. Powiat ten, jeden z największych w departamencie bia
łostockim, sięgał od starej granicy pruskiej aż po Niemen, obejmując 
następujące miasteczka i wsie parafialne : J anówkę, Raczki, Szczebrę, 
Liszków, Lejp1my; Wiejsieje, Sejny, Krasnopol, Magdalenowo (Wigry), 
Suwałki, Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Kaletnik, Łoździeje, Święto 
J eziory, Sereje, Mirosla w, Metele, Puńsk, Przerośl i Wiżajny"1. Władze 
pruskie ulokowały też w Suwałkach jeden z dwóch sądów niższych po
wi�tu wigierskiego'', zreorganizowały zarząd miejski i miańowały bur
mistrzem Niemca63. Zakwaterowały również w mieście szwadron huzarów 
w sile około 150 ludzi64• Urządziły także stację poczty listowej i pasa
żerskiej do Królewca (przez Raczki, Olecko, Gołdap, Gąbin oraz przez 
Sejny, Wyłkowyszki, Gąbin) i Białegostoku (przez Sejny, Sopoćkinie, 
Dąbrowę i Sokółkę)" .  

Przed rokiem 1807, prawdopodobnie w czasach pruskich, zbudowano 
gościniec z Suwałk do wsi Prudziszki•• (ryc. 3). Wytyczony w linii prostej, 
skracał on znacznie drogę do Jeleniewa, skąd prowadziły trakty do Kal
warii przez Lubó':" ·i do Władysławowa przez Wiżajny. Gościniec ten, 
zwany „jeleniewskim", wyprowadzono z miasta w przedłużeniu Załomka 
Koźlego, który w ten sposób stal się ulicą wylotową, o dużym nasileniu 
ruchu podczas jarmarków67• Prawdopodobnie na czasy pruskie przypada 

59 AGAD, KRSW 5040, pismo Dyrekcji Generalnej Dóbr Rządowych z 17.3.1818 r.; 
W. K ł a p  k o  w s  k i, Duszpasterstwo ...  , o. c.; str. 20. 

60 Novum Corpus Constitutionum ... , t. 10, str. 1242. 
61 A. C. H o  1 s c h e, Geographie ... , o. c., str. 437--444; AGAD, Rada Stanu Księ-

stwa Warszawskiego, akta spraw 212, k. 6 nlb, 48. 
s2 Novum Corpus ... , o. c., t. 10, str. 1374. 
63 A_GAD, KRSW 5040, zeznanie b. burmistrza W. O s  i p o  w i c z  a z 19.5.1815 r. 
64 A. C. H o  1 s c h e, Geographie ... , o. c., str. 408, 443. 
65 D. F. S o t  z m a  n n, Handbuch zum Gebrauch der neuen Generalk:arte von 

Ost-, West-, Stid- und Neu-Ostpreussen ... , Berlin 1799, str. 326, 305, 262, 321, 316, 
228, 273; D. F. S o t  z m a  n n, General Karte von Ost-, West-; Sild- und Neu-Ost
preussen .. „ 3 Auflage, Berlin 1800; I. H e y  m a  n n, Postkarte von Deutschland und 
den angraenzenden Laendern, 3 Auflage, 1808. • 

66 T e x t  o r  - S o t  z m a  n n, Topographisch Militi:irische Karte ... , o. c.; drogi tej 
nie ma na mapie ekonomii grodzieńskiej z 1781 r. (zob. wyżej przypis 18). 

67 AGAD, KRSW 5040, „Projekt etatu Kasy Ekonomicznej miasta Suwałk „ .  na 
roki [!] 1814/17 z 2.1.1817 r„ idzie wymienione są dochody z „wjezdnego" bramami: 
oleckowską, filipowską, jeleniewską, augustowską, kalwaryjską. 
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przeniesienie cmentarza grzebalnego z rynku za Hańczę, na teren położony 
przy gościńcu do Bakałarzewa". 

Dla potrzeb wojska Prusacy budowali w miastach garnizonowych 
Prus Nowowschodnich magazyny furażowe, stawiane na jedną modłę 
w tak zwany mur pruski. W Suwałkach magazyn taki stanął na skraju 
drugiego tarasu Hańczy, w najbliższym sąsiedztwie rynku, przy uliczce.  
wyprowadwnej z jego południowo-zachodniego naroża69. Był to jedyny 
budynek rządowy, jaki Prusacy postawili w mieście. 

Brakowi wygodnych lokali w małych miastach na kwatery oficerskie 
i żołnierskie oraz na mieszkania dla urzędników i oficjalistów starały się 
władze pruskie zaradzić przez popieranie budownictwa prywatnego. Oso
bom przystępującym do wznoszenia domów - bądź murowanych, bądź 
drewnianych o konstrukcji szachulcowej i ogniotrwałym pokryciu da
chu - przyznawano zasiłki w wysokości od 20•/• do 33•/• kosztów bu
dowy70. W Suwałkach z zasiłków tych korzystali głównie, jeśli nie wy
łącznie, Niemcy na służbie rządowej i Żydzi71• W ćzasach pruskich i w 
pierwszych latach Księstwa Warszawskiego przybyło miastu ok. 25 do
mów, w tym 6 murowanych'lll. 

Po ukazaniu się w 1802 r. edyktu znoszącego w całym zaborze prus
kim wszelkie ograniczenia w osiedlaniu się ludności źydowskiej po mia
stach" napłynęli do Suwałk z okolicznych wsi i miasteczek pierwsi Żydzi. 
Osiedlali się oni przy rynku i w jego sąsiedztwie74• Według spisu ludności, 
sporządzonego po upadku rządów pruskich, było w Suwałkach 44 Żydów 
na ogólną liczbę 1 265 mieszkańców'5 • 

• 

• • 

W czasie wojny 1806-·1807 r. Suwałki zostały wyzwolone spod pano
wania pruskiego dopiero po rozejmie tylżyckim". W pierwszych dniach 

613 W rachunkach miasta za okres od 1.6.1807 do 1.6.1808 wymieniony jest czynsz '-

za ogród pod cmentarzem (AGAD, KRSW 5040). 
69 A. C. H o 1 s c h e, Geographie ... , o. c„ str. 409, 443; plan r:ynku z r. 1821� 

v.�szyty do akt KRSW 5041 (AGAD). Prawdopodobnie do uliczki prowadzącej z ryn
ku do magazynu furażowego odnosi się wzmianka w rachunkach miasta za okres od 
1.6.1807 do 1.6.1808 (AGAD, KRSW 5040) o ulicy Nowej, .Przy której stała studnia, 
wówczas reperowana. 

71l R. S c h m i d t, St3.dtewesen und Bilrgertum ią Neuostpreussen, „Altpreussi-
sche Monatsschrift", t. 50 (1913), str. 320. . 

71 R. S c h m i d t, Stiidtewesen .„, o. c .• str. 324; „Ą.GAD, KRSW 5040, pismo W. 
O s  i p o w  i c z  a z 18.3.1815 f zeznanie tegoZ z 19.5.1815 r.; KRSW 5042, "W'yka.z z r. 1824 
nieruchomości żydowskich z datami ich nabycia. 

72 W r. 1796 było 208 dymów {zob wyźej str. 191), w r. 1810 - 233 domy (zoh. 
niżej str. 204). 

7J Novum Corpus.„, o. c., t. 11, str. 763--766. 
'14 A. C. H o 1 s c h e, Geographie ... , o. c.� str. 443; AGAD, KRSW 5042, wykaz 

nieruchomości żydowskich z 1824 r. 
75 H. G r  o s  s m a  n, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego 

na podstawie spisów ludności 1808 i 1810 r., Warszawa 1925, str. 102. 
78 J. S t a s z e w s k i, Wojsko polskie na Pomorzu w r. 1807, Gdańsk 1958, 

str. 278. 

13 
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lipca 1807 r. 6 kompanii piechoty pruskiej wycofało się z Suwałk na Bia
łystok, a miasto zajął oddział kawalerii polskiej z dywizji gen. Z a
j ą c z k a, po czym stanął tu kwaterą marszałek M o r  t i e  r77. 

W połowie sierpnia przybyli do Suwałk pełnomocnicy Komisji Rządzą
cej, Dominik K u c z y ń s k i i Michał S t a r z e  ń s k i. Przyjęli oni 
przysięgę od nowego, polskiego burmistrza miasta, Wincentego O s i  p o
w i  c z  a i ustanowili Izbę Wykonawc7.ą jako tymczasowy organ władzy 
administracyjnej dla powiatu wigierskiego i tej części powiatu dąbrow
skiego, która przypadła Księstwu Warszawskiemu73. 

Dekretem z 19 grudnia 1807 r.  o tymczasowym podziale administra
cyjnym Księstwa Warszawskiego siedziba pow. wigierskiego (później 
przemianowanego na sejneński) została przeniesiona z Suwałk do Sejn'•>, 
gdzie obs·zerny gmach dawnego klasztoru dominikańskiego zapewniał wła
dzom lepsze warunki lokalowe. Pół roku później na mocy dekretu z 6 maja 
1808 r. Suwałki z częścią pow. wigierskiego weszły w skład powiatu 
dąbrowskiego z siedzibą w Augustowie••-

Doba Księstwa Warszawskiego, choć na razie przyniosła Suwałkom 
utratę funkcji ośrodka administracyjnego w skali powiatu, przygotowała 
jednak grunt pod późniejszy awans miasta na siedzibę władz administra
cyjnych i sądowych II instancjL Jak wiadomo, w 1807 r. z przyznanej 
Księstwu części departamentu białostockiego utworzono departament 
łomżyński. Wielcy właściciele ziemscy i dzierżawcy dóbr narodowych 
z czterech powiatów, zwanych litewskimi (mariampolskiego, kalwaryj
skiego, sejneńskiego i dąbrowskiego), nigdy nie pogodzili się z myślą, że 
mają na stałe podlegać władzom administracyjnym i sądowym w dalekiej 
i obcej im Łomży'" · Początkowo, w latach 1807-1809, żądali oni uloko
wania siedziby departamentu w Sejnach82• Rząd nie chciał się na to zgo
dzić z różnych względów, o których informuje m.in. następujący frag
ment protokołu sesji Rady Stanu z dnia 19.9.1807 r. 

„Minister spraw wewnętrznych zwracając komunikowaną sobie z sesji 
5 września notę radców departamentowych łomżyńskich, podaną o prze-

77 AGAD1 KRSW 5040, zeznania C h o m s k i e  g o  i l'.I a k o w s k i e g o  z 20.3. 
1815 i pismo O s i p o w i e z a  z 18.3.1815 r. 

7s R. Z u r  k o  w a, Z dziejów organizacji departamentu białostockiego w 1807 r . •  

„Rocznik Białostocki", L II (1961), str. 316, 322; AGAD, KRSW 5040, podanie O s  i
P o w i c z  a z 10.11.1813 i zeznanie tegoż z 19,5,1815 r. 

19 „Dziennik Praw" Księstwa Warszawskiego, t. 1, str. 25. 
80 ,,Dziennik Praw" Księstwa Warszawskiego, t. 1, str. 64-65; AGAD. Rada Sta

nu Księstwa Warszawskiego, akta spraw 212, k . .  5�7 nlb. 
e1 W. T r z e b  i ń s k i  i A. B o r k i e w i c z, Podziały administracyjne Kró

lestwa Polskiego w okresie 1815-1918 r., Warszawa 1956, „Dokumentacja Geogra
ficzna", z. 4, str. 7-8. 

82 M, R o s t w o r o w s k i, Materiały do· dziejów Komisji Rządzącej z r. 1807, 
Kraków 1907, str. 437 n; Protokoły Rady Stanu Księstwa \Varszawskiego, vvyd. 
B. P a  wł o w s k i, t. l, cz. 1, Toruń 1960, str. 53, 57, 58, 313; R. ż u r  k o  v,;: a, Z dzie
jów organizacji„., o. c„ str. 322; AGAD. Rada Stanu Księstwa Warszawskiego, akta 
spraw 135, k. 16--17 v. 
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niesienie władz departamentowych z Łomży do Sejnów, daje swoją opinię 
przeciwpą temu żądaniu, co się tycze władz administracyjnych, przekła
dając, jak wielu by to podlegało trudnościom. Wystawia przytem, że v·ry
!ożone już zostały dość znaczne koszta na reperacją domu rządowego 
w Łomży dla umieszczenia w nim magistratur i że, aby tylko stała ich 
lokalność dla tego miasta zapewnioną była, wkrótce by tam powstały wy
godne domy na mieszkania urzędników i oficjalistów. Czyoi nadto uwagę, 
iż miasto Łomża jest bliższe stolicy, lecz nad rzeką spławną, przez co 
w każdym względzie łatwiejsza i prędsza z rządem komunikacja, a w 
przypadku ościennej wojny nie tak prędko przez położenie swoje może 
być odcięte, jak powiaty litewskie. Uważa dalej, iż obywatele w każdym 
powiecie mają władzę, do której się udawać mogą bez potrzeby jeżdżenia 
do prefekta; mając w powiatach kasy nie potrzebują częstej komunikacji 
z dyrektorem Skarbu, a intendencja dóbr narodowych tylko z dzierżaw
cami tych dóbr ma do czyoienia. Co się zaś tycze sądownictwa, wnosi, 
iż gdy z tym najwięcej stosunków mają obywatele, możnaby, jeżeli się 
to ministrowi sprawiedliwości zdawać będzie, przeznaczyć jednemu wy
działowi trybunału pierwszej instancji lokalność w którym mieście z po
wiatów litewskich. Z podanych przez prefekta planów trzech miast naj
dogodniejszym zdaje się ministrowi spraw wewnętrznych miasteczko 
Suwałki, lecz gdy radcy departamentowi bardziej życzą Sejnów, które 
z rzeczy samej bliższe jest środka powiatów litewskich, minister skłania 
się do ich żądania widząc, iż część tamecznego gmachu bez szkody liceum, 
na które jest przeznaczone, odd'zielona być może dla wydziału trybuna
łu"""· Rada Stanu zaaprobowała to stanowisko min. Ł u s z c z e w s  k i  e
g o, polecając mu równocześnie, by wspólnie z ministrem sprawiedliwości 
przygotował projekt do ąekretu o przeniesieniu jednego wydziału try
bunału z Łomży do Sejn, natomiast sprawa przeriiesienia p·refektury 
upadła. „Litwini" nie dali jednak za wygraną. W 1810 r. ponowili swe 
żądania, wysuwając alternatywę ulokowania siedziby departamentu 
w Sejnach lub w Suwałkach, a w 1811 r. opowiedzieli się już jednoznacz
nie za SuwałkamiM. Tę zmianę stanowiska podyktowały zapewne rachuby, 
że łatwiej będzie przeforsować „kandydaturę" Suwałk - jalło położonych 
bliżej Warszawy - niż Sejn. W istocie sprawa przybrała dla „Litwinów" 
pomyślny obrót. Znaleźli oni bezpośrednią drogę do króla i wyjednali 
u niego dekret z 20 listopada 1811 r„ który polecał ministrowi spraw 
wewnętrznych ustalenie terminu przeniesienia . władz departamentowych 
z Łomży do Suwałk po uprzednim porozumieniu się z Radą Departamen
tową co do przygotowania w Suwałkach odpov;,iednich lokali na koszt 

83 AGAD, Rada Stanu Księstwa Warsza'iN-skiego, protokoły sesji 86 sz, k. 
105v�l06. . 

1H AGAD, Rada Ministrów Księstwa War"szawskiego1 akta spraW 160, k. 3, 37, 2-0� 
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�ainteresowanych obywateli ziemskich. Równocześnie dekret polecał 
temuż ministrowi opracować projekt włączenia południowej części de
partamentu łomżyńskiego do departamenów sąsiednich85• Na to z kolei 
nie chcieli się zgodzić pr�.edstawiciele powiatów łomżyńskiego, tykociń
skiego i biebrzańskiego. Żądali oni pozostawienia siedziby departamentu 
w Łomźy lub w najgorszym razie przeniesienia do Augustowa jako miasta 
leżącego na pograniczu dwóch regionów: mazowiecko-podlaskiego i litew
skiego86. W tej sytuacji dekret o przeniesieniu władz departamento\1--ych 
do Suwałk uległ 13 lutego 1812 r. zawieszeniu87. W kwietniu referendarz 
Maksymilian L e w i c k i, jako komisarz delegowany do departamentu 
łomżyńskiego, otrzymał polecenie zbadania całej sprawy na miejscu"". 
Spełniwszy to zadanie Lewicki na sesji Rady Stanu w dniu 30 maja opo
wiedział się za przeniesieniem stolicy departamentu z Łomży do Suwałk"9• 

Wybuch wojny, a następnie okupacja Księstwa Warszawskiego przez 
wojska rosyjskie zahamowały dalszy bieg spra\1--y, Stanie się ona znowu 
aktualna po ustanowieniu Królestwa Polskiego. 

IV. Doba komtytucyjna Królestwa Polskiegó (181 5-1830) 

Z utworzeniem Królestwa Polskiego pod berłem cesarzy rosyjskich 
nabrały dużego znaczenia szlaki łączące Warszawę z Petersburgiem. 
Między obydwiema stolicami uruchomiono regularną komunikację pasa
żerską na traktach pocztowych: 1) przez Łomżę, Kowno, Mitawę, Rygę; 
2) przez Łomżę, Białystok, Wilno, Lidę, Psków; 3) przez Siedlce, Brześć 
Litewski, Słonim, Nieśwież, Mińsk, Orszę. Pierwszy z tych traktów na 
interesującej nas trasie od Rajgrodu do Kalwarii zmieniał trzykrotnie 
przebieg. W 1818 r. wiódł .przez Solistówkę, Augustów, Raczki, Zielone, 
Suwałki, Jeleniewo, Rutki, później przez Solistówkę, Augustów, Olszanki, 
Suwałki, Jeleniewo, Rutki, a od około 1 822 r. nową drogą z Solistówki 
przez Lipówkę do )'laczek, stąd przez PQddubowo do Suwałk i dalej bez 
zm'an do Kalwarii. Wreszcie w roku 1829 został skierowany nowo >;vybu
dcwaną szosą na Bargłów, Augustów, Szczepki, Suwałki i Szypliszki•• 

as AGAD, Rada Ministrów Księstwa Warsza�---skiego, akta spraw 160, k. 16, 36, 
27, 24; Rada Stanu Ks. Warsz. protokoły Sesji 91 k. 137-140. 

oo: AGAD, Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego, akta spraw 160, 29-33. 
ll"l AGAD, Rada Stanu Księstwa Wars1.awskiego. Księgi Kancelarii 43, k. 14v. 
63 AGAD, Rada Stanu Księstwa 'Varszawskiego1 akta spraw 20, k4; Rada Stanu 

Ks. Warsz. protokoły sesji 92 k. 1240v, 126, 181. 
119 AGAD, -Rada Stanu Księstwa Warszawskiego, protokoły sesji 91, k. 284-285. 
9tt AGAD, KRSW 702-3, sprawozdanie KWA za r. 1819; KRSW 7-0241 sprawozda

nie KWA za r. 182-0; wykazy traktów pocztowych w „Nowym Kalendarzyku Poli
tycznym;1 na lata 1819-1830 (Warszawa nakł. J. N e t t  o); J. C o  1 b e r  g, Mappa 
jeneralna województwa augustowskiego, 1826; Th. G. T i e  li t z, Mappa jenc
ralna Kr6lestv.ra Polskiego„., Warszawa 1829; F. R o d e  e k i,  Obraz jeograficz
nc-statystyczny Królestwa Polskiego, Warszawa 1830� J. C o  I b e r  g, ::\fappa Kró
lestwa Polskiego wraz z obwodem Wolnego Miasta Krakowa, Warszawa 1830; Su
mariusz protokołów Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego 1815-1867, cz. I, 
t. 3, str. 355 - nr 2443, str. 356 - nr 245L 
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(ryc. 4). Tak więc Suwałki pomimo tych zmian leżały od około 1817 r. nie
przerwanie na głównym, tzw. kowieńskim, trakcie pocztowym. Przez 
miasto przebiegał on ul. Petersburską (dawniej Młyńską), jej przedłuże
niem przy wschodnim boku rynku i dalej Kowieńskim Przedmieściem. 
Ten ciąg komunikacyjny stał się i pozostał do dziś - główną i naj
ruchliwszą ulicą miasta, zasługującą na miano arterii. W tym sensie już 
w 1819 r. namiestnik Z a j  ą c z e k  twierdził, że Suwałki „ . .. z jednej 
tylko składają się ulicy"9'. Słowa te przypominają znaną zagadkę, 1uło
żoną z myślą o Suwałkach, a przypisywaną S y r o k o m 1 i: 

„Co to jest za miasto, co w ulicy leży? 
Co to za ulica, co przez miasto bieży?"92 

W 1819 r. oficerowie Kwatermistrzostwa WP. wytyczyli przebieg 
traktu kowieńskiego i oznaczyli słupkami trasę tej drogi również w obrę
bie Suwałk"'. Wynikła wówczas potrzeba usunięcia drewnianej karczmy, 
wystawionej w 1815 r. na rogu Rynku i ówczesnego Załomka Koź
lego, gdyż zacieśniała wlot traktu kowieńskiego na Rynek (ryc. 6, 7). 
Karczma ta należała do właściciela pobliskich dóbr, Raczek i Dowspudy, 
generała Michała P a  c a, senatora Królestwa Polskiego. Opierając się 
na prawie sejmowym z 1820 r. o wywłaszczeniu zażądał on za odstąpie
nie karczmy odszkodowania obliczonego nie według wartości budynku, 
lecz według wielkośti zysków czerpanych z mieszczącej się w nim 
karezmy. Kwota odszkodowania okazała się tak wysoka (18 OOO zł), że rząd 
zmuszony był zrezygnować z wywłaszczenia•<. Zawalidroga została usu
nięta dopiero po upadku powstania listopadowego, gdy majątek gen, Paca 
uległ konfiskacie. 

Położenie Suwałk na trakcie kowieńskim przyczyniło się do ulokowa
nia w nich tymczasowej siedziby woj. augustowskiego, na które prze
kształcono dotychczasowy dep. łomżyński. Zasadniczo, nawiązując do 
koncepcji z 1812 r., zamierzano miastem .wojewódzkim uczynić Augustów 
i dlatego województwu nadano nazwę augustowskiego. Okazało się jed
nak, że Augustów nie ma budynku, który mógłby pomieścić władze wo
jewódzkie••. Obywatele ziemscy z tzw. powiatów litewskich zadeklaro
wali natomiast przyg<;>towanie takiego lokalu w Suwałkach••. W tych wa
runkach postanowieniem namiestnika z dnia 16 stycznia 1816 r. o podziale 

91 AGAD, KRSW 62.54, wypis z protokołu 
. 
posiedzenia Rady Awillnistracyjnej 

w dniu 7.S.1819 r, 
92 Cytuję za K. H o f f m a n e m� Nieznane zabytki kraju {Suwalszczyzna). Su-

wałki 1907, str. 14. · 

" AGAD, KRSW 5040, pismo KWA z 16.6.1819 r. , 
" AGAD, KRSW 5041. 
113 P. S z a f e r  i W. T r z e b i ń s k i, Projekty przebudowy Augustowa 16lf>---. 

1830, w: „Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury'�, t. II (19.53), z. 3, str. 19. 
9e Sumariusz.„, o.c., cz. 1, t. '3, str. 14 - nr 82; AGAD, KRSW 65441 pismo KWA 

z 26.8.1817 r. 
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administracyjnym Królestwa Polskiego zosti"io utworzone województwo 
augustowskie z siedzibą w Suwałkach97• Zarządzenie to nie od razu weszło 
w życie. Powołana na miejsce prefektury :".ep. fomżyńskiego Komisja 
Wojewódzka dep. Augustowskiego otrzymała 10 września polecenie, by 
„ . .. w oznaczonym terminie urzędowanie swoje w mia'icie Łomży, dotych
czasowej stolicy departamentu rozpoczęła, potem 7.aś niezwłocznie, lecz 
z wolna i bez przerwy w urzędowaniu i władze i kancelarię do Suwałk 
przeniosła"'"· Sprawa przeciągała się i dopiero w lipcu lub sierpniu 1817 r. 
Komisja Wojewódzka przeniosła się z Łomży do Suwałk, rozpoczynając 
urzędowarue w domu wynajętym na 2,5 roku przez obywateli „litew
skich", a następnie zakupionym za 89 OOO zł przez skarb państwa„. Był 
to murowany, jednopiętrowy dom na rogu uL Petersburskiej (rynku) 
i Sejneńskiej, w którym za czasów pruskich mieścił się prawdopodobnie 
urząd landrata. 

Trybunał Wojewódzki pozostawiono w Łomży, aby drobnej szlachty 
mazowieckiej i podlaskiej z południowych powiatów województwa nie 
narażać na koszty i trudy odbywania długich podróży do Suwałk w spra
wach sądowych100• Dopiero w roku 1824 utworzono w Suwałkach li Wy
:iział Trybunału101• Do miasta sprowadziła się wówczas palestra••>, a przy
jazdy stron na sesje sądowe przyczyniły się do dalszego ożywienia miasta. 
Nie ulokowano w Suwałkach władz administracyjnych I instancji ze 
względu na, peryferyjne położenie miasta na obszarze obwodu augustow
skiego, w którego skład weszły powiaty (obecnie już tylko sądowe) 
dąbrowski i biebrzański. Na siedzibę komisarza tego obwodu wyznaczono 
Augustów ma. 

Przeniesienie Komisji Wojewódzkiej do Suwałk spowodowało napływ 
do miasta urzędników i oficjalistów w liczbie ok. 101••. Ich potrzeby 
mieszkaniowe wywołały gwałtowne ożywienie ruchu budowlanego. Prezy
dent miasta pismem z 5 kwietnia 1819 r. donosił władzom zwierzchnim: 
„... już za mego urzędowania ·jednorocznego tak nowo wybudowanych, 
jako też i przerestaurowanych domów 51 znajduje się . .. a na drugie tyle 
[mieszkańcy] mają przysposobionych materiałów, na które znaczne długi 
pozaciągali105". Informacje te odnoszą się do roku 1818, albowiem wiosną 
1819 r. ruch budowlany ustał na wieść o zamierzonym przeniesieniu 

91 W. T :r: z e  b i  ń s k i  i A. B o r  k i e w i e  z, POdziały administracyjne ... , o.c., 
str. 13, 20. 

;ia Sumariusz.„, o.c., cz. 1, t. 3, str. 14 - nr 82 i 86. 
irn AGAD, KRSW 6544, pisma KWA z 26.8.1817 i 17.12.1819 r.; Sumariusz. .. , o.c., 

cz. I, t. 3, str. 39 nr 259 t 2621 str. 40 nr 264. 
163 P. S z a f e r  i W. T r z e b i ń s k i, Projekty ... 1 o.c„ str. 19, przyp. 48. 
itu AGAD� KRSW 6545, pismo KWA z 3.8.1824 r. 
102 „Nowy Kalendarzyk Polityczny na rok 1827;', str. 154-155. 
JJl3 W. T r z e b i ń e; k i  i_ A. B o r k i e w i c z. Podziały.„, o.c., str. 20. 
tM ,.�OWY Kalendarzyk Polityczny na rok 1821", str. 241-243, 24�246. 
105 AGAD, KRSW 5040.1 pismo prezydenta m. Suwałk z 5.4.1819 r. 
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władz wojewódzkich do Augustowa106• Istotnie, w tym czasie rząd przy
stąpi! do opracowania projektu rozbudowy Augustowa w celu ulokowa
nia tu siedziby województwa. Jednakże ze względu na trudności finan
sowe i materiałowe, które wystąpiłyby przy realizowaniu tego projektu, 

' władze centralne zaczęły się wahać i namiestnik Zajączek, osobiście in
teresujący się całą sprawą, postanowi! zwiedzić Suwałki i. 

Augustów, by 
na miejscu przekonać się, czy przeniesienie siedziby województwa jest 
istotnie konieczne11l7. Podróż inspekcyjna Zajączka, która odbyła się 
w lecie 1819 r., przeważyła szalę na stronę Suwałk. Namiestnik przekonał 
się naocznie o złym stanie zabudowy Augustowa i uznał, że. „ ... projekto
wane Komisji Wojewódzkiej do Augustowa przeniesienie przywiodłoby 
Skarb do znacznych wydatków, które w obecnym finansów stanie byłyby 
dla Skarbu zbyt uciążliwe108". Przeciwnie zaś, opinia Zajączka o Suwał
kach wypadła dla tego miasta korzystnie: „Suwałki, tak okrzyczane 
przez urzędników naszych miejsce, znalazłem najprzystojniejszem mię
dzy miastami województwa augustowskiego na umieszczenie, czyli raczej 
na utrzymanie w niem nadal Komisji WojewJ)dzkiej. Miasto to ma ośm 
domów, które wśród Warszawy za porządne ujśćby mogły. Leży nad 
rzeką, której woda dogadzając potrzebie mieszkańców czyni powietrze 
zdrowem i czystem. Nadto położenie Suwałk w środku województwa 
usprawiedliwia przeznaczenie miasta tego na stolicę wojewódzką. Wypada 
zatem ogłosić go raz na zawsze miastem stołecznem województwa, bo 
dotychczasowa w tej mierze niepewność wstrzymuje obywateli od muro
wania domów. Toż samo uczynić należy względem Kielc w województwie 
krakowskiem, Rady {Obywatelskie] bowiem tych województw rzuciły 
wątpliwość co do utrzymania w rzeczonych miastach komisjów woje
wódzkich, iż mieszkańcy wszelkiego murowania zaniechali. Wzywam 
przeto ministra spraw wewnętrznych i policji, aby niniejszą decyzję Rady 
[Administracyjnej] względem utrzymania na zawsze władz wojewódzkich 
w Suwałkach i Kielcach przez pisma publiczne ogłosić rozkazał ... Rozu
miałbym nawet, że biskup wigierski stałe swe w Suwałkach mógłby za
łożyć pomieszkanie, bo lubo to miasto jeden tylko.drewniany i nikczemny 
ma kościółek, gdy jednakże Wigry wspaniałym ozdobione gmachem tylko 
półtory mili od Suwałk są odlegle, przeto biskup mieszkając w Suwałkach 
mógłby z łatwością na wielkie święta dojeżdżać do Wigier, skoro kościół 
tamtejszy na katedrę i seminarium przerobionym zostanie. Wreszcie by
łoby może potrzebnem i sądownictwo przenieść do Suwałk, Łomża bo
wiem, w której dotychczas władze sądowe województwa są umieszczone, 

100 Ą.GAD, Ę:RSW 5040, pismo prezydenta rn, Suwałk z 5,4.181:9 r,
iQ'l P. S z a f e r_ i W. T r z e b  i ń s k i, Projekty .. „ o.c„ str. 19-21. 
rnt1 P. S z a f e r  i W. T r z e b  i ń s k i, Projekty„„ o.c., str. 21. 
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jest najnikczernniejszem w świecie miasteczk)em i w takiej leży pozycji, 
że bez nadzwyczajnych kosztów nic z niego zrobić nie można"l••. 

W czasie. pobytu w Suwałkach Zajączek wydał kilka decyzji o do
niosłym dla miasta znaczeniu. Przekazał Urzędowi Municypalnemu do
chody z propinacji., które dotychczas należały do ekonomii wigierskiej110• 
Kazał rozebrać drewniany, chylący się do upadku ratuszlll i wyasygno
wał fundusze na założenie w mieście bruków i rozbudowę domu rządo
wegom. 

Po decyzji utrzymania w Suwałkach na stałe siedziby województwa 
zmfeniło się w ciągu najbliższych kilku lat oblicze miasta. W sierpniu 
1819 r. zniknął z rynku stary ratuszm. W roku następnym środkowa część 
rynku po obsadzeniu topolami i ogrodzeniu „pięknemi, w kolory narodowe 
pomalowanemi barierami" została urządzona jako „plac publiczny do prze
chadzki" z przeznaczeniem na ogród spacerówll�. W związku z tym targi 
i jarmarki przeniesiono w roku 1823 na N owy Rynek, założony we wschod
niej części miasta, gdzie ró\vnoc7,eśnie powstał ciąg ulic Jerozolimskiej 
i Nowego Sv.iatu, wytyczony równolegle do głównej arterii komunika
cyjnej"' (ryc. 9). Nowy Rynek, w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 
130 X 140 m, został ograniczony od zachodu ul. . Jerozolimską, a od pół
nocy � uregulowaną ul. Sejneńską. Równolegle do tej ulicy wyprowa
dzono z południowo-wschodniego naroża Starego Rynku wąską albo 
Krótką, przewidując w planie regulacyjnym jej poszerzenie, aby stworzyć 
tu dogodne połączenie uL Petersburskiej z Jerozolimską"'. 

W roku 1821 zakończono budowę murowanej bożnicy przy uL Jerozo
limskiej117 (ryc. 8). Podczas II wojny światowej ten wartościowy zabytek 
architektury klasycystycznej został częściowo zniszczony i po 195 1  r. 
uległ rozbiórce. W dobie konstytucyjnej Królestwa Polskiego nowa boż
nica uchodziła słusznie za ozdobę miasta, jak świadczy następujący frag
ment -sprawozdania Komisji Województwa Augustowskiego za rok 1821: 

11.19 AGAD, KRSW 6254, wypis z protokołu posiedzenia Rady Administracyjnej 
w dniu 7;.S:.1819 r. 

m AGAD, KRSW 5040, pismo KWA z 30.8.1819 r.; KRSW 6254, wypis z proto
kołu posied7--enia Rady Administracyjnej w dniu 7.8.1819 r. 

111 AGAD, KRSW 5040, odpis rozporządzenia datowanego w Suwałkach 23.7. 
1819 r. 

uz AGAD, KRSW 6254; wypis z protokołu posiedzenia Rady Administracyjnej 
w dniu 7,8.1819 r.; KRSW 6544, pismo KWA z 26.3.1820 r.; Sumariusz. .. , o.c„ cz. 1� 
t. 3, str. 140 - nr 938. 

113 AGAD, KRSW 5040, pismo KWA z 28.7. I 14.8.1819 r. 
u4 AGAD, KRSW 7024, sprawozdanuie KWA za r, 1820; KR-SW 5041, pismo KWA 

z 8.5.1820 r. 
11� AGAD" KRSW 7027, sprawozdanie KWA za r. 1823; KRSW 5042, pismo KWA 

z 15.2.1823 r.  
n• AGAD, Plany fragmentów miasta wszyte do akt KRSW 5041, 5042, 5046, 5047; 

por. KRSW 5049, k. 236-253. 
117 Stara bói.nica mieściła się przy ul. Krzywej (AGAD� KRSW 5040, pismo 

dozorcy miast w woj. augustowskim z 17.9.1819 r.). „Szkoła żydowskaH, czyli bożnica; 
istniała juz w r. 1811 (KRSW 5040, pismo O s  i p o  w i c z  a z 19.5.1815 r.). 
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„„. w mieście wojewódzkiem Suwałkach w tym roku„. wymurowana zo
stała wielka i ozdobna co do architektury bożnica żydowska, mająca dłu
gości stóp 1 00, szerokości - 54, dwoma rzędami wielkich okien (w ogóle 39) 
i 8 kolurrmami doryckiego porządku od frontu, nie mniej wyniosłą facjatą 
i pięknymi ozdobiona gzymsami". W tym samym sprawozdaniu czytamy 
o trwającej budowie nowego kościoła: ,„„ nowo murujący się kościół ka
tedralny pod tytułem św. Aleksandra wzniesiony w tym roku został już 
do gzymsów poddasznych. Sześć kolumn wysuniętych przed fronton 
kościoła na kamiennych hazach i takiemiż kapitelami w porządku do
ryckim wykutemi pokrytych formują wspaniały peristil; 16 bazów ka
miennych i tyleż kapitelów do kolumn wewnętrznych w kościele użyć 
się mających już są sprowadzone. Ten wspaniały gmach, do którego cały 
dach zupełnie przygotowany, za udzieleniem potrzebnych ze Skarbu 
publicmego funduszów musi być ukończony w roku bieżącym„."m. 

Kośdół św. Aleksandra, który zaczęto budować w 1820 r. według pro
jektu Ch. P. A i g n e r  a1'", stanął pośrodku północnej pierzei Starego 
Rynku, nieznacznie zsunięty z osi tego placu. Początkowo miał to być 
kościół katedralny, jako że w roku 1820 zamierzano przenieść siedzibę 
biskupstwa augustowskiego z Sejn do Suwałk, o co rozpoczęły się nego
cjacje między Petersburgiem a Rzymem120• Rezydencję biskupa projek
towano wystawić obok kościoła, a seminarium duchowne - „ ...  naprze
ciw murującego się kościoła"m, tzn. prawdopodobnie przed południową 
pierzeją rynku. Projekty te nie doszły do skutku, ponieważ ostatecznie 
zapadła decyzja, by siedzibę diecezji augustowskiej (dawniej wigierskiej) 
pozostawić w Sejnach. 

Na budowę kościoła św. Aleksandra rząd wyasygnował kwotę 80 OOO zł 
i dostarczył bezpłatnie drzewa z lasów państwowych'"''. Resztę kosztów po
kryto z funduszów kościelnych i ze składek parafian123• Warto nadmienić, 
że pierwotnie kościół św. Aleksandra miał być wzorowany na kościele 
pod tymże wezwaniem w Warszawie, budowanym wówczas według pro
jektu Aignera. Informuje o tym sprawozdanie Komisji Województwa 
Augustowskiego za rok 1819:  „Komisja Wojewódzka poleciła swemu bu
downiczemu, panu Tryniszewskiemu, wygotować anszlag na kościół nowy 
murowany, który wkrótce Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświe
cenia przedstawionym zostanie wraz z planem, do którego model z rozkazu 
j.o. księcia namiestnika królewskiego prezesowi Komisji tutejszej oso
biście dany, wzięty jest z kościoła św. Aleksandra w Warszawie na No-

·u.s P:. S z a  .f c r i W. T r z e b  i ń s k i, Projekty ...• o.c,, str. 21. 
· 119 AGAD, KRSW 7023> sprawozdanie KWA za r. 1819; KRSW 7024, sprawo

zdanie KWA za r. 1820; P. S z a f e r  i W. T r z e b i ń s k i, Projekty ... , o.c.� 
str. 21-22. 

tu. Sumariusz ... , o.c., cz. 1, t .  1, str. 328 � nr '168. 
121 AGAD, KRSW 7024, sprawozdanie KWA za r. 1820. 
122 Sumariusz..„ o.c., cz. 1, t. 1, str. 361 - nr 975 i 980. 
123 Sumariusz ... , o.c., cz. 1, Ł 1, str. 362 - nr 986 i 1020. 
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wym $wiecie stawiającego się"124• Ponie"\'aż kościół św. Aleksandra 
w Warszawie był budowlą centralną, należy wnosić, że początkowo za
mierzano wystmvić ko.'<ciół suwalski jako budynek wolno stojący pośrodku 
rynku. Kiedy zapadła decyzja wystawienia kościoła w północnej pierzei 
rynku, zastanawiano się nad możliwością przesunięcia tej pierzei w głąb, 
w linii ul. Filipowskiej i szczytu domu, w którym mieściła się apteka 
(zob. ryc. 6). Chodziło o stworzenie dogodniejszych komunikacyjnie wlo
tów ul. Filipowskiej i Królewieckiej, Ze względu na duże koszty wykupu 
placów i domów przyrynkowych zrezygnowano z tego projektu i kościół 
wzniesiono w dotychczasowej linii zabudowy. Natomiast sprawę pó!nocno
zachodniego naroża rynku rozwiązano przez poprowadzenie ukośnyt.:h 
linii regulacyjnych, które z czasem stały się liniami zabudowy125. 

Bezpośrednio po rozebraniu starego ratusza Komisja Województwa 
Augustowskiego proponowała . wznieść nowy na rogu ul. Petersburskiej 
i Starego Rynku, gdzie na placu stanowiącym własność miasta stała zruj
nowana i nadająca się do rozbiórki karczma „Rogówka"12•. Władze cen
tralne odrzuciły tę propoZyt.:ję, wydając polecenie wystawienia ratusza 
w środku południowej pierzei Starego Rynku,..,, zgodnie z regułami urba
nistyki klasycznej, która wymagała tworzenia osi kompozycyjnych 
zamkniętych budowlami monumentalnymi, w danym wypadku kościołem 
i ratuszem""· Projektu tego zaniechano, kiedy właściciele trzech posesji, 
na których miał stanąć ratusz, zażądali wysokiego odszkodowania za od
stąpienie ich miastu. Wówczas Komisja Wojewódzka powróciła do swojej 
da"W-nej propozycji, pisząc do Komisji Rządowej: „ . .. w lnieście tutejszem 
znajduje się plac publiczny, na którym stoi dotąd austeria miejska 
w Rynku i na rogu ul. Petersburskiej (budowla szpetna i stara, nachy
lająca się do upadku). Plac ten znajduje Komisja Wojewódzka ze wszech
lniar za dogodny i przystojny na wymurowanie ratusza, ile że jest poło
żony w pryncypalnym miejscu i widok z niego rozciąga się na całą prze
strzeń miasta. Zdaniem przeto było by Komisji Wojewódzkiej ... na naroż
nym placu wystawić ratusz, który wymurowany w proponowanym 
miejscu bardzo ozdobi miasto .. . "12•. Komisja Rządowa nie podzieliła jed
nak tego poglądu i w czasie bytności w Warszawie prezesa Komisji Wo
jewództwa Augustowskiego poleciła zasto.sować się do innego projektu130. 

Polegał on na zmniejszeniu ogromnej powierzchni Starego Rynku i za
jęciu południowej jego części pod regularny blok o wymiarach ok. 125 
na 66 metrów, złożony z trzech działek, a oddzielony ulicą dwudziesto-

1z4 AGAD, KRSW 7023, sprawozdanie KWA za r, 1819, 
125 AGAD, KRSW 5041, pisma KWA z 6.6. i 15.6.1820 r. 
"' AGAD, KRSW 5041, pismo KWA z 14.4.1820 r. 
121 AGAD, KRSW 5041, pismo KWA z 23.5.1820 r. 
uu_ W. T r z e b  i ń s k i, Działalność urbaniStyczna ... , o.e„ str. 130 i nast. 
;w AGAD, KRSW 5041, pismo KWA z 21.8.1820 r. 
"' AGAD, KRSW 5041, pisma KWA z 27.10.1820 óraz 19.2, i 22.6.1821 r. 
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metrowej szerokości od dotychczasowej południowej pierzei rynku. Po
środku tego bloku miał stanąć ratusz o elewacji frontowej odpowiada
jącej architektonicznie fasadzie kościoła1s1. Z sąsiednich parceli jedną 
przeznaczono na budynek poczty, drugą - na prywatną kamienicę. 
Wnętrze tak ukształtowanego placu rynkowego miał zająć zieleniec, prze
cięty osiowo aleją spacerową, która łączyłaby widokowo ratusz z kościo
łem. Zachowały się dwa warianty tego proJektu. Wariant wcześniejszy 
widoczny jest na planie z 1820 r„ gdzie budowniczy generalny Aleksander 
G r  o f f  e nakreślił w 1 821 r. projektowany blok z sytuacją ratusza 
i zarys skweru (ryc. 6). Aleja spacerowa biegnie na nim po osi placu, na 
której zamknięciu usytuowany jest ratusz, ałe która nie trafia na środek 
kościoła. Wariant późniejszy natomiast przesuwa aleję i ratusz z osi 
placu, ale zapewnia regularne zamknięcie alei obydwoma akcentami 
architektonicznymi (ryc. 7). 

Żaden z omawianych projektów nie został w dobie konstytucyjnej 
zrealizowany. Na budowę bowiem ratusza zabrakło miastu funduszów, 
a rząd cofnął przyznaną na ten cel pożyczkę w wysokości 50 OOO zł132• 
Dochody kasy miejskiej były niskie w stosunku do potrzeb (16 366 zł rocz
nie wg stanu z 1826 r.)133 i nie pozwalały na podjęcie kosztownej inwe
stycji. Suwałki dorobiły się nowego ratusza dopiero w r. 1843134• Stanął 
on przy odwachu wzniesionym w 1834 r. na rogu Starego Rynku i ul. 
Petersburskiej'"' . .  

W roku 1820 kosztem prawie 29 OOO 7ł rozbudowano dom Komisji Wo
jewódzkiej, powiększając go od strony Rynku mniej v,ięcej o jedną trze
cią szerokości frontu'" i wzbogacając elewację przez ustawienie tympa
nonu na osi powiększonego budynku. Groffe - opiniując nadesłany z Su
wałk projekt tej inwestycji - ubolewał, że „„ .budowla ta jak na gmach 
rządowy nie ma dość odpowiedniego widoku", ale uznał, iź nic w projek
cie zmienić nie można, „ .. . ponieważ od egzystującego rozkładu odstąpić 
nie podobna, tem bardziej że mury tego gmachu nie są takiej grubości, 
aby wyłamania jakowe bez osłabienia przedsięwzięte być mogły""7• 

Inną inwestycją rządową było wystav,,ienie około 1829 r. murowanego 
budynku poczty, która przedtem mieściła się w wynajętym domu pry-

iz1 AGAD, KRSW 5041, pismo KWA z 29.12.1820 r. i opinia G t  o f f  e g o  z 27. 
4.1821 r. 

· 

132 Sumariusz ... , o.c., cz. 1, t. 3, str. 128 - nr 850. 
133 F. R o d e  c k  i, Obraz. .. , o.c. 
134 AGAD, KRSW 5050, pismo Rządu Gubernialnego Augustowskiego z 20.5. 

1843 r. , 
1zs AGAD, KRSW 5044, pismo KWA z 17.2.1834 r. 
i3a Sumariusz.„, o.c„ cz. 1, t. 3, str. 1.27 nr 844; AGAD, KRSW 6544, pisma 

KWA z 14 i 26.3.1820 r. 
1:.1 AGAD, KRSW 6544, adnotacja z 12.4.1820 r. na marginesie pisma KWA 

z 26.3.1820 r. 
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watnym""'· Budynek stanął w zachodniej pier�ei ul. Petersburskiej, w od
ległości około 150 m od jej wlotu na Stary Rynek139• O rozwoju budowla
nym i ludno.•ciowym Suwałk informuje poniższe zestawienie statystycz-
ne140: 

Z E S T A W I E N I E NFI 3 

Liczba Oik. 1806 r. 1810 r. i 1824 r. j 1827 r. 

Domów drewnia-
nych 227 304 317 

Domów murowa-
nych 6 26 40 

Drunów ogółem 233 330 357 
Ivlieszkańcó\v 

I 1265 1444 3137 3753 
W tym Żydów 44 1171 i 1209 

Z porównania powyższych liczb wynika, iż w ciągu 21 lat - od 1806 
do 1827 r. ·- ludność Suwałk wzrosła trzykrotnie,. przy czym 47% przy
ro�i;u przypada na ludność żydowską. Nie ulega wątpliwości, że żydzi 
zaczęli napływać w większej liczbie dopiero od czasu ulokowania w Su
wałkach siedziby województwa. Nasilenie imigracji żydowskiej osłabło 
zapewne po roku 1623 w związku z ukazaniem się postanowienia z 4 listo
pada tegoż roku o utworzeniu rewiru żydowskiego oraz wobec szerzących 
się od 1824 r. wieści o ponowieniu zamiarów przeniesienia władz woje
wódzkich do Augustowa. Tym można tłumaczyć minimalną różnicę w licz
bach ludności żydowskiej za lata 1824 i 1827. 

Mała tylko część ludności żydowskiej dorobiła się w omawianym 
okresie własnych domów. Według rejestru pomiarowego z 1825 r. na 
ogólną liczbę 335 zabudowanych placów własność żydO'lvską stanowiły 
52, w tym 32 przy Starym Rynku, Petersburskiej i Kowieńskim Przed
mieściu. Natomiast ilość ludności żydowskiej, osiadłej w wynajętych 
domach i mieszkaniach, wyrażała się według danych z 1824 r. liczbą 890 
osób, należących do 178 rodzin. Mieściły się one w mniej więcej 100 do� 
mach, a żyły głównie z rzemiosła, pracy najemnej i drobnego handlu. 
Z wymienionych 890 osób mieszkało: przy Starym Rynku i Petersbur
skiej - 447, przy Krzywej - 177, przy Kowieńskim Przedmieściu - 102, 

us AGAD, KRSW 70271 sprawozdanie za r. 1823; Sumariusz ... , o.c.� cz. 1, t. 3t 
str, 350 nr 2407. 

is!ł Sumariusz„„ o.c., cz, 1, t. 3, str. 355 nr 2443, str. 356 - nr 2451,- str. 357 -
nr 2460; AGAD, KR.SW 5043, k. 109; KRSW 5044, „Plan sytuacyjny wykazujący plac, 
na którym odwach i ratusz w mieście wojewódzkim Suwałkach wystawione być 
mają" (skala 1;!500). 

ao żródła: H. G r o s s m a n, Struktura„., o.c.� str. 102; AGAD, Rada Mini
strów Księstwa Warszawskiego, akta spraw 1601 k, 3; Jeogra!ija powszechna według 
zbioru C. B. S t e i n a. Warszawa 1826, str. 256; F, R o  d e c k i, Obraz. .. , o.c., dane 
0Tabeli miast, wsi i osad Królestwa Polskiego" (Warszawa 1827) dla Suv.rałk odrzu

cam jako niewiarygodne (zob. P. S z a f e r  i W. T r z e b i ń s k i, Projekty„., o.c„ 
str. 21). 
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przy Rybackiej - 87, przy Sejneńskiej - 41, przy Jerozolimskiej - 36141•

Dyskryminacyjna polityka władz Królestwa Polskiego w stosunku do 
ludności żydowskiej dosięgała również Suwałk. Postanowienie namiestni
ka z 4 listopada 1823 r. zapowiedziało przesiedlenie Żydów, z nielicznymi 
tylko wyjątkami, do specjalnego rewiru, na który wyznaczono ulice Jero
zolimską i N owy Świat142. Żydzi przestali teraz budować się poza rewirem 
w obawie przed wysiedleniem z własnych domów. Nie kwapili się też do 
stawiania ich w rewirze, gdzie ceny gruntów poszły znacznie w góręI43, 
a inwestycje mogły okazać się nieopłacalne. W roku 1825 przy Jerozolim
skiej i Nowym świecie na ogólną liczbę 102 placów było zabudowanych 
tylko 20, z czego do Żydów należały 41". W marcu 1830 r. Żydzi posiadali 
na terenie rewiru zaledwie 7 domów (wszystkie murowanel4'). Wobec tak 
słabych postępów w zabudowie rewiru władze administracyjne zmuszone 
były kilkakrotnie prolongować termin przesiedlania ludności żydow
skiej146. W praktyce zarząd�enie o rewirze żydowskim nigdy nie weszło 
w życie. 

Do roku 1820 budowano dużo domów drewnianych. W jednym tylko 
roku 1819 przybyło ich 3014'. Sytuacja uległa zmianie po ogłoszeniu prze
pisów policji budowlanej z 26 września 1820 r„ zakazujących kategorycz
nie stawiania domów drewnianych w ważniejszych miastach. Rząd chciał 
w ten sposób przyśpieszyć ich zabudowę domami murowanymi. Jednakże 
w wielu miastach, m. in. w Suwałkach, tylko nielicznych mieszczan stać 
było na wznoszenie budynków murowanych ze względu na większy koszt 
materiałów i robocizny146 . .  Toteż Suwalczanie odczuli bardzo dotkliwie 
skutki przepisów budowlanych z 1820 roku tym bardziej że władze admi
nistracyjne egzekwowały zarządzenie z 7 maja 1817 r. o przymusowej roz
biórce domów drewnianych, grożących zawaleniem. Wprawdzie wbrew 
zakazom budownictwo drewniane nadal się rozwijało, o czym świadczą 
przytoczone wyżej dane statystyczne za lata 1824 i 1827, niemniej jednak 
uległo ono poważnemu zahamowaniu, gdy tymczasem postęp w zakresie 
budownictwa murowanego nie dawał spodziewanych rezultatów. Domów 
murowanych przybywało stosunkowo niewiele, i to częściowo przy popar
ciu finansowym rządu, który udzielał pożyczek na ich budowę14'. W roku 

141 AGAD, KRSW 5042, „Wykaz starozakonnych mieszkających w najętych do
mach i po komornym w mieście wojewódzkim Suwałkach, spisany dnia 22 czerwca 
1824 r.". 

142 AGAD, KRSW 5042.
143 AGAD, KRSW 5042, pismo dozoru bóżniczego z 13.6.1826 r. 
144 AGAD, KRSW 5042, rejestr pomiarowy z 1825 r. 
"' AGAD, KRSW 5043, k„ 75. 
146 AGAD, KRSW 5042, postanov.ri.enie namiestnika z 7.6.1825 r. i pismo Komisji 

Rządowej . Spraw Wewnętrznych i Policji z 13.7.1826 r.: KRSW 5043, k. 75-77, 114-
116. - Por. Sumariusz ... , o.c., cz. 1, t. 3, str. 215 - nr 1492. 

147 AGAD, KRSW 7023, sprawozdanie KWA za r. 1819. 
148 AGAD, KRSW 7042, pismo KWA z 26.6. i 19.9.1823 r.
14� AGAD, KRSW 7025, sprawozdanie KWA za r. 1821; KRSW 7028, sprawozda-

·nie KWA za r. ląJ4. 
· 
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1824 było 26 domów murowanych, w 1825 28, w 1826 - 33, w 1 827 -
40150. Ponieważ jednak zabudowa murowana koncentrowała się przy Sta
rym Rynku i głównej arterii komunikacyjnej, oblicze · tej części miasta 
ulegało z każdym rokiem zmianie na lepsze. Domy drewniane, częściowo 
całkowicie likwidowane, cżęściowo przenoszone na ulice boczne151, ustępo
wały miejsca piętro-wym klasycystycznym kamieniczkom (ryc. 10), któ
rych projekty zatwierdzali, a w razie potrzeby korygowali członkowie Ra
dy Budowniczej w Warszawie'""· Znacznie gorzej wyglądały ulice drugo
rzędne, o niszczejącej zabudowie drewnianej. Władze wojewódzkie, widząc 
dewastację budownictwa drewnianego, pociągającą za sobą zubożenie 
mieszczan i oszpecenie ndasta, domagały się od władz centralnych złago
dzenia przepisów policji budowniczej. Pismem z dnia 20 lipca 1827 r. Ko
misja Województwa Augustowskiego przesłała Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Policji następujący wniosek: 

„Sciśle pilnując się Komisja Wojewódzka istniejących przepisów 
zawsze na to miała oko, aby w mieście tutejszym jako w stolicy wo
jewództwa drewniane domy stawiane nie były; lecz naocznie przeko
nywa się, że mieszkańcy, a miar.owicie uprawą roli zajmujący się, 
z powodu nader krytycznych czasów tyle są ubogimi, iż domów mu
rowanych w żaden sposób stawiać nie mogą, a tak zamiast zamierzo
nego murowanemi domami upiększania tegoż miasta, staje się ono 
coraz w ulicach szczególniej przez rolników zamieszkałych opuszczo
nym, bo dla zabronionej domów drewnianych restauracji też domy 
upadają i szpecący wystawiają widok; z tego powodu przeto uznała 
Komisja Wojewódzka za rzecz właściwą przedstawić tę okoliczność 
Komisji Rządowej z wnioskiem o udzielenie upoważnienia, aby domy 
drewniane przy ulicach mniej pryncypalnych, jakiemi są: 1°. ul. Zie
lona od punktu litt. A; 2° ul. Gumienna; 3° ul. Kręta - stawiane być 
mogły w tym sposobie, jak to Komisja Rządowa reskryptem z dnia 
19 czerwca r. b. Nr 492/1675 dla miasta Sejn wskazać raczyła"l53. 

Z podobną propozycją wystąpiły władze wojewódzkie w sprawozdaniu 
za rok 1829 o stanie miast: „Mieszkańcy, których zabudowania zawale
niem się grożące na zasadzie postanowienia z 27.5.1817 roku zniesione by
wają, nie są w stanie innych murowanych wystawić, ani pozwolenia na 
wystawienie drewnianych pozyskać, opuszczają więc place i grunta, z któ
rych podatku i innych ciężarów publicznych nie ma od kogo ściągać. 
W tem położeniu ciężary przywiązane do pustek spadają na innych pozo-
--.-···-

iao Jeografija powszechna ...• o.c.; str. 256; AGAD, KRSW 7029, sprawozdanie 
KWA za r. 1825; KRSW 7030, sprawozdanie KWA za r, 1826; F. R o d_e c k i, 
Obraz ... , o.c. 

m AGAD, KRSW 5041, pismo KWA z 20.9.1820 r. 
152 AGAD, K.RSW 7033, sprawozdanie KWA za r, 1829, 
"' AGAD. KRSW 5042. o 
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stałych mieszkańców, których znoszenie ich uboży, a przez to samo coraz 
większą pomnaża nędzę". Dalej Komisja Wojewódzka prosi, „ ... iżby Ko
misja Rządowa na ulicach pomniejszy�h we wszystkich miastach tutejsze
go województwa domy z drzewa porządne, dachówką lub gont.em kryte, 
na podmurowaniu i z murowanymi kominami, stawiać dozwolić raczyła. 
Wiadomo jest bowiem, że wszystkie prawie miasta są rolniczemi, co więk
sza, składają one ludzie, którzy z czasem tylko i stopniowo do korzystniej
szego zbliżać się będą przemysłu. Domy drewniane w ulicach mniej 
uczęszczanych nie będą rażąc.ego przedstawiać widoku, przez swoją 
owszem porządną budowę, lepsze dachy, prostość do linii regulacyjnej za
stosowaną ozdobniejszy przedstawiać będą widok od dotychczasowych, 
które dlatego tylko cierpian.emi być muszą, że jeszcze zawaleni.em się nie 
grożą. Rynki miast i ulice pryncypalniejsze, przez które drogi publiczne 
przechodzą lub które z położenia swego mieszkańcom więcej korzyści 
przynoszą, nie mogą być [jak] tylko zamurowan.e"154• Wszystkie jednak te
go rodzaju propozycje władze centralne kategorycznie odrzuciły. 

O rozmieszczeniu działek zabudowanych i pustych w r. 1825 informują · 
dane rejestru pomiarowego geometry Łapiński.ego, na któryct. oparte jest 
poniższe zestawienie: 

Z E S T A W I E N I E  NR 4 

Ulica (miejsce) w kolejności ILiczba pla-1 Liczba I . 
rejestru pomiarowego ców zabu-

. 

placów I 
Licz�a 

z 1825 r. dowanych I pustych ogrodow 

' . i 
Utrata I 13 
Zielona 36 
Jerozolimska 20 
Petersburska 43 
Kowieńskie Przedmieście 41 
Stary Rynek 32 
Królewiecka 31 
Rybacka 7 
Kręta 53 
Ogrody warzywne 
Ogrody za rzeką Hańczą 

(ul. Zarzecze?) 52 
Utrata II 7 
Ogrody warzywne za rzeką 

Hańczą 

Razem: 335 

15 
2 
4 78 
2 

34 
2 

22 
1 

. 41 
33 

111 
B 5 

35 

131 262 

Z powyższego zestawienia wynika, że w dobie konstytucyjnej Kró
lestwa Polskiego Suwałki dysponowały ogromną rezerwą terenową dla 

154 AGAD, KRSW 7033, sprawozdanie KWA za r. 1829. 
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budownictwa w obrębie samych tylko siedlisk i ogrodów. Niemal całko
wicie zabudowane były tylko tereny przy Starym Rynku, uL Petersbur
skiej, Zielonej i Rybackiej. 

Zdobyta przez Suwałki w latach 1816-1819 pozycja miasta wojewódz
kiego zachwiała się w związku z rozpoczętą w 1824 r. budową Kanału 
Augustowskiego jako nowej - z ominięciem dolnej Wisły - drogi wodnej 
dla eksportu zboża155. Już w 1824 r. Rada Obywatelska Woj. Augustow
skiego wystąpiła do namiestnika z umotywowanym wnioskiem o przenie
sienie siedziby województwa do Augustowa w przewidywaniu, że stanie 
się on „„. miastem posrzednim handlu między Rosją a Królestwem Pol
skim"156, W Suwałkach nastąpiło ponowne zahamowanie ruchu budowla
nego. W sprawozdaniu za rok 1825 Komisja Województwa Augustowskie
go, nawiązując do ówczesnego kryzysu gospodarczego, donosiła: „ . „  aczkol
wiek krytyczne czasy postęp w budowlach tamują, w mieście Suwałkach 
nie jeden by one przedsięw1Jął, gdyby nie ustawiczne· pogłoski o zamierzo
nym stąd władz wojewódzkich przeniesieniu"'". W miarę postępu prac 
przy budowie Kanału Augustowskiego projekt przeniesienia siedziby wo
jewództwa do Augustowa stawa! się coraz bardziej realny. Koncepcję tę, 
której urzeczywistnienie v;ymagało poważnych inwestycji budowlanych 
w Augustowie, postanowił wprowadzić w życie minister spraw wewnętrz
nych i policji, Tadeusz M o s t o w s k i. W początkach czerwca 1829 r. po 
uzyskaniu wstępnej aprobaty Mikołaja I v;ydał Mostowski polecenie wła
dzom administracyjnym i budowlanym, by natychmiast przystąpiły do 
opracowania projektów i kosztorysów budowy gmachów rządowych w Au
gustowie1'1l. Dom Komisji Wojewódzkiej i Trybunału w Suwałkach rząd 
zamierzał przeznaczyć na szkołę wojewódzką, która miała tu być przenie
siona z Sejn. Władze administracyjne, rozważając ten projekt, brały pod 
uwagę latwość wynajęcia mieszkań dla profesorów i uczniów po zwolnie
niu wielu lokali mieszkalnych przez urzędników Komisji Wojewódzkiej'". 
Degradacja Suwałk wydawała się sprawą przesądzoną. 

W lipcu 1830 r. Mostowski przesłał do Petersburga plany i kosztorysy 
zakrojonych na wielką skalę inwestycji rządowych w Augustowie, licząc, 
że „przed wiosną rzecz między Augustowem i Suwałkami roztrzygniona 
będzie"16'. Zanim jednak Mikołaj I wydał w tej sprawie decyzję, wybuchło 
powstanie listopadowe. Po jego upadku, w dobie paskiewiczowskiej, nie 
mogło już być mowy o kosztownych inwestycjach w Augustowie. Tym sa-

155 P. S z a f e r  i W. T r z e b i ń s k i, Projekty .. „ o.c., str. �···13. isa P. S z a f e r  i W. T r z e b  i ń s k i, Projekty„„ o.c., str. 22. 
"' AGAD, KRSW 7029. 
urn P. S z a f e r  i W. T r z e b  i ń s k i, Projekty ... , o.c„ str. 23-24. 
1w P. S z.a f e r  i W. T r z e b  i ń s k i. Projekty ... , o.c„ str. 24, przypisy 62 i 63. 
lilO P. S z a f e r  i W. T r z e b i ń s k i, Projekty.„, o.c., str. 31; AGAD, KRSW 

5043, k. 115. 



ROZWÓJ PRZESTRZENNY SUWAŁK 209 

mym Suwałki pozostały siedzibą województwa, przemianowanego 

w 1837 r. na gubernię, utrzymując się na tej pozycji aż do r. 1915. 
Nie sprawdziły się przewidywania Rady Obywatelskiej Woj. Augu

stowskiego z roku 1824, że „ . „  m. Suwałki przy największych ·wysileniach 

i poniesionych przez rząd kosztach w miarę pomieszczonych urzędników 

i oficjalistów egzystować, ale nie kwitnąć będzie"161. W okresie międzypo

wstaniowym, przy lepszej koniunkturze gospodarczej i zniknięciu groźby 

przeniesienia władz administracyjnych i sądowych II instancji do Augu

stowa, następuje szybki rozwój ludnościowy Suwałk. Liczba mieszkańców 

wzrasta do około 10 OOO w roku 1856 i około 15 500 w roku 1865162, 
W dobie konstytucyjnej Królestwa Polskiego Suwałki nie wyrosły jesz

cze na duże miasto. Tomasz Ł u b i  e ń  s k i w liście do ojca, datowanym 

w Suwałkach 20 maja 1828 r„ pisał: „Zupełnie nie można sobie wytłuma

czyć powodów, dla których pomieszczono zarząd tego województwa w za
padłej mieścinie, gdyby się nie wiedziało, że wyłącznie interes prywatny 

ówczesnego prezesa i jego urzędników wpłynął na decyzję rządu. Dopiero 

teraz nawet postawiono tu kościół katolicki"163. Istotnie, w porównaniu 

z takimi miastami wojewódzkim
.
i, jak Lublin, Kalisz, Płock czy nawet Ra

dom, Suwałki można było nazwać zapadłą mieściną. Autor cytowanego li

stu nie zdawał sobie jednak sprawy z drogi rozwojowej, jaką przebyły Su

wałki w ciągu minionych 11 lat. Widzieli ją natomiast sami mieszkańcy 

Suwałk, pisząc o swoim mieście w 1825 r„ że „ . .. do roku 181 5 nosiło tylko 

cechę miasteczka, w istocie była to wieś mizerna i uboga" i że dopiero od 

tego czasu „ . .. odrodziło się i już dąży na stopień wojewódzkiego miasta""4. 

• 

Po iło�eniu artykułu do druk.u dr J. W i ś  n i e  w s k i  udostępnlł mi wyciąg 
z taryfy dymów pow. grodzieńskiego z 1775 r. (CHAP-Wilno, nr 3938, f. 814), która 
wymienia w Suwałkach: Rynek - 36 dymów wraz z karczmą, Zalomek za Rynkiem 
[w cytowanych wyżej przekazach źródłowych Załomek Koźli] 6 d., Grodzieńską 
[pófoiej Królewiecka] - 51 d„ Wigierską [później Zielona] 38 d„ Krzywą - 46 d., 
Szpita!ną [inaczej Młyńską] - 16 d. wraz z karczmą. Zolom.er< od KrzyWei [później 
Rybacka] 5 d. W tym cennym przekazie źródłow�"'ID. znajduję potwierdzenie moich 
wniosków (wyciągniętych metodą retrogresywną) na temat układu przestrzennego 
Suwałk w XVIII w. po lokacji miasta. � 

w1 P. S z a f e r  i W. T r z e b i ń s k i, Projekty.„, o. c., str. 22. 
1sa AGAD, KRSW 7009, sprawozdanie Rządu Gubemial11ego Augustowskiego za 

r. 1856; KRSW 7018, sprawozdanie Rządu Gubernialnego ..t\.ugustowskiego za 
r. 1865. 

163 R. F. u b  i e  ń s k i, Generał Tomasz Łubieński. t. 1 (1899), str. 487. 
1!14 AGAD, KRSW 5042, podanie obywateli Suwałk z 14.6.1825 r. o nadanie miastu 

nazwy Aleksandria. 
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K P A T K O E  C O l\ E P LK A H ll E  

AB'IIOP HacTOSir.a;ero Tpy,n;a 3aHHMaeTcSI npoCTpaHHhIM pa3BJ1TJ1eM 11 11cTop11e:i1: 
ropo,zi;a C}"BaJIKJ1, KO'llOpbre J13 He6oJihIIIOro rroceJI-eim:SI npeo6pa30B3JU1Ćb B iB0€BO,ll;
CKJ1:i1: ropo;i::i;. Ha'tfaJio CyBaJIK ,n;aTl1ipyerCR BOChMM,JłeCHThIMH ro,zi;aMn XVII seKa, Kor,n;a 
MOHaCThlpb KaMe,n;yJIOB Ha OCTPOBe 03epa Bnrpnr 33JIOJKJ1JI rrepBYJO ;i::i;epeBHIO, KOTO
paH B 1690 ro,n;y HMeJia BC€!IO-Ha-.Bcero ,n;sa ,ll;OMa. B CJI€)zyIOII..J;€.M ,n;eCHTJ1JieT'Jlli 3Ta 
,n;epesHR 6bICTpo pa3pacTaeTcR 11 yJKe -OKOJIO 1700 ro,n;a pa3,n;eJIH€TCH Ha CyBaJIK11 
Be.rr:cxe n CYBaJilili MaJie. B 1710 ro,zi;y _CysaJIKJ1 IIOJiyqaroT OT KOpOJISI A:s.rycTa II 
rrpMB11JierJ1I0 Ha RpMapx11, a B 1715 ro;n;y 11 1720 rop;y rrp11o6peraroT rrp11s11Jiermo 
JIOK3IJ;Y1M ropo,zi;a. 3TJ1 IOpH,lJ;:Kq€CKHe aKTbl He TOJibKO ,zi;aJIJ1'. HR9:aJIO ropo,zi;y, HO J1 Bbl-
3B8.JU1 ero" pacrn.11peH11e. OHO COC-TOHJID B OCHOsaamr pbIHKa, yrropH,n;o:t:J:eHHH cTapbIX 
rryT.eH coo6rn;eHJra, tllPOBe,zi;e:EiYIH HeCKOJihKHX HOBhIX YJIHQ. -J1 YBeJIWieHHJ1 -KOJIIBI"ecTsa 
yq:acTKoB aa 3.acT{>ofm:y. Mec'I'e<iKo CYBaJIKH cocTaBJIRJIO Tor,zi;a :u;eHTp rJiaBHoro 
KOMIIJieKca HMeHHH KaMe.zi;YJIDB J1 O,ll;HOspeMeHito HMeJIO xapaKTep ÓOJihIIIOrO 3eMJie
,zi;eJih"<IecKOro rroceJieH:rut. 

IIOćJie yna,zi;Ka Pe"<I.HrrocrroJIWro:tł CysaJIKH HaIIIJIHCh II'O,ll; rr.pyccKHM BJia,zi;wąe
CTBQM J1 'ropo,zi; BCJie,zi;cTBHe KOHcPHcKa:u;HH :u;epKOBHhIX J1MeHJ1:tł rrepexo,zi;HT B co6-
CTBeHHDCTh npyccK-oro rrpaBwreJibCTBa J1 CTaOOBJ1TCSI rJiaBHbIM ropo,zi;oM TaK Ha3hI
saeMoro ,,BJ1repcKoro rrosero"; IIpyccKHe BJiacTH rroMern;aroT 3,n;ecb o,zi;HH H3 cy,zi;os� 
pooprairn3YJOT ropo,zi;,cxoe yilpasJieHHe _11 ycT:PaHBaIOT rroąTy, IIHCnMeHHYIO H rracca
JKMPCKYJO. �OCTaTO'K Jł01JihIX IIDMern;eHHH ,ll;.�SI -ąMH()BH'J1KQB J1 COJI,Zl;aT, BhI3bmaeT 
oJli.HBJI€:HHe ·CTPOHTeJibCTBa B ropo,zi;e. B 3TO speltSI KDJIWiecT1BO JKJ1JihIX ,U:OMOB YBe
JIWIHJIOCb Ha 20 HO-BbIX 3,zi;amłff:. 

THJih3HTCKHH MHPHhIH ,n;orosop OOCCTaHOBJISieT IIOJibCKJ1e BJiaCTJ1 B CxsaJIKax, 
HD MeCTOrLpeÓbLBaHHe Ha"laJibHH.Ka BHrepcxoro noseTa YCTaHaBJIJ1BaeTcSI He B Cy
saJIKax, a B Ce:tłaax, BBH,ll;Y TOro, qTQ B Cefl:Hax _HaXO,ll;HJICR IIYCTOH MOHaCTblph, KO
TOpbtił: D5ecrre"<I.HJI BJiaCTRM JiyqmJ1e YCJIOBJ1'.SI. MecTHbie JKJ1TeJIM, ocoóeHH-0 IIOMeJ.Q.JlfKH 
xD,n;aTa:tłcTByroT - B aaqaJie 6e3y-crreIIIHo - o rrepeHecetrnJ.1 C'IIO-Jl'ml.bl ,zi;errapTaMeHTa 
H3 JloMJKH s CetłHbI HJIH CyeaJIKH. 

IIocJie o6pasosaHHR KoponescTBa IIoJibCKOro rro,zi; cKnrreTpoM pyccKHX HMrrepa
TOpOB ÓOJibIIIOe 3HaqeJI11e IIplJOÓpeJIJ1'. IIYTH coo6rn;eErn.SI, COe,ll;HHJilOllJ;He Bapmasy 
c C.-IIerep6yproM. Ha 3TOM 1IYTH Jie:m.a.mr CysaJIKM. B 1816 ro,zi;y .OC.H()1Bamr Ayry
CTO.BCKoe BOeBO,ll;CTBO c CTOJIM:QeH B CYBaJIKax. 3TO BhI3BaJIO npwroK B ropo,zi; q11-
HOBHJiKOB, 'ITO B CBOIO oq-epe,zi;b ÓbIJIO rrpHąHHOH ÓypH-oro OJKHBJieHJ1'.JI CTPOJ1TeJih
CTBa. ropo,zi;,, o�yLKeHIIhlH- 3aÓOTJIHBOCTblO BQ€BO,ll;CKJ1X BJiacre:tł, nepeM6HSIJI CBOH 
o6JIJiK. IIOHBJISie'DCSI peryJIHposaHHe YJI:m::t J1 3aJIOJKeHJ1'.e MOCTOBOH. Ha CTapoM pnnm:e 
H Ha rJiaBHOił YJIHQ.e ,zi;epeBSIHHhie ,ll;OMa c KaJK,ZJ;bIM ro,zi;OM ycTyrraroT MecTo ,ll;BYX-
3TaJKHhIM KOMeHHhIM ,ll;!OMaM B CTJ1iJie KJI8CCl1:Q'I1:3Ma. PbIHOK 110,ll;':Beprae'I'CSI OCHOBHO:tł 
rrepecTpO:tłKe H rro.rryqaeir perrpe3-eJITaTHBHbrił xapaKTep. IIocepe'AMHe phIHO"IHO:tł IIJIO
:uia,zi;.a YC'l"pa.'J1BaIOT rrpoMeHa,zi;Hbrił ca,zi;. BMecTo 1'000 KOMM-epqecKIH·e ycJiyr11 J1CIIOJIHR:eT 
pacrroJIOJKemn.1ił B BOCTOqHo:tł -qaCTII ropo,zi;a HOBblił PbIHOK. B 3T{) speMSI B03mra:aIOT 
3,zi;ecb ,n;sa M-OHYMeHTaJibHhIX peJIHI'l1,03HhIX 3,n;a:mrn c 6o.nbUIOH apXHTeKTOHW:IecxoH 
:u;eHHOCTbIO : Ki0CT€JI CBRTOI'O Anexcaa,zi;pa J1 eBpeHcKaR CHHarora. 

0,zi;HaKO 3aB-OeB-a.HHaR 'B 1816-1819 rr; II03J1'.QlHR BO€BO,ll;CKOro ropo,zi;a IIOK'OJie6aJiaCb 
B CBR3J1 c HR'IHH3BIIIelłcR B 1824 ro,zi;y CTpo:tłxoH Ayry-CTOB�Koro KaHaJia, KOTQpblił 
C03,ll;aBaJI BbITO,Zl;HhIH IlYTb ,ll;JIR 3KCII0pTa 3epaa. BHeCJIH TOr,zi;a rrpe,n;JIOJKeH11e, "ITOÓbl 
rrepeHecTH CTOJIJ1'.QY soeBo,zi;cTBa -H3 CYBaJIK Ei Ayrycros. 3TOT 3aMh!cen ae ocy:w;e
CTBHJICR BBH.JJ;Y BCilbIWKJ1 HORÓphCKOro BOCCTaHHSI, B 11ep110,zi; MeJK,zi;y BOCCTaHJ1eM 
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1830 rQ).\a n B-OCCTarmeM 1863 roµ; a, npH .rryqrue;ij X03Htl:CTBe!IHO:tł KOH'bKiHKrype„ 
KOr;o;a rrpetrpa'lHJiaCb yr-po3a nepeM�eHID1 3,!1,MHID1CTP3THBHbIX H cy;o;c6r-ILIX BJJac'ł."eff 

:e Ayrycrou CysaJIKH scC óoJiee H óoJiee pa3pac'raro1'CH, KaK 1'lecTonpe5t.manne
ry6epHcKHX n.naCTeił n x03JI:ticTBeHH:br:t1: u;ea:Tp �cero perMOHa CyBa.JIKCKo-AyryCTOB

cKoro II003eph.a. 

S U M M: A R Y  

The author of the article discusses the development and history of Suwałki 

which, once a Ę>mall settlement, finally became a voivodship town. The origins 
of the. locality date back to the eighties of the 17th century when the Camaldolites 

residing in a monastery on the isle on the Wigry Lake have founded a village 
which in 1690 consiste-d only of two cottages. In the following decade the village 
expanded rapidly and by 1700 became divided into Suwałki Wielkie- and Suwałki 
]..1ałe. In 1710 King Augustus II has granted certain commercial privileges to Su

wałki and in 1715 and 1720 the town was formally established here. These legal acts 
were accompanied by progressing development of Suwałki which included the 

installing of a permanent market place, regulation of the old roads, setting up of 
a few new streets and adding new areas for hOusing construction. Suwałki was then 
a centre of the main complex of the Camaldolite estate and at the same time 
a large rural settlement. 

After the fall of the Polish Republic in the 18th century Suwałki carne under 
Prussian rule and, in consequence of the confiseation of the church estate, it became 
property of the Prussian Government and the seat of the- so-called Wigry District
The Prussian authorities have set up a court of justice in Suwałki, new m unicipality 
and a post office. Because of the shortage of accon:unodation needed for the increas

ing number of administrative officials the construction of new houses began and 
sorne twenty apartment houses were built. 

On the strength of the Tilsit Peace Treaty Suwałki carne under Polish rule but 
the seat of the Wigry district was transferred to Sejny where it was easy to 
accommodate the offices in an uninhabited monastery. The representatives of the 

1oca1 administration and especlally members of the gentry struggled to have the 
seat of the voivodship authorlty transferred from Łomża to Sejny or Suwałki. 
"I'hese attempts were for some time futile, 

After the formation of the Kingdom of Poland under Russia the communication 
routes connecting Warsav.' with St. Petersburg became very irnportant and Suwałki 
was on the route. In 1816 the Augustów Voivodship was established with the seat 
at Suwałki. Owing to this fact a new wave of officials carne to the town and many 

new houses for them were built, Under the care of the voivodshlp authorities Su
wałki could develop. The streets were regulated and paved, At the mark;et square 
and along the main street one- and two-storey neo-classical houses replaced the 
wooden ones. The market square was entirely reconstructed and acquired more 
representative character and a promenade was arranged there. The New Market 

situated in the eastern part of the town became a trading centre. At that time St. 
Alexander church and a synagogue-, both of great artistic - value, were built at .Su

wałki. 
But the position of a voivodship town acquired by Suwałki between 1816 and. 

1819 was considerably weakened in c.onnexion with the construction of the Augu-
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stów Channel \vhich began in 1824 and was destined as a convenient transport route 

for exported grain. At that time it was requested łhat the seat of the voivodship be 

transferred from Suwałki to Augustów. This project was not carried out1 however, 
because of the outbreak of the November Uprising in 1830. In the period between 

the November Upri.Sing and that or January, 1863, when the economic situation 

improwed and the removing of the voivodship authorities was no Ionger planned, 
Suwałki was gradually growing as a seat of the province and at the same time an 
economic centre of_ the whole Suwałki-Augustów Lake District. 
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ARCHITEKTURA XIX WIEKU W SUWAŁKACH 

ApXl1TeKTypa XIX BeKa B CyBaJIKax 

The 19th Century Architecture at Suwałki 

Punktem zwrotnym w życiu miasta Suwałki był rok 1816, kiedy prze
niesiono z Łomży wojewódzkie władze administracyjne. Na razie mówiło 
się o tymczasowości tej decyzji, powziętej tylko z braku odpowiedniego 
budynku w Augustowie, który mógłby pomieścić Komisję Wojewódzką 
i Trybunał. Suwałki były w tym czasie miastem rolniczym i mniejszym 
od Augustowa. Według akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
(pismo z dn. 16.III.1842 r.) Suwałki ... w chwili przeniesienia do nich 
z Łomży byłej Komisji Wojewódzkiej ... były podobniejsze do obszernej 
wsi niż do miasta ... Jednak od 1819 r. zostały uznane już za stałą siedzibę 
województwa i otrzymały od rządu subsydia na rozbudowę i reprezen
tację. Dzięki temu można było myśleć o regulacji sieci ulicznej, założeniu 
bruków, wystawieniu koniecznych budynków na pomieszczenie dla władz 
administracyjnych, adaptacji i restauracji budynków istniejących. Regu
lacyjny plan miasta, sporządzony w 1826 r., stał się na długie lata pod
stawą przy rozbudowie miasta1• 

Nieregularny i mało czytelny plan miasta powstałego ze wsi (lokowa
nego ok. 1715 r.)2 został wg nowego planu podporządkowany wytyczonej 
głównej ulicy, która była jednocześnie arterią przelotową przez . miasto 
i biegła wzdłuż wschodniej pierzei rynku. Był to odcinek szosy petersbur
ska-warszawskiej, zaprojektowanej w roku 1819, a przechodzącej przez 
Suwałki. 

Nowa ulica otrzymała nazwę na północ od Rynku: Prospekt Petersbur
ski - na południe Kowieńskie Przedmieście. Ze względu na swe znacze
nie ulica ta otrzymała odpowiednią szerokość (ok. 58 łokci), a zabudowa 
obrzeżna została utrzymana w wysokości dwóch .kondygnacji, co dało 
w wyniku dobrą proporcję przekroju ulicy. 

1 Urbanistykę i rozwój przestrzenny miasta omawia szerzej w swej prcicy o Su
wałkach dr W. T r z e b i ń s k i. 

2 W. T r z e b  i ń s k i  i P. S z a f e r, Opracowanie historyczne miasta Suwałki 
(maszynopis), Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków, 1953 r. 

1213] 
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Ryc. 1. Plan miasta z 1884 r. z o7.naczeniem głównych obiektów zabytkowych. Prze

rys z Archiwum Gł, Akt Dawnych w Warszaw_ie. 

W 1820 r. wydano różne przepisy w celu uporządkowania szybko roz
wijającego się miasta. Zabroniono na przykład wznoszenia, a nawet re
montu budynków drewnianych; wyznaczono też nową dzielnicę dla ży
dów

· 
za ul. Jerozolimską, Tutaj w 1822 r. przy ul. Szkolnej powstała mu

rowana synagoga�. 
Dawny Rynek (o wymiarach około 450 X 600 łokci) przeznaczono dla 

celów reprezentacyjnych, przenosząc targowisko na założony we wschod
niej części miasta Nowy Rynek przy ulicach Jerozolimskiej i Sejneńskiej. 
Decyzja ta pociągnęła za sobą konieczność rozwiązania urbanistycznego 
i architektonicznego Starego Rynku. Mamy z tego okresu (z lat 1820 
i 1823) dwa projekty, ale żaden z nich nie został zrealizowany. Wyko
rzystano jedynie koncepcję stworzenia skweru przez zazielenienie rynku. 
Przy pracach tych przeniesiono z rynku na zachodnie krańce miasta 
cmentarz katolicki, otaczający drewniany kościół. Nato�st drewniany 
kościół pozostał na zieleńcu jeszcze do 1834 r. aż został rozebrany<-. W tym 

3 K. C i b o r o w s k a - K o n o p k o w a� Opracowanie historyczne i ocena kon
serwatorska Suwałk, dla PKZ 1953 r. 

4 Sytuację starego kościoła pokazuje w swej pracy· dr W. T r z e b  i ń s k i, Opra
cowanie historyczne„., o.c. 
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okresie powstają pierwsze murowane budynki użyteczności publicznej, 
zarówno przy placu (gmach Komisji Wojewódzkiej), jak i przy Prospek
cie Petersburskim (1828 r. - budynek poczty), a jednocześnie rozbiera 
się stare budynki drewniane, jak dawna karczma „Rogówka", która stała 
w narożniku rynku i Prospektu Petersburskiego (dziś ul. Kościuszki). 
W sześć lat potem w tym miejscu wzniesiono murowany budynek „Od
wachu" (1834 r.). 

Główne obiekty architektury monumentalnej, jak i okazalsze domy 
mieszkalne prywatne, skupiły się w obrębie Starego Rynku jako w cen
trum reprezentacyjnym i wzdłuż głównej ulicy miasta, obecnej ulicy 
Kościuszki (dawn. Prospekt Petersburski i Kowieńskie Przedmieście). 
Przy tej ulicy, jeszcze w pierzei wschodniej rynku (ul. Kościuszki nr 49 
obecnie), przy rogu ulicy Sejneńskiej (dziś 22 Lipca) powstał jeden 
z pierwszych reprezentacyjnych gmachów państwowych: siedziba Komisji 
Wojewódzkiej i Trybunału. 

Był to budynek piętrowy, od frontu ozdobiony tympanonem, umie
szczonym nad wejściem głównym. Elewację frontową od placu (długości 
49 m) zaakcentowano w części środkowej niewielkim ryzalitem o 6 kana
lowanych pilastrach na I piętrze, zwieńczonych trójkątnym tympano
nem. Dłuższa (80-mętrowa) elewacja od ulicy Sejneńskiej oraz ścięty 
5-metrowy narożnik otrzymały prostszą architekturę. 

Nieznany autor tego gmachu znał dobrze formy i zasady architektury 
klasycznej, tak często i chętnie w tym okresie stosowanej, toteż budynek 
Komisji ma poprawność zarówno proporcji całości, jak i detalu. 

PLAN SYTUACYJNY 
MIASTA SUWAlKI z 183 
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Ryc. 2. Plan rynku z 1834 r. z oznaczeniem sytuacji ratusza, Odwachu Komisji i ko
ścioła pura:fiaJ.negQ św. Aleksandra . .  Przerys ze zbiorów Pracowni Konserwacji Za

bytków w Warszawie 
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Rys. 3. Widok Suwałk z 1870 r. (z Tygodnika Ilustrowanego) 

Drugą potrzebą w zakresie architektury było wzniesienie nowego mu
rowanego ratusza, a o jego usytuowanie toczyły się liczne debaty5• Osta
teczna decyzja zlokalizowała ratusz przy Prospekcie Petersburskim w są- · 
siedztwie „Odwachu". Według planu z 1834 r.6 plac pod ratusz wynosił 
22 X 58 łokci. 

· 

Projekt nowego ratusza Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych 
w 1836 r. odrzuciła, a skorygowanie planów powierzono

_ 
arch. A. C o

r a z z i e m  u7• Projekt budowy podjęto na nowo w 1839 r., aż wreszcie 
w 1843 r. powstał budynek nawiązujący do architektury „Odwachu", za
pewne wg projektu Karola M a j e r s k i e g o. Sprawa lokalizacji no
wego, bardziej reprezentacyjnego ratusza, która ciągnęła się lat kilkanaś
cie od czasu rozebrania starego, drewnianego, została omówiona w pracy 
dra Trzebińskiego, który opracowuje urbanistykę Suwałk tego czasu. 

Bu.dynek ratusza przy Prospekcie Petersburskim, przylegający do 
istniejącego już w narożniku pałacu „Odwachu" (dziś siedziba Miejskiej 
Rady Narodowej), otrzymał elewację frontową, która była przedłużeniem 
i powtórzeniem architektury „Odwachu". W ten sposób od strony dzi
siejszej ul. Kościuszki powstała długa na 80 łokci, jednolita elewacja 
o 19 prostokątnych oknach na I piętrze, zakończonych łukami w parte-

5 W. T r z e b  i ń s k i  i P. S z a f e r, Opracowanie historyczne ... , o.c. 
8 AGAD, KRSW 5044, plan sytuacyjny wykazujący plac, na którym „odwach 

i ratusz w mieście wojewódzkim Suwałkach wystawione być mają". Plac pod od
wach: abcd 45 X 22 łokcie, plac pod ratusz: 58 X 22 łokcie gbef. 

, 17.XI. 1836 r. Rada Budownicza powierzyła przerobienie planu ratusza gene
ralnemu budowniczemu Antoniemu C o r a z z i e m u. 
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Ryc. 4. S u  w a ł k i. Kolumnada dawnego odwachu od strony placu. 

rze. Brama i prostokątna wieża podkreślały osiowość w stosunku do całej 
elewacji, łącznie z boczną elewacją „Odwachu", nie tylko samego bu
dynku ratusza. Prosta bryła z niską kwadratową wieżą zbliżona jest do 
ratusza w Łowiczu i wielu innych powstałych w tym czasie. 

Wcześniejszy od ratusza budynek „Odwachu", który inspirował jego 
wystrój architektoniczny, jest jednym z najlepszych obiektów architekto
nicznych Suwałk&. 

Dwukondygnacjowa 9-osiowa elewacja od rynku ma dosyć ciężki do
rycki portyk w parterze. Część parterowa ma okna zakreślon_e w górze 
z półcyrkla, o szerokich i mięsistych obramieniach; prostokątne okna 
pierwszego piętra mają opaski lżejsze. Masywny boniowany parter jest 
cokołem dla lżejszej architektury I piętra. Ta sama architektura została 
powtórzona w elewacji wschodniej od strony ulicy Kościuszki, z pomi
nięciem jedynie portyku, i została dalej powtórzona na frontowej ele
wacji ratusza. 

Wnętrza uległy z biegiem lat wielu przeróbkom. Zniszczona w czasie 
działań wojennych w 1944. r. część elewacji odwachu i ratusza od stronY. 

8 K. C i b o  r o  w s k a, Katalog zabytków m. Suwałk (maszynopis) 1953, w zbio
rach PKZ w Warszawie. 
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ul. Kościuszki została zrekonstruowana w pierwotnej formie. Jeśli chodzi 
o autora projektu, zdania są podzielone9. Można przypuszczać, że ze 
względu na poprawność architektury i na wykonywanie oprócz korekt 

także i projektów dla Suwałk autorem „Odwachu" był znany ze swej 
działalności A. Corazzi. 

Przy ul. Kościuszki znajduje się jeszcze kilka budynków, których 
architektura zasługuje na uwagę: Kościuszki 31 (miejsce urodzenia Marii 
Konopnickiej, z domu WasilkowskiejlO). Budynek przylegający bezpo
średnio do ulicy, parterowy z piętrem nad środkową częścią, zakończoną 
schodkową attyką. Centralnie umieszczona brama wjazdowa znajduje się 
pod żeliwnym balkonem, wspartym na dwóch parach toskańskich kolumn . 

• 

Ryc. 6. S u w a ł k i. Dom przy ul. Koś
ciuszki nr 31. Elewacja frontowa. 

Ryc. 5. S u w a ł k i. Widok na ratusz od 
strony ul. Kościuszki. 

Architektura domu b. prosta, nosi cechy lat dwudziestych XIX stulecia, 
o dalekich reminiscencjach empiru. Budynek ma większą od architekto
nicznej wartość historyczną ze względu na wielką pisarkę, która urodziła 
się i dzieciństwo spędziła w tym mieście, a której pomnik wystawiono na 
nowym Rynku w 1961 r. 

Dużą natomiast wartość architektoniczną przedstawiają dwa domy 
przy ul. Kościuszki nr 45 i 47. Obydwa w porządku jońskim z tak zwa
nym „Wielkim porządkiem" przeprowadzonym przez dwie kondygnacje. 
Dom nr 47 (obecnie mieści się tu Technikum Mechaniczne) o 1 1  oknach 
w elewacji frontowej jest dwukondygnacjowy, a jego środkowy płaski 

9 K. C i b o r  o w s  k a, Katalog zabytków ... , o.c. 
10 M. S z y p  o w s k a, Konopnicka, której nie znamy. M. Wasilkowska, ur. 1842, 

wyjechała z rodzicami z Suwałk do Kalisza ok. 1850 r. 
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ryzalit ma 4 kanelowane pilastry jońskie, przechodzące przez 2 kon
::lygnacje i -podtrzymujące duży, trójkątny tympanon. N a osi brama wjaz
dowa, nad którą znajduje się balkon. Pośredni gzyms kordonowy oddziela 
parter od I piętra. Budynek przy ul. Kościuszki nr 45 ma krótszą elewację 
frontową, a charakter bogatszego dworku. Siedmiookienna elewacja fron
towa w ryzalicie śrcxłkowym ma 3 okna pomiędzy czterema półkolum
nami jońskimi, przeprowadzonymi przez obydwie kondygnacje. Ryzalit 
podkreśla trójkątny tampanon, wsparty na pełnym belkowaniu (archi
traw, fryz, gzyms). Okna o szerokiej opasce mają w parterze jeszcze ob
dasznice. Elewacja zamknięta w narożnikach boniami, ma proporcje wy
sokości do szerokości ok. 1 :3. Oba te budynki, jak również nieco dalej usy
tuowany na tej ulicy pod nr 91 (również w porządku jońskim) stanowią 
cenny i wartościowy materiał dla studiów n�d architekturą miasteczek 
pierwszej połowy XIX wieku, a w zespole miejskim Suwałk są ozdobą 
na tle o wiele gorszej, bezstylowej architektury okresu późniejszego. 

Ryc. 7. S u  w a ł k i. Dom przy ul. Koś- Ryc. 8. S u  w a ł k i. Gmach dawnej Ko-
ciuszki nr 45. Elewacja frontowa. misji i Trybunału, widok od ul. Koś-

ciuszki. 

Rozległy plac, dawny Stary Rynek, dziś skwer zadrzewiony, rozdziela 

zupełnie poszczególne pierzeje, z których każda tworzy jakby jednostron
ną zabudowę uliczną. Każda zresztą z tych pierzei jest zupełnie odmien
nie zabudowana. 

Pierzeja północna ma na tle nieciekawej zabudowy mieszczańskiej do
minujący akcent w postaci okazałej bryły kościoła, którego atrakcyjność 
dzięki dobrej architekturze przede wszystkim przyciąga uwagę11• Parafial
ny kościół katolicki pod wezwaniem św. Aleksandra został wybudowany 
wg projektu Ch. P. A i g n e r a w latach 1820-22 w duchu architektury 
klasycystycznej. Od frontu pomiędzy dwoma wieżami znajduje się portyk 

11 Kościół pod wezw. św. Aleksandra projektu Ch. P. A i g n e r  a został szczegó
łowo opracowany pod względem historycznym przez dra T. J a r o s z e w s k i e g o, 
P. Ch. Aigner - ur. 1746 r. zm. 1841 r. 

· 
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dorycki z 6 kolumnami, wspierającymi trójkątny tympanon. Wzniesiony 
na wysokim cokole, mimo rozległości placu nie traci na skali i monumen
talności. 

Bez żadnych walorów plastycznych jest niejednolicie zabudowana pie
rzeja zachodnia, obecnie ul. Konopnickiej . Najbardziej jednolicie pod 
względem architektonicznym przedstawia się pierzeja południowa. Usy
tuowany pośrodku gmach gimnazjum wybija się dużą bryłą od drobniej-

Plac 

Ryc. 9. S u w a ł k i. Współczesny plan sytuacyjny gimnazjum. 

szych w skali, choć prawie tej samej wysokości, budynków sąsiednich. 
Jest to doskonały przykład, jak budynki nawet tej samej wielkości 
i o zbliżonej sytuacji przez odmienny sposób rozwiązywania architekto
nicznego, zestawienia brył i płaszczyzn oraz przez rozłożenie otworów 
i ich wielkość uzyskują większą skalę i monumentalność lub odwrotnie -
wydają się mniejsze i bardziej kameralne. 
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Pierzeja wschodnia placu jest jednocześnie zabudową · ulicy Kościusz
ki, która na tym odcinku ma obecnie z większych i bardziej interesujących 
obiektów architektonicznych jedynie przy rogu ul. 22 Lipca dawny gmach 
Komisji, którego walory plastyczne zostały już omówione. 

e o 
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Ryc. 10. S u  w a ł k i. Rzut parteru gmachu gimnazjum, skala 1 :1200 oraz elewacja 
frontowa gmachu gimnazjum, skala 1 : 200. 

Z zespołu rynkowego należy jeszcze zwrócić uwagę na budynek Gim
nazjum im. Karola Brzostowskiego, obecnie imienia Marii Konopnickiej 12: 

n W 1957 r. decyzją Ministerstwa Oświaty Szkoła otrzymała nazwę „Szkoła Pod
stawowa i Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach". 
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Stałe - i to znaczne - zwiększanie się li�zby ludności oraz inteligen
cji urzędniczej, związanej z funkcją, którą od kilku lat spełniały Suwałki, 
wymagało otwarcia gimnazjum. W 1840 r. gimnazjum z Sejn zostało prze
niesione do Suwałkl3. Miejsce pod budynek wybrano prawie pośrodku po
łudniowej pierzei placu. Z połączenia kilku mniejszych działek powstał 
duży plac (88 X 157 łokci 11/2 cala)H, na którym od frontu znajdował się 
główny budynek, składający się z 2-kondygnacjowego bloku oraz partero
wych skrzydeł otaczających dziedziniec wewnętrzny, zamknięty wyższą 
bryłą kaplicy szkolnej. Na końcu placu na wprost budynku szkolnego zo
stał jednocześnie zaprojektowany niewielki domek zwany „Zbrojownią" 
lub salą wykładową. 

Gimnazjum jest jednym z ciekawszych budynków świeckich na tere
nie miasta, doskonale usytuowanym. Frontowa elewacja, długości 51 m, 
zajmuje większą część południowej strony placu j stanowi jej główny ak
cent architektoniczny. Jednocześnie harmonizuje z sąsiadującą zabudową 
zarówno mieszczańską, jak i „Odwachem" w narożniku ul. Kościuszki. 

Główną oś budynku podkreśla szeroki, płytki ryzalit, wyższy od całej 
elewacji, a zwieńczony tympanonem. Dwa boczne mniejsze ryzality, 

również zwieńczone trójkątnymi tympanonami, zamykają elewację 
z dwóch stron. 

Szeroki, dwukondygnacjowy ryzalit środkowy miał na I piętrze duże 
okna, zakończone z półcyrkla, o grubej profilowanej opasce. W parterze 
osiowo umieszczone wejście główne otrzymało prosty portal z obdasznicą 
i profilowanym obramieniem. Przez główne wejście wchodziło się do 
przedsionka i dużego ·wielobocznego hallu. Hall na parterze i znajdująca 
się nad nim również wieloboczna sala tworzyły występ od strony dziedziń
ca. Prosty i czytelny plan miał charakterystyczny dla budynków szkol
nych szeroki korytarz, biegnący wokół kwadratowego dziedzińca, na któ
ry wychodzi� duże olma. Część reprezentacyjna mieściła się yv ryzalicie 
na I piętrze, a więc biblioteka, gabinety nauczycieli i dyrektora oraz wy
soka, wieloboczna sala. 

Odrębną bryłę stanowiła kaplica (obrządku wschodniego} z galerią dla 
chóru i wysuniętą prostokątną absydą. Wystrój architektoniczny kaplicy 
został zupełnie zniszczony przez przerobienie jej na salę gimnastyczną. 

Projekt gimnazjum został powierzony znanemu architektowi Antonie-

u „Złota Księga" (znajdująca się w archiwum gimnazjalnym) przeznaczona do 
zapisywania uczniów Gimnazjum Sejneńskiego wzorowem sprawowaniem się i pil
nością stalą szczególniej celujących, która w roku 1835/36 otwarta została. 

u Plan sytuacyjny istniejącego już gmachu z 1846 r. z AGAD w Warszawie. 
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Ryc. 11. S u  w a ł k i. Elewacja budynku gimnazjum. Stan z 1963 r. 

mu Corazziemuia, który podczas „pobytu w Polsce zrealizował ponad 50 
swoich projektów, z czego 45 w Warszawie"18. W tym samym roku, w któ
rym Corazzi projektował gmach gimnazjum w Suwałkach (1843 r.), po
wstało na terenie Polski jeszcze kilka obiektów szkolnych według jego 
koncepcji. W Siedlcach przebudował budynek szkoły, zrobił projekt In
stytutu dla Nauczycieli Ludowych w Radzyminie pod Warszawą, a na Ma
rymoncie - Instytut Gospodarstwa Wiejskiego17• Przeprowadził też „re
staurację" gimnazjum w PłockuI•. 

Z wyżej wymienionych obiektów najokazalszy był Instytut na Mary
moncie, gdzie - mając dużo wolnej przestrzeni i nawiązując do istnieją
cego pałacyku Marysieńki Sobieskiej - stworzył Corazzi zespół budyn
ków ustawionych w podkowę, obejmującą dziedziniec. 

Z mniejszym rozmachem i na mniejszą skalę został zaprojektowany 
Instytut Nauczycieli w Radzyminie, gdzie na narożnym placu budynki 

15 Antonio C o r a z z i, Włoch ur. w Livorno 16.12.1792 r .• zm. we Florencji 26.4. 
1877 r. Studiował we Florencji w Akademii Sztuk Pięknych. W 1818 r. przybył do 
Warszawy, wezwany przez Staszica i objął stanowisko budowniczego okręgu szkol
nego warszawskiego. Od 1819 r. został generalnym budowniczym KRSWD i OP. 
W 1845 r. powrócił do kraju. 

19 P. B i e g a ń s k i, Teatr Wielki w Warszawie, PWN, 1961. 
17 A. K r  ó 1, Marymont - dzieje letniej rezydencji Jana Sobieskiego, Augustów 

II i III oraz Instytutu Agronomicznego, ,,Rocznik Warszawski" t. I (1960), str. 35. 
11 S. Ł o z a, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954; P. B i  e

g a ń s k i, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury" nr IV, 1935/36, str. 281. 
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szkolne tworzą bardziej zwartą bryłę, zresztą na przestrzeni o wiele mniej
szej niż na Marymoncie. 

Gimnazjum w Siedlcach było tylko przebudową budynku, toteż pro
gram architektoniczny został dostosowany do istniejącej sytuacji. W tym 
wypadku bardziej przemyślane i opracowane są elewacje niż funkcja 
wnętrza. Był to budynek parterowy, boniowany, o wyższej części środko
wej, tworzącej dwukondygnacjowy ryzalit o trzech oknach. Cztery płaskie 
pilastry jońskie podtrzymywały tympanont9. 

Na tle tych prac gmach gimnazjum w Suwałkach wyróżnia się jednoli
tością koncepcji zarówno rzutu i jego funkcji, jak i bryły oraz elewacji; 
bezporządkowej, o delikatnym boniowaniu. 

Zestawienie elewacji omówionych przykładów architektury murowa
nej na terenie Suwałk pozwala stwierdzić, że wykształcił się tu w pierw
szej połowie XIX w. typ budynku, który odpowiadał stylowi ogólnie sto
sowanemu w tym okresie czasu w całym kraju, a więc romantyzmowi hi
storycznemu, w tym wypadku w odmianie tak zwanej klasycznej czy -
jak to często nazywamy - neoklasycznej. Jest on odbiciem budynków 
tego typu zarówno powstających w Warszawie i innych większych mia
stach Królestwa, jak i budownictwa pałacowo-dworkowego. Prosta bryła 
o rytmicznie rozstawionych oknach, z bogaciej potraktowanym kolumno
wym ryzylitem środkowym, zwieńczonym tympanonem. Architekturę tę 
cechuje staranne opracowanie detalu, począwszy od obramień otworów, 
nadproży, poprzez klasyczną kolumnę do profili belkowania, gzymsów 
i tympanonu. Nie odbiegając od skali małego miasta tych kilkanaście oka
załych budynków, skupionych w centrum, narzuciło całemu zespołowi 
miejskiemu charakter decydujący o jego wyglądzie. 

Najstarsze budownictwo skupiło się natomiast na zachód od Starego 
Rynku przy ulicach Konopnickiej, Rybackiej, Emilii Plater, Kamedulskiej 
i Gałaja. Są to resztki zabudowy drewnianej i kilka obiektów architektury 
murowane�, zasługującej na uwagę i ochronę konserwatorską. Są to: 

Przy ul. Konopnickiej nr 10 - dawny zajazd, zapewne z przełomu 
XVIII i XIX wieku, ma piętro nad częścią środkową, a także zachowaną 
starą więźbą dachową20. 

Ul. Kamedulska nr 17 - budynek parterowy, składający się z dwóch 
oddzielnych domów, połączonych bramą wjazdową; część mieszkalna 
o układzie kalenicowym. Budynek mniejszy, zwrócony krótszą, murowaną 
ścianą do ulicy, pozostałe ściany z drewna21. 

19 M. Z a n i e  w i c z, Zabudowania gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Siedl
cach, opracowanie historyczne". Ze zbiorów Konserwatora Wojewódzkiego Warszaw
skiego (opracowanie w maszynopisie 1955 r.). Kompleks budynków gimnazjum 
w Siedlcach leży przy ul 1 Maja (dawniej ul. Długa) w narożniku ul. Kościuszki 
(dawna ul. Pałacowa). 

'° K. C i b o  r ow s k a, Opracowanie historyczne ... , o.c. 
:n Zabudowę tego typu, tzn. o murowanej tylko frontowej ścianie, spotykamy 

i w innych miasteczkach woj. białostockiego, jak np. w Sejnach czy Tykocinie. 



Ryc. 12. S u  w a ł k i. Drewniany budynek na rogu ul. Lenina. Stan z 1953 r. 

Ryc. 13. S u w a ł k i. Dom przy ul. Koś
ciuszki nr 91. Elewacja frontowa. 

15 
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Ryc. 14. S u  w a ł k i. Kościół ewangelicki 
przy ul. Kościuszki. Elewacja frontowa. 
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Z budownictwa mieszkalnego drewnianego na uwagę zasługują tylko 
nieliczne obiekty. Pochodzą one przeważnie 'z połowy XIX w., są użytko
wane, lecz stan ich wymaga szybkiego i gruntownego remontu. Są to prze
ważnie domy parterowe o stromych dachach, krytych na ogół gontem, 
o niewielkich oknach. Główną ich ozdobą są osiowo usytuowane ganeczki 
o 2 słupach podtrzymujących daszek, zdobione ornamentem wycinanym 
z deski i zbijanych Iistewek:W dachach świetliki .,.....- „wole oczy" o ramach 
zfazowanych. 

Do nie istniejących już, a ciekawych zabytków architektury Suwałk 
z początku XIX w. należała synagoga przy ul. Szkolnej. „ ... wymurowana 
została wielka, ozdobna co do archltektUry bożnica_ żydowska mająca dłu
gości stop 100, szerokości 54„."n Był to prostokątny, wydłużony budynek, 
zakończony od tyłu wielobokiem. Od frontu wznosił się łagodnie zaryso
wany szczyt, pod którym znajdował się duży, trójkątny tynipanon, wspar
ty na 4 parach doryckich kolumn. Budynek jasno tynkowany o boniowa
nych narożnikach był pięknym przykładem tego typu architektury. 

Ciekawym uzupełnieniem obrazu architektury Suwałk z tego okresu 
jest projekt domu R e  u t  a z 1830 r„ „zrewidowany" przez budowniczego 
T r y  n i s  z e  w s k i e  g <>23, a zawierający rzut suteren, parteru, pierwsze
go piętra, przekrój poprzeczny i elewację frontową (rysunek przefotogra
fowany ze zbiorów PKZ w Warszawie). 

Projekt przedstawia kiłkumieszkaniową, zamożną kamienicę miesz
czańską, dwukondygnacjową, z wyższym o jedno piętro, trzyosiowym ry
zalitem pośrodku. Ryzalit ·rozwiązany ozdobniej od całej elewacji ma na 
I piętrze żeliwny balkon na wspornikach, porządek toskański poprzez dwie 
górne kondygnacje, bogatsze obramienia okien. Część parterowa bonio
wana. 

Projekt ten odpowiada w ogólnej koncepcji realizacjom, z którymi ze
tknęliśmy się robiąc przegląd istniejącej architektury. Wyjaśnia natomiast 
sposób rozwiązywania wnętrz, które w budynkach istniejących uległy 
zmianom w czasie remontów. Projektowane mieszkania w kamienicy Reu:
ta są typowe, odpowiadające wymogom z lat trzydziestych XIX w. A więc 
amfilada pokoi od frontu z salonem umieszczonym w ryzalicie budynku, 
przez co salon ma wyższe okna i balkon. 

Istniejący na głównym placu na osi kościoła parafialnego i gimnazjum 
kościół Wniebowzięcia N. M. Panny, przerobiony z cerkwi, projektu 
H. M a r c o n i e g o i T o n aM, jest budynkiem mało ciekawym pod 

22 Wybudowana w 1822 r„ spalona w czasie 
'
ostatniej wojny, rozebrana po 1953 r. 

Z3 M. T r y  n i s  z e  w s k i, radca budownictwa województwa augustowskiego 
w latach 1820-1837. Zmarł 15.7.1846 r. 

u Arch. Henryk M a r c o  n i, ur. w Rzymie 1792 r., zm. w Warszawie 1863 r„ 
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Ryc. 15. Perspektywa ulicy Kościuszki na północ widziana z wieży ratusza. 
. . 
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względem architektonicznym. Liczne przebudowy zniekształciły pierwot
ną, charakterystyczną dla obrządku wschodniego bryłę oraz ogólny wy
strój architektoniczny wnętrza. 

Udział P . . c. A i g n e r  a, A. C o r a z  z i e  g o  i H. M a r c o  n i e  g <>25 

w pracach przy projektowaniu budynków w Suwałkach, jak widzimy, od
bił się bardzo korzystnie na ogólnym wyglądzie miasta i poziomie jego ar
chitektury. Dzięki ich pracy w ciągu kilkunastu lat Suwałki zmieniły za
sadniczo wygląd i z małej osady przeobraziły się w miasto gubernialne 
o ustalonym planie zabudowy i odpowiedniej skali budynków. Wytworzył 
się prosty typ architektury, związanej z prądami wówczas modnymi w ca
łym Królestwie, lecz dostosowanej do potrzeb tego właśni: miasta. 

Obiekty architektoniczne, takie jak ratusz, „odwach'', kościół parafial
ny, gimnazjum oraz kilka wymienionych budynków mieszkalnych przy 
ul. Kościuszki są nie tylko poprawne pod względem formy architektonicz
nej, ale doskonale wkomponowane w ogólną zabudowę miasta, nadają mu 
wystrój i skalę, podk

.reślającą jego specyficzny charakter i indywidualność. 

prócz opracowania projektu cerkwi prowadził jeszcze na terenie Suwałk roboty przy 
kościele św. Aleksandra w 1845 r. po śmierci P. A i g n e r  a. 

" Po 1830 r. projekty opiniowali i poprawiali przeważnie C o r a z  z i i H. M a  r
e o n i, następnie W. R i t s c h e I i K. M a j  e r  s k i. 

15* 
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K P A T K O E  C O ,Il; E P )K A H H E  

Pacnono:1KeHHbie B ceeepoeOCTO'łHOA 'łaCTH IIonbUIH CyuanKl-1 cTaJIH e 1816 l'OAY 
eoeBOACKHM ropOAOM, H B CBH3K c 3THM 6bICTPO YBeJIH'łHJIOCb 'łHCJIO 1KffTeneA ro
poAa H pa3BepłfYJIOCb B He?d CTpowrenbCTaO no HOBOMY UJiaey. B03HKKaJOT MHOrO

'UfCJieHHbre 'łaCTHble AOMa M 06lQeC'l'BeHHble nocorpoAKH, KaK HOi!bIM KaTOJI�eCKIDf 

KOcTeJI, npaeocJiaeeaH n;epKOBb, JIJOrepaecKHił KOCTeJI, clniarora, paT}'wa, NfMHa3MH 
ff T. A·· npoeKmpoaaHHble CTOJib Bb[JlaIOUlffMffCH apxffTeKTOpaMJ-1, KaK II. AAreep, 

A. Kopan;qff, r. MapKOHff ff MHOrffe APYrKe. 
BecbMa xopoUiaf! apXffTeKzypa 3TlłX o6'beKTOB HMeJia CBH3b c eeoKJiaCCff'łeCKMMff 

ct>opMaMff, DpMMeHJłeMbIMff B TOT nepffOA BO Bcell: 3an�eoil Eepone. Oea OTP83ffJiacb 

B eapylKHOM BffAe l'OPOAa ff ero MaCUITa6e. Cyeamtff AO CffX nop Jłi!JIHJO'reH KaK 
6yATO yn;eneewHM npeACTaBffTeJieM TffnH'łHoro ee6onbworo, nocTpoeaaoro e Knac

Cff'łeCKOM CTffJie, TOrA8WHero eoeBOACKoro ropOAa. 

S U M M A R Y  

The town of Suwałki, situated in the north-eastern territory of Poland, became 
a Voivodship town in 1816. In connection with that the number of its inhabitants and 
of buildings, according to a new town-planning quickly increased. Many private 
houses and public buildings were erected, namely: a new Catholic church, an Ortho
dox church, an Evangelical church, a synagogue, town-hall, a secondary school etc. 
designed by such outstanding architects as P. Aigner, A. Corazzi, H. Marconi and 
many others. 

The excellent architecture of those buildings showed features of neoclassicism 
that was in use in West Europe then. That architecture has dominated in the ap
pearance and the character of the Suwałki town till the present time. Suwałki still 
looks like a typical small town built in the style of neoclassicism. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY CH. P. AIG NERA DLA SUWAŁK 

ApXHTeKTOHH'leCKml npoeKT X. n. Am'eepa AM CyeanK 

Ch. P. Aigner's Architectural Design of a Church at Suwałki 

Z Suwałkami związane jest nazwisko jednego z najwybitniejszych ar
chitektów polskich z przełomu XVIII i XIX wieku. Chrystiana Piotra 
A i g n e r  a, projektodawcy kościoła św. Aleksandra Męczennika. Projekt 
powstał w roku 1819, kiedy Suwałki chwilowo upatrzone były na siedzibę 
nowej diecezji wigierskiej, kościół miał zatem otrzymać godność katedral
ną. Suwałki były już w owym czasie ważnym ośrodkiem administracyj
nym jako stolica nowo utworzonego województwa augustowskiego1• Na 
siedzibę diecezji wigierskiej, a następnie augustowskiej przeznaczono osta
tec�e Sejny, kościołowi suwalskiemu przypadła zaś tylko godność koś
cioła parafialnego2. 

W roku 1819 stary drewniany kościół w Suwałkach nie nadawał się 
już do użytku, budowa nowej świątyni była kwestią palącą. Komisja Wo
jewództwa Augustowskiego poleciła zatem swemu budowniczemu, :Mateu
szowi Tryniszewskiemu, „wygotować anszlag na kościół nowy, murowa
ny ... wraz z planem, do którego model z rozkazu Jaśnie Oświeconego Księ
cia Namiestnika Królewskiego Prezesowi Komisji tutejszej osobiście dany, 
wzięty jest z kościoła św. Aleksandra w Warszawie na Nowym $wiecie 
stawiającego się"3• Kościół suwalski pomyślany był zatem jako replika 
aignerowskiego kościoła św. -Aleksandra na placu 3 Krzyży i jako budowla 
centralna miał zapewne stanąć na środku rynku. Od zamiaru tego jednak
że odstąpiono i projekt zamówiono bezpośrednio u samego Chrystiana Pio
tra A i g n e r  a, który zaprojektował dla Suwałk kościół podłużn� usta
wiony w pierzei wzdłużnej rynku. 

Budowa klasycystycznego kościoła św. Aleksandra w Suwałkach roz
poczęła się w roku 1820. Do końca tego roku mury w znacznej części zo-

1 A. P o l u j a ń s k i, Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym 
odbyte przez. .. , Warszawa 1859, str. 220. • 

z A. P o l u j a ń s k i, jw., str. 179. 
i AGAD, Akta KRSW 7023, Sprawozdanie Komisji Województwa Augustow

skiego za rok 1819, datowane 25.1.1820 (Odpis uiyc:r.ony mi uprzejmie przez dr 
W. Trzebińskiego). 

[229) 
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Ryc. 1. Kopia aignerowskiego projektu kościoła św. Aleksandra w Suwałkach znaj
dująca się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. 

stały wyprowadzone z fundamentów4. O toczących się raźnie pracach bu
dowlanych zamieścił wzmiankę „Kurier Warszawski" z dnia 21  sierpnia 
1821 roku (nr 199): „Już po dwakroć wysyłano z Warszawy wodą ogromne 
ozdoby kamienne do budującego się w Suwałkach kościoła katedralnego. 
Nowy ten gmach jest stawiany w części ze składek obywatelskich i w czę
ści z funduszów rządowych. Rys na niego dał W. Budowniczy Aigner". 
W rokti 1821 mury kościoła wzniesione były „do gzymsów poddasznych'', 
jak informuje nas sprawozdanie Wydziału Administracyjnego Komisji 
Województwa Augustowskiego. „Sześć kolumn wysuniętych przed fron
ton kościoła na kamiennych cokołach i takiemiż kapitelami w porządku 
doryckim wykutymi pokrytych formują wspaniały peristil; 16  bazów 
kamiennych i tyleż kapitelów do kolumn wewnętrznych w kościele użyć 

4 AGAD, Akta KRSW 7024, Sprawozdanie Komisji Województwa Augustow
skiego za rok 1820, datowane 29.XIJ.1820 (Odpis użyczony .mi uprzejmie przez dr 
W. Trzebińskiego). 
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Ryc. 2. Su w a ł k i. Kościół św .  Aleksandra po zburzeniu wież w czasie II  wojny 
światowej. Stan z 1960 r. 

się mających JUZ są sprowadzone" - czytamy dalej5• Budowla miała 
być nakryta dachem w roku 1822, wykończenie elewacji przeciągało się 
jednak, skoro „Kurier Warszawski" 29 sierpnia 1823 roku (nr 205) zawia
damia swych czytelników, że „Zewnętrzna budowa tego przybytku już 
w r. b. ukończoną będzie. Jest to gmach godnie odpowiadający swemu 
przeznaczeniu, dzieło czyniące zaszczyt architekto�, który tylu wspa
niałymi pełnymi gustu budowlami od wielu lat ozdobił tak stolicę Polski, 
jak i inne miejsca w Królestwie". Kościół .nie był jeszcze gotów na po
czątku roku 18246• Roboty zakończono zapewne dopiero w roku 18257• 

Oryginał projektu kościoła św. Aleksandra w Suwałkach sporządzony 
przez Aignera zaginął. Znamy tylko kopię projektu fasady, wykonaną 
przez Mateusza T r y n i s z e w s k i e g o, asesora budowniczego woje-

� AGAD, Akta KRSW 7025, Sprawozdanie Wydziału Administracyjnego Komisji 
Województwa Augustowskiego za rok 1821, datowane 29.1.1822 (Odpis użyczony mi 
uprzejmie przez dr W. Trzebińskiego). 

· 

8 AGAD, Akta KRSW 7027, Sprawozdanie Komisji Województwa Augustow
skiego za rok 1823, datowane 19.I.1824 (Odpis użyczony mi uprzejmie przez dr 
W. Trzebińskiego). 

? F. M. S o b i e s z c z a ń s k i w Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda (t. 24, 
Warszawa 1867, str. 348) podaje rok 1825 jako datę ukończenia kościoła. 
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wództwa augustowskiego, który prowadził również roboty budowlane•. 
Jak wyglądały elewacje boczne i tylna według koncepcji Aignera - nie 
wiemy. Z ówczesnych planów regulacyjnych Suwałk wnosimy tylko, że 
kościół miał być zbudowany na rzucie prostokąta. Projekt Aignera za
twierdzony został „najwyżej" przez samego namiestnika Z a j  ą c z  k a9• 

Fasadę kościoła, która miała się stać dominantą architektoniczną naj
większego placu w mieście, Aigner zaprojektował w porządku doryckim. 
Głównym ·jej akcentem jest monumentalny, sześciokolumnowy portyk 
o gładkich, wysmukłych kolumnach, podtrzymujący trójkątny fronton. 
W ukształtowaniu fasady na projekcie Aignera znajdujemy wiele ele
mentów znanych nam z jego dzieł wcześniejszych. Tak na przykład trój
kątny fronton portyku występuje na tle gładkiej ściany, zwieńczonej 
schodkowym szczytem z ku\ą i krzyżem, a kordonowy gzyms opasuje bu
dowlę na wysokości 2/3 kolumn. Nowością są natomiast dwie dzwonniczki 
nakry"te kopułkami, podobne do wieżyczek w Panteonie rzymskim (do
danych przez papieża Urbana VIII) i do podobnych w palladiańskiej 
kaplicy Villa Barbaro w Maser. W widoku frontalnym schodkowy 
szczyt urasta tu do pozoru kopuły, a cała fasada zdaje się zapowiadać za
łożenie centralne; wydaje się chwilami, jakby Aigner z całego Panteonu 
wykroił tylko portyk z przedsionkiem i wieżyczkami, pomiędzy którymi 
wyrasta masyw kopuły, tutaj zredukowanej tylko do skromnego schodko
wego szczytu. 

W żadnym ze swych dotychczasowych dzieł Aigner nie wykazał ta
kiej umiejętności operowania gładkimi płaszczyznami ścian, jak właśnie 
w projekcie kościoła w Suwałkach. Odnosi się wrażenie, że architekt za
stosował tu tylko najniezbędniejsze elementy wystroju architektonicz
nego zgodnie z wybranym porządkiem doryckim, wyrzekając się świa
domie j�iejkolwiek dekoracji rzeźbiarskiej, aby podkreślić surową po
wagę tej budowli. PW1 względem oszczędności środków wyrazu i wiel
kiej prostoty fasadę suwalską porównać możemy chyba tylko z kościołem 
puławskim i z kościołem św. Aleksandra w Warszawie, których gładkie 
bębny rotundowe są odpowiednikiem płaszczyzn kościoła w Suwałkach. 

Należy się od razu zastrzec, że o wkładzie Aignera w ukształtowanie 
kościoła suwalskiego w jego obecnym stanie mówić można głównie na 
podstawie znanego nam projektu . fasady, realizowanego zresztą niezbyt 
ściśle, na co wskazuje choćby nieco szersze w stosunku do pozostałych 

8 AGAD, Akta KRSWiP 5041; w tym tomie wklejona jest kopia projektu A i g
n e r  a, wykonana przez M. T r y  n i s  z e  w s k i e g o. O Tryniszewskim por. 
S. Ł o z a, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, str. 316. Kopia 
projektu Aignera publikowana była dwukrotnie : T. S z a f e r, W. T r z e b  i ń s k i, 
Projekty przebudowy Augustowa, 181�1830, „Prace Instytutu Urbanistyki i Archi
tektury", 1953, z. 3; T. St. J a r o s z e  w s k i, M. K w  i a t  k o  w s k i, W sprawie ge
nezy i oddziaływania teoretycmych projektów kościołów Piotra Aignera, „Biuletyn 
Historii Sztuki", t. XIX (1957), nr 1, str. 77. 

' Por. inicjały „JZ", zaznaczone na kopii T r y  n i s  z e  w s  k i e  g o. 
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środkowe interkolumnium istniejącego do dziś portyku, czego architekt 
nie przewidywał. Nie znamy dotąd aignerowskiego projektu wnętrz 
kościoła, ale wiemy, że uległy one następnie dość znacznym przekształce
niom. 

Około roku 1845 architekt Henryk M a r  c o n i podjął przebudowę 
świątyni, wprowadzając do koncepcji aignerowskiej wiele istotnych zmian. 
Zmienił zupełnie charakter fasady podwyższając dawne dzwonniczki 
o kondygnację i nakrywając je pseudobarokowymi hełmami. Partię 
attyki pomiędzy wieżami zwieńczył trójkątnym frontonem (zamiast 
schodkowego szczytu). Całość nabrała cech raczej · n e o  r e  n e s  a n s o
w y c h, a z dawnej architektury pozostał właściwie tylko portyk. Mar
coni miał również powiększyć i okna kościoła•o. 

Kościół suwalski został następnie znacznie powiększony przez doda
nie po bokach wielkich kaplic, które upodobniły tym samym rzut bu
dowli do krzyża łacińskiego. W roku 1881 dodano od zachodu kaplicę 
Pana Jezusa, a w 1883 od wschodu kaplicę św. Annyu. Dalsze niefortunne 
zmiany w wyglądzie kościoła nastąpiły po ostatniej wojnie. Po usunięciu 
wież zniszczonych w czasie działań wojennych fasadę zwieńczono gład
kim trójkątnym szczytem przerwanym przez prostokąt dawnej attyki. 
Portyk odarto niestety z doryckich tryglifów. Podjęte prace konserwator-

. skie mają za cel przywrócić fasadzie wygląd taki, jaki nadał jej Henryk 
M a r c o n i. 

Aignerowski projekt suwalskiego kościoła powstał w ostatnim, naj
czynniejszym okresie twórczości architekta, przypadającym na lata 1816-
1827, kiedy Aigner porzuciwszy Italię powrócił do Warszawy, stolicy nowo 
powstałego Królestwa Kongresowego, i wstąpił do służby rządowej. 

·Kariera jego rozwinęła się błyskawicznie. Na początku roku 181 7 uzyskał 
katedrę architektury (a od I.III tegoż roku - katedrę architektury wyż
szej) na nowo utworzonym Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym 
czasie otrzymał nominację na budowniczego jeneralnego, a od 19 listo
pada 1818 roku piastował urząd budowniczego Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Policji z pensją roczną 8000 złotych. Przez kilka najbliż
szych lat utrzymała się jego dominująca pozycja wśród architektów 
warszawskich, 

Zamówienia sypały się jedno po drugim. Niemal zaraz po powrocie do 
kraju, jeszcze w roku 1816, wykonał projekt gmachu dla Uniwersytetu 
Warszawskiego. Przedstawił również Komisji Rządowej Wymań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego projekt obserwatorium astronomicz-

10 Por. przypis 7, ponadto F.M.S.S(obieszczański), Kościół parafialny katolicki 
w Suwałkach, „Tygodnik Ilustrowany", t. IX (1864), nr 232 str. 92. 

11 K. C i b o r  o w s k a, Katalog zabytków do opr. W. Trzebińskiego i P. Szafera 
„Studium do planu zagospodarowania przestnennego Suwałk", maszynopis, 1953, 
w PKZ. 
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Ryc. 3. S u  w a ł k i. Kościół św. Aleksandra po odbudowie. Stan z 1964 r. 

nego (nb. nie zrealizowany). w roku 1817 rozpoczął budowę mennicy na 
ul. Bielańskiej w Warszawie i przystąpił do przebudowy zespołu mary
wilskiego oraz kościoła św. Andrzeja na ul. Senatorskiej. W Zarzeczu koło 
Jarosławia powstał w tym czasie wg jego projektu pałac Magdaleny 
M o r s k i e j o oryginalnej, nieregularnej formie z rotundą w narożu. 
Dla Zarzecza Aigner zaprojektował również niebawem kościół. Na rok 
1818 obok kontynuacji robót już rozpoczętych przypadła wspani.ała de-
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koracja parku łazienkowskiego z okazji przyjazdu do Warszawy cesa
rzowej-matki, ponadto rozpoczęcie prac budowlanych przy Pałacu Na
miestnikowskim, kościele św. Aleksandra na placu 3 Krzyiy i zapewne 
domu Petyskusa na rogu ul. Wierzbowej i Senatorskiej, ukończonym 
w roku 1821. Rok 1819 - to nadbudowa skrzydła pałacu Krasińskich, 
nadzór nad toczącymi się budowami, rozsianymi w kilku punktach War
szawy, i projekt kościoła w Suwałkach. W roku 1820 przebudował dzwon
nicę i klasztor przy warszawskim kościele bernardynów na Krakowskim 
Przedmieściu i wykonał projekt gmachu Towarzystwa Królewskiego War
szawskiego Przyjaciół Nauk (nie zrealizowany). Na rok 1821 przypada 
kontynuacja i wykańczanie robót rozpoczętych w latach poprzednich, 
ale nowe zamówienia państwowe ·przypadają teraz szczodrze niedawno 
przybyłemu do Polski Antoniemu C o r a z z i e m u. W roku 1822 Aigner 
zaprojektował jeszcze kamienicę nr 954 na Placu za Żelazną Bramą. 

·
Na 

rok 1823 przypada tylko przebudowa wodozbioru w Łazienkach, rozpo
częcie prac przy neogotyckiej kaplicy nagrobnej Stanisława K o s t k i  
P o t  o c k i e g o na cmentarzu wilanowskim oraz budowa domków do
zorców w Natolinie pod Warszawą. -W roku następnym ukończono pro
jektowane przez niego studnie żeliwne na placu Krasińskich, istniejące 
do dziś, poza tym wiele czasu 7.abierał mu nadzór nad budującym się koś
ciołem św. Aleksandra w Warszawie, który ukończył w roku 1825. W tym 
samym roku Aigner zdecydował się na wyjazd do Krakowa, nie widząc 
dla siebie w Wars7.awie dalszych perspektyw. 

Co było powodem zmiany szczęśliwego dotychczas losu Chrystiana 
Piotra Aignera? Odpowiedź nasuwa się od razu: na ·firnamencie warszaw
skim pojawił się młody i bardoo ambitny Antoni Corazzi, z którym 
sześćdziesięcioparoletniemu Aignerowi trudno było konkurować. W roku 
1821 zmarł na domiar złego wypróbowany przyjaciel i protektor archi
tekta, Stanisław Kostka Potocki, któremu Aigner w dużej mierze za
wdzięczał swą karierę. Z chwilą śmierci Potockiego Aigner stracił oparcie 
w nowym dlań środowisku urzędniczym Królestwa Kongresowego i odtąd 
był zdany wyłącznie na własne siły. Nie ostatnim zapewne powodem 
utraty powodzenia było kłótliwe usposobienie architekta, czym zrażał 
sobie otoczenie i przez co trudno z nim było dojść do porozumienia. Po 
kilku latach morderczej pracy mógł zresztą czuć się wyczerpany i może 
bez większe�o żalu usuwał się na drugi plan. W Krakowie zabawił krótko 
i w 1827 wyjechał na zawsze do ukochanych Włoch. Osiadł początkowo 
w Rzymie, a następnie we Florencji, gdzie zmarł 8 lutego 1841 r.u 

Wymieniona powyżej długa lista dzieł . Aignera obejmuje tylko jego 

u Dane o życiu i twórczości Ch. P. A i g n e r a oparte są na pracy doktorskiej 
autora „Architekt Chrystian Piotr Aigner 1756-1841", przygotowanej pod kierun
kiem prof. dra Stanisława L o r e n t z a (maszynopis w Instytucie Historii Sztuki 
UW). 
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Ryc. 4. F i l  i p 6 w, pow. Suwałki. Kościół wzniesiony w 1838 roku, projektowany. 
w oparciu o pracę Chr. P. A i g n e r  a pt.: „Budowy kościołów". 

ważniejsze realizacje; pominęliśmy tu zupełnie prace drobne. Z powyż
szego zestawienia wynika niezbicie, że kościół w Suwałkach jest tylko 
jedną z marginesowych prac architekta, pochłoniętego działalnością na 
terenie Warszawy. Aigner na pewno nie miał czasu i ochoty dozorować 
budującego się kościoła suwalskiego, stąd odstępstwa od jego projektu, 
wprowadzone w czasie budowy. 

Niemal wszystkie powstałe w ostatnim okresie twórczości budowle 
Aignera utrzymywane są w dojrzałym akademickim klasycyzmie, opar
tym na antyku rzymskim. Odznaczają się one doskonałymi proporcjami, 
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wielką równowagą w kompozycji oraz niezwykle starannie opracowanym 
detalem. W zestawieniu z nimi sam projekt kościoła w Suwałkach nic nie 
traci, jednakże rażąca dysproporcja pomiędzy koncepcją Aignera a sta
nem obecnym obniża znacznie wartość artystyczną istniejącej budowli. 

Z szeroką działalnością architektoniczną Aignera pozostaje ponadto 
w związku skromny, klasycystyczny kościół w Filipowie koło Suwałk, 
wmiesiony w roku 1838. Nie jest to jego bezpośrednie dzieło, kościół zo� 
stał bowiem wzniesiony w oparciu o projekt wzorcowy opracowany przez 
architekta. W roku 1825 Aigner ogłosił drukiem pracę teoretyczną pod 
przydługim tytułem „Budowy kościołów część pierwsza zamykająca 
cztery projekta kościołów parafialnych różnej wielkości w dziewięciu 
tablicach przez Piotra Aignera Budowniczego Jeneralnego Rządowego 
Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, Rzymskiej 
Akademii Ś(więtego) Ł(ukasza) Umiejętności i Sztuk Pięknych członka, 
wydane w Warszawie w drukarni Józefa Węckiego 1825"13. Aigner zade
dykował pracę księciu namiestnikowi Józefowi Z a j ą c z k o w i, z któ
rego polecenia książka powstała. Właściwym inicjatorem była jednak 
Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, szeroko 
propagująca publikację Aignera. . 

Wydawnictwo podaje cztery projekty kościołów według porządku do
ryckiego, bez dzwonnicy i sygnaturki. Cztery projekty, bardzo do siebie 
podobne, odpowiadające czterem zamierzonym wielkościom świątyni. Naj
mniejszy obliczony jest na 600 osób, następny na przeszło 600, trzeci na 
800, czwarty na 1000. Opracowany przez siebie typ kościoła Aigner uwa
żał za nadający się do szerokiego zastosowania, „gdy Rząd Najwyższy 
i prywatne osoby ... starają się wznieść obalone lub zrujnowane w czasie 
klęsk powszechnych polskie świątynie" - jak pisał we wstępie. W drugiej 
części swojej pracy architekt miał zamiar opublikować dalsze projekty 
budowli sakralnych. 

„Budowy kościołów" miały zatem stanowić pomoc praktyczną dla 
budowniczych mniej samodzielnych, podając im rozwiązania proste i łatwe 
w realizacji. Wydawnictwo szybko znalazło oddźwięk na prowincji. Nie 
udało się dotychczas odnaleźć żadnego kościoła, który byłby dokładnym 
odbiciem jednego z czterech projektów teoretycznych. Znamy natomiast 
kilka obiektów odbiegających w mniejszym lub większym stopniu od 
wzorów Aignera, które zachowały jednak ogólne podobieństwo kompo
zycji fasady lub rzutu poziomego. Są to m. in. kościół w Pęcicach w pow. 
pruszkowskim (1825-1832), w Goliszewie w pow. kaliskim (1825--:-1837), 
budowany przez architekta F. R e  i n s t  e i  n a, w Okuniewie koło Su
lejówka (1828-1836), w Kołaczkowie w pow. wrzesińskim (183{}-1836), 

n T. St. J a r o s z e w s k i, M. K w i a t k o w s k i, W sprawie genezy i od� 
działywania ... , o.c., str. 77 i n. Tamże literatura związana z wydawnictwem Aig

nera. 
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w Bielinach w pow. kieleckim (1838), w Pratulinie w pow. bielsko-pod
laskim (1838) i w Filipowie koło Suwałk (1838). W kościołach tych znaj
dziemy szczegóły czerpane nieraz z dwóch lub nawet trzech typów poda
nych przez wydawnictwo Aignera. Anonimowi często budowniczowie nie 
chcieli prawdopodobnie niewolniczo naśladować publikowanych wzo
rów. 

Związki Aignera z Suwałkami i Suwalszczyzną nie miały na pewno 
poważniejszego wpływu na obraz kultury artystycznej i sztuki regionu 
suwalskiego pod koniec pierwszej ćwierci XIX wieku, warte są jednak 
odnotowania jako dowód szerokiego oddziaływania głównego ośrodka 
artystycznego, jakim była wówczas Warszawa14• 

K P A T K O E  C O ,D; E P JK A H H E  

B 1819 rOAY OAHB H3 C8MbIX B�8JOlllHXCJI nOJibCKHX apxHTeKTOPQB uepenowa 
XVIII H XIX BB. XpHCTHaH IleTP AArHep (1756-1841) coaepwHJI AJISI CyaaJIK 
npoex:T Jr.OCTena cB11TOro AneKc.wJApa Myqetmita. IIpoegT upeACTBBJillJI cypoa1>1K 

HeOB.'.JI8CCH'łec:iodi. KOCTen c aeJIHKOJieilHhIM weCTHKOJIOHHblM AOPH'łeCKHM nOpTHJtOM. 

IlO�JIHRHblA up<>eKT AArHepa 3B'l'epRJICSI, MbI 3Haey JIKWh. TOJD>KO COBpe111eHHYIO 

KOnHJO. 

KoCTeJI 61>1JI 1103,ltBHreyT B pbIHKe. Ero CTPQAB:a H8'18JIBCb B 1820 ro.zty H OKOH'IH · 

nac& no aceA BepoRTHOCTH B 1825 ro.zzy. Pa6oTaMH PYKOBOAHJI 30A"<Odł AyrycTOBCK<>l'O 
aoeBo.ztcTBa MaTeym Tp1>1HKWeBCKH. 

OKono 1845 ro� �n nepecTpoHJIH cor nacHo npoeKT)' apxHTeKTOpa reffPHJCa 
Maps:oHH a OR npff06pen TOr.zta ąePTbl aeopeeeccaHca. ,D;aJI&Hełmnte H3MeHeHHH 

a apXM�Type x:ocrena npOKCXOAllT H3 1881 ff 1883 rOAOB, KOr.zta .zt06amfJIK 6DKOBble 
Kann�. 

CoaepmeRHbrA AAmepox npoeKT irocTena ceRTOro AneKcaHApa e CYBanKax
' 

6bIJI C03A8H B nocnewndf <t>a3HC TB-Opąecraa 3TOro apXH-reK'l'Opa. Y .AArHepa, 3ćUUl
TOro B TO. ape11111 ocyt.qeC'rBJieHHeM MHOrO'łHCJieffHbIX l'OCyAapcTBeHHhIX "' 'łBCTHblX 
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S U M M A R Y  

In 1819, Chrystian Piotr Aigner (1756-1841), one of the most outstanding Polish 
architects, made the project of St. Alexander Martyr's church for the town of Su
wałki. It was the design of a severe church in the neo-classical style, with a Darie 
portico consisting of six columns. The original Aigner's design has been fost, only 
its capy, dating from the same time, is known to us. 

The church was erected at the market-place. Its building started in 1820 and 
ended probably in 1825. The building work was conducted by Mateusz Tryniszewski, 

1• Szczegółowych badań wymaga ponadto przypisywany Aignerowi kościół 
w Raczkach koło Suwałk, przebudowany gruntownie przez Henryka Marconiego. 
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the architect of the Augustów Voivodship. About the year 1845, the church· was 
rebuilt according to the design of H. Marconi, an architect, who gave it the features 
of Neo-Renaissance. Further changes in the architecture of that church were made 
in 1881 and 1883, when lateral chapels were added. 

Aigner's design of St. Aleksander's church at Suwałki was made in the last
' 

period of his creativeness. He was so busy working to meet many State and private 
demands in Warsaw that he had no time to supervise building of the Suwałki 
church. That is· why his project was not realised exactly. 





ANDRZEJ WĘDZKI 

KULTURA I NAUKA NA SUWALSZCZYZNIE 
W XIX STULECIU• 

Kyn1>Typa 'ff uayxa B Cyuanb�e B XIX CToneTKH 

The Culture and Science in the Suwałki District in the l9th Century 

· U w a g i w s t ę p n e. Złożona problematyka rozwoju kultury i nauki 
na terenie północno-wschodnich rubieży Polski nie doczekała się jeszcze 
opracowania. W literaturze przedmiotu zachowały się jedynie drobne, 
rozproszone wzmianki. W niniejszym opracowaniu główny nacisk poło
żono na charakterystykę dorobku historiografii na polu odtworzenia 
przeszłości Suwalszczyzny, następnie szczegółowo umówiono badania 
archeologiczne, rozwój kolekcjonerstwa i muzealnictwa, wreszcie początki 
ochrony zabytków. Jednocześnie starano się przedstawić sylwetki czo
łowych badaczy i działaczy kulturalnych tego terenu. Zagadnienia oświaty, 
literatury pięknej i teatru zaznacz�no jedynie o tyle, ile tego wymagało 
zrozumienie ogólnego procesu rozwoju kultury na omawianym terenie. 
Terytorialnie praca ogranicza się do obszarów dzisiejszych powiatów su
walskiego i sejneńskiego, określonych umownie Suwalszczyzną, ze szcze
gólnym uwzględnieniem Suwałk, ówczesnej siedziby władz wojewódzkich, 
a potem gubernialnych, w których koncentrowało się życie kulturalne 
i naukowe tego terenu. 

Chronologicznie praca obejmuje okres od przejścia Suwalszczyzny pod 
zarząd pruski u schyłku XVIII. stulecia aż do wybuchu pierwszej wojny 
światowej. Obejmuje więc złożoną problematykę okresu rozbiorów. 
Epokę porozbiorową podzielono na trły podokresy, wyznaczone datami 
1831 i 1867. Pierwszy z nich obejmuje więc czasy Prus Nowo-Wschod
nich, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Ponieważ do 

• Autor poczuwa się do miłego obowiązku złożenia serdecznych podziękowań 
wszystkim Osobom i Instytucjom, które służyły pomocą przy zbieraniu materiałów, 
a następnie opracowaniu niniejszej rozprawy. Szczególnie cennej pomocy udzieliła 
dr A. K a r ł o w s k a  - K a m  z o w a przy rozwiązywaniu poszczególnych proble
mów z zakresu historii sztuki oraz dr J. W i ś  n i e  w s  k i, którego radom autor wiele 
zawdzięcza. Dziękuję szczególnie Kierownictwu Komp. Ekspedycji Jaćwieskiej BTN 
za umożliwienie mi badań terenowych, archiwalnych i bibliotecznych nad powyższą 
problematyką. 

12411 
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roku 1815 na omawianym terenie nie było przejawów większego ruchu 
kulturalnego czy naukowego - nie wyodrębniono tych lat w osobny pod
rozdział, a potraktowano je jako wstęp do czasów konstytucyjnych Kró
lestwa Polskiego. Okres drugi - to czasy po upadku powstania listopa
dowego - początkowo charakteryzujące się regresem na polu kultury 
i nauki, a następnie ponownym ich rozwojem, przerwanym wypadkami 
powstania styczniowego. Lata po krwawym stłumieniu powstania stycz
niowego cechuje wyjątkowe nasilenie rusyfikacji i bezwzględne tłumie-

Ryc. 1. D o  w s p u d a, pow. Suwałki. Próba rekonstrukcji bryły pałacu 
w Dowspudzie, opracowana na podstawie nieistniejącej polichromii J. Gło

wackiego w Pałacu Paca w Warszawie. Rys. I. Zielińska. 

nie wszelkich przejawów polskiego życia kulturalnego i ruchu nauko
wego. Sytuacja ta uległa radykalnej zmianie w okresie rewolucji 1905
roku. Nastąpił wówczas renesans polskiego życia naukowego i kultural
nego, który mimo ponawianych prób represji ze strony władz carskich 
trwał aż do wybuchu pierwszej wojny światowej. 

Bezprzykładne zniszczenie i rozproszenie materiałów archiwalnych, 
a także wyniszczenie bibliotek w latach obu wojen światowychl odbiło 

1 Ze względu na roZProszenie druków regionalnych - przy cytowaniu publi
kacji bardzo rzadkich w nawiasach podano miejsce przechowywania poszczególnych 
druków (BUW = Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, BN = Biblioteka Naro
dowa, BUJ = Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, GUS = Główny Urząd Sta
tystyczny, Warszawa, IBL = Instytut Badań Literackich PAN Warszawa, BPAN = 

= Biblioteka PAN w Krakowie, ADŁ = Archiwum Diecezjalne w Łomży). 
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się bez wątpienia na całości pracy, przekreślając z góry możliwość wy
czerpującego omówienia tematu oraz powodując niekiedy dysproporcje 
w ekspozycji niektórych problemów. Kwerendę archiwalną przeprowa
dzono w archiwach państwowych i kościelnych w Suwałkach, Łomży 
i w Warszawie. Kwerenda biblioteczna objęła wszystkie większe zbiory 
biblioteczne kraju. W niektórych wypadkach w celu uzyskania informacji 
musiano się uciec do wykorzystania materiałów zastępczych2. 

Artykuł niniejszy jest pierwszą próbą zebrania i usystematyzowania 
dostępnego materiału, zarysowania problematyki i wyciągnięcia pierw
szych wniosków. Niewątpliwie dalsze szczegółowe badania, przy wyko
rzystaniu także zbiorów archiwalnych i bibliotecznych zagranicznych, 
zdołają uzupełnić i rozszerzyć przedstawiony poniżej obraz. · 

1. L a t a 1795-1831. Suwalszczyzna w okresie Rzeczypospolitej 
feudalnej nie miała żadnego ośrodka o tradycjach kulturalno-naukowych, 
mimo że na jej terenie istniały dwa bardzo bogate klasztory w Sejnach 
i Wigrach. Administracyjnie tereny te wchodziły w skład powiatów gro
dzieńskiego i trockiego województwa trockiego Wielkiego Księstwa Li
tewskiego. Dopiero w czasie przynależności Suwalszczyzny do Prus N o
wo-Wschodnich powstał powiat wigierski z siedzibą władz w Suwałkach. 
Od tego okresu datuje się proces tworzenia się ośrodka administracyjnego 
w Suwałkach i napływ pierwszych rodzin urzędniczych, głównie niemiec
kich, które zresztą bądź wkrótce wyemigrowały, bądź uległy szybkiej po
loni�cji. Zmienne losy tych terenów w okresie wojen napoleońskich nie 
sprzyjały także tworzeniu się życia kulturalnego i naukowego. Dopiero 
po powstaniu w roku 1815 Królestwa Polskiego utworzono województwo 
augustowskie, przy czym wobec braku odpowiednich lokali w Augustowie 
władze wojewódzkie ulokowano - początkowo prowizorycznie, a od roku 
1819 na stałe - w Suwałkach. 

Od tego czasu datuje się szybki rozwój miasta, napływ inteligencji 
urzędniczej i powolne powstawanie pierwszych instytucji kulturalnych. 
W okresie jednak istnienia konstytucyjnego Królestwa nie doszło do wy
tworzenia się w Suwałkach ośrodka kulturalnego i naukowego. Brak za
równo ludzi, jak i podstaw materialnych przekreślał z góry możliwość po
wołania do życia jakiegoś towarzystwa naukowego jak w niektórych 
miastach Królestwa3 czy też wydawania czasopisma naukowego. Suwałki 

2 M. in. przeprowadzono badania na poszczególnych cmentarzach i starano się 
z braku zachowanych materiałów archiwalnych zebrać wiadomości z napisów na
grobkowych. 

3 Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (1800), Lubelskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk (1818) i Płockie Towarzystwo Naukowe (1820), por. A. K r  a u s  h a  r, 
Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, t. 1-3, Warszawa 1900-1905; z. K u
k u 1 s k i, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie na tle epoki (1818-1830), Pa
miętnik Lubelski, t. 3; 1931>-1937, str. XIII-XCII; S. G 6 r s k i, Towarzystwo 
Naukowe Płockie, „Przegląd Historyczny", t. 3; 1906, str. 262-275. 

1e• 
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przez dłuższy okres czasu nie miały nawet szkoły średniej. Szkoła wo
jewódzka mieściła się w Łomży', a czteroklasowa szkoła wydziałowa (po 
reformie szkolnictwa z roku 1833 - obwodowa) - w Sejnach•. 

Pierwsza drukarnia powstała w Suwałkach w roku 1819 z chv,,ilą 
przeniesienia z Łomży do Suwałk wydawnictwa „Dziennika Urzędowego 
Województwa Augustowskiego". Pierwszym drukarzem suwalskim był 
Antoni L e  n t e  c k  i6, który w roku 1820, nabył dawny magazyn fura
żowy z przyległym placem na pomieszczenia drukarni'. W roku 1823 za
notowano w Suwałkach Franciszka S w i e  r c z e  w s k i e g o, · „typo

grafa przy Komisji Województwa Augustowskiego"•, który objął dru
karnię po śmierci w 1822 r. Lenteckiego. Wydaje się, że w tych latach 
drukarnia w Suwałkach wykonywała przeważnie druki urzędowe, przede 

4 Por. Akt uroczysty zakończenia rocznego biegu nauk w gimnaz.yum suwal
skim odbędzie się dnia 18(30) lipca 1840„. Suwałk!, str. 3 (IBL). 

5 Już za czasów rządów pruskich w Sejnach w latach 1796-1801 dominikanie 
prowadzili szkołę średnią. Po jej upadku i po kasacji klasztoru (1804) władze pruskie 
projektovvały otwarcie z dniem. 1.V.1807 r. gimnazjum w Sejnach . .Jednak wypadki 
Wojenne w lataćh 1806-1807 udaremniły ten zamiar, Por. V·l. K ł a p  k o  w s k i. 
Konwent dominikanów w Sejnach, „Ateneum Wileńskie", r. 13 (1938), z. 2, str. 
147�157. 

W okresie Księstwa Warszawskiego Izba Edukacyjna otwarła w 1308 r. w Sej
nach liceum, które z poCzątkiem roku szkolnego 1817/13 zostało przeniesione do 
�mży jako Szkoła Wojewódzka. W Sejnach pozostała wówczas Szkoła Wydziałowa. 
Z rokiem szkolI1ym 1824/25 szkoła ta otrzymała także tytuł -szkoły Wojewódzkiej. 
Por. Akt uroczysty„. w gimnazjum suwal"ikim . . .  18(30) lipca 1840, str. 3. Rektorem 
szkoły w Sejnach od 1808 r. był Wojciech S z-we j k o  w s k i, późniejszy rektor 
Uni\versy-tetu Warszav.-skiego (por. A. - Maciesza, Z dziejów szkoły płockiej 1781-
1821, Płock, str. 20-1). 

11 Urodzony około :roku 1782 syn Franciszka Lenteckiego i �'.l:agdaleny z Wrób
lewskich. W 1810 r. A. L e n t e c k i  zaangaiowany żostał do pro'lvadzenia drukm'ni 
w Płocku. Z końcem 1311 r. Lentecki przeniósł się_ do Łomży i założył w tym 
mieście drukarnię� w której wydawał „Dziennik Departamentowy Łomżyński", a na
stępnie "Dziennik Województwa Augustowskiego". v.r 1819 r. przeniósł się do nowej 
siedziby władz wojewódzkichi do Suwałk. Zmarł 14 lipca 1822 r. w Suwałkach ma
jąc lat 40 (i\.kt zeszłych gminy suwalskiej od dnia 1.1. do 31.12.1822 Nr 136i PAP 
Suwałki). Por .. K. Ś w i e r k o w s k i. Dwie nieznane gazety z doby powstania 
listopadowego, Wrocła"'� 1957; ,,Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Nauko
wego". t 9 (1954), Dodatek 2, str. 3--4; M. K i e  f f  e r - K o s  t a  n e c  k a, Pierwsze 
drukarnie Tu� Płocku1 „Notatki Płockie" nr 25. 1963, str. 18. 

7 Arch:i"''Um Sądu Powiatowego w Suwałkach. Księgi notariuszy suwalskich, 
Księga syg. 13 nr 135 189 oraz „-'\GAD, Zbiory kartograficzne AG, teczka 2, nr 1934 
(plan sytuacyjny magazynu nabytego przez Lenteckiego na drukarnię). Mieścił się 
on przy dzis. ul, Kościuszki, w pobliżu kościoła ewangelickiego, 

8 K. Ś w i e r k o w s k i, Dwie nieznane gazety„., o.c. str. 5. Ś w i e r c z e w s k i 
w latach _1316-1823 miał drukarnię w Warszawie, potem przeniósł się- do Suwałk. 
Prowadził ją w Suwałkach jeszcze v.r roku 1841 (por. druk wydany przez niego 
w tym roku pt. Akt uroczysty z.Bkończenia rocznego biegu nauk w gimnazyum 
gubernialnetn suwalskiem.„ 18(30) czerwca 1841.„ {IBL). W 1343 r. spotyka się ju± 
wzmianki o jego spadkobiercach M, B r  e n s  z t e j  n, Druki litewskie, Studyum 
historyczno-statystyczne, „Przegląd liistoryczny", t 3; 1906, z, 1. str. 101. W 1830 r. 
drukarnia Swierczewskiego mieścila się w Suwałkach na narożniku Nowego Rynku 
i ul. Sejneńskiej (AGAD. Plan sytuacyjny części miasta Suwałk, wszyty do akt 
KRSW, syg. 5042). 
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wszystkim „Dziennik Urzędowy Województwa Augustowskiego"9• Było to 
pierwsze czasopismo ukazujące się w Suwałkach, zawierało jednak wy
łącznie obwieszczenia urzędowe. 

Po wybuchu powstania listopadowego w grudniu 1830 r. rozpoczęto 
"'-ydawać w Suwałkach pierwszą gazetę pt. „Goniec Województwa Augu
stowskiego". Redagował tę gazetę Franciszek Ksawery O s  i p o  w s  k i'0, 
prezes Rady Obywatelskiej, a czynnym współredaktorem był książę To
masz Bogumił Światopełk-M i r s k i, dziedzic Starej Hańczyu. Gazetę 
drukowa! wspomniany jUŻ F. świerczewski12• Do chwili zajęcia Suwałk 
przez wojska carskie w lutym 1831 r. zdołano wydać 15 numerów tej
gazety". * 

* * 

Osobno należy wspomnieć o bibliotekach i zbiorach muzealnych. Na 
Suwalszczyznie przeważała własność królewska i kościelna (klasztorna). 
Nie było tam większych rezydencji szlacheckich. Były wprawdzie większe 
dobra szlacheckie, ale ich właściciele nie mieszkali tutaj, lecz w innych 
dobrach, położonych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego (np. Pa� 
cowie w XVI! i XVIII wieku). Dlatego też nie było tam sprzyjających wa
runków do powstania w okresie Rzeczypospolitej feudalnej czy to biblio
tek prywatnych, czy też kolekcji dzieł sztuki. Dopiero na początku XIX 
stulecia gen. Ludwik Michał P a c  (1778-1835)14, dziedzic dóbr Jezna,

9 Swiere7,ev;rski drukował takie „Ordo divini offic:ii ad usum universi clerL„ 
dioecesis Augustoviensis pro anno Dni 1827, 182Sł'. (ADŁ) oraz druki okolicznościowe, 
np. zaproszenia na uroczystości zakończenia roku szkolnego w sr.kołach suwalskich 
i sejneńskich (por. cytowane ,,Akt uroczysty ... ") czy S. O b r ę b s k i, Mowa przy 
obchodzie pogrzebowym Po Aleksandrze I, Suwałki 1826, St. E s t  r e  i c h e  r, Biblio-
grafia polska, t. 11, str, 154. Świerczewski trudnił się także sprzedażą książek i był 
zapewne pierwszym ksiegarzem w Suwałkach (por. ogłoszenia o książkach szkol
nych i innych, które są do sprzedania w drukarni suwalskiej, „Dziennik Urzędowy 
Województwa Augustowskiego", 1834, nr 30, str. 474; nr 52, Dodatek, str. 744; 1835, 
nr 43, Dodatek, str. 64Q (BUW). . 

Ii> Właściciel dóbr Wejliszki w pow. kalwaryjskim, Kawaler Orderu św. ·stani� 
sława, nadanego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w r. 1'191 (S . .  U r  u s  k i, 
Eodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 13, 1916, str. 40-·1). Zmarł przed 11(23).VI. 
1835 (por. „Dz. Urz. Woj. Aug.", 1835, nr 26, Dodatek; str. 351). 

11 Brał czynny udział w życiu politycznym Królestwa Polskiego w latach dwu
dziestych XIX w.; był m. in. deputowanym na sejm w r, 1823. Po upadku powstania 
listopadowego pr-t:ebywa na emigracji. Po pewnym czasie wrócił do kraju i stał się 
współpracownikiem władz carskich. M.in. zmienił wyznanie na prawosławne. Zmarł 
18.V,1852 w Warszawie. żona jego Marcjanna z Jackowskich (1807-1853) była 
autorką kilku powieści oraz zajmowała się tłumaczeniami literatury pięknej. Po
tomstwo ich uległo rusyfikacji. Por. T. ż y c h 1 i ń s k i, Złota księga szlachty pol
skiej, r. 4, Poznań 1882, str. 190; S. U r  u s  k i, Rodzina, o.c„ t. 11, str. 121. 

1'! K. $ w i e  r k o  w s k i, Dwie nieznane gazety„., o.c. 
13 Tamże, oraz rec. A. W ę d z k i, „Rocznik Białostocki", t. 4, {1963), str. 530-

532. 
14 Życiorysy, w których jednostronnie uwzględniono działalność polityczną i woj

skową L. P a c  a, podają: S. M a ł a  c h o w s k i, Wspomnienie o jenerale Ludwiku 
hr. Pacu, Poznań 1878; .J. W o 1 f f, Pacowie, Petersburg 18551 str. 305--311; T. ż y c h-
1 i ń s k i, Złota księga ... , o.c„ r. 5; (1883), str. 210 -4; r. 8 (1886); str. 112; J. S t r a
s z e  w i c z, Les Polonais et les Polonaises de la Revolution du 29 Novembre 1830, 
Paris 1832 (tłum. na jęz. niemiecki. Stuttgart 1832/37; na jęz. włoski t. 1-2, Capolago 
1833�34). 
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Różanki i Horodyszcza, rozwinął działalność w kierunku przekształcenia 
odziedziczonych po zmarłym bezpotomnie w roku 179715 dalekim krew
nym Józefie P a c  u dóbr Dowspuda w wieiką rezydencję magnacką. 

W latach 18D6-1814 Ludwik Pac brał udział w wojnach napoleoń
skich, najpierw w wojsku francuskim, a następnie w armii polskiej. 
W wojnach tych uzyskał stopień generała dywizji. Pierwsze inwestycje 
budowlane podjął w R a c  z k a c h, gdzie w roku 1811 jego kosztem prze
budowano „na gust gotycki" tamtejszy kościół parafialny16• Murowany 
kościół w Raczkach zaczął budować ]';licha! Pac po zniszczeniu starego 
w roku 1765 na skutek pożaru. Prace budowlane nie zostały jednak ukoń
czone i budynek w stanie surowym przetrwał aż do roku 1811. Zastoso
wanie elementów stylu gotyckiego w kościele w Raczkach w roku 1811 
pozwala zaliczyć go do najwcześniejszych dzieł neogotyckich, powstałych 
na terenie ziem polskichl7. Prawdopodobnie przebudowę projektował 
Piotr A i g n e r  (1746-1841), jeden z czołowych architektów przełomu 
XV III i XIX stulecia, który oprócz form klasycznych stosował także 
neogotyckie••. Żałować należy, że nie z.achowały się plany czy rysunki 
samego budynku19• 

Po zakończeniu służby wojskowej Ludwik Pac wrócił do kraju w roku 
1815. Prawdopodobnie z chwilą powrotu powziął decyzję stworzenia 
w Dowspudzie swojej głównej rezydencji. Na jej podjęcie niewątpliwie 
wpływ miało położenie dóbr dowspudzkich w granicach nowo utworzonego 
Królestwa Pol&kiego, gdzie Ludwik Pac, czynnie zaangażowany w życiu 
politycznym I społecznym, chciał mieć główną i;ezydencję. Tym tłuma
czyć można z jednej strony znaczne inwestycje podejmowane na terenie 
Raczek i Dowspudy przy jednoczesnym stosunkowo małym zaintereso
waniu dobrami położonymi w obrębie Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Po zaślubieniu 27.Xl.1817 r. Karoliny M a ł a c h o w s k i e j  Ludwik Pac 
podjął podróż do Włoch••, pozostającą bez wątpienia w związku z jego 

" J. W o 1 f f, Pacowie, o.c., str. 284-5, 305-6. 
" Inwentarz koś<iola raczkowskiego z 1841, (ADŁ), 1.80.2. 
17 Architektura neogotycka na ziemiach polskich początkami swymi sięga 

ostatniej ćwierci _XVIII wieku (projekt .J. L i  n d s  a y a pałacu w Korsliniu 1787). 
W początkowym okresie realizowano przeważnie niewielkie pawilony w formach 
neogotyckich w sentymentalnych założeniach parkowych, np. w Arkadii Nieborow
skiej (około 1795), Por. W. T a t a r k i  e w i e  c z, Nowożytna architektura w Polsce, 
(w:) Wiedza o Polsce, t. 2, Warszawa (b.r.). str. 542 i n. . 

. 18 S. Ł o z a, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, str. 9 przy
pisuje A i g n e r  o w i projekt przebudowy kościoła w Raczkach, nie podając jedn'ak 
daty. Ponieważ w latach 1822--1823 kościół w Raczkach przebudował H. M a r  c o  n i, 
można przypUSZf'.zać, że projekt Aignera wiąże się z wcześniejszym okresem, a więc 
z r. 1811. P. Aigncr projektował także budynki w formach ncogocyckich, np. fasady 
zamku w Łańcucie czy domek gotycki w Puławach (ukończony z początkiem 1809 r.). 
Por. T. S. J a r o s z e w s k i, Puławy w okresie klasycyzmu, w: Puławy� Warszawa 
1962, str. 76 i n. Teka kónserwatorska 5. · 

" Przebudowa budynku w latach 1822--1823 w stylu klasycystycznym całko
wicie zatarła przebudowę neogotycką (Inwentarz kościoła raczkowskiego z 1841 r., 

. (ADŁ), 1.80.2.). 
29 S t r a s z e w i e  z, I Polacchi della rivoluzione, t. 1, Capolago 1833, str. 23. 
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zainteresowaniami kulturalnymi i artystycznymi. Niestety, nie zachował 
się ani dziennik podróżny, ani też żadne bliższe szczegóły, które umożli
wiłyby odtworzenie trasy tej podróży i czas jej trwania. Wiadomo jedy
nie, że odwiedził w czasie swej wędrówki Florencję, Rzym, może i Pom
peium. We Włoszech nawiązał kontakty ze środowiskami artystycznymi 
i zakupił wiele dzie.ł sztuki. 

Po powrocie z podróży Ludwik Pac rozpoczął w Dowspudzie budowę 
okazałej rezydencji. Zespół pałacowy, usytuowany na płaskim terenie, 
miał się składać z budynków mieszkalnych, gospodarczych i założenia 
ogrodowo-pałacowego. Pałac łączyła z folwarkiem Nowa Szkocja, osiowo 
wyprowadzona aleja długości około 2 km. Reprezentacyjny pałac zloka
lizowano w pobliżu skarpy opadającej do rzeki Rospuda, na miejscu sto
jącego w tym miejscu murowanego skarbczyka, który rozebrano w związ
ku z projektowaną budową. W pobliżu nowo wznoszonego pałacu stał 
stary, drewniany dwór, dotychczasowa siedziba Paca21. 

Budowę rozpoczęto w roku 1820 według planów sporządzonych przez 
włoskiego architekta Piotra B o s i o, ucznia Akademii Brera w Medio
lanie, który jednak z nie znanych bliżej przyczyn nie dokończył swego 
dzieła". W roku 1822 Ludwik Pac sprowadził na miejsce architekta IIen
ryka M a r c o  n i e  g o  z Bolonii". Marconi wprowadził pewne (trudne 
zresztą do konkretnego ustalenia z braku materiałów archiwalnych) 
zmiany i kontynuował dalej prace budowlane, które przeciągnęły _się aż 
do roku 182.7". 

Pałac w Dowspudzie, wzniesiony z cegły, nawiązywał stylem i charak
terem do angielskich manor-house. Inspiratorem projektu zastosowania 

· 21 List ks. D ą b k o w s  k i e g o  do biskupa Diecezji Augustowskiej z 21.XI.1846, 
(ADŁ), 1.80.2. 

22 Osoba bliżej nie znana. Urodził się zapewne w drugiej połowie XVIII w. Naj
ważniejszym jego dziełem była budowa na zlecenie A. C a  n o v y kościoła w Pos
sagno (zaczętego ll.VIl.1818). W roku następnym projektował pałac w Dowspudzie. 
Była to niewątpliwie jego pierwsza praca na ziemiach polskich, którą zapewne pro
wadził przez dwa lata. Dalsze jego losy nie są znane. Żył jeszcze w roku 1827. 
U. T h  i e m  e, F. B e c k e r, Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler, .t. 4, 
str. 397; S. Ł o z a, Architekci ... , o.c., str. 36. 

23 S. Ł o z a, Henryk Marconi i jego rodzina. Materiały do monografii w serii 
„Mistrzowie ar_chitektury polskiej", Warszawa 1954, str. 10 podaje, że Henryka Mar
coniego nakłonił do wyjazdu do Polski pełnomocnik Ludwika Paca w Rzymie, ks. 
nieznanego nazwiska. W lecie 1822 Marconi przybył do Dowspudy w celu zaznajo
mienia się z projektem i stanem prac, po czym udał się do Warszawy i po przepro
v1adzeniu · w bibliotece Wacława S i e r a k o w s k i e g o  studiów nad gotykiem 
angielskim powrócił do Dowspudy. 

2,i. Daty ukończenia prac w Dowspudzie są w literaturze różne, np. S. Ł o z a  
(Henryk Marconi. .. , str. 11) podaje rok 1823, M. O r ł o w i c z, Przewodnik ilustro
wany po województwie białostockim, Białystok 1937, str. 364 - rok 1827; Słownik 
geograficzny, o.c., t. 2, str. 136 - rok 1823. Wydaje się, że prace wykończeniowe 
wnętrz przeciągnęły się długo i przerwane zostały wybuchem powstania Iistopa
dOwego (por. J. F a  1 k o  w s  k i, Wspomnienia z roku 1848 i 1849, cz. 2, Warszawa 
1908, str. 95). Zdają się o- tym świadczyć także przedmioty ukryte w kościele w Racz
kach, jak „żyrandole, lustra, szkła lustrzane w pakach, szkła kolorowe gotyckie do 
okien sztuk kilkadziesiąt, które stanowić miały wyposażenie pałacu". Por. Protokół 
oddania mobiliów ... 30.VII(ll.VIII).1847, (ADŁ), 1.80.2. 
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Ryc. 2. D o  w s p  u d  a, pow. Suwałki. Widok zamku w Dowspudzie wg „Albumu 
Augustowlikiego" z 1857 r. A. Mizierowicza. 

form neogotyku angielskiego był niewątpliwie sam Ludwik Pac. Był on 
jednym z najbardziej w Polsce znanych anglofilów.- Dwukrotnie w swoim 
życiu przebywał w Angm2s, więc miał tam możność bezpośredniego 
poznania ówczesnej architektury neogotyckiej. Po powrocie do kraju 
z dużą energią realizował plan rozwoju gospodarczego swych dóbr. Spro
wadzał ze Szkocji pracowników do administracji majątków oraz fachow
ców w sprawach rolniczych i przemysłowych, a folwarkom należącym do 
dóbr dowspudzkich nadawał nazwy o brzmieniu angielskim (np. New 
York, Havenlock, Nowa Szkocja). W literaturze były nawet głosy do
patrujące się w nim prototypu postaci Hrabiego z „Pana Tadeusza"26. 

Pałac w Dowspudzie27 składał się z pięcioosiowego korpusu głównego, 

" S. M a ł a c h o w s k i, Wspomnienie .. „ o.c., podaje, ze Pac kształcił się we 
Francji i Anglii. Powtórnie znalazł się w Anglii po zakończeniu kampanii napo
leońskiej. 

21 S. Ł o z a, Henryk Marconi..., o.c. str. 10. · 
27 Analizę pałacu utrudnia brak planów pomiarowych. Jedyne współczesne wi

dok� palacu (od strony frontu i od strony rzeki Rospudy) sprzed 1830, wykonane 
przez Józefa G ł  o w a c k i e  g o  w postaci dwu malowideł ściennych w pałacu Paca 
w Warszawie, uległy zniszczeniu w 1944 r. Mimo skrzętnych poszukiwań udało się 
na razie dotrzeć jedynie do dwu zdjęć przedstawiających salę pałacu Paca z niezbyt 
czytelnymi malowidłami Głowackiego (Zbiory IS PAN, syg. 4388 B, oraz Zbiory 
Muzeum Narodowego w Warszawie). Malowidła Głowackiego nie były dotąd wy
korzystywane przy analizie pałacu. Są one jednak fródłem podstawowym, bo do
tychczas znane rysunki powstały po zburzeniu części korpusu głównego pałacu 
i przedstawiają zniekształconą już bryłę budynku na skutek zniesienia nadbu
dówki typu belwederu. Por. rysunki A. M i  z i e  r o  w i c z  a, Album Augustowskie, 
Wilno 1857 - BUW; N. O r d y, Album widoków historycznych Polski, Warszawa 
1882-1883, BUP; fotografię D o  w n a r  - Z a p  o 1 s k i  e g o  z 1864 r., reprodukowaną 
m.in. w „Ziemi", r. 3: (1912), nr 4, str. 57 szkic M. R a  w i t y  - W i t  a n o w s k i e g o  
z r. 1887 opublikowany w „Wędrowcu", 1899 nr 1 s. 7 ;  drzeworyt według obrazu 
M. Z a l e  s k i  e g o  (1796-1877) reprodukowany w pracy A. M i ł o b ę d z k i e g o, 
Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963 ryc. 118. Por. tei ryc. w cza-
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Ryc. 3. D o  w s p  u d  a, pow. Suwałki Zachowany portyk Pałacu Paca w Dows
pudzie. Stan z 1964 r. 

249 

ujętego w narożach czterema smukłymi wieżyczkami, zwieńczonymi spi
czastymi hełmami. Fasadę korpusu głównego od ,trony dziedzińca zdobił · 

znacznie do przodu wysunięty portyk, tworzący podjazd. Węższe, za
pewne jednotraktowe, trójosiowe skrzydła boczne łączyły się z ośmio
bocznymi pawilonami, wydłużonymi do osi głównej pałacu. Korpus głów
ny i pawilony boczne były dwukondygnacjowe z niskim piętrem mezza
ninowym. Skrzydła boczne były dwukondygnacjowe. Nad korpusem głów
nym wznosiła się nadbudówka typu belwederu, zdobiona na narożach pi
naklami i zwieńczona attyką. Pełniła ona prawdopodobnie funkcję latarni 
dla kaplicy umieszczonej wewnątrz budynku, a zarazem stanowiła główną 
dominantę pałacu. 

Elewacje pawilonów bocznych oraz-portyk rozczłonkowane były wie
lobocznymi, dekoracyjnymi szkarpami, zwieńczonymi wysmukłymi ster-

sopismach „Ziarno", 1901 s. 676 i „Tygodnik Polski", 1901 nr 14 s. 4. W r. 1964 
natrafiono w Suwałkach w prywatnym posiadaniu na nieznany dotąd niesygnowany 
obrazek olejny (40 X 30 cm) przedstawiający ruiny pałacu w Dowspudzie od strony 
rzeki Rospudy. Przedstawia on na pierwszym planie resztki murów korpusu głów
nego z bocianią wieżyczką, a w dali część skrzydła bocznego. Według niespraw
dzonej informacji właścicielki obrazu p. K a r c  z e  w s k i e j, miał on zostać nama
lowany około r. 1850 przez G ó r n i c k i  e g o, nauczyciela rysunków w gimnazjum 
w Suwałkach. Na wystawie widoków architektonicznych w malarstwie polskim wy
stawiono obraz M. Z a 1 e s k i  e g o  (1796-1877) z roku 1832 przedstawiający pałac 
w Dowspudzie. (por. Widoki architektoniczne w malarstwie polskim 1780-1880. Ka
talog, Warszawa 1964 s. 49 nr 74), zapewne inny od reprodukowanego w cyt. pracy 
M i  ł o b  ę d z k i e g o. Niestety nie zdołano go już wykorzystać w niniejszej pracy 
(uwaga w korekcie). 
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czynami. Do zdobienia ścian użyto dekoracyjnie wypąlonych płytek cera
micznych, układanych we fryzy, które two'rzyły podziały horyzontalne 

. budynku. Wśród zastosowanych motywów zdobniczych często występował 
. · stylizowany herb Paców: Gozdawa. W części parterowej umieszczono 

okna ostrołukowe, a na piętrze zamknięte łukiem odcinkowym. Arkady 
portyku zamknięte były łukiem Tudorów.. Gzyms wieńczyła ażurowa 

� ----. :���-�"; !::„ ·� '/- „� „ 
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Ryc. 4. D o w s p u d a, pow. Suwałki. Fragment wystroju 
zamku w Dowspudzie. Płytka ze stylizowanym herbem Pa

ców-Gozdawa. Stan z 1964 r. 

attyka, zasłaniająca dachy. Belweder, wieże flankujące korpus główny 
oraz pinakle wieńczące skarpy pawilonów i portyku wprowadzały silne 
akcenty wertykalne do szeroko rozłożonej bryły pałacu. Urozmaicenie to 
skutecznie niwelowało elementy horyzontalne w kompozycji budynku 
(podkreślone niemal nadmiernie poziomymi fryzami dekoracji ceramicz
nej). Zachowane elementy zdobnicze świadczą o dużej staranności w opra
cowaniu detalu architektonicznego, który podnosił niewątpliwie walory 
estetyczne budynku. 



KULTURA I NAUKA NA SUWALSZCZYŻNIE 251 

Na podstawie zachowanych opisów wnętrz pałacu28 można przedsta
wić próbę rekonstrukcji jego rozplanowania i wyposażenia. N a parterze 
z holu prowadziło wejście po stopniach do kaplicy zamkowej, zajmującej 
środkową część korpusu głównego i oświetlonej zapewne oknami belwe
deru. W korpusie głównym po obu stronach kaplicy były dwa rzędy 
mniejszych pokoi, prowadzących do sali jadalnej, która zajmowała tylny 
trakt budynku. Z ozdobionej stiukami jadalni były przejścia do dwu wie
życzek narożnych. Pomieszczenia w korpusie głównym przeznaczone były 
na salony i bibliotekę. Mieściła się tam także część galerii malarstwa. 

Wystrój wnętrz prawego skrzydła bocznego wraz z ośmioboczną salą 
w pawilonie narożnym utrzymany był w stylu neogotyckim. Mieściły 
się tam zbiory militariów. W skrzydle bocznym oprócz malowideł ścien
nych o tematyce wojennej mieściły się cztery obrazy przedstawiające 
bitwy z dziejów polskich. Sala narożna miała strop pokryty polichro
mią o treści mitologicznej . Wystrój wnętrz lewego skrzydła bocznego 
wraz z ośmioboczną salą narożną utrzymany był w stylu klasycystycz
nym. W skrzydle mieścił się zbiór obrazów, a sala narożna pełniła rolę 
oranżerii. Jej ściany zdobiła iluzjopistyczna polichromia, przedstawiająca 
wido.ki ogrodów; Z oranżerii było zejście do łazienek, umieszczonych.w su
terenach. Były one również urządzone w stylu klasycystycznym i zdo
biońe polichromią. Pierwsze piętro zajmowały pomieszczenia mieszkalne 
Ludwika Paca oraz pokoje gościnne. W suterenach oprócz wspomnianych 
łazienek były pomieszczenia dla ludzi dworskich, kuchni, składów itp. 
Pod nimi była jeszcze jedna kondygnacja piwnic ze studnią pośrodku. 

· Polichromie w pałacu dowspudzkim · wykonał prawdopodobnie Jan 
Chrzciciel C a r e 1 1  i 29, a malowidła plafonowe Mikołaj de A n g e l i s ao, 

malarze sprowadzeni prŻez Ludwika Paca z Włoch. Rzeźby także były 
dziełem włoskiego artysty, Karola A u r  e 1 1  i n. 

• Najwięcej wiadomości przynosi artykuł A. O s i p o w i c z a, Ruiny zamku 
w Dowspudzię, „Tygodnik Ilustrowany", t. 11 (1865), nr 276, str. 4-6, który dał opis 
pałacu niewątpliwie na podstawie autopsji. Znacznie mniej dokładne są informacje 
zawarte w dziele S. C i a m  p i e g o, Bibliografia critica delle antiche reciproche 
corrispondenze politiche, ecclesiastiche, scientifiche, letterarie, artistiche dell'Italia 
colla. Russia, colla Polonia ... , t. 2. Firenze, str. 249-251. Szereg cennych szczegółów 
uzupełniających podaje M. R a w i t a - W i t a n o w s k i, Słownik geograficzny, 
t. 15, cz. 1, str. 436. Natomiast artykuł M. F e d  e r  o w s k i e g o  (Zamek w Dowspu
dzie, „Ziemia", r. 3 (1912), nr 4, str. 56--57) jest głównie streszczeniem wspomnianej 
pracy Osipowicza i nie wnosi nowych szczegółów. 

11 S. C i a m p i, Bibliografia.„, o.c. t. 2, str. 250. 
ao Tamże, oraz W. T h  i e m  e i F. B e  c k  e r, Allgemeines Lexikon ... , o.c., t. 1, 

str. 507; E. R a s t a w i e c k i, Słownik malarzów polskich, t. 1, Warszawa 1850, str. 
13. Por. też uwagi J. S i e n k i e w i c z  a, Projektowane dekoracje ścienne Teatru 
Narodowego, „Studia do dziejów sztuki w Polsce", t. 2 Warszawa 1930, str. 69 oru; 
S. K o  z a k i e  w i c z  a, Warszawskie wystawy sztuk pięknych w latach 1819---1845, 
Wrocław 1952 wg indeksu. 

11 S. C i  a m  p.i, Bibliografia„., o.c. t. 2, str. 250-51. 
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Zachowane opisy pałacu świadczą o tYl!', że znajdowały się w nim 
znaczne zbiory dzieł sztuki, ze szczególnie cenną galerią obrazów i ko
lekcją militariów. Niestety, burzliwe dzieje zbiorów w okresie powstania 
listopadowego i w latach następnych doprowadziły do zupełnego rozpro
szenia zabytków. Już w roku 1831 ówczesny pleban w Raczkach ks. Jan 
Nepomucen D ą b k o  w s k i  przy pomocy Antoniego W i e r  z b i  c k  i e
g o, Antoniego K o t  a r s  k i e g o, kamerdynera, i Józefa F i l  i p o  w i
e z a, mularza, ukrył w kościele w Raczkach część wyposażenia pałacu32• 
Pewna ilość przedmiotów z Dowspudy znalazła się w podobnych okolicz
nościach w kościele w Janówce33• 

Dobra dowspudzkie i raczkowskie zostały zajęte przez władze admi
nistracyjne w końcu 1831 r. i 6 grudnia 1831 r. asesor ekonomiczny okręgu 
augustowskiego Ł a z i c k i sporządził spis ruchomości pałacu dowspudz
kiego"'. Na podstawie zarządzenia Komisji Rządowej Przychodów i Skar
bu z 13.V.1834 r. wszelkie ruchomości zajęte w dobrach dowspudzkich, 
z wyłączeniem jedynie sprzętów potrzebnych do prowadzenia gospo-

3:2: List ks. Wojciecha O ls z e w s k i e g o  do dziekana dekanatu augustowskiego 
z 16.I.1851, ADŁ. 1.80.2. Wersja -podana przez ks. Olszewskiego ma wszelkie cechy 
prawdopodobieństwa. Natomiast nie zasługuje na wiarę tłumaczenie ks. Dąbkow
skiego, który podał, że Ludwik P a c  „po zniesieniu skarbu dworskiego murowanego 
w Dowspudzie d� odsłonięcia placu na nowy pałac wiE>ie ruchomości 1823 r. -do koś
cioła w miejsce skarbcem zwanego sprov.radzić kazał, a więcey ruchomości na po
czątku dni lipca 1830 r. do kościoła, jak mówił, dla obawy ognia w Dowspudzie 
z przyczyny zamieszkania starego drewnianego i z powodu zamierzonego wyjazdu 
na .zimę następującą zagranicę, sprowadzonych było, które sam przy Poffiocy swych 
sług uporządkował, niektóre portrety· v;raz z książka.mi w Gabinecie kościelnym mi
tologicznym zwanym, pod zamknięcie dworskie ptzekazal, oświadczając słownie, że 
wiele tych rzeczy w kościele będących po ukończeniu zupełnem fabryki kościelney 
na ozdobę i naukowość dla kościoła przeznaczy, po czYm wydalił się do Warszav.-y, 
gdzie fabrykę - pałacu prowadził"". List ks. Dąbkowskiego do biskupa diecezji augu
stowskiej z 21.XI.1846, ADŁ, 1.80:2. 

Z tłumaczenia ks, Dąbkowskiego przebija wyraźnie chęć zrzucenia z siebie evi,�en
tualnej odpowiedzialności za udział w ukryciu przedmiotów należących do osoby 
nie podlegającej za udział w povtStaniu listopadowym amnestii carskiej. 

3_3 Protokoł przejrzenia mobili6w W kościele.-.. w Raczkach 21.XIJ(2;I.) l845/6, 
ADL; 1.80.2. 

- -34 Tainie. W 1836 r. skonfiskowane dobra dowspudzkie zostały nadane ukazem 
z 16(28).III.1836 gen. S u  1 i m  i e, który się ich zrzekł za wynagrodzeniem ze skarbu 
(J. K a  C z  k o  w s k i, Donacye w Królestwie Polskiem, Warszawa 1917, str. 433-;...:,39). 
Dalsze losy Dowspudy nie są w szczegółach znane. Pałac stopniowo ulegał dewasta
cji. Około r. 1865 korpus główny był już zupełnie zrujnowany (por. uwagi A. O s  i
P o w i c z  a, Ruiny zamku.„, o. c.). Po r. 1887 prawie cały budynek uległ rozbiórce, 
W r. 1887 duże partie budynku jeszcze stały (por. szkic M. R a  w i t y  - W i t  a n o w
s k 1 e g o  -z r. 1887 opublikowany w Wędrowcu 1899 nr l s. 7). Ocalał jedynie portyk 
i jedna wolno stojąca wieżyczka, która kiedyś flankowała kotpus główny od strony 
rzeki Rospudy. Nie rozebrane całkowicie przyzi.emie lewego- pawilonu i skrzydła 
bocznego wykorzystano do budowy parterowego, bezstylowego budynku_, który za
chował jedynie pierwotny zarys tej części pałacu. Relikty te ocalały do dziś (:por. 
W. P a s  z k o  w s k i, Pałac w Dowspudzie, Gazeta Białostocka, nr 93 z 20/21.IV. 
1963). Wzmianki występujące niekiedy w literaturze (np. S. Ł o z a, Architekci.„, 
c.o., str, 188), że pałac w Dowspudzie uległ znis:zczeniu w czasie działań wojennych 
w 1831 r. nie odpowiadają prawdzie. 
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darstwa, sprzedano na publicznej licytacji.35. W ten sposób wyposażenie 
pałacu dowspudzkiego uległo rozproszeniu". Po kilku latach władze car
skie wytropiły, że w kościołach. w Raczkach i J anówce ukryte są przed
mioty należące do Ludwika Paca. W kościele raczkowskim 14 lipca 1834 r. 
inżynier gubernialny S t r a s  z 37, a 9 lipca tego roku w Janówce na
czelnik suwalskiej komendy żandarmerii M u 1 s k i '" przeprowadzili re
wizje i skonfiskowali część ukrytych rzeczy, które następnie zostały 
także sprzedane na licytacji"•. Wszystkich przedmiotów pochodzących 
z Dowspudy władze carskie w kościele raczkowskim nie odkryły. Ocalały 
przede wszystkim te, które ks. Dąbkowski. włączył w skład wyposażenia 
kościoła, nadając im różne nazwy kościelne, a następnie w<.-iqgnął 
w 1841 r. do inwentarza kościelnego'"'. 

Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z roku 183& 
o konfiskacie majątków Paca zaskarżyła do sądu córka Ludwika Paca, 
Ludwika, żona Ksawerego S a p i e h y, domagając się na mocy umowy 
przedślubnej swych rodziców zwrotu połowy własności ródziców. Po kil
kuletnim procesie Ludwika Sapieżyna sprawę wygrała w roku 184141. 
Sprawa ciągnęła się jednak przez następne lata, skoro dopiero Komisja 
Rządowa Spraw Wewnętrznych reskryptem z 27 marca (8 kwietnia) 1847 r. 
zgodnie z decyzją Rady Administracyjnej z 28.VI. (10.VII.) 1846 r. poleciła 
władzom kościelnym wydać resztę przedmiotów, które niegdyś należały 
do Ludwika Paca, a które pozostały w kościele raczkowskim•2. Decyzja ta 
wywołała z kolei ożyv;ioną korespondencję władz kościelnych. Ostatecznie 

M Obwieszczenie Wydziału Skarbowego Województwa Aug'ustowskiego z 10.\ll. 
1834 o licytacji "V.-yzna<.:zonej na 14.VII.1834 r. Podaje: „ .. . na sprzedaż rozmaitych me• 
blów pałacowych i zamkowych, między któremi znaczna ilość malowideł oleynych 
ozdobnych znayduje się;�, „Dzien. Urz. Woj. Aug." 1834, nr 25 Dodatek z 21.VI., 
str. 404 (BUW). Licytacja ruchomości z dóbr Dowspuda :Przeciągnęła się do r. 1B35 
(por. „Dzien. Urz. Woj. Aug.", nr 52 z 27.XII.1334, str. 734). 

w3 W literaturze zachowały się wiadomości przypisujące pochodzenie z pałacu 
w Dowspudzie róZnym przedmiotom, np. zegar słoneczny w parku na rynku w Su
wałkach {por. Pojezierze Augustowsko-Suwalskie, Przewodnik krajoznawczy i tu'."' 
rystyczno-letniskowy. Suwałki 1937, str. 205)1 _okna w kaplicy- cmentarnej w Suwał
kach (Po ł u j a ń s k i, Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym od
byte� Warszawa 1959, str. 2:22), kominek na plebanii w Janówc:e (Słownik Geogra
ficzny ... , o.e.), t. 15, cz. 1, str. 637-8, por. też _M. R a w i t a - W i t a n o w s k i, Po 
bocznych drogach. Dov-.rspuda, „Wędrowiec", 1889 nr. 1 s. 7,) W Janówce nie zacho
wały się obecnie żadne zabytki pochodzące z Dowspudy, ani też żadne materiały 
archiwalne, Stara plebania uległa spaleniu w czasie działań wojennych 1Q41 roku 
(Informacje uzyskane w Janówce w czerwcu 1964}. 

m Protokoł prżejrzenia mobiliów ... 21.XII(2.I.} 1845/6, ADŁ, 1.80.2. 
sa Tan1że. 
39 Tamże . 
.i:n List ks. Wojciecha O 1 s z e  w s  k i e  g o  do dziekana dekanatu augustowskiego 

z 16.I.1851, ADŁ, 1.80.2. W cytowanym liście Olszewski podaje także, ±e „Józef Fili
powicz (b. mularz nadworny vi Dowspudzie, który brał udział w uk:rYciu przedmio
tów w kościele raczkowskim) sprzedawał po dv.rorach różne portrety i malowidła, 
które w kościele przed fch zabcirem się znajdowały". 

41 Z. R e  w s  k -i. Pałac Paca w Warszavvie, Warszawa 1928, str. 46. 
12 Pismo biskupa augustowskiego do ks. Dąbkowskiego, plebana w Raczkach. 

z 15.IV.1847, ADŁ, 1.80.2. 
. • 
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większość rzeczy została w 1847 r. wydana pełnomocnikowi Ludwiki z Pa
ców Sapieżyny i przewieziona do Wysokiego' Litewskiego43, ówczesnej .re
zydencji Ksawerego Sapiehy i jego żony Ludwiki. 

Z zachowanych spisów przedmiotów wówczas przekazanych można się 
zorientować w zasobach dzieł sztuki, uratowanych w Raczkach44, a tym 
samym i o pierwotnej kolekcji dowspudzkiej. W protokołach zdawczo-od
biorczych z roku 1847 najwięcej miejsca poświęcono obrazom. Są one jed
nak bardzo ogólnikowe i na ich podstawie trudno nawet określić dokładną 
ilość obrazów ukrytych w Raczkach. Oprócz ·obrazów <Z treści religijnej 
były tam także pejzaże, portrety (m. in. Barbary R a d  z i w i ł  ł ó w  n )'), 
akty itp. Z trzydziestu ukrytych portretów rodzinnych odnaleziono i prze
kazano jedynie dwadzieścia. Pewna ilość sztychów45 uległa zniszczeniu 
wskutek przechowywania w nieodpowiednich warunkach. Wydaje się, że . 
Ludwika Sapieżyna otrzymała z Raczek około czterdziestu obrazów. 

W świetle lakonicznych wzmianek trudno bliżej scharakteryzować tę 
galerię. Tylko w jednym wypadku zanotowano, że obraz Świętej Rodziny 
wykonał „Carlo Dolce". Niewątpliwie chódzi tu o Carlo D o  1 c i  (1616-

1686), znanego malarza doby baroku". Warto Z"Tócić uwagę na dużą ilość 
portretów rodzinnych, o czym zresztą wspominają i opisy pałacu. Zdaje się 
to świadczyć, że Ludwik Pac w Dowspud?.ie przechowywał galerię portre

tów rodzinnych, sprowadzoną prawdopodobnie z posiadłości litewskich. 
Z innych przedmiotów objętych protokołami warto zwrócić uwagę na 

statuę Herkulesa i cztery płyty marmurowe „z odkopań pompeiańskich 
sprowadzońych'"'· Wzmianka ta zdaje się świaaczyć o -tym, że w pałacu 
dowspudzkim mieściła się także kolekcja sztuki antycznej. W roku 1847 
przekazano także Ludwice Sapieżynie bibliotekę liczącą około 300 to

mów<& oraz „papiery dziś bezużyteczne"49• Z wyposażenia pałacu zwrócono 
także meble, szkła lustrane w pakach, „szkła kolorowe gotyckie do okien" 
itp.Il(). f 

43 W okresie międzywojennym w pałacu w Wysokiem Litewskiem była jeszcze 
biblioteka po Sapiehach i Pacach {por. E. C h w a 1 e w  i k, Zbiory polskie, Warsza
wa, t. 2, 1927, str. 531). 

"' Opisy w vol. ADŁ, 1.80.2. 
43 List ks. Olszewskiego do dziekana dekanatu augustowskiego z 16.I.1851� ADł„, 

1.80.2, Wzmianka następującej treści ,,Dzie'\\<ięć sztuk WYcisków papierowych.„ 
rzymską starożytności przedstawiające.„ wisząc w mieyscach ciemnych i wilgotnych 
zupełnemu zniszczeniu uległy'" dotyc;r.y prawdopodobnie sztychów. 

46 J. B i a ł o s t o c k i� M. W a l i c k i, Malarstwo europejskie w zbiorach pol
skich 1300--1800, wyd. 2, Warszawa 1958, str. 504. 

47 Objaśnienie ks. D ą b k o  w s  k i e g o  :z .28.IX.1850, dotyczące protokołu wy
dania mobiliów, ADŁ, 1.80.2. 

" Protokół oddania moblliów ... 30.VII(ll.VIII).1847, ADŁ, 1.80.2. 
� Tamże. Wzmianka o prLekazaniu „papierów bezużytecznych" moie dotyczyć 

resztek archiwum P a c ó w ::i Dowspudy. O istnieniu archiwum w Dowspudz:ie za
chowała się wzmianka z 1819 r. Por. Inwentarz kościoła w Raczkach z r. 1819, ADŁ. 
1.80,1. 

" Protokol oddania mobillów ..• 30VI!{ll.VIII)_1847, ADŁ. LS0_2. 
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Z Ludwikiem Pacem związane są zapewne dwie stele grobowe, ,wmu
rowane obecnie w boczne ściany prezbiterium kościoła w Raczkach, Wy
konane z białego marmuru płyty o wymiarach 1, 78 X 1,18 m mają ana
logiczne zwieńczenia w formie trójkątnych naczółków, zdobionych wień
cami z liści laurowych i palmetami. Na płycie znajdującej się na połud
niowej ścianie prezbiterium przedstawiono wsparte na kolumnie popiersie 
ujęte z profilu, uwieńczone girlandą kwiatów, Całość umieszczono na co
kole, który zdobią motywy rózeg liktoryjskicb i herb Gozdawa, wykonane 
w płaskim reliefie, O cokół wsparta jest alegoryczna płacząca postać nie
wieścia w stroju greckim z corona muraHs na głowie. Na steli umieszcza� 
nej w północnej ścianie prezbiterium przedstawiono uskrzydloną postać 
niewieścią, unoszącą się prawie w powietrzu, piszącą rylcem na trzyma
nej w ręku owalnej tablicy, która wsparta jest na złamanej kolumnie 
umieszczonej na dwustopniowym cokole. O kolumnę oparty jest miecz 
i zbroja, nieco niżej znajduje się hełm. 

Na obu stelach brak jakichkolwiek napisów, które mogłyby służyć do 
zidentyfikowania przeznaczenia obu ,płyt oraz ich twórcy. Jedynie trady
cja zapisana już przez M. Rawita - W i t  a n o w s k i e  g 051 wiąże te płyty 
z osobą któregoś z Paców. Wiadomość ta niewątpliwie jest słuszna, bo
wiem na tablicy w południowej ścianie prezbiterium umieszczony jest herb 
Paców - Gozdawa. Płyty ukształtowane w formie stel mają charakter na
grobny. Trudno jednak ustalić z całą pevinością, kogo przedstawia popier
sie mężczyzny, niewątpliwie portretowe52• Umieszczona na drugiej steli bo
gini Nike spisuje czyny batalistyczne bohatera. Świadczą o tym umiesz
czone u jej stóp atrybuty rzemiosła wojennego. Analiza treści. drugiej pły-

51 Słownik geograficzny, o.c .. t. 9, str. 371; M. O r ł o w i c  z, Przewodnik po woj. 
białostockim, str. 369 podaje: „ozdobą kościoła (w Raczkach) są dwa piękne pomniki 
Paców". O płytach wspomina także przewodnik: Pojezierze Augustowska-Suwalskie, 
o.c., str. 115-6. 

52 W rachubę wchodzić mógłby przede_ wszystkim sam Ludwik P a c. Przeczy 
temu jednak portret umieszczony na steli, który wskazuje na podeszły wiek modela 
(zapadnięte oczy, wydłużony nos, zmarszczki dolnej partii twarzy). Tymczasem Lud
wik Pac w okresie, w którym stela była wykonywana, miał około 40 lat. Również 
znane portrety L. Paca {por. np. umieszczony w pracy ·-J. S t r a s z e w i c z·a, Les 
Polonais ... , o.c. nie wykazują podobieństwa z osobą przedstawioną na steli. Z innych 
osób, które mogłyby wchodzić w rachubę, pozostają dwie: Michał Pac (1754---1800), 
ojciec Ludwika; oraz Józef Pac (1736-1796), daleki krewny, który Ludwikowi prze
kazał w testamencie dobra dowspudzkie i raczkowskie. Michał Pac musi odpaść ze 
względu na fakt, że �v chwili śmierci liczył ledwie 46 lat. Wiek ten koliduje wyraźnie 
z wiekiem modela przedstawionego na płycie. Najbardziej prawdopodobna jest osoba 
Józefa Paca, który w chwili śmierci miał 61 lat. Wiek ten mógłby odpowiadać osobie 
sportretowanej na steli. Niestety, nie udało się dotrzeć do żadnej podobizny Józefa 
Paca. Wprav.;dzie Józef Pac pochowany został w Różance, ale Ludwik Pac mógł swe
go dobrodzieja upamiętnić stelą na terenie Dowspudy czy Raczek (por. J. W o l f  f, 
Pacowie, o.c., str. 279--285). 
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Ryc. 5. R a  c z  k i, pow. Su
wałki. Płyta nagrobna w ko
ściele w Raczkach. Autor: 

włoski rzeźbiarz Canova. 

ty pozwala na związanie jej z osobą gen. Ludwika Paca. Postacie bogiń, 
zdobiące reliefy, zwrócone są ku środkowi. Płyty mają równe wymiary 
i analogiczne motywy

. 
zdobnicze - zapewne związane są kompozycyjnie 

lub nawet miały stanowić fragmenty większego zamierzenia, które nie zo
stało zrealizowane. Brak tablic inskrypcyjnych uniemożliwia rekonstruk
cję pierwotnego ich umieszczenia i przeznaczenia. Zasadniczo jednak forma 
stel grobowych, którą tu zastosowano, została niejako kompozycyjnie 
zamknię� i oba obiekty mogły być dziełami pojedynczymi z jednej serii. 

Pozostaje do omówienia sprawa twórcy obu płaskorzeźb. Literatura 
wiązała je niekiedy z osobą słynnego rzeźbiarza włoskiego Antonio C a
n o v a  (1757-1822)5.1. Wydaje się, że.domysł ten był trafny. Canova i jego 

53 M. O r ł o w i c  z, Przewodnik po woj. białostockim, o.c., str. 369; E. C h w a
l e  w i k, Zbiory polskie, o.c„ t. 2, str. 135. Charakterystykę twórczości A. C a  n o v y 
podają: A. G. M e y e r, Canova, Bielefeld 1898; Encyclopedia of World Art, t. 3, 
str. 58-32 (obszerna bibliografia); G. D e  1 o g u, Antologia della scultura Italiana. 
Dall XI al XIX secolo, Milano 1955, str. 313-317. 
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Ryc. 6. R a c z k i, pow. Su
wałki. Płyta nagrobna w ko

. ściele w Raczkach. Autor: 
włoski rzeźbiarz Canova. 
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uczniowie posługiwali się formą steli antycznej dla rzeźby nagrobnej, po
nadto postać bogini z corona muralis na głowie o niemal identycznej kom
pozycji wykonał mistrz w nagrobku A 1 f i e r i w kościele Santa Croce 
we Florencji54. Podobnie stosował motyw stojącego na kolumnie popiersia 
zmarłego, ujętego z profilu55_ Doskonałość miękko ciętego krągłego relie
fu, harmonia kompozycji całych płyt i poszczególnych postaci - idealizo
wanych bogiń oraz realistycznego portretu - mogą wskazywać, ze istot-. 
nie są one dziełem Canovy. W archiwaliach kościelnych obie płyty wymie
nione są wśród wyposażenia kościoła, ale nigdzie nie znaleziono wzmianki 
o ich twórcy. Jedynie na piśmie z roku 1847 zachowała się notatka, że 
Ludwik Pac „kościół ... na gust rzymski przeistoczył 1823 i dworna pomni-

54 Por. A. G. M e y e r, Canova, o.c„ ryc. 59 na str. 77. 
55 Por. stelę G. V o 1 p a t o s  a, w kościele Santa Apostoli w Rzymie, wykonaną 

przez A, C a  n o v ę, A. G. Meyer; Canova, o.c., ryc . .  57 na str. 75. 

17 
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kami w Rzymie wyrobionymi z pięknego marmuru ozdobił"56• Pośrednio 
potwierdza ona domysł o związku tych płyt z ·warsztatem Canovy. Praw
dopodobnie obie stele zostały zamówione przez Ludwika Paca w czasie 
jego pobytu we Włoszech około roku 1818. 

Inne informacje świadczą wyraźnie, że Ludwik Pac utrzymywał kon
takty z Canovą. W zbiorach Paca w W arszawie57 znajdowało się wykona
ne przez Canovę popiersie Heleny Trojańskiej. Pac zamówił nadto u ucz
nia Canowy - Cyncynata B a r u z z i I m o 1 e s  e kopię innej rzeźby Ca
nowy „Hebe". Do prac wykonywanych w Warszawie i Dowspudzie spro
wadził dwóch uczniów Canowy: Karola A u r  e 1 1  i i Ludwika K a  u f
m a n n a. Twórczość Antonia Canowy była bardzo ceniona w kołach ary
stokracji polskiej58. Zwłaszcza często zamawiano u niego rzeźby nagrobne. 
Głównymi odbiorcami polskimi rzeźb Canovy byli T a r  n o w s c y, 
a Stanisław Kostka P o t  o c k  i utrzymywał z nim przyjacielskie stosun
ki. Nic więc dziwnego, że i Ludwik Pac był odbiorcą dzieł tego rzeźbiarza. 

Płyty w Raczkach nie doczekały się jeszcze szczegółowej analizy i były 
pomijane w dotychczasowych opracowaniach dotyczących rzeźb Canovy 
w Polsce59. Jeżeli dalsze badania potwierdzą hipotezę, że autorem obu płyt 
w Raczkach był Canova, lista dzieł tego rzeźbiarza w Polsce powiększy 
się o dwie cenne pozycjeOO. Obecne umieszczenie tych płyt w kościele 
w Raczkach wydaje się przypadkowe. Z pewnych wzmianek archiwalnych 
można wnioskować, że płyty te należały do zespołu przedmiotów ukrytych 
w kościele w Raczkach w roku 183181. Pierwotnie znajdowały się one w pa
łacu w Dowspudzie. W obawie przed konfiskatą ze strony władz carskich 
zostały one przez ks. Dąbkowskiego wmurowane w ściany prezbiterium 
i dzięki temu przetrwały do dziś. Pobyt Ludwika Paca na emigracji po 
klęsce powstania listopadowego, a następnie jego rychła śmierć w Smyr
nie82 przekreśliły pierwotne plany użycia tych płyt. 

Jednocześnie z budową pałacu w Dowspudzie Ludwik Pac podjął 

_se Notatka dopisana na liście biskupa augustowskiego do ks. Dąbkowskiego z 15. 
IV.1847, ADŁ, 1.80.2. 

57 z. R e  w s k i, Pałac Paca .. „ o.c. str. 28. 
:11 S. L or e n t z, O importach rzeźb z Włoch do Polski w pierwszej połowie 

XIX w. i o Thorvaldsenie, ,,Biuletyn Historii Sztuki", 1950, str. 289--290; W. T a t a r
k i e w i c z, D. K a c z m a r c z y k, Klasycyzm i romantyzm w rzeźbie polskiej, 
„Sztuka i Krytyka", r. 7 (1956), nr 1-2, str. 53; K. G r  o t  t o  w a, Zbiory sztuki Jana 
Feliksa i Walerii Tarnowskich w Dzikowie (1803-1849), Wrocław 1957 wg indeksu. 

H Nie wymienia ich m. i. S. L o r e n t z, O importach.„, o.c. 
•0 Do nie znanych w literaturze przedmiotu rzeźb A. C a n o v y zaliczyć moźna 

także popiersie Cieszkowskiej, obecnie w zbiorach Muzeum w Rogalinie. Informacja 
dr A. K a r  ł o w s  k i e j  - K a m z o w e j. 

51 Protokoł przejrzenia mobiliów w kościele i plebanii w mieście Raczkach ... 

1845/46, ADŁ, 1.80.2. 
82 Umarł w czasie podróży z 'misją wojskową na Bliski Wschód. Władysław 

O l e s z c z y ń s k i (brat Antoniego) wykonał dla niego pomnik, przywieziony z Pa
cyfa do Smyrny w r. 1843. Por. J. F r  u z i ń s k i, Grób polskiego wod:z.a w Smyrnie, 
„świat", r. 3 (1908), nr 20, str. 36; D. K a c z m a r c z y k, Władysław Oleszczyński, 
Warszawa 1962, str. 36; J. F a l k  o w s k i, Wspomr.ienia .„, o.c., cz. 2, str. 95 i n. 
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znaczne inwestycje budowlane w R a c z k a c h, gdzie według projektu 
Henryka Marconiego przebudowano ponownie kościół parafialny, tym ra
zem ze stylu neogotyckiego na klasycystyczny, oraz wzniesiono nie istnie
jący już neogotycki budynek zajazdu. Jednocześnie w dobrach litewskich, 
również według projektu Henryka Marconiego, zbudowano neogotyckie 
budowle: kościół w Różance oraz kaplicę w Horodyszczu63. W dobrach 
dowspudzkich powstały także neogotyckie zabudowania .gospodarcze, np. 
w Nowej Szkocji oraz w samej Dowspudzie. 

W roku 1823 Ludwik Pac nabył od Michała R a d  z i w i ł  ł a pałac przy 
ulicy Miodowej w WarszawieM. W roku następnym przystąpił do jego 
gruntownej przebudowy, stwarzając drugą obok Dowspudy rezydencję. 
Prace budowlane projektował Henryk Marconi. Na linii ulicy Miodowej 
wzniesiono dwupiętrowy pałac, złożony z dwu pawilonów połączonych 
półeliptyczną bramą. Przy wystroju wnętrz pracowali niemal wyłącznie 
artyści sprowadzeni z Włoch, którzy najpierw zatrudnieni byli w Dowspu
dzie65, malarze de A n g e 1 i s  i Jan Chrzciciel C a r  e 1 1  i, rzeźbiarz Ka
rol A u r  e 1 1  i oraz świeżo sprowadzony już do Warszawy Ludwik K a  u f
m a n n. Udało się stwierdzić ponadto udział malarza polskiego Józefa 
G ł o w a c k i e g o. Sale pałacu zdobiły liczne dzieła sztuk plastycznych, 
w tym wiele wartościowych obiektów, wykonanych przez artystów współ
czesnych Pacowi, a także przez mistrzów dawnych. Obok galerii obrazów, 
o których nie zachowały się bliższe wiadomości, w pałacu przechowywana 
była także kolekcja fragmentów rzeźb antycznych, zakupionych przez 
Ludwika Paca we Włoszech, według tradycji w Rzymie i Pompei. Zawie
rała ona części sarkofagów pochodzących z epoki tak zwanego renesansu 
sztuki za Hadriana, tj. z czasów II-IV w n. e.66. 

Trudno scharakteryzować sylwetkę Ludwika Paca. Nie zachowała się 
ani jego korespondencja, ani pamiętniki. Nie znamy jego osobistych wy
powiedzi na temat stosunku do sztuki. Cała jednak jego działalność, zmie
rzająca do utworzenia rezydencji wyposażonych w bogate kolekcje, i roz
liczne kontakty z ówczesnymi artystami zdają się świadczyć, że miał on 
głębsze zainteresowanie sztuką. Nie wypływało ono chyba tylko ze sno
bizmu czy ambicji rodowych, zgodne było natomiast z rozwijającym się 

u S. Ł o z a, Architekci..., o.c., str. 188 i n. 
u Z. R e  w s k i, Pałac Paca ... , o.c., str. 10 i n. 
85 Tamże, str. 11. 68 Pałac warszawski L. Paca uległ także konfiskacie. Losy zbiorów i wyposażenia 

wnętrz nie są dokładnie znane. Część z nich, m. in. rzefby antyczne, znalazły się 
w Rosji, skąd częściowo rewindykowano je po pierwszej wojnie światowej (por. 
Z. R e  w s k i, Pałac Paca, o.c., str. 38). Włączone do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie, przetrwały na ogół drugą wojnę światową. Por. M. B e r n h a r d, 
Sztuka starożytna, (w): Straty kulturalne Warszawy, t. 1, Warszawy 1948, str. 148-
158. Część podobno zrabowali oficerowie carscy, kiedy. wojsko zajmowało pałac 
w 1832 r. Istnieje wreszcie niezbyt jasna wersja, że jakąś część zbiorów ukryto, lecz 
na skutek denuncjacji władze rosyjskie je skonfiskowały i sprzedały na licytacji 
(J. B i a l  o s  t o  c k  i, M. W a 1 i c k i, Malarstwo europejskie ... , o.c., str. 38). 



260 A. WĘDZKI 

wśród oświeconej warstwy społeczeństwa od czasów Stanisława Augusta 

zainteresowaniem dziełami sztuki, tak zwanym starożytnictwem i kolek

cjonerstwem. Znamienne, że podobnie jak niegdyś król, także i Pac spro

wadzał artystów przeważnie z Włoch, częściowo inspirując się rozwiąza

niami angielskimi, pominął natomiast zupełnie Francję, znaną mu zarów

no z czasów studiów, jak i z kampanii wojennych. Przez wybudowanie 

neoklasycznego pałacu w Warszawie i neogotyckich budowli na Suwalsz

czyźnie włączył się w najnowsze europejskie prądy artystyczne. 

Nie miał natomiast Pac zainteresowań naukowo-badawczych, nie za

chowały się bowiem żadne wiadomości i publikacje, które by świadczyły 

o jego działalności w tej dziedzinie. Ludwik Pac należał do grona postę

powych, jak na owe czasy, obywateli, którzy odrodzenie kraju uzależniali 

od jego rozwoju ekonomicznego i kulturalnego. W obu tych dziedzinach 
położył Pac niewątpliwie duże zasługi67• Przyczynił się on również do roz

powszechnienia neogotyku na ziemiach polskich. W jego kolekcji, pierwot

nie przechowywanej w Dowspudzie, a po stworzeniu drugiej rezydencji 

w Warszawie częściowo tam przeniesionej - największą wartość przed

stawiała niewątpliwie galeria malarstwa. Jak można sądzić z lakonicznych 

wzmianek, reprezentowane tam były dzieła szkół włoskich, francuskich, 

niemieckich, były również prace krajowe, głównie malarstwo portretowesa. 

Na drugie miejsce wysuwają się zbiory sztuki starożytnej. Dotychczas 

znano tylko zbiory przechowywane w Warszawie. Obecnie w świetle naj

nowszych badań okazuje się, że były one większe, gdyż i w Dowspudzie 

niezależnie od Warszawy znajdowała się również kolekcja. Prawdopodob

nie w całości należała ona do czołowych kolekcji tego typu w Polsce69. Je

go poparciem cieszyło się wielu artystów, a tym swoim aspiracjom pozo

stał Pac wierny do końca. Jeszcze w testamencie zapisał sumę 1 0  OOO fran

ków artyście Antoniemu O l .e s z c z y ń  s k i  e m  u7o, świetnemu rysow

nikowi polskiemu, który posługiwał się techniką stalorytniczą, umożliwia

jąc mu wydanie na emigracji pracy „Wspomnienia o Polakach, co słynęli 

w obcych i odległych krajach"71. 

Postać Ludwika Paca, znana dotychczas głównie od strony działalno

ści politycznej i wojskowej, warta jest naświetlenia także od strony jego 

67 Por. uwagi w artykule: Początek i rozwój przestrzenny miast Ziemi Suwalskiej 
w maszynopisie. 

18 S. C i a m p i, Bibliografia .. „ o.c., t. 2, str. 250. 
69 Por. uwagi K. M i  c h a ł  o w s  k i e  g o, Zbiór antyków grecko-rzymskich 

w Nieborowie jako WYraz kolekcjonerstwa polskiego w dobie Oświecenia, „Biuletyn 
Historii Sztuki", r. 13 (1951), nr 4, str. 124-137, gdzie próba oceny dorobku pols�iego 
kolekcjonerstwa. 

70 E. R a s t a  w i e  c k  i, Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce 
osiadłych lub czasowo w niej pracujących, Poznań 1886, str. 221. 

71 A. B a  n a c h, Polska książka ilu.strowana 1800--1900, Kraków 1959, str. 142 
i n.; M. P o r ę b s k i, Malowane dzieje. Warsz11wa. 1962, str. 88 i n. 
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mecenatu artystycznego. Bez przesady zaliczyć go można do czolowych 
postępowych postaci doby Królestwa Kongresowego . 

• 

• • 

Istniejące na terenie Suwalszczyzny klasztory dominikanów w S e j
n a c h  oraz kamedułów w W i g  r a c  h nie przejawiały większej działal
ności naukowej. Biblioteki zgromadzone w tych konwentach składały się 
głównie z dzieł treści teologicznej72• Uległy one rozproszeniu po kasacji 
obu klasztorów. W klasztorach tych nie powstały nawet prace dotyczące 
przeszłości tych instytucji. Już po kasacie klasztoru wigierskiego pierw
szy proboszcz wigierski73 ks. Feliks N a r u s z e w i c z74 spisał dzieje kon
wentu wigierskiego. Rękopis ten, nigdzie nie publikowany, zaginął przed 
stu z górą laty75. Pierwsza inicjatywa założenia biblioteki publicznej w Su
wałkach, podjęta z końcem 1830 r. przez Tomasza Bogumiła M i r  s k i e..; 
g o, upadła na skutek wybuchu powstania listopadowego76• 

Słabość Suwałk jako ośrodka kulturalnego sprawiła, że przez długi 
okres czasu wszystkie inicjatywy i wszystkie opracowania naukowe doty
czące tego terenu powstawały poza Suwałkami, głównie na terenie War
szawy. Pierwsze wiadomości o przeszłości Suwalszczyzny pojawiły się też 
w popularnych wówczas opracowaniach historyczno-statystycznych77. 

II. L a t  a 1831-1867. Klęska powstania listopadowego i związane 
z tym represje władz carskich zahamowały na dłuższy okres rozwój życia 
naukowego i kultury w Królestwie Polskim. Ożywienie kulturalne, zazna
czyło się już wyraźnie w latach czterdziestych, doprowadziło w latach 
pięćdziesiątych do znacznego rozkwitu badań naukowych na terenie Kon
gresówki. Spostrzeżenia powyższe i uogólnienia, odnoszące się do całego 
Królestwa, w całej pełni mają zastosowanie i do Suwalszczyzny. 

W omawianym okresie Suwałki przeżywały znaczny rozwój ludnościo
wy i przestrzenny. Miasto oprócz funkcji administracyjnych pełniło wów
czas także rolę głównego ośrodka handlowo-usługowego dla większej czę
ści guberni augustowskiej. Powoli stało się ono także ośrodkiem kultural
nym. Dnia 1 stycznia 1834 r. K . . W r 6 b 1 e w  s k a  uruchomiła w Suwał
kach taką samą prywatną pensję dla dziewcząt, jaką przez kilka lat przed
tem prowadziła w .�adomiu. · W  tym czasie . w Sejnach istniały także: pry..., 

n Odnośnie Sejn, por. uwagi W. K ł a p k o .ws � i  e g o, Konwent...; o
·
.c., str. 133. 

n Po kasacie klasztoru . w 1800 r. utworzono w Wigrach biskupśtwo, które w r. 
1823 zostało przeniesione do Sejn. Po zniesieniu katedry utworzono w Wigrach pro
bostwo, które objął dotychczasowy rektor kościoła (1808). . 

n Ur. 20.XIJ 770. Swięcenia otrzymał 22."II,1801. Studio.wał na Akademii Wileń
skiej. Był kanonikiem honorowym kalisk-i.tn. Zmarł 10.Vl.1850. Por. Ordo divini . .. 
diocesis. Augustoviensis ... 1849,. str. 4, ADŁ par .. Wigry. 

75. Korzystał z niego A. P o  ł u j a ń s k i, Wędrówki, o.c., str. 155. 
7e M. Ł o d y ń s k i, Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej 

w Księstwie Warszawskim i Krl>lestwie Pol.Skim 1807-1831, Wrocław, str. 192-3_ 
n Np. T. $ w i ę c  k i e g o, Opis starożytnej ·Polski, t. 1-2, Wars2awa, '1816--1828. 
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watne szkoły: tak zwany prywatny instytut i pensja żeńska, prowadzone 
przez V i g e v a  n ó w7B. Z dniem 1 października 1836 r. powstała w Su
wałkach pierwsza szkoła średnia, tak zwana szkoła obwodowa. Po trzech 
latach z dniem 1 pa7.cłziernika 1839 r. otwarto w niej gimnazjum, przenie
sione z Sejn79• 

W latach czterdziestych miasto odwiedzały często objazdowe trupy 
teatralneBO. Około roku 1839 powstała w Suwałkach druga drukarnia, pro
wadrona przez L. H o 1 1  a n d e r s k i e g o vel H o 1 e n d e r s k i e g 08•. 
W omawianym okresie w Suwałkach ukazało się także kilka książek w ję
zyku litewskimB2. Pozostaje to niewątpliwie w związku z rozpoczynającym 
się wówczas ruchem narodowym wśród ludności litewskiej, która zamiesz
kiwała północne części ówczesnej guberni augustowskiej83• 

Rozwój życia kulturalnego i naukowego na terenie Królestwa Polskie
go w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia przyczynił się także do 
wzrostu zainteresowań gubernią augustowską. Początkowo, do połowy 
XIX w., przeważały nadal wiadomości o Suwalszczyźnie, zamieszczane 
w różnego rodzaju wydawnictwach typu encyklopedycznego, ukazujące 
się w głównych ośrodkach ziem polskich, tj. w Warszawie i PoznaniuB4, 
a także wydawane przez emigrację na Zachodzie85. 

n ,,D. Urz. Woj. Aug." 1834, nr 6, Dodatek z 8.II.1834, str. 88; 30 z 26.VII., str. 467. 
"' Z dniem 1.X.1835 szkołę obwodową w Sejnach podniesiono do rangi gimna

zjum (por. Akt uroczysty zakończenia rocznego biegu nauk w gimnazjum sejneń
skim odbędzie się dnia 19(31) lipca 1836 roku„. Suwałki, str. 3. (BUW). Po prze
niesieniu gimnazjum do Suwałk uruchomiono ponownie szkołę obwodową. Więk
szoś� dotychczasowych nauczycieli szkoły obwodowej w Suwałkach przeniesiono do 
Sejn (por. Na akt uroczysty szkoły obwodowej w Suwałkach„. 28 lipca roku 1838, Su
wałki, str. 3 oraz: Na akt uroczysty zakończenia rocmego biegu nauk w Szkole Ob
wodowej w Sejnach.„ 31 lipca roku 1840„. Suwałki, str. 4 nlb. (BUW). 

80 W latach 1840--1841 występował zespół Izabeli G ó r s k i  e j, w latach 1843, 
1846 i 1854 - kompania J. O k  o ń s k i e  g o, w jesieni 1849 - grupa Pawła R a
t a j  e w  i c z  a dała w Suwałkach 57 przedstawień (por. R. ż u r  k o  w a, Z dziejów 
upowszechnienia kultury teatralnej w Łomży i Suwałkach w połowie XIX wieku, 
„Rocznik Białostocki", nr 4 (1963), str. 405-421). Do trupy p. Ratajewicza w r. 1849 
należeli m. in. (nie wymienieni przez żurkową) artyści: Ignacy Molski (ur. ok. 1817) 
oraz Jan Pade (ur. ok. 1823 w Suwałkach); por. PAP Suwałki, ASC Akta ślubów 
1849, nr 91. 

a1 Pisownia nazwiska różna. Osoba bliżej nie mana. Wiadomo jedynie, że był 
pochodzenia żydowskiego (Descrlpto ecclesiae parochialls Suvalscensis 1839, ADŁ, 
1.95.3.). Obok drukarni prowadził takie w Suwałkach księgarnię (por. L. H o  1 1  a n
d e r  s k i, Katalog ksiąg polskich w księgarni, Suwałki 1839, K. E s t  r e  i c h  e r, Bi
bliografia polska, Kraków, t. 11. cz. 2, str. 160). 

u W latach 1836-1859 w Suwałkach ukazało się 8 druków litewskich, a w nie 
znanej bliżej drukami w Sejnach - 1 druk (por. M. B r e n s z t e  j n, Druki litew
skie, o.c., str. 101). 

n Autorem większości książek litewskich wydanych w Suwałkach był Antoni 
T a t a r  e (1805-188�), proboszcz parafii Syntowty (por. P o  ł u j a ń s k i, Wędrówki, 
o.c., str. 449; Encyklopedia Powszechna wyd. S. O r  g e 1 b r a n d  a, t. 25, 1867, 
str. 22). Por. też M. R o m  e r, Litwa. Studyum o odrodzeniu narodu litewskiego, 
Lwów 1908, P. K u b i c k  i, Bojownicy kapłani za sprawę kościoła t ojczyzny w la
tach 1861-1915, Cz. l T. 3 Sandomierz 1933, str. 321>-7. 

14 Np. Starożytności polskie, wyd. A. M o  r a c z  e w  s k i, t. 1-2, Poznań 1842-
-1852. 

15 Np. J. S ł  o w a c  z y ń s k i, Polska w kształcie dykcyonarza historycmo-jeo
graficznego opisana, Paryż 1833--18�. 
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Inicjatywa wydania pierwszej większej pracy poświęconej przeszłości 
Suwalszczyzny wyszła ze środowiska warszawskiego. POdjął ją Aleksan
der P o  ł u j a  ń s k i  (1814--1866)88. Pochodził on z guberni wileńskiej. 
Po ukończeniu Instytutu Leśnego i Miernictwa w Petersburgu wstąpił do 

" Krótki życiorys podaje S. O r  g e 1 b r  a n d a  Encyklopedia powszechna, t. 12, 
1902, str. 179. Błędnie podano w niej datę śmierci 1865 zamiast 1866. 
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korpusu leśnego i kolejno był leśniczym w guberniach: kazańskiej,  woło
godzkiej i moskiewskiej. W roku 1847 zrezygnował z pracy na terenie Ro
sji i przeniósł się do Warsmwy, gdzie w 1849 r. objął stanowisko komisa
rza leśnego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. W roku 1865 odbył 
podróż w celu zapoznania się z gospodąrką leśną w Austrii, Prusach i Sak
sonii". Umarł 26 maja 1866 r. w Warszawie'"· 

Pracę pisarską rozpoczął w roku 184089 i w opinii współczesnych był 
to „pisarz zdolny, czynny i użyteczny". W nauce dal się poznać przede 
wszystkim jako autor pracy „Opisanie lasów Królestwa Polskiego i guber
ni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego pod względem historycznym, sta
tystycznym i gospodarczym"90• Polujański wiele pisał także z zakresu gos
podarki leśnej91. Bezsporną jego zasługą było powołanie do życia w roku 
1861 „Rocznika Leśnego", który przetrwał cztery lata. Po upadku „Rocz
nika Leśnego" Połujański przystąpił w roku 1865 do wydawania czasopi
sma „Goniec Leśny i Wiejski"". Połujański interesował się także historią 
i literaturą piękną". Opublikował kilka drobnych prac z zakresu przeszło
ści północno-7.achodnich guberni ówczesnego państwa rosyjskiego94• N aj
wartościowszą jego pracą są niewątpliwie „Wędrówki po guberni augu
stowskiej w celu naukowym odbyte", wydane jako druk zwarty w War
szav.ie w roku 1859. Według informacji podanej przez autora we wstępie 
Połujański „zwiedziwszy tę piękną cząstkę naszego kraju (postanowił) ... 
chwilowe wrażenia przelać naprzód w jednym z pism czasowych w formie 
listów"9S. Niewątpliwie były to kolejno numerowane listy publikowane od 
roku 1 856 anonimowo w czasopiśmie ;,Kronika Wiadomości Krajowych 
i Zagranicznych" pt. „Listy historyczno-statystyczne o guberni augustow
skiej"96. Dopiero po uzupełnieniu i pewnej zmianie układu" Połujański 
wydał je w formie odrębnej książki. 

-

„Wędrówki" Połujańskiego są czymś w rodzaju dzieła historycznego 
i przewodnika turystycznego zarazem. Dzieło to, oparte częściowo na kwe
rendzie archiwalnej autora, zawiera dużo cennego materiału. Niemniej 
jednak Połujański nie ustrzegł się wielu, nieraz poważnych błędów. „Wę-

!IT „Biblioteka Warszawska'', 1865, t. -3. str. 546 (doniesienia literackie). 
im Nekrolog: „Biblioteka Warszawska", 1886, t. 3, str. 152, 
IW Por. nekrolog, 
s>J T, 1-4, Warszawa 1854-1855. 
91 A. Ż a b k o  - P o t  o·p o w i c z, l'olskie piśmiennictwo leśne w Królestwie Pol

skim w okresie kształtowania sifi kapitalizmu (1815--1865), „Kwartalnik Historii Kul
tury Materialnej". r. 11 (1963), n:r 2, str, 363 i n. 

91 Tamż€, str. 368. Po śmierci P o  ł u j a  ń. s k i  e g o  redakcję przejął W. J o r k. 
· C7..asopismo to pu..estało jednak wychodzić już w 1866 r. 

93 Wydał m. in. Bukiet literacki (2 tomy} pod· pseudonimem W s  z ę d o b y  1 s k i. 
Ił� Np. Najście Litwinów na miasto 'Wołogdę, Bukiet literacki, Warszawa 1851; 

o Łotyszach, „Dziennik Warszmvski", 1853, nr 177; Pobyt Lisowczyków w północnej 
części państwa rosyjskiego w r. 1613, „Biblioteka Warszawska", t. 3, 1853. 

ss Por. Wstęp, str. 1. 
� Wspomina o tym B. T y k  i e  4 Kilka uwag historyczno-statystycznych .o gu-

be�� augtlstowski�j, „Bibli?teka .Warszawska;', ·1857, t .. "3, . str, 658. _ , ·' _ 

Por. Wstęp, str. 1 .  
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drówki" przez długi czas były i właściwie są do dziś jeszcze najobszer
niejszym dziełem poświęconym obszarom byłej guberni augustowskiej. 
Stąd niejednokrotnie aż do cŹasów nam współczesnych sięgali do niegc 
różni autorzy i - co gorsze - nieraz bezkrytycznie powtarzali podam: 
przez Połujańskiego fakty, przyczyniając się tym samym niekiedy do roz
powszechnienia i utrwalania popełnionych przez niego. błędów". JMlmo 
wielu zastrzeżeń, jakie współczesna nauka może wysunąć pod adresem 
A. Połujańskiego, pracę jego nalezy ocenić bez wątpienia pozytywnie. 
Utrwalił on wiele znanych i dostępnych faktów, a zarazem przyczyni! się 
do wzrostu zainteresowania się tą mało znaną wówczas częścią Polski . 

• 

• • 

Wyrnźnie pod wpływem listów A. Połujańskiego, publikowanych 
w „Kronice Wiadomości KrajO\·vych i Zagranicznych", wydał swoją roz
prawkę Benedykt T y k  i e  1 pt. „Kilka uwag historyczno-statystycznych 
o guberni augustowskiej", najpierw na łamach Biblioteki Warszawskiej , 
a potem jako osobną broszurę••. Jest to pierwsze dziełko o ówczesnej gu
berni augustowskiej, które powstało na terenie Suwałk. Benedykt Tykiel, 
urodzony około roku 1790, był synem Antoniego Franciszka Tykiela, kup
ca, wójta Starej Warszawy, zasłużonego członka władz powstańczych 1794 
roku i Ludwiki Gocrno, Lata młodości nie są dokładnie znane1•1• W latach 

ss Omówienie pracy podaje J. W i ś  n i e  w s  k i1 Dzieje osadnictwa w powiecie 
Sejneńskim od XV do końca XIX wieku, {w: „Materiały do dziejóW ziemi sejneń
skiej'\ Praca -zbiorowa pod red. Jerzegą A n t o  n i e  w i  c z  a, Białystok 1963, str. 
12-16. 

"" 1857, t. 3, str. 665-671 ;  t. 4, str. 162-174, 606-622; 1858, t. 2, str. 58-72 oraz 
osobno Warszawa 1858, Był prawdopodobnie także autorem anonimowo wydanej 
pracy pt. Wiadomość o filiponach polskich, ,,Rocznik CK Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego"J t. 28, (1B61) i odbitka Kraków_ 1861, w której znajduje się informacja 
o filiponach na te.renie Suwalszczyzny. 

tiJ.()- Por. W, S t  u d n i c  k i, Z archiwum Wileńskiej Izby Kupieckiej, „Przegląd 
Historyczny", \. H ·(1910) z 2 str. 252. W źródlaC\ll pisownia nazwiska występuje w róż
nych wariantach: Tykel, Tykicl, Tykiell, TiickeL O Antonim, Franciszku Tyklu por. 
też: A, Z a h o r s  k i; Użbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkow
skim, Warszawa 19571 str, 83; Akty Powstaniat t. 1-3, Kraków � Wrocław 1918-1955 
wg indeksu. oraz W. S rn o 1 e ń  s k i, Mieszczaństwo warszawskie w końcu X\'111 
wieku, Warszawa 1917, wg indeksu. 

rn1 Pierws1.a o nim wzmianka pojawia się w 1813 r. Pod tym rokiem zanotowany 
jest Tykie1 Beno członkiem Z\Vyczajnym loży wolnomularskiej Przesąd Zwyciężony 
w Krakowie (por. S. M a ł a c h o w s k i  - L e m  p i c k  i, Wykaz polskich lóż wolno
mularskich oraz ich członków w latach 1738-1821,, �,Archiwum Komisji ITistorycz
nej", Seria 2 t 2 (og. zbioru 14) Kraków 1930, str. 324.. Nie wykluczone. że przez pe
wien czas był oficerem artylerii konnej. Autorem wydanej w Warszawie -w roku 1828 
książce pt. „O koniach, czyli krótki zbiór zasad poznawania, hodoWania, leczehia 
i ku_cia koni", Warszawa 1828, jest B. T y k  i e  1. Autor tej książki� napisanej w War
szaWie już w roku 1822 Podpisał się jako były oficer artylerii konnej. Bibliogra;fo
wie rozwiązują początkową liter� jako Benedykt- (por. ,_.Bibliografia historii Polski 
XIX wieku", t. 1� 181&---1831 Wrocław 1958, poz. 1708). Nie wiadomo czy identycZl)y 
z omawianym Benedyktem Tykieleril. Brat jego Feliks (urodzony około 1791 por. 
S t u d n i  c k  i, Z archiwum1 o.c., str. 252) był w lata_OO 1813/1814 poruc1,ni,kieni adiu
tantem w Poznaniu i ·członkiem loży Franca.is et Poloriais rehnis (por. S; IVl_ał'.ł
ch o w s k i  - L e  m p  i c k i, Wykaz. '1.c„ str. 401). - -
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1822-1829 był urzędnikiem w Warszawie102• W końcu 1843 r. objął po Wi
tanowskim stanowisko p.o. gubernatora cywilbego w Suwałkach. W roku 
1845 jest już gubernatorem cywilnym. Na stanowisku tym pozostał praw
dopodobnie do roku 1858103. 

Praca B .  Tykiela jest właściwie zbiorem kilku odrębnych rozprawek, 
omawiających przeszłość Filiponów, Kurpiów, Tatarów oraz alumnatu 
w Tykocinie. Na zakończenie autor zamieścił szkic o rybach poławianych 
na terenie guberni augustowskiej. Szkic ten ma charakter przyrodniczo
ekonomiczny, aczkohviek znalazło się w nim kilka informacji dotyczących 
klasztoru kamedułów w Wigrach . .  Wartość pracy B. Tykiela podnosi fakt, 
że wykorzystał on szeroko nie tylko ówczesną literaturę, ale i materiały 
archiwalne. 

* 

• • 

Obok B. Tykiela regionem suwalskim żywo interesował się Aleksander 
O s i p o w i c z, urodzony około roku 1822 w Suwałkach'", syn Tadeusza 
Osipowicza, urzędnika Komisji Wojewódzkiejl05, i Anny z Wojtkiewiczów. 
A. Osipowicz uczęszczał do szkół suwalskich10•. W roku 1849 był aplikan
tem biura gimnazjum sµwalskiego101. W roku szkolnym 1858/59 pełnił 
funkcje nauczyciela rysunku i kaligrafii w tym gimnazjumio•. Przez pe
wien czas był sekretarzem rządu gubernialnego w Suwałkach1„. Umarł 
1 stycznia 1893 r. w Suwałkach i pochowany został na miejscowym cmen� 
tarzunn. A. Osipowicz żywo interesował się literaturą piękną i był auto
rem drobnych utworów literackich111. Osobno wydal powieść pt. „O doli 

l!łl W 1822. r. zwolniony został ze stanowiska komisarza obwodu warszawskiego. 
a w r. 1824 otrzymał nominację na stanowisko komisarza fabryk Komisji Woj. 
Warszawskiego. W 1827 r, został odznaczony orderem św. Stanisława III stopnia {por. 
Sumariusz protokołow Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego 1815-186'7, C7- l 
{1815-1830), t. 3, wg indeksu. W 1829 r. otrzymał nominację na referendarza stanu 
nadz.wyczajnego (tamże, cz. 1, t. 1, wg indeksu). 

1oa Por. podpisy na koresp-0ndencji, np. KRSW 4982. Zaliczany był do osób, które 
prawa szlacheckie otrzymały .z racji pełnienia urzędu. Por. Spis szlachty Królestwa 
Polskiego, Warszawa lą5!, str. 260: Tykiel herbu Cholewlec Benon, Benedykt syn 
Franciszka. 

lll4 PAP Suwałki, ASC. Akt małżeństwa A. Osipowicza 1849� nr 66. Miał wówczas 
27 lat. 

l� Urodzony około roku 17.97� w 1828 r. był zastępcą adiunkta Komisji Woje
wództwa Augustowskiego. Zmarł przed 1849 r. 

too Na akt uroczysty szkoły obwodowej w Suwałkach> mający się odbyć w dniu 
29 lipca roku 1837.„ Suwałki 1837, str. 5 (BUW). Lisia Imienna uczniów, którzy na na
grodę zasłużyli : z klasy 2 O s i p o w i c z  A l e k s a n d e r. 

100' Por. przyp, 103. 
ll>ł Por. Księga złota przeznaczona do zapisywanla uczniów gimnazyum sejneń

skiego (przechowywana obecnie w Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach}. 
169 Metryka zgonu A. O s  i p o  w i c z  a podaje "bywszyj sekretar", Prezydium 

MRN Suwałki, Urząd Stanu Cywilnego 1892, nr 406. 
tu Tamże. 
111 S. O r  g e 1 b r a n d  a Encyklopedia Powszechna, t. 11, Warszawa 1901, 

str. 157. 
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Antkowej na świecie"ll2. Współpracował z kilkoma czasopismami war
szawskimi, m. in. z „Tygodnikiem Ilustrowanym". Na łamach tego poczyt
nego tygodnika zamieścił kilka prac o tematyce regionalnej. Należy do 
nich artykuł pt. „Pobieżny rzut oka na niektóre zamczyska i tzw. góry sy
pane w okolicy Suwałk"113; który jest pierwszą próbą inwentaryzacji gro
dzisk w okolicy Suwałk114• Dał również obszerny i cenny opis ruin pałacu 
w Dowspudziem. Artykuł ten zaliczyć można do pierwszych opracowań 
poświęconych zabytkom architektury regionu suwalskiego. Interesował 
się także etnografią regionu, poświęcając jeden z artykułów próbie cha
rakterystyki ludności litewskiej, która zamieszkiwała północne części ów
czesnej guberni augustowskiej116• W omawianych rozprawkach A. Osipo
wicz zdradza przede wszystkim swe skłonności literackie. Są to prace bar
dziej z zakresu literatury pięknej aniżeli naukowej, mimo niewątpliwego 
oczytania autora w ówczesnej literaturze naukowej. W żadnym wypadku 
nie dorównują one opracowaniom Połujańskiego czy Tykiela. Wartość 
artykułów Osipowicza polega głównie. na zarejestrowaniu informacji 
o obiektach dziś już nie istniejących. 

Gubernią augustowską interesował się w tym czasie także .Józef T y
r o w s k i  (czy Tyrawski}, przez A. Połujafu<kiegom zaliczony do grona 
osób „słynących w guberni augustowskiej z nauki, wyższego wykształce
nia oraz poświęcających się piśmiennictwu krajowemu". Niestety, nie 
udało się zdobyć żadnych bliższych danych biograficznych. Wiadomo o nim 
jedynie, ze był autorem artykułu „Sejny i gubernia augustowska"118• 

Wzmianki o terenach guberni augustowskiej pojawiają się także w róż
nego rodzaju opisach z podrózy po

. 
Królestwie Polskim119 • 

• 

• . .  

Osobno należy wspomnieć o pierwszych próbach tworzenia zbiorów 
muzealnych w Suwałkach. Pierwszy zalążek publicznych zbiorów w Su
wałka_qh powstał przy rządzie gubernatora suWalskiego. W roku 1856 sta
raniem urzędników leśnych założony został „Gabinet Płodów Przyrody 
i Zabytków Archeologicznych"120. Oprócz próbek różnych okazów bota-

112 Warszawa 1863. 
11.l „Tygodnik Dlustrowany", t. 15 (1867), nr 384, str. 55-8; nr 385, str. 63-6. 
114 A. K a m  i ń s k i, Materiały do bibliografii archeologicznej Jaćwieży od I do 

XIII w„ „Materiały starożytne", t. 1, 1956, str. 198. 
· 

115 „Tygodnik mustrowany", t. 11 (1865), nr 276, sir. 4-6. 
us Zarys charakterystyki ludu litewskJego znad brzegó"\\o� Cza;rnej Hańczy, .,Ty

godnik Illuslrowany, t. 15 (1867), nr 403, str. 280.--.-282. Do prac regionalnych AJ O s  i
p o w i c z a �  dotyczących Suwalszczyzny, należą także: Z Suwałk do Au)iUstowa> 
��Tygodnik Illustrowany", 1863, oraz Gawędy z Suwałk, tam.że; t. 10, (1864). ' 

111 Wędrówki, o.c„ str. 449. 
us: ·nGazeta Warszawska", 1857, nr 68. 
119 Np. opis Wigier dał E. I w a n o w s k i  (pseud. H e l  l e n  i u s) w swoich Wę

drówkach po rozlicznych miejscach Polski i Litwy w r. 1857, {w): Wspomnienia na
rodowe, Paryż '1861, str. 436--439. 

tw P o  ł u j a  ń s k i, Wędrówki, o.c., str. 450. 
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• 

Ryc. 8. Rycina „Suwałki od strony Warszawy" w ,,Albumie Augustowskim" 
A. Mizierowicza z 1857 r. 

niemych i zoologicznych znajdowały się w nim także szczątki zwierząt 
kopalnych, zabytki archeologiczne i monety różnych państw z XIV-XIX 
stulecia. Zbiór ten zarządzeniem gubernatora około roku 1872 przekazano 
do gabinetu gimnazjum żeńskiego w Suwałk.ach121• Prawdopodobnie 
w zbiorach �mocy naukowych gimnazjum żeńskiego zabytki te przetrwa
ły do czasów pierwszej wojny światowej i wówczas uległy rozproszeniu. 
Suwałki pod tym względem nie stanowią wypadku odosobnionego. Analo
giczne zbiory powstały w latach pięćdziesiątych XIX w. także przy rządzie 
gubernatora w Radomiu z inicjatywy ówczesnego gubernatora cywilnego 
Edwarda B i a ł o s k ó r s k i e  g 0122. 

· 

Obok kolekcji dawnego typu, wspaniałych zbiorów tworzonycI:i przez 
arystokrację dysponującą znacznymi kapitałami, których przykładem na 
terenie Suwalszczyzny była omówiona Dowspuda, w pierwszej połowie 
XIX stulecia zaczynają się mnożyć zbiory pomniejsze, gromadzone przez 
nową generację zbieraczy, która wywodziła się z kręgów inteligencji. Zbie
ranie szeroko pojętych „starożytności" było w ubiegłym wieku bardzo roz
powszechnione także wśród urzędników ówczesnej administracji123• Nie
ldórzy z nich doszli do wielkich rezultatów i stworzyli prawdziwe muzec. 
o wysokiej wartości artystycznej i naukowej. Wystarczy wspomnieć cho-

121 Statisticzesklje dannyje po Suvalkskoj Guberni za 1872 i 1873 gody, (w: Pa
miatnaja kniżka Suvalkskoj Gubernii na 1875 god, Suwałki 1875, cz. III, str. 42 {BUJ). 

. 122 Por. F. M. S o b i e  s z c z a ń  s k i, Wycieczka archeologiczna w niektóre stro-
ny gubernii radomskiej„„ Warszawa 1852, str. 16 i n. 

· · 

123 J. B i a ł o s t o c k i, M. W a 1 i c k i, Malarstwo europejskie ... , o.c., str. 37. 
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dażby o ogólnie znanej postaci Tomasza Z i e 1 i ń s k i e g o, naczelnika 
powiatu kieleckiego, który zdołał zebrać pokaźny zbiór, m. in. galerię li
czącą ponad 300 obrazów124, czy mniej znane zbiory starożytności Wincen
tego P i ą t k o w s k i e g o, naczelnika powiatu w Miechowie125. 

Podobną działalność; choć na mniejszą skalę, uprawiał na terenie Su
wałk Alfons B u d  z i ń s k i. życiorys jego mimo skrzętnych poszukiwań 
nie jest jeszcze znany w szczegółach. Wiadomo, że urodził się około roku 
1822'26. Z zawodu był weterynarzemm. Prawdopodobnie był absolwentem 
Warszawskiej Szkoły Weterynarii. Przez dłuższy czas mieszkał na terenie 
guberni suwalskiej. Najstarszą o nim wzmiankę w Suwałkach znaleziono 
pod rokiem 1 862128• W mieście tym mieszkał prawdopodobnie do roku 
1870-!129, potem przeniósł się do Łomży, gdzie zmarł 23 października 
1 885 r."". A Budziński od roku 185'( prowadził amatorskie poszukiwania 
archeologiczne na terenie ówczesnych guberni grodzieńskiej, suwalskiej 
i łomżyńskiej. Wyniki tych badań kilkakrotnie publikował131. Zaliczyć go 
można do licznego wówczas grona zbieraczy starożytności. Nie miał praw
dopodobnie żadnego wykształcenia fachowego z zakresu historii czy ar
cheologli. Jest rzeczą charakterystyczną, że w swych relacjach z poszuki
wań daje tylko lokalizację i opis badanego stano'l'.':iska oraz znalezionych 
zabytków, nie próbując przeprowadzać ani ich datowania, ani też bliższec. 
go określenia typologicznego. 

A. Budziński utrzymywał kontakty z ówczesnymi czołowymi zbiera
czami, a zarazem badaczami regionalnymi, jak B a j e r e m, P o d c z a
s z y ń s k i  m, S o b i e  s z c z a ń  s k i  m i W ó j c i c k i  m'32• Utrzymywał 
jakiś kontakt z P o  1 e r e m, urzędnikiem Biblioteki Jagiellońskiej w Kra-

1114 Tarnże. 
tmi S. C z  a r  n o w s  k i1 Pamiętniki, Warszawa 1921--·--1925, 
126 W ch\\'ili śmierci w r, 1885 miał 63 lata. Wiadomo- jedynie, że był synem ::v!ar

cina. Miejsce pochodzenia nie znane (por. Pamiatnaja kniik:a Ł<:lmźynskoj Gubernii 
na 1884 god1 Łomża 1884, Odd. lI, str. 9 Alfons Martinovicz B u d z  i n s k i  j (BUW). 

it7 i\DL ASC Łomża. Księga urodzonych 1378, nr 279, zanotowano jako ojca 
„Alfons l3 u d  z i ń s k i, łomżyi1ski gubernialny_ weterynarz�'. 

-

12a Prezydium MRN Suwałki, USC, Księga urodzonych 1862, nr '94, 
uo W 1869 r. mieszkał jeszcze w Suv;rałkach . 

• 12° Data śmierci ·v.7ryta na nagrobku na cmentarzu rzym,-kat. w Łcimży. Autop
sja w lipcu 1963. Księgi metrykalne parafii łomiyńskiej z r. 1885 nie zachowały się. 

131 Dotychczas udało się zebrać opisy bibliograficzne następujących artykułów 
A. B u d  z i ń s k i e g o: Poszukiwania archeologiczne w b. Guberni Augustowskiej, 
„Biblioteka Warszawska"� 1871, t. 1, str, 230-243, tłum. na język rosyjski: Archeolo
giczeskaja razyskanija w Grodnienskoj1 nynie Suvalkskoj i Łomżynskoj gubernijach 
w periodie -wriemieni ot 1857 do 1869 godow proiwiedonnyje, Pamiat11aja kniżka Su
walkskoj Gubernii na 1875 god, Suwałki 1875, cz. III, str. 81-95 (BUJ; Archeologi
czeskije razyskanija w Suwalkskoj Gubernii, tamże, 1877, cz. III, str. 21-4; Kores
pondencja z f_,ornż:y w przedmiocie wykopalisk przedhistorycznych, „Przegląd Biblio
graficzno-Archeologiczny". t. 3, 1882, str. 274-277; po rosyjsku: _Badania archeolo
giczne A. Budzińskiego na ziemi łomżyńskiej, „Notatnik ł.pmżyński", 1886. Do ory
ginału nie udało się dotrzeć. Tłumaczenie na· język polski (maszynopis) w Zbiorach 
Powiatowej i ::\<Iiejskie_j Biblioteki Publicznej w Łomży;- Powiat ŁomżYński. ,,Echo 
Łomżyńskie". 1882, nr 43, 51 (do czasopisma nie dotarto). 

rn:i: ArcheologiczeskiJe- razyskąnija ... , o:c. 187'1. str. 21. 
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kowie133, Wspomina także o posługiwaniu się w terenie instrukcją Kra
kowskiego Towarzystwa Naukowego134• Sposób opracowania jego sprawo
zdań świadczy o dużej ostrożności i krytycyzmie, z jakim podchodził do 
badań naukowych. Wydaje się, że głównym celem jego poszukiwań ar
cheologicznych było zdobycie zabytków do własnych zbiorów. Interesował 
się on nie tylko zabytkami archeologicznymi, ale również starodrukami, 
numizmatyką i wszelkiego rodzaju starożytnościami135. Niewątpliwie zdo
łał zebrać spore zbiory, skoro figurują one w zestawieniu zbiorów prywat
nych w Polsce, sporządzonym przez S. K r z y ż  a n o w s k i e  g 0136• Nie 
udało się odszukać żadnych informacji, dotyczących charakterystyki tych 
zbiorów. Prawdopodobnie z chwilą wyjazdu z Łomży przeniósł tam także 
swoje kolekcje. Niestety, ślad o nich urywa się i nie można na podstawie 
dotychczasowych poszukiwań ustalić, jakie były losy tych zbiorów po jego 
śmierci13". 

A. Budziński uchodzi za pierwszego archeologa, który badał tereny dzi
siejszej Suwalszczyznytae. Jego zasługą jest zebranie informacji o znale
ziskach archeologicznych i zlokalizowanie wielu stanowisk, głównie cmen
tarzysk, w terenie. W kilku wypadkach powojenne badania wykopalisko
we, prowadzone przez Kompleksową Ekspedycję Jaćwieską Białostockie
go Towarzystwa Naukowego, nawiązały do ustaleń i lokalizacji stanowisk, 
dokonanej przez A. Budzińskiego (np. cmentarzyska w Osowej i Żywej 
Wodzie w pow. suwalskim). 

• 

• • 

W tym okresie rozpoczęły się też pierwsze prace nad inwentaryzacją 
zabytków w celu zapewnienia im należytej opieki. Był to okres bardzo nie
korzystny dla obiektów nawet o wysokiej wartości artystycznej i histo
rycznej. Rozbiórce ulegały wówczas resztki średniowiecznych fortyfikacji 
(ruiny zamków, mury i bramy miejskie), liczne obiekty sakralne, zwłaszcza 

m Ofiarował mu m. in. Pamiatnaja kniżka Suwalkskoj Gubernii na 1877 god, 
egzemplarz z dedykacją Budzińskiego (obecne w zbiorach BUJ). W zbiorach BUJ 
nie zachowała się jednak ewentualna korespondencja B u d z i ń s k i e g o z P o 1 e
r e m  (pismo BUJ z 15.VI.1963). 

131 Chodzi niewątpliwie o wydawnictwo: Odezwa Towarzystwa Naukowego z Uni
wersytetem Jagiellońskim połączonego w celu archeologicznych poszukiwań, wraz 
ze skazówką mogącą posłużyć za przewodnika w poszukiwaniach tego rodzaju, 
Kraków 1850. 

us Poszukiwania archeologiczne, „Biblioteka Warszawska", 1871, t. 1, str. 235. 
138 Spis prywatnych zbieraczów, (w): „Rocznik dla archeologów, numizmatyków 

i bibliografów polskich", wyd. S. K r z y ż  a n o w s k i, Kraków, 1870, str. 208 figu
ruje: B u d  z i ń s k i  Adolf (mylnie zamiast Alfons), Suwałki - Zbiór starożytności. 

127 Kataloe czuowej wystawy sztuk pięknych w Łomży, Łomża 1898 (fotokopia 
w zbiorach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży). nie zawiera żad
nej wzmianki o zbiorach B u d  z i ń s k i e g o. Poszukiwania w Łomży w lipcu 1963 r. 
rodziny A. B u d  z i ń s k i e  1 o W7.ględnie informacji o zbiorach nie dały żadnych 
rezultatów. 

m A. K a m  i ń s k i, Materiały do bibliograf!i..., o.c., str. 198-199. 



KULTURA I NAUKA NA SUWALSZCZYŻNIE 271 

Ryc. 9. Rycina „Ulica Warszawska w Suwałkach" w „Albumie Augustowskim" 
A. Mizierowicza z 1857 r. 

zespoły mieszkalne i gospodarcze skasowanych klasztorów. Na terenie Su
walszczyzny barbarzyńska rozbiórka zniszczyła większość zespołu archi
tektonicznego byłego klasztoru kamedułów w Wigrach. 

Pierwszą próbę inwentaryzacji, podjętą w Królestwie Polskim już w la
tach dwudziestych XIX wieku, przerwał wybuch powstania listopadowe
go13e. Kilkanaście lat później nastąpiła druga. Prace powierzono specjalnej 
„Delegacji do opisywania zabytków starożytności w Królestwie Polskim", 
na czele której stanął archeolog i paleograf Kazimierz S t  r o n c z y ń
s k i140• Prace Delegacji trwały jedenaście lat (1844-1855) i wynikiem ich 
było zebranie materiału zawierającego 5 tomów tekstu i 7 atlasów z prze
szło 420 widokami akwarelowymi. Inwentaryzacja Stronczyńskiego nie 
jest kompletna. Główny nacisk położono bowiem na zabytki nieruchome 
jako podlegające wówczas ochronie państwa, a pominięto przy tym niemal 
całkowicie zabytki budownictwa drewnianego, których wartości artystycz...: 
no-kulturalnych wówczas jeszcze nie doceniano. Przy tym uwzględniono 
przede wszystkim zabytki średniowieczne, a opuszczono większość rezy
dencji szlacheckich, pochodzących z doby nowożytnej, oraz zabudowę miej
ską. Zabytki z czasów nowożytnych uwzględniano tylko o tyle, o ile wią
zały się one z wybitniejszymi osobistościami lub ważniejszymi wypadka
mi histor.yczny�i141. Delegacja dokonała także objazdu guberni augustow-

139 M. W a I i c k i,
" 

Sprawa inwentaryzacji zabytków w' dobie Królestwa Polskie
go (1827-1862), Warszawa 1931, str. 47 i n.; J. S z a  b 1 o w s k i, Dzieje inwentaryza
cji zabytków sztuki w Polsce, „Ochrona Zabytków", t. 2, (1949), nr 2, str. 74. 

HO M. W a l  i c k  i, Sprawa inwentaryzacji ... , o.c., str. 119-120. 
141 J. S z a b l o  w s k i, Dzieje inwentaryzacj: .. , o.c., str. 74 i n. 
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skiej. Z okolic Suwałk uwzględniono Augustów, Suwałki, Sejny, Wigry 
oraz szereg miejscowości na terenie ówczesnej guberni, które obecnie leżą 
poza granicami Polski (np. Kalwaria, Wierzbołów, Mariampol, Olita). 

Praca pozostała w rękopisie. Jedynie w „Dzienniku Powszechnym" zo
stał opublikowany w latach 1861-1863 skrócony opis zabytków142• Prze
druk nie dokończył jednak opisu guberni augustowskiej. Prace Komisji 
wywarły niewątpliwie wpływ na odrodzenie tradycji albumów malowni
czych, których kilka ukazało się w latach pięćdziesiątych ubiegłego stule
cia143. Do nich zaliczyć można także najmniej znany „Album Augustow
skie", wydane przez A. Mizierowicza144. Zawiera on kilka rysunków miej
scowości i zabytków Suwalszczyzny (Suwałki, Sejny, Wigry, Dowspuda). 

Warto na marginesie wspomnieć także o działalności pierwszego praw
dopodobnie fotografa na terenie Suwałk Ignacego D o  w n a r  - Z a p  o 1-
s k i e g o  (ur. 31.VII.1829, zm. w Suwałkach 5.II.1865)145• Pod koniec buj
nego życia poświęcił się fotografowaniu. Robił m. in. zdjęcia z Suwalsz-

142 M. W a 1 i c k  i, Sprawa inwentaryzacji. .. , o.c., str. 70, 122. 
14a Tamże, str. 107. 
144 Opisy bibliograficzne poddane przez K. E s t  r e i  c h e r  a, Bibliografia polska, 

t. 10, Kraków, str. 318 oraz A. B a  n a c h  a, Polska książka ... , o.c., poz. 525 brzmią: 
M i  z i e  r o  w i c z  Aleksander, Album Augustowskie, Z,biór miejscowych widoków, 
Seria 1, J. Zawadzki, Wilno 1857 (6 litografii). Jedyny egzemplarz zachowany w BUW 
zawiera 11 litografii, niestety, bez karty tytułowej: 1) Katedra w Sejnach, 2) Suwałki 
od strony Warszawy, 3) Ulica Warszawska w Suwałkach, 4) Klasztor pokamedulski 
w Wigrach, 5) Klasztor pokamedulski w Wigrach, 6) Widok zamku Dowspuda - (1), 
7) b. Kollegium XX Pijarów w Szczuczynie, 8) Aleksota, 9) Pomnik Stefana Czarnec
kiego w Tykocinie, 10) Śluza pod Augustowem, 11) Studzieniczna (uwaga: numeracja 
pochodzi od autora artykułu). Na 10 z nich z _wyjątkiem nr 11 zachował się podpis 
„Przegląd Augustowskie". Na wszystkich podpis Mizierowicza w formie mniej lub 
bardziej czytelnej. Wydaje się, że Misierowicza czy Mizierowicza z Album Augustow· 
skiego można identyfikować ze współpracownikiem Maksymiliana F a  j a n s a (li
tografa, rysownika, właściciela największego zakładu litograficznego ówczesnej War-
szawy). Mizierowicz wykonał szereg prac (m. in. Pomniki dawnej Małopolski 1858, 
por. opis bibliograficzny w pracy A. B a n a c  h a, Polska książka ... , o.c., poz. 552) stale 
współpracując z M. F a j  a n s e m. O identyczności Mizierowicza z Album Augustow
skiego z warszawskim współpracownikiem M. Fajansa świadczy fakt, że 11 omawia
nych litografii zostało odbitych w zakładżie Fajansa. Jest rzeczą charakterystyczną, 
że stale zmieniał pisownię swego nazwiska; podpisywał się raz jako Misurowicz, 
Misyrowicz, Misierowicz, Mizierowicz (por. M. M r  o z i ń s k a, Fajans, „Polski słow
nik biograficzny", t. 6, str. 344--5 oraz· A. B a  n a c h, Polska książka .. „ o.c., wg in
deksu). Nie wyjaśniona jest sprawa imienia. W Album Małopolskie występuje jako 
Alojzy, w Album Augustowskie jako Aleksander. Przyjąć można dwie ewentualno
ści: albo podobnie jak brzmienie nazwiska zmieniał i imiona, albo po prostu imię zo
stało mylnie rozwiązane przez bibliografów. Niejasno przedstawia się również spra
wa różnicy w ilości litografii wchodzących w skład Album Augustowskiego (6 czy 
11). Można to chyba w ten sposób tłumaczyć, że Mizierowicz wydał szereg pojedyn
czych widoków guberni augustowskiej ze wspólnym oznaczeniem cyklu: Przegląd 
Augustowskie. Sześć z nich, najbardziej popularnych, wydał jako Odrębny album 
pod tytułem Album Augustowskie. Sprawa wymaga dalszych badań, a przede wszyst
kim dotarcia do pełnego egzemplarza Album Augustowskiego, łącznie z kartą tytu
łową. 

145 Pochodził ze wsi 'Tołkaczowicze w guberni mińskiej. ·po 8-letniej służbie 
wojskowej został artystą muzykiem i jeździł po Królestwie Polskim dając liczne 
koncerty gry na gitarze. Pod koniec życia osiedlił się w Suwałkach i zajął się foto
grafiką. Nekrolog wraz z krótkim życiorysem podał „Tygodnik Illustrowany'', t. 12 
(1865), nr 301, str. 9. 
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czyzny, jak np. ruin pałacu w Dowspudzie'*, przez co przyczynił się do 
utrwalenia widoków niektórych dziś nie istniejących zabytków. 

III. L a t  a 1867-1914. Represje po zdławieniu powstania styczniowe
go oraz stale zwiększająca się fala rusyiikacji doprowadziły w latach sie
demdziesiątych ubiegłego stulecia do zmniejszenia się ilości prac nauko
V>'ych dotyczących Suwalszczyzny. Wszystkie urzędowe wydawnictwa 
ukazujące się w Suwałkach wydawane były w języku rosyjskim. W wy
dawanym po utworzeniu w 1867 r. guberni suwalskiej roczniku „Pamiat
naja kniżka suwalkskoj guberni" ukazało się kilka rozprawek dotyczących' 
interesującego nas terenu. Poza dwiema pracami archeologicznymi A. Bu
dzińskiego artykuł o Szurpiłach napisał Michał K i r k  o r  147, sekretarz 
r74du gubernialnego i zarazem wydawea „Pamiatnej kniżki". Rozprawkę 
o miastach guberni opracował Iwan Iwanowicz S o n i e  w s k i  j, sekre-· · 
tarz kancelarii gubernatora suwalskiego'4ll. Autor podał trochę steoretypo-_ 
wych wiadomości o przeszłości miast, zaczerpniętych m. in. z Połujańskie
go. Z obszaru Suwalszczyzny uwzględniono Augustów, Sejny i Suwałki. 

Zwiększający się ucisk narodowy doprowadził do znacznego osłabienia 
tętna życia kulturalnego tego regionu. W rok;u Hl65 władze carskie wyda
ły zakaz drukowania książek litewskich czcionkami łacińskimi, a zezwa
lały jedynie na druk grażdankąl4•. W latach 1864-1903 w Suwałkach uka
zały się dwa druki litewskie, drukowane graźdankąl50. 

W latach siedemdziesiątych działał w Suwałkach Karol H o f  f m  a n, 
aktor, działacz społeczny i literat1s1, który próbował wydawać roczni,k pt. 

146 Rysunki ruin płacu w Dowspudzie, opublik-0wane razem z artykułem A. O s  1�
P o w i c z  a1 Ruiny zamku ... 1 o.c. wykonane zostały na podstawie fotografii Z a p  b 1-' 
s k i  e g o. 

U'f Szurpily, Pamiatnaja kniżka Suwalkskoj Gubernii na 1872 god. cz, III1 -str. 
91.102 (cyt. za A. K a m i ń s k i m, Materiały do bibliografil.„, o.c., str. 254), Życiorys 
Michała K i r k  o r  a, syna Jana blliej nie znany, Pochodził z powiatu ihumeńskiego. 
Urodził się zapewne w roku 1841 (ochrzczony 14 względnie 18 listopada 1841 r.). 
W dniu 30 kwietnia 1842 został wpisany do VI części ksiąg szlachty powiatu lhu
meńskiego; gubernii mińskiej · (por. S. K o  n a r s  k i; Kirkórowie, Londyn 1963 
str. 13-4}. Umat'ł 20/8.XII.1376 w Warszawie, Chmielna nr 11 (uwaga dopisana 
ołówkiem na egzemplarzu „Pamiatnej kniżkl Suwalkskoj Gubernii na 1875 god", 
str. 57 (BUJ). 

143 Artykuł podpisany jest inicjałami I.I.S„ które odpowiadają Iwanowi Iwa
nowiczowi S o n i e  w s  k i e m  u, ówczesnemu sekretarzowi kancelarii gubernatora 
w Suwałkach. Osoba bliżej nie znana. Był Prawdopodobnie autorem pracy: J. S o
n i e  w s k i  j, Suwalskij Uspenskij Sobor i jego proszłoje i nastojaszc7..eje, Warsżawa 
1891. Do dalszych prac rosyjskich, do których jednak dotychczas nie udało się do
trzeć, zaliczyć można: Istoriczeskije i gieograficzeskije swiedienija o niekotorych 
mestnostiach suwalskoj gubernii, „Warszawskije Gubernskije Wiedomosti", 1878, 
nr 10; G. G r i g o r  i e  w, Pojezdka w Wigry. Iz istorikoarcheOiogiczeskich ekskursii, 
nistoriczeskij WiestnikH � 1904. 

149 M. R O m e r, Litwa, o.c.., str. 71 i n.; M. B r e n s z t e j n, Druki litewskie •. „ 
o.c„ str. 103 i n. 

ma W drukarni rządu gubernialnego oraz w bliżej nie znanej drukarni M. L. 
S z e  j n m a  n a (M, B r  e n s  z t e j  n, Druki litewskie, o.e,,- str. llQ). 1s1 J. R u ż y ł  o - P a  w ł  o w s k a, PSB, t. 9„ str. 566-567. 

,. • .
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,,Kalendarz Suwalski"152, Próba się jednak nie udała i wydawnictwo upad� 
Io po ukazaniu się pierwszego tomiku. Zawiera jednak tylko drobne utwo
ry literackie. Brak w nim materiałów dotyczących przeszłości czy kultury 
regicinu. K .  Hoffmanowi udało się natomiast >vydać w Suwałkach szereg 
swoich utworów literackich''"'· W latach 1867-1891 księgarz Maurycy 
L e  w i ń s k  i prowadził w Suwałkach przy ks;ięgarni czytelnię. W 1867c r. 
liczyła ona 1818 dziel. Czytelnie przy księgarniach pełniły wówczas funk
cje dzisiejszych bibliotek public=ych'". 

· W końcu XIX wieku mimo ciągłych szyka.n ze stJ?ony władz carskich 
nastąpiło powolne odradzanie się życia naukowego na terenie Królestwa 
Polskiego. Na czoło ruchu naukowego i wydawniczego zdecydowanie wy
sunęła się Warszawa. Pojawiają się nowe opracowania dotyczące także 
i terenu ·suwalszczyzny. Tak' np. liczne hasła o miejscowościach leżących 
na obszarze Suwalszczyzny podaje fundamentalne wydawnictwo ,,Sław� 
nik Geografic.zny Królestwa PolskiegÓ i sąsiednich krajów słowiańskich", 
rozpoczęte w roku 1880 i kontynuowane przez 25 lat155. 

· Pierwsza próba monografii Suwałk o bardzo ograniczonym zakresie 
ukazała się w roku 1880 w Krakowie156• Autorem jej był Stanisław N o
w a l  s k i (1836-1909)157• Monografia zawiera tekst przyWneju lokacyj
nego Suwałk z roku 1.715 oraz kilka informacji uzupełniających. S. Nowal-. 

u2 Kalendarz suwal.Ski na rok zwyczajny 18791 wydany staraniem Karola. H o  f-
f m a  n a� r. 11 Suwałki- 1879. ,str. 72. · 

ua J. R u ż y ł o - P -a w łow s k a1 PSB, o.c. 
is� Prace w tym zakresie zapOczą.tkował w Suwałkach w r. 1853 S. O r  g e 1-

b r a n d przez swoich wspólników (AL W a 1 e n t y  n o w i c z. Tradycje wypoży� 
czalni książek w Polsce, maszynopis)� W res_ursie utworzonej z początkiem 1857 r. 
w. Suwałkach była czynna takie czytefu:ia za:opatrwna ·we wszystkie pisma krajowe 
i .kilka zagranicznych (A. P o  ł u j a·ń s k i, Wędrówki, o.c., str. 22'1). -

1ss Hasła dotyczące SuwaL'lzczyzny opracowali: Karol H o f f m a n (K. H.), np. 
Biała Woda, Czostków; Bronisław C h  i e  b o w s·k i (B. -CH., Br. Ch�); - np. · Bakała
rzewo, Dowśpuda1 Filipów� Kadaryśzki, Prżerośl, Suwałki; Michał R a w i t a - W i
t a.}:l·o w  s k i  (M. Raw.-Wit.)� np. Raezki, Szkocja� Wiżajny; Romuald -w i e r z
b i ..c k i,  · patron trybunału w Suwałkach (R W)1_ np. Bociari6Wo, Cegielnia, Dubowo, 
Cimochowlzna, Mikołajewo, Okuniowiec. Z redakcją Słownika - współpracowali': 
F. R a d  i i w o n o w i e  z i T r  a u t s  o l  t z Suwałk. Por: spis współpracowników 
opublikowany w t. 2 ,iSłownika" (str. V'TII-XIV). ·Prawdopodobnie chodzi ·o Edwar-
da Trautsolta (zm. 1891) właściciela księgarni w Sriwałkach. 

· 

• 15� Monografia miasta Suwałk. zebrał N o w a l s k i  Stanisław-Albertyil, Kra-
kow 1880, 16 , str. 23. · 

rs'J Urodził się we wsi Krasne pod Krasnopolem (pow. Sejny). Pochodził zape"'11e 
z rodziny pielęgnującej tradycje pracY kulturalnej (Słownik geograficzny, t. 4, 
str. 624) po.daje, że we wsi Krasne jest czytelnifl Prywatna, załoZona przez Nowal
skiego, �pożyczającego książki mieszkańcom). Młodość nie znana. Dnia 24.VII. 
1861- r „ .S. "Ndwalsk:i ' wstąpił do zakonu kamedułów -na Bielanach w Warszawie, 
przyjmUjąc imię zakonne Albertyn._ święcenia kapłańskie otrzymał w 1866 r. W la
tach 1867-1871 był bibliotekarzem,. a- 18_71�1876: przeorem w klasztorze n:ł Biela
nach. W latach 1B86-1B8B był więziony przez władze carskie, . a  następnie zesłany 
w głąb Rosji, gdzie przebywał do. i905:- r :  P0- povirocie .z zesłania przebywał w War
szawie, gdzie umarł 1'1.VII.1909 r. Życiorys opracowano na podstawie obsiernej no.;; 
tatki, '.r..a.mieszczonej·.:przei Józeła NowaTukiego herbu Lilla. br·ata Stanisława; pod 
portretem (sztych)" Stśnisława NO\valskiego, - wykonanym w· 1921 r. przez - Teqdora 
W e  i s  e ·� a w Wiedniu (zbiory klasZtoru OO. Kamedllłów na: Biel.an.ach ,w -Kra-
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ski przygotował także do druku monografię klasztoru wigierskiego, która 
jednak się nie ukazała, a rękopis zaginął158• W tym samym mniej więcej 
czasie nad monografią klasztoru dominikańskiego w Sejnach pracował ks. 
Stanisław J a m  i o ł k o  w s k i  (1834-1885), który pozostawił rękopis pt. 
„Opisanie. kościoła sejneńskiego", ukończony w roku 1871159. Korzystał 
z niego jeszcze w okresie międzywojennym ks. Władysław K ł a p  k o  w
s k i""· Rękopis był przechowywany wówczas. w Archiwum Diecezjalnym 
w Łomży. Dalsze losy rękopisu nie są znane. W wydanej w roku 1871 
przez Ludwika . Z a r  e w  i c z a m historii zakonu kamedułów .w Polsce 
i Litwie znalazło się także omówienie klasztoru w Wigrach,: oparte zresztą 
głównie na pracy Połujańskiego i nie przynoszące nowych informacji poza 
streszczeniem dokumentacji nowej fundacji kamedułów wigierskich 
z l715 r. 

W czasiJpismach warszawskich przełomu XIX i XX stulecia ukazało 
się szereg artykułów, przeważnie treści krajoznawczej, które propago
wały piękno Pojezierza Suwalskiego i dawały opisy zabytków tej ziemi, 
Większość z. nich poświęcona była Wigrom'"'. 

W latach 1884-1889 w Suwałkach i Raczkach mieszkał Michał R. a

w i t a  - W i t  a n o w s k i  (1859�1943),. aptekarz z zawodu, wybitny 
krajoznawca, historyk i publicysta. Interesował się wówczas także prze
szłością Suwals " .'cyzny. Z tego zakresu opublikował kilka drobnych 
practsa. 

Należy" także dodać, że Oskar K o  1 b e r  g w swej monumentalnej 

kowie}. Sprostowano jedynie datę wstąpienia ,do klasztoru z 1862 '(podanej przez 
Józefa Nowalskiego) na 24.VII.1861 i datę· objęcia funkcji przeora 1871 zamiast 1872 
na podstawie: Actus Capitulorum Conventualium Eremitarum Camaldulensium 
IVIontis Coronae Eremi Montis Regli prope Varsaviam ab A.D. 1797 (zbiory Klasztoru 
OO. Kamedułów- w  Bieniszewie, pow. Konin). Por. też uwagi na temat __ okoli_czności 
aresztowania N o W a 1 s k i  e g o ,_ w pracy P. K u b i c k i e  g 01 Bojównicy kapłani
o.c. Cz. 1 t. 3 Sandomierz 1933 s. 681�2. 

15a: ,Monografia miasta Suwałk, str. 23. Zapewne fragment tej pracy opublikowął 
Nowalski w „Kalendarzu Ltidowym Zorzy''; Warszawa' 1871 cyt. za O. K o l b e  r.;. 
g i e m, Mazowsze cz. _ 5  Kraków 1890_ s. 3.39-340. 

1hll W. K ł a p  k o  w s k i, Konwent dominikanów ... o.c., str. 69; Złotkowski {Fi-
gura łaskami słynąca Matki Boskiej i ko.§clół sejneński. Zebr9ł i opracował ks. pra
łat Złotowski w Sejnach 1938 r. (Druk) Łomża s. 88) podaje, .że S. .Jamiołkowski. 
wydał około roku 1870 broszurę o zabytkowej figurze NMP w Sejnach. Do druku 
tego nie udało się nam jednak dotrzeć. 

· 

166 Tamże. 
11lt Zakon Kamedułów jego fundacye i dziejowe wspomnienia w Polsce i _Lihvie. 

PrzewaZnie Według źródeł rękopiśmiennych archlwum OO. · Kamedułów na Biela-
nach przy Krakowie skreślił ... - Kraków 1871. -

- · 

_ l!Z Pdr. _ MT R a  W i t  a - -w i t a  n o w s k i, Wigry,. „Wędrowiec", 1884, nr 4;


A. W i n k l e r, Wigry, ,1Wędrowiec", 1883; K. K u l-w i e ć, NOtatki z wycieczki do 
Wigier, „Wszechświat"� 1902; tenże, Materiały do-fizjografii jeziora Wigryj Pamiętnik 
Fizjograficzny, Warszawa 1904-. 

rn3 J. R. R. Życie i działahlO"ść · krajoznawcza Michała Ra.wity'-Witanowskiego, 
'!Ziemia", r. 39 (1948), nr 2, str. 35-37. Por. bibliOg-rB.fię prac M. - R-a w i  t y - W i
t a  ri o ws_k i e  g o  Za lata 1884-1930, „trocznik Oddziału Łódzkiego Towarzystwa 
Historycznego", t. 2 (1929/30), str. 244-256. 
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pracy poświęconej etnografii ludu polskiego w części poświęconej Ma
zowszu (część 5, Kraków 1890) zebrał wiele materiałów etnograficznych 
z terenu Suwalszczyzny. 

• 

• • 

Ożywienie polskiego ruchu kulturalnego i naukowego na Suwal
szczyźnie nastąpiło dopiero w okresie rewolucji 1905 r. Klęski wojsk 
carskich na froncie japońskim i ogólny ruch rewolucyjny na terenie ca
łego imperium rosyjskiego zmusiły władze do pewnej liberalizacji sto-
sunków także na odcinku kultury. 

W Suwałkach, podobnie jak w całym Królestwie, doszło do strajku 
szkolnego w jesieni 1905 r. Jednocześnie inteligencja miejscowa z częścią 
okolicznego ziemiaństwa przy czynnym poparciu Towarzystwa Rolniczego 
w Suwałkach i oddziału Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego utwo
rzyła siedmioklasową szkołę handlową z polskim językiem wykładowym, 
jednak bez praw państwowych. Otwarcie nowej polskiej placówki szkol
nej nastąpiło w styczniu 1906 r.164• W tym czasie powstają także polskie 
organizacje i polska prasa. M. in. w Suwałkach zaczął wychodzić „Tygod
nik Suwa!ski"«!S, Na czoło polskich organizacji kulturalnych wysunął się 
Oddział Suwalski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, utworzony 
12 maja 1907 r. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze , · �poczęło ożywioną 
działalność odczytową i turystyczną. Jednym z pierwszych wydawnictw 
była praca K. H o f f m a n  n a pt. ,,Nieznane zakątki kraju - Suwal
szczyzna"t•• oraz seria kart z widokami ziemi suwalskiej'"'· W wydawa- · 

nym od 1910 r. własnym organie ,,Ziemia" ukazały się w okresie poprze
dzającym wybuch pierwszej wojny światowej także artykuły i wzmianki 
dotyczące Suwalszczyzny. 

W roku 1908 przystąpiono do tworzenia muzeum ziemi suwalskiej168• 

Zarząd Oddziału wszedł w porozumienie z polską szkołą handlową w Su
wałkach, która oddała na własność wszystkie nagromadzone przez .siebie 
eksponaty muzealne pod warunkiem ich uporządkowania i dalszego gro
madzenia. Wyłoniono 15-osobowy komitet muzealny, w którym znalazły 
się osoby z różnych miejscowości guberni. Jednocześnie wydrukowano 
w „Tygodniku Suwalskim" apel do społeczeństwa w sprawie gromadzenia 
zbiorów. W pierwszym roku działalności zebrano 780 eksponatów. Było 

164 Monografia fiZkoły {handlowej). Maszynopis opracowany w 1950· r. przez 
dyrekcję Liceum Handlowego przy współudziale Ludwika K u c  z e  w s k i e g o. 
Henryka O s i ń s k i e g o, Piotra S a w i c k i e g o  (własność mgr. Z. F i l i p  o
W i cz a, kierownika Muzeum w Suwałkach). 

iss Mimo usilnych poszukiwań nie udało się dotrzeć do tego czasopisma. 
1" Warszawa 1908. Odczyty krajoznawcze, zeszyt 2. O K. H o f f m a;n i e  por. 

J. R u t y ł ó - P a w l o w s k a, PSB, o.c., t. 9, sir. 566-67. 
157 Serya A. Okolice Suwalskie (6 sztuk). 
168 „Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego"� lir 2 (1908), str. l57-

15!l. 
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tam 600 monet, a następnie eksponaty z zakresu etnografii, archeologii 
i sztuki. Kustoszem muzeum został Wacław B r o m i r s k i, jego zastępcą 
Zygmunt G ą s i o r o w s k i 169• W czerwcu 1909 r. urządzono pierwszą 
w Suwałkach wystawę muzealną, którą w ciągu trzech dni zwiedziło 
około 500 osób. Zbiory muzealne w dalszym ciągu mieściły się w lokalach 
szkoły handlowej"'. • 

Duże zasługi przy organizowaniu muzeum położył Stanisław Karol 
L i  n e b u r  g 171, który od roku 1908 przez kilka kolejnych lat był pre
zesem zarządu Odddziału PTK w Suwałkach. Ofiarował on do zbiorów 
muzeum liczne wartościowe eksponaty. Zbiory muzeum suwalskiego 
znacznie się powiększyły, kiedy w pierwszej połowie 1910 Andrzej T a l
k o - H r  y c e  w i c z  r12 przekazał mu swoje zbiory. W odpowiedzi na 
apel rozesłany do kilkudziesięciu malarzy i rzeźbiarzy polskich cenne za
bytki ofiarował dla muzeum A. J. S t r z a ł  e c k  i z Warszawym. Dnia 
20 czerwca 1910 r, otwarto ponownie na dwa miesiące wystawę muzealną 
w lokalu szkoły handlowej w Suwałkach. Miejscowe społeczeństwo licznie 
ją odwiedzało. Opis tej wystawy, opublikowany na łamach „Ziemi", 
pozwala się zorientować w zasobach zbiorów muzeumm. 

Muzeum zdołało zebrać sporo starodruków polskich, począwszy od 
XVI-wiecznych, oraz Wiele lokalnych druków suwalskich, Miało ono także 
dokumenty dotyczące Suwalszczyzny, które pochodziły zapewne głów
nie z dworów rozrzuconych po guberni suwalskiej. W zbiorach znalazło 
się wiele eksponatów numizmatycznych, a także militariów i wyrobów 
rzemiosła artystycznego. Był tam również zaczątek galerii malarstwa 
z pracami W y  s p i a ń s k i e g o, G i e r y m s k i e g o, G r o t t g e r a 
i L e  w i c k i e g o. Istniał poza tym dział archeologiczny i etnograficzny, 
w którym poza eksponatami egzotycznymi znajdowały się także litewskie 
stroje ludowe. 

169 Urodzony 26.X.1875 w Suwałkach. Studia odbywał na uniwersytecie w War
szawie, w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu i prawo w Dorpacie. W 1906 został 
dyrektorem szkoły handlowej w Suwałkach. Następnie zajm.ował . odpowiedzialne 
stanowiska w administracji szkolnictwa. Por. „Czy wiesz, kto to jest", Warszawa 
1938, str. 197-198. 

170 „Rocznik PTK", nr 3 (1909), str. 166-172. Szkoła mieściła się w wynajmowa:
nym budynku Marksowa przy ul. Kościuszki (Monografia szkoły ... ). 

171 Osoba bliżej nie znana. Stanisław Stanisławowicz L i  n e b u r  g, pomocnik 
buchaltera Urzędu Skarbowego w Sejnach, notowany jest (w): Połnyj adres - kalen
dar' gor. Wars_zawy i 10-ti gubernij Carstwa Polskogo na 1900 god sostawił N. K. 
Majęwskij, Warszawa 1901, str. 198. Nie wiadomo, czy identyczny z poszukiwaną 
osobą. Niewątpliwie był z rodziny Lineburgów, właśclcieli :J\'Iotuli, pochodzących ocl 
Ludwlka, naczelnika poczty w Suwałkach w 1 połowie XIX w. (por. S. U r u s k i. 
Rodzina, o.c., t, 9, 1912, str, 56 i metr:Yki par. Przerośl, Bakał�zewo i Filipów, PAP 
Suwałki. 

172 „Rocznik PTK", nr 4 _(1910), str. 218. 
173 Ofiarował on: szablę Zygmunta III z napisami, szablę zdobytą pod Wied

niem, ryngraf z XVIII w., szkaplerz miedziany wydobyty spod fundamentów ko.ścioła 
św. Piotra i Pawła w Warszawie, pas słucki, odlewy medali królów polskich. Por. 
„Ziemia", t. 1 (1910), nr 35, str. 559 (kronika krajoznawcza). 

174 S. T., Muzeum Ziemi Suwalskiej, „Ziemia'�. t, 2 (1911), str. 28......,...30. 
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Przytoczona charakterystyka pozwala przyp'-!"zczać, że zbiory muzeum 
suwalskiego miały stosunkowo wysoką wartość naukową. Było to typowe 
muzeum regionalne, wielodziałowe,. o wyraźnym jednak profilu histo
rycznym. Nie spotyka się wzmianek o gromadzeniu w muzeum oka7.ów 
przyrodniczych i róźnych osobliwości, z których słynęła większość ówczes
nych placówek muzealnych tego typu. Działalność muzeum suwalskiego 
nastawiona była przede wszystkim na gromadzenie zbiorów i ratowanie 
w ten sposób rozproszonych zabytków i pamiątek historycznych. Brak 
własnego lokalu uniemożliwiał zorganizowanie stałej ekspozycji. W miarę 
jednak ograniczonych możliwości urządzano wystawy okresowe, udostęp� 
niające w ten sposób zbiory szerszej publiczności i tym samym popula
ryzujące wiedzę o przeszłości i kulturze Polski. Brak danych, by zbiory 
muzeum wykorzystywane były do celów naukowych. Pomyślny rozwój 
tej placówki brutalnie przerwały wypadki pierwszej wojny światowej. 
Zbiory zostały ewakuowane do Rosji, skąd je rewindykowano dopiero 
w latach dwudziestych176_ 

Polskie życie kulturalne i naukowe na Suwalszczyzie rozwijało się do 
wybuchu pierwszej wojny światowej mimo zwiększającego się z :czasem 
nacisku władz carskich po opadnięciu fali rewolucyjnej 1905 r. Dorobek 
kulturalny i naukowy społeczeństwa polskiego na SuwalszczyZnie uległ 
prawie zupełnemu zniszczeniu w latach pierwszej wojny światowej. Po 
odzyskaniu niepodległości trzeba byłó w Suwałkachc prace zaczynać od 
podstaw. 

* 

• • 

Analiza rozwoju życia kulturalnego i naukowego Suwalszczyzny 
w omawianym okresie wykazuje pewne zacofanie i opóźnienie w sto
sunkach do innych terenów Królestwa Polskiego. Suwałki mimo dużych 
wysiłków, podejmowanych przez miejscowe społeczeństwo, nie potrafiły 
rozwinąć się w większy ośrodek kulturalny i naukowy. Niewątpliwie zło
żyło się na to wiele przyczyn. Jedną z nich było niekorzystne położenie 
geograficzne. Suwalszczyzna stanowiła stosunkowo wąski klin ziemi, 
wc'iśnięty między Prusy Wschodnie a zachodnie gubernie ówczesnego 
carstwa rosyjskiego, o ludności mieszanej (Litwini) i oddalony znacznie 

175 E. C h w a 1 e w  i k, Zbiory polskie, o.c„ t. 2, str. 220. Rewindykowane zbiory 
nie wróciły j�dnak do Suwałk, lecz przekazano je do WarszawY. PTK w Suwałkach 
zostało reakt}--wowane dopiero 24.111,1928 (por. „ziemia", t. 13 (1928), nr 8, str. 127). 
Muzeum w Suwałkach musiało powstać zatem po tej dacie. Można tu sprostować 
mylne twierdzenie „Rocznika Białostockiego'\ t. 1 (1961), str. 375, jakoby muzeum 
w Suwałkach, powstałe po 1863 roku, zostało wywiezione przez hitlerowców do 
Królewca. W latach 1939-1941 mogły ulec zagarnięciu jedynie zbiory powstałe 
w okresie międzywojennym, na co mamy potwierdzenie w artykule opublikowanym 
przez C. K l e e  m a n n a pt.: Di€ vorgeschiehtllche Erforschung des Kreises Su
dauen, 11A1tpreussen", t. VI {1941), str. 56-64, gdzie publikuje zabytki archeologiczne 
pochodzące z polskich zbiorów - międzywojennych z Suwałk. 
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od głównego centrum Kl'ólestwa, .jakim była Warszawa. Teren ten silniej 
narażony był na rusyfikację i łatwiej było władzom carskim stosować tu 
politykę antypolską. Bliskość Prus Wschodnich wymagała stacjonowania 
w Suwałkach znacznego garnizonu wojsk carskich, co nadawało miasb1 
charakter rosyjski i utrudniało zorganizowanie się społeczeństwa pól
skiego. 

Mlasta Suwalszczyzny łącznie z gubernialnymi Suwałkami charaktec 
Tyzuje wolny rozwój demograficzny. Na terenie· tym nie rozwiną] "b1ę 
w XIX stuleciu przemysł. Brak tutaj klasy robotńiczej, a burżuazja hyla 
bardzo nikła i przeważńie pochodzenia żydowskiego. Zaplecze wiejskie 
Suwałk było stosunkowo rzadkie, rozrzucone wśród rozległych jes7.cze 
wówczas lasów. Wiązała się z tym pewna słabość ekonomiczna zarówno 
chłopów, jak i ziemiaństwa, wśród którego sporo było rodzin pochodzenia 
rosyjskiego na skutek nadań licznych majoratów po powstaniach 1831 
i. 1863 roku. Grupą prowadzącą w dziedzińie kultury mogła być tylko 
·inteligencja urzędńicza. Trzeba przyznać, że w okresie poprzedzającym 
wybuch powstania styczniowego istniała już wcale liczna grupa inteli
gencji, czynnie zainteresowana rozwojem kulturalnym tego terenu. Klęska 
powstania i zwiąiane z nim. represje przekreśliły ten dorobek. Po rÓku 
ls63 urzęciników: Polaków rząd carski zastąpił przeważnie RÓsj�tlami . 

. z innych grup in�ellgencji polskimi pozostali głównie pr2lCdstawiciele . wol
nych zawodów: aptekarze, lekarze, adwokaci (np' lekarz Teofil N o n i e
w i c z, znany działacz z przełomu XIX/XX wieku). 

Burzliwe odrodzenie i ro?Vfój polskiego życia kulturalńego pó róku 
1905 przeriyaly wypadki pierwszej wojny światowej. 

. . . . 

Praca _.niniejsza wykazała, że .mimo wielu trudności i przeciwieństw 
społeczeństwo Suwalszczyzny w okresie zaborów wniosło swój ńiemały 
wkfad w dorobek kultury narodowej. Niestety był on właściwie dotąd 
nieroą>oznany. W ómawianym okresie Suwals7,czyzna ńie doczekała się 

' . 
też naukowego opracowania swojej przeszłości. Wszystkie prące, które 
dotyczyły tych terenów, nie przekroczyły ram prac regionalna-krajo
znawczych. Nie było nawet próby syntetycznego opracowania dziejów 
tego terenu. W rezultacie Suwalszczyzna pozostała właściwie terenem 
ńieznanym do czasów óbeenych. Tę lukę wypełnia dopiero niniejsza praca 
zbiorowa powstała zbiorowym wysiłkiem naukowców, działaczy kultury 
i gospodarczych zgrupowanych . koło Kompleksowej Ekspedycji Jaćwie
skiej Białostockiego Towarzystwa Naukowego. 
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K P A T K O E  C O ,ll; E P JK A H :H E  

CYBaJibn:J;HHa B nepHo,zi; cPeo,D;an:E.HOti Pe<1Hnocn0Ju1ro:H: He o6na,zi;aJia KaKHM-nH6o 
:qeH'IWOM c KYJibTYPH0-H8Y't{HbIMH Tp8,ll;Jif.D;HHMH, IIOMHMO cym;eCTBOB8Irn:H TaM ,D;BYX 
6oraTO ocaa:w;eHHhIX MOHBCTbIPefi B Ceii:Hax 11 B11rpax. PocT CYBaJIK, KaK MecTo
npe6hmaHm1 8,IĘMHHJ:ICTPBTHBHblX BJiaCTe:tł - .n;aTHpye'l'CH Jlfilllb co apeMeHH npHHa
.n;ne:atHOCTH 3roro pemoHa K HoBof1 BocTOąHoti IIpyccHH. IIepeMeHHru:i: cy,n;:E.6a 3TO:tł 
'l'eppHTopmr B nep110.n; HanoneOHOBCKMX BOti·H He crroco6cTBOBaJIH Ta.KJK;e B03IIBKHO
Bemno 3,n;ecb KYJib'l"ypHOH H Ha)":IHO:fi 2KH3HH. JIJfillb IIOCJie yCT8HOBJI€HIDI B 1915 ro.n;y 
KopoJieBCTBa IIOJibCKOro OCHOB8JU1 AyrycroBCKOe BOeBO_,Il;C'I'BO, npWIE§M BBH,D;Y He
,Il;OCTa'l'Ka COOTB€TCTBeBHhIX IIOMe:w;eHHti B Ayry-cTOBe B0€BO,Il;CKHe BJI8C"cyt: IIOM€CTHJU1 
B CyeaJIKax. c Tex n-op H8CTYITHJIO oqeBH,D;HOe pa3BHTH€ ropo,zi;a. 0,n;HaKO B KOHCTH
TYJ..l:HOHHblfi nep110.n; KopoJieBCTBa IIoJibCKOro CyBaJIKH He npeo6pa3oBaJIHCb B icyJib
-TYPHbIH :a;eHl'p. 3'.Ilo 6bm t.nmpmlli'Drii ropo.n;, He o6Jia,n;aB:rn.IDł cpe,n;HJ1MJ.:1 Y"<IHJimlJ;aMH. 
Bpeeo)l;cKaa IIIKOJia Haxo,n;·HJiacb B Celhłax. 

B 3TOT nepno,n; B CYBaJibw;HHe 60JibIIJYI0 pOJib CblrpaJI reHepan Jlro,n;BHK IIa:u; 
Jl 778-1833), BJia,n;eJie:a; HMemrn: ,Il;_oocrry,n;a H Pa"iKH. IIocne 1815 ro,n;a OH HaqaJI pa-
60TI.1 c :a;eJibEO npeo6pa30BaTb ,Il;_oBcr:iy;zy B Bemm.onermyro pe3n,n;e�Jfi0. B 1820---
1�27- rr. B03.D;BHrJIH B ,Il;_oBcny,n;e HOOroTW:IeCKmł ,n;Bope:a; no npOeKTY HTaJibHHCKHX 
apXJITeKTOpo:B II. B0Cl10 H r. MapKOHH. BHYTP€:HHIOEO ąaCTb ,n;Bop:a;a yir,p-arnaJIH apTH
cTbr,, paBHbIM o6pa30M npH3BaHHhre 113 HTaJIHH: X -ci. KapeJIJI·H, M. ,n;e AH,n;:meJIHC 
11 K. AypeJIJIH. Bo ,n;Bop:a;e noMew;aJIHCb 6oraThle KonneKU;HH HCK}'CCTBa, npeJK,n;e 
Bcero JKHBOIDICH, a TaKJKe MH.JIHT-a.PHEIB H aHTH"<IHOił CicyJibIITYPbl: ,Il;_oBcrry,n;cKHe KOJI
JieKQHH pacceHJIHCb IIO KOH<i>HcKau;HH HM-eHHił Jl. IIa:a;a IIOCJie no,n;aBJieHHH HOH6pb

. CKOro BOCCTaHHH. CaM 'ABOpe:q B TeąeHHe cne,zi;yrolll)1X ,n;ecHTK-OB JieT no,n;BeprCH pa
oopeHHEO H noąTH IIOJIHOf1 pa360pKe. 113 IlaMHTHHKOB, CBH3altHbIX c Jl. IIau;oM, y:a;e
JreJIH TOJibKO B Paqxax ,n;.:se Ha,n;rpo6Hbie CTeJIJibI, no Bcefi BepoHTHOC'I'H IIPOH3Be,n;eHJ1H 
A:HTOHHO KaHOBbI. MoJKHO .noJiaran,, ąTo 3TO ,n;oJDKHbI 6bIJIH 6hlTh Ha.ZĘl'po6Hbre 
l!JlHTbI I03e4>a IIau;a (,n;aJlhHero po,n;cmemnm:a Jiro,n;BHKi;l, KOTOpbIB 3aBew;a,1l eMy 
,Il;_oB�rry,n;y H Paą.irn:) H _caMoro JIIo,n;Bmt:a IIa:a;a. AHaJIH3 ,D;e.HTeJibHOCTH Jl. IIa:a;a 
B ,Il;oBcny,n;e H BapmaBe {CTPOf1Ka ,n;oop:a;a) CTaBHT ero B pHJJ;bI rrepe,:n;OBbIX Me:qeHaTOB 
HCKYCCTBa rrepBofi IIOJioEiMH-bI XIX BeKa. 

Hey,n;aąa HOH6pbCKOFo BOCCTaHłfH 3all'OpM03HJia Ha ,n;oJtroe"BJ)eMJJ pa3BHTHe Hayq
HO:tł J1 KYJibTYPHOH JKH3;H_J1 B KopOJieBCTBe IlOJibCKOM. 0JKJmJieHHe Ha 3TOM OTpe3Ke, 
npQHBHBr,;qeeCH OT'łeTJIHBO B copQKO�bIX rop;ax, npHBeJIO B nOJIOBJ1He XIX CTOJieTHH 
K _3HaqHTeł[bHOMY pac:a;BeTy HayqHblx HCCJie,n;oBaamł B Kq.poJieBcrne IIonbCKOM. Cy
BaJIKH Bee 6onee H 6oJiee rrpeo6pa30BblBaJIHCb B ropo,zi;cx:o:ił :a;eHT.p. B TpH,n;:a;an,rx 
ro�ax 6bIJia 3,n;ecb ocHOBaHa cpe,zi;HHH mKoJia, KaK o6JiacTIIaH ll!Ko.rra, npeo6pa3o
BaHHaH B 1839 ro,n;y B rHMHa3Hro. 

B �'I;'O -�peMH rrOHBJIHIOTCH rrepBbie HayrIHble TPY,Il;ł>I, oTHocm:a;Hecf.I: K CyaaJibw;MHe. 
C�MbIB - BalK:Hbrił H3 HHX B03lrnK B BapmcracKoił cpe,n;e. Ero aBTOPOM 6brJI AneKcall,ll;.p 
IJ"oJiyHHCKH, KOTOpbrił B 1859 ro,n;y H3,n;an- „Wędrówki po gubernii Augustowskiej 
w celu naukowym odbyte". 3TOT Tpy,n; IIOMID40 HCTeqeIJHH CBbJlile CTOJieTH� co Bpe
MeHH ero H3,n;aHHH, rre norepHJI ew;e BIIOJIHe cBoero 3HaąeHJ1H. 

B CYBaJIKax ,n;eficTBoBanH ror,n;a HeCKOJibKO perH0HaJibHi.1x HccJie,n;oBaTeJieił, 
KOTOpbie pe3yJibTaTbI CBOHX TPY,D;OB rry6JIHKOBaJIH Ha CT.panH:a;ax COBpeMeHHbIX JKYP
HaJIOB. K HHM npHHa,n;JieJKaJIH: rpaJK,D;aHCKHff ry6epHaTop B CYBaJIKax BeHe;zJ;HKT 
Tbm:eJib,, qJ1HOBHHK B CYBa.JIKax AJieKCaH,ZJ;p OCHIIOBWI H BeTepJfiłap AJibci>OHC By
,D;3HHCKJ1. By,ll;3JfiłCKH rrepBbiif Ha'tłaJI Ha 3TO:fi TeppHTOPHH apxeOJIOrHąecKHe IIOHCKH, 
co3,zi;aJI 6oJibIIzyIO KOJIJieKD;mo „,n;peBHOCTefi", rrpe1K,I1;e Bcero apxeoJIOrK<łeCKHX na-
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}IU{THHKOB, a pe3ym:.Ta'l'h! CBOIDC MHOroJiermoc HCCJie,nooa!Dift onyÓJJHROBaJI B He

CKOJihKKX CTa'l'1>SlX. 
B copoKOBhlX ro,nax ÓhlJIH npe,ąnpmIR:Tbl TaJOKe paÓOTbl, HarrpaBJICHHh1e K HHBeH

TapH3ar\Hff IIaMHTflHKOB. ,D;eJieraIJ;UH /1,11.fi OllHCM naMJITHHKOB CTapHHhI B KOpOJ1eBC'l'Be 

IlOJihCKQM BO rnaee c Ka3HMJtpOM CTpoli"DraCI01M rrpHHSłJia BO BHHMaHtte n CBOJ1X 

Tpy.n;ax Ta:s::m:.e H Teppmo,pmo Cyaa.n.hlI(JłllbI. 

IIocne Kpoaaaoro IIO,,ll,aBJie.tm.a: s:HBapcx:oro noccTaHJts:, nocrosumo no3pacTaB
rnan BOJIHa pycaąJux:au;nH upKBeJia B CeMH,,ll,eCHTblX ro.n;ax K YMCHbWeHmo KQJil{ąCC

TBa HayqlłbIX TPYl1.0D, KaCaro:trµ1xc.a: ,n:aHHOf.c T€ppHT0pID1, IIepnaSI IIOII.b!Tlta MOHorpa-· 

cPmr CY'saJIK n Q'tICHb orpaHWieHHOM OÓ'h�e nO.flBHJ'Iaci, B 1880 ro,zor B _KpaKoBe. 
Ee aBTOpoM ÓhUI CTaHHCJIIlB HOBaJir.CK11, np011cxop;HBIU:Wi u3 Teppwrop.J.f:K CYBanr.
IIJ,HRhI MOHHX MOH3'CTbipSł K.a.Me�JIOB HU BeJiaHax B Bapwaae. 

JIHIUI:> l3 nepHO)l, peBOJIIOD;JłH 1905 tto,n;a H3.C'zyllH110 3HU'tUfTCJ'fhHOe OJKHBJICIIBe 
eyJihT.YPHO:H paóoThI B Cynanhrn;:i.iHe. Ha nepnoe MeCTO M:'t':m:.D;,1 nOJihCKHMH oprarm-
3ft!J;HRMK Bl>�KraeTCSł IloJir.crooe Kpa�Koe 06m;e.<:TOO. Ero 3aCJiy:ro:t1: JIBJJReTCH 
M-e1KJ1;y I!pO"DłM �au�re 00Jrb!IU1X K011JI-ffiillmł ;n,JUI My3eH Cynan:r:.e:tt.<M 3e.MJI11. 

- y crrema:oe pa3BMT!4e KYJIJ:.TYPIIO.ti :atH3HH Ha noH T€P;PHTOPHH n;pepnaJIH COÓblTHH 

uepB'O:ft �M BOtłHhL BoeHHbie ,u;eHCTB'IDI upHBe.IDI K pas,PywelfiilO 'A,OC'NDKel'łl1'M: 
IIOJihCKOI'O OOm;ecTBa. B CyaaJI:&!IfKHe. Iloc;re BOCCT.aHOBJtefiHSI He33BHCMM:Oro noJlb
CKoro rocy,n:apcTBa :s:eo5xo;n,'J.j:Mo 6:&1JI0 Ha'Ian. paóOTy OT Q>yu,u;aMema_ 

S U M M A R Y  

In the period of the feudal Republic of Poland, the Suwałki dlstrict · had no 
centre of cultural a.pd scientific traditions, in spite of the fact that there were two 
richly endowed monasteries at Sejny and Wigry. It was not until this distri�t bad 
been annexed to New Ea$t Prussia, that the development of the town of ·Suwałki. 
as a seat of administrative authorities, began. The vicissitudes of that territory, 
in the period of Napoleon's Wars. were unfavourable for the rise of cultural and 
scientific life_ It was not until the creation oi the HK.ingdom of Poland" in 1815, 
that the Augustów Voivodship was constitued and thę town of Suwałki became the 
seat of the Voj.vodship authorlties. as there was no suitable accommodatiOn ąt 
Augustów. The apparent development of that to� bas started since that moment. 
However, in - the -period of the „KingdQm of Poland1', Suwałki did not become 
a cultural centre. It ha(i nq $1econQary :łChools and was inhabited rn.ainly by officials. 
The Voivodship scbool was at Sejny. 

, 

In that period, General ,Ludwik Pac (1778-1835), the �wner of. the Dowspuda 
and Raczki estates, played an important role in the Suwalki district. After 1815, 
he started works aiming at the transformation of Dowspuda into a splendid resi
dence. In the years 1820-1827, a palace in the neogothic style, according to a design 
of P. Bosio and H. Marconi, Italian arehitects, was erected at Dowspuda. Its interiors 
were also decorated by Italian artists: J. Ch. Carelli, M. de Angelis and K. Aurelii. 
Rich art collections, chlefly paintings, but also militaria and antique sculptures, 
were brought to that palace. Th·e Dowspuda collections were dispersed after the 
fali of the November Uprising and the confiscation of L. Pac's estates. During the 
next teru; of years, the Dowspuda pałace was belng devastated and tinally almost 
completely demolished. Among the memorials connected with L. Pac, only two 
stelas, probably the work of Antonio Canova, remained at Raczki. They were 
supposed to be the tomh-stones of Józef Pac (Ludwik's relat!ve) and of Ludwik 
himself. Considering L. Pac•s activities at Dowspuda and in Warsaw (the building 
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of his palace), we reckon him among the outsfanding patrons of _arts living in the 
first half of the 19th century. 

The fall of the November Uprising stopped the development of scientific life and 
culture in the „Kingdom of Poland" for a long time. _A revival of that life, which 
·could be observed in the fourties of the 19th cen tury, brought a con_siderable deve
lopment of scientific research in the middle of that cen tury ; the town of Suwałki 
was again changing into a remarkable centre. In_ the thirties, a district school was 
built there; it was changed into a secondary school in 1839.

After that time, the first scientific works on the Suwałki district appeared. The 
most . important of them was written in Warsaw; it was by Aleksander . Połujański 
,„Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte" (Wanderings 
through the Augustów Provirtce for the scientific purpose), published in 1�59. His 
work is still valuable, in spite of the fact that over a century has elapsed since its 
publication. 

Several regional scientists who presented results of their studies in periodicals 
.of those times, were developing their activities in the Suwajki district. To them 
belonged: Benedykt Tykiel, the Civil Governor _of Suwałki, Aleksander Osipowicz, 
an officia! there, and

· 
Alfons Budziński, a veterinarian surgeon. It was Budziński 

who was the first to undertake archaeological investigations- in _that region_„ __ and 
who assembled a -eonsiderable collection·of "antiquities" •. mostly archae_ological finds, 
and presented the results of his many years' investigations in severa! articles. 

Work was also undertaken to make a register of historical monuments in the 
fourties of the 19th century. A delegation-for the description of historical monuments 
in the "Kingdom of Poland", headed by Kazimierz Stronczyński, carried out their 
work in the Suwałki _district too. , 

After the January Uprising had been _plu.nged .in .bloód, an eyer increasing wave 
of russification brought about the decreaSe of the number o:f scientifiC works on the 
Suwałki region in the seventies of.

'
th€ 19th centui-y. Severa! regional "essays" were 

written by officials in .the Russian 
·
1anguage. In 1880, the first monograph of the 

Suwałki region appeared in Cracov. Its auihor was a monk -of the -Camaldolite mo
nastery at Bielany in Warsaw, born in the_ Suwałki r_egion. -

It was not before th€ revolution of 1905, that a revival óf cultural activities 
in the Suwałki region took place. The Polish Tourist Society (Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze) played the most import3;lt _part in it. It was for the credit of this 
society that, among others, consid.erable -collections for the -Museum of the Suwałki 
land were- arranged. The development of its cultural life was interrupted by the 
outbreak of World War I. The war operations brought about the destroy ment 
of the_ .achievements of the Polish_ society in the Suwałki region. After the inde
pendence of Poland bad been recovered, the work in that region started anew. 
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GUBERNIA SUWALSKA W ŚWIETLE OFICJALl'1°YCH 
DANYCH STATYSTYCZNYCH W LATACH 1866-1914 

CyBaJlh'CKaa: ryfiepmm n C'BeTe �:naJI:&HI>lX CTm'HC'.C'H"<łecKJ1X �aHil&IX 
" 1866-1914 rr. 

Suwałki Province in the Years 1866-1914 in the Light 
of Officia! Statlstics 

Opracowanie statystyczne zarysu historii Suwalszczyzny jest zada
niem niewdzięcznym. Przede wszystkim jesteśmy skrępowani sztucznymi 
granicami politycznymi, jakie ostatecznie - na przeszło 100 lat -
utrwaliły się· po kongresie wiedeńskim. Dodajmy, że na owe 1 OO lat przy
pada okres największych przemian w ekonomice centralnych ziem pol
skich .. Sztuczność granicy polega w naszym wypadku na oderwaniu Su
walszczyzny od ziemi grodzieńskiej i białostockiej i wysunięciu daleko 
na północny wschód kalekiego tworu, pozbawionego większych ośrodków 
regionalnych, tradycji gospodarczej i kulturalnej. W dodatku z Kró
lestwe111 ziemię tę łączyła jedynie wąska „szyja" (powiaty szczuczyński 
i augustowski), a oparcie granicy na Niemnie było tylko pozornie natu
ralne. W rezultacie gubernia suwalska stała się pod każdym względem 
najbardziej zacofanym regionem Królestwa, gdyż awans jej utrudniała 
nie tylko wewnętrzna struktura ekonomic?.na, ale także stałe Upośledze
nie w porównaniu z innymi, nawet również słabo rozwijającymi się tere
nami. Mimo położenia · między Petersburgiem a Warszawą teren ten omi
jany był przy kontaktach polsko-rosyjskich, które szły drogą położoną 
wprawdzie „o miedzę", ale tym bardziej odciągającą przejawy życia od 

· Suwalszczyzny - przez Białystok, Sokółkę, Grodno i Wilno. Świadczy 
o tym rozbudowa linii kolejowych : kolej warszawsko-petersburska prze
cinała granicę między Cesarstwem a Królestwem poniżej Suwalszczyzny, 
zostawiając ją z boku, Jedynie na półnoeno-wschodnim krańcu przeci
nała gubernię linia Wilno - Kowno Gąbin -- Królewiec, nie miała ona 
jednak dla niej żadnego praktycznego znaczenia, 

Drugą trudność stanow'..ą poważne wady ówczesnej statystyki Ro
syjski system biurokrat:'.'czny bynajmniej nie sprzyjał·tworieriiu właści
wej i wiarygodnej dokumentacji. W sposób anegdotyczny. pisze o tym 

IZJ 
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Witold K u  1 a, przytaczając cytat z „Państwa Gołowlcwów" Sałtykowa
Szczedrina, który będąc „z wyroku carskiego" urzędnikiem gubernial
nym, .może być dla nas autorytetem w tych sprawach: „Wyobraźmy sobie 
naczelnika kancelarii, któremu dyrektor w przystępie dobrego humoru 
powiedział: Kochany panie! Muszę z pewnych względów wiedzieć ile 
Rosja może w ciągu roku zebrać kartofli, więc proszę mi to dokładnie wy
liczyć. Czy podobne pytanie zbiłoby z tropu naczelnika? Albo czy zasta
nowiłby się przynajmniej, jakich metod trzeba użyć, aby wykonać po
wierzoną mu pracę? Nie, uczyniłby o wiele prościej : nakreśliłby mapę 
Rosji, pokratkował równiutko, obliczyłby, ile dziesięcin mieści się w jed
nej kratce, następnie w sklepiku dowiedziałby się, ile karto:Ęli sadzi się 
na jednej dziesięcinie oraz ile .zbiera się przeciętnie. W rezultacie pomocy 
boskiej oraz czterech działań arytmetycznych doszedłby do wniosku, że 
Rosja w sprzyjających warunkach może wyprodukować tyle to kartofli, 
w warunkach zaś niesprzyjających tyle i tyle! Praca jego nie tylko za
dowoliłaby szefa, ale z l?ewnością zostałaby umieszczona w sto drugim 
numerze jakichś „Sprawozdań"1• 

Poza wyjątkową niedokładnością w grę wchodził brak jednolitych, 
ciągłych i porównywalnych danych. Zbieraniem wiadomości trudniły się 
różne i nie przygotowane do tego organy administracji resortowej i lokal
nej, nie było ujednoliconych kryteriów i zasad klasyfikacji. Nawet wów
czas, gdy zasady takie. opracowano, były one co najmniej niedostateczne. 
Statystyka, OJ?racowywana dla władz gubernialnych, opierała się na wia
domościach dostarczonych przez· niewykształconych sołtysów, którzy 
często zalegali z wypełnianiem tego obowiązku. Wówczas zbiorcze tablice 
•porządzane były z pominięciem takich gmin, czego w dodatk;u nie sygna
liz()wano (gdyż mogłoby to narazić na nieprzyjemności sluźbowe ... ). 

Pierwszą specjalną instytucję dla Królestwa Polskiego powołano do
piero w 1887 r. Był nią Warszawski Komitet Statystyczny, którego d:r.ia-

. łalność znalazła wyraz w 40 tomach „Trudow Warszawskogo Statisti
czesk;ogo Kmnitieta'', które stały się podstawą naszego opracowania. Jed
nak i ta instytucja nie zaspokaja wystarczająco potrzeb historyka, co 
więcej, nie zaspakajała ona już Współczesnych. Działalność jej krytykował 
między innymi rzeczywisty radca stanu, prz"mysłowiec i autor J?Ublika
cji ekonomicznych, Jan B l o c h, za nim _:_ Stanisław K o s  z u t  s k i, 
autor jednego z najleJ?Szych opracowań historii gospodarczej Królestwa 
Polskiego w dobie kapitalizmu'. Podkreślano zły zestaw członków Komi
tetu, niewykorzystywanie specjalnych urzędników w guberni, których za
daniem była kontrola zbieranych danych, itp. 

1 W. K u l  a, Problemy i metody historii gospodal'czej, Warszawa 1963, str. 352. 
2 S. K o s  z u t  s k i, Rozwój ekonomiczny Królestwa Polskiego w ostatnim trzy.: 

·dziestoleciu (1870-1900), Warszawa 1905. 
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Dodajmy, że na pracach Komitetu ciążą niedostateczne ciągle bądź 
nieadekwatne kryteria klasyfikacji i opieranie się na ówczesnych zasa
dach administracyjnych'. To ostatnie sprawiało, że np. w odniesieniu do 
okręgów uprzemysłowionych nie znamy prawdziwej liczby ludności miej
skiej. Ludność dzielono na tę, która zamieszkiwała miasta w pojęciu ad
ministracyjnym, tj. skupiska posiadające tak zwane prawa miejskie, i tę, 
która zamieszkiwała „gminy", w skład których wchodziły takie zurba
nizowane ośrodki, jak Żyrardów, robotnicze osady pod Częsiochową itd. 
W ten sposób miastem był mały, zagraryzowany Pińczów, „wsią" - duży 
Sosnowiec, klasyczriy przykład kapitalistycznej urbanizacji. Z chwilą zaś, 
gdy taka osada otrzymała prawa miejskie, odsetek „mieszczan" nagle 
gwałtownie wzrastał, co bez analizy przyczyn może prowadzić do niepo
rozumień. Z czasem zaczęto wyodrębniać również ludność tak zwanych 
osad, nie można jednak klasyfikować jej jednoznacznie, gdyż osady miały 
zupełnie różny charakter. 

Braki te są na szczęście mniej istotne, gdy badamy taki teren, jakim 
była gub. suwalska. Zaciemniają one na pewno obraz jej zacofania przy 
porównywaniu wskaźników z różnych guberni, gdyż dla terenów uprze..: 
mysłowionych wskaźniki te są na ogół obniżone, jednak i tak zacofanie 
to riuca się w oczy. Pamiętając o wszystkich brakach statyatyki możemy 
się pokusić na wykorzystanie jej do porównywania. Zastrzegamy się, że 
dane Warszawskiego Komitetu Statystycznego uważamy jedynie za przy
bliżone. Nie dowierzając liczbom absolutnym traktujemy je jako ilu
strację skali wielkości i kierunku zmian. Ponadto musimy zrezygnować ze 
sztukowania bardzo ograniczonego - zwłaszcza chronologicznie - ma
teriału Komitetu innymi wiadomościami, gdyż bez grutownej i bardzo 
czasochłonnej analizy ich porówn;Ywalności nie moglibyśmy zagwaran
tować, że wyniki są zgodne z rzeczywistością. 

Zdając sobie sprawę z niedostatków niniejszego opracowania, mamy 
nadzieję, że pozwoli ono jednak wyrobić sobie ogólny pogląd na gub. su
walską i będzie zbiorem wstępnych wiadomości, ułatwiających opracowa
nia szczegółowe. 

• 

• • 

Administracyjne wyodrębnienie Suwalszczyzny nastąpiło w marcu 
1816 r. w uzupełnieniu do ustawy konstytucyjnej Królestwa Polskiego. 
Wprow.idzono mianowicie podział kraju na 8 województw (nazwę tę po 
1830 r. zastąpiono nazwą „gubernie"). Były to województwa: krakowskie 
ze stolicą w Miechowie, sandomierskie ze stolicą w Radomiu, kaliskie, 
lubelskie, płockie, mazowieckie ze stolicą w Warszawie, podlaskie ze sto-

3 Nie mówimy tu już o pladze „Trudow" - błędach, których eliminacja jest 
nieraz niemożliwa, na.wet przy maksymalnym wysiłku i nieproporcjonalnie dużym 
nakładzie czasu. 
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licą w Siedlcach i augustowskie ze stolicą w Suwałkach. To ostatnie po
dzielono na 5 obwodów i 7 powiatów. Ukaz carski z 1844 r. wprowadził 
w m1eJsce osmm 5 guberni, przy czym augustowska pozostała bez 
zmian. Ostateczny podział administracyjny nastąpił w grudniu 1866 r. 
Królestwo zostało podzielone na 10 guberni i 84 powiaty. Jednostką pod
stawową była gmina. Gubernia tym razem już nawet .z nazwy - su
walska miała w dalszym ciągu 7 powiatów: augustowski, kalwaryjski, 
mariampolski, sejneński, suwalski, władysławowski i wyłkowysld (lub 
wyłkowyski; dawna nazwa: wołkowyski). Każdy z nich dzielił się na 11-
15 gmin (w sumie był ich 92) i 10 miejscowości miało prawa miejskie. 
Poza stolicami powiatów, od których te ostatnie wzięły nazwy, do miast 
zaliczano Preny (pow. mariampolski), Szaki (pow. władysławowski) 
i Wierzbołów (pow. wyłkowyski}. Obszar guberni wynosił 2058 km•; Po
dział kościelny nie odgrywał już prawie żadnej roli, warto jednak zaina
czyć, że w Sejnac\1 istniało biskupstwo (diecezja sejneńska). W czasie 
I wojny światowej gubernię suwalską dołączono do guberni grodzieńskiej, 
znajdującej się ńa terenie okupowanego przez wojska niemieckie obszaru 
Litwy, tzw. Oberbefehlshaber Ost. 

Już nawet dość pobieżnie zbadane stosunki demograficzne określają 
charakter oma'Wianego terenu. Gub. suwalska .należała do najsłabiej za
ludnionych guberni Królestwa. · Ilustruje to poniższe zestawieriie: 

Gęstość. zaludnlenla (liczba osób na 1 km') 

18811" 1912' Wzrost lub 
spadek 

: : 
pow. augustowski . .  37 34 -3 

" kalwaryjski 57 54 -3 

" .mariampolski 54 49 -5 
„ sejn.eńs�i 37 35 -2 
" suwalski 59 48 -ll 
" WładysławoWski 44 41 -3 
" wyłkowskl 59 53 -6 

gub. suwalska (średnio) 50 45 -5 
Królestwo Polskie (średnio) 65 103 +as 

Gęstość zaludnien,ią guberni suwalskiej odbiega 'Więc od przeciętnej 
w Królestwie. Tylko w powiatach augustowskim i sejneńskim (częściowo 
także mariampolskim} tłumaczy się to dużym zalesieniem, które w innych 
po'Wiatach nie przekracza przeciętnego zalesienia kraju. Najistotniejszy 

" Trudy Warszawskogo Statisticzeskogo Komiteta (dalej : T.W.S.K.) _t, III ; _ stan 
na 1.I.1890 r. . · 

. . . _ . . : . . . ' 
$. Stosunki -roll_licz_ę, _ Ę:róJ.estwa -K,ong_rę�w�go;<:praeą-:z-b�orowĘ! Pod;,r.ed.. : ą.-ni-�:-: 

k I e  g o, Warszawa 1922 (dalej: S.R.K.K.), str. 24 l 26; Stan na 14.I.JQ13c:r.- · „ · ,
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jest jednak fakt ogólnego spadku gęstości zaludnienia cprzy bardzo dużym 
wzroście wskaźnika w Królestwie. Jest to typowy objaw odpływu lud
ności z terenów nie uprzemysłowionych, przy czym odpływ ten najsilniej 
wystąpił w latach dziewięćdziesiątych XIX w„ kiedy ogólne przemiany 
ekonomiczno-społeczne wsi przyśpieszył · kryzys rolny w latach osiemdzie
siątych XIX w. Możemy porównać dane dla uprzemysłowienia pow. bę
dzińskiego, gdzie gęstość zaludnienia wzrosła w tym samym czasie ze 121 
do 180 osób na km2. W 1912 r. gęstość zaludnienia właściwego Zagłębia 
Dąbrowskiego wynosiła 332 os./km2•6 

Odpływ ludno�ci nie był jedynym czynnikiem, który powodował sto
sunkowo niewielkie zaludnienie. Jest rzeczą ciekawą, jakkolw'iek trudną 
do bliższego uzasadnienia, że gub. suwalska miała róv11nież niższą od po
zostałych guberni liczbę urodzeń przy na ogół przeciętnej ilości ·zgonów. 
Ęezultatem był najniższy przyrost naturalny, czyli przewaga urodzin nad 
zgonami. 

Przyrost naturalny„ 

1871 - 1883 ' 1883 - 1893 
·····--

' 

llOŚĆ JITO- Ilośc zgo-
Przyrost Pt2yrost dzin na nów na Urodzin Zgonów 

1000 m• 1 000 m' naturalny naturalny 
' 

Gub. suwalska 37 25 12 ' 36 26 10 
Królestwo 41 26 15 42 26 16 

Polskie 

Interesujący jest fakt, że bynajmniej nie najbardziej uprzemysło
wione gubernie Królestwa miały najwyższą ilość zgonów, nie wzrastała 
ona również w omawianym dwudziestoletnim okresie. Można by podzielić· 
wszystkie gubernie Królestwa na 3 grupy. Do pierwszej zaliccymy gu
bernie o wysokim procencie zgonów, do drugiej - o przeciętnym i do 
trzeciej -. o niskiej ilości zgonów. 

I 

Łomżyńska 

Lubelska 

Płocka 

II III 

Suwalska Piotrkowska 
W�sz-awska 

Kielecka 

Trudne do zaklasyfikowania są: gubernia radomska, w. której .  liczba 
zgonów znacznie spadła w dwu porównywanych okre>iach; f siedlecka, 

' T.W.S.K., t. XIII. 
7 Tamże1 t. VII i XIII. 



288 E, KACZYNSKA 

gdzie nastąpił proces odwrotny. Można by Z\lryzykować twierdzenie, że 
proces kapitalistycznej industrializacji, prowadząc do poprawy warun
ków materialnych ludności, odbijał się w następstwie we wskaźnikach 
śmiertelności•. Tym bardziej skłania do takiej hipotezy fakt, że przecież 
w gub. piotrkowskiej notuje się bardzo dużą ilość wypadków przy pracy, 
czego nie możemy obserwować na terenach pozbawionych przemysłu 
fabrycznego. Jesteśmy skłonni dostrzegać niski poziom życiowy wsi na 
terenach nie zaawansowanych gospodarczo. Gub. suwalska, być może, 
dzięki wyjątkowo dobrym warunkom klimatycznym osiągała poziom 
średni. Niski natomiast stopień urodzin można hipotetycznie wytłumaczyć 
silną emigracją, która zabierała ludzi w sile wieku. W początkach XX w. 
sytuacja zmienia się o tyle, że przy dalszym spadku liczby urodzeń 
(1904 r. 34 na 1000 m') znacznie ponad przeciętną wZI"asta w guberni 
stopa zgonów, dając w rezultacie przyrost 7 osób na 1000 przy przecięt
nym w pozostałych guberniach _..:. 15 osób. Jednocześnie należy podkreślić, 
że wskaźnik ten kształtował się ró7.nic w różnych powiatach. Niska stopa 
zgonów (20-23 przy przeciętnej w Królestwie - 23, w guberni - 26) 

. występuje w po,,,'iatach augustowskim (20), suwalskim (20) i władysła
wowskim (23), wysoka (27-33) w pozostałych'. Ponieważ jednak nie ma
my ciągłych danych dla dłuższego odcinka czasu, musimy zrezygnować 
z wyjaśnienia przyczyn. 

Statystyka ·przyczyn zgonów w gub. suwalskiej wykazuje, że naj
częstszą przyczyną była gruźlica (podobnie jak w całym Królestwie), cho
roby systemu krwionośnego, katar kiszek i żołądka. Brak było natomiast 
zgonów spowodowanych „ogólnymi niezaraźliwymi chorobami". Z układu 
tablicy wynika, że do tej kategorii zaliczono m. in. utratę zdrowia i życia 
na skutek wypadków przy pracy. Tym może się tłumaczyć duża ilość zgo
nów w tej grupie w guberniach przemysłowych. Paniewa.Z jednak po
wyższe dane odnoszą się tylko do jednego roku (1907), nie możemy na ich 
podstawie budować żadnych dalszych hipotezrn. 

Podobnie tylko dla jednego roku mamy dokładniejS7& v.1adomości 
o wieku osób zmarłych. Są one bardzo interesujące, jednak poza niemoż
liwością porównania w czasie (dane są za 1907 r.) ograniczają się do miast 
Królestwa. Próba porównania miast Suwalszczyz.ny z 7 innymi wyloso· 
wanymi miastami Królestwa dała zachęcające rezultaty (por. Tablica I). 
Po pierwsze, okazuje się, że względna liczba zgonów wśród noworodków 
jest mniejsza w miastach gub. suwalskiej ·niż w pozostałych. Nie należy 
tego mylić ze wskaźnikiem śmiertelności inaczej wskaźnikiem prawdo-

11 Materiał statystyczny nie pozwala na prawidłową analizę śmiertelności, która 
powinna opiera� się na danych obrazujących prawdopodobieństwo wyżycia nie
mowląt. 

' T.W.S.K., t. XXIV. 
10 T.W.S.K., t. XXXVII. 
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podobieństwa wyżycia noworodka - obliczanym na innych podstawach, 
których my tu nie mamy (stosunek liczby zgonów dzieci do 1 roku życia 
do ogółu urodzin), jednakże struktura zgonów zbliża nas do tego prob
lemu. Po drugie, stosunkowo mała jest śmiertelność w grupie ludzi znaj
dujących się w pełni· sił do pracy. Znaczna część ludzi dożywała wieku 
65 lat, większy również niż gdzie indziej był o?setek zmarłych liczą-· 
cych więcej niż 85 lat. Z kolei wśród miast gub. suwalskiej najkorzyst
niejszą sytuację wykazują Sejny i Augustów, najmniej korzystną - Su
wałki. ·Sprawa niewątpliwie zasługuje na dokładniejsze zbadanie i roz
szerzenie analizy na większą ilość miast i ·_ w miarę możliwości - lat. 
Przypuszczamy, że. badania takie wykażą niezbicie, jakie znaczenie dla 
zdrowia miał (i ma w .dalszym ciągu) mikroklimat Suwalszczyzny. 

Przy obliczaniu stanu zaludnienia istotne jest rozróżnienie pewnych 
kategorii ludności, których odrębność wynikała z ówczesnych przepisów 
paszportowych. Statystyka wprowadza podział na: a) ludność stałą, tj. 
żapisaną do ksiąg, b) ludność stałą nieobecną i c) ludność niestałą, tj. · za• 
pisaną do ksiąg na innym terenie. · Analogiczny jest obecny podział _na 

65-85 t. 

�- 6ó l. 
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26- 45 1. 

15- 25 1. 
10 � 15 I. 
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7.ameldo:.Vanie stałe i okresowe. Faktyczną luqność przebywającą na ba
danym terenie (oznaczamy ją literą „d") otrzymujemy w wyniku dzia
łania: 

(a -·- b) + c = d. 
Należy stwierdzić, że ta prŻedostatnia kategoria miała duże znaczenie 

w okresie, kiedy przeobrażenia w ekonomice kraju wywołały wzmożenie 
się ruchów migracyjnych. Na ludność niestałą składali się w znacznym 
stopniu ludzie, opuszczający swoje rodzinne strony w poszukiwaniu za
robku. Nie zawsze jest to zresztą zarobek sezonowy: „czasowy pobyt" 
mógł oznaczać nawet kilka 1ub kilkadziesiąt lat. Czasem nawet dzieci, 
uródz-One w rodzinach „rni.eszkańców niestałych", riie były zapisywane do 
ksiąg „stałego zameldowania". Największy odsetek „niestałych" miały 
dwie uprzemysłowione gubetnie: warszawsli'.a i piotrkowska.; przy czym 
wzrastał on· szczególnie · szybko w tej ostatniej (16"/• w 1890 r., 32% 
w 1907). W innych guberniach wahał się on w granicach 3-7'/o w 1B90 r. 
oraz 8-12% w 1907 r„ prżeciętnie wzrastając o 5°/o. W gub. suwalskiej 
dopływ tej kate-gorii ludi;tośći był najmniejszy. Odsetek nfustałych z 3•/o 
w pierwszym okresie wzrósł do 6,5"/• w <lrugim okresie, tj. o 3,5�/ •. Sto
sunkowo największy przyrost nastąpił w powiatach wyłkowyskim i ma
riampolskim, '� pow. sejneńskim nastąpił spadek z 5 do 3%11• Jest to o tyle 
znamienne, że na początku XX .w. w gub. suwalskiej istniały tak atrak
cyjne czynniki przydągające, jak wysoka dniówka robotni.ka rolnego, 
która była wynikiem silnej emigracji. Do zagadnień tych jeszcze po
wrócimy. 

Struktura zawodowo-społeczna . gub. suwalskiej (jak również całego 
Królestwa) jest w praktyce nie do uchwycenia na podstawie publikowa
nych danych statystycznych. Być może, istnieją jakieś materiały archi
walne,· wątpliwe cjednak, czy · nawet one pozwolilyby na dokładniejszą 
anaH�ę w tym zakresie. Opieramy się tu ila dotychczasowej znajomości 
źasobów archiwalnych w Polsce i ZSRR oraz na znajomości met0d spo
rządzania statystyki i ówczesnych możliwości. Jedyną metodą, która 

.Jnogłaby przynieść pożądane rezultaty, jest opracowanie akt stanu cy
wilnego, co wymaga zbiorowego wysiłku d\lżej grupy ludzi. :Próby wyko
rzystania powszechnego spisu ludności, przeprowadzonego w roku, 1897, 
zawodzą''. Już same. wyniki tabeli, przedstawiającej strukturę · zawo
dową, świadczą o istotnych brakach spisu. Skądinąd wiemy, że niemal 

n T.W.S.K„ t. III, XXII. 
12 W odniesieniu do omawianego terenu próbę taką podjął ostatnio L. K o s  i ń

s k i  w pracy nMia.sta województwa białostockiego", Warszawa 1962. _Abstrahując od 
tego; czy i \V jakiej m�_erze materiały spisu dają pogląd na strukturę zawodową 
i od ewent'ąalt'lej bliższej krytycznej analizy zamieszczonej na str. 70 tabelki, sam 
�u�or ;wgpomniane_j pracy0 jest w rażącej niezgodzie�(w omówieniu na str. 71) z wy
mową licZb, które analizuje. _P_anadtó nie, zatrosZCzońo _się- o '.prze]rzyśto-ść: nagłów
ków poszczególnych rubryl<, w rezultacie część tabelki Jest ziipelnie niejasna. 
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jednocześnie z opracowaniem wyników spisu pojawiły się krytyczne publi
kacje, niemal dyskwalifikujące całe przedsięwzięcie. Wpłynęły one 
zresztą na to; że postanowiono opublikować tylko część materiału. 

Pewne dane o strukturze zawodowej spotykamy także. w sprawozda
niach gubernatorów (tzw. „obzorach" guberni). Wydaje się jednak, że · 
posługiwano się tu metodą wrzucania do jednego garnka różnych resz
tek. Z zestawień widać, że częściowo stosowano kryteria .przynależności 
zawodowej, częściowo - własności, CT;ęściowo .też formalnego . zapisu do 
określonej księgi ludności. Wyodrębnienie szlachty jest istotne, jednak 
mankamentem jest brak podziału przynajmniej na szlachtę posiadającą 
i bezrolną. Zupełnie przeszkadza rubryka ;,poczotnoje grażdanstwo", 
gdyż liczba osób, noszących to honorowe miano, była niewielka, z drugiej 
zaś strony tytuł ten nie miał nic wspólnego z określeniem zajęcia, jakim 
się zajmował dany człowiek. Wyodrębnienie kupców jest wynikiem po
działu zawodowego, jednak . już naśtępna grupa - „mieszczanie" -
powstała poprzez automatyczne zsumowanie ludności, 'Zapisanej do ksiąg 
w miastach. Również wśród „chłopów" może kryć si<;) spora liczba lud
ności rzemieślniczej, lecz mieszkających na wsi itd: Podajemy takie ze
stawienie dla 1871 r., jednak nie tyle, by je bliżej zanalizować, ile w celu 
zorientowania czytelnika o charakterze tych danych w „Obzorach": 

1871 .r. - gub. suwalska 
(przeliczenie •/• własne) 

Szlachta rodowa Cesarstwa i szlachta Królestwa Polskiego - ok. l'/. 
(liczby ułamkowe: osoby związane z kościołem, „poczotnyje grażdanie'', 
kupcy, cudzoziemcy, postronni) 

Mieszczanie 14% 
Chłopi 79•/• 
Koloniści 4% 
Wojsko 1% 

Wobec braku materiału analizę społeczną guberni musimy ograniczyć 
do problemów struktury: miasto :....... wieś. 'Miasta Suwalszczyzny miały 
charakter tradycyjnych lokalnych ośrodków administracyjnych (Suwałki, 
częściowo Augustów), lokalnych targów na produkty rolne i wreszcie jako 
miejsca stacjonowania garnizonó� wojskowych13• Należy przypuszczać, że' 

były one. w znacznym stopniu zagraryzowane i niewątpliwie ciążyły sil-. 
nie w kierunku wsi, gdyż były bierne gospodarczo i kulturotwórczo. 
W toku rozwoju obserwujemy nie .tylko stagnację, co się wyrażało na
stępnie w kurczeniu się ich roli w stosunku do innych miast Królestwa, 
lecz nawet w niektórych wypadkach jest to bezwzględny regres. Su
walszczyzna była dość wyjątkowym tereneiµ, na którym można zaobser
wować emigracj<;) zarobkową nie t�lko ze .wsi, ale i z mwst. w 1890 r. 

13 Pisze o tym L. K o s i ń s k i, Miasta. .. , o.c.1 str. 69. 

, .. 
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1 O miast gub. suwalskiej stanowiło 8,8% wszystkich miast Królestwa, lud
ność zaś tych miast - tylko 4% ludnoścj Królestwa. W 1909 r. widoczna 
jest dalsza degradacja: po przyznaniq praw miejskich niektórym osadom 
w Królestwie miasta gub. suwalskiej stanowiły już nieco mniejszy od
setek (8,6'/o), zaś ich ludność zaledwie 2,8% ludności miejskiej Kró
lestwa''. Bardzo silne w ciągu tych 20 lat procesy urbanizacyjne omijały 
gub. suwalską. Dla porównania wielkości miast Suwalszczyzny przyj
rzyjmy się następującemu zestawieniu: 

Ludność niektórych miast Królestwa w tys. m2.1s 

1890 

Warszawa 463 
Łógź 125 
Lublin 49 
Łomża 18 
Suwałki 17 
Augustów 9,5 
Będzin 9 
Władysławów 4,5 
Szaki 1,6 
Wyłkowyszki 5,7 
Wierzbołów 2,7 
Kalwaria IO 

Mariampol 7 
Preny � 3,8 
Sejny 4,8 

1909 

764 
394 

62 
27 
24 
1 1  
46 

4 
3 

5,5 
3,4 

1 2  
5 
3 
3,3 

! o/o wzrostu 

65 
215 

26 
50 
50 
16 

411 
-11 

87 
-4 
26 
20 

-29 
-21 
-32 

Ludność gub. suwalskiej miała charakter wiejski, o czym świadczy 
porównanie odsetka ludności miejskiej w poszczególnych guberniach: 

Musimy pamiętać, że dane powyższe poważnie zacierają obraz urba-· 
nizacji, dotyczy to jednak okręgów uprzemysłowionych. Należy się spo
dziewać, że prawidłowe, oparte nie na formalnych atrybutach „miej
skości" i „stałego zameldowania" przeliczenia, wykazałyby daleko większe 
różnice między gub. suwalską (a także łomżyńską, płocką, lubelską, kie-

. 
lecką i siedlecką) a gub. warszawską, piotrkowską, a nawet - kaliską 
i częściowo radomską. O ile bowiem w okręgach uprzemysłowionych 
znaczna część zwartych, typowo-miejskich - z punktu widzenia zabu
dowy, zajęć ludność itp. - osad miała formalnie ludność „ wiejska", o tyle 
miasteczka gub. suwalskiej zamieszkiwała prawdopodobnie spora część 
ludności trudniącej się nie tylko częściowo, ale nawet w y ł ą c z  n i e  rol-

u T.W.S.K., t. III i XXXIX. 
15 Tamże. 

' 
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nictwem. To interesujące zagadnienie jest - niestety - praktycznie nie 
do wyjaśnienia. Nawet te liczby wskazują jednak, że proces urbanizacji 
dokonywał się na ograniczonym terenie, zaś gub. suwalska zajmowała 
pod tym względem ostatnie miejsce. 

Gubernie (0/o ludności 1893 r. 1913 r miejskiej)16 

Piotrkowska 33 47 
Warszawska 42 45 
Łomżyńska 22 24,5 
Lubelska 24 24 
Radomska 23 2 4  
Siedlecka 23 24 
Kaliska 21 23.� 
Płocka 20 21 
Kielecka 19 20 
Zagłębie Dąbrowskie 18 45 
Suwalska 17 18 

Omawiając zagadnienia struktury narodowościówej ludności, musimy 
znów uciekać się do danych pośrednich. Jedynie w odniesieniu do pobo
rowych notowano narodowość faktyczną, tj. nie brano pod uwagę forc 
malnej•przYna_leżności państwowej, tak zwanego „poddaństwa"17• O ile 
uznamy, że poborowi stanowią reprezentację ogółu ludności, a w naszym 
wypadku, gdy mamy do czynienia z_e stosunkowo mało rozwiniętymi wyż
szymi grupami społecznymi, założenie takie należy uznać za dopuszczalne, 
wówczas procent Polaków, Rosjan, Żydów, Litwinów itd. wśród poboro
wych powinien mniej więcej prawidłowo odzwierciedlać sytuację w całej 
guberni. Wyniki można porównać z danymi o strukturze wyznaniowej, 
mamy bowiem takie wiadomości. Należy znów przyjąć założenie, że 
struktura wyznaniowa pokrywa się ze strukturą narodowościową, co 
w tym czasie i na tych terenach nie budzi raczej wątpliwości. Metoda ma 
jednak swój największy mankament: nie pozwala mianowicie na wy
odrębnienie ludności litewskiej, która na Suwalszczyźnie stanowiła po
ważny odsetek, a z reguły była ludnością katolicką. Wnioski dotyczyć więc 
będą spraw drugorzędnych. W rezultacie. z badania narodowości poboro
wych otrzymujemy następujące wyniki: (Por. tabelka na str. 294). 

Struktura narodowościowa .guberni była więc s'komplikowan* 
dwopia powiatami z przewagą ludności polskiej (augustowski i ��-

16 _8.:R.K.K.,_str. 24. Oparto się tu dla 1893 .:r. na pracach Warszawskiego Komitetu 
Statystycznego; _dla 1913 r. - na Roczniku Statystycznym Królestwa Polskiego, 
1915. 

17 T.W.S.K., t. XXII. W wypadku Białorusinów W dalszym ciągu stosowano 
sztuczną nazwę „Rosjan". 
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N arodowośei w gub. suwalskie
.
l (w % ) 

----···----,-------,.-----,, ---···-----
Żydzi I Ro 

----

Powiat 

Augustowski 
Kalwaryjski 
Mariampolski 
Sejneński 
Suwalski 
Władysławowski 
Wylkowyski 
-··---

Polacy j Litwini * sjanie 

[rn7ł=irn90�· 1a74-J1soo- 1s7+-11�90--�874-
1 1889 I 1898 1889 1898 I 1889 .. . 1898 1889 

54 62 li 16 24 
9 3 ao 77 7 -14 
2,5 2 82,5 79 9 li � 

11 . 20 61 60 14 16 3 
73 64 12 8 7 16 3 . 

91 80 2 IO 
3 2 75 70 5 9 

!Jago-
i 1898 

I : · 1 
3 I 

4 
-
-

Niemcy 
-----
1874-11890-
1889 . 1898 

4 -

3 4 
6 7 
I I 
4 7 
7 10 

16 18 

podstawową narooowością są Litwini. Dane mogą tu być podwyższone 
lub obniżone - badamy tylko reprezentację ogółu ludności, a raczej 
reprezentację ludności biedn_ej, jaką byli poborowi. Większą liczbę ludzi 
narodowości „rosyjskiej" (Białorusini?) spotykamy w pow. augustowskim, 
poza tym jest ona rzadkością. Natońiiast ż,Ydzi stanowili wybijającą się 
mniejszość narodową, której znaczenie z czasem wzrastało. Obserwujemy 
dwa kierunki- zni_!an: zwiększanie się odsetka ludności żydowskiej i nie
mieckiej, zmniejszenia się - rosyjskiej (lub białoruskiej) i litewskiej. 
Ljczba ludności.i polskiej wykazywała tendencj" zwyżkowe vJ powiatach 
południowych (augustowski i sejneński), w północnych natomiast malała. 

Proporcje powyższe potwierdzają dane o strukturze wyznaniowej lud
ności18, jakkolwiek ich największym brak,iem jest niemożliwość wyod
rębnienia Litwinów - .podstawowej narodowości Suwalszczyzny. Wi
dzimy z nich, że gub. suwalska miała bardzo duży odsetek Żydów. O ile 
przeciętnie w 1890 r. w miastach Królestwa Polskiego 50% ludności sta
nowili Żydzi, zaś w gminach """ 8'/o, to w gub. suwalskiej odsetek ten 
wynosił 70 i 9,5. Względna liczba Żydów zmniejszyła się wprawdzie 
według tych danych, jednak mniej niż przeciętnie w Królestwie. Według 
stanu na 1.L1909 r. (w "/&): 

. 

Kato li-
żydzi 

Prawo- Pro te-. 
cy sławni stanc! 

. 
Królestwo ;- miasta 49 4D 4 7 

osady 51 45 2 2 
wsie 88 3 4 5 

Suwalszcz. - miasta 32 60 3 5 

·osady 44 46 3 
I 

7 ·  
, wsie 89 3 2 6 

" T.W.S.K., t. III i XX.XIX. 
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Porównanie ludności protestanckiej i prawosławnej w Królestwie 

i gub. suwalskiej nie wykazuje większych różnic. Jednak w ramach samej 
gub. suwalskiej występowały istotne różnice w poszczególnych powia
tach. Duża liczba ludności prawosławnej, która prawdopodobnie prawie 
równała się ludności białoruskiej („Rosjanie") występowała w pow. 
augustowskim, gdzie wynosiła 20"/• ogółu ludności, w innych nie spoty
kamy jej prawie wcale. Duży odsetek protestantów występował przede 
wszystkim w gminach pow. -wyłkowysk{<!go (-16°/o); następnie - w  powia
tach suwalskim (9%) i mariampolskim (6-88/o), Pod· tynie ·względem jest 
więc niemal całkowita zbieżn_ość danych o strukturze narodowościowej 
i -wyznaniowej, co jest dowodem zbieżności określonej · narodowości 
z określonym wyznaniem. 

N a ludność protestancką składali się prawdopodobnie osiedleńcy 
powstałych jeszcze przed 1864 r.J tllkudziesięciu k_olonti niemieckich19, . 

Według „SłoWl)lka Geograficznego" Litwini stanowili -wyłącznie lud
ność chłopską; Polacy - chłopską i ziemiańską,- a także częściowo miesz
czańską (prawdopodobnie głównie w Augustowie i Wierzbołowie, gdzie 
katolicy stanowili około 50"/o miesikańców, dalej w Suwałkach i Sej
nach - 348/o i 32"/o). Żydzi trudnili się handlem, rzemiosłem, a pósiadali 
w miastach i osadach prawie 80"/o nieruchomości"°. - · 

• 

• • 

Gdy podkreślamy rolniczy charakter gub. suwalskiej, dominację lud
ności wiejskiej, brak przemysłu itp„ nie. uważamy bynajmniej, aby uprze
mysłowienie było nieodzÓwnym warunkiem rozwoju i odwrotnie - nie 
uważamy, że jego brak oznacza zacofanie ekonomiczne. To prawda, że , 
inwestycje przemysłowe zruikomicie przyśpieszają proces _rozwoju innych 
dziedzin gÓSpodarki, że stają się często bodźcem lub nawet bezpośrednim 

- - --- - .  ----- - - - -

powodem awansu ekonomicznego i społecznego. Z drugiej jednak strony 
znamy liczne przykłady państw i regionów, w których rozwój jrapita
lizmu był wysoko zaawansowany, a które były krajami i regionami wy
łącznie rolniczymi. Co więcej, uważamy, że bez postępu w rolnictwie 
niemożli-wy jest prawidło-wy rozwój gospodarczy, procesy lndustrializa� 
cyjne napotykają na duże trudności, powstają pewne charakterystyczne 
zjawiska na rynku siły róboczej i wszystko to razem nie sprzyja podnosze
niu się stopy życiowej ludności. Dlatego sam fakt braku przemysłu na 
terenach Suwalszczyzny nie byłby tak.-istotny, gdybyśmy mogli stwier
dzić tam wysoki poziom kultury rolnej. l_<'akt specjalizacji poszczególnych 
terenów jednego kraju nie jest aµtomatycznie wyrazem niekorzystnego 
dualizmu gospodarczego. Gub. suwalska pozostawała jednak w tyle nie 

19 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, 11Suwałki", Warszawa 1890. 
:m Sło��ik g"eograficzny.;., o;c - --
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tylko pod względem stosunków demograficznych i przemysłu, lecz także 
z punktu widzenia sytuacji rolnictwa. 

' 

Glebę gub. suwalskiej stanowiły w znacznej części tak zwane bielice 
pojezierskie i podlaskie oraz „czarne ziemie" - czarnoziemy bagienne. 
Bielice nie są trudne do upraw, a przy użyciu nawozów fosforowych 
i odpowiedniej kulturze dają dobre plony. Bielice podlaskie mają tylko 
ten mankament, że je cechuje wilgotność i zła przewiewność, dlatego 

· wymagają drenowania, bez którego mają cechy ziemi gliniastej (następuje 
torfienie próchnicy). Po drenowaniu wymagają wapnowania. „Czarne 
ziemie" o storfiałej próchnicy są świetne do upraw paszowych i w dobrej 
kulturze mogą dać dobre plony zbóż. Im bardziej jednak storfiała próch
nica, tym plony słabsze, a ziarna źle wykształcone. Należy zaznaczyć, że 
gleby dużo lepsze występowały w Królestwie w niewielkich ilościach, 
dlatego niskich w porównaniu z przeciętnymi plonów (o czym będzie 
jeszcze mowa) nie można wytłumaczyć jakością ziemi21• 

Sposób wykorzystania ziemi ilustruje poniższa tabelka22: 

w 9-ciu gub. Kr. Pol 
gub. suwalska 
pow. augustowski 

" kalWaryjski 
" mariampolski 

" sejneński 
" suwalski 
" wladysławow::;ki 
" wy!kowyski 

I Ziemia oma I Ląki i past I · .
. Lasy 

I 1s94 [ 1909 1s94 f 1909 1894 [ 1909 
' '  

56% 55% 16% 15% 20% 19% 
47% 52o/o 21% 18% 21% 21% 
37% :38% lB'Yo 17% 37% 34% 
54% 52·% 23% 19o/o 14�-� 9% 
44% 50% 19% 15% 28% -26% 
38% 40% · 19% 18% 30% 29% 
54% 60% 25o/o 21% 10% !Oo/o 
52% 56% 21% 15% 21 o/o 21% 
64% 67o/o_ 23% 20% 

1 · - 5% 6 % 

W porównaniu z pozostałymi guberniami Króleitwa w gub. suwal
skiej mniej było ziemi ornej. O ile jednak w Królestwie udział jej maleje, 
na co składają sję zapewne takie czynniki, jak urbanizacja, budowa kolei 
i obiektów przemysłowych, uprawa roślin przemysłowych itd. (maleje bo
wiem jednocześnie odsetek łąk i lasów), o tyle w gub. Suwalskiej widzimy 
proces odwrotny. Zwiększanie się areału ziemi uprawnej dokonuje się 
głównie kosztem łąk i lasów (bez zmian pozostawały nieużytki, których 
do tabel nie wprowadzaliśmy). N aj większy przyrost ziemi ornej ·nastąpił 
w powiatach mariampolskim i suwalskim, gdzie ·na każde 100 dziesięcin 
powierzchni (1,1 ha) przybyło po 6 dziesięcin ziemi ornej (wyjątek sta
nowi pow. kalwaryjski, gdzie nastąpił spadek). Najbardżiej pastwisko-

21 S.R.H..K. 
22 Tamże, str 311 i 313 (1909 r.J oraz T.W.S.K., t. XV. 
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wymi terenami były centralne ziemie guberni (pow. suwalski, wyłkowy
ski i kalwaryjski), jednakże w końcu omawianego okresu nastąpiło pewne 
wyrównanie. 

Struktura zasiewów na ziemi ornej jest trudna do odtworzenia. Ma
teriały, którymi dysponujemy, są przede wszystkim częściowo sprzeczne, 
poza tym pozostawiają bez odpowiedzi pytania, jakie rośliny uprawne 
dominowały. Omawiając sytuację lat osiemdziesiątych „Słownik geogra
ficzny" stwierdza, że najważniejszymi roślinami były pszęnica i ziemniaki, 
nie znajduje to jednak potwierdzenia w danych statystycznych. Z danych 
tych wynika, że wszystkie rośliny występowały w guberni rzadziej niż na 
innych terenach. Być może, gospodarstwa Suwalszczyzny .były tak mało 
wyspecjalizowane, że zasiewano po trochu wszelkie zboża itp.„ co w rezul
tacie nie daję żadnemu gatunkowi przewagi nad innymi. W grę mogą tu
wchodzić wymieniane przez „Słownik geograficzny" rośliny oleiste, ko
niczyna i buraki pastewne"'. Według opracowanych w książce „Stosunki 
rolnicze Królestwa Kongresowego" danych Warszawskiego Komitetu 
Statystycznego na terenie guberni uprawiano żyto, jakkolwiek mniej go 
tu było niż w całym Królestwie. Na każde 100 ha ziemi uprawnej w po
wiatach władysławowskim, wyłkowyskirn i mariampol.skim, a więc na 
krańcu guberni, zasiewano 24-25 ha żytem, pozostałych powiatach -

25--29 ha. W Królestwie . przeważał natomiast obsiew na 32--40 ha. Po
nadto o ile w Królestwie w latach 1909-1913 w porównaniu z okresem 
1896-1900 powierzchnia uprawy żyta wzrosła o lCl%, to w gub. suwal
skiej zmalała o 3"/o". 

Wbrew „Słownikowi geograficznemu" . dane statystyczne wykazują 
minimalny zasiew pszepicy. Nie występowała ona prawie w ogóle w po
wiatach południowych (augustowski, sejneński i suwalski), .w pozostałych 
zajmowała 5--8°/• ziemi uprawnej, gdy tymczasem w Królestwie 
przeciętnie 15"/o; Nieco częściej niż przeciętnie występowały natomiast 
ziemie pod uprawą jęczmienia (7,4-8,2% w pow.' północnych przy prze
ciętnej w Królestwie 7 ,2%) z wyjątkiem powiatów południowych. Ph>sa 
niemal nie zasiewano, występuje natomiast dość czę�to soczewica. Brak 
było zupełnie buraków cukrowycb•6. 

· · 

W porównaniu z Królestwem ziemniaki w gub. suwalskiej zajmowafy 
również niewielką część ,ziemi uprawnej. Najczęściej spotykany W pQ:. 
wiatach Królestwa odsetek ziem kartoflanych wynosił 15-'-20"/., występ(>
W"dła także pewna lic.zba powiatów, gdzie wynosiły one około 25%. W p0w. 
auguśfowskirn 13 na 100 ha zajętych było pod uprawę ziemniaków, w po
zostałych sześciu powiatach - zaledwie 6�10 ha'"'. Według ,;Słownik 

' . . . 

="' Słownik geograficzny ... , o.c. , '
" S.R.K.K., str. 316-319. 
" S.R.K.K., str. 31�20, 324---326, 330 i 336, 
� Tamiel str. 333-334. 
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geograficznego" warzywa uprawiali głównie Filiponi i Żydzi w pobliżu 
miast. 

' 

We wszystkich kolejnych ważniejszych uprawach gub. suwalska osią
gała niższe od przeciętnych plony, niekiedy najniższe w Królestwie. 

Wsk�nik� średniego ur_odzaju27 

Ziemniaków Zbóż - I Królestwo / Królestwo 
Okres SuwalSz- Suwalsz-

czyzna czyzna 

1874-: 1883 j 5,1 '5,2 4,9 I 4,8 
1883- 1893 4,8 5,3 4,9 4,9 

·w Jatach 1874-1893 różnice nie są jeszcze duże, w jednym wypadku 
nawet na korzyść gub. suwalskiej. Jednak nawet w tym okresie widoczne 
są zmiany: stagnacja bądź regres na Suwals:Zceyźnie, stopniowy postęp 
w Królestwie (dane dla Królestwa są średnie; ważą na nich również 
wskaźniki gnb. suwa!Skiej). Na począt_ku XX w. rozbieżności się pogłę
biają. 

W-skafniki średniego_ urodzaju28 ·1 1904 - 1906 j 1907 

Gub -- sllW. I K�ólestwo ) G�b Suw. I Królestwo 

Żyto ozime 5 5,3 3,8 5,6 
" jare 4,2 4,1 

Pszenica ozima 5,6 ' 6,� 4�-9 5,3 
" jara 4,5 5,7 

Jęczmień 5,4 6,1 
Owies 4,6 4,8 
Gróch 4,6 4,1 · -
Ziemniaki 3,9 4,7 

Jedynie plony grochu i jarego żyta przewyższają przeciętne w Kró
lestwie. O ile ziemie Suwa!Szczyzny są istotnie „grochowe", to wskaźnik 
dla żyta jarego należałoby potwierdzić wysokością plonów w innych la
tach. 

W ciągu całego omawianego w niniejszym opracowaniu okresu w Kró
lestwie nastąpił wzrost urodzajów poszczególnych zbóż i innych roślin. 
Wzrost taki możemy obserwować także w gub. suwa!Skiej, jednak w dużo 
mniejszym stopniu. Dotyczy to żyta, pszenicy, nawet rozpowszechnionego 
w północnych powiatacJ;i jęczmienia. Jesteśmy skłonni sformułować tezę, 
że niekorzystna sytuacja gub. suwa!Skiej w_ dziedzinie wydajności w rol-

" T. w.s.K., t. XIIi. 
28 T.W.S.K., o.c. 
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nictwie nie zależała od jakości gleby. Pierwszym na to dowodem jest omó
wiona poprzednio wysoka jakość gleby, przy czym jeszcze raz zwracamy 
uwagę na fakt, że bielice są klasyfikowane jako gleby dobre, jeśli są ra
cjonalnie i umiejętnie uprawiane. Drugim dowodem są obliczane dla 
1871 r. wskaźniki wydajności, które wskazują, że gub. suwalska miała 
pierwsze lub jedno z pierwszych miejsc Królestwa. Dotyczy to ps7.enicy 
jarej i ozimej, żyta, owsa, jęczmienia i ziemniaków29• Ponieważ dane, 
o których mowa, oparte są na nieco innych metodach przeliczeń niż dane 
Warszawskiego Komitetu Statystycznego, dla pewności nie będziemy ich 
porównywać bezpośrednio z okresem 1904-1906; są one jednak i tak· wy
mowne. Siłę tego dowodu może nieco osłabić !akt, że wzięto t]l okres je<).c 
nego roku, a nie przeciętną za kilka lat, która eliminuje wahania między 
lalami „złymi" i „dobrymi". Nie sądzimy jednak, by niezależnie od tego; 
czy 1871 r. był rokiem urodzajnym czy nie - różnice rejponalńe wystąpiłY 
aż tak silnie, żeby w jednym roku spowodować wybicie się gub .. suv.;al
skiej :na czołowe miejsce pod względem wysokości plonów. Dlatego .. t�, 
rozwijając dalej naszą tezę, sądzimy, że główną przyczyną d_egradacji·Su
wal.s:z;czyzny jest jej stagnacja przy jednoczesnym póstępie agroteclmicz
nym w Królestwie. To prawda, że .postęp ten ograniczony był" do pewnego 
terytorium i bynajmniej nie ogarniał wszystkich ziem. Prawda również, 
ze w porównaniu z rozwojem Europy Zachodniej lub chociażby Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego był on niewielki. Jednak .tym bardziej odczuwal'
ny jest bezwład gub. suwalskiej, który musi być wynikiem braku elęmen
tarnych umiejętności uprawy ziemi. W ·czasie kiedy prymitywizm metod 
charakteryzował całe Królestwo, gub. suwalska osiągała przodujące rezul
taty, kiedy jednak w w)'niku kapitalistycznych przemian zaczął się po
stęp agrotechniczny, Suwalszczyzna zeszła .na najniższe pozycje, mimo ko
reystnych warunków naturalnych. 

Rezultatem niskiej produkcyjności ziemi. w gub. suwalskiej była niska 
jej wartość i niska dochodowość. Oszacowanie wartości według poszczegól
nych użytków, tj. oddzielnie ziemi ornej, łąk, pastwisk itd., wykazało, źe 
obie te kategorie, tj. wartość ziemi w rublach i przeciętny dochód z ha 
w rublach, w gub. suwalskiej są najniższe na prawie wseystkich katego
riach ziem z wyjątkiem łąk. W szacunku łąk i pastwisk gub. suwalska nie 
zajęła ostatniego miejsca, jednak w stosunku do przeciętnej w Królestwie 
osiągała zaledwie 70-'-80%. Wartość całej ziemi (przeciętna 1 ha) w gub. 
suwalskiefosiągała 74% wartości ziemi Królestwa, dochód za- 59%3•. N!i 
cenę ziemi wpływają okoliczności zewnętrzne (np. budowa linii kolejowej), 
a na omawianym terenie nie działo się nic, co mogłoby spowodować wzrost 
ceny. Wręcz przeciwnię, gubernia znajdowała się w kłopotliwym położe-
----·--

„ W. Z a ł ę s k !, statystyka porównawcza Królestwa Polskiego, Warszawa 1876, 
str. llS-119. 

" T.W.S.K., t. XXIV. 
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niu geograficznym, izolującym ją od wpływu takich okoliczności. Wartość 
więc może być obniżona na skutek nieprzychylnego układu warunków,
jednak przeciętne dochody z jednostki ziemi świadczą o stopniu i meto
dach jej zagospodarowania. 

Powptaje wobe� tiago pytanie: może nie rolnictwo, ale inne dziedziny 
były podstawą gospodarowania w gub. suwalskiej i w nich naleźy szukać 
jej' rozwoju? Z tabelki na str. 296 widzimy, że Suwalszczyzna posiadała
stosunkowo wysoki procent łąk i pastwisk w porównaniu z danymi dla 
całego Królestwa. Jednocześnie jednak widzimy, że znaczenie ich maleje 
(gdy tymczasem :tośnie znaczenie ziemi ornej), a nie przypu.Szczamy, by 
właściciele ziemi postępowali wbrew swoim interesom i porzucali najlep
sze sposoby wykorzystania ziemi. Po drugie, duży procent łąk i pastwisk 
bynajmniej nie oznaczał dobrze rozwiniętej hodowli. Przeciętna ilość li.o
ni na 1 km• w Królestwie wynosiła 12,6 (około 1909 r.). W tym c:r.asie 
w gub. suwalskiej wskaźnik ten kształtował się następująco: pow. wyłko
wyski - 12,5, sejneński - 7, augustowski - 5,6, cztery pozostałe - od 
8 do 10. Ilość\ bydła rogatego na 1 km• w gub. suwalskiej we wszystkich 
powiatach był!' n a j n i ż  s z a. ·W Królestwie dominowały powiaty posia
dające 20-25 sztuk na 1 km', dużo było powiatów mających pawyżej 25 
sztuk bydła. W gub. suwalskiej jedynym wyjątkiem był znowu pow. wył
kowyski (17/km•j, inne miały od 8 do 12 sztuk. Przy przeliczeniu ilości by
dła na 1000 mieszkańców, co jest również przybliżonym obrazem rozwoju 
hodowli, sytuacja Suwalszczyzny, bardzo słabo zaludnionej, jest dużo ko
rzystniejsza. W Królestwie przeważały powiaty, gdzie było 220 i więcej 
sztuk bydła ria 1000 mieszkańców. W gub. suwalskiej powiaty: wyłkowy
ski _: 258, władysławowskl - 253, sejneński 217, augustowski -.190, 
marlampolski - 176, kalwaryjski - 167, suwalski--, 163. Pod względem 
hodowli trzody chlewnej sytuacja gub. suwalskiej była bardzo zróżnico
wana. Więcej, niż wynosi!a przeciętna, miał jej pow. wyłkowyski, nieco 
niżej, ale utrzymując wysoki wskaźnik powiatY władysławowski, ma" 
riampolski oraz kalwaryjski. Powiaty południowe miały znikomą ·ilość 
trzody chlewnej. Pod względem hodowli owiec, nie wymagających dużych 
nakładów robocizny; gub. suwalska st'ała na 6 miejscu w Królestwie31. 

Powyższe dane dowodzą, że tereny wypasowe też nie były wykorzy
stane. Warto zaznaczyć, że pod pastwiskami rozumie się racjonalnie i cec 
Iowo zagospodarowane tereny, tych zaś było w Królestwie mało .. Jeszcze 
mnieJ w gub. suwalskiej, tak że w praktyce możemy mówić po prostu 
o łąkach.

Braku rozwiniętego rolnictwa i bardziej rozwiniętej hodowli nie moż
na też tłumaczyć dużym zalesieniem . •  Jedynie 3 powiaty w guberni po
siadały =aczny odsętek teren()w zalesionych (por. st!'· )4) - augustow-. ,., ·:"---.. 

31 S.R.K.K„ str. 370-408. 
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ski, sejneński i mariampolski, same zaś lasy nie były właściwie wykorzy
stywane. Wykazany •już stopień zalesienia nie jest równoznaczny z tak 
zwaną „lesistością". Jest to termin ścisły, oznaczający stosunek produk
tywnej przestrzeni lasu do ogółu powierzchni. Faktyczna „lesistość" gu
berni - niestety, niemożliwa do obliczenia - byłaby znacznie mniejsza. 
Z. jednej strony obserwujemy niewykorzystywanie przestrzeni leśnej 
i wiele terenów zalesionych, które w praktyce są nieużytkami (zagadnie
nie rozproszenia i położenia drzewostanu itd.), z drugiej zaś - rabunkową 
gospodarkę, polegającą przede wszystkim na nieograniczonym .grabieniu 
ściółki i wypasie inwentarza. W prowadzeniu gospodarstwa leśnego prze
jawiały się błędy i wadliwe instrukcje, nie zapobiegające - wbrew swoim 
założeniom - gospodarce plądrującej32. 

Lasy gub. suwalskiej były w głównej mierze własnością skarbową. 
Stosunkowo duży odsetek lasów dominialnych (około 40"/o) występował 
w pow. sejneńSkim i władysławowskim. Chłopi byli właścicielami lasów 
w powjatach augustowskim i sejneńskim (posiadali tam 5 i 6 tys. ha lasu, 
co dawało 9'% powierzchni zalesionej). Poza tym przestrzenie leśne w ni� 
wielkim procencie należały do dóbr donacyjnych i do miast33• 

I wreszcie - rybołóstwo. Gub. suwalska, szczególnie w południowych 
powiatach, miała obfitość· wód i pod względem ,·,produkcji" rybnej stała 
wysoko. Interesujący jednak jest fakt, że swoje czołowe miejsce dzieliła 
z gub'.'płocką i z ubogą w większe przestrzenie wodne gub. kaliską. Miała 
ona bowiem przy obfitości wód najniniejszą ilość wód zagospodarowa
nych34. Ogólna ocena gospodarki roślinno-zwierŻęcej guberni suwalskiej 
szłab)" w kieruńku wniosku, że mamy do czynienia z prymitywnym. kil· 
rzyst�niem z obfitych bogactw ziemi przy minimalnym nakładzie pracy 
i kapitału. Jest to typowa gospodarka ekstensyWha, być może częściowo 
wynikająca z korzystniejszych warunków naforafnych; które stwarzały 
pomyślne szanse rozwoju. W omawianym okresie szanse te nie były jed
nak wykorzystywane. · _" . . · . ' . 

Interesujące wnioski nasuwa prześledzenie struktury własności w gub. 
suwalskiej i porównanie jej ze struktUrą własności w innych guberniach. 
Iiustruje to tablicą II. Mankamentem zamieszczonych w niej danych jest 
to, że Komitet Statystyczny wprowadził do niej zwykłą średnią dla guber� 
ni, gdy tymczasem nie odpowiada ona zjawiskom typowym, najczęściej się 
powtarzającym. Przęprowadzona dla 1894 r. (jedyna zresztą możliwa) pró
ba skorygowania średniej wykazała duże różnice: dominanta własności 
chłopskiej w gub. suwalskiej wynosiła 56"/o, własności folwarcznej - tyl
ko 16%. Ponieważ jednak nie· możemy przeprowadzić takiego obliczenia 

32 S.R.K.K., str. 432, 434, 439 . • 33 Tamże, str. 347. 
" S.R.K.K., str. 423-424. 
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dla innych lat i innych kategorii własności, wobec tego ograniczymy się do 
średniej, oblicwnej przez Komitet. 

Widzimy po pierwsze, że własnością chłopów w gub. suwalskiej było 
więcej ziemi niż na pozostałych terenach. Stosunkowo niewiele było wiel
kich posiadłości ziemiańskich, w niektórych powiatach (głównie zalesio
nych) więkswść terenów stanowiła własność skarbową, przede wszystkim 
lasy. Ziemie drobnoszlacheckie należą.ły do wYjątków, występują one tyl
ko w gminie Łabno (19% ziem) pow. augustowskiego. Widzimy tu zwią
zek z ćharakterem gub. łomżyńskiej, w której schłopiała szlachta była naj-

Gubernie 

Kaliska 
Kielecka
Lubelska 
Łomżyńska 
}?iotrkowska 
Płocka 
Radomska 
Siedlecka 
W ars z.a wska 
SuwalSka 

Tabliea II. Struktura własności 

chłopskiej 

1 

42 
44
45
29
47 

·33 
47
29
42 
55 

miast 
i osad 

2 

3,3
4,0 
4,6
3,5 
�� 
2,5 
4,7 
3,7 
3,0 
3,5 

drobnej 
szlachty 

0,1
0,2 
0,6 

33
1,5 

16 
0,1 

36 
= 

2,6_ 
.0,4 

folwarków skarbu 

• 5 

53 I,7 
43 9 
46 1,7 
22 0,2
42 o'ł,6 

.46 2,7 
40 7,5 
30 O,l 
46 3,8
22,5 18 

liczniejszą warstwą wśród posiadaczy zieinskich i -.,.. jak się wydaje .� 

wśród ogółu ludności. Ziemia miast i osad była również kategorią rzadką; 
występuje .. ona w gminach PietropawłoW!!k (pow. augustowski), Wiszty
niec (pow. wyłkowyski), Łoźd.zieje. (pow. sejneński), Wiżajny, Przerośl 
i FilipóW: (pow . .suwalski). Wynrlenione nazwy gmin pokrywają się z osa
dami, posj.adającynrl ziemię. Należy rozumieć to w ten sposób, że nalężała 
ona dÓ ludności zamieszkałej w wymienionych miejscowościachinie byłą 
administrowana przez władze lokalne w imieniu „gminy". Włas11.ość gmin� 
na na ziemiach polskieh już praktycznie nie istniała. 

Własność ch1op$ka w skali Królestwa w okresie 1894-1909 powiększy
ła się, głównie kosztem własności folwarcznej. Natomiast obserwujemy 
korelację odwrotną . między rozwojem własności drobnoszlacheckiej" 
i wzrostem własności chłopskiej: mamy na myśli &laby wzrost odsetka· zie
mi chłopskiej w guberniach płockiej i łomżyńskiej (cian<i (iia guJ:i. sied:Mc-

• 
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lrlej za 1909 r. wymagałyby bliższej analizy krytycznej, nie wydają się 
bowiem prawdopodobne). Do t�h dwu guberni można dołączyć Suwalsz
czyznę. W dalszej części postaramy się rozwinąć z kolei zagadnienie struk
tury własności chłopskiej, sygnalizujemy jednak, że gub. suwalska miała 
najliczniejszą grupę więkśzych gospodarstw włościańskich. Zmierzamy do 
tego, że struktura społeczna sąsiadujących ze sobą 3 guberni mazowiecko
podlask:ich była zbliżona. Powstaje więc pytanie, czy ludność gub. suwal
skiej, traktowana w oficjalnych dokumentach jako chłopstwó, nie stanowi 
w duźej mierze tej samej kategorii drobnej, zdeklasowanej szlachty, która 

Tablica !II. Struktu'ra własności 

1909 r. T.W.SJL XXXIX 
______ _ Wzrost lub spadęk 

�� ziemi 

-:;:P.ki�j-1 · mia� 
>i osad 

i I 2 

56 2,2 
52 3,2 
53 2.5 
30 2,1 
52 3,8 
36 1,6 
54 3.8 
47 3,5 
47,5 1,0 

2,0 

drobnej 
szlachty 

3 

0,1 
0,2 

38 
O,l 

15,5 

13 
2,;3 
0,4 

J folwar�ów I skarbu 
·

--;

I 
chłopskjej ,� fo1warcznej 

4 
··· -+1 --5-

i 
36 1.7 i · + 14 r _ 17 
.31 
39 
15 

i 32 
41.5 

I :

4
9

o

1 

5 I ' 
16 . 

I �l I : � 
6 
2.7 
6 

1,7 
4,1 

+ 5 
+ 3 
+ 7 
+ 18 
+ 5 

-12 
- 9 

7 
-10 

9 
1 
7 
6 

tak licznie występuje w gub. płockiej i łomżyńskiej. Przypuszczenie takie 
wydaje się ryzykowne, gdyż trudno sobie wyobrazić powód, dla którego 
władze miałyby odmawiać klejnotu - i naz.Wy drobnej szlachcie gub. 
suwalskiej, skoro wyodrębniają tę kategorię w guberni położonej o mie
dzę. Podajemy tu pewną sugestię: ·jeżeli hipoteza nasza o szlacheckim po
chodzeniu chłopl!tWa gub. suwals�ef jest Śh!sma, wtedy fakt nieużywa
nia terminologii „drobna sZlachta" można by wiązać :Z zagadnieniami na
rodowościowymi. Być Jnoże, tradycje szlachectwa utrzymane zost�ły 
w odniesieniu do .ludności IJ'olskiej, a odmówiono ich Litwinom.· Są to 
wszakże bardzo_ wątpliwe .hipotezy, które formułujemy jedynie w eelu za-' 
31gnalizowariia próblemu i ZWrócenia. uwagi n_a celowość podjęcia .badań. 

Plir prat'lliqłciwego abraz11 cstruktury własnośCi 1 śytuacji gospodarki 
rolnej ważny je"St problem bezrólnośd wśród Judności v.-"iejskiej. W pra
.:;ach:War.sziiwskiego Ko);nitetu StatyStycznego zawarte są d!\ne na :ten te-
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mat (częściowo nawet w liczbach względnych), niewiele jednak można 
z nich wyciągnąć. Przede wszystkim musieliśmy zrezygnować z porówny
wania średnich dla poszczególnych guberni, a nawet powiatów, gdyż 
w tym wypadku szczególnie mocno zacierają on.e wewnętrzne zróżnicowa
nie i nie dają wiele materiału. Można jedynie zaznaczyć, że gub. suwalska 
należała do terenów, na których występuje· wśród ludności wiejskiej 
mniejszy odsetek bezrolnych. Po drugie, do bezrolnych zaliczano wszyst
kich mieszkańców wsi (i osad zaliczonych do wsi), dlatego dane są zwięk
szone w stosunku do faktycznej liczby bezrolnych wśród chłopstwa. 

Tablica IV . 

do 6mórg 6-fó mtrg powqi.ej 15 mórg 

- KlrieaflłOPdsk!B. ·•· R Gub. Suwrxl8*a. 
Y. W.$}(. U!K . 

ProcentoWy udział gtospOdarstw chłopskich w gub. suwalskiej 
i na terenie Królestwa P-0Iskiego w latach 1900--03 

Wykorzystując te dane ograniczyliśmy się·do sporządzenia tablicy ko-: 
relacji między strukturą własności a procentem be;o;rolnych. W rezultacie 
jednak otrzytnaliśmy duże rozproszenie i brak prawidłowości, rezygnuje
my więc z publikacji tablicy. Możemy stwierdzić na jej podstawie, że do
minanta dla 92 gmin gub. suwalskiej wynosi lll'/o bezrolnych, Brak jest
prawidłowości terytorialnej - duże zróżnicowanie występuje wewnątrz 
powiatów. Wprawdzie wyjątkowe wypadki dużej bezrolności (35-50"/o) 
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występują w tych gminach, gdzie większa część ziemi należy do folwar
ków, jednak na tym kończy się korelacja. Brak również korelacji między 
ilością bezrolnych a posiadłościami skarbowymi. Ponadto 'vystępują gmi
ny niemal całkowicie „chłopskie'', tj. z ziemią tylko w posiadaniu chłop
skiln, w których je� znaczniejszy odsetek bezrolnych (np. K wieciszki -
22'/o, Sziłgale - 14'/o), co oznaczałoby, że chłopi także korzystali z pracy 
najeronej35• 

Bliższe badania wśród bezrolnej ludności wiejskiej, przeprowadzone 
przez Komitet Statystyczny, według stanu z 1Ś91 r. dowodzą, że 44'% bez
rolnych stanowili robotnicy dniówkowi (nie wiemy jednak, czy zatrudnie
ni w rolnictwie, czy też przy różnych innych pracach, jak roboty drogo
we, leśne, służba domowa itp.), 40% robotnicy folwarczni, 7°/o - robotni
cy na ziemiach chłopskich, 4°/o - rzemieślnicy36• I te dane nie .są więc za
do"':'alające, brak bowiem dokładniejszego określenia dwóch najliczniej
szych grup. Na uwagę zasługuje za to fakt, że odsetek bezrolnych, zatrud
nionych u chłopów,. w gub. suwalskiej był dużo wyższy niż w innych gu
berniach Królestwa, wynosił on bowiem w gub. łomżyńskiej 4•/o, w gub. 
siedleckiej - 3"/o, w pozostałych 1-2'/o (z wyjątkiem gub. kielecldej, 
gdzie robotnicy chłopscy nie występują). Jak z tego v<.-ynika, północno
wschodnie tereny Królestwa Polskiego wyróżniają się specyficznym cha
rakterem własności chłopskiej. 

• 

• • 

Na podstawie materiałów Komitetu Statystycznego i po uzupełnieniu 
ich danymi z licznych publikacji z zakresu historii wsi, możliwe jest dość 
gruntowne przebadanie ekonomiki poszczególnych typów własności rol
nej. Szczególnie bogaty - jakkolwiek wymagający dużego wkładu pracy 
nad oceną i opracowaniem - jest materiał dotyczący gospodarki chłop
skiej. W tym miejscu pragniemy jedynie zasygnalizować pewne problemy 
i przeprowadzić najbardziej ogólne porównania, zdając sobie sprawę z po
wierzchowności takiej analizy. Ekonomika rolnictwa zasługuje na osobne 
i obszerne opracowanie, przekraczające ramy, które zakreśliliśmy dla ni
niejszego zarysu. 

W rozważaniach skupimy się głównie na własności chłopskiej i folwar· 
cznej. Własność miast i osad w gub. suwalskiej jesteśmy skłonni trakto
wać jako typ własności chłopskiej, nie sumujemy jednak danych, gdyż 
skomplikowałoby to znacznie pracę, nie dając jakichś widocznych korzyś
ci. Własność drobnoszlache.cka występowała rzadko, możemy ją więc rów
nież pominąć. Przypominamy nato.miast naszą sugestię, ze chłopską włas
ność litewską na Suwalszczyźnie można by zaliczyć do tej samej kategorii, 

" T.W.S.K., t. XV. 
" T.W.S.K .• t. XIV. 
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co własność schłopiałej szlachty w gub. łomżyńskiej. Wreszcie własność 
skarbowa, .zajmująca w gub. suwalskiej stosunkowo duźe przestrzenie, 
obejmowała - podobnie jak w całym Królestwie - prawie wyłącznie 
lasy. 

Pierwsze porównanie własności chłopsldej i ziemiańskiej w skali Kró
lestwa wykazuje, że na ziemiach włościańskich był większy procent grun
tów ornych i łąk niż na ziemiach szlacheckich37. W gub. suwalskiej przed
stawia się to następująco: 

Rok 1891 -: Podział gruntów w pasz.cz. grupach własności-38 w 0/o 
Ziemia orna f,nkj i . 

Po"l.viaty folw&-ki chłopi I folwarki chłopi 

Augustowski 44 61 18 30 

Kalwaryjski 51 67 24 29 

Mari.am.polski 52 78 I 16 19· 

Sejneński 4-0 69 I 18 21 

Suwalski 54 72 26 22 

Władysławowski 36 70 I 17 I 28 
Wyłkowyskl 70 71 19. 27 
C" ·--.---•- I 

Sytuacja w gub. suwalskiej była więc analogiczna .do sytuacji Króle
stwa. Również podobnie, jak w całym Królestwie występowała różnica 
w wysokości plonów na korzyść folwarków39• 

Z faktu, że własność chłopska obejmowała więcej łąk niż folwarki 
(w stosunku do całej ziemi), wynikały proporcje w hodowli. Na 1 dziesię
cinę (1,1 ha) ziemi chłopskiej wypadało w 1899 r.'°: 

Królestwo Gub. suwalska 

Koni IO folw. 20 chłopi 10 folw. 18 chłopi 
Bydła rogatego 19 " 46 „ 22 " 22 

Owiec 66 " 16 31 " 35 

Trzody chlewnej 6 " 19 13 " 24 

Różnice są jednak większe w Królestwie niż na Suwalszczyźnie Wyją
tek stanowią owce, których w gub. suwalskiej więcej hodowali chłopi niż 
ziemiaństwo, gdy tymczasem w innych guberniach przede wszystkim ho
dowało je ziemiańStwo. Poza tym widzimy równowagę w ilości bydła 
(w gub. suwalskiej). Rozpowszechnienie hodowli takich czy innych gatun
ków wynikało zapewne z tradycji poszczególnych regionów, gdyż na ogół 

s7 -s.R.K.K., str� 292. 
33 T.W.S.K„ t. IV. 
"' T.W.S.K„ t. :XXIV. 
" T. W.S.K„ t. XVIII. 
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w tych samych gminach występuje maksymalne nagromadzenie sztuk na 
1 dziesięcinę zarówno w folwarkach, jak i u chłopów. Tak np. maksymal
ne wskaźniki dla powiatów mają wsie i folwarki: Udromin (pow. kalwa� 
ryjski ··- owce, trzoda), Swiatoszyn (pow. władysławowski), Szczebro Ol
szanka (pow. augustowski - bydło). Największe rozpowszechnienie ho
dowli obserwujemy w powiatach północnych, szczególnie w wyłkowyskim 
i kalwaryjskim. Odnosi się to do ziemiaństwa i do chłopów. 

Jak podkreślają wszystkie opracowania, osobliwością gub. suwalskiej 
była przewaga dużych gospodarstw chłopskich. Wydaje się, że mogło to 
być przyczyną niewielkiego tylko zwiększania się areału posiadłości chłop
skich w ciągu 20 ostatnich lat XIX w. w porównaniu z innymi gubernia
mi. Pod tym względem Suwalszczyzna stała na 8 miejscu w Królestwie41• 

Str uktura własności chłopskiej w 1900 r.42 

··--··--··--··--··------·-.-··---··---·�--� •... Gos!':_do _1,5 ha_�:1_..JŁ_- 8 ha_ __ 1 _____i:c>wyżej_S_ _lla __ 

I : . ' 
'1� ogóln. 1

.

% wzrostu % ogól:n.! % wzrcstu 'I,% og61n,'1·
. 

% wzrostu 
ilości w pprówn. jlości : w porówn. fości l w poró\\o'11. 

g osp. z 1889 r. I gosp. I z 1889 r. , gosp. \ z 1889 r. 

Królestwo 
Gub. suwalska :: I =i� ··- :�--1-�:: -,-... :��T·���!�-

--'---

Widzimy silny proces zwiększania się ilości gospodarstw średnich 
w gub. suwalskiej, jednocześnie jednak udział ich w ogólnej liczbie go
spodarstw jest nieznaczny. Zanikanie gospodarstw najdrobniejszych, jak 
się wydaje, przyśpieszała emigracja zarobkowa i zahamowanie przez nią. 
działów ziemi. Różnice pomiędzy Suwalszczyzną a całym Królestwem 
obrazowo przedstawi wykres dla lat 1900-1903 (Tablica IV). 

Idąc za A. J e z i e r s k i m, który podjął próbę rozwiązania zagadnie
nia rozwarstwienia wsi przy pomocy metod statystycznych" i postępując 
przyjętą przez niego metodą, obliczyliśmy wskaźnik koncentracji dla gub, 
suwalskiej. Wynosi on 0,55 w 1904 r. wobec przeciętnej - obliczonej dla 
Królestwa przez A. Jezierskiego 0,43. Trzeba jednak zaznaczyć, że go
spodarstwa dzieliliśmy na większą ilość grup, niż to robił A. Jezierski. 
Z badań naszych wynika, że dla gub. warszawskiej wskaźnik wynosi 0,'70, 
który w porównaniu ze wskaźnikanli A. Jezierskiego jest bardzo wysoki; 
tylko Prusy Zachodnie według obliczeń tegoż autora miały O, 78, inne częś· 
ci dawnych ziem polskich w zaborze pruskim wykazywały 0,64-0,69. Pra
ce Warszawskiego Konlitetu Statystycznego pozwalają na przeprowadze-

41 S. Ko s z u t  ski, Rozwój ekonomiczny ...• o.e.t str. 341. 
" T.W.S.K., t. X.XIV. . 
4:1 A. Je ziers ki, Próba analizy statystycznej rozwarstw ien ia wsi na ziemiach 

polskich na p oczątku XX wieku, „Roczniki Dziejów S połecznych i Gos podarczych",,., 
1958, t. XX. 
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308 E. KACZYŃSKA 

nie dokładnych badań dla poszczególnych powiatów i nawet gmin. A. Je
zierski pokazywał metodę postępowania, dlatego ograniczał się do danych 
najogólniejszych, my zaś chcemy zwrócić uwagę na potrzebę dalszych, do
kładniejszych przeliczeń. Są one bardzo pracochłonne i należałoby po
święcić im specjalne opracowanie. Porównanie gub. warszawskiej i suwal
skije, oparte na jednakowej podstawie obliczeń, wskazuje na słabe za
awansowanie gub. suwalskiej w procesie rozwarstwienia. :Nie jest to 
sprzeczne z dotyczącymi stwierdzeniami, że gubernia ta miała najwięksUJ 
ilość dużych gospodarstw. Wynikało to z odmiennego ukształtowania się 
stosunków własnościowych i nie było wynikiem procesu kapitalistycznej 
koncentracji ziemi. 

Najwięcej gospodarstw karłowatych (według dany.eh Komitetu Sta
tystycznego) znajdowało się w pow. wyłkowyskim (gminy Wyłkowyszki, 
Kibarty i inne), w Swiatoszynie i Gielguniszkach (pow. władysławowski), 
Nadniemaniu (pow. kalwaryjski) i Kadaryszkach (pow. suwalski). Są to 
wszystko tereny północne gub. suwalskiej. Powyżej 80% gospodarstw 
większych (ponad 8 ha) znajdowało się w 6 gminach powiatu władysła
wowskiego, w Chlebiszkach i Szumsku w pow. mariampolskim oraz w Wi
żajnach i Pawłówce w pow. suwalskim. 

Wzrost gospodarstw najmniejszych, śret;lnio duży w gub. suwalskiej, 
daje się zauważyć tylko w 14 (na 92) gminach, przy czym największy był 
on w Filipowie i BaJwierzyszkach (pow. suwalski). Zmniejszanie się od
setka gospodarstw średnich obserwujemy w 14 gminach powiatów północ
nych. Jednocześnie w 22 gminach guberni następowało zmniejszanie się 
odsetka gospodarstw dużych. Sytuacja jest więc skomplikowana i wyma
maga dokładnej analizy na podstawie szczegółowych danych dla gmin. 
Być może, ze w wyniku takiej analizy otrzymamy obraz procesu „śred
niaczenia" - a nie rozwarstwienia wsi ... 

Analizę struktury własności można by uzupełnić przez zbadanie po
szczególnych kategorii gospodarstw pod względem ilości inwentarza ży
wego. W porównaniu z Królestwem stan pogłowia na 1 gospodarstwo był 
niski w grupie gospodarstw karłowatych (określamy tym terminem umow
nie gospodarstwa do 1,5 ha), jednak i tu jest duże zróżnicowanie na tere
nie całej guberni. Dużo koni mają gospodarstwa w grupach 1,5 - 8 ha 
i powyżej 8 ha. W stanie pogłowia (konie i bydło) w gub. suwalskiej wy
stępują większe różnice między gospodarstwami drobnymi i większymi, 
niż można to zaobserwować w Królestwie. Dużo większy niż w Królestwie 
odsetek gospodarstw karłowatych stanowiły gospodarstwa całkowicie po
zbawione koni i bydła, odwrotna sytuacja występuje natomiast przy po
równywaniu gospodarstw większych, które w guberni tylko wyjątkowo 
były pozbawione inwentarza. Nasuwa się przypuszczenie - o ile na pod
stawie zbyt jeszcze ogólnej analizy. można formułować podobne hipote-
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zy - że na terenie guberni zarysowuje się zróżnicowanie poszczególnych 
terenów: gminy północne, litewskie, wYkazują prawdopodobnie silniejsze 
tendencje do rozwarstwienia. Może to być związane z "-ybudowaniem linii 
kolejowej, która przecinała na północy gub. suwalską, albo może się tłu
maczyć silnymi związkami handlowYmi z terenami pruskimi (handel arty
kułami rolnymi). 

Przytaczaliśmy już dane, z których wynikało, że w gub. suwalskiej sto
sunkowo duży procent bezrolnych zatrudniały gospodarstwa chłopskie. 
Z ogólnej liczby robotników chłopskich w Królest\\ie, oszacowanej na 
18 400, w gub. suwalskiej znajdowało zatrudnienie prawie 5 tys. Szczegól
nie dużo robotników tej kategorii pracowało w pow. mariampolskim i kal
waryjskim'"'. Folwarki zatrudniały przeważnie robotników z rodzinami, 
ponieważ mogły ich zaopatrzyć we własne produkty lub nawet w ziemię; 
w gospodarstwach chłopskich spotyka się na ogół kawalerów, pracujących 
za dniówkę. Duża ilość gospodarstw chłopskich, które korzystały z robociz
ny najemnej, słabe zaludnienie i, co najważniejsze, silna emigracja zarob
kowa wytworzyły charakterystyczną sytuację, jeśli chodzi o płace dla ro
botników rolnych. Mianowicie we wszystkich kolejnych danych, porównu
jących płacę sezonową bądź płacę i koszty utrzymania itd., gub. suwalska 
osiągała zawsze pierwsze miejsce w Królestwie pod względem ich wyso
kości. W 1891 r. uszeregowanie powiatów (na ogólną liczbę w Królestwie 
84) według wysokości stawek przyniosło następujące rezultaty-W: 1 - pow. 
będziński, 2 - warszawski, 3 łódzki, 4 - wyłkowyski, 5 -· łomżyński, 
6 - władysławowski, 7 ostrowski, 8 - mariampolski, 14 - kalwaryj-
ski, 17 sejneński, 21 suwalski, 44 - augustowski. Pod względem 
wartości pieniężnej ordynarii powiaty władysławowski, mariampolski, 
wYłkowyski i kalwaryjski osiągały 4 pierwsze miejsca, pow. sejneński 
miał 22 miejsee, augustowski zaś pozostawał daleko. w tyle za innymi po
wiatami. Nasuwają się tu dwa spostrzeżenia: 1) pod względem wysokości 
płac powiaty gub. suwalskiej ustępowały tylko najbardziej uprzemysło
wionym powiatom Królestwa, w których silna konkurencja przemysłu fa
brycznego na rynku siły roboczej i wysokie płace w wielkich zakładach 
(szczególnie hutniczych w pow. będzińskim) wpływały dodatnio na ceny 
siły roboczej; 2) powiaty północne gub. suwalskiej były pod tym wzglę
dem bardziej zaawansowane niż powiaty południowe (augustowski, część 
sejneńskiego i część suwalskiego), jednak brak kolei i czynników jedno
czących gubernię wewnętrznie nie pozwalał na ujednolicanie się plac w ca
łej Suwalszczyźnie. 

Pod względem rozwoju przemysłu gub. suwalska zajmowała ostatnie 
miejsce w Królestwie. Liczba zakładów, klasyfikowanych przez źródła 

44 T.W.S.K., t. XIV. 
" T.W,$.K„ t. IX i XX. 
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oficjalne do przemysłu fabrycznego, jest zupełnie niewiarygodna, dlatego 
pomijamy statystykę ilości przedsiębiorstw. Liczba robotników wzrosła 
'.vprawdzie z około 1 00 w latach siedemdziesiątych do około 2000 na po
ezątku XX 'l'Vieku, stanowili oni jednak ułamek procenta w stosunku do 
ogólnej liczby robotników przemysłowych Królestwa..,, Około 1870 r. pro
dukcja przemysłowa ograniczała się do wyrobu wódki, piwa i wina. W su
mie było około 170 wytwórni alkoholu (w tym 47 browarów w pow. kal
waryjskim), a o ich rozmiarach świadczy fakt, że jedna tego rodzaju „fa
bryka" zatrudniała maksymalnie 5 robotników. Do fabryk zaliczano na
wet takie wytwórnie, gdzie pracował jeden cz!ov.iek, prawdopodobnie 
właścicieJ47. Poza wymienioną gałęzią spotykamy 1 odlewnię żelaza w pow. 
suwalskim, zatrudniającą 18  robotników, 1 z 1.6 rob.otnikarni w pow. wył
kowyskim, jedną fabrykę płócienną (10 robotników) i 3 drobne zakłady 
żelazne i miedziane, zatrudniające do 4 robotników. 

W 1895 r. zanotowano· już nowe gałęzie produkcji: tartaki (4 z 82 ro
botnikami), cegielnie (66 z liczbą robotników około 270), garbarnie (46-
-230 robotników), 3 młyny parowe (14 robotników) itp. Przemysł wełnia
ny, który notowany jest również, należy trakt()wać raczej jako rzemiosło, 
gdyż na 1 „fabrykę" przypada mniej więcej 1 robotnik46, 

W 1904 r. większość przedsiębiorstw przemysłowych skupiała się 
w miastach powiatowych, szczególnie w Suwałkach, Władysławowie i Au
gusto'l'Vie, były to jednak zakłady małe, w których liczba robotników nie 
przekraczała 20 na 1 zakład4B. 

W 1913 r. zanotowano następujące fabryki, podlegające Inspekcji Fa
brycznej: 3 zakłady przemysłu drzewnego, zatrudniające łącznie 75 robot
ników, 22 gorzelnie, pędzące wódkę ze zboża i ziemniaków - 70 robotni
ków, 1 occiarnię z niewielką produkcją, 14 browarów ze 155 robotnikami. 
Wszystkie te zakłady w większości pozbawione były siły mechanicznej 
i miały prymitywne urządzenia i aparaty". Nie widzimy potrzeby przyta
czania wszystkich wiadomości o fabrykach guberni, jakimi dysponujemy, 
przemysł nie odgrywał bowiem większej roli i ten fakt pragniemy zilustro
wać wymienionymi przykładami. Wydaje się, że istniejące zakłady można 
sklasyfikować bądź jako rzemiosło, bądź jako przemysł ściśle związany 
z gospodarką rolną. 

Podobnie „wiejski" charakter miało rzemiosło. We wszystkich powia
tach wyrabiano płótna i sukna, ponadto w niektórych gminach istniały 
inne rodzaje rzemiosł, wyłącznie jednak :Z dziedziny obróbki drewna. 
W Sztabinie (pow. augustowski) wyrabiano wozy, sanie, obuwie drew-

45 S. Kos z: ut ski, Rozwój ekonomiczny .. „ o.c.; T.W.S.K., t. XXII i XXXII. 
47 Obzor Suwalskoj Gttbernii za 1871 god, Warszawa 1872 (Sprawozdanie roczne 

gubernatora). 
" T.W.S.K„ t. XXIX. 
" T.W.S.K, t. XXI. 
"' S.R.K.K„ str. 452-492. 
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niane oraz trudniono się garncarstwem; wyrobem narzędzi rolniczych 
(głównie drewno!) trudniono się w Pojeziorach (pow. wyłkowyski); bed
narstwem, szewstwem i kowalstwem w Udrominie (pow. kalwaryjski); 
bednarstwem i koszykarstwem w Aleksocie, Balwierzyszkach i Poniemo
niu (pow. mariampolski); podobnie - w Pokrowsku (pow. sejneński)". 

--- Granica Krd.� 
--·- Gramca GutJ. Suwalsld<j 
......••. Grwica pomamw 
A Gt:ne/nie 
X Syropiarnia. 

Rozmieszczenie zakładów przemysłowych guberni �uwalskiej 
w 1913 roku. 

Było to więc głównie źródło zaopatrzenia lokalnego, wąskiego rynku 
chłopskiego, w sumie stwarzające zbliżony do naturalnego charakter 
gospodarowania„. 

Zjawiskiem, które najbardziej wyróżniło gub. suwalską, była masowa 
emigracja zamorska w poszukiwaniu zarobku. Początek emigracji za 
granice Królestwa widzimy już po 1870 r., ograniczała się ona jednak do 

" T.W.S.K., t. XXIX. 
52 Nie zatrzymujemy się dłużej nad zagadnieniem rzemiosła; poświęcamy temu 

osobne opracowanie. 
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wychodźstwa na tereny pruskie. Początek emigracji zamorskiej przypada 
na koniec lat siedemdziesiątych. Do przyczyrt emigracji można zaliczyć 
przeludnienie wsi proletariatem i półproletariatem rolnym, niski stan 
kultury rolnej, wzrost zapotrzebowania na silę roboczą ,w Prusach 
w związku z rozwojem cukrownictwa i gospodarstw buraczanych, tak 
zwaną katastrofę ludnościową Francji, zapotrzebowanie Ameryki i zwią
zaną z tym agitację, wreszcie nieurodzaj w 1876 r. i kryzys włókiennictwa 
w Polsce. W latach 1890-1904 wyemigrowało z Królestwa łącznie około 
32 tys. osób, z czego 15 300 (48"/o) z samej gub. suwalskiej. Najwięcej osób 
wyszło z powiatów augustowskiego; kalwaryjskiego i suwalskiego, w na
stępnym okresie do 1912 r. - z pow. suwalskiego. W „obieżysastwie" 
przodowała natomiast gub. kaliska i piotrkowska, gub. suwalska była 
na. 3 miejscuGS. 

Fakt, że na emigrację zamorską wyjeżdżali pr7.ede wszystkim ludzie 
z gub. suwalskiej, wymaga szczegółowego zanalizowania, którego doko
namy w osobnym opracowaniu . .Tako tezę roboczą można by zapropono
wać, że przyczyny szczególne, które spowodowały proces wychodźstwa 
z gub. suwalskiej, tkwiły w jej izolacji od reszty Królestwa, co przy braku 
rozwoju własnego przemysłu powodowało przeludnienie wsi. Emigracja 
miała doniosłe. skutki: przede wszystkim wpłynęła na wzrost ceny siły 
roboczej. Wydaje się ponadto, że korzyści materialne, osiągane przez 
emigrantów, które - jak świadczą pośrednie dane miały wpływ na 
sytuacje pozostawionej w kraju rodziny, hamowały proces rozwarstwia
nia się wsi. Być mpże jednak, że bliższa analiza doprowadzi do zupełnie 
odmiennego wniosku. 

W dziedzinie warunków sanitarnych i opieki lekarskiej gub. suwalska 
znajdowała się w trudnej sytuacji, która była powszechna w tym czasie 
dla całego Królestwa. Dwa szpitale w Suwałkach miały 90 łóżek (dane 
dla 1904 r.). Były tu również 3 apteki, a 9 lekarzy musiało obsłużyć 28 tys. 
mieszkańców samego miasta oraz mieszkańców okolicznych wsi. W Augu
stowie był 1 szpital z 44 łóżkami, 1 apteka i 3 lekarzy na cały powiat. 
W Kalwarii był 1 szpital z 45 łóżkami, 2 apteki i 3 lekarzy, w Sejnach -
20 łóżek szpitalnych, 1 apteka i 1 lekarz. W innych miastach szpitali nie 
było w ogóle, istniały tylko apteki i 1-6 lekarzy54. Poza wszelkimi in
nymi względami mała liczba lekarzy do dziś daje się odczuć... history
kowi. Mianowicie lekarze notowali choroby i przekazywali wiadomości 
odpowiednim władzom. Ponieważ możliwości uzyskania porady lekar
skiej były ograniczone, dlatego statystyka chorób jest odpowiednio ob-· 
niżona. W rezultacie władze gubernialne ·ogranic7.�ły swe zainteresowania 
do epidemii, które do początków XX wieku były w Królestwie zjawi-

" T.W.S.K„ t. XXII; S.R.K.K., str. 99-111. 
" T.W.S.K„ t. XXI. 

. 
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skiem częstym i bolesnym. Dość powiedzieć, że w 1871 r. epidemia cho
lery (poza cholerą co kilka lat wybuchał tyfus) objęła ok. 4200 osób w gu
berni (wypadki zarejestrowane), a. wskaźnik śmiertelności wynosił 44% 
(największy był w Suwałkach - ,49% i Wierzbołowie - 46%)55. 

W zasadzie jednak warunki klimatyczne na Suwalszczyźnie były. bar
dzo dobre, o czym już wspominaliśmy na wstępie56• Prawdopodobnie owe 
korzystne warunki klimatyczne, które należy odróżnić od warunków sa
nitarnych, wpływały na to, że podczas badania poborowych gub. suwalska 
zajmowała korzystne miejsce. Pomiary wzrostu poborowych wykazy
wały, że Suwalszczyzna miała Mjwyższe odsetki osób w grupie wzrostu 
dużego i średniego, ponadto o wiele mniejszy procent·poborowych zwal
niano z powodu małego wzrostu i złego stanu zdrowia57: 

Poborowi zwolnieni ze służby (w 0/o) 
(1890 r.) 

Z powodu niedoskona
łości :fizycznej i złego 
stanu zdrowia 

Z powodu małego wzro
stu 

„. I Guberni�
· ,i Królestwo 

suwalska Polskie 

9,5 

1,3 

.. -··--

12,7 

1 ,8 

Rozwój oświaty w gub. suwalskiej zależał od ogólnej sytuacji Kró
lestwa w ramach carskiego systemu szkolnego. Obowiązek utrzymywa
nia szkół elementarnych przez ludność nie przyczyniał się do rozwoju 
i funkcjonowania szkolnictwa. W porównaniu z innymi terenami Suwal
szczyzna miała tę niekorzystną sytuację, że nie rozwijałY. się tutaj szkoły 
prywatne i fabryczne, których liczba w początkach XX w. była już 
dosyć duża w Zagłębiu Dąbrowskim, w Warszawie, w okręgu łódzkim lub 
w miastach o pewnej tradycji kulturalnej, jak Kielce. W gub. suwalskiej 
tylko w Suwałkach i Mariampolu była szkoła kolejowa oraz w Mariam
polu szkoła wzorowa przy seminarium nauczycielskim (w 1910/1911 r.). 

Liczba szkół wzrastała w gminach, rozwój szkolnictwa miejskiego na
stąpił tylko w Sejnach i Suwałk.ach. W pow. sejneńskim uderza mały 
przyrost uczniów - być może liczba jest fałszywa. Jeśli chodzi o roz
powszechnienie oświaty na wsi, to przodował w 1890 r. Augustów, na dru
gim miejscu były Wyłkowyszki. Mają one zdecydowaną przewagę pod 
względem wskaźnika uczących się w miastach, można więc traktować je 

ss Obzor Suwalskoj G_ubernii.„, o.c. 
s&- Dodamy jeszcze, że przy małej ilości chorób malarycznych było stosunko\VO 

dużo zachorowań na dyfteryt (3 razy więcej; niż wynosi przeciętna dla Królestwa). 
dezynterię, tyfus i szkarlatynę. 

SV T.W.S.K„ t. XXII. 
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Szkolnictwo początkowe w gub. suwalskiej58 

Liczba uczących 
Liczba szkół Liczba uczniów się na 1000 miesz-

Powiat kań ców 

1890 1910 

Augustów 
miasto 6 6 425 0235 45 
wsie 29 38 1665 29 

Władysławów 
miasto 3 3 370 1556 67 
wsie 13 21 868 16 

\Vyłkowyszki 
miasto 7 5 902 2749 87 
wsie 22 31 1555 24 

Kalwaria 
miasto 2 3 337 1237 33 
wsie 13 14 702 11 

Mariampol 
miasto 6 6 421 4 0  
v.tsie 21 28 1396 14 

Sejny 
miasto 1 4 128 1371 2 7  
wsie 20 21 1178 I 15 

Suwałki ! 
miasto 4 7 331 658 2 0  
wsie 28 32 1418 1752 I 21 

jako najbardziej rozwinięty pod tym względem powiat. W powiatach po
łudniowych, o przewadze ludności polskiej na wsi, rozpiętość między 
stopniem oświaty na wsi i w mieście była mniejsza. Nasuwa to przy
puszczenie, że Litwini w bardzo małej mierze korzystali ze szkół, jak
kolw:i_ek w szkołach powiatów wyłkowyskiego, władysławowskiego, kal
waryjskiego i . mariampolskiego stanowili oni ·większość. Liczba Żydów 
w szkołach początkowo była dość pokaźna w porównaniu z ogółem uczą
cych się, jednak w stosunku do ogółu ludności żydowskiej stanowiła ona 
zapewne znikomy procent. Korzystali oni prawdopodobnie ze szkół ka
J:ialnych, które wszakże wywierały ten zły skutek, że nie ·ucząc czytania 
i pisania po polsku lub po rósyjsku zwiększały izolację ludności żydow
skiej w społeczeństwie i izolację od wpływów kulturalnych i oświato., 
wych. W szkołach miejskich uczyła się duża grupa Rosjan, prawdopo
dobnie dzieci niższych urzędników administracji lokalnej. Podobnie 
Rosjanie stanowili większość w gimnazjach, których gubernia miała 3: 

" T.W.S.K., I. IV, XL. 
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gimnazjum męskie i żeńskie w Suwałkach oraz męskie w Mariampolu. 
Jedynie w tym ostatnim przeważali Litwini. 

W porównaniu z innymi guberniami Królestwa Polskiego na 1 szkołę 
w gub. suwalskiej przypadała najmniejsza liczba uczniów - 52 (np. gub. 
radomska i piotrkowska - 96). Stwarzało to może pomyślniejsze wa
runki nauki, jednak świadczyło o słabym dopływie dzieci do szkół. Świad
czy o tym ponadto stosunek ilości dzieci uczących się do ogólnej liczby 
dzieci w wieku szkolnym oraz ilość uczących się w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców. 

Stan oświaty w Królestwie Polskim w 1903 r.59 

Gubernie 

Piotrkov.rska 
Warszawska 
K.ielecka 
Płocka 
Lubelska 
Kaliska 
Siedlecka 
Radomska 
Ł-0mżyńska 
Suwalska 

Z ogólnej liczby 
dzieci w wieku 

szkolnym, do 
�zkoły uczęszcza 

{�Io) 

25 
21 

1 6  
1 6  
'16 

15 
1 3  
13 

12 
IO 

Ilość: uczących się_ 
na l OOO mleszk. 
(dzieci i dorośli 

w •/r,;) 

41 
30 

28 
27 
26 
26 
21 
24 
1 8  
rn 

Na podstawie powyższego zestav.'ienia możemy stwierdzić, że w gub. 
suwalskiej rozwój oświaty elementarnej by! najsłabszy. Podobne ·wskaź
niki uzyskalibyśmy prawdopodobnie badając szkolnictwo średnie . 

• 

• • 

W rezultacie dotychczasowych rozważań można sformułować pewne 
ogólne wnioski, oceniające stopień udziału gub. suwalskiej w życiu Kró
lestwa Polskiego. Przede wszystkim potwierdziły &cię spostrzeżenia o tery
torialnej i ekonomicznej izolacji Suwalszczyzny, która na skutek swego 
położenia geograficznego i braku komunikacji kolejowej odcięta była od 
reszty kraju. Izolacja ta była tym boleśniejsza, że gub. suwalska posia
dała dobre warunki naturalne, których pełne wykorzystanie mogłoby 
przyczynić się do świetnego rozwoju regionu. Gleba była dobra, zaś gos
podarstwa chłopskie stosunkowo duże, wystarczyłyby więc większe 
umiejętności i odpowiednia pomoc władz administracyjnych, aby osiągnąć 

511 H, R a d  z i s  z e  w s k i, Statystyka szkolnictwa początkowego w KrólestWie 
Polskim (r. 190314), Warszawa 1908. 
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wysokie plony zbóż. Podobnie korzystnie przedstawiały się warunki roz
woju hodowli i gospodarki rybnej i leśnej -' i  podobnie marnotrawiono 
te zasoby naturalne. Klimat Suwalszczyzny jest powszechnie znany ze 
swych dobrodziejstw dla ludzkiego zdrowia, jednak chyba po raz pierw
szy źródła historyczne ukazały w konkretnych liczbach te dobrodziej
stwa. Mieszkańcy gub. suwalskiej należeli (według dotychczasowych 
przeliczeń) do najzdrowszej i prawdopodobnie najlepiej zbudowanej 
fizycznie ludności Królestwa. Tym bardziej zasługuje to na podkreślenie,
że z kolei warunki sanitarne i opieka lekarska były opłakane. 

Filtrem, zatrzymującym część wpływów kulturalnych, idących z cen
trum, był powiat augustowski, odgradzający resztę guberni. Wpływy te 
najdalej docierały do stolicy gubernialnej - Suwałk. Zarysowuje się 
podział guberni na 2 części: południową i północną, różniące się między 
sobą stosunkami narodowościowymi, dziedzinami produkcji rolnej (roz
wój hodowli i uprawa jęczmienia w powiatach północnych), w pewnym
stopniu strukturą własności i wysokością płac robotników najemnych. 
W zasadzie jednak cała gubernia była terenem wychodźstwa, nie przy
ciągającym ani ludności, ani kapitałów. Przemysł nie odbiegał charak
terem od drobnego, po części wiejskiego rzemiosła i nie miał korzystnych 
warunków rozwoju. Czynniki nie sprzyjające rozwojowi przemysłu tkwiły 
zarówno w izolacji terytorialnej i trudnościach transportowych, jak i w 
strukturze własności chłopskiej i wreszcie w wysokich kosztach robo
cizny, na które w decydującej mierze "'Płynęła emigracja ludności. Wresz
cie na przykładzie gub. suwalskiej widzimy związek między stosunkami 
gospodarczymi, demograficznymi i kulturalnymi. Marazm ekonomiczny 
i zamknięta w ramach guberni i poszczególnych powiatów gospodarka nie 
sprzyjała rozwojowi oświaty i życia kulturalnego. Jednocześnie Suwal
szczyzna, zapewne w związku. z du:i",ą niejednolitością narodowościową, nie 
wytworzyła tak silnych tratlycji regionalnych, jak ziemia kielecka, Ku
jawy lub Podhale. W ten sposób marnowały się niedoceniane w oma
wianym okresie bogactwa Suwalszczyzny: klimat, ziemia, lasy, wody i -
przede wszystkim - ludzie. 

K P A T K O E  C 0 ,1J; E P 2K A H H E  

B npe){eJiaX KopoJieBcTBa IIOJihCKOro CynanKr;KaH ry6epHHH cocTaBJIHJJa ITTOJIH
pOBaHH.hI:fi: oKpyr, KOTOpw11: BCILe;n;CTBHe HeÓ:JiaronpHflTHhIX TIO;JHT""YNeCKHX Jf a;:\MH„ 

lil1C'rpanIBHblX ycJIOBilli 6bIJ1 JJJ1llICH B03MOlKHOC'IJ1 pa3BMT�fl, COOTB&l"CTBOBaBmero 
pa3B.J1TMIO OCTaJlbHbIX ąacreił C'l'p3HbI. Me:a;:;,a;y Hel<!ff'AYCTpJiaJIH3YipOBaHIIF:.IMH, OTCTa
Jib!MI1: B OTHOUICHUM X03.afiCTBCHHO-o6rn;ecmeHHo:eł CTPYKTYPI:.I, BOCTOą:}Th!Młl ry6ep
Ht11llU{ 'I'aK Ha3hmaffM:ott „'9:acm B" K.opone:ecTBa1 Cysarrbtq11Ha HBJIHJiaCb caM-Ofi 
OT<:'raJ'IOH H Menee BceI'Q KH;l{YCTpttaJII13HPOBamrotł Teppi1TOpHd� K TOMY 2KC Jirmzfi.H-
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HOti :m:eJie3HO,n;Op01KHOfi CBSI3tt c D;eHTPQ:M CTPalll>l. 3Ta OTCTaJIOćTb npMDJlHJiaCh 
IlO"ąTH no :acex OÓJiaCTSIX H OTHID,D;b He ÓhIJia OÓYCJ'!OBJ'!eHa IlPHPOAHhlMH yc;:ronHJIMli. 
nocKOJibKY ae 6y,n;eM :K HMM rrp:i:rąttc.r1nTh HeB:&1ronuoe reorpa$HlfecK'°e pa.crrOJlO
JK:eH:r.te, K-01'.00:·})0€ RBJISIJIOCh pe3yJibT3'VOM oóoorraqeuH.R: rpaHHu; -a 1815 J:1o;i:i;y. C;;raaJIK� 
CKa.!ł ryQepHMSI o6Jia_n;aJia xopowett II0'9:BOfł. OTJIH'ąHblMH IIaC':r6HrqaMH M JiecaM:M. 
06HJIH€1'4 03ep c pa3Be,u;eHHO:ił pbr6oM J1 3UM:eqaTe.:'IbliblMH KJHL'\la'l'MqeCKJ1MH ycJIO
.BIDI:Mli. 0.n;HaKO BBHey HH3KO:ti CCJibCKOX03J'ffiCTBelIHOH KyJibTYPhl ypo:m::aH c reKTapa 
Iro't{"l'l.I BO BCex PQ;I.i<lX Ky-JibTyp ÓhIJIJ1 caMLie He3Ha<mTeJibH:&l€ BO BC€M EopooetTBe, 
a CKOTOBOp;CTBO pa3B.J1SaJIOCh B He.n;·ocTaTOT.fl:lOfł CTeneHJ1 no OTHOrneHmQ K c�e
CTBJ"IDLqHM B03M01:KHOCTRM, ,n;pyrHe :m:e 6oraTcTBa ÓhIJIK TaJOKC HCIJOJlh30BaHhI 9KCTeH
CHBHO J1 11epan;HOHaJihHO. IlpOMbIJll.JieIIHOCTh B I'yi5epurra COBCeM HC paaaepHyJiaCb, 
't!TO B moro oąepe;n;n Bhl3BaJio cJia5oe pa3BHT'J1e ropo,n;e101:x n;eHTpon. BMecro Toro 
ca'.Mhn.t :xapax:'l'epm.IM HBJI€HY.feM 6hIJia Macoo:easr 3MMrPan;>tst B noHCKax 3a 3apa60T
:IroMt KOTOpaa nocn1:r Jia HCBCT})C'!aeMLIX Ha )'.\pyrMX TeppY.1TOpt1:JłX pa3Mep<>B. O Ha 
stS.'1.fIJiaCh IlOCJI@)'.(CT.BHeM TOTO, 'G:TO H3JU1IIIKH paóoą:e:ti: CWihl (nepeuace..'leHHe ,llepeDIIB) 
He 1I3X0,1\J1JIH M€CTa aa cofiCTBeHHoM TeppwrQPMJ1 BBJ1)zy OTcyTCTBKfI npQ:M:bllilJleH
HOCTH Jł .ztpyrHX IJ;€H'rp0:0 Tpy,na, ,B 'OO BpeMH KaK B03MOJKBhl€ )reCTa pa6oT-bl B Kopo
JICBC'1"'13e aaxo,n;ttJU1Cb ,llUJieKO 11 He HM:C..'IH yp;o6Horo cooO:m;em.tH c (.,"yBUJIKCKOR ry-
6ep1rnel1:, B CBOIO O"łepe,!J,h MHOI'O'TIJCJieBHast 9MHI'P<ll:{IDl Bhl:JBaJia 60Jl'.hrnoe IlOBhI
llleHHe 3aprnraTh! HaeMllbIX pa6o"U1x Ha TeppwropKH CynaJii.�1. 3Ta sapIIJiaTa 
,D,OCTHt'Jia 3;D;€Ch caMOro BblCOKOro YPOBH.!ł, CCJIH npttHSITb 130 BlillMaHHe 3apruiazy 
c.eJ!bcKox03illłc'l"BeilII:blX pa6o"U1x BO BC� KopoJieBCTBe IlOJJ:bCKOM. 

CIIer:toJ1:<P1moR CYB.aJIKCK-OM ryóepHHH HBJist."laCh C'rpyicrypa K,PecTbJłeKOfł c00-
CTB€HH-OCTH, a HMeHHO nepeBeC ÓOJih11Jl1X X03Rti:CTB. 0,llHaKO He3Ha'tJlt'!eJIDHaR :n:po
.I(ylt'rHBHOCTL .9THX X03R:J1:CTB fi03BOJISieT n-0JTaraTb, "!TO B 06.rn;eM 3'10 ne 6h-tnff Ka
nHT9JIH3ffP013atmh!e xo3dema. HeKoTophie pa3IDIIU>l n nonoJKeHHM K:pec'l'.bHHcxoA 
9KOHOID!KJ1 cyiu;CCTBYIOT MC>K/'.iY ce:BepHhIMY.f HOseTaMH (BhlJIKOBbICKIDi, '.f,IJ:apHaMnOJ!h
-CKHfi 11 KaJI:&napJrlicKHtł), r�e a npe�ecTBe naxo,n;nJiocn JIHTO'.BCKOe naceJieHne, 
H OCTaJibHhIMH IIOBeTaMH, r;n;e B ;n;epenHHX rrpeoóJia,ł\aJIJ.1: DOJIHKH. PacCMaTpHI3aJI :a:a
:a;HOHaJThHyI() CTPYKTYPY. HeoóxO,n;HMO OTMCTM'rb, �o B CyBaJibID;JiHe OHa llBJUł�'IaCh 
BeChMa CJI-OIBHOti, ""łTO He cnoeo6C'f'BOBaJIO noJie3HOMY KYm,_TYPBOMY pa3IDf'I"YOO. B ro
po;a,ax sceił ryf)epHJ:tll: .npeo6.na,n;aJio eBpeticKoe HaceJieH11e1 B "IaCTM ,n:epeaerrCKHx 
rM.J1H - KaK :wu YJI{e l'OBOPMJIH - Jil1TOBCKoe HaCeJICHHe, B ):tpyrotł ąacTH - IIOJ!h
CKOE; M HaK-OHeq B HE!MHOrHX CJzy"IaRX - 6eJiopycCKOe. Ec.mt K -STOMY TI{H1ÓaBHTb 
3Hat.IMTeJThHhti1: npoD;€HT H€-MIJ;eB (l>1iil1 nOJI.HKOD - npyCCKOilOMaHHhIX) 8 HeKOTOPbIX 
paM:oHax ry6epmm:, TO MhI nOJJY'iliM OOJ!hmoe pa3JIM'tflle, KOTopoe He ,n:aeT pemUTeJib
Horo nepeneca RH O)'.l.lłOR Han;noHaJIDHo:tł: rpynne. 

B ofiJiacm pa3'a11nu1 Ky-m.TYphr, rrpoCB�€IDłn H M€,D;Hn;mrcKO� rroMOIIJ;� Cy
san:KcKrur ryóepHH.f.[ 'l'QJJte naxo;n;·nJiaCh n KopoJieBCTBe llinbCKOM B :Kpafme HeBhI
ro,Il.HOM no�'loJJteHIDł. TeM óoJiee 3ac.1IYJID1BaeT BIDmaHWI $aKT, qro ys:a3aTeJIH 
cM:epTHOCTH, CTpyKTYJ)a 003pac'I'a 11 CMepTH :m:wreJielł {Ha -OCBOBaHHH �apwreJib
IIblX HCCJie,n;cmati;ill) o:a:pe;n;eJIHJIHCb COBCCM nao6op0T, a U:MCHHO ropa3,Il.O nyqwe, 'I€M 
B oc:TaJil>HhIX ąacTRX K-0poJiencna, 3THM Cy:saJihlll,J1Ha oóa3aa:a npeaocxo,D,HbTM 
.KJlHMaTJ.fTłeCKJiM yc:JIOBHSIM. 

Pa3pa5oma OCHOBIT.bIX CTa'!'llCTW:IeCKHX MarepHaJIOB o6Hapy:m;Maae'I' HeotlXO,D,M
MOCTh HCCJfC)'.l.OBaHJrl:i B o6J:racTH no KpaHaetł Mepe Tpi;X rrpef'.l;MeTOB, Jmerorrv1x ÓOJtb
moe 3Haqe� ae TOJibKO ,ll,JIJł MCTOPHH Cy:ea.m.�; HO H BC:el'O KopoJreBCTSa 
Ilo�i'.bCKOl'O, a HMełlHO: 1. BonpOC CTPyKTYPbl ,D,epenHH, 2.. rIPO(iJI€Ma CCJlhCK·OX03IDf
CT:BeIJHOl'O ripoIDBO;D;CTBa c yqeroM TePPffTOpHaJII:.l:Ihnt pa3Jl'� B npeµ;eJiaX CaMO:ti 
CYBa.n:Kcs:oH ryGepHY.fH M 3. np� u xapaKTCP 3Ml1rpan;ID1 n noucKax 3a :Japa-
6oTKOM. 
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S U M  M A R Y

In the Kingdom of Poland the Suwałki province was an "isolated area where, 
because of difficult political conditions. no development was possible that would 
correspond to the life in other parts of the country. i\mong the eastern regions, 
generally known as "Poland B"', where no industry existed and economic as well as 
social backwardness was striking, the Suwałki, province was least advanced andt 
in addltion, there was no railway communication V.dth central Poland. This 
backwardness, which was evident in almost all spheres of life, cannot be explained 
in terms of natural conditions, unless one takes into account the disadvantageous. 
geographical situation caused by the demarcation of the frontier line in 1815. The 
soil in the Suwałki province was good, pastures and forests i-ich, wa-ters full of fish,,
and climatic conditions' fine. But, because of low standard of agriculture, the
yield Of almost all crops per ha. was the lowest to be found then in the whole 
Kingdom and the development of cattle breeding was insignificant in comparison 
with the existing opportunities. and all other resources wete being exploited in an 
extensive and unreasonable way. Since the industry did not develop at all, no 
urbanization processes could take place in the area. lVlass emigration which 

reached the level elsewh,ere unknown was the niost conspicuous characteristic of 
the Suwałki region. This resulted from the fact that the surplus labour available 
in abtmdance in the overpopulated rural areas could not be employed locally because 
of the lack of industrial and other cen-tres. Such centres existed in remote parts 
of the Kingdom where it was difficult to trabel in vie'Vil'. of the lack of convenient 
railway connexions. On the other hand, the growing emigration led to a considerable 
increase in the wages of hired labourers in the Suwałki area where they reached 
the highest level in Poland so far as agricultural workers were concerned. 

The prevalence of big farms was characteristic for the structure of rural eco
nomy in the Suwałki province. But small productivity of those fa.rms leads to 
the conclusion that, on the whole, they were not capitalized. Certain differences 
were noticeable in the field of farming between the northern districts (Wołko\Vysk. 
Mariampol and Kalwaria} where the Lithuanian population was dominant and 
the others where the Poles were most numerous in the rural population. The 
nationa lity structure in the Suwałki pl"0'\-1-nce was very complex and this fact 
did not facilitate cultural development. In the towns of the whole region the most 
numerous were the Jews) in some rural areas the Lithuanians and in others the 
Poles, and to llttle extent - the Whiterussians. Good number of Gernlan inhabitants, 
or Poles who were Prussian subjects, added to this variety which made the whole 
region total!y heregeneous. 

In the sphere of cultural life, education and health protection the situation in 
the Suwałki region was lamentable. It is all the more interesting thus that the 
mortality rate here, as we know it from sample research, was the lowest in the 
whole Kingdom of Poland, obviously owing to the healthy climate. 

The hitherto obtained statistical materiał suggests that it is purposeful to carry 
on further research in the three following subjects which are important both for 
the Suwałki province and all the Kingdom of Poland: (1) economic and oocial 
structure of the rural areas, (2) agricultural production the analysis: of which would 
take into consideration the territorial differences in the Suwałki province, and (3) 
reasons for an.d character of the emigration from the Suwałki area. 
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PRASA SUWALSKA Z LAT 1919-1939 • • 

Ileąa'I'b ropo�a Cy�a.:ntH B 1919--1939 rr. 

Press in Suwałki in the Years 1919--1939 

Wstęp 

Artykuł . niniejszy stanowi podsumowanie dotychczasowych badań 
autorów nad historią prasy suwalskiej okresu rnlędzywojennego. Auto
rzy przy opracowaniu tematu napotykali wiele trudności. Najważniej
szą z nich był brak wyczerpującej i rzetelnej bibliografii polskiej prasy 
regionalnej tego okresu. Katalog Prasowy PARA, wydawany w Poznaniu, 
Spis Ga.zet i Czasopism Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ogłoszeń Teofila 
Pietraszka i publikacja Ernesta Keita1 pomijają �ro wydawnictw su
walskich, np. „Ziemię Suwalską", „Osę Suwalską", „Kuriera Ziemi Su
walskiej" czy „Dzie'nnik Suwalski" z 1931 r. Żródła te zawierają także 
sporo błędnych ustaleń. W swoich badaniach autor zwrócił więc uwagę 
szczególnie na relącje żyjących redaktorów i wydawców pism

. 
suwalskich, 

byłych pracowników drukarni Stanisława M i  1 e w s k i  e g o i Klotyldy 
D a r  g i e 1 o w e  j oraz suwalskiej inteligencji i działaczy robotniczyeh 
sprzed 1939 r. Uzyskano w ten sposób wiele cennych informacji, niestety, 
nie zawsze jednak wyczerpujących. Znaczna odległość czasu, wiele uka
zujących się tytułów i krótkotrwałość większości wydawnictw wiele fak
tów zatarły w palnięci informatorów. Pewnych wątpliwości nie można 
też wyjaśnić ze względu na poważne braki .pllim suwalskich w zbiorach 
bibliotecznych2, niezwykle skąpe zbiory prywatnes i brak akt Starostwa 
pow. suwalskiego z okresu międzywojennego 

Autor składa podziękowanie za cenne informacje drowi J. A n t o  n i e  w i c z  o w i. 
doc. J. W i ś  n i e  w s k i e m u, dr. A. W ę d z k i e m u, J. C i e c  i e r  s k i  e m  u, Wł. 
M a t  u l  i i innym informatorom z Suwałk. 

1 E. K e i t, Bibliographie zur Landeskunde der zum Regierungsbezirk: Zichenau, 
den Kreisen Suwałki, Lipno und Rippin gehl5renden ost- und westpreussischen Ge
biete, ,,Altpreussische Forschung'en", r. 17, Kxólewiec 1940, str. 243--395, 

2 Np. w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej nie ma ani jednego rocznika pism su
walskich. 

a -znaczną część zbiorów prywatnych ich właściciele zniszczyli w czasie ostatniej 
wojny z obawy przed Niemcami. 
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Dzienniki 

D z i e n n i k S u w a 1 s k i. N aj starszą gazetą codzienną, która wy
chodziła w okresie międzywojennym, był „Dziennik ·suwalski". Redak
torem pisma był początkowo Leonard Z a r z y c k i, b. oficer legionista. 
Po jego wyjeździe funkcję tę przejął Komitet Redakcyjny, a w 1921 r. -
Feliks C h r z a n o w s k i, emerytowany urzędnik Izby Skarbowej. Pismo 
wydawał Czesław L u t o  s t a ń  s k i, miejscowy adwokat, a później Ko
mitet Wydawniczy. „Dziennik Suwalski" nie był ilustrowany. Poszcze
gólne numery składały się z dwóch lub czterech trzyszpaltowych stron for
matu 40 X 30 cm, drukowanych w zakładzie graficznym Stanisława M i
l e w  s k i  e g o. Pierwszy numer ukazał się 6.VI.1920 r. W artykule „Od 
Wydawnictwa" redakcja stwierdza, że w ciężkich warunkach przystę
puje do wydawania pisma, że zespół współpracowników jest mały i ciągle 
trzeba się borykać 'z trudnościami finansowymi. W istniejącej sytuacji 
wydawanie organu suwalskiego jest jednak konieczne. „W chwilach brze
miennych dla nas i przyszłych pokoleń podejmujemy wydawnictwo 
„Dziennika Suwalskiego, by na łamach jl:!go bronić praw naszych i służyć 
w miarę sił sprawie ojczystej"4• Sytuacja państwa polskiego była nie
zwykle trudna i skomplikowana. Trwała wojna polsko-radziecka, otwarta 
była sprawa granic: polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej i polsko-litew
skiej, zbliżał się termin plebiscytu na Sląsku Górnyin i Cieszyńskim, na 
Warmii i Mazurach. O samą Suwalszczyznę toczyły się spory, skutkiem 
czego zajmowały ją kilkakrotnie wojska litewskie. Nie mniej ważny był 
kierunek wewnętrznego rozwoju nowo zorganizowanego państwa. Zespół 
redakcyjny widział w tej sytuacji przed pismem takie zadanie: „Dziennik 
Suwalski krzewić będzie polską myśl państwową na Warmii i Mazurach.. 
i służyć sprawie bratniego współżycia Litwy z Polską ... Dziennik Suwalski 
w myśl wskazań demokracji będzie dążyć do tego, by w ramach dzisiej
szego państwa wszyscy obywatele byli równi sobie braterstwem, a spra
wiedliwość społeczna stała się podstawą zgodnej współpracy milionowych 
rzesz ludu polskiego"5. 

W pierwszym okresie najwięcej miejsca poświęcał „Dziennik" spra
wie plebiscytu na Warmii i Mazurach. Oczywiście opowiedział się za 
polskością tych ziem. Informował miejscowe społeczeństwo o terrorze 
i przekupstwie stosowanych przez żołnierzy, urzędników i agitatorów nie
mieckich. „Na Warmii i Mazurach, jak za dawnych kajzerowskich czasów, 
panoszy się żołdak pruski. Przeraźliwie długa lista ofiar mordów prus
kich na tych ziemiach winna stać się krwawym wyrzutem sumienia przed
stawicieli tych państw, które miały zapewnić nam bezpieczeństwo, spra-

• Na przełomie, „Dziennik Suwalski", nr 1 z 6.Vl.1920 r. 
s Od wydawnictwa, „Dziennik Suwalski" nr 1. 
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wiedliwość i swobodne wypowiedzenie się o naszej przyszłości i o naszych 
losach ... W kościele, szkole i ur.7,ędzie - wszędzie są agitatorzy, którzy 
terrorem i denuncjacją przygotowują plebiscyt"e. Autor kilku artykułów 
na te tematy, Kazimierz Z a g  o ń  c z y  k, twierdził, że poważną rolę do 
spełnienia ma „Dziennik Suwalski". Powinien on reprezentować także 
interesy Warmii i Mazur, przeciwstawiać się niemieckiemu terrorowi, 
prostować fałsze rozsiewane o Polsce, pogłębiać świadomość narodową 
wśród Mazurów i ich związek z ojczyzną. Pismo poinformowało również 
o powstaniu w Suwałkach w czerwcu 1920 r. „Komitetu Plebiscytowego 
Mazurskiego", którego zadaniem miało być porozumienie się z braćmi 
Mazurami i pomoc w rozwiązaniu różnych problemów. W numerze 14 
z 22.VI. zamieszczono sprawozdanie z wiecu organizowanego przez „Ko
mitet Plebiscytowy Mazurski". Nauczyciel Władysław M a t  u ł a w re
feracie swoim prŻedstawił fakty bezprawia i gwałtów nad ludnością pol
ską. Zebrani w liczbie około 1000 osób uchwalili rezolucję, w której pro
testowali przeciwko postępowaniu Niemców. Stwierdzili oni, że strona 
polska nie miała czasu ani realnej możliwości na pracę uświadamiającą. 
Żądali przesunięcia terminu plebiscytu i zagwarantowania Polakom na 
równi z Niemcami możliwości prowadzenia akcji przygotowawczej. 

Ciekawy jest też artykuł redaktora L. Z a r  z y c k  i e  g o  pt. „W prze
dedniu uchwalenia konstytucji Państwa Polskiego"7. Zarzycki uważał, że · 
dla Polski jest konieczna konstytucja demokratyczna, ponieważ „Wojna 
pogłębiła świadomość polityczną szerokich warstw społeczeństwa, które 
z żywiołową wprost siłą wstępuje na arenę życia publicznego, przysła
niając swym cieniem warstwy dotychczas przodujące. Warstw tych nie 
można zaspokoić frazese�, formą lub mirażem swobód obywatelskich -
one domagają się pełni praw, praw człowieka i obywatela". Dużo uwagi 
poświęcał także „Dziennik" walkom na froncie wschodnim; najczęściej 
zresztą zamieszczał obszerne komunikaty sztabu generalnego. Po klęsce 
wojsk polskich w połowie 1920 r. w piśmie pojawiały się wezwania, na
wołujące mężczyzn do wstępowania do wojska . Zamieszczano tam 
nazwiska obywateli, którzy pieniądze i kosztowności składali na potrzeby 
wojny. W następnych· miesiącach coraz więcej miejsca w piśmie . zaczęły 
zajmować problemy miejscowe. Redakcja sporo uwagi zwracała na pracę 
sejmiku powiatowego i Rady Miejskiej, zamieszczała protokóły z posie
dzeń i omawiała ważniejsze decyzje. 

Specyficzna sytuacja powojennego okresu sprawiła, że zespół reda
gujący „Dziennik Suwalski" reprezentował różne poglądy. Byli w nim 
ludzie związani z endecją, obozem Piłsudskiego, a także ludzie o rady
kalnych przekonaniach politycznych. Ogólnie rzecz biorąc, dziennik był 

s O termin plebiscytu na Warmii 1 Ma:turach, „Dziennik Suwalski" nr 4 z 10.VI. 
1920 r. 

7 „Dziennik Suwalski", nr 5 z 11.Vl.1920 r. 
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pismem dość postępowym. Większość autorów wykazywała trzeźwy roz... 
sądek w ocenie współczesnych wypadków politycznych. „Dziennik Su
walski" przestał wychodzić w pierwszych miesiącach 1921 r.s. Głównym 
powodem likwidacji wydawnictwa były trudności finansowe i wyjazd 
z Suwałk aktywniejszych współredaktorów. 

W roku 1926 ponownie ukazywać się zaczął „Dziennik Suwalski". 
W przeciwieństwie jednak do ,,Dziennika" z lat 1920 i 1921, redagowanego 
i drukowanego wyłącznie w Suwałkach, była to mutacja gazety warszaw
skiej - „Ekspresu Porannego". Pierwszy numer ukazał się l.III.1926 r. 
(rok I). W artykule wstępnym redakcja wyraziła nadzieję, że „Dziennik 
Suwalski" jako jedyne pismo miejscowe spotka się z uznaniem spałe
cze:6stwa. 

„Dziennik" był pismem 4-stronicowym formatu 55 X 37 cm, o nakła
dzie od 300 do 400 egz. Tytuł był drukowany czerwonym kolorem na 
1 stronie, strona ostatnia poświęcona była sprawom lokalnym. Redaktc
rem naczelnym był początkowo Waldemar P o p ł a w s k i, redaktorem 
odpowiedzialnym - Czesław G a  w u ć, kierownik drukarni Stanisława 
Milewskiego, w którego zakładzie drukowano stronę lokalną pisma. 

Początkowo miejscowi redaktorzy, chcąc upodobnić mutację do ogól
nego charakteru pisma nastawionego na sensacj� i tanią popularność, 
stosowali dużo zaskakujących tytułów i pisali o ciekawostkach. Kolumna 
lokalna 6-szpaltowa miała żywy i dynamiczny układ. Dość szybko jednak 
pismo (mowa o mutacji suwalskiej) spoważniała i mniej goniła za sen
sacją. Wprowadzono rubrykę „Odpowiedzi Redakcji". Spotykamy rów
nież informacje o trudnościach finansowych jedynego· w owym okresie 
kina „Momus" i postulat do Rady Miejskiej o .obniżenie podatku, infor
macje o traktowaniu więźniów w suwalskim więzieniu, notatkę o bezro
bociu, w której autor twierdzi, że pomimo i tak już dość dużej liczby 
bezrobotnych w powiecie suwalskim w najbliższych dniach należy spo
dziewać się nowej redukcji około 500 ludzi. W piśmie często pojawiają się 
informacje z. Sejn, a z czasem tworzy się stała rubryka pod tytułem: „Co 
słychać w Sejnach?" Od numeru 2 1  „Dziennika" z dnia 2 1 .III.1926 r. znika 
nazwisko redaktora naczelnego W. P o p ł a w s k i e g o, funkcje zaś je
dynego redaktora pełni Czesław Gawuć, a od nru 50 - Kazimierz A u f
f s z l a g, b. właściciel ziemski. W piśmie tym rozpoczął pracę dzienni
karską późniejszy redakfor pism suwalskich Józef C i e c i  e r  s k i. 

W numerze 23 spotykamy opszerne streszczenie odczytu S. K o ś
c i a ł k o w s  k i e g o, profesora Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wil
nie, na temat udziału. Suwalszczyzny w powstaniu 1863 r.  Przy tej okazji 
Redakcja apelowała do czytelników o nadsyłanie materiałów, wspomnień 
i rękopisów mówiących o Ziemi Suwalskiej w celu sporządzenia odpisów, 

8 W Powiatowym .c'lrchiwum Państwo'\VYfll ostatni jest nr 15 z 29.I.1921 r. 



PRASA SUWALSKA 325 

wykorzystania w gazecie itp. Warto szczególnie mocno podkreślić tę cenną 
inicjatywę odtworzenia przeszłości naszych ziem, realizowaną przez pismo 
w miarę możliwości także w praktyce. Z cyklu „z przeszłości Suwałk 
i Suwalszczyzny" redakcja zamieściła takie pozycje, jak: „Dawny Cech 
Rzemieślniczy", „Suwalszczyzna-Sejny" - szkic monograficzny Józefa 
B a z g i e r a i „Raport wiernopoddańczy gubernatora suwalskiego za: 
rok 1905" - ciekawy dokument o wrześniu rewolucyjnym w 1905 r. na 
Ziemi Suwalskiej.  Z czasem zaczęły się ukazywać w piśmie dość żywo 
i dowcipnie redagowane felietony i fraszki pod· stałym tytułem: „Żywy 
Dziennik Bruku Suwalskiego". Coraz więcej uwagi poświęcała również 
redakcja pracy Rady Miejskiej. Opublikowała np. budżet miasta, pisała 
o suwalskich harcerzach i o bojowych tradycjach stacjonujących w Su
wałkach jednostek wojskowych. Pojawiają się korespondencje z Litwy, 
Białegostoku, Wilna, a z miejscowego terenu - z W:iżajn. Nieco uwagi 
poświęcał „Dziennik" procesom komunistów suwalskich. Mimo że zespół 
ludzi redagujących pismo reprezentował poglądy endeckie, a więc daleki 
był od radykalizmu i potępiał zdecydowanie idee komunistyczne, autor 
artykułu „Sprawa 6 komunistów", zamieszczonego w 1 1 3  nuinerze gazety 
i omawiającego ponowne odroczenie terminu procesu z dn. 15.IV.1926 r. 
przeciwko S o ł o m  i a ń s k i e  m u, B o g u s  z e w s k i e m  u i innym 
w pewnym sensie stanął w obronie oskarżonych. Podkreślał on, że wszyscy 
oskarżeni są ludźmi niezamożnymi, rodziny ich znajdują się w nędzy,. 
a sprawa ciągnie się już od dwóch lat i proces jest ciągle odraczany ze 
względu na nieobecność J. B i e  d r y c k  i e  g o, głównego świadka oskar
żenia. W nrze 66 z dnia 9.V.1926 r. ukazał się artykuł pt. „Proces 53-ech". 
Redakcja zwracała w nim uwagę, że jest to najv.iększy dotychczas proces 
komunistów w Suwałkach, w którym wystąpi 350 świadków, a jedno
cześnie protestowała przeciwko prowadzeniu sprawy przy drzwiach 
zamkniętych. 

W dniach 14 i 15 maja 1926 r. w związku z zamachem stanu Pił
sudskiego ukazały się tylko dodatki nadzwyczajne, drukowane wyłącznie 
w Suwałkach. Redakcja nawoływała społeczeństwo do spokoju i rozwagi 
i zajmowała postawę raczej wyczekującą. 

W ostatnich miesiącach istnienia pisma ogłoszenia i reklamy zajmą
wały często pół strony, ciekawszych artykułów było coraz mniej, przewa
żały krótkie notatki. Dnia 14 września 1927 r., w drugim roku trwania wy
dawnictwa, ukazał się ostatni, 253 numer „Dziennika". W artykule „Od 
"Redakcji" czytamy: „N umer dzisiejszy Dziennika Suwalskiego jest ostatni. 
Pismo .nasze przestaje wychodzić z przyczyn niezależnych od Redakcji 
na skutek braku wydawcy. Dotychczasowy bowiem wydawca nie chce na
dal ponosić ryzyka wydawania pisma". Na zakończenie Reda.keja wyraża 
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nadzieję, że wielka poczytność „Dziennika': pozwala przypuszczać, iż 
przerwa w wydawnictwie będzie niezbyt długa. 

S u w a 1 s k i K u r i e r P o  1 s k i. Redaktor - Bronisław S k ę  p s k i, 
dP,ennikarz, b. dyrektor teatru w Grodnie, wydawnictwo i drukarnia 
Czesława D a  r g i e 1 a. Było to pismo codzienne, ilustrowane, mutacja 
warszawskiego „Kuriera Polskiego'', formatu 48 X 32 cm. Strona pierw
sza i ostatnia drukowaąe były w Suwałkach, reszta w Warszawie. Ogól
nie „Kurier" liczył 10-:12 stron. Na powstanie tego pisma codzie{lnego 
wpłynęła konkurencja wydawców - dwóch właścicieli największych 
wówczas drukarń w Suwałkach - i pewne względy polityczne, gdyż 
z ,,Kurierem" współpracowała inteligencja o bardziej liberalnych poglą
dach. Pierwszy numer „Suwalskiego Kuriera Polskiego" ukazał się 7.III. 
1926 r. W artykule wstępnym „Na progu" B. Skępski omówił cele i za
dania pisma: „Jest bowiem koniecznym, by w tej chwili, w której wszyst
kie siły państwowe i narodowe dążą do konsolidowania się i uzgodnienia 
zadań społeczeństwa względem najbardziej życiowych zagadnień chwili·, 
miasto nasze nie było pozbawione poważnej prasy i możliwości wypo
wiadania na jej łamach swej opinii i swoich potrzeb". Stronę pierwszą 
dziennika wypełniały przeważnie artykuły redakcji warszawskiej i arty
kuły dotyczące problemów Suwałk (reklamy i ogłoszenia lokalne). Na 
stronie ostatniej zamieszczano krótkie informacje o wieczorkach arty
stycznych, ciekawych wydarzeniach w życiu kulturalnym i towarzyskim, 
wreszcie o wypadkach i kradzieżach, a resztę miejsca zajmowały reklamy 
i ogłoszenia. Tematyka pisma była 'dość bogata. Oprócz artykułów i no
tatek zamieszczano tam wywiady, np. wywiad ze starostą na temat 
problemów gospodarczych Suwalszczyzny i potrzeb regionu. Pojawiły się 
felietony pod stałym tytułem: „Z mojego okna". Dość często zamiesz
czano informacje o działalności rady �ejskiej, o miejscowych szkołach 
i zakładach pracy. 

Kilka artykułów poświęciła redakcja w kwietniu i maju 1926 r. spra
wie komunistów suwalskich w związku z „Procesem 53". Pierwszy 
.z nich, „Metody komunistycznej propagandy", mówił o zwiększeniu się 
aktywności Komunistycznej Partii w całym kraju, a także w Suwałkach. 
„W Suwałkach przygotowuje się wielki proces. Społeczeństwo winne wy
kazać opanowanie, nie trzeba histerii, bo przecież państwo bronić się 
musi..., a komunizm, który nie przebiera w środkach walki, musi, być 
.z całą stanowczością tępiony". W następnym artykule pt. „Proces 53" 
autor omówił sylwetki ważniejszych działaczy komunistycznych na Su
walszczyźnie i dużo miejsca poświęcił występującym w procesie biegłym, 
chwaląc ich zasługi w walce z komunizmem. W zasadzie tym się kończy 
problem komunistów na łamach dziennika ze względu na to, że przed
stawicielom prasy nie udzielono prawa wstępu na salę sądową. 
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W życiu „Kuriera" były wypadki, że najprawdopodobniej � wyniku 
trudności komunikacyjnych i niedostarczenia na czas stron wydawanych 
w Warszawie dziennik zamieszczał tylko wiadomości lokalne na dwóch 
stronach, np. numery 52, 60, 62 do 70. Od numeru 71 mutacja suwalska 
zajmowała tylko ostatnią stronę. W numerze 97 z 16.Vl.1926 r. znajduje 
się „List otwarty" do „Dziennika Suwalskiego". Redaktor „Kuriera" za
rzucał w nim konkurencyjnemu pismu pogoń za tanią sensacją i stwier
dził, że jest to rozpowszechnianie warszawskiego pisma na niskim pozio
mie, które stara się za wszelką cenę zdobyć czytelników. W zasadzie arty-
kuł ten był już zapowiedzią likwidacji „Kuriera". 

· 

Ostatni numer, 136, ukazał się 31 .VII.1926 r. Redaktor B. Skąpski 
w artykule „Do naszych Czytelników" pisał, że dzien.nik przerywa swoją 
działalność. Narzekał na obojętność społeczeństwa, na brak zaintereso
wania „Kurierem". Przyznawał, że nakład pisma był mały, bo tylko 
150-300 egzemplarzy. Większą poczytność zdobył sobie „Dziennik Su
walski" - · pismo bez wartości. Jednocześnie wyrażał nadzieję, że spo
łeczeństwo pozna swój błąd, a wtedy można będzie przywrócić wydaw
nictwo „Suwalskiego Kuriera Polskiego". 

ABC Z i e m  i S u w a 1 s k i  e j. Redaktor odpowiedzialny mutacji su
walskiej9 - Czesław L u t o s t a ń s k i, wydawca - Stanisław M a c i e-

9 Pismo było mutacją warszawskiego pisma codziennego ,.ABC". 
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j e w s k i, emerytowany urzędnik, drukarnia - Stanisława Milewskiego. 
Dziennik powstał z inicjatywy i przy poparciu finansowym miejscowych 
działaczy Narodowej Demokracji, którzy pochodzili przeważnie z kół zie
miańskich. Duży wpływ na powstanie pisma miały zbliżające się wybory 
do władz samorządowych, chodziło bowiem endecji o zagwarantowanie 
swoich wpływów na tak ważne wydarzenia. Pierwszy numer ukazał się 
16.IX.1927 r. Kolumna suwalska nri,eściła się początkowo wewnątrz nu
meru, później zajmowała ostatnią stronę. W początkowym okresie istnie
nia pisma problemy suwalskie nie zajmowały całej strony; wypełniały 
ją poza krótkimi notatkami, tekstami reklamowymi i ogłoszeniami lokal
nymi artykuły o charakterze ogólnokrajowym. W 1927 r. dziennik sporo 
uwagi poświęcał wyborom samorządo'wym w powiecie suwalskim. Za
mieszczał artykuły wyjaśniające, publikował i omawiał listy wyborcze 
kandydatów na radnych miasta Suwałk, a wreszcie komentował i oceniał 
przebieg wyborów. Pojawił się także charakterystyczny krótki artykuł pt. 
„Bezrobocie"to. Autor nie starał się jednak analizować przyczyn tego zja
wiska. Za istniejący stan rzeczy obciążał odpowiedzialnością bezrobot
nych. Według jego rozumowania bezrobocie panuje dlatego, że ludzie nie 
chcą pracować i żądają wygórowanej płacy. W następnym roku (1928) 
tematyka lokalna stała się bardziej urozmaicona. Znajdujemy już w ga-

10 „ABC Ziemi Suwalskiej" nr 56 z 10.XI.1927 r. 
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zecie informacje o problemach województwa białostockiego, korespon
dencję z Augustowa i notatki z terenu powiatu, np. o nadużyciach finan
sowych w gminie Koniecbór. Pismo analizowało sprawę gospodarki komu
nalnej, informowało o katastrofalnym stanie budynków w mieście, dro
żyźnie, o pracy i dzia�alności organizacji społecznych i obchodach rocznic, 
o współpracy z młodzieżą akademicką pochodzącą z Suwałk itp. 

Poważne zasługi w rozszerzeniu działalności redakcji miał Józef Cie
cierski; dziennikarz z Suwałk, który w 1928 r. objął funkcję redaktora, 
a później i wyi:lawcy dziennika, drukowanego już w drukarni Klotyldy 
Dargielowej. Od tego czasu dział poświęcony Suwałkom zajmował ostat
nią stronę i nastąpiła stabilizacja pisma. Na jego łamach pojawiały się 
dość systematyczne notatki o pracy Rady Miejskiej, dane o budżecie 
miasta, informacje z Sejn, Wiżajn, sprawozdania z zebrań cechów rze
mieślniczych oraz z imprez kulturalnych i sportowych. Warto zwrócić 
uwagę, że redakcja dziennika zajęła się także sprawami młodzieży. Jesz
cze w 1927 r. pojawiały się informacje o pracy Koła Akademickiego 
Ziemi Suwalskiej w Warszawiell i o trudnej sytuacji materialnej mło
dzieży akademickiej. Pismo zajmowało się także problemami wychowaw
czymi młodzieży i zamieszczało artykuły o pracy szkół powiatu suwal
skiego. Niekiedy - co prawda rzadko - spotykamy się z głębszym za
interesowaniem redakcji folklorem regionu. Sztukę ludową populary
zował między innymi artykuł „Augustowskie i suwalskie kilimy"l2. „ABC 
Ziemi Suwalskiej" przestało wychodzić w końcu 1930 r.1s. O ostatecznym 
upadku wydawnictwa zdecydowało powstanie w Suwałkach nowego pisma 
codziennego. 

K u r i e r  Z i e m  i S u  w a I s k  i e  j. Dziennik zaczął się ukazywać 
w październiku 1930 r. z inicjatywy miejscowych działaczy BBWR. Zbli
żały się nowe wybory do sejmu i senatu, chodziło więc o wywarcie wpły
wu na akcję wyborczą. Ponieważ endecja znalazła się w opozycji wzglę
dem rządu, starano się zlikwidować jej organ „ABC Ziemi Suwalskiej". 
Miejscowe władze administracyjne robiły różne trudności, pozwolenie na 
druk wydawano np. z tak dużym opóźnieniem, że niekiedy pismo nie 
mogło ukazać się tego dnia. Ostatecznie „ABC Ziemi Suwalskiej" prze
stało wychodzić. 

Nowy dziennik był mutacją warszawskiego „Kuriera Czerwonego", 
liczył przeważnie 4 strony formatu 55 X 38. Ostatnia strona przeznaczona 
była na mutację lokalną. Wydawcą pisma był Jan K a r c  z e  w s k i  � 
pracownik samorządowy, a redaktorem odpowiedzialnym - Józef Cie
cierski. Czytelnika zastanowi na pewno fakt, że Ciecierski, były redak-

11 „ABC Ziemi Suwalskiej" nr 95-96 z 19. i 20.XII.1927 r. 
a „ABC Ziemi Suwalskiej" nr 262 ź 25.IX.1929 r. 
13 Ostatni w PAP Suwałki jest numer 291 z 26.XI.1930 r. Nie ma wzmianki o li

kwidacji wydawnictwa. 
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tor pisma endecji · „ABC Ziemi Suwalskiej", redagował później także 
pismo BBWR. Otóż traktował on dziennikarstwo jako pracę zawodową 
i zarobkową. W zasadzie nie należał do żadnej partii, choć był sympa
tykiem endecji. 

Sytuacja Ciecierskiego jako redaktora pism suwalskich, które repre
zentowały interesy różnych stronnictw, była o tyle łatwa, iż prasa ta miała 
charakter informacyjny. Strony pośvdęcone sprawom lokalnym wypeł
nione były krótkimi notatkami, ogłoszeniarrń i reklamami. Dłuższe, po-. 
ważniejsze artykuły polityczne rzadko tam zamieszczano. W zasadzie 
stronnictwa przejav,iały zainteresowanie pismem w -0kresie wyborów do 
sejmu i władz miejscowych, później zainteresowanie to słabło, urywały się 
dotacje finansowe i na ogół dzienniki kończyły swój żywot. 

Redakcja dziennika nie ograniczała się tylko do omavdania spraw 
miasta, ale starała się zamieszczać korespondencje z vdększych osad w po
wiecie, jak z Puńska, Raczek czy Rutki-Tartak W związku z kryzysem 
ekonomicznym redakcja zamieściła kilka artykułów omavdających te 
problemy. Do ciekawszych należy artykuł pt. „Prawda o kryzysie rol
nym"14. Autor dowodził w nim, że kryzys rolny wywołały vdelkie przed
siębiorstwa przemysłowe, które obniżyły ceny na produkty rolne, a pod
wyższyły je na wyroby przemysłowe. Aby temu przeciwdziałać, autor 
radził, aby ograniczyć zakup artykułów przemysłowych, a więcej pro
duktów rolnych konsumować na wsi. W ten sposób zostanie ograniczony 
rynek zbytu na towary przemysłowe i zmniejszy się podaż artykułów rol
nych. Wynik według dość naiwnego rozumowania autora będzie dobry. 
Ceny na artykuły przemysłowe spadną, a produkty rolne będą droższe. 

Spotykamy też w 140 numerze pisma z dnia 25.V. odezwę Centralnej 
Komisji Porozumiewawczej Związków Zawodowych Pracowników Pań
stwowych w zvdązku z obniżką poborów o 1 5"/•. Odezwa ta stwierdza, 
że obniżka jest niesłuszna, krzywdząca i uchwała Rady l\-linistrów powin
na być anulowana. W tym samym numerze zamieszczone jest zavdado
mienie o nadzwyczajnym zebraniu członków Kola Stowarzyszeń Urzęd
ników Państwowych w Suwałkach, na którym miały być omavdane 
sprawy obniżki i zamierzenia nowelizacji pragmatyki służbowej przez 
rząd. • 

Redakcja „Kuriera Ziemi Suwalskiej" pośvdęcała sporo uwagi pro
blemom miejscowego sportu, informacjom o działalności kulturalnej 
i reklamom filmów wyświetlanym w miejscowych kinach. Bardzo często 
teksty reklamowe i ogłoszenia zajmowały połowę strony lokalnej. Pismo 
przestało wychodzić w 1931 r. Do jego upadku przyczyniły się trudności 
finansowe - vdększość prenumeratorów nie regulowała należności 
i brak zainteresowania wydawców sprawą pisma. 

14 �.Kurier Ziemi Suwalskiej" nr 4-5 z 4--fi.I.1931 r. 
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D z i e n n i k  S u  w a 1 s k i. Po upadku „Kuriera Ziemi Suwalskiej"15 
ponownie zaczął się ukazywać w listopadzie 19'31 r. „Dziennik Suwalski". 
jako R I (V)lfi z podtytułem „Niezależny organ codzienny Ziemi Suwal
skiej". Redaktorem i wydawcą pisma był Józef C i e c i  e r s k i, a dru
kowano je w zakładzie Klotyldy Dargielowej. „Dziennik Suwalski" był 
mutacją pisma warszawskiego11. Trzy strony pisma redagowano i druko
wano w Warszawie, ostatnią stronę zajmowała mutacja suwalska. Układ 
graficzny kolumny miejscowej był urozmaicony. Sporo miejsca zajmowały 
reklamy, ogłoszenia i krótkie notatki. Redakcja dziennika w kilku dłuż
szych informacjach zajęła się trudną sytuacją materialną bezrobotnych. 
Pisząc o zorganizowanej w browarze K u n c a kuchni dla bezrobotnych, 
że „jest ogromną podporą dla biedaków, pozostałych bez pracy i środków 
do życia"18, proponowała, aby zamożniejsi mieszkańcy przy pomocy Ma
gistratu utworzyli drugą kuchnię w innym końcu miasta, co mogłoby 
„ująć w ten sposób cierpień głodowych biedakom". Reda\l:cja pochwalała 
akcję filantropijną, potępiała jednak zorganizowaną walkę bezrobotnych 
o własne prawa. W notatce „Dzień głodu nie udał się wywrotowcom 
w Suwałkach"'• „Dziennik" informował o demonstracjach bezrobotnych 
przeciwko przyznawaniu zasiłków wyłącznie w naturze, a nie w gotówce 
„ ... Demonstracje te nie udały się jednak, gdyż demonstranci po przejściu 
spod Magistratu do Komitetu ·Pomocy Bezrobotnym zostali rozpędzeni 
przez policję". Redakcja oskarżała o zorganizowanie tych demonstracji 
„wywrotowców'', a więc elementy rewolucyjne. 

Warto też wspomnieć o artykule „Wielka manifestacja Suwals1.czyzny 
na rzecz śląska. Protest przeciwko wystąpieniu sen. Boraha"••. Było to 
właściwie sprawozdanie z wiecu, na którym zebrani mieszkańcy Suwal
szczyzny protestowali przeciwko antypolskim wystąpieniom senatora 
amerykańskiego Boraha i rewizjonistycznym dążeniom Niemiec. Prze
mawiali na tym wiecu m.in. ówczesny prezydent rrrlasta Wawrzyniec 
G a ł  a j  i prof. gimnazjum �toni B a c  z e  w s k i. Zebrani podjęli rezo
lucję, w której stwierdzili, źe „Cały naród, a z nim i lud Suwalszczyzny, 
stanie w obronie granic Rzeczypospolitej i ani jednej piędzi polskiej ziemi 
nie odda prusakowi". „Dziennik Suwalski" był wydawnictwem deficy
towym, przestał wychodzić w końcu grudnia 1931 r. 

D z i e ń  D o b r y  Z i e m  i S u  w a 1 s k i  e j. Retlaktor - Józef Cie-

15 W PAP Suwałki ostatni jest nr 192, r. II z 13.VII.1931 r. Brak wzmianki o li-
�widacji wydawnictwa. 

· 

H1 Rok pierwszy wydawnictwa oznaeza pierwszy rok redagowania i wyda\vania 
pism suwalskich przez .J. C i e c  i e  r s k i  e g o. 

1" Autorom nie udało slę stwierdzić, jakiego konkretnie dzienn1ka, redaktor 
Józef C i e c i e r s k i nie potrafi tei określić. 

is „Dziennik Suwalski" nr 25 z 29.XI.1931 r. 
i9 „Dziennik Suwalski" nr 40 z 21.XII.1931 r. 
:w „Dziennik Suwalski„ nr 40 z 21.XII.1931 :r. 
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cierski. Drukarnia Klotyldy Dargielowej. Wydawcą pisma był Związek 
Inwalidów, a od. 1934 r. - Klotylda Dargielowa. „Dzień Dobry Ziemi Su
walskiej" była to mutacja gazety warszawskiej „Dzień Dobry"21, liczyła 
ona 8--12 stron formatu 28 X 37 cm, a ostatnia strona poświęcona była 
Suwałkom. Wypełniały ją przeważnie krótkie informacje o charakterze 
sensacyjnym, rzadziej pojawiały się poważniejsze artykuły, dotyczące 
spraw miejscowych. Redakcja nie stosowała takich form dziennikarskich, 
jak felietony, reportaże i wywiady i nic było stałych rubryk. Numer 
pierwszy dziennika ukazał się 31.I.1932 r. W artykule „Od Redakcji" znaj
dujemy charakterystyczną wzmiankę, że w czasie kryzysu nie każdy może 
zapłacić 20 groszy za gazetę, dlatego będzie ona kosztować tylko 1 O groszy. 
Pominąwszy względy reklamowe warto podkreślić zaakcentowanie trud
nej sytuacji materialnej społeczeństwa. Ten sam problem poruszono 
w artykule „Nieracjonalne oszczędności wywołują rozgoryczenie wśród 
braci urzędniczej"22. Był to artykuł komentujący wzmiankę w prasie 
o obniżce uposażeń urzędniczych o 10%. Autor twierdził, że obniżka po
gorszy i tak ciężką sytuację w handlu, ponieważ znacznie spadnie siła na
bywcza ludności. Jeżeli już państwo musi robić oszczędności kosztem 
urzędników, to nie powinno stosować mechanicznej obniżki o 10"/o, ale 
obniżkę progresywną, w zależności od zarobków. W ten sposób autor sta
nął w obronie najniżej zarabiających. 

W dzienniku ukazało się kilka informacji o strajkach i przygotowa
niach do nich w Suwałkach i Augustowie. W numerze 79 z dnia 19.III. 
1936 r. ukazał się artykuł pt. „Czy słuszny jest strajk pracowników pie
karskich''. Autor informował w nim, że w dobie obcinania zarobków pra
cownicy piekarscy w Suwałkach mają urządzić strajk, aby poprawić 
swój byt. Twierdził on, że właściciele piekarń wyzyskują pracowników, 
którzy pracują nie po 8, ale po 1 2  i 14 godzin na dobę za groszowe wy
nagrodzenie. Pracownicy piekarscy żądają ośmiogodzinnego dnia pracy, 
5-dniowego tygodnia pracy i podwyżki wynagrodzenia. W zakończeniu 
artykułu autor mówił: „Żądanie zdaje się słuszne". Do najciekawszych 
należy notatka pt. „Strajk głodowy w tartaku państwowym w Augusto
wie"23. oto jej pełny tekst: „Trwający od 5 tygodni strajk okupacyjny 
w tartaku państwowym w Augustowie w b." tygodniu przybrał znacznie 
ostrzejsze formy. Robotnicy rozpoczęli głodówkę. Ustalona na ostatniej 
konferencji w Augustowie forma likwidacji zatargu przez obopólną zgodę 
na ustalenie płac robotniczych w wysokości zarobków 1935 r. nie została' 
podpisana przez zarząd tartaku, wobec czego robotnicy nie chcąc pole
gać na słownych obiecankac.h ogłosili strajk głodowy". Charakterystyczne, 
że wzmianka ta została pokryta· całkowicie czarną farbą, ale tekst jest 

21 „Dzień Dobry", wydawnictwo i druk; Prasa Polska Warszawa. 
" ,,Dzień Dobry Ziemi Suwalskiej" nr 112 z .23.V.1932 r. 
" „Dzl<>ń Dobry Ziemi Suwalśk:iej" nr· 104 z 15.IV;1936 r. 
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Ryc. 7. Winiety gazet suwalskich w latach 1935-1937. 

czytelny. Dokonano tego z całą pewnością na polecenie władz admini
stracyjnych, które były przeciwne informowaniu miejscowego społeczeń
stwa o tego rodzaju wydarzeniach, i to w sposób wyraźnie przychylny 
dla strajkujących. Warto zaznaczyć, że tego typu artykuły, solidaryzujące 
się z wyzyskiwanymi, spotykamy bardzo rzadko w na ogół lojalnej i po
pierającej posunięcia rządu prasie suwalskiej. 

Oprócz wspomnianych już artykułów na łamach dziennika spotykamy 
informacje o zaniedbaniach w dziedzinie gospodarki komunalnej w mieś
cie, o działalności Rady Miejskiej, o problemach handlu, konieczności 
ożywienia ruchu turystyczno-krajoznawczego na Suwalszczyźnie oraz 
informacje o imprezach sportowych. Pismo „Dzień Dobry Ziemi Suwal
skiej" przestało wychodzić w 1936 r. W zbiorach Biblioteki Narodowej 
w Warszawie ostatni jest numer 129, rok wyd. V (X) z 30 kwietnia 1936 r. 
Jak zwykle, brak wzmianki o likwidacji wydawnictwa. Sprawę .w yjaśnia 
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dopiero artykuł wstępny nowego dziennika, „Kuriera Codziennego 5 gro-
• 

szy Ziemi Suwalskiej" w którym czytamy: „W dniu dzisiejszym po mie-
sięcznej przerwie, spowodowanej zlikwidowaniem oddziałów prowincjo
nalnych przez Centralę poprzednio redagowanej przez nas gazety Dzień 
Dobry Ziemi Suwalskiej, oddajemy do rąk naszych czytelników pierwszy 
numer naszej gazety „Kuriera Codziennego Ziemi S1i1walskiej". To wy
jaśnienie pozwala twierdzić, że wsppmniany już 119  numer „Dzień Dobry 
Ziemi Suwalskiej" był ostatnim numerem tego wydawnictwa. 

Numer pierwszy wspomnianego „Kuriera Codziennego Ziemi· Suwal
skiej"24 ukazał się 15.VI.1936 r. Redaktorem i wydawcą był - Józef Cie
cierski. Pismo było mutacją dziennika warszawskiego25• Ostatnią strone, 
poświęconą Suwałkom, drukowano w drukarni Klotyldy Dargielowej. RP.
dakcja zamieszczała dużo tekstów reklamowych, ogłoszeń i notatek infor
macyjnych. „Kurier" wychodził, dość krótkol!6. Jeśli się uwzględni wy
jaśnienia redaktora J. Ciecierskiego, złożone w nowym już piśmie „Dzień 
Ziemi Suwalskiej'', stwierdzające prawie 3-tygodniową przerwę .w wy
dawnictwie, należy przyjąć, że „Kurier Codzienny Ziemi Suwalskiej" 
przestał wychodzić w miesiącu sierpniu 1936 r. Wydawnictwo tak taniego 
dziennika, rozchodzące się w kilkuset egzemplarzach, było deficytowe. 
Zyski ze sprzedaży i ogłoszeń nie mogły pokryć kosztów własnych. 

„Dzień Ziemi Suwalskiej". Redaktor i wydawca: Józef Ciecierski, dru
karnia A. J. G i e  n i o w Suwałkach. Dziennik był mutacją pisma war
sżawskiego• „Ostatnie Wiadomości". Liczył przeważnie 8 stron formatu 
32 X - 47 cm. Pierwszy numer ukazał się 6.IX.1936 r. (rok wyd. I (X). Pię
cioszpaltowa kolumna lokalna zajmowała ostatnią stronę. Tytuł drukowa
ny był na pierwszej. Redaktor Ciecierski sporo uwagi zwracał na uroz
maicony układ graficzny. Stosował dużo tytułów o zróżnicowanym kroju 
czcionek. Dobrze graficzni� rozwiązane były reklamy filmów granych 
w miejscowych kinach, przedstawień teatralnych, ogłoszenia o zabawach, 
odczytach, sprzedaży nieruchomości itd. Można stwierdzić, że dziennik ten 
był znacznie lepiej redagowany niż „Dzień Dobry Ziemi Suwalskiej". Pra
wie w każdym numerze zamieszczano dłuższy artykuł, tak zwaną czołów
kę, traktujący o poważniejszych sprawach, np. o pracy Rady Miejskiej, 
wyborach do Sejmu, o pracy teatru suwalskiego czy rozwoju działalności 
kulturalnej i oświatowej. Oprócz tego zamieszczano krótkie informacje 
o treści sensacyjnej i podawano rozkład jazdy pociągów i autobusów. 

Od 22.1.1938 r. pisiho zamieszczało informacje z procesu 13 komuni
stów Suwalskich. Charakterystyczne, że we wszystkich procesach suwal
skich nie występowali główni świadkowie-konfidenci, których zeznania 
stanowiły podstawę aktu oskarżenia. Konfidenci po spełnieniu swojej 

24 Pełny tytuł „Kurier Codzienny 5 groszy Ziemi Suwalskiej". 
� Mutacja „Kuriera Codziennego 5 groszy", Warszawa. 
zs W zbiorach Biblioteki Narodowej o�tatni jest numer 25 z 9.VII.1936 r. 
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misji, tzn. po dostarczeniu dowodów policji, znikali z Suwałk i nie zja
wiali się na rozprawac�. „Dzień Ziemi Suwalskiej" szczegółowo informo
wał o działalności J. K r  a s  n o p  o 1 s k i  e g o  i innych suwalskich ko
munistów, o ich pracy w klasowych związkach zawodowych, o rozpow
szechnianiu ulotek, odezw i książek komunistycznych. Autor artykułów 
twierdził, że komu�iści mieli kontakty z Warszawą, skąd przesyłano im 
instrukcje. Następnie scharakteryzował i omówił działalność poszczegól-• 
nych oskarżonych. Starał się beznamiętnie, raczej typowo w tonie spra-
wozdawczym relacjonować przebieg procesu, w wyniku którego 7 oskar
żonych skazano na kary więzienia od 2 do 15 lat, a 6 uniewinniono. 

Redakcja dziennika dużo uwagi pośv.'ięcała problemom rozwoju tury
styki i działalności sportowej. Informowała więc o otwarciu przystani na 
Wigrach, organizacji kursu żeglarskiego i o rozbudowie plaży nad jezio
rem Dąbrówka. Zamieściła także sprawozdanie ze zjazdu regionalnego 
w Suwałkach, który odbył się 26 i 27 września 1936 r. Głównym proble
mem, nad którym dyskutowano najgoręcej, była sprawa rozwoju gospo
darczego i konieczność zagospodarowania turystycznego Suwalszczyzny. 
Na zjeździe uchwalono statut Towarzystwa Regionu Augustowska-Suwal
skiego, wybrano też władze. 

W roku 1939, szczególnie wiosną i latem, redakcja mutacji suwalskiej 
zaczęła coraz bardziej interesować się napiętą sytuacją międzynarodową, 
problemem stosunków Polska-Niemcy i groźbą wojny. „Dzień Ziemi Su
walskiej" informował o protestach ludności przeciwko koniecmości emi
gracji sezonowej do Niemiec i o przybywaniu uchodźców żydowskich na 
teren powiatu. W n,umerze 85 z dnia 26.III.1939 r. podane jest streszczenie 
przemowienia wicestarosty B ł a c h o  w s  k i e go, charakteryzujące 
trudną sytuację międzynarodową i zapowiadające wysiedlenie z Suwałk 
nielojalnych obywateli. Coraz częściej pojawiały się notatki o charaktery
stycznych tytułach: „Partia żydowskich uciekinierów przybywa z Niemiec 
do Suwałk"27, „Nowy uciekinier z hitlerowskiego piekła""', „Niebywałe 
prowokacje niemieckie na pograniczu"29, „Dziesięć karabinów maszyno
wych wręczą Suwałki Armii"'"· W artykułach Redakcja podkreślała pa
triotyzm społeczeństwa polskiego i jego gotowość do obrony ojczyzny. 
Dziennik przestał wychodzić w końcu sierpnia 1939 r . 

• 

• • 

Na zakończenie naszych rozważań o suwalskich gazetach codziennych 
warto wspomnieć, że wg informacji redaktora Ciecierskiego i byłych pra
cowników drukarni·St. Milewskiego i K. Dargielowej w roku 1936 ukazy-

n „Dzień Ziemi Suwalskiej" nr 199 z 22.VIl.1939 r„ 
2s „Dzień Ziemi - Suwalskiej" nr 206 z 29.VII.1939 r. (nr 206 z 29.VII.) 
� .,Dzień Ziemi Suwalskiej" nr 204 z 27.VII.1939 r. 
M ;,Dzień Ziemi Suwalskiej" nr 208 z 31.VII.1939 r. 
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wało się przez kilka miesięcy „Echo Suwalskie", mutacja „Echa Łódzkie
go", wydawane przez Klotyldę Dargielową i drukowane w jej zakładzie. 
Redaktorem „Echa Suwalskiego" był Bronisław S k ą p s k i. Ponadto 
Katalog Prasowy PARA i Ernst Keit w swojej pracy wymieniają „Kurier 
Suwalski" z 1922 r., nie podając bliższych danych. W zbiorach bibliotecz
nych, archiwalnych PAP w Suwałkach i zbiorach prywatnych nie napot
kano na egzemplarze tego dziennika. Żaden z informatorów nie przypomi
nał też sobie, aby pismo takie wychodziło. Istnieje więc tylko alterna
tywa: albo wspomniane źródła popełniły omyłkę, albo wydawnictwo to 
było niezwykle krótkotrwałe. 

Periodyki; 

Z i e m  i a S u  w a 1 s k a  - tygodnik społeczno-polityczny - była 
pierwszym pismem po I wojnie światowej w Suwałkach. Tygodnik wy-

• chodził w niezwykle trudnym dla Suwalszczyzny okresie: podczas prze
dłużającej się okupacji niemieckiej, w czasie pobytu w Suwałkach wojsk 
litewskich i wreszcie już po ·ostatecznym przyłączeniu tych ziem do Pol
ski. Jeszcze w czasie okupacji niemieckiej działała na Suwalszczyźnie 
w warunkach nielegalnych organizacja „Straż Kresowa", która - „zda
jąc sobie dokładnie sprawę, iż jednym z najwidoczniejszych przejawów 
polskości na zewnątrz jest pismo, już w maju zdecydowała się na rozpo
częcie tego Wydawnictwa"31• Pierwszy numer tygodnika ukazał się 8 maja 
1919 r. Funkcje redaktora i wydawcy pełnił Komitet Redakcyjny w skła
dzie: kl;. B e t t o, Z. K m i t a, dr S i e  n k i e w  i c z i Tadeusz K a t  e 1-
b a c h. 

Pismo liczyło od 4 do 8 trzyszpaltowych stron o formacie 44 X 30 .cm. 
Spełniało ważną rolę polityczną. Od początku Komitet Redakcyjny wy
raźnie stwierdzał, że Suwalszczyzna jest ziemią rdzennie polską, a . okupa
cję traktowano jako stan przejściowy. Za tego typu artykuły, za podawa
nie do publicznej wiadomości, że wojska niemieckie opuszczają Suwałki, 
pismo było kilkakrotnie zawieszane. Okupacyjne władze wojskowe zażą
dały, aby przed ukazaniem się w druku artykuły były cenzurowane. Ko
mitet Redakcyjny w porozumieniu z Radą Obywatelską odrzucił to żąda
nie, motywując decyzję tym, że pismo wydawane jest na terytorium Pol
ski. W takiej sytuacji Niemcy zamknęli pismo i wydali zakaz drukowania 
na tym obszarze gazet polskich. Następny więc po zamknięciu, 9 numer 
tygodnika ukazał się w dniu wkroczenia wojsk polskich do Suwałk, tzn. 
24 sierpnia 1919 r. 

„Ziemia Suwalska" była jak na pismo prowincjonalne dobrze redago
wana, a zamieszczane artykuły były sumiennie opracowane. W piśmie są 

n O naszym piśmie, „Ziemia Suwalska0, nr 9 z 24.VIIl.1919 r. 
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następujące rubryki : Dział gospodarczo-społeczny, Komunikaty Sztabu 
Generalnego, Kronika miejscowa, Na dobie, Wiadomości polityczne, Kro
nika Sejmowa i Wolna trybuna. Najwięcej uwagi poświęcał Komitet Re
dakcyjny sprawie stosunków Polski z Litwą. Jut w pierwszym numerze 
tygodnika autor artykułu „W ważnej sprawie" twierdził, że do czasu osta
tecznego rozwiązania spornych problemów przez Komisję Międzynarodo
wą należy „znaleźć jakiś sposób współżycia między nami a Litwinami, aby 
zapobiec powsfawaniu antagonizmów, -tak niepotrzebnych dla przyszłego 
stosunku obojga narodów. Wyraził również zadowoleńie, że delegacja li� 
tewska bawi w Warszawie· i że - być może - zostanie zawarte porozu
mienie. Trzeba, aby wspólnie została zrozumiana raz nareszcie ta stara 
prawda: każdy naród budzący się do życia winien w zaraniu tego życia 
stwarzać takie warunki, aby móc swobodnie utrwalać swą państwowość 
od wewnątrz. Powinien przeto unikać zatargów sąsiedzkich zewnętrznych. 
Stosuje się to tak do nas, jak w równej mierze do 'Litwinów i Czechów". 
Na ł.amach tygodnika spotykamy nie tylko takie stanowisko w tej spra
wie. Część autorów artykułów opowiedziała się za zjednoczeniem ,Litwy 
z P.olską, powołując się na kilkusetletnią tradycję współpracy narodów, 
na wspólile. zwycięstwa, niewolę i walki o Wyzwolenie narodowe. ByJ;y też 
- co p.awda rzadkie � wypowiedzi, wzywające wprost do ingerencji 
wojskowej w wewnętrzne sprawy Litwy. 

Zasługą Komitetu Redakcyjnego było stworzen.ie czytelnikom i współ
pracownikom warunków do v.,-ypowiedzi na wsiystkie ważniejsze proble
my ówczesnych czasów. Szczególnie zasługują na uwagę wypowiedzi jed
nego ze .współredaktorów pisma, Leonarda Z a r z y c k ie g o. Obserwując 
stosunki społeczne w Polsce doszedł on do wniosku, że zaogniają się one 
coraz bardziej. W czasie wojny na skutek wypadków w Rosji nastąpiła ra
dykalizacja społeczeństwa. Co robić, aby „.„ ten strumień ognia i krwi, 
który zalał Rosję, nie wybuchł u nas płomiennymi językami. Odpowiedź 
jest: niechaj uchwali reformę i unormuje warunki bytu rolników tak, .by 
trawestując (przekształcając) ·słowa Cachina, Longueta i Mayersa można 
było powiedzieć „Rewolucja w Polsce.jest niemożliwa i niepotrzebna, gdyż 
drogą pokojowej ewolucji warstwy pracujące otrzymały . więcej, niżby 
mogły osiągnąć przez gwałtowne i zbrojne wystąpienie. Czy Sejm pokła
dane w nim nadzieje spełni? Czy spełni swoje zadanie? N ajb!iższa przysz
łość pokaże. Oby nie spóźnił się tylko""· Autor tych twierdzeń dostrzegał 
więc, że przemiany rewolucyjne w Rosji mogą stanowić wzór dla mas pra
cujących w Polsce. Wołał więc już w 1919 r. o wielkie reformy, które by 
stanowiły przeciwwagę tamtych idei. L. Zarzycki dostrzegał krzywdy i rię;. 
dzę warstw uciśnionych w ustroju kapitalistycznym. Rozumiał doskonale, 
że panującą sytuację należy zmienić. Według niego nie rewolucja zdolna 

32 Co chwila niesie1 „Ziemia Suwalska", nr a z 23.V.1919 r. 
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jest te krzywdy społeczne wyrównać, ale spółdzielczość jest tym „ ... jas
nym gościńcem wiodącym do wspólnego gmachu sprawiedliwości spo
łecznej"33. 

Sporo miejsca w piśmie zajmowały sprawy wsi. Między innymi redak
cja omówiła w dłuższym artykule obrady i uchwały Zjazdu Kółek Rolni
czych Ziemi Suwalskiej, który odbył się 25.IV.1919 r, Na wspomnianym 
zjeździe st'l'iierdzono, że głównym zadaniem kółek powinna być troska 
o rozwój rolnictwa poprzez: podniesienie wydajności plonów zbóż, wpro
wadzenie ulepszonych narzędzi, stosowanie nowych metod uprawy roli, 
lepsze ziarno siewne, intensywne nawożenie naturalne i sztuczne, zwięk
szenie mleczności krów itd. Zebrani na zjeździe wypowiedzieli się za ko
niecznością organizacji szkół rolniczych na tynf terenie w takich folwar
kach donacyjnych, jak: Huta, Dowspuda, Kuków i Kadaryszki. Ciekawa 
jest zamieszczona w piśmie uchwała mieszkańców wsi Zielone Kamedul
skie, skierowana do posłów Suwalszczyzny. Uchwała mó\Vi o cięźkiej sy
tuacji materialnej chłopów tej wsi i o głodzie ziemi i popiera projekt re
formy rolnej. „Włpścianie wsi Zielone Kamedulskie, wychodząc z założe
nia, iż ziemia winna należeć do tych, którzy na niej pracują i .  jej bronią, 
oświadczają, iż projekt reformy rolnej, opracowany przez większość ko
misji sejmowej, który ogranicza wielką własność do 300 mórg, odpowiada 
naszym-dążeniom"l4. 

Tygodnik „Ziemia Suwalska" wychodził zaledwie przez kilka miesięcy 
1919 r. Jednak niezwykle bogata tematyka wpłynęła na to, że jest to naj
ciekawsze pismo suwalskie okresu międzywojennego. Ukazało się ogółe!Il 
1 2  numerów i 'YYdanie nadzwyczajne, poświęcone pobytowi w Suwałkach 
w dniach 12-13 września naczelnika państwa J. Piłsudskiego. Ostatni 
w zbiorach prywatnych Aleksandry 4 u t  o s t a ń  s k i  e j  jest numer 1:?
z 21 września 1919 r. Nie zawiera on żadnej wzmianki o likwidacji wy
dawnictwa. Jednak wg stwierdzeń A. Lutostańskiej i Melanii W i e  t
s k i e  j jest on raczej ostatnim numerem wydawnictwa. Do upadku ty
godnika przyczynił się brak dalszego zainteresowania jego losami finan
sującej go organizacji „Straży Kresowejh i wyjazd z Suwałk ną,jaktyw
niejszych redaktorów, jak np. Tadeusza Kotelbacha. · 

O s  a S u  w a 1 s k a. W październiku 1921 r. ukazywać się zaczął w Su
wałkach nowy tygodnik o charakterze społecznym i satyrycznym „Osa Su
walska". Redaktorem i wydawcą był nauczyciel o lewicowych poglądach, 
Władysław M a t  u 1 a, Tygodnik był drukowany w zakładzie Czesława 
Dargiela. Pierwszy numer ukazał się w objęto$ci 8 stron, następne miały 
od 4 do 6 stron. Redaktor oprócz artykułów o charakterze ogólnym umiesz
czał sporo zjadliv;ych dowcipów i notatek o miejsoowych przedstawicielach 

33 O współdzielczo:ści, „Ziemia Suwalskan, nr 1 z 8.V.1919 r. 
M Do panów posłów .Ziemi Suwalskiej, „Ziemia Suwalska", I).r 7-8. 
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stronnictw zachowawczych. Ciągłe ataki na r�daktora i trudnoścUinanso
we spowodowały upadek tygodnika w początkach 1922 r. 

R o  1 n i k S u  w a l  s k i. Podtytuł: „Pismo Tygodniowe Społeczno-Rol
nicze", wydawca: Okręgowy Związek Kółek Rolniczych. Drukarnia Sta
nisława M i l e w s k i e g o  w Suwałkach. „Rolnik Suwalski" ukazywał 
się w latach 1821-19233•. Redagowany i drukowany był wyłącznie w Su
wałkach. Pierwszym redaktorem był Józef B a  z g i e r  - działacz spo
łeczny, późniejszy burmistrz miasta Sejn. Na skutek trudności finanso
wych na początku 1922 roku zlikwidowano etat specjalnego redaktora. 
l<'unkcję tę pełnili odtąd pracownicy Zarządu Okręgowego Związku Kółek 
Rolniczych - Jan S i  w i. e c, a później Eugeniusz N i e m  i r i c z. Pismo 
liczyło od 8 do 16 stron formatu 27 X 17 cm. Pragnieniem redakcji było, 
żeby „Rolnik Suwalski" „„. odzwierciedlał życie wsi tutejszego okręgu, 
był informatorem, łącznikiem i doradcą ludności wiejskiej Suwalszczyz
ny"36. Zadanie to spełniał dość dobrze. Pismo propagowii.ło spółdzielczość 
handlową, nowoczesne metody uprawy roli, ubezpieczenia rolnicze, nawo
ływało do rozwoju hodowli bydła i owiec, stosowania racjonalnego na wo

. żenia oraz udzielało praktycznych rad i wskazówek rolnikom. Autorzy ar
tykułów wielką wagę przywiązywali do rozwoju oświaty rolniczej, głosili 
konieczność organizowania fachowych kursów i odczytów. Uważali, że wa
runkiem dobrobytu wsi jest dobrze działający samorząd, a więc rady gmin
ne i sejmiki. Redakcja „Rolnika" była szerzycielem haseł fizjokratycznych. 
Za podstawę bogactwa kraju uważała dobrze rozwinięte rolnictwo, gdyż 
rolnicy żywią wszystkich, a pracą swoją zapewniają dobrobyt narodowi. 
W każdym numerze zamieszczano kilka dłuższych, niekiedy zajmujących 
od 2--3 stron tygodnika artykułów fachowo-rolniczych. 

Spotykamy też w piśmie stałe rubryki, jak: „Nowiny", „Organizacyj
ne", „Ogłoszenia'�, „Echa polityczne". Zamieszczano także teksty reklamo
we, np. stałą reklamę Stowarzyszenia Rolniczo-Handlowego „Przyszłość", 
nekrologi itp. Do ciekawszych pozycji należy sprawozdanie z organizacyj
nego zebrania byłych Ochotnikó.w Wojsk Polskich Ziemi Suwalskiej, któ
re odbyło się 29.1.19?-2 r. Na zebraniu tym postulowano utworzenie silnej 
-0rganizacji, która by „.„ zażądała od Sejmu i Rządu wykonania reformy 
rolnej, która została pogrzebana wprowadzeniem paragrafów kagańco
wych"37, 

„Rolnik Suwalski" zamieszczał sporo artykułów mobilizujących społe
<:zeństwo wiejskie do aktywności społecznej, .do udziału w decydowaniu 
w sprawach swego terenu: „Tworzyć Polskę będziemv, jeżeli poza pracą 

. . 

ss Z karty katalogowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Poznańskiego \\.-ynika., 
ie pismo zaczęło· ukazywać się w drugim półroczu 1921 r. Potwierdza to fakt, że 
nr 19, r. I, w zbiorach PAP '\V Suwałkach został wydany 18.XII.1921 r. 

36 „Rolnik Suwalski", nr 6 z 12.III.1922 r. 
:n „Rolnik Suwalski", nr 6 z 12.III.1922 r. 
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osobistą w swym gospodarstwie będziemy brali czynny udział w instytu
cjach społecznych i samorządowych. „Te prace stwarzają wiązadła narodu, 
bez który.eh naród jako całość rozwijać by się nie mógł"38• Tego typu we
zwania są charakterystyczne dla prasy suwalskiej w pierwszych latach po 
odzyskaniu niepodległości. Sytuacja nie była jednak dobra. Trudności eko
nomiczne, stała deflacja marki polskiej i brak stabilizacji gospodarczej nie 
sprzyjały rozwojowi aktywności społecznej. Na przykład, w okresie od 
marca do czerwca 1922 r., a więc w ciągu trzech miesięcy, cena kwintala 
pszenicy na rynku suwalskim wzrosła o 5 tys. marek polskich. Z poważ
nymi trudnościami finansowymi borykał się Okręgowy Związek Kółek 
Rolniczych. Według sprawozdania ze zjazdu w 1922 r. zadłużenie Związku 
wynosiło kilkaset tysięcy marek. Próba polepszenia sytuacji poprzez 
zwiększenie składek członkowskich do 1800 mkp rocznie doprowadziła do 
zmniejszenia się ilości członków kółek rolniczych. Z podobnymi trudno
ściami borykała się także redakcja „Rolnika Suwalskiego". Miejscowi 
chłopi słabo zainteresowali się pismem, rzadko napływały koresponden
cje z terenu, brak było prenumeratorów. Nie pomogły uchwały zarządu 
i walnego zjazdu, że każdy członek Związku Kółek Rolniczych powinien 
pisać raz w miesiącu do „Rolnika" i być jego stałym prenumeratorem. Sy� 
tuacja finansowa pisma była coraz gorsza. W związku ze stałym wzrostem 
cen papieru i usług drukarskich cena prenumeraty miesięcznej pisma 
wzrosła od marca do grudnia 1922 r. z 75 do 500 mkp. „Rolnik Suwalski" 
przestał ostatecznie wychodzić w 1 9�3 r.39 

T y g o d n i k  S u  w a 1 s k i. Podtytuł: Pismo Społeczno-Informacyjne, 
wychodzi co niedziela. Redaktor: Henryk K o  n o p  n i c k i, nauczyciel se
minarium nauczycielskiego. Wydawca: Komitet Wykonawczy. Drukarnia 
Stanisława Milewskiego. Pierwszy numer „Tygodnika Suwalskiego" uka
zał się 7.XII.1924 r. Komitet Wydawniczy w artykule wstępnym „Do na
szych czytelników" mówi, że przyczyną powstania pisma jest konieczność, 
aby Suwalszczyzna miała własny organ, który będzie odbiciem pragnień 

38 „Rolnik Suwalski", nr 8 z 26.III.1922 r. 
39 Spis Gazet i Czasopism Rzeczypospolitej Polski, wychodzący w Warszawie 

podaje, że „Rolnik Suwalski" wychodził w latach 1925-1927. Rocznik III, Katalogu 
prasowego PARA z 1925 r. wymienia też „ROlnika Suwalskiego". Są to dane błędne, 
bo w tym czasie wychodził w Suwałkach jako - między innymi - organ Okręgo
wego Związku Kółek RolniczYch „Tygodnik Suwalski". Katalog PARA podaje 
także, iż „Rolnik Suwalski" wychodził w latach 1928-1930. Informacje te po
twierdza Ernst K e i  t w przytoczonej już pracy, chociaż wg Keita pismo wycho
dziło w latach 1929 i 1930. Wspomniane źródło podaje równocześnie, że w tym czasie 
ukazywał się „Tygodnik Suwalski" (od 1924 do 1931). Trudno przyjąć, że w okresie 
poważnego kryzysu, kiedy nakłady i ceny gazet spadały, a wydawnictwa likwido
wano, w Suwałkach wychodziły aż 3 pisma. Po drugie - redaktor Józef Ciecierski 
i byli pracownicy drukarni K. Dargielciwej: Cz. Kachnowski, W. Supryk i W. Toma-. 
szewski twierdzą, że w tym czasie ani · „Tygodnik", ani „Rolnik" nie wychodziły. 
Nie natrafiono też w zbiorach bibliotecznych czy prywatnych na egzemplarze tych 
pism z tego okresu. Można więc twierdzić, że dane ustalone przez wymienione opra
cowania bibliograficzne są raczej błędne. 
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i dążeń ludności. „ Tygodnik" był redagowany i drukowany w Suwałkach, 
liczył przeważnie 8 stron fromatu 21 X 30 cm. Przeciętny nakład od 350 
do 750 egz. Od pierwszych numerów redakcja usiłowała uatrakcyjnić sza
tę graficzną pisma. Monotonię artykułów przeplatają stale rubryki „Wia
domości polityczne", „Wiadomości z kraju", „Kronika miejscowa". Dużo 
miejsca zajmują ogłoszenia i teksty reklamowe. W .1925 r. zwiększa się 
nieco format „Tygodnika". Od numeru 2 H. Konopnicki objął także funk
cję wydawcy. Rozpoczęto zapowiedziany druk pracy Aleksandra P o  I u
j a ń s k i  e g o, „Wędrówki po guberni augustowskiej ... " na oddzielnych 
arkuszach broszurowych. Czasopismo zamieszczało także sporo artykułów 
o poważnej treści. Analizowało w nich stosunki międzynarodowe, pisało 
o prowokacjach niemieckich w Gdańsku, wypowiadało się w obronie pol
skości Śląska, wypowiadało się za hasłami pacyfistycznymi, stwierdzało 
wyraźnie, że światu, Polsce potrzebny jest pokój, nie wojna. W artyku
łach o tematyce lokalnej redakcja informowała o pracy Rady Miejskiej, 
o życiu kulturalnym w mieście, narzekała na brak zainteresowania miej
scowego społeczeństwa sprawami poważniejszymi, na brak troski o rozwój 
miasta i powiatu. 

Dnia 10.V.1925 r. ukazał się nr 19 „Tygodnika", poświęcony całkowicie 
wielkiej Suwalczance - Marii Konopnickiej. Numer wypełniały artyku
ły „Maria Konopnicka jako Suwalczanka", „Maria Konopnicka jako wiel• 
kie serce Polski", „Maria Konopnicka jako orędowniczka uciśnionych". 
Oprócz tego zamieszczono odpis aktu urodzenia poetki, wiersz i program 
akademii. 

W czerwcu 1925 r. ukazał się nr 25-26 „Tygodnika Suwalskiego" z za
powiedzią, że pismo zacznie ukazywać się we wrześniu. Mimo tej zapowie
dzi wydawnictwo „Tygodnika Suwalskiego" wznowiono dopiero w 1927 r. 
Dnia 2 stycznia ukazał się nr 1 .  Wydawcami były: Okręgowy Związek Kó
łek Rolniczych, Obwód Związku Strzeleckiego i Powiatowy Oddział Związ
ku Osadników. Redaktorem był w dalszym ciągu Henryk Konopnicki, ale 
pismo nie zachowało ciągłości. Wznowion� w 1927 r., ukazało się jako 
rocznik I. 

W artykule „Dlac.zego wznowiono Tygodnik Suwalski - Henryk Ko
nopnicki wyjaśnia!, że pismo upadło z powodu przemęczenia grupy redak
cyjnej i braku współpracowników. Ponieważ sytuacja polityczna i ekono
miczna w Polsce już się ustabilizowała, a istnienie silnego rządu, zdolnego 
kierować państwem, wymaga zaangażowania się w sprawy państwa także 
Suwalszczyzny. Ustabilizowaniem się sytuacji w Polsce nazywał „Tygod
nik" - przewrót majowy. Dotychczasowe sympatie „Tygodnika" dla mar
szałka Piłsudskiego wzrastały wraz z jego dojściem do władzy. 

Numer 12 z 19.III.1927 r., jedyny numer ilustrowany, był poświęcony 
wyłącznie Józefowi Piłsudskiemu. Tytuły artykułów mówią same za sie-
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bie: .,Piłsudski jako bohater narodowy", „Piłsudski jako wzór wodza de
mokraty", „Times o Piłsudskim jako o wodzu narodu". Zamieszczone arty
kuły cechuje zupełny brak rozsądnej oceny rządów Piłsudskiego. Autorzy 
uznali go za męża opatrznościowego, który może rozwiązać wszelkie trud
ności. 

Zmiana wydawcy wpłynęła na pewną zmianę charakteru pisma. „Ty
godnik" pisał teraz częściej o problemach rolnictwa. Propagował więc no
woczesne metody uprawy roli, stosowanie nawozów sztucznych i przesta
wienie się na gospodarkę hodowlaną. Od numeru 16 z dnia J 7 kwietnia 
1927 r. wydawnictwo przejął ponownie Henryk Konopnicki. Redakcja tłu
maczyła to posunięcie faktem, że zbliżają się wybory do samorządu, więc 
pismo musi się zająć tymi sprawami, a nie chce obarczać odpowiedzialno
ścią poprzednich wydawców . .  W „Tygodniku" uka7..ało się sporo .artykułów 
komentujących wybory. do . samorządu i omawiających instrukcje przed
wyborcze. W tak zwanym numerze samorządowym z 19 czerwca 1927 r. 
zamieszczono rezolucję 12 Zjazdu .Walnego PSL „Wyzwolenie". Treść tej 

.rezolucji jest sprzeczna z dotychczasową linią polityczną pisma, z jego po
przednim stanowiskiem. Rezolucja stwierdza bowiem, że chociaż rok już 
upłynął od majowego przewrotu, rząd nie dotrzymał swoich zobowiązań. 
Na wzór poprzednich rządów nie.przeprowadził reformy rolnej, nie popie
rał drobnych rolriików, a przeciwnie -;- w polityce kredytowej faworyzuje 
kapitalistów i obszarników ... Nie tylko nie demokratyzuje. ustawodawstwa, 
ale wydaje dekrety przeciw interesom demokracji. 

NWJ'.).er 26 . z 19 wrześllia 1927 r. jest ostatńim w zbiorach Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie. Trudno powiedzieć coś więcej o dalszych 
losach tego wydawnictwa. MianoWicie 1 1  listopada.1934 r. ukazał się .znów . 
pierwszy numer „Tygodnika Suwalskiego". Wydawcą było Koło · Przyja
ciół „Tygodnika Suwalskiego". Redaktorem naczelnym - Józef P a s  z
k i e  w i c z,. a odpowiedzialnym - Karol J a r  o s  z y ń' s k i. W zasadzie 
nowy- „Tygodnik" zachował dawny dwuszpaltowy'. układ i te same ru
bryki,.co „Tygodnik" z lat trzydziestych. Prawdopodobnie ukazał się tyl
ko jeden numer tego wydawnictwa. 

T y g o d n i k . K a  t o  l i c  k i e  g o  S t r  o n n i c  t w a  M a ł o r o l n y c h. 
Wydawca: Katolickie Stronnictwo Małorolnych. Redaktor odpoWiedzial
ny: Władysław Górski. .Drukarnia: Klotyldy Dargielowej. Historia tego 
czasopisma i wydającego je Stronnictwa jest dość niezwykła. Józef Pie" 
trzak, mieszkaniec powiatu sierpeckiego, poszukiwany przez sądy za oszu
stwo, posługując się pieczątką o treści „Zarząd Wojewódzki Katolickiego 
Stronnictwa Małorolnych w Żurominie pow. Sierpc" i występując w roli 
prezesa tego zarządu upoważnił w połowie 1927 r. do organizowania stron
nictwa w pow. suwalskim Władysława G ó r s k i  e g o, mieszkańca jednej 
ze wsi "!' pow. suwalskim. Na podstawie wydanego przez Pietrzaka upa-
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ważnienia W. Górski zaczął występować w roll kierownika sekretariatu, 
otrzymał pozwolenie od Starostwa i rozpaczą'.! działalność. Stronnictwo 
miało zezwolenie na działalność także w innych sąsiednich powiatach. 
W kilka miesięcy później przyjechał Józef Pietrzak. Przy końcu 1927 r. 
Katolickie Stronnictwo Małorolnych liczyło jui: około 1000 członków. 
Czym nalei:y tłumaczyć popularność Stronnictwa? Otóż instruktorzy 
i przywódcy, tzn. Józef Pietrzak i Władysław Górski, wystąpili z niezwy
kle popularnymi w społeczeństwie wiejskim hasłami. Wysunęli żądanie 
odszkodowań wojennych, parcelacji majątków państwowych i prywatnych 
na rzecz chłopów małorolnych, zmniejszenia administracji państwowej, 
zmniejszenia o 50"/o liczby posłów i senatorów, a wreszcie wystąpili jako 
obrońcy wiary katolickiej. Aby wzbudzić zaufanie do swoich poczynań, 
założyli biuro i zaczęli wydawać swój organ, a więc poczynali tak jak każ
de stronnictwo polityczne, a że był to okres przedwyborczy, policja nie 
śpieszyła z interwencją. „Tygodnik Katolickiego Stronnictwa Małorol
nych" zaczął się ukazywać od 1 3  listopada 1927 r. Czasopismo liczyło 8 
stron formatu 23 X 32 cm. 

W artykule: ,,Polska-chłop, a Katolickie Stronnictwo Małorolnych" 
Zarząd - co prawda nie wybierany przez nikogo - przedstawił swój pro
gram. Katolickie Stronnictwo Małorolnych wg niego dążyło do połączenia 
rolników w jedną wielką organizację w celu obrony ich interesów i do te
go, aby ,„ ... uprawiający politykę antypaństwową pociągani byli do najsu
rowszej odpowiedzialności". Jednak w zasadzie „Tygodnik" nie tyle zaj
mował się sprawami wsi, co szerzeniem na swoich łamach haseł antyży
dowskich. Redaktorzy poszczególnych artykułów udowadniali, że sytuacja 
gospodarcza kraju jest dlatego ciężka, ponieważ handel i przemysł mają 
w swoich rękach Żydzi. Stąd oczywiście już proste wnioski - stworzyć 
takie warunki, aby Żydzi musieli opuścić Polskę, a sytuacja ulegnie na
prawie: „Dosyć będzie, jeżeli zaprzestaniemy wzbogacać handel żydowski. 
Wtedy sami Żydzi zrozumieją, że nie mają co dalej robić w naszym kraju 
i sami się wyniosą„. Niech nikt nie widzi Polaka-Katolika wstępującego 
w progi sklepu ±ydowskiego. Jeżeli zaś taki się znajdzie, niech 'Wie, źe każ
dy go palcem wytknie i nazwie zdrajcą Ojczyzny"4'1. Artykuły tego typu 
pisane były zwykle w tonie napastliwym, używano w nich sformułowań 
niewybrednych i obrażających. Argumenty ich obliczone były na gusty 
mętów i szumowin społecznych. Redakcja „Tygodnika" zaatakowała też 
w podobny sposób partie i pisma postępowe. Usiłowała ona zdyskredyto
wać je w oczach społeczeństwa za pomocą twierdzeń, że główną rolę od
grywają w nich Żydzi. Większości społeczeństwa suwalskiego nie tyll!:o 
ideologia, ale postępowanie praktyczne przywódców Katolickiego Stron
nictwa Małorolnych zaczęło wydawać się · podejrzane. Mnoi:yły się oskar-

4t1 Swój do swego po swoje!H, „Tygodnik Katolickiego Stronnictwa Małorolnychn� 
nr 6 z 18.XIL1927 r. 

· 
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żenia i ataki. Pismo odgrywało więc rolę obrońcy Stronnictwa, odpowiada
jąc w nie,vybredny sposób na argumenty przeciwników. „Pachołkowie zaś 
żydowscy, którzy chcą anonimami i innymi sztuczkami przerwać pracę 
związku, nic tu nie zdziałają"41• „ ... Rolnicy, nie żałujcie psów i kijów na 
takiego jegomościa, bo do niczego on Was nie doprowadzi""· 

Pismo jednak nie cieszyło się popularnością. Wychodziło w nakładzie 
od 120 do 500 egzemplarzy i stale przynosiło deficyt. Ogółem ukazało się 
7 numerów. Ostatni wyszedł z druku 8 stycznia 1928 r. W kilka tygodni 
później przywódcy Stronnictwa Józef Pietrzak i Władysław Górski zostali 
aresztowani. Na procesie udowodniono im dokonanie nadużyć, między in
nymi przeznaczanie składek członkowskich na cele prywatne, branie za
liczek od rolników na maszyny rolnicze bez upoważnienia fabryk, a wresz
cie grubych sum za obiecanki wybrania po$łem czy senatorem. Aresztowa
nie i wyrok skazujący uillemożliwił oskarżonym dokonanie jeszczej jed
nej oryginalnej transakcji. Zgłosili oni mianowicie początkowo akces wraz 
ze Stronnictwem do BBWR, a ostatecznie do PSL „Piast", żądając w za
mian za poparcie „Piasta" w akcji wyborczej i „przekazanie pracy orga
nizacyjnej" swego stronnictwa 2000 zł. Umowa nie doszła do skutku z po
wodu aresztowania Pietrzaka i Górskiego. 

I n n e w y d  a w n i c t w a. W szczątkach akt Starostwa z okresu mię
dzywojennego, rewindykowanych ostatnio ze Związku Radzieckiego, na
trafiono na ślad dwutygodnika „Strzelec i Rezerwista". Pismo to wycho
dziło w 1934 r., początkowo w nakładzie 400, a od marca 500 egzemplarzy. 
Wg relacji Czesława K a c h n o w s k i  e g o, dwutygOdnik ten ukazywał 
się także w 1 933 r. Drukowano go w zakładzie Klotyldy Dargielowej. Było 
to pismo formatu A., liczące 4--8 stron, wydawane przez organizacje 
„Strzelec" i Związek Rezerwistów. 

W okresie międzywojennym ukazywały się także . w Suwałkach dwa 
pisemka szkolne. Jedno było wydawane w latach 1922-1928 przez Pań
stwowe Żeńskie Ginmazjum im. Marii Konopnickiej. Redagowane było 
przez uczennice. Wychodziło na ogół nie periodycznie, ale po przygotowa
niu odpowiedniej ilości artykułów. Pismo zamieszczało artykuły dotyczące 
życia S7.koły i spraw młodzieży, wiersze uczennic, wrażenia z wycieczek, 
recenzje z koncertów, odczytów i najlepsze wypracowania. W 1929 r .. uka
zał się jeden numer, ale pod zmienionym tytułem „Jutrzenka'', liczący 
30 stron i drukowany w zakładzie Klotyldy Dargielowej. W latach 1 938 
i 1 939 ukazywał się także miesięcznik młodzieży Prywatnego Gimnazjum 
Koedukacyjnego Towarzystwa Szkół Żydowskich w Suwałkach. W roku 

u Wilk w nowej skórze, „Tygodnik Katolickiego Stronnlctwa Małoroinycłi". 
nr 6 z 18.XII.1927 r. • 

u Siemion siewca chwastów. „Tygodnik Katolickiego Stronnictwa Jli-iałorolnych",
nr 6 z 18.XII.1927 r. 
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1938 wyszły trzy numery. Wydawcą. pisma była Samopomoc Uczniowska 
przy wspomnianym Gimnazjum. Komitet redakcyjny stanowiły: E f r  o
n ó w.na, . B.e r n s z t e j  n, G l a  z e n  d l  e r  ó w n  a i C w i l  i ż a n k  a.
Opiekowała się tym zespołem prof. E f r o n o w a. Miesięcznik drukowano 
w drukarni A. B r  a u n r  o t  a w Suwałkach w nakładzie 120 egzempla
rzy. Czasopismo było redagowane dość ciekawie. Miało stałe rubryki, jak: 
Rozrywki umysłowe, Kącik dla najmłodszych, Ciekawe nieciekawe. Ta 
ostatnia rubryka zawierała wiadomości z różnych czasopism. W numerze 
4 miesięcznika ze stycznia 1939 r. znajdujemy ciekawy artykuł Ch. 
S z t  e j  d a m  a „W rocznię powstania styczniowego. Udział Żydów w po
wstaniu". Autor pisze w nim o wspóinej walce narodu polskiego i Żydów 
z zaborcą. Kończy swój artykuł pięknym cytatem: „Nie było zakątka na 
świecie, w którym Żydzi nie poparliby czynem i mieniem rozpaczliwej 
walki· o niepodległość Polski. - serce za śerce. � Gdzie tylko biło serce 
ludu izraelskiego, tam na pewno tętniło ono w zgodnym rytmie z dążenia
m ipolskich patriotów i szermierzy Niepodległości"43. 

Na . zakończenie naszych rozważań należy . wspomnieć, że w latach 
1926-1939 wychodziło także w Suwałkach czasopismo naukowe o charak
terze ogólnopolskim. Było ono organem Stacji Hydrobiologicznej na Wi
grach. E. K e i  t w swoich publikacjach i Spis Gazet i Czasopism Rzeczy
pospolitej Polskiej T .. Pietraszka wymieniają także pismo „Ochotn}k", któ
re miało wychodzić w 1925 r. Faktu tego nie potwierdził żaden z informa
torów, nie natraffono także na egzemplarze tego czasopisma. 

B I B L I O G R A F I A  

I. źródla 

R e l a c j e: 
Józefa C i e c i e r s k i e g o  z Warszawy 
Czesława K a c h n o w s k i e g o  z Suwałk 
Jana K a r c z e w s k i e g o  z Suwałk 
Aleksandry L u t o  s t  a :ń s k i  e j  · z.  Suwałk 
Aleksandra M a r c i n k i e w i c z a  z Suwałk 

. Władysława M a t  u 1 ! z Łodzi 
Edwarda M e r e c k i e g o  z Suwałk 
Wiktora S u p r y k a z Suwałk 
Władysława T o m a s z e w s k i e g o  ·z Suwałk 
mgr Jy.Carii T u r d i s z e k z Suwałk 
Melanii W! e t  s k i  e j  z Suwałk 
Zofii Ż e b r o w s k i e j  z Suwałk 
dra Piotra ż e b r o w s-k i e g o  z Suwałk 

II. Opracowania 
l Spis Gazet i Czasopism RzeeZypospoiitei Polskiej oraz Poradnik Reklamowy, 

Wydawnictwo Biura Ogłoszeń - Teofil P i e t r a s  z e k. Warszawa, r. I (1921 r.)� 
r, II (1922 r.), r. III (1924125 r.), 1927 r., 1932 r., 193ł!/37 r., 1939140 r. 

" J. K U r b  a c h. Udział Żydów w walce o Niepodległość, 
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2 Katalog Prasowy PARA Poznań: 
r. II (1922/23 r.), r.  III (1925 r.), r.  IV (1928 r.), r. V (1929 r.), r. VI (1930 r.), r. VII 
(1931 r.), r. IX (1934/35 r.), r. X (1936 r.), r. XI (1938-1939 r.). 

3 E. K-e i  t, Bibliographie zur Landeskunde der zum Regierungsbezirk Zichenau, 
tlen Kreise n Suwałki, Lipno und Rippin gehOrenden ost- und westpreussischen Ge
biete, „Altpreussische Forschun gen", r. 17, Kró lewiec 1940, str. 243-395. 

K P A T K O E  C O ,l\ E P :lK A H H E  

B MeJK,D;yBOeHHbill rreptto,n; H3,ZJ;aBaJIHCb B CysaJIKax OTHOCHTeJibHO MHOrO"<iJ1CJieH-

1Ibie ra3eTbl J1 ::m:ypHaJibl c perHoHaJibHhIM xapax:TepoM. 3a HCKJll0'1€HHeM „)1;3eH

HHK3 CysaJihCKoro", sce 3,ZJ;ell!HHe ,Zl;HeBHHKJł COCTaBJIHJIJ1 MYTaU:HH sapIIIaBCKHX 

ra3eT, a B O,Zl;HOM CJiyqae JI0,ZJ;3IDICKOA ra3eTbl, 

0JKHBJieHH€ B 06JI3CTH H3,ZJ;aTeJibCTB Mhl :B:a6JIIO,ZJ;aeM oco6eHHO rrepe,n; BbI6opaMH 

s caMoynpasJieHHe H B CeńM H CeHaT. C�ecTsosąBIIIHe Tor,n;a rr-OJIHTH'lecKHe opra

HM33IJ;HH, JKeJiaH o6ecrreąHTb BJIHHHJłe Ha H36H.paTeJieił Jł rronyJIHpHOCTh CBOHX K3H

,ZJ;H,Zl;aTOB, cTpeMHJIHCb K rreqaTaHJłJO co6cTBeHHhIX JKypHaJIOB. Kor,n;a rrpe,n;Bbl60pHaH 
ropH'IKa npeKp3ll.{3JI3Ch VI M3Te·PH3JibHbl€ cpe,n;-cTBa JłC'lepIIblBa.ID:t:Cb, KH'repec IIOJillTi1:.:. 

""<IecKJix rrap-r:ITTi: ocJia5esaJI H IIQcJie 6oJiee KpaTKOro HJiiK 6oJiee ;D;JIJ1HHoro rrepno;n;a 
JKypHaJibl, BBff,l{Y MaTepHaJibHblX TPY'AHOCTE!tł, npHOCTaH3BJIHBaJIH CBOIO ,n;eHTeJibHOCTb. 
KpoMe IIOJIHTH'leCKHX napTHH Jł3,Zl;aTeJIHMJł ra3eT HBJIHJIHCb TaK::m:e o6rn;ecTBeHHbie 
n-pr3HH3a�. BJiap;€Jib:o;hl THIIOrpad;:m:H, a T3KJK€ M'HOroJieTHJrił 113,ZJ;aTeJib cyBaJibCIGIX 
JKYPHaJOOIB I03ecP L(e11epc1G1. 

-

B OCHOBHOM peIIIHTeJibHOe 60JibIIIHHCTBO CYB3JIKCKJ1X lfA3TeJibCTB 6blJIJł _,n;ecPH

:U:HTHł>IMH. Cpe,n;HHił TlłpaJK ra3eThI He ,n;ocTJ1raJI ThICH"<łH 3K3eMIIJI.HpOB, HeKoTOphtił 

II<OCTOHHHbltł ;n;oxo,n;_ IlPHHOCJłJIJł TOJihKO 06'bsmJieHHH Jł peKJI3MbI. 

Pe,n;aKTOpbl Jł COTIJY,Zl;HHKH _Ha6HpaJIHCb npeHMYrn;ecTBeHHO Jł3 MeCTHOH HHT€JI

JIHreau:HH, OHH r:rpe;n;cTaBJIHJIH JłHTepeCbl IIOJIJł'nfqeCKHX rrapTHił, o6rn;-eC'rs.eHHblX 

opraHH3au:mf, K KOTOPbIM IIPHH3;D;Jie::m:aJIH, Jł B006rn;e 3aHHMaJIHCh ::m:ypHaJIHCTHKOH 

c JII06HTe JibCKOtł TO'IKH 3peHHH. 0,n;Jora TOJibKO IQ3etj> u;eu;epCKH, qJieH IIpocPe ccHO

EaJibHOrO Coro3a :>KypaaJIHCTOB, C"<iJ1TaJI-cH rrpocPeccHOHaJibHhIM ::m:ypHaJIHCToM. 
B OCHOBH<OM oąeHb TPY,IJ;HO or:rp�eJIHTb pa3HHIJ;:bl rrapTJ1:ti:Hbrx OTTeHKOB B MeCT

HOił CYB3JIKCKOH rre"<ł3TH. MoJKHo JIHlllb KOHCTa'l'JłpOBaTb, 'ITO OHa He OTJIJNaJiaCb 

penrn:TeJibHO rrporpecCMBHhIM xapaKTepOM. MecTłłble 113,ZJ;aTeJibCTBa COCTaBJIHIOT u:eH
HYIO rr<0Mo� ;D;JIH VICTOp.l1Xa H HCCJI€)l,<0BaTeJIH, 3aHHMarorn;e.rocH nOJIHTM"<i€CKMMH., 

o6ll.{ecT.BeHHblMH, X03Hiłc'l'\BeHHbIMH H KYJihTypHhIMM <JrrHOIIIeHHHmr B CysaJihJ.IĘHH€. 
3TJł H3,Zl;_3TeJibCTBa ny6JIHKOBaJIH ,D;aHHb1e -OTHOCHTeJibHO 6IO;iuKeTa ropo,n;a Jł no 

BeTa, y,n;eJIHJIH ,n;OBOJibHO MHOrO BHffM3HJifJI 3KOHOMH"leCKHM YCJIOBJłJłlll HaceJieHHH, 

:rrn:caJiff O Óe3pa60Tm:i;e, O Ce30HHOtł 3MHrpan;HH !B repMalDfiO 33 33p360TKOM, O 3363-

CTOBKaX, o ,n;_eHTeJibHOCTH MeCTHbIX KOMMYHHCTOB. B HDX MOJKHO Ha:fl:TH_ HHci>op

M3U:HH o P33BffTHH KYJihTYPHO'lł 2Kff3Hff. 

PerffoHaJibHhie i:KypHaJibI 3aHHMaJiffCb B·CHKHMH ,n;eJiaMff, Kacaroll.{HMHCH Cy
saJIKCKotł 3eM.JIH. OHH BHYIIIaJIH ffHTepec K ffCTOpWieCKOMY npOIIIJIOMy, rry6JIMKOB3JIH. 

u;eHHbJe MaTepff3Jibl ff ,n;oKyMeHTbI, OTHOCHI..qMeCH, Har:rpHMep_, K yqaCTblO CYB3JihIIzylHbl 

B BOCCT'a.Hmr 1863 ro,n;a ff peBOJIIOU:Hff 1905 ro;n;a. 0Hff HBJIHJiffCb rro6opHHK3Mff 3KO

HOMW:IeCKOro ff KYJibTYPHOrO p33BffTHH ,n;aHHOro perHOHa ff ero 6JiaroycTpOtłCTBa 

B OTHOIIIeHHM TYPff3Ma. 
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S U M M A R Y 

In the interwar period the number of regional publications issued at Suwałki 
was rather large. All the journals, except for Dziennik Suwalski in the years 
1920-21, were loca! editions of Warsaw or Łódź papers. 

The publishing activities in Suwałki were especially lively in the periods 
preceding the elections to the Parliament. The political organizations of the time„ 
in order to influence their voters, were campaigning in the interest of the candi
dates by means of their own press. After the decline of the election campaign the 
funds were usually exhausted, the interest of the political party in question in the
given publication decreased and then, sooner or later, the journal or periodical 
ceased to exist, most often because of financial difficulties. Beside the political 
parties, the journals were published by s'ocial organizations, owners of printing 
houses and also by Józef Ciec�erski, for . many years editor of the publications 
appearing at Suwałki. 

On the whole, the majority Of the publications in Suwałki were distributed at 
a loss. Average· circulation did not exceed severa! hundreds of copies and only 
advertisements were bringing some regular profit. 

The editors and collaborators of the publications were usually members of the 
loca! intelligentzia and they represented the interests of the political parties and 
social organizations to which they belonged. Except for Józef Ciecierski who was 
member of the Journalists Association and a professional, all the other journalists 
were amateurs. 

As a matter of fact, it is not easy to grasp all the different shades of polit_ical 
tendencies to be found in the loca! press in Suwałki. There· is no doubt, however, 
that this press was not entirely progressive. But it is of great interest and help to· 
every student of political, social, economic and cultural life of the Suwałki region. 

One can find information here on the ci�y and district budgets, on the economic 
situation of the population, on unemployment and seasonal emigration to Germany� 
as well as on the activities of and !egal measures against the loca! Communist 
activists and leaders. The press is also a source of useful information about the 
cultural life of the area. 

The regional publications dealt with all the problems of the Suwałki region. 
They were instrumental in arousing interest in the past and published valuable 
materials and documents, as for instance those referring to the region's contribution 
to the 1863 Uprising or 1905 Revolution. They were the forum for those who
advocated economic and cultural development of the region and wanted to· make it 
attractive far and popular among tourists. 
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WALKI CHŁOPSKIE W POWIECIE SUWALSKIM W 1935 R. 

BopI>Ga KpecTbR:Hcma s CyBaJIKCKOM no:se'l'e B 1935 rol{Y 
The .Peasant Struggle in the Suwałki district in 1935 

Poniżej drukujemy nieznane dotychczas policyjne dokumenty o wal
kach chłopskich na Suwalszczyźnie. Zebrane relacje od byłych uczestni
ków tych walk oraz ówczesnych działaczy politycznych - byłych komu
nistów, byłych eselowców - obecnie członków PZPR, ZSL i bezi;iartyj
nych - wzbogacają treść zawartą w dokumentach i jednocześnie po
ważnie je uzupełniają. Relacje te rzucają smugę światła na sposób orga
nizowania strajku oraz na jedność działania komunistów I ludowców na 
Suwalszczyźnie, która tu ma wieloletnie tradycje. 

Publikowane dokumenty dotyczą roku 1935, kiedy to pow. suwalski 
objęty by! masowym ruchem chłopskim przeciw samowoli władz sana
cyjnych. Terenowe władze administracyjne reagowały na to represjami, 
ściągając na teren Suwałk pomoc policyjną nawet z Grodna oraz żołnierzy 
z Korpusu Ochrony Pogranicza. Nastąpiły starcia z policją, w rezultacie 
których dokonano masowych aresztowań wśród chłopów, a przeciwko 
86 wytyczono 3 sprawy karno-sądowe1• 

W aktach tyclt spraw znajdujemy sporo ciekawych dokumentów, ra
portów i sprawozdań o walce chłopów w powiecie suwalskim. M.in. znaj
dujemy także sprawozdanie zbiorcze komendanta Powiatowej Policji 
Państwowej J. M a k a r e w i c z a, sporządzone dla prokuratora w Su
wałkach. Sprawozdanie to miało służyć za podstawę do aktu oskarżenia. 
W zestawieniu ze wspomnieniami uczestników strajku 1935 r. sprawo
zdanie Makarewicza podaje nam na ogół prawidłowy obraz owych walk 
oraz ich przebiegu. Dlatego też postanowiliśmy rozpocząć relację o strajku 
chłopskim w powiecie suwalskim na wiosnę 1935 r. od sprawozdania 
J. Makarewicza, przytaczając je prawie w całości. 

i Por. Powiatowe Archiwum Państwo'\ve w Suwałkach. Akta w sprawie karnej 
Witolda G o  ł u b  o w i c z  a i in. (raa:em 37 osób)� oskarżonych z art. 154 § 1 i 163 kk, 
(dalej PAPS KZ 154/36); tamże akta w sprawie karnej Kazimierza W a l e n t u k i e
w i c z  a, Feliksa W a ł e j  k i  i in. (razem 15 osób) oskarionych z artykułu 163. 156, 
162 i 154 § 1 kk (dalej PAPS KZ 122136) ; tamże, Akta w sprawie Zygmunta C i o s  t
k a  i in. (razem 34 osoby) oskarżonych i artykułu 154 § 1, 163 kk (dalej PAPS KZ 
152136). 

[349] 
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Komenda Policji Państwowej 
Powiatu Suwalskiego 

w Suwałkach 
Dnia 4 VI 1935 r-nr S. 2a/123 
zaburzenia na tle wykonywania 
szarwarków - sprawozdanie 

Do 

Poufne 

Pana Wiceprokuratora V Rejonu SO 
w Suwałkach2 

W ślad za przedłożonymi już raportami o zaburzeniach ludności na tle 
wykonywania szarwarków w gminach: Jeleniewo, Kadaryszki, Wiżajny„ 
Pawłówka i J:'rzerośl tut. powiatu, melduję o dalszym przebiegu zaburzeń 
na tym tle, mianowicie: 

1) W dniu 31 maja rb. w godzinach rannych odbywało się zebranie 
Rady Gminnej, Gminy Zaboryszki we wsi Szypliszki, na którym omawiano 
spraWy budżetowe. W tym czasie zaczęli .przybywać z różnych wsi tejże 
gminy mężczyźni, których do godz. - 11 przybyło około 130 osób, usiłując 
wejść do lokalu gminy, Na prośbę sekretarza gminy zebrani oczekiwali jed
nak przed lokalem gminnym ria ukończenie zebrania Rady Gminnej i do
piero po zakończeniu tegoż weszli do lokalu gminnego, poczem zażądali od 
wójta i radnych zniesienia n_ałożonyc_h na nich świadczeń szarwarkOwy_ch� 
oraz płatnych nadzorców przy P.racy Szarwarkowej i przywrócenia świad
czeń szarwarkowych, wymierzonych w 1933 i 1934 roku. Na wyjaśnienie 
wójta Jakubanisa, że od wymiaru .świadczeń szarwarkowych należy wnieść 
odwołanie do p. Starosty, zebrani w groźnej postawie kategorycznie za
.żądali Od wójta i radnych powzięcia natychmiast uchwały o zniesieniu 
wymierzonych na 1935 rok świadczeń szarwarkowYch i przywróceniu 
szarwarku w naturze na zasadach dotychczasoWych z pominięciem wyko
nywania robót na drogach leśnych, co też radni pod naciskiem zebranych 
uczynili. Po napisaniu i podpisaniu przez radnych uchwały, Antoni Misiuna 
mieszkaniec wsi Krzywólka podniesionym głosem wyraził się do wójta 
i radnych: „ta uchwała ma być załatwiona tak jak my żądamy, bo gdy 
przyjdziemy drugi raz tutaj, to będzie źle z wami'', a za nim powtórzyli 
to i inni. Nastrój zebranych w stosunku do wójta i radnych był -bardzo 
wrOgi i gdyby radni nie podpisali wspomnianej uchwały, zebrani mogliby 
rzucić się na personel zarządu gminnego: 

Obecny przy zajściu komendant posterunku przod. Plis stwierdził, że 
najaktywniej występowali przeciw zarządowi gminnemu i zmuszali rad
nych do ·podpisania uchwały: 1) Antoni Misiuna, 2) Józef Chyliński, obaj 
ze wsi Krzywólka, 3) W-itold Jonczys ze wsi Dębniak, 4) Kazimierz Leś
niewski, 5) Stanisław Leśniewski ze wsi Wygorzel, 6) Jerzy Kotnarowski 
ze wsi Fornetka, 7). Józef Stawicki ze wsi Olszanka,- 8) Adolf Windzio ze 
wsi Wygorzel. Wymienieni podburzali innych do nieprzyjmowania wy
stawionych obecnie k_art szarwar�owych i by Rada Gminna podpisała 

' Zob. PAPS, KZ 154136 karty 146-147. 
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uchwałę o świadczeniach szarwarkowych na zasadach z 1934 roku. Zebrani 
rozeszli się o godz. 13 m. 30. 

2) W dniu 31 maja -rb. o gOdz. 11-tej zaczęły się gromadzić tłumy 
mężczyzn z gminy Wiżajny przy lokalu Urzędu Gminnego w osadzie Wi
żajny� przyczem około godziny 12 zebrało się około 800 osób, żądając od 
wójta i, ra_dnych dania im wyjaśnienia o nowych świadczeniach szarwar
kowych; Wyjaśnienia wójta tłum uznał za niewystarczające_ i zażądał unie
ważnienia uchwały Rady Gminnej w sprawie nowych szarwarków, wobec 
czego pod naciskiem tłumu i w celu uniknięcia dalszego rozgoryczenia, 
wójt gminy przy _współudziale 7 radnych napisał protokół nadzwyczajnego 
posiedzenia, anulując tym nową uchwałę szarwarkową z d�ia 13 XI! 
1934 roku, a wprowadzając starą uchwałę z dnia 3 XI! 1932 roku. Podajemy 
poniżej protokół owego nadzwyczajnego posiedzenia gminnej rady. 

„Protokół"3 

Odi.is 

Posiedzenie Wiżajnskiej Rady Gminnej w dniu 31 V 1935 roku. Rada 
Gminna zwołana przez V(Ójta na posiedzenie nagłe o godz. 15.15 powzięła 
uchwałę następującą. Rada Gminna, po zaznajomieniu się z wynikami 
zmiany dokonanej przez WYdział powiatowy nad jej uch_wałą· z dnia 13 XI! 
1934 roku nr 51 pkt 4 - postanowiła wystąpić do Wydziału Powiatowego 
z wnioskiem nagłym by szarwark w roku 1935/1936 odbywał się w sposób 
przewidziany w protokole posiedzenia tejże Rady Gminnej z dnia 3 XI! 
1932 roku pkt 5 w naturze w/g rozkładu przy podziale dróg na odcinki, 
gdyż Rada widzi, że ludność przez wymiar szarwarku w brzmieniu uchwały 
Wydziału Powiatowego z dnią 21 I 1935 r. jest dla niej zbyt uciążliwy. 

�ada zaznacza, że powyższa decyzja jej była powzięta na skutek go
rącej prośby ludności w celu uniknięcia dalszego rozgo_ryczenia. 

Protokułował Sekretarz Gminy p. Dębski. 
Przewodniczący Wójt Gminy Br. Trębicki 
(Następują podpisy członków Rady ·Gminnej) 

Tłum podczas bytności przed lokalem gminy zachował się początkowo 
agresywnie, potem jednak na skutek prze_mówień wójta TrębiCkiego i rad
nego Matusiewicza oraz komentjanta posterunku prz. Szabuniewicza -
uspokoił się. Policja w danym wy�a�ku nie interweniowała. 

3) W dniu 1 VI rb. przed południem przy .lokalu urzędu gminnego 
w Przerośli - zebrał się tłum około- 500 osób z terenu całej- gminy rzekomo 
w celu wyrażenia niezadowolenia z nowego przydziahl szarwarków, przy
czem w drodze wywiadu ustalono, że uchwała o zebraniu się Uumu przed 
gminą zapadła na zebraniu cżłonków koła Stronnictwa Ludowego na ko
lon_ii Przerośl w mieszkaniu Wincentego Suchockiego. Tłum z początku po 
zet?r:,__aniu się w lokalu urzędu gminnego_ począł domagać się _wyjaśnienia 
n�w�go zar�ądzenia o szarwarkach, co też sekretarz -Urb_anowicz uczynił. 
Potem �a hasło dane przez _przywódcę, Zygmunta Czostka, mieszkańca ko-

3 P APS KZ 122/36 karta 27. Niestety, wspomni_ą._I)ych w przytoczonym tu proto
kole uchwał Wydziału Powiatowego, ani Urzędu Gminnego nie odnaleziono. 
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lonii Przerośli, tłum rozpoczął czynne napaści na personel gminy i sym
patyków BBWR, w rezultacie czego uderzOny został kijami sekretarz gminy 
i sołtys osady Przerośl. Na interwencję załogi miejscowego posterunku, 
tłum odstąpił od sekretarza gminy, zaś sołtys w tym czasie zbiegłj za 
którym część tłumu puściła się w pogoń, pozostały zaś tłum nie rozproszył 
się, a nadal zajmował groźną postawę i kiedy komendant posterunku I?rzo
downik Obruśnik z post. Tarnowskim zamierzał udać się na posterunek 
do telefonu, kilkunastu demonstrantów zabiegło im tlrogę z okrzykiem: 
„nie puszczać''. Dopiero po przejściu 10 żołnierzy z pobliskiej strażnicy 
KOP - tłum uspokoił się i oczekiwał przybycia p. Starosty, w celu prze
prowadzenia pertraktacji, co nastąpiło około godz. 20 poezem Uum rozeszedł 
się. 

4) W dniu 1 VI rb. w Wiżajnach po godz, 8-mej zebrał się ponownie 
tłum mę±czyzn V.I liczbie około 300 osób, uzbrojonych w pałki i kije i za
trzymał się przed posterunkiem, żądając uwolnienia zatrzymanych nocy 
ubiegłej z gminy Wiżajny 7 prowodyrów zaburzeń na tle szarwarko
v.rym. 

. Po otrzymaniu o tym zawiadomienia od komendanta posterunku, wy-. 
słałem na miejsce samochodami oddział policjantów w sile 4 ludzi pod 
dowództwem aspiranta Włoczewskiego w celu rozproszenia tłumu. Oddział 
ten po przybyciu do Wiżajn nie zastał już zebranego tłumu, gdyż takowy 
w większości udał się pod lokal Urzędu Gminnego gminy Kaifaryszki 
w Rutce Tartak, gdzie stopniowo zebrało się przeszło 1000 mę±czy7..n, uzbro
jonych w pałki i kije, z terenu gminy Kadaryszki i WiZajny, Zebrani 
w .Rutce Tartak domagali się rozpędzenia Rady Gminnej, zniesienia od

setek od podatków wyrównawczych, wykonywania szarwarków według sta
rego systemu, zmniejszenia etatu personelu kancelaryjnego w Gminie do 
dwóch, zabronienia Zbierania się strzelcom w lokalu gminnyrn i rozpę
dzenia tychże, oraz grozili wójtowi i sekretarzowi gminy powieszeniem ich. 
W związku z tym oddział policjantów niezwłocznie przybył samochodami 
z Wiżajn do Rutki Tartak i gdy pierwszy samochód z policjantami zblliył 
się do Urzędu Gminnego w Rutce Tartak, tłum obrzucił samochód (nal� 
żący do oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Suwałkach) kamieniami, 
wybijając w nim szyby i zaatakował tenże samochód w groźnej postawie. 
Wobec takiego stanu rzeczy policja z pozostałych samochodów rzuciła się 
na odsiecz i przy użyciu pałek gumowych i kolb karabinówt uzbrojony 
w koły i _  laski i kamienie tłum - rozpędziła, co miało miejsce około godz. 
13.00, zatrzymując przy tym w Urzędzie Gminy około 50 osób, u których do
konano re'\\1zji, albowiem w trakcie roZPraszania tłumu, z budynku Urzędu 
Gminnego w kierunku policji padł strzał rewolwerowy, który jednak ni
kogo nie ranił. Pomimo przeprowadzonych poszukiwań broni przy zatrzy
manych nie znaleziono. 

Po zlikwidowaniu zajścia w Rutce Tartak, oddział policji miejscowej 
wraz z zatrzymanymi prowodyrami zajścia powrócił samochodami do Su
wałk, zaś do Rutki Tartak dla ewentualnego zapobieżenia dalszym eksce
som udał się przybyły tu w dniu 1 czerwca br. wieczorem oddział policji 
grodzieńskiej z aspirantem Neumanem na czele. W czasie rozpędzenia 
tłumu w Rutce Tartaki 11 szeregowych odniosło lekkie obrażenia cielesne 
w postaci skaleczeń palców u rąk od uderzeń kijami1 oraz ramion i nóg 
od uderzeń kamieniami. 
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5) W dniu 2.VI. rb. po demonstracji dnia poprzedniego1 uczestnicy tejże 
zbierali się grupami w różnych punktach osady Przerośl i chełpiąc się z od
niesionego jakoby wczorajszego zwycięstwa burzliwie radzili nad sp05obem 
dalszej akcji. W tymże dniu demonstranci ci zmusili dozór szkolny w Prze
rośli do wydania uchwały natychmiastowego zwolnieni.a z posady woźnego 
szkoły - Edwarda Moritza za to, że odmówił przyłączenia się w dniu 

'1. bm. do zbiegowiska4• Jak zauważono, zbiegowisko tłumu wywołali 
miejscowi działacze Stronnictwa Ludowego. Czesław Wronowski* Zygmunt 
Czostek i Zygmunt Radziwanowsk:i - mieszkańcy kolonji Przerośl. Z związ
ku z powyższymi zajściami„. (następuje lista zatrzymanych w dniach 
1 i 3 czerwca 1935 r.) 

Podpis: Komendant Powiatowy P. P. 
J. Makarewicz komisarz 

Na stronach dalszych tychże akt - 148, 149, 150 znajdziemy następne 
sprawozdanie tegoż samego komendanta J. Makarewicza, które podajemy 
z nieznacznymi skrótami. 

l) . 

„Komenda Policji Państwowej 
Powiatu Suwalskiego 

w Suwałkach 
dn. 5.VI.1935 r•nr S 2a/123 
Zaburzenia na tle wykonywania szarwarków 

sprawozdanie 

Poufne 

Do Pana "Wiceprokuratora V Rejonu SO 
w Suwałkach 

2) Na terenie gminy Sejwy po doręczeniu przez sołtysów kart szar
warkowych wskutek niedostatecznego wyjaśnienia tej sprawy sołtysom, 
wśród ludności tej gminy powstało niezadowolenle i rozgoryczenie w sto
sunku do władz ... W związku z powyższym część mieszkańców gminy Sejwy 
kart szarwarkowych od sołtysów nie pi;zyjęła, ci zaś którzy karty juź 
otrzymali zaczęli je zwracać sołtysom, a mieszkańcy wsi Szołtany za po· 
średnictwem wybranego , jednego delegata karty szarwarkowe odesłali do 
Urzędu Gminnego wraz z podaniem podpisanym przez wszystkich miesz„ 
kańców tejże wsi, że wymierzonych na rok bieźący świadczeń szarwarko
wych wykonywać. nie będą, a tylko odbywać je mają na zasadach z lat 
ubiegłych, pozatem ustalonot że inieszkańcy całej gminy mają w dniu 
3.VI. rb. zebrać. się w Urzędzie Gminnym w celu ostatecmego wyjaśnienia 
kwestii szarwarkowej. W dniu 3.VL rb. około godz. 11,00 przed Urzędem 
Gminnym w Sejwach zebrało się około 500 osób po 'kilka z każdej wsi 

----

4 Jak wynika jednak z zeznań własnych Edwarda M o r  i t z a w śledztwie 
w sprawie '\\" a l  e n  t u k  i e  w i c z  a Feliksa i in. (w której Moritz zeznaje jako świa
dek) - został on przez tłum pobity za to, że kupił z licytacji maszynę rolniczą, zaję
tą u chłopa za podatki, 
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w charakterze delegatów i zwróciło się do v,.-6jta Korejwy o wy1asn1enie 
sprawy szarwarkoWej, który potrzebnych i szczeg6łowyeh wyjaśniell ze
branym udz.ielił, zaznaczając . 

4) W dniu 3.VI. rb. na tle spraWY szarwarkowej zebrał się pod przewod
nictwem Stanisława Jakubowskiego� mieszkańca wsi Przełomka, gminy Pa
włówka, przed Urzędem Gminy Pawłówka we wsi Krużki tłum mężczyzn 
około 500 osób z tejże gminy i pod groźbą zabicia domagał się natychmia
stowego ustąpienia ze swych stanowisk sekretarza zarządu i rady gminnej. 
jednak z obawy przed zjawieniem się oddziału policyjnego następnie roz
szedł się obrzucając tylko kamieniami świetlicę strzelecką w Krużkach. 

5) Do .najaktywniejszych wystąpień antys?.arwarkowych, gdzie interwe
niowała policja, należy zaliczyć wystąpienie tłumu w Przerośli, które mia
ło przebieg następujący : W dniu 3.VI. rb. od godz. S rano w związku z za
trzymaniem tejZe nocy z polecenia pana wiceprokuratora 5 Rejonu w Su
wałkach 25 prowodyrów zaburzeń antyszarwarkov,.-ych z gminy Przerośl 
w dniu 1.VI. rb. i dostarczeniem tychZe do Suwałk zaczął gromadzić się 
w osadzie Przerośl samorzutnie tłum mężczyzn uzbrojonych w kije i drągi 
i doszedł stopniowo do 600 osób, poczem zbliiywszy się w postawie groźnej 
do posterunku domagał się otwarcia postenmku i \\>"YPUSzczenia z aresztu 
zatrzymanych 25 prowodyrów, co zv,,�łaszcza czyniły kobiety, których w tłu
mie było do 50 (żony i krewne zatrzymanych). Tłum w większości pochodził 
z gminy Przerośl i częściowo z gminy_ Wiź;ajny. Na oświadczenie komendan
ta posterunku przodownika Obrośnika Józefa, że zatrzymani nie znajdują 
się na posterunku.. a są przewiezieni do Suwałk cały tłum począł przysuwać 
się do posterunku z wrogimi okrzykami, że o ile nie zwolni się aresztowa
nych, z posterunki�m będzie tle, i dobijać. się do drzwi posterunku. Uprze
dzenie o ·użyciu broni palnej poskutkowało o tyle, że tłum odsunął się od 
posterunku na odległość 40 metrów� lecz żądał przybycia na miejsce p. Sta
rosty, prr.yczym dla uspokojenia tłumu, komendant posterunku powiadomił 
o tem telefonicznie Starostwo. O godz. 13 min. 30 tłum nie mogąc się do
czekać p. Starosty, ponownie przyjął groźną postawę podchodząc bliżej po
sterunku i w tym trakcie posypały się z tłumu do lokalu posterunku przez 
otwarte okna kamienic, których wpadło wewnątrz B sztuk po 2--3 kg każdy, 
przyczem jeden z kamieni ugodził w pierś post. Zakrzewskiego Włodzimie
rza. Dla odstraszenia tłumu by nie zdemolował poste.runku, załoga posterun
ku w sile 3 szeregowych oddała 29 strzałów ostrzegawczych z karabinów 
w- powietrze przez okno posterunku wskutek c7.ego tłum odsunął się nieco 
od posterunku, jednak nadal posterunek oblegał. Na odgłos strzałów mo
mentalnie przybył� z Przerośli, majdują,cy się już w pobliżu, a przybyły sa
mochodami z Suwałk, oddział policjantó\v w sile 58 szeregowych ze stanu 
tutejszego powiatu i rezerwy grodzieńskiej z dwoma oficerami i dowodzo
ny prz.ez jednego z tych oficerów, a mianowicie aspiranta Neumana Henry
ka, przy u.życiu pałek gumowych i kolb karabinowych tłum rozpędził. za
trzymując przeszło 40 osób, z których 33 -po wylegitymowaniu zwolniono, 
a pozostałych zatrzymano do dyspozycji władz sądowych. Podczas likwida
cji wystąpienia antyszarwarkowego w Przerośli, 14 szeregowych tut. powia
tu i 5 z rezerwy grodzieńskiej odniosło lekkie obrażenia cielf1ine od uderzeń 
przez iłum drągami i kijami, złamano 6 kolb u karabinów i uszkodzono 
jeden zamek przy karabinie 
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6) . • Od kierownika komisariatu PP w Suwałkach otrzymałem 
doniesienie o krążeniu w Suwałkach wersji, ±e jakoby włościanie tutejszego 
powiatu będąc niezadowolonymi z ziiłatwienia spraWy szarwarkowej oraz 
z wystąpienia policji w Rutce Tartak i Przerośli i aresztowania kilkunastu 
osób, zamierzają w dniu 4 bm. korzystając z dnia targowego urządzić wy
stąpienie w Suwałkach, a ponadto zebrać się przed więzieniem i żądać zwol
nienia uwięzionych wieśniaków. W związku z tym wzmocniono czujność 
i przedsięwzięto odpowiednie środki zaradcze� jednak dzień 4. bm. w Suwał
kach minął SPQkojnie i Zadnych przygotowań do wystąpień na tle zaburzeń 
szarwarkowych nie stwierdzono. Krążą poza tym v.--e-rsje, te włościanie z te
renu tutejszego powiatu mają się zebrać jak najliczniej .w Suwałkach 
w dniu 7 bm. (dzięń .targowy) i urządzić manifestację w celu uwolnienia 
aresztowanych za udział Vl zaburzeniach antyszarwarkowych chłopów o ile 
dobrowolnie nie zostaną zwolnieni z więzienia suwalskiego, przy czym w Su
wałkach mają się przyłączyć do nich miejscowi bezrobotni i udać się razem 
do Starostwa w celu upominania Się o pracę i inne bolączki.„. 

Krążą również wersje, że chłopi z żądaniem zwolnienia z więzienia 
aresztowanych� zamierzają zebrać się w Suwałkach w dniu 9 czerwca rb. 
a ponadto1 że do miasta przyjadą ze wsi dzieci. .. Otrzymałem ·również infor
mację, że w dniu 4 bm. w lokalu klubu PPS w Suwałkach odbyło się tajne 
zebranie, zwołane przez czołowych działaczy tej partii Cichuckiego Józefa 
i SawiCkiego Wła_dysława oraz innych człOnków w sprawie zwolnienia aresz-

- towanych za zaburzenia antysza:rwarkowe chłopów. Na zebraniu tym rze„ 
komo uchwal9no zebranie się w dniu 9 czerwca rb. wszystkich członków 
PPS ze sztandarami i pójście do p. starosty z żądaniem uwolnienia areszto
wanych chłopów, a gdyby to _nie poskutkowało. wezy;ać: chłopów ze wszyst
kich gmin i siłą w dniu 20 czerwca rb. zwolnić wszystkich uwięzionych 
chłopów. Rozpracowanie tych informacji zarządziłem. 

' Zaburzenia na tle wykonrwania szarwarków nowym systemem powsta
ły w pierwszym rzędzie w gminie Kadaryszki, Wliajny, Pawłówka, Przerośl 
i Zaboryszki; opanowane mocno przez Stronnictwo Ludowe i niewątpliv..'ie 
inicjatywa d o  tych zaburzeń wyjść mogła jedynie- ze Stronnictwa Ludowego 

podpis : Komendant Powiatowy PP 
J, Makarewicz komisarz'* 

Sprawozdanie komisarza J. Makarewicza, które tu przytaczamy (a tak
że inne dokumenty policyjne, których nie przytaczamy) mają wiele bra
ków - są jednostronne, nie ujawniają wielu faktów, niektóre zaś przeja
skrawiają, mając na względzie akt oskarżenia. Jako raport zbiorczy po
mija wiele istotnych szczegółów i faktów, które zainteresowany badacz 
znajdzie niekiedy ale nie zawsze - w innych dokumentach lub się do
wie od samych uczestników tych walk. Ale te raporty zbioreze dają ogól
ny obraz zajść - i na tym polega ich wartość - dają to, czego nie dowie
my się ani od poszczególnego uczestnika, ani nawet od poszczególnych ów
czesnych organizatorów tych wystąpień; 
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Jakie było tło wystąpień chłopskich w powiecie suwalskim na wiosnę 
1935 roku? Ustawy o szarwarku zaczynając od' 1932 roku• znacznie się róż
nią od ustavvy w tym samym pr7.edmiocie z grudnia 1920 roku tym, że 
zv.':iększyły zakres robót wykonywanych za pomocą szarwarku i że ustale
nie tego zakresu w przeliczeniu na pieniądz w budżetach gminnych całko
wicie zależało od terenowych władz administracyjnych wojewódzkich, 
a faktycznie - od powiatowych. Konkretnie - różnica w obciążeniu chło
pów przedstawiała się następująco: w latach dwudziestych zakres robót 
szarwarkowych określonych przez ustawę dotyczył wyłącznie reperacji 
dróg wiejskich. Każdy gospodarz otrzymywał do wykonania „działkę". Ta
ki szarwark w normalnym roku, tzn. gdy się obeszło bez klęsk żywioło
wych, zabierał najv;yżej 5-7 dni rocznie. Nowe ustawy z lat trzydziestych 
obejmowały budowę dróg nie tylko wiejskich, ale także strategicznych 
i innych, poza tym wszełkie roboty budowlane w terenie, roboty meliora
cyjne i inne pod dozorem płatnych fachowców. W istocie ostatnie ustawy 
o szarwarkach miały na celu doprowadzić do tego, by w terenie wszystkie 
prace komunalne wykonywano drogą szarwarku, czyli bezpłatnie. 

Odpowiednie wydziały powiatowe ustalały budżet dla poszczególnych 
urzędów gminnych, a taicie sumę, jaką mają stanowić świadczenia szar
warkowe. Z kolei urząd gminny wyznaczał sumę dla każdego poszczegql
nego gospodarza. Przeliczenie szarwarku na pieniądz ułatwiało - w razie 
oporu i niewykonywania - uiszczenia należności drogą egzekucji. Zakła
dy i instytucje, znajdujące się na terenie gminy, partycypowały w budże
tach gminnych w minimalnym stopniu. Ponadto, jak wiadomo, obszarnika 
szarwark nie obowiąz:ywał. Słowem, cały ciężar szarwarku - i to znacznie 
zwiększonego - spadał na chłopa, przekształcał go w bezpłatną siłę robo
czą, wtedy właśnie, kiedy chłopu zależało na otrzymaniu pracy zarobko
wej. Trzeba przypomnieć, że w owych latach w miasteczkach i miastach 
pełno było bezrobotnyc)l, dla których kilka dni pracy komunalnej w ty
godniu decydować mogły o utrzymaniu przy życiu sieb_ie i rodziny. Tak 
więc ustawy szarwarkowe, szczególnie z drugiej połowy lat trzydziestych, 
godziły nie tylko w masę chłopską, ale i w pewną część klasy robotniczej. 

Jak wynika z dokumentów, w powiecie suwaląkim wartość dnia pracy 
szarwarkowej obliczano w ten sposób: pieszej - dwa złote, z jednym ko
niem - 6 zł, z dwoma końmi - 9 złotych. 15-morgowe gospodarstwo ob
ciążono średnio - w przeliczeniu na piesze dniówki szarwarkowe - dwu
dziestoma dniówkami. W porównaniu z latami ubiegłymi różnica była 
ogromna. Tak np. Stanisław W a ł e j  k o  (gm. Kadaryszki), właściciel 
37,5 mórg ziemi, pociągnięty do odpowiedzialności za wystąpienia anty-

5 Por. „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrmych z dnia 6 grudnia 1932 r. 
o sporz.ądzeaj_u i ustaleniu budŻetów komunalnych", „Ustawa z dnia 23.III.1933 roku 
o częściowej zmianie ustroju samorząd u  terytorialnego" oraz z 1935 roku „Ustawa 
o świadczeniach w naturze na niektóre cele publiczne". 
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szarwarkowe, w swoich zeznaniach u sędziego śledezego w dniu l.VI. 
1935 r.  podaje: „„.mnie wyznaezył Urząd Gminny 64 dni pracy przy szar
warku". Inni wymieniają jeszcze większą ilość dniówek - dla niektórych 
gospodarzy dochodziła do 1 OO (!) w ciągu roku• . 

• �ąl1ll.rakterysiyczne dla nowego ·wymiaru szarwarku było także naru
szenie przywileju bogatych chłopów. Jak zobaczymy bowiem w uchwale 
Gminnej Rady, obowiązek szarwarku polegać miał na tym, by „pociągnąć 
do świadczeń morgi podatkowe", czyli mówiąc językiem dla nas zrozu
miałym zastosować progresję, co wynika m. in. także z reszty tekstu 
uchwały. W ten sposób, stosując nowy wymiar szarwarku, ówczesne wła
dze przeciwstawiły sobie całą wieś, powodując powszechne oburzenie. 
świadczą o tym m. in. dane personalne pociągniętych do odpowiedzialno
ści sądowej chłopów. Obok posiadacza 7 morgów znajdujemy wśród oskar
żonych także posiadaczy gospodarstw 40- i 60-mo�gowych. 

* 

• • 

Takie było tło ogólne. Ale już sam opis przebiegu akcji, podany w ra
porcie komisarza Makarewicza, szybkość, z jaką akcja się rozpowszechniła 
na inne gminy powiatu suwalskiego wiosną 1935 r., kontakt między gmi
nami, 'błyskawiczne przekazywanie wiadomości i nawet w razie potrzeby 
udzielanie wsparcia jednej gminy dla drugiej; wreszcie sam fakt masowe
go udziału chłopów - wszystko to przemawia za tym, że oprócz powodów 
ogólnych oraz zorganizowanego przygotowania, działały tu powody kon
kretne, które znacznie przyśpieszyły bieg wypadków. Trudno dziś powie
dzieć, co mogło odegrać rolę przysłowiowej „ostatniej kropli". Tych „kro-
pel" było na pewno więcej. Sądząc jednak z odnalezionych dotychczas do
kumentów tą „kroplą" mogła być także „nadgorliwość" niektórych urzę
dów gminnych, jak np. Urzędu Gminnego w Wiżajnach. Myśl tę nasuwa 
nam jedna z jego uchwał, której fragment poda3emy. 

Wyciąg 

Protokół nr 48 posiedzenia Wi±ajnskiej Rady Gminnej 
pow. Suwalskiego dnia 16.V.1934' 

(na którym uchwalono) 

„Statut o poborze świadczeń w naturze i gotówce na budowę� utrzymanie 

i konserwację dróg, mostów gminnych w grninie Wiżajny" 

§ 2 tego statutu brzmi: 

' Zob. PAPS E:Z 154136 karta 12 oraz „Zielony Sztandar" nr 34 (rok 5) z 16.VI. 
1935 r .. str. 3 artykuł pt. „Trudno uwierzyć", p0dtytuł którego brzmi: 0109 dni szar-
warku na gospOdarza". , 

' PAPS KZ 122136, karta 27. 
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„a. na konserwację i budowę dróg gminnych pociągnąć do świadczeń 

morgi podatkowe, właściciele których będą odbywać świadczenia drogowe 

w naturze dostarczając z każdych 15 morgów dwie (2) jednokonnych pod

wód I czterech (4) pieszych robotników, zaś z każdych 30 morgów 3 paro

konnych podwód i 6 pieszych robotników. Za niedostarczenie zaś takoWYCh 

będą płacie równomlernlk za podwodę jednokonną 3 zł, parokonną 'es-zło

tych i :robotnikowi 1 złoty dziennie". 

Jak widzimy, Wi.żajnska Gmina ustaliła „r6wnomiernik" za pracę szar

warkową dwukrotnie niższy niż ten, który obowiązywal w całym powie

cie. Wladze powiatowe niebawem przyhamowały „nadgorliwość" gminy 

wi.żajnskiej, co wynika z uchwały odnośnego wydziału starostwa z dnia 

2.III.1935 r„ na mocy której gminie wiżajnskiej przywrócono za szarwarki 

stawki obowiązujące w całym powiecie. Podajemy tu fragment tej 

uchwały. 

„Suwalski Powiatowy Związek Komunalny 

Rada Powiatowa 

Do Zarządu Gminy 

w Wiżajnach 

Suwałki, dnia 2.II:t.1935 r. 

Po rozpatrzeniu zamierzeń gospodarczych gminy ... Wydział Powiatowy ... za

twierdził wspomniany budiet wraz z uchwałami i statutami o poborze da

nin komunalnych w roku 1935/1936 z jednoczesnym poczynieniem następu

jących zmian ..• wartość jednokonnej podwody 6 złotych zamiast 3, parokon

nej podwody 9 złotych zamiast 5 i dniówki pieszej 2 złotych zamiast jedne

go ... Przeliczenie robót drogowych zamyka się kwotą 46 836 złotych 97 gro

scys� 

Tymczasem kwota uchwalona przez wydział powiatowy stanowiła su
mę bardzo obciążającą chłopską gospodarkę. Suma ta bowiem oznaczała, 
źe w obrębie gminy wiżajn.skiej codziennie w drodze szarwarku miały być 
wykonane prace w rozmiarze 80 dniówek pieszych. Nie bez podstaw więc 
po wsiach rozeszła się wieść, że urzędy gminne uchwaliły szarwarki na su
mę przekraczającą cały budżet gminny. Jak czytelnik sobie przypomina 
z zamieszczonej wiżajnskiej uchwały z dnia 31.V.1935 r., Rada Gminna 
pod naciskiem masy chłopów i kobiet, ilość których policja oszacowała na 

' PAPS, Akta KZ 122/36, k. 37. 
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800 osób, na swoim „posiedzeniu nagłym" anulowała nie tylko swoje włas
ne poprzednie uchwały, ale i tę, którą zalecał urząd powiatowy . 

• 

• • 

Parę słów o formach walki stosowanych przez chłopów w tej akcji. 
We wszystkich gminach objętych walką wystąpienia chłopów zaczęły się 
od zorganizowanego powszechnego zwrotu kart szarwarkowych, od wal
nego stawienia się chłopów do urzędów gminnych w celu zmuszenia rady 
gminnej do anulowania ostatnich uchwał w sprawie szarwarków i powrotu 
do norm, które obowiązywały w latach poprzednich. Dopiero w trakcie 
wystąpień wysunięto nowe postulaty w rodzaju żądania przybycia staro
sty w celu wytłumaczenia się czy rozpędzenia dotychc?.asowych rad gmin
nych. Zaczęto też grozić strzelcom oraz członkom i sympatykom BBWR. 
W trakcie wystąpień wśród chłopów rosło poczucie własnej siły, wzmagała 
się dyscyplina, co szczególnie się uwydatniło w walce z policją o uwolnie
nie aresztowanych. Wtedy to chłopi wykazali swoje wyrobienie organiza
cyjne, które się wyraziło m. in. w zorganizowanych masowych przerzutach 
z jednej gminy do drugiej i w solidarnych potyczkach z policją. Komisarz 
J. Makarewicz w swoim sprawozdaniu nie uwidocznia uporu chłopów, po
mija wiele dramatycznych epizodów związanych z tą akcją. Ciekawsze są 
zeznania świadków oraz „dowody rzeczowe", pozostawione przez chłopów 
po potyczkach z policją i po ich rozpędzeniu, w postaci 61 lasek trzcino
wych, 19 sztachet, 4 kołów świerkowych, 2 olchowych, 60 lasek różnych, 
wielu kijów brzozowych i dębowych, 25 palek, 16  kamieni oraz 57 cegieł•. 

W toku strajku wyłonił się szeroki aktyw chłopski. W każdym raporcie 
policyjnym lub doniesieniu wymienia się rejestr nazwisk „prowodyrów" 
z różnych wsi i gmin. Zresztą świadczy o tym także ilość chłopów pociąg
niętych do odpowiedzialności kamo-sądowej za udział w strajku (areszto
wanych było o wiele więcej). Policja jest świadoma, że akcja antyszarwar· 
kowa nie była samoczynna, lecz zorganizowana. Pisze o tym w swoim do
niesieriu z 31.V.193� ;r, starszy przodownik PP Stanisław S z y m c z a k  
do kierownika Komisariatu PP w Suwałkach: 

„ . „  ze sposobu zbierania się tłumu widać: było, że akcja ta jest dobrze zor
ganizowana ..• W okolicznych wsiach prowadzi się agitację, zmierzającą do 
wytworzenia jak największej solidarności. .. Osobiście będąc na miejscu od
niosłem wrażenie, Ze_ kampania przeciws.ztłrwarkowa-nie jest czynem odru-

9 Por, ioWyciąg z protokółu wspólnego posiedzenia niejawnego Sądu Okręgowego 
w Grodnie dn. 24.VI.1936 r." PAPS KZ 154/36. Podobny rejestr- „dowodów :rzeczo-. 
wych'' znajdujemy także w aktach sprawy KZ 1'52/36, a także zob. „Protokół prze
słuchania świadka przodownika PP SzabunieWicza W dniu 4. VI.1935 roku", PAPS 
KZ 152/36, k. 124. 
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chowym, lecz jest akcją mocno przemyślaną, W razie zwycięstwa grozi dal
szą walką chłopów o ulgi podatkowe, wzmOże akcję antystrzeleck:ąrn. 

Dla uzupełnienia obrazu podamy jeszcze zeznania kilku :hv:iadków 
(przeważnie wójtów) o nastrojach wśród chłopów. Z zeznań wójta gminy 
Kadaryszki, Jana D u b a n o w i c z a11: 

„.„zmusili wójta I sekretarza do wysłania gońców do reszty członków Rady, 
by ieh sprowadzić i się z nimi rozprawić, bo tłum uważał, że wina przede 
wszystkim spada na Gminny V"rząd, mówiąc przy tym: nie{".h te cholery 
przychodzą i się tłumaczą, my im pokażem, nam nie trzeba ni rady, ni za

. rządu, ani nikogo, my sami będziemy rządzić", 

Z zeznań wójta gminy Przerośl, Konstantego S z 1 a s z y ń s k i e g 012: 

„Na skutek wezwania delegacji tłumu · przybyłem do urzędu gminnego� 
gdzie Czostelr Zygmunt I Wronowski Czesław kaz.all mi pisać delrlarację 
następującej treści. ,,Protokół naszego walnego zgromadzenia. Ządamy usu
nięcia · zarządu gminnego, usunięcia rady gminnej, usunięcia s�tysów gmi
ny. Ażeby rządz1ł ogół, a nie tylko jednostka. Zamknąć urząd na trzy_ dni, 
a po trzech dniach 'W'Ybierz.emy swój urządp. 

Z zeznań świadka Jana P o  w a s  e r  a13, kancelisty Gm. Urz. w Prze
rośli: Chłopi grozili: 

umiesiemy zarząd gminny, usuniemy radę gminną, będziemy sarni rządzić''. 

Z zeznań sekretarza gminy Kadryszki w Rutce-Tartak, Stefana L i s z
k o w s k i e  g o'4: 

„ ... Pietruszewski. Stanisław miał się wyrazić: żadne ustawy nas nie obcho
dzą, a musi o wszystkim decydować ogół„. kiedy tłum przybrał postawę 
agresywną można było usłyszeć wiele głosów następujących: za wysoki jest 
"'NY'miar podatków. nie-słusznie rząd pobiera odsetki za zwłokę, niepotrzebni 
są sekwestratorzy oraz niepotrzebne są organizacje strzeleckie„, nie powin
no się ich v;.'Puszczać do gminy ... mają się (strzelcy) zjawić na 1 czerwca, 

10 Zob. PAPS Akta KZ/36, k 17 oraz dalsze sprawor.danie- komisarza Maka
rewicza z 11.Vl.1935 r., z którego wynika� że „członkowie Stronnictwa Ludowego pro
wadzą konspiracyjnie agitację wśród rolnikóvl i namawiają ich do wysunięcia - Po 
zwycięstwie szarwarkowym - żądań umorzenia zaległych podatków z tego względu, 
że zaległych podatków nie płacą obszarnicy i w związku z tą agitacją rolnicy ocze
kują momentu postawienia tych żądań. Komendantowi posterunku (w Szypliszkach) 
poleciłem rozpracować tę sprawę i ustalić, kto mianowicie z członków Stronnictwa 
Ludowego prowadzi agitację". Por. „Telefonogram. Posterunek PP w Wiżajnach, 6.VI. 
1935. W ślad„. melduję Jurczylr Jan w dniu 5.VI. był w lrilku wsiach na terenie gmi
ny Wiżajny I namawia! ludność do stawienia się w dniu 7.VI. rb. do Suwałk w celu 
zażądania zwolnienia aresztowanych. Pościg na terenie tutejszego posterunku za Jur
czykiem zarządzony. Kom. Post. PP w Wiżajnach Szabuniewicz przodownik'j. Akia 
KZ 152136. 

" PAPS, Alrl.a KZ 154/36, k-25. 
12 PAPS, Akta KZ 152136, k-18-19. 
,:3 Tamże, k-16. 
" PA.PS KZ/36, k-23. 
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gromadą ich się zmusi d o  zrzeczenia się organizacji strzeleckiej, o ile się 
nie zgodzą, to ich się będzie wieszać na słupach ich własnej świetlicy". 

Z ze=ań sekretarza gminy Przerośl, Bolesława U r b  a n o w i c z  a15: 

„ ... słyszałem będąc W urzędzie pocztowym, jak Wronowski Czesław mówił 
w obecności kierownika agencji pocztowej Andruczyka, że na szarwarkach 
walka się nie skończy, że przyszedł czas zrzucić rząd, że po opanowaniu 
gminy pójdą zdobywać starostwo, potem województwo i Warszawę, tj. rząd" . 

• 

• • 

Czytelnik jest uprawniony do zapytania: czymże ta słuszna walka się 
skończyła? Niestety, nie możemy na razie dać pełnej odpowiedzi w tej 
sprawie. Rzecz w tym, że wiemy jedynie, przeciwko czemu chłopi wystę
powali, nie znamy natomiast konkretnych żądań, jakie wysuwali. Dwóch 
byłych członków KPZB M. B o g u s z e w  s ki i J. T a r a s i e w  i c z 
w swoich wspomnieniach, opisując akcję chłopów suwalskich na wiosnę 
1935 r., podają jedynie, że na skutek energicznych wystąpień chłopów 
„wymiar dniówek szarwarku z hektara, obniżono"'"· Ze słów aktywisty 
suwalskiego ZSL - Józefa C h m i  e 1 e w s  k i  e g o wynika, że władze 
nadrzędne, wyciągając wnioski z zaburzeń, pośpieszyły usunąć ze stano
wiska starostę powiatowego w Suwałkach. 

Tę okoliczność, że władze wojewódzkie nie chciały zaogniać stosunków 
z chłopami, potwierdza także fakt, że grodzieńska prokuratura i odnośne 
organy sądowe postanowiły wszystkie wymienione 3 sprawy karne na mo
cy amnestii umorzyć, mimo że nosiły one wszelkie znamiona zorganizowa
nego buntu chłopskiego, mimo odmowy wykonywania ustalonych przez 
władze świadczeń przez tysiące chłopów, mimo to, że w bójkach z policją 
sporo było pobitych i rannych nie tylko po stronie chłopów - mimo to 
wszystko sprawy wytoczone przeciw 86 chłopom zostały umorzone z na
stępującym uzasadnieniem: „Z okoliczności sprawy wynika, że 

„oskarżonym należałoby wymierzyć kary w rozmiarze nie powyżej 6 mie
sięcy, albowiem całe zajścia wywołane zostały niezrozumieniem (!) przez 
ludność wprowadzonego w 1935 roku nowego wymiaru szarwarku, a spowo
dowane zajściami szkody są minimalne. Doznane przez funkcjonariuszy po
licji P. lekkie obrażenia cielesne powstały w trakcie szamotania się, jakie 
się wytworzyło w związku z użyciem przez policję siły fizycznej w czasie 
rozpraszania tłumu". 

• 

podpis: podprokurator rejonu VII w Grodnie17 
• 

• 

Kto i jak tą akcją kierował? Z materiałów archiwalnych wynika, że 
kierownictwo tą akcją leżało w ręku Stronnictwa Ludowego. To samo 

1s PAPS, Akta KZ 152/36, k-12. 
16 Suwalskie Szkice. Komuniści Białostocczyzny KW PZ�R, Białystok 1959, 

str. 111. 
" PAPS, Akta KZ 152/36, karta 376. 
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twierdzą także towarzysze z cytowanych wyżej „Suwalskich Szkiców". 
Dalej z materiałów wynika, że między akt,,Wem SL a aktywem związko
wym miasta Suwałk była więź, której policja najbardziej się obawiała. In
nych dokumentów na razie nie ma. Pozostało więc sięgnąć do pamięci tych, 
którzy w tej walce brali udział. Jak już było na wstępie powiedziane, re
lacje o strajku (przy czym autora szczególnie interesowała strona przygo
towania i kierowaniµ strajkiem) zebrane były od różnych osób, reprezen
tujących obecnie (jak i wpierw) różne kierunki polityczne. Relacje te były 
w miarę możliwości konfrontowane••. Na ich podstawie wyłania się, ogól
nie biorąc, taki obraz: 

W 1935 r. sekretarzem Powiatowego Zarządu Stronnictwa Ludowego 
w Suwałkach był nieżyjący już dziś chłop ze wsi Raczki - Antoni T r  a
c h i m - powszechnie uznany przywódca walk chłopskich na Suwalsz
czyźnie. Z owym Trochimem utrzymywał kontakt J. K r a s n o p o 1 s k i, · 
który wówczas pełnił funkcję sekretarza rejonowego Komitetu KPZB 
w Suwałkach. Jak widzimy więc, na szczeblu powiatu między organizacją 
komunistyczną a eselowską istniał ścisły kontakt. Oto co dalej wynika 
z opowiadań byłych KPZB-owców - Tarasiewicza i Białostockiego. 
W 1935 r. działalność komunistów i SL-owców na terenie Suwalszczyzny 
była wspólna. Kiedy z Grodna przyjeżdżał wysłannik Okręgowego Komi
tetu KPZB pod pseudonimem „Olek", obsługiwał on wspólne zebrania ko
munistów i SL-owców. Jeden z byłych uczestników takiego zebrania tak 
się wyraził: „ ... proszę nie zapominać, że to był okres wspólnych frontów". 
Ze słów Franciszka G r z y m k o w s k i e g o z Przerośla ten „ wspólny 
front" organizowano w sposób następujący: Sam Franciszek Grzymkow
ski był aktywistą SL, ale wysłannika KPZB z Grodna znał. Tow. Olek był 
dwa razy w jego mieszkaniu. Grzymkowski woził Olka do innych wsi, 
a także sam rowerem 2 razy jeździł po komunistyczną bibułę: raz do Grod
na, raz do Białegostoku. Grzymkowski przyjaźnił się z członkiem PPS-le
wicy w Suwałkach K o  w a 1 e w  s k i  m i od niego otrzymywał lewicową 
prasę: „Po prostu", „Lewy Tor" i inne. 

Były aktywista SL ze wsi Błędy, Józef G r z y b o w s k i  opowiada, że 
w owych latach SL-owcy mieli kontakt z komórką komunistyczną w Zuś
nie. „Nie tylko na kontakcie rzecz się ograniczała". Jego zdaniem, w oma
wianym okresie (lata 1935--1936) cała działalność SL na Suwalszczyźnie 
niczym się nie różniła od działalności komunistycznej. „Zebrania odbywa
liśmy nielegalnie, ulotki wydawaliśmy i kolportowaliśmy nielegalnie, kie
rownictwo akcją antyszarwarkową obradowało nielegalnie, sam byłem 

18 W tekście natomiast .wymieniam tylko pojedyncze osoby, powołując się na nie 
jako na źródło. Faktycznie te· wiadomóści pochodzą od większej ilości osób. Dla przy
kładu: wymieniłam jako źródło Franciszka GrzYmkowskiego, który s\voje relacje 
składał \V gmachu Gromadzkiej Rady w Przerośli, gdzie zebrała się większa grupa 
chłopóW, a każdy z· nich o:Powiadał i na pewno jeszcze wiele ma do opowiedzenia 
o walkach chłopskich w 1935 r. 
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przez policję prześladowany i musiałem się ukrywać. 1 Maja jeździliśmy 
do Suwałk i braliśmy udział w manifestacjach razem z robotnikami. Nie 
przypadkowo «Piastowcy>> i «sanatorzy» nazywali nas komunistami". 

Wspomnienia te są odbiciem klimatu, który wówczas w okresie „wspól
nych frontów" panował w terenie w środowisku eselowców i komunistów. 

Były aktywista SL Bolesław D o  j n i k o  w s k i  oraz były . lewicowy 
aktywista miejscowej PPS, działacz związkowy w Suwałkach, Leon B F a
c ł a w  s k i, twierdzą, że to właśnie w lokalu Związków Zawodowych od
bywały się wspólne posiedzenia aktywu SL z aktywem związkowym, 
w którym decydujące wpływy mieli wówczas komuniści i lewicowi pepe
sowcy. W lokalu Związków Zawodowych zbierał się aktyw i omawiał po
szczególne etapy strajku chłopskiego i dalsze posunięcia. Franciszek 
Grzymkowski twierdzi, że on osobiście brał udział w takich zebraniach19• 

Brak materiałów nie pozwala nam na odtworzenie całości obrazu. Nie 
wiemy na razie o czym konkretnie była mowa na tych zebraniach, kto 
wchodził w skład kierownictwa akcją, jakie wysuwano konkretne żąda
nia, jakie były dawane dyrektywy itd. Pytań bez odpowiedzi zostało dużo. 
Przede wszystkim nasuwa się samo przez się pytanie uzasadnione: jak głę
bokie było polityczne uświadomienie chłopów i ich kierowników? Czy 
i w jakiej mierze rozumieli, że ich walka przeciw szarwarkom łączy się 
z szerszą walką polityczną przeciw panującemu ustrojowi? Z walką toczo
ną przez robotników w miastach? 

Przytoczone wyżej słowa chłopa Czesława Wronowskiego z gminy 
Przerośl: „na szarwarkach walka się nie skończy" oraz sformułowana 
obecnie pa· trzydziestu blisko latach ocena Franciszka Grzymkowskiego: 
„stawka szła o coś więcej niż szarwark" - są nieprzypadkowo bardzo 
zbieżne. Daje to nam niewątpliwie jakiś obraz ówczesnego klimatu. Bez
pośrednim powodem, który pchnął każdego poszczególnego chłopa do 
udziału w walce, był protest przeciwko nowym ciężarom nałożonym przez 
władze. Ale zaróvmo sam fakt, że nowe przepisy szarwarkowe pochodziły 
z góry, jak i to, że przeciwko chłopom zmobilizowano cały aparat wła
dzy - wszystko razem musiało niechybnie uświadamiać biorącym udział 
w walce, że urząd gminy to tylko małe ogniwo wielkiej machiny sanacyj
nej, która uciskała lu.d. 

Walka chłopów Suwalszczyzny w 1935 r. rodziła się i rozrastała na tle 
ogólnej sytuacji w kraju, na tle rosnącego protestu mas ludowych prze
ciwko faszyzacji Polski i rodzącego się w tej walce frontu ludowego. Nie 
przypadkowo wybuchła jednak na Suwalszczyźnie, gdzie wspólne działa
nie eselowców i komunistów nosiło charakter tzw. współpracy. Dlatego też 
szersze zbadanie całego tła i przebiegu akcji antyszarwarkowej chłopów 
suwalskich może się stać przyczynkiem do naświetlenia historii owego 

19 Jak widzimy, niepokój komisarza Makarewicza, że chłopi razem z robotnika
mi szykują się do wspólnych wystąpień, był całkowicie uzasadniony. 
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okresu w naszym kraju. Tymczasem zdecydowaliśmy się na publikację, 
która nosi charakter fragmentaryczny. Może ukazanie się jej w druku za
chęci uczestników strajku z 1935 r., społeczników lub historyków tego 
okresu do żmudnego szukania i gromadzenia materiałów, które pomogą le
piej i pełniej oświetlić drogę wspólnych walk komunistów Hudowców, któ
ra się po roku 1935 nie urwała, lecz, jak wynika z dalszych relacji, 
wzinacniała się, rosła w siłę i zataczała coraz szersze kręgi20. 

K P A T K O E  C O ,lJ; E P :lK A H Y! E  

B H3CTOHm;eH CT3Tbe ne'9:aTaIOTCII HeJi3B€CTHbie ;n;o CJ1X rrop -;z:i;oKyMeHTbI o 6opi,6e 
KpecTbIIHCTBa B CYBaJibIWilłe B 1935 rOlI.Y. 3To 61>rJI ri:ep11:o;n; MaccoB_oro KP€CTbHH
cKoro ,l{BHlKeHHJI npclll'l1B rrpoH3BOJia BJiacreH. MeCTHb1e a,zi;Mmrn:cTPaTHBHbie BJiacTH 
pearHpoBaJU1 Ha 9TO penpeccJUIMM, IIPH3bl'BaR Ha repp11ropMID, OXBa'9:€mzyI0 xpecTbHH

CIOfM ,l{BH1K€HHeM, II-OJIJfI{eiłCKJfe IIO;zJ;K.P€IIJl€łil1.H ;z:i;a:m:e M3 Tpo;z:i;Ha J1 COJI;D;aT H3 Kop
rryca OxpaHbl IlorpałDf<IHO:ff 3oHbl. 

Bo:pi,6a KJ.)eCTbIIH CYBaJibIQHHbI B 1935 no,izy BOOHJ1XJia H napacraJia Ha cPoHe 
96m;ero IIOJIJITWI€CKOro IlQJI01K€HIDl B CTpaHe, Ha Q;>oae npOT€CTa aapO)l;HbIX Mace 
npoTHB cPaum3a� IIOJihIIIH n aapo:m:;z:i;arom;erocn B 9TO-:tł 6opi,6e aapo;z:i;aoro cPPoHTa 
Ha OCHOBe ooTpy;z:i;H}{qeC'l'Ba KOMMyHHCTOB H „mo;n;oe�ea". 

S U M M A R Y  

The article contains the hitherto unknown documents concerning the struggle 
of the peasants of the Suwałki district carried on in 1935, during the course of the 
mass peasant movement directed against the reactionary and destructive rule of the 
prewar Polish government. The local authorities counteracted the movement by 
means of reprisals and to this effect they availed themselves of the help of the 
police forces and border guard. 

The struggle organized by the peasants from the Suwałki region in 1935 began 
and developed against the generał political situation in the country and it resulted 
from the protest of the masses against the Nazification of Poland, as well as from 
the activities of the Popular Front arising at that time through co-operation between 
Communist and progressive peasant leaders. 

20 Już po oddaniu niniejszych materiałów do druku, Archiwum Zakładu Historii 
Partii przy KC PZPR wzbogaciło się o przysłane z Moskwy w mikrofilmach ma
teriały Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, w których m. in. znajdujemy 
podpisaną pseudonimem „żorż" - „Informację o Suwalszczyźnie" z 22.XIl.1935 r., 
odezwę KC KPZB pt.: „Braci� Chłopi Powiatu Suwalskiego" i in. Materiały te 
dobitnie wskazują, że KC KPZb udzielił sporo uwagi toczącej się walce chłopów 
Suwalszczyzny i mimo bardzo ciężkiej sytuacji organizacyjnej wysłał wtedy swego 
pełnomocnika do powj�tu suwalskiego, gdzie był on w bezpośrednim kontakcie 
z chłopami z SL. 
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WALKA PODZIEMNA Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM 
NA SUWALSZCZYŻNIE W 'LATACH 1939-1944 

I!O,Z{IlOJibHaH 6opb6a c rHTJiepoBCKHM OKKYnaHTOM B CyBaJibII.l;J'rne ' B 1939-1944 rr. 

The Underground Struggle against the Nazi Occupant in the Suwałki Region 

in the Years 1939-1944 

Wśród wielu wydarzeń historycznych, które w wiekach poprzednich 

rozegrały się na Suwalszczyźnie, wydarzenia ostatniej wojny swoim 

tragizmem przyćmiewają wszystkie inne. Łapanki i wysiedlenia, wywóz 

na przymusowe roboty w głąb Rzeszy i transporty do obozów koncen

tracyjnych, rozstrzeliwanie i szubienice - tworzyły w ciągu 5-letniej 

okupacji Suwalsz.czyzny ponury obraz zbrodni hitlerowskich na tym 

skrawku ziemi. Organizacja i działalność poszczególnych grup Ruchu 

Oporu oraz ich zagłada przez gestapo, walka oddziałów partyzanckich, 

z każdym rokiem narastający Ruch Oporu wśród mieszkańców Suwal

szczyzny stanowiły z kolei jak gdyby drugi obraz dziejów okupacyjnych 
w tym regionie. Jedne i drugie wydarzenia miały charakter skompliko

wany. Znaczna część tych wydarzeń, o których chcę pisać, nie była znana 

szerszemu ogółowi mieszkańców Suwalszczyzny ani podczas wojny, ani 

też do dziś nie zostały one wyjaśnione do końca. Na przeszkodzie stoi 

brak odpowiednich materiałów z tego okresu, zarówno dokumentów 

władz hitlerowskich (przede wszystkim gestapo), jak i archiwów party

zanckich. Jest rzeczą zrozumiałą, że wobec braku wspomnianych doku

mentów odtworzenie dziejów okupacyjnych Suwalszczyzny jest trudne, 

a co za tym idzie - obraz ich jest niepełny. 

Niniejsze opracowanie opieram głównie na relacjach świadków oraz 

uezestników poszczególnych wydarzeń. Ponadto dochodzą skromne ma

teriały archiwalne ze zbiorów własnych oraz wspomnienia własne z okresu 

pracy w konspiracji na Suwalszczyźnie. 

{365] 



366 A. O:MILIANOWICZ 

I. Grupa Ruchu Oporu kpt. Stanisława Bielickiego - „Ziomka" 

Wiosną 1939 r. utworzono na Białostocczyźnie Samodzielną Grupę 
Operacyjną - „Narew" (rozkaz Naczelnego Dowództwa z 23 marca 
1939 r.), której dowództwo objąl gen. Czesław M ł o t  - F i j a ł k o w s k i  
(dowódca 18 d.p.). Suwalska brygada kawalerii oraz inne jednostki woj
skowe stacjonujące w Suwałkach zostały podporządkowane planom ope
racyjnym SGO „Narew''. Latem 1939 r. dowódca suwalskiej brygady ka
walerii, gen. brygady inż. Zygmunt P o d h o r s k i, otrzymał rozkaz 
obsadzenia podległymi sobie jednostkami wojskowymi granicy pruskiej 
od Wiżajn do Kanału Augustowskiego. W wypadku wojny suwalskie jed
nostki wojskowe miały zatrzymać uderzenie Niemców kierujące się na 
Kanał Augustowski i dalej na Grodno. Do obrony Suwalszczyzny, a szcze
gólnie jej południowej części, tj. lasów Puszczy Augustowskiej, przygo
towano również straż leśną i poczyniono w puszczy odpowiednie prace 
obronne (okopy, zasieki, zapory przeciwczałgowe). 

W dniu 1 września 1939 r„ tj. w dniu wybuchu wojny, miasto Suwałki 
zostało zbombardowane (koszary 41 p.p. i dworzec kolejowy). Nalot prze
prowadziło kilka samolotów. Pociągnął on za sobą straty: 12 zabitych 
i nieznaczne uszkodzenia niektórych budynków. 

W nocy z 3 na 4 września 1939 r. 1 szwadron 3 pułku szwoleżerów 
z Suwałk pod dowództwem rotmistrza Jana Chludzińsk_iego dokonał z re
jonu Raczek udanego wypadu na pruską osadę Reuss (obecnie Cimochy, 
pow. Olecko). Opanowano osadę, zabito kilkunastu Niemców i kilku wzięto 
do niewoli. Niemcy w odwet za to 4.IX.1.939 r. spalili wieś Lipówkę po 
polskiej stronie, dokonując również odwetowych wypadów na Bakała
rzewo i Filipów. 

W związku z zagrożeniem przez nieprzyjaciela polskich linii obron
nych nad Narwią i Biebrzą suwalska brygada kawalerii wraz z jednost
kami pomocniczymi otrzymała 4.lX.1939 r. rozkaz opuścić Suwalszczyznę 
i przegrupować swoje siły w rejon Zambrowa. Na Suwalszczyźnie pozo
stały jedynie małe oddziały zwiadowcze. 

Na tym w zasadzie można by zakończyć wydarzenia kampanii wrześ
niowej na Suwalszczyźnie. 25.IX.1939 r. na Suwalszczyznę czasowo wkro
czyła Armia Radziecka. W wyniku ustalenia linii demarkacyjnej między 
rządem Związku Radzieckiego a III Rzeszą wojska radzieckie do dnia 
12.X.1939 r. opuściły Suwalszczyznę i w tym dniu do Suwałk wkroczyły 
jednostki hitlerowskie z 80 rezerwowej dywizji piechoty. 

Pojęcie geograficzne Suwalszczyzny z czasów okupacji hitlerowskiej 
obejmuje obszar o wiele większy aniżeli dzisiaj . ówczesny teren objęty 
tym mianem stanowiły dzisiejszy powiat suwalski, sejneński i część pół
nocna powiatu augustowskiego. Granicę na południu wyznaczała wieś 
Chomontowo i rzeka !górka. W związku z ustaleniem linii demarkacyjnej 
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Związek Rad7Jecki - III Rzesza wytyczenie granicy od wsi Chomontowo 
po rzekę !górkę wytworzyło na Suwalszczyźnie sytuację jedyną w Polsce. 
Wyglądało to następująco: od wschodu i częściowo północy Suwalszczy7nę 
opasywała aktualna i całą wojnę utrzymana granica z Litwą. Od zacho
du - granica Prus Wschodnich. Od południa - granica ze Zwią7.kiem 
Radzieckim (prowizoryczna), utrzymana nawet po agresji z 1941 r. A więc 
kontakt z resztą kraju szczególnie z G€neralnym Gubernatorstwem -
był bardzo utrudniony, w pierwszych zaś latach, tj. 1939-1941 r., wręcz 
niemożliwy. Ta graniczna izolacja także kładła swoiste piętno na rozwój 
Ruchu Oporu na Suwalszczyźnie. Całą wojnę Suwalszczyzna w granicach 
III Rzeszy, ściślej w granicach Prus Wschodnich, tworzyła jak gdyby 
oddzielną provdncję, izolowaną wokół sztucznymi granicami. 

W nomenklaturze nazw geograficznych III Rzeszy Suwalszczyzna 
otrzymała nazwę Siid Ostpreussen, a miasto Suwałki przemianowano na 
Sudauen. Propaganda hitlerowska obszar ten uznała za ziemie „rdzennie 
niemieckie". Na mocy dekretu Hitlera z 8.X.1939 r. Suwalszczyznę przy
łączono do tzw. rejencji Ciechanów (Zichenau). Całość administracji objęli 
tu Niemcy, skierowani przede wszystkim z Prus Wschodnich. 

Niezwykle zbrodniczą rolę w pierwszych poczynaniach administracji 
hitlerowskiej na Suwalszczyźnie odegrali zamieszkali tam przed 1939 ro
kiem Niemcy, zwani przez miejscową ludność Volksdeutschami. Było ich 
na Suwalszczyźnie około 8 tysięcy, co w stosunku do 50-tyl;dęcznej lud
ności Suwalszczyzny stanowiło pokaźny procent. Tworzyli zwarte sku
piska w gminach Wiżajny, Kadaryszki, Przerośl i Filipów. Wielu tych 

Niemców było organizatorami V Kolumny, współpracowało z wywiadem 
wojskowym, Abwehrą (T e r e  j,  Z a h m, B a  n z, K i  z e  1 w Suwałkach, 
W u n d e r, O c h, H e  n k e, S c  h m  i d  t, K a  l i n k  o, R e j  f, R e n  k i s  
z Wiżajn). Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich na Suwalszczyznę czo
łówka prohitlerowska, złożona z miejscowych Niemców, utworzyła na 
Suwalszczyźnie zbrodniczą organizację Selbschutz (samoobrona). Orga
nizacja ta sprawowała tu nieograniczoną władzę policyjną, a przede 
wszystkim była organizatorem pierwszych akcji terrorystycznych' prze� 
ciwko ludności polskiej. Wielu miejscowych Niemcó.w zasiliło szeregi 
żandarmerii, policji i administracji. Dowódcami tej hitlerowskiej organi
zacji w Suwałkach byli: Edwin Terej (z zawodu rzeźnik), Banz (piekarz) 
i Zahm (klompiarz). 

Pierwsze akcje terroru spadły tu na ludność żydowską, licznie za
mieszkałą na Suwalszczyźnie. Już jesienią 1939 r. nastąpiła konfiskata 
majątku żydowskiego, a następnie wszystkich Żydów wywieziono z tego 
terenu. Równocześnie przystąpiono do usuwania chłopów z gospodarstw 
i osadzania tam niemieckich kolonistów. 

Według zamiarów landrata suwalskiego Eugena D o r  s s a (działacza 



36 8 A. OMILIANOWICZ 

Ryc. 1. Kpt. Stanisław B i e l i c k i -

„Ziomek". Dowódca pierwszej grupy 
Ruchu Oporu na Suwalszczyźnie. Roz
strzelany 26 kwietnia 1940 r. 

hitlerowskiego z Prus Wschodnich, urodzonego w Zatykach, pow. Olecko) 
teren Suwalszczyzny miał być w latach następnych całkowicie oczyszczo
ny z ludności polskiej. 

Należy wspomnieć, że specyficzną cechą większości mieszkańców Su
walszczyzny był w latach przedwojennych niezmiernie rozbudzony pa
triotyzm. W dużej mierze sprawiło to położenie geograficzne Suwal
szczyzny. Nacisk elementu pruskiego od zachodu i litewskiego od wschodu 
stwarzał te przesłanki, które od lat rozbudzały patriotyzm i kształtowały 
J>ostawę ludności. 

Tak w ogólnym zarysie wyglądały początki okupacji hitlerowskiej 
na Suwalszczyźnie i w takich warunkach rozpoczął tam działać ruch 
oporu. Początek tej działalności sięga października 1939 r. i wiąże się 
nierozerwalnie z nazwiskiem Stanisława B i e 1 i c k i e g o, byłego kapi
tana wojsk polskich. 

W drugiej połowie września 1939 r. część polskich jednostek z Bia
łostocczyzny i Wileńszczyzny przeszła na Litwę do obozów internowania. 
W tym czasie, kiedy jednostki te przekraczały granicę, poszczególni ofice
rowie i żołnierze pozostawali na okupowanym terenie Polski. Przeważnie 
kierowali swe kroki do ówczesnego Generalnego Gubernatorstwa, szu-



WALKA Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM 369 

kając. tam schronienia, a w przyszłości -- walki. Jednym z takich ofice
rów, który nie skorzystał z internowania na Litwie, był właśnie kpt. Sta
nisław Bielicki (oficer służby czynnej KOP Wilno). 

W końcu września 1939 r. Bielicki oraz 6 jego podkomendnych, a to: 
por. Włodzimierz P i  1 e c k  i, sierżanci: Wacław i Zdzisław M r  o c z e k, 
Aleksander M u r  a w s k i, Zygnmnt M a j c h r z a k  i Władysław M ł y
n a r s k i przybyli na Suwalszczyznę, by tu rozpocząć pracę konspira
cyjną. Bielicki znał te tereny, znał też tu wielu ludzi, z którymi można 
było rozpoc7.ąć współpracę. Sprzyjało to pierwszym kontaktom i zaląż
kom pracy konspiracyjnej. 

Szóstka konspiratorów przystąpiła przede wszystkim do gromadzenia 
broni i wojskowego sprzętu, którego po rozbitych jednostkach nie brako
wało. Duże zapasy broni ukryto w lasach koło Gib, Kaletnika, Sejw 
i Dekszni. Ukryto około 2000 karabinów, 30 cekaemów, ponad 100 pisto
letów . oraz wiele innego sprzętu. Tworzono bazę materialną przysz
łej działalności konspiracyjnej. Potrzebna jednak była szeroka sieć 
konspiratorów, przy pomocy których można by było podjąć walkę 
z wrogiem. 

Pierwszego schronienia i pomocy konspiratorom udzielił Józef K o
r e j  w o z Sejw (były wójt gminy Sejwy, .brat żony Bielickiego). Dzięki 
jego pomocy Bielicki i towarzysze wyrobili sobie dokumenty niezbędne 
do swobodnego poruszania się, co w warunkach okupacyjnych i w pracy 
konspiracyjnej było rzeczą niezmiernie ważną. 

Ludzi chętnych do pracy w konspiracji było już w tych pierwszych 
dniach okupacji wielu. Grupa konspiratorów Bielickiego powiększała się 
szybko. We wsi Deksznie został wciągnięty do współpracy gospodarz 
Antoni T r  a c h i m, w którego stodole zakopano część broni. W Kalet
niku Bielicki nawiązał kontakt z Władysławem J a n u s z e w s k i m, 
byłym kierownikiem szkoły. 

Po ukryciu zgromadzonej broni oraz wyrobieniu niezbędnych doku

mentów Bielicki swoją działali:;ość konspiracyjną przeniósł do Suwałk. 

Pierwszego współpracownika znalazł tu w osobie Wawrzyńca M o  d e

r a c  k i e g o  (ul. Kościuszki 47). Tymc7,asowa kwatera Bielickiego mieściła 
się w Poddubówku u rodziny K u j  a ł o w.i c z. Tu Bielicki znalazł dzielną 

współpracowniczkę w osobie Aleksandry K u j  a ł o w i  c z  - „Oleńki". 

Przed wojną była ona nauczycielką i działac7.ką Związku Zachodniego. 

Patriotyzm i nienawiść do hitleryzmu skierowały ją w szeregi konspira

torów. Przy pomocy Moderackiego i Kujałowiczówny Bielicki rozszerzył 

swoje kontakty w Suwałkach. Piotr N i e  w i a r  a, były urzędnik ma

gistratu, wciągnięty do współpracy, pomógł Bielickiemu i szóstce jego 
konspiratorów zameldować się w Suwałkach i zdobyć niezbędne doku

menty i przepustki. Cennego konspiratora pozyskano w osobie Jana 
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Ryc. 2. Aleksandra K u j a ł o w i c z -
„Oleńka", nauczycielka ze wsi Poddu
bówek pow. Suwałki, członek grupy Ru
chu Oporu. Rozstrzelana 26 kwietnia 
1940 roku. 

W i ś  n i e  w s k i e g o. Jako ślusarz-rusznikarz, zajął się naprawą broni, 
fabrykowaniem min i przechowywaniem u siebie materiałów potrzebnych 
ąo dywersji. 

W drugiej połowie października 1939 r., a więc w niecały miesiąc od 
zakończenia kampanii wrześniowej, grupa konspiratorów Bielickiego li
czyła już kilkadziesiąt osób. Byli w jej szeregach ludzie różnych zawo
dów i z różnych środowisk (robotnicy, inteligencja, chłopi, byli żołnierze). 
Powstał sztab podziemnej organizacji. Na jego czele stał Bielicki, który 
przybrał pseudonim „Ziomek" oraz konspiratorzy: Aleksandra Kujało
wicz - „Oleńka", Włodzimierz Pilecki i Zygmunt Majchrzak. Organi
zacja przybrała nazwę: „Tymczasowa Rada Ziemi Suwalskiej". Podsta
wowym celem działalności organizacji była walka z hitlerowskim oku
pantem. Ponieważ w tym czasie trudno było mówić o bezpośredniej walce 
zbrojnej - co miało przyjść dopiero później - ściślej, wiosną 194.0 roku, 
na razie działalność Bielickiego i towarzyszy szła w kierunku ustalenia 
siły i dyslokacji hitlerowskich jednostek na Suwalszczyźnie oraz „roz
pracowania" posterunków żandarmerii, organizacji Selbschutzu, gestapo 
i administracji. Próbowano również nawiązać kontakt z obozami interno
wanych Polaków na Litwie, a przede wszystkim stale uzupełniano zapasy 
broni i amunicji. 

W końcu października 1939 r. Bielicki rozpoczął. drukować na maszy
nie do pisania ulotki antyhitlerowskie, które miały umacniać wiarę w wy
zwolenie ojczyzny. Wiarę tę konspiratorzy wiązali ze zwycięską ofensywą 
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anglo-francuską, która miała nastąpić wiosną 1940 r. Praca konspiracyjna 
zapowiadała się dobrze i końcowy jej efekt przyniósłby zbrojne uderzenie 
w okupanta. Na przeszkodzie jednak stanęło suwalskie gestapo, którego 
roli Bielicki i towarzysze nie doceniali . 

• 
• • 

Pierwszą hitlerowską władzą policyjną na Suwalszczyźnie było tzw. 
Geheime Feld Polizei (tajna policja polowa), którą dowodził leutnant 
żandarmerii Wilhelm K r  a u s e. W drugiej połowie października gesta
po - okręgowa placówka w Tylży - skierowało tu SS-Untersturm
fiihrera Wilhelma M a u h r y f e r a (dotychczasowego szefa gestapo 
w Olecku) oraz gestapowców: Bernarda T h u  m o 1 k e (dotychczasowego 
szefa Grenz Posten - posterunku granicznego - w Cimochach), Z u d  o 
i S c  h w i n d a. Zadaniem tych gestapowców było zorganizować suwal
ską placówkę gestapo. Miejsce na siedzibę tej placówki wybrano w domu 
przy ul. Kościuszki 128. W krótkim czasie przybyło tu kilkunastu dalszych 
gestapowców, a na początku listopada 1939 r. gestapo w Królewcu skie
rowało do Suwałk SS-Untersturmfilhrera Waldemara Augusta Artura 
M a c h o 1 1  a, który objął szefostwo placówki gestapo w Suwałkach. 

W. Macholl pochodził z Kostrzynia nad Odrą ze starej rodzi.ny poli
cyjnej. Początkowo nosił nazwisko M a c  z p u ł o w s k i. Wcześnie zetknął 
się z ruchem hitlerowskim. Do 1939 r. był szefem gestapo w Malborku; 
brał tam udział w prześladow.aniach Warmian i tępieniu polskości. Do 
Suwałk przybył jako doświadczony SS-man i gestapowiec. 

Suwalska placówka gestapo otrzymała nazwę Grenz Polizei Komisa
riat. Schemat jej przedstawiał się następująco. Całość dzieliła się na 3 od
działy (Abteilung), a te z kolei na sekcje. Oddział I obejmował zagadnie
nia graniczne i kontrwywiad. Miał on 3 sekcje (placówki) umiejscowione 
w terenie: Szczebra, Sejny i Gromadziszki, które zajmowały się wywia
dem i kontrwywiadem granicznym. Pracą tego oddziału kierował Wilhelm 
Mauhryfer, który był zarazem zastępcą Macholla. Oddział II - sprawy 
polityczne - dzielił się na trzy sekcje: 1) Ruch Oporu, 2) inna wroga 
działalność, a od lata 1941 r. sekcja do spraw jeńców radzieckich. Oddzia
łem tym kierował SS-Untersturmfiihrer Paul R i c h a  r d. Oddział III -
sprawy administracyjno-gospodarcze, kartoteka podejrzanych, sekcja za
kładników i wywiezionych do obozów koncentracyjnych, sekcja mniej
szości narodowych i laboratorium kryminalne. Oddziałem tym kierował 
gestapowiec Hans H e  u s  1 e r. 

Poza wspomnianą placówką gestapo w Tylży (któremu podlegała pla
cówka suwalska) zorganizowało tu komórkę Sicherheitsdienst (SD), której 
kierownictwo powierzono SS-Obersturmfiihrerowi Hermanowi D y I b i e 
(były szef ośrodka kierowniczego V Kolumny w Żytkiejmach pow. Goł
dap). 
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Należy stwierdzić, że schemat organizacyjny suwalskiej placówki 
gestapo różnił się znacznie od innych podobnych placówek położonych 
w sąsiednich powiatach. Różnił się zresztą nie tylko schematem, ale rów
nież ilością zatrudnionych tu gestapowców (w zależności od lat było tu od 
15 do 25 gestapowców). Zmuszały Niemców do tego rozwój Ruchu Oporu 
na tym terenie, a następnie partyzantka. 

· Nowo zorganizowana placówka przystąpiła natychmiast do pracy. 
Chodziło jej przede wszystkim o zorganizowanie sieci współpracowników 

· i  wypełnienie tych zadań, które przed tą placówką stawiały władze 
zwierzchnie. W. Macholl, szef ·gestapo w Suwałkach, tak charakteryzuje 
te początki pracy: 

„Po zakończeniu organizacji suwalskiej placówki gestapo zaistniała ko
nieczność stworzenia na tym terenie własnej sieci wywiadowczej. Dużą 
pomoc w udzieleniu wstępnych informacji o Suwalszczyźnie okazali nam 
zamieszkali tu Volksdeutsche. Chodziło przede wszystkim o polski element 
wrogo nastawiony do III Rzeszy. Zdawałem sobie jednak sprawę, że te 
informacje, chociaż cenne, są niewystarczające do dalszej pracy opera
cyjnej. Potrzebna była agentura. Pewnego dnia zostałem wezwany do 
gestapo w Tylży i stamtąd z dr Jahrem, SS-Sturmbahnfiirerem (szefem 
tej placówki), udałem się do Lotzen - Giżycka do siedziby placówki 
Abwehry („Neste" - Lotzen), którą kierował major Oskar Schimmel 
pseudonim „Schneider". Tam nastąpiło przekazanie do naszej dyspozycji 
byłych agentów Abwehry, którzy między innymi przed wojną działali na 
Suwalszczyźnie. Ponieważ ich rola w wywiadzie wojskowym była w za
sadzie zakończona, w dalszym ciągu mieli pracować dla nas. Przypomi
nam sobie, że kilku· byłych agentów Abwehry miało nam w przyszłości 
przy zwalczaniu Ruchu Oporu na Suwalszczyźnie oddać cenne usługi ... " 

• 

• • 

Jednym z byłych szpiegów Abwehry, przekazanych do dyspozycji su
walskiego gestapo, był Zygmunt Majchrzak psd. „Ranek" '.nr A-23. Jako 
były podoficer służby czynnej (KOP - Wilno), Majchrzak został latem 
1935 r. wciągnięty do współpracy z Abwehrą i nie zdekonspirowany przez 
polski wywiad, współpracował z Niemcami do 1939 r. W końcu września 
1939 r. Majchrzak przybył razem z Bielickim na Suwalszczyznę. Był tu 
współorganizatorem podziemia i wszedł do sztabu organizacji Bielickiego. 
Po otrzymaniu dokumentów Majchrzaka z placówki Abwehry w Giżycku 
Macholl wraz z Richardem w początkach listopada 1939 r. nawiązali z nim 
kontakt. Już na pierwszym spotkaniu agent poinformował gestapowców 
·O przybyciu na Suwalszczyznę Bielickiego wraz z piątką ludzi, którzy 
rozpoczęli pracę konspiracyjną. Były to pierwsze informacje, jakie su
walskie gestapo otrzymało o grupie Bielickiego. Ponieważ agent Maj-
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chrzak mieszkał u gospodarza Antoniego Trachima w Sejwach, gestapo 
poleciło mu przenieść · się natychmiast do Suwałk, znaleźć kwaterę i być 
stale w pobliżu Bielickiego i towarzyszy, co też agent uczynił. 

Pierwotny plan operacyjny suwalskiego gestapo zakładał, że konspi
ratorów nie należy płoszyć, lecz zbierać o nich informacje jak najdłużej. 
Chodziło o to, ażeby ustalić jak najwięcej kontaktów Bielickiego oraz 
miejsca ukrytej broni i sprzętu wojskowego. Powiadomiono o tym pla
cówkę gestapo w Tylży, która taki plan akceptowała. Wkrótce miał on 
jednak ulec zmianie. 

W połowie listopada 1939 r. Bielicki rozszerzył kontakty organizacyjne 
konspiracji nieomal na wszystkie ówczesne gminy powiatu suwalskiego. 
Działały tam zorganizowane przez niego trójki konspiratorów, kolporto
wano ulotki oraz gromadzono broń. Bielicki postanowił dać znać okupan
towi o istnieniu Ruchu Oporu na Suwalszczyźnie, czyli przeprowadzić 
kilka akcji dywersyjnych. Z jednej strony miał to być odwet za terror 
wroga, z drugiej zaś chodziło o pokazanie ludności, że Polska Podziemna 
walczy. Jako pierwsze obiekty do dywersji wytypowano kino w Suwał
kach, kościół garnizonowy, gdzie Wehrmacht urządził magazyny i most 
kolejowy koło elektrowni (na rzece Czarna Hańcza). Na pierwszy plan 
miało iść kino - nur rur Deutsche. 

Sztab grupy Ruchu Oporu pod kierownictwem Bielickiego opracował 
plan dywersji. Z piwnicy budynku sąsiadującego z kinem miano przepro
wadzić podkop pod kino, założyć tam materiały wybuchowe i w dniu pre" 
miery atrakcyjnego filmu - kino wysadzić w powietrze. Minę tudzież 
samoczynnie działający zapalnik konstruował Jan Wiśniewski, który 
w swoim dornu przy ul. Utrata Długa nr 14 ukrył zapasy trotylu. Ponadto 
minę miano wzmocnić dwoma pociskami artyleryjskimi, które miał do
starczyć Władysław Januszewski z Kaletnika. Bielicki tę akcję dywer
syjną nazwał kryptonimem „Hańcza". Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 
wszystko to działo się w pierwszej połowie listopada 1939 r., zamiar był 
zakrojony na szeroką skalę. 

O tych poczynaniach konspiratorów gestapo otrzymało meldunek od 

Zygmunta Majchrzaka (agenta gestapo). Zaalarmowano placówkę gestapo 
w Tylży. Ponieważ do dywersji nie można było dopuścić, konspiratoi:ów 
należało więc natychmiast zlikwidować. 

· 
Wzmocniono zabezpieczenie obiektów wojskowych przed dywersją 

i przystąpiono do opracowania planu likwidacji. N a podstawie informacji 
prowokatora Zygmunta Majchrzaka, Machali -· szef gestapo w Suwał
kach - sporządził spis osób, które podlegały aresztowaniu, oraz plan ich 
zaskoczenia. W tej akcji chodziło przede wszysfkim o Bielickiego, którego 
aktualna kryjówka znajdowała się w Suwałkach przy ul. Emilii Plater. 
Gestapo zakładało, ż e  jeżeli Bielicki zostanie ujęty żywcem, wówczas na 
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śledztwie wydobędą od niego miejsca ukrycia broni i cały schemat orga
nizacyjny. Datę likwidacji grupy Bielickiego, wymaczono na 16 listopada 
1939 r. W akcji aresztowań i rewizji mieli wziąć udział wszyscy gesta
powcy z suwalskiej placówki oraz kilku gestapowców z Tylży. 

Dnia 16 listopada 1939 r. w godzinach rannych gestapowcy: Schalis, Zu
do, Schwind i Pukas na ulicy Kościuszki koło ratusza aresztowali Stanisła
wa Bielickiego. W tym dniu również aresztowano członków jego grupy: 
Aleksandrę Kujałowicz - „Oleńkę", Włodzimierza Pileckiego, Włodzi
mierza Młynarskiego, Zdzisława i Wacława Mroczków i Jana Wiśniew
skiego. Z terenu przywieziono aresztowanych: Józefa Korejwę, Antoniego 
Trachima i Władysława Januszewskiego. W dniu 18.XI.1939 r. dodatkowo 
aresztowano Aleksandra Murawskiego - „Cygana". 

$ledztwo rozpoczęto od Bielickiego. Pomimo tortur Bielicki do zarzu
canych mu czynów nie przyznawał się, nie przyznawali się również inni. 
Aresztowani przyznali się jedynie do tego, że należeli do podziemnej orga
nizacji i konspirowali. Również wyniki rewizji dały znikomy rezultat. 
Przy Bielickim znale7Jono jeden pistolet typu Vis, a drugi przy Pileckim. 
U Antoniego Trachima w Dekszniach znaleziono osiem karabinów wraz 
z amunicją. Po długim śledztwie od Jana Wiśniewskiego torturami wy
dobyto informację o miejscu ukrycia trotylu i zapalnika oraz innych ma
teriałów przeznaczonych do dywersji. Aresztowanych osadzono w więzie
niu suwalskim. Śledztwo z małymi przerwami trwało do początku k\viet
nia 1940 r. Chodziło Niemcom po pierwsze - o wykrycie konspiratorów 
pozostałych na wolności (do rozszyfrowania których klucz miał Bielicki), 
po drugie - rzecz szla o duże ilości ukrytej broni. 

W tym czasie ge&-tapo przy pomocy agentury wpadło na trop jednej 
z komórek konspiracyjnych, która podlegała Bielickiemu. Była to tzw. 
grupa podoficerska, na której czele stał Jan K r  a w c z y k {były podofi
cer 2 pułku ułanów w Suwałkach). W dniu 30.XI.1939 r . .  Tan Krawczyk 
oraz konspiratorzy: Józef N o w a k o w s k i, Mikołaj S i  w i c k i  i Jan 
T a r a s z k i e  w i c z zostali aresztowani przez gestapo . 

• 

• • 

Likwidacja konspiratorów grupy Stanisława Bielickiego zaskoczyła 
suwalskie gestapo. Wyciągnęło ono stąd wniosek, że ruch oporu już 
istnieje, że nici organizacyjne Bielickiego pozostały w terenie i patrio
tyczne elementy polskie nie zaprzestaną konspiracji. O tym zresztą świad
czyły meldunki napływające db gestapo od współpracowników. Posta
nowiono temu zapobiec, i to wszelkimi środkami. Jednym z takich środ
ków zapobiegawczych byfo masowe wywiezienie młodzieży na roboty 
przymusowe w głąb Rzeszy. Ponadto prowadzono szczegółową inwigilację 
inteligencji, b, działaczy różnych organizacji, b. żołnierzy kampanii wrześ-
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niowej, postępowych księży itp. Prowadzono to różnymi środkami. Cenne
go materiału dostarczyli miejscowi Niemcy (Volksdeutsche), którzy - jak 
wspomniałem - stworzyli polskożerczą organizację Selbstschutz i zasilili 
szeregi policji, żandarmerii i administracji. Na podstawie inwigilacji oraz 
napływających meldunków gestapo sporządziło listy niepewnego, polskie
go elementu i czekało dogodnej chwili, by te osoby zlikwidować. 

Sytuacja do zlikwidowania dojrzała w kwietniu 1940 r. Zbliżała się 52 
rocznica urodzin Hitlera. Suwalscy Niemcy postanowili tę rocznicę „god
nie uczcić". Przywódcy Selbstschutzu zwrócili się do landrata Eugena 
D o r  s s a i szefa gestapo - Macholla, że najlepszym „upominkiem" na 
urodziny Fiihrera będzie przeprowadzenie w Suwałkach i na Suwalszczyź
nie masowych aresztowań i łapanek oraz wywiezienia do obozów koncen
tracyjnych kilkuset przedstawicieli polskiej inteligencji. Zbrodniczy plan 
został zatwierdzony. 

Pierwsza łapanka spadła na Suwałki 20 kwietnia 1940 r. Żandarmeria 
i Selbstschutz otoczyły kościół parafialny i sąsiadujące z nim ulice. Spraw
dzano dokumenty według list sporządzonych w gestapo i zatrzymywano 
„podejrzanych". Liczne grupy żandarmerii i Volksdeutschów dokonywały 
w tym czasie aresztowań po mieszkaniach. Zapoczątkowana w Suwał
kach, zbrodnicza akcja objęła wszystkie gminy i trwała kilka dni. Aresz
towanych zwożono i spędzano do siedziby Selbstschutzu przy ul. Koś
ciuszki i do więzienia (naczelnik - H e  i n h o  1 d). Aresztowano więk
szość nauczycieli oraz wszystkich profesorów gimnazjum im. Karola 
Brzostowskiego i Marii Konopnickiej (w tym wielu zasłużonych długo-• . . 
letnich pedagogów jak: Wincenty B u r a k i e w  i c z, Janina P a s z k i e-
w i c z, K u c z k o w s k i i inni). ./\resztowano wielu księży, w tym 
dwóch znanych na Suwalszczyźnie z antyhitlerowskich wystąpień: Ro
mualda J a ł b r z y k o w s k i e g o z Bakałarzewa i Stanisława M a
c i ą t k a  z Wiżajn. Ks. Maciątek został 27.VI.1940 r. zamordowany 
w Sachsenhausen. Ks. Jałbrzykowski został 1.V.1940 r. rozstrzelany w le
sie Krzywe koło Suwałk. 

W katowni Selbstschutzu przy ul. Kościuszki Volksdeutsche w stosun
ku do aresztowanych dopuszczali się codziennie brutalnych czynów. Bito, 
kazano rękami czyścić klozety, jeżdżono wierzchem na nich, prowadzono 
zabójczą gimnastykę. Szczególnie dotyczyło to pedagogów szkół średnich 
i nauczycielstwa. Po kilkunastu dniach aresztowanych odesłano do obozu 
koncentracyjnego w Działdowie, a stamtąd do innych obozów. Większość 
trafiła do obozu w Oranienburgu. Aresztowano wówczas i wywieziono do 
obozów śmierci kilkaset osób (według relacji Macholla, wywieziono 500, 
według relacji naocznych świadków opisywanych wydarzeń, liczba ta by
ła o wiele większa). 
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W tym czasie na Suwalszczyźnie zaszło jeszcze jedno wydarze
nie, które gestapo wykorzystało do akcji terrorystycznej. Dnia 15 kwiet
nia 1940 r. hitlerowski leśniczy· Paul H e  1 1  e r  z leśniczówki Stanowisko 
zatrzymał nad brzegiem jeziora Brożane mieszkańca wsi Rygol - N a
z a r  o w s k i e g o, który łowił ryby. Zbity po twarzy Nazarowski, dobył 
z kryjówki karabin, urządził na hitlerowca zasadzkę i zastrzelił go. W .od
wet za to suwalskie gestapo aresztowało wiele osób ze wsi Rygol. Dnia 
24 kwietnia 1940 r. wybrano 10 najbliższych krewnych Nazarowskiego 
(w tym matkę - staruszkę) i na rynku w Sejnach publicznie rozstrzelano . 

• 

• • 

Na początku kwietnia 1940 r. gestapo zakończyło śledztwo w sprawie 
Bielickiego i towarzyszy. Akta sprawy skierowano do sądu doraźnego ge
stapo w Tylży, który był kompetentny do wydania wyroku na aresztowa
nych. Dnia 9 kwietnia 1940 r. Bielickiego wywieziono do gestapo w Tylży. 
Tylko on jeden z całej grupy miał stanąć przed sądem. Innych sądzono 
zaocznie. Rozprawa odbyła się w gmachu gestapo w Tylży. W dniu 10.IV. 
1940 r. gestapowski sąd pod przewodnictwem dra J a  h r  a - SS-Sturm
bahnfiihrera przeprowadził rozprawę. Była to parodia sądu, prawa i roz
prawy. Za podstawę oskarżenia i wyroku posłużyły meldunki agenta ge
stapo Zygmunta Majchrzaka oraz częściowe przyznanie się do winy nie
których aresztowanych. Wyrokiem tego sądu Bielicki i jedenastu jego to
warzyszy skazano na karę śmierci. Wyrok przez rozstrzelanie miał być 
wykonany w Suwałkach. _ 

Bielickiego przywieziono z powrotem do więzienia w Suwałkach. Sie
dzącej tu jedenastce skazańców odczytano wyrok sądu. Skazani tajną dro
gą (przez przekupionych strażników) zawiadomili bliskich o wyroku. 
Szczególnie wymowne są dwa listy Aleksandry Kujałowicz - „Oleńki", 
wysłane do rodziny, a napisane 18.IV.1940 r. 

Suwałki, 18.IV.1940 r. 

Najukochańsi Rodzice! 
Ostatni raz piszę do Was. Wczoraj jedenastu mężczyzn i ja dwunasta 

stanęliśmy w szeregu na podwórku więziennym i potem - „wszyscy jesteś
cie wyrokiem sądu skazani na śmierć ... " Dziś, kiedy ostatni raz patrzę na 
świat, staje przede mną całe moje życie. Jestem dumna, że mam takich ro
dziców, że mnie tak wychowali. Bądźcie pewni, Ze nie splamiłam swej du
szy żadnym złym. czynem ... Przebaczcie, jeśli byłam powodem zmartwień ... 

Oleńka" 

W następnym liście, skierowanym do rodzeństwa i krewnych, skazana 
pisze: 
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Dziwne jest uczucie skazańca. Odczuwam ból śmierci. Na tym świecie 

nie ma szczęścia� ale ta niepewność, co będzie, kiedy serce przestanie bić, 

duch opuści ciało, przeraża mnie. Już nie nie zmieni wyroku. Za to, że je

stem Polką� muszę opuścić ten świat. bo tu jest za ciasno. Zginę, jak milio

ny bohaterów, za Ojczyznę. Takie je..;;t moje przeznaczenie. Chwilami zdaje 

mi się, że to sen, ale niestety to jest jawna prawda, twarda rzeczywistość -

muszę umrzeć. Pragnę, by Janka i Irka szły w życiu moimi śladami, by jak 

ja nie uległy ża:dhym złym �>pływom. Polki muszą być moralne, dumne 
i szlachetne.„ Nie zapomnijcie o mnie ... 

Oleńka" 
• 

• 

Dnia 26 kwietnia 1940 r. żandarmeria i Volksdeutsche z Suwałk w lesie 
Szwajcarskim (niedaleko wsi Prudziszki) przygotowali dół. Po południu 
tego dnia eskorta żandarmerii przywiozła skazanych na miejsce kaźni. Do
łączono do nich Marię S m o l a r e k - nauczycielkę, u której podczas 
rewizji znaleziono broń (pistolet). Wyrok wykonano o godzinie 18. Roz
strzelano. wówczas: Stanisława Bielickiego, Aleksandrę Kujałowicz, Jana 
Wiśniewskiego, Aleksandra Murawskiego, Wacława i Zdzisława Mrocz
ków, Antoniego Trachima, Józefa Korejwę, Piotra Niewiarę, Władysława 
Januszewskiego, Włodzimierza Pileckiego i Włodzimierza Młynarskiego. 

Żonę Bielickiego, Wandę, po długim śledztwie wysłano do obozu kon
centracyjnego w Ravensbriick, gdzie przebywała do końca wojny. 

Aresztowanych konspiratorów z grupy ,Jana Krawczyka sąd zasądził na 
wyroki więzienia. Oprócz Jana Taraszkiev.icza wszyscy zginęli w obozach 
koncentracyjnych. 

Tak tragicznie zakończyła się krótka działalność pierwszej grupy ru
chu oporu na Suwalszczyźnie. Ludzie ci nie dokonali żadnych aktów dy
wersji. Nie przeprowadzili żadnej walki z okupantem i chyba nie od tej 
strony należy oceniać i rozpatrywać ich działalność. Opisane wydarzenia 
działy się w październiku i listopadzie 1939 r., a więc bezpośrednio po tra
gicznej klęsce wrześniowej, kiedy wydawało się, że wszystko stracone. 
Krótkotrwała działalność Bielickiego i towarzyszy na Suwalszczyźnie wy
kazała, że nie należy załamywać rąk, że należy walczyć. Ten płomień wal
ki, który tam nie zagasł już do końca · okupacji, został wzniecony właśnie 
przez Bielickiego i jego konspiratorów. 

Czy organizacja Bielickiego miała sprecyzowany charakter polityczny? 
Z relacji ludzi, którzy wówczas stykali się z Bielickim i jego konspirato
rami, należy wnioskować, że wówczas jeszcze sprecyzowanego charakteru 
politycznego - nie było. W ulotkach mówiło się przede wszystkim o wal
ce, o sabotowaniu .zarządzeń hitlerowskich, o gromadzeniu broni. Przyjęta 
nazwa „Tymczasowa Rada Ziemi Suwalskiej" także nic nie mówi (jeżeli 
po nazwie organizacji można sądzić o jej charakterze). 
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Bezsprzeczne bohaterstwo tych konspiratorów leży w tym, że byli 
pierwszymi, którzy po wrześniu 1939 roku n'a Suwalszczyźnie stanęli do 
walki i pierwsi w tej konspiracyjnej walce padli. Pozostawili jednak po 
sobie - o czym była mowa wyżej - posiew, który w latach następnych 
wydał plon. 

• 

• • 

Materiały i źródła, z których korzystano przy opracowaniu wstępu 
i rozdziału o grupie ruchu oporu Stanisława Bielickiego - „Ziomka". 

I. Relacje Waldemara Macholla, b. szefa gestapo w Suwałkach. 2. Polskie Siły 
Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. I i II, Londyn 1959 r. 3. Akta procesu Ericha 
K o c h a  - Sąd Wojewódzki w Warszawie. 4. Akta procesu Edwina T e r e  j a -
archiwum Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku. 5. Relacje Jana M i c k  i e  w i c z  a, 
byłego tłumacza gestapo w Suwałkach - zbiory prywatne A. Omiljanowicza. 6. Re
lacje (zbiory prywatne A. 0.): Wandy B i  e l i  c k  i e  j, BrÓnislawy N i e  w i a r  o w e j, 
Julii M o d  e r  a c k  i e  j, Michała C z  a t y  r k o, Edwarda M e r  e c k  i e  g o  i Janiny 
W i ś n i e w s  k i e j. 7. Wspomnienia własne autora. 

II. Grupy ruchu oporu Stanisława Wydornika - „Burzy" 
i Jakuba Sliwińskiego - „Sępa" 

Krótka działalność na Suwalszczyźnie grupy ruchu oporu Bielickiego 
i jej likwidacja zakończyły jak gdyby pierwszy etap konspiracyjnego dzia
łania na tym terenie. Łapanki, masowe aresztowania, egzekucja w Sejnach 
i wywóz inteligencji do obozów koncentracyjnych nie potrafiły jednak za
hamować na Suwalszczyźnie tworzenia się nowych grup ruchu . oporu.
Zresztą grupa Bielickiego nie liczyła tylko 12  członków, których 26.IV. 
1940 r. rozstrzelano w lesie Szwajcarskim. Tym razem jednak do głosu 
w konspiracji miała przyjść młodzież, ta, której jeszcze okupant nie zdą
żył wywieźć z tego terenu. Wychowanie patriotyczne w szkołach i harcer
stwie pomogło tej młodzieży trafić w szeregi konspiracji. 

Chyba należy tu przytoczyć charakterystyczny obrazek z tych czasów. 
Otóż po rozstrzelaniu Bielickiego i towarzyszy miejsce ich kaźni nie było 
tajemnicą. Wiosną i latem 1 940 r. grupki suwalskiej młodzieży przekrada
ły się nocami do lasu Szwajcarskiego i tam na mogile rozstrzelanych bo
jowników składały wiązanki kwiatów, a zarazem składały przysięgę wal
ki na śmierć i życie. 

Patriotyczną postawę znacznego odłamu suwalskiej młodzieży potra
fili wykorzystać ci, którzy od nowa rozpoczęli organizować ruch oporu na 
Suwalszczyźnie. 

· 

Nowe grupy ruchu oporu w Suwałkach rozpoczęły działalność wiosną 
1940 r. Prawie równocześnie zaczęły tu działać dwie grupy, zwane od pseu
donimów dowódców grupami: „Burzy" i „Sępa". Głównym organizatorem 
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Ryc. 3. Stanisław W y  d o r n  i k - „Bu
rza" z Suwałk, dowódca grupy Ruchu 
Oporu. $cięty na gilotynie w kaźni „Neu
bau" w Królewcu 19 maja 1943 roku. 
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i dowc>ą.cą pierwszej grupy ruchu oporu był Stanisław W yd o r n i k -
„Burza" (ur. 24.VIll.1914 r. w pow. płońskim woj. warszawskie). Wydor
nilc brał udział w kampanii wrześniowej (w stopniu podoficera). Ożeniony 
w Suwałkach (żona Jadwiga z d. Kuczyńska), zamieszkał przy ul. Gałaja 
22/24. Od początku okupacji pracował w lesie jako robotnik, co w pewnej 
mierze chroniło go od podejrzeń i wywozu do pracy w głąb Rze
szy. W okresie działalności grupy Bielickiego Wydornik miał kontakt 
z Bielickim. Podczas likwidacji tej grupy pozostał jednak nie 1.Cłe
konspirowany. 

W skład kierownictwa tej grupy ruchu oporu, nie posiadającej kon
kretnej nazwy oraz skrystalizowanego kierunku politycznego, wchodzili 
następujący konspiratorzy: Andrzej D z i c z k o  w s k i  - „Groza", z za
wodu krawiec, zam. w Suwałkach ul. 1 Maja nr 88. W organizacji pełnił 
funkcję szefa wywiadu i dywersji. Wraz z nim w konspiracji pracowali 
jego dwaj synowie - Jan i Stefan. Feliks A b r a h a m  i k - „Podzio
mek", ślusarz-rusznilcarz z Suwałk. Roman R a c  z - urzędnik, Stefan 
B a b  a c  z, b. podoficer, a wówczas robotnik. Ksawery R u  k a t, 64-letni 
gospodarz ze Szwajcarii k. Suwałk, Tadeusz L u t o s t a ń s k i, młody 
uczeń gimnazjalny z Suwałk, Antoni K a s  o w s k i, b. podoficer - wów
czas robotnilc. Abrahamilc, Racz, Kasowski i Babacz jako byli podoficero
wie zajmowali się w organizacji szkoleniem młodzieży z zakresu wojsko-
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Ryc. 4. Irena P i w a r s k a z Suwałk, 
członek Ruchu Oporu. $cięta na gilo
tynie w kaźni „Neubau" w Królewcu 
a maja 1943 roku. 

wości. Lutostański pełnił funkcję łącznik.a między konspiratorami w mie
ście i na wsi i zajmował się akcją werbunkową wśród byłej młodzieży gim
nazjalnej. 

Jesienią 1940 r. grupa ruchu oporu Wydornika zaczęła wydaw.ać kon
spiracyjną gazetkę pt. „Odrodzenie Narodowe". Redaktorem gazetki był 
„Dąbrowski", a jego bliskimi współpracownikami „Lis" i „Las". Gazetka 
ukazywała się raz lub dwa razy w miesiącu. Początkowo była drukowana 
na maszynie, a potem na powielaczu. Jej treść wzywała do oporu przeciw
ko okupantowi. Prócz „wstępniaków" natury politycznej gazetka zawiera
ła informacje o sytuacji na froncie (z nasłuchu radiowego), podawano tu 
również wiadomości z życia okupacyjnego Polski, a szczególnie Suwalsz
czyzny. Przez dłuższy czas „Odrodzenie Narodowe" drukowano w miesz
kaniu członka organizacji Henryka N i e m c a (ul. Gałaja nr 79). 

W jesieni 1940 r. grupa podziemna Wydornika - „Burzy" liczyła po
nad 100 członków. Trzon jej stanowiła przede wszystkim młodzież ze szkół 
średnich w Suwałkach, której w organizacji było ponad 70. Celem, który 
sztab organizacji stawił przed swoimi członkami, była walka z okupantem. 
Zanim to miało nastąpić, każdy z członków otrzymał polecenie gromadz�ć 
broń, materiały wojskowe, kolportować „Odrodzenie Narodowe" i wcią
gać nowych ludzi do organizacji. 

Sztab grupy Wydornika zorganizował w Suwałkach punkt kontakto
wo-przerzutowy dla oficerów i żołnierzy internowanych w obozach na Li
twie, którzy uciekali do kraju. Udzielano im przejściowego schronienia, 
wyrabiano przepustki i odsyłano do Generalnego Gubernatorstwa. 
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Ryc. 5. Jakub S l i w i ń s k i  - „Sęp" 
z Suwałk, dowódca grupy Ruchu Oporu. 
$cięty 3 maja 1943 roku na gilotynie 
w kaźni „Neubau" w Królewcu. 
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Równocześnie z tą grupą ruchu oporu rozpoczęła w Suwałkach działal
ność druga grupa. Jej organizatorem i dowódcą był Jakub $ 1  i w i ń s k  i 
- „Sęp" zam. przy ul. Gałaja nr 57, były student prawa Uniwersytetu 
Wileńskiego, przed wojną wydalony z uczelni za lewicowe przekonania. 
Sztab kierowniczy tej grupy tworzyli : Tadeusz K r  o t  k i e  w i c z  -
uczeń gimnazjalny, Antoni G a ł ą z e w i c z - robotnik piekarski z Su
wałk, Leokadia O r ł o w s k a - uczennica gimnazjalna, Irena P i w a r
s k a  - urzędniczka i Henryk D e ł k u s - uczeń gimnazjalny. Ten 
ostatni był Niemcem wychowanym w Polsce (zam. Suwałki). Łączyły go 
silne związki z polskością i patriotycznym odłamem młodzieży. Rodzina 
Dełkusa (matka, siostra i brat) po wkroczeniu Niemców na Suwalszczyznę 
przyjęła Volkslistę i została gorącymi wyznawcami hitleryzmu. Dełkus po
mimo podpisania pod presją listy pozostał tym, kim był - antyfaszystą 
i polskim patriotą. Ruch oporu skierował go do pracy w miejscowej ko
mórce NSDAP. Pozwoliło to Dełkusowi lepiej się zakonspirować i działać 
na rzecz podzjemia. Przy jego pomocy organizacja zdobyła blankiety róż
nych dokumentów i przepustek obowiązujących na Suwalszczyźnie, była 
też informowana o tajnikach hitlerowskiej administracji, co dla pracy po
dziemnej nie było bez znaczenia. 

Grupa konspiratorów Sliwińskiego - „Sępa" była liczebnie mniejsza 
i ilość jej członków jesienią 1940 r. nie przekraczała 100. Należy wspom
nieć, że znaczną część członków grupy „Sępa" stanowili robotnicy z Su
wałk (Władysław S e n d e r, Wacław T r z e s k o, Jan K a m i ń s k i  
i Aleksander M a t u s z e w s k i, Jan i Antoni G a ł ą z i e w i c z i inni). 
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Ryc. 6. Fotokopia listu spod gilotyny Ireny P i w a r s k i e j. 
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Ryc. 7. Leokadia O r ł o w s k a, uczen
nica gimnazjalna z Suwałk, członek Ru
chu Oporu. ścięta 3 maja 1943 roku na 
gilotynie w kaźni „Neubau" w Kró-

lewcu. 

Ryc. 8. Róża L i s z e w s k a z Suwałk, 
członek Ruchu Oporu. Skazana na karę 
śmierci w kaźni „Neubau" w Królewcu, 
dokonała stamtąd 1 maja 1943 roku bra-

wurowej ucieczki. 

Program działania tej grupy był taki sam, jak i grupy „Burzy" - walka 
przeciwko okupantowi, gromadzenie broni, kolportowanie podziemnej 
prasy. 

Jeżeli chodzi o broń, to w obu grupach zgromadzono jef znaczną ilość. 
W gromadzeniu broni wyróżnili się szczególnie: Ada G a d o m s k a, Róża 
L i s z e w s k a, Antoni G a ł ą z e w i c z i Tadeusz L u t o s t a ń s k i. 

Między członkami kierownictwa obu grup trwała współpraca, bowiem 
ludzi tych łączył wspólny cel. W obu grupach był przyjęty trójkowy sy
stem organizacyjny. Najwięcej członków podziemia rekrutowało się z Su
wałk, ale i w poszczególnych gminach działało wiele konspiracyjnych tró
jek (gminy: Stary Folwark, Kadaryszki, Raczki). 

Jedno z taktycznych posunięć ówczesnych konspiratorów w Suwałkach 
szczególnie zasługuje na uwagę. Chodzi tu o łączność komórki wywiadow
czej suwalskiego ruchu oporu ze sztabem Armii Radzieckiej w Grodnie 
(oddziałem wywiadu wojskowego). Rzecz wyglądała następująco. Z wia
domości, których dostarczał do kierownictwa każdy człónek, gromadził 
się bogaty materiał informacyjny o ówczesnej sytuacji okupacyjnej na 
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Suwalszczyźnie. Jedni konspiratorzy dostarczali meldunków o jednostkach 
wojskowych, ich składzie i uzbrojeniu, inni o robotach fortyfikacyjnych 
na pograniczu ówczesnych Prus i ówczesnej linii demarkacyjnej Związek 
Radziecki - III Rzesza. Ponadto wpływały meldunki o hitlerowskiej ad
ministracji, żandarmerii, służbie granicznej, terrorze wroga. Należało te 
informacje - przede wszystkim informacje charakteru wojskowego -
komuś przekazać. Kierownictwo grup ruchu oporu zadecydowało, że nale
ży je przekazać przede wszystkim Armii Radzieckiej. W celu nawiązania 
kontaktu z Armią Radziecką, jesienią 1940 r. został wysłany do Grodna 
Mieczysław Kamiński, członek ruchu oporu, zam. w Bocianowie. Sztab 
Armii Radzieckiej przyjął propozycję współpracy. Towarzysze radzieccy 
byli szczególnie zainteresowani informacjami o charakterze wojskowym. 
Należy nadmienić, że Suwalszczyzna z punktu widzenia wywiadu :wojsko
wego była nawet w 1940 r. terenem bardzo ciekawym. W zamian za wia
domości o charakterze wywiadowczym z Suwalszczyzny wywiad radziecki 
zobowiązał się dostarczyć konspiratorom materiałów do dywersji i mate
riałów propagandowych. W grę wchodziło jeszcze jedno zagadnienie. 
W Suwałkach wiosną 1940 r. centrala Abwehry „Aste-1" w Królewcu zor
ganizowała za pośrednictwem swojej filii w Giżycku „Neste" silną placów
kę wywiadowczo-dywersyjną, której działalność została wymierzona prze
ciwko ZSRR. Szefem tej placówki został płk. Piotr D j a c z e n k o - by
ły zastępca dowódcy 3 pułku szwoleżerów w Suwałkach (z pochodzenia 
Ukrainiec, ataman P e t l u  r y, absolwent wyższej szkoły wojennej w Pol
sce). Djaczenko, tudzież jego zwierzchnik z ramienia Abwehry - Sonder
:filhrer S p  i t z e  n p  f e  i l  - „Vogel" wciągnęli do współpracy wielu kry
minalistów, ludzi chętnych zarobku, awanturników. Posyłani za granicę 
(do ZSRR) w latach 1940/1941 dokonywali tam dywersji, skrytobójstw 
i zbierali materiały wywiadowcze. Ośrodek dywersyjne-szpiegowski (sie
dziba - Suwałki ul. Noniewicza· nr 27, a następnie ul. Filipowska nr 18-A) 
wzbudzał, rzecz zrozumiała, duże zainteresowanie wywiadu radzieckiego. 
Kiedy suwalskie podziemie nawiązało kontakt ze sztabem Armii Radziec
kiej w Grodnie, tam polecono konspiratorom zająć się między innymi zba
daniem ośrodka szpiegowskiego Djaczenki. Poza Mieczysławem Kamiń
skim z Bocianowa, który był stałym łącznikiem między ruchem oporu 
w Suwałkach a Armią Radziecką w Grodnie, do współpracy z wywiadem 
radzieckim zostali wciągnięci Mikołaj R o m a  n o w s k i, muzyk z Su
wałk, U r b a  n o w i c z z Augustowa i inni. Ze strony radzieckiej kontakt 
z kierownictwem ruchu oporu w Suwałkach utrzymywał wywiadowca 
o pseudonimie „Strzał". 

Działalność suwalskich konspiratorów nabierała coraz większego roz
machu. Sztaby organizacji były przekonane, że ruch oporu rozwija się 
prawidłowo, że jest zachowana czujność, że nie ma wypadków indywidu-
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alnej dekonspiracji. To było bodźcem do dalszej pracy. Ale suwalskie ge
stapo bynajmniej nie zapominało o tym, na jakim terenie pracuje. W wy
niku intensywnej pracy, prowadzonej na przestrzeni kilku miesięcy (po 
likwidacji grupy Bielickiego). gestapo zgromadziło bogaty materiał infor
macyjny o nastrojach ludności na Suwalszczyźnie i o przejawach ruchu 
oporu. Na pod.stawie licznych obserwacji oraz doniesień agentów gestapo 
doszło do wniosku, że na Suwalszczyźnie działa zorganizowane podziemie. 
Jednak szczegółowych danych o tym nie miało. Z polecenia szefa gestapo 
Macholla zostały założone akta specjalnej sprawy, która w gestapo otrzy
mała kryptonim „Gefahr". Gromadzono tam listy podejrzanych ludzi, do
nosy agentów, spostrzeżenia z obserwacji poszczególnych (podejrzanych) 
domów i inne materiały związane z przejawami wrogiej, polskiej działaL
ności na tym terenie. Jednak chociaż upływały miesiące od daty likwidacji 
Bielickiego i towarzyszy, na trop konkretnej organizacji - a przede 
wszystkim sztabu kierowniczego pod.ziemia - gestapo wpaść nie mogło. 
Potrzebny był (tak jak i przy grupie Bielickiego) agent-prowokator, który 
tkwiłby wewnątrz ruchu oporu i miał dostęp do sztabu kierowniczego. Ge
stapo usilnie poszukiwało takiego człowieka. Oto fragment relacji W. Ma
cholla o wynikach pracy w tym kierunku: 

Daty dokładiiie nie pamiętam, ale było to w lipcu 1940 r. w Suwałkach. 
_Podległy mi oddział II tamtejszej placówki, na czele którego stał SS-Un
tersturmfiihrer, sekretarz kryminalny Paul Richard, od wielu miesięcy 
prowadził obserwacje i inwigilację osób ze środowisk polskich, co do któ
rych było podejrzenie, że mieli niegdyś kontakty ze zlikwidowaną· grupą 
ruchu oporu Bielickiego i że nadal konspirują. Meldunki o tym stale otrzy
mywałem. Ponieważ agent Majchrzak - „Ranek" był już zdekonspirowa
ny, a co za tym idzie, nieużyteczny na naszym terenie, powstała więc na
gląca konieczność wciągnięcia kogoś nowego do współpracy z nami, kto · 
mógłby pomóc w dalszym dekonspirowaniu ruchu oporu na Suwalszczyź
nie. Na każdej z narad w gestapo mówiłem o tym z pracownikami, co z ko
lei zmuszało ich do poszukiwania ludzi chętnych do współpracy z nami. 
Mieliśmy. już wtedy na kontakcie .kilkunastu agentów, ale żaden z nich 
nie miał kontaktu bezpośredniego z podziemiem. Pewnej nocy w lipcu 
1940 r. SS-Oberscharfiihrer, asystent kryminalny Fritz Pukas, zawiado
mił mnie, że zgłosił się do niego pewien Polak, który ma nam do przeka
zania cenne wiadomości o ruchu oporu. W obecności Richarda, Pukasa 
i bodajże Schalisa spotkałem się z tym Polakiem w swoim gabinecie. Po
lak ten nazywał się Edward W a r a k o m s k i i pochodził z Suwałk. Miał 
wówczas ponad 20 lat, wzrost około 175 cm, duża twarz, ciemnoblond wło
sy i niespokojne, rozbiegane oczy. Opowiedział swój życiorys oraz - o ile 
przypominam - zapewniał, że jest zwolennikiem Trzeciej Rzeszy. Dalej 
wyjaśnił, że od kilku miesięcy (bodajże od wiosny 1940 roku) należy w Su-

25 
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wałkach do ruchu oporu. Doręczył nam wówczas egzemplarz nielegalnej 
gazetki i dał szczegółowe informacje o grupach ruchu oporu, na czele któ
rych stali Wydomik i Sliwiński. Po szczegółowym przesłuchaniu oraz wy
konaniu fotokopii z konspiracyjnej gazetki Warakomski podpisał zobowią
zanie współpracy z nami, obierając pseudonim „Szary" - „Grau". Przez 
pozyskanie Warakomskiego do współpracy z nami uzyskaliśmy agenta, 
który nie tylko tkwił w ruchu oporu, ale znał całe kierownictwo grup pod
ziemnych, bywał na zebraniach tegoż kierownictwa, miał rozległe kontak
ty i znajomości towarzyskie, mógł też nas w porę uprzedzić o wszelkich 
zamierzeniach dywersyjnych, sabotażowych czy wywiadowczych. W cią
gu kilku miesięcy uzyskaliśmy od Warakomskiego cenne irtformacje o ru
chu oporu w Suwałkach, a przede wszystkim wiadomości o sztabie kierow
niczym., zmagazynowanej broni, drukowaniu gazetek, fałszowaniu doku
mentów i przepustek, szkoleniu członków podziemia w zakresie wojsko

·wości i inne informacje ... " 
„Kim był ten człowiek, który zaofiarował swoje usługi dla gestapo? Ed

ward Warakomski mieszkał wraz z rodzicami w Suwałkach przy ul. Kole
jowej nr 16. Przed wojną uczęszczał do gimnazjum im. K. Brzostowskiego, . 
skąd za nieuctwo i chuligańskie wybryki został usunięty. Wstąpił do bo
jówki ONR, brał udział w pogromach żydowskich i burdach ulicznych. Na
ukę wznowił w szkole średniej w Sejnach, ale i stamtąd go usunięto. Wstą
pił ochotniczo do szkoły podoficerskiej w 2 p.p. ułanów w Suwałkach. Brał 
udział w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli niemieckiej, skąd 
został zwolniony i wrócił do rodziny (do Suwałk). Kiedy Wydornik wraz 
z innymi konspiratorami zorganizował grupę ruchu oporu i kiedy znalazła 
się w niej znaczna ilość młodzieży szkół średnich, do podziemia wciągnię
to ró'wnież Warakomskiego. Ponieważ służył już w wojsku i · był na woj
nie, walory te stawiły go w konspiracji wyżej aniżeli innych członków. 
Szybko znalazł się w sztabie kierowniczym. grupy Wydornika, a nawet po
wierzono mu wykłady z zakresu wojskowości. W podziemiu cieszył się za
ufaniem, poznawał coraz więcej nowych członków (jak z grupy „Burzy" 
tak i „Sępa") i otrzymywał coraz inne.zadania do wykonania. 

Co pchnęło go do współpracy z gestapo? Nie wdając się tu w analizę 
psychologiczną, należy wziąć postawę tego młodego człowieka przed woj
ną, jego ciągotki profaszystowskie oraz chęć wybicia się u boku III Rze
szy. Będąc w podziemiu znał wielu konspiratorów, a przede wszystkim 
znał sztaby kierownicze obu organizacji. Uznał, że ma wystarczającą ilość 
atutów, by zostać dobrym agentem gestapo, zasłużyć.tam na uznanie i wy
bić się. Tak się też stało. 

Jak było wspomniane poprzednio, izolacja Suwalszczyzny sztucznymi 
granicami nie pozwalała członkom ruchu oporu nawiązać kontaktu z pod

ziemiem na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W styczniu 1941 r. na-
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darzyła się ku temu okazja. Wielu Suwalczan w wyniku zawieruchy wo
jennej znalazło się w Warszawie i tam czasowo mieszkało. Między innymi 
mieszkała tam córka Ksawerego R u  k a t  a ze Szwajcarii (członka ruchu 
oporu z grupy Wydornika) Helena K o w a 1 s k a. Ponieważ już w tym 
czasie podziemie w Warszawie działało, Kowalska miała więc kontakty 
z organizacją i przez nią można było nawiązać z tym podziemiem kontakt. 

Po naradzie w sztabie organizacji Wydornika uznano, że należy wysłać 
do Warszawy łącznika i taką łączność stale utrzymywać. Na łącznika zo
stał wybrany Edward Warakomski (zgłosił się ochotniczo), który już wów
czas był agentem gestapo. Członkowie podziemia : Jan Dziczkowski, Hen
ryk Niemiec i Czesław O ł ó w  przygotowali mu fałszywe dokumenty 
i przepustki na przejazd. Zrozumiałe, że Warakomski podróż do Warszawy 
odbył za wiedzą i aprobatą gestapo. 

W Warszawie Warakomski nawiązał łączność z Heleną Kowalską (ul. 
Noakowskiego 64/84) i z Tadeuszem B u r  a k i e  w i c z e  m (ul. Hoża 49, 
syn b. dyrektora gim. w Suwałkach). Był tam kilka dni i do Suwałk przy
wiózł plik konspiracyjnych gazetek i kilka instrukcji, przekazanych mu 
za pośrednictwem Kowalskiej od warszawskiego ruchu oporu. Najpierw 
maieriały te przejrzało suwalskie gestapo (wykonało fotokopie), a następ
nie otrzymały je organizacje podziemne. 

Kontakty z podziemiem w Warszawie za pośrednictwem Warakom
skiego utrzymywano już stale i otrzymywano stamtąd przede wszystkim 
prasę konspiracyjną. 

W tym czasie na Suwalszczyźnie zorganizowała się nowa grupa ruchu 
oporu (współdziałająca z poprzednimi), kierowana przez „Profesora". Na
leżeli do niej: Jan ż y s z k  i e  w i c z  - nauczyciel, Jadwiga T a  n i a n i
s ó w n a - nauczycielka, Eugeniusz W a s i 1 e w s k i - oficer marynar
ki, Zofia i Lucjan L i p i ń s c y - urzędnicy oraz inni mieszkańcy Su„ 
walszczyzny. Gestapo o jej istnieniu otrzymało także wiadomości od agen
ta ·warakomskiego. 

Należy jeszcze nadmienić, że w tym czasie grono współpracowników 
gestapo znacznie się powiększyło. O jednym z nich - Marianie B o  g d a
n o w i c z  u, uczniu gimnazjalnym z Suwałk, tak relacjonuje W. Macholl: 
„ . .. Meldunki agenta Warakomskiego o działalności ruchu oporu w Su
wałkach były cenne i w zasa4zie wystarczały one, by aresztować wielu lu
dzi zaangażowanych w konspiracyjną robotę. Jednak ja i SS-Untersturm
filhrer i sekretarz kryminalny Paul Richard, kierujący pracami li oddzia
łu suwalskiego gestapo, doszliśmy do wniosku, że należy od innych V-ma
nów otrzymać potwierdzenie tych danych o ruchu oporu, które składał 
Warakomski oraz uzyskać informacje o innych osobach działających w po
dziemiu, o których nie mógł dostarczyć nam danych Warakomski. Paul 
Richard i urzędnicy pracujący w jego oddziale wciągali nowych ludzi do 
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współpracy z nami, którzy jednak z punktu widzenia operacyjno-wywia
dowczego w meldunkach swoich składanych do nas nie podawali nic cen
nego. 

Przypominam, że jesienią 1940 r. otrzymałem z oddziału politycznego 
obozu koncentracyjnego w Oranienburgu meldunek o transporcie polskich 
zakładników z Suwałk, który tam został wysłany. W tym meldunku była 
informacja o niejakirnś Bogdanowiczu z Suwałk, uczniu gimnazjalnym, że 
on nadaje się na V-manna. Richard wysłał z mojego polecenia pismo do 
komendanta obozu w Oranienburgu z poleceniem zwolnienia Bogdanowi
cza i przysłania go do Suwałk. Po kilku. tygodniach Bogdanowicz przybył 
do Suwałk. Opracowaniem jego osoby zajął się SS-Oberscharfiihrer, asy
stent kryminalny Fritz Pukas. Bodajże w marcu 1941 r. Pukas dostarczył 
Bogdanowicza do gmachu gestapo w Suwałkach. Poddaliśmy go skrupulat
nemu przesłuchaniu co do jego znajomości terenu i ludzi w Suwałkach. 
Wymieniał wiele nazwisk ludzi, o których mieliśmy już meldunki od Wa
rakomskiego i innych agentów, że są w ruchu oporu. Istniała więc możli
wość kontaktu z nimi przez nowego agenta. Zaproponowaliśmy Bogdano
wiczowi współpracę z nami, szantażując go zarazem, że w razie odmowy 
zostanie ponownie zesłany do obozu koncentracyjnego. Zgodził się zostać 
agentem i o ile sobie przypominam, przyjął pseudonim „J ohan". Szpiego
wał polski ruch oporu w Suwałkach i był na kontakcie Fritza Pukasa i Pa
ula Richarda. W sprawie grup ruchu oporu Wyd.orni.ka i Sliwińskiego zło
żył szereg meldunków - szczególnie o młodzieży gimnazjalnej, którą znał 
dobrze, · a która była zaangażowana w konspiracji. Za swoją współpracę 
z nami otrzymywał wynagrodzenie pieniężne w markach niemieckich„." 

Gestapo - rzec można bez przesady - trzymało rękę na pulsie suwal
skiego ruchu oporu, a przez agenta Warakomskiego często nawet wpływa
ło na pewne posunięcia grupy Wydornika. I to było tragiczne w rozwoju 
tamtejszej konspiracji. Tym tragiczniejsze, że ludzie zorganizowani w po
dziemiu nie mieli doświadczenia konspiracyjnego, nie zdawali sobie spra
wy ze słowa prowokacja. Patriotyzm, cel działania, nienawiść do okupanta 
i wiara w uczciwość współtowarzyszy konspiracji przysłaniały wszystko. 

Trochę uwagi należy również poświęcić współpracy suwalskiego po
dziemia z Armią �adziecką. Na początku stycznia 1941 r. zgodnie z urno
wą między Niemcami a Związkiem Radzieckim przystąpiono do Wymiany 
ludności. Z Litwy, Łotwy i Estonii mieli wyjechać do Niemiec zamieszkali 
tam Niemcy. Do Związku Radzieckiego mieli z Suwalszczyzny wyjechać 
zamieszkali tu Litwini i Rosjanie. W tym celu wymieniono odpowiednie 
misje repatriacyjne. Misja radziecka przybyła do Suwałk i zamieszkała 
w hotelu. Tę misję gestapo i Abwehra otoczyły ścisłą obserwacją. Sztab 
grupy ruchu oporu Wydornika opracował obszerny memoriał, informują
cy o hitlerowskich poczynaniach wojskowych na Suwalszczyźnie. Była 
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tam mowa o budowie systemu obronnego na tym terenie i hitlerowskich 
jednostkach wojskowych. Również załączono informację o hitlerowskich 
zbrodniach na tym terenie. Opracowany materiał poparto zdjęciami i szki
cami. Pomimo ścisłej obserwacji misji radzieckiej ze strony gestapo, An
drzej D z i c z k o w s  k i - „Groza" prżekazał opracowany materiał w rę
ce towarzyszy radzieckich. 

Od marca 1941 r. na Suwalszczyźnie (która w planie agresji na ZSRR 
otrzymała nazwę - występ suwalski) rozpoczęto przeprowadzać intensyw
ne roboty wojskowe. Budowano lotniska (baza Papfernia - Dubowo i sie
dem innych lotnisk), które w następnych miesiącach zajął VIII korpus lot
niczy gen. von R i c h  t h o  f e  n a. Naprawiono drogi strategiczne i budo
wano nowe, biegnące do granicy Litwy i linii demarkacyjnej. Ponadto pro
wadzono dziesiątki innych prac wojskowych. W niedalekiej przyszłości 
miało się tu skoncentrować nieomal całą 3 grupę pancerną gen. von 
H o t h a i dywizję z 9 armii gen. S t r a u s s a (wchodziły one w skład 
grupy Armii „Srodek"). Stąd wyszło jedno z głównych uderzeń hitle
rowskich na Związek Radziecki. 

Przy wspomnianych pracach wojskowych zatrudniono przymusowo ty
siące ludności Suwalszczyzny. Byli tam również zatrudnieni poszcze
gólni członkowie suwalskiego podziemia. W sztabie ruchu oporu groma
dził się bogaty materiał informacyjny o przygotowaniach nie�eckich do 
agresji. Informacje te opracowane przez Mieczysława Kamińskiego z Bo
cianowa, przekazywano do sztabu wywiadu Armii Radzieckiej w Grod
nie. 

O tym, że w poszczególnych obiektach wojskowych pracują członko
wie podziemia, dowiedziała się również za pośrednictwem swoich agen
tów Abwehra, która te obiekty zabezpieczała od strony kontrwywiadu. 
Szczególną rolę w zebraniu tych informacji odegrał dywersant z ośrodka 
wywiadu Djaczenki - „Skok", A-73. �powiednie meldunki o tym wpły
nęły do „Neste"-Giżycko i „Aste-I" - Królewiec. 

Nasuwa się pytanie, dlaczego suwalskie gestapo tak długo czekało 
z likwidacją grup ruchu oporu na Suwalszczyźnie, pomimo że miało do
kładne informacje o składzie osobowym tych grup, miejscach zebrań, ga
zetkach, broni itp. Dwa czynniki o tym decydowały. Pierwszy - że kon

spiratorzy nie przeprowadzali żadnych akcji dywersyjnych, sabotażowych 
lub zamachowych, a jedynie organizowali podziemie. Po drugie - ge
stapo chciało, żeby agenci ujawnili jak najwięcej członków ruchu oporu 
i żeby aresztować nie dwunastu (jak w wypadku grupy Bielickiego), 
a przynajmniej kilkuset i tym samym zadać ostateczny cios podziemiu 
na Suwalszczyźnie. 

Tak trwało do wiosny 1941 r. Na początku maja tego roku sztab gestapo 
w Tylży (który był szczegółowo informowany o suwalskim podziemiu) 
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4.5.  B�ingmann 
łriiher: Erster Staatsa-nwalt fur 

tische Strafsachen a m  Oberla 
desgerietl:it KonigsbeFg (Kalinin 
grad) 
Erster Sta atsanwalł in Kieł . . . 

D n ngma-nn 
8rlngrn:1nn \var 01: rn :·hrcrf'n f'ru7.c� · t ·n gc·i.:(·n Poleo, die Wldentllftd 
die Nazi-Okkupantcn Jeistcten, betcili!lł. So klcgte er Im F'ebruar HG � 
aamt 24 Połen an, w�U sie Kt>nntnl� von der Arbeit poJnłsdMr WłdenUIMJio' 
ll:imprer· hat t.cn und lhre U.ndsleut() nichl an die Gestapo Yerl'lełeA. lł!IU._ · rkhl erkannte ant rag�i.rcm;.iB au( Tod g�gcn Jan G o 1 e D � e w 1 e 
L I  c z e  w s k a ,  d�n Studentem Jacob S 1 i w ł  n s k i ,  den und8!' 

C l m  o c b o  w s k i ,  den Arbeiter Tade?Ue7. K r  o t  k l e  w l c z ,  die · Adela G a d o m • k a ,  die Schnetdetin IA!'<'kadla O r 1 o w •  k a 
ldlllt.ainhaberin Irena P i  w a r s k a. to �m auf Afttnc BrlNll!i 
• '7rteit vom 1 5.. Februar 1943 hel.Bt es: : 

.Int Int� der Slc:herhełt de. Jł.elches 111u8 auch �on W • . poh\lsc:hen Volkstums verlangt •erden, daB • nlcht n\ll' � .._ 
jeden\ hochverriteriadlen Trelben femhalt«s, IQDder'll Wda � w 
Beb6rde MU.tellu.n8 1 madu!n , wenn Ile 'fOn elnem ....... v........a 
Kenntnis ertanct haben. Unttt dlesen Omsłlnclen hat dtt Seliat . „  . ..._ . 
ac:hweren Fall Im Słnr� der ZUfer m der PottNtrafrechtsv� an
genommen • • •  DUr durch wirklich abschn!dtende S t rnten kann ._ In 
hf'uligtt 7.eil be9onden gefihrlic:he. hochnrrlterisc:he Treiben pcił.Włt« 
Venchwor�r wirksam beklmpft wcrdcn. • 

AuGcr Li(";Z<?Wska, die vor dr.r Vołl!<lrt'ckun1 f'nl fliehf'n konł'lh\ wurden die 
· andt'r<'n :z:um Tode Vcn1rteiltf.'n nm 4. Mai J9-IJ hingc:-rkhtrl. Die ilbrigt'n .�n-
1eJclagten wurden zu \•erschar!tem St rit Oager \"<'rurt<'iH. 

w . 

Ryc. 9. Fotokopia z dokumentalnej książki „Wir klagen an" wydanej w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej. Książka ta mówi o udziale B r  i n g m  a n n a, proku
ratora b. Prus Wschodnich w skazaniu członków Ruchu Oporu z Suwałk, i o tym, 
że dziś hitlerowski zbrodniarz jest pierwszym prokuratorem w Kilonii w Niemieckiej 

Republice Federalnej. 

otrzymał rozkaz z Królewca, poparty żądaniem Abwehry, by natychmiast 
zlikwidować ruch oporu na Suwalszczyźnie. Zbliżała się agresja na Zwią
zek Radziecki i armia hitlerowska na Suwalszczyźnie chciała mieć czyste 
zaplecze. Agenci ostrzegali, że w wypadku agresji ruch oporu przystąpi 
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do dywersji. O tej decyzji Tylża powiadomiła szefa gestapo w Suwałkach 
Waldemara Macholla, każąc przygotować plan i przeprowadzić likwi
dację. 

A w tym czasie ruch oporu na Suwalszczyźnie liczył już ponad 300 
członków. Regularnie wydawano „Odrodzenie Narodowe" i utrzymywano 
kontakt z podziemiem w Warszawie. Utrzymywano również nadal kon
takt wywiadowczy ze· sztabem Armii Radzieckiej w Grodnie, dostarczając 
tam materiałów wywiadowczych. Systematycznie prowadzono szkolenie 
wojskowe. W związku z wiosną miały się . nawet odbyć ćwiczenia mło
dzieży z bronią (w lasach Kierzek u gajowego Antoniego Daniłowicza, 
członka ruchu oporu). Ponieważ przygotowania niemieckie do agresji na 
ZSRR nie były na Suwalszczyźnie tajemnicą, sztaby podziemnych organi
zacji opracowały plany dywersji, które miano zrealizować w dniu wybu
chu wojny. 

W kwietniu 1941 r. został przypadkowo aresztowany członek podzie
mia Walerian D y  n d o  (za napisanie antyhitlerowskiego listu do narze
czonej, pracującej w Rzeszy). Ponieważ na śledztwie pomimo tortur nie 
przyznawał się do niczego, zamordowa�o go w lochach gestapo. 

Gestapowski plan likwidacji podziemia na Suwalszczyźnie obejmował 
ponad 200 nazwisk wraz z charakterystykami wystawionymi przez agen
tów gestapo. Jego realizację wyznaczono na pierwszą dekadę maja 1941 r. 
Zbliżał się finał zakończenia sprawy krpt. „Gefahr". Kilka dni przedtem 
suwalskie więzierue O}'różniono z aresztowanych. Dnia 10.V.1941 r. ge
stapo w Tylży przysłało do Suwałk kilkunastu gestapowców. Ponadto 
w akcji aresztowań miała brać udział żandarmeria i policja. 

Uderzono w poniedziałek - 11  maja 1941 r. o godzinie 5 rano. W tym 
dniu aresztowano przede wszystkim sztaby podziemnych organizacji. 
W ręce gestapo wpadli : Wydorn.ik, Sliwiński, Dziczkowski z synami, Deł
kus, Rukat, Abraharnik, Kasowski, Lutostański, Krotkiewicz oraz ponad 
setka innych członków ruchu oporu. Znaleziono również gazetki i kilka 
jednostek broni. Aresztowania prowadzono również 12 i 13 maja oraz 
w dniach następnych. Liczba aresztowanych wzrosła do ponad 200. 
Aresztowano wielu ludzi tylko na tej podstawie, że stykali się z członkami 
ruchu oporu lub byli ich krewnymi. Kilku członków podziemia zdołało 
ujść. Z Warszawy przywieziono aresztowanych Helenę Kowalską i Ta
deusza Burakiewicza. 

W celu dalszego śledzenia aresztowanych w lochach gestapo osadzono 
jako prowokatorów Edwarda Warakomskiego i agenta „Paula"-P-57. 
O roli agenta Warakomskiego w celach więziennych tak relacjonuje szef 
gestapo Macholl: 

„ ... Kiedy wiosną 1941 roku nastąpiła w Suwałkach likwidacja grup ru
chu oporu, Warakomski zgodził się na dalsze szpiegowanie konspiratorów 



Ryc. 10. Dom przy ul. Gałaja 22124 w Suwałkach, miejsce zamieszkania Sta
nisława W y d  o r  n i k a  - „Burzy", a zarazem miejsce konspiracyjnych 

zebrań i szkolenia wojskowego w czasie okupacji. 

Ryc. 11. Dom przy ul. 1 Maja 88 w Suwałkach, m1e3sce zamieszkania Andrzeja 
D z i c z k o  w s  k i e  g o  - „Grozy". Tu odbywały się zebrania konspiracyjne, szko
lenie członków Ruchu Oporu oraz było miejsce kontaktów z konspiratorami na wsi. · 
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Ryc. 12. Wincenty B u r  a k i e  w i c z. z. Suwałk, dłu
goletni dyrektor gimnazjum im. Karola Brzostow
skiego, zasłużony wychowawca młodzieży. Latem 
1940 roku zamordowany w obozie koncentracyjnym 

Oranienburg. 

393 

w areszcie gestapo i celach więzienia w Suwałkach. Został osadzony tam 
i przez kilka tygodni podawał nam informacje dotyczące poszczególnych 
członków zlikwidowanych organizacji, a szczególnie ludzi z kierownictwa. 
Pomagało to nam uzyskać lepsze wyniki w śledztwie ... 

Tego, czego nie zdołali zdekonspirować agenci, miało dostarczyć 
śledztwo. Tu gestapo liczyło przede wszystkim na załamanie się

. 
mło

dzieży, której aresztowano około 100. Większość poddawano 
·
okrutnym 

torturom, wymyślano najpotworniejsze katusze. Konfrontowano z agen
tami. Były wypadki, że torturowani załamywali się na śledztwie i gestapo 
zdobywało informacje o nowych członkach podziemia. Jeżeli się ktoś nie 



394 A. OMILIANOWICZ 

ukrył - wpadł w ręce gestapo. Ostatnią grupę konspiratorów w liczbie 
12 aresztowano 7 lipca 1941 r. Szczególnym okrucieństwem na śledztwie 
wyróżniali się gestapowcy: Walter S c  h a 1 i s, Fritz P u k  a s, Paul R i
e h a r d i Mieczysław W a s z k i e w i c z vel K i m o n t. 

Cele więzienne .i lochy gestapo były przepełnione. Panował tam głód, 
wszy i choroby. Drogą tajną (listy) informowano rodziny o śledztwie. 
Zarówno aresztowani, jak i nieomal wszyscy mieszkańcy Suwalszczyzny 
zadawali sobie wówczas pytanie, co się stanie z aresztowanymi członkami 
ruchu oporu. Wybuch wojny między Niemcami a Związkiem Radzieckim 
(22.Vl.1941 r.) na chwilę zahamował śledztwo. Wielu gestapowców z Su
wałk wyjechało na tereny wschodnie i brało tam udział w zbrodniczej 
działalności. 

Dnia 1 sierpnia 1941 r. rozkazem z Królewca szef gestapo w Suwał
kach Waldemar Macholl został awansowany na SS-Hauptsturmfiihrera 
i przeniesiony do Białegostoku w celu zorganizowania tam nowej pla
cówki gestapo. Z nim również wyjechało z Suwałk do Białegostoku kilku 
gestapowców oraz przeniesiono tam agenta Edwarda Warakomskiego -
„Szarego" - „Grau"-P-49, którego prowokacja na terenie Suwalszczyzny 
była oczywista. Czasowo pełniący obowiązki szefa w Suwałkach SS-Unter
sturmfilhrer Fritz S c  h t o  h o  f f  po zapoznaniu się z materiałami 
śledztwa polecił część zatrzymanych, którzy byli aresztowani tylko jako 
podejrzani - zwolnić z aresztu. Niektórych wywieziono do obozów kon
centracyjnych lub na roboty do Rzeszy. Resztę pozostawiło gestapo w Su
wałkach i roztoczyło nad nimi ścisłą obserwację. 

Na początku 1942 r. Schtohoff został odwołany do Królewca, a jego 
funkcję w Suwałkach objął SS-Hauptsturmfilhrer Herman C a  s t e n
d y c k. On to zaproponował zwierzchnikom w Tylży, by w Suwałach 
przeprowadzić rozprawę nad aresztowanymi członkami ruchu oporu i ska
zanych pokazowo stracić. Ponieważ chodziło tu o znaczną ilość zatrzy
manych, zgodę na propozycję szefa gestapo z Suwałk musiał wyrazić 
SS-Grupenftihrer I. C a  n a r  i s  (szef gestapo prowincji Prusy Wschod
nie). W Królewcu zapadła decyzja, że aresztowanych członków ruchu 
oporu z Suwałk należy przewieźć do Królewca i tu postawić przed Sena
tem Karnym przy Wyższym Sądzie Krajowym. 

Czyniono to z kilku względów. Teoretycznie na Suwalszczyźnie jako 
przyłączonej do Prus Wschodnich obowiązywało prawo III Rzeszy, 
a więc mieszkańcy tego terenu (w myśl tego prawa) powinni na równi 
z Niemćami odpowiadać przed sądami hitlerowskimi. Po drugie - prze
prowadzenie rozprawy tak licznej grupy członków ruchu oporu (aresz
towaniom nadano w Prusach Wschodnich duży rozgłos) miało też pokazać, 
że hitlerowcy respektują „praworządność". 

Wiosną 1942 r. śledztwo aresztowanych zostało zakończone. Od maja 
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do lipca 1942 r. transportami wywieziono ich do Królewca do słynnego 
więzienia „Neubau" przy ul. Bemeker nr 2/4. 

· 

Należy jeszcze wspomnieć, że 3 kwietnia 1942 r. suwalskie gestapo 
przy pomocy agentów wpadło no trop nowej, kilkunastoosobowej grupy 
ruchu oporu w Suwałkach. Kierowali tą grupą: Stanisław J a n c z y ń
s k i (Niemiec wychowany w Polsce, pracujący wówczas w urzędzie cel
nym) i Zygmunt G a j d a - ślusarz-rusznikarz, były podoficer artylerii. 
Grupa ta zajmowała się przede wszystkim słuchaniem audycji radiowych 
(Janczyński miał radioodbiornik) i ich rozpowszechnianiem oraz naprawą 
broni. W wyniku rozprawy przed sądem doraźnym w Suwałkach Jan
czyński i Gajda zostali skazani na karę śmierci, a reszta członków grupy 
na długoletnie więzienie. Janczyński i Gajda zostali 8 marca 1943 r. ścięci 
na gilotynie w kaźni „Neubau" w Królewcu. 

Słów kilka należy poświęcić opisowi więzienia „Neubau", w którym 
osadzono członków ruchu oporu z Suwałk. 

Był to olbrzymi, pięciopiętrowy blok w kształcie litery U, usytuowany 
przy ul. Berneker nr 2/4. Setki okien pojedynczych cel wychodziło do 
wnętrza litery U, czyli na podwórko. Wnętrze więzienia sprawiało swoją 
nowoczesnością jakieś przygniatające wrażenie. Pięć ażurowych krużgan
ków pięło się w górę. Setki jednakowych drzwi, siatka zabezpieczająca 
między piętrami. Wewnątrz cel było linoleum, prycze zamykane do ścian, 
kanalizacja. Siedzieli tu Polacy, Niemcy, Rosjanie, Francuzi. Wszyscy 
więźniowie byli jednakowo ubrani - w czarne drelichowe spodnie i takie 
same kaftany. Skazani na gilotynę byli przebierani w specjalne ubranie, 
ozdobione kilkoma białymi pasami (na nogawkach, rękawach i wokół 
piersi). Było to na wskroś nowoczesne więzienie. Przed wojną wyroki 
śmierci wykonywano tu toporem przy dębowym pniu na podwórku. Gi
lotyna została zainstalowana do1'].ero w czasie wojny, gdy ilość skazanych 
znacznie wzrosła. Na pomieszczenie gilotyny wybrano w więzieniu „Neu
bau" specjalną piwnicę. Ciemnymi kaflami wyłożona była podłoga 
i ściany. Sala, gdzie stała gilotyna, miała surowy i pełen prostoty wygląd. 
Obok w odgrodzonej kotarą drugiej sali stał stół nakryty zielonym suk
nem, kwiaty, a na ścianie wisiał portret Hitlera. Obie sale znajdowały się 
w suterenie. Obok nich ciągnęło się kilka małych celek-karcerów. Tu spę
dzali skazańcy ostatnie godziny przed śmiercią. Stąd zabierano ich pod 
topór gilotyny, który ważył 56 kg. Część ciał zamordowanych zabierała 
do prosektorium akademia medyczna w Królewcu, a resztę wywożono do 
Gdańska, do tak zwanego Instytutu Anatomicznego, gdzie profesor 
S p  a n n e r  tudzież inni zajmowali się produkcją mydła z ludzkiego 
tłuszczu. 

Wyroki w kaźni „Neubau" wykonywano w zasadzie raz w tygodniu, 
przeważnie w środę. Jednocześnie ścinano po kilkanaście, a nieraz i po 
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kilkadziesiąt osób. Na dolnym korytarzu wi�iała jaskrawo pomalowana 
tablica, na której po egzekucji wywieszano płachty ogłoszeń o wykonaniu 
wyroków. 

Okrutny głód, atmosfera śmierci i groza gilotyny oraz zabójcza dla 
zdrowia praca w celach uśmiercały wielu więźniów jeszcze przed roz
prawą. Z Suwałk zmarli tam: Józef M a s ł o w s k i, Stefan Babacz, 
Czesław Ołów, Aleksander M at u s z e  w s k i  i S t r z e m e c k i  (człon
kowie ruchu oporu). Należy jeszcze wspomnieć, że wielu więźniom ska
zanym na karę śmierci w kaźni „Neubau" hitlerowscy lekarze odciągali 
pokaźne ilości krwi (jeżeli skazany był zdrów), która wędrowała do woj
skowych szpitali. 

Termin rozprawy członków suwalskiego podziemia przeciągał się. 
Pierwszą rozprawę wyznaczono dopiero na 3 lutego 1943 r. Odbyła się 
ona w sali sądu przysięgłych nr 1 w siedzibie Wyższego Sądu Krajowego. 
Sądzono wówczas 24-osobową grupę członków ruchu oporu Jakuba Sli
wińskiego - „Sępa". Oskarżał generalny prokurator Prus Wschodnich -
B r  i n g m  a n n (w 1963 r. był prokuratorem w Kieł - NRF). Było to 
moralne znęcanie się nad sądzonymi. Nie pozwalano im się bronić, nie 
było obrońców . .Żądano jednego - przyznania się do winy. Jako świad
kowie wystąpili w procesie gestapowcy z Suwałk (S c h a 1 i s i P u k a s) 
oraz agent Edward Warakomski - „Szary" - „Grau"-P-49. 

Podczas rozprawy Jakub Sliwiński wygłosił płomienną mowę o upadku 
hitleryzmu, o klęsce armii hitlerowskiej pod Stalingradem, o zbrodniach 
hitlerowskich, które będą pomszczone. Prokurator brutalnie nie pozwolił 
mu mówić. 

Wyrok zapadł 5 lutego 1943 roku. Na karę śmierci z tej grupy zostali 
skazani: Jakub Sliwiński, Irena Piwarska, Leokadia Orłowska, Adela 
Gadomska, Rozalia Liszewska, Henryk "Dełkus, Tadeusz Krotkiewicz, 
Antoni Gałązewicz i Józef Cimochowski. 

Dnia 24 lutego 1943 r. w tej samej sali odbyła się rozprawa 47-osobo
wej grupy ruchu oporu Stanisława Wydornika - „Burzy''. Przebieg jej 
był identycznie taki sam, jak i poprzedniej grupy. Wyroki zapadły 2 mar
ca 1943 r. Na karę śmierci zostali skazani: Stanisław Wydornik, Andrzej 
Dziczkowski, Ksawery Rukat, Antoni Kasowski, Tadeusz Lutostański 
i Feliks Abrahamik. 

Pozostali członkowie ruchu oporu jak z jednej, tak i z drugiej grupy 
oraz z grupy „Profesora" zostali skazani na długie wyroki ciężkiego wię
zienia. Tych, skazanych 12 marca 1943 r., wywieziono transportem do 
ciężkiego więzienia w Koronowie, skąd następnie wielu trafiło do innych 
więzień. Nie wszyscy przeżyli wojnę. 

Skazani na karę śmierci przebywali w kaźni „Neubau", gdzie ocze
kiwali na wykonanie wyroku. Bohaterską, patriotyczną postawę zachował 
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członek ruchu oporu Henryk Dełkus (z pochodzenia Niemiec). Sądzono 
go na równi z Polakami. Skazano go na karę śmierci. Krótko przed roz
prawą brat Dełkusa jako zasłużony lotnik hitlerowski zginął pod Stalin
gradem. Dełkusowi naczelnik więzienia oraz prokurator proponowali (kil
kakrotnie), by napisał o łaskę do Hitlera, okazał skruchę, wyrzekł się 
spraw polskich, a wówczas będzie mu darowane życie. Ten młody, 
23-letni człowiek odmówił. Pozostał wierny idei, za którą walczył. 

Zabezpieczenie więzienia „Neubau" w zasadzie wykluczało ucieczkę. 
W historii tego więzienia ucieczki się nie zdarzały. Pomimo jednak tego 
zabezpieczenia Róża Liszewska i Ada Gadomska z Suwałk (skazane na 
karę śmierci) postanowiły uciec. Obie siedziały na kobiecym oddziale wię
zienia. Wszyscy więźniowie - nawet skazani na karę śmierci - praco
wali w celach. Grupa więźniarek, w których była Liszewska i Gadomska, 
pracowała na strychu więzienia przy darciu pierza. Strych miał okrato
wane okienko, którego kraty byfy szersze niż gdzie indziej i możliwe do 
rozchylenia. Tę okoliczność postanowiła wykorzystać Liszewska. W plan 
ucieczki wtajemniczyła Gadomską. Więzienie miało 5 pięter wysokości. 
Zejść ze strychu można było po rynnie, która wychodziła już za obręb 
więzienia. Dnia 1 maja 1943 r. obie skazane ukryły się na strychu. Kiedy 
strażniczki odprowadziły pozostałe więźniarki do cel, Liszewska i Ga
domska rozpoczęły ucieczkę. Kraty dały się rozchylić. Pierwsza wydo
stała się przez nie Liszewska i po rynnie ześlizgnęła się na dół. Ucieczkę 
Gadomskiej dostrzeżono przypadkowo i wszczęto alarm. Została ujęta. 

Liszewska uszła. Trzy doby siedziała w grobowcu na cmentarzu. Potem 
przedostała się na Suwalszczyznę. Do końca wojny była łączniką party-
zantów. 

· 

Egzekucja skazanych z grupy Śliwińskiego odbyła się 3 maja 1943 r. 
po południu. ścięto w.ówczas na gilotynie: Jakuba Sliwińskiego, Adelę 
Gadomską, Leokadię Orłowską, Irenę Piwarską, Tadeusza Krotkiewicza, 
Antoniego Gałązewicza i Henryka Dełkusa. 

Drugą grupę skazanych ścięto 19 maja 1943 r. Zginęli wówczas pod 
gilotyną: Stanisław Wydornik, Andrzej 

·
Dziczkowski, Ksawery Rukat, 

Tadeusz Lutostański, Feliks Abrahamik i Antoni Kasowski. 
Należy wspomnieć o mało znanym fakcie tak zwanej zbrodni psycho

logicznej (tak to nazywam), popełnianej przez hitlerowców z kaźni „N eu
bau" na rodzinach straconych pod gilotyną. Rzecz wyglądała następująco. 
W dniu, kiedy dokonywano egzekucji, skazanym ·zezwalano podyktować 
tłumaczowi K u c h n e r  o w i ostatni list do rodziny. Takie listy wraz 
z rzeczami osobistymi więźniów odsyłano na „pamiątkę" rodzinom. Je
żeli chodziło o kobiety, to odcinano im warkocze bądź pukle włosów 
i także odsyłano do rodzin. Czym kierowali się zbrodniarze z kaźni „Neu
bau" wysyłając tego radzaju listy i rzeczy osobiste do rodzin? Po pierw-
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sze - chcieli spotęgować ból po stracie najbłiższej osoby, a zarazem po
siać terror, że to czeka każdego, kto ośmieli się wystąpić przeciwko 
III Rzeszy. Po drugie - tego rodzaju list i „pamiątki" miały swoją wy
mowę. Przez całe lata miały oddziaływać na rodziny i wykańczać je psy� 
chicznie. Szczególnie ten drugi cel hitlerowscy zbrodniarze osiągnęli nie
omal w pełni. Listy i „pamiątki" po skazańcu nie tylko oddziaływały na 
bliskie osoby podczas wojny, ale i długo po woji:iie. 

Oto fragmenty niektórych listów, wysianych z kaźni „Neubau" (tłu-
maczenia z niemieckiego patrz .fotokopie) do rodzin ściętych członków 
ruchu oporu z Suwałk. 

Królewiec 19.05.1943 r. 

Nadawca : Wydornik Stanisław 
Moi ukochani Synu, Zono i Matko! 

Dziś o godzinie 15,30 umrę. Proszę Was o przebaczenie. Wielka miłość. 
jaką Was obdarzałem i obdarzam do śmierci, ma z -wami zawsze i wiecznie 
tu na ziemi -pozostać. Mój ukochany syn ma przez swoje życie iść tak -
jak ja, Wierzę, że moja Ukochana Jadziulka i Mateczka odpowiednio mo
jego syna. wychowają i będą się nim opiekować. Całuję Was mocno, na 
zawsze, również wszystkich krewnych i znajomych pozdrawiam po raz 
ostatnL 

Nadawca: Lutostański Tadeusz 
. Droga !Via teczko! 

• 

Wasz biedny- Stach 

Królewiec 19.05.1943 r. 

Gdy Ty otrzymasz ten list, ja będę tam� gdzie jest ojciec„. 
{ojciec Lutostańskiego, Czesław, został w 1941 roku zamordowany w obozie 
koncentracyjnyIJ'.'!) 

N a dawca : Irena Piwarska 
Kochani Rodzice i Rodzeństwo ! 

• 

Królewiec 3.05.1943 r. 

Moja godzina już nadeszła. Dzisiaj , dnia 3 maja 1943: r. muszę zejść 
z tego świata. Kochana Matko, tak jak Ty spotkałaś mnie na ostatnim wi
dzeniu, tak i dzisiaj jestem opanowana i spokojna. P.iioje życie nie należy 
już do tego świata„, 

Nadawca: Leokadia Orłowska 
Kochani Rodzice i Siostry! 

* 

Królewiec 3.05.1943 r. 

Piszę dzisiaj ostatni swój list, ponieważ dzisiaj, to jest 3 maja, zostanę 
ścięta. Gdy pismo to otrzymacie do swoich rąk, ja będę już na tamtym 
świecie„. 
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Nadawca: Tadeusz Krotkiewicz 
Kochana Mateczko! 
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Królewiec 3.05.1943 r. 

Dziś rozstaję się z życiem. O godzinie w pół do piątej wyrok będzie 
wykonany ... 

• 

* • 

Tak w ogólnych zarysach wyglądała działalność i zagłada następnych 
grup ruchu oporu na Suwalszczyźnie. Jak z perspektywy lat należy oce
nić tę działalność? Trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę fakt, że · 
grupy te działały w latach 1939- 1941, a więc w okresie, kiedy w innych 
częściach Polski dopiero tworzyły się zalążki konspiracji (poza Warszawą). 
Działalność organizacji konspiracyjnych kierowanyĆh przez Wydornika 
i Sliwińskiego należy ocenić jako patriotyczny zryw młodzieży, która szla 
do konspiracji nie pod wpływem szumnych haseł politycznych, lecz szla 
szukać walki z okupantem. Jaki kierunek polityczny reprezentowały te 
organizacje? Bliżej nie sprecyzowany. Rzecz zrozumiała, że w tych latach 
orientacja tego rodzaju organizacji była skierowana na rząd emigracyjny 
w Londynie. Nie należy jednak zapominać, że w omawianych grupach 
ruchu oporu było wielu robotników i ludzi o poglądach lewicowych i cl 
ludzie nadawali również swój ton organizacjom. Nie należy również za

pominać i o tym, że organizacje nawiązywały łączność z Armią Radziecką 
i na użytek tej armii przekazywały z Suwalszczyzny materiały o cha
rakterze wywiadowczym. Trzech pracowników grupy wywiadowczej 
suwalskiego podziemia, a to: Mieczysław Kamiński, Mikołaj Romanowski 
i Urbanowicz, zostało 20 lipca 1942 r. straconych na gilotynie w Królewcu. 
Pomimo że tak liczna rzesza członków ruchu oporu nie dokonała żadnych 
aktów dywersji czy też zamachów (wówczas nie było tego i w innych 
częściach Polski), to jednak duch walki był. Konspiracja zakreślała szeroki 
krąg. Suwalszczyzna pokazała, że jest zdolna do organizowania podziemia, 
że ducha tego nie złamią ani łapanki, ani areszty czy egzekucje. Likwi
dacja grup ruchu oporu Wydornika i Śliwińskiego na Suwalszczyźnie za

kończyła jak gdyby drugi etap walki konSpiracyjnej na tej ziemi . 
• 

• • 

Materiały i źródła, z których korzystano przy opracowaniu rozdziału 
o grupach ruchu oporu Stanisława Wydornika - „Burzy" i Jakuba Śli
wińskiego - „Sępa". 

l. Relacje Waldemara Macholla � szefa gestapo w Suwałkach. 2. Dokumenty Sena
tu Karnego przy Wyższym Sądzie Krajowym w Królewcu, . dotyczące grupy Wydor
nika, 3. Listy z więzienia: Andrzeja Dziczkowskiego, Tadeusza Lutosta_ńskiego, Ta
cleusza Krotkiewicza, Lrokadil OrłowskieJ, Ireny Piwarskiej, Stanisława Wydornika, 
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Ady Gadomskiej, Antoniego Kasowskiego, Feliksa Aprahamika, Mikołaja Romanow
skiego. 4. Nakaz aresztowania Jana Dziczkowskiego. 5. Wezwanie Tadeusza Luto
stańskiego na rozprawę. 6. Relacje: Jadwigi Wydornik, Jana Mickiewicza - tłuma
cza gestapo, Henryka Niemca, Jana Dziczkowskie�. Stefana Dziczkowskiego, Leoka
dii Dziczkowskiej, Róży Liszewskiej, Tadeusza Bujanowskiego, Antoniego Daniłowi
cza, Romana Racza, Aleksandry Lutostańskiej, Emilii Krotkiewicz i Stanisławy Pi
warskiej. 7. Książka „Wir klagen an" - Berlin 1959, NRD. 8. Listy z więzienia 
i wspomnienia własne autora. 

111. T.error wroga 

Suwalszczyzna włączona do Prus Wschodnich podlegała rządom nad· 
prezydenta tej prowincji, gauleitera. Ericha K o c h  a (od lata 1941 szefa 
administracji cywilnej w okręgu białostockim i koinisarza Ukrainy). Ten 
brunatny władca w swoich prżemówieniach nie krył tego, jaki jest jego 
stosunek do ludności polskiej. Oto kilka wybranych cytatów z jego prze
mówień: 

„Celem moich rządów jest wysłać do Niemiec maksymalnll liczbę ludzl 
zdolnych do pracy, a resztę zetrzeć z powierzchni ziemi.„" 

• 

„Nie wolno zapominać nam, że jesteśmy narodem panów." 
• 

„Naród słowiański musi być utrzymany w możliwie największej głupo-
cie ... " 

• 

Lepiej powiesić stu za dużo - niż jednego za mało ... " 

• 

• • 

Zarówno słowa Kocha, jak i ludobójcze cele hitlerowskiej polityki by
ły na Suwalszczyźnie okrutnie i bezwzględnie realizowane (i nie tylko na 
Suwals7.ezyźnie). Terror wroga Ińiał duży wpływ na rozwój ruchu oporu 
na tym terenie i terror ten z każdym rokiem przybierał na sile. Poza ła
pankami - o których już była mowa - poza wywózkami w głąb Rzeszy 
i wysiedleniami z gospodarstw dokonano na Suwalszczyźnie wielu ludo
bójczych czynów. Od strony faktów i liczb przedstawia się to następująco. 

Dnia 29 września 1943 r. w Szwajcarskim Lesie koło wsi Prudziszki su
walskie gestapo rozstrzelało dwunastu członków ruchu oporu i zakładni
ków. Byli: ks. Bolesław Cieciuchowski, Franciszka Okrągła, Jan Fiedoro
wicz, Wacław Jagłowski, Józef Kryszyn, Aleksander Kajserowski, Anto
ni Haraburda, Bolesław Kamiński, Bronisław Trojanowski, Paweł Draźba, 
Jan Draźba i Bolesław Zaniewski. 

• 

• • 

W dniu 27 stycznia 1944 r. szef gestapo w Tylży wydał specjalne ob
wieszczenie, w którym zwracał się do członków Polskiego Związku Po-
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Ryc. 13. Fotokopia obwiesrczenia gestapo w Tylży .z 27 stycmia 1944 roku. 
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wstańczego, by zaniechali działalności i ujawnili się oraz by wydali w ręce 
gestapo swoich przywódców (patrz fotokopia wspomnianego ogłoszenia). 
Rzecz zrozumiała, że partyzanci i członkowie podziemia nie skorzystali 
z tej wielkodusznej propozycji. Ponieważ termin wspomnianego obwiesz
czenia upływał 1 kwietnia 1944 r., za słowami poszły czyny. 

Dnia 3 1  marca 1944 r. rzemieślnicy z Suwałk, spędzeni przez żandar
merię, wznieśli na byłym rynku szubienicę. Na niej to w godzinach ran
nych 1 kwietnia 1944 r. gestapo wykonało publiczną egzekucję 16 bez
imiennych członków ruchu oporu. Najmłodszy z powieszonych liczył 14 
lat. Zwłoki zamordowanych zakopano w Szwajcarskim Lesie. 

Dnia 6 kwietnia 1944 r. na skraju wsi Krzywe gestapo rozstrzelało 12 
bezimiennych członków ruchu oporu. Zwłoki zakopano na miejscu egze
kucji. Był to odwet za napad partyzancki na majątek hitlerowca B e n i c
k a w Krzywym. 

Dnia 22 kwietnia 1944 r. suwalskie gestapo rozstrzelało na skraju wsi 
Przerośl jedenastu członków ruchu oporu. 

Dnia 23 kwietnia 1944 r. gestapo rozstrzelało w lasku koło Bakałarzewa 
rodzinę lekarza weterynarii P a n k i e w i c z a. Rozstrzelano wówczas: 
Stanisława, Zofię, Halinę i Jerzego. Rodzina ta pomagała pa

.
rtyzantom i zo

stała zdradzona przez agenta gestapo. 
Dnia 1 7  maja 1944 r. w Bakałarzewie stracono na szubienicy 12 nie zna

nych z nazwiska członków ruchu oporu. Zwłoki zakopano na miejscu egze
kucji. 

Dnia 18 maja 1944 r. w Berżnikach suwalskie gestapo dokonało pub
licznych egzekucji przez powieszenie 21 członków ruchu oporu. Zostały 
ustalone nazwiska: Piotr Szeryński, Zygmunt Sęda, Jan Majewski, Anto
ni Łabędzki, Edward Łabędzki, Stanisław Domalewicz, Antoni Stankie
wicz, Antoni Ostrowski, Kazimierz Dudanowicz, Antoni Cieślukowski, Jó
zef Kaszkiel, Czesław Pawłowski i Henryk Borkowski. Zwłoki zamordo
wanych zakopano w ubikacji szkolnej. 

Dnia 2 czerwca 1944 r. suwalskie gestapo na skraju wsi Serwy doko

nało publicznej egzekucji przez powieszenie 20 członków ruchu oporu. 

Obok ro7.Strzelano 2 kobiety. Niektór.e nazwiska ustalono: A. Obłowacki, 

A. Obduła i J. Stankiewicz. Zwłoki zakopano na miejscu egzekucji. 

Dnia 23 czerwca 1944 r. suwalskie gestapo przeprowadziło pacyfikację 

wsi Czerwony Krzyż. Wieś za pomoc partyzantom została spalona, a znacz

ną część mieszkańców wywieziono do obozów koncentracyjnych. 

Dnia 7 sierpnia 1944 r. suwalskie gestapo aresztowało 31 mieszkańców 
wsi: Baranowo, lgnatowizna, Słobódka, Jałowo, Wierzbiszki, l{upowo 

i Szypliszki. Część aresztowanych spalono żywcem w budynku we wsi 

Kleszczówek, a resztę rozstrzelano. Byli to: Stanisław Kalinowski - lat 

41, Kazimierz Jasiulewicz - lat 45, Sylwester Rytwiński - lat 29, Ant<r 
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ni Uliński - lat 15, Antoni Pojawis - lat 40, Bronisław Jabłoński - lat 
21, Wincenty Kalinowski - lat 27, Maciej Misiukiewicz - lat 49, Antoni 
Bagiński - lat 25, Józef Borkowski - lat 17, Stanisław Oszmański - lat 
29, Andrzej Nielubowicz - lat 17, Antoni Paciorkowski - lat 39, Piotr 
Margiel - lat 16, Wincenty Olszewski - lat 47, Piotr Olszewski - lat 1 7, 
Piotr Dźwilewski � lat 28, Jadwiga Paciorkowska - lat 31, Helena Pa
ciorkowska - lat 1 1 ,  Bronisława Paciorkowska - lat 6, Jan Paciorkow
ski - lat 8, Czesław Paciorkowski - lat 2, Leokadia Oszmiańska - lat 
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Ryc. 14. S z w a  j c a r  i a koło Suwałk. Miejsce spoczynku 4 6  OOO jeńców radziec
kich zamordowanych przez Niemców w pobliskim obozie. 

23, Helena Oszmiańska - lat 3, Julia Dźwilewska - lat 27, Czesław Dźwi
lewski - lat 2, Mieczysław Ruszewski - lat 12, Piotr Jakubowski - lat 
30, Stanisława Olszewska - lat 32, Wiktoria Jabłońska - lat 57 i Jan 
Olszewski - dwa miesiące. 

Zwłoki zamordowanych pochowano na brzegu cmentarza we wsi Rut
ka Tartak. 

Ponadto na Suwalszczyźnie odbyło się wiele egzekucji pojedynczych. 
i niezliczone ilości aktów terroru indywidualnego. 

Należy jeszcze wspomnieć o masowym ludobójstwie dokonanym przez: 
hitlerowców na Suwalszczyźnie na jeńcach radzieckich. Latem 1941 r. 

26• 
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Ryc. 15. S z. w a j  c a r  i a koło Suwałk. Mogiła ro:zstrzelanych człon
ków Ruchu Oporu w dniu 29 września 1943 roku. 

w rozwidleniu szos Suwałki - Szypliszki, Suwałki - Wiżajny (pola wsi 
Krzywólka) Wehrmacht założył obóz jeńców radzieckich. Było to pole 
otoczone zasiekami z drutu kolczastego i wieżami wartowniczymi, na któ
rym nie było baraków, zabudowań ani też żadnych urządzeń sanitarnych. 
Spędzono tam tysiące jeńców. Bytowali oni na gołej ziemi w norach, które 
sąmi wygrzebywali. Otrzymywali minimalne ilości pożywienia. Głód, zim
no, brak opieki lekarskiej i choroby spowodowały w obozie gwałtowny 
wzrost śmiertelności. Ilość zgonów dziennie dochodziła do kilkuset. Oko
liczni chłopi musieli szarwarkami wywozić zwłoki do rowów wykopanych 
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pod Szwajcarskim Lasem. W czasie istnienia wspomnianego obozu wymor
dowano tam 46 OOO jeńców (wg relacji wielu mieszkańców Suwałk liczba 
ta jest o wiele większa). Jeńcy, którym udało się zbiec z tego obozu, wstę
powali na Suwalszczyźnie w sze.regi AK. 

Ten terror bezsprzecznie miał wpływ na rozwój organizacji podziem
nych i oddziałów partyzanckich na Suwalszczyźnie. 

N. Oddziały partyzanckie 
• 

Trudno w tej chwili pokusić się o właściwe naświetlenie trzeciego 
okresu walki na Suwalszczyźnie - okresu partyzantki PZP - AK. Trud
no to jest zrobić z tego względu, że brak jest materiałów dokumentalnych 
partyzanckich i niemieckich, brak jest relacji dowódców poszczególnych 
oddziałów. Dlatego też chcę tu opisać tylko niektóre, bardziej (acz niezu
pełnie dokład�ie) znane fakty walki. 

W 1942 r. Suwalszczyznę znowu objęła konspiracja. Ponieważ od czer
wca 1941 r. okupacja hitlerowska objęła całą Białostocczyznę, a więc kon
spiratorzy z Suwalszczyzny częściowo rozszerzyli swoje kontakty tak z re
sztą województwa, jak i z Generalnym Gubernatorstwem. Ruch oporu na 
Suwalszczyźnie został ujęty w ramy organizacyjne obowiązujące w Związ
ku Walki Zbrojnej, a następnie w Armil Krajowej. Powstały tu kompanie, 
plutony, drtiżyny i oddziały leśne. Całość wchodziła w skład 8 obwodu AK, 

który był podporządkowany dowództwu okręgu AK na Białostocczyźnie. 
Komendantem obwodu suwalskiego został P t a s z y ń s k i - „Zarem
ba" (były rotmistrz kawalerii z Grajewa). Terytorialnie 8 obwód AK obej
mował dzisiejszy powiat suwalski, sejneński i część północną powiatu 
augustowskiego. Już w 1942 r. na Suwalszczyźnie była grupa konspirato
rów, która ukrywała się przed Niemcami. Byli to ci, którzy poprzednio 
uszli przed aresztowaniem (z g�up Bielickiego, Wydornika, Sliwińskiego 
„Profesora" i inni). Część była i takich, którzy uszli do lasu, by zbrojnie 
walczyć z okupantem. Ponieważ na Suwalszczyźnie do końca okupacji nie 
działały inne organizacje konspiracyjne czy oddziały partyzanckie, jak AL, 
BCh itp., a więc jest rzeczą zrozumiałą, że ludzie, o których była mowa, 
trafiali do organizacji i partyzantki AK. 

Jednym z pierwszych organizatorów partyzanckiego oddziału na Su
walszczyźnie był Witold P i e  1 e c k i  - „Żwirko" (ur. w 1918 r. w :icale
tach). Jako żołnierz-artylerzysta brał udział w kampanii wrześniowej. 
Bronił Warszawy, był ranny, otrzymał Krzyż Walecznych, dostał się do 
niewo� skąd zbiegł i przybył na Suwalszczyznę. Tu pod fałszywym nazwi
skiem ukrywał się u gajowego Antoniego O s t r o w s k i e g o  w Muro
wanym Moście. Przypadkowo został wywieziony na roboty przymusowe 
do Rzeszy. Tam rozpoczął działalność konspiracyjną wśród polskich robot
ników. Miał nielegalnie radioodbiornik. Ujęty przez gestapo, został ska-
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zany na karę śmierci i osadzony w więzieniu, Rostock. Stamtąd dokonał 
brawurowej ucieczki i przybył znowu na Suwalszczyzrtę. Tu szybko sku
pił wokół siebie kilkunastu ukrywających się ludzi, tworząc oddział party
zancki. Od pseudonimu „Żwirki" - jakim posługiwał się Pielecki - od
dział przyjął nazwę „żwirki". Jesienią 1943 r. „Żwirko" z oddziałem prze
prowadził pierwsze akcje dywersyjne przeciwko okupantowi. Rozbił po
sterunek żandarmerii w Krasnopolu i zdobył broń. Ponadto wysadził w po
wietrze śluzy: Swoboda, Gorczyca i Paniewo na Kanale Augustowskim. 
W listopacizie 1943 r. patrol partyzancki z oddziału, „Żwirki'', dowodzony 
przez Władysława Kuszla - „Babinicza" z Suwałk, dokonał udanego za
machu na komisarza ziemskiego V i g u r ę. Miał on siedzibę w plebanii 
przy kościele Wigry. Znany był w okolicy jako dręczyciel chłopów i gwał
ciciel kobiet. Na początku 1944 r. oddział partyzancki „Żwirki" liczył już 
ponad stu partyzantów. Często dochodziło do potyczek z Niemcami i straty 
były obustronne. Paląc leśniczówki w Puszczy Augustowskiej i wykurza
jąc stamtąd Niemców, „Żwirko" chronił puszczę przed rabunkową eksplo
atacją. Pomimo rozkazów wyższego dowództwa AK do oddziałów party
zanckich o ograniczeniu walki zbrojnej z Niemcami i wyczekiwaniu na 
„rozstrzygający moment" Pielecki - „Żwirko" swoją postawą i akcjami 
łamał te rozkazy. 

Dnia 25 kwietnia 1944 r. oddział „Żwirki' pod wsią Rygol urządził za
sadzkę na hitlerowską żandarmerię. Wywiązała się zacięta walka, w któ
rej zginął bohaterski dowódca - Witold Pielecki. Pochowano go na cmen
tarzu w Mikaszówce i pośmiertnie odznaczono krzyżem Virtuti Militari. 

Osobny rozdział w działalności na Suwalszczyźnie oddziału „Żwirki" 
(i innych oddziałów AK, o których będzie mowa dalej) stanowi współpra
ca z oddziałem partyzantki radzieckiej w Puszczy Augustowskiej, którym 
dowodził mjr Włodzimierz O r ł o w - „Kalinowski". Zanim oddział ten 
przybył do Puszczy Augustowskiej, tu w partyzanckich oddziałach AK 
byli żołnierze radzieccy, którzy uszli z obozów jenieckich. Polscy party
zanci uzbroili ich i przyjęli w swoje szeregi. Wiosną 1944 r. z rejonu Grod
no przybył do Puszczy Augustowskiej 140-osobowy oddział mjra Orłowa. 
Między nim a polskimi partyzantami na Suwalszczyźnie zostało zawarte 
porozumienie· o współpracy, walce i współdziałaniu. Wymieniono oficerów 
łącznikowych. Przedstawicielem polskiej partyzantki przy majorze Orło
wie i· jego oddziale był Michał C z  a t  y r k o  - „Kawka", leśniczy z Gib. 
Polscy partyzanci służyli towarzyszom radzieckim za łączników i prze
wodników, pomagali im zaopatrywać się w żywność, mobywać informa
cje wywiadowcze. Jednym z pierwszych oddziałów partyzanckich AK na 
Suwalszczyźnie, który nawiązał współpracę z partyzantką radziecką, był 
właśnie oddział „Żwirki". Ponadto współdziałały z tą partyzantką takie 
odd . ły j k· K " R " L , " i "'yt . k" " W . zia , a . „ onwy , „ omana , „ esnego „.c.. mews iego . yz-
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Ryc. 16. Witold P i  e l e c k i - „żwir� 
ko", organizator i dowódca oddziału 
AK na Suwalszczyfoie. Zginął w walce 
z hitlerowcami 25 kwietnia 1944 roku 

koło wsi Rygol. 

407 

sze dowództwo· AK na Białostocczyźnie na tę współpracę partyzantki pol
skiej z radziecką patrzyło nieprzychylnym wzrokiem i zakazywało jej roz
kazami. Jednak pęd do walki szarych szeregów AK i dowódców niższych 
szczebli trudno było powstrzymać i współdziałanie jednej i drugiej party
zantki w Puszczy Augustowskiej układało się coraz lepiej. 

Drugim oddziałem partyzanckim, który wówczas działał na Suwalsz
czyźnie, był oddział „Romana". Jego organizatorem był Julian W i e r  z
b i c k i  - „Roman", młody leśnik ze Szczerby. Wierzbicki już od 1942 r. 
był w podziemiu, gdzie ukończył kurs podchorążówki. Od "początku 1943 r. 
rozpoczął organizację oddziału partyzanckiego, którego został dowódcą. 
O akcjach dywersyjnych oddziału „Romana" tak pisze we wspo�ieniach 
H�nryk S z y b i ń s k i  - „Lach", były partyzant tegoż oddziału. 

„ ... Ogólnie biorąc od chwili akcji „Burza" oddział ,,Romana" przepro
wadził następujące akcje dywersyjne: Przejmowanie kontyngentów, jak 
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zboże, żywiec, masło. Niszczenie linii telefoniczno-telegraficznej kolejowej 
przy torze Suwałki - Augustów. Napad na

, 
oddział „Jagdkommando" 

w Strzelcowiźnie, przeprowadzony wspólnie z oddziałem partyzantki so
wieckiej im. Kalinowskiego. W akcji tej straty Niemców jadących z odsie
czą były poważne. Napad na stację kolejową Szczepki. Był jeden ciężko 
ranny Niemiec i 1 partyzant. Napad na nadleśnictwo Szczebra. Zabito tam 
Niemca. W akcjach tych ch�ziło przede wszystkim o zdobycie broni 
i amunicji. Oddział „Romana" w krótkim czasie zdobył 2 „bergmany", kil
ka pistoletów i kilkanaście karabinów oraz sporo amunicji i granatów ... " · Oddział „Romana" współdziałał z partyzantką radziecką. Henryk Szy
biński tak pisze o tym współdziałaniu. 

„ ... Znany był mi oddział partyzantki sowieckiej pod dowództwem mjr. 
Orłowa. Stacjonował on w Puszczy Augustowskiej w bagnistym i niedo
stępnym terenie (wyspa wśród bagien). Z oddziałem tym miałem powiąza
nia poprzez Raisę - lekarkę sowiecką w stopniu majora, która swego cza
su mieszkała w Suwałkach, a którą później ściągnąłem do oddziału. Znane 
mi są tylko te akcje, które patrole tego oddziału przeprowadzały wspólnie 
z oddziałem „Romana" ... Z naszym oddziałem współpracował również od
dział zwiadowców sowieckich. Oddział ten w sile 24 ludzi - spadochronia
rzy został przez nas znaleziony w kilka godzin po wylądowaniu. Było to 
w Hpcu 1944 roku. Desant ten stale z nami przybywał. Wspólnie z nim cho
dzillŚiny na wywiad i akcje. Desant miał głównie na celu rozpoznanie sił 
wroga i starał się unikać wszelkich akcji zbrojnych ... " 

Był to desant wywiadowczy zrzucony na Puszczę Augustowską przez 
sztab wywiadu III Frontu Białoruskiego. Miał kryptonim „Jasień". Od 
pierwszych dni przybycia desantu do Puszczy Augustowskiej, oddział „Ro
mana" nawiązał z nim łączność i ściśle współdziałał. Polscy partyzanci 
i towarzysze radzieccy robili wspólne wyprawy nad Kanał Augustowski 
i na pogranicze Prus Wschodnich. W sierpniu 1944 r. w obronie tegoż de
santu zginął Julian Wierzbicki - „Roman". Henryk Szybiński tak pisze 
o tym wydarzeniu: 

„ ... W sierpniu 1944 roku, gdy nasza działalność była najintensywniej
sza, Niemcy rozpoczęli częste obł�wy. i przeszukiwanie lasu. Linia frontu 
już zbliżała się do Suwalszczyzny, więc w lasy uciekały całe rodziny i cał� · 
wsie. Jedna z takich kolonii uciekinierów rozłożyła się niedaleko naszego 
miejsca postoju. Z drugiej strony naszego obozu stacjonował oddział ra
dzieckich s_padochroniarzy z aparaturą radio-nadawczą. Niemiecki oddział 
SS, idąc śladami uciekinierów ze wsi, trafił po śladach tychże uciekinie
rów (ślady krów, koni, wozów itp.), a idąc dalej natknął się na posterunek 
sowiecki: Wartownik oddał serię z automatu zabijając dwóch Niemców. 
Grupa spadochroniarzy, nie znając siły wroga, śpiesznie się wycofywała. 
Zbierano urządzenia radiowe. W tym czasie ,,Roman" słysząc strzelaninę, 
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jaka wynikła, podzielił znajdujących się w oddziale ludzi na 3 grupy. Jed
na została chronić obóz, a dwie wysłał na pomoc sowietom. Jedną z tych 
grup sam dowodził. Zbliżając się do miejsca postoju radzieckiego desantu 
natknął się tam na plądrujących Niemców. Po pierwszej wymianie strza
łów poległ „Roman" oraz jeszcze jeden partyzant. Niemcy natychmiast 
wycofali się z lasu i druga grupa partyzancka już ich nie spotkała ... " 

Ryc. i7. Albin D r z e  w i c k i  - „Konwa", organiza
tor i dowódca partyzanckiego oddziału AK. Przepro
wadził wiele udanych akcji dywersyjnych przeciwko 

hitlerowcom, współdziałał z partyzantką radziecką. 

Trzecim oddziałem partyzanckjln AK na Suwalszczyźnie był oddział 
„Konwy'', który zorgańizował i którym dowodził gajowy z Podmacharców 
Albin D r z e  w i c k i  - „Konwa". Wstąpił do ruchu oporu wiosną 1940 r. 
Latem 1943 r. zorganizował oddział partyzancki, który wiosną 1944 r. li
czył ponad 100 partyzantów. Z ważniejszych akcji, które ten oddział prze
prowadził przeciwko Niemcom, należy wymienić: rozbicie posterunku żan-
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darmeril w Macharcach i spalenie tam tartaku, co powstrzymało rabunek 
puszczy w tym rejonie. Rozbicie „Jagdkommando" w Jazach. Akcja na 
„Jagdkommando" w Suchej Rzeczce. Kilkugodzinna walka z Niemcami 
pod wsią Czerwony Krzyż, gdzie Niemcy ponieśli duże straty. Na szosie 
Macharce - Sejny urządzał zasadzki na Niemców, zdobywając przy tym 
wiele broni i wojskowego sprzętu. Tak jak i poprzednio opisane oddziały, 
oddział „Kanwy" współdziałał z partyzantką radziecką mjra Orłowa. 

Czwartym oddziałem AK działającym na Suwalszczyźnie był oddział 
„Leśnego" - Franciszka G a w o r  o w s k i e g o  z Walnego. Z dowódcą 
tegoż oddziału jest związana następująca tragedia. 

Gaworowski - „Leśny'' był żołnierzem kampanii . 1939 r. Kiedy zna

lazł się w ruchu oporu, był jednym ze zdolniejszych organizatorów party
zanckich i płomiennym orędownikiem walki zbrojnej. Ilością akcji dywer
syjnych przeciwko Niemcom nie ustępował wspomnianym już wyżej od
działom. Aktywnie współpracował z oddziałem partyzantów radzieckich 
mjra Orłowa. Za kilka samowolnych akcji, ale z punktu widzenia walki 
z okupantem potrzebnych, jak teź za współdziałanie z towarzyszami ra
dzieckimi Gaworowski otrzymywał z dowództwa AK ostrzeżenia, aźeby 
akcje na wroga ograniczyć, a kontaktów z radziecką partyzantką zanie
chać. Jednak ten dzielny partyzant ponad wszystko cenił walkę. W czerw
cu 1 944 r. oddziały partyzanckie z Suwalszczyzny przybyły na koncentra
cję koło wsi GruszkL W tym czasie hitlerowska karna ekspedycja przyje
chała pacyfikować wieś Czerwony Krzyż, gdzie wówczas mieszkało wielu 
bliskich Gaworowskiego - „Leśnego". Ten dzielny dowódca postanowił 
ratować wieś. Zwrócił się do Bohaterowicza - ,,zemsty", inspektora bia
łostockiego okręgu AK, prosząc o zezwolenie na tę akcję. ,,zemsta" zaka
zał akcji. Gaworowski łamiąc bezmyślny i niczym nie uzasadniony rozkaz 
ruszył z odclziałem na akcję. Inspektor „Zemsta" polecił go ująć - co też 
uczyniono - i postawił przed „sądem" oficerskim AK. Po krótkiej parodii 
rozprawy „Leśnego" skazano na karę śmierci i rozstrzelano.

Ten zbrodniczy czyn (przeprowadzony po kryjomu) wywołał wśród 
szeregów partyzanckich zrozumiałe oburzenie. „Zemsta" umknął z kon
centracji oddziałów. Na namiot dowództwa obwodu dokonano granatami 
zamachu. Chciano zabić nie tylko „Zemstę", ale i innych oficerów AK, 

którzy hamowali partyzancką walkę. Zamordowanie Franciszka Gawo
rowskiego - „Leśnego" storpedowało przygotowanie do akcji „Burzy''. 
Opisane tu oddziały AK wymówiły posłuszeństwo i wróciły w rejony 
swoich działań. 

Piątym oddziałem AK na Suwalszczyźnie był oddtjał Jana O 1 s z e  w
s k i e g o  - „Żytniewskiego". W9bec braku bliższych informacji o tym 
oddziale i jego akcjach piszącemu trudno jest podać jakieś bliższe szcze
góły. 
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Ryc. 18. Jan W y s o c k i  - „Szczu
pak" z Cimochowizny, dowódca pa
trolu AK. Zginął w walce z hitlerow
cami we wsi Klejwy pow. Sejny w dniu 

1 maja 1944 roku. 

-.,. .... . 
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Poza tymi oddziałami AK działało na Suwalszczyźnie kilka grup dy
wersyjnych (AK), które albo były podporządkowane dowództwu obwodu 
albo były luźno związane z poszczególnymi oddziałami. Warto wspomnieć 
o niektórych. 

Kilkunastoosobowym patrolem dowodził Jan W y s o c k i  - „Szczu
pak" z Cimochowizny, młody i zapalczywy partyzant. Jego patrol wsła
wił się przede wszystkim akcjami na Volksdeutschów, likwidacją kontyn
gentów i wywiadem. Dnia 1 maja 1944 r. w Klejwach między partyzanta
mi Wysokiego - „Szczupaka" a hitlerowską żandarmerią doszło do walki. 
Wysocki, osłaniając z erkaemu odwrót swoich partyzantów, zginął 
w walce. 

Drugim podobnym patrolem dowodził Aleksander R y d  z e w s k i -
„Kos" z Żubrówki (żołnierz kampanii 1939 r.). Dnia 5 kwietnia 1944 r. Ry
dzewski ze swoimi partyzantami . przeprowadził akcję na majątek hitle
rowca Benicka w Krzywym. W wyniku walki 2 partyzantów („ Wilk" 
i „Wampir") zginęło, a Rydzewski został ranny (Niemca Benicka zabito). 
Partyzanci swojego dowódcę ukryli czasowo u jego rodziny w Żubrówce. 
Tu jego kryjówkę wyśledził szpicel żandarmerii Antoni W o j t k i e w i c z 
z Żubrówki i doniósł do żandarmerii. Rydzewski - „Kos" został areszto
wany i stracony w niewiadomym miejscu. 
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W dniu 23 lutego 1944 r. w folwarku Ryżó�ka na sztab obwodu i pa
trol partyzantów natknęła się żandarmeria. W wyniku walki zginęli wów
czas partyzanci: Feliks ś w  i a c k  i - „Dąb" i Piotr ś w  i a c  k·i - „Ku
la". Zabito tam również kilku żandarmów, folwark został spalony. 

Dnia 15 kwietnia 1944 r. dwunastoosobowy patrol partyzancki pod do
wództwem Józefa Ostrowskiego z Żubryna zatrzymał się na postój we wsi 
Białobłota. żandarmeria powiadomiona o tym przez szpicla zaatakowała 
partyzantów. W wyniku walki 8 partyzantów zostało zabitych, a między 
innymi: Józef O s t r o w s k i, Czesław i Józef R a d z e w i c z e  z Kupo
wa i Antoni K a p u ś c i ń s k i z Krzywólki. 

Podobnych potyczek partyzanckich na Suwalszczyźnie było znacznie 
więcej i kończyły się zawsze stratami z obu stron. 

Tak w ogólnych zarysach wyglądał ruch partyzancki na Suwalszczyź
nie i taki był jego wkład do walki z Niemcami. Pomimo licznych areszto
wań, łapanek i wywózek ruch ten przybrał dość znaczne rozmiary i iloś
ciowo partyzantów było dużo. Ta ilość partyzantów, skupiona w 5 oddzia
łach i samodzielnych patrolach, mogła zdziałać o wiele więcej. Jakie czyn
niki hamowały tę walkę? Wymienię kilka zasadniczych. 

1 .  Polityka wyższego dowództwa AK. Rozkazy hamujące walkę od
działów partyzanckich i nakazujące czekania na „rozstrzygający moment". 

2. Brak dobrego dowództwa obwodu, które by umiało
. 

zapał do wal
ki partyzantów skierować na właściwe tory. 

3. Brak dobrego uzbrojenia, a przede wszystkim broni automatycznej 
i materiałów wybuchowych do dywersji. 

4. Liczne posterunki żandarmerii, lotne oddziały i garnizony faszy� 
stów ukraińskich stacjonujące na Suwalszczyźnie (szczególnie w rejonach 
leśnych). 

• 

• • 

Pomimo tych ujemnych czynników w działaniu partyzantki AK na Su
walszczyźnie - należy tu podkreślić, że oddziały, o których była mowa, 
nie splamiły się walką bratobójczą z partyzantką radziecką, lecz wspólnie 
z nią walczyły. Ponadto działalność tych oddziałów paraliżowała wiele po
czynań hitlerowskiej administracji. Wróg musiał na Suwalszczyźnie trzy
mać silne garnizony wojskowe, które z powodzeniem mogły być użyte na 
froncie. Działalność partyzancka hamowała również częściowo znęcanie 
się Volksdeutschów nad ludnością polską. Zamachy na agentów gestapo 
i żandarmerii powstrzymywały elementy profaszystowskie od jawnej ko
laboracji. Partyzanci zlikwidowali na Suwalszczyźnie 28 agentów gestapo 
i żandarmerii. Z bardziej znanych zabito: Mariana B o g d a n  o w i c z  a, 
Józefa J a  w o r  o w s k i e g o  w Piertaniach,. Witolda Z a r e m  b ę w Sej
nach, Weronikę S,z t a b  i ń s k ą  w Kaletniku i wielu innych. 
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Materiały i źródła, z których korzystano przy opracowaniu rozdziału 
o partyzantce. 

1. Relacje: Albina Drzewickiego - „Konwy", Władysława Kuszla „Babinicza", 
Michała Czatyrko - nKawki" i Sabiny Karłowicz (Ostro'\vskiej). 2. Wspomnienia 
Henryka Szybińskiego - ,,Lacha''. 3. dr Sz. D a t  n e r1 Zbrodnie Wehrmachtu na 
jeńcach w II wojnie światowej. Wyd. MON, Warszawa 1961 (MON). 4. Polskie Siły 
Zbrojne w drugiej wojnie światowej, Wyd. Londyn - t. V. 

V. Henryk Merecki 

Tragiczny był los Ziemi Suwalskiej w czasie okupacji hitlerowskiej 
i tragiczne były losy wielu tych, którzy o prawo istnienia na tej ziemi sta
nęli do walki. Bielicki, Wydornik, Śliwiński i wielu innych zginęło zaraz 
na początku tej walki. .Jednak ginąc wierzyli, że znajdą. się mściciele lub 
mściciel, który pomści ich śmierć i zbrodnie okupanta na tym terenie. 

Jednym z takich właśnie mścicieli ziemi suwalskiej był Henryk M e
r e c k  i. Historia działalności tego młodego człowieka nie da· się zamknąć 
w ustalone i przyjęte ramki formułek politycznych, bo nie była to historia 
typowa dla człowieka z AK, historia (subiektywnie, ostrożnie sądząc) bez 
podobnych precedensów w Polsce. 

Henryk Merecki_ urodził się w 1924 r. w Niemcowiźnie. Do 1939 r. skoń
czył 2 klasy gimnazjum w Suwałkach. Wojna przerwała naukę. Rodzinę 
Mereckiego usunięto z gospodarstwa (które zajął Niemiec), przesiedlając 
ją do wsi Jodaliszki. Jesienią 1940 r. młody Henryk wstąpił do grupy ru
chu oporu Wydornika - „Burzy". Gromadził broń, prowadził werbunek 
do podziemia. Z pogromu organizacji 1i11iosną 1941 r. ocalał dzięki temu, 
że nie znał go żaden agent. W 1943 r. Henryk styka się znowu z ruchem 
oporu. Tym razem z partyzantami oddziału „Żwirki". Na użytek party
zantów przekazuje broń i zostaje ich łącznikiem. :W rodzinie Mereckich 
żywa była tradycja walk o wolność. Dziad Aleksander, powstaniec 
z 1863 r.  Ojciec - Albin, POW-iak z 1918 r. Wnuk i syn wszedł w ich 
ślady. W styczniu 1944 r. Henryk Merecki za pośrednictwem Melanii 
C z  o k  a j ł o z Białogór, łączniczki partyzantów, dostał się do oddziału 
AK, którym dowodził Albin Drzewicki - „Kom.va". W lutym 1944 r. 
patrol partyzancki, w którym był Henryk, zatrzymał samochód z Niem
cami na szosie Macharce - Głęboki Bród. Niemcy ostrzeliwali się. Kule 
z broni automatycznej wybiły Henrykowi zęby w górnej i dolnej szczęce, 
a prócz tego otrzymał postr211ł w głowę i pierś. Był ciężko ranny. Po-
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Ryc. 19. Henryk M e r  e c k  i z bratem Edwardem (po prawej) z Niem
cowizny, partyzant AK, dowódca radzieckiego desantu spadochrono
wo-wywiadowczego na b. Prusy Wschodnie, kawaler Orderu Czerwonego 
Sztandaru. Zamordowany 30 czerwca 1945 roku w Niemcowiźnie pow. 

Suwałki przez bandę WIN. 

czątkowo leczono go w zabudowaniach Czokajłów w Białogórach. Po
trzebna była operacja. Partyzanci dostarczyli go do Suwałk. Tu w ukryciu 
leczono go u Edwarda M o r y c a przy ul. Gałaja. 

Dnia 22 marca 1944 r. Merecki po zagojeniu się ran wracał do oddziału 
partyzanckiego. Wsiadając w Suwałkach na dworcu do pociągu został roz
poznany, że jest partyzantem. Dojeżdżając do przystanku Płociczno pró
bował wyskoczyć z pociągu i_ uciec, został jednak ujęty przez żandarmerię. 
W czasie prowadzenia go do posterunku żandarmerii w Płocicznie próbo-
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wał jeszcze raz ucieczki. Otrzymał kilka ciężkich postrzałów. Gestapo za
brało go do szpitala w Suwałkach. Długa skomplikowana operacja utrzy
mała go przy życiu. Został umieszczony w specjalnej separatce więziennej 
(w szpitalu). Gestapo chciało go wyleczyć, a potem dopiero wydobyć na 
śledztwie wiadomości o ruchu oporu. Rodzina Henryka zdążyła ujść przed 
aresztowaniem. Dwaj młodsi bracia, Edward i Roman, odeszli do oddziału 
partyzanckiego. 

Dzięki pomocy pracowników szpitala (szczególnie dr Leokadii M a r
k i e  w i c z) Henryk nawiązał kontakt z oddziałem partyzanckim Juliana 
Wierzbickiego - „Romana". Partyzanci opracowali plan odbicia Merec
kiego. Przedsięwzięcie nie było łatwe, bo szpital w Suwałkach leżał blisko 
gmachu gestapo, ·a obok stacjonowała jednostka ukraińskich SS-manów 
i jednostki Wehrmachtu. Swój zamiar partyzanci urzeczywistnili 22 maja 
1944 r. Ośmioosobowy patrol partyzancki z oddziału ,,Romana", dowodzo
ny przez Hipolita Zarębę - „Zręba" z Nowinki, mając dwóch partyzan
tów „Znajdka" i „Rudego" (dezerterów z Wehrmachtu) przebranych 
w mundury SS, nocą wtargnął na teren suwalskiego szpitala. Przecięto 
łączność telefoniczną, steroryzowano personel i Mereckiego uprowadzono. 

Henryk znalazł się w oddziale „Romana". Odporny, podleczony w szpi
talu organizm pozwolił mu wrócić do walki, która teraz właśnie nabrała 
pełnego rozmachu. 

Dnf,a 22 czerwca 1944 r. na środkowym odcinku frontu wschodniego 
ruszyła ofensywa radziecka. Likwidowano grupę armii „Srodek". Gigan
tyczny pogrom armii hitlerowskiej przybliżał wojska radzieckie do gra
nic Polski. W kierunku Prus Wschodnich i Suwalszczyzny nacierały woj
ska „3 Białoruskiego Frontu", dowodzone przez gen. I. D. C z e  r·n i a
c h  o w s k i e g o. W końcu czerwca 1944 r. sztab wywiadu 3-BF przygo
tował specjalną, 12-osobową grupę spadochronowo-wywiadowczą, która 
miała być przerzucona na dalekie zaplecze nieprzyjaciela. Zrzut grupy na 
spadochronach miał nastąpić na Buchciańskie lasy na Litwie. Grupa miała 
działać w rejonie węzła kolejowego i szosowego Szostaków koło granic 
Suwalszczyzny. W czasie przerzutu grupy samolot został uszkodzony przez 
nocne myśliwce i spędzony z trasy lotu. Wywiadowcy byli zmuszeni wy
skoczyć nad Suwalszczyzną. Lądowali w lasach w rejonie wsi Kaletnik 
i Bobrowisko. 

Dowódca grupy wywiadowczej, lejtnant W a s y 1, nawiązał łączność 
z partyzantami AK oddziału „Żwirki". Partyzanci towarzyszom radziec
kim przyszli z pomocą, odprowadzili do Puszczy Augustowskiej i skontak
towali � oddziałem radzieckiej partyzantki mjr. Orłowa. Przedostanie się 
desantu radzieckiego na Litwę było ryzykowne. Po drodze znajdowały się 
silne garnizony wroga, teren był gęsto patrolowany. Wywiadowcy potrze
bowali przewodnika. Ochotniczo podjął się tego zadania Henryk Merecki, 
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Ryc. 20. Szkic walk Armii Radzieckiej jesienią 1944 roku na pograniczu 
Suwalszczyzny i Prus Wschodnich. Gruba ciągła linia wytycza odcinek 
frontu do 16.X.1944 r. Strzałki wskazują kierunki natarć wojsk III Bia
łoruskiego Frontu. Linia przerywana pokazuje położenie frontu na gra
nicy Prus Wschodnich do czasu styczniowej ofensywy w 1945 r. Kółko 
z - X - wskazuje miejsce, gdzie działała na zapleczu hitlerowców 

grupa wywiadowcza . Henryka M e r e c k i e g o. 

który znał pogranicze Litwy oraz znał język litewski i niemiecki. ]!enryk 
wraz z bratem Edwardem poprowadził desant radziecki na Litwę. Po kil
ku dniach grupa wywiadowców znalazła się w rejonie Szostakowa. Henryk 
z bratem pozostali w grupie wywiadowczej. 
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Przeprowadzano obserwację ruchliwego węzła Szostaków, którędy na 
front ciągnęły posiłki, tędy również odbywało się wycofywanie do Prus 
hitlerowskich jednostek. Wyniki wywiadowczych obserwacji radiostacja 
podawała do sztabu wywiadu „3-BF". Henryk przy akcjach wywiadow
czych wykazał wiele pomysłowości i brawury. Wywiadowcy przeprowa
dzali tam również akcje dywersyjne, ostrzeliwując stanowiska niemiec
kiej artylerii i cofające się jednostki. Jedną z udanych akcji było urządze
nie zasadzki na specjalne komando SS, które dokonywało zniszczeń gospo
darczych w rejonie Szostakowa. W zasadzce urządzonej poci Vartai na Li
twie zniszczono wóz ciężarowy z materiałami wybuchowymi i podczas wal
ki zabito 25 SS-manów. Podczas akcji na posterunek litewskiej policji zgi
nął dowódca desantu, lejtnant Wasyl. 

Kiedy front osiągnął rejon Szostakowa, wywiadowcy, a wśród nich 
Henryk Merecki z bratem, otrzymali od sztabu „3-BF" podziękowanie za 
ofiarną pomoc wywiadowcom radzieckim. Henryk otrzymał stopień młod- . 
szego lejtnanta i przydzielono go do sztabu wywiadu „3-BF". 

Po odpoczynku w Wilnie Merecki z wywiadowcami został przeniesiony 
do wsi Murawa pod Kownem, gdzie prowadzono szkolenie grup wywia
dowczo-dywersyjnych. Przygotowywano je do nowych zadań. 

Ażeby przedstawić dalszy udział Henryka Mereckiego w walce z oku
pantem, należy krótko spojrzeć na ówczesną sytuację frontową w rejonie 
Suwalszczyzny i Prus Wschodnich. 

Wojska „3-BF" w sierpniu 1944 r. osiągnęły rejon Kanału Augustow
skiego i Biebrzy. Tu nastąpiło zahamowanie natarcia. Linia frontu ciągnęła 
się od Kanału Augustowskiego brzegami jeziora Wigry, następnie prze
chodziła 5 km na wschód od Suwałk i biegła dalej do Niemna. Tego odcin
ka frontu po stronie niemieckiej broniła 4 polowa armia gen. H o s s b a
c h  a i prawe skrzydło 2 armii pancernej gen. R a  u s  s a. Walki lokalne 
nie przynosiły armii radzieckiej wyników. Dowództwo „3-BF" ściągało si
ły do nowej ofensywy, która· całej Suwalszczyźnie miała przynieść wol
ność. Szczególne nasilenie koncentracji nastąpiło w rejonie Gołdapi. W za
ciętych walkach wojska radzieckie posuwały się naprzód. Zdobyto Gołdap, 
22 października ofensywa dotarła do Nemensdorfu i zagroziła Gumbinen. 
Natarcie rozprzestrzeniło się w dół frontu na południe, obejmując 140-kilo
metrowy odcinek. 23 października 1944 r. zdobyto Suwałki i Filipów, 29.X. 
- Augustów i inne miejscowości. Niemcy starali się ratować ten odcinek 
frontu. 4 armia gen. Hossbacha rzuciła do walki odwody, otrzymała posił
ki i 27.X.1944 r. przeszła do kontrofensywy. Armia Radziecka była zmu
szona wycofać się z terytorium Prus Wschodnich. Gołdap kilkakrotnie 
przechodził z rąk do rąk. Straty obustronne były olbrzymie. Ofensywa ra
dziecka została zatrzymana, Suwałki i Augustów pozostały jednak wolne. 

Dowództwo „3 Białoruskiego Frontu" wyciągnęło z tej ofensywy wnio-

27 
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sek, że wróg na tym odcinku jest bardzo silny i że należy lepiej poznac za
plecze obrony 4 armii gen. Hossbacha (szczególnie rejon umocnień Puszczy 
Boreckiej, Giżycka i Węgorzewa). Mogły to wykonac jedynie grupy spa
dochronowo-wywiadowcze. 

W listopadzie 1944 r. Henryk Merecki stanął jako dowódca na czele je
denastoosobowej grupy wywiadowczej, podejmując się penetracji zaplecza 
obrony hitlerowskiej. Wybór padł na Puszczę Borecką. Tędy prowadziły 
do frontu ważne szlaki komunikacyjne. Przedsięwzięcie Mereckiego było 
niezwykle ryzykowne. Grupa miała działać w terenie wybitnie wrogim 

(pozbawiona wszelkiego oparcia wśród ludności miejscowej). Trudności 
zwiększała zima. 

Zrzut grupy Mereckiego nastąpił w końcu listopada 1944 r. W niezwy
kle trudnych warunkach rozpoczęła się pełna dramatycznych przygód i he
roizmu praca wywiadowcza. W dzień prowadzono obserwację ruchliwej 
szosy, notując ilość pojazdów, czołgów itp. Nocą urządzano zasadzki na sa
motnych kurierów, mknących na motocyklach z meldunkami do i od fron
tu. Znajdowano przy nich cenne materiały wojskowe oraz wydobywano 
wiele szczegółów na przesłuchaniu. Materiały zdobyte z obserwacji bądź 
od kurierów radiostacja wywiadowców przekazywała na użytek „3-BF". 

Henryk Merecki robił w przebraniu wyprawy do "Giźycka i Węgorze
wa. Podczas jednej z takich wypraw wpadł z drugim wywiadowcą na sta
cji Kruklanki w ręce żandarmów. W wyniku starcia wywiadowcy zabili 
2 żandarmów, a 3 ciężko ranili. 

Akcja grupy wywiadowczej w Puszczy Boreckiej rozwijała się pomyśl
nie i dowództwo frontu otrzymywało coraz więcej informacji. Niemiecki 
nasłuch radiowy zlokalizował pracę radiostacji grupy. Rozpoczęto obławy. 
Dochodziło do zbrojnych starć, ale wywiadowcy wychodzili cało. W grud
niu 1944 r. zaplanowano akcję na wóz sztabowy jednej z jednostek pan
cernych. W tej ryzykownej, pełnej brawury akcji, zatrzymano sztabowego 
„mercedesa", zabito szofera i adiutanta, a płka B u r  g s d o  r f a  i mjra 
H a f n e r  a wzięto do niewoli. Zdobyto przy nich cenne dokumenty ope
racyjne, a też na przesłuchaniu podali oni wiele szczegółów o obronie 
4 armii gen. Hossbacha. Ta udana akcja wywołała nasilenie obław nie
mieckich w Puszczy Boreckiej. Grupie groziła zagłada. Wywiadowcy pod 
dowództwem Mereckiego przebili się przez front. Henryk został ranny. 
Dostarczono Armii Radzieckiej obfitych materiałów, zdobytych na zaple
czu wroga. Miały one duże znaczenie w ofensywie styczniowej w 1945 r. 
na Prusy Wschodnie, która przyniosła im zagładę. Grupa wywiadowcza 

Henryka Mereckiego zdobyła jak gdyby klucz do systemu obronnego 
4 armii gen. Hossbacha. 

Dekretem Rady Najwyższej ZSRR Henryk Merecki, były partyzant 
AK, za swoje bohaterstwo w radzieckim wywiadzie frontowym został 27 
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kwietnia 1945 r. odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru i awanso
. wany do stopnia starszego lejtnanta. Na takie wyróżnienie w tej wojnie 
nie zasłużył żaden "inny członek ruchu oporu z Suwalszczyzny. Miało to 
swoją wymowę. 

W czerwcu 1945 r. Merecki został zwolniony z Armii Radzieckiej i po
wrócił na Suwalszczyznę. Dnia 30 czerwca 1945 r. udał się do rodziny 
w Niemcowiźnie. W tym dniu wieczorem on oraz jego ojciec Albin zostali 
skrytobójczo zamordowani przez bandę WIN. Ciała ich spoczęły na cmen
tarzu suwalskim. 

• 

• • . 

Tak w ogólnym zarysie wyglądają dzieje· okupacyjne Suwalszczyzny. 
Były one - jak wspomniałem na początku - bardzo skomplikowane, czę
sto wręcz tragiczne, niemniej jednak bohaterskie. Ruch oporu trwał tu od 
początku okupacji do jej zakończenia. Za tę ziemię zginęło więlu bojowni
ków ruchu oporu. Niemałe straty poniósł tu także okupant . 

• 

• 

Materiały i źródła, z których korzystano przy opracowaniu rozdziału 
o Henryku Mereckirn. 

1. Pamiętnik Henryka Mereckiego. 2. Ust Ministerstwa Obrony ZSRR do autora. 
3. Historia Wielkiej Wojny ZSRR, Moskwa 1961. 4. Relacje: Edwarda Mereclde10 -
„Prawdzika", Henryka Sz.yblńskfe10 - „Lacha", Krystyny Mado.fiski.ej, mjra Wasl
lenki, Bronisława Czokajły, dr Leokadii Markiewicz i Albina Drzewickiego - „Kon
wy". 5. Wspomnienia własne autora. 

K P A T K O E  C O ,D; E P JK A H H E  

JieTOllil 1939 roAa C)'llanKCKaJI 6pKJ'BA8 K8B8nepHH, KOTOpOfł KOMBH):\OBan reHepan 

6pKrBW>I 3birM)'HT IlOAropCltK ff KOT0p8JI BXOAH1IB B COCTae CaMOCTOJ!:Te1IbHOA one

paQKOHHOfł rpynm.r „Hapee'', nonyąHna 3BAaHHe 3BHllTb n03HqJOO Ha rpaRHI{e Cy

aan&ntffHbI H Bocro'łHofł IIpycC'KK. Ha 3TOA n03HqMH 6pKJ'aAa OCTaeanac& AO eaąa.na 

BO�Hb[ 1.9.1939 roAa. 

'Ie-mePToro ceHT116p11 1939 l'OAa ue6on&wo� o� 11:asanepHK coaepwMn Ha6er 

Ha npyccs:oe noceneHKe lJ;HM<>xH (Pefłcc). B TOT JKe Aem. CyeaJIKcs:a11 6pMrAAa u�
KKHYna 3aHHM:&eMYJO no3HQHJO K neperpymtKpoaanac& erny6& BenocTO'l'lKHbl. 

rKTnepOBCKKe BOAcga 80-A pe3epBHOfł AHBH3KH nexOThl BTOprffY1IKCb B Cy
Ba1IKK 12.9.1939 roAa. B CYBanbu.pme H&'lanae& rKTJJepOIBCJtaa OKz:yna�M. Cyean&

nti.i:Ha, 3aKpblTa11 oo ecex c'l'OpoH rpa!DfqaMK (K 3TOMY Ao6aBMJiac& AeMapKarĘHOtHHaH 

nKHHll Mem,llY CCCP K Tpe'I'bKM Pafłxo11), 6hlna M30nKpoeaHa OT oCTaJlbHOA ąaCTK 

OKKYDHPOBBHH<>A cTPaHbr. CyaanKK nonruvni: H83B8HHe CyAayeu, H CYB8JibII.tKBa -
lOmHoR BOCTO'IHOA IIpyccHM. 

21• 



420 A. OMll.IANOWICZ 

IlpecTynHyJO poJib B opraHff3aQKH r.JłTneposcKOA BJiacm B CYBan&JqKee CbI
rpaJJM JKJłBWHe 3,itecb AO solhu.1 HeMQbI (Volksdeutsche), 'łnem.1 V KonoHHbt. Opra
mt30BaHHaH JłM!lf MfTneposcKaJI opraHJł38QJłJI Selbstschutz npOHBJłJia caMYJO npe
CTYIJHYIO ,1teJ1TeJibHOcn. B paMKax OKKynauHoHHoro repPopa e CYBanb�He. 0Ha npH
HHM.aJia Y'łaCTJłe, K8K B npecJie,itOB8HHJf ff BbICeJieHHH nOJibCKoro HacenelłHJI, T8K 
H e nOnHoA JIHKBff'AaQHH eepeAcKoro HaceneHHJ1. 

B xo�e ceHTJ16pJ1 1939 ro,ita npH6&IJI B CYBaJibLUJfHY KaJJJłTae CTaHHcnas Be
nHQKH BMecTe c 6 BoeHHOCJiyma�MH ,iteACTBHTeJibHOA CJiylll'.6bI 983JIJł"łfłbIX 'łJłHOB 
H npKCTyIIHJI K opraJnł3auKH 3,itecb nepsoA rpynno1 AeKJKemm ConJ)OTJłeneHJłH. 
KaK e ,itepesHHX, TaK H B ropo,ite, BeJIJn�xH-3eMeK eaweJI MHOro"łHcneHHblx COTPY 

AHHKOB. Oe, a TaKJKe ero rpynna AeHmeHHJI ConpoTHBJJeHHJI cnp11TaJia 3anac1>1 
opyJKJłJI H soeHHoro o6opy,1tosaHHJ1. OpraHM38QHJJ

. 
BemtqKoro nOJI)"łMna ea3saeHe 

BpeMeHRbdf CoseT Cysan1tcKoA 3eMnH. Ha HM�eA MawHHe neąaTaJIJł JJHCTOBK� 
H pacnpocTpaHJIJIJł JfX BO BCeM perHoHe. IlpMl'OTOBHJIH nepBbte nnaHbl ,itlłBepCMJł. 

B TO apeMJI, KOr,ita B CYBaJibIQHHe eaąana ,lleACTBoBaTb rpynna KOHCIIKpaTopoB 
BenlłqKOro, HeMQW ocHosanK e CYBanxax OT,iteneeMe „recTano". Ero aaąaJibHKKOM 
6bIJI BaJib,itewap Maxenb. OHo cocTOJ1no H3 Tpex 0TpJ1,1toe H ,iteBHTH ceKQHA. reCTano 
DJ>HCTymt:no K sep6oBKe areHTOB. "łaCTb areRTOB COCTOJIJI8 H3 6brBlll'lfX 'łJreHOB 
Abwehr'LI. 0,itHKM Jł3 TaKHx arewroB oKa3anc11 qnea opraHJł3oeaHHoA Ben�KMM 
rpytmhJ ABH:JKeHMJI CC71JI>OTJłBJieHHJ1 3bll'HyHT MaAxmaK - ,,PaaeK-A-23". B pe3ym.
Tare ero H3MeHhI, 16 HOJ16p11 1939 ro,ita rpymia BenHQ1tOro B 'łHcne 12 ąeJiosex: 6btJia 
apecTOeaHa areHTaMH recnno. Cne,itcTBHe npo,itOJJ:JKaJioCb AO anpenR Mec�a 1940 

ro,ita. B anpene 1940 ro,ita coCTOHJIHCb B CYBaJib�He „nanaHl[K" H apecTbt, B pe-
3YJlbTaTe KOTOPblX CB&IWe 500 'łeJIOBeK - npeH�ecTBeHHo HHTeJIJIHreHTOB - 6bl
lIH Y'Be3eBbt e KO��e narepa. 

IlpHroeop rpynne KOHcmq>aTOpOs BenKQKoro ebJHec cy,it reCTano B TKJJb3HTe. 
Bemu:�1rn H 11 ąneuos rpymlbl 6bIJIJł paccTpenHHhI 26 anpenJ1 1940 ro,ita. 

HecMoTpH Ha YHff'ł'l'OJKeRHe nepeoA rpYIIJJbt �JłlKeHKJI ConponmneHMJI ff roc
no,itCTBYK>IQKA reppop, yme aecaoA 1940 ro,ita opraeM30BaJIHCb B CysaJJb�Mae ,itee 
HOBbie no�OJibHbie rpyDIIbt. Bo rJiaBe HX CTOJIJIH! CTamtCJI8B BbJAepM - „By-
111'.8" H HB:y6 CmmHHCKJł - „Cemi". 06e rpynIIbI cocpe,itOTO'łHJiff MHOro llOJIO,lte:JKH 
H npe,itcTaBMTeJieA pa3JIH'łHblX CJI<>es ooIQecTBa. H3,itasanH no,itnoJibffYIO ra3eTy no.it 
3arJiaeHeM „Odrodzenie Narodowe". Co61łpaJIH opymHe. IlpH noMO�H Me<1McJiaea 
KaMHHcxoro ff3 BoQJIHoea ycTaHOBHJJM CBJl3b c mTa6oM pa3se,1tKH CoeeTcs:oA ApMHM 
e rPo.itae, icy,ita nepe,itaBaJIH HHcPOPMauHM pa3ee,ito'łHoro xapaKTepa. PaeHbIM o6pa-
30M ycTaROBHJIH ce113b c Aemll:emteM ConpoTHBneHMR B Bapruaee. 

CYBaJIKCKoe recTano c DOMOIQblO CBOHX areHTOB, B oco6eHHOCTJł 3,1tyap,1ta Bapa
KOMCKOro - ,,Iliaporo-P-49", nOJI)"Dfno TO'łm.te .itamn.Je o rpynnax A:amll:eima Co
nponmneHHH. JIHKBH,itaqHJI 3THx rpymi aaCTyIJHna e Mae-KJOne 1941 ro,ita. BbtJJM 
apeCTOBaBb1 CBbnue 200 ąenoBeK, - B TOM 'łJłCJle PYKOBOAJIII\Jłe lllT86bI opraHH38Q'ldŁ 
nocne .itmmwerocJ1 O.ltKB � cneACTBKR a CYBan1tax, 'ła<:Tb apecroBaHHbrx 61>ma 
YBOneHa, a oKono 100 ąeno:aeK YBe3nH B TIOPbMY ,,HeMay" e KeHMrc6epr. TaM 
e Q>eapane-Mapre 1943 ro,ita nepeA yronoeHbw ceHaTOM Bbtcwero npoBHHQHOHaJJb
aoro cy,ita cocTOJIJIHCb cy,ite6Hhle pa361łpaTe.nbcT:aa, e pe3ynbTaTe KOTOpbo:: 15 ąne
HOB AeKEeHH.R ConPoTHBneHJłJI 6bIJIH npHro:aopeHbI K CMepTHOA K83Hff ea rMJibO
TJ.łHe, a OCTaJibHble K AOJJrocpoąHOMy TIOpeMHOMY 3aKJIIO'łeHHIO. CM.epTHble npJłl'O

eOpbt 6btnJł JłCDOJIHeHbl 3 H 19 M8JI 1943 ro,ita aa rMJibOTHHe B TIOpbM.e „Helł6ay" 

B Keimrc6epre. 
IlpJłrO:aopeHHbTM ,lt03BOJJMJIJł H8JmCaTb npo�aJibHble DJłCbMa K cellbl'IM, OTnpa

BJieHHble AOMOA BMecTe c BeIQaMH Ka3aeHHbrx, B TOM T8KJł(e KOCbI JKem.qHH, ype3aH
Hble nepe.it KcnonaeaJłeM npHroeopa. �enbIO �Toro 6blJIO YBenK'ł:eHHe 6onH, noce:a 
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-reppopa K DC'KXM'łeCKOfO o6eccKJieHKJI po.ARK Ka3HeHłłLJx. reHepaJibHbifl npoicypop 
BOCTO'IHOR IIpyccHM BpKltrMałUł, o6eKHMren1> e opoqecce ąneHoe AeKJKeHH11 Conpo
TKBJieHKJI K none'ł11:Ten1> KeHMrc6eprcKoA: rKJihOTKHhl, 3aHKMaeT HbIHe e 1964 ro.Q;y 
nocT nepeoro npo1cypopa e KHne - HeMeqga.11 <l>e.Q;epaTJteHaa Pecny6nKKa. 

ruTnepoecK:idi -reppop e CYBan1>1I(KHe ycKnKBancJI c KBJKAl>Dll ro.Q;oM. BoT He
CKoJihKO K36paHHLJx npKMepoe. ,llea.Q;qaTb AeBRTOro ceHTH6p.11 1943 ro.Q;a e WBaff
qapcK.oM necy recTano paccTpeJUmo 12 ąneHos ·JleK:JKeHK11 ConpoTKBJieHH.11. 

Ilepeoro anpen.11 1944 ro,Q;a 6LmK noeeweHbl ny6JIK'łHO e .CYBankax 16 'łJieHoe 
,lleK:JKelDfR ConpOTK1meHKR. 6-ro anpenR 1944 ro.Q;a Ha 11:pae ,Q;epeeHH KuJKee paccTpe
mmK 12 'łneHOB AeJOKeHKJł ConpoTKBJieHKR. 17-ro MaH 1944 ro.Aa 6blJIK Ka3HeHbI na 
eKcenKqe e Ba11:ana:ai:eee 12 'IJieeoe ,lleHJKeHKJł ConpOTKBJiemu. 18-ro MaR 1944 ro.Q;a 
6bIJIK 11:a3HeHbl Ha BKcemm;e e BeJKHHKax 21 ąnee ,lleffllteHJUI CoupOTKBneHKR. 2-ro 
JOOHR 1944 ro.Aa e Cepeax 6&JnK 11:a3HeHbr Ha BHCeJIKQe 20 'IJieHoe ,ll;BH:JKeHKR Conpo
TKeneHKR H paCCT}>eJIJłHbl 2 :m:eHIQHHLI. 23-ro HIOWI 1944 ro.Aa „yCMMpKJIH" ,Q;epeeHIO 
't!epBOHbI KunaK. 7-ro aerycTB 1944 ro.Aa e rMHBe Ka.)lapbrwKJ! 61>IJIH COllOlteHLI 
lKKBbeM K pacCT})E!JIHHhl 31 lltHTeJib eecKOJlbKKX ,Q;epenem. (e TOI/I 'łHCne MHOro 11a
neHbKHX .Q;eTeA:). B narepe coee'J'CKHX nneHHbrx Ha 11:pae CYBanK 6&JJIK nepe6HTbI 
s Te'łeRKe eoA:HLI 46 OOO nnemn.a. Csepx Toro 3.Aecb KMen xecTo PHA APYMlX <Parroe 
KOJIJieK.THBHOro K �HB'K,!0'8JlbHOro T,eppopa. 

HecMOTJ>R aa Teppop ,lleHJKemse ConpoTKBJiemm 6blJio ece-TaKK opraHH3oeaeo. 
B 1943 ro.Ay e03HKKJI1ł e CyeaJibll(KRe nepe1>1e naPTH3aHcKHe OTPRAl>I KpaeeoA: 
ApMHH (AK) �PYJ'HX D8J>TH38RCKHX OT})JIAOB K nOAllOJlbHhIX opraHK38qMA Ha 9TOA 
TePPKTOPKM He mreJIOCb), BXOAHIQKe B OOCTaB 8-ro OKJ)yra no,Q; KOMaH.Q;Oft J>O'l'l[K
c-rpa IlTSWHHCKOrO - „3apeid5LI". 0,Q;HHM K3 nepeblX naJ)TK3aHCKHX opraHK3aTopoe 
6bIJI BK'l'OJibA IleJiet\KK - ;.�HPKO". OR coeepmKJI co CBOKM OTJ>Jł.Q;OM PRA ycnem
HbIX .Q;KBepcKoHRhIX ,Aeli:cm:idi. B3opean TJ>H WJU03a na AyrycTOBCKOM KaRaJie, YHH
'łTOlKKn noCT JKa�ap11epKH e KpacHonoJie, y6Kn 3eMCKOro B'.OMKccapa 1'MlmbI CTapbl 
ci>onbeapK - BKrYPY· „JKimpKo" nan e &>pb6e c HeMqalllH 25-ro anpenR 1944 ro.Q;a 
y ,Q;epeBHM PI.Iren!>. H3 APYJ'MX napnoaHCKKX OTpR.Q;oe AK e CYBaJI1>lI(}fHe cne.Q;yeor 
H83BaTb: OTPRA lOJIHBHB Be:ai:6KitKoro - „POMaHa", KOTOpb!A norK6 B aerycTe 
1944 ro.Aa e 6opb6e c rHTJiepoertaMH, 3ai:.qm:qaJ1 coe4!'l'C:KHA pa3ee,Q;o'łm.dt A@caHT, 
OTPRA AJib6KHa ,lllKeeeqgoro - „KOBBW" K ci>pa�KIDB:a rasopoBcKoro - „JiecHoro". 
3TOT RB'łBJibHKJ[ 6bJJI B HlOJie 1944 ro.Q;a p8CCTJ)eJIJłR DO npKB:83y BblCmeA: pe8KQKOH
HOR KOMa�bl AK. MOTKBOM yfiJdłCTBa 6bUIO TO, 'łTO „JiecHbl" BOIIpeKH npKB:a3811 
KOM8�bl AK, eocnpeu:taio� 6opblibl c eparo1r, coeepwan .Q;KBepc110HRhle aB'.Tld 
nJ>OTHB mTnepoeI{ee. 

B AyryCTOBCKOft Ilyiqe, r.Ae 6blJla cocp�OTO'leea .Q;eRTeJibHOCTb B8388RHbIX OTJ)Jł
�OB AK. nOJlbCIDfe D8PTK3aHhl CO.AeACTBOB8JIH c COBE!TCIDlllH naJ)TH38H8MJI, 'ltOTOpblMM 
KOMB�OBSJI MaAop BJia,l{MllKP 0pJIOB - „KaJIHllOBcltHA". YCTPaHBanK COBMecTHbte 
Ha6erH Ha spara. 

KpoMe roro B CyeaJib�e AeftCTBOBSJI PRA �epcHOHHbIX rpyrm AK, cocro

JtBIIIKX H3 B@cKOnbKHX H ,Q;aJKe 5nnee �e<:JITK8 'l@JłOB@K H npmt3BOAHBUIHX 6oeeble 
.Q;eAcTBKR tJPOTHB epara. 

0.AHHM H3 repoee Bpe!leH � B Cyaanb�@ JIBJIJłeTCR reupKI[ Mepe� 
K3 He11ttOBK3Hbl. Oe cocToaJI 'IJieROM ,llBmKeHKR Conponmne&HR, a 38TeM naP'1'K-
3aHOM OTpJl,Q;S „:>ICBMpKO". B CXBaTKax c HelllI{8.MH OR DOJIY'IKll noKeJILie paHbl. Ero 

nolhcano recTano. Paneaoro noMecTKJIK e CyeaJIKcB:oft 6om.HHQe, O'J'KYA8 ero YBenH 
DaP'1'K38BhL MepeqKK �o6pOBOJlbHO COrJIBCHJICJI nepeeecm B JIHTBy COBE!TCKHA na

pBUJYTBbDi: .AecaHT. B OtcpeCTHOCTJIX mOCTaxoea B JIMTBe OB IIPMHKMSJI yqaCTH@ 
e Pa3�oqao-�KBepcHoHBbIX AeACTBKRX 9TOro OTJ>RAS. OceBbJO 1944 ro.Aa on co
rnaCKJICR IlPOH3BecTH p83Be.AO'IRYf: ua6mo�e1DU1 a TblJIY 4-oft apMHH reHepana roc-
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c6axa, e pa'lioHe Bopeu;Kojł Il�M. OH 6bm neperipoweH TYAa wTa6oM pa3eeAKM 

III-ro BeJiopyccKoro c:>poHTa (eMecTe c 11 pa3BeA'łMKaMH) M e Te'łeHMe HecKOJibKHX 

HeAeJib ceoeH: pa6oTbI, cosepwaeMoH: B oąeHb T.FuKeJibIX H BecbMa onacHblX ycnOBMR:X, 

Mepeu;KH eMecTe c pa3eeA'łHKaMM npHo6pen u;eHHb1e pa3BeAO•nn.re MaTepManbJ o Tbl

nax M 06 o6opoHHTeJJbHOA CHcTeMe 4-o'li apMlm reHepana rocc6axa. 3a csoH noABMrM 

reHpMK Mepeu;KH no Aeitpery Bepxosuoro Coseora CCCP 6bm OTJIH'łeu opAeHOM 

KpacHoro 3HaMeHJł Jł DPOABKHYT AO 3B3HJłJI CTapwero ne'liTeHaHTa. no B03epat.qeHHH 

e po,!tHyio Aepeemo Mepeu;KM BMecre c OTu;OM Anb6MHOM 6bIJIM y6HTbI H3-3a yrna 

30-ro HIOHJI 1945 roAa llOJibCKOK <tiaWHCTCR:ojł opralłH3aqJteA. 

OK:xynau;HOHHa.11 MCTOPWI CyeaJibtu;KHbl 6blJia CJIO:atHaR ff TJ>arH'łecKaJJ. rHTJie

POBCKJłe 3JIOAe.FUDUI norJIOTHJ!l{ 3AeCb MHOro JIIOAe'li. HecM()TJ>ll Ha 3TO ,lJ;eKJKeHJłe 

ConpoTHBJieHWI npoc�ecmoeano 3Aecb c nepebJX AHeA oKXyIJau;MH M MBOro 3a

xeaT<1KKOe norM6Jio c pyx uapTH3aaoe. 

S U M  M A R Y  

In the summer of 1939 the Suwałki Cavalry Brigade, commanded by Major-Ge

neral Zygmunt Podhorski, Ene., whlch was a part of the „Narew" Independent Ope

ration Group, was ordered to earrison the frontier of the Suwałki region and East 

Prussia. The Brigade remained in this position till the Nazi invasion on Poland on 

lst September, 1939. On 4th September a small cavalry detachment sallied out to 

a Prussian settlement Cimochy (Reuss). On the same day the Brigade left its position 

and after re-grouping moved further into the Białystok area. 

The Nazi troops of the 80th Reserve Infantry Division entered Suwałki on 12th 

October, 1939, and in this way the Nazi occupation of the region began. It was closed 

on all sides by frontiers (including a newly established demarcation line between 

the Soviet Union and the Reich) and isolated from the rest of the occupied country. 

The Nazis called the Suwałki Sudauen and the whole region was called Sild Ost

preusen. 

Treacherous was the role played in the Suwałki region by the Volksdeutsche, 
former German lnhabitants, members of the Fifth Column, who helped to organize 

the Nazi rule here. The Nazi organizat•on Selbschutz set up by this group was res

ponsible for many crlmes committed durtne the Nazi occupation in the Suwałki 

region. It contributed to persecutions and expulsions of the Polish population as 

well as to the complete liquidation of the Jewłsh populatłon. 

Towards the end of September, 1939, Captain Stanisław Bielicki and six profes

sional otticers Of vańous ranks arrived in the Suwałki region and began to organize 

the first group of the Reslstance Movement. Both in the rural and urban areas Ba

licki (Ziomek) found many collaborators. The group was able to store a substantial 

stock of arms and war materials. Its name was a Temporary Council Of the Suwałki 

Region. Typewritten leaflets were distributed and first diversion plans prepared. 

At the time when the conspiration eroup headed by Bielicki began to operate 
In the Suwałki region a Gestapo centre was organized in Suwałki, under the com

mand of Waldemar Machell The centre consisted of three division and nine sections. 

The Gestapo began to recruit aeenta some of wbom were former agenta of the Ab

wehr. Among the Gestapo agenta was Zygmunt Majchrzak (Ranek A23) who belone

ed to Biellcki's resistance group. Owing to. bis defectlon twelve members of Bielic

ki'& group were arre.sted by the Gestapo on 16tb November, 1939. The investigation 

lasted until April, 1940. 
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In April, 1940, many police round ups and arrests took place in the region and 
same 500 persons, mainly local intelligentzia, were deported to the concentration 
camps. 

A verdict against Bielicki's group was issued by the Gestapo court of justice at 
Tylża. Bielicki and eleven conspirators were shot on 26th April, 1940. 

Despite the liquidation of the first resistance group and raging terror, as early 
as spring of 1940 two new units were organized in the Suwałki region, headed by 
Stanisław Wydornik (Burza) and Jakub Sliwiński (Sęp). Bath groups included many 
youths and people from differing social levels. They were publishing an underground 
paper "Odrodzenie Narodowe" (National Reconstruction) and collected arms. Through 
Mieczysław Kamiński from Bocianów co-operation was established with the intel
ligence centre of the Soviet Red Aimy in Grodno where to information was sent 
from the Suwałki region. Same contact was also set up with the ResiBtance Move
ment organization in Warsaw. 

The agents of the Gestapo, and among them especially Edward Warakomski 
(Szary P49), lnformed the Nazis in detail about the movements of the Polish under
ground. Both groups were llquidated in May-July, 1941, Over 200 persons were 
arrested łncluding the leadership. After a year investigation carried on at Suwałki 
same Of the arrested were released and some 100 persons sent to a prison. "Neubau'' 
in Królewiec. In February-March, 1943, hearings be!ore the crimłnal section of the 
Nazi court resulted in condemning 15 of the accused to beheading by the guillotine 
and others to long imprisonment. The executions were carried out on Srd and 19th 
May, 1943, in the "Neubau" jail in Królewiec. 

The convicts were permitted to write farewell letters to their families. The let
ters were sent by the Naz.is together with the paraphernalia of the beheaded to which 
were added braits of the executed women. The purpose of such acts was to add to 
the pałn and to terrorize the relations of the convicts. It is worth mentioning that 
then Prosecutor-General of East Prussia, Bringmann, who accused during the trial 
of the members of the Resistance and took special care of the executions is in 1964 
Prosecutor-in-Chief in Kieł in the German Federal Republic. 

The Nazi terror in the Suwałki region was increasing every year. The following 
examples may be quoted: on 29th September, 1943, the Gestapo shot 12 members of 
the underground organization in the woods; on lst April, 1944, 16 members of the 
Resistance were hung in public at Suwałki; on 6th April, 1944, twelve members of 
the secret anti-Nazi organization were shot in the neighbourhood of Krzywe; on 17th 
May, 1944, other twelve persons were hung at Bakałarzewo and twenty one at Berz
niki (18th May, 1944); twenty persons were hung and two women shot at Serwy on 
2nd June, 1944; on 23rd June, 1944 the village of Czerwony Krzyż was pacified; on 
7th August, 1944, thirty-one people were burnt alive or shot, among them many 
children, at Kadaryszki; in the camp for the Soviet prisoners of war in the vicinity 
of Suwałki 46,000 prisoners were murdered during the war. This list of terrorist act
ions is not complete and many other cruelties were committed by the Nazis in the 
Suwałki area. 

In spite of the terror the underground movement was developing. In 1943 were 
organized in the Suwałki region first guerillas of the Home Army (no other military 
organizations existed there) which belonged to the Sth section commanded by Capt
ain Ftaszyński (Zaremba). Among the first organizers of the guerillas was Witold 
Pielecki (Żwirko) who together with his detachment carried out numerous successful 
diversive actions. He was responsible, for example, for blowing out three dams on 
the Augustów Channel, for destrucµon of the military palice station at Krasnopol, 
and for killing Vigura, Nazi executive in the village of Stary FoI..Jark. Pielecki fell 
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in the struggle with the Nazls near Rygo! on 25th AFil, 1944. Of other guerilla de
tachments of the Home Army active in the Suwałki region spec!al mentlon should 
be made of thet commanded by Julian Wierzbicki (Roman) who was killed by the 
Nazis during the defence of a Sovlet Intelligence descent, and of the detachment 
under Albin Drzewicki (Konwa) and Franciszek Gaworowskl (Leśny). The latter 
was shot on the order of the high command of the Home Army In July 1944 on a 
charge of conducting diverslon against the Nazi&, despite the instructions of the 
Home Army commanders who were forbidding the strugle against the enemy. 

In the Augustowska Forest, where the activities of tbe above-rnentioned detach· 
ments of the Home Army were eoncentrated. the commanders of the Pollsh guerillas 
co-operated wlth Sovlet groups under Major Włodzimierz Orłow (Kalinowski) and 
carried out common acttons agalnst the Nazis. 

Besldes, in the Suwałki region were active numerous smaller and larger divera„ 
!on groups of the Home Army which also were responslble for some rnilitary actions. 

One of the heroes Of the milltary action against the Nazls dur!ng the occupation 
was Henryk Merecki from Nlemcowizna who was member of the Resistance Move
ment and then of the guerilla detachment under Żwirko. In struggles with the Nazis 
he was heavily wounded and !hen caugbt by the Gestapo. The partisans managed 
to release blm frorn a German haspital Voluntarlly he undertook to lead to Llthua
nia a Soviet parachute and intelligence descent. In the neighbourhood of Szostaków 
he participated in the activities of the Sovlets. In the autumn of 1944 he undertaok 
to penętrate the region of the Borecka Forest, the background of the 4th Nazi Army 
under General Hossbach. Moved there by the staff of the intelligence of the 3rd 
Whiterussian Front (together with eleven intelligence officers), Merecki with his 
group managed to collect wlthin severa! weeks and under most dlff!cult and danger
OWI condltlons important !nformatlan concernlng the situatlon and defence system 
of General Hossbach's army. The Supreme Sowiet conferred on Me recki an 27th 
Apr!l, 1945, the order of the Red Banner and promoted bim to senior leutenantship 
Alter his return ta the home village he was, tagether with his father, murdered by 
ań underground Polish Nazi organitation on 30th June, 1945. 

The bistory of the Nazi accupation in the Suwalld region was tragic and com
plex. Owing to the Nazi crlmes many peaple lost their llves but, despite all the dlf
flcultles and hardships, the underground rnovement was alive all the time and many 
Nazls were kllled by the Poles. 
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HENRYK MAJECKI 

POWSTANIE WŁADZY LUDOWEJ I WALKA O JEJ UTRWALENIE 
NA TERENIE POWIATU SUWALSKIEGO (1944-1947) 

B03HKltHOBeHMe H8pO.l{HOR BnacTH H !Sop&!Sa 38 ee ynpc>'leHKe HQ TeppH'ropMH 
C)'Ban&�ro noBeTa B 1944-1947 rr. 

The Oriłin of the People's Power and the Struggle for its Consolldation 
in the Suwałki District in the Years 1944-1947 

Latem 1944 r. wojska 3 Frontu Białoruskiego wkroczyły na teren po
wiatu suwalskiego. W dniu 31.VII. wyzwolone zostały Sejny, 2.VIII. -
Puńsk, 4.VIII. - Szypliszki, 23.X. - Suwałki i Wiżajny, a do końca 
1944 r. - prawie cały obszar powiatut. Ludność Suwalszczyzny z entuz
jazmem witała żołnierzy Armii Radzieckiej, widząc w nich swoich wyzwo
licieli. Podstawowym problemem, który stanął wówczas przed społeczeń
stwem powiatu, była organizacja życia gospodarczego i politycmego. Na 
Suwalszczyźnie, podobnie jak i w innych rejonach województwa białostoc
kiego, nie było w okresie okupacji hitlerowskiej konspiracyjnych rad na
rodowych, demokratycznych partii politycznych, oddziałów Armil Ludo
wej. Stąd też władzę ludową budować należało od podstaw. Istniał nato
miast aparat administracyjny, powołany przez delegata okręgowego emi
gracyjnego rządu w Londynie. Istniała również dość silnie rozbudowana 
powiatowa organizacja AK. Z chwilą wyzwolenia powiatu przedstawiciele 
rządu emigracyjnego nie ośmielili się jednak sięgnąć po władzę, wiedząc 
o niepowodzeniu akcji delegata okręgowego w Białymstoku. Interwencja 
zbrojna ze strony organizacji AK była niemożliwa wobec istnienia na te
renie powiatu wojsk radzieckich. 

Ludność powiatu witała gorąco przedstawicieli PKWN, w których 'Yi
działa reprezentantów odradzającej się po wielu latach państwowości pol
skiej. Mimo, że organizacja AK i Okręgowa Delegatura Rządu wzywały 
mieszkańców województwa do bojkotu wszelkich zarządzeń PKWN, lud
ność Suwalszczyzny - podobnie jak i innych powiatów województwa bia
łostockiego - nie posłuchała tych zaleceń, biorąc czynny udział w tworze
niu rad narodowych, MO i organizacji społecznych w myśl zaleceń nowych 

1 „Wojskowy Przegląd Historycmy", nr 2, 1961, Indeks wyzwolenia niektórych 
miejscowości w latach 1944-1945. 

[UTI 
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władz. Wydaje się to dziwne, bo przecież ugrupowania obozu londyńskiego 
przez cały okres okupacji wywierały poważny wpływ na mieszkańców Su
walszczyzny i miały rozbudowaną sieć organizacji terenowych. Wydaje się, 
że entuzjazm pierwszych dni po wyzwoleniu zatarł na pewien czas dzielą
ce społeczeństwo różnice polityczne. Ludność Suwalszczyzny poparła 
PKWN nie tylko dlatego, że reprezentował on obóz postępu i reform spo
łecznych (wydaje się, że w pierwszych dniach po wyzwoleniu znaczna 
część ludzi nie była dokładnie zorientowana, co to jest PKWN i jaki jest 
jego program), ale przede wszystkim dlatego, że reprezentował on nową, 
odrodzoną państwowość niepodległej Polski. 

Już 4.VIII.1944 r. w Puńsku (w 2 dni po wyzwoleniu tej miejscowości} 
żywiołowo, z inicjatywy miejscowej ludności powstał Rejonowy Komitet 
Obywatelski jako „władza wykonawcza i administracyjna dla gminy 
Puńsk". Komitet wypowiedział się po stronie PKWN jako jedynego pra
wowitego rządu Polski. Przejął on majątki poniemieckie, zorganizował Mi
licję Obywatelską oraz zajął się organizacją dostaw dla Armii Radzieckiej. 
Przewodniczącym Komitetu został Edmund P r z y b y  l s k i, b. urzędnik 
starostwa powiatowego w Chełmnie (woj. pomorskie). Równocześnie wyło
niono Gminną Radę.Narodową, w skład której weszło 4 mieszkańców Puń
ska oraz sołtysi należących do gminy gromad•. Właściwa organizacja 
władz terenowych rozpoczęła się jednak z chwilą przybycia pełnomocnika 
Wojewódzkiej Rady Narodowej - Stanisława Ł a p  o t  a, b. członka KPP, 
jednego z organizatorów PPR w Białymstoku. Zastępcą jego został wymie
niony uprzednio E. Przybylski. 6.IX.1944 r. W Sejnach, jako tymczasowej 
siedzibie władz powiatowych, powstał 7-osobowy zespół „Tymczasowej Ra
dy Administracyjnej", spełniającej faktycznie funkcje Urzędu PoWiatowe
go. Przewodniczącym tego organu został S. Łapot, mianowany niebawem 
starostą powiatowym. Przy Urzędzie Powiatowym istniały już referaty: 
Bezpieczeństwa Publicznego, Kamy, Funduszu Ziemi i Aprowizacji3. 

Na dzień 13.IX.1944 r. w wyzwolonej części powiatu istniało już · 

5 gminnych rad narodowych (w skład ich wchodziło 64 radnych) oraz 
Miejska Rada Narodowa w Sejnach (13 radnych)'. Wyboru dokonywano 
na ogólnych zebraniach ludności danych gmin. Równocześnie organizowa
no posterunki MO. 

W nocy z 22 na 23 patdziernika wyzwolone zostało miasto Suwałki. 
Dnia 23.X. o godz. 12,00 przybył do miasta starosta powiatowy S. Łapot 
wraz z całym aparatem administracyjnym, przywożąc ze sobą z Sejn 
znaczne zapasy żywności (około 5000 kg chleba i kaszy), które rozdano 
mieszkańcom Suwałk. W tymże dniu w godzinach popołudniowych odbył 

2 Wojewódzkie Archiwum Pafultwowe, Wydział Samorządowy, p. 43, poz. 23, 
str. !O. 

• Wojewódzkie Archiwum Patistwowe, Wydział Samoi:ządowy, p. 43, poz. 23. 
' Tam.te, Spis 82, nr 29. 
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się wiec z udziałem około 4 tys. mieszkańców Suwałk, na którym starosta 
s. Łapot i wicestarosta E. Przybylski zapoznali zebranych z programem 
PKWN. W imieniu żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy wyzwolili miasto, 
przemawiał kpt. T r  u s  o w. 23.X. w sali kina „Rusałka" odbyło się spot
kanie miejscowej ludności z przedstawicielami PKWN: kpt. S. K a I i
n o w s k i  m i kpt. W. J a g  i e  ł ł ą. Zebranych zapoznano z dziejami Woj
ska Polskiego w ZSRR, z tragedią powstania warszawskiego oraz z całością 
sytuacji politycznej w kraju. Entuzjazm był ogromny. Przemówienia prze
rywano oklaskami i okrzykami na cześć PKWN, Wojska Polskiego i Armii 
Radzieckiej. Każde przemówienie kończyło się odśpiewaniem hymnu pań
stwowego oraz „Roty". 

Bardzo i.Stotnym zagadnieniem było wówczas powołanie do życia partii 
politycznych oraz organizacji społecznych. Prawie równocześnie powstały 
powiatowe organiza:cje PPR i PPS. Organizatorem powiatowej organiza
cji PPR był starosta S. Łapot. Trzon jej stanowili członkowie działającej 
tu przed wojną Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. Na dzień 25. 
X.1944 r. w szeregach PPR znajdowało się 7 ludzi&. 

l.XII.1944 r. ogólne zebranie członków PPR miasta Suwałk wyłoniło 
Powiatowy Komitet PPR w składzie: I sekretarz - Leon B r a c ł a w s k i, 
II sekretarz - Ludwik M u l  a r e n  k o, członkowie: Józef C i c h u  c k  i, 
Aleksander B u r a c z e w s k i, Stanisław Ł a p  o t, Mieczysław G n i a z
d o w s k i, Romuald K u I b a c k i, Antoni K o p r o w s k i i Bolesław 
W r o c ł a w  s k i7• Na dzień 2.XII.1944 r. suwalska organizacja PPR liczy
ła już 60 członków8. 

18.XII.1944 r. powołany został Komitet Gminny PPR w Sejnach. I se
kretarzem KG został Stanisław W e  r s z y ń s k i, II - Feliks K a I
w e j  t. 31.XIl.1944 r. do PPR zgłosiło swój akces dalszych 57 ludzi, wsku
tek czego sejneńska organizacja wzrosła do 68 członków9. Nieco później 
powstały komórki partyjne w Gibach i innych miejscowościach powiatu. 

Prawie równolegle powstaje powiatowa organizacja PPS. 8.XIl.1944 r. 
na ogólnym zebraniu b. członków PPS sprzed wojny wybrany został 5-o8o
bowy Komitet Organizacyjny10: Czołowymi działaczami PPS w owym 

5 Archiwum Zakładu Historii Partii przy KC PZPR (AZHP), sygn. 259/IX-6. 
Sprawozdanie kpt. J a g  i e  ł ł y Władysława i kpt. K a l  i n o w s k i e g o  Stefana 
z podróży służbowej do Suwałk za czas od 25.X. - 3.XI. br. do przewodniczącego 
PKWN ob. O s ó b k i - M or a w s k i e g o. 

8 Składnica Akt Partyjnych KW PZPR w Białymstoku (SAP), Akta Wydziału 
Organizacyjnego KW PPR, Sprawozdanie z dn. 25.X.1944 r. 

7 Kolejnymi pierwszymi sekretarzami KP PPR w Suwałkach w okresie od 
1944-1948 r. byli: Leon B r  a c  ł a w  s k i, Mikołaj K o  w a 1 i Jan M a  z u r  (usta
lono na podstawie akt KP PPR w Suwałkach, SAP). 

• SAP, Akta Wydziału Organizacyjnego KW PPR, Sprawozdanie z dn. 2.XII. 
1944 r. 

1 SAP, Akta KP PPR w Suwałkach. 10 AZHP, Akta Wydziału Ogólna-Organizacyjnego WK PPS w Białymstoku, 
Sprawozdanie z zebrania sekretarzy i przewodniczących KP w dn. 18-19.IX. 
1945. 
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Ryc. 1. L e o n B r a c ł a w s  k i. I sekre
tarz Komitetu Powiatowego PPR w Su

wałkach w latach 1944-1945. 

Ryc. 2. J 6 z e  f C i c h u c k i. Z-ca peł
nomocnika powiatowego do spraw refor

my rolnej. 

okresie byli: Wincenty A n u s z k i  e w  i c z, Stanisław K r  a s  n o ł u c k i
i Wanda R y m  k i e  w i c z11• Pcxl koniec 1944 r. zaczynają się również 
tworzyć pierwsze koła Stronnictwa Ludowego. 

Członkowie PPR, PPS i SL cxlegrali poważną rolę w organizacji władzy 
ludowej i przeprowadzaniu reform społecznych na terenie powiatu. Szcze
gólną rolę cxlegrali oni, a zwłaszcza członkowie PPR i PPS, pcxlczas reali
zacji reformy rolnej . Warunki, w jakich była- ona realizowana, były nieco 
inne niż na pozostałych obszarach województwa. Procent chłopów mało
rolnych był dużo niższy, niż w innych częściach województwa. Przeważały 
gospcxlarstwa średniorolne. Procent gospcxlarstw wymagających upełno
rolnienia (nie licząc niektórych gospcxlarstw średniorolnych chłopów obar
czonych licznymi rcxlzinarni) był dużo niższy (25,9'/o) niż w skali woje
wódzkiej (35,9•/•). 

11 Kolejnymi pierwszymi sekretarzami KP PPS w Suwałkach w okresie 1944-
1948 r. byli: Wanda R y m k i e w i c z, Wincenty A n u s z k i  e w  i c z:, Józef K o
w a l e  w s k i. W skład władz partyjnych PPS w owym czasie m. in. wchodzili : 
Władysław K o  n o p  k a  i Wincenty D u b n  i c k i. SAP, AKTA KP PPS w Suwał
kach.· 
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Zjawisko to ilustruje przytoczona poniżej tabe1a12. 

Stosunek do ogólnej ilości 
zespołów rolnych w % 

Zespoły rolne 

pow. Suwałki I woj. 
Białostockie 

do 2 ha 7,4 8,7 
od 2 - 5 ha 18,5 27,2 
od 5 - 10 ha 32.5 35,3 
od 10 - 15 ha 22,l 14,6 
od 15 - 50 ha 16,l 8,7 
powyżej 50 ha 0,4 0,3 
nieustalono 3,0 4,1 

R a z e m :  100,0 100,0 

Z drugiej strony zapas ziemi, którą można by podzielić między upraw

nionych do korzystania z reformy rolnej, był stosunkowo duży. Ziemię tę 
można by podzielić na 4 podstawowe kategorie1s. Do pierwszej kategorii 
można zaliczyć majątki obszarnicze. Ziemi tej było stosunkowo niedużo14• 
38 majątków obszarniczych, które przechodziły na własność Państwowego 
Funduszu Ziemi, posiadało zaledwie 5490,09 ha ziemilll. Znaczną część tej 
ziemi stanowiły lasy i jeziora. W niektórych majątkach prowadzono wzo
rowo gospodarkę hodowlaną i nasienną, wobec czego nie mogły one ulec 
parcelacji. Do drugiej kategorii należały gospodarstwa osadników niemiec
kich. Gospodarstw takich było w sumie 1341 o ogólnej powierzchni 

1 1  779,76 ha, z czego nieużytków rolnych - 1 135,88 ha18• Gospodarstwa 
te posiadały zabudowania oraz sprzęt gospodarczy, zniszczony jednak czę
ściowo wskutek działań wojennych. Do trzeciej kategorii należały gospo
darstwa Litwinów, którzy w okresie okupacji hitlerowskiej zostali wysied
leni z terenu powiatu. Po wyzwoleniu część tej ludności stopniowo wraca
ła na teren powiatu, chociaż w myśl umów polsko-radzieckich mogła ona 
skorzystać z prawa do repatriacji. Istniały więc trudności w zagospodaro
waniu tej ziemi, ponieważ nie wiadomo było jeszcze w 1944 r., które go-

12 Opracowano na podstawie materiałów II spisu ludności z 1931 r. GUS. Sta
tystyka Polski, Seria C. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. woje
wództwo białostockie, Warszawa 1938, str. 72-87. 

13 Nie wliczając 94 gospodarstw opuszczonych, należących do ludności żydow
skiej, wymordowanej przez okupanta. 

u Odsetek wielkiej własności ziemskiej w stosunku do ogólnej powierzchni 
ziemi wynosił dla woj. białostockiego 12,Wo, gdy dla powiatu suwalskiego wyno
sił - 3,50/o, dla sejneńskiego - 7,50/o. Wielka własność ziemska, Warszawa 1925, 
GUS, str. IX-X. 

15 Składnica Akt Ministerstwa Rolnictwa, Departament Przebudowy Ustroju 
Rolnego, Sygn. 30 1/5, t. II. 

11 Tamże, Sygn. 174/43, Osadnictwo poniemieckie, StaR na dzień 30.VI.1948. 



432 H. MA.TECKI 

spodarstwa przejdą na własność PFZ. Do czwartej kategorii należały go
spodarstwa ludności rosyjskiej. Ilość tych gospodarstw oraz ich obszar był 
jeszcze w 1944 r. nieznany, gdyż nie było wiadomo, jaka część ludności ro
syjskiej skorzysta z prawa repatriacji. 

W 1944 r. można było w zasadzie przystąpić do podziału ziemi obszar
niczej i poniemieckiej. Realizacja reformy rolnej napotkała na wiele róż- . 
nych trudności. Przede wszystkim należy podkreślić trudności natury 
technicznej. Suwalszczyzna w końcu 1944 r. znajdowała się w strefie przy
frontowej. Ludność wielu wiosek była wysiedlona z miejsc swojego za
mieszkania. Znaczna część użytków rolnych była zaminowana, poprzeci
nana okopami itd. Ponadto brak było odpowiedniej ilości mierniczych, 
którzy by dokonali podziału ziemi. Następnie były trudności związane 
z działalnością podziemia reakcyjnego, które prowadziło intensywną pro
pagandę antyuądową w terenie, twierdząc, że reforma rolna jest aktem 
bezprawnym, że sprawa ta została definitywnie załatwiona przez rząd 
emigracyjny i z jej realizacją trzeba poczekać do jego powrotu. Będzie to 
prawdziwa reforma rolna, która da chłopu ziemię, bo ta, którą przeprowa
dza PKWN, w istocie rzeczy stanowi wstęp do powszechnej i przymusowej 
kolektywizacji17. Twierdzenia te znajdowały posłuch wśród pewnych 
warstw ludności wiejskiej, która w poważnej swej części mało orientowa
ła się w zagadnieniach politycznych. Stąd też obok problemu technicznego 
podziału ziemi wypłynęło zagadnienie przeprowadzenia szerokiej akcji 
wyjaśniającej na wsi. 

Były wreszcie trudności innego już charakteru, dotyczące parcelacji 
ziemi obszarniczej. Trudności te wynikły szczególnie ze strony służby fol
warcznej, chłopów bezrolnych i tych, których gospodarstwa uległy znisz
czeniu podczas działań wojennych. Ludzie ci skłonni byli przejąć raczej 
gospodarstwa poniemieckie z zabudowaniami i sprzętem gospodarczym, 
niż otrzymać samą tylko działkę z ziemi obszarniczej . Stąd też wynikały 
pewne trudności z obsadzaniem działek z rozparcelowanych majątków ob
szarniczych. 

Realizacja reformy rolnej na terenie powiatu suwalskiego rozpoczęła 
się nieco później ze względu na to, że powiat suwalski został wyzwolony 
później niż inne powiaty województwa. Kierownictwo techniczne nad 
przejmowaniem majątków obszarniczych i poniemieckich oraz ich po
działem przejął powstały 27.X.1944 r. Powiatowy Urząd Ziemski18. Nad
zór nad całością prac objął pełnomocnik powiatowy do spraw reformy 
rolnej oraz pełnomocnicy gminni. Do prac związanych z podziałem ziemi 
obszarniczej zmobilizowany został aktyw społeczny powiatu: członkowie 

1' Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sygn. 571, Materiał Propa
gandowy Biura Informacji i Propagandy Białostockiego Okręgu AK z dn. 30.X. 
1944. 

11 „Rzeczpospolita'', rok I, nr 108, 21.XI.1944. Jak przebiega reforma rolna w woj. 
białostockim (Wywiad z dr Jerzym S z t a c h  e 1 s k i  m). 
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Ryc. 3. Protokół z zebrania członków PPR miasta Suwałk powiatu 
w dniu 1.XII.1944 r. 
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PPR, PPS i SL oraz ZZ. Pełnomocnikiem powiatowym został członek 
PPR - Antoni Koprowski, zaś jego zastępcami : Józef Cichucki i K i
j e w  s k i. Aktywny udział w pracach związanych z realizacją reformy 
rolnej wzięli między innymi Wincenty D u b n i c k i, Wincenty 
Anuszkiewicz, Wacław K a r c  z e  w s k i, Jan S a w i c k i  i Piotr 

28 
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S z u k a j  tie. Akcja parcelacji majątków obszarniczych zakończyła się 
w pierwszych miesiącach 1945 r. W późniejszym. okresie dokonano jeszcze 

pewnych poprawek. Bilans parcelacji majątków obszarniczych przedsta
wia przytoczona niżej tablica20. 

Lp. 1 Otrzymali ziemię 

l Służ.ba folwarczna 
2 Bezrolni 
3 Karłowaci (do 2 ha) 
4 Małorolni (od 2-5 ha) 
5 Sredniorolni (od 5--10 ha) 
6 Nieobsadzone działki 

R a z e m :  

Liczba 
działek 

85 

134 

55 

132 

73 

7 

486 

I Liczba ha 

607,21 

824,76 

278,11 

479,24 

195,94 

44,30 

2427,56 

W sumie 486 rodzin chłopskich otrzymało ziemię. Powstało 229 nowych 

gospodarstw rolnych. Upełnorolniono 250 gospodarstw chłopów małorol

nych oraz średniorolnych, obarczonych licznymi rodzinami. Do 1949 r. 7 
działek o powierzchni 44,30 ha nie zostało jeszcze obsadzonych. Spod par

celacji wyłączone zostały lasy, wody oraz ziemie przeznaczone na gospo
darkę nasienną i hodowlaną. Podjęto decyzję w sprawie pnejęcia na rzecz 

Państwowych Nieruchomości Ziemskich w całości następujących mająt
ków: Sejny, Kleszczówek, Szejpiszki, Dowiaciszki i Hutat1. Nieco później 

wskutek żądań 35 rolników wsi Mała Huta, posiadających działki wielko
ści od 0,65 do 2,60 ha, obarczonych ponadto licznymi rodzinami, Woje

wódzki Urząd Ziemski w Białymstoku postanowił zmienić swą poprzednią 

decyzję. Majątek Huta uległ parcelacji22. 
W 1945 r. część aktywu społecznego oraz mierniczych z powiatu su

walskiego została skierowana do pracy nad realizacją reformy rolnej w są

siednim powiecie augustowskim, wyzwolonym wówczas przez Armię Ra
dziecką. Pełnomocnikiem powiatowym do spraw reformy rolnej na tere

nie pow. Augustów mianowany został mieszkaniec Suwałk - Wincenty 
Anuszkiewicz. Prawie równolegle z podziałem majątków obszarniczych 

odbywało się przejmowanie i podział ziemi gospodarstw poniemieckich, 

19 Składnica Akt Partyjnych KW PZPR w Białymstoku, Akta Wydziału Rolnego 
KW PPR. 

zo Składnica Akt Ministerstwa Rolnictwa, Departament Przebudowy ustroju rol
nego, Sygn. 30, 1/5, t. II. 

21 Składnica Akt Ministerstwa Rolnictwa, 'Departament Urządzeń Rolnych, Sygn. 
40/5. Wniosek WUZ z dn. 14.III.1945 r. w sprawie wyłączenie spod parcelacji nie
których majątków ziemskich. 

12 Tamże, Pismo w sprawie podanie rolników wsi Mała Huta z dn. 28.III.1945 
(Wniosek WUZ zaakceptowany został przez ministra rolnictwa i reform rolnych dn. 
18.IV.1945). 
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a w późniejszym okresie czasu - również gospodarstw Litwinów i Rosjan, 
repatriowanych do ZSRR. 

Bilans tego podziału ilustruje niżej pl'zytoczona tabela:ts. 

Gospodarstwa 

Lp. 
Sposób podziału 

po nie- I porosyj- I po lit ew- I przejętych gospodarstw 
mieckie skie skie 

razem 

1 Grunty przejęte przez PFZ 

a) liczba gosPOdarstw 1 341 1 080 532 2 963 
b) obszar w ha 11 779,76 7 235,03 3 631,13 22 645,92 

2 Grunty rozdysponowane 
w ha 9 122,27 874,24 209,54 10 206,06 

1. Grunty przejęte przez 
Państwowe Nierucho-
mości Ziemskie w ha 

- 397,83 209,54 607,37 

2. Grunty przejęte przez 
rolników w ha 9 122,27 476,42 - 959,69 

a) now� gospodarstwa 
powstałe na przeję-
tych gruntach 

liczba 'i54 30 - 784 

obszar w ha 5 428,00 295,81 - 5 723,81 

b) upełnorolnienie 
liczba gosPOd. 878 31 - 909 
obszar w ha 3 634,27 180,61 - 3 874,88 

3 Nie rozdysponowano w ha 2 657,43 6 360,78 3 421,59 12 439,87 

Proces zagospodarowania przejętych na rzecz PFZ gruntów nie zakoń
czył się szybko. Znaczna część gruntów, szczególnie z gospodarstw poll
tewskich i porosyjskich, nie została rozdysponowana jeszcze do 1949 roku. 
Związane to było w dużym stopniu z rozwijającą się akcją osiedleńc7Jl na 
Ziemiach Odzyskanych, szczególnie w sąsiednim Okręgu Mazurskim, gdzie 
zaczęli przesiedlać się między innymi, rolnicy których gospodarstwa uleg
ły zniszczeniu podczas wojny. Reforma rolna wywarła poważny wpływ na 
strukturę gospodarstw rolnych Suwals7.ezyzny. Poważnie zmalała liczba 
gospodarstw małorolnych, wzrosła natomiast liczba gospodarstw średnio
rolnych. Reforma rolna położyła kres pozostałości feudalizmu na wsi przez 
likwidację własności obszarniczej. W toku realizacji reformy rolnej zaczę
ły powstawać na wsi pierwsze komórki PPR i Stronnictwa Ludowego oraz 
Związku Samopomocy Chłopskiej. 

Utrwalanie się władzy ludowej oraz realizacja reformy rolnej prze-

:is Składnica Akt Ministerstwa Rolnictwa, Departament Przebudowy Ustroju 
Rolnego, Sygn. 174160, Gospodarstwa politewskie, stan na dziefl 24.XII.1949 oraz 
sygn. 174143, Osadnictwo poniemieckie, stan na dzień 30.VI.1948. 

28• 
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biegały w niezwykle trudnych warunkach. V( 1945 r. Suwalszczyzna znaj
dowała się w strefie przyfrontowej. Część jej obszaru była jeszcze okupo
wana przez Niemców, z innych terenów ludność była ewakuowana. Zmie
niała się ciągle linia frontu, powodując ewakuacje nowych wiosek. Powo
dowało to trudności z wyżywieniem tych ludzi oraz ich zakwaterowaniem. 
Wreszcie pozostawał problem zaopatrzenia wojska i ludności miejskiej, 
a wiele wiosek było zniszczonych i nie wszyscy gospodarze mogli wywią
zać się ze świadczeń rzeczowych. 

Poważnym zadaniem była sprawa dalszego umocnienia aparatu władzy 
ludowej. W rezultacie styczniowej ofensywy wojsk radzieckich �Tant prze
sunął się daleko na zachód. Powstały więc warunki do organizacji władzy 
ludowej w tych miejscowościach, które jeszcze w 1944 r. były okupowane 
przez Niemców bądź znajdowały się w strefie działań wojennych. W pierw
szych miesiącach 1945 r. we v1rszystkich gminach powiatu istniały rady na
rodowe. 25.I.45 r. powstała Powiatowa Rada Narodowa w Suwałkach2<. 

Nie mniej ważnym zadaniem była organizacja życia gospodarczego 
i kulturalnego powiatu. Wprawdzie miasto Suwałki poniosło stosunkowo 
nieduże straty wskutek działań wojennych (5°/• powierzchni mieszkanio
wej) wg danych Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego przy 
Prezydium WRN w Białymstoku". Zniszczeniu uległy, między innymi 
elektrownia, budynek magistratu, dwa kośeioły i kilka innych budyn
ków'". Dużo większe straty poniosło miasto Sejny (31,7% ogólnej po
"'-ierzchni mieszkaniowej21). Zniszczony został tartak w Płocicznie. 9 wsi 
uległo kompletnemu zniszczeniu, inne poniosły mniejsze straty"'. Były 
to straty nieduże w porównaniu z innymi rejonami Białostocczyzny. Trze
ba było w szybkim tempie likwidować· ślady wojny. Na wezwanie sta
rosty powiatowego do pracy przy odbudowie kolei w Suwałkach zgłosiło 
się 150 łudzi". Na początku grudnia 1944 r. pracowały już następujące 
zakłady: tartak, garbarnia, browar, elektrownia i 4 młyny"O. 

Przystąpiono również do pracy nad organizacją szkolnictwa podstawo
wego i średniego. Na dzień 3.XI.1944 r. na terenie powiatu pracowało już 
1 9  szkół podstawowych, gimnazjum i liceum w Sejnach oraz dwa przed-

24 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta WRN, Wydział 
Samorządowy, p. 43, str. 97. 

2ij E. B a k u n, A. B a r w i j u k  l A. S z y s z k o w s k a, Województwo biało
stockie. Warszawa 1961, str. 100. 

26 AZHP, Wydz. Organizacyjny KC PPR, Syg. 295/!X-6. Sprawozdanie kpt. J a
g i e ł ł y Władysława. ... 

27 E. B a k u n, A. B a :r w i j u k  i A. S z y s z k o w s k a, Województwo biało
stockie, Warszav.�a 1961, str. 100. 

ze Składnica Akt Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białymstoku, Akta Wy
działu Rolnego KW PPR. 

" AZHP, Wydz. Organizacyjny KC PPR, Sygn. 295/IX-6, Sprawozdanie kpt. 
J a g i e ł l y  Władysława ... 

SG Woj, Archiwum Państwowe, Wydział Samorządowy Wojewódzkiej Rady Na
rodowej, t. 13, str, 5, 
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szkola. W trakcie organizacji znajdowało się 47 szkół podstawowych i 3 
średnie31. 

Realizacja wszystkich tych przemian postępowała w toku ostrej walki 
politycznej z elementami reakcyjnymi. Elementy te znajdowały oparcie 
w nielegalnej organizacji AK. Organizacja ta prowadziła intensywną dzia
łalność propagandową, szkalując wszelkie poczynania władzy ludowej 
i wzywając ludność do oporu w wykonywaniu jej zarządzeń. Posiadała 
ona pewne wpływy, szczególnie wśród ludności wiejskiej, zdohyte jeszcze 
w okresie okupacji hitlerowskiej. Na czele suwalskiej organizacji AK sta
ła Komenda Obwodu. Komendantem obwodowym AK był Mieczysław 
O s t r o w s k i  („Kropidło") , zastępcami zaś jego: Piotr K l o c z  k o, 
(„Strug") i Franciszek N i e d ź w i e d z k i („Derkacz")32. Organizacja su
walska AK miała liczne komórki w terenie, zorganizowane w sposób woj
skowy, oraz około 400 jednostek broni". W 1944 r. działalność jej ograni- · 
czała się głównie do propagandy antyrządowej oraz zbierania informacji .· 

o poczynaniach władzy ludowej i ludziach, którzy jej sprzyjali. W stycz
niu 1945 r., kiedy linia frontu przesunęła się na zachód i wraz z nią wojska 
stacjonujące na terenie powiatu, organizacja AK przystąpiła do realizacji 
szeroko zakrojonej akcji terrorystycznej. Ofiarami mordów padali akty
wiści PPR, funkcjonariusze MO, a nawet ludzi.e podejrzewani tylko 
o sprzyjanie władzy ludowej. Zdarzały się wypadki rozbrojenia załogi po
sterunków MO. Między innymi w maju 1945 r. rozbrojono załogę poste
runku MO w Wiżajnach34. 

19.I.1945 r. gen. L. O k  u 1 i c k  i wydał rozkaz o rozwiązaniu AK. Na 
miejsce AK powołana została organizacja NIE (Niepodległość), przekształ
cona później w Delegaturę Sił Zbrojnych. Na terenie woj. białostockiego 
rozkazem komendanta okręgowego AK 1Nładysława L i n i a r s k i e g o 
(„Mścisław") z dn. 15.II.1945 r. - białostocka organizacja AK zmieniła 
swoją nazwę na OAK - Obywatelska Armia Krajowa (obok tej nazwy 
używano również innej AKO Armia Krajowa Obywateli)OS. Komendant 
okręgowy otrzymał nazwę przewodnika okręgowego, komendanci obwo
dowi - przewodników obwodowych, l;:omendanci batalionów - przewod
ników gminnych. Poza zmianą nazw nie nastąpiły jakieś powaźniejsze 
zmiany w organizacji AK. 

Władza ludowa pragnęła położyć kres bratobójczej walce. Obwieszcze
nie o amnestii, wydane przez Rząd Tymczasowy RP w dniu 1 .VI.1 945 r„ 

" AZHP, Wydział organizacyjny KC PPR, Sygn. 295/JX-6, Sprawozdanie kpt. 
J a g i e ł ł y Władysława.„ 

3.a Archiwum Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wydział Karny, Sygn, 614/46, 
Sprawa Aleksandra R y b  n i k a  i innych. 

33 Tamże. 
"' Archiwum Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wydział Karny, Sygn. 944150, 

Sprawa Kazimierza B a r t  n i k a. 
� Archiwum Są.du Woje,vódzkiego dla miasta Stołecznego Wąrszawa; Wydział 

Karny, Sygn. 61/46, Sprawa Władysława L ! n i a r s k i  e g o, str. 19. 
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stwarzało dla członków nielegalnych organizacji możliwość . zerwania 
z przeszłością i wzięcia udziału razem z całym społeczeństwem w budowie 
lepszej przyszłości. Kiero\\mictwo OAK nie zamierzało jednak przerwać 
swego działania. Dlatego też w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom 
pracy trzeba było położyć kres zbrodniczej działalności organizacji OAK. 
Walka przeciwko oddziałom zbrojnym OAK rozpoczęła się w czerwcu 
1945 r. Na terenie powiatu suwalskiego walkę tę prowadzili żołnierze 11 
pułku Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego'•. Do oddziałów wojskowych 
dołączone były grupy aktywistów społecznych - cZłonków PPR i PPS, 
którzy prowadzili akcję uświadamiającą wśród ludności wiejskiej, infor
mując ją o prawdziwych celach organizacji podziemia reakcyjnego. Na 
terenie pow. suwalskiego organizacje PPR i PPS wydelegowały swych ak
tywistów do składu brygad agitacyjnych. W skład brygad weszło między 
.innymi 17 członków P'.PS z Suwałk". · 

W toku realizacji reform społecznych i walki politycznej o zwycięstwo 
sił demokratycznych następował wzrost autorytetu władzy ludowej oraz 
partii, stanowiących jej bazę polityczną. Rosła liczba członków PPR i PPS. 
Suwalska organizacja PPR zwiększyła swoje szeregi z 60 członków na 
dzień 2.XI.1944 r. do 352 na dzień 30.VI.1945 r.38• Liczba członków PPS 
w tym samym mniej więcej okresie czasu wzrosła do 32739• 

Latem 1945 r. nastąpiło zaostrzenie się walki politycznej na terenie ca
łego kraju. Zjawisko to spowodowały nowe momenty w sytuacji we
wnętrznej i międzynarodowej Polski. 28 czerwca 1945 r. powołany został 
Rząd Jedności Narodowej, w skład którego wszedł między innymi b. pre
mier emigracyjnego rządu polskiego w Londynie Stanisław M i k o ł a j
e z y k. Wchodząc w skład rządu, St. Mikołajczyk i jego towarzysze zobo
wiązali się lojalnie współpracować z całym obozem demokratycznym, 
przyjmując jako podstawę Manifest PKWN. Niestety, umowa ta nie zo
stała dotrzymana. St. Mikołajczyk dokonał rozłamu· w ruchu ludowym, 
tworząc nową partię polityczną - Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), 
które niebawem stało się ośrodkiem opozycji antyrządowej. 

Przyjazd St. Mikołajczyka do kraju i stworzenie przezeń partii opo
zycyjnej zaktywizowało zgrupowania reakcyjne w Polsee. Uważały one, 
że PSL będzie tą siłą, która umożliwi reakcji powrót do władzy. Powołane 
na miejscu rozwiązanej Delegatury Sił Zbrojnych (b. AK) Zrzeszenie 
„Wolność i Niepodległość" (WIN) za jedno z podstawowych swych zadań 
uważało udzielanie wszechstronnej pomocy PSL. Wytyczne kierownictwa 

"' Składnica Akt Partyjnych KW PZPR w Białymstol<u, Akta kierownictwa KW, 
Protokół posiedzenia Egzekutywy KW PPR z dn. 16.VI.1945. 

37 Tamże. 
38 Tamże. Akta Wydziału Organizacyjnego KW PPR. Ustalono na podstawie 

miesięcznych ankiet sprawozdawczo-statystycznych Wydziału Organizacyjnego KW 
PPR. 

" AZHP, Akta KW PPS w Białymstoku, Sprawozdanie KW .PPS z dn. 5.V. 
1945 r. 

· 
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wojewódzkiego Zrzeszenia WIN w Białymstoku podkreślały konieczność 
udzielania pomocy PSL, i to nie tylko pomocy politycznej, ale również 
w zakresie rozwoju organizacyjnego tej partii••. W Suwałkach w paździer
niku 1945 r. elementom promikołajczykowskim udało się dokonać rozłamu 
w Zarządzie Powiatowym SL oraz opanować część kół terenowych tej par
tii. Ukonstytuowany został Zarząd Powiatowy PSL z Adamem O r  c h o  w
s k i m jako prezesem oraz Aleksandrem P u t  r ą jako wiceprezesem. 

Wykorzystując nastroje niezadowolenia z sytuacji gospodarczej, która 
wówczas panowała w kraju, PSL zdobyła sobie znaczne wpływy na wsi 
suwalskiej. Sytuacja gospodarcza w kraju nie przedstawiała się najlepiej . 
Przemysł w znacznym stopniu był zniszczony. Nie mógł on zaopatrzyć lud
ności w niezbędne artykuły. Istniały pewne trudności w otrzymaniu mate
riałów budowlanych, bardzo istotnych dla wsi, która poważnie ucierpiała 
wskutek wojny. Obowiązkowe dostawy były ciężkim brzemieniem, szcze
gólnie dla biedniejszej części rolników. Przed takimi problemami musiałby 
stanąć każdy rząd, jaki istniał w Polsce, niezależnie od jego charakteru po
litycznego, i podobnie by je rozwiązywał. Nie wszyscy jednak to rozumieli. 
Nastroje te wykorzystało PSL, wysuwając wizję ewentualnego zwycięstwa 
w wyborach i objęcie rządów _przez· to stronnictwo oraz rzekomej . szybkiej 
zmiany sytuacji gospodarczej. Z pomocą PSL pośpieszyła nielegalna orga
nizacja WiN, wzywając swych członków do poparcia PSL. 

PSL na Suwalszczyźnie szybko rozwinęło się organizacyjnie, tak że 
stało się jedną-z najsilniejszych organizacji w województwie białostockim. 
Wkrótce też przejawiła się opożycyjna działalność PSL na terenie powia
tu. 17.III.1946 r. na zjeździe powiatowym PSL w Suwałkach niektórzy de
legaci wypowiedzieli się przeciwko obowiązkowym dostawom dla pań
stwa i nikt z zebranych nie wystąpił przeciw tym nieodpowiedzialnym 
i nieobywatelskim oświadczeniom41• 

Aresztowanie w końcu 1945 roku czołowego aktywu powiatowego 
Zrzeszenia WiN na czele z jego prezesem :Mieczysławem Ostrowskim 
(„Kropidło") wykazało, że wielu członków WiN-u ma legitymacje PSL42• 
Świadczyło to o daleko idących powiązaniach między tymi organizacjami. 
28.V.1946 r. star9sta suwalski wydał zarządzenie o zawieszeniu działal
ności PSL na terenie powiatu. Równolegle z działalnością opozycyjną PSL 
występowała akcja zbrojna bojówek WiN-u - „Rębacza", „Młotka", „Bęb
na", „Cyklona" i innych. 19.VI.1945 r. zamordowany zastał członek 
PPR - Edward J u s z k i e w i c z, 15.XII.1945 r. popełniono kilka mor
dów w okolicach Gib. Dnia 5.XII. uprowadzony został członek Komitetu 

40 Archiwum Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wydział Karny, Sygn. 614/46, 
Spr a wa Aleksandra R y b n i k a i innych. 

41 Woj. Archiwum Państwowe, Akta WRN, Protokół posiedzenia WRN z dn. 
4.IV.1946 r. Memoriał dotyczący działalności PSL na terenie województwa. 

42 Al-chiwum_ Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wydział Karny, Sygn. 614/46, 
Sprawa Aleksandra R y b n i k a  i innych. 
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Ryc. 4. S u  w a ł k i. Fragment pachodu 1 Maja 1945 r. w Suwałkach. 

Gminnego PPR w Sejnach - Walerian J a  w o r  o w s k i  i więcej już nie 
wrócił. Są to tylko przykłady. 

Sytuacja polityczna na terenie powiatu uległa znacznemu zaostrze
niu w związku z przygotowaniami do głosowania ludowego. Demo�ra
tyczne partie polityczne wezwały obywateli do trzykrotnej pozytywnej 
odpowiedzi na pytania referendum. PSL stanęła na stanowisku, że należy 
dać odpowiedź negatywną na pierwsze pytanie referendum (problem znie
sienia Senatu). Zrzeszenie WiN wzywało obywateli do negatywnej od
powiedzi na dwa pierwsze pytania referendum (problem istnienia Se
natu oraz reform społecznych). Demokratyczne partie polityczne rozpo

częły akcję propagandową wokół pytań referendum. Zorganizowane zo
stały grupy agitacyjne, utworzone z aktywistów PPR, PPS oraz ZZ. 
Organizowano wiece i zebrania. Równolegle oddziały 57 pułku WP pro
wadziły intensywne działania przeciwko uzbrojonym grupom WiN-u. 
Szczególną uwagę zwracano na rejony o najbardziej zagrożonym bezpie
czeństwie, tj. okolice Sejn, Gib i Filipowa. Organem koordynującym dzia
łalność oddziałów WP, MO, ORMO· oraz Urzędu Bezpieczeństwa Publicz
nego był wyłoniony 19.VI.46 r. Powiatowy Sztab Bezpieczeństwa43• 

Wyniki referendum ludowego dowiodły, że podstawowa część społe
czeństwa Suwalszczyzny wypowiedziała się po stronie władzy ludowej . 
Na 32 273 głosy ważne, oddane w trakcie głosowania, 21 749 (67,3'/o) za-

43 Archiwum Min. Spraw Wewnętrznych, Sprawozdanie Woj. Urzędu Bezp. Publ. 
za okres od l-10.Vl.1946 r. 
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wierało trzykrotną pozytywną odpowiedź44. Referendum ludowe było 
rezultatem nie tylko konkretnej pracy politycznej aktywu społecznego 
powiatu oraz dobrego przygotowania organizacyjnego głosowania. Było 
ono także rezultatem zmian politycznych, które wówczas zarysowały się 
w kraju. Nastąpiła częściowa poprawa sytuacji gospodarczej, wzrosła wy
dajność pracy. W 1946 r. można było już zlikwidować obowiązkowe do
stawy i przejść do wolnorynkowej wymiany towarów. Ludność coraz 
bardziej przekonywała się o słuszności polityki władzy ludowej. Referen
dum ludowe było próbą sił między blokiem stronnictw demokratycznych 
a PSL i popierającymi tę partię ugrupowaniami reakcyjnymi. Z próby 
tej obóz demokracji wyszedł zwycięsko. Nastąpiło dalsze umocnienie się 
władzy ludowej. 

Poważnie wzrosły szeregi partii bloku demokratycznego. W okresie 
od 1.VII.1S45 r. do 30.Vl.1946 r. szeregi powiatowej organizacji PPR 
wzrosły z 352 do 461 członkówfS. W tym samym okresie czasu liczba 
członków PPS wzrosła do około 370'8• Znacznie zaktywizowało swoją 
działalność Stronnictwo Ludowe. Partie bloku demokratycznego zajmo
wały dominującą pozycję w życiu politycznym powiatu. Wszystkie po
ważniejsze stanowiska w administracji państwowej i samorządzie tere
nowym zajmowali członkowie partii demokratycznych. Stanowisko sta
rosty powiatowego zajmował w tym czasie członek PPR - Wacław 
K r  a ś k o  41• Na 41 członków Powiatowej Rady Narodowej - 8 należało 
do PPR, 7 do PPS, 4 do SL, 9 do SD, 5 do PSL, 10  - bezpartyjnych48• 
Najsilniejszą 1 najbardziej aktywną siłę polityczną reprezentowała bez
sprzecznie powiatowa organizacja PPR. 

Dalsze umocnienie władzy ludowej przychodziło w trakcie mobilizacji 
mas do przeprowadzenia zwycięskich wyborów do Sejmu Ustawodaw
czego. W wyborach tych - podobnie, jak i podczas referendum - partie 
demokratyczne postanowiły wystąpić ze wspólnym programem ·i wspólną 
listą wyborczą. Inne stanowisko zajęło PSL, które swoje wejście do 
bloku stronnictw demokratycznych · uzależniło od uzyskania 75•/• man
datów w przyszłym Sejmie, co było nie do przyjęcia przez obóz demo
kracji. Wobec powyższego stronnictwo Mikołajczyka postanowiło wystąpić 
z oddzielną listą wyborczą. Kierownictwo nielegalnej organizacji WiN 

44 „Jedność Narodowa", nr 103 (194) z 6.VII.1946. 
45 Składnica Akt Partyjnych KW PZPR w Białymstoku, Akta Wydziału Orga

nizacyjnego KW PPR. Miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne za okres 
1.VIl.1945 - 30.VI.1946. 

" Wg danych II konferencji wojewódzkiej PPS na terenie pow. suwalskiego 
było 367 członków PPS (17.IV.1945). Składnica Akt Partyjnych KW PZPR w Bia
łymstoku, Akta KW PPS. 

n W. K r  a ś k o  w dniu 22.II.1945 r. objął stanowisko Po S. Ł a p  o c i e, po 
W: Kraśce pelnił tę funkcję członek SD - Feliks M a  n c e  w i c z, po nim zaś 
od 1947 do 1949 r. czl. PPR (PZPR) - Henryk M a t e  j c z y k. 

•• Woj. Archiwum Państwowe, Akta WRN, Wydział Samorządowy, Spis BO, 
poz. 93, str. 76-77. 
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wezwało swych członków do głosowania na listy PSL. Społeczeństwo Su
walszczyzny na wiecach i zebraniach wypoWiadało się za wspólnym blo
kiem wyborczym. Zupełnie inne stanowisko zajęła organizacja PSL. 
Przedstawiciel tej organizacji - Aleksander P u t r a na posiedzeniu 
Powiatowej Rady Narodowej w dniu 22.VII.1946 r. z uporem bronił po
zycji Mikołajczyka, twierdząc, że „żądanie 75'/• mandatów nie jest wy
górowane", gdyż PSL reprezentuje masy ludowe, a masy ludowe są rze
komo za PSL. Członkowie stronnictw demokratycznych obecni na zebra
niu poddali takie poglądy ostrej krytyce. PRN większością 21 głosów 
przeciwko 12 przy 6 wstrzymujących się postanowiło wypowiedzieć się 
za programem stronnictw bloku demokratycznego49• 

Aktyw społeczny Suwalszczyzny wziął aktywny udział w pracach 
związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu. Organizacje PPR, PPS, 
SL i so110 delegowały swych członków do składu agitacyjnych brygad 
wyborczych. Ogółem brygad takich powstało 12 z udziałem 60 osób, w tym 
25 członków PPR, 15 - PPS, 10 - SL, 8 - SD oraz 2 bezpartyjnych -
członków zzs1• Całością prac kierował Powiatowy Komitet Wyborczy, 
w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich partii bloku demokr.a
tycznego. Akcja propagandowa spotkała się z silnym przeciwdziałaniem 
podziemia reakcyjnego. Bojówki WiN-u rozwinęły akcję terrorystyczną 
o niespotykanych dotychczas rozmiarach. 2.IX.1946 roku giną aktywiści 
PPR z Filipowa: Ksawery B o g d a n i Bolesław C h a  n d o  s z k  o, 
4.XIl.46 r. banda „Bębna" (Kazimierz K o  w a 1 e w  s k i) zamordowała 
sekretarza Komitetu Gminnego PPR w Sejnach ....:. Feliksa K a l w e j t a. 
13.XIl.1946 r. między Rogożajnami.i Wiżajnami zamordowano w bestialski 
sposób sekretarza Komitetu Miejskiego PPS - Henryka N e i s s e r a. 
Rozbito w owym czasie kilka posterunków MO. 

Sytuacja polityczna w kraju układała się jednak coraz bardziej ko
rzystnie dla władzy ludowej. Nie ziściły się rachuby reakcji na inter
wencję mocarstw zachodnich w sprawy wewnętrzne Polski. Poprawa sy
tuacji gospodarczej w kraju, lepsze zaopatrzenie ludności w artykuły 
pierwszej potrzeby, wzrost płac realnych robotników, wprowadzenie 
46-godzinnego tygodnia pracy - wpłynęły niewątpliwie na zmianę na
strojów ludności. W takiej sytuacji organizacje nielegalne postawą anty
rządową izolowały się od podstawowych mas ludności, której odpowiadał 
program władzy ludowej. Terror stosowany przez bojówki WiN-u na 

41 Woj. Archiwum Państwowe, Akta WRN, Wydział Samorządowy, poz. 167, 
str. 163. 

50 SD powstało w Suwałkach 13.X.1945. Przewodniczącymi Powiatowego Ko
mitetu SD byli: Leon A d  a m  o w s  k i (1945-1946) oraz Józef B a l  i c k i. W mo
mencie powstania SD liczyła 36 członków. Składnica Akt KW SD w Białym
stoku. 

51 Składnica Akt Partyjnych KW PZPR w Białymstoku, Akta Kierownictwa 
KW PPR. Protokół z posiedzenia Egzekutywy KW z 15.XI.1946. 
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Ryc. 5. H e  n r y  k N e  i s  s e r  - Se
kretarz Komitetu Miejskiego PPS 
w Suwałkach, zamordowany skrytobój
czo pod Wiżajnami. Fotografia wcześ-
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terenie powiatu niewiele pomógł reakcji. 19.1.1947 roku mieszkańcy Su
walszczyzny oddali swe głosy do urn wyborczych. Wyniki głosowania były 
następujące: ilość osób uprawnionych do głosowania - 36 543, ilość gło
sów oddanych ważnych - 33 720, na listę Bloku Demokratycznego padło 
27 614 głosów (821/o), na listę PSL - 4128, a na listę PSL „Nowe Wyzwo
lenie" - 1385 głos6w52. Zwycięstwo sił demokracji było zupełne. Człon
kowie WiN-u, widząc bezowocność swej działalności, postanowili sko
rzystać z prawa amnestii. Wpłynęło to poważnie na poprawę 'stanu bez
pieczeństwa w terenie. Wprawdzie działały jeszcze przez dłuższy okres 
czasu na terenie powiatu bandy „Bladego" i „Burdyna", działalność ich 
była jednak ograniczona, sprowadzała się głównie do aktów terroru in
dywidualnego i napadów rabunkowych. Czynami tymi bandy izolowały 
się całkowicie od mieszkańców powiatu. 

Stabilizacja życia politycznego stworzyła lepsze warunki dla rozwoju 
gospodarczego powiatu. Na terenie wsi trwała akcja odbudowy zniszczo
nych gospodarstw oraz zagospodarowania użytków rolnych. Ponieważ 
powiat suwalski nie miał żadnych większych zakładów przemysłowych, 
część ludności mogła znaleźć pracę na terenie Ziem Odzyskanych, a szcze
gólnie w sąsiednich powiatach: ełckim, oleckim i gołdapskim. Ogółem 

52 AZHP, Wydz. Organizacyjny, Sygn. 295/IX-76. 1947. 
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od rozpoczęcia akcji osiedleńczej do l.VI.1947 r. przesiedliło się na Ziemie 
Odzyskane 21 227 osób (około 20% ludności powiatu), z ezego mieszkańców 
wsi - 17 382; mieszkańców miast - 3845"". 

K P A T K O E  C O ,!I E P :lK A H J1 E  

CYBaJIKCKJłtł IIOBeT 6bIJI OCB06o��ł ÓT rHTJieposcKOli OKeyrrau;vn1 BO BTOpQ:tł 
IlOJIOBIDie 1944 rof{a. 0CHOBHID':1: npo6JiatO:ti:, KOTOpaR CTaJia 't'Or,n;a nepef\ o6Lqec'I'BOM, 

STO ÓbIJia opraHK3aizyUJ X03Jti'łCTBemro:tł J1 IlOJJJfTJfqeC.KOt!: J'Kll3Hfi. l1B�tta TYJEy n 3TOM 
OTHOIIICHID1 n;pOHBHJil1: npe;n;CTantt.TeJTH BoeBo;n;CKoro Hapo,n:Horci CoBeTa B BeaoCToKe 
c c. JianoTOM BO rJiaae, ITpH co;n;eHCTBHJł MCCTHOI'O o6w;ecTBCf{H:0.PO aKTHBa. B KOHU;e 
1944 .ro;n;a H B na"laJie 1945 ro71:a B03HMKJIH B CYBaJihW:Y!Be opr-allbx rocy;n;apcTDeHHO:ti: 
BJiaCTJ1, a TllKlR'.e TepPJ1-'X"O.PHUJlbfllOe oaMOynpaaneim:.e B n<>nerax u rMroiax. B TO :ate 
npeMa B03HHKJIH p;eMo�aTff'lecKKe UOJIUTf!ttecKH:e llUPTMJł : TIOJibCKUSI Pa6oqa.11 
IlapTIDI (PPR): IloJt:bcKaa: CottHaIDtc'l'WieCKaa: Ilap>rJiUI (PPS) u Hapop;:a:aa IIapTmt 
(SL), a 'raxJKe oórqeCTBe:HHhle opr31Uf3arzym, Ha rrepeJioMe 194411945 rr. npoBeJu1 
CeJJ:bCKOX031ilicTBemry10 pe<IJOPMY· CHa"iaJra pa3fh!JU1: Ha yą:aC'l'KJi llOMern;JI'll:.H HMCBJ.Uł 

Jf llOCJieB:eMettKHe X03ruiCTBa, a 33Ti!M X03llffCTBa pena-rpnaR'.L'OB pyCCKJIX H JIH
'l"OBIJ;eB, KOTOpue O'I"IlpaBHJ'JHCl> n CCCP. B HTore ;n:epeneHcKoe aaceJiemte no;rryą:HJJO 
11 549,83 reKTapoB nOMCIJ:J,lft1h� 11 nocn:epenaTp.HaHTcxo:M: 3eMJIH. Ha !:>TOM rrpocrpau
CT.Be B03HMKJI'Ff 983 HOBWX x@.fltł<:TBa, a 1128 X03ffltCTB ynemrrm:JUf yqacroK coO
CTBe!IHOH 3ef.!JI K. B 3'l"Ó'"r rrepHo;n: nycTJimt B x<>;n: npoMbUILteHlihie 33BOJ:thl1 a :raJOKe 
OTKPb1JIH IIIKOJihJ; H Boo6rqe npHCTYffi1"JIJ! K JIJ!KBH;ll;3D;J1H noCJIC)l;CTBM:ti BOiłllbL Ba:m.
HYIO noMexy B CTaóMH3fil:J;J1J1 X03$flłCTBeHHO:tl: 11 :JlOJiłfl'WiecKoił 1R'.H3HH no.aera C:O
CTaBJlH./fa 'AesrreJI!>HOCTl';;. peaKizytOHHh!X sneMeH'roB, cocpe;n:O'ro'łeHEf.blX B -0pramt:3at:i;'ffit 
AK (nrroc.ne;n:cmKH AK.O Armia Krajowa Obywatelska), npeo6pa30naHIIoił 3UT€M 
n opraffif3ati;m:O „CBo6o;n:a H HesaBHCYIMOCTI:/' („Wolność i Niepodle.głość01 - „WIN'�). 
B MOMeHT n:plre3)1;a B Ilon:&IUY C. Mmco.1Ial'1:'ł:ttR:a np11CTYimJia K ;n:e.HTeJI:&HOCTH IloJI:&
cx:aa: Hapo,n;HaH _IlapTHH {Polskie Stronnictwo Ludowe � PSL), KOTOpan npoo6pa30 ... 

na,;rac:n. B M3CCOByt0 opraHH3aqmo, caM:yro CJfJibHYIO B BOeBOACTBe. 
Cy,u;e6lłh!e upon;ecc:&I "t.JJieHOB :a:eJieraJI:hHOii opranJoati;HH „Cnoóo;n;a H Hesa:a:w:ctt

Mocn" o5aapy:m:MJIJ1 CyrI\eCTBOBaHMe CESJ3e:tł MeJKJt.Y 9TO:tł Oprrurn:3au;He:t! H IlOJ'IbCKO:tł 
Hapo,n;:a:otł IlapTHetł. STO 6hIJio rrptt"IHH<łii npHOCTanoBKH ;n;e.HTelll:>HOCTH IloJI&CKO:e.i 
Hapo;n:Ho:ff IlaPTHH Ha -reppHToptt11 nOBt?Ta. Ilo:MMMo npHOC'l'aHOBKH OT�CJibffi:Je '\iJIC
HhI IIOJI:&CKoii Hapo,u;:a:ofl: IlapTU« rrpo,n,oJJJKaJIH CBOro aa:mrocy,n;apcTaeHtcy10 .tten ... 
TeJihHOCTh. HOCM'OT'.PH Ha ,Il;'OBOJILHO CJfJihHNe EJLJf.H:H'KH IlOJ!Lcx:o:H: Hapo;n;rroii IIapnrn: 
,n;eM0Kpan1ąecx:Jrlit JiarE!ph o.n;epJKaJI a Cy:aa."lhll\HHe noJIHYro noOe;ąy a Hapo;n;uoM 
ro.rroco:aa:mut B 1945 ro;zy n n BLńSopax B 3ax:OHO)l.aTeJILHhtił: CettM a 1947 ro,rcy. !3Ta 
no6e;n:a 11 n:pnHaTaH Ccl!MOM aMIIMCTIDł ,n;.;ra "t.JJieBos He.JieraJr:&HhIX opraHH3a� oo-
3,n;aJIH yCJIOBUH .D;JUI CTaÓHJIJ13arl;Ml1 I'IOJIHTiNe<:KOii H ,Oó�ecTBeHHOił :JKH3HJf none-ra. 

s3 Woj. Archiwurn Państwowe, Akta WRN, Protokóły i sprawozdania PRN w Su
wałkach, Dział I, t. 17, poz. 176. str. 132. Składnica Akt Partyjnych KW PZPR 
w Białymstoku, Akta Wydziału Organizacyjnego KW PPR. Ankieta Sprawozdawczo
-statystyczna za miesiąc listopad 1948 r. Tamże, Akta KP PPS w Suwałkach. 
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S U M  M A R Y  

The district of Suwałki was liberated from the Nazi occupation in the second 
half of the year 1944. The whole community of this district had to face the basie 
problem: the organisation of its economic and political life. An initiative in this 
matter was taken by the representatives of WRN (Voivodship National Council) at 
Białystok, headed by S. Łapot with the cooperation of the most active representa
tives of the !ocal society. At the end of 1944 and at the beginning of 1945, State 
administrative bodies and the loca! self government were created in the Suwałki 
district. At the same time, democratic political parties (PPR, PPS and SL) and 
social organizations arose there. The Land reform was carried out at the transition 
of 1944---1945. At the beginning, landowners' estates and farmer German estates 
were parcelled, later on - the farms of the Russians and those of the Lithuanians 
who had returnęd to the USSR (repatriants). As a result, peasants received 
11,549.8_3 ha; 983 new farms arose at that area and 1128 farms were enlarged. At 
that time, industrial institutions and schools started to operate. The activities of 
reactonaries grouped in the AK organisation (and AKO), later changed into the 
association „Wolność i Niepodległość" (WIN) were a considerable obstacle in the 
consolidation of the economic and social life of the Suwałki district. When S. Miko
łajczyk arrived in Poland, Polskie Stronnictwo Ludowe - PSL (the Polish People's 
Party) started its activities in the Suwałki district and became a mass organisation, 
most numerous in that Voivodship. Trials of members of the illegal wm organi
sation had showed the existence of contacts between that organisation and the PSL. 
That is why the PSL was suspended in the Suwałki district. In spite of this 
suspension, same members if the PSL continued their anti-state activities. Despite 
strong influences of the PSL, the democratic camp won there in the 1946 People's 
referendum and in the election to the Parliament in 1947. This victory and the 
amnesty for the members of illegal organisations, proclaimed by the Polish 
Parliament, brought stability to the political and economic life in the Suwałki 
district. 





UDZIAŁ WOJSKA W Ul\lACNIANIU WŁADZY LUDOWEJ 
NA SUWALSZCŻYŻNIE W LATACH 1945-1947 

'YY.tacfln: BOHcx::a B yKperrJieHID:I Hapo�o:ił n.n:acm B CYBan:&lI\HlJe n 1945-1947 rr. 

The Partlcipation of the Army ln the Process of Establlshlng the People's Rule 
in the Suwałki Region in the Years 1945--1947 

Lata 1945-1947 były okresem ostrej walki klasowej, prowadzonej 
na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i walki zbrojnej, która na te
renie województwa białostockiego nawet doi:ninowała. Zlikwidowanie 
reakcyjnego podziemia zbrojnego było więc na tym terenie nieodzownym 
warunkiem utrwalenia nowej władzy, przebudowy stosunków społecz
nych i gospodarczych oraz szybkiej odbudowy ze zniszczeń wojennych. 
W tych ciętkich zmaganiach z reakcją, wymagających maksymalnego wy
siłku młodej, nie okrzepłej jeszcze władzy ludowej, szczególnie doniosłe 
znaczenie przypadło kierowanemu przez partię ludowemu wojsku. 

Nowe państwo ludowe tworzyło się w zaciętej walce klasowej z obo
zem reakcji polskiej, która ani na chwilę nie zrezygnowała z walk o wła
dzę. W Białymstoku i wielu miastach powiatowych ekspozytury rządu 
londyńskiego usiłowały ująć władzę w chwili wyzwalania tych terenów 
przez oddziały Armil Radzieckiej. Próby te zostały jednak szybko udarem
nione. W Białymstoku próbę objęcia władzy przez przedstawicieli dele
gatury rządu londyńskiego udaremniła grupa wysłanników Polskiego Ko
mitetu Wyzwolenia Narodowego z majorem Leonardem B o r ·k o w i
e z e m  - pełnomocnikiem PKvVN na województwo białostockie1• ·Gdy 
zawiodły próby ujęcia władzy przez ekspozytury rządu londyńskiego 
z chwilą wyzwalania poszczególnych terenów, zbrojne i polityczne orga
nizacje reakcji zakonspirowały się i dalej walczyły z władzą ludową. 
Nasycenie terenu oddziałami frontowymi Armii Radzieckiej i Wojska Pol
skiego krępowało ich działalność_ i ograniczało możliwość otwartej walki 
zbrojnej. Główny wysiłek organizacji reakcyjnych skupiał się w tym 
okresie na sabotowaniu reform społecznych realizowanych przez PKWN, 

1 •iZ dziejów Polskiej Partii Robotniczej _ na ziemi białostockiejn - Materiały 
sesji popularnonaukowej, Lublin 1963, str. 147. 

[44'1] 
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hamowaniu mobilizacji do Wojska Polskiego', przenikaniu do aparatu 
państwowego, sabotowaniu zarządzeń rz!\du i dyskryminowaniu go 
w oczach społeczeństwa, co miało na celu podważenie zaufania mas do 

władzy ludowej. Szczególnie ostro walczono o pozyskanie mas chłop

skich. 

Na początku 1945 r. sytuacja polityczna na Białostocczyźnie uległa 
zaostrzeniu. Oddziały wojskowe stacjonujące na tym terenie przesunięte 

zostały na zachód. W miarę oddalania się frontu ugrupowania reakcyjne 
rozwinęły na terenie województwa białostockiego ożywioną działalność 

organizacyjną, polityczną i zbrojną. Reakcja, rozzuchwalona brakiem po

ważniejszych sił wojskowych• i niedostatecznie jeszcze rozbudowanym 

i mało sprawnym aparatem bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, 

wszystkie swoje siły rzuciła do walki o władzę, o utrzymanie starych 

przywilejów. Rozwinęła ona szeroką działalność terrorystyczną, zbliżoną 
charakterem do wojny domowej. 

Zaciekłą walkę przeciwko nowej Polsce od pierwszych dni jej pow

stania prowadziły wszystkie istniejące ugrupowania reakcyjne i ich 

zbrojne oddziały. Do głównych organizacji podziemnych działających Iia 

terenie województwa białostockiego należy zaliczyć: „Wolność i Niepod
ległość" (WIN), „Narodowe Siły Zbrojne" (NSZ), „Narodowy Zv,dązek 

Wojskowy" (NZW) oraz kilka lokalnych organizacji poakowskich, takich 

jak „Obywatelska Armia Krajowa" (OAK), ,,Ruch Oporu Armii Krajo

wej" (ROAK) itp. 

W początkov.-ym okresie przeciwnik był silny i poważnie zagraźał nowo 

powstałej władzy ludowej oraz normalizacji życia na zniszczonym wojną 

i okupacją terenie. Zagrożenie to wynikało nie tylko z liczebności i uzbro

jenia band, ale przede wszystkim dlatego, że działały one skrytobójczo 

i zdradziecko, że stosowały specyficzne metody i sposoby walki, jak terror, 

szantaż, sabotaż oraz rozsiewanie różnego rodzaju kłamliwych i prowoka

cyjnych ulotek. Ugrupowania reakcyjne wydawały na terenie wojewódz

twa takie pisma, jak: „Biuletyn Informacyjny Ziemi Białostockiej", „Echa 

� Na skutek trudności organizacyjnych i politycznYch� spowodowanych dzia
łaniem i propagandą reakcyjną, na planowanych z terenu powiatu suwal'3kiego 
5437 poborowych zgłosiło się tylko 701 osób. (Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Białymstoku, Materiały Wojewódzkiej Rady Narodowej, sytuacyjne sprawo
.zdanie wojewody białostockiego, wyniki rejestracji za okres od 15.8.1944 do 1.10. 
1946 r.). 

· 

3 Vl Białymstoku znajdował się jedynie 4 samodzielny batalion szturmowy 
Wojsk Wewnętrznych Pod dowództwem kpt. Wł. B ą k  a, W końcu marca 1945 r. 
zorganizowano 11 pułk kawalerii Wojsk Wewnętrznych, którego zadaniem było 
zabezpieczenie terenu całego województwa białostockiego. Aby zapewnić bez
pieczeństwo i możliwość pracy władzom terenowym, przebywał w Suwałkach 
niezbyt liczny pododdział 11 pułku kawalerii. stacjonującego w Białymstoku. Po 
zakończeniu wojny pułk ten przeniesiony został do Olszty�a. 
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Leśne'', „Monitor Białostocki" oraz różnego rodzaju ulotki i pisma odręcz
ne, które roiły się od oszczerstw rzucanych na władzę ludową i wojsko•. 

Głównymi „wyczynami" band były napady na urzędy państwowe, 
drobne oddziały wojska i na przedsiębiorstwa uspołecznione, mordy funk
cjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, żołnierzy woj
ska polskiego i Armii Czenvonej5, członków PPR i stronnictw bloku de
mokratycznego oraz robotników wyróżniających się przy odbudowie kra
ju i chłopów, którzy przystąpili do uprawy ziemi otrzymanej z reformy 
rolnej. 

W omawianym okresie na terenie powiatu suwalskiego działało ogółem 
17 zbrojnych band o łącznej sile około 300 ludzi', w tym: 7 band WIN, 
4 NSZ, 2 NZW i 4 bandy o nie ustalonej przynależności organizacyjnej'. 
Bazą dla tych band były przede wszystkim wiiiksze gospodarstwa rolne 
(1 0-50 ha), które w okresie międzywojennym zostały obsadzone przez żoł
nierzy legionowych; Gospodarstwa te, dość liczne na Suwalszczyżnie, były 
w większości melinami band, zwłaszcza NSZ. 

Do najliczniejszych a zarazem najczynniejszych należy zaliczyć bandy 
„Błotnika" i „Bębenka". Bandy te, działające na terenie ·powiatu suwal
skiego i przyległych powiatów augustowskiego, oleckiego i gołdapskiego, 
wyróżniały się szczególną aktywnością i okrucieństwem w walce przeciw
ko władzy ludowej. Nie tylko likwidowały one posterunki Milicji Obywa
telskiej, dezorganizowały administrację państwową w terenie, rabowały 
sklepy spółdzielcze i kasy instytucji państwowych, ale niosły również 
śmierć i pożogę spokojnym mieszkańcom wielu miejscowości powiatu su
walskiego . 

... 

' Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Białymstoku, Materiały Rejono
wego Sądu Wojskowego; Materiały UBP w ·Białynistoku; Materiały Wydziału Kar
nego do Spraw Doraźnyeh Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

5 30 czerwca 1945 r. banda WIN zamordowała w miejscowości Niemcowizna 
pow. Suwałki byłego dowódcę radzieckiej grupy ·wywiadowczej, działającej 
poprzednio w Prusach Wschodnich - Henryka M e r  e c k  i e  g o� który za swą 
pełną poświęcenia i ofiarności walkę z najefdfcą hitleroWskim odznaczony został 
orderem ,1Czerwonego Sztandaru" i otrzymał. stopień oficerski Armii Radziec-
kiej. . · 

& Dane te nie obejmują prawie dwukrotnie większej liczby pracowników siatek 
terenowych i agentów. Rozpatrując ilośt: oraz liczebność oddziałów_ reakcyjnego 
podziemia �a terenie Suwalszczyzny, należy rbwnież uwzględnić 7 band (różnej 
ptzynależńości organizacyjnej) na terenie powiatu augustowskiego. 

7 Ilość band, stan liczbowy i ich przynależność organizacyjną opracowano na 
podstawie następujących źródeł i opracowań: Centralne Archiwum Wojskowe: 
Akta 18 DP, Teczka historii 57 pp, Teczka sprawozdań sekcji politycznej 57 pp; 
Akta l praskiego pułku piechoty; Muzeum_ Historii Ruchu Rewolucyjnego w Bia
łymstoku; Materiały KW. MO i UBP W Białymstoku, !vlateriały Rejonowego 
Sądu Wojskowego; Materiały Wydziału Karnego do Spraw Dorafuych Sądu 
OkręgoVv�ego w Białymstoku · i Łomży"; . Kroni_ka PQdlaskiej Jednostki KBW; 
Historia Białostockiej Jednostki WOP; I. B 1 u m, Z dziejów Wojska Pol
skiego w latach 1945---1943; R. H a b e r t a. B. S z w e j g e r t, Jeszcze o wal
kach Ludowego WP z reakcyjnym podziemiem. "Wojskowy Przegląd Histo
ryczriy" nr 3, 1960 r.; H. M a j e c k i, M. _ G n a t o w s k i, Z dziejów walk 
PPR o zbudowanie i utrwalenie władzy ludowej na Białostocczyźnie w latach 
1944-1947. Wybrane operacje i działania bojowe oddziałów KBW. 
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O k r e s  w a l k i  z r e a k c y j n y m · p o d z i e m i e m  z b r o j
n y m o r a z d z i a ł a 1 n o ś ć s p o ł e c ·z n o - p o l i  t y  c z n a w o j
s k a  d o  p a ź d z i e r n i k  a 1945 r. Wobec poważnego zagrożenia 
stanu bezpieczeństwa na teren województwa białostockiego skierowany 
został w czerwcu 1945 r. bezpośrednio z terenu niedawnych walk z Niem
cami hitlerowskimi 1 Praski pułk piechoty. 

Zdawać by się mogło, że wprowadzenie przeciwko bandom oddziałów 
wojskowych automatycznie, rozwiąże ten problem - tak jednak nie było. 
Działania jednostek wojskowych przeciwko bandom zbrojnego podziemia 
przebiegały w niezwykle trudnych warunkach, tak politycznych, jak i woj
skowych. Jeśli chodzi o momenty natury wojskowej, to należy stwierdzić, 
że walka z bandami wymagała innych metod i sposobów działania niż na 
froncie. Bandy były bardzo ruchliwe, znały dokładnie teren i miały szero
ko rozgałęzioną i dobrze funkcjonującą sieć wywiadowczą. W początko
'vym okresie bandy miały również przewagę nad wojskiem nie tylko dzię
ki dokładnej znajomości terenu i opanowaniu metod walki podjazdowej, 
lecz miały również przewagę liczebną. Należy zaznaczyć, że na Su:walsz
czyźnie w tym okresie nie było stałego garnizonu WP, wobec czego akcje 
wojska były sporadyczne. W zasadzie bandy unikały otwartych walk z od
działami wojskowymi. Stosując rożnorodne formy i sposoby działań, stara
ły się przez zaskoczenie i niespodziewane uderzenia doprowadzić do rozbi
cia, rozbrojenia i zniszczenia mniejszych grup, osłabiając w ten sposób 
główne siły. 

W drugiej połowie czerwca 1945 r. przybył na teren województwa bia
łostockiego 1 Praski pułk piechoty (1 DP), który zakwaterowany został 
w Białymstoku i zabezpieczał w zasadzie teren całego wojewóclztwa, w tym 
również teren po'.viatu suwalskiego. Nastąpił nowy, trudny okres dla żoł
nierzy 1 pułku. Rozpoczęły się nieustanne akcje, nocne alarmy i obławy. 
Walka z podstępnym wrogiem, napadającym znienacka i unikającym 
otwartej w�, była ciężka tym bardziej, że wojsko nie miało doświadcze
nia w tego rodzaju działaniach. Mimo tych trudności oddziały wojskowe 
już od pierwszych tygodni zaczęły osiągać znaczne sukcesy w walce z ban
dami. Jak wynika ze sprawozdania dowódcy 1 Praskiego pp., tylko w mie
siącu lipcu 1945 r. przeprowadzono 4 poważniejsze akcje przeciwko ban
dom, w tym jedną w powiecie suwalskim. W wyniku tych działań 1 banda 
została zniszczona, a 3 dalsze rozbito. Zabito 34 członków band, a 79 ujęto_ 
Zdobyio również kilkadziesiąt sztuk różnej broni•. 

Również w czerwcu 1945 r. skierowano do Białegostoku 1 Brygadę Za
porową i utworzono białostocki oddział wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrz-

8 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta l praskiego pułku piechoty, Spra
wozdanie z przebiegu przeprowadzonych działań celem likwidacji band za miesiąc 
lipiec 1945 r, 
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nego. Pierwszym dowódcą wojsk bezpieczeństwa wewnętrznego w Białym
stoku był plk D e m b o w s  k i•. . 

Z chwilą przybycia do Białegostoku żołnierze KBW rozpoczęli pełną 
poświęcenia walkę z bandami uzyskując w tej walce pewne rezultaty. 
Między innymi rozbito na terenie Suwalszczyzny bandę „Bębenka", która 
przejawiała w tym okresie największą aktywność. Działania operacyjne 
na tym terenie przeprowadzał 9 batalion operacyjny białostockiego od
działu KBW. Ponadto w samych Suwałkach stacjonowała kompania ochro
ny KBW, która ochraniała więzienie oraz ważniejsze instytucje na tere
nie Suwałk'O. 

Dążąc do położenia kresu bratobójczej walce i wstrzymania dalszego 
rozlewu krwi rząd ogłosił w dniu 1 czerwca 1945 r. amnestię. W wydanym 
obwieszczeniu rząd Rzeczypospolitej oświadczał: 

1 .  Wszyscy, którzy natychmiast złożą dobrowolnie na najbliższym po-
sterunku posiadaną broń uzyskają przebaczenie winy i .możliwość spo-
kojnej pracY'. 

2. Wszyscy dezerterzy i uchylający się od służby wojskowej, którzy 
natychmiast zgłoszą się do właściwych rejonowy,ch komend uzupełnień 
(RKU) - uzyskają przebaczenie i zostaną wcieleni do wojska. 

3. Nikt nie może być karany za dawną przynależność do jakiejkolwiek. 
polskiej, wojskowej lub politycznej organizacji, działającej w okresie oku
pacji. 

Równocześnie Rząd Rzeczypospolitej komunikuje, że oddziały wojsko
we otrzymały rozkaz oczyszczenia kraju z band11• Jednak na skutek pro
wadzonej przez kierownictwo organizacji podziemnych usilnej propagan
dy oraz zastraszania podwładnych amnestia nie przyniosła na terenie Su
walszczyzny pożądanych rezultatów. 

W październiku 1945 r. 1 pp. został wycofany z terenu walki i skiero
wany do garnizonu warszawskiego. Na miejsce 1 pułku przybyła 18 dywi
zja piechoty, której sztab i 65 pułk zakwaterowany został w Białymstoku. 
Pozostałe pułki 18 dywizji rozmieszczono w Suwałkach (57 pułk piecl}oty) 
i Ełku (62 pułk piechoty)". 

U d z i a ł o d d z i a ł ó w w o j s k o w y  c h w w a l  c e z z b r  o j
n y m p o d z i e m i e m, w p o m o c y  g o s p o d a r c z e j  o r a z  
w d z i a ł a l n o ś c i  p o l i t y c z n e j  o d  k o ń c a  1945 r. d o  r e-

9 „Kronika Podlaskiej Jednostki KBW'\ str. 1-2. Zarys historii Podlaskiej 
Jednostki KBW, str. 5. 

H• Relacja płk. K. B a r a n o w s k i e g o  i ppłk. H. K a s z u b y. 
n Archiwum KW PZPR w Białymstoku, Materiały Wydziału Propagandy, Ob

wieszczenie prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1945 r. 
l:t Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 OP, Rap0rty dekadowe do Zarządu 

Polityczno-Wychowawczego WOW i Głównego Zarządu Pol.-Wych. WP za rok 
1945. 
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' 
f e r e  n d u m. W dniu 26 października 1945 r. 57 pułk piechoty" przybył 
transportem kolejowym do Ełku, skąd po dwóch dniach marszu dotarł 
·wraz z taborem do Suwałk, przechodząc w ciągu dwóch dni trasę około 60
km14. W Suwałkach pułk zakwaterowano w koszarach przy ul. Augustow
skiej. Pierwsze tygodnie pobytu w tym mieście przeznaczono na doprowa
dzenie koszar do stanu używalności, ponieważ były one kompletnie zde
wastowane. Należy zaznaczyć, że sytuacja 57 pułku była niezmiernie trud
na. Stan osobowy pułku z chwilą przybycia do Suwałk był bardzo szczup� 
ły. Poza kadrą oficerską i podoficerską było zaledwie kilkudziesięciu żoł
nierzy, którzy z konieczności zmuszeni byli do ciągłego pełnienia służby 
wartowniczej15• Zaopatrzenie pułku w żywność było również katastrofal
ne. Pułk nie dysponował - z wyjątkiem kilku zużytych samochodów -
szybkimi środkami transportu, a komunikacja kolejowa i autobusowa 
z Suwałkami nie została jeszcze po zniszczeniach wojennych przywró
cona 16. 

W tej trudnej sytuacji aprowizacyjnej przyszły z pomocą miejscowe 
władze administracyjne, zezwalając na pobieranie świadczeń rzeczowych 
od chłopów. Okazało się jednak, że ściąganie tych świadczeń nie było spra
wą prostą. Dopiero w końcu grudnia 1945 r. na skutek wytężonej pracy 
propagandowej, prowadzonej wśród chłopów przez wojskowe grupy wy

. jaśniające, osiągnięto pewne rezultaty. Nastąpiło szybkie zacieśnienie 
współpracy z miejscowymi władzami politycznymi i administracyjnymi. 
Częste stały się spotkania władz i przedstawicieli społeczeństwa z oficera
mi i żołni�rzami 57 pułku. 

W tym czasie zdołano uzupełnić stan osobowy 1 batalionu, wprowadza
jąc go niezwłocznie do walki z bandami, które terroryzowały, grabiły 
i mordowały miejscową ludność. Kilku morderstw dokonano w okolicach 
Gib. W rozkazie specjalnym nr 34 z dnia 1 4  stycznia 1946 r. czytamy mię� 
dzy innymi: „Rozpoczęta walka da zwycięstwo. 57 pułk piechoty przejdzie 
chlubnie do historii kraju, biorąc wybitny udział w krwawych walkach 
z bandytyzmem ... "17• Jak wynika z dalszej treści cytowanego rozkazu, gru-

13 57 pp zorganizowany został na bazie 11 szkolnego pułku piechoty stacjonu
jącego w Warszawie i wszedł w skład nąwo powstającej 18 dywizji piechoty. 

14 Centralne Archiwum Wojskowe, Materiały 18 DP, Teczka historii !57 pułku 
piechoty, str. 11. 

15 Rozkazem personalnym nr 05 z dnia 21.9.1945 r. dowódca 18 DP dokonał po
działu organizacyjnego pułku i wyznaczył obsadę personalną oficerów: dowódca 
pułku ppłk Michał P a  n c e w  i c z, zastępca do spraw polltyczno-wychowawczych 
mjr Władysław T r  a c z, szef sztabu ppłk P r  u d n i  k, kwatermistrz kpt. Piotr 
M a ł o w i c  k i, -dowódca 1 batalionu kpt. Wojciech S t r z ę p e k, zastępca do 
spraw polityczno-V1Ychowawczych ppor. Andrzej K a s t  e n, dowódca 2 batalionu 
por. Edmund. P i s  u 1 a, zastępca do spraw polityczno-wychowawczych pOr. Bazyli 
Ł a w r y  k o  w s k i, dowódca 3 batalionu mjr Bogdan S m  o 1 i c z, zastępca do 
spraw polityczno-wychowawczych chor. Alojzy G i m  e r. 

16 Centralne Archiwum Wojskowe, o.c., str. 13. 
17 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka rozkazów 57 pp, Rozkaz 

specjalny nr 37 z dnia 14.I.1946 r. 
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py operacyjne wysyłane w teren miały na celu nie tylko likwidację zbroj
nych band, lecz również prowadzenie pracy uświadamiającej i wyjaśnia
jącej wśród miejscowej l udności. W tym okresie nastąpiły poważne prze
miany w mentalności żołnierzy i ich świadomolici politycznej. Było to re
zultatem wytężonej pracy aparatu polityczno-wychowawczego pułku, jak 
również naoczne przykłady bandyckiej działalności reakcyjnego podziemia 
zbrojnego. Podniósł się znacznie stan moralno-polityczny. Żołnierzy połą

czyły więzi koleżeństwa i bojowej współpracy w obliczu wspólnego nie
bezpieczeństwa; Duże znaczenie na poprawę sytuacji miała również zmia...: 
na na stanowisku dowódcy pułku. Odwołany został w dniu 1 0  stycznia 
1946 r. z tego stanowiska ppłk M. P a  n c e  w i c z, a na jego miejsce mia
nowany został energiczny i zdolny dowódca ppłk Bazyli N a u m o w. 
W tym samym miesiącu nastąpiła również zmiana na stanowisku zastęp
cy dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych, którym zruitał kpt. Sta
nisław S u s. 

Rozpoczęły się intensywne działania operacyjne, w których uczestni
czyli również żołnierze 21 dywizjonu artylerii przeciwpancernej18• W sa
mym tylko miesiącu lutym przeprowadzono 1 2  akcji, w wyniku których 
ujęto 107 członków band oraz osób współdziałających z bandami, zdobyto 
2 ręczne karabiny maszynowe, 8 pięści przeciwpancernych i znaczną ilość 
pistoletów, karabinów oraz amunicji'"· Również w następnym miesiącu 
grupy operacyjne przeprowadziły kilka akcji, likwidując dalszych 43 
członków band, szczególnie z NSZ. 

Na skutek intensywnej akcji wojska działalność band chwilowo osłabła. 
Wpłynęło to korzystnie na zwiększenie zdawanych przez chłopów świad
czeń rzeczowych, które zbierało wojsko. Zebrane produkty przekaz:ywano 
do �agazynów „Społem" w Suwałkach, co poprawiło sytuację żywnościo-

. 
· wą  w mieście. W okresie od grudnia 1945 do maja 1946 r. zorganizowano 
na terenie powiatu suwalskiego i augustowskiego dwie Komendy odcin
ków białostockiego oddziału WOP. Jedną z Komend odcinka utworzono 
w Sejnach, a drugą w miejscowości Lipsk. W skład każdej komendy wcho
dziły cztery strażnice"•. Zadaniem ich była ochrona odcinka granicy pań-

ii 21 dywizjon artylerii przeciwpancernej przybył do Suwałk 31 pafdziernika 
1945 r. i rozmieszczony został przy ul Kawaleryjskiej. W lutym 1946 r. użyty został 
do walki z bandami na terenie powiatu suwalskiego. 24 marca 1946 r. przeniesiony 
został do Orzysza (CAW, Akta 18 DP, Krótki zarys historii 21 dywizjonu ąrtylerii 
przeciwpancernej). 

111 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP� Teczka spi::awozdań sekcji po-
Htyczno-wychowawc:t.ej 5'7 PP. Meldunek zastępcy dowódcy pułku_ do spraw poli
tyczno-wychowawczych z przebiegu operacji przeprowadzonych w dniach 23-28.II. 
1946 r. Raport dowódcy grupy operacyjnej nr 47 z dnia 16.II.1946 r. Teczka historii 
�7 pp, str. 17. 

H Komenda odcinka Sejny, której ko_mendantem był mjr S t a n k i e w i c z, 
miała 4 strażnice: w Puńsku, Połuńcach, Holnach i Stanowisku. Komendzie odcinka 
Lipsk, dowodzonej przez mjr B i  1 i ń s k i e g o  podporządkowane były strażnice 
w Lubinowie, Bielanach, Kuźnicy i Misżkfennikach. W skład- tych komend weszli 
Ullnierze 57 i 6Z pułku piechoty (Historia Podlaskiej Jednostki WOP, str. 34-35). 
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stwowej od szosy Suwałki-Mariampol w kięrunku południowym. Mimo 
znacznych trudnośd w zaopatrzeniu i wyposażeniu, żołnierze WOP od 
stycznia 1946 r. przystąpili do v1ykonywania swych niezmiernie trudnych 
zadań. Obsadzenie· pr:r.ez WOP wschodniego odcinka granicy państwowej 
miało duże znaczenie dla dalszego rozwoju walki z bandami. Służba ochro
ny granicy związana była ró\vnież z.wieloma zadaniami politycznymi, spo
łecznymi i gospodarczymi. Jedno z podstawowych zadań służby granicz
nej polegało na udzielaniu wszechstronnej pomocy ludności cywilnej. żoł
nierze WOP pomagali w organizowaniu władz terenowych i organizacji 
demokratycznych, brali udział w kampaniach gospodarczych (siewy, żni
wa, wykopki), opiekowali się ludnością strefy granicznej i chronili ją przed 
terrorem band. Żołnierze WOP aktywnie włączyli się do walki ze zbroj
nym podziemiem. Prowadzili oni rozpoznanie terenu, dostarczali oddzia
łom WP i KBW wielu cennych informacji oraz prowadzili samodzielne 
działania przeciwko bandom. Już w styczniu 1946 r. w rejonie wsi Krasne 
stoczono walkę, w wyniku której ujętych zostało dwóch członków bandy. 
Do ważniejszych akcji prowadzonych w tym okresie należy zaliczyć rozbi
cie w dniu 4 kwietnia 1946 r. przez żołnierzy komendy odcinka Sejny 
60-osobowej bandy w rejonie wsi Głęboki Bród w powiecie Suwałki21• 

Zaraz od pierwszych dni przybycia na teren Suwalszczyzny oddziały 
WP, KBW i WOP udzielały pomocy władzom terenowym w organizowa
niu administracji, rad narodowych, samorządów i komitetów obywatel
skich oraz Milicji Obywatelskiej. Zabezpieczali majątek narodowy przed 
grabieżą, dopomagali w realizacji zarządzeń i dekretów PKWN oraz wy
jaśniali chłopom konieczność dostarczania świadczeń rzeczowych dla pań
stwa. Żołnierze i oficerowie głosili prawdę o nowej Polsce i przemianach 
społeczno-politycznych w kraju. Pierwsi do odbudowy stanęli żołnierze 
wojsk inżyoieryjno-saperskich, rozpoczynając akcję rozminowywania te
renu. Szczególnie gęsto zaminowane były tereny jezior mazurskich, brze
gów rzek oraz Kanału Augustowskiego. Zaraz po zakończeniu wojny do 
rozminowania tych terenów skierowano do Ełku 1 warszaV>'Ską brygadę 
saperów". W późniejszym okresie przybył do Aui,'Ustowa i rozpoczął akcję 
rozminowywania 51 samodzielny batalion saperów. Wojska inżynieryjno
-saperskie zbudowały również kilka mostów, odgruzowały i odbudowały 
wiele budynków i urządzeń komunalnych. 

Żołnierze 57 pułku wzięli również czynny udział w wiosennej akcji 
siewnej. Pomoc ta była tym potrzebniejsza, że część majątków na terenie 
Suwalszczyzny znajdowało się bez dostatecznej opieki. „Grupy siewne" 
57 pułku obsiały w sumie kilkaset hektarów ziemi w majątkach wielka-

.u ,�toria Podlaskiej Jednostki WOP�1, o.c„ .str. 66. 
22 O rozmiarach przeprowadzonej przez saperów pracy przy rozminowyw'aniu 

terenu województwa białostockie-go świadczy fakt, że tylko w 1945 r. usunięto 
1 325 500 min i pocisków� a szacunkowy obszar objęty rozminowaniem wynosił 
około 266 OOO Ila. 



WOJSKO W UMACNIANIU WŁADZY LUDOWEJ 455 

obszarowych. Prace te żohrierze wykonywali sprawnie i sumiennie. W kro
nice pułkowej tego okresu znajdujemy takie stwierdzenie: „Normy pracy 
zostały z nadwyżką wykonane przez żołnierzy wychowanych w duchu zro
zumienia potrzeb Państwa". Potwierdzeniem tego może być również roz
kaz dzienny 57 pułku nr 203 z dnia 26 kwietnia 1946 r., w którym dowódca 
pułku udzielił żołnierzom pochwały za należyte przeprowadzenie akcji 
siewnej w majątku Kleszczówek. Udzielono również pomocy gospodar
stwom indywidualnym, którym wypożyczono na okres siewów 37 koni23• 

Pomoc w akcji sieV!mej nie przerwała działań przeciwko bandom. Akcje 
przeprowadzone w takich wsiach powiatu suwalskiego, jak .Jagielnice, Ka
letnik, Krasnopol, Klejwy oraz w rejonie Sejn, dały znaczne rezultaty. 
Między innymi grupa żołnierzy ze szkoły podoficerskiej aresztowała 
w dniu 22  kwietnia 1946 r. we wsi .Jagielnica zastępcę komendanta WIN 
na powiat augustowski, . „Wiktora". Również w powiecie augustowskim 
przeprowadzono szereg akcji w rejonie miejscowości Cisów, Kolnica i Ka
mień24. 

Wyrazem uznania w zwalczaniu reakcyjnego podziemia przez żołnierzy 
5 7  pułku była uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych 50 żołnie
rzom pułku. Z tej samej okazji 43 oficerów, podoficerów i szeregowych 
otrzymało pochwały od dowódcy 18  dywizji oraz od dowódcy pułku25• Po
mimo tych niewątpliwych osiągnięć stan bezpieczeństwa nie uległ zasad
niczej poprawie. W niektórych miejscowościach Suwalszczyzny nie mogły 
funkcjonować należycie zarządy gminne i posterunki Milicji Obywatel
skiej, a bandom w wielu wypadkach udawało się ujść po dokonanych na
padach bezkarnie. Było to wynikiem braku należytej współpracy i koordy
nacji działań wojska, Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej 
w zwalczaniu bandytyzmu oraz szczupłości tych sił. Zasadnicza zmiana 
nastąpiła z chwilą powstania w kwietniu 1946 roku Wojewódzkiego Komi
tetu Bezpieczeństwa pod przewodnictwem ówczesnego dowódcy 1 8  dywizji 
gen. dyw. Gustawa P a s z k i e w i c z a  oraz utworzenia w dniu 4 maja 
1 946 r. Podkomisji Bezpieczeństwa w. powiatach Suwałki i Augustów. 
W skład Powiatowej Podkomisji Bezpieczeństwa w Suwałkach wes?Ji: do
wódca 57 pułku piechoty ppłk Bazyli Naumow - - przewodniczący, kpt. 
Stanisław Sus, kierownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne
go oraz komendant Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej. Do skła
du Powiatowej Podkomisji Bezpieczeństwa w Augustowie weszli : dowód-

"' Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Rozkaz dzienny 18 DP nr 107 
z dnia 17,4.1946 r.; Meldunek zastępcy dowódcy pułku do spraw polityczno-\V"'y
·Chowawezych z dnia 24.4.1946 r„ Teczka historii 57 pp, sLr. 19. 

24 Centralne Archiwum Wojskowe. Akta 18 DP, Teczka raportów 57 pp, Raport 
-dowódcy nr 117 z dnia 27.4.1941) r., Teczka historii 57 PP� str. 20. 

25 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 13 DP, Rozkaz dzienny 57 pp nr 204 
z dnia 27.5.1946 r., Raport dzienny nr 111 z dnia 21.4.1946 r„ Teczka historii 57 pp, 

oStr. 20. 
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ca batalionu kpt. K u I a k o w s k i, komendant Milicji Obywatelskiej 
i por. Bazyli Ławrykowski26• 

Od czasu utworzenia powiatowych podkomisji bezpieczeństwa nastąpi

ło zacieśnienie współpracy oraz usprawniono koordynację działań pomię
dzy grupami operacyjnymi wojska, urzędów bezpieczeństwa i milicji. 
Wpłynęło to niewątpliwie na większą operatywność tych grup. W tym 
okresie na terenie Suwalszczyzny zaczęła się wyraźna współpraca między 
legalnie działającym Polskim Stronnictwem Ludowym a reakcyjnym pod

ziemiem zbrojnym. Przykłady tej współpracy obserwowała sekcja poli
tyczno-wychowawcza 57 pułku już od pierwszych miesięcy 1946 r. W ra
porcie zastępca dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych 57 pułku 
z dnia 27 marca 1946 r. donosi, że „PSL jawnie występuje przeciwko Rzą
dowi i współpracuje z bandami"27. Tego rodzaju informacje widzi się 
również w następnych sprawozdaniach i meldunkach. Przeprowadzona 
w dniu 20 maja w lasach w rejonie wsi Janówek akcja grupy operacyjnej 
57 pułku pod dowództwem kpt. Kulakowskiego doprowadziła do okrążenia 
i ujęcia plutonu bandyckiego. Przy wszystkich aresztowanych znaleziono 
legitymacje PSL, broń oraz materiały wybuchowe••. W tej sytuacji wyda

na w dniu 28 maja 1946 r. decyzja starosty suwalskiego o zawieszeniu 
działalności PSL na terenie powiatu była w pełni uzasadniona. 

Pierwsza większa uroczystość i'.ia terenie Suwa.lk odbyła się w dniu 9 
maja 1946 r. Na uroczystość tę przybyli przedstawiciele partii pblitycz

nych i władz terenowych z ówczesnym starostą Wacławem K r  a ś k ą, 
młodzież szkolna oraz mieszkańcy Suwałk. Po przemówieniach dowódcy 
pułku, I sekretarza PPR oraz starosty suwalskiego nastąpiło wręczenie 
żołnierzom 9dznaczeń państwowych za zasługi w walce z bandami oraz od
była się defilada wojskowa. Całość uroczystości zakończył wspólny obiad 
żolnierski29• 

Do końca maja przeprowadzono jeszcze kilka akcji przeciwko bandom. 
W rejonie Gib grupa operacyjna pod dowództwem por. T k a c z  a zadała 
znaczne straty bandzie „Bębenka", aresztując 6 ludzi. Grupa operacyjna 
kpt. S t r z ę p k a  rozbiła w dniu 23 maja bandę NSZ i ujęła 19 jej 
czlonków'0• 

D z i a I a 1 n o ś ć w o j s k a w o k r e s i e n a j w i ę k s z y c h b a-

26 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka sprawozdań sekcji po
litycznej 57 pp, Meldunek zastępcy dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych 
z dnia 4.5.1946 r. 

-n Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka -sprawozdań sekcji po
litycznej 57 pp, Raport zastępcy dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowaw
czych 57 pp o stanie moralno-politycznym z dnia 27.3.1946 r. 

28 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka raportów 57 pp, Raport 
dzienny nr 141, z dnia 21.5.1946 r., Teczka historii 57 pp, str. 23. 

29 Centralne Archiwwn Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka raportów 57 pp, Raport 
dzienny nr 129 z dnia 9.5.1946 r., Teczka historii 57 pp, str. 23. 

3° Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Zestawienie bojowe 57 pp, 
nr 140 z dnia 24.5.1946 r., Teczka historii 57 pp, str. 23. 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie oddziałów woj
skowych i reakcyjnych grup terrorys
tycznych oraz główne kierunki opera-

cyjne. 
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t a l i i  p o l i t y c z n y c h  r e f e r e n d u m  l u d o w e g o  i w y ·b o
r ó w  d o  S e j m u  U s t a w o d a w c z e g o. Jednocześnie z zaostrze
niem się walki politycznej w okresie przed referendum nasiliły się akcje 
sabotażowe i terrorystyczne przeciwnika, zmierzające do zastraszenia lud
ności i zmuszenia jej do wypowiedzenia się przeciwko władzy ludowej. 
W tej sytuacji 57 pułk, którego zadaniem było utrzymanie ładg i bezpie� 
czeństwa w okresie głosowania, ostrzej wystąpił przeciwko bandom. Sku
teczność tych akcji była o wiele większa dzięki pomocy ludności cywilnej, 
która w tym okresie nabrała większego zaufania do wojska i mimo wzmo
żonego terroru band dostarczała wielu informacji o melinach bandyckich. 
Oprócz działań operacyjnych 57 pułk prowadził w tym okresie wzmożoną 
akcję propagandową i ochronną, która miała na celu uświadomienie lud
ności. Aby umożliwić ludności swobodne wypowiedzenie się i zapewnić ko
misjom obwodowym głosowania ludowego należyte bezpieczeństwo, zor
ganizowano i wysłano na teren powiatu suwalskiego 9 grup propagando
wych31 oraz 1 4  grup ochronnych z zadaniem zabezpieczenia lokali wybor
czych w miejscowościach najbardziej zagrożonych. Część lokali . wybor
czych ochraniały grupy ochronne KBW, WOP i MO. · ogółem w powiecie 
suwalskim wojskowe grupy propagandowe i ochronne działały w 20 obwo
dach i obsługiwały 284 wsie32. Również w powiecie augustowskim grupy 

31 Grupy te składały się z agitatorów wojskowych pod dowództwem oficerów. 
Do grup tych dołączył równieZ aktyw partyjny partii bloku demokratycznego. 
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Ryc. 2. Miejscowości, w których stacjo
nowały wojskowe grupy ochronne 
i brygady propagandowe w okresie re-

ferendum ludowego; 
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Ryc. 3. Teren działania Grup Ochron
no-Propagandowych w okresie akcji 

przedwyborczej. 

ochronne 1 batalionu 57 pitłku zabezpieczały 4 najbardziej zagrożóne przez 
bandy obwody. WOP ·zabezpiecza! również 3 obwody na tym terenie"". 
W celu pogłębienia oddziaływania na miejscową ludność zorganizowano 
w Suwałkach w dniu 23 czerwca zjazd zdemobilizowanych żołnierzy z te

renu powiatu, by przygotować i wykorzystać ich do akcji referendalnej. 
Na zjeździe, który zgromadził duźą ilość rezerv.1stów, dowódca pułku oraz 
przedstawiciele partii bloku demokratycznego wygłosili przemówienia, 
a następnie wręczono dyplomy „Żołnierza Demokracji""· 

Jak wynika ze sprawozdania zastępcy dowódcy 57 pułku do spraw poli
tyczno-wychowawczych, w akcji propagandowo-ochronnej w okresie refe
rendum wzięło udział 763 żołnierzy oraz zespól artystyczny pitłku. Prze
prowadzono ogółem w tym czasie 247 wieców i zebrań wśród ludności cy
wilnej oraz rozkolportowano 20 OOO egzemplarzy czasopism35. 

W przededniu referendum do żołnierzy 57 pułku wydana została odez-

32 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 OP, Teczka' sprawozdań sekcji 
politycznej 57 pp, Meldunek zastępcy dowódcy 57 pp z prac brygad agitacyjnych 
z dnia 15.6.1946 r.t Teczka historii 57 pp, str. 26, 29; „Historia Białostockiej Jed
nostki WOP", str. 3. Relacja ppłk. H. K a s  z u b  y. 

23 Tamże. 
M Centralne Archiwum Wojskower Akta 18 DP, Teczka sprawozdań sekcji po

litycznej 57 pp, Meldunek zastępcy dowódcy pułku z dnia 23,6.1946 r. 
� Centralne Archiwum Wojskowe. Akta 18 DP, Teczka sprawozdań sekcji po

litycznej 57 pp, Sprawozdanie zastępcy dowódcy pułku za okres_ 20-30.6.1946 r. 
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wa, w której czytamy: „Dzień 30 czerwca 1946 roku jest dniem doniosłym 
dla całego Narodu. W dniu 30 czerwca 1946 roku będziemy glosować trzy
krotnie «TAK», osobiście wrzucając glosy do urny wyborczej, jako uczci
wi, lojalni w pełiii świadomi żołnierze Niezależnej Demokratycznej Armii 
Polskiej. Zadokumentujemy przed całym światem, iż jesteśmy świadomi 
linii politycznej, jaką nadaje Rząd Jedności Narodowej w oparciu o calij 
Naród"36• W dniu glosowania ludność powiatu suwalskiego i augustowskie
go zbierała się przed lokalami wyborczymi już od godziny 7 rano, jednak 
największą frekwencję zanotówano w godzinach popołudniowych. W po
wiecie suwalskim do godziny 15,30 już 70% glosujących oddało swe głosy. 
Pierwszą urnę wyborczą przywieziono o godzinie 21,10, a ostatnią o godzi
nie 24,0037• Po zakończonym głosowaniu i zwiezieniu urn do miejsc zbiór
ki grupy oGhronne i agitacyjne powróciły do garnizonu. Referendum przy
niosło klęskę reakcji. Większość społeczeństwa Suwalszczyzny (67,3%) da
ła pozytywną odpowiedź na wszystkie trzy pytania". Zwycięstwo w refe
rendum nie rozstrzygnęło jednak zasadniczej sprawy w walce o władzę. 
Od lipca 1946 r. rozpoczął się 'nowy etap walki o władzę - etap kampanii 
wyborczej do sejmu. Sytuacja władzy ludowej i partii bloku demokratycz
nego była już o wiele korzystniejsza niż w pierwszym półroczu 1946 r. 
Walka przedwyborcza do Sejmu Ustawodawczego przebiegała w dogod
niejszych już warunkach. Postępujący kryzys doprowadZil do rozpadu 
PSL, rozgromiono decydujące siły band reakcyjnego podziemia, a zaufa..: 
nie społeczeństwa do władzy ludowej wzrastało. Poważny wpływ na taką 
zmianę nastrojów w sytuacji wewnętrznej miały konkretne osiągnięcia 
władzy ludowej. Od marca do sierpnia 1946 r. dokonano globalnej podwyż
ki plac robotników od 20-28'/o i wprowadzono 46-godzinny tydzień pra
cy. W czerwcu 1946 r. zniesiono obciążające chłopstwo dostawy obowiąz
kowe procj:uktów rolnych dla państwa. 

W tym okresie nastąpiło również wzmocnienie organizacyjne i ilościo
we partii bloku demokratycznego. Umożliwiło im to zajęcie dominujących 
pozycji tak w życiu politycznym, jak i samorządowym na Suwalszczyźnie. 
Osiągnięcia te zostały zdobyte w bezkompromisowej i ostrej walce klaso
wej z siłami reakcji. Podziemie bandyckie, zawiedzione w swych rachu
bach na zwycięstwo wyborcze PSL, mordowało działaczy, członków PPR 
i innych partii bloku demokratycznego. Mimo rozbicia znacznej ilości band 
oraz rozkładu politycznego PSL na terenie Suwalszczyzny jesienią 1946 r. 
nastąpiło dalsze zaostrzenie walki. W miarę zbliżania się wyborów aktyw
ność zbrojnego podziemia gwałtownie rosła. W rozkazach kierownictwa 
podziemia z tego okresu czytamy między innymi: „Zmobilizować i posta-

36 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka historii 57 pp, str. 28. 
37 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka meldunków 57 pp, Mel

dunek bojowy nr 40 z dnia 1.7.1946 r., Teczka historii 57 pp. str. 31-32. 
38 „Jedność Narodowa" nr 103 z 6.7.1946 r. 
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wić w stan pogotowia wszystkie oddziały zbrojne, aby były w każdej chwi
li gotowe do działania. Ustalić plan alarmowy w rejonach i obwodach, 
opracować plany opanowania miast, stacji kolejowych i linii komunika
cyjnych, opracować plany lokali wyborczych i ustalić skład komisji. Usta
lić ilość żołnierzy, UB i MO w ochronie lokali wyborczych"39 • 

• Na terenie Suwalszczyzny zbrojne bojówki reakcyjnego podziemia 
wzmogły akcję terrorystyczną. Z rąk ich zginęli w dniu 2 września 1946 r. 
działacze PPR - Ksawery B o g d a n i Bolesław H a n d a c  z k o - se
kretarz Komitetu Gminnego w Filipowie. Zamordowany został również 
sekretarz Komitetu Miejskiego PPR w Sejnach Feliks K a 1 w e j t a oraz 
aktywista PPS z Suwałk Henryk N e i s  s e r •o. W nocy z 4 na 5 sierpnia 
we wsi Kamionka zamordowano 5 osób (w tym 2 kobiety). Jak wynika 
z pozostawionej przez napastników kartki, morderstwa dokonano dlatego, 
„by ludność miała w poważaniu oddziały leśne, wiedziała o ich sile i nie 
gościła i współpracowała z wojskiem, MO, UBP i innymi komunistami"41• 
Rozbitych zostało również w tym okresie kilka posterunków MO. W tej 
sytuacji nasilono akcję wojska przeciwko bandom. W wyniku tych akcji 
w dniu 2 sierpnia ujęto 20 członków bandy „Bartnika"42. 2 września 1946 r. 
żołnierze pułkowej szkoły podoficerskiej od par li napad 60-osobowej ban
dy na gminę Filipów; banda ta się rozproszyła. W 10 dni później grupa 
żołnierzy pod dowództwem char. U r b  a n i k a  rozbiła w rejonie Topo
lewa 50-osobową bandę. W wyniku zdecydowanej akcji zdobyto 10 schro
nów, broń automatyczną, mapy i dokumenty oraz zapasy żywności i umun
durowania4s. 

W okresie intensywnych działań zbrojnych żołnierze pułku wzięli rów
nież udział w akcji żniwnej. W porozumieniu ze Związkiem Samopomocy 
Chłopskiej ustalony został plan akcji żniwnej w majątkach państwowych 
i gospodarstwach indywidualnych, z których synowie odbywali służbę 
wojskową44• Udzielono również pomocy w przeprowadzeniu sianokosów 
i pracach siewnych. Jak wynika z raportu dekadowego zastępcy dowódcy 
pułku, do dnia l.X.1946 r. obsiano ogółem 190 hektarów. W pierwszej de
kadzie października wojskowe grupy operacyjne rozblly na terenie Su
walszczyzny 3 bandy („Wróbla", „Bartnika" i „Błotnika")45. 

Dwudziestego trzeciego października 1946 r. 57 pułk piechoty obchodził 
swoje święto. W tym dniu bowiem, który zbiegi się z drugą rocznicą wy-

39 I. B 1 u m, Z dziejów Wojska Polskiego ... , o.c., str. 63. 
40 Z dziejów PPR na ziemi białostockiej ... , o.c„ str. 114. 
41 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka historii 57 pp, str. 36. 
42 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka resortów 57 pp, Ze

stawienie bojowe nr 211 z dnia 3.8.1946 r. 
43 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka historii 57 pp, str. 38. 
44 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka sprawozdań sekcji poli

tycznej 57 pp, Meldunek w sprawie akcji żniwnej z dnia 16.7.1946 r. 
45 Centralhe Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka meldunków sekcji po

litycznej 57 pp, Meldunek zastępcy dowódcy pułku z dnia 12.10.1946 r. 
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Ryc. 4. Gen. dyw. Gustaw P a s  z k i e
w i c z, dowódca 18 Dyw. Piechoty, po

seł Ziemi Białostockiej. 
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zwolenia ziemi suwalskiej, wręczony został pułkowi sztandar ufundowany 

przez społeczeństwo Suwalszczyzny. W dniu tym przybył do Suwałk do
wódca 18  dywizji gen. dyw. G. P a s  z k i e  w i c z, wojewoda białostocki 
Stefan D y b o w s k i oraz przedstawiĆiele partii politycznych i organiza
cji społecznych. Tłumnie przybyli na uroczystość mieszkańcy Suwałk i de
legacje z terenu, młodzież szkolna, partie polityczne oraz organizacje spo
łeczne i młodzieżowe46• Aktu przekazania sztandaru dokonał I sekretarz 
PPR w Suwałkach Mikołaj K o w a 1. Wręczając sztandar 57 pułkowi I se
kretarz PPR powiedział: „Społeczeństwo Suwalszczyzny w dowód głębo
kich uczuć łączących je z Wojskiem Polskim ofiarowuje w dniu 23 paź
dziernika 1946 r., tj. w drugą rocznicę uwolnienia Suwalszczyzny spod 
jarzma hitlerowskiego, sztandar 57 pułkowi piechoty - symbol łączności 

społeczeństwa z wojskiem, które stoi na straży granic odrodzonej demo
kratycznej Polski! Niech sztandar ten wiedzie bohaterskich żołnierzy do 
świetlanej przyszłości, jaką jest dla nas wolna, demokratyczna Polska"47• 

Po wręczeniu sztandaru gen. dyw. G. Paszkiewicz udekorował odzna
czeniami państwowymi 6 oficerów, podoficerów i ·szeregowych48• Następ-

48 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka historii 57 pp, str. 39. 
47 Tamże, str. 39---40. 
48 Byli to: ppor. Władysław U r b  a n i k, plut. Witold K u p s k  i, plut. Fran

ciszek S z y m a ń s k i, plut. Stanisław S i e k i e r s k i, st. strz. Marian P r o
t a s  i k, st. strz. Henryk E i k s  z t o  i strzelec Adam M i k  o ł a j c z y k. 
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nie odbyła się defilada wojskowa. Po defiladzie przeszły przed trybuną 
organizacje polityczne (PPR, PPS i SL) oraz organizacje młodzieżowe 
(ZWM, OMTUR i ZHP). We wspólnym obiedzie żołnierskim wzięli udział 
przedstav,iciele władz oraz społeczeństwa. W godzinach wieczornych od
były się imprezy artystyczne". 

Aby zapewnić ludności warunki konieczne do przeprowadzenia wybo
rów, do akcji przedwyborczej i ochronnej włączeni zostali żołnierze. Na 
okres wyborów województwo białostockie pod1Jelone zostało na dwa okrę
gi wyborcze: .Ełk - obejmujący po\viaty augustowski, ełcki, gołdapski, 
łomżyński, olecki, suwalski i szczuczyński oraz Białyśtok - do którego 
należała reszta powiatów województwa. W okręgu wyborczym Ełk działa
ły 42 grupy ochronno-propagandowe, złożone z 1890 żołnierzy z 54, 57 
i 62 pułków piechoty.;•. W celu należytego przygotowania grup ochronno
-propagandowych do czekających ich zadań zorganizowano w Białymstoku 
w dniach od 14 do 21 listopada dywizyjny kurs przygotowawczy z odpo
wiednio dobraną tematyką dla aktywu oficerskiego 18 dywizji, w którym 
brało udział 41 oficerów z 57 pułku piechoty z Suwałk. Również sekcja po
lityczno-wychowawcza 57 pułku zorganizowała w dniach od 22 do 28 li
stopada siedmiodniowe seminarium dla 126 podo�icerów i szeregowców -
agitatorów pułku. Podsumowaniem okresu przygotowawczego były czte
rodniowe ćwiczenia praktyczne z grupami ochronno-propagandowymi. 
Program ćwiczeń obejmował te zagadnienia, z którymi GOP-y mogły się 
spotkać w swej działalności w terenie". 

Do tego czasu sztab pułku Opracował skład grup ochronno-propagan
dowych, rejony działania oraz instrukcje. Działalność GOP została zapla
nowana i przeprowadzona w dwóch etapach: od 5 do 21 grudnia i od 27 
grudnia 1 946 r. do 19 stycznia 1947 r. Zgodnie z wytycznymi wojewódz
kiego kiero\\"!lictwa GOP oraz opracowanym na tej podstawie planem szta
bu 57 pułku dnia 5 grudnia 1946 r. wysłano w teren 35 grup ochronno
-propagandowych. Na powiat suwalski wysłano 11  grup, 7 grup na powiat 
augustowski, pozostałe grupy wysłano jako wzmocnienie 38 pułku do po
wiatu łomżyńskiego. Ponadto działały na tym terenie grupy ochronno-pro
pagandowe KBW i WOP. Przed wyruszeniem żołnierzy w nakazane rejo
ny zastępca dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowawczych odczy
tał rozkaz specjalny, w którym czytamy: „.„ Po raz pierwszy od szeregu 
lat Naród Polski pójdzie do urn wyborczych, by wybrać pierwszy Sejm 
w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Dla nas żołnierzy przypadła za
szczytna misja niesienia w najszersze masy Narodu słowa prawdy o Pol
sce Ludowej„. 5 grudnia 1946 r. jest pierwszym dniem w dziejach Narodu, 

4fł Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DPt Teczka histori� 57 pp, 
str. 4().....41. ' 

50 I. B 1 u m, Z dziejów Wojska Polskiego„., o.c.1 str. 65. 
51 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka historii 57 pp, str. 

42-43. 
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gdzie szary bohaterski żołnierz idzie pod wiejskie strzechy, by natchnąć 
społeczeństwo radością i dumą z osiągnięć Polski Ludowej, która dźwiga 
się z ruin i zgliszcz, podaje rękę wszystkim prawym synom i prowadzi ich 
ku jasnej i świetlanej przyszlości"52. 

Chociaż działalność wojska przeciwko bandytyzmowi była bardzo istot
na, to jednak najważniejszym i decydującym zadaniem w okresie przed
wyborczym była jego działalność społeczno-polityczna. W akcji tej docie
rano do każdej nieomal wsi, do okolic, do których albo nie docierały żadne 
wiadomości o życiu politycznym kraju albo jedynym ich źródłem była 
ulotka reakcyjna i kłamliwe pogłoski. Już pierwsze meldunki GOP, które 
napłynęły po trzech dniach działalności, były optymistyczne. Wszędzie pa
nował wewnętrzny porządek i dyscyplina, zaopaj;!:_zenie było ·dobre, a. lud
ność licznie uczestniczyła w organizowanych wiecach i zebraniach. Z dal
szych meldunków wynikało, że iniejscowa ludność coraz życzliwiej odno
siła się do żołnierzy. Jak stwierdzono, „dawną nieufność, wzbudzoną przez 
bandy i ich propagandę, zajęła miejsce gorąca sympatia dla wojska"53. 
W rejonach działania GOP powstało 27 zespołów artystycznych, które mi
mo pewnych niedociągnięć w wykonaniu cieszyły się dużym powodzeniem 
wśród miejscowej ludności54. Również grupy ochronno-propagandowe 
WOP Komenda Odcinka Sejny oraz Komenda Odcinka Lipsk wzięły ak
tywny udział w akcji propagandowo-wyjaśniającej, społeczno-kulturalnej 
i ochronnej w strefie granicznej". 

Do dnia 17  stycznia 1947 r. grupy ochronno-propagandowe zakończyły 
pracę propagandowo-wyjaśniającą w terenie i zostały skierowane do 
ochrony poszczególnych komisji obwodowych. Ogółem w powiatach su
walskim, augustowskim i łomżyńskim 57 pułk ochraniał 42 lokale wybor
czess_ 

W .dniu 19  stycznia· 1947 r. społeczeństwo Suwalszczyzny wzięło liczny 
udział w wyborach do Sejmu Ustawodawczego, a około 70°/o glosowało 
jawnie na listę bloku demokratycznego". Wyniki wyborów przyniosły 
pełne zwycięstwo silom demokratycznym. Około 82% glosujących od
dało swe glosy na blok demokratyczny, wypowiadając się ·zdecydowanie 
za rozwojem nowych stosunków społeczno-gospodarczych i politycznych, 
zapoczątkowanych przez władzę ludową. 

Po klęsce wyborczej obserwuje się w organizacjach podziemnych co
raz większe rozbicie. Coraz więcej członków reakcyjnych band zdaje 
sobie sprawę z bezsensowności dalszej konspiracji i prowadzenia. ban-

52 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka rozkazów 57 pp, Rozkaz 
specjalny nr 102 z dnia 5.12.1946 r. 

53 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka historii 57 pp, str. 45. 
54 Tamże. 
55 „Kronika Podlaskiej Jednostki WOP", str. 4. 
56 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 DP, Teczka historii 57 pp, str. 46. 
57 Tamże. 
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Ryc. 5. Wojsko prowad;d akcję uświa
damiającą przed wyborami do Sejmu 

Ustawodawczego. 

l 
• 

Ryc. 6. Afisz propagandowy „Coś Ty zrobił dla odbudowy" kolportowa
ny w jednoątkacb wojskowych na Suwalszczyźnie. 
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dyckiej działalności. Ogłoszona w marcu 1947 r. amnestia stworzyła im 
możliwość powrotu do normalnego życia i przyczyniła się do ro�do
wania zbrojnego podzi

_
emia. Szczególnie powszechna stała się akcja ujaw

niania w szeregach organizacji WIN. Nie oznaczało to jednak całkowitego 
wygaśnięcia zbrojnego oporu reakcji. W tym okresie oddziały wojskowe 
prowadziły akcję rozbrajania terenu, pracę wyjaśniającą oraz działania 
zbrojne przeciwko bojówk;om terrorystyczno-dywersyjnym, które nie 
skorzystały z prawa amnestii i nadal usiłowały stawiać zbrojny opór 
władzy ludowej58. Oddziały Wojska Polskiego stopniowo jednak wyco
fywano z działań przeciwko bandom, a zadanie to przekazywano żoł
nierzom KBW. 

W uznaniu zasług dla Polski Ludowej, za pełną poświęcenia i odwagi 
walkę z bandami na terenie Suwalszczyzny oraz za wkład w utrwalenie 
władzy ludowej 78 oficerów, podoficerów i szeregowych 57 pułku pie
choty odznaczono wysokimi odznaczeniami państwowymiso. 

K P A T K O E  C O .IJ; E P :>K A H H E  

B nepecTPofme o6�ecTBeHHoxo3�cTBeHHhIX ycnosHA n 6bICTpow B03PO:IK.lleHKK 

CYBaJib�HHht nocne soeHHoro pa:JopeHJłH orpo111ffYI(> poJib chlrpano Hapo.n:eoe soACKo. 
Con.n:a'l'bt CTOHIQero s CYBamtax 57-ro nexoTHoro nonxa npHHJ1nH secbYa 6onbmoe 
y'lacu1e e pa3peweeuH TPY.D:HOCTeff, KOTOpble noJłBMJIHCb nepep; 111onop;oft:, e�e ye

OKpenweff eapo.n;eoA snacTbm. 
OcHOBHblM 3ap;aHne111 soft:CKa HBJIHJUtCb oxpaea :MecTHoro eacenelUUI oepep; Tep

popoM H rpa6e:JKOM 6aH,JJ;, pa3MHHffPOBaHMe sceA T@ppHTOpMH, COOPYE@BHe MOCTOB, 

se.n:eeMe pa3'bJICHMTeJibHo-nponaraH,JJ;HCTCKoA pa6oTbt cpe.n;M rpa:JK.D:aecx:oro eacene
HHH, IlOMOlllb B pa6oTax TeppHTOPHBJibHblX BnacreA H p;eMOKPBTff'łecKMx opraen-
3aQHft:, )"łaCTHe B X03Jłft:CTBeHHbtX KaMnaHHJIX, TaKMx, KaK nOCeBbl, JKaTBa H c6op 

KOJ)Hennop;os, a TaKJKe KYJibTYJ)HaH pa6oTa, oco6eHeo e p;epesee . 
.IJ;eHTenbHOCTb eoAcKa 6bma BblCOKO oqeeeea o6xqecTBOM. Ilpo11sneHHe:M npn-

3HaHHH .D:JIH nose.n;eHHJł H pa60Tbl eoAcKa JłBJIJłJIOCb noJKepTBOBBHHe o6xqecTBOM 

Cysanbll{HHbl 3HaMeHH, KOTOPOe 6b1JIO BPY'feHO 57-My nexOTBOMY nomcy, a ceepx 
Toro 78 oqmqepos, yeTepo<ł>MQepoe H pslJJ;OBblX 6bIJIH earp8.)IC,Aeew rocy.n;apcT!lee
H&IMK op.n;eeaMM. 

59 Były to przede wszystkim bandy „Bladego", „Burdyna" i „Pioruna" oraz 
kilka mniej licznych grup bandyckich. 

'9 Krzyżem Grunwaldu III klasy - por. B. Ł a w r y  k o  w s k i. Krzyżem Wa
lecznych: kpt. St. Sus, por. R. Zagórski, ppor. St. Babraj, ppor. Łukawski, ppor. 
A. Palczak, ppor. W. Wysocki, ppor. J. Wyspiański, plut. I. Grobelny, strzelec 
W. Piwowarski. Srebrnym Krzyżem Zasługi: mjr W. Tracz, kpt. T. Tkacz, por. 
E. Bużyński, por. B. Ławrykowski, por. Z. Kostrzewski, por. J. Sus, ppor. W. Łu
kowski. Brąz:owy Krzyż Zasługi otrzymało 5 podoficerów i szeregowych. Srebrny 
Medal Zasłużonym na Polu Chwały - 18 oficerów, podoficerów i szeregowych, 
a Brązowy Medal Zasłużonych na Polu Chwały otrzymało 41 podoficerów i szere
gowych. (Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 18 Dywizji Piechoty, Teczka historii 
57 pp, str. 176-177). 
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S U M M  A R Y  

The People's Army of Poland has greatly contributed to the process of 
transforming the socio-economic structure of the Suwałki region and to its 

recovery from the wartime destruction. The soldiers of the 57th Infantry Regiment 
participated actively in removing difficulties that the young and not yet fully 
established administration had to face. 

The main task of the Army consisted in protecting the- !ocal population from 
terrorist and plundering gangs, in clearing the a·rea of mines, building bridges, 
in explaining various political and social problems to the !ocal communities, in 
helping the loca! authorities and democratic organizations during the course of 
their work, in carrying on cultural and educational activities in the villages, as 
well as in participating in sowing, harvest and digging of root crops. 

The toil of the Army was greatly appreciated by the community whose high 
regard for the attitude and work of the soldiers was expressed by founding colours 
for the 57th lnfantry Regiment and awarding 78 officers and other ranks with the 
State distinctions. 
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ROLNICTWO SUWALSZCZYZNY 
W LATACH 1944-1964 

CeJlhcttoe xosffi.icTBo CYBUJibnzynihl u 1944-1964 rr. 

Agriculture in the Suwałki Region in the Years 1944-1964 

1. Kształtowanie się struktury rolnej Suwalszczyzny 

Cesarski ukaz z dnia 2.II.1864 o uwłaszczeniu chłopów zapoczątkował 
wielką zmianę we władaniu ziemią. Znaczna obszary gruntów zostały 
wyłączone z rąk obszarniczych i oddane na własność chłopów. Wykona
nie tej pierwszej reformy rolnej, jak wiadomo, zostało opóźnione, na zie
miach znacznej części dawnej Rzeczpospolitej na skutek wypadków po
litycznych związanych z powstaniem styczniowym. Na Suwalszczyźnie 
dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia władze carskie 
przystąpiły do realizacji nowego ustroju rolnego. Ściśle biorąc naj
więksw nasilenie tej akcji na naszym terenie przypada na lata 1867-
1877 i z tego okresu pochodzi większość pomiarów i sporządzenia tabel 
likwidacyjnych wsi powiatu suwalskiego przy 7.achowaniu układu ła
nowego. Przeglądając dotychczas zachowane plany z tego okresu można 
stwierdzić, że aczkolwiek były one opisane w języku rosyjskim, jed
nakże za jednostkę pomiarową przyjęty był pręt, powierzchnia zaś obli-, 
czop.a w morgach i prętach kwadratowych w odróżnieniu od planów 
sporządzonych np. na Litwie i Białorusi, gdzie wyłącznie stosowany był 
sążeń rosyjski, a powierzchnia obliczana była w dziesięcinach i sążniach 
kwadratowych. Również zastosowano wygodniejszą do obliczeń skalę 
mianowicie skalę 1 :5000, a nic 1 :4200 lub 1 :8400, które były powszech
nie stosowane gdzie indziej przez rosyjskich geodetów, W omawianym 
okres.ie urządzenie wsi suwalskiej poszło w dwóch kierunkach. A więc 
przede wszystkim szachownica, powszechnie stosowana na innych ob
szarach byłego cesarstwa rosyjskiego. Polegała ona na tym, że kaźde 
gospodarstwo składało się z kilkunastu lub kilkudziesięciu wąskich i dłu
gich działek zwanych na Suwalszczyźnie płoskami. Miało to zapewnić 
równowartość gospodarstw, gdyż w skład kaźdego z nich wchodziły 
grunty różnej jakości, lepsze i gorsze. Działki siedliskowe były również: 

[„7] 
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wąskie, w związku z czym w takiej wsi budynki poszczególnych gospo
darzy często się prawie stykały, co stanowiło wielkie niebezpieczeństwo 
w wYPadku pożaru. Z drugiej strony we wsi skupionej życie społeczne 
jest ułatwione, łatwiej powstają wszelkiego rodzaju organizacje i ze
społy, nie ma również trudności w przeprowadzaniu wszelkiego rodzaju 
urządzeń jak elektryfikacja, wodociągi itp. Przy podziałach rodzinnych 
każda płaska ulegała podziało'l'>i wzdłuż na dwie lub kilka części, co 
powodowało dalsze zwężenie i tak już wąskich działek. W rezultacie 
w takich wsiach powstawała uciążliwa a nawet czasem szkodliwa sza
chownica uniemoźliwiająca prowadzenie jakiejkolwiek gospodarki rol
nej. 

Większość jednak wsi w powiecie otrzymała kolonie, jednak w ukła
dzie łanowym, który przetrwał w licznych wsiach w zachodniej części 
powiatu suwalskiego do dziś . .  Przy takim urządzeniu każdy gospodarz 
otrzymał jedną długą lecz dość szeroką działkę zasadniczą z dodatko
wymi niekiedy działkami łąkowymi. Mniej więcej przez środek działki 
zasadniczej przebiegała droga, przy której mieściły się zabudowania. 
·Na skutek takiego rozplanowania powstało osiedle o luźnej zabudowie, 
gdzie poszczególne zagrody oddalone są od siebie na odległość kilkudzie
sięciu metrów. Takie urządzenie wsi w porównaniu z szachownicą oka� 
:Zalo się o wiele racjonalniejsze, ·zapewniało bowiem możliwość należy
tego zagospodarowania i nie utrudniało zbytnio życia społe�znego gro
mady. Należy również zaznaczyć, że w okresie popowstaniowym 
większa część majątków ziemskich Suwalszczyzny na skutek represji 
władz carskich została skonfiskowana i nadana następnie wyższym ofi
cerom i urzędnikom jako tzw. majoraty. W rękach właścicieli Polaków 
pozostała niewielka ilość przeważnie drobnych majątków i folwarków 
o powierzchni nie przekraczającej paruset hęktarów. W okresie między
wojennym pierwotna struktura agrarna uległa dalszym zmianom, mia
nowicie była dokonywana dalsza przebudowa ustroju rolnego, która 
poszła w trzech kierunkach parcelacji, scalenia i likwidacji serwitu
tów. Parcelacja w powiecie suwalskim osiągnęła poważne rozmiary. 
W latach 1 9 20-1924 parcelacji uległo ponad 20 majątków o obszarze 
ponad 6500 ha. Były to majątki poprzednio skonfiskowane Polakom 
przez władze carskie, a przejęte teraz na własność Państwa dla celów 
reformy rolnej. Poza parcelacją majątków państwowych przeprowa
dzona była pewna ilość parcelacji majątków prywatnych, przeważnie za 
pośrednictwem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, które finanso
wało prace parcelacyjne. Właściciele majątków z różnych przyczyn, 
przeważnie na skutek złej gospodarki i życia ponad stan, zmusz@i byli 
wyzbywać się części gruntów. Scaleniem gruntów została objęta znaczna 
ilość wsi po'l'iatu suwalskiego. W wyniku tej akcji zlikwidoi-.:ane zo-
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stały szachownice prawie we wszystkich wsiach, gdzie one istniały, 
w związku z czym osiedla o zwartej budowie przestały istnieć, gdyż 

większość gospodarzy przeniosła swoje zabudowania na powstałe w wy

niku scalenia kolonie. Zarówno przy parcelacji jak i przy scaleniu two

rzone były kolonie o typie fermowym w kształcie mniej lub więcej pra
widłowych prostokątów, w których stosunek długości do szerokości nie 
przekraczał wymiarów 10:1 .  Kolonijny układ pól zapewniał możliwość 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej, miał jednakże szereg man
kamentów. Rezultatem takiego ustroju rolnego było rozproszenie wsi, 
utrudniające życie społeczne gromady i przeprowadzenie koniecznych 
w dzisiejszym okresie postępu urządzeń, jak np. elektryfikacja. Równie 
wielkim brakiem akcji scaleniowej w tym okresie było pozostawienie 
drobnych gospodarstw rolnych bez tzw. upełnorolnienia. Na odcinku 
likwidacji serwitutów dokonano niewiele, gdyż serwitutów pastwisko
wych, tak charakterystycznych gdzie indziej, u nas nie było, natomiast 

było sporo serwitutów jeziorowych. Polegały one na prawie połowu ryb 
w jeziorach należących do majątków, na odcinku brzegu graniczącego 
z gruntami danej wsi. Najczęściej wolno było łapać tak daleko od brzegu 
dokąd człowiek mógł dojść bez użycia łódki lub czółna. Wreszcie na
stąpił ostatni okres przemian agrarnych, rozpoczęty dekretem PKWN 
z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej, który 

stał się zakończeniem wielkiego procesu historycznego powrotu ziemi 
z rąk obszarników w ręce pracujących na niej chłopów, procesu który 
trwał prawie cale stulecie. 

Zgodnie z ustawą przeprowadzenie reformy rolnej wymagało prze
jęcia na własność Skarbu Państwa wszystkich majątków i gospodarstw, 

w których ilość użytków rolnych przekraczała 50 ha oraz gospodarstw 
poniemieckich po tak zwanych „volksdeutschach". Jak już poprzednio 
zaznaczyliśmy ilość majątków nie rozparcelowanych w naszym powie

cie . była nieznaczna, natomiast ilość gospodarstw poniemieckich była 
duża i w związku z tym akcją parcelacyjną objęte zostały znaczne ob
szary. Akcję parcelacyjną rozpoczęto w grudniu 1944 i w tym celu zo

stały zorganizowane społeczne komisje podziału ziemi powiatowe i gmin

ne pod kierunkiem pełnomocników d/s reformy rolnej. Wielkim zapałem 

i energią odznaczali się pełnomocnicy powiatowi Józef C i c h u c k i, 

Antoni K o p r o w s k i, Wincenty D u b n i c k i i wielu innych, któ

rych nazwiska zatarły się już w naszej pamięci. Utworzony w tym czasie 

Powiatowy Urząd Ziemski załatwiał sprawy administracyjno-techniczne 
i formalno-prawne dotyczące akcji reformy rolnej. A spraw tych było 

dużo. Należało przejąć na własność Skarbu Państwa ponad 20 majątków 
i parę tysięcy gospodarstw poniemieckich w samym tylko obecnym 

pow. suwalskim, nie licząc pow. sejneńskiego, który w owym czasie 
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wchodził również w skład pow. suwalskiego .. Poza tym należało dokonać 
pomiarów i sporządzić plany wymienionych obiektów, dokonać podziału 
i obliczyć powierzchnię i wartość każdej nowo wydzielonej działki 
w oparciu o przeprowadzoną poprzednią klasyfikację, sporządzić tzw. 
wykazy rozrachunkowe, wydać akty nadania - sporządzić i przesłać do 
Wydziału Hipotecznego Sądu Grodzkiego wnioski o przepisanie tytułu 
własności, załatwić związaną z tą akcją całą masę korespondencji. 

Warunki pracy były niez\',rykle trudne. Zima była mroźna i śnieżna, 
powiat suwalski pogrążony w chaosie organizacyjnym, zaś nowe władze 
po ucieczce okupanta w stadium organizacji. Poza tym odczuwało się 
ostry brak nawet najbardziej prymitywnych materiałów, jak papier, 
atrament, stalówki, ołówki, nie mówiąc już o takim luksusie, jak maszyny 
do pisania czy instrumenty pomiarowe. Za narzędzia pomiarowe służyły 
-Odpowiednio spreparowane druty telefoniczne, do których komparacji_ 
używaliśmy jednej, jedynej posiadanej przez nas, wielokrotnie· łatanej 
taśmy miernic7.ej. Akcja związana z wykonaniem reformy rolnej pole
gała przede wszystkim na pracy w terenie i wymagała wielkiej ruch.li
wości, gdyż powiat był rozległy i niektóre miejscowości. jak np. Rygo! 
nad kanałem Augustowskim, położone były w odległości około 60 km od 
Suwałk. Jedynym środkiem lokomocji była furmanka, a w wielu wy• 
padkach maszerowało się na piechotę brnąc od wsi do wsi po zaśnieżo
nych drogach. A do tego wszystkiego wykonawcy nieodpowiednio ubrani 
i źle odżywieni, gdyż odczuwało się ostry brak produktów żywnościo
wych, a nasze pobory były niewspółmiernie niskie w poró,.,'llaniu z ce
nami rynkowymi. Personel teohniczny składał się oprócz mnie z czterech 
geodetów. Byli to Bronisław Chabowski, Michał Fidziukiewicz, Konstanty 
Kuryło i nieco później Józef Tomaszewski. Jak na taki rozległy powiat 
i stojące przed nami zadania było to niewiele, to też zastanawiałem się 
nad możliwościami, które mogły by przyśpieszyć i ułatwić pracę tech
niczną. Nasunęła mi się jedna taka możliwość. Otóż w czasie okupacji 
Niemcy sporządzili mapę pow. suwalskiego i sejneńskiego. Mapy te były 
doskonale opracowane na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1:5000 na 
siatce współrzędnej w odwzorowaniu Gauss - Krugera i mog�y z całym 
powodzeniem zastąpić zwykłe mapy sporządzone na podstawie pomiarów. 
Posiadanie tych map znakomicie ułatwiłoby i przyspieszyło nasze prace. 
Wprawdzie okupant zabrał je ze sobą, ale nazwa miasta, dokąd były wy
słane, była przeze mnie znana i należało przypuszczać, że mógłbym je 
odnaleźć, gdybym tam się dostał. Niestety wszelkie moje usiłowania 
w tym kierunku zawiodły. Nasze wł.adze były bezradne i nie mogły 
umożliwić mi wyprawy na te tereny objęte jeszcze poźogą wojenną, 
położone na zapleczu wielkiego frontu. Zadowoliłem się znacznie skrom
niejszą akcją, rezultatem której było zdobycie znacznej ilości dokumen-
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tów z okresu międzywojennego pozostawionych przez okupanta w lokalu 
byłego Katasteramtu. Pi;zez wiele dni wydobyłem spośród wielkich stosów 
niemieckich szparagałów dokumenty pomiarowe, które następnie przewie
zione zostały do Urzędu Ziemskiego. W ten sposób powstało Powiatowe 
Archiwum Miernicze, na które składało się około 500 planów i operatów 
pomiarowych. Był to bardzo cenny dla nas nabytek. Tak pokrótce wy
glądały warunki, w jakich rozpoczęta została reforma rolna. Wiosną wa
runki te znacznie się polepszyły. Funkcje Komisarza Ziemskiego Qde
rownika pow. Urzędu Ziemskiego) objął współautor niniejszego artykułu 
inż. Witold S o k  o ł o w s k i, zaś zastępcą był pracowity i gospodarny 
podkomisarz Edmund K a r e c k i, który wystarał się o odpowiedni lo
kal, uzupełnił personel biurowy, zdobył umeblowanie, a najważniejsze 
może własny środek lokomocji, mianowicie parę koni i bryczkę. otrzy
maliśmy też wkrótce pomoc z Białegostoku w postaci dwóch geodetów 
i pewną ilość narzędzi mierniczych. Teraz można było odpowiednio zor
ganizować całą akcję, to też potoczyła się ona w przyspieszonym tempie. 
W wyniku tej akcji zostało rozparcelowanych 2.0 majątków o obszarze 
około 1700 ha, a 486 bezrolnych i mał-Orolnych chłopćw otrzymało ziemię. 
Poza tym uległo podziałowi około dwóch tysięcy gospodarstw ponie
mieckich o obszarze ok. 9100 ha, z których utworzono 1714 działek. Liczby 
te nie obejmują dzisiejszego powiatu sejneńskiego, który również był 
objęty naszą akcją. Jest rzeczą oczywistą, że sporządzone przez nas do
kumenty nie były zbyt dokładne, posiadały wiele braków, ale zasadniczy 
cel przekazanie ziemi jak najprędzej w ręce potrzebujących chłopów 
został osiągnięty. 

2. Rośliny uprawne,. ląki i lasy 

Ze względu na różnorodność gleb, konfigurację terenu, wielkie połacie 
tórfowisk, najczęściej bagiennych, ostrość klimatu, wiatry i obfite na
wodnienie omawianego terenu występują tu charakterystyczne zespoły 
roślinne: wydmowe, łąkowe, bagienne, błotne, torfowiskowe i leśne. Wa
runki dla rolnictwa ze względu na przeważnie niską wartość gleb są na 
terenie powiatu suwaL•kiego trudne. Podstawowymi roślinami uprawo
wymi są: żyto, owies, ziemniaki, jęczmień i w małym stopniu pszenica 
jara i ozima. Jako rośliny odgrywające drugorzędną rolę występują: 
groch, wyka, peluszka, len, lnianka oraz rozv'lija się obecnie uprawa ty
toniu. Zboża ozime w strukturze zasiewów stanowią 25,9"/•, zboża jare 
34,9%, zbożowe ogółem 60,8%, ziemniaki i pozostałe okopowe 17'/o. Naj
ważniejszą pozycję wśród roślin uprawnych na Suwalszczyźnie zajmuje 
żyto, owies i ziemniaki. Charakterystyczną cechą tego rejonu jest roz
winięta produkcja nasion. niektórych upraw i surowców typu rolnego. 
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I tak rozwija się na Suwalszczyźnie upra,wa tytoniu. Produkuje się tu 
szereg odmian tytoniu, począwszy od najbardziej popularnych machor
kowych jak: Machorka Pomorska, Mocny Skroniowski, Puławski i Sze
rokolistny, do odmian szlachetniejszych papierosowych jak: Virginia, 
Hercegowina i inne. 

Uprawia się też tutaj cenne rośliny pastewne na niżej wymienionych 
terenach: koniczyna szwedzka w okolicach Rutki Tartak, koniczyna czer
wona w okolicach Suwałk, komonica rożkowa tylko w rejonie Rutki Tar
tak, przelot koło Suwałk i Jeleniewa, trawy nasienne w rejonie Raczek, 
Suwałk i Rutki Tartak. Wymieniono tu tylko rejony zorganizowanej 
w ramach kontraktacji produkcji tych nasion. Poza tym istnieje wiele 
plantacji nie kontraktowanych, częściowo na potrzeby własne, częściowo 
z przeznaczeniem na zbyt. Z upraw włóknistych należy wymienić tu 
uprawę lnu na słomę. 

Powierzchnia lasów na terenie powiatu suwalskiego wynosi 18 530 ha. 
Z ogólnej powierzchni lasów 80% stanowią lasy iglaste, resztę zaś liścia
ste. Wśród gatunków drzew na pierwszym miejscu występuje sosna, dalej 
świerk. Prócz tego występuje jałowiec jako krzew na całym terenie. Sosna 
zajmuje gorsze gleby piaszczyste i żwirowate tworząc czyste bory, świerk 
okupuje cięższe gleby aż do glin zwałowych włącznie. Występuje też tu 
brzoza zwyczajna i omszona, najczęściej jako samosiew na obszarach zde
wastowanych borów. Ponadto występuje tu również olcha czarna, rzad
kie okazy wierzby śniadej i borówkolistnej. Te ostatnie występują głównie 
w obszarze jezior i rzek. Z drzew w mniejszych ilościach można tu spot
kać dąb szypułkowy, grab, klon, lipę, tiolę, wiąz i osikę. Podszycie la
sów stanowią jarzębina zwyczajna, leszczyna, trzmielina brodawkowa, 
trzmielina zwyczajna, jałowi!"c, kruszyna pospolita, malina, kalina ko
ralowa, czeremcha. W runie leśnym występują: widłaki, gruszyczki, 
zawilce biały i żółty, konwalia, wrzos, macierzanka, borówka, poziomka, 
przylaszczka, mchy, liczne trawy i inne. Z rzadkich roślin runa leśnego 
wymienić należy sasankę, bluszcz, lilię złotogłów, obuwik i naparstnicę. 

W lasach rośnie wiele grzybów jadalnych takich jak: borowiki, koźla
rze, gąski, rydze, maślaki, surojadki, opieńki i inne. Charakterystycznym 

zjawiskiem na tym terenie są liczne, lecz niezbyt wielkie obszarowo tor
fowiska i mokradła. Występują tu przeważnie torfy niskie o większej 
wartości rolniczej jako bogatsze w składniki organiczne. Torfy te po ure
gulowaniu stosunków wodnych i zagospodarowaniu stanowią bardzo war

tościowe łąki i pastwiska oraz nadają się pod uprawę warzyw, konopi, 
a niekiedy nawet pod owies. Rozpoczęto już meliorację kompleksów tor
fowych i częściowo je zagospodarowano z bardzo dobrym rezultatem. 
Największe jednak połacie najbogatszych torfów 

.
najmocniej zamulonych, 

leżących w dolinach rzek: Rozpudy i Czarnej Hańczy, nie zostały objęte 
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jeszcze melioracją. Jest to poważna strata dla rolnictwa, które cierpi tu 
na brak paszy. Torfy niskie porosłe są przewa7.nie turzycami, kaczeńca
mi, bobrkiem trójlistnym i trawami bezwartościowymi ze śmiałkiem dar
niowym na czele. Torfy wysokie występują tu w niewielkich ilościach 
w formie niedużych zagłębin. Roślinność jezior i rzek jest nadzwyczaj 
różnorodna i obfita. Z roślin przybrzeżnych występują: trzcina, sitowie 
jeziorne, tatarak, mięta i szczaw wodny. 

3. Zwierzęta gospodarskie i w stanie dzikim 

Obsada zwierząt hodowlanych na 100 ha użytków rolnych w rolnic
twie Suwalszczyzny jest jeszcze daleko gorsza niż w innych częściach 
Polski i kształtuje się o wiele. niżej od średniej krajowej. Oto jak na prze
strzeni szeregu lat kształtuje się hodowla: 

Lp. 
Wyszczeg6J- 1959 1960 1961 1962 1963 

nienie 

1 Bydło 27,l 31,6 35,8 38,7 46,2 

2 w tym: krowy 18,3 18.5 18,8 19,0 21,2 

3 trzoda cb lewna 43,8 51.5 57,2 52,9 70,0 

4 owce 27,5 25,8 23,1 20,l 25,3 

5 konie 18,9 17,9 16.4 13,8 !6,3 

. 
Poza tym jakość inwentarza jest daleko gorsza niż w innych dzielnicach 
kraju. W przeważającej ilości chowa się tu bydło rasy mieszanej. Są to 
najczęściej krowy małe o wadze od 300 do 450 kg. Produkcyjność ich jest 
również niewysoka,. ponieważ średnia wydajność od jednej krowy rocz
nie w skali powiatu szacuje się na około 1700 litrów mleka przy średrri,ęj 
zawartości tłuszczu od 3 do 3,5%. Tak niska wydajność krów jest za
leżna od dwóch zasadniczych warunków - nieodpowiedniego doboru 
stada podstawowego - nieodpowiedniego żywienia krów mlecznych 
i młodzieży przeznaczonej na chów. Do roku 1939 i w czasie okupacji 
w rejonie powiatu o lepszej gospodarce (południowym i zachodnim) ho
dowane było bydło rasy nizinnej czarno-białej. W roku 1945 postanowio
no przeprowadzić nową rejonizację hodowli bydła wprowadzając na te
r.en ziem suwalskich bydło czerwone-polskie. Na skutek niewłaściwej 
polityki hodowlanej, spowodowanej nie przydzieleniem na teren powiatu 
buhajów rasy nizinnej czarno-białej, doprowadzono do znacznego pokrzy
żowania z bydłem czerwonym, co pomniejszyło wartość użytkową odmła
dzającego się stada podstawowego bydła. Obecnie od pięciu lat wprowa
dzono ponownie w rejon południowy i zachodni powiatu bydło rasy ni
zinnej czarno-białej, czyli w chwili obecnej istnieje tolerancja dwóch 
ras. Obiekty-wnie należy stwierdzić, że poziom gospodarowania rolników 



474 W. SOKOŁOWSKI I J. SZUMIŁO 

i lepsze warunki paszowe spowodowane większymi nakładami na melio
rację i pomelioracyjne zagospodarowanie łąk

· 
pozwalają na dalsze wpro

wadzenie bydła rasy nizinnej ewentualnie krzyżówki rasy czerwonej 
duńskiej z rasą czerwono-polską. 

Konie reprezentują tu typ pogrubionego konia „sokólskiego". Przedsta
wia on cenną siłę roboczą dla rolnictwa. Poza tym spotkać można typ ko
nia lekkiego oraz małego konia bezrasowego. N a dość szeroką skalę ho
duje się tu owce. Pogłowie owiec aczkolwiek w niewielkim procencie, 
ale corocznie wzrasta. Szczególnie odpowiadają warunki hodowli owiec 
w rejonach Jeleniewa, Pawłówki, Rutki Tartak i Smolnik, gdzie w chwili 
obecnej istnieją ośrodki zarodowe. Zrejonizowana tu jest owca wrzosów
ka jako kożuchowa, o .wełnie mieszanej przeważnie koloru szarego, nada
jącej się do wyrobu ciepłego odzienia chłopskiego. Do uszlachetnienia 
tej rasy sprowadza się obecnie tryki zarodowe ras szlachetniejszych. 

Z hodowli świń wprowadzona jest rasa biała zwisłoucha. Z hodowli 
drobiu zasługuje na uwagę chów gęsi suwalskiej, która jest ceniona na 
rynku krajowym i zagranicznym. W Suwałkach istnieje tuczarnia dro
biu, która zapewniła producentom-hodowcom odbiór tego towaru na 
miejscu. Kury hoduje się przeważnie bezrasowe. W zasadzie istniejący 
zakład wylęgu drobiu rok rocznie rozprowadza 150 tys. szt. Wydaje się, 
że jednak jest to jeszcze niewielki procent w stosunku do ogólnej ilości 
stanu pogłowia kur hodowanych w powiecie. 

Swiat zwierzęcy przebywający w stanie dzikim jest bardzo różnorod
ny i atrakcyjny z punktu widzenia jego planowanego odstrzału: łosie znaj
dują się pod ochroną w uroczysku Czarne Bagno pod Rajgrodem pow. 
Augustów. Jelenie żyją w Puszczy Augustowskiej, sarna znajduje się we 
wszystkich lasach Suwalszczyzny, a stan jej pogłowia można określić na 
około 300 szt. Dzika uważanego za sprzymierzeńca lasów niszczącego 
szkodniki leśne oblicza się również na około 250 szt. 

W latach powojennych pojawiły się na Suwalszczyźnie należące dziś 
do rzadkości i pozostające pod ochroną bobry i to aż w czterech stanowi
skach. Nadleśnictwa Państwowe otoczyły je ścisłą opieką tworząc rezer
waty. Zając-szarak występuje również dość licznie na terenie Suwalsz

czyzny i jest planowo odstrzeliwany. 
Spośród zwierząt drapieżnych występują lisy, kuny, łasice, tchórze, 

borsuki i wilki. Te ostatnie szacuje się w liczbie kilkudziesięciu sztuk. 
Wyrządzają one znaczne szkody rolnictwu przez chwytanie owiec, gęsi 
i psów gospodarskich nie będących na uwięzi. 

Ogromnie licznie występuje na Suwalszczyźnie różnorodne ptactwo 

wodne i lądowe od najpospolitszego aż do mało spotykanego, jak łabędzie, 
czarne bociany, żurawie, cietrzewie i głuszce. Z gadów żyją tu wąż, pada
lec, żmija, jaszczurka, żółw. Z płazów trytoń i żaba. Wśród mnóstwa róż-
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Ryc. 1. F i  1 i p ów, pow. Suwałki. Agronomówka wybudowana ·dla agronoma gro
madzkiego. 

norodnych ryb spotyka się tu gatunki wysoko cenione na rynku krajo
wym i zagranicznym, zalicza się do nich: sielawę, sandacza, pstrąga oraz 
węgorza. Żyje tu również w niektórych jeziorach duża ilość raków.· 

4. Inne zagadnienia gospodarki agrarnej 

Na terenie powiatu suwalskiego do niedawna ważnym problemem rza
dziej spotykanym w innych rejonach kraju była sprawa występujących 
ugorów. Dziś problem ugorów, jeżeli gdzie niegdzie występuje jeszcze 
w powiecie, to w każdym razie został zmniejszony do 12-15•/o po
wierzchni gruntów ornych, przy czym odłogi wiążą się zarówno z syste
mem zarzuconej gospodarki trójpolowej, jak i brakiem zdolności poszcze
gólnych gospodarstw do organizacji nawożenia pól. Ta średniowieczna 
forma gospodarowania, oparta na systemie ugorowym, w którym rok 
rocznie jedno z trzech pól leży ugorem od wiosny do zimy, nie dając pra
wie żadnych korzyści gospodarczych, była do niedawna powszechna na 
Suwalszczyźnie. W okresie przedżniwnym ugory te zostały podorane 
i przewidziane pod jesienny zasiew żyta. Były to w okresie powojennym 
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Ryc. 2. S z y p  1 i s  z k i, pow. Suwałki. Mleczarnia gromadzka. 

wielkie przestrzenie sięgające w niektórych wsiach od 20--25•/e po
wierzchni ornej. Ugorowanie tak wielkiej powierzchni pól nie miało żad
nego uzasadnienia rolniczego i ekonomicznego i nie odpowiadało obec
nym wymogom agrotechnicznym. · 

· 

Obecnie na skutek wJ)rowadzenia systematycznej oświaty rolniczej na 
wieś pola te są zasiewane mieszankami strączkowymi, mieszankami koni

czyn na paszę oraz łubinem i na słabszych gruntach. Siew tych roślin po 
pierwsze wzbogaca glebę w azot i dostarcza cennej wysokobiałkowej pa

szy dla stale rozwijającej się hodowli bydla i trzody chlewnej. Ze sprawą 
użytkowania gruntów wiąże się ściśle problem odpowiedniego i racjonal
nego nawożenia organicznego i mineralnego . Zużycie zarówno nawozów 
organicznych, jak i mineralnych w stosunku do innych rejonów kraju jest 
jeszcze wciąż za małe; z tym wiążą się ściśle uzyskiwane plony: 

Wyszczególnienie 1958 1959 1960 1963 

4 zboża podstawowe 9,8 14.9 10,26 14,63 
ziemniaki 138 140 120 150 
buraki cukrowe 167 197,7 212,8 213 
tytoń 14,45 17,30 19,3 20 
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-
Ryc. 3. C z e r w  o n k a, pow. Suwałki. Zabudowania Państwowego Gospodarstwa 

Rolnego Czerwonka nad rynnowym jeziorem Szelment. 

Zużycie nawozów mineralnych w czystym składniku (NPK): 

Wyszczegól- I 1959/60 
nienie użyt. j zas. 

N 6.31 8,72 
p 6,46 8,93 
K 6,18 8,55 

Razem 16,67 33,04 

I 1961/62 . 
użyt. I zas. 

1962/63 
użyt. I zas. 

6,02 8,32 5,60 7,73 
5,01 6,92 4,54 6,27 
3,07 4,25 2,88 3,98 � 

14.10 19,49 1 3,02 17,98 

Jednocześnie należy nadmienić, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat za
opatrzenie w nawozy mineralne wzrosło ponad dwukrotnie, wiemy jed
nak, że potrzeby nie są zaspokajane i magazyny świecą zawsze pustkami. 
Zużycie nawozów organicznych obliczone w czystym składniku NPK wy
nosi : 

Wyszczegól- I 1959/60 , ___ 1_96_1_:_/_62 __ ___ 19_6_2"'-/6_3_ 
nienie [ ur. rol. I zas. rol. ur. I zas. ur. I zas. 

N 15,83 21,87 15,12 . 20,88 14,99 20,71 . 
p 6,99 9,66 6,69 9,24 5,60 7.73 
K 17,42 24,07 I 16,69 23,06 15,01 20,75 

Razem 40,24 55,60 38,90 53,18 35,60 49,19 
I 

Trzeba tu podkreślić, że gromady jak np. Wiżajny, Kaletnik, Szyplisz
ki, . Sobolewo, Poddubówek, Bród Nowy - małe mają zużycie nawozów 
organicznych, gdyż niska jest obsada inwentarza oraz bardzo mały areał 
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Ryc. 4. C z e r w  o n k a, pow. Suwałki. Wypas stada owiec w Państwowym Gos
podarstwie Rolnym Czerwonka. 

w strukturze zasiewów zajmują rośliny motylkowe. Najniższe zużycie na
wozów mineralnych w roku 61/62 mają Gromadzkie Rady Narodowe na
leżące do GS Suwałki, tj. 10,8 NPK na 1 ha użytków i 15,25 kg na 1 ha 
zasiewów. Natomiast w roku 62/63 było najmniejsze. zużycie

· 
na terenie 

działalności GS Szypliszki, które wynosi 9,13 kg NPK na 1 ha użytków rol
nych i 10,59 kg na 1 ha zasiewów. Największe zapotrzebowanie na prze
strzeni dwóch lat ma Gminna Spółdzielnia Raczki; w roku 62/63 wynosi 
ono 23,60 kg na 1 ha użytków i 30,02 kg na 1 ha zasiewów. Najmniejsze 
zapotrzebowanie nawozów organicznych mają gromady objęte działal
nością Gminnych Spółdzielni Suwałki i Szypliszki. Ważną rezerwą, która 
jest jednak minimalnie wykorzystywana jako wartość nawozowa - są 
gnojówki chłopskie. Pełne i właściwe wykorzystanie ich do nawożenia 
pól lub użytków zielonych zmniejszyłoby zapotrzebowanie na inne na
wozy i mogłoby poważnie zwiększyć plony roślin uprawnych i produk
tywność łąk i pastwisk. 

Należałoby kilka słów powiedzieć na temat uprawy roli na obszarze 
powiatu suwalskiego. W okresie powojennym, a szczególnie w pierwszych 
latach, stała ona na bardzo niskim poziomie. Podorywki były wykony
wane w granicach od 15-20°/t. Na pytania kierowane do rolników - dla
czego nie wykonują podorywek? - słyszało się często odpowiedź o ich 
szkodliwości, a co gorsze, nawet istniało przekonanie wśród wielu rolni
ków, że uzyskuje się najlepsze plony zbóż i ziemniaków, kiedy ścierniska 
są zaorane wiosną bezpośrednio przed rozpoczęciem siewów. Ten „cho
robliwy" zwyczaj najbardziej był widoczny w północnej części powiatu. 

W części południowo-zachodniej zjawisko to nie występowało, ponie
waż gospodarka rolna i zabiegi agrotechniczne były wzorowane na go-
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spodarce prowadzonej w powiatach mazurskich, gdzie poziom rolnictwa 
kształtował się pod wpływem wyższej kultury rolnej. Dziś ta sytuacja 
uległa poważnym zmianom na lepsze, bowiem 80% rolników wykonuje 
podorywki, a prawie wszyscy wykonują orkę głęboką na zimę. Natomiast 
uprawy wiosenne w dalszym ciągu pozostawiają wiele do życzenia. Przy 
tutejszej falistości i pagórkowatości terenu, rolnik nie zawsze spieszy się 
z wczesnym bronowaniem, czekając aż cała powierzchnia zaoranej jesie
nią roli obeschnie. Wówczas zachodzi takie zjawisko, że górki przeschną 
zupełnie, a w dolinach nadal jeszcze jest mokro, co w późniejszym okresie 
ma ujemny wpływ na wschód i wzrost roślin uprawnych. Dalszym błę
dem spotykanym w wielu wypadkach w wiosennej uprawie roli jest zbyt
nie przesuszenie jej poprzez nadmierne używanie kultywatorów, a nie
kiedy wykonywanie płytkiej wiosennej orki. 

Ważną pozycję w uprawie stanowią ziemniaki. Rejon powiatu suwal
skiego ma poważny udział w kontraktacji ziemniaka sadzeniaka oraz ja
dalnego. Rocznie uprawia się na kontraktację około 400 ha ziemniaków. 
Średnio rolnicy (plantatorzy) przy zastosowaniu wszelkich wymogów 
agrotechnicznych uzyskują z 1 ha 300 q ziemniaków sadzeniaków ż prze-

Ryc. 5. C z e r w  o n k a, pow. Suwałki. Sprzęt zboża kombajnem w· Państw. Gos
podarstwie Rolnym. 
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Ryc. 6. C z e r w  o n k a, pow. Suwa�ki. Wypas bydła rasy czerwonej w Państw. 
Gospodarstwie Rolnym. 

znaczeniem na eksport i 200 q ziemniaków jadalnych. W celu produkcji 
sadzeniaków na większą skalę zostały zorganizowane rejony specjalnie 
preferowane dla tej produkcji. Powiat suwalski ma perspektywę w roz
szerzeniu uprawy tej rośliny, bowiem należy on do pierwszej strefy zdro
wotności ziemniaka. 

Ważnym zagadnieniem w produkcji rolnej jest wprowadzenie w życie 
planu nasiennictwa, polegającego na odnowieniu zboża raz na 4 lata, 
a ziemniaków raz na 6 lat. Wymiana ziarna siewnego i sadzeniaków do 
roku 1956 prawie że w ogóle nie istniała. Rolnicy nie znali jej znaczenia 
i korzyści wyrażających się zwyżką plonów. Należy podkreślić, że zapo
czątkowana w latach 1957-1960 wymiana sadzeniaków i zbóż przebiegała 
w sposób niezorganizowany. Dopiero w roku 1961 został opracowany plan 
nasienny dla każdej gromady i wsi. W celu produkcji nasion kwalifikacyj
nych zostały wytypowane gospodarstwa reprodukcyjne, które zabezpie
czają produkcję pierwszych odsiewów do wymiany. Dla zabezpieczenia 
potrzeb wymiany wysiewają oni łącznie 130 ton owsa, 17 ton jęczmienia, 
90 ton żyta, 20 ton pszenicy oraz wysadzają 200 ton ziemniaków. 

5. Melioracje rolne 

Teren powiatu suwalskiego jest dość bogaty w łąki i pastwiSka. Łącz
na powierzchnia łąk wynosi 9620 ha, a pastwisk 19 028 ha, co stanowi od
powiednio 6,2 i 11,9•/o struktury użytków rolnych. Łąki i pastwiska po
zwalają na zwiększenie ilości pasz objętościowych. Stanowi to poważną 
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rezerwę w uzyskaniu większych plonów zabezpieczających potrzeby stale 
rozwijającej się hodowli bydła. Jednak obecnie znaczna część użytków 
zielonych z uwagi na wadliwe stosunki wodne jest niskoprocentowa. Dla
tego też melioracja łąk i całkowite ich zagospodarowanie stało się waż
nym problemem dla powiatu suwalskiego. Niewykorzystane rezerwy 
tkwią głównie na łąkach, gdzie nie zostały dotychczas uregulowane sto
sunki wodne, bądź też tam nie są właściwie uprawiane, nawożone i użyt
kowane, pielęgnowane i bądź racjonalnie konserwowane. 

W okresie powojennym, a szczególnie w latach 1955-1963, w zakresie 
gruntów i uprawy łąk zrobiono wiele. Wyniki te obrazują poniższe zesta
wienia (Tabela A i B). 

Tabela A. Nakłady finansowe 
- - ·  

I

Lp.I \Vyszczególnienie 

l !Melioracja łąk i pa-
stwisk 

2 iMelioracja gruntów or-
nych 

3 ; Drenowanie 
4 I Regulacja rzek 
5 Zagospodarowanie po-

melioracyjne łąk 
i pastwisk 

Razem nakłady w po-
szczególnych latach 
w tys. zł 

Nakłady w tys. złotych w latach 

do 1955 1 1956-601 I 
1961 I I 

288 5 245 783 - - 274 - - I 740 - 1 197 -
I '- 412 ' 1 367 I I 

I II '
288 6 854 I 3 164 

1962 

4 092 

452 
312 
506 

1 438 

8 800 

I
I 

I 
I 

I 

1963 j 1964 

2 785 2 1 05 

384 -
211 2 138 

1 693 . l 409 

1 888 1 640 

6 961 8 292 

I plan 
l!J65 : 
4 864 

690 
2 524 

455 

2 500 

I 1 11 033 

Ogólnie należy stwierdzić, że Suwalszczyna nie posiada wielkich zwar
tych kompleksów łąk, raczej występują one w mniejszych skupieniach. 
Nie mniej jednak w skali powiatu do większych obiektów można zaliczyć 
chociażby te, które zostały zmeliorowane i częściowo zagospodarowane, 
np. 1. rzeka Szeszupa obszar łąk 974 ha, koszt zmeliorowania, częścio
wego zagospodarowania oraz regulacji rzeki wyniósł 5320 tys. zł; 
2. Szczeberka obszar łąk 220 ha - koszt zmeliorowania i zagospodarowa
nia częściowego wyniósł sumę 971 tys. zł;· 3. Kaletnik obszar łąk 230 ha -
koszt melioracji, regulacji rzeki i częściowego zagospodarowania wyniósł 
2695 tys. zł. 

Należy również nadmienić, że istnieją jeszcze dwie duże połacie łąk 
często zabagnionych i tym samym nisko produkcyjnych. Regulacja tych 
rzek oraz melioracja przyległych łąk pochłonie szacunkowo sumę około 

3l 
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Ryc. 7. Cz e r w  o n k a, pow. Suwałki. Jesienna orka czteroskibowym 

płógiem ciągnionym przez traktor na polu Państwowego Gospodarstwa 

· Rolnego. 

50 mln zł. Zmeliorowanie tych obszarów jest przewidziane na okres na
stępnej 5-ciolatki. W chwili obecnej Biuro Projektów Wodno-Melioracyj

nych opracowuje dokumentację techniczną dla tych obszarów. Nadmienić 

wypada, że prace melioracyjne są prowadzone wyłącznie w tych wsiach, 

w których są zorganizowane spółki wodne. Na terenie powiatu suwal
skiego istnieją 42 spółki wodne i liczą one 1760 członków. Sprawami me

lioracji, ich postępem rolnicy Suwalszczyzny są bardzo zainteresowani, 
o czym świadczy fakt, że członkowie spółek wodnych szeroko rozwijają 

swą inicjatywę społeczną. Roczny udział członków spółek wodnych przy 

pracach melioracyjnych w ramach czynów społecznych wynosi sumę 

· 300 tys. zł. Ta forma społecznej działalności jest prowadzona w powiecie 

od szeregu lat. Do najbardziej aktywnych spółek wodnych w zakresie 

melioracji należy zaliczyć: Korytki, na terenie gromady Raczki z jej 

przewodniczącym ob. Czuprem, Postawelek, na terenie gromady Szyp

liszki z jej przewodniczącym ob. Pawlukanisem, Poszeszupie, na terenie 

gromady Rutka Tartak, z jej przewodniczącym ob. Kotnarowskim. Po

dejmowane prace nad zagospodarowaniem użytków zielonych zarówno 
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od strony nakładów na meliorację, jak też zainteresowanie rolników na

leży ocenić jako pozytywne i ważne gospodarczo, ponieważ plony siana 

z łąk uprawnych są trzykrotnie wyższe. Jeżeli plony z łąk dzikich śred

nio w powiecie wahają się w granicach 20 q z ha, to z łąk zmeliorowa

nych i uprawnych 60 q z ha. Sądzimy, że warunkiem dalszego rozwoju 

hodowli, a w szczególności bydła, jest właściwa gospodarka (melioracje, 

zagospodarowanie) użytków zielonych na obszarze powiatu suwalskiego. 

Tabela B. Wykonanie· rzeczowe robót melioracyjnych 

Wykonanie rzeczowe robót w ha i/km przy rzek. I 
,--

Lp. Wyszczególnienie d'.> I ,plan na 
·1956-60 1961 1962 1963 1964 

: 1955 i 1965 
· ·----

1 Melioracja łąk i pa-
stwisk 164 1016 240 923 504 341 I 1003 

2 Melioracja gruntów 
ornych 9 93 49 144 

3 Drenowanie 71 37 55 437 300 

4 Regulacja rzek km 33,4 5,8 14,9 7,8 6,3 

5 Zagospodarowanie 
pomelioracyjne 
zmeliorowanych 
łąk i pastwisk ha 40 2286 300 345 417 

I 
4(11l 500 

6. Opieka weteTynaTyjna 

Zwiększone nakłady na meliorację mają wyraźny wpływ na właściwe 

kształtowanie się i rozwój hodowli. Stąd też zagadnienie opieki wetery
naryjnej nad zwierzętami jest zagadnieniem, które zabezpiecza prawidło
wy rozwój tego działu produkcji. Historia i warunki pracy służby wete
rynaryjnej w powiecie suwalskim były bardzo trudne. Teren powiatu su

walskiego jest bardzo rozległy, o złym stanie dróg. Sytuacja ta utrudniała 

i utrudnia wydajną pracę służby weterynaryjnej. Ponieważ jednak po

moc i opieka lekarska musi być zabezpieczona w każdej wsi, u każdego 

rolnika, to też warunki pracy tej grupy ludzi są bardzo ciężkie i wymaga-

. ją często wielu wyrzeczeń. W pierwszych latach powojennych lecznice 

mieściły się w prywatnych prymitywnych budynkach, nie przystosowa

nych do wykonywania pracy, przy czym brak było sprzętu, a służba 

lekarska była nieliczna w stosunku do tak rozległego terenu Suwalszczyz

ny. Dane dotyczące opieki weterynaryjnej obrazują tabele. 

Z powyższego zestawienia wynika, że liczba lekarzy weterynaryjnych, 

techników i sanitariuszy jest obecnie większa jak była. W związku ze 

wzrostem kadry zmalała również ilość zachorowań zwierząt na choroby 

zakaźne. Dane w tej sprawie wykazane są w tablicy B. 

31° 
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Tabela A. Obsada lekarzy wet�rynaryjnych 

Lp. I . Lata ILek. wet., 
1 Zaraz po 

wojnie 1 
2 1950 5 
3 1955 6 
4 1960 8 
5 1963 10 

Techn. I S�nita-
wet. riusze 

1 
4 
8 5 
6 6 

1 1  3 

. Z powyższego zestawienia wynika, że ilość zachorowań na choroby 
zakaźne w materiale hodowlanym maleje. Mówiąc o walce z chorobami 
zakaźnymi należy podkreślić wielką pracę, jaką przeprowadziła służba 
weterynaryjna w zakresie zwalczania gruźlicy u bydła. Zagadnienie to 
było o tyle ważne, że choroba zagrażała również społeczeństwu. Wyniki 
tej pracy są podane w tabeli C. 

Tabela B. Liczba zachorowań w latach 

I Prysz- I Pomór I Zgr'.lilec IWścieklizna I Różyca I ·Zaraza 
Lata czyca świń złośliwy świń zasadnicza 

1950 
1955 
1960 
1963 

143 
13 --
Lata 

1960 
1961 
1962 
1963 

I 

5 13 4 1536 
5 17 6 368 - 8 3 63 - 9 3 42 

Tabela C 

Liczba bydła !Liczba szt. cho-,Zapłacone sumy 
przebadanego rych wykupion. złotych 

33 361 
31 854 
34 437 
38 608 

1 314 
59 
36 
35 

246 800 
57 794 
45 602 
45 602 

34 --- -

Badanie bydła na gruźlicę zostało rozpoczęte w 1960 roku, a zakoń
czone w roku 1963. Wszystkie sztuki chore zostały wykupione od rolni
ków i skierowane na ubój. Obecnie powiat suwalski jest wolny od gruźlicy 
bydła. Akcją tą, która ukończyła się całkowitym powodzeniem kierował 
energicznie pow. lekarz weterynarii Wacław Rudzki. Od roku 1955 po
lepszyły się również warunki pracy . lekarzy i personelu pomocniczego 
w związku z budową lecznic wraz z mieszkaniami. 
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Nowoczesne lecznice zostały wybudowane w następujących miejsco
wościach: 

Suwałki - kosztem 2 193 256 zł 
Filipów - kosztem 886 669 zł 
Raczki - kosztem 810 538 zł 
Wiżajny - kosztem 745 1585 zł 

Obecnie na terenie powiatu istnieje 6 lecznic, tj. w Suwałkach, Raczkach, 
Bakałarzewie, Wiżajnach, Filipowie i Przerośli oraz 5 punktów wetery
naryjnych : w Pawłówce Nowej, Smolnikach, Rutce Tartak, Szypliszkach, 
Kaletniku. 

7. Inne nakłady inwestycyjne 

Następnym ważnym działem nakładów inwestycyjnych na rolnictwo 
jest powszechna elektryiikacja wsi, ponieważ rzutuje pośrednio na dos
konalenie robót rolniczych (siła poruszająca motory oraz światło prze
dłużające dzienne zabiegi gospodarskie) oraz jest motorem rozwoju kul
tury i oświaty na wsi. Powiat suwalski jest w tym nieszczęśliwym poło
żeniu, że kolonijna zabudowa wsi nie stwarza najlepszych warunków do 
elektryiikacji. Niemniej jednak powiat suwalski w okresie bieżącej 5-cio
latki co roku elektryfikuje po kilka wsi. W chwili obecnej 104 wsie po
wiatu korzystają z energii elektrycznej. W roku 1964 zostanie zelektryii
kowanych dalszych 24 wsi kosztem 9700 tys. zł - oraz 15 wsi w roku 
1965. Do roku 1950 z wrJątkiem miasta Suwałki i osady Raczki nikt 
w powiecie nie korzystał z dobrodziejstwa żarówki elektrycznej. W roku 
1950 jako pierwsze otrzymało światło elektryczne ówczesne Liceum, 
a obecnie Państwowe Technikum w Dowspudzie. Ileż to wówczas było 
radości i zachwytu wśród uczącej się młodzieży i personelu nauczyciel
skiego. Radość ta była spowodowana tym, że w chwili, gdy zabłysły ża
rówki w szkole, poprawiły się znacznie warunki nauki, a życie w inter
nacie stało się wygodniejsze i przyjemniejsze dzięki radiu, że wreszcie 
zgasły lampy naftowe w szkole, internacie i stołówce. Pierwszą wsią, 
która otrzymała energię elektryczną również w 1950 roku jest Sucha Wieś 
w gromadzie Raczki położona w pobliżu wspomnianego Tet!hnikum. Przy
pomina mi się, ileż było płaczu i sprzeciwów ze strony mieszkańców tej 
wsi, kiedy brygada monterów rozpoczynała tam pracę. Wieś wówczas for
malnie nie chciała światła. Trzeba było wielu przekonywań o korzyściach, 
jakie daje energia elektryczna w pracy domowej i całego gospodarstwa, 
a tym bardziej, że inwestycja ta była wykonywana wyłącznie na koszt 
Państwa bez udziału rolników. Grupa monterów wykonująca te prace 
pomimo tych trudności zadanie swoje wykonała. Dopiero kiedy dokonano 
próbnego podłączenia do linii i w niektórych miejscach zabłysły żarówki� 
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wówczas przekonanie ludzi tam mieszkających zupełnie się zmieniło. 
Każdy udał słę do miasta, by kupić żarówki i spieszył wmontować je 
w swych mieszkaniach oraz z niecierpliwością wyczekiwał, kiedy wresz
cie ta żarówka zabłyśnie na stałe w jego domu. Obecnie rolnika Suwal
szczyzny nie trzeba agitować o potrzebie elektryfikacji. Wszyscy rolnicy 
chcą mieć światło w swej zagrodzie, lecz warunki kolonijnej zabudowy 
poszczególnych wsi nie pozwalają na to, aby realizacja elektryfikacji wsi 
w powiecie suwalskim mogła zostać dokonana szybciej. 

Podobnym dobrem dla· rolnictwa oprócz elektryfikacji jest mechani
zacja prac rolnych, a w szczególności wykorzystanie w pracach polowych 
traktorów i maszyn towarzyszących. Praca tych maszyn wyręcza człowie
ka w ciężkiej pracy na roli. To co jest nowe zawsze przychodzi na wieś 
z trudem. W roku 1957, kiedy spółki maszynowe we Wronowie i Koryt
kach GRN Raczki zakupiły po 1 traktorze, ileż to było szumu wśród więk
szości rolników tych wsi, jak też i sąsiednich. Ludzie ci uważali, że będzie 
koniec świata, że nie będzie co jeść. Niektórzy wrogowie mechanizacji 
twierdzili, że jak przejdzie traktor po polu, to przez kilka lat żadna rośli
na nie zechce rosnąć i wówczas zapanuje głód na świecie. Od chwili tej 
zostało zorganizowanych 137 Kółek Rolniczych. W kółkach tych pracuje 
60 traktorów i 111  agregatów omłotowych i jednak plony roślin nie spadły, 
a dzięki mechanizacji i bardziej świadomemu wprowadzaniu innych za
biegów agrotechnicznych uzyskiwane są wyższe plony. Rolnicy hodują 
więcej bydła, trzody chlewnej i sami żyją dostatniej. Dziś jest bardzo dużo 
takich kółek rolniczych, które wykorzystując Fundusz Rozwoju Rolnic
twa chcą nabyć traktory, lecz nie mogą, ponieważ nie są objęte planami 
koncentracji. Rozrzucenie taktorów po całym powiecie nie spełni swojej 
roli, brak będzie odpowiedniej obsługi technicznej. Do końca bieżącej 
5-ciolatki planem koncentracji traktorów są objęte takie gromady jak: 
Racżki, Jeglówek, Poddubówek i Chmielówka Stara. Ponadto w Raczkach 
w roku 1965 będzie budowana filia POM, która zabezpieczy remonty 
traktorów i maszyn dla tego rejonu. Jako dowód, że rolnicy przekonali 
się o potrzebie traktoryzacji, może posłużyć fakt, że kółko rolnicze Suwał
ki posiada obecnie 8 zestawów traktorowych oraz wybudowało odpowied
nie pomieszczenia do ich garażowania. 

8. Nowe kadry dla rolnictwa 

Właściwe wykorzystanie środków kredytowych kierowanych na cele 
rolnictwa idące w kierunku zwiększenia produkcji rolnej zależne jest 
w poważnym stopniu od kadry agronomicznej - jako doradców rolni
ków. Przy tym chcielibyśmy się ograniczyć do gromadzkiej służby rol
nej. W okresie powojennym kadry tej było bardzo mało, wiele było re-
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organizacji w tym zakresie. Obecnie każda gromadzka Rada Narodowa 
ma swego agronoma. Większość ich posiada odpowiednie kwalifikacje za
wodowe, pozostali doszkalają się. Obecnie kadra ta z każdym rokiem sta
je się lepsza. Uposażenie tej kadry poważnie wzrosło. Zostało pobudowa
nych 5 agronomówek, tj. w Rutce Tartak, Filipowie, Szypliszkach i Sta
rym Folwarku typ I, oraz II typ w Raczkach z mieszkaniem dla zootech
nika, który na tym rejonie pracuje. 

W okresie istnienia Państwa Ludowego rolnictwo powiatu suwalskie
go przeżyło poważną ewolucję. Dzięki poważnym nakładom inwestycyj
nym na wszystkie działy produkcji rolnej, dzięki zrozumieniu ciężkiej 
i twórczej pracy samych rolników, dzięki wysiłkowi pracowników resor
tu rolnictwa - rolnictwo suwalskie uzyskało poważny postęp. Dalsza 
polityka inwestycyjna Partii i Rządu i pomoc, jaką otrzymuje rolnictwo, 
oraz wysiłek wymienionych ludzi zapewni reali7.ację bieżących i przy
szłych zadań, które stoją przed rolnictwem, a są one większe i trud
niejsze. 

K P A T K O E  C O .Zl E P � A H H E  

TeppKTOpHR CynanKcKoro noseTa xapaKTepH3yeTCR pa3Hopo,nHocn.IO DO'łBhI, 

BOJIHKCTOf.t nosepXHOCTLIO, OCTpbTM KJIHMaTOM, CKJibHbIMK BeTpRMK, OOKJibHhIM opo

WeJłKeM K 6om.nrnMK 3aJie:ataMH Topct>a. 'łam;e ecero 6oJIOTHCTbIMH. Ilo3TOMY 3,necb 

cym;ecTByK>T CBOf.!CTBeHHbie pacTKTeJibHbie KOMDJieKCbI: ,lllOHHbie, nyroBbte, OOJIOTHbie, 

TOPcPRHbie K necHb1e. J13 pacntTeJibHbIX KYJibTYP npeo6na,na10T: polKb, oeec, Kap
TOct>enb, R'łMeHb K B He60JibWOf.t CTeneHK RpaR K 03HMaR ntUeHJłtJ;a, a TaJOKe ropox, 

BKKa, JieH. Pa3eKsaeTcR TaK:IR:e Ta6a'łaaR KYJibTYpa. B 3Ha'łKTeJibHOM. pa3yepe BCTPe

'łaIOTCR pacTeHKR ,llJIR KOpM.a CKOTa : WBe,llCKHf.t KJieeep, trpaCHb:rR KJieaep, nepeJieT 

K ceMeHHbie TpaBbl. 03HMbie XJie6a B CTpYKTYPe noceBOB COCTaBJIHIOT 25,eo/o, lłpbie 

xne6a - 34,90/o, xne6a e wrore 60,So/o. KapTocl>eJib K ,npyrHe Kopaenno,nbt 1..,./o. 
3Ha'łKTeJibHO B03pacTaeT norOJIOBbe :atKBOTHbIX, oco6eHHO ,llOMaDIHero CKOTa 

K CBKHeA, uanpmaep KOJIH'l:eCTBO CKOTa Ha 100 ra naXOTHbIX 3eMeJib B 1962 ro.ny co

CTaBJIHJIO 38,7 WT., a B 1963 r. 47 ,3 WT, KOJIH'l:eCTBO CBKHeA B TOT me nepKO,ll - 52,9 
K 67 ,3 WT. 3,necb pa3BO,llRT CKOT CMewaHHOB nopO,llhI, C!UfHbK 6eJIOf.t nopo,Jlhl c H8-
BHCWHMI1: ymaMK; JIOWa,llK npe,ncTaBJIHIOT TJfn YTO�eHHOf.t coeym.cs:oA JIOma,nH. 

B IITKUeBO,llCTBe 3aCJIYJ!OfBaeT amtMaHHJI cynaJIKCKJdł rycb, KO'I'OpbrR BhICOltO n;e

HKTCR Ha BHYTPeHHeM K 3arpaHK'łHOM pbnra:ax. Hbme 6J1aro,napR pacnpOCTPaHeamo 

ceJibCKOXOORf.!CTBeHHoro npocaem;eHKR OTMe'łaeTCH 3Ha'łKTeJibHbtf.t nporpecc B ceJib

CKOM X03Rf.!CTBe. 

3Ha'łKTeJibH0 YMeHbWKJIOCb KOJIH'łeCTBO napoa, K renepb 3TK 3eMJIK 3aceaaJOTCR 

CTPY'fKOBOf.t CMeCbJO, CMeCblO KJieeepa H TpaeaMK, 'łTO ,nai!T o6ecneąeHHe KOpMOM 

nOCTORHHO pa3BKBa10merocR pa3ee,neHKR cKOTa. PaaHhIM. o6pa30M 3H8'1HTeJibHO yae
JIK'rn"nKCb ypolKaH, HanpHMep, "'łe'l'blpe OCHOBHbIX XJie6a ,lllłJIH B 1960 ro.ny 10,26 u.eHT

Hepa c reKTapa, KaPToct>eJib - 120 qeaTHepoe, caxapHaH caeKJia - 212,8 qeHTHepa, 

Ta6aK - 19,3 qeHTHepa c reKTapa, a a 1963 ro,ny cOOTBeTCTBeHHo: XJie6a 14,63, Kap

Toct>enb 150, caxapaaR ceeKJia 235 K Ta6aK 20 qeHmepoa c reK'l'apa. 
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Ba:iKHbIM sonpocoM B pa3BHTHH ceJibCKOro X03HHCTBa HBJIHlOTCJł KanHTaJIOBJIO
lKeHHH (MeJIHOpau;HH, :meKTPH<llHKaIJ;HH, MexaHH3a'QHH H CTPOHTeJlbCTBO, Jie'łeHHe 
:!KHBOTHbIX). l13AeplKKH Ha Me.mwpau;m<> B noeoeHHbW :nepHOA COCTaBHJIH 34.359 Tb!C. 
3JIOTblX. 3a 9TY cyMMY :npOH3BeJIH MeJIHOpa1.1m<> 3339 reK1'apOB Jiyrca, :naCTÓHll.I H na
XOTHOiil 3eMJIH, APeHHPOBaJIH 660 reKTapoe, perynHpOBaJIH 61,9 KHJIOMeTpOB peK, 
6JiaroycTpOHJIH 3488 reKTap<>e Jiyroe H nacT6Hll.I. 3Ha'łHTen&Ho B03pacTaeT HHT€pec 
3eMJieAeJibIJ;ee K AeJiy MeJIHOpat1HH H 6JiaroyCTpOiilCTBa .nyro11 H nacT6Hll.I, o 'łeM 
CBHAeTeJibCTByeT <t:>aKT opraHH30BaHID1 42 BOAHbIX 06�ecTB c 'łHCJIOM 1760 'łJieHOB. 
J13 JiyroBhIX KYJihTYP 3eMJieAeJibIJ;bI :npK06pe-ra10T 60 u;eHTHep<>e c reKTapa, a ·ro 
epeMH KaK H3 Jiyroe He6JiaroycTpoeHHbIX ecero-Ha-ecero AO 20 u;eHTHepoe c reKTapa. 

3JieKTpHq>HKaIJ;HH AepeBHH TO:!Ke 3aHHMaeT ea:m:Hoe MeCTO B ceJibCKOX03HH
CTBeHHbrx KaIIHTaJIOBJIO:!KeIDIHX. IIoMHMO 3aCTp<>HKH AepeBHH CHCTeMo'A K01IOHH'A -
104 cyeamtcKHe ,11epeeHM rIOJib3YJOTCH 9JieKTpH'l:eCTBOM. Pa3ewrHe ceJibCKOXOORrt
cTBeHHoro rlp<>H3BOAC'l'Ba, H oco6eHHO CKOTOBOACTBa Tpe6yeT HaAJie:iKa�e'A BeTepH
HapHoA oneKH. B nocJieaoemn.t'A nepHO,ll yaeJIH'łHJIOCb KOJIK'łeCTBO eerepHHapHblX 
Bpa'łeA H TeXHHKOB. PaCWlłpHJiaCb CeTb aeTepHHapHb!X Jie'łe6HKIJ; H nyHKTOB. J1HH
IJ;HaTHBY npH BBeAeHHH MeXaHH3au;ID1 BrIOJIHe B3HJIH B CBOK PYKH ceJibCKOX03HA
CTBeHHble KPY:IKKH; e noee-re HaC'łHTbIBaeTCH 130 TaKHX Kpy:m:t«>B. CYBaJIKcKaH Ae
peBHH nOJIY'łHJia 47 TPaKTopoe H 95 arperaToe ;ti;JIH o6MoJioTa. 

S U M M A R Y  

In the Suwałki district one finds various types of soil, rolling grounds, sharp 
climate, rough winds, good irrigation and large, mostly marshy, peateries. Beside 
dune, meadow, marshy, peat and wood plants, under crop is rye, oats, potatoes, 
harley and, to some extent, summer and winter wheat, as well as peas, chickling, 
and flax. Tobacco is one of the developing cultures. Also very popular are such 
fodder plants as Swedish and red clover, woundwort arid seed grass. 25.9 per cent 
of the sown area is under winter cereals, 34,9 per cent under summer cereals; all 
the cereals represent 60.8 per cent and p<>tatoes and other root crops - 17 per cent 
of the total sown area. 

The number of head of farm animals, and especially that of cattle and swine 
increases continually. In 1962 the number of head of cattle per 100 ha. of arabie 
land was 38.7 and that of swine - 52.9; in 1963 the respective figures were 47.3 and 
67.3. The cattle reared in the Suwałki district is of mixed breed. The breed of white 
swine with flagging ears has been introduced and the horses are mostly of the 
thickened "Sokólski" type. So far as poultry is concerned the variety of goose, call
ed "Suwałki" goose, is in demand both in the home and foreign market. On the 
whole, the farming in the district developed remarkably owing to the introduction 
of modern methods of farming and breeding which result from advancing education 
of the inhabitants of the rura! areas. 

The area of fallow land has been considerably reduced and many podded as 
well as clover and grass mixtures are sown. Adequate supply of fodder has been 
provided in view of the continually increasing breeding of cattle and swine. The 
crop largely increased: in 1960 the yield of the four basie cereals was 10.26 q per 
ha., that Qf potatoes - 120 q per ha., of sugar beets - 212.8 q per ha. and of tobacco 

- 19.3 q per ha. The respective figures in 1963 were 14.63, 150, 235 and 20. 
Investment in agriculture which included amelioration of soi!, electrification, 

mechanization of equipment and construction as well as outlays on veterinary ser
vices, represents a factor of vital importance for the development of farming. The 
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total expei:iditure on the amelioration of soil amounted in the postwar period to 
34,359 thousand zlotys owing to which it was possible to ameliorate 3,339 ha. of 
ara ble land, to drain 600 ha. of land, to regulate rivers of the total length of 61.9 km, 
and to make 3,488 ha. of meadows and pastures productive. The farmers are more than 

ever before interested in carrying out the amelioration projects and in making 
meadows and pastures productive. 42 co-operative groups have been organized to 
this effect with the total membership of 1,760. The yield out of the cultivable 
meadows is 60 q per ha. whereas that out of other meadows is only 20 q per ha. 

Electrification of the villages is one of the more. important invEstments. 
Although the structure of rural architecture does not facilitate the electrifying, 
104 villages have been electrified so far. The increasing agricultural production and 
breeding necessitates adequate veterinary service. In the postwar period the 
number of veterinary specialists increased as well as the network of hospitals 
and other centres offering help in this field. The mechanization processes have 
been initiated and carried on by 130 farmers circles e:idsting in the Suwałki 
district. On the whole the rural areas in the district have been supplied with 47 

tractors and 95 threshing aggregate machines. 





JOANNA MACIEJEWSKA-PAVKOVIC 

PRZEMIANY W TRADYCYJNYCH TECHNIKACH ROLNYCH 
NA PRZYKŁADZIE WSI KRZYWÓLKA KOŁO SUWAŁK 

W LATACH 1900-1963• 

IlepeMełlbI B TPaJ:V'lQI-fOHHblX arpoTexttl'IKax tta npl'IMepe ;r:tepeBHT1 Kwl'leynhKa 
eo3ne CyeanK e 1900-1963 rr. 

Changes in the Traditional Agricultural Techniques at Krzywólka near Suwałki 
in the Years 1900-1963 

I. Wstęp 

1. P o j e z i e r z e  s u w a l s k i e  w ś w i e t l e  b a d a ń  e t n o
g r a f i c z n y c h. Zainteresowania etnograficzne obszarami Pojezierza 
Suwalsko-Augustowskiego datują się od niedawna i poza nielicznymi arty
kułami1 nie znalazły dotychczas swego odbicia w publikacjach poświę
conych wyłącznie temu regionowi. Dlatego też jego poniższa krótka cha
rakterystyka opiera się głównie na wynikach badań nad „Polskim atla
sem etnograficznym" w zakresie tradycyjnych elementów ludowego 
rolnictwa i hodowli. 

· 
Interesujący nas obszar pomimo silnego powiązania kulturowego 

z innymi ziemiami północno-wschodniej Polski ma wiele cech odrębnych, 
których południowa granica, generalnie biorąc, opiera się o Biebrzę. 
W świetle dotychczasowych badań omawiany teren charakteryzuje się 
wcześniejszym zanikiem orki w zagony2, co silnie wiąże się m. in. 
z masowo przeprowadzoną tu po uwłaszczeniu komasacją gruntów chłop
skich. Przy dłuższym utrzymywaniu się sochy jako narzędzia orki (do 
1914 r.) o wiele wcześniej niż w innych dzielnicach wschodniej Polski 
jako siłę pociągową zaczęto stosować konie3 zamiast wołów. Rozprze
strzeniający się wyraźnie od strony Mazur sposób przesuszania zbóż 

• Praca wykonana w ramach planu naukowego Muzeum w Białymstoku (przy
pisek redakcji). 

1 M. T r  a w i fi s k a - K w  a ś n i e w  s k a, Studia nad zagadnieniem zbiorowej 
trójpolówki we wsi Hruskie (pow. Augustów) w XIX i XX w., „Lud" t. XLV, 1960, 
str. 123-257; E. F r y ś, Ośrodek garncarski w Studzianym Lesie p. Sejny, „Polska 
Sztuka Ludowa", 1959, nr 4, str. 246-249. 

2 Polski atlas etnograficzny (zeszyt próbny), Wrocław 1958, mapy nr 4, 5, 6 i 7. 
3 K. P u  d ł o, Tradycje używania bydła rogatego do prac pociągowych w gos

podarstwach chłopskich w Polsce z końcem XIX w. i w II poł. XX w., „Lud", 
t. XLVII, 1962, str. 423, mapa 1. 

[491) 
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w kopcach pionowo-rzędowych zdobywa przewagę nad praktykowanym 
w regionie południowo-wschodnim sposobem przesuszania zbóż w kopi
cach pionowo-<lookolnych4 • .  Powszechne występowanie spichrza łączy 
omawiany obszar z całym województwem, a dalej z Litwą i Białorusią. 
Specyficzna jest występująca tu nazwa „świreń", która niezaprzeczalnie 
jest pochodzenia litewskiego5. Bardziej powszechne na tym terenie wy
stępowanie spichrzy wiąże się jednocześnie z brakiem tradycji przecho
wywania zboża w komorach - tak charakterystycznego dla południowo
-wschodniej Polski&. Tutaj też wcześniej rozpowszechnił się zwyczaj prze
chowywania zboża na strychach budynków mieszkalnych i gospodar
czych7. Wzdłuż linii równoleżnikowej, która w ogólnych zarysach biegnie 
przez Augustów ku jez. Śniardwy, przechodzi wyraźna granica pomiędzy 
zasięgiem występowania cepów gązewkowych i kapicowych. Zasięg tych 
ostatnich stwierdza się w powiatach suwalskim i sejneńskim, a dalej roz
przestrzenia się w ·kierunku Mazur, obejmując zachodnią i centralną 
Polskę8• Do zespołu cech wyróżniających omawiany obszar od ziem są
siednich należy dorzucić wyłączne występowanie dachów dwuspadowych 
zarówno nad budynkami mieszkalnymi, jak i gospodarczymi9, wreszcie 
wcześniejsze niż na sąsiednich terenach podpiwniczanie domów mieszkal-
nycht0. . 

Powyższy rejestr bynajmniej nie stanowi pełnego zespołu elementów 
dotyczących ludowej gospodarki rolnej, które świadczą o pewnej odręb
ności kulturowej Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, szczególnie zaś 
powiatu suwalskiego, w stosunku do obszarów położonych na południe. 
Niemniej jednak nawet tak pobieżny przegląd dowodzi, że o specyficz
nym charakterze tego terenu decydowały silne wpływy litewskie, uza
sadnione odmienną historią procesu osadniczegoll oraz bliskość dawnych 
Prus Wschodnich, która wyraźnie wpłynęła na przyśpieszenie zaniku 
lliektórych tradycyjnych form kulturowych. 

W przeprowadzonej próbie regionalizacji Polski na podstawie dotych
czas zebranych materiałów etnograficznych oraz wyników badań nad 
„Polskim atlasem etnograficznym" J. 9 a j  e k umieszcza interesujący 

• J. G r  o c h  o I s k  i, Formy przesuszania zżętych zbóż w polSkich gospodar
stwach chłopskich w XIX i XX w., „Lud", t. XLVII, 1962, str. 25, mapa 7. 

5 J. B o h d a n  o w i c z, Spichrze na tle innych pomieszczeń do przechowywa
nia ziarna w gospodarstwach chłopskich w Polsce na przełomie XIX-XX w., „Lud", 
t. XLVII, 1962, str. 344, mapa 12. 

8 Tamże, str. 350, mapa 13. 
7 Tamże, str. 356; mapa 14. 
8 Polski lłtlas etnograficzny, o.c., mapa 9. 
e T. S k a r ż y ń s k i, Stodoły w polskim budownictwie ludowym XIX i XX w., 

„Lud", t. XVLVII, 1962, str. 410, mapa 11. 
1o Pols!ci atlas etnograficzny, o.c., mapa 17. 
11 J. W i ś  n i e  w s k i, Kilka uwag o osadnictwie południowych puszcz poja

ćwieskich od XV do XVII w., „Rocznik Białostocki", t. I, 1961, str. 305--308. 
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nas obszar na pograniczu areału wschodnio-pruskiego12• Podkreśla też 
jego duże nasycenie elementami kulturowymi charakterystycznymi dla 
rubieży północno-wschodniej, a krzyżującymi się z silnymi wpływami 
niemieckimi 13• 

Powyższe wnioski, mimo że dostarczają pewnych podstaw do charak
terystyki etnograficznej regionu, wymagają ściślejszej konfrontacji 
z szerszymi badaniami terenowymi oraz dokładniejszego sprecyzowania 
zasięgu niektórych wytworów, na co nie pozwala zarówno rzadka sieć 
punktów „Polskiego atlasu etnograficznego"lł, jak też ogólny brak ba
dań. 

2. C e l  i z a k r e  s p r a c y. O wyborze Krzywólki do badań sta
cjonarnych, przeprowadzonych w ciągu 1963 r. przez Muzeum w Białym
stoku oraz Sekcję Etnograficzną Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej 
BTN, zadecydowało podmiejskie położenie wsi. Wstępny rekonesans 
przeprowadzony w sierpniu 1962 r. sugerował, że wieś mimo bliskości 
miasta zachowała na wskroś rolniczy charakter. Wygląd zabudowań wiej
skich (duża ilość starych domów) oraz wyposażenie wnętrz mieszkalnych 
dowodziły, że proces urbanizacji zachodzi stosunkowo powoli. 

Pierwotnym celem badań było prześledzenie stopnia oddziaływania 
miasta na tempo przemian wsi w zakresie wybranych dziedzin kultury, 
jak: podstawowe zajęcia ludności (rolnictwo, hodowla), zagroda wiejska15 
i wnętrze domu mieszkalnego16• Jednocześnie zaawansowane są prace ba
dawcze nad rzemiosłem w Suwałkach oraz jego znaczeniem dla zaopatry
wania okolicznych wsil7. 

Niniejszy artykuł omawia zespół zagadnień dotyczących zmian w pod
stawowych zajęciach lUdności Krzywólki, a przede wszystkim rolnictwa. 
Już w ciągu badań okazało się, że prz.eśledzenie tych zmian tylko pod ką-

. tern Oddziaływania miasta dałoby bardzo jednostronny obraz rzeczy
wistości. Miasto stanowiło ·bowiem tylko jeden spośród wielu czynników, 
które w omawianym okresie determinowały rozwój gospodarczy wsi pod
suwalskich. Nie sposób pominąć znaczenia bliskości granicy pruskiej, 
przez którą przenikały ulepszone metody gospodarowania, stosowane 
często wcześniej we wsiach znacznie oddalonych od Suwałk. Niepośled
nią rolę odegrały też położone w sąsiedztwie folwarki i gospodarstwa nie
mieckie, migracje do Stanów Zjednoczonych, masowe przed I wojną 

12 J. G a j e k, Studia nad etnograficzną regionalizacją Polski, „Lud", t. XL VII, 
str. 186, mapa 3. 

13 Tamże, str. 195 i str. 177, mapa 2. 
H Olszanka pow. Suwałki, Jegliniec pow. Sejny, Wojciech i Płaska pow. Augu

stów (Polski atlas etnograficzny, str. 41-45). 
n Materiał zbierała M. H a  1 i c k a, stud. IV r. etnografii Uniwersytetu im. 

A. Mickiewicza w Poznaniu. 
18 Badania prowadzone przez Jadwigę K .o w a 1 i k. 
11 Badania prowadzone przez Andrzeja L e  w i ń s k i e g o. 
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SUWAŁKI 

Ryc. 1. K r z y w  ó 1 k a, pow. Suwałki. Plan sytuacyjny wsi w stosunku do kom
pleksu miejskiego Suwałk. 

światową, wreszcie zapoczątkowane w okresie międzywojennym, a na
silające się obecnie oddziaływanie czynników administracyjnych, co ściśle 
wiąże się z gospodarczą polityką państwa. Analiza powyższych zagadnień 
pozwoli dokładniej prześledzić mechanikę zmian w gospodarce wsi oraz 
wyjaśnić stosunkowo dużą ilość zachowanych elementów tradycyj
nych. 

3. Ż r ó d ł a. Podstawę mmeJszego opracowania stanowią przede 
wszystkim informacje uzyskane od mieszkańców wsi, którym pragnę po
dziękować za życzliwy stosunek do przeprowadzońych przeze mnie ba
dań, oraz chętne wyjaśnianie wielu trudnych zagadnień. Wiadomości po
równawcze zebrano we wsiach Białowoda oraz Kuków. Materiały tere
nowe uzupełnione zostały danymi statystycznymi z Prezydium GRN 
w Brodzie Nowym (książki meldunkowe), z Powiatowej Komisji Plano
wania Gospodarczego (spisy rolne) oraz materiałami archiwalnymi, jak 
akta notarialne z Państwowego Biura Notarialnego w Suwałkach, wresz
cie księgi urodzin i zgonów przy parafii rzymsko-katolickiej. 

4. O g ó 1 n e i n f o r m a c j � o K r z y w ó 1 c e. Wieś Krzywólka
leży na przestrzeni ok. 4,5 km nad Czarną Hańczą, na północny zachód 
od Suwałk; ciągnie się ona wzdłuż drogi łączącej szosę filipowską z szosą 
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Ryc. 2. K r z y w  6 l k a, pow. Suwałki. Ogólny widok wsi. 

biegnącą do Wiżajn. Za centrum wsi uważane jest miejsce skrzyżowania 
się zasadniczej drogi wiejskiej z gościńcem biegnącym od Suwałk do 
Brodu Nowego. Stoi tu krzyż i kuźnia, przypuszczalnie od lat siedem
dziesiątych XIX w. istniała tu też karczma. Za skrzyżowaniem droga 
wiejska wznosi się stromo ku górze, a potem płaską wyżyną dochodzi do 
szosy idącej do Wiżajn. Na wzgórzu, w oddaleniu kilkuset metrów od 
pozostałych zabudowań wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie szosy znajduje 
się 7 zagród, które tworzą część wsi nazywaną „Zagórze". Grupa 8 zagród 
wiejskich usytuowana jest przy gościńcu miejskim i łączą się one bez
pośrednio z domami położonymi na przedmieściu. Tę część wsi określają 
mieszkańcy nazwą „podmiasto". Pozostałe partie wsi nie mają specjal
nych nazw i określane są głównie według nazwisk gospodarzy użytku
jących dane parcele, np. „koło Lewoni", „koło Cieśluków" itp. Jedynie 
młyn i związane z nim gospodarstwo nosi nazwę Krzywólki - Osady. 

Grunty wsi są na ogół nieurodzajne - lekkie, kamieniste, zaliczane 
do IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Ciągną się one długimi, wąskimi pasami 
po obydwu stronach rzeki, w stronę Suwałk oraz Białejwody. W kierunku 
tej ostatniej pola zachodzą na wzniesienie, którego stoki stanowią w wielu 
wypadkach kamieniste nieużytki. Jedynie w dolinie bliżej rzeki ziemie 
są bardziej urodzajne, należą one do gospodarstw położonych w środku 
wsi. Pomimo bliskiego sąsiedztwa rzeki wieś ma niewiele łąk. Są to prze
ważnie pastwiska typu bagiennego, a zbiór siana jest możliwy . jedynie 
przy dwóch zakolach rŻeki. Wg spisu rolnego w l962 r. ogólna powierzch
nia gruntów wsi wynosiła około 715 ha, w tym gruntów ornych - ponad 
555 ha, łąk - 1 1  ha, pastwisk naturalnych ok. 62 ha, nieużytków ponad 
35 ha, lasów zaledwie 1 ha. 

Ogólna liczba mieszkańców wsi w 1962 r. wynosiła około 250 osób. 
Gospodarstw jest 50, a użytkowników ziemi - 53. 

Pod względem ilości ziemi struktura wielkości gospodarstw przed-
stawia się następująco:ia gospodarzy posiadających 20 i więcej ha 8, 

18 Wg spisu powszechnego z grudnia 1960 r. 
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Ryc. 3. K r z y w  6 1  k a, pow. Suwałki. Pr�jekt pomiarów gruntów wsi z 1872 r„ bę
dący przerysem planu sporządzonego w 1853 r. 

gospodarstw od 15-20 ha - 12, gospodarstw od 10 do 15 ha - 24, gos
podarstwa od 5 do 10 ha - 9. 

W Krzywólce przeważają więc gospodarstwa średnie i duże przy zu
pełnym braku gospodarstw karłowatych. 

II. Czynniki oddzialywujące na przemiany w kulturze ludowej wsi 

1. S ą s i e d z t w  o S u  w a ł k. Wśród czynników determinujących 
rozwój gospodarczy wsi na czoło wysuwa się niewątpliwie oddziaływanie 
miasta. Suwałki, które w końcu XIX w. liczyły ponad 20 tys. mieszkań
ców19, jako siedziba rządu gubernialnego, licznych urzędów i koszar 
wojskowych stanowiły jednocześnie ważne i żywotne centrum handlowe. 
Podobnie jak w większości miast wschodniej Polski organizacja handlu 
leżała prawie wyłącznie w rękach Żydów. Oni też byli głównymi po
średnikami w zakupie i sprzedaży produktów rolnych. 

Jarmarki odbywały się mniej więcej 8-9 razy do roku po większych 
świętach kościelnych. Obok sprzedaży zboża i żywca wieś miała długo
trwałe tradycje handlu końmi, bardzo intratnego ze względu na bliskość 
Prus i Litwy. Jednym z głównych przyczyn chłonności rynku miejskiego 

19 W 1897 r. Suwałki zamieszkiwało 22 646 osób (S. O r  g e 1 b r  a n d, Encyklo
pedia powszechna", t. XIV, str. J..76). 31.XII.1961 r. Suwałki miały 20,3 tys. mieszkań
ców (Rocznik Statystyczny 1962). 
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na produkty rolne były koszary. Zapewniały one stały zbyt na ziemniaki, 
owies i mięso. Ważnym źródłem stałego dopływu drobnej gotówki była 
sprzedaż mleka. „Biednych gospodarzy w Krzywólce nie było, bo każdy 
nosił mleko do miasta i parę groszy sobie dorabiał" (St. Krz.)20• Widok 
kobiet i mężczyzn podążających grupami w kierunku miasta z bańkami 
mleka, umocowanymi w płachcie na plecach, powszechny przed I wojną 
światową i w okresie międzywojennym, w tej chwili jest sporadyczny. 
Większość gospodarzy zorganizowała wspólny wywóz mleka do mleczarni 
furmanką. Stałymi odbiorc�mi były przede wszystkim domy wojskowych 
i urzędników. W okresie międzywojennym zarobki za sprzedaż mleka 
kształtowały się w granicach 80-100 zł miesięcznie. Obecnie dochodzą 
one do 3 tys. zł. Codzienna sprzedaż mleka sprawiała, że w latach nie
urodzaju okres przednówka nie był nigdy w Krzywólce drastyczny, gdyż 
stały dopływ gotówki pozwalał na dokupywanie żyvrności w mieście. 

Sąsiedztwo Suwałk, a więc łatwość zaopatrywania się tam w wyroby 
rzemieślnicze, wpłynęła·na to, że poza kowalem i cieślą nie było we wsi in
nych rzemieślników. Stosunkowo wcześnie zanikła wytwórczość domowa21• 

Możliwości zatrudniania mieszkańców wsi w mieście, zarówno przed 
I wojną, jak i w okresie międzywojennym były bardzo ograniczone. su..: 
wałki - typowe miasto urzędników, wojskowych, żydów i biedoty -
pozbawione były większych zakładów produkcyjnych i własnym miesz
kańcom nie zapewniały pracy. „W mieście to sama biedota była, co tylko 
czekała, żeby się gdzieś u gospodarza do pracy zacżepić" (J. Stasz.), „Gos
podarze w mieście biednie się trzymali, ledwo żyli. Kto tylko mógł, za
robku szukał po wioskach. Do Prus, do Ameryki wyjeżdżali" (J. Kol.). 
W świetle zacytowanych wypowiedzi ekonomiczna pozycja wsi w � 
równaniu z miastem przedstawiała się korzystnie i większość pracowni
ków naje_mnych (parobcy, dziewczyny, pastuszkowie), zatrudnionych 
w gospodarstwach, pochodziła z miasta. 

Pomimo licznych kontaktów gospodarczych dystans. społeczny . po
między wsią a miastem był znaczny. Odnosi się to zarówno do lat przed 
I wojną, jak i do okresu międzywojennego. Dystans ten ujawniał się 
szczególnie we wzajemnym stosunku młodzieży. Rzadkie były małżeń
stwa pomiędzy mieszkańcami wsi i Suwałk (mam na myśli przede 
wszystkim te warstwy społeczne Suwałk, które związane były głównie 
z rolnictwem lub rzemiosłem). „Chłopak z miasta nie wziął żony ze wsi, 
bo to klomp" (J. Kr.). „Miastowi wołali za wioskowymi «wy klompia
rze» !"2.2. (Ant. Cieśl.). „W 38 roku kowal z miasta wziął pannę ze wsi. Po-

20 Pełne nazwiska informatorów na końcu artykułu. Przytoczone w tekście wy
powiedzi informatorów nie są podane w brzmieniu gwarowym. 

21 Jest to powierzchowna obserwacja. Zagadnienie wymaga szczegółowego zba
dania. 

u Przezwisko utworzone od nazwy „klampie" - drewniane obuwie noszone do 
niedawna powszechnie na Suwalszczyźnie i na Mazurach. 
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tern wstydził się z nią pokazywać, bc1 by się z niego śmiali" (J. Kr.). 
„Przychodzili z miasta na zabawę, chciej] się' żenić. Gospodarze nie chcieli 
oddać córek do miasta, bo to ani· ziemi, ani fachu" (J. Stasz.). „Na wsi 
uważali, że z miasta to. pijacy i chuligaństwo" (J. Kr.). Dystans ten wy
wodził się więc zarówno z pogardliwego stosunku mieszkańców miasta 
do wsi, jak też z nieufności . mieszkańców wsi do niepewnej pozycji eko
nomicznej i społecznej mieszc7,an. 

Okres międzywojenny, kiedy Suwałki z gubernialnego spadają do po
zycji mia!rta powiatowego, upamiętnił się mieszkańcom Krzywólki na 
skutek znacznych trudności w sprzedaży produktów rolnych i ich bardw 
niskich cen. Szczególnie jaskrawo wystąpiło to w latach kryzysu. „Za 
sanaćji straszny ucisk nastał, gospodarz przeklinał to wszystko. Jak 
ukarmlł gospodarz wieprzaka, musiał na noc jechać do miasta, żeby go 
rano 'sprzedać żydowi. Żydzi nie chcieli dużo mięsa kupować. Przy· dro
dze mieszkam, to pamiętam, jak przez całą noc od Brodu i Potaszni je
chali do miasta" (J. Stasz.). 

Trudności w zbycie produktów rolnych i związane z tym ogranicze
nia w możliwości zdobycia gotówki częściowo rekompensowały zarobki 
uzyskane ze sprzedaży i zwózlti kamieni brukowca do Suwałk. W la
tach trzydziestych rozebrano na skutek tego kamienne płoty, które 
kiedyś, w okresie wspólnego wypasu bydła, ochraniały pola przed za
deptywaniem. Wywóz kamieni miał jeszcze i tę zaletę, że znacznie przy
czynił się do oczyszczenia pól. Szczególnie rzuca się. to w. oczy w sąsied
niej Białejwodzie, która jako jedna z najbiedniejszych wsi w okolicy 
utrzymywała się w tym okresie ze zwózki brukowca. 

Charakterystyczną cechą kontaktów pomiędzy miastem a wsią, po 
II wojnie światowej jest znaczne zmniejszenie się dystansu społecznego. 
Wiąże się to z jednej strony z uczęszczaniem dzieci wiejskich do podsta
wowych i średnich szkół w Suwałkach, z drugiej zaś - z masowym po 
wojnie osiedlaniem się mieszkańców Krzywólki w mieście. Niemal każda 
rodzina ma tam najbliższych krewnych. Kontakty z miastem obok handlo
wych, urzędowych i religijnych bardziej niż kiedykolwiek nabrały cha
rakteru sąsiedzka-rodzinnego. Znamienne jest wszakże to, że pomimo 
bezpośredniego sąsiedztwa miasta brak jest poza nielicznymi wyjątkami 
we wsi tak zwanych „chłoporobotników", czyli osób pracujących w mieś'
cie, a prowadzących jednocześnie gospodarstwo rolne. Ci, którzy roZp0częli 
pracę w mieście, po pewnym czasie tam też zamieszkiwali. Na prawie 
wyłączne zajmowanie. się mieszkańców Krzywólki rolnictwem wpływa 
z jednej strony .stosunkowo duża zamożność gospodarstw, z drugiej na
tomiast słaby jeszcze rozwój zakładów produkcyjnych w Suwałkach 
i małe możliwości zdobycia pracy dla nie wykwalifikowanych. 

· 
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Miasto dla współczesnej wsi stało się jednocześnie centrum życia roz
rywkowego. „Z Krzywólki kiedyś mało chodzili do miasta na żabawę. Ja 
byłem muzykantem, to chodziłem. Tak, to nie było w modzie. Z miasta 
czasem przychodzili, to jak im wódki nie dano, zabawę rozpędzili i się 
pobili. Teraz to wszystko się zmieniło. W Krzywólce już od trzech lat za
bawy nie było, bo wszyscy wolą iść do miasta na zabawy, wódkę czy do 
kina" (J. Kr.). 

2. B 1 i s k o ś ć P r u s W s c h o d n i c h. Doniosłą rolę, jak to już 
sygnalizowafam we wstępie, w rozwoju gospodarczym okolicy odegrała 
bliskość granicy pruskiej. Wprawdzie migracja na prace sezonowe do 
Prus nie objęła Krzywólki, bo wieś uważana była za zamożną i czerpała 
dochody przede wszystkim z sąsiedztwa miasta. Do Prus wyjeżdżała 
głównie ludność wsi położonych bliżej granicy. Mechanizm zmian, które 
pociągały za sobą wpływy niemieckie, wymaga jeszcze szczegółowych 
badań o szerszym zasięgu terytorialnym. Informatorzy jednak wyraź
nie podkreślali, że_ stamtąd przychodziła znajomość nowych sposobów 
uprawy roli, nowych narzędzi i upraw, np. koniczyny, łubinu, nowych 
odmian kartofli i żyta. 

Podobną zresżtą rolę w przenoszeniu na wieś wielu ulepszonych me
tod gospodarowania odegrały folwarki i gospódarstwa niemieckie. Jedno 
z takich gospodarstw znajdowało się w sąsiedztwie wsi, granicząc z grun
tami królewskimi i suwalskimi. „Folwark zawszę dawał wzór, poza tym 
dużo Niemców miało w okolicy gospodarstwa, wielu bywało w Niemczech 
na pracach i widzieli, jak ta nowa technika idzie" (Z: G.). „Niemiec tu 
po sąsiedzku gospodarował. Patrzyłem, jak on nawozy sypie, łąki ob
siewa, jak ziemię uprawia. Sam też robiłem różne próby, tylko ziemia 
u mnie marna, samo dziarno" (J. Stasz.). 

W czasie II wojny światowej około 16  osób z Krzywólki Niemcy wy
wieźli na prace rolne do Prus. Zapoznali się tam Polacy nie tylko z ra-' 
cjonalniejszymi metodami gospodarowania, ale po zakończeniu działań 
wojennych wielu z nich przywiozło sobie maszyny rolnicze (kosiarki; 
pługi dwuskibowe, wały talerzowe, grabiarki) - z opuszczonych gospo
darstw poniemieckich. 

Przesiedtanie się mieszkańców wsi na Ziemie Odzyskane nie miało 
w Krzywólce charakteru masowego. Ziemię we wsi porzuciły tylko dwie 
najbiedniejsze rodziny. Ponadto z gospodarstw przeludnionych wyjechało 
5 rodzin, z których zresżtą dwie powróciły••: Proces przesiedleńczy, który 
ze względu na zamożność gospodarstw był tu nikły, w sąsiednich wsiach, 
:ilp. Kuków i Bród Nowy, przybrał charakter masowy, na skutek czego 
wiele hektarów ziemi24 pozostawiono odłogiem. 

23 Informacje uzyskane w Prezydiwn w Brodzie Nowym. 
24 W Brodzie· Nowym leży -odłogiem 128 ha ziemi, w Krzywólce zaledwie 8 ha. 
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Bardziej się nasiliły po wojnie wyjazdy młodzieży na Mazury w ce
lach zarobkowych, co zresztą stanowiło fragment ogólnej dążności mło
dzieży do opuszczania wsi. Dalsze wyjazdy skierowane były przede 
wszystkim na Śląsk i na Wybrzeże. Zależnie od układających się dalej 
losów wyjazdy te miały charakter stały lub okresowy. 

3. E m i g r  a c j a d o S t a n ó w Z j e d n o c z o n y c h. Rolę czyn
nika rozładoWYWującego nadwyżkę ludności na wsi, którą po wojnie prze
jęło na siebie miasto f Ziemie Odzyskane, przed I wojną światową odgry
wały emigracje do Stanów Zjednoczonych, Wg wyjaśnień informatorów 
jednym z bodźców - obok chęci dorobienia się - była ucieczka przed 
słUżbą w wojsku carskim. Wyjazdy Wiążały się ściśle z tendenćją do nie-: 
rozdrabniania gospodarstw i przekazywania ich jednemu, najwyżej dwom 
synom. Zasady emigracji były w ogólnych zarysach następujące: wyjeż
dżali ci, którzy nie dZiedziczyli ziemi lub którym nie" udało się wżenić 
w gospodarstwo, czyli „pójść w zięci". Poza tym wyjeżdżali gospodarze, 
którym potrzebne były pieniądze na spłaty rodzinne (dla sióstr, córek, 
braci, synów), a niezależnie od powyższych względów do Ameryki jechało 
wielu młodych mężczyzn i kobiet, których nęciła perspektywa dostat
niego życia i łatwiejszych zarobków. „J ak kto tylko mógł, każdy wyjeż
dżał, starał się te sto rubli zarobić i za wodę" (J. Stasz.). Większość 
emigrantów nie Z-Wiązariycll z ·  ojcowiiną pozostawała w Ameryce. Nie-. 
którzy jednak wracali z gotówką i żamiarem kupna ziemi. „Kiedyś, jak 
kto trochę grosza miał, zaraz ziemię kupował. Strasznie na tą ziemię le
cieli" (J. Krz.). Zagadnienia kupna i podziału ziemi omówię bardziej 
s7.Czegółow<:i przy omawianiu ustroju gruntowego. 

Kontakty emigrantów z mieszkańcami Krzywólki tylko w wyjątko
wych '.vypadkach miały charakter większej pomocy pieniężnej. Migracje 
do Ameryki, które tak doniosłą rolę odegrały w życiu wsi przed I wojną 
i bezpośrednio po niej, w ciągu dalszych lat okresu międzywojennego 
straciły swoje znaczenie w zwią'zku z trudnościami w zdobyciu paszportu 
i jego WYSOką ceną. Obecnie ograniczają  się one do sporadycznych wy
jazdów na zaprosżenie . krewnych. Ich doniosłość polegała na tym, że 
zapobiegały one zbytniemu rozdrobnieniu gruntów, jednocześnie zaś 
pówodowały znaczny napływ gotówki inwestowanej głównie w kupno 
ziemi. 

4. R o 1 a p o  l i  t y  k i p a ń s t w a w r o z w o i u g o s  p o d a r
e ;z y m w s i. Spośród najważniejszych czynników, które miały wpływ 
ńa rozwój gospodarczy .wsi, pozostaje do omówienia rola polityki pań
stwowej. Czynnika tego nie sposób ostro wyodrębnić od już omówionych, 
gdyż ściśle się z nimi zazębia. Jest to problem obszerny i skomplikowany, 
� .związku z czym ogranicz� >ię do zasygnalizowania niektórych tylko 
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jego aspektów, jak rozwój oświaty rolniczej oraz planowane kierowanie 
produkcją roślinną i hodowlaną. Zjawiska te. niemal nie istniały przed 
I wojną, zaledwie zapoczątkowane w okresie międzyw·ojennym, nabie
rają coraz poważniejszego znaczenia obecnie, co jest konsekwencją za� 
równo odmiennego ustroju, jak też ogólnego rozwoju gospodarczego 
kraju. 

Pierwsze kółko rolnicze powśtało w Krzywóke w latach 1925-1926 
i należało do niego 1 6  gospodarzy. ll.'liało ono charakter przede wszystc 
kim �-półki do kupowania nowych narzędzi rolniczych. Przyjeżdżali też 
od czasu do czasu do wsi agronomowie, „uczyli, jak zboża kwalifikować, 
sady jak robić, radzili więcej kartofli sadzić" (St. R.). Obecnie oświatę rol
niczą realizuje szkolenie rolnicze, opieka agronoma oraz działalność 
Kółka :Jl,olniczego, które powstało w 1960 r. i zrzesza 1 7  gospodarzy, 
Szkolenie rolnicze przeprowadzano dotychczas w umiarkowanym zakre
sie i większość rolników przyjmowała je z niezbyt wielkim zaintereso
waniem, podobnie jak czytelnictwo książek oraz broszur fachowych". 

Bezpośrednim natomiast bodżcem do .. ulepszania metod gospodaro
wania, Z\Viększenia hodowli i niektórych upraw jest dobra koniunktura 
na produkty rolno-hodowlane i moźliwość ich korzystnej sprzedaży 
przez kontraktacje. Obok żywca szczególnie dochodowa okazała się kan� 
traktacja koniczyny, kotóra w latach urodzaju przyoosi po kilkadziesiąt 
tysięcy dochodu. Z roślin przemysłowych mieszkańcy Krzywólki kon� 
traktują też tytoń. 

111. Układ gruntowy 

1 .  K o m  a s  a c  j a w 1875 r. Początki osadnicze wsi są dziś już trud
no uchwytne i wymagają szczegółowych studiów źródłowych, które nie 
mieściły się w ramach niniejszych badań26. Do uwłaszczenia Krzywólka 
wchodziła w skład dóbr rządoV'l}'Ch Kukowo (obecnie stosowana nazwa 

Kuków) i podlegała ·folwarkom Kukowo i Zdrojczyski27. Tam też miejsco
wa ludność odrabiała pańszczyznę. Według tradycji wieś przed uwłasz
czeniem była ciasno skupiona w dolinie Czarnej Hańczy przy pasie uro
dzajniejszej ziemi. W 1827 r. składała się ona z 33 domów i liczyła 197. 
mieszkańców"". Obszar gruntów należących do wsi .był w tym okresie 
znacznie rozleglejszy. świadczą o tym następujące noty w księdze wie-' 

z; Informacje uzyskane od byłej pracownicy Biblioteki Gromadzkiej w Brodzje 
No�rym. , _ 

215 Może pewne światło na zagadnienie początków wsi rzucą zachowane we wsi 
nazwy, jak •• litewska kolonia", „bojarska kolonia'', których pochodzenia mieszkań
cy nie umieją obecnie wytl:umaczy�, 

zr Księga wieczysta Dóbr Narodowych Kukowo, zapis z 1826 r. 
:is Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i inhych- krajów słowiaP.skich� 

1882, t. VI, str. 813. . '.') 
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czystej Dóbr Narodowych Kukowo, gdzie m. in. „obja"Wia się: że wieś 
Studzieniczna utworzoną została z rozporządzalnych gruntów wsi Krzy
wulka"" (r. 1874) oraz że „wieś Szwajcarya utworrona nowo z gruntów 
do rozporządzenia będących we wsi Krzywulka" (r. 1875). 

Uwłaszczenie podobnie jak w licznych wsiach Suwalskiej Guberni po
łączone tu zostało z komasacją gruntów. Z. L u d k i  e w  i c z  tak pisze: 
o akcji komasacyjnej w tym okresie „Największe rezultaty komasacja 
gruntów uczyniła w guberniach suwalskiej i warszawskiej. W Guberni 
suwalskiej na ogólną ilość -3406 wsi przed rokiem 1864 rozbudowano na 
fermy 1324 wsie, po roku 1864 ... rozbudowano 249, zaś zupełnie samo
rzutnie 393 wsie"30, 

O tym, że jeszcze przed uwłaszczeniem istniał projekt parcelacji 
gruntów Krzywólki, Ś',;,iadczy fakt, że sporządzony w 1872 r. p�an roz
mieszczenia działek chłopskich jest wyrysem z projektu wykonanego 
w roku 1853 (ryc. 3) i nie reprezentuje w pełni stanu w roku 1872. Był 
on prawdopodobnie dla mierniczego jedynie podstawą, na którą nanosił 
rzeczywisty podział parce1•1. Te.n różnił się przypuszczalnie od opubliko
wanego większą ilością działek, które były połową jednej parceli -
„włóki". Swiadczy o tym m. in. fakt, że włóki wchodzące w skład tak 
zwanej „Żydowizny"32, zaznaczone na planie liczbami 30, 31, 32, w księ
dze hlpotecżnej noszą numery 40, 41, 42. Wielkośc jednej „ włóki" wy
nosiła 50-53 morgi (zależnie od gatunku ziemi), czyli około 28-30 ha. 
Ci z gospodarzy, których działki nie przecinały rzeki, dostawali ponadto 
oddzielnie wąskie działy „bagien". 

Pomimo zachowania się dawnego zarysu parcel dzisiejszy obraz włas
ności gruntów uległ znacznym zmianom. Sprzyjał temu obok podziałów 
rodzinnych pęd do kupowania ziemi. Około 1880 r. we wsi było już bo
wiem 49 domów i 289 mieszkańcówS•. 

2. Z a s a d  y d z i e d z i  c z e  n i a z i e m  i. Zasady dziedziczenia oj
cowizny - „ojczyzny" nie przedstawiały się w formie ścisłego przestrze
gania reguły przekazywania gospodarstwa tylko najstarszemu synowi34• 
Reguły dyktowało na ogół samo życie, przy czym utrzymywała się ten-

:19 K r z y w  6 1  k a  - dawna nazwa wsi, pochodząca być moZe od słowa „krzy
wula", którym określa się narzędzie rybackie - sanie. Podobnego pochodzenia jest 
nazwa wsi Krzyvlulka k. Przerośli w pow. Suwałki. 

no Z. I� u d  k i e  w i c z, Komasacja gruntów wiejskich, Warszawa 1917� str. 120. 
31 Plan obrazujący ilość i wielkość parcel pomierzonych w wyniku komasacji 

pouwłaszczeniovv--ej był kiedyś w posiadaniu sołtysa i zaginął w czasie- wojny. 
32 „Żydowizną" rutZYWa się trzy ostatnie włóki od strony wschodniej, które sta

llowiły �rłasność Żyda, niejakie_go Icka Jerozolimskiego: W 1886 r. ziemia ta została 
rozparcelowana na działki 3-morgowe i sprzedana pomiędzy 25 gospodarzy Krzy
wólld. 

n Słownik geógraficzny .„, O.c . 
.111 Por. M. T r  a w i ń s k  a, Studia nad zagadnieriiem zbiorowej trójpolówkL ..• 

o.e., str. 137-139. 
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dencja, by nie rozdrabniać zanadto ziemi. Od tej zasady bywały jednak 
odstępstwa. świadczy o tym m. in. następująca vrypowiedź jednej z in
formatorek: „Mój dziadek miał 36 morgów ziemi, które podzielił między 
6 synów. Trudno z tej ziemi było wyżyć, to bracia jedni drugich spłaca li. 
Dzisiaj na tej ziemi tylko dwóch gospodaruje" (A. K.). Na ogół ojciec 
dzielił ziemię między synów wówczas, kiedy miał jej dostatecznie dużo. 
W pozostałych wypadkach spłacał synów i córki. Tym m. in. tłumaczy 
się masowa emigracja do Ameryki zarówno tych, którzy mieli małe możli
wości ułożenia sobie życia we własnej wsi, jak też i tych, na których cią
żył obowiązek spłat rodzinnych. 

O tym, że pomimo '\"'Yjazdów do Ameryki brak ziemi dawał się we 
znąki, świadczy zarówno zakup przez miejscowych gospodarzy 3-morgo
wych działek, na które w 1886 r. rozparcelowana została „Żydowizna", 
jak też masowe nabywanie gruntów suwalskich w związku z przepro
wadzoną tam w końcu lat dwudziestych komasacją. Obecnie około 
1/4 gospodarzy ma ziemię . w  Suwałkach, natomiast w obrębie gruntów 
krzywólskich znajdują się ·. działki użytkowane przez mieszkańców in
nych miejsccwości. Według szczegółowego zestawienia dzisiejszych dzia
łek w stosunku do dawnych włók35 wielkość ich waha się w granicach 
1-14 ha. Najmniejszemu rozdrobnieniu uległy parcele po1ożone w środku 
wsi. Nie. licząc tak zwanej „Żydowizny" i wąskich działów bagien grunty 
krzywólskie podzielone są na ponad 1 OO długich, wąskich pasów, ciąg
nących się okolo·2·km od „granicy miejskiej" do „granicy białowodzkiej". 
Ten stan rzeczy wywołał taki efekt, że przed II wojną gospodarze wy
stąpili z inicjatywą utworzenia w Krzywólce tak zwanych kolonii blo
kowych „O charakterze rozproszonym". Wybuch wojny przeszkodził 
tym projektom. 

3. U k ł a d  g r u n t o w y  a u s  y t u  o w a n i e  z a g  r ó d. Typ ukła
du gruntowego, określany przez Z. Ludkiewicza jako „kolonie sznurowe", 
decydował też. o rozmieszczeniu zagród we wsi. Podział był tak pomyśla
ny, że każdy gospodarz budował zagrodę na swojej działce, stąd oddalenie 
pomiędzy poszczególnymi domami było pierwotnie znaczne. Późriiej 
wskutek podziałów ziemi zagęszczenie wsi nieco wzrosło. Poza jednym 
wypadkiem nie ma we wsi zagród położonych naprzeciwko siebie. Daw
ny układ zagród był następujący: po jednej stronie drogi .(od strony 
rzeki) stały domy mieszkalne, przeważnie frontem do drogi. Obory -
„chlevv-y" znajdowały się w jednej linii z nimi. Dom i oborę łączyła brama 
kryta dachem, tak· że dach nad tymi budynkami wraz z bramą stanowił 
jedną całość. Po przeciwnej stronie drogi, usytuowane do riiej na ogół 

Js Wykaz taki otrzymałam dzięki uprzejmości inż. Jana Ś w i ę c k:  i e  g o, któ
ry sporzą.dz.il go przy pomocy mieszkańców w�i_ 1u1 zebraniu wiejskim, 
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równolegle, stały stodoły. Po obu stronach drogi ciągnął się wspomniany 
już kamienny płot. 

· 
Dawny obraz wsi ulegał już w ciągu okresu międzywojennego znacz

nym zmianom, na które wpływała tendencja do sytuowania zagród w for
mie czworoboku oraz dążenie do tego, by wszystkie pomieszczenia gospo
darcze znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie domu mieszkalnego, 
po jednej stronie drogi. Zmiany te jeszcze bardziej przyśpieszyło pow
szechne w ostatnich latach inwestowanie pieniędzy w powiększanie i ulep
szanie zabudowań gospodarczych". 

Przypuszczalnie wczesna likwidacja tak zwanej szachownicy gruntów 
w Krzywólce spowodowała zanik nazewnictwa P?szczególnych fragmen
tów pól, czyli tak zwanych „uroczysk". Jest to szczególnie uderzające 
w porównaniu z sąsiednią Białowodą, gdzie komasacja przeprowadzona 
zostało dopiero w latach 1927-1930. 

Zasada nadawania gospodarzom działek włókowych lub półwłóko
wych, czyli stosuńkowo dużych, spowodowała, że zróżnicowanie społeczne 
w obrębie wsi nie było nigdy tak jaskrawe, jak np. w Białejwodzie. Za 
zamożniejszych uważano oczywiście tych gospodarzy, którzy mieli lepsze 
ziemie w środku wsi. Stan ten obserwuje się również dzisiaj. Znikoma 
była we wsi "liczba małorolnych i tak zwanych „luźniaków", czyli ludzi, 
którzy mieli domy na cudzych gruntach i żyli głównie z wynajmowania 
się do pracy u gospodarzy. Wg informacji starszych mieszkańców przed 
1 wojną zamieszkiwały w Krzywólce 2 rodziny „luźniaków". O istnieniu 
ich we wsi we wcześniejszych okresach świadczą akty urodzenia z lat 
1854-1877, gdzie często przy nazwiskach podano „luźny", „wyrobnik". 
Trudno jednak na podstawie tego rodzaju źródeł ustalić ich liczbę. Duża 
ilość „luźnych" uderza w starych aktach zgonu z lat 1814-1816. Naj
bardziej prawdopodobne takie tłumaczenie tych danych, że w Krzywólce 
mieszkali wyrobnicy folwarczni. 

N. Zasady użytkowania ziemi, rośliny uprawne, płodozmian 

Komasacja, przeprowadzona w okresie, kiedy znajomość technik rol
nych była jeszcze bardzo prymitywna, spowodowała, że trójpolowy sy
stem uprawy ziemi, choć w nieco odmiennym układzie, nadal kontynuo
wano. Cało.ść gruntów wsi podzielono na trzy długie „poletka", które 
przecinały pod kątem prostym indywidualne parcele chłopskie. Nosiły 
one nazwy: „poletek pod Białowodę", poletek koło wsi" (lub „poletek 
środkowy") oraz „poletek pod miasto". StosowanD na nich wspólnie nor
malną rotację trójpolową. Na jednym „poletku" zasiewano żyto, na dru
gim „jarzynę" (owies, jeczmień, ziemniaki, groch, gryka, len), trzecie 

36 Z wywiadów M. H a  l i c  k i e  j. 
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pole ugorowało. Na ugorze odbywał się wypas zwierząt pod dozorem 
wspólnego gromadzkiego pasterza. Tradycje wspólnego wypasu są już 
dziś we wsi nikłe. 76-letnia informatorka, dziś najstarsza z osób urodzo
nych w Krzywólce, pamięta, że pasterz pasł na ugorze tylko owce i świ
nie. Krowy natomiast wypasali kolejno sami gospodarze na pastwiskach 
- „otłogach" miejskich. Pasterzowi dawali gospodarze po kolei trzech 
pomocników, przeważnie dzieci. Wg in:formacji innego mieszkańca wsi 
w Krzywólce było dwóch pasterzy. Jeden pasł owce i świnie jednej po
łowy wsi, drugi drugiej . Trudno już dziś z pamięci mieszkańców odtwo
rzyć, jakie były zasady wynagradzania pasterza. Przypuszczalnie nie róż
niły się one wiele od stosowanych jeszcze do okresu· międzywojennego 
w Białejwodzie37, gdzie żywienie pasterza, ilość pomocników, wreszcie 
należność w życie i kartoflach wyznaczano od ilości wypasanych zwie
rząt danego gospodarza. W tym okresie ciągnęły się też od pól ku rzece 
2,3 przegony dla zwierząt szerokości około 12 m. 

Zlikwidowanie wspólnego wypasu nastąpiło około 1897 r. Możliwe, że 
miało to jakiś związek z likwidacją pastwisk na odłogach miejskich. 
Wszyscy bowiem informatorzy, młodsi o około 6-7 lat od wspomnianej, 
twierdzili, że bydło i owce pasły się wspólnie na ugorze wiejskim. 
Wprawdzie obszar wypasu był wspólny dla całej wsi, ale dobytku każ
dego z gospodarzy pilnował oddzielny pastuch. Zmiany w pierwotnej 
organizacji wypasu pozwoliły na pierwsze ulepszenia w dotychczas prak
tykowanym systemie upraw. Na tych działkach ugoru, na których po
przedniego roku rosły kartofle, zaczęto zasiewać jęczmień i groch. „Po
tem pasterza nie brali. Już każdy świnie w chlewach trzymał, a ugory 
zaczynali po trochu obsiewać to jęczmieniem, to grochem" (A.K.). Zada
niem pastuszków było też pilnowanie, by pasące się na ugorze zwierzęta 
nie niszczyły odsiewów. „Jak się dzieciaki w gromadkę zebrały i zaczęły 
się bawić, wszystkie krowy w jęczmień poszły" (J. Stasz.). 

Kolejną, już bardziej zasadniczą zmianę w systemie użytkowania zie
mi przyniosło wprowadzenie koniczyn. Pierwszych prób w tym zakresie 
dokonywano jeszeze w latach przed I wojną światową. Rozpowszechnie
nie się koniczyn nastąpiło dopiero jednak w ciągu lat dwudziestych, po
nieważ właściciele mniej urodzajnych działek nie ufali, że będą otrzymy
wali dobre plony. Dlatego też uprawa koniczyny czerwonej przyjęła się 
w pasie lepszych ziem, przelotu natomiast na bardziej kamieńistych. 
Z czasem uprawa koniczyny objęła coraz szersze partie dotychczasowego 
ugoru, co wreszcie rozwiązało problem pastwisk i zapewniło dobrą paszę 
dla bydła, poprzednio dokarmianego sieczką ze słomy. W następstwie po-

w W Białejwodzie pasterz na lasce '\V�cinał karby. J"ednym karbetn oznaczano 
1 krowę, 4 owce,. 4 świnie, 2 jałówki, Ile było karbów, tyle dni musiał gospodarz ży
wić pasterza oraz dawać mu pomocnika. Wg karbów wyznaczano ilość zboża i ziem
niaków, którą musiał przygotować. pasterzowi. 
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zwoliło to na znaczne zwiększenie hodowanego pogłowia. W latach mię
dzywojennych robiono też próby zasiewania na ugorach łubinu. Uprawa 
ta nie przyjęła się jednak na szerszą skalę. „Za sanacji sialem łubin pod 
żyto i kartofle. Ktoś z Niemiec te łubiny przywiózł. Żyto dobre było, tyl
ko perz straszny się sypał i koniczyny nie chciały rosnąć" (J. Krz.). 

Pomimo rozpowszechnienia się koniczyn praktyka ugorowania ziemi 
wykazuj e pewną trwałość. Zjawisko to ilustruje poniższe zestawienie, 
wykonane na podsta"\'Vie spisów rolnych: 

Rolt 
Powierzchnia gron- Ugory Proc. 

tów ornych . ugorów 

1953 566,14 116,47 21 
1956 619 50.32 

• 
8 

1963 57'!,30 57,25 10 

Pomimo znacznego zmniejszenia się odsetka ugorów w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia utrzymywanie się ich wynika z przekonania, .że ziemi· 
mniej urodzajnej nie należy eksploatować bez przerwy. Potwierdiają to 
spisy rolne, które wykazują, że gospodarstwa położone na gruntach bar'
dziej kamienistych pozostawiają największą ilość ugorów. Podobne zja:..· . 
wisko występuje również we wsiach sąsiednich. Ilustruje to następująca 
tablica: 

Rok Bród. Nw. Bród. St. Bialowoda J Osowa Potasznie 
. 

1953 23% 18% 18% 

i 
10�/o 14,8'}� 

1963 6,6% 15,7% 4,270 17% 8,S% 

Uprawy koniczyn spowodowały też pierwsze zakłócenia. w stosowanej 
dotychczas trójrocznej cykliczności upraw. Tradycje jej były tak silne, 
że jeszcze niemal przez cały okres międzywojenny i kilka lat po wojnie 
pola koniczyn po roku użytkowania zaorywano i zasiewano żytem. Z cza
sem jednak gospodarstwa, które uprawfały koniczynę czerwoną, pozosta
wiały ją na drugi rok jako pastewnik, w związku z czym żyto na tych 
działkach można było zasiewać dopiero co 4 lata. Dawny system rotacji 
3-letniej zachował się w tych gospodarstwach, które praktykują uprawę 
jednorocznego przelotu. Zaobserwować można to szczególnie na tych .po
lach, które należą do C7.ęści wsi „pod miasto" i „zagórze", gdzie więcej. 
nlż. w środku wsi zachowano wspólny cykl upraw. 

Powyższe zmiany zmusiły do zapr:r.estania wypasu na przedtem ogól
nym „poletku", nazywanym . ugorem, uprawy koniczyn uniemożliwiały 
bowiem jego· wspólne użytkowanie. Każdy z gospodarzy wypasał teraz 
bydło na własnej działce (zależnie od pory roku były to ugory,. odłogi, 
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bagna przyrzeczne lub . ścierniska). W latach trzydziestych zaczęto coraz 
powszechniej uwiązywać krow'Y na łańcuchach, a ponieważ równocześnie 
znacznie zmniejszyła się w tym okresie hodowla owiec (zanik tkactwa), 
zaprzestano zatrudniać pastuszków. 

Analiza współczesnego zestawu uprawianych roślin wykazuje, że jeśli 
chodzi o rośliny zbożowe, to zaznacza się nadal przewaga żyta i owsa. 
Obserwuje się przy tym pewne zmniejszenie powierzchni obsie
wanej żytem na rzecz zbóż jarych - owsa i jęczmienia, a szczególnie 
mieszanek owsa z jęczmieniem. Wynika to zarówno z lepszej opłacal
ności zbóż jarych, jak też z ich wyższych w tym regionie plonów'". „Te
raz mało żyta sieję, tylko siedem metrów. Kiedyś siałem dwanaście met
rów. Jerzyna się teraz lepiej opłaca" (J. Krz.). „W suche lata żytko u nas 
marne. Czasem to i brat brata ledwie przywodzi" (J. Kol:). I rzeczywiście, 
pomimo znacznego postępu w technice uprawy ziemi niemal każdy z za
pytanych informatorów przyznawał, że w porównaniu z dawniejszymi 
latami wzrost plonów żyta jest niewielki. Jedąn z gospodarzy, posiada
jący ziemie mniej urodzajne (we wschodniej ·części wsi), twierdził, że 
w latach nieurodzaju z 1 korca wysianego żyta otrzymywał 3 korce plonu, 
w latach zaś urodzaju 8-10 korców. Informacja ta, niezbyt zapewne 
ścisła'", w pewnym jednak stopniu potwierdza małą atrakcyjność uprawy 
żyta na ziemiach krzywólskich, wykorzystywanego przede wszystkim 
na potrzeby własnego gospodarstwa, zaledwie w nicwięlkich ilościach. 

Znacznie zwiększyła się w ostatnich latach powierzchnia uprawy 
ziemniaków, co wiąże się ściśle ze wzrostem hodowli, a szczególnie pac 
głowia _świń przeznaczonych na kontraktacje i obowiązkowe dostawY. 
„Przed wojną mniej kartofli się sadziło, bo mniej bydlaków, świń się 
chowało" (J. Stasz.). Niemniej jednak w porównaniu ze wsiami położony
mi dalej od Suwałk powierzchnia uprawy kartofli była w Krzywólce nie
co większa, gdyż sprzedawano je do koszar. 

Opłacalność sprzedaży mleka, hodowanie cieląt na ubój, wreszcie ko
rzystne kontraktacje koniczyny siewnej przyczyniły się do tego, że w cią
gu lat powojennych powierzchnia gruntów zasiewanych koniczyną syste
matycznie wzrastała. Przypuszczalnie też możność uzyskiwania w latach 
urodzaju znacznych dochodów ze sprzedaży tej rośliny wpłynęła na to, 
że inne rośliny pastewne, jak wyka, peluszka i seradela, uprawiano tu 
tylko w niewielkich ilościach. Pod tym względem Krzywólkę znacznie 
wyprzedziła Białowoda. Nie bez znaczenia jest też fakt, że dłuższy okres 
uprawy koniczyn wyrobił w Krzywólce bardziej trwałą tradycję. 

as W. B i e g  a j  ł 01 Sposoby gospodarowania w rolnictwie województwa bia: 
łostockiego; Warszawa 1962, str. 141-145. 

311 Określanie wysokości plonów wg jakiegoś jednolitego kryterium sprawiało 
informatorom :znaczne trudności. 
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Spośród roślin dawniej popularnych zaob�erwować można stopniowe 
zmniejszenie się powierzchni upraw strączkowych i mieszanek zbożowo
jarych. Prawie zupełnie znikła uprawa gryki, lnu i konopi. Len na po
lach krzywólskich nie dawał dobrego urodzaju, toteż z postępującym 
w okresie międzywojennym zanikiem tkactwa zaprzestano jego uprawy. 
Poniższa tabela zilustruje powojenne

. 
zmiany w zakresie powierzchni 

uprawowej najważniejszych roślin: 

I Jęczmień 
Miesz. 

Rok Zyto Owies zbóż Strącz-

jarych ko we 

1948 190 66 23,05 3 33 

1953 127 93,43 23,07 6,35 21,18 

1956 174,20 116,50 32,10 4,90 27,99 
1959 153 133,50 41,45 7 28,75 
1962 145 118,90 31,40 28,95 18 

Mieszan-
ki zboż Koni-

str. czyn a 

brak dan.[b;ak dan. 
16,20 66,91 

15,90 73,65 
3,50 80,30 - 82,20 

Len Ikono- Ziem-

pie I 
niaki 

7.50 69 

4,35 31,81 

7,35 33,85 

2,10 59,15 

2,10 61,80 . 

W celu uzupełnienia powyższego szkicowego obrazu zmian w syste
mie użytkowania ziemi w Krzywólce należy zestawić ogólne różnice 
w płodozmianie, które nastąpiły w ciągu omawianego okresu. Kolejność 
zasiewu: 

Lata 1872-1897 
I - żyto, 

II - uprawy jare („jerzyna") - owies, jęczmień, groch, karto-
fle, gryka, len, konopie, 

III - ugór. 
System rotacji stosowany wspólnie przez całą wieś. Wspólny wy
pas świń i owiec na ugorze, po żniwach - na ścierniskach. Ele
menty przymusu prac polowych. 

Lata 1897 - ok. 1925 
I - żyto, 

II - jarzyna - owies, kartofle, len, gryka i inne, 
III - ugór - na kartoflisku jęczmień i groch. 

System rotacji stosowany w.spólnie przez całą wieś. Wspólny wy
pas krów i owiec na ugorze przez oddzielnych dla każdego gospo
darstwa pastuchów. W okresie między zoraniem ugoru a ukoń
czeniem żniw - wypas indywidualny. Zanik przymusu prac po
lowych. 

Lata od ok. 1925 do ok. 1945: 
I - żyto, 
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II jarzyna - owies z koniczyną, owies, kartofle, len, gryka, 
III - koniczyna, po kartoflach jęczmień, groch, ponadto miej-

scami ugór. 
System rotacji stosowany na ogół wspólnie przez całą wies 
z pierwszymi zakłóceniami. Wypas indywidualny - przez pastu
cha, w późniejszych latach uwiązywanie krów na łańcuchu. 

Lata od ok. 1945 do 1963: wariant A (stosowany na ziemiach lepszych) 
I - żyto, 

II - owies z wsiewką koniczyny, ziemni�ki, owies, 
III - koniczyna, jęczmień, strączkowe, ugory zostawione coraz 

rzadziej, 
IV - koniczyna, żyto; 

wariant B (stosowany na ziemiach gorszych) 
I - żyto, 

Il - owies z -wsiewką przelotu, owies, ziemniaki, 
III _:__ przelot; jęczmień, mieszanki zbóż jarych, strączkowe po 

kartoflach; ugory zostawiane systematycznie. 
System rotacji stosowany indywidualnie. W gospodarstwacb po
łożonych na ziemiach mniej urodzajnych nosi charakter wspólne
go, co nie .jest wynikiem konieczności ekonomicznej, ale konty
nuacją dawnego. rytmu płodozmianowego: 

V. Historia narzędzi rolniczych . 

Rozwój technik rolnych, który następował w ciągu opisywanych tu 
lat, wiąże się ściśle z zagadnieniami chronologii narzędzi rolniczych. Za
nik ich form tradycyjnych i pojawienie się nowych przebiegał w grani
cach zaledwie jednego pokolenia. Do szczegółowe) funkcji poszczególnych 
narzędzi powrócę przy omawianiu technik rolnych, na razie ograniczę się 
jedynie do krótkiego rysu historycznego ich rozwoju. 

Przed I wojną światową socha dwupolicowa była powszechnie stoso
wanym narzędziem orki. Wg relacji informatorów zaprzęgano do niej 
konie. Orkę wołami zarzucono już prawdopodobnie w osiemdziesiątych 
latach XIX wieku. Socha była parokonna o jednej grządzieli lub jedno
konna o· dwóch dyszlach, utworzonych często przez samorodne, zrośnięte 
gałęzie. 

Pojawienie się pierwszych pługów we wsi nastąpiło pkoło 1906-1907 
roku. Do 1914 r. była już ich znaczna ilość, a po zakończeniu wojny nie
mal ostatecznie zarzucono orkę sochą. Przez krótki okres czasu stosowa
no jednocześnie pług i sochę. Pługa używano do orki pod żyto i głębszej 
orki pod zboża jare. Do tak zwanego „zaorywania jarzyn" oraz uprawy 
pod ziemniaki dłużej posługiwano się sochą. Pierwsze pługi - lekkie -
były pochodzenia fabrycznego Później, w latach 1910-1930 wykonywali 
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je również kowale. W okresie międzywojennym przez kilka lat istniała 
w Suwałkach spółka do wyrobu narzędzi rolniczych, m. in. i pługów4°. 
Bliskość miasta wpływała na to, że w Krzywólce istniał od początku sto
sunkowo duży odsetek pługów fabrycznych. Nie było tu natomiast zu
pełnie pługów o konstrukcji drewnianej. Pod koniec okresu między
wojennego, a szczególnie obecnie, zaczęto używać pługów cięższych do 
orek głębokich. Po II wojnie podorywki wykonuje się tak zwanymi 
„dwuskibowcami", początkowo sprowadzanymi z Ziem Odzyskanych. 

W ostatnich latach przed I wojną brony laskowe - kiedyś tu pow
szechne - stosowane coraz rzadziej. Zakupywano je na jarmarku w Su
wałkach, a najbliższym ośrodkiem ich wyrobu była wieś Prudziszki. 
W tym czasie szeroko stosowano już brony beleczkowe, które w okresie 
międzywojennym zastępowano kowalskimi lub fabrycznymi bronami 
żelaznymi. 

W latach przed I wojną zaczęły się też pojawiać pierwsze kultywa
tory. Pierwotnie były to tak zwane „drapaki" o drewnianej, trójkątnej 
konstrukcji. W drewnianych beleczkach osadzone były żelazne zęby za
gięte u dołu, zakończone łopatkami o kształcie listkowatym. W tym cza
sie zamożniejsi gospodarze nabywali pierwsze fabryczne sprężynówki. 

Mniej więcej równocześnie z pługami zaczęły się pojawiać radła. Obok 
fabrycznych, kupowanych bezpośrednio w mieście, oraz kowalskich znano 
radła drewniane, przerobione z sochy. Pomimo podobnej jak na innych 
obszarach północno-wschodniej Polski genezy radła nieznana jest tu tak 
powszechna w Białostockiem nazwa „soszka". Stosuje się tu termin 
„radło" lub „redło". Szerokie zastosowanie radeł we wsi wyeliminowało 
zupełnie motykę o kształcie sercowatym, której poprzednio używano do 
okopywania ziemniaków. 

Do zmian, których początek sięga lat przed I wojną światową, należy 
dorzucić wprowadzenie kosy do sprzętu zbóż i stopniowy zanik sierpów. 

Lata międeywojenne nie tylko umocniły masowe zastosowanie takich 
narzędzi, jak pługi, żelazne brony, radła, sprężynówki, kosy, ale zapo
czątkowały etap, w którym, szczególnie w zakresie prac podwórzowych, 
pracę człowieka zastąpiła praca konia. W tym okresie pojawiają się i roz
powszechniają kieraty, pierwsze małe młocarnie - „targanki", wialnie -
„arfy" oraz sieczkarnie eliffiinując dawne „ladnice''. Zakupieniu przez 
niektórych gospodarzy takich narzędzi dopomogła działalność kółka rol
niczego. Narzędzia te produkowała istniejąca w Suwałkach w latach 
1920---1939 spółka „Rola", prowadzona przez Żydów. Dzięki niej wsie. 
suwalskie i augustowskie nabyły sporo narzędzi produkcji tej spółki. 
W tym czasie zamożniejsi nabyli też pierwsze ulepszone młocarnie, tzw . 

. 10 Była to spółka prowad2l0na przez Żydów; działała w latach 1920-1939. Pr0: 
dukowała ona również. kieraty, różnego typu młockarnie, wialnie, sieczkarnie (In-. 
formacja uzyskana dzięki uprzejmości p. A. L e  w i ń  s k i e g o). 
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Ryc. 4 .  K r z y w  ó 1 k a, pow. Suwałki. Przechowywanie narzędzi rolniczych na 
podwórzu we wsi Krzywólka (1963 r.). 

„szerokomłotki". „Za sanacji były we wsi dwie szerokomłotki. Pierw
szą kupił H., co wrócił z armii Hallera i przywiózł sobie pieniądze. Drugą 
kupił P. Tysiąc złotych kosztowała. Pięć krów można było sobie za to 
kupić" (J. Kol.).

Pierwsze lata po II wojnie światowej miały decydujące znacz�nie dla 
rozwoju mechanizacji w rolnictwie, w czym niepoślednią rolę odegrało 
zlikwidowanie dawnej granicy niemieckiej. Z opuszczonych gospodarstw 
poniemieckich oprócz kieratów, młocarń i wialni przywieziono do wsi 
kilka kosiarek, pługów dwuskibowych i wałów talerzowych. „Przed 
wojną były już po wsiach kosiarki; w Potaszni i Czarnakowiźnie bogatsi 
mieli. W Krzywólce nie pamiętam, żeby kto miał kosiarkę. Najwięksi 
gospodarze Aleksander i Paweł C. kosili żytko kosami" (J. Kol.). Dalsze 
zaopatrywanie się w .  maszyny 

·
rolnicze następowało stopniowo. W wielu 

wypadkach gospodarze kupowali je do spółki: „Kosiarkę mam do spółki 
z bratem, żniwiarkę z sąsi.adem G., po�agamy sobie przy żniwach" 
(S. Raczk.). „Szerokomłotkę kupiłem do spółki z K., potem mu ją spła
ciłem. Teraz ·mamy z M. razem damfę" (J. Krz.). „Mam szerokomłotkę 
wspólną z T., a kosiarkę wspólną • T. i P." (J. Kol.). · 

· Według wykazu z 1954 r. w tym czasie było we wsi 15 kosiarek 
i 1 1  młocarni - .„targanek". 

Spis Powszechny z 1960 r. zarejestrował, że wieś ma 2 siewniki rzę
dowe, 1 9· kosiarek, snopowiązałek brak, 10 koparek do ziemniaków, 
32 młocamie'bez czyszczenia, 1· młocarnię z czyszczeniem, 3 silniki elek-
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tryczne, traktorów brak. Trudno było dokonać aktualnego zestawu sta
tystycznego maszyn rolniczych dla 1963 r. Obserwacja jednak wykazuje, 
że w ostatnich trzech latach przybyło na wsi nowych narzędzi zmecha
nizowanych. Każde gospodarstwo dąży do tego, by mieć własną kosiarkę. 
Zwiększyła się też ilość żniwiarek i młocarni szerokomłotnych. Siew
niki i koparki nie mają dotychczas we wsi większego zastosowania, gdyż 
zdaniem informatorów w kamienistej glebie narzędzia te psują się i nie 
pracują właściwie. Dlatego też powszechnie praktykuje się nadal siew 
z fartucha oraz kopanie. ziemniaków za pomocą 3 albo 4-zębnych mo
tyk. 

Ryc. 5. P o t  a s  z n i a, pow. Suwałki. Cep kapicowy z są
siedniej w stosunku do Krzywólki wsi. 

Z archaicznych narzędzi rolniczych można we wsi zobaczyć jeszcze 
sierpy, z rzadka używane do cięcia zielska, najczęściej zarzucone gdzieś 
w stodole lub spichrzu. Nie wszystkie też gospodarstwa mają jeszcze cepy, 
używane sporadycznie do młócenia koniczyn lub lnu. 

VI. Techniki rolne 

1. U p r a w  a z i e m  i. Liczne wypowiedzi informatorów pozwalają 
przypuszczać, że w początkowym okr01Sie rozpowszechniania się nowych 
narzędzi rolniczych Krzywólka wcale nie była pomimo podmiejskiego 
położenia wsią przodującą w tym zakresie. „U nas w Krzemiance, skąd 
pochodzę, już wszyscy pługami orali i radłami radlili, a tu do Krzywólki 
jak przyszłam, teściowie ciągle tej sochy używali i w czi.emki kartofle 
sadzili" (A. Kol.). Wiele danych wskazuje na to, że właśnie we wsiach 
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położonych bliżej dawnej granicy pruskiej lub bliżej folwarków wcześ
niej pojawiały się nowe narzędzia i nowe sposoby uprawy. Był to zresztą 
ogólny proces, który mniej więcej równocześnie przebiegał na całym 
zachodnim obszarze Pojezier� Suwalsko-Augustowskiego. Bliskość Su
wałk wpłynęła głównie na to, że w Krzywólce bardziej niż w innych 
wsiach rozpowszechniły się od razu narzędzia pochodzenia fabrycznego. 
Oddziaływanie miasta zaznacza się silniej w późniejszych okresach. Za
gadnienia tu zasygnalizowane wymaga�ą bardziej szczegółowego uzupeł
nienia materiałami z innych wsi. 

Ścisły związek z kolejnymi zmianami w stosowaniu narzędzi rolni
czych wykazują zmiany w technice rolnej. Dalej omówię zmiany w tech
nice uprawy ziemi, sprzętu roślin f młocki. Orka sochą - zdaniem in
formatorów, którzy kiedyś nią się posługiwali - nie pozwalała na właś
ciwą uprawę ziemi. „Sochą tylko kopersali tą ziemię, żadnego orania nie 
było"n. „Socha orała płytko, w rękach ją trzeba było do góry utrzymy
wać. Ziemia kamienista, socha wyskakiwała z ziemi, potem się tego nie 
doorało i zostawało dużo «plików». Ciężkie było to oranie" (J. Stasz.), 
„Ojciec pierwszy kupił pług we wsi. Bogaty był, bo końmi handlował. 
Jak zaczął orać, ludzie przychodzili patrzeć, co to za zjawisko. Ziemia 
żółta się wyorywała, bo pług szedł głębiej. Po trzech latach orki żyto 
dwa razy takie zaczęło rość (A. Cieśl.). „Dawne pługi lekkie były, ale 
i tak jak zacząłem orać pługiem, trzydzieści metrów brukowca wyorałem" 
(J. Stasz.). Do zalet sochy zdaniem informatorów należało to, że skiba 
była miękka. Dlatego też chociaż przy uprawie ozimin stosowano już 
pługi, przy zbożach jarych i kartoflach dłużej używano sochy. Wiązało się 
to ściśle z niezmiernie prymitywną techniką uprawy i siewu zbóż jarych. 
Nie wykonywano orek jesiennych. Orano tylko raz wiosną i na surową 
skibę zasiewano bezpośrednio ziarno, które następnie zaorywano sochą 
płytko w poprzek skiby. „Kiedyś, jak nie było drapaków ani spręży
nówków, to trzeba było skibą ziarno zawalać" (J. Stasz.). 

Szczególnie interesujące wydają się tradycje orki krzyżowej, stoso
wanej przy oziminach. Pierwsza orka, nazywana „ugory orać", odbywała 
się w końcu czerwca. Była ona płytka. Druga - głęboka, nosząca ·nazwę 
„orać w oziemki", następowała w I połowie września. Przy powszechn� 
używaniu sochy właśnie ta druga orka prowadzona była pod kątem 
prostym w stosunku do przebiegu skib pierwszej orki. Podbbną tecłmikę 
stosowano jeszcze do okresu międzywojennego przy uprawie ziemi pod 
kartofle: „Jesienią po gnojeniu zaorywali kartoflisko i tak zostawiali na 
zimę. Wiosną łomili (tzn. płytko zaorywano) w przec pola, to się ziemia 
dobrze wyrabiała. Potem znowu gnoili i dopiero sadzili kartofle pod sochę 

u Wypowied.f. cytowana w materiałach J. K o w a I i k. 
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albo pod pług" (B. M.). Wielu młodszych informatorów twierdziło, że 
kartofle „łomiło się w przec" tylko wówczas, gdy był duży perz. 

O orce krzyżowej sochą dotychczas mało mamy wzmianek . w litera
turze. Jedynie K. M o s z y ń s k i  wspomina o poprzecznej orce sochą, 
stosowanej na południowym skraju Puszczy Białowieskiej.  Nosiła ona wg 
niego nazwę „ral'", „rality"42. Dzisiejsze materiały etnograficzne z okolic 
Hajnówki nie potwierdzają występowania tam orki poprzecznej, nie
możliwej przy bardzo wąskich działkach, które powstały wskutek roz
drobnienia gruntów. Stwierdzona tam nazwa „ral'" odnosi się do drugiej 
z trzech orek stosowanych tu w związku z uprawą pod żyto. Materiały 
terenowe wykazują, że była to orka płytka. J. T o p  o 1 s k i, opisując 
rolnictwo Wielkopolski, stwierdza, że istniały na tym terenie w końcu 
XIX wieku relikty orki krzyżowej, co się przejawiało w jednoczesnym 
używaniu pługa i radła43• Orka radłem była tylko powierzchownym roz
kruszaniem skiby. Orka krzyżowa w Krzywólce różni się więc swoim 
charakterem od wyżej podanych przykładów i jedynie uprawa pod kar
tofle w pewnym stopniu do nich nawiązuje, tak zwane „łomienie w przec" 
ma za zadanie rozkruszanie skiby. Prócz Krzywólki tradycje różnych 
form orki krzyżowej zanotowano w Kukowie i Gulbieniszkach. W Biało
wodzie ze względu na dłużej tam trwającą szachownicę gruntów - nie 
była stosowana. Występowanie jej na szerszym terenie wymaga spraw
dzenia. 

Brak szerszych badań nie pozwala na razie na wyciągnięcie bardziej 
pewnych wniosków, czy tradycje orki krzyżowej Są śladem dawnych, 
archaicznych technik uprawy ziemi, czy też stanowią na Suwalszczyźnie 
zjawisko nowe, które się wykształciło w połowie XIX w. we wsiach sko
masowanych, w których szerokość parcel pozwalała na poprzeczną orkę. 
Technika orki poprzecznej uważana była za lepszą formę przygotowy
wania ziemi, o czym świadczy fakt, że pochodzący z Białejwody infor
mator po ożenieniu się w Kukowie około 1921 r. zaczął ją tam stoso
wać. 

Prawdopodobnie w związku z orką krzyżową nie praktykowano 
w Krzywólce obciążenia bron drewnianych kamieniami w celu lepszego 
usuwania perzu i rozkruszania skiby, stosowanego w okolicach Hajnówki 
i Bielska Podlaskiego. 

Powszechnie panującym systemem orki w latach przed I wojną świa
tową, zachowanym sporadycznie do roku 1920, była orka w zagony, na
zywane tutaj „oziemkami". Szerokość „oziemka" vvynosiła około 8-1 O 
skib, co określano jako „oziemek na jeden siew". Zdaniem dzisiejszych 

42 K. M o  s z y ń s k i, Kultura ludowa Słowian, cz. I ......; Kultura materialna, 
Kraków 1929, str. 166. 

43 J. T o p  o 1 S k i, Kultura rolnicza, w pracy zbiorc;>wej : Kultura ludowa Wiel-
kopolski, Poznań 1960, str. 225. -

-
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gospodarzy uprawa w „oziemki" nie była niczym uzasadniona przy su
chych glebach w Krzywólce. „Ojciec orał ciągle w składy i bruzdy, 
a w tych bruzdach tylko marnowanie ziarna, bo najv,ięcej się go tam przy 
bronowaniu nazbierało" (J. Krz.). W ostatnich latach przed I wojną za
częto wprowadzać tak zwane „zagony" mierzone na „dwa siewy" (16-
20 skib), powszechne w okresie międzywojennym. „Za ojca orało się 
w oziemki. Na każdym oziemku jedna kobieta żęła od brozdy do brozdy. 
Ja już orałem w szersze zagony, na dwa siewy. Lepsze były przy ko
szeniu żyta kosą" (J. Kol.). 

Nieco dłużej utrzymały się „oziemki" przy sadzeniu ziemniaków. 

Polegało ono na tym, że sadzono je bardzo gęsto, w każdą skibę. Ziemnia

ków w „oziemkach" nie radlono, tylko motykowano. „Jak miałem trzy

naście lat, musiałem z matką kartofle motykować. Bywało to w końcu 

maja, na początku czerwca. Jak były upały, trzeba było o 1 w nocy 

wstawać. Ciężka to praca była, długo trwała, czasem to i więcej niż dwa 

tygodnie" (J. Krz.). „Kartofle w oziernkach miały drobne bulwy, a jak 
było mokro gniły. Słabe wtedy były ziemniaki. Po wojnie dopiero za

częli lepsze gatunki sadzić" (J. Kol.). Po I wojnie wraz z rozpowszech
nieniem się radeł zaczęto sadzić kartofle w tak zwane „radliny" albo 
„gradusy", czyli pod pług, w co drugą skibę. W kilka tygodni później 

radlono je radłem. „ Teściowie ciągle kartofle w te oziemki sadzili. Jak 

przyszłam tu za mąż, to przeprowadziłam, żeby dla próby pół kartofliska 

zasadzić w oziemki, a pół w radliny. Te w radliny od razu lepiej się 
udały" (J. Kol.). 

Systematyczne nawożenie ziemi obornikiem stosowano przede wszyst-
. kim pod ziemniaki. „Raz gnoi się na zimę, drugi raz na wiosnę. Kiedyś, 

jak było mało gnoju, kładli go tylko w te radliny, w które sadzono kar
tofle" (J. Kol.). W latach przed I wojną i w okresie międzywojennym moż

na było łatwo dostawać nawóz z pobliskich koszar. „Za cara; jak się rubla 
zapłaciło, można było tyle wozów gnoju wywieźć, ile się tylko chciało" 

(B. M.). „Za sanacji tylko koszary nas trzymały. Bierz choć wagon na

wozu i dwa złote płać. Teraz wojska mało, tylko na sztucznych się trzy

mamy. W tym roku mało dali, było ciężko" (J. Stasz.). Przy łatwych 
możliwościach zdobycia obornika dawano go również pod żyto. Po II woj

nie wraz ze znacznym zmniejszeniem się ilości stacjonującego wojska 
i na skutek zlikwidowania kawalerii trudności nawozowe dały się gospo

darzom mocno we znaki. Trudności te wyrównały czę..<lciowo nawozy 
sztuczne oraz zwiększona ilość obornika zv.iązana ze wzrostem hodowli. 
Rozmieszczenie działek z ziemniakami planują gospodarze w ten sposób, 

by ziemia była nawożona obornikiem co 4-6 lat, a co roku sypie się 
„popiół'-', czyli nawozy sztuczne. 

,,,. 
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Współczesny stan technik uprawy ziemi nie jest łatwy do zobrazowa
nia ze względu na indywidualne metody stosowane przez poszczególnych 
gospodarzy i na różny stopień zaawansowania wiedzy rolniczej. Obok 
metod już wypracowanych i przyjętych powszechne są wypadki ekspery
mentowania. „Próbowałem kiedyś pod żytko ziemię dobrze wyrobić. Trzy 
razy zaorałem i nic nie urosło. Dopiero mi agronom powiedział, że pod 
żyto nie może być ziemia za dobrze wyrobiona" (J. Stasz.). Z tych wzglę
dów podana dalej krótka charakterystyka opiera się przede wszystkim 
na wypowiedziach tych informatorów, których gospodarstwa w małym 
tylko stopniu nastawione są na dochodowość ze sprzedaży produktów 
rolnych, a którzy jednocześnie mają we wsi opinię dobrych gospodarzy. 

Przy uprawie ziemi pod żyto zachował się nadal system dwóch orek 
o nie zmienionych nazwach pomimo znacznej eliminacji ugorów oraz 
porzuceniu orki w „oziemki". Pierwszą orkę - „ugory orać" - wykonu
je się w końcu czerwca i łączy się ją z bronowaniem. Po kilku tygodniach, 
kiedy chwasty nieco podrosną, następuje sprężynowanie w poprzek skiby. 
Niektórzy gospodarze zamiast orki stosują tylko sprężynowanie pól po 
koniczynach. Drugą orkę, głęboką - „orać w oziemki" - wykonuje się 
w początkach września. Obecnie jest to orka płaska. W polu pozostawia 
się jednak 2, 3 bruzdy, „bo to łatwiej wtedy orać". Plaska orka zdaniem 
gospodarzy jest bardziej ekonomiczna oraz wygodniejsza przy stosowaniu 
maszyn rolniczych. Po głębokiej orce rolę wyrównuje się przez brono
wanie wzdłuż skiby, a po zasianiu bronuje się w poprzek skiby. Niektórzy 
gospodarze wałują ziemię, głównie po to, żeby wcisnąć kamienie, które 
mogłyby uszkodzić żniwiarkę lub kosiarkę. 

Dużym modyfikacjom w ciągu ostatnich 40 lat uległo przygotowy
wanie ziemi pod zboża jare, szczególnie pod owies. Wprowadzono płytką 
orkę jesienną. Podobno sporadycznie wykonywane są podorywki po
żniwne. Nie stwierdziłam jednak tego w czasie pobytu jesienią 1963 r. Po 
orce jesiennej pole pozostawione w ostrej skibie leży do wiosny. Ma to 
ułatwić wymarzanie chwastów. Wiosną następuje ponowna orka, brono
wanie i siew, a po siewie „drapakowahie", czyli sprężynowanie w poprzek 
skiby. Po tygodniu od chwili zasiania następuje ponowne bronowanie. 
W owies powszechnie wsiewa się koniczynę. Jęczmień zasiewany po 
kartoflach według opinii informatorów wymaga tylko jednej orki - wio
sennej. Jesienna jest zbyteczna, gdyż ziemia po wykopaniu ziemniaków 
jest dostatecznie wyrobiona. 

Uprawa ziemniaków od czasu wprowadzenia radeł nie uległa zasad
niczym zmianom. Po jesiennym nawożeniu i orce wiosną następuje sprę
żynowanie w poprzek skiby, następnie ponowne nawożenie i sadzenie 
ziemniaków pod pług w co drugą skibę. Po pewnym czasie pole się bro
nuje, a w kilka tygodni od chwili zasadzenia ziemniaki się radli. Krzy-
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żowo-gniazdowy sposób sadzenia ziemniaków nie był jeszcze we wsi 
praktykowany. Jest on podobno rozpowszechniony we wsiach położo
nych bliżej dawnej granicy pruskiej . 

2. S p r  z ę t p ł o d ó w  r-o 1 n y  c h. Swoją urozmaiconą historię ma 
technika sprzętu zbóż. Pamięć używania sierpów do żniw jest dotychczas 
bardzo żywa. „Na każdym oziemku jedna kobieta żęła. Jak drużyna mała, 
wynajmowali „zęcków". Biedniejszy naród przychodził na zarobek, naj
więcej kobiety spod Wiżajn i Jeleniewa. Koszule długie miały, fartu
chami się przepasały. Jeszcze za ojca tymi sierzpami żęlim. Ojciec mó
wił: póki będę żyć, kosić nie dam, bo kosą to barłóg (J. Kol.). Żeńcy żęli 
za pochylonym zbożem, składając razem garście zboża, z których za po
mocą „knebla" wiązano okręcany powrósłem snop. Kobieta, która żęła na 
pierwszym „oziemku" i nadawała tempo pracy, nazywała się „przodow
nicka". Mniej więcej po 1910 r. zaczęto sporadycznie używać kosy do ko
szenia żyta i jęczmienia, natomiast do zbiorów owsa i grochu nadal uży
wano sierpów. „Przy kosie owies się roztrzepywał, trzeba było grabiami 
zagarniać, a jak dużo kamieni, źle było grabić" (J. Stasz.). Koszenie 
żyta odbywało się już na „zagonach", a nie na „ożiemkach". „Kośniki . . . 
muszą iść rządkiem w odległości jeden od drugiego, żeby się nie poranić. 
N a przedzie idzie najlepszy kośnik i najlepsza podbieracka, żeby praca 
szybko szła" (J. Kol.). Zboże kosi się „na ścianę" w kierunku za pochy
lonym zbożem. Zdaniem informatorów czas pracy jednego kosiarza od
powiadał czterokrotnemu czasowi pracy żeńca. Przy rozpowszechnionych 
obecnie żniwach kosiarkami lub żniwiarkami przed rozpoczęciem kośby 
maszyną pole obkasza się wokół kosą. 

Sposób ustawiania snopów pozostał nie zmieniony, jak daleko sięga 
pamięć informatorów. Znane są tu tak zwane kopice pionowo-rzędowe, 
nazywane „mętlami" (nom. „mętli"), złożona z 20 snopów zestawionych 
rzędem ukośnie do siebie. Trzy „mętle" stanowią „kopę". Znane też są 
we wsi kopice pionowo-dookolne - „dziesiątki", występują jednak rza
dziej. Przy ładnej pogodzie zboże przesusza się w polu ok. 5 dni - do 
tygodnia, po czym zwozi się je do stodoły. Dawne stodoły były niskie, 
stąd trzeba było snopy pojedynczo przenosić z wozu do stodoły. Ukła
dano je w sąsiekach, „stronicach", a te, które miały być młócone dopiero 
zimą, na poziomych belkach znajd ujących się pod dachem stodoły. Belki 
nad „stronicami" nosiły nazwę „ wyzki", a nad klepiskiem - „jętki". 
„Jętki" były umieszczone nieco wyżej niż „wyzki", by podczas młócenia 
cepem nie uderzać o nie bijakiem44. Obecnie zwózka snopów jest znacznie 

44 Nazwy części cepa: dzierzak, na nim drewniany kabłącek z drzewa wiśnio
wego, bijak, na nim skórzana kapa. Kabłącek i kapę łączy wiązak. 
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Ryc. 6. O s  o w a; pow. Suwałki. Ustawianie snopów zboża w kopice pionowo-rzę-
dowe tzw. „mętli" (1962 r.). · 

uproszczona. Nowe stodoły są wysokie, wjeżdża się w nie jednymi wro
tami, a po wyładowaniu wozu wyjeżdża· się przeciwległymi. Starych 
stodół jest jednak w Krzywólce nadal sporo . 

•. ; .  

· 3 .  · M ł o c k a .  Młockę ro�poczynano niemal ' zaraz po zakończeniu 
żniw, ponieważ potrzebne było ziarno do siewu. Snopy układano na 
klepisku w dwóch rzędach po 5 lub 6, zależnie od wielkości stodoły, 
„kłosami" do środka, a „komlami" od strony sąsieków. Młócący (było ich 
4 lub 6) chodzili wokół klepiska uderzając kolejno w rytmie 3-taktowym 
najpierw same końce kłosów, następnie środek, wreszcie partie snopa, 
gdzie się kłosy końcżyły. Po wymłóceniu jednej strony snopy za pomocą 
„dzierżaka" przewracano na drugą i młócono podobnie. Młocka ziar.na 
na siew była mniej dokładna i snopy układano z powrotem w sąsieku nie 
rozwiązywane.· Po siewach i kopaniu zien;miaków przystępowano do do
kładnej młocki, która trwała na ogół do stycznia. Po omłóceniu snopów 
rozwiązywano je i ponownie uderzano z obu stron aż · do wybicia całego 
ziarna. Wymłóconą słomę wiązano w „pęcki" i układano w „stronicy" lub 
na „wyzkach". Ziarno natomiast · zgarniano w kąt klepiska za pomocą 
szufelki lub miotły, 

Ziarno oczyszczano przez „wianie", czyli rzucanie go drewnianą szu
:felką pod wiatr przy otwartych wrotach stodoły. „ W starych stodołach 
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były plewniki. Jak wiatrz słaby, to w plewniku okienko się otwierało 
i wiatrz tam plewę zaganiał". (J. Kol.). Przewiewane ziarno oczyszczano 
za pomocą słomianej miotełki „zagoniacki" z resztek kłosów i plew. Ziarno, 
które padało najdalej, uważano za najlepsze i brano je do siewu. Ziarno 
padające najbliżej było najgorsze, tak zwany poślad. Ziarno przezna
czone na chleb dodatkowo oczyszczano przez wirowanie go za pomocą 

przetaka. 
Młockarnie - „targanki", które rozpowszechniły się w okresie mię

dzywojennym, nie wyeliminowały cepów. Stargana słoma uzyskana przy 
nowym sposobie młocki nie nadawała się do powszechnego wówczas po
szywania dachów. Ponadto do wybuchu Il wojny niemal połowa gospo
darzy w Krzywólce nie miała jeszeze młocarni. Obecnie młóci się tak 
zwanymi „szerokomłotkami" lub agregatami omłotowymi, wypożycza
nymi z Kółka Rolniczego, POM-u w Kukowie czy też od prywatnych 
gospodarzy. Agregat, czyli tak zwana „damfa", oczyszcza jednocześnie 
zboże, zastępując pracę wialni, czyli „arfy". 

W większości wypadków ziarno przechowuje się na strychach domów 
mieszkalnych, w specjalnie do tego celu przygotowanych skrzyniach, lub 
też w spichrzach, czyli „świrniach". 

Przy zbiorze ziemniaków stosuje się nadal sposób ręcznego ich wyko
pywania 4-zębnymi motykami po przeoraniu kartofliska pługiem. Zda
niem informatorów używanie koparek zmechanizowanych przy kamie
nistej glebie jest mało przydatne. Ziemniaki zbiera się do koszy, a na
stępnie przesypuje do rozmieszczonych równomiernie na polu worków. 
Kopanie ziemniaków uważane jest za najcięższą pracę, obciążającą przede 
wszystkim kobiety, oraz długotrwałą ze względu na trudności w wynaj
mowaniu pracowników sezonowych. Do przechowywania ziemniaków 
służą osobne piwnice, położone w obrębie zagrody. 

Zbiór koniczyn odbywa się w II połowie czerwca . W okresie między
wojennym koszono je powszechnie kosami. Obecnie stosuje się kosiarki. 

Przesuszoną na polu koniczynę przewozi się do zagrody i umieszcza w tak 
zwanym „artyku" - nadbudówce nad oborą. „Artyki" na koniczynę 
tozpowszechniły się w okresie międzywojennym i zostały tu przeniesione 
z terenów Prus Wschodnich. 

VII. Niektóre zagadnienia dotyczące organizacji pracy 

1. P r a c a n a j e m n a. Wyżej podany materiał w pewnym stopniu 
sugeruje, że na przełomie XIX i XX w. rozwój stosunków towarowych 
na wsi był już znacznie zaawansowany. Większe gospodarstwa były na
stawione w znacmym stopniu na sprzedaż produktów hodowlanych i rol
nych. Przy prymitywnych wówczas narzędziach i technice rolnej praca 
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w gospodarstwie wymagała dużego nakładu pracy żywej. Stąd też za
trudnienie stałych pracowników najemnych

. 
w dużych gospodarstwach 

należało do reguły. „Dziadek był bogaty, miał 60 mórg ziemi, trzymał dużo 
gęsi, sprzedawał je, stąd miał pieniądze. U dziadka dużo narodu było 
do pomocy - parobkowie, dziewki" (St. R.). W gospodarstwach średnich 
siłę najemną stosowano wówczas, gdy własna rodzina była za mała: 
„U ojca nie było parobków, mniej ziemi miał, bo dziadek podzielił między 
dwóch synów. Ojciec miał już swoich synów podrośniętych i nie trzeba 
było parobków najmować" (St. R.). Parobcy i służące pochodzili spośród 
biedoty miejskiej lub też z biedrtj.ejszych wsi. Wynajmowanie się nie
których Krzywólczan do pracy zdarzało się jedynie w sporadyc�ych 
wypadkach. 

Do najpowszecłmiejszej formy stałej pracy najemnej należało za
trudnianie pastuszków. Rodziny, które nie miały własnych dzieci, wy
najmowały ich na rok (począwszy od Nowego Roku) lub nawet kilka lat. 
rraktowane to było jako pomoc w wychowywaniu dziecka. Stąd pow
szechne określenie „chować pastuszka". „Za cara prawie wszystkie dzieci 
pasły krowy.· Każdy miał pastuszka swojego lub cudżego z miasta. Mało 
było szkół i ojciec dawał dzieci na wieś, żeby się nie chuliganiły i żeby 
pożytek z tego był" (J. Stasz.). Poza całodziennym ·utrzymaniem dostawał 
pastuszek tak zwane „myto", na które - zależnie zresztą od umowy -
składały się: korzec ziemniaków, korzec żyta, obuwie oraz ubranie robocze 
i świąteczne. N a Boże Narodzenie, kiedy pastuszek odchodził do rodziców, 
dostawał tak zwaną ;,kolędę" (jajka, mąkę, kaszę, mięso). Zimą pastuszek 
pomagał gospodarzom w różnych zajęciach domowych. 

Obok stałych pracowników najemnych zatrudniano wielu robotników 
sezonowych, szczególnie w okresie tak pilnych prac, jak żniwa czy kopa
nie ziemniaków. „W Suwałkach na ulicy Jatkowej - „Na jatkach" zbierali 
się ci, co chcieli się wynająć na pracę sezonową. Tam przychodzili gospoda
rze i wybierali sobie robotników'' (St. Krz.). Z okolic Wiżajn, z Jeleniewa, 
Prudziszek, Białejwody, Szwajcarii, z miasta Suwałk, przychodziły ko
biety szukające zarobku przy żniwach sierpami lub kopaniu ziemniaków. 
Płacono im za to w naturze (zboże, ziemniaki) lub w pieniądzach. Na
jemnicy ze wsi pracowali przeważnie za pieniądze, z miasta zaś przede 
wszystkim za żywność. 

Zatrudnianie stałych i sezonowych pracowników trochę zmalało 
w okresie międzywojennym. Zastąpienie sierpów kosami i stopniowa lik
widacja dozorowanego wypasu, wprowadzenie kieratów, młockarń, siecz
kami i wialni znacznie skróciło czas trwania wielu prac. Obecnie korzy
stanie z pracy najemnej zdarza się tylko sporadycznie. Wpływa na to 
kilka oczywistych przyczyn, przede wszystkim możliwość innej pracy, 
w związku z czym na wsi brak ludzi poszukujących zarobku, ponadto dal-
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sze skrócenie czasu prac dawniej bardzo absorbujących. Zdobycie pra
cowników sezonowych nie jest obecnie łatwe, a wysokość dniówki wynosi 
około 100 zł. 

2. F o  r m y  p o m  o c y s ą s i  e d z k i  e j. Równolegle z pracą na
jemną kształtowały się we wsi różne formy pomocy sąsiedzkiej, nazy
wanej tu „tłoka", lub „tłuka". Pomoc sąsiedzką szczególnie często sto
sowano przy żniwach wykonywanych kosą. Zapraszano sąsiadów lub 
krewnych do pomocy i urządzano za to poczęstunek. Mówiło się, że gospo
darz urządza „plon"45. Forma ta zanikła w Krzywólce w ciągu ostatnich 
lat prawie zupełnie ze względu na powszechność kosiarek i żniwiarek. 
W ciągu 1962 r. spotykałam zwyczaj urządzania „żniw plonem" we 
wsiach Szwajcaria, Studzieniczna i Osowa. W sporadycznych wypadkach, 
gdy kilku gospodarzy ma do spółki kosiarkę lub żniwiarkę, pomagają 
sobie nawzajem. Zwyczaj ten praktykuje się w wypadkach wspólnie 
użytkowanych narzędzi. Powszechną niegdyś formą „tłuki" było poma
ganie przy młocce zboża cepami. Młocka odbywała się przeważnie wie
czorami, po zakończeniu codziennych prac przy gospodarce. Pomoc przy 
młóceniu była szczególnie potrzebna wówczas, kiedy należało przygoto
wać ziarno siewne. Obecnie przy szeroko praktykowanym wypożyczaniu 
młocarni z Kółka Rolniczego, POM-u w Kukowie czy też od prywatnych 
właścicieli i przy wysokich stawkach godzinnych (ok. 70 zł) pomoc są
siedzka przy młóceniu jest nieodzowna. . Dla zaproszonych sąsiadów 
i krewnych przygotowuje się obfity poczęstunek. Jest to obecnie najży
wotniejsza forma „tłuki". Sporadycznie stosuje się ją przy innych pil
nych pracach rolnych, nie ma jednak to charakteru stałego. 

Inną formą pomocy w pracach rolnych jest wypożyczanie narzędzi 
rolniczych za pieniądze (rzadko) lub za odrobek. „Kosiarki nie mamy, 
sąsiad przychodził; kosił nam koniczynę swoją kosiarką. Musieliśmy pójść 
i za to mu kartofli pokopać" (H. T.). „Po wojnie nie wszyscy mieli konie, 
to im się wynajmowało konia lub konia z wozem za odrobek" (St. K.). 
Obecnie każdy gospodarz dąży do tego, by mieć własne maszyny rolnicze. 
W ciągu ostatnich 65 lat formy pracy najemnej, formy współdziałania 
sąsiedzkiego i wypożyczania za odrobek uległy znacznemu ograniczeniu 
na rzecz skoncentrowania prac gospodarskich w obrębie jednej rodziny. 
Zjawisko to odnosi się zarówno do gospodars�w zamożnych, jak też uboż
szych. 

Na zakończenie należy w kilku słowach scharakteryzować postawę 
mieszkańców wsi wobec pracy na roli. Narastanie niechęci do niej i ne-

u „Plonem" nazywano bukiet z kłosów żyta ozdobiony kwiatami, który po za
kończeniu żniw żniwiarze przynosili gospodarzowi śpiewając pieśń dożynkową. 
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gatywne ocenianie własnej pozycji życiowej jako zjawisko ogólnopolskie 
nie ominęło też podsuwalskiej wsi Krzywólki. Niechęć tę manifestują 
nie tylko młodzi, którzy starają się wykorzystać wszystkie okazje, by 
wyrwać się ze wsi, ale również starsze pokolenie: „Mam sześciu synów, 
pięciu jest w mieście, jeden został na gospodarce. Ten ma najgorzej . 
Chciał rzucić, trzymałem go jak po niewoli. Na gospodarce człowiek ciągle 
obrudzony, obruchany. W urzędach też gospodarzy nie uważają" 
(J. Stasz.). „Teraz kto może, ucieka z gospodarki. U mnie wszystkie dzieci 
w mieście, sami z żoną zostaliśmy, a gospodarstwo duże. Czasem nam syn 
przyjdzie i pomoże" (J. Krz.). Wypadki całkowitego opuszczania gospo
darstwa przez wszystkie dzieci mają na razie charakter sporadycmy. Po·· 
kolenie obecnych gospodarzy stanowią albo ludzie starsi, których świa·
domość kształtuje się jeszcze nadal w dawnych kategoriach szacunku dla 
ziemi i pewnej ostoi życiowej, jakim jest własne gospodarstwo, lub lu
dzie młodzi 37-30-letni, których pozycja na wsi ma już charakter usta
bilizowany. Stąd powyższy problem może nabrać charakteru konflikto
wego dopiero za 5-10 lat. Będzie to także zależało od dalszego rozwoju 
gospodarczego Suwałk. 

VIII. Zakończenie 

Podana we . �ępie krótka charakterystyka regionu Pojezierza Su
walskiego w -świetle dotychczasowych badań etnograficznych wskazuje 
na nieco odmienne tempo przemian w tradycyjnej gospodarce ludowej 
w porównaniu z położonymi bardziej na południe terenami woj. biało
stockiego. Bardziej szczegółowa analiza tych zmian na przykładzie jednej 
wsi pozwala bardziej głęboko zrozumieć ich mechanikę. Charakterystyka 
czterech najbardziej istotnych czynników, które w ciągu ostatnich 65 lat 
kształtowały profil gospodarczy i społeczny wsi została celowo przepro
wadzona nieco szerzej, niż tego wymagał temat rozważań szczegóło�·ch, 
z tego względu, że jest to pierwsze opracowanie dotyczące Suwalszczyzny 
i ogólne wptowadzenie wydało się niezbędne dla pełniejszego zrozumienia 
zachodzących zmian. 

Rozważając współzależność owych czterech czynników z zagadnienia
mi rolnictwa w Krzywólce w zasadzie trudno szczegółowo prześledzić we 
wszystkich jego działach bezpośrednie oddziaływanie któregokolwiek 
z nich. Migracje do Stanów Zjednoczonych wpływały na proces podziału 
ziemi, wielkość gospodarstw, miały związek z możliwościami zakupu 
ziemi. 

Rola tego czynnika miała doniosłe znaczenie jedynie przed I wojną 
światową. Oddziaływanie sąsiednich Prus Wschodnich przejawiało się do 
II wojny światowej głównie w formie pośredniego przekazywania nie-
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Ryc. 7. K r z y w  61 k a, pow. Suwałki. Stara stodoła z końca XIX w. Z tyłu wi
doczny „plewnik" (1962 r.). 

których nowości z zakresu nowych upraw (koniczyna) czy narzędzi rolni
czych. Po II wojnie były terenem osadnictwa i wyjazdów na prace sezo
nowe. Obecnie przestały odgrywać poważniejszą rolę. Wzrasta natomiast 
znaczenie polityki państwowej w świadomym kierowaniu postępem w rol
nictwie. Czynnikiem, którego poważne oddziaływanie obserwujemy 
w ciągu· całego omawianego okresu, jest sąsiedztwo miasta. Na przełomie 
XIX i XX w. wieś charakteryzuje się już znacznym zanikiem samowy4 
starczalności gospodarczej i rozwojem stosunków towarowych przy na
dal jeszcze prymitywnych narzędziach pracy, technice rolnej i organiza
cji pracy. W ciągu badanego okresu wieś przeszła proces rozwoju od trój
polówki zbiorowej do indywidualnej gospodarki płodozmianowej, od pry
mitywnych narzędzi rolniczych do początków mechanizacji. Spośród 
obiektywnych czynników hamujących wymienić należy jedynie stosun
kowo złą jakość ziemi. Nie był nim natomiast układ gruntowy, pomimo, 
że nie uległ on zmianom od II poł. XIX w. 

Nasuwa się pytanie: w jakim stopniu proc_es zmian zaobserwowanych 
w Krzywólce jest reprezentatywny dla szerszego terenu Suwalszczyzny. 
Dokładną odpowiedź będzie można dać dopiero po przeprowadzeniu ana
logicznych badań w większej ilości wsi. Zebrane dotychczas wiadomości 
pozwalają jednak sugerować, że Krzywólka jako wieś podmiejska nie od
cinała się w sposób jaskrawy od sąsiednich wsi. Suwałki były i są mia
stem· niedużym, nieuprzemysłowionym, w dużym stopniu rolniczym.
Ważne znaczenie handlowe Suwałk niewątpliwie pośrednio dopomagało 
napływowi pieniędzy na wieś. Rezerwy ziemi ornej na terenie miasta, 
zakupywane przez mieszkańców Krzywólki, niewątpliwie sprzyjały 
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Ryc. 8. K r  z y w 61 k a, pow. Suwałki. Tzw. �,chlew" z nadbudowanym artykiem 
do składania koniczyny . (1963 r.). 

utrzymywaniu się we wsi stosunkowo dużych gospodarstw, wreszcie nad
miar rąk do pracy w mieście do II wojny światowej wyrównywał ich brak 
na wsi. 

Krzywólka pozostała więc wsią o charakterze wybitnie rolniczym 
o dużych i średnich gospodarstwach, a . głównym źródłem dochodu jej 
mieszkańców jest rolnictwo przy mało jeszcze intensywnych metodach 
wykorzystania ziemi i hodowla. 

Badania w Krzywólce, jako zapoczątkowujące poznanie zagadnień 
kultury ludowej Suwalszczyzny, pozwalają na sformułowanie szeregu 
ciekawych problemów badawczych. Niezależnie więc od ogólnie intere
sującego nas historycznego procesu przemian w gospodarce ludowej tego 
obszaru warte dokładniejszych studiów jest takie zagadnienie, jak tra
dycje, geneza i zasięg orki krzyżowej sochą. Ponadto na szersze badanie 
zasługuje problem, w jakim stopniu w obrębie układu gruntowego wpro
wadzonego w II poł. XIX w. adaptowały się dawne nawyki trójpolówki 
zbiorowej. 

K r z y w  6 1  k a : 

I n f o r m a t o r z y  

Cieślukowski Aleksander 
Cieślukowski Antoni (A. Cieśl.) 

1896 
1903 
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Gober Romuald 
Gober Zygmunt (Z. G.) 
Kapuścińska Apolonia (A. K.) 
Kolenkiewicz Anna (A. Kol.) 
Kolenkiewicz Józef (J. Kol.) 
Krejpcio Józef (J. Kr.) 
Krzesicki Józef (J. Krz.) 
Krzesicki Stefan (St. Krz.) 
Lewoń Szczepan 
Mięturko Bolesław (B. M.) 
Raczkowski Stanisław (St. Raczk.) 
Staszewski Jan (J. Stasz.) 
Taraszkiewicz Helena (H. T.) 
Tylenda Piotr 

B i a ł o w o d a  
Dąbrowski Jan 
Makarewicz Józef 
Krejpcio Józef 

K u k ó w  
Garniewski Ludwik 
Słabiński Franciszek 

K P A T K O E  C O )J; E P :>K A H H E  
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1933 
1899 
1888 
1905 
1895 
1915 
1897 
1892 
1893 
1899 
1897 
1894 
1922 
1906 

1888 
1886 
1896 

1899 
1893 

�eJI&lO CTaThK .flBJI.fleTC.fl nocJieAOBaTeJI&HOe H3y<łeHKe nepeMeH, KOTOpbie Haczy- . 
OKJIK B o6JiaCTR CKCTeMLI 3KCDJiyaTaQKK 3eMJIK, KOMl]JleKCOB paCTKTeJI&HhIX KyJlb
zyp, nOJih30BaHKSI ceJILCKOX03.fliłCTBeHHhlMlf. OPYAKSIMH K arpoTexHH"KaMH B nepKOA 
c KOHQa XIX BeKa A<> HhlHeillH'HX speMeH B IlOACYBaJIKCK<>lł Aepeeee Knnmy JlbKa. 

Jf3 <PaKTOPOB, npeAonpeAeJI.flIOiqKX nepeMeHhl, o6cyAKJIK 6JIKm:e B03AeiłcTBKe 
TaKKx <Pa11:Topoe, x:ax:: coceACTBO ropoAa .:....._ ea:HtHoro roproeoro QeHTPa, a AD 1939 ro
Aa cyw;ecTBoeae11e ±aM OOJI&WMX 11:a3apiil AJl.R BOHHCKKX ąacTelł, 6JIK30CTL BocToąeoA 
IIpyCCKH K ee BJIK.RHKe Ha YJIY'·łlneeue MeTOAa X03.RMCTBa, paJib MaCCOBOił AO 1-otł 
MKpoeoA eolłHt.1 3MKrpaQKK e CoeAHHeHHb1e illTa'l'bI AMepKKK, eaKoHeQ ea'łaeweeC.R 
B Me:Hl:AYBOeeHbrll: nepKOA, a HbIHe YCKJieHHoe B03AeMCTBKe rOCYA8PCTBeeeoA IlOJIK
THKK Ra IlJlil.HOBOe PYKOBOACTBO B ceJibCKOM xo3łlilcTBe; 

Ha nepeJioMe XIX K XX es. Knnmy JILKa O'I'JIK<JaJiac& ym:e 3Ha'łKTeJILHbIM pa3-
BKTHeM TOBapoo6opoTa, TPYAOM nocTOJłHHbIX K Ce'.JÓHHhIX pa60THHKOB, ·oco6eHHo 
e 6oJILWKX xo311:1łcTBax. B 3TOT nepKOA npKMeH.RJIKCb erqe noBCIOAY nepeo6bITlłb1e 
3eMJieAeJIL'lec11:Ke OPYAK.R, 11:a11:: coxa, AepeBHlUłble naJIO'łHbie 6opoH&1, cepllbr, qen, 
MOTbil'K AJI.fl OKY'JHBaHK.fl i.tapTo<PeJI.11. B eaąaJie XIX eex:a no.11eKJIKCb YJIY'łllleHHb1e 
OPYAKJł: OJIYl'K, AepeB.RHHbie 60poHhl c m:eJie3HhIMlf. 3yfib.RMK, KOCbl AJI.fl y6opKK 
xne6oe, pa.na AJIJł 11:apro<PeJ111. HecMOTPl'I ea coBepweaHyIO a 1872 roAY JIHKBK,ąao;mo 
ąepecnoJIOC�I, CKCTeMa OOJJb30B8HK11 3eMJieil: KMeJia xapanep COOPHOrO �XIIOJibJI, 
c nonepeąHbIM B RanpaeJieHKK yqaCTKOB o6IqHM pa3AeJI1"M 3eMJIK Ra 3 nOJI.fl: pm:K, 
apos&rx Icy"JI&Typ K napa, KcnOJib3yeM:oro KaK nacT6HIQe. )J;o 1897 r. eaRHMamł 
o6il.i;ero nacTyxa. 1Io'fo111 mHBOTHbrx Ka:JK,lloro xooSIMcTBa cTeper oco6bl:lł naCTYJDOK. 
MecTO!ll BbIIIaCa 6bIJI ece erI:le nap, OAHaKO 'łaCTK'IHO 3aceBaea.n.IA .fl'IMeReM K ropo
XOM. rocnOACTBYJOiqHM cnoco6oy; o6pa60T101 3eMJIK immi:naCb naxoTa B DOJIOCbl UIH-
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PYIHO� 8-10 nCKn6" (nJiacwn 3eMJIH, OTBaJieHHblX JI0MCXOM). Upn BCilaWlt-e 3eMJII1 
npnMeHRJIH rrepex:p&Tayro naxozy norrepex. „CKH5bI". 

B 192Q.·�1939 rr. qe>,..,'JJfKOM HC'ile3ałOT TaKMe opyµ;J1.il, KUK: COXM, naJIO"l'.lł.hle H 6a"." 

JIO'iHhie 6opOH:bI, MOThll'H fl}Uł OKy"iHBaHIDI KapTOilJenH, ynoTpeóJieHtte cepnon )l;JUI 

JKa'PBht. BMeCTO roro paerrpOCTpaJI;f!lOTCH KOiłHbie rrpHBO{J;bI, H€ÓOJlbWM:e MOJIOTHJ!Kf'l, 
BCff.JlKH, COJIOM:Op€3KJ1. Ba>KHblC H3MCHCHJ1H B pa3BHT�J1 CKOTOBO'ACTBa H B CHCTeMe 

:vrcnoJIL30BaHHH 3eMJiri np11Hec.na KYJLb'lJ'-pa KJteBepa tta napax. llH,!tMBH,ZĘyaJib:Hhlli 
BLiuac rrocTer:teHHo 3aMertHe<rca npJIBH3KOtł KopOB na u.enM. Bee e:m:e npeo6.rra,n:aeT 

Tpexno.,"!hHaa: CHCTeMa : 1. poJKb1 2. osec, KaPTocPeJI:&, 3. XJieBep, H"I:Menr:., ropox. 

0,IUiaKQ HaÓJilO{J;aióTCSł nepsblC eij HSpyureHMH. !Ia.."<(.OO'a D }'3KJ1e IlOJIOCbl ÓhIJIH 3a
MeHeHbI 6oJiee !llltpO:a:HMR llOJIQCaMH, COCTOHBIIIlfltIB "łf3 16-20 „CKMÓ". IlpH ncnanme 
'.'h�MJIM ,!VI.fi plKM BBil;qy nonceMeCTHOI'O ynOTpe6)leHUH IIJIYPOB, sa6pocJ1JIJ1 rrepettPEk:T

HytO naxocy. 
IIepKo,u; noc:re BTOPoił MT1p0BOH BOiiBbl lłBJiił€'1'Clł qi?TKJ1M nepeJIOMOM B Hanpa

aJieauu MCXaHH3aI:Ęmł B arpoTex·IrnltaX .ąep€BHK. BBO'AJlTCH nJiym ,IJ;Byx:u?:MCXHbie 

,!l;JIH pbIXJleHHa: II0'11Bhl, pacnpoc:T:paIImOTC.ff KOCJt.'IltH, JKłłTUemn:.1e Ma.DlJ1Hbl, CestJIKJł, 

Mexamt"<JeCKHC m>naJIKJ1 )J;Jllł a:avro<,PeJIH, HOBeihnHe MOJIOTJL'IKM. 1'.Iaw;e H ąaw;e KOH

Hhle npHBOJJ;hI 3aMl?H.a:IOTca SJieK'TpO,TI;BMraTeJLHMH. Ilpemu&R c:McTeMa TPexnoJibSł co� 
xpaunnaCI> B xOOJńłcTBax c Xy,!l;metł 3CMJieil. XroaMcTBa, pacnonomellll:h1e Ha 6oJiee 
l!JIO,'!J;OPO,!\HQff 3eMJie, np:m.!eHffiOT "<Ien:.J;pCxJie'!'liee qep"Cf);OBaHMe ceBOOÓOpoTa. 3mt'<!J1-

TeJibHOe COK:paw;eHHe Dpe'M:elilf pa6oT, IIpeJKP;e :aecbMa aócop6Mpyrow;HX, Bbl3BaJIO 

ircą;e:JHOBeHMe HaCMH:oro Tpy,l(a. 
EmoocTh CYBamt, .He6oJinmoro ropo,u;a c 20 ooo �ei:� cJiia6o HH.l{YCTpHanM'3M

J>OBaHHoro1 ue IlOBJIJiR:Jia Ha YMCIIblll€I:me JICKJIIOtIHTe:JibHO C€JibCKOX03Hi1:C'I'l3eHHoro 
xapaKTepa -,n;epes:rrH Knwsy;ihxa Bnaro;n:ap11 -caoefi K-OMMepTiecKoił po.'11'1 ropo.fi: eno ... 

co6crnyeT CKopee no.n.zi;ep:m:amno 3'1'.0ro xapaxT,epa, ,n;eJiaa B03MOJKHofi: JI§I'KylO M Bbl

ro,n;i.:ryro npo.u;aJKY ce.1tr:.cKOxo3JłllCTBeHHbl:.'C IIPO'AYKTOB, 

S U M M A R Y  

The purpose of this article U, to trace changes in the system of soil cultivation; 
in the sorts of cnltivated plants, in the agricultural implemćnts and techniques used 
in the village of Krzywólka near Suwałki, in the period from the end of the 19th 
century up to the present time� 

Out of factors deterrnining these changes, the follo:wing are being discussed in 
this article: the neihbourhood of the Suwałki town-an important trade centre and 
a forrner seat of large barracks (before ł939); the nearness of East Prussia and her 
influence upon the impr9Ved farming methods� the role of an intensive emigrations 
to the United Statei; (before World War I) and, flnally, the influence of the State 
policy upon the planned management of agriculture, which has started in the period 
between the two World Wars and is increasing now. 

At the transition of the 19th and 20th centuries, a development of permanent 
and seasonal hired job, in particular on· large fairros, could be noticed at Krzywólka. 
Primitive agricultural implements as ploughs of the nsochan type," wooden stick
·harrows� sickles, f1ails and hOes were common]y used in that period. The "socha" 
is a primitive plough in wh'lch the cutting part, set at an angle, is forked. Improved 
agricultural implements ; ploughs, wooden harrows with iron teeth. scythes for 
harvesting etc; begarr to appear there at the beginning o-f the 20th cen tury. In spite 

·Of the unification of scattered holdings which. took ·place in -1872, the collective 
tbree-field system was stili in use, Land was divided into three fields, transvcrsally 
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to the line of peasants• plots : 1) for rye, 2) spring-corn, 3) for the fallow used as 
pasture. Until 1879 a common shepherd was employed, Late! each farm had it-s own 
one. Fallow was stili used as a pasture, but its part was sown with barley and peas. 
Ploughing consisting in making ridges of a�lO furrow-slices was dominating. The 
cross-ploughing was also in use. 

Such implements as pri.."'Ilitive ploughs of the i.socha" type, stick and beam 
harrows, hoes for the cultivation of potatoes, and the use of sickles as harvesting 
implements disappeared cornpletely in the years 1920-1939. Small threshers, win
nowers and ehaff-cutters carne intO common use. The cultivation of clover on fal
lows brought considerable changes in the developrnent of stock-breeding and in the 
system of· farming. The three-field rotation system stili dominated: 1) rye, 2) oatst 
potatoes, 3) clover, harley, peas; the first changes in this system, however, could be 
observed then. Ploughing consisting in making narrow ridges was changed into 
that making wider ones consisting of 16-20 furrow-slices. True ploughs being in
troduced in common use, when tilling for rye, the cross-ploughing was not used 
any more. 

A turning point in the introduction of ag:ricultural machines could be observed 
after World War II. Special ploughs, for ploughing up, cutting two furrow-slices, 
movlers, harvesting machines, sowing machines, digging-machines, modern thresh
ing-machines carne into use. The old system of crop-rotation survived only on poor
er soil. A four years� rotation system has been used on fa:rms situated on more 
fertile soil. The hired labour disappeared. 

The neighbourhood of the to\\'ll of Suvnłłki (merely 20,000 inhabitants), with 
a poorly developed industry, did not dirninish the agricultural character of the 
Krzywólka village. On the other hand the Suwałki town played an important role 
in trade facilitating the sale Of products of agriculture and stock-breeding. 
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RYBOŁÓ\VSTWO SUWALSZCZYZNY - NIEKTóRE DAN E  
O SPRZĘCIE, TECHNICE POŁOWÓW ORAZ WIEDZY ZAWODOWEJ 

RYBAKÓW 

HeKOTOpb1e ł{aRHhle OTHOCT!'reJlbHO pbr6oJIOBm.IX np:rma;itnCJKHOCTett, TextU1'.Klt 

puIDHcrit łlOBJli:i 11 npo<ł;iecCMoa:aJiblibIX 3� pht6aKOB CYBa.JIUID;:mJbI 

Some Date Conccrning the Equipment, the Catching Technique 

and the Professional Knowledge of Fishermen 
in the Suwałki District 

I. Wstęp 

· Niniejsze opracowanie stanowi fragment materiałów zebranych w cza
sie badań terenowych nad rybołówstwem SuwalSzceyzny w ramach prac 
badawczych, prowadzonych w latach 196111962 przez Katedrę Etnografii 
Uniwersytetu Łódzkiego. 

lnforII\acji na temat ryhb!ówstwa udzielały mi osoby, które zajęciem 
tym trudnią się zawodowo, a więc rybacy zawodowi, or.az ludzie, którzy 
ryl:?ołówstwem zajmują się na marginesie zajęć rolill,czych, tj. rybacy nie
zawodowi. Dla celów porównawczych przeprowadzano wywiady ·z osoba
mi nie zatrudnionymi w rybołówstwie. Przy doborze informatorów zwra
cano uwagę na wiek, bowiem starsi informatorzy, w wieku lat 50--80, 
mogli udzielić interesujących danych, sięgających końca XIX wieku. 
Uzyskane od starszych rybaków informacje uzupełniane były w pewnym 
stopniu przez ludzi należących do. młodszego pokolenia, którzy trudnią 
się obecnie rybołówstwem. Oprócz wywiadów obserwacja pracy rybaka, 
a więc wykonywania narzędzi i sposobów połowu, była jedną z podstawo
wych technik badawczych. 

Obok głównych gałęzi gospodarki, jakimi są na Suwalszczyźnie rolnic
two i hodowla, rybołówstwo już od czasów najdawniejszych stanowiło 
ważne zajęcie pewnej części ludności Pojezierza. Sprzyjały temu przede 
wszystkim warunki fizjograficzne, a mianowicie obfitość jezior rozmiesz;
czonych na obszarze całej Suwalszczyzny oraz mało urodzajne gleby, 
szczególnie w części południowej Pojezierza Suwalskiego. Charakter jezior 
na omawianym obszarze jest bardzo niejednolity. Północna część Pojezie
rza obfituje w jeziora małe, wąskie, długie, przebiegające z północy na 
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południe, o znacznych głębokościach, jak np. jezioro Hańcza (powierzch
nia 305 ha), najgłębsze (108 m) nie tylko w Polsce, ale i na całym obszarze 
Pojezierza Bałtyckiego'. Południowa Suwalszczyzna charakteryzuje się 
natomiast występowaniem dużych kompleksów jezior o brzegach poszar
panycJ;>, z licznymi zatokami, o wyraźnym układzie równoleżnikowym, np. 
jezioro Wigry (2166 ha pov:ierzchni, 73 m głębokości) tworzy jak gdyby 
trzon, wokół którego grupuje się około 24 jezior. Samo jezioro Wigry sta
nowi system kilku czy kilkunastu dość dużych, połączonych ze sobą je
zior2. 

W trakcie badań ustalono, że prawo własności zbiorników wodnych 
Suwalszczyzny ulegało na przestrzeni II połowy XIX i w XX wieku 
znacznym przemianom, Jeziora były własnością państwową, prywatną 
bądź gromadzką. Między tymi formami własności następowały w tym 
czasie znaczne przesunięcia na skutek postępującej ingerencji państwa 
na kształtowanie się sytuacji własnościowej. Państwo było właścicielem 
zbiorników wodnych o większej wartości gospodarczej, przede wszystkim 
zgrupowanych w wielkich kompleksach, a w związku z tym bardziej do
godnych do eksploatacji. W posiadaniu zaś prywatnych właścicieli i gro
mad pozostawały jeziora rozrzucone na pewnej przestrzeni, na których 
prov;'adzenie regularnych odłowów było trudniejsze ze względu na ubogi 
rybostan lub złe warunki naturalne. Sytuacja ta zmieniła się częściowo 
po pierwszej wojnie Śvliatowej, kiedy to część większych jezior, która 
była w rękach prywatnych właścicieli, została ·upaństwowiona, część jed
nak pozostała nadal ich własnością aż do drugiej wojny światowej, a na
wet do chwili obecnej. 

Północna połać Suwalszczyzny (teren na północ od Suwałk) stanowi 
właśnie rejon, gdzie występuje przewaga małych, drobnych jezior (zgru
powanych w okolicach Filipowa, Przerośli, Kleszczewka oraz Wiżajn); 
pozostawały one do drugiej wojny światowej w posiadaniu prywatńych 
właścicieli lub gromad. Obecnie na oma"ianym obszarze są jeszcze jezio
ra stanowiące własność prywatną, są to te jeziora, których nie objęła 
ustawa o wywłaszczeniu, oraz jeziora gromadzkie. I tak gromadzkim je
ziorem jest np. jezioro Krzywulka (powierzchnia 70 ha), położone w oko
licy Przerośli, które jest własnością mieszkańców wsi Krzywulka. Pomi
mo sprzyjających warunków rybołówstwo traktowane jest tutaj margi
nesowo. Podstawowym źródłem utrzymania jest rolnictwo. Krzywulka 
jest wsią o charakterze wybitnie rolniczym i mimo że ziemia nie jest do
bra, rolnictwo uważane jest za zajęcie o większym znaczeniu aniżeli ry
bołówstwo. Najbardziej charakterystyczna jest wypowiedź jednego z in-

1 St. L e  n c e  w i c z, Wielka geografia powszechna, Polska, Warszawa 1937, 
str. 222. . 

2 Z. K o  i m  i ń s k i. Jezioro wigierskie jako teren badań naukowych, „\Vszech
świat" nr 7, Wars.za.wa 1930, str. 221. 
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formatorów na ten temat : „Ryba nie ma znaczenia ···- aby mięso było"3• 
').limo posiadanych uprawnień rybołówczych nie wszyscy mieszkańcy 
Krzywulki z nich korzystają. Tylko nieliczni swój wolny czas poświęcają 
łowieniu ryb, nigdy jednak nie traktowali i nie traktują rybołówstwa 
jako podstawowego źródła egzystencji. W związku z tym nie możemy 
uważać gospodarzy Krzywulki za rybaków, co najwyźej moźna by ich za
liczyć do kategorii ludności rolniczo-rybackiej. 

Analogicznie jak w Krzywulce v»ygląda sytuacja w innych wsiach po
łożonych nad jeziorami w północnej części Pojezierza Suwalsko-Augu
stowskiego. Zarówno WB wsiach, w których stosunki własnościowe kształ� 
tują się podobnie, tzn. je�ora są własnością gromadzką (np . jezioro Jacz
no w okolicy Kleszczewka czy jezioro w okolicy Wiżajn), jak i na tych je
ziorach, które są w posiadaniu państwa, rybołówstwem zajmują się gos
podarze-rolnicy tylko dorywczo. Na jeziorach państwowych odłowy pro
wadzi zazwyczaj jeden, czasem dwóch rybaków (rolników-rybaków) po
siadających gospodarstwa rolne, na których pracują pozostali członkowie 
rodziny. 

Południowa Suwalszczyzna natomiast obfituje w duże kompleksy je
. zior, takich jak jeziora augustowskie zgrupowane wokół m. Augustowa: 
Necko, Studzienlczne, jezioro Sajno, staw Sajenek, jeziorko Sajno, Białe, . 
Długie i Rospuda o łącznej powierzchni 1800 ha wód oraz zespół jezior 
wigierskich itp. Wszystkie wielkie kompleksy jezior stanowiły własność 
państwową. W okresie międzywojennym były one przedmiotem eksploa
tacji dzierżawców (spółka Żydów z Augustowa). Z chvcilą wygaśnięcia 
dzierżawy (1936/37) jeziora te przeszły do administracji lasów państwo
wych. Nadleśnictwo wydzierżawiało część jezior w okolicach Augustowa 
rybakom poznańskim4 oprócz jeziora Serw, które nadal dzierżawiła spółka, 
oraz jezior Necka i Długiego, które stanowiły teren doświadczalny, zarów
no w zakresie hodowli ryb, jak i w zakresie dochodowości jezior•. 

Na jeziorach wigierskich natomiast krótko przed wybuchem drugiej 
wojny światowej (1936-37) utworzono w Czerwonym Folwarku gospo
darstwo rybne. W okresie okupacji wszystkie bez wyjątku jeziora eks
ploatował okupant, który bardzo się przyczynił do wyniszczenia rybosta
nu na skutek ekstensywnej gospodarkL Po drugiej wojnie śv,.-iatowej je
ziora znalazły się znowu w administracji lasów państwowych. W Augu
stowie nad jeziorem Białym w 1947 r. utworzono Państwowe Gospodar
stwo Rybne. Nad Wigrami kontynuowało swą działalność Gospodarstwo 
Ryhne, utworzone w okresie międzywojennym. Na jeziorach tych poło-

3 lXIateriały Archiwum Zakładu Etnografii 'C". Ł. 
4 Terminem tym określają informatorzy rybaków przybyłych z zachodniej 

Polski, 
:i M. Z y n d r a m  - K o ś c i  a ł k o  w s k i, wojewoda białostocki. Sprawozdanie 

wojewody białostockiego za c1..as 1932/1933/1934, Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Białymstoku, str. 69. 
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wami zajmuje się grupa stałych zawodowych rybaków, którzy nie posia
dają ziemi i utrzymują się wyłącznie z rybołówstwa. Zawód rybacki ma 
tu charakter zawodu dziedzicznego. 

Formy eksploatacji zbiorników wodnych w II połowie XIX oraz w w. 
XX pozostawały w ścisłym związku ze stosunkami własnościowymi je
zior Suwalszczyzny. Jedną z tych form przed pierwsz.ą wojną światową 
były chłopskie serwituty, tak zwane „brzegowe", które obejmowały więk
szość jezior Pojezierza, zarówno zbiorników wodnych, które znajdowały 
się w posiadaniu państwa, jak i jezior, które stanowiły własność prywat
ną. Uprawnienia te jako pozostałości po prawie poddańczym• przysługi
wały wsiom położonym nad brzegami jezior. Korzystali z nich ci spośród 
chłopów, których pola przylegały, czyli „dobij,;'ły" do jeziora. Łowili oni 
niewielkie ilości ryb, przeważnie na własne potrzeby. W niektórych tylko 
wypadkach, jeżeli zi:mjdowali się w bardzo ciężkich warunkach material
nych łowili na zbyt. Posługiwali się przy tym bardzo prymitywnymi na

rzędziami własnej konstrukcji, przystosowanymi·  do. waruqków tereno
wych, a więc do przestrzeni na jeziorze, na której mogli łowić. 

Do likwidacji serwitutów prz:ystąpiono w okresie międzywojennym. 
Na mocy rozporządzenia Frez. Rzeczypospolitej z dnia 1.II. 1927 r.7 pod-

. legały zniesieniu wszystkie służebności, a mianowicie służebności pastwi
skowe, opałowe, budulcowe, pobieranie ściółki i .rybołówcze. W zamian 

· za serwituty otrzymywali chłopi ziemię, łąki lub ekwiwalent pieniężny. 
Ponieważ jednak serwituty przed drugą wojną światową nie zostały cał
kowicie zlikwidowane i sprawa ta jest w :dalszym ciągu aktualna, niektóre 
wsie, jak np. Burdeniszki nad Wigrami oraz wsie położone nad jeziorem 
Białym. koło Augustowa i in., roszczą nadal prawa do korzystania z jezior. 
Serwituty ograniczone do wąskiej strefy przybrzeżnej utrudniają obecnie 
prawidłową gospodarkę PGR-om użytkującym te wody, ponieważ w stre
fie przybrzeżnej w pewnych okresach gromadzi się najwięcej ryb. 
W związku z tym przystąpiono w latach 1961-1962 do ponownej i już 
całkowitej likwidacji służebności. Serwituty zostały oszacowane, a wszys
cy posiadający je zostali powiadomieni o tym, że nie wolno im korzystać 
z przysługujących przedtem uprawnień; za serwituty przyznano równo
wartość w pieniądzach. 

Inną podstawą eksploatacji była wspomniana już dzierżawa jezior. 
Oddawanie jezior w dzierżawę prowadziło często· do rabunkowej gospo
darki rybnej, którą pogłębiała jeszcze zmiana użytkowników, nie prze
strzegających często okresów ochronnych. W związku z tym postępowała 
systematyczna dewastacj.a zbiorników wodnych i szer.zyło się kłusownic
two, któremu dzierżawcy nie mogli przeciwdziałać. Sprzęt stanowił włas
ność dzierżawcy, właściciela jeziora lub rybaków zay;odowych. Właścicie-

!l 'I'amże str. 64, 
7 Dziennik Ustaw 1.II.1927, poz;, 74, 75, 
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le i dzierżawcy sami bezpośrednio połowów nie prowadzili, lecz zatrud
niali w tym celu stałych zawodowych rybaków, których ilość zależała od 
wielkości jezior. Na dużych kompleksach jezior augustow-skich czy wi
gierskich zatrudniano 12.-14 rybaków; byli to mieszkańcy okolicznych 
wsi, położonych w pobliżu jezior. 

Obecnie sytuacja kształtuje się następująco: państwowe gospodarstwa 
rybne, bezpośredni użytkownicy wód, prowadzą planową, zorganizowaną 
eksploatację jezior i zatrudniają w tym celu grupę stałych zawodowych 
rybaków, których ilość uzależniona jest od powierzchni jezior. Sprzęt 
w całości stanowi własność państwowego gospodarstwa rybnego. Na je
ziorach stanowiących własność gromadzką eksploatację prowadzi się 
chaotycznie, ńie przestrzega się tutaj okresów ochronnych. Mieszkańcy, 
współwłaściciele jezior, prowadzą połowy w różnych, najdogodniejszych 
dla siebie okresach, czasami zimą i wczesną wiosną, najczęściej jednak 
latem oraz jesienią, przeważnie w niedziele i święta; Przejawiają się .tu
taj dwie formy eksploatacji, a mianowicie a) indywidualna i b) zorganizo
wana, grupowa. Indywidualni użytkownicy w okresie międzywojennym 
i obecnie posługują się własnym sprzętem lub też - jeśli go nie mają po
życzają od sąsiadów, np. w zamian za pomoc przy budowie domu. Bar
dziej zorganizowaną eksploatację grupową widzi się jedynie w okresie 
zimy lub wczesną wiosną, kiedy chłopi są wolni od zajęć rolniczych. 
W połowach zespołowych sprzęt mógł stanowić wspólną włrumość pewnej 
grupy rybackiej bądź też całej wsi. Obecnie często wypożycza się sprzęt, 
ńp. niewód, z państwowych gospodarstw rybnych. 

Problem \vynagrodzenia rybaków był aktualny jedynie na jeziorach 
państwowych lub stanoWiących własność prywatną, gdzie zatrudniano 
rybaków zawodowych oraz robotników sezonowych. Wynagrodzenie tych 
rybaków w różnych ok;resach kształtowało się różnie. Przed pierwszą i po 
pierwszej wojnie światowej rybacy za swą pracę otrzymywali wynagro
dzenie zarówno w formie pieniężnej,  jak i w naturze. 

Cały sprzęt ciągniony, a więc wszelkiego rodzaju niewody, należał do 
dzierżawcy lub właściciela jeziora, gdy tymczasem sprzęt stawny, tj. ża
ki, miraże itp., stanowił własność indywidualną rybaków. W związku 
z tym inne wynagrodzenie otrzymywali rybacy łowiący własnym sprzę
tem, a inne sprzętem dzierżawcy lub właściciela. Rybacy, którzy na jezio
rach łowili sprzętem stau"ltym, otrzymywali wynagrodzenie tylko w na
turze, a mianowicie połowę ryb złowionych własnym sprzętem. Drugą po
łowę oddawali oni dzierżawcy w zamian za pozwolenie zastawiania sieci. 
Złowione ryby przeznaczali na zbyt lub na swoje potrzeby. Przy sprzęcie 
ciągnionym rybacy otrzymywali wynagrodzenie w formie pieniężnej 
i w naturze, zależnie od funkcji pełnionej przy połowie (połów pod Jo
dem) oraz obowiązującego prawa zwyczajowego. Stwierdzono na przy-
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kład, że ryba znajdująca się w skrzydłach niewodu, tak zwana ryba pa
chowa•, należała do rybaków oraz do ludzi pomagających przy łowieniu. 
Natomiast ryba znajdująca się w worku - kutlu należała zwyczajowo do 
dzierżawcy lub właściciela jeziora. Część tych ryb przeznaczano do po
działu między łowiących rybaków. Każdy z nich oprócz normalnego wy
nagrodzenia w pieniądzach i oprócz ryby pachowej otrzymywał tak zwa
ną obdzialkę, czyli miseczkę ryb . .  Zwyczaj ten zanika już w okresie mię
dzyv.rojennym i w tej ch"'ili jest nieaktualny. Obecnie rybacy otrzymują 
za pracę wynagrodzenie w pieniądzach, a więc stalą pensję, premie, poza 
tym dostają odzież ochronną na zimę i na lato. 

II. Spuęt i technika połowu 

Sprzęt rybacki, używany na obszarze Pojezierza suwalsko-augustow
skiego, oraz sposoby połowów zależą w dużej mierze od tradycji oraz wa
runków topograficznych i morfologicznych poszczególnych jezior. Tulate
rial do wyrobu sprzętu stanowią przede wszystkim tkanina sietna, drew
no, wiklina, kora, a ostatnio korek oraz glina lub ołów. Tkanina sietna 
jest w większości wypadków bawełniana. W latach sześćdziesiątych 
XX w. weszły również w użycie siatki z tworzyw sztucznych, zwłaszcza 
w państwowych gospodarstwach rybnych. Do pierwszej wojny światowej 
chłopi mający uprawnienia serwitutowe używali sieci „dzianych" z lnu 
i konopi. Były one bardzo prymitywne, wykonywano je bowiem sposobem 
gospodarczym. Sieci te można jeszcze spotkać na terenie północnej Su
walszczyzny w okolicy Przerośli i Krzywulki'. Obecnie konopi używa się 
jedynie do wyrobu powrozów i lin, potrzebnych do wszelkiego rodzaju 
sieci. Z drewna wyrabia się przede wszystkim sprzęt pomocniczy, a więc 
łodzie, szufle itd. Wikliny używaj ą  rybacy na obręcze do żaków i miroży 
oraz innych narzędzi, np. kłumelki. Plawy, których zadaniem jest utrzy
manie sieci w pozycji pionowej, ;vykonane są z kory sosnowej, topolowej 
lub korka. Ciężarki zwane grenzami, służące do obciążania sieci, są 
przede wszystkim z gliny lub ołowiu. Bardzo często jednak zamiast cię
żarków z wymienionych surowców używa się kamieni lub kawałków ceg-. 
ly (wieś Krzywulka). Oto poszczególne narzędzia rybaków Suwalszczyzny: 

B r o d n i e. Klume!ka'° jest to narzędzie służące do połowów przy 
brzegach jezior, na rzekach, a nawet i na bagnach, w większości za-

8 Część skrzydeł nievtodu przy v1orku-matni, nosi VJ Kuźnicy (fiel) nazv1rę pOche. 
Nie stwierdzono, czy nazwa pacha na - Suwalszczyźnie odnosi się do tej samej części 
skrzydeł. 

2 Podczas przeprowadzania in..,.ventaryzaeji sprzętu rybackiego we wsi Krz.y
wulka znaleziono '\vatę, czyli mały niewód, wykonany z konopi ręcznie za pomocą 
kleszcz.ki. Sieć ta już od kilku lat nie jest używana. 

10 Występującą w Krzywulce kłumelka jest najbardziej zbliżona wyglądem do 
„kłoni czerpakowatej" wg klasyfikacji K. M o s z y ń s k i e g o. K_ M o s  z y ń's k i, 
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rośniętych. Łowi się nią przede wszystkim płotkę, która lubi gromadzić 
się w takich właśnie miejscach. Kłumelka ma kabłąk z wikliny w kształ
cie półkola, obciągnięty gęstą lnianą siatką, przypominającą worek. Do 
kabłąka umocowana jest tycz, która służy do trzymania siatki. Obsłu
gują klumelkę dwie osoby, które brodząc w wodzie naganiają nogami 
rybę do wnętrza. Siatki te są wykonane sposobem chałupniczym i wy
stępują, jak wykazały badania terenowe, na obszarze północnej Suwal
szczyzny w rejonie wsi Krzywnika oraz w okolicach jeziora Hańczy. 

Krzywulę, zwaną inaczej saniami", używaną powszechnie do drugiej 
wojny światowej na terenie prawie całej Suwalszczyzny, przede wszyst
kim przez kłusowników, spotyka się jeszcze gdzieniegdzie i obecnie, cho
ciaż użycie jej w tej chwili jest zabronione. Składa się ona z dwóch 
ruchomych ram, przymocowanych do drąga zwanego bykiem, który 
pozostaje nieruchomy. Ramy te obciągnięte są siatką lub lnianym płótnem 
rzadko tkanyml2 z luzem, inaczej zwanym naborem. Łowi się krzy
wułą zarówno na rzekach, jak i przy brzegach jezior o każdej porze roku 
z wyjątkiem zimy. Obsługują krzywulę trzy osoby, dwie spośród nich 
idą przy ruchomych ramach z siatką, czyli przy skrzydlach, a trze
cia z obsługujących osób =ajduje się przy byku'". Połów wygląda 
w sposób następujący. Osoby prowadzące połów brodzą w wodzie i po
suwają się wolno z rozwartymi w linii prostej skrzydłami krzywuli, 
starając się naganiać nogami rybę do sieci. W pewnym momencie rybacy 
zamykają skrzydła krzywuli i podnoszą ją do góry, a następnie wysy
pują na brzeg złowione ryby, znajdujące się w luźno zwisających skrzyd
łach sieci14. Krzywulą można łowić każdą rybę, która gromadzi się przy 
brzegu. Wiosną rybacy łowią nią szczupaki' oraz młody narybek, co w du
żym stopniu przyczynia się do jego wyniszczenia. Jest to jeden z powo
dów zakazu używania krzywuli, którą wykonują sami rybacy sposobem 
domowym. 

Kultura ludowa Słowian, cz. I, Kraków 1929, str. 89, mówi: „ ... najprymity\vniejsze 
formy kłoni czerpakowatej spotkałem na środk:owo-zachodnim Polesiu, Są to po 
prostu wielkie, bezsercowe kosze w kształcie worka, umieszczone na niezbyt długiej 
rękojeści„. noszą dość ciekawe nazwy, np. kłomla, libec itd. We wszystkich innych 
krajach słowiańskich, gdziekolwiek występuje kłonia czerpakowata jest ona„. zawsze 
siatkowa. Najczęściej bywa nazywana przez Słówian południowych i północnych sa„ 
kiem, u nas - także wprost kłonią, kłomlą itd .• .'• 

11 Wg K. M o s z y ń s k i e g o  „.„sanie należą do grupy wytworów, łączących 
kulturę ludową północnej Polski. .. z kulturą Białorusi i Wielkorusi. Poza północną 
i północno-wschodnią Polską, Mazurami pruskimi, Białorusią i północno-zachod
nią Wielkorusią - mówi K. MoSZ}"'ński - znam je dotychtzas _vlyłącznie z krajów 
bezpośrednio od północy sąsiadujących z wymienionymi krajami słowiańskimi 
(Karelia, Estonia, ł,,otwa, Litwa). Do niektórych z tych krajów sanie najprawdo
podobniej przedostały się od Słowian: tak karelska nazwa sań jest pochodzenia 
wielkoruskiego.„" (Kultura ludowa Słowian o.c., str, 91-92). 

12 Płótno spotykarie jest często przy narzędziach starszego typu, o czym świad
czą ekspona,ty Muzeum w Białymstoku oraz Muzeum Etnograficznego w Toruniu. 

1s Na Jeziorach Trockich drąg ten nosi nażwę „żrebuk"- (M. Z n a m  i e r  o w
s k a  P r ii f f e :r o w a, Rybołówstwo Jezior Trockich, Wilno 1930, str. 30). 

14 Dzięki zastosowaniu tzw. 1-uzu, o czym patrz wyżej , 
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S p r z ę t z a s t a w n y. Gołki 1 ub stanów ki są to sieci sporządzone 
z prostokątnych płatów tkaniny sietnejl5. W za:leżności od tego, na jaki ga
tunek ryb się je zastawia, wyróżnia się trzy rodzaje gołek: okuniowo-pło
ciowe16, leszczowe i sielawowe. Różnią się one między sobą rozmiarami 
oczek i grubością nici, z których są wykonane. Wszystkie trzy typy gołek 
mają na południowej Suwalszczyźnie (Wigry, jeziora augustowskie) jedna
kową długość, która waha się od 30 do 50 m. Wysokość gołek okuniowo
-płociowych oraz leszczowych wynosi 1,20 - 1,50 m, a gołek sielawo
wych - od 2 do 3 m. We wsi Krzywulka używa się jednego rodzaju gołek 
na wszystkie gatunki ryb; długość ich wynosi 30 m, wysokość 1,20 -
1,30 m. Gołki okuniowo-płociowe i leszczowe wykonane są z bawełny, sie
lawowe są z jedwabiu, a obecnie nawet ze stylonu. Długość sieci ze stylonu 
jest taka sama, jak z bawełny i jedwabiu (45-50 m), są one jedynie nieco 
wyższe (6-7 m wysokości). Prostokątne płaty sietne osadzone są na 
sznurze z konopi lub jedwabiu. Do górnej części tego sznura w odstępach 
50-70 cm przytwierdzone są pławy - spławy z kory topolowej. W pań
stwowych gospodarstwach rybnych często stosuje się korek. Dolna część 
sznura ma ciężarki - grenzy w postaci kółek z drutu, umieszczonych 
w odstępach 50 cm. Gołki sielawowe zamiast obciążenia w postaci kółek 
mają nogi; są to uwiązane na sznurkach kamienie. Długość sznurków 
z kamieniami można dowolnie regulować, skracać lub wydłużać, zmie
niając tym samym położenie sieci w wodzie w zależności od tego, na ja
kich głębokościach pragnie się dokonywać połowu. 

Gołki zastawia się od marca do czerwca oraz w lipcu, wrześniu i listo
padzie. W lipcu zastawiają rybacy gołki „w pół wody", czyli na średnich 
głębokościach. W listopadzie natomiast ze względu na to, że sielawa idzie 
na tarło, umieszcza się je bliżej powierzchni wodyl7. Gołki okuniowo-pło
ciowe · przytwierdzone są d'o dna drągiem w tych miejscach, gdzie na
stępuje gwałtowny spadek terenu. Zazwyczaj wiąże się je ze sobą za 
pomocą umieszczonych na końcu każdej sieci pętli, po 4-5 gołek razem 
w jednym rzędzie. Przy użyciu gołek sielawowych na jednym końcu sieci 
umieszcza się większą nogę (większe obciążenie), dzięki czemu sieci 
w wodzie mogą się swobodnie poruszać pod wpływem prądu wody. 
W wypadkach gdy jeziora mają bardzo urozmaiconą linię brzegów i two
rzą liczne zatoki, rybacy zamykają zastawionymi gołkami zatokę od 
reszty jeziora. Tego typu sprzęt obsługuje dwóch rybaków. Jeden wiosłuje 
i wybiera odpowiednie do połowu miejsca, rola drugiego rybaka ograni
cza się do ZIU>uszczania gołek do wody. Używane obecnie na terenie Po-

15 K. M o s  z y ń s k i  określa je jako „jednowarstwowe" (Kultura ludowa ... , 
o.c., str. 96). 

18 Na Jeziorach Trockich sieci .te noszą nazwę „siatek płotkowych" (M. Z n a
m i e  r o  w s k a  - P r  u f f  e r  o w a, Rybołówstwo ... , o.c., str. 33). 

17 Dokładniejsze informacje umieszczone zostały w części dotyczącej wiedzy 
zawodowej. 



Ryc. 1. K r z y w  u l  k a, pow. Suwałki. Mała siatka wykonana z konopi zwana „watą". 

Ryc. 2. S u c h  a R z e c  z k a, pow. Augustów. Susząca się „gołka" 
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jezierza suwalskiego gołki w większości wypadków wykonane są z go
towej, zakupionej w mieście siatki, w sporadycznych tylko wypadkach 
siatki wykonują sami rybacy ie. 

Ganta19 jest to sieć przypominająca kształtem prostokąt, wykonana 
jest z bawełny i składa się z trzech płatów sietnych różnej długości, na
łożonych na siebie i przymocowanych do sznura. Zewnętrzne ściany sieci 
nazywają się rzać, rzadź lub podgrub i mają oczka o rozmiarach 1 1  cm2• 
Wewnętrzna ściana sietna nosi nazwę płótna i ma oczka o wymiarach 
2 cm2. Sznur, do ·którego przymocowane są wyżej opisane trzy płaty 
sietne, zaopatrzony jest u góry w pławy z kory, umieszczone co 50 cm. 
U dołu sieć jest obciążona ciężarkami z ołowiu lub gliny. Rzać, rzadź 
albo podgrub ma zazwyczaj 50 � długości, płótno natomiast ma 1 OO m -
długości. Obydwa płaty sietne są przymocowane do 50-metrowego sznura, 
dzięki czemu otrzymuje się luz. Gantą można złowić każdą rybę, która 
przebywa w strefie przybrzeżnej, z wyjątkiem siei i sielawy, które łowi 
się gołkami. Bardzo ciekawy jest sposób użycia ganty tak zwane gan

towanie. Wygląda to w ten sposób, że sieć zastawia się półkolem wokół 
trzciny lub sitowia i długą tyczką - trempem rybak uderza, czyli bucha 
w wodę strasząc ryby. Wystraszone trempero ryby ratują się ucieczką 
i natrafiają przy tym na sieć, przez którą starają się przedostać. Swo
bodnie przepływają przez jedną z zewnętrznych ścian sieci, dalszą uciecz
kę zagradza im druga ściana sietna - płótno, którą własnym impetem 
przeciągają przez oczka umieszczonej z drugiej strony rzadkiej siatki. 
Gantują zazwyczaj dwie osoby. Jedna z nich wiosłuje na łodzi, zwanej 
w terminologii rybackiej pojazdem, a druga zapuszcza sieć do wody. 
Połowy prowadzi się wczesnym rankiem lub wieczorem w okresie od 
wiosny, z wyjątkiem okresu ochronnego (15.IV-1 .Vll), aż do późnej je
sieni. Ganty występują na terenie całej Suwalszczyzny. Podczas badań 
terenowych stwierdzono ich występowanie we wszystkich badanych 
miejscowościach. Przed drugą wojną światową gantę w całości wykony
wali sami rybacy. Obecnie siatkę potrzebną do sporządzania ganty kupuje 
się gotową. 

· 

Zasuwka20 jest to sieć prostokątna o wymiarach 10 m X 70 cm. Sto-

18 Jak wykazały badania, rybacy łowiący na jeziorach Szelment Mały i Duży do 
dziś jeszcze aolki wykonują własnoręcznie przystosowując je do wymagań terenu. 

19 Wg K. M o s z y ń s k i e g o  sieć znana na Pojezierzu pod nazwą gonty jest 
określana jako draawica (Kultura ludowa Słowian, o.c., str. 94-95). Na terenach 
Jezior Trockich nosi ona nazwę „trehubicy" (M. Z n a m  i e  r o  w s k a  - P r  ii f f  e
r o w a, Rybołówstwo ... , o.c„ str. 33). Na Polesiu wschodnim znana jako pławanka 
(K. M o s z y ń s k i, Polesie Wschodnie, Warszawa 1928, str. 34). Na Kurpiach sieć 
ta nosi nazwę drgawic11 (J. O 1 ę d z k i, Rybołówstwo na terenie kurpiowskiej 
Puszczy Zielonej od końca XIX do poł. XX wieku, Kurpie; Puszcza Zielona, praca 
zbiorowa pod red. A. K u t r z e b y  - P o  j n a r  o w e j, Warszawa 1962, str. 226). Na 
Warmii i Mazurach dominują nazwy drgawica oraz ganta (A. M o c a  r s k a - K o
w a  1 s k a, Słownictwo Warmii i Mazur, Rybołówstwo, Studia Warmińsko-Mazur
skie, nr 10 Wrocław 1963, str. 37). 

zo W krajach sąsiadnich tego typu sieć znana jest tylko na Jeziorach Trockich 
i nazywa się oborka. (M. Z n a m  i e  r o w s  k a  - P r  ii ff e r  o w a, Rybołówstwo ... , 
o.c., str. 34). 



Ryc. 3. S u c h  a R z e c  z k a, pow. Augustów. Fragment „gołki" z przymocowanym 
pławem. 

Ryc. 4. K r z y w u 1 k a, pow. Suwałki. Żaki okrągłe. 
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sowana jest do połowów w Krzywulce, na jeziorach grupy filipowskiej 
oraz na jeziorze Wiżajny (północna Suwalszczyzna). Pod względem kon
strukcji przypomina gantę, jedynie sposób jej użycia jest inny. Podobnie 
jak ganta składa się ona z trzech części: podgrubu (oczko 1 1  cm2), umiesz
czonego po obu stronach gęstej sieci-płótna (oczka 2 cm2). U góry w celu 
utrzymania sieci w pozycji pionowej umieszczone są co 50 cm pławy, 
u dołu obciążają sieć grenzy, również umieszczone co 50 cm. Połów tą 
siecią odbywa się bez użycia łodzi, „na piechotę". Rybak, brodząc w wo
dzie lub stojąc na brzegu, za pomocą długiej tyczy zasuwa sieć w zarośla, 
a następnie uderza tyczą w powierzchnię wody z obu stron zasuwki, na
ganiając w ten sposó� ryby do sieci. Czynność tę rybak powtarza posu
wając się wzdłuż brzegu parokrotnie. 

Zasuwki używa się do połowu ryb przebywających w strefie przy
brzeżnej. Bez ograniczeń łowi się nią na jeziorach gromadzkich, takich 
jak np. Krzywulka. Istnieje jednak zakaz używania jej na jeziorach sta
nowiących własność państwową . 

.Żaki21 są to worki z siatki rozciągnięte na kabłąkach, ze skrzydłem 
lub ·skrzydłami. Żaki zaliczają rybacy do sprzętu cichego połowu. ·In
formatorzy wyróżniają kilka rodzai żaków: żaki okrągłe lub parne22, 
miroże23 oraz kozaki24 i buce!5• 

Żaki okrągłe są to dwa odrębne żaki, połączone skrzydłem długości 4 m, 
wysokości 70 cm. Pojedynczy żak wygląda następująco: na pięciu okrąg
łych pałąkach obciągnięta jest sieć (stąd prawdopodobnie nazwa okrągłe), 
która wewnątrz ma dwa lejkowate gardła z siatki, zwane również ser

cami; przez te gardła przedostaje się ryba do wnętrza żaka. Pierwsze 
gardło rybacy nazywają otwartym albo czworokanciastym, bowiem przy
przymocowane jest czterema sznurkami do jednego z kabłąków żaka. 
Drugie gardło - dwukanciast� lub zamknięte tworzy wąską strzelinę, 
przez którą przechodzi swobodnie ryba do ostatniej części żaka, czyli do 
tak zwanego kutla, ale przez którą nie może wydobyć się na zewnątrz26• 
Rybacy zastawiają żaki okrągłe w strefie przybrzeżnej po dwie pary 
razem lub też po kilka par żaków w jednim rzędzie, umocowują je przy 
tym tyczami do dna. Połowy żakami odbywają się od kwietnia aż do 
września; łowi się nimi przede wszystkim szczupaki, a w niektórych 
miejscowościach używane są do połowu węgorzy. Opisane żaki występują 
na całym terenie Pojezierza. Do wykonania żaków potrzebna jest tka-

at Por. J. O 1 ę d z  k i, Rybołówstwo ... Puszczy Zielonej ... , o.c„ str. 192. 
n Na ·Jeziorach Trockich te same żaki noszą nazwę miroży okrqalych (M. Z n a

m i e  r o  w s k a  - P r  ii f f  e r  o w a, Rybołówstwo„., o.c., str. 28). 
· 

23 Termin ten używany jest również na terenach Warmii i Mazur (A. M o c a r
s k a  - K o  w a 1 s k a, Słownictwo Warmii ... , o.c., str. 36). 

24 Wprowadzone zostały przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej. 
Poradnik rybaka jeziorowego, praca zbiorowa pod red. A. R u d n i c k i e g o, War-
szawa 1957, str. 330. . 

2$ Buce określa K. M o s z y ń s k i  jako „więcierze żeberkowo-siatkowe" (Kul
tura ludowa Słowian, o.c., str. 75). 

:111 Nazwą kutel posługują się rybacy na Suwalszczyźnie na określenie całego 
żaka lub też jego końca oraz określenie matni niewodu albo jej tylnej części. 



Ryc. 5. G o r c z y c  a, pow. Augustów: Sposób suszenia „miroży". 

-. 

Ryc. 6. K r z y w  u 1 k a, pow. Suwałki. Sieć zwana „bucem". 
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nina sietna, którą rybacy kupują w mieście, , pozostałe części oraz mon
taż sieci wykonują sami dzięki umiejętnościom zdobytym w długoletniej 
praktyce. 

Miroże. Budowa miroży przypomina konstrukcję już opisanych ża
ków okrągłych27• Są one tylko nieco wyższe (1-1,15 m), poza tym mają 
pierwszy kabłąk łukowato wygięty w kształcie dugi-duhi. Na terenie 
Pojezierza używa się miroży podwójnych. Są to według rybaków „dwa 
kutle połączone skrzydłem" długości 4,5 m. Wewnątrz każdej z siatek 
znajdują się dwa otwory wejściowe, zwane gardłami lub sercami, przez 
które przedostaje się ryba do środka. Całość kutia ściągnięta jest sznur
kiem. Miroży używa się do połowów od wczesnej wiosny aż do listo
pada. W porównaniu z żakami okrągłymi zastosowanie ich jest o wiele 
szersze, gdyż nie wymagają takiego umocowania jak żaki, można je 
więc zastawiać na znacznych głębokościach. Mirożami dą.skonale łowi się 
duże szczupaki, liny, leszcze i okonie. Podobnie jak przy żakach - mi
roże wymagają obsługi dwóch osób: jedna z nich kieruje łodzią, a druga 
zastawia miroże w przeznaczonych miejscach. Używa się ich przede 
wszystkim w części południowej Suwalszczyzny, obfitującej w du.te kom
pleksy jezior. 

Kozaki. Siatki te stanowią jedną z odmian żaków okrągłych. Jest to 
zespół 3 lub 4 żaków parnych, połączonych skrzydłami. Kozaki roz
powszechniły się na obszarze Pojezierza dopiero w czasie drugiej wojny 
światowej. Obecnie kozaki występują na terenie grupy jezior augustow
skich i wigierskich. Okres połowu tym narzędziem trwa od końca marca 
do listopada. Poławia się nimi takie ryby, jak: węgorze, szczupaki, okonie, 
liny i karasie oraz leszcze i krompie, a więc ryby przebywające w strefie 
przybrzeżnej lub urozmaiconej morfologicznie strefie przydennej. 

Buc jest narzędziem przeznaczonym do połowu w tych miejscach, 
gdzie rzeka wpada do jeziora. Rybacy używają go w okresie od wiosny do 
jesieni. Buc konstrukcyjnie przypomina wyżej opisane formy żaków, 
a więc jest to · obciągnięta na obręczach sieć o oczkach 22 mm2. Cztery 
lub pięć kabłąków tej siatki ma kształt 'Owalny, natomiast ostatni jest 
półokrągły, sczepiony u dołu sznurkiem, od którego odchodzą dwa 
skrzydła długości 2 m. Sam worek sietny bez skrzydeł nosi często nazwę 
kutia. Do wnętrza kutla ryba przedostaje się przez gardła z siatki. Koniec 
buca na czas połowu zawiązuje się sznurkiem, który rozwiązuje się 
przy wydobyciu ryb. Buce montują sami rybacy z zakupionej fabrycznej 
siatki. 

Sznury przeznaczone są do połowu węgorzy, szczupaków, leszczy 
i okoni. Mogą one być różnej długości, która uzależniona jest od ilości 
przymocowanych do nich nitek z haczykami. Zazwyczaj jeden sznur ma 

Z'1 Por. opisane żaki okrągle. 



Ryc. 7. S e r  w y, pow. Augustów. Fragment niewodu z osadzonym pławem. 

Ryc. 8. S e r  w y, pow. Augustów. Rozmieszczanie niewodu po połowie. 
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od 1 OO do 500, a nawet i więcej haczyków, . umieszczonych w odległości 
3 m jeden od drugiego. Na poszczególne haczyki rybacy jako przynętę 
zakładają drobne rybki, zwane oklejką lub też zbierane po rosie robaki, 
czyli rosówki. W zależności od tego, na jaki gatunek ryb zastawia się 
sznury, umieszcza się odpowiednią przynętę. Na czas połowu rybacy za
tapiają sznury w wodzie, gdzie leżą one przez dłuższy okres. Od czasu 
do czasu wyciąga się je z wody, aby zdjąć z haczyków ryby, a na ich 
miejsce nałożyć nową przynętę. Sznury wydobywa się za pomocą jan
kiera - narzędzia w formie małej kotwicy ze sznurkiem. Wyławia się 
je w ten sposób, że rybak ciągnie jankier po dnie jeziora, następnie za
czepia nim o leżący w wodzie sznur i wyciąga na powierzchnię. Sznury 
są w ·  użyciu na terenie całego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, 
z wyjątkiem jezior gospodarskich (np. Krzywulka), upośledzonych jeśli 
·chodzi o stosowane nar7.ędzia. Przy wszystkich rodzajach żaków, gołek 
oraz sznurów proces p�łowu przebiega bez aktywnego udziału człowieka. 
Rola rybaków ogranicza się jedynie do ich zastawienia, od czasu do 
czasu przesuszenia oraz do wydobycia ryb . 

. . · 

S p r  z ę f c i ą g n i o n y. Do sprzętu ciągnionego zaliczamy sieci 
składające się z worka.:.matni oraz z dwóch skrzydeł, a więc wszelkiego 
rodzaju .  niewody .. oraz przewłoki. Niewody i przewłoki mają pociobną 
konstrukcję, zarówno bowiem worek, jak i skrzydła wykonane są z po
dobnej tkaniny sieciowej. W literaturze f�chowej przewloką nazywa się 
sieć o skrzydłach długości około 180 m, sieci zaś, które mają dłuższe 
skrzydła, noszą nazwę niewodu28• W mowie potocznej terminu niewód 
nie używa się jednak zgodnie z podaną definicją, bowiem mianem tym 
określa się także sieci o małych rozmiarach skrzydeł. W związku z tym 
obydwa rodzaje sieci omówione będą łącznie. 

Niewód i przewłoka. Matnia niewodu ma zazwyczaj kształt trapezu, 
a w zasadzie wydłużonego worka, zmontowana jest przy tyril z sześciu 
kawałków siatki - krążków; jeden z nich jest długości 6 m. Koniec 
matni, sporządzony z bardzo gęstej siatki, nosi nazwę kutla. Kutel w pew
nych wypadkach jest ściągnięty sznurem w .  celu łatwiejszego wysypy
wania ryb. Skrzydła niewodu ·j przewłoki zsz}tte są z czterech kawąłków 
sieci, tak zwanych kwater, różnej szerokości. Kwatery przy matni są naj
szersze, a im dalej od matni, tym są węższe. Pierwsza kwatera (od matni) 
ma 1 3  sążni szerokości (22,75 m), druga - 12 sążni (21 m), trzecia -
11 sążni (19,25 m) i czwarta 10 sążni (17,50 m). Skrzydła niewodu można 
dowolnie skracać lub przedłużać, odejmując czy dodając poszczególne 
kwatery. Na końcu skrzydeł przy niewodach przymocowana jest tak 
zwana kobyła29, tj. drewniany drąg wysokości od 0,80 - 1 m, do którego 

2s Poradnik.„, o.c., str. 350. 
29 Por. M. Z n a m i e r o w s k a - Pr u f f e r o w a, Rybołówstwo ... , o.c., str. 44. 



Ryc. 9. C z e r  w o n y  F o l w a r k, pow. Suwałki. Przednia część łodzi zw. „batem" 
z widocznymi „kulosami" - żebrowaniem. 

Ryc. 10. C z e r w  o n y F o l  w a r k, pow. Suwałki. Sprzęt pomocniczy służący do 
wyciągania zimowego niewodu tzw. „baby". 

35 
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przyczepione są liny, najpierw gruba lina długości 1 OO m, dalej lina zwana 
mugawką długości 150 m. 

· 
Wszystkie rodzaje niewodu zaopatrzone są w pławy, wykonane z kory 

topolowej lub sosnowej, obecnie najczęściej z korka. Pławy umocowane 
są na górnych linkach skrzydeł i na matni na tak zwanych widełkach, 
czyli sznurkach obejmujących matnię z wyjątkiem kutla. Do dolnej części 
niewodu przyczepione są kamienie lub ryż, czyli wiechcie słomy, sitowia 
lub gałązek świerkowych, w zależności od ukształtowania dna jeziora, 
na którym dokonuje się połowu. W wypadku gdy dno jest twarde, do 
niewodu przymocowuje się kamienie, natomiast gdy dno jest muliste, 
pQwodujące grzęźnięcie niewodu, obciąża się sieć ryżem, co ma jedno
cześnie na celu straszenie rybyao. Niewodami łowi się na tak zwanych 
toniach przez cały rok z wyjątkiem okresu ochronnego od 1 5  kwietnia do 
1 lipca. Okres połowu przewłoką trwa od 1 lipca do 30 paździe.rnika. 

Połów niewodem latem odbywa się w sposób następujący: grupa 
6, 7-osobowa (ilość rybaków . zależy od długości skrzydeł niewodu) wy
jeżdża na połów na trzech łodziach, na dwóch batach i trzeciej zwanej 
trzeciówką, na której znajduje się zawodnik-kierownik grupy Roławia
jącej. Na dwóch pozostałych łodziach-batach znajduje się reszta ryba
ków (po trzech na każdej) wraz z niewodem. Wszystkie trzy łodzie scze
pione · są łańcuchami. Łodzie wypływają na ściśle wyznaczone przez 
zawodnika miejsce na jeziorze. Następnie dwie łodzie-baty z ułożoną 
wewnątrz siecią, rozjeżdzają się w dwóch przeciwnych kie),"unkach, 
wpuszczając powoli. do wody początkowo matnię, a następnie skrzydła 
niewodu. W momencie gdy niewód zostanie zatopiony, rybacy podcią
gają go Ża łodziami kilka metrów zaczynają nawijać umie�zczone na końcu 
skrzydeł liny na znajdujące się w łodziach kołowrotys1. W momencie gdy 
rybacy skrzydła niewodu podciągną do łodzi, wyciągają je wówczas rę
koma, trzymając za górne i dolne liny. Rybę znajdując� się w matni-kutlu 
wysypują do przygotowanej trzeciówki, czyli łódki z zawodnikiem. W za
leżności od gatunku poławianych ryb niewody dzielą się na gęstsze, to 
znaczy o małych rozmiarach oczek siatki, używane do p_ołowu drobnych 
ryb, oraz rzadkie np. na lina, leszcza i wszystkie pozostałe gatunki · ryb 
słodkowodnych. 

Siatkę potrzebną do sporządzania niewodu otrzymują rybacy z pań
stwowego gospodarstwa rybnego. Z .  poszczególnych części siatki, kwater 
oraz krążków rybacy sieć montują sami. Nie na wszystkich jeziorach Su
walsżczyzny odbywają się letnie połowy niewodem. Na terenie północnej 
Suwalszczyzny jeziora nie nadają się do połowów niewodem letnim. 

Połów niewodem zimowym. Niewód zim.owy obsługuje w zależności 

30 Swiadczy to o doskonałej znajomości jezior. 
31 Por. M. Z n a m  i e  r o  w s k a  - P r  ii f f  e r  o w a, Rybołówstwo ... , o.c., str. 40; 

A. M o c  a r s  ·k a - K o w a l s k a, Słownictwo Warmii..., o.c., str. 59. 
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od rozmiarów skrzydeł 12, 14-osobowa grupa rybaków. Nie we wszyst
kich wypadkach grupa ta składa się z zawodowych rybaków. Przeważnie 
przy niewodzie zimowym pracuje 6, 7 rybaków zawodowych, n�zywanych 
starszymi rybakami, oraz 6, 7 rybaków sezonowych, dobieranych do po
mocy z okolicznych wsi. Rybacy sezonowi nazywani po prostu robotni
kami w odróżnieniu od rybaków zawodowych, dla których rybołówstwo 
stanowi podstawę utrzymania. Od rybaków sezonowych (robotników) 
pomagających przy niewodzie nie wymaga się .żadnych specjalnych wia
domości o połowach. Rybakami sezonowymi mogą być zarówno· krewni, 
jak i znajomi rybaków zawodowych bądź zupełnie obcy ludzie, którzy 
w odpowiednim okresie czasu zgłoszą się do pracy. Każdy z rybaków 
zawodowych, biorąc udział w połowie niewodem, pełni określoną funkcję. 
Kierownik połowu nosi tytuł zawodnika32, dwóch rybaków pełni funkcję 
podpuszników33, dwóch innych - funkcję rębaczy (J. Wigry}, inaczej 
pieśniarzy34 (Krzywulka), następni dwaj rybacy nazywają się chochelni35. 

Robotnicy (nie-rybacy) prreznaczeni są do pomocy oraz do obsługi tak 
zwanych bab36, czyli urządzenia przeznaczonego do wyciągania nie
wodu. 

Do obowiązku zawodnika należy przede wszystkim doskonała zna
jomość topografii jeziora, wyznaczanie toni, tj. miejsc, gdzie można za
łożyć-zarzucić niewód, oraz przestrzeganie porządku przy wyciąganiu 
niewodu. Po zawodniku najbardziej odpowiedzialną funkcję -pełnią pod.
pusznicy, którzy zapuszczają niewód do przerębli, a następnie pilnują 
przesuwania się niewodu pod lodem przez cały czas połowu37. Najcięższa 
jest praca rębaczy, zwanych również pieśniarzami, zwłaszcza w okresie 
silnych mrozów. Wyrębują oni otwory w lodzie, tak zwane wyrwaki, 
oraz przeręble, gdzie zapuszcza się i wyjmuje niewód. Chochelni albo 
chochelnicy przesuwają prrez wyrwaki pod lodem chochlę, tj. długi drąg, 
umieszczony przy każdej z lin przy skrzydłach zimowego niewodu. Często 
za chochelnikami idzie jeden z robotników, który wyciąga liny Ż wody, 
a następnie grubą linę nawija na babę, czyli mugasa. Funkcję tę, nie wy
magającą odpowiednich kwalifikacji, pełnią zazwyczaj robotnicy. Pra:-

32 Na Jeziorach Trockich równoznaczny jest termin zawodziło (M. Z n a m  i e
r o  w s k a  - P r  il f f  e r o  w a, Rybołówstwo ... , o.c„ str. 46. 

33 Rumowyje - terminem tym określa się na terenie Jezior Trockich rybaków 
znanych na Suwalszczyźnie jako podpusznik6w (M. Z n a m i  e r  o w s  k a  - P r  il f
f e r  o w a, Rycołówstwo ...• o.c„ str. 47). 

34 Por. używany na Jeziorach Trockich termin pieszniaki (M. Z n a m  i e  r o  w
s k a  - P r  i.i f f  e r  o w a, Rybołówstwo, o.c., str. 46). 

:is Rybaków, którzy pędzą pod lodem chochle, na Jeziorach Trockich określa się 
jako żerdogony (M. Z n a m i e r o w s k a - P r il f f  e r o w a, Rybołówstwo .. „ o.c., 
s;r. 46. 

35 Termin ten znany jest również na jeziorach Warmii i Mazur (A. M o c  a r
s k a  - K o w a 1 s k a, Słownictwo Warmii..., o.c., str. 58). 

37 Pilnują, jak idzie niewód. 
3s Jeziora Trockie, muha (M. Z n a m  i e  r o  w s k a  - P r  U f f  e r  o w a, Rybo

łówstwo ... , o.c„ str. 49). 
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cowników nie wykwalifikowanych (sezonowych), dobieranych ze wsi, 
zatrudnia się, jak podano wyżej , przy obsłudze bab, tj. przy urządzeniach 
służących do wyciągania niewodu, ponieważ jest to praca nieskompliko
wana, która wymaga jedynie siły fizycznej. 

W wyznaczonym przez zawodnika miejscu na tak zwanych toniach 
pieśniarze wyrąbują pieśnią39 otwory w lodzie. Pierwszy otwór ma 
kształt kwadratu o bokach 2,5 m (Krzywulka) lub trapezu (jeziora 
augustowskie), w otwór ten zapuszczają ry�acy niewód. W terminologii 
rybackiej taka przerębla nosi nazwę ilosu (Wigry, Augustów) lub zapuszni 

(Szelment Duży i Mały, jeziora Hańcza), zaś drugi otwór, przez który 
wyciąga się niewód, ma kształt prostokąta o bokach 1 m X 4 m i nosi 
nazwę wymy40. Pomiędzy ilosem a wymą wyrąbuje się mniejsze otwory 
w lodzie - wyrwaki. Ilość wyrwaków od ilosu do powrotni ilosowe; -

to. znaczy przerębli w której zmienia się kierunek skrzydeł niewodu 
przesuwanych pod lodem - wynosi od 8 do 9 w zależności od długości 
skrzydeł niewodu. Odległość między wyrwakami zależy od długości 
chochli, która waha się w granicach od 16 do 20 m. Następnie wyrwaki 
umieszcza się na tak zwanej ścianie, czyli na całej długości toni. Na końcu 
ściany umieszczony jest wyrwak zwany powrotnią wymową, w otworze 
tym bowiem skrzydła niewodu rybacy skierowują w stronę wymy. 

Połów niewodem zimowym odbywa się w sposób następujący. Po
czątkowo do ilosu wpuszczają rybacy chochle i skierowują je w dwie 
przeciwne strony, a następnie zatapiają powoli skrzydła i matmę. Oba 
skrzydła niewodu muszą znajdować się na tej samej linii, o co dbają 
podpusznicy. Chochlę pod lodem pomiędzy wyrwakami przesuwają ry
bacy specjalnie przystosowanymi widłami. Niewód ciągnie się za pomocą 
dwóch bab, umieszczonych na obu skrzydłach. Co trzeci otwór na ścianie 
nosi nazwę korowrotu, przypuszczalnie dlatego, że w tym właśnie miejscu 
umieszcza się babę. Na babę, którą bez przerwy, poruszają czterej robot
nicy, nawija jeden z pracowników linę przymocowaną do końca skrzydła. 
W ten sposób skrzydła niewodu powoli zbliżają się do wymy, z której 
rybacy wyciągają je już gołymi rękoma. Ryby z kutla - worka wysy
pują na lód obok przerębli. Dziennie rybacy łowią na trzech, czterech 
toniach, to znaczy, że trzy lub czterokrotnie wpuszczają niewód pod lód. 
Według relacji informatorów niewód przymocowuje się do sanek i za
puszcza się na noc pod lód, ażeby „nie zamarzł". Czynność tę rybacy na
zywają gęślowaniem. W zasadzie niewód przechowuje się w ten sposób 
przez całą zimę. 

39 Nazwa ta, znana na Warmii i Mazurach, dominuje w powiatach mrągow
skim, giżyckim, oleckim, piskim i szczycieńskim, a więc we wschodnich powiatach 
sąsiadujących z Pojezierzem Suwalskim (A. M o c a r s k a  - K o w a 1 s k a, Słow
nictwo Warmii..., o.c„ str. 58). 

iO Podobnego terminu używa się na Jeziorach Trockich, a mianowicie wymki 
(M. Z n a m  i e  r o w s  k a  - P r i.i t f e  r o  w a, Rybołówstwo .. „ o.c„ str. 49). 
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Wata czyli wonton41. Jest to sieć w rodzaju małego niewodu, ma ona 
skrzydła długości 6 m i szerokości od 1 m do 4 m oraz kutel długości 4 m. 
Największą szerokość skrzydła mają przy kutlu, następnie zmniejszają 
się do szerokości 1 m. Zakończone są drewnianym drążkiem, zwanym 
kobyłą, komolcem lub gumolcem. Połowy watą odbywają się najczęściej 
„na piechotę", to znaczy bez używania łodzi, ale poławia się nią również 
i z łodzi. Sieć obsługuje dwóch lub czterech rybaków. Do skrzydeł waty 
umocowane są liny, do jednej z nich przyczepiona jest długa żerdka, 
którą przy połowie „nia piechotę" stojący na brzegu rybacy spychają 
watę jak najdalej na środek jeziora, a następnie ciągną ją ku brzegowi 
i wyjmują ryby z kulta. W wypadku, gdy połów odbywa się z łodzi, postę
pują jak przy połowach dużym niewodem. Wata ma umieszczone u góry 
pławy, dół zaś obciążają ciężarkami z gliny. Watę-wonton mają jeszcze 
mieszkańcy wsi Krzywulka, niestety, nie używają jej już do poło
wów. 

S p r z ę t  p o m o c n i c z y  
Ł o d z i e. Na terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego rybacy do 

połowów używają trzech rodzajów łodzi. Są to: duże łodzie-baty42 dłu
gości 8-9 m i szerokości przy dnie 1,40---1,50 m, trzeci6wki o wymia
rach: 6-7 m długości oraz szerokości dna łodzi od 1,10 do 1,15 m, po;az
dy -·małe ,łódki długości 4--5 m, których szerokość dna waha się w gra
nicach od 80 do 90 cm. Batów używa się do połowów rzadkim i gęstym 
niewodem. Trzeciówka spełnia rolę pomocniczą przy połowach niewo
dem, a mianowicie w trakcie połowu znajduje się w niej kierownik grupy 
poławiającej; ponadto przewozi się nią złowione ryby. Pojazdy używane 
są przede wszystkim przy połowach 'Sprzętem stawnym. Wszystkie trzy 
rodzaje łodzi wykonane są z drzewa dębowego, mają ściany-burty bu
dowane na tak zwany zakład, kiedy poszczególne deski zachodzą jedna 
na drugą lub też na styk, gdy deski ścian przylegają do s_iebie. Podobnie 
jak burty, budowane jest dno łodzi; a więc na styk lub na feder deski 
łączone są hakami. Powszechnie dna łodzi buduje się „na styk". 

Łodzie budują rybacy-stolarze. Wycinają oni najpierw dno łodzi, na
stępnie wbijają kulosy, czyli drewniane żebra, do których umocowuje 
się ściany łodzi. Kolejnym etapem pracy przy budowie jest umieszczenie 
dziobów-progów łodzi, z których przedni jest węższy i ma 15  cm szero
kości, tylny szerszy - 30 cm szerokości. Łodzie mają 2 ławki, jedną przy 
tylnym progu i drugą na środku łodzi z umieszczoną obok parą wioseł 
na dulkach. W cel� uszczelnienia łodzi smaruje się je lepikiem, to znaczy 

41 Na Polesiu Rzeczyckim nosi nazwę wolak (K. M o s  z y ń s k i, Polesie„„ o.c., 
str. 34). 

u Na Jeziorach Trockich również duże łodzie noszą tę samą nazwę (M. Z n a
m i e  r o w s  k a - P r  Q f f e  r o w a, Rybołówstwo„., o.c„ str. 55). 
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smołą. W nowych łodziach rybacy impregnują tylko dno łodzi, w już 
UŻyWanych natomiast uszczelnia się smołą oraz pakułami także ściany 
łodzi. Dużych łodzi, tj. batów oraz trzeciówek używa się tylko na dużych 
kompleksach jezior w południowej części Suwalszczyzny, pojazdy na
tomiast znajdują zastosowanie na wszystkich jeziorach Pojezierza Su
walsko-Augustowskiego. 

Kołowroty są to drewhiane walce, zakończone z obu stron żelaznymi 
osiami. N a końcach walca przymocowane są w równych odstępach po 
cztery szprychy, za pomocą których kręci się kołowrót. Do umocowania 
kołowrotu w łodzi służą dwa łożyska, które wmontowane są w burty 
łodzi. Zastosowanie tego narzędzia przy połowach niewodem pozwala na 
zmniejszenie o połowę wysiłku ludzi. Kaserek43 jest to osadzona na ob
ręczy z drutu sieć w kształcie worka z umocowaną do niego tyczką. Na
rzędzia tego używają rybacy przy wyjmowaniu ryb z niewodu lub też 
przy ułejmowaniu ze sznura ; jeśli szczupak złowiony sznurem okaże się 
ciężki, wówczas wyciąga go się kaserkiem. Tremp44 - tyczka długości 
od 4 do 8 m - używana jest do naganiania i straszenia ryby przy połowach 
gantą. Zakończona jest w tym celu buławą (ma na końcu zgrubienie). 
Trempem rybak uderza o powierzchnię wody w celu przestraszenia ryb. 
Tycz jest to długi, 10-metrowy drąg. Używa się go do zasunięcia w trzciny 
zasuwki. Tycz zakończona jest haczykiem, o który zaczepia się sieć. 

Nar7.ędzie do wyrobu siatek, tak zwaną kleszczkę•5, wykonują rybacy 
z drzewa klonowego lub z leszczyny. Szufla służy do usuwania z łodzi 
wody, która przedostaje się do wnętrza przez źle uszczelnione ściany lub 
dno. 

S p r z ę t p o m o c n i c z y używany przy połowach niewodem zimo
wym•&. 

Baba - narzędzie, które służy do wyciągania niewodu. Kształtem zbli
żona jest do ruchomej beczki, zaopatrzonej w otwór z umieszczonym 
wewnątrz niego drągiem, za pomocą którego obraca się całą babę. Baba 
umieszczona jest na stałe na sankach, aby łatwiej było poruszać ją po 
lodzie. Pieśnia jest to żelazny, ostro zakończony drąg, osadzony na drew
nianej rękojeści. Służy ona do wybijania otworów w lodzie. Widly służą 
do popychania chochli pod lodem. Chochla jest to żerdź długości 14-

n Na terenie Warmii i Mazur znana jest nazwa zbliżona do suwalskiego kaserka, 
a mianowicie kaszorek (A. M o c  a r s k a  - K o  w a 1 s k a, Słownictwo Warmii..., 
o.c., str. 33). 

u Narzędzie do straszenia ryb na Warmii i Maz.urach nosi tę samą nazwę 
(A. M o c a r s k a  - K o  w a 1 s k a, Słownictwo Warmii ...• o.c., str. 40). 

o Termin spotykany powszechnie na Warmii i Mazurach (A. M o  c a r  s k a -
- K o w a l s k a, Słownictwo Warmii ... , o.c., str. 41). 

41 Por. nazwy narzędzi występujące na Warmii i Mazurach (A. M o c a r  s k a -
- K o w a 1 s k a, Słownictwo Warmii..., o.c., str. 57). 
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25 m, umieszczona na końcu lin idących od strony skrzydeł niewodu. 
Służy ona do kierowania skrzydłami niewodu pod lodem. Kulas - łuko
wato wygięty drąg, służy do szukania i regulowania kierunku chochli. 

Podany wyżej opis narzędzi sporządzony został na podstawie wywia
dów terenowych, w trakcie których przeprowadzono inwentaryzację 
sprzętu rybackiego. Spotykane �becnie na terenie Pojezierza Suwalsko
-Augustowskiego narzędzia rybackie nie różnią się zasadniczo od narzędzi 
używanych kilkadziesiąt lat temu. Współczesny rozwój technik nie po
ciągnął za sobą na razie poważniejszych zmian w sposobach i metodzie 
połowów. 

111. Wiedza zawodowa 

Tradycyjna wiedza zawodowa rybaków, przekazywana z pokolenia 
na pokolenie, zawiera zbogacane codzienną praktyką zawodową i związa
nym z nią doświadczeniem, jak np. dokładna znajomość środowiska wod
nego oraz miejsca pracy rybaka, pewne wiadomości o życiu ryb, wiado
mości techniczne nabywane przy sporządzaniu sprzętu i stosowaniu go do 
odpowiednich rodzajów połowu itp. co pozwala rybakom osiągać dosko
nałe wyniki. Każdy prawdziwy rybak uważa jednak, że pomyślny wynik 
jego wysiłku zależy nie tylko od jego wiedzy i doświadczenia, lecz 
w ogromnej mierze wpływają na to również czynniki irracjonalne. Do
skonałą znajomość środowiska wodnego umożliwia rybakowi wykorzy- · 

stanie narzędzi połowu w sposób najbardziej właściwy. Rybak wie, że 
odpowiednich typów narzędzi i sprzętu rybackiego należy używać w za
leżności od wielu czynników, jak np. ukształtowanie dna, prądów rzecz
nych, stopnia zarośnięcia jeziora, pory roku, gatunku ryb itp. Możliwości 
eksploatacji jeziora są ograniczone, a w związku z tym można łowić 
tylko w dogodnych miejscach - dotyczy to przede wszystkim niewodu. 
Dogodne do połowu miejsca stanowią tonie. W związku z tym wody je
zior dzielą rybacy zazwyczaj na szereg toni. W celu łatwiejszego odróżnie
nia na jeziorze miejsc połowu każda z toni ma swoją nazwę. Biorą one po
czątek najczęściej od nazw ryb, od nazwisk rybaków, od wiosek poło
żonych nad jeziorami czy też od charakterystycznych miejsc na brzegu, 
służących za punkty orientacyjne, lub od wypadków związanych z tymi 
miejscami. Toń na jeziorze Białym (południowa Suwalszczyzna) nazwana 
jest „Abrama czapką", bo według tłumaczenia rybaków podobno kiedyś 
utonął tutaj mężczyzna o imieniu Abram. Ciała topielca nie wyłowiono, 
znaleziono jedynie płynącą po wodzie czapkę. 

Nazwy najważniejsze toni na jeziorze Białym (jeziora augustowskie -
południowa Suwalszczyzna) są następujące: 1) Gniazdo, 2) Płaszczyzna, 
3) Do Góry, 4) Do Rzeki, 5) Pod Ląki, 6) Do Pnia. 7) Kosmata Choja, 
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8) Abrama Czapka47, 9) Dwory, 10) Dębek, 1)) Złotuchy, 12) Do Wieli, 
13) Pod Ogrody. 

Na jeziorze Białym jest w sumie około 56 toni. Wigry - najwięk
sze jezioro Pojezierza - ma ogółem 313 toni48• Położone na terenie pół
nocnej Suwalszczyzny jezioro Krzywulka ma tylko s· toni: 1) Pod Prze
rośl, 2.) Na Mentla Olszynę lub Na Wyą.Y] ,  3) Na Bielach, 4) Jeleni Rożek, 
5) Na Stoczek, 6) Na Złamany Most. 

Każdą z toni charakteryzują odmienne warunki połowu, których zna
jomość jest niezbędna przy wykonywaniu połowu, wymagają one. bowiem 
od rybaków odpowiedniego wyposażenia niewodu czy innych sieci zasta
vvianych tylko w tych właśnie miejscach. Przy miękkim, mulistym dnie 
dolna linka przy skrzydle niewodu musi np. mieć - zdaniem rybaków -
dużo gałązek świerkowych, słomy, sitowia czyli tak zwanego ryżu, który 
zapobiega grzęźnięciu niewodu w mule. Wiechy świerkowe spełniają tu 
rolę płozów, umożliwiających swobodne ciągnięcie niewodu po dnie. 
Istotną rzeczą przy charakterystyce toni jest jeszcze jej głębokość i mor
fologia dna. Od głębokości toni zależy sposób przygotowania niewodu. 
Przy dużych głębokościach toni zachodzi koniec:tność obciążenia kamie
niami dolnej linki sieci. W wypadku gdy ton ma dużo nierówności na 
dnie, należy sieć odpowiednio dostosować do danej sytuacji topograficznej, 
np. zlikwidować zbyt duże obciążenie, =ieniać szerokość sieci itp. 

Rybacy dokładnie wiedzą„ w jakie ryby obfituje dana toń. Znajomość 
ta niejednokrotnie znajduje odzwierciedlenie w nazwach toni, np. tonie 
okuniowo-płociowe, stynkowe itd. A oto kilka najważniejszych toni styn
kowych na jeziorze Wigry: 1) Romanka, 2.) Chmielnik, 3) Płyta, 4) Koby„ 
lak, 5) Rosochacz, 6) Złoty Wiek, 7) Wągieł, 8) Klonek, 9) Pod.łużna, 
10) Krośnica Górna, 11)  Łysocha, 12) Sa:fki Górka, 13) Spicek, 14) Po
przeczna, 15) Ordów, 16) Julkam Róg, 17) Rów, 18) Budulerok, 19) Placyk, 
20) Krowa, 21) Róg Gaju. 

Dzięki umiejętnej obserwacji środowiska wodnego rybacy stwierdzili, 
że pewne tonie są wydatniejsze w okresie letnim, inne w okresie zimo
wym. Spowodowało to podział toni na zimowe i letnie. Toni letnich jest 
zwykle więcej, a to z tego względu, że latem jezioro jest w większych par
tiach dostępne do eksploatacji. Zimą natomiast połów niewodem odbywa 
się na ściśle określonych toniach zimowych, które mogą być kompilacją 
dwóch - trzech toni letnich. Niektóre nazwy na oznaczenie toni prze
trwały od czasów wczesnego średniowiecza. Lingwiści doszukują się 
w nich nazw jaćwieskich, litewskich czy mazowieckich. Umiejętności 
techniczne, które również wchodzą do zagadnień wiedzy zawodowej ry-

' baków, a więc dobór odpowiednich sieci, przystosowanie do wymagań 

t7 Genezę nazwy podano wyżej. 
4& K. O. F a  1 k, Wody wigierskie 

Uppsala 194lr str. 28. 
huciańskie. Studium toponomastyczne� 
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terenowych połowu itd. zostały już omówione. Wiedza o życiu i zwycza
Jach ryb jest obok powyższych problemów bardzo ważnym zagadnieniem 
i od niej też w wielkiej mierze zależą efekty µołowu. Jeziora Pojezierza 
suwalsko-augustowskiego obfitują we wszystkie rodzaje ryb słodkowod
nych z wyjątkiem sandacza i karpia. W omawianych jeziorach żyją leszcz, 
lin, płoć, okoń, węgorz, sieja, sielawa, szczupak, okleja, sum, stynka, 
kromb, zdrynka itp. Występowanie poszczególnych gatunków ryb w du
żym stopniu 7..ależy od warunków środowiska wodnego, np. sielawa i sie
ja Ilie występują we wszystkich jeziorach Suwalszczyzny, spotykamy ją 
jedynie w części północnej, na jeziorach Szelment Duży i Mały oraz 
w części południowej na jeziorach grupy wigierskiej. A oto kilka infor
macji dotyczących życia, ryb, ich zwyczajów, rozmnażania się czy też wę
dró\vek. Dane te uzyskano od rybaków, którzy wiedzę swą zdobyli w cza
sie długoletniej obserwacji. Wiosna jest okresem, w którym ryby zaczy
nają rozmnażać się, czyli wg terminologii rybackiej cieknąć. W marcu 
wychodzi na tarło szczupak, po nim okoń. W maju składają ikrę płotka 
i leszcz. W czerwcu „cieknie" lin, karaś, kromb, natomiast sieja i sielawa 
idą na tarło w jesieni, w listopadzie49• Według relacji informatorów „naj
mądrzejszy" w czasie tarła ma być leszcz, który składa ikrę z rana na 
upatrz.onym miejscu, a wieczorem odpływa w dalsze partie jeziora; nie 
daje się przy tym łatwo złowić. Rybacy twierdzą, że szczupak w czasie 
rozmnażania jest bardzo chory, ponieważ w tym okresie jest leniwy, wy
grzev.'!ł się na słońcu, przeważnie przy brzegu, a poza tym można go łatwo 
schwytać. Sielawa w czasie rozmnażania .„chodzi" - jak mówią ryba
cy - „w pół wody", to znaczy w środkowych partiach v;-ody. Ten zwy
czaj sielawy w-ykorzystuje się przy połowie"". Leszcz składa ikrę na mchu 
w dolnych partiach jeziora. Węgorze nie rozmnażają się na jeziorach Su
walszczyzny, lecz wędrują na tarło aż do morza. Rybacy rozróżniają trzy 
gatunki węgorzy : pierwsze dwa stanowią węgorze wędrujące, duże :i ma
łe, które przez cały czas wędrówki nie odżywiają się. Natomiast węgorze 
trzeciego rodzaju, żerujące, nie pobierają pokarmu przed wyruszeniem, 
lecz żerują po drodze . Rybacy umiejętnie wykorzystują wiadomości 
o zwyczajach węgorzy i dlatego sieci zastawiają w tych właśnie miej
scach, które ·są szlakiem wędrówek czy też miejscem żerowisk. Znajomość 
środowiska wodnego i życia ryb pozwoliła rybakom na dostosowanie na
rzędzi i sposobów połowu zarówno do środowiska, jak i do gatunków ryb 
oraz ich zachowania się w okresie tarła i w innych porach roku. Do waż
nych zagadnień związanych z pracą rybaka zaliczyć należy umiejętność 
przepowiadania pogody. 

4S \V związku z okresem tarła ryb od 15 kwietnia do 1 listopada obowiązuje 
okres ochronny> w którym odłowy odpowiednich gatunków ryb można prowadzić 
tylko sprzętem cichego połowu.-

so Patrz opis konstrukcji, golki. 
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Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie często dostarcza ry
bakom cennych wiadomości o warunkach atmosferycznych, które odgry
wają dużą rolę w pracy zawodowej. Rybacy sądzą, że wróżby, które prze
powiadają dobrą lub złą pogodę, decydują w dużej mierze o ewentual
nych ;vynikach połowu. Gdy na powierzchni wody w czasie deszczu wi
doczne są bąble, rybacy przepowiadają dobrą pogodę, sprzyjającą poło
wowi. Gdy wrony kracząc krążą nisko nad ziemią lub siadają na wierz
chołkach drzew, jest to zapowiedź deszczu. Podobnie złą pogodę wróży 
księżyc otoczony białą aureolą ··- otoką; w zależności od tego, w jakiej 
odległości od księżyca znajduje się otoka, deszcz będzie padał następnego 
dnia lub za trzy dni. Jeżeli - zdaniem rybaków -- słońce przygrzewa 
bardziej z południa i dużo ryb jest w jeziorze, zapowiada to zbliżającą się 
burzę. 

Do irracjooolnych źródeł wiedzy rybaka zaliczamy wszelkiego rodza
ju przesądy i zabobony z\viązane z rybołówstwem, które w badanym śro
dowisku rybackim są do dziś jeszcze żywe i nie utraciły dotychczas swe
go znaczenia51• 

Zdobycie tych informacji nastręczało niejednokrotnie wiele trudno
ści, rybacy bowiem często wstydzą się przyznać, że sami wierzą w prze
sądy. Z chwilą jednak gdy przestają być przedmiotem obserwacji, siłą 
nawyku wracaj ą  do praktyk, które mają zapewnić im pomyślny połów. 
We wsi Czerwony Folwark nad jeziorem Wigry rybacy idąc na połów 
starają się zawsze omijać jedną z mieszkanek tej wsi, która rzekomo 
przynosi im niepowodzenie przy połowie. Jak twierdzą, aby zapewnić 
sobie dobry połów, należy przed wyruszeniem złapać młodą kobietę za 
kolano. Przynosi to szc7,ęście, tzn. zawsze udany połów. Panujący wśród 
starszych rybaków Z\vyczaj dawania do kościoła na mszę ma na celu nie 
tylko uproszenie obfitego połowu, lecz również zapewnienie bezpieczeń
stwa łowiących. :Młodsi rybacy odnoszą się do tego zwyczaju raczej obo
jętnie. W środowisku rybackim obowiązują pewne zakazy odłowu ryb, 
często jednak przestrzegane niekonsekwentnie. Nie wolno np. w ogóle ło
wić w niedzielę, uważa się natomiast, że do wyjątków należą niedziele 
przypadające na okres, w którym leszcz i sielawa idą na tarło. 

Racjonalne podstawy wiedzy rybackiej, zdobyte w ciągu długoletnich 
lat praktyki zawodowej i obserwacji, przekazywane z pokolenia na po
kolenie, odgrywają wśród rybaków, zwłaszcza starszego pokolenia, w dal
szym ciągu ogromną rolę. Do niedawna jeszcze wyniki doświadczeń star-

a1 Na badanym terenie zachowało się niewiele wierzeń i przesądó\v, których 
zape'\\'1le było davmiej znacznie więcej. Z innych terenów mamy bogatszy materiał 
z tego okresu; patrz między innymi T. G u t t  ó w  n a, Obrzędy, \.vierzenia, zwyczaje 
i przesądy wśród rybaków Polskiego Wybrzeż� Prace i Materiały Etnograficzne, 
t. VIII-IX, ' Łódź 1�50/5 1; M, Z n a m  i e  r o  w s k a - P r ti f  f e  r o w,a, Folklor 
pszczelarzy i rybaków we wsi Mieszkańce powiatu wileńsko-trockiego, Etnogra
phica, z. 1, Wilno 1937. 
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szych, dośv:iadczonych rybaków były jedynym źródłem wiedzy młodsze
go pokolenia. Obecnie młodzi Judzie w dużym stopniu zdobywają vv:ledzę 
na organizowanych przez państwowe gospodarstwa rybne kursach rybac
kich. Przesądy i zwyczaje w chwili obecnej wyraźnie giną. Relikty ich 
zachowały się jeszcze wśród starszego pokolenia, ale coraz częściej odsu
wają się na plan dalszy. 

• 

• • 

Fragmentaryczne dane, przedstawione w niniejszym opracowaniu, da
ją w ogólnych zarysach obraz rybołówstwa na Suwalszczyźnie, kształtu
jącego się bardzo niejednolicie. Na terenach północnej Suwalszczyzny, 
gdzie zbiorniki wodne stanowią własność gromady, częściowo prywatną 
oraz państwa, rybołówstwo uważane jest za zajęcie uboczne, wykonywa
ne na marginesie zajęć rolniczych. Trudnią się nim rolnicy-rybacy, co 
oczywiście nie pozostaje bez wpływu na organizację · połowu oraz na 
sprzęt. Zachówało się tu więcej narzędzi reliktowych i stosuje się prymi
tywne formy połowu. Przy tym na jeziorach gromadzkich widzi się poło
wy organizowane samorzutnie przez mieszkańców poszczególnych wsi. 
Odmiennie wygląd a sytuacja w rejonach południowych Pojezierza. Duże 
kompleksy jezior państwowych stwarzają możliwości prowadzenia poło
wów na większą skalę, organizowanych przez państwowe gospodarstwa 
rybne, przy których zatrudnia się rybaków zawodowych. Zawód rybaka 
jest tu dziedziczny i zachował do dnia dzisiejszego charakter tradycyjny. 
Obok nadal używanego sprzętu starszego typu, w miarę wydajnego, z ta
kich materiałów jak np. ba wełna, wprowadza się coraz częściej bardziej 

·ekonomiczny sprzęt, gdzie np. tkanina sietna wykonana jest ze stylonu. 
Należy zaznaczyć, że obecną sytuację gospodarczo-prawną w rybołów
stwie regulują akty normatywne odpowiednich władz, a jedynie w mini
malnym stopniu dawne prawo zwyczajowe. 

Konfrontacja materiału zebranego w terenie z materiałem zawartym 
w literaturze'" sugeruje, że stosowane narzędzia rybackie mają liczne 
analogie na terenach sąsiednich, a mianowicie na Mazurach, Litwie, Bia
łorusi i Wielkorusi oraz na Kurpiach. Używana na jeziorze Krzywulka 
kłumelka jest np. podobna do kłoni czerpakowej, zanotowanej przez 
K. M o s z y ń s k i e g o  na Polesiu. Krzywuła albo sanie, znane na tere
nie całej Suwalszczyzny, występują również na Mazurach; Polesiu i na 
Litwie, używane były także i na Kurpiach. Według K Moszyńskiego na
leżą one do „„ .grupy w.ytworów łączących kulturę ludową północnej Pol-

sz A. M o c a r s k a  - K o w a  1 s k a, Słownictwo Warmii ... , o.c., M- Z n a m  i e
r o  w s k a  - P r  U {f e r  o w a, Rybołóv.�stwo ... , o.c.; G. R o d  z i k i e  w i  c z, Rybo
łówątwo na Litwie, n'\\risła'', t. IX, Warszawa 1895; K. M o s z y ń s k i, Polesie„., o.c.; 
K. M o s z y ń s k i, Kultura ludowa„ . •  o.c.; J. O l ę d z k i, Rybołówstwo„. Puszczy 
Zielonej .. „ o.c. 
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ski ... z kulturą Białorusi i Wielkorusi..."53• Zasuwka - siatka trójścien
na - ma swój odpowiednik także na Jeziorach Trockich itp. Przytoczone 
przykłady świadczyłyby o wzajemnych wpływach i powiązaniach kultu
rowych Suwalszczyzny z sąsiednimi obszarami. 

Analogicznie przedstawia się sytuacja przy porównaniu materiału 
gwarowego z zakresu rybołówstwa z nazewnictwem używanym na innych 
terenach, a przede wszystkim na terenie Warmii i Mazur, skąd mamy 
dość bogaty materiał porównawczy54• Szczególnie widoczny jest związek 
wschodnich powiatów mazurskich-, a mianowicie oleckiego, ełckiego, pis
kiego i giżyckiego, z obszarem Pojezierza Suwalskiego. Prawie zawsze 
nazwa dominująca · na Suwalszczyźnie ma swój odpowiednik na terenie 
tych powiatów. Używany powszechnie na Suwalszczyźnie termin krzy
wula znany jest również na Mazurach w powiecie ełckim, sporadycznie 
także występuje w powiatach oleckim i giżyckim. Ganta - termin domi
nujący na Suwalszczyźnie, notowany jest także na terenach sąsiednich 
Mazur, w pow. mrągowskim, giżyckim, ełckim i piskim. Zewnętrzne war
stwy tej sieci zarówno na Pojezierzu Suwalskim, jak i na Mazurach okre
ślane są jako podgrub. Podobnie nazwy miraże, występującej na połud
niowej Suwalszczyźnie (Wigry, jeziora augustowskie), używają powszech
nie rybacy mazurscy. Na Suwalszczyźnie nazwa kute! jest wieloznaczna, 
a mianowicie nazywa się tak cały żak lub jego koniec, jak również tylnią 
część matni oraz całą matnię niewodu, gdy na Warmii i Mazurach znane 
są tylko dwa desygnaty tej nazwy, mianowicie określa się tak matnię lub 
jej końcową część. Matnia w rejonach północnych Pojezierza Suwalsko
-Augustowskiego nosi nazwę kutia, w części południowej określa się tak 
sam koniec matni. Analogicznie przedstawia się sytuacja na obszarach 
warmińsko-mazurskich. We wschodnich powiatac.h Mazur oraz na War
mii notowany jest termin kute! jako całość matni, w zachodnich nato
miast nazywa się tak koniec matni niewodu. Oba desygnaty na omawia
nych obszarach używane są jednak bardzo często łącznie. Podobieństwo 
desygnatów kutia między Suwalszczyzną a V'l armią i Mazurami ogranicza 
się więc jedynie do dwóch z czterech podanych desygnatów. 

Ustalenie wyraźnych zasięgów występowania poszczególnych nazw 
związanych z rybołówstwem na Suwalszczyźnie oraz zebranie dokładnych 
materiałów terenowych z pow. sejneńskiego i materiałów porównaw
czych z innych terenów sąsiadujących z Suwalszczyzną rzuciłoby - być 
może - światło na tak różnor

.
odną strukturę etniczną t:ych obsŻarów oraz 

kierunki migracji fal osadniczych. Dałoby to mbżność rekonstrukcji pew
nych faktów z dziejów osadnictwa. Zarysowane wyżej żagadnienie prze
nikania elementów kulturowych na sąsiadujących ze sobą terenach, zwią
zanych specyfiką gospodarczą, wymaga jednak wnikliwych, komplekso-

53 K. M o s  z y ń s k i, Kultura ludowa.„, o.c., str. 91. 
54 A. M o c a r s k a - K o w a l s k a, Słownictwo Warmii ... , o.c. 
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wych badań specjalistów z różnych dziedzin. Problemów tych bowiem nie 
wyczerpią wypadki indywidualnych penetracji. Tradycyjne elementy ry
bołówstwa Suwalszczyzny w zakresie kultury materialnej, nazewnictwa 
i wiedzy zawodowej czekają na badania kompleksowe. Niniejsze sformu-· 
łowania są Jylko przyczynkiem do naszej wiedzy o tradycyjnym rybo
łówstwie Suwalszczyzny zanikającym współcześnie na skutek planowej 
gospodarki eksploatacji jezior w Polsce Ludowej.  

S Ł O W N I K  T E R M I N Ó W  R Y B A C K I C H  

Baba - ruchoma beczka umieszczona na san
kach; urządzenie pomocnicze do wyciągania 
zimowego nie\vodu. 
Bat - duża łódź (ponad 8 m dl.). 
Buc - worek sietny ze skrzydłami, napięty 
na drewnianych obręczach, pierwsza obręcz 
jest półokrągła. 
Buchać - uderzać. 
Buława - samorodne zgrubienie znaj dujące 
się na końcu tyczy. 
Burta - ściana łodzi. 
Brzegowe - serwituty. 
Byk - drewniany drąg, do którego przymo
cowane są ramy z siatką. 
Cieknqć - składał! ikrę. 
Chochla - długi drewniany drąg, umocowa
ny do liny na końcu skrzydła niewodu. zimo
wego. 
Chochetnik 
pod lodem. 

rybak przesuwający chochlę 

Duga, duha łukowato wygięty pałąk, któ-
ry utrzymuje rozpiętość hołobli. 
Dobijać - przylegać. 
Dziać - v.--ykonywać siatkę. 
Feder - sposób budowy dna łodzi, deski łą
czone za pomocą h?ków. 
Ganta - prostokątna sieć trójścienna. 
Gantowanie - sposób połowu gantą. 
Gardło - otwór, przez który przedostaje się 
ryba do wnętrza urządzenia poławiającego. 
Gęślowanie - przechowywanie niewodu zi
mowego. 
Gołka - pojedyncza ściana sietna w ks�tał
cie prostokąta. 
Grenzy - ciężarki z kamieni, ołowiu lub gli
ny- oraz kółka z drutu, mające na celu utrzy
manie sieci w pozycji pionowej. 
Gumolec - drewniany drążek, Umieszczony 
na końcu skrzydła niewodu, zwany także ko
molcem, kobyłą. 
Ilos - używany przez rybaków termin na 
określenie otworu w lodzie, do którego za
puszcza się niewód. 
Junkier - kotwica. 
Kaserek - worek z siatki, osadzony na obrę
czy i przymocowany do kija. 
Kleszczka - narzędzie do wyrobu sieci. -

Kłumelka - workowata siatka, rozpięta na 
pałąku i przyczepiona na stałe do długiego 
trzonu. 
Kobyła - drewniany drąg (patrz gumolec). 
Kołowrót - urządzenie do wyciągania nie
wodu z wody. 
Komolec - drewniany drąg (patrz gumolec). 
Korowrot - terminem tym określają rybacy 
co trzeci ot>vór w lodzie, przy którym za
trzymuje się baba. 
Kozaki zespół trzech, czterech żaków 
okrągłych,· połączonych skrzydłami. 
Krążek - 6-metrowy płat sietny. 
Krzywula narzędzie do połowów przy-
brzegach. 
Kulas - łukowato wygięty drąg, 
Kulos - drewniane żebro łodzi. 
Kuter - worek sietny - matnia lub teź ko
niec matni ewentualnie cały żak lub jego 
część końcowa. 
Kwatera - część tkaniny sietnej określonej 
długości. 
Luz - luźno zwisająca tkanina sietna. 
Matnia - worek sietny, Z\Vany również kut
lem. 
Miraże - worek z siatki obciągnięty na kab
łąkach, pierwszy łukowato wygięty, połącza-: 
ny skrzydłem z identycznym drugim wor
kiem sietnym, rozpiętym na pałąkach. 
Mugawka - cienka lina. 
Mugać - nawijał!. 
Nabor - patrz luz. 

-Na piechotę - połów bez użycia łodzi. 
Nogi - uwiązane na sznurkach kamienie. 
Niewód - worek z tkaniny sietnej ze skrzy
dłami. 
Obdziatka - wynagrodzenie w naturze. 
Oklejka - drobna rybka. 
Pieśnia - narzędzie do wybijania otworów 
w lodzie. 
Pieśniarz rybak, który wybija otwory 
w lodzie. 
Plawy - kawałki kory lub korka, umiesz
czone przy górnej lince sieci. 
Płótno - gęsta tkanina sietna o wymiarach 
oczek 2 cm2. 
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Podpusznik - rybak, do którego obo\\.-iązków 
nsle:l,y zapuszczanie niewodu pod lód. 
Pojazd -·· mała łódź. 
PO'Wrotnia - otwór w lodzie, w którym ryba
cy zmieniają kierunek przesuwa:nyc:i pod lo
dem skrzydeł niewodu, 
Progi - dzioby _łodzL 
Przewłoka - patrz niewód. 
Rębacz patrz pieśniarz. 
Rosóivka zbierane po rosie :obaki. 
Ryba pachou:a z.najdują('.a się pr-zy dolnej 
:i:icc w skrzydle niewodu. 
Ryt - gałązki świerkowe, słoma i sitowie. 
Rzać, ru.tdź - tkanina sietna o - wymiarach 
oczek 11 cm2, 

sanie - patrz kr:rywula. 
Se;ce patrz gardło. 
Sk:rxydlo - p�at siel:ny, 
Sp�(1.wy patrz płavry. 
Stan6wka - patrz gołka. 

Styk � sposób budowy ścian łodzi, polegają
cy na tym, że deski pl'zylegaj ą krawędziami 
SciSle d o  Siebie. 
Tonie - dogodne do _połowu miejsca na je� 
ziorze. 

Tremp długa tycz ze zgrubieniem na 
końcu. 
Trzeciówka - łódż pomocnic2a, używana pfey 
połowach niewodem. 
Wata - mały niewód. 
Widełki - Hny umieszcz-0ne na matni nie
wodu. 
Widły - na.rzędzie, którym rybacy popychają 
drąg pod lodem. 
\!lonton - patrz wala. 
W pót wody - w połowię, głębokości jeziora-. 
Wyma - otwór '.V lodzie do wyjmowania 
ruewodu. 
Wyrwaki boczne otwory w lodzie do pro--
w,pdzenia sieci. 
Zakład -·· sposób budowy ścian J:odzf; deski 
zachodzą jedna na drugą. 
Załotyć - zająt siecią pewną przestrzefi 
wody. 
zapuszuia - patr-1. ilos. 
zasuwka - pros! okątne trzy płaty sietne. 
zawodnik -� rybak - kierownik grupy po
ławiającej. 
Zaki okrągłe lub parne - dwa worki z siatki, 
osadzone na okrągłych pałąkach z wikliny 
i połąc:r.one skrzydłem. 

K P A T K O E  C O ,!! E P JK A H H E  

.PbifiOJlOBCT.80 B CyBaJib�e y}i{e c CaMblX )l;peBHHX BpCMCH HBJIHJIOCh Ba:l:KUhIM 

3attHTHCM HeKO'rop.oH "lacT:H Hace,nemm. Cnoco6cTByroT :n'OMY npe&;uc acero <;Pli3uo
l'paq5::i;r."lecK:Me ycJIOBJm, a UMeHHO o6Hm1e o3ep, a � Ma.rroypoiKai'łHait uo11sa, 
oco6eHHo B rom:aoM: '<IUCTH C:;"B·a.nhrqnHhl. 

CeBepaaa: Cy:aanhll{HHa l430fur.rryeT neóoJihlllUMH 03epaMH M a CnH:JH c 3T'HM 

MeHee rrpl1l'O)J;HhD.tH fl:JlR 3Kcrr:rrya'!'�J<m ; OHH cocTaBnxnx (Il. n. XIX n XX) rocy;u;ap

t-'TI3eHnyro, OÓ:U:fffHHy,ID tt.nI-1 qacTHyIO cOÓCTBCHHOCTb. 

Ilp'M 6oJiee ÓJIU3KOM KOHTaKTe c $TMM pal1:0HOM OKa3BJJOCb, qTQ 3,ll,CCb pbI60JlOB

CTBO HHKorµ;a ne i!B • .l:&rrOCh OCHOBD:f1: npoKOpMJICHHIJ;; K HeMy OTHOCUJll!Cb Ji TC'llepb 
OT'ROCHTCH alJ'.mllh, KaK K ;.:tOÓaBO"ąHOMY 33IIB'I'MID, COBeplllaCMOMY pH,lJ;OM -C 30MJH�)J;e

JIM:e:M. 3,n;ecn ąacro HMeeT MecTO <jJaKT, 'tfT-0 rrpo<t>eccJ1H 3eMJie.n;eJTh:qa 06'E>e,n;u:n.rre'l'cn: 

y O;I(HOro K Toro :ate 'łeJIOBCKa c npo<;beccHetl: pbr63Ka, "<I'r'O, KOf-Ie-qHO, OK83bJBaeT 

BJIKRID1:i;-: Ha opra:af.!3al:{Yno p!:.16Hotł JIO!t1Ui n Ha phr6oJioBHhle n:pu:aa.!{Jie.iKHOCTtt. Bna

ro,n;apst TOMY s,n:e-ch COXJ?aHHJ!H;Cb 6oJieC CTap.ttHHbIC opy,n;MR H i:POPMbI JIOBJlM. 

Tepp:MTOpHa l01KHor1 CysaJihrq;:11l'ł:iI J130fu1.,1yei- ó-OJihHU:tW1 KoMTIJleKeam-1 030p, 
KaKi HarrpMMep, ayryCT'O:Bt'Koe HJIH BHT'€pCKOe, KOT(l-PI:.'ie yme MHClro JreT COCT.a:BJIRlOT 

rocy,n;apcTBemzyro co5t:TBeHHOCTb. B npe,n;eJiax ÓOJihlli"x KO-MIIJI€KCOB. 03ep JKHBeT 

rpyrrria llOC'l"O.HHHhlX rrpo4JeL'CUOHaJI'.bHbIX pbI6aKOB, KO'J:"t\pb!C He OÓJ1a,n;aroT :JeMJiet! 

H J1CKJIIO'tfl4Te.JibHhlM H:CTOqHHKOM nx npOK-OP:MJJeHK.fi ,flBJIR:eTCR phIÓOJIOBCTFIO. 3,n;ech 

npm;1eHRlOT 6oJiee pa3B€-peyTyro rex:mncy p:t.i6Hoii JIOBJIH l1 OOJI-ee -CJI01l'tHLie opy1v-1a. 

nptt :>TOM 5oJiee npo,t(yn:TIIBHhle v.: o.rrnpa101n:11ec,q na JIY"ffi.ll1e pbl50JI OBHbIB rrp11Ha,n;ne-

)KHOC'l'H. 

CJie.rzyeT JaMeTHTh, �TO 
38.Kmo'łatoT PR,!1 3,;re:MeHTOB, 

' 
Tpa;ttl1ll;YIDHHhie 3nam:1H npo<łJeccnoHa.J1bHb1x phTÓUOB 

OIIJ:fpaIOrn;HXCSI Ha na5Jiro,n;e:rru:.H lił OtlhlThl H€CX:OJlhKliłX 
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IrOKOJJeIIHH, HO O_lIHOBpeMCHHO OHH He Jil'IillEHbI co,u;epJKaHWH, HMe10rn;ero xapaKTep 

npe.n;paccy;llK:OB n cye:eepJitt Ell\e u-e�a:eHo .ua6JIIOJ.\CIIHH cTapnn1x1 6oJiee OTThlTHhIX 

pb16aKOB, HB.'l!łJIHCb e.n;HHCT·BCHHLIM JICTQ'<:ł:HHK-OM 3HaHJiilł TaKJKe phI6aK03, -npHHa,IJ;

JI€')Kall.zy1X K MJT8).\illeMy TIOKQJl(;):fUiIO, 0JlHaK-O Tenepb B 3Ha'tłH'I'eJibHO:tł cTeneHJi MOJlO

.LJ;bll?' JUO,D;H np:noGpeTruoT CBOrVf 3tr8Hu:JJ Ha K)":pC-ax, oprattmOBaHHhIX c 3'l'Oti n;eJibJO 
rocy;i;apCTBeHHbl).!M Pb!ÓHbIMH Xo3aifcTBaMlf. 

CpaBHMBaa reppHTOP11'10 CynaJibrn;HHhI Jf coce,n;Ht:rx peruouo:a :a O'l'HOilleHuH npn

Menn:eMbIX pbJ60JIOBHhIX opy }.\J1H H pbIDHo:tł JIOBJifi, MOJKeM 38MeI'JtTh, 'tłTO l1HBeH
Tapb ·IIPMMeHfleMh1X pbI50:JOBIIbIX opy)'.t;ffilr 'J1Mee'I' MHOI'O"illCJI€HHbIE aHaJJOrHH Ha 

Teppttwpw:H coce,n;Hett f\ia3ypcKOJ.l: ·3eMJIM, JinTBbI, Ben:opyccYni, BeJIHKopoccH.11 H ,n:a

:tKe 3eM.iTYI KyprrtteB, c.rre;ąoBaTe?I:bHO, Ha Tep-pHTOpllHX, H3 KOTOPbIX nepe,!J; CTOJłe

'PJ!JtMM H3XJlblH)tJIH nOC€JleHI1;b1, upJfHaJi;.n:e:w::aElllHe K pa3Jittr·IHbl.M ST1UfqecKHM rpyn

r:ra.M: Ma30Bel{Koi1', PYCCKmł H JIHTOBCKOłi:. 3TO'l' cPaKT nO,:'.l:'l'BE:p:m:,naeT paBHhlM ol5pa-

30M o6rn;aa HOMeHKJia1·ypa HCKOTOpblX pL160JIOBflbIX opyp;Hfi, q'('Q CBJ1).(eTeJihC'fBOBaJIO 

DM o JI3hIKOBh!X CBH3HX Cyaa;ro11�HHhI c TeppH'f-OPHHMH, pacnoJio:»tenrrn1MH no ee 
coce;:t;CTBy. 

' 

S U M M A R Y 

Since long ago, fishing has Qeen an important occupation of a part of the po

pulation of the Suwałki district. It was chiefly due to physiographic eonditions, 

namely to the abundance of 1akes, and to rather poor soil, particularly in the 

southern part. Srnall lakes, therefore not so convenient for exploitation, are nume

rous in the northern part of this district. In the second half of the 19th and in the 

20th cent. they were State, common or private propertles. Fjshing has never been 

a basie livelihood there, · being an additional occupation beside the chief one: 

farming. Farmer's p-rofession is often joined there with that of the fishennan, 

which, of course, has an influence on the- organisation of catching and on the 

fishing equipment. Owing to that, more archaic implements and catching techniques 

have survived there, 

Large complexes of lakes, such as Augustów or Wigry Lakes, which have been 

for many years State. property, are abundant in the southern part of the Suwałki 

district. A group of permanent professional fishermen live there. They have no 

grotinds, fishing being their only livelihood. Improved implements as well as more 

developed and efficient catching techniques are being in use by them. 

It should be en1phasized that the traditional knowledge of professional fishermen 

comprises some elements 
'
based on observations and experiences of severa! gene

rations, but at the same time it shows some traces of superstition. Not long ago 

the observations of old experienced fishermen were the only source of the knowledge 

of the younger fishermen generation. Now young people are mostly stud:ying at 

courses, organised for thls purpose by State Fishing Estates. 

While e:omparing the use of fishing implements and the catching techniques in 

the Suwałki disttict with those of the neighbouring 
"
territories, we notice that the 

inventory of the fishing implements, usE.>d in the Suwałki district, bears resemblance 

to those used in the neighbouring territories of Mazury, Lith"Q:ania, Byelorussia, 

Great Russia and even of Kurpie, therefore in the territories from which settlers 

of various ethnical groups (Masovian, Russian and Llthanian) carne to Su-..\.ałki 

ages ago. This f.act is confirmed by the common terminology of some fishing 

implements, giving evidence of linquistic conn�tions between the Suwałki district 

and the neighbouring territories •. 





JAN ŻYSZkIEWICZ 

ROZWÓJ PRZEMYSŁU, WYMIANY I USŁUG W POWIECIE 
SUWALSKIM W LATACH 1944-1964 
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n 1944-1964 rr. 

oeveloprnent of industry, exchange and services in the Suwałki district 

in the Years 1944-1964 

W słoneczny poranek 23 pnździernlka 1944 r. wkroczyły do Suwałk 
oddziały sojuszniczych wojsk radzieckich. Ludność miasta powitała je 
nad wyraz serdecznie. Przyjęła te oddziały jako wyzwolicieli z niewoli 
i gwałtów, gwarantujących jednocześnie wolność i niepodległość całej na
szej Ojczyźnie, a w tym i dla wysuniętego na północno-wschód skraw
ka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -· ziemi suwalskiej: Już 7 stycznia 
1945 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Narodowej miasta Suwałk. 
W nader ciężkich warunkach rozpoczęła pracę Miejska Rada Narodowa 
w Suwałkach. Aprowizacja miasta prawie nie istniała. Okupant cofając 
się wywiózł prawie wszystko, a w szczególności artykuły żywnościowe. 
Brak było pogłowia bydła, trzody chlewnej, koni, a nawet dachu nad 
głową. W pierwszej kolejności władze miejskie musiały rozwiązać 
problem aprowizacji. Z wydatną pomocą przyszły władze radzieckie, 
które dostarczyły zboża na siew, mąki na chleb i innych artykułów 
żywnościo·wych. Przystąpiono do organizowania placówek handlowych. 
Powołano do życia „Powszechną Spółdzielnię Spożywców". Brak było 
odpowiednich pomieszczeń, urządzeń, wykwalifikowanej kadry, ale był 
zapał. On to spowodował, że apro�zacja miasta z roku na rok popra
wiała się. Nie zapomniano o V\rsi i jej zaopatrzeniu. Przystąpiono do orga� 
nizowania „Pow. Związku Gm. Spółdzielni", która choć powoli rozwijała 
się i czyniła usługi dla ludności. „Miejski Handel Detaliczny" uzu
pełnił sieć placówek handlowych. Obecnie na terenie Suwałk „l\lliejski 
Handel Detaliczny" prowadzi 43 sklepy, „Powszechna Spółdzielnia Spo
żywców" 49 sklepów, a w ostatnich Jatach „Spółdzielnia Inwalidów" 
28 sklepów. Oprócz tego na terenie miasta Powiatowy Związek Gminnych 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" prowadzi 6 sklepów. Pozostałe piony 
1 9  sklepów. Ogółem w mieście jest 145 sklepów. Na terenie powiatu zaś 
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prowadzi handel uspołec211iony 126 sklepów. Przedsiębiorstwa handlowe 
na terenie miasta i powiatu szczególny nacisk położyły na rozwój sieci 
sprzedaży detalicznej i modernizację tych punktów. Obroty detaliczne 
podstawowych przedsiębiorstw handlowych na terenie miasta i powiatu 
suwalskiego (MHD, PSS, PZGS) w roku 1962 wynosiły 322 000,0 tys. zł. 

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest zmiana struktury zakupów. Pod
czas gdy w roku 1955 większość zakupów odnosiła się do artykułów 
pierwszej potrzeby, to w miarę realizacji pierwszego planu 5-letniego 
coraz większy udział w zakupach &-tanowią materiały inwestycyjne i arty
kuły luksusowe. Charakterystycznym przykładem wzrostu zakupów arty
kułów tzw. trwałej użyteczności jest sprzedaż pralek podczas gdy 
w 1955 r. nie sprzedano ani jednej pralki to w roku 196i sprzedano 
710 sztuk, w tym 215 na wieś, a w roku 1962 sprzedano już pralek 1460 
sztuk. Analogicznie sprawa wygląda z innymi towarami trwałego użytku, 
które kupuje społeczeństwo powiatu suwalskiego. Świadczy to o wzroście 
stopy życiowej powiatu, jak też o dużym wysiłku ze strony przed
siębiorstw handlowych, które inwestują nowe obiekty handlowe, takie 
jak ,„Wiejskie Domy Handlowe" w Szypliszkach, Jeleniewie, Filipowie 
oraz pawilony handlowe „Powszechnej Spółdzielni Spożywców" i „Miej
skiego · Handlu Detalic211ego" w Suwałkach, które w znacznym stopniu 
rozwiązały trudności lokalowe. W perspektywie lat przewidziano dalszą 
rozbudowę tego typu pomieszczeń o charakterze handlowym i usługo
wym. Środki inwestycyjne przydzielone powiatowi w planie 3-letnim 
i 6-letnim nie pozwoliły na szybszą rozbudowę punktów handlowych 
i przemysłowych. l\,limo tych trudności powstają nowe moce produk
cyjne. Ludność od chwili wyzwolenia z miejsca staje do pracy konstruk
tywnej dla dobra powiatu. Były to dni wyrzeczeń i maksymalnego wy
siłku; Pozostali prey życiu nauczyciele organizowali szkoły, robotnicy 
uruchamiali zakłady pracy. 

Jako pierwszą uruchomiono Elektrownię Miejską. Okupant zdemon
tował i wywiózł całe urządzenie. Obiekt podminował, lecz nie zdążył wy
sadzić go w powietrze. Byli pracownicy elektrowni na czele ze Stani
sławem Cichuekim postanowili elektrownię uruchomi�. Należało odnaleźć 
wywiezione części i maszyny. Po długich poszukiwaniach odnaleziono je 
w Pasłęku i przewieziono je do Suwałk dokonując montażu. Niełatwa 

· była to praca. Tory kolejowe były zerwane aż do Ełku. Brak transportu 
samochodowego. St. Cichucki nie zraża się trudnościami, mobilizuje ludzi 
takich jak St. Zdrodowski, Cz. Topolski, Al. Sawicki, Br. Murawko i prey 
ich pomocy trudności zostały pokonane i po tr:i:ech miesiącach popłynął 
prąd elektryczny dla miasta, a potem innych miejscowości. 

Równolegle z uruchomieniem elektrowni przystąpiono do pracy nad 
montążem „Suwalskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych. Dnia 
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24 października 1944 r., czyli na drugi dzień po wyzwoleniu Suwałk przez 
Armię Radziecką, Władysław Konopko, pracownik tegoż browaru, rów
nież mobilizuje załogę w osobach: St. Rudziński, St. Pietrewicz, Ad. Bia
łowiec, St. Giedroyć, Ed. Sieńko, z którą przystępuje do pracy. Trudności 
są olbrzymie. brak części do maszyn, pasów napędowych, surowca. I te 
trudności zostają pokonane. W grudniu 1945 r. ruszyła pierwsza pro
dukcja. Rozpoczęto pracę w browarze produkując 3 tysiące hektolitrów 
piwa, a w roku 1962 otrzymano już 70 tY,.. hektolitrów, które zaspokajają 
nie tylko rynek wewnętrzny miasta Suwałk, a.le okoliczne powiaty woj. 
białostockiego. 

I tak kolejno dzięki dużemu wysiłkowi społeczeństwa i pomocy pań
stwa powstają następne zakłady pracy. W roku 1948 na terenie miasta 
powołano do życia „Przedsiębiorstwo Jajczarsko-Drobiarskie". Przedsię
biorstwo to przyczyniło się do przyspieszenia hodowli drobiu grzebiącego 
i pływającego. Produkcja tego zakładu jest wysokiej jakości. Wytwory 
w postaci jajek i drobiu znajdują nabywców za granicami Polski, mię
dzy innymi w Anglii, Francji oraz w Niemieckiej Republice Federalnej. 
Przynosi to poważne dewizy dla kraju. Olbrzymie ilości produkcji towa
rowej pochlania rynek wewnętrzny. Przedsiębiorstwo to zatrudnia ponad 
500 osób zarówno z miasta, jak i okolicznych podmiejskich miejscowości. 
Rozmiary istniejącego, adaptowanego pomieszczenia okazały się zbyt 
szczupłe dla wykonania stałego wzrostu produkcji. Przewidując te po
trzeby Powiatowa Rada Narodowa wprowadziła do bieżącego planu in
westycyjnego budowę nowego pomieszczenia dla tego zakładu. 

Sprawa zatrudnienia kobiet na terenie Suw<1łk była i jest jeszcze 
problemem trudnym do rozwiązania dla władz powiatowych. Starano się 
jednak problem ten możliwie najszybciej rozwiązać. Dnia 22 lipca 1949 r. 
zorganizowano Spółdzielnię Pracy „Liżanka", w której znalazły zatrud
nienie same kobiety z miasta i okolicznych miejscowości podmiejskich. 
Spółdzielnia ta została nastawiona na produkcję włókiennicza-odzieżową. 
Na początek plan produkcji posiadał wartość 1500 tys. zł według cen 
zbytu. Zatrudnionych było w tym zakładzie 30 kobiet. Produkowano wy
roby konfekcji lekkiej, takie jak: bielizna męska, pościelowa itp. Warunkt 
pracy były bardzo trudne. Pomieszczenie było stare, nieprzystosowane 
do tego rodzaju produkcji, maszyny zakład ten posiadał również nie 
pierwszej jakości i często psujące się. Jednak z roku na rok dzięki po
mocy władz terenowych i gospodarności kierownika sytuacja zmieniała 
się na lepsze. I tak w 1950 r. zakład ten zatrudniał już 50 kobiet, a plan 
produkcji wzrósł do 3 mln. zł. W 1952 r. rozpoczęto produkcję włókien
niczą. Zaczęto produkować wyroby dziewiarskie, które przyniosły wzrost 
produkcji tego zakładu. W 1957 r. uruchomiono dodatkowy dział pro
dukcji konfekcji ciężkiej. Rozpocz�to produkować ubranka chłopięce, 
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odzież ochronną i roboczą. W roku tym zatrudnienie wzrosło do 120 ko
biet, a plan produkcji wzrósł do 6 mln zł. Potem uruchomiono dal
sze działy produkcji. Spółdzielnia zakupiła także nowe maszyny ciężkie. 
Rozpoczęła od 1960 r. produkcję nie tylko dla kraju, ale także częściowo 
na eksport do Związku Radzieckiego. Zakład zatrudmał już wtenczas 
213 kobiet. Plan produkcji wykonano wówczas w 108'%, co stanowi 
10 695 tys. zł ogólnej wartości. W 1961 r. produkcja eksportowa wzrosła 
w porównaniu do roku ubiegłeg6 do 198,4%. Zatrudnienie wynosiło już 
239 kobiet. W 1962 r. Spółdzielnia Pracy „Liżanka" dzięki otrzymanej 
inwestycji adaptuje budynki pokoszarowe, które w całości zostały przy
stosowane do wymagań produkcji, higieny i bezpieczeństwa pracy. W no
wym przestrzennym pomieszczeniu można było uruchomić nową gałąź 
usług, tj. chemiczne czyszczenie odzieży. W 1963 r. zatrudnionych jest 
245 kobiet. Stanowi to już poważny odsetek zatrudnienia kobiet poszuku
jących pracy na terenie. miasta, choć problem ten dotychczas nie jest 
jeszcze całkowicie rozwiązany. 

Zupełnie nowym przedsiębiorstwem powstałym na ziemi suwalskiej 
po drugiej wojnie światowej są „Suwalskie Kamieniołomy Drogowe". 
Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 28.12.1950 r. -
w dniu 1 stycznia 1951 r. rozpoczęło pracę produkcyjną to przedsiębior
stwo. "W 1953 r. były przeprowadzone badania geologiczne złóż, które 
wykazały zasoby kamienia morenowego w ilości 6200 tys. ton oraz za" 
soby żwiru w ilości 12 547 tys. ton. Przedsiębiorstwo to z wydobytego 
kamienia produkuje 4 asortymenty drogowych materiałów kamiennych. 
Już w 1956 r. produkcja zakładu wahała się w granicach od 180 tys. do 
200 tys. ton rocznie. Całkowita produkcja· skierowana jest na potrzeby 
ogólnokrajowe. Oprócz tego zakłady te wywożą również surowiec na 
potrzeby budownictwa przemysłowego. Zatrudnienie kształtuje się w gra
nicach 230 osób. 

W 1951 r. powstała „Spółdzielnia Pracy Artykułów Chemicznych", 
która posiada pod swym zarządem Olejarnię i Tartak w Suwałkach. Spół
dzielnia zostafa założona w celu przerobu odpadowego siemienia lnia
nego. Tartak natomiast został przekazany Spółdzielni w roku 1954 na 
skutek zrzeczenia się prywatnego właściciela. Spółdzielnia zaopatruje się 
w surowiec miejscowego pochodzenia. Olejarnia otrzymuje siemie . od
padowe ze wszystkich „Przedsiębiorstw Skupu Surowców Włókienni
czych i Skórzanych". Przeciętne roczne zużycie surowca przez zakłady 
przedstawia się następująco: 1) przerób olejarni wynosi 527 ton surowca 
odpadowego, 2) tartak przerobił w tym samym okresie 5711 m3 tarcicy. 
Przy pełnym zaopatrzeniu zakład może pracować na trzy zmiany. Całą 
produkcję towarową z olejarni rozprowadza Centrala Zbytu Przemysłu 
Tłuszczowego w Warszawie. Produkcja towarowa tartaku kierowana jest 
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Ryc. 1. Graficzne przedstawienie nakładów inwestycji budowlanych z · podziałem na 
poszczególne działy gospodarki narodowej w pierwszej i drugiej 5-latce. 
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w 25% na potrzeby własne powiatu, w 45% na potrzeby województwa 
i na potrzeby ogólnokrajowe w 30%. Ogólna ilość zatrudnionych wynosi 
52 osoby. 

Oprócz tartaku spółdzielczego pracuje Tartak Państwowy w Płocicznie. 
Jest to zakład położony 8 km od m. Suwałk. Produkcja nastawiona jest 
na eksport. Zakład zatrudnia przeciętnie 240 osób. Jest to jedno z więk
szych skupisk robotniczych na terenie powiatu suwalskiego, znane ze 
swych patriotycznych i społecznych wystąpień w interesie klasy robot
niczej w okresie międzywojennym. Zakład ten istniał w 1931 r. Władze 
sanacyjne nie troszczyły się zupełnie o warunki socjalne robotników. Do
piero po drugiej wojnie światowej wybudowane zostało nowe osiedle ro
botnicze, w którym mieszkają robotnicy tartaczni. Obok wybudowano 
szkołę podstawową i Ośrodek Zdrowia. Także dla pełnego zaspokojenia 
potrzeb tamtejszych robotników wybudowano nowoczesny pawilon hand
lowy, który zaopatruje osiedle w artykuły pierwszej potrzeby, jak też 
i artykuły przemysłowe. Łączność z m. Suwałki zapewniona jest taborem 
samochodowym Państwowej Komunikacji Samochodowej. 

· W 1951 r. powstała w Suwałkach „Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy 
Branży Różnej". Prowadzi ona produkcję obuwia męskiego, damskiego 
i dziecięcego. Oprócz tego posiada szereg punktów usługowych w mieście 
i terenie. Ogólna liczba zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie wynosi 
75 osób. 

Do przemysłu drobnego zaliczyć należy również wszystkie młyny 
znajdujące się na terenie powiatu. Ilość młynów na terenie powiatu wy
nosi 1 8  obiektów, w tym 1 0  jest w rękach prywatnych. · Zakłady prze
mysłu drobnego są rozmieszczone przeważnie na terenie miasta Suwałk. 
Ogółem wszystkich zakładów przemysłu drobnego jest 26 o ogólnej licz
bie zatrudnionych 45 osób, w rzemiośle natomiast zatrudnionych jest . 
392 osoby. Drobne zakłady przemysłowe prowadzone są i przez sektor 
spółdzielczy. I tak np. Spółdzielnia Inwalidów „Jedność pracy", powstała 
w 1949 r„ posiada szereg punktów usługowych, takich jak szewskie, ta
picerskie, warsztat szczotkarski. Prowadzi także kioski spożywcze i zakład 
żywienia zbiorowego. Wartość produkcji towarowej według cen zbytu 
wynosi 1 mln zł w stosunku rocznym. Ogólna liczba zatrudnionych wy
nosi 130 osób, w tym mężczyzn 108 osób, zaś kobiet 22 osoby. Z ogólnej 
liczby 130 zatrudnionych pracuje około 90 inwalidów wojennych. Na
tomiast „Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieśl
niczych" wykonuje wszelkiego rodzaju usługi takie jak: krawieckie, 
fryzjerskie, szklarskie, plisowanie i repasacja, które są wykonywane dla 
miasta i powiatu. Inne przedsiębiorstwa usługowe „Elektryczna Spół
dzielnia Pracy" zatrudnia 44 osoby. Zasadniczą działalnością tego zakładu 
jest wykonywanie usług elektrotechnicznych i ślusarsko-kowalskich. Po-
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zostałe nie wymienione zakłady produkcji drobnej uzupełniają potrzeby 
miejscowego rynku i zaspokajają zapotrzebowanie na usługi różnego typu 
całego społeczef1stwa powiatu. 

W bieżącej 5-latce najważniejszym i największym nakładem inwe
stycyjnym jest budowa Fabryki Płyt Wiórowych w Suwałkach. Jest to 
duża inwestycja, której koszt budowy wynosi ponad sto milionów zło
tych i będ7je wyposażona w nowoczesne maszyny. Zatrudni ona 350 ro
botrńków produkcji podstawowej. Produkcja w większej swej części 
z tego przedsiębiorstwa będzie kierowana na eksport. Wymieniona 
fabryka rozpocznie pracę Pod korńec 1964 r. i prace nad jej uruchomie
niem są ba.rdzo zaawansowane. 

Dalszy rozwój przemysłu przewidywany jest w rui.stępnej 5-ciolatce. 
W tej chwili prowadzone są badania geologiczne, mające za zadanie wy
krycie miejscowej bazy surowcowej dla przyszłych zakładów produk
cyjnych. Sądzimy, że w ten sposób miasto Suwałki przez rozwój prze
mysłu istniejącego i nowo powstającego w zasadniczy sposób zmieni się 
na silnie uprzemysłowiony ośrodek lokalny. Nic też dziwnego, że ludność 
miasta wzrasta. W 1945 r. miasto liczyło 14 tys. mieszkańców. W 1963 r. 
Suwałki liczą 22 tys. mieszkańców i -proces ten nie jest jeszcze zahamo
wany. Należy lićzyć się z tym, że choć dziś miasto Suwałki zaliczane, ze 
względu na ilość mieszkańców, jest do miast większych niż liczy prze
ciętne miasto powiatowe w Polsce, to w p�łości spełll:iać będzie rolę 
ośrodka przemysłowego o poważnej skali wytwórczej .  

Trzeba podkreślić, że otrzymane inwestycje nie tylko kierowane były 
na rozwój przemysłu. Znaczną ich część przeznaczono między innymi na 
budowę dróg. I tak do 1939 r. drogi były w opłakanym stanie. Były to 
drogi przeważnie gruntowe. Po takiej drodze jak na trasie Wiżajny-Su
wałki- długości 36 km w okresie jesienno-zimov.'Yll' podróżowało się nie
zmiernie długo. Dziś łączy to osiedle z Suwałkami droga o nawierzchp_i 
twardej i odległość tę pokonuje autobus Państwowej Komunikacji Samo
chodowej w ciągu jednej godziny. Bardzo duży wkład pracy przy budo-
wie tej drogi wniosła miejscowa ludność w różnych czynach społecznych. 
Innym podobnym odcinkiem drogi pod względem stanu nawierzchni była 
droga na trasie Przerośl-Suwałki lub także na trasie Filipów-Przerośl. 
Były to zwykłe drogi gruntowe. Jesienią były one prawie że nie do prze
bycia, zwłaszcza dla trakcji mechanicznej. Dziś do obu tych osad prowa
dzą drogi o nawierzchni twardej. Wspaniałą natomiast drogą jest szeroka 
asfaltowa szosa łącząca Suwałki z' Augustowem oraz Suwałki z osadą 
Szypliszki. Łączna długość tej drogi wynosi 51 km. Droga na trasie Su
wałki z osadą Pawłówka-Przerośl również szczyci się nawierzchnią twar
dą wysadzaną po obu stronach drogi drzewami. Droga na trasie Suwałki- -
Raczki długości 15 km oraz trasa Suwałki-Sejny długości 31 km są o na-
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wierzchni twardej i ulepszonej smołówką. Na drodze leżącej na trasie 
Suwałki-Smolniki nawet latem wozy grzęzły w lotnym piasku. Obecni� 
droga ta posiada nawierzchnię twardą brukowaną. Trzeba tu podkreślić, 
że przy tych wszystkich budowach dróg pomagała wydatnie miejscowa 
ludność w społecznych czynach drogowych. W jednym tylko 1961 r. wy-

Ryc. 2. S u  w a ł k i. Stare i nowe budownictwo w Suwałkach. 

konano w czynach społecznych prac przy budowie dróg na sumę ponad 
9 mln zł. Nie znaczy to wcale, że w powiecie suwalskim już wszystkie 
drogi są o nawierzchni twardej, że wszystkie potrzebne prace na tym 
odcinku wykonano. Wiele jeszcze trzeba będzie dróg ulepszyć i pobudo
wać nowych. Zadania te zaplanowan� są do wykonania w planach per
spektywicznych powiatu w najbliższej 5-latce. Prawdą jednak jest, że już 



Ryc. 3. S u w a ł k i. Budowa nowych bloków mieszkalnych. 

Ryc. 4. S u  w a ł k i. Fabryka płyt wiórowych - nowy zakład produkcyjny Suwałk. 
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Ryc. 5. S u w a ł  k i. Nowe oblicze miasta. 

dziś turysta swobodniej może poruszać się po pięknej ziemi suwalskiej 
i w 44 przypadkach na 100 znajduje światło elektryczne w domu rolnika 
na wsi. Dla porównania niech posłużą liczby. Do 1939 r. zelektryfikowa
nych było 1,51/e wsi suwalskich, dziś jest już 441/e. Dalsza elektryfikacja 
wsi nastąpi w następnej 5-latce. Prawdą jest, że do tego pięknego zakątka 
Polski północno-wschodniej ·zaglądają coraz częściej turyści krajowi, jak 
też zagraniczni. Urzeczeni pięknem tej ziemi i malowniczością setek jezior 
w latach następnych wracają po odpoczynek i zdrowie. 

Samo miasto Suwałki zmieniło również swoje oblicze. Uporządko
wano ulice. Odnowiono elewacje domów. Wyburzono rudery, a na to 
miejsce pobudowano nowe osiedla mieszkaniowe o nowoczesnych założe
niach przestrzennych i wyposażeniu wnętrz mieszkalnych. Prace budow
lane wykonuje między innymi „Suwalskie Przedsiębiorstwo Budowlane" 
o zdolności przerobowej 20 mln. zł rocznie z załogą liczącą obecnie 
157 osób. W nowym budownictwie uzyskano 13 bloków z 792 izbami, a do 
końca bieżącej 5-latki oddane zostanie jeszcze 1610 izb mieszkalnych. 
Nowość, o której nie marzono nawet do roku 1939, to budowa wodo
ciągów i kanalizacji w Suwałkach. W przyszłej 5-latce inwestycja ta 
zostanie zakończona. Klasa robotnicza miasta obecnie mieszka już w no
woczesnych blokach w)rposażonych w wodociągi, kanalizację i centralne 
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Ryc. 6. S u w a ł k i. Stare oblicze miasta z pietyzmem konserwowane. 

ogrzewanie. Ulice miasta otrzymały nowe szerokie chodniki. Zabłysło 
światło jarzeniowe. Miasto, choć powoli, nabiera cech nowoczesności nie 
tracąc przy tym nic ze swego pięknego wystroju · neoklasycznego, kon
serwowanej z pieczołowitością, architektury XIX wieku z czasów 
Księstwa Warszawskiego, której poszczególne budynki publiczne budo
wali tej klasy architekci, co Corazzi czy Aigner lub Marconi, czołowi bu
downiczowie Warszawy. Wszystkie te osiągnięcia zawdzięczamy r:owej 
polityce Partii i Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na odcinku 
Polski powiatowej, do której należy przecież nasza Suwalszczyzna. 

K P A T K O E  C O .ll; E P )K A H J1 E  

.B H3CTC.RWefl CTaTbe aBTOp 3aH11MaeTC.R HCTOp11ei1 B03pO:iKAeHl11i X03.RHCTBeHHOfl 
JK113Hl1 B DOBeTe H ropo�e CysanKił c MOMeHTa ,ocBOOOJKAeHl1.Fł :noro 3aKoymrn 
IlonhWK K3-DOA rKTneposcKOH OKKyaaQHK KpacHofl ApM11ef!. QqepeAHhlMl1 :łTaaaMM 
pa3BHTH.R npDMh1wneHHOCTH Cy,BanK .RBJI.RJiaCh OTCTpoflKa gneKTpOcTaHQHH, IDłBOBa
peHHoro 33BO;lla, apeADPK.RTH.Fł TOprOBJiff .FłHQaMl1 ff AOMawHefi DTHQelł, OCHOBaHHe 
<f>a6pHKH OAeJK.AbI H npeADPH.RTH.Fł AOObIBaHH.Fł KaMH.R An.Ił apOMbIWneHHb1x qenefl, 
a TaKJKe 3aBOA0B ;11epeBoo6pa6aTb1Ba10111elł npOMbll.UJieHHOCTH (necOmtJibHbie 33BO
;llbl B CysanKax 11 Ilnoą1r'łHe). KpoMe Toro aBTOP 06cylK,Z1aeT B csoefi CT3The ceTb 
rocyA3PCTBeHHOH TOPrOBJIH 11 peMecneHHblX MaCTepCKHX, o6cnyJKHBa10I11ffX ropOJ:I· 
cKoe H cenbcKoe Hacene1n1e CyBanKCKoro perHOHa. 
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B ,n;aJibHetiIIIeM aB'I'Op paccMaTpHBaE!T rrepcn€K'DJ1BbI B03HHKHDB€Im1H B CysaJIK ... 
CKOM perHOHe HOBbIX 60JibW·J1X IlPoMbIIIIJieHHbIX 33B

,
O,lJ;OB J1 o6cYJK;rr.aeT rrpo6JieMa� 

TJ1KY pa3BJ1THH rryTeti coo6:rn;eHJ1H B CyaaJIKCKOM IIOBeTe, a TaKJKe pa3BJ1TJ1€ HOBe:tłq 

mera JKMJIOro CTpOHTeJibCTBa B ropo,n;e CysaJIKH. 

S U M M A R Y  

In his article the author traces the history of the economic reconstruction 

carried on in the district and city of Suwałki since their liberation from the ·Nazi 

occupation by the Red Army. The reconstruction of the power station, brewery and 

an establishment selling and processing eggs and poultry, was followed by the 

setting up of a garments manufacturing centre, an establishment for .raising stone 

for industrial purposes and of a woodworking plants (sawmills in Suwałki and 

Płociczno). The author also discusses the existing network of the Socialized trade 

and that of the servicing workshops maintained by the handicraftsmen to serve 

the urban and rural population of the area. 

Further the author analyses the prospects for the setting up of other bigger 

plants in the Suwałki region, discusses the problems of communication there and 

also devotes some attentioil to the development of modern housing construction at 

Suwałki. 
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PLACÓWKI NAUKOWE SUWALSZCZYZNY, 
ARCHIWUM I MUZEUM SUWALSKIE W LATACH 1955-1964 

HayqaLic yi:i:pelK)'.letn1a CynaJ1hIJ.ĘHHhI - apxm:J n MY3eii n CyaaJIKaX 

a 1955 - 1964 rr. 
Scientific Centres in the Suwałki Region - The Archives and Museum at Suwałki 

in the Years 1955-1964 

1. Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwalkach 

T r  a d  yc j e a r c h i  w a 1 n e S u  w a 1 s z c z y  z n y. Suwałki jako 
stolica b. gubernii posiadały olbrzymie archiwum. Mieściło się ono 
w gmachu urzędu gubernialnego na parterze i zajmowało 5 pokoi. W każ
dym pokoju znajdowało się 5 półek założonych aktami•. Władze guber
nialne po opuszczeniu Suwałk w 1914 r. pozostawiły cale archiwum na 
miejscu z wyjątkiem niektórych spraw z ostatniego 3-lecia przed wy
buchem wojny i niezakończonych'. W czasie wojny w okresie zmienia
nia się władz administracyjnych część akt zniszczono•. 

Zorganizowane w okresie międzywojennym Archiwum Państwowe 
w Suwałkach• podlegało Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego Wydziałowi Archiwów Państwowych w Warszawie•. Mieściło 

1 Protokół z lutego 1922 r„, „w sprawie badań zniszczeń podczas okupacji niem. 
Archiwum po b. Urzędzie Gubernialnyrn w Suwałkach", znajdujący się w aktach 
b. Archiwum Państwowego w Suwałkach, sporządzony został w Starostwie Powia
towym w obecności archiwisty Fr. Obniskiego, urzędnika starostwa Stefana Wisz
nie\vskiego, b. woźnego urzędu gubernialnego - Teofila Kapuścińskiego i woźnego 
Starostwa Pawła Zaleskiego. 

· 

2 Protokół w/w. Z pisma z dn. 24.Il.1922 r. '\Vładysławi: Prawdzika b. kierow
nika Archiwum Państwowego w t.omży do p.o. archiwisty Fr. Obniskiego v..·ynika, 
że w 1917 i 1918 r. akta gubernia]ne zostały częściowo wywiezione z Suwałk (pisn;io 
w aktach b. Archiwum Państwowego w Suwałkach). 

3 Protokół w/w ... „Władze niemieckie w lutym 1916 r. po umieszczeniu w tymże 
gmachu władz Administracyjnych„ ... „część akt zniszcz.yły (v..."Ywieziono za miasto 
około 4 duże v...·ozy). W 1917 r. wyrzucano akta na strych. Podczas cofania się od
działów niemieckich --� powstałe wówc.zas Rady żołnierskie ·sprzedaw·ały złożone na 
strychu akta miejscowej ludności (do Zydowskich składów). Parę olbrzymich fur 
wywieziono, a następnie wywożono wózkami w ciągu dłuższego czasu za miasto. 
Próby przeszkodzenia temu rabunkowi przez Policję Polską zostały odparte ... „ 

4 Dokładny czasokres istnienia trudno określić. Ze szczątków zespołu akt b. Ar
chiwum Państwowego w Suwałkach wynika, Ze powstało v..· 1921 r. 

s Akta Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wydział 
Archiwów Państ'\\rowych w Wa:rszaw·ie. pismo z dnia 30.I.!923 r. Nr 362-A/23 (znaj 
duje się w aktach b. Archiwum Państwowego w Suwałkach). 

[573] 
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się w gmachu Sądu Powiatowego, zajmowało dwa pokoje na parterze. 
O trudnej sytuacji materialnej placówki świadczy fakt, że biuro nie po
siadało najniezbędniejszych mebli oraz często opału w zimie. Obsada · 
archiV?um była dwuosobowa. Od 1 maja 1921 r. do 23.III.1923 r. obo
wiązki archiwisty pełnił pracownik kontraktowy Franciszek Obniski, 
b. pomocnik kasjera w kasie miejskiej przed 1914 r. Od 5.VI.1923 r. do 
końca istnienia placówki funkcję archiwisty sprawował Wiktor Koryt
kowski. Obowiązki młodszego funkcjonariusza pełnił Wladysław Dębow
ski, b. kancel.ista Magistratu m. Suwałk'. Zadanie archiwum polegało na 
skompletowaniu rozproszonych akt i \vstępnym ich uporządkowaniu. Po 
dokonaniu tych czynności Archiwum miało ulec likwidacji'. Zdołano 
zgromadzić akta Magistratu m. Augustowa z końca XVIII w„ Urzędu 
Gubernialnego, Wydziałów oraz Kancelarii Gubernatora z XIX i począt
ków XX w.•. W pierwszych latach powojennych wróciła również ze 
Związku Radzieckiego część akt wywiezionych przez władze carskie". 

Po segregacji i ·  uporządkowaniu wstępnym przez Fr. Obniskiego wy
dzielono z zespołów gubernialnych 71 pudów 27 funtów makulatury 
i 1 25 pudów 30 funtów „wolnych papierów" i sprzedano na licytacji10• 
Powstałe akta wg kolejności sygnatur w następnych latach zapakowa
no do 336 worków11 i najprawdopodobniej wywieziono do Grodna. Tam 

6 4\nkiety personalne w aktach b. Archiwum i pismo z dnia 29.XII.1922 r. Nr 1-05� 
Fr. O b  n i s k  i ur. 2.IV.1846 r., zm. 23.I!I.1923 r. - pismo z dn. 26.III.1923 r. Nr 27/28. 
Władysław D ę b  o w s k i  ur. 6.VII.1877 r. O Wiktorze K o r y t k o w s k im brak 
bliższych danych. Ed. C h w a I i k Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, 
galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2,_ 
Warszawa 1927 r •• str. 220---221, podaje: ,,Kierownikiem archiwum jest Wiktor Ko
rytkowski". 

7 Pismo Min. Wyzn. i Ośw: Publ. Wydział Archiwów Państwowych z dn. 25.IV. 
1921 r. Nr 162. 

s Z akt b. Archiv.rurn Państwowego w Suwałkach, „ Wykaz działów Archiwum 
Państwowego w Suwałkach oraz uwagi nasuwające _ się przY projektowanym po
dziale rzeczonego zbioru." Wymienione w nim _ były między innymi: 1. Akta Magi
stratu m. Augustowa z lat 1807-1912; 2. Akta Magistratu m. Suwalk z lat 1307-
-1915; 3. Akta b. Rządu Gubernialnego, 179&-1914; 4. Akta Wydziałów Rządu Gu
bernialnego: finansowego, odbudowy, weterynarii, opieki społecznej, prav..'lly, lekar
ski, techniczny, ubezpi'łCzeń. wojenno-policyjny z XIX i pocz. XX w.; 5. Komisja 
o wyborach do dumy państwo\i.rej z lat 1906-1912.; 6. Kancelaria suwalskiego gu„ 
bernatora z lat 1863-1914; 7. Akta naczelnika wojennego oddziału augustowskiego. 
ż lat 1861-1871; 8. Akta oddziału dóbr państwowych z lat 1867-1869. 

o W aktach b. Archiwum Państwowego w Suwałkach znajduje się 0Wykaz za
wartości worków, do których zapako\vane zostało Archiwum Państwowe w Suwał
kach".„, J.\.Iiędzy innymi znajdują się „Akta reewakuowane z Rosji'' poz., Od 190-20(} 
(worki), od Nr 1-465. 

Hl Pismo z dn. 3.VI.1922 r� Nr 48 skierowane do redakcji gazety tygodniowej 
w Suwałkach „Rolnika Suwalskiego" w sprawie ogłoszenia i ogłoszenie w w/w. 
tygodniku Nr 25-26 z dn. 25 czerwca 1922 r. Protokół o sprzedaży makulatury z li
cytacji sprzedaży makulatury w Archiwum Pań. w Suwałkach z dn. lO�VII.1922 r� 

11 „Wykaz zawartości worków, d o  których zapakowane zostało Archiwum Pań
stwowe w Suwałkach", znajdujący się w aktach b. Archiwum Państwowego w Su
wałkach. 
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miał nastąpić podział całego zbioru archiwalnego i jego systematyzacja12• 
Zapakowano także do oddzielnego worka registraturę bieżącą oraz in
'ventarze archiwum suwalskiego. Zgodnie z założeniem po spełnieniu 
swego zadania Archiwum uległo likwidacji w 1927 r.". 

P o  w s  t a n i e  A r c h i w u m  P a ń  s t  w o w e  g o  w P o 1 s c e  L u
d o w e  j. Po drugiej wojnie światowej Powiatowe Archiwum Państwowe 
w Suwałkach powołane zostało do życia zarządzeniem Nr 4 Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 0  listopada 1954 r., w spra
wie utworzenia powiatowych archiwów państwowych na podstawie Ust. 2, 
Zarządzenia Nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1952 "· 
w sprawie sieci archiwalnej (Monitor Polski Nr A 9, poz. 87). Faktyczną 
działalność Archiwum rozpoczęło od dnia l.VIII.1955 r. w Białymstoku, 
a po otrzymaniu lokalu w gmachu Sądu Powiatowego zostało przenie
sione z dniem l.X.1955 r. do Suwałk. Objęło swym zasięgiem powiaty: 
augustowski, suwalski i sokólski, a od 1956 r. także nowo utworzone pow. 
sejneński i dąbrowski. W 1963 r. wyłączono spod nadzoru Archiwum 
powiat sokólski. 

Początkowy etap pracy archiwalnej to gromadzenie zasobu aktowego. 
Przyjęto w tym czasie z Sądu Powiatowego akta sądowe okresu między
wojennego i zespoły XIX-wieczne urzędów stanu cywilnego. Instytucje 
przekazały szczątki akt handlowych sprzed 1939 r. Z Prezydiów Pow. 
Rady Narodowej Augustowa i Suwałk przyjęto akta b. gmin i starostw. 
Rozwój zasobu aktowego następuje i w latach późniejszych, np. Woje
wódzkie Archiwum Państwowe w Olsztynie przesyłało w toku porządko
wania poszczególne jednostki akt głównie zespołów administracyjnych 
okresu międzywojennego. Podobnie Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Poznaniu przysłało niezwykle ciekawą księgę kancelarii O. O. Kame
dułów wigierskich pochodzącą jeszcze z drugiej połowy XVII wieku. 
Szczątki akt 'trzech nadleśnictw obecnego pow. sejneńskiego i augustow
skiego, byłego Seminarium Nauczycielskiego w Suwałkach, trochę akt 
administracyjnych i sądowych i Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego Wydziału Archiwów z lat 1918-1939 otrzy
mano w 1961 r. ze Związku Radzieckiego. Obecnie również w ramach re
windykacji z ZSRR zostały przysłane do Białegostoku akta b. policji 
i urzędów państwowych pow. suwalskiego z okresu międzywojennego. 
W 1962 r. ze Związku Radzieckiego nadeszły do Naczelnej Dyrekcji Ar-

12 Pismo Dyr. Arch. Akt Dawnych Nr 513/25 z dn. 18.VIIl.1925 r., w którym do
radza on przewiezienie całego zbioru archiwalnego do Grodna w celu ostatecznego 
uporządkowania. 

13 Przemawia za tym fakt braku akt z lat pozostałych, jak również opracowanie 
E. C h w a 1 e w  i k a  pt. „Zbiory polskie, Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, mu
zea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie", t. 2, Warszawa 
1927 r., str. 220---221, który podaje, że w 1927 r. Archiwum w Suwałkach istnieje. 
Natomiast K. B u c  z e k, „Nauka Polska" t. 7, Warszawa 1927, str. 75, poz. 207 twier
dzi, że w 1927 r. archiwum suwalskie już wtenczas nie istnieje. 
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chiwów Państwowych do Warszawy (w 40 skrzyniach mających około 
200 metrów bieżących) akta XIX-wieczne, głównie administracyjne, b. gu
berni suwalskiej. Po zape\vnieniu odpowiedniego lokalu na magazyn 
wróciły one do Archiwum Państwowego w Suwałkach. Zostaną również 
w najbliższym czasie przyjęte z Sądu Powiatowego w Suwałkach 
XIX-wieczne akta notarialne. 

Tak więc w chwili obecnej Powiatowe Archiwum Państwowe w Su
wałkach posiada na stanie następujące zasadnicze grupy akt: L akta 
XIX-wieczne urzędów stanu cywilnego, 2. akta sądowe okresu między
wojennego, 3. akta administracyjne PRL. 

L Akta urzędów stanu cywilnego obejmują terytorialnie b. gubernię 
suwalską, a więc między innymi obecny pow. suwalski, sejneński, pół
nocno-zachodnią część powiatu augustowskiego. Początek ich datuje się 
głównie od roku 1808, od chwili wprowadzenia w życie Kodeksu Napo
leona w Księstwie Warszawskim. Liczą 59 zespołów: 21 parafii rzymsko
-katolickich, 15 parafii wyznania filipońskiego, 1 1  gmin wyznania m"oj
żeszowego, 8 parafii ewangelickich, 3 parafie jednowieców, parafię pra
wosławną. Łącznie Virynoszą 2480 jednostek akt. Akta urzędów stanu . 
cywilnego to akta metrykalne urodzonych, zaślubionych i zgonów. Prze
ważnie duplikaty, rzadziej unikaty i aneksy-wypisy do akt. Mogą one 
posłużyć do badań historyczno-biograficznych, np. w aktach parafii su
walskiej w księdze duplikacie z 1842 r. na str. 100 pod poz. 296 znaj
duje się akt urodzenia znakomitej poetki polskiej Marii z Wasilkowskich 
Konopnickiej czy w księdze również suwalskiej parafii rzymsko-kato
lickiej z 1849 r. na str. 211,  poz. 527 akt urodzenia Alfreda Jana Maksy
miliana Wierusza-Kowalskiego, znanego malarza polskiego drugiej po
łowy XIX w. Akta te służą także do badań społeczno-gospodarczych, 
dzięki odpowiednim rubrykom w księgach widoczny jest podział klasowy 
społeczeństwa, jego rozwarst'wierńe zarówńo w mieście, jak i na wsi. 
Mogą pomóc w odtworzeniu stosunków społeczno-moralnych, dziejów 
polityczno-religijnych, jak również tradycji narodowych i religijnych 
regionu. Stanowią dane do ·badań nazw topograficznych, a przede wszyst
kim do badań demograficznych. Na ich podstawie można uzyskać wiado
mości pośrednie do odtworzenia historii wzrostu i upadku miast i wsi .  
Poza tym z nich dowiadujemy się o istnieniu w owym czasie pewnych 
urzędów, instytucji, szkół, rzemiosł, zakładów przemysłowych, folwar
ków itp. 

ź. Zespoły sądowe okresu międzywojennego to akta b. Sądu Okręgo
wego Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach, Sądu Grodzkiego w Su
wałkach i Sejnach, zespoły szczątkowe Sądów Grodzkich w Augustowie 
i Sopoćkiniach oraz Sądów Pokoju w Filipowie i Wiżajnach. Sąd Okrę
gowy w Grodnie Wydział Zamiejscowy w Suwałkach obejmował po-
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wiaty: suwalski, sejneński i augustowski, b. gu\Jernii suwalskiej. Znaj
dują się tu prócz akt sądowych wydziałów cywilnych i karnych akta 
rejestrowe (spółdzielcze i handlowe), kancelarii prezesa i akta komornika. 
Łącznie 20 162 jednostek akt. Sąd Grodzki w Suwałkach obejmuje spra
wy cywilne i karne, jak również sprawy prowadzone. przez komornika. 
ł>ącznie około 49 934 jednostek akt. Sąd Grodzki w Sejnach zawiera akta 
cyv;1lne i karne. Łącznie około 12 725 jednostek akt. W pozostałych zespo
łach szczątkowych znajdują się tylko akta cywilne. 

Akta sądowe w sprawach cyv;1lnych posiadają duże znaczenie dla ba
dań stosunków polityczno-społecznych, publiczno-prywatnych, społecz
no-gospodarczych czy społeczno-moralnych danych terenów. . Mogą 
posłużyć do badań nazwisk i imion, a co za tym idzie ustalenia składu 
narodowościowego ludności zamieszkującej pewne tereny. Akta rejestru 
handlowego Sądu Okręgowego zawierają materiał gospodarczy, kultu
ralny, obyczajowy, społeczny i polityczny Suwalszczyzny okresu mię
dzywojennego. W teczkach rejestracyjnych znajdują się wszystkie waż
niejsze materiały aktowe przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych, 
spółek, organizacji, stowarzyszeń i organizacji spółdzielczych. W aktach 
kancelaryjnych prezesa obok sprawozdań z działalności sądów i proku
ratur znajdują się dane historyczne dot. zasobu aktowego np. b. sądów 
rosyjskich czy ksiąg materialnych rejentów sejneńskich itp. W aktach 
karnych Sądu Okręgowego znajdują się wszystkie akta dot. ważniejszych 
przestępstw politycznych, gospodarczych i społecznych. W aktach poli
tycznych znajdują się akta procesów komunistów i osób oskarżonych 
o współudział z komunistami (np. manifestacje, rozwieszanie transpa
rentów i haseł, kolportaż bibuły komunistycznej itp.). Trzeba zaznaczyć, 
że w procesach politycznych Suwalszczyzny przeważały: 

1 .  działalności lewicowej, głównie w latach 1926-·1928 i w latach 
1937-1938. 

2. sprawy mniejszości narodowych, a mianowicie Litwinów, 
3. sprawy przekroczenia granicy litewskiej i niemieckiej. 

Ostatnie z dwóch wymienionych rodzajów przestępstw politycznych by
ły charakterystyczne dla Suwalszczyzny ze względu na jej położenie 
geograficzne. Z położeniem geograficznym wiąże się również jeszcze je
den rodzaj popularnego przestępstwa dla miejscowości nadgranicznych, 
a · mianowicie przestępstwo gospodarcze przemyt. Poważnym proble
mem zarówno gospodarczym, jak i politycznym było stale wzrastające 
bezrobocie, świadc7,ą o tym poruszenia wśród bezrobotnych znajdujące 
oddźwięk w procesach karnych. Znajdują się równ.ież akta świadczące 
o strajkach rolnych w pow. augustowskim w latach 1925 i zaburzeniach 
chłopskich na tle szarwarkowym w pow. suwalskim w latach 1936. 
W aktach jako załączniki są egzemplarze lokalnej prasy suwalskiej okresu 
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międzywojennego. Prasa ta stanowi bogaty materiał do badań regional
nych. Również jako załączniki znajdują się ulotki przedwyborcze, pla
katy, listy wyborców, zdjęcia oskarżonych, monety fałszywe itp. dowody 
rzeczowe przestępstw. 

3. Akta administracyjne z okresu PRL to przede wszystkim akta 
b. Starostw i Wydziałów Powiatowych w Augustowie i Suwałkach oraz 
Zarządów Miejskich w Augustowie, Sejnach i Suwałkach z lat 194� 
1950. Należy także wymienić akta b. urzędów gminnych pow. augustow
skiego i suwalskiego z lat 1 944-1954. Posłużą one do badań nad historią 
najnowszą - utrwalania się władzy ludowej. Łącznie wynoszą 5306 jed
nostek archiwalnych. Cenny materiał do badań historycznych stanowią 
plany pomiarowe miast i gruntów wsi· i miejscowości pow. sejneńskiego 
i suwalskiego. Z pow. augustowskiego, kalwaryjskiego, mariampolskiego 
i wołkowyskiego pozostało zaledwie po kilka planów. Obejmują one lata 
1818-1928 i liczą 221 arkuszy. Szczątkowy zespół około 20 jednostek 
akt stanowią również akta opiekuńcze Sądu Pokoju Okręgu Sejneń
skiego z lat 181 3--1874. Pozostałe to akta handlowe b. Spółdzielni Handlo
wej „Przyszłość" z okresu międzywojennego w Suwałkach i b. Spółdzielni 
;,Społem" z okresu powojennego, zlikwidowanych szkół: Technikum Gos
podarki Komunalnej z lat 1948-1956 i b. szkoły rolniczej w Kukowie 
z lat 1947-1949. Są także akta b. spółdzielni produkcyjnych pow. augu
stowskiego, sejneńskiego i suwalskiego z lat 1950-1958. Następnie zlikwi
dowanych PZ Gminnych Ośrodków Maszynowych w Augustowie, Sej
nach i Suwałkach itp: 

Szczupły zasób aktowy z XIX w. dotyczący terenu podległego Po
wiatowemu Archiwum Państwowemu uzupełniany jest ewldencjonowa.: 
niem akt znajdujących się w innyeh archiwach, ·bibliotekach, muzeach 
lub w rękach prywatnyeh. Najnowszy zasób aktowy zgodnie z zadaniami 
archiwów powiększa się przez przyjmowanie akt z instytucj;, urzędów 
i przedsiębiorstw; Niemniej ważnym zadaniem arch;wum, wiążącym się 
z gromadzeniem akt, jest opieka nad narastającym zasobem archiwalnym. 
Podlegają jej głównie prezydia na szczeblu powiatowym, banki, sądy, 
instytucje kulturalne, oświatowe i niektóre przedsiębiorstwa prze
mysłowe. Z akt tych instytucji, przedsiębiorstw wybiera się najistotniej
sze, które w przyszłości mogą posłużyć do badań politycznych, gospodar
czych i społecznych. 

Oprócz gromadzenia, przechowywania akt oraz opieki nad archiwa� 
mi zakładowymi prowadzi się prace archiwalnonaukowe. Polegają one 
na opracowywaniu zasobu aktowego, udostępnianiu do korzystania oraz 
przeprowadzaniu kwerend tematycznych. Dotychczas uporządkowano 
wszystkie zespoły urządu stanu cywilnego, sądowego i b. gmin pow. 
augustowskiego i suwalskiego. Łącznie dotąd uporządkowano 59 337 jed-
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nostek akt. Obecnie przystąpiono do porządkowania akt b. Starostw 

i Wydziałów Powiatowych. Na podstawie porządkowanego zespołu w ra
mach planu pracy opracowuje się corocznie referat na zebranie naukowe 
w Wojewód7.klm Archiwum Państwowym w Białymstoku. Archiwum 
uczestniczy również w pracach Komisji Metodycznej, np. w 1958 r. na 
konferencji w Woj. Archiwum Państwowym w Warszawie wygłoszono 
referat pt. „Porządkowanie, inwentaryzacja i brakowanie akt gmin
nych". 

W archiwum w Suwałkach udostępnia się na miejscu wszystkie akta 
do korzystania osobom posiadającym upoważnienie odpowiednich władz. 
W ostatnich dwóch latach oprócz osób korzystających z akt sporadycznie, 
czy to do prac magisterskich, czy innych, w miesiącach letnich korzystali 
z akt głównie XIX-wiecznych do badań naukowych prowadzonych obec
nie na Suwalszczyźnie członkowie ekipy polskiej i szwedzkiej Komplek
sowej Ekspedycji Jaćwieskiej Białostockiego Tow. Naukowego. 

W aktach sądowych okresu międzywojennego przeprowadzono 
w 1962 r. kwerendę tematyczną dla Muzeum Ruchu Rewolucyjnego 
w Białymstoku. Sporządza się również rocznie kilkadziesiąt odpisów i wy
ciągów z akt głównie sądowych i b. leśnictw dla urzędów i osób prywat
nych. 

Popularyzację zasobów aktów archiwum stanowiła urządzona w 1958 r. 

w związku z „Tygodniem Archiwów" wystawa pt. „Suwalszczyzna w do
kumencie" i wygłaszane w 1963 r. odczyty w zakładach pracy i insty
tucjach o historii archiwów i ich roli dla badań przeszłości miast i .osiedli. 
W ramach prac popularnonaukowych wygłaszane są odczyty okolicz
nościowe i pogadanki w miejscowym radiowęźle, zbierane są dane biblio

graficzne o regionie, gromadzi się wycinki prasowe z „Gazety Białostoc
kiej" i dokonuje się inwentaryzacji prasy okresu międzywojennego znaj
dującej się jako załączniki w aktach sądowych. 

2. Muzeum Ziemi Suwc:iskiej 

T r  a d y c j e m u z e a 1 n e n a o b s z a r z e S u w a 1 s z c z y z n y; 

W okresie istnienia Rzeczypospolitej szlacheckiej nie istniały na obszarze 
Suwalszczyzny żadne zbiory muzealne lub kolekcje sztuki. Dopiero na 
początku XIX wieku L. M. Pac rozpoczął gromadzić dzieła sztuki w swoim 
pałacu wzniesionym w Dowspudzie14. Znajdowały się tam cenna kolekcja 
obrazów, rzeźby i militaria. Niestety zbiory te uległy rozproszeniu po 
powstaniu listopadowym. 

Dalsze próby tworzenia zbiorów muzealnych rozpoczęto już w mieście 
gubernianym w Suwałkach. W 1856 r. powstał „Gabinet Płodów Przyrody 

u Por. A. W ę d  z k: i, Kultura i nauka n� Suwal.S�źnie w XIX-stuleciu, po
mieszczony w niniejszym tomie. 

,.,. 
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i Zabytków Archeologicznych", którego zbiory zarządzeniem Gubernatora 
w 1872 roku przekazano do gimnazjum żeńskiego w Suwałkach i zdaje 
się w czasie pierwszej wojny światowej uległy one rozproszeniu15• 

W 1908 roku przystąpiono do tworzenia muzeum ziemi suwalskiej 
w oparciu o oddział suwalski Polskiego Tow. Krajoznawczego. Muzeum 
to mieściło się początkowo w lokalu suwalskiej szkoły handlowej .  Wybuch 
pierwszej wojny światowej spąwodowal ewakuację tych zbiorów do Rosji, · 
skąd wróciły po wojnie do Warszawy i umieszczone zostały na Zamku 
Królewskim. Jednocześnie w okresie międzywojennym zaczęto tworzyć 
TIO\ve zbiory muzealne, w oparciu o gimnazjum im. K. Brzostowskiego. 
Były to zbiory przeważnie archeologiczne oraz cenna biblioteka dot. Su
walszczyzny i druków guberni suwalskiej. Zbiory te zostały wywiezione 
do Królewca, gdzie zostały włączone do zasobów „Prussia-Museum" 
w Królewcu16, uległy one zniszczeniu w czasie oblężenia tego miasta przez 
Armię Radziecką. W ten sposób trzykrotny zryw społeczeństwa suwal
skiego został zniweczony i trzeba było rozpoczynać pracę od podstaw po 
zakończeniu drugiej wojny światowej. 

O r g a n  i z a c  j a m u  z e  u m p o  w o j  n i e. Inicjatywa organizacji 
muzeum w Suwałkach wyszła z dwu źródeł. Rozpoczął gromadzić zbiory 
2 zakresu geologii i mineralogii dla przyszłego muzeum miejscowy dzia
łacz turystyczno-krajoznawczy Antoni P a t  1 a, który udostępnił po
cząwszy od 1950 roku suwalskiemu społeczeństwu swe zbiory najpierw 
w mieszkaniu prywatnym, a potem na dwu wystawkach przez siebie urzą
dzonych w Liceum Ogólnokształcącym i Powiatowym Domu Kultury 
w Suwałkach. Jednocześnie w tym samym czasie, tzn. w 1955 r. rozpo
częła prace badawcze na Suwalszczyźnie ekspedycja naukowa Państwo
wego Muzeum Archeologicznego w Warszawie pod kierunkiem J. A n t o
n i e  w i c z  a, która już w 1956 r. urządziła w Suwałkach jednodniową 
konferencję sprawozdawczą z udziałem przedstawicieli Min. Kultury 
i Sztuki oraz władz wojewódzkich w Białymstoku i przedstawicieli Aka
demii Medycznej w tymże mieście17• Na konferencji tej wypowiedziano 
się za potrzebą utworzenia muzeum w Suwałkach i skierowania tam na 
stale do pracy archeologa. Jednocześnie Państwowe Muzeum Archeolo
giczne urządziło w Suwałkach pierwszą wystawę archeologiczną, która 
była eksponowana w Powiatowym Domu Kultury oraz zorganizowano 
wystawę polową na badanym stanowisku kurhanowym w Szwajcarii kolo 

15 A. W ę d z k i, Loc. cit. 
16 Por. O. K 1 e e m  a n, Die vorgeschichtliche Erforschung des Kreises Sudauen 

„Altpreussen", t. VI (1941), str. 56-64. 
17 D. J a  s k a n i s, Konferencja w spra.wie badań nad okresem rzymskim na 

Suwalszczyźnie „Wiadomości Archeologiczne", Ł XX.IV (1957), str. 154-156. Konfe
rencja ta znalazła także odbicie w prasie lokalnej. Pisał o niej J. J o  k a  w artykule 
pt.: Suwalszczyzna terenem badań naukowych, „Gazeta Suwalska" nr 17 (56) z dnia 
12. VIII.1956 r. 
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Suwałk'a. Sprawą organizacji muzeum w Suwałkach zajął się Komitet 
Powiatowy PZPR w osobie J. ,T o k  i, Miejska Rada Narodowa w osobie 
K. T o m  c z y  k a  oraz kierownictwo Wydziału Kultury w Powiatowej 
Radzie Narodowej w osobie J. T o  w a r  n i c k i  e j . W rezultacie tych 
starań przydzielono już w 1956 roku na potrzeby nowej placówki nauko
wo-kulturalnej dwie sale i pokój na pomieszczenie biurowe w gmachu 
b. Resursy Obywatelskiej przy ul. Kościuszki 81, które jednak opróżniono 
dla nowego użytkownika dopiero w połowie 1958 roku. 

W 1958 roku ekspedycja Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie urządza w nowym lokalu muzealnym w miesiącach letnich 
pierwszą stałą wystawę archeologiczną sprowadzając pierwsze meble 
muzealne z Białegostoku. Eksponaty muzealne stanov;,iły depozyty Pań
stwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wystawę tę łącznie 
z stałą wystawą zbiorów geologicznych otwiera we wrześniu 1958 r. A. Pa
tia, który od 1959 roku formalnie obejmuje etat i staje się kierownikiem 
Państwowego Muzeum w Suwałkach, gdyż dotąd funkcję tę pełnił spo• 
łecznie lub za niewielkim wynagrodzeniem Pow. Rady Narodowejll>. 
Opiekę naukową nad działalnością Muzeum óbjęło Muzeum Okręgowe 
w Białymstoku. 

Antoni Patla ofiarował też do zbiorów muzealnych poważny zespół 
fachowej literatury muzealnej z różnych dziedzin wiedzy, które znaj
dują się w zasięgu zainteresowań naukowych i oświatowych muzeum 
w Suwałkach, a także pewien zasób książek Muzeum otrzymało od pow
stałej w międzyczasie Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej. 

A k c  j a o ś  w i a t  o w a. 1 .  Wystawy czasowe. Wystawy czasowe 
stanowią podstawową formę działalności oświatowej Muzeum Ziemi Su
walskiej. Brak dostatecznego pomieszczenia uniemożliwiał dotychczas 
organizację wystaw stałych. Od września 1958 roku zorganizowano ogó
łem 12 wystaw cwsowych. Pierwszą wystawę o charakterze muzeal
nym przygotowali w jednej z sal członkowie ekspedycji wykopaliskowej 
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W drugiej sali 

wystawę geologiczną urządził jednocześnie kierownik Muzeum Antoni 
Patla. Wystawa archeologiczna czynna była od 3.IX.1958 do 31 .III.1961 r„ 
a geologiczna od 3.IX.1958 do 6.I.1960 r. Następnymi ekspozycjami były 
„Maria Konopnicka jakiej nie znamy" (8.Il.1960 - 31.III.1961) i „Wy
stawa Etnograficzna" (3.VI.1961 - 2.I.1962). 

Najwięcej wystaw zorganizowano \V ostatnich dwu latach. W 1962 r. 

Hi J. A n to n i e  w i c zs Wystawy archeologiczne na Suwalszczyźnie, „Wiado
mości Archeologiczne" t. XXIV (1957), str. 157. 

lit z. S o k o ł o w s k a, Działalność 1\-:Iuzeum w Białymstoku w latach 1949-1959„ 
„Rocznik Białostocki" t. I (1961), str. 387. 
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eksponowano \\')-stawy: „Piękno Ziemi Suwalskiej" (10.IL - 21.III.1962 r. 
i od 7.VI. - 14.IX.1962), „XX-lecie PPR" (27.IV. - 5.VI.1962), „MalaT"
stwo współczesne" (22.IX. - 6.X.1962), „XX-lecie PPR w twórczości 
białostockich plastyków" (16.X. - 28.X.1962), „Skarby światowej kul
tury ocalone przez ZSRR" (30.XL - 16.XII.1962). 

Od 23.XII.1962 r. do 20.IV.1963 r. czynna była w suwalskim muzeum 
„Wystawa Malarstwa Zycha Bujanowskiego", a od 21.V. - 17.X.1963 r. -
„J aćwieź w świetle wykopalisk". Obie te wystawy zostały zorganizowane 
przez Muzeum w Białymstoku. Następnie eksponowano prace miejsco
wych plastyków amatorów (22.X. - 12.XI.1963 r.) i „Grafikę Haliny 
Chrostowskiej" (18.XI. 27.XII.1963). Ta ostatnia wystawa została zorga
nizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie. 

D z i a ł a l n o ś ć p o p u l  a r  y z a t o r  s k a. Pomimo szczupłej ob
sady etatowej Muzeum Ziemi Suwalskiej prowadzi ożywioną pracę oświa
tową. Podstawową formą pracy oświatowej są odczyty wygłaszane w szko
łach, zakładach pracy, na terenie muzeum. Odczyty te były wygłaszane 
nie tylko w mieście Suwałkach, w ośrodkach wiejskich powiatu, ale 
i w innych miastach województwa. O popularności tej formy pracy oświa
towej świadczy f.akt, źe od 1959 r. do 1963 r. włącznie wygłoszono 176 od
czytów, których wysłuchało 1 9  108 osób. Tematyka jest dość różnorodna. 
Wygłaszane są prelekcje o życiu i twórczości M. Konopnickiej, historii 
miasteczek Suwalszczyzny i przeszłości tych ziem, o waloraćh turystycz
nych Suwalszczyzny, o problemach współczesnej sztuki. 

Drugą formą pracy oświatowej są organizowane wystawy czasowe. 
Dość różnorodna ich tematyka wzbudza znaczne zainteresowanie miejsco
wego społeczeństwa. O wpływie działalności muzeum na szerzenie kul
tury artystyczn�j i wiedzy o regionie suwalskim świadczy znaczna liczba 
zwiedzających. Frekwencja w omawianych latach kształtowała się na
stępująco: 

Rok I Zwiedzający� 
1958 H52 
1959 7 965 
1960 16 106 
1961 5 121 
1962 i 13 284 
1963 11 835 

Czyli w ciągu 6 lat muzeum zwiedziło łącznie 58 463 osób. W ciągu 
roku zwiedza muzeum do kilkaset wycieczek, są wśród nich; szczegól
nie w miesiącach letnich, wycieczki z całej Polski. Każda wycieczka jest 
oprowadzam>. po wystawie przez pracowników Muzeum. 
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Z b i o r y. Brak elementarnych warunków magazynowania ekspo
natów spowodował, że dotychczas Muzeum nie mogło przystąpić do gro
madzenia zbiorów na większą skalę. W początkowym okresie uzupeł
niano tylko kolekcję zbiorów geologicznych ofiarowanych dla Muzeum 
przez P. Antoniego Patlę. Według oceny specjalistów Muzeum Ziemi Su
walskiej ma niezwykle cenne i rzadkie · okazy koralowców i skał pocho
dzenia wulkanicznego. 

W 1963 r. Muzeum po raz pierwszy dokonało zakupu eksponatów, 
przeważnie z dziedziny etnografii (tkactwo, stroje). Dział artystyczny 
wzbogacił się także o 4 grafiki Haliny Chrostowskiej. Artystka ofiaro
wała dla Muzeum 3 swoje prace, a jedną zakupiono. 

Stan zbiorów Muzeum Ziemi Suwalskiej na dzień 31.XII.1963 r. przed
stawia się następująco: 

Sztuka 51 eksponatów 
Archeologia 78 " 
Etnografia 54 " 
Historia 10  " 
Geologia i mineralogia 795 " 
Biblioteka 739 pozycji 

D z i a ł a l n o ś ć  n a u k o w o - b a d a w c z a. W początkowym okre
sie istnienia Muzeum działalność badawcza ograniczała się do czasowych 
penetracji terenowych prowadzonych przez kierownika Muzeum A. Patlę. 
Z chwilą upaństwowienia Muzeum Ziemi Suwalskiej włącza się. do badań 
naukowych prowadzonych przez Ekspedycję Jaćwieską. Muzeum finan
sowało np. badania cmentarzyska kurhanowego z okresu rzymskiego 
w miejscowości Bilwinowo, pow. Suwałki„. Badania te prowadził 
mgr M. Kaczyński, asystent Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie. Także Muzeum współuczestniczyło finansowo w badaniach 
archeologicznych prowadzonych przez Kompleksową Ekspedycję Jać
wieską w miejscowościach Szwajcaria i Osinki, pomagając corocznie 
w organ,izacji wykopalisk w terenie oraz sporządzając plan tachy
metryczny grodziska w Osinkach dla celów naukowych. 

W 1962 r. naukowcy, a mianowicie dr J. W i ś  n i e  w s k i, 
dr A. W ę d z k i  i mgr S. F r  e 1 e k z ramienia Kompleksowej Ekspe
dycji Jaćwieskiej i finansowej Muzeum prowadzili badania historyczne 
dotyczące przeszłości Suwalszczyzny, a dr T. Z d a n c e w i c z  zbierał 
materiały językoznawcze i gwarowe ludności polskiej w powiecie su
walskim do przyszłej monografii Suwalszczyzny. Kierownik Muzeum 
wspólni<> z kierownikiem Archiwum opracował w 1963 r. historię prasy 

20 M. J{ a c  z y ń s k i, Cmentarzysko kurhanowe z V-VI wieku w miejscowo ... 
ści Bilwinowo, pOw. Suwałki . .Rocznik Białostocki.,.� t. II (1961), str. 199'-274. 



584 I. i Z. FILIPOWICZOWIE 

suwalskiej okresu międzywojennego oraz brał udział w pracach redak
cyjnych niniejszego tomu, zapoczątkował także organizację archiwum 
muzealnego. 

P e r s  p e k t y  w y  r o  z w o j  o w e. Podstawową bazę umożliwiającą 
rozwój Muzeum Ziemi Suwalskiej stanowią prowadzone na Suwalszczyź
nie od kilku lat badania Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej Białostoc
kiego Towarzystwa Naukowego, która będzie udzielać pomocy naukowej 
i eksponatowej wystawom czasowym Muzeum. Rozgłos za granicą, jaką 
cieszą się wykopaliska suwalskie, zmusza Muzeum do prezentowania tej 
kategorii eksponatów na stałej wystawie muzealnej w placówce suwal
skiej". 

W 1964 r. Muzeum uzyskało dwie nowe sale wystawowe, umożliwi to 
zorganizowanie stałej wystawy podsumowującej wyniki tych badań. Mu
zeum zwróci także uwagę w najbliższych latach na badania etnograficzne 
i gromadzenie zbiorów z dziedziny sztuki ludowej, strojów, tkactwa i kul
tury rolnej wsi suwalskiej. Zebrane eksponaty pozwolą na organizację 
stałej wystawy etnograficznej. 

Istnieje koncepcja przekazania na potrzeby Muzeum domu, w którym 
urodziła się Maria Konopnicka. Gdyby koncepcja doszła do skutku, adap
tacja tego domu na potrzeby Muzeum rozwiązałaby dotychczasowe kło
poty lokalowe i pozwoliłaby na otwarcie działu historycznego poświęco
nego Marii Konopnickiej i dziejom jej twórczości. W ten sposób Muzeum 
w Suwałkach posiadałoby dwa lokale niezależne od siebie, jeden poświę
cony przeszłości jaćwieskiej ziemi suwalskiej oraz kulturze materialnej 
ludu regionu suwalskiego - i drugi poświęcony Marii Konopnickiej, 
wyeksponowaniu na jej tle przeszłości Suwałk w XIX wieku oraz roli 
tego miasta w tym okresie dla całej Suwalszczyzny. 

K P A T K O E  C O l\ E P :lK A H J1 E 

He3aBMCJ1MO OT npe:anrn:x 'l'pa,n;mi;IDł BTopol'ł rroJIOBJmbI _ XIX B. CyBaJIKcKJrl.i rro
BeTGBbrli apXl1B 6brJI BHOBh opraHM30BCUI B 1955 r. OH o6HvrMaeT CBoeti ,n;eR'I'eJih
HOCThlO rroBen,1: AyrycTOB, CYBa.rrKvr, CetłHhI 11 ,Il;oM5poBa l1 cocTOMT Y.13 cJie,n;yro-

21 Wyrazem tych zainteresowań nauki światowej wykopaliskami suwalskimi są 
publikacje J. A n t o n i e w i c z a  w jęz. obcych, a mianowicie: K'archieołogiczesko
mu -izuczeni]l,l driewniego nasielenija Pribałtiki, „Izwiestija Akademii Nauk Eston
skoj SSR" t. VI (1957), str. 166 i nast. T e  n ż e  The Mysterious Sudavian People 
„Archaeology" vol. XI, New York 1958, str. 158-161, T e  n ż e  Neue Forschungen 
il ber Sudauenproblem in Polen „Archaeologia Polona", vol. IV (1961), str. 315-330 
oraz osobna publikacja tegoż_ pt.: The S-Udovians, Białystok 1962, str. 3-17 + 24 tabl 

Ostatnie syntetyczne sformułowanie w jęz. polskim odnośnie osadnictwa _jać
wieskiego w pow. suwalskim oprócz pracy J. Antoniewicza zawartej w tym tomie 
zawiera opracowanie J. J a  s k a  n i s  a pt.: Z problematyki dotychczasowych ba
dań archeologicznych nad Jaćwieżą w I tys. n.e. na obszarze górnego dorzecza Czar
nej Hańczy, „Acta Baltico-Slavica" t. I (1964), str. 49-63. 
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m;11x rpynn aKTOB: 1. AKThI Be,n;oMCTBa rpalK,J:\:aHCKOro COCTOHHJ1SI. 2. Cyp;eóHbre 

aKThI MeJK,Il;YBOeHHOro rrep110,n;a ,11 a,n;Ml1H11C'rpaTimHbie aKThI nep110.1I.'.ł ,n;aap;qaTl1Jie'IIHH 

IIoJihCKOH Hapo,n;Hoff Pecrry6JI11irn:. 

My3eH CYBaJIKCKOH 3eMJil1 TOJKe B03HHK IIOCJie BO:tł:Hhl 11 OH CBH3aH CB011MH 

Tpap;Kq11HMH c yc11JIJ.mMH CYBaJIKcKoro o6m;-ecTBa 113 nep110,n;a pa3p;eJIOB IIOJihIIIl1, 

Korp;a B CYBaJIKaX B03HHKaJI11 My3ei1:Hhie K0JlJieKql1H, -eo6npaeMbie CIIOHTaHHO, KaK 

3,n;opOBhill petjJJieKc noJI.HKOB rrpoTHB pycc11cPmraq1111. KpoMe BpeMeHHhIX BhICTaBOK 

c pa3HOpOp;HOH KYJihTYPHOH H o6m;ecTBeHHO-IIOJil1TH"łecKOH TeMaTl1KOH KOJIJieKIJ;HJ1 
CYBaJIKCKoro My3eH HaJiaJKeHhI Ha apxeoJiorwreceyro 3KCII03ffiłJ1!0, ApxeoJior11·-re

cKan 3KCII03IDJ;HH ·HMeeT caoeH qeJihlO npep;CTaBaTh pe:JyJibTaThI MeCTHbIX HCCJiep;o

BaHmi KoMrr.JiexcHoił .ffTBHJKCKOH 3Kcnep;ffqHH BeJiocToKcKoro Hayq:Horo 06m;ecTBa. 

KpoMe rrpep;cTaBJieHHH pe3yJih'l'aToB Tpy,n;oB HTBHJKCKoH 3Kcnep;:Hqłm CYBaJIK

cK:IDł. My3ef1: BKJI10qaeT-CJ1 BO Bee HayąHO-HCCJiep;oaaTeJihCK11e paÓOThI, Be,n;eHHhI€ 

B CyBaJibIIJ;*He B -06JiaCTH JfCTOPHH, R3hIKOB-e,D;eHJ1H, 3THOrpactnrn: ·H HCTOPHH 11CKyc

CTBa, a Ta:Kxe oo6Hpaer ,n;JIH Hayq:ao,..,n;r0KYMeBTaqi110HHOro apxHBa pa3JIK'łHbre p;aH

Hhle, Kaca10�ecH KYJihTYJ>hl, MCKYCCTBa -H IIp:HpO,D;hI CYBaJIKCK-O-AyrycT-OBCKOro ITu-
03epbH. 

S U M M A R Y  

The Archives in Suwałki which had existed since the latter part of the 19th 

century were set up anew in 1955. They collect the documents concerning the di

stricts of Augustów, Suwałki, Sejny and Dąbrowa and contain the following sec

tions: (1) 19th-century registers and (2) lega! documents from the interwar period 

and administrative files from the postwar years. All the documents are made avail

able when necessary for scholarly or officia! purposes. 

The Museum of the Suwałki Region was also founded after the Second World 

War and its traditions date back to the period of Partitions when the Poles from 

the region began to collect objects of historical value thus expressing their desire 

to pteserve the native culture the development of which was suppressed by the 

Russians. At the Museum are prepared temporary exhibitions presenting various 

sections of cultural and socio-political life and much attention is paid to an archeo

logical exposition which is planned to show the results of the field research con

ducted by the Jaćwieź Expedition of the Białystok Scientific Society. 

Apart from the expositions the Museum in Suwałki is also active in all the 

research projects carried on in the region in history, linguistics, etnography and hi

story of arts and in its archives it collects various scientific data referring to cul

ture, art and natura! features of the Suwałki and Augustów Lake District. 
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ROZWÓ,T OŚWIATY W POWIECIE SUWALSKIM 
W OKRESIE 20-LECIA POLSKI LUDOWEJ* 

PasBH'I'Y!e npocs-ew;emtSJ u CysaJJKCKOM noaeTe n rrepYro.u; 20-JieTJ.W 
IloJibcx:o:e:ł Hapo)l;a:o:ta: Pecrry6JIHKM 

The Development of Education in the Suwałki District during 
the Twenty Years of People's Poland 

I. Szkolnictwo podstawowe 

1 .  O k r e s  m i ę d z y w o j e n n y. Pod względem rozwoju oświaty 
powiat suwalski' należał w okresie międzywojennym do szczególnie za
niedbanych. Według stanu z 1 9 37/38 r. szkół powszechnych było: 

" 
I stopnia o 1 nauczycielu 99 z liczbą dzieci szkolnych 7 677 
I " o 2 " 26 " " " 3 537 

II " o 3 " 1 1  „ " " 2 064 
II " o 4 " 2 " " " 581 

III „ na wsi 5 " " " 1 632 
III " w mieście 5 " " " 3 782 

„„---··------· „ __________ ---------·----

R a z e m  148 szkół z liczbą dzieci szkolnych 1 9  273 

Zaledwie 10 szkół w powiecie, do których uczęszczało 28"/• dzieci, rea
lizowało pełny program szkoły siedmioklasowej, 35 szkół drugiego stop
nia realizowało w ciągu siedmiu lat program 6 klas, a przeważająca licz
ba szkół I stopnia - też w ciągu 7 lat - pogłębiony i rozszerzony pro
gram czterech klas. Podział szkół na stopnie organizacyjne i brak ujedno
liconych programów nauczania hamowały postęp oświaty. Dla przeważa
jącej części młodzieży edukacja kończyła się na zdobyciu 4--5 klas szkoły 
powszechnej>. 

• Autorzy artykułu składają podziękowanie za cenne informacje pracownikom 
Wydziału Oświaty Prezydium PRN, kierownikov.i Szkoły Podsta\'\.�owej nr 2, Edwar
dowi M e r  e c k  i e m  u i dyrektorom szkół średnich powiatu suwalskiego. 

1 Powiat suwalski w okresie międzywojennym i po ,:i;yzwoleniu do 1956 r. obej� 
mował także teren obecnego powiatu Sejny. 

2 W. K r u s z e w s k i, „Suwalszczyzna. jej troski i nadzieje na przyszłość oraz 
znaczenie tej ziemi dla państwa polskiego". Praca powielona, _Suwałki 1938. 

[587] 
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Wprost katastrofalna była sytuacja lokalow.a. Wszystkie te wspomnia
ne szkoły o 281 izbach lekcyjnych miały tylko 86 izb własnych, wybudo
wanych dla celów szkolnych3• Słabe było zaopatrzenie w pomoce nauko
we, wiele szkół nie miało w ogóle bibliotek. To krótkie przypomnienie za
kończymy cytatem z przewodnika „Pojezierze Augustowsko-Suwałskie"4 
,,. . .  ogólnie biorąc stan szkolnictwa na pojezierzu przedstawia się kata
strofalnie dzięki przeludnieniu dziatwy w klasach. Są takie anomalie,_ 
gdzie jeden nauczyciel uczy około 150 dzieci. Wpływa to bezwarunkowo 
wybitnie na obniżenie poziomu nauczania, przynosząc niepomyślne wy
niki". 

2. O r g a n i z a c j a  s z k  o 1 n i c t w a  p o  w y  z w o 1 e n  i u. W cza
sie ostatniej wojny powiat suwalski wstał włączony do III Rzeszy. 
Wszystkie szkoły polskie zostały zamknięte. Większość nauczycieli, prze
ważnie mężczyzn, wywieziono do obozów koncentracyjnych. Pozostali 
brali na ogół udział w ruchu oporu i organizowaniu tajnego nauczania. 
Straty wojenne w dziedzinie szkolnictwa były szczególnie ciężkie. W obo
zach koncentracyjnxch, w więzieniach hitlerowskich i na frontach II woj
ny światowej zginę/b około 100 nauczycieli. Sześć budynków szkolnych, 
a mianowicie w Macharcach, Gibach, Becejłach, Jeleniewie, Zubrynku 
i Starym Folwarku legio w gruzach. Częściowo zniszczonych było 11, m. 
in. w Bakałarzewie, Sidorach, Berznikach i Oklinach. Wszystkie inne lo
kale szkolne wymagały mniejszego lub większego remontu. Brak było 
sprzętu i pomocy naukowych. Nieliczne i słabo zaopatrzone biblioteki 
szkolne uległy w czasie wojny prawie całkowitemu zniszczeniu. 

W takiej to tragicznej sytuacji organizowało się szkolnictwo. Wyzwo
lenie powiatu suwalskiego przez Armię Radziecką nastąpiło latem i jesie
nią 1944 r. Na wyzwolonych terenach nauczyciele, którzy przetrwali woj
nę i okupację hitlerowską, przystąpili do uruchamiania szkół. Z pomocą 
przyszły im organizujące się początkowo w Sejnach, a później przeniesio
ne do Suwałk władze szkolne. Pierwszym inspektorem był Mieczysław 
G n i a z d o w s k i, a długoletnim podinspektorem - Edward M e r e c
k i. Pomimo trudności z wynajęciem w zniszczonych wojną wsiach izb 
lekcyjnych, mimo braku podstawowego sprzętu i pomocy naukowych roz
wój sieci szkolnej postępował niezwykle szybko. „Istnienie szkoły na wsi 
w tych trudnych czasach - wspomina b. inspektor Merccki - uzależnio
ne było od ludności. Ludność musiała w pierwszym okresie ·po wyzwole
niu przeprowadzić sama najniezbędniejsze remonty w mniej zniszczonych 
budynkach szkolnych lub zapewnić izby w domach mieszkalnych na po
trzeby szkół, a także wziąć na siebie obowiązek dostarczania produktów 

a Tamże. 
4 „Pojezierze Augustowsko-Suwalskie">, przewodnik turystyczno-letniskowy, 

Augustów 1937. 



ROZWO.r O$WIA TY 589 

żywnościowych dla nauczyciela, bo o wynagrodzeniu za pracę wówczas 
jeszcze nie było mowy." 

Dzięki jednak ofiarności nauczycielstwa, społeczeństwa i administra
cji szkolnej 1 5.IV.1945 r. organizacja szkolnictwa przedstawiała się na
stępująco': 

Szkoły o na� Liczba Liczba ! Czynnych 
uczycielach szkół : ucz::iów nauczycieli 

1 87 5388 87 
2 3 521 6 
3 4 644 12 
4 1 228 4 

5 i więcej a 4312 79 

Razem 103 11093 188 

Liczba 103 czynnych szkół świadczy o olbrzymim wysiłku, jakiego do
konała w tak krótkim czasie organizująca się władza ludowa i społeczń
stwo. W ciągu kilku miesięcy, które minęły od wyzwolenia, udało się ob
jąć nauczaniem 75% dzieci w wieku szkolnym. Aby zlikwidować skutki 
wojny, zaczęto organizować w szkołach dla dzieci opóźnionych w nauce 
oddzielne klasy i tak zwane ciągi skrócone. Ciągi skrócone były to oddzia
ły, w których z młodzieżą starszą realizowano w Ćiągu jednego roku pro
gram dwóch klas. Starano się także chociiłż w minimalnym stopniu za
opatrzyć szkoły w podstawowe pomoce naukowe. W 1 945 r. Inspektorat 
Szkolny ogłosił przetarg na wykonanie liczydeł, cyrkli, linii i ekierek6• 
W miejscowej drukarni przedrukowano tekst elementarza w ok, 1000 
egzemplarzy. Bibliotekę przekazaną przez Starostwo, a składającą się 
z 400 tomów, podzielono na 20 kompletów ruchomych i wysłano w teren•. 
Charakterystyczne, że pomimo wielu obiektywnych trudności oraz dużej 
liczby niekwalifikowanych nauczycieli wyniki nauczania w tych pierw
szych Jatach były dobre. 

Największą trudnością, z jaką borykały się władze administracyjne, 
był brak nauczycieli. Trudna sytuacja materialna, grasowanie band 
i przenoszenie się nauczycieli na Ziemie Odzyskane powodowały ciągłą 
płynność kadr, szczególnie na wsi. Istniały początkowo takie sytuacje, że 
jeden nauczyciel uczył aż 150 dzieci. W stu jedenastu szkołach, czynnych 
na zakończenie roku szkolnego 1944/45, pracowało ogółem 218 nauczycieli, 

s Ewidencja organizacji szkolnictwa powszechnego i ruchu służbowego nauczy
cieli w okresie przejściowym. Stan z 15.IV.1945 r. Archiwum Wydziału Oś�'ia.ty. 

li Protokoł z konferencji pracowników Inspektoriatu Szkolnego z 31.111.1945 r. 
Księga Protokołów nr 1 - Archiwum Wydziału Oświaty. 

1 Tamże. 
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z tego 88 niewykwalifikowanych'. Niewykwalifikowani byli to w owym 
czasie nie tylko nauczyciele bez przygotowania pedagogicznego, ale prze
ważnie bez ukończenia szkoły średniej, a często mający tylko wykształce
nie podstawowe. Mimo jednak obniżenia wymagań w zakresie wykształ
cenia w niektórych wypadkach do 7 klas - nauczycieli ciągle było za ma
ło. Hamowało to organizację nowych szkól i uniemożliwiało podnoszenie 
stopnia organizacyjnego już istniejących. Zadania były jednak coraz trud
niejsze. Władza ludowa postanowiła już w 1945 r. zmienić całkowicie 
ustrój szkolny. Zniesiony został podział szkól podstawowych na stopnie, 
ujednolicono programy szkolne. Zmiany te zagwarantowały młodzieży 
swobodne przechodzenie ze sz.kól niżej zorganizowanych do szkól wyżej 
zorganizowanych, likwidowały tak zwane ślepe uliczki, umożliwiały jed
nakowy start młodzieży miejskiej i wiejskiej. Powoli zaczęto realizować 
w praktyce zasadę powszechności nauczania. Rzucono przepiękne, ale 
niezwykle wówczas trudne do wykonania hasło: „Ani jednego dziecka 
w wieku szkolnym poza murami szkoły''. 

W tej sytuacji Inspektorat Szkolny zwracał szczególną uwagę na wer
bunek nowych nauczycieli. W czerwcu 1945 r. zorganizowano w Suwał
kach pierwszy Państwowy Wstępny Sześciomiesięczny kurs dla kandy
datów na nauczycieli. Na kursie było 44 uczestników, w tym 30 z wy
kształceniem podstawowym•. Po 6 miesiącach ukończyło kurs 38 osób. 
W powiecie suwalskim zatrudniono 36, co umożliwiło podniesienie stopnia 
organizacyjnego w niektórych szkołach i organizację nowych punktów 
nauczania'"· W 1946 r. zaczęto stosować już zasadę, że do szkoły o 120 
dzieciach dodawano drugą silę nauczycielską, a w miarę polepszania się 
sytuacji kadrowej - do szkól. o 80 uczniach. Starano się, aby nauczyciele 
kwalifikowani znajdowali się we wszystkich rejonach powiatu i mogli słu
żyć praktyczną pomocą nauczycielom nie mającym doświadczenia peda
gogicznego. Podniesiono w tym czasie wymagania w stosunku do kandy
datów na nauczycieli. Żądano jako minimum malej matury i ukończenia 
wstępnego sześciomiesięcznego kursu pedagogicznego. 

W 1946 r. przystąpiono do podnoszenia kwalifikacji czynnych nauczy
cieli. W tym celu w Suwałkach utworzono Rejonową Komisję Kształcec 
nia Nauczycieli. W 1947 r. na 123 niewykwalifikowanych czynnych na
uczycieli dokształcało się już 89. Nie doksrtałcalo się tylko 34, którzy trak
towali zawód nauczycielski jako przejściowy11• Warto zaznaczyć, że wielu 

8 Wykaz powiatowy szkół powszechnych w roku szkolnym 1945/46. Arkusz I. 
Rubryka: Wiadomości z końca roku szkolnego 1944/45. Archiwum Wydziału 
Oświaty. 

9 Wykaz kursów dla kandydatów _na nauczycieli szkół powszechnych według 
stanu z dnia l.VIIl.1945 r. Archiwum Wydziału Oświaty. 

10 Protokoł z konferencji pracowników Inspektoratu Szkolnego z 7.XI.I.1945 r. 
Archiwum Wydziału Oświaty. 

11 Wzór nr 6 - NB.uczyciele szkół pOwszechny'ch według kwalifikacji, stan 
z dnia 1.11.1947 r. Archiwum Wydziału Oświaty. 
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z tych nauczycieli, którzy uzupełniali w owym czasie wykształcenie śred
nie i zdobywali kwalifikacje pedagogiczne, jest dzisiaj cenionymi wycho
wawcami i ma wykształcenie wyższe. 

Drugim poważnym probl emem, z którym borykała się administracja 
szkolna, była sprawa izb lekcyjnych. Szkolnictwo suwalskie w pierwszym 
okresie po wyzwoleniu dysponowało zaledwie 20 budynkami szkolnymi 
sprzed 1939 r. Sytuacja uległa poprawie, kiedy miejscowe władze adlni
nistracyjne przekazały na potrzeby szkół 26 budynków, opuszczonych 
przeważnie przez Volksdeutschów. Według stanu na dzień 1 grudnia 
1945 r. z 234 izb lekcyjnych 131 mieściło się w budynkach własnychlll. Po
zornie sytuacja była niezła, bo izby w budynkach własnych stanowiły 
57"/o. Trzeba jednak pamiętać, że budynki własne były to w większości 
budynki mieszkalne, nie przystosowane do potrzeb szkoły. Faktem jest 
jednak, że umożliwiły one organizację nowych szkół. 

W pierwszych latach powojennych główny wysiłek skoncentrowano 
na odbudowie i budowie szkół oraz na przeprowadzaniu koniecznych re
montów. Do grudnia 1947 r. wyremontowano 1B budynków i zbudowano 
8 nowych1•. Nowe budynki zostały wzniesione czynem społecznym miesz
kańców wsi. Pobudowano m. in. wtedy szkoły w Dębszczyźnie, Motulach 
Starych, Podłowociach, Jeglińcu i Witówce. W następnych latach odbu
dowano szkoły w Berznikach, Sobolewie, Nowej Wsi, Sidorach, Żubrynku 
i Bakałarzewie. Budynek szkolny w Gibach został w zasadzie zbudowany 
od podstaw, a w Kuriankach usunięto zniszczenia i dokończono budowy 
rozpoczętej przed 1939 r. Osiągnięcia te umożliwiły otwarcie do czerwca 
1947 r. 1 6  nowych szkół i podniesienie stopnia organizacyjnego w 19 szko
łach już istniejących14. Takimi właśnie wynikami kończy się pierwszy 
i najtrudniejszy okres szkolnictwa :w powiecie suwalskim. 

3. O s i ą g n i ę c i a  s z k o l n i c t w a p o d s t  a w o  w e  g o  i a k t u
a l n e  p r o b l e m y  r o z w o j o w e. O ile okres do 1950 r. można na
zwać okresem odbudowy szkolnictwa po zniszczeniach wojennych, to już 
w następnych latach dzięki zwiększającej się stale kadrze kwalifikowa
nych nauczycieli, przeważnie absolwentów liceów pedagogicznych i liceów 
ogólnokształcących ze specjalnością pedagogiczną, dzięki budowaniu no
wych gmachów szkolnych i przeznaczeniu poważnych środków finanso
wych na sprzęt i pomoce naukowe - nastąpił szybki rozwój szkolnictwa. 
Mówi o tym poniższa tabela's. 

a Wykaz powiatowy _szkół powszechnych w roku s_zkolnym 1945/46. Arkusz Il. 
Archiwum Wydziału Oświaty . .  

t;i Dane . liczOO\Ve dotyczące szkolnictwa powszechnego powiatu suwalskiego na 
dzień 1.XII.1947 r. Archiwum Wydziału Oświaty. 

14 E'\:viQencj a organizacji szkolnictwa i '  ruchu służbowego nauczycieli według 
_stanu na dzień l."\'l.19417 r, Archiwum _Wydziału _ Oświiłty. 

i5- Tabelę opracowano na podstawie: Ewidencja organizacji szkolnictwa pow
szechnego i ruchu służbowego nauczycieli w okresie przejściowym. Stan z dnia 
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Liczba szkół Liczba uczniów I Liczba nauczycieli 
Szkoły 

0 nauczycielach ! 1945 ! 1947 l_1_9_5_s __ 1_0_15_ 194.7 1955 i 1945 1 1947 1 1955 

, 87 i -;:;-11;_4_5_, __ 5_38_8_ 4859 _1099 �i-�_:_J_�_ 1 

_
__ 2 ___ ·===3 =-1_9_1_2_1 _ __ 5

_
2_1_ 1875 1180 6 �i� 

3 4 2 16 644. 376 953 12 6 48 
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2
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8_, ___ 
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_

_
__ -33=6�8�-11=·==4=1 20 . � 

__ 43_1_2 _ __ 40_4_s _
_
_ 3_a_o_4

_
J 79 102 1 1 1 o 5 i więcej I 8 9 12 

Razem r�1� � 11903 12544 10404 ri;- 248 402 

Oprócz zwiększenia się ilości punktów nauczania zdecydowanie przy
było nam szkół wyżej zorganizowanych. W porównaniu z 1945 r. i 1947 r. 
zmniejszyła się znacznie liczba szkół o jednym nauczycielu, a szkół reali
zujących program pełnej szkoły siedmioklasowej zwiększyła się z 1 6  
w 1947 r. do 63 w 1955 r. 

Od 1 stycznia 1956 r. utworzony został z części terytorium powiatu 
suwalskiego nowy powiat sejneński. Do powiatu sejneńskiego włączono 
40 szkół podstawowych z liczbą dzieci 2503. Obecnie stan szkolnictwa pod 
względem organizacyjnym w porównaniu z 1956 r. przedstawia się nastę
pującoI6; 

I Nauczycieli Szkoły Liczba s7.kół Liczba uczniów 
czynnych o nauczy-

1956 I 1958 I I cielach 1963 1963 1956 1963 

� 
-

l 33 38 814 33 38 ---
2 16 3 752 32 6 

3 10 I 19 6?1 30 51 
I 

4 --;,-1 36 2450 3064 HIS 144 

5 i więcej 10 16 3264 6335 94 162 

Razem 96 112 I 7901 12237 297 407 

15.IV.1945 r. i stan z dnia l.Vl.1947 r. i wykaz szkół podstawowych czynnych 
w roku szkolnym 1955/56 według stanu z dnia 20.IX.1955 r. Archiwum Wydziału 
Oświaty. 

11 Tabelę opracowano na podstawie: Wykazu powiatowego szkół podstawowych 
czynnych w roku szkolnym 1955/56, wyłączając szkoły przekazane do pow. Sejny 
i Sprawozdania z zatwierdzonych projektów organizacyjnych na rok 1963/64. Archi
wum Oświaty. 



Ryc. 1. S u w a ł k i. Szkoła Tysiąclecia w Suwałkach. 

Ryc. 2. S t a r y  F o  1 w a r  k, pow. Suwałki. Szkoła Tysiąclecia w Starym Fol
warku. 

38 
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Z tabeli wynika, że w roku szkolnym 1963/64 jest w powiecie suwal

skhn 7 razy więcej szkół siedmioklasowych, niż było w 1937/38 na obsza

rze znacznie większym, bo obejmującym także i dzisiejszy powiat sejneń
ski. Do szkół tych uczęszcza 91 % dzieci w wieku szkolnym . Władza ludo
wa stworzyła więc m.łodzieży najodleglejszych wsi praktyczną możliwość 

ukończenia pełnej szkoły podstawowej. Sieć szkolna jest dostosowana do 
potrzeb i charakteru terenu. Ze względu jednak na wybitnie kolonijną 

zabudowę wsi suwalskich w bieżącym roku szkolnym 157 dzieci, przeważ
nie z oddalonych od osiedli domów, znajduje się poza siecią szkolną, tzn. 
że odległość do szkoły czteroklasowej przekracza 3 km, a do szkół wyżej 

zorganizowanych 4 km. Aby zapewnić realizację obowiązku szkolnego 
i ewentualne wynajęcie stancji dzieciom, których rodzice znajdują się 

w trudniejszej sytuacji materialnej, przyznawane są stypendia do wyso

kości 260 zł miesięcznie. W roku bieżącym stypendia otrzymuje 25 dzieci. 
Przeciętnie wydaje się dotychczas w stosunku rocznym na ten c'el pohad 
20 tysięcy zł. Dzięki tej pomocy państwa obowiązek szkolny jest w zasa

dzie w pełni realizowany, zaledwie bowiem 0,0001 •;, dzieci w wieku szkol

nym nie uczęszcza do szkół bez uzasadnionych przyczyn. 
W ostatnich latach polepszyła się znacznie sytuacja lokalowa szkół. Od 

1952 r. wybudowano z funduszów państwowych i Społecznego Funduszu 

Budowy Szkół 15 nowych budynków szkolnych o 101 izbach lekcyjnych 

i specjalnych. Koszt ich budowy wyniósł 33.260 tys. zł. Piękne i nowocze

sne szkoły w Rutce-Tartak, Starym Folwarku i Suwałkach nr 4 stanowią 
pomniki 1 OOO-lecia Państwa Polskiego. Hasło partii i rządu: 1 OOO szkół na 

1000-lecie znalazło żywy oddźwięk w społeczeństwie suwalskim. Od 

dwóch lat plany zbiórki na SFBS są wykonywane przed terminem. Miesz
kańcy powiatu wpłacili dotychczas na konto Społecznego Funduszu Budo

wy Szkół 9230 tys. zł. W omawianym okresie ludność zbudowała także 

czynem społecznym szkoły w Pieckach i Błaskowiźnie. Do 1966 r. zbudo

wane zostaną z funduszów państwowych nowe szkoły w Czarnem, Re
mienkiniu, Smolnikach i w Suwałkach o łącznej ilości 26 izb lekcyjnych. 

Rozwój budownictwa szkolnego w 20-leciu spowodował, że ilość izb w bu

dynkach własnych w porównaniu z rokiem 1937/38 wzrosła o 2,3 razy. 

Realizując hasło „szkoła bliżej życia" uwzględniono konieczność prze

kazania uczniom podstawowych wiadomości dotyczących współczesnej 

techniki produkcyjnej i umożliwienie zdobycia w szkole niezbędnych 

umiejętności praktycznych w tym zakresie. W tym celu wyposażono szko-

. ły w pomoce naukowe. Wszystkie szkoły siedmioklasowe są zaopatrzone 

w takie pomoce, jak mikroskopy, akwańa, szkielety zwierząt, maszyny 

elektrostatyczne, wagi laboratoryjne, modele prądnic i silników oraz od

czynniki chemiczne. Przy ich użyciu można zademonstrować wszystkie 

ćwiczenia przewidziane programem. Od roku 1957 do 1963 włącznie wy-
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.· 

Ryc. 3. R u t k a  - T a r t  a k, pow. Suwałki. Szkoła podstawowa wybueowana po 
wojnie. 

Ryc. 4. B e c e  j ł y, pow. Suwałki. Szkoła podstawowa wybudowana po wojnie. 

dano na sprzęt i pomoce naukowe 3531 tys. zł, z tego w ciągu ostatnich 
dwóch lat - 1617 tys. zł17• Te stosunkowo duże nakłady finansowe po
zwoliły na zorganizowanie 30 pracowni ręcznych i 33 pracowni fizycz-

n Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za lata 1957-1963. (Teczki: Spra
wozdanie finansowe za lata 1957-1963. Kancelaria Wydz. Ośw.). 

38• 
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nych, chemicznych, biologicznych i geografic'!'nych. Każda szkoła ma tak
że· dobrze zaopatrzoną bibliotekę. 

Administracja szkolna szczególnie zwraca uwagę na podwyższanie 
kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Sytuacja pod tym względem stale 
się polepsza'�· 

Nauczyciele 
Rok 

Ogółem 
ze stud ami Studiujący 

1956/57 323 6 27 

19'9/60 25 36 

1963/64 I 68 65 

Podnoszenie kwalifikacj i  nauczycieli uczących w szkołach jest jednym 
z głównych warunków wprowadzenia w życie reformy szkolnej, uchwalo
nej 15.VII.1961 r. przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Refor
ma zakłada przedłużenie nauki w szkołach podstawowych o rok, a także 
gruntowną zmianę treści oraz metod nauczania i wychowania. Od roku 
1962/63 realizuje się już stopniowo, począwszy od klas niższych, program 
nauczania szkoły ośmioletniej. 

\V powiecie suwalskim opracowano w 1962 r. projekt nowej sieci 
szkolnej. Projekt ten został zatwierdzony uchwalą Prezydium Powiato
wej Rady Narodowej i uchwałami większości rad gromadzkich. Według 
projektu, który do 1966 r. może ulec jeszcze pewnym zmianom, ·  organiza
cja szkolnictwa w 1966/67 r. będzie przedstawiała się następująco19: 

- s��J;'l uczba:Z �aj�sząl Ucznio- 1 :r:iauczy�
-

��uczycięla
.
ch j szkół I klasą .. wie . ciele ---=-----� IV J_sss i-ss_ 

2 1 • IV I 43 ! 2. 
------- ·- --1- --� --- · --

3 1 · vm 60 a 

4 i więcej 69 

106 
---------�-

vm 11696 ' 404 

---1-� 1 --4-44-

1ll Sprawozdanie obrazujące działalność Inspektoratu Oświaty za okres od 
1957-1960. Sprawozdanie z ruchu służbowego i stanu nauczycieli szkolnictwa pod
stawowego na dzień LX.1963 r. (Teczka : Sprav.-y statystyczne ruchu służbowego. 
Kancelaria Wydziału Oświaty), 

· 

19 Zestawienie z dnia 10.V.1962 r. (Teczka: SieC szkolna 1961-66. Kancelaria 
Wydziału Oświaty). 

· 
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W zasadzie sieć szkół ·ośmioklasowych z małymi wyjątkami pokryje 
się z siecią szkół siedmioklasowych. W szkołach ośmioklasowych uczyć się 
będzie 92% ogólnej ilości dzieci w wieku obowiązku szkolnego. 

II. Przedszkola i opieka nad dzieckiem 

1. R o z  w ó  j p r z e d  s z k o l i. W okresie międzywojennym w po
wiecie suwalskim istniało jedno przedszkole2ll. Mieściło się ono w Suwał
kach. Po wyzwoleniu nastąpił poważny rozwój tej formy opieki nad 
dzieckiem. Wzrosła ilość przedszkoli i zmienił się ich stopień organizacyj
ny. świadczy o tym zesta'\\1enie21• 

: 
1945 1958 1963 

Liczba przedszkoli 1 9 10 

Liczba oddziałów - 15 20 

Liczba dzieci 89 4-00 540 

Wychowawczynie 3 23 31 
--· 

Spośród dziesięciu przedszkoli czynnych w 1963 r. 5 istnieje w Suwał
kach, a pozostałe w większych ośrodkach wiejskich. Przedszkola, zapew
niając opiekę nad dziećmi do 7 lat, umożliwiają rodzicom wykonywanie 
pracy zawodowej. Dzięki wzrostowi kwalifikacji kadry pedagogicznej 
i polepszającemu się stale zaopatrzeniu w sprzęt, pomoce naukowe i za
bawki opieka nad dziećmi jest coraz lepsza. Warto wspomnieć, że w cią
gu ostatnich 6 lat na sprzęt i pomoce naukowe przeznaczono 356 tys. zł. 
Rozwój przedszkoli hamuje trudna sytuacja lokalowa. Zmiana na lepsze 
nastąpi po wYbudowaniu specjalnych budynków, przeznaczonych na po
trzeby przedszkoli. W 1964 r. rozpocznie się w Suwałkach budowa przed
szkola na osiedlu mieszkaniowym nr 2, a w następnych latach - przy ul. 
Em. Plater. Polepszenie sytuacji lokalowej pozwoli na objęcie fachową 
opieką dydaktyczno-wychowawczą większej liczby dzieci. 

2. O p i e  k a  n a d  d z i e c k i  e m. Najpełniejszym przejawem troski 
o los dziecka było rorganizowanie w Suwałkach Państwowego Domu 
Dziecka••. Do 1946 r. była to placówka społeczna. Z chwilą upaństwowie-

26 Brany jest pod uwagę pow. suwalski w obecnych granicach administracyj
nych. 

-21 Dane i 1945 r„ na podstawie: Praca ..-Biura Badań i Statystyki pod red. 
M. F a l s k i e g o, Szkolnictwo w liczbach 1944/45. Warszawa 1946. Dane z 1958 r. 
Spiawozdanie obrazujące działalność Inspektoratu Oświaty za okres od 1957-1960 r. 
Archiwum Wydziału Oświaty. 

22 Informacja Kierownika -nomu Dziecka u stycznia 1964 r. 



598 Z. FILIPOWIC.Z i W. W ASZKIEWICZ 

nla liczyła 36 wychowanków. Obecnie w PańJ?twowym Domu Dziecka 
przebywa 73 dzieci. Wychowankami są sieroty, półsieroty, dzieci moral
nie zaniedbane i skierowane sądownie. W czasie pobytu w PDD mają za
pewnioną fachową opiekę pedagogiczną i moźliwości zdobycia określone
go zawodu. 

Od czasu powstania Państwowego Domu Dziecka kierownictwo usa
modzielniło (po skończeniu ·1s lat i uzyskanlu zawodu) już 1 17 wychowan
ków. Siedmiu. z nich ukończyło szkoły wyższe, 32 uzyskało świadectwa 
dojrzałości średnich szkół zawodowych, 62 ukończyło szkoły zawodowe, 
a pozostali - roczne lub kilkumiesięczne kursy zawodowe. Byli pod
opiecznl pracują obecnie jako inżynierowie, nauczydele, technicy, pielęg
niarki, ekspedientki i pracownicy biurowi. 

Są jeszcze inne formy opieki Wydziału Oświaty nad dzieckiem w wie
ku od 3 do 18 lat. Najczęstszą jest stała lub doraźna pomoc materialna. 
Stałej pomocy materialnej udziela się sierotom. Z pomocy doraźnej ko
rzystają dzieci rodzin licznych i znajdujących się w trudniejszych warun
kach materialnych. Przeciętnie rocznie na pomoc stałą i doraźną przezna
cza się w powiecie 1 60 tys. zł. 

Pewną pomoc dla kobiet wsi stanowią organizowane w miesiącach let
nich dziecińce wiejskie. Korzysta z nich w ciągu lipca i sierpnia po kilka
set dzieci. W mieście Wydział Oświaty prowadzi półkolonie. Uczest;iikaml 
są przeważnie dzieci matek pracujących. Przeciętnie na półkoloniach 
przebywa 400 dzieci. W miesiącach wakacyjnych prowadzą ·akcję obozo
wą i kolonijną organizacje młodzieżowe, Towarzystwo Przyjadół Dzieci 
i zakłady pracy. 

III. Szkolnictwo śre<lnie 

Przed wybuchem wojny istniały w powiecie suwalskim23 następujące 
szkoły: Państwowe Żeńskie Gimnazjum Ogólnokształcące im. Marii Ko
nopnickiej, Państwowe Męskie Gimnazjum Ogólnokształcące im. Karola 
Brzostowskiego, Gimnazjum Kupieckie, Gimnazjum Żydowskie, Państwo
wa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa, Zasadnicza Szkoła Odzieżowa 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, szkoły rolnicze jednoroczne w Ku
kowie (żeńska) i w Dowspudzie (męska). W szkołach średnich nauka była 
odpłatna i wielu rodziców z braku możliwości fina1ymwych nie mogło po
zwolić sobie na kształcenie dzied. Po wyzwoleniu sytuacja zmieniła się 
radykalnie. Wprowadzono zasadę o niezwykłej wadze i znaczeniu, miano
wicie zasadę bezpłatności nauki we wszystkich typach szkół. Poprzez or
ganizowanie internatów i udzielanie stypendiów umożliwiono kontynuo
wanie nauki dzieciom najbiedniejszym. Każde więc dziecko w praktyce 

13 Brany jest pod uwagę powiat w obecnych granicach administracyjnych. 
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ma zapewniony :równy start życiowy, decydują nie warunki materialne, 
ale faktyczne zdolności. Ta kardynalna zasada świadczy o olbrzymich i ra
dykalnych zmianach w systemie szkolnictwa po Il wojnie światowej. 

W okresie 20-lecia w powiecie suwalskim nastąpił burzliwy rozwój 
szkolnictwa średniego i zawodowego. Wiele z nowo powstałych szkól, jak 
Państwowe Liceum Pedagogiczne, Technikum Gastronomiczne Minister
stwa Gospodarki Komunalnej, Gimnazjum Ogrodnicze, Szkoła Sanitarno
Weterynaryjna, Gimnazjum Spółdzielcze, Szkoła Pracy Społecznej i Szko
ła Rolnicza w Kukowie, po kilkuletnim istnieniu zlikwidowano lub 
przeniesiono do innych miast. Obecnie na terenie powiatu istnieje pięć 
szkół średnich i 5 zasadniczych. Rekrutują one uczniów spośród absolwen
tów klas siódmych szkół podstawowych północnych powiatów wojewódz
twa białostockiego. Oto kilka faktów ilustrujących dzieje poszczególnych 
szkół. 

Liceum Ogólnokształcące24. Bezpośredrńo po wyzwoleniu Suwałk przez 
Armię Radziecką pozostali w mieście nauczyciele przystąpili do orgarńza
cji szkoły. Pomimo braku sprzętu i pomocy naukowych, wywiezionych 
w czasie okupacji do Niemiec, ówczesnemu dyrektorowi Tomaszowi J a
d a c h o w s k i e m u, nauczycielstwu i Komitetowi Rodzicielskiemu uda
je się w krótkim czasie uruchomić szkołę. Po pięcioletniej przerwie 20 li
stopada 1944 r. 300 uczniów rozpoczęło uroczyście nowy rok szkolny. Nau
kę kontynuowano mimo bliskości frontu; obstrzału miasta przez niemiec
ką artylerię i samoloty. W 1945 r. przystąpiono do organizacji pracowni 
i biblioteki. Obecnie szkoła dysponuje biblioteką liczącą 8200 tomów, pra
cownią chemiczną, fizyczną, biologiczną, izbą zajęć technicznych dla 
chłopców i zajęć technicznych dla dziewcząt. Przeprowadzenie remontu 
kapitalnego budynku kosztem 1500 tys. zł umoZliwiło znaczny r.ozwój 
szkoły. Liceum ma 1 7  oddziałów i 628 uczniów. Z internatu korzysta 102 
uczniów. W- okresie 20-lecia ukończyło szkołę 906 absolwentów, z tego 150 
uzyskało oprócz świadectwa dojrzałości kwalifikacje pedagogiczne. Z ogól
nej liczby absolwentów około 500 rozpoczęło naukę na wyższych studiach. 

Zespół Szkół Zawodowych CRS25. Organizatorem i pierwszym dyrek
torem Gimnazjum Kupieckiego był Stanisław K r a s n o ł u c k·i. Szkoła 
rozpoczęła normalną działalność w listopa!lzie 1944 r. W okresie 20-lecia 
zmieniano kilkakrotnie nazwę szkoły i program nauczania. Od 1957 r. 
ostatecznie utrwaliła się nazwa Technikum Ekonomiczne. Szczególny roz
wój szkoły datuje się od 1953 roku, w którym opiekę przejęła Centrala 
Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska". W 1963 r. został oddany do · 

użytku nowoczesny internat, v.7budowany kosztem 8 mln. zł. Znalazło 
w nim wygodne pomieszczenie 200 uczniów. W roku szkolnym 1963/64 

24 Informacja Dyrektora Szkoły z grudnia 1963 r. 
25 Informacja z dnia 9.IX.1963 r. o zespole szkół CRS w Suwałkach. 



600 Z. FILIPOWICZ i W. WASZKIEWICZ 

Technikum liczy 8 oddziałów z 284 uczniami. Uczniowie korzystają z na
stępujących pracowni: fizycznej, chemicznej,· towaroznawczej oraz. orga
ganizacji i techniki handlu. W okresie istnienia szkoły 582 absolwentów 
otrzYmałO świadectwa dojrzałości, a 829 tak zwane małe matury. Warto 
wspomnieć, że w latach 1946-1951 istniało także Gimnazjum i Liceum 
Handlowe dla Dorosłych i Liceum Administracyjno-Gospodarcze II stop
nia dla Dorosłych. Obie te szkoły ukończyło - 323 absolwentów. W 1963 r. 
została zorganizowana Zasadnicza Szkoła Handlowa, która przygotowuje 
kwalifikowanych sprzedawców. Uruchomione zostały dwie klasy pierw
sze z liczbą 96 uczniów. Zarówno Technikum, jak i Zasadnicza Szkoła 
Handlowa mają poważne perspektywy rozwoju. W najbliższych latach 
rozpocznie się budowę nowoczesnego gmachu szkolnego. 

Technikum Mechaniczne••. Na podstawie zarządzenia Ministerstwa 
Oświaty w 1947 r. zostało otwarte w Suwałkach Gimnazjum Mechaniczne, 
_przemianowane w następnych latach na Liceum, a później na Technikum 
Mechaniczne. W 1947 r. naukę rozpoczęło 129 uczniów. We wrześniu 
1951 r. szkoła została przeniesiona· do innych pomieszczeń. Warsztaty 
i urządzenia techniczne przekaząno Zasadniczej Szkole Zawodowej. W tej 
sytuacji długoletni dyrektor szkoły Józef R y 1 s k i  i Rada Pedagogiczna 
rozpoczęli starania o organizację nowych warsztatów. Przystąpiono do 
remontu budynku gospodarczego. Większość prac wykonała sama mło
dzież, nauczyciele i pracownicy fizyczni szkoły. OtrzYffiane obrabiarki, 
przeznaczone już w zasadzie na złom, nauczyciele wyremontowali i zmo
derniżowali. W roku szkolnym 1 953/54 ·szkoła dysponowała znów włas
nymi skromnymi warsztatami. Od 1954 r. szkołę przejął Centralny Zarząd 
Przemysłu Spółdzielczego. Nastąpił szybki rozwój szkoły. Adaptacje kilku 
zniszczonych budynków pozwoliły na organizację internatu ze 105 
miejscami, na zwiększenie liczby uczniów w szkole i dalszą rozbudowę 
warsztatów. 

Warsztaty, zajmujące powierzchnię 765 m', mają obecnie siedem 
działów ze 108 stanowiskami roboczYffii i zapewniają całkowicie możli
wości szkoleniowe młodzieży. W ciągu ostatnich ośmiu la:t wydano na 
inwestycje 1275 tys. zł, a na kapitalne remonty 2425 tys. zł. Rozbudowa 
Technikum pozwoliła na uruchomienie przy nim w 1960/61 r. Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej o specjalności samochodowo-ciągnikowej, a w następ
nyni roku - jednej klasy trzyletniego Technikum dla Pracujących. 

W roku szkolnym 1963/64 Technikum liczy 411 uczniów, a Szkoła Za
wodowa 101. Wartość produkcji i usług wykonanych przez obie szkoły 
wyniosła w 1963 r. 1023 tys. zł. Od chwili powstania do 1963 r. ukoń
czyło Technikum 525 absolewentów, a szkołę zawodową - 30. 

26 Materiały dotyczące okresu 1947-1963 Technikum Mechanicznego w Su
wałkach na podstawie kroniki szkoły i dokumentów znajdujących się w archiwum 
szkoły. 
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Technikum Rolnicze w Dowspudzie". Szkoła jako 3-letnie Gimnazjum 
Gospodarstwa Wiejskiego została zorganizowana jesienią 1945 r. W 1948 r. 
ukończyło Gimnazjum pierwszych 14 wychowanków, a do roku 1950 -
76. Po przekształceniu na Liceum, a później na Technikum Rolnicze 
świadectwo dojrzałości uzyskało 158 uczniów. W 1958 r. wybudowano 
kosztem 6294 tys. zł internat na 168 miejsc. W roku szkoinym 1963i64 
kształci się w Technikum Rolniczym 202 uczniów. Istnieje także Żeńska 
Dwuzimowa Szkoła Rolniczo-Gospodarcza. We wrześniu 1964 r. oddany 
zostanie do użytku nowy budynek szkolny. Przewiduje się także budowę 
nowoczesnej chlewni oraz szklarni dla pomocniczego gospodarstwa rol
nego. Te poważne inwestycje pozwolą na uruchomienie czteroletniego 
Technikum Rolniczego dla absolwentów Szkół Przyspobienia Rolniczego 
i niższych szkół rolniczych. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa28• Zasadnicza Szkoła Zawodowa powstała 
w 1945 r. i jest w pewnym sensie kontynuacj ą ·  Państwowej Szkoły 
Rzemieślniczo-Przemysłowej, która mieściła się w budynkach zajmowa
nych obecnie przęz szkołę Zawodową i liczyła 93 uczniów. Obecnie do 
Zasadniczej Szkoły Metalowej uczęszcza 352 uczniów, z tego 102 korzysta 
Ź internatu. Po trzyletnim okresie nauki uczniowie uzyskują zawód to
karza, ślusarza lub kowala. Warsztaty szkolne z ciągle unowocześnianym 
parkiem maszynowym są największym zakładem mechanicznym w Su
wałkach. Szkoła produkuje m. in. tokarki, wiertarki, piły do cięcia me
tali oraz komplety narzędzi dla pracov;ni szkół podstawowych. Swiad
czy także usługi dla ludności i przedsiębiorstw. Plany produkcyjne, obej
mujące ponad 2 mln. zł rocznie, są stale wykonywane. Szkołę ukończyło 
dotychczas 744 absolwentów. Pracują oni m. in. w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni; w Zakładach Mechanicznych im. Gen . .  Swierćzew
skiego w Elblągu, w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu i w wielu 
zakładach pracy na terenie Suwałk. 

Zasadnicza Szkoła Odzieżowa"". We wrześniu 1947 r. uruchomiono 
w Suwałkach Państwowe Gimnazjum Krawieckie, przekształcone w na
stępnych latach w Zasadniczą Szkołę Odzieżową. Zorganizowano dwie 
klasy pierwsze z 52 uczniami. Początkowo wyposażenie warsztatów sta
nowiły trzy maszyny do szycia, zakupione przez Komitet Rodzicielski. 
W 1950 r. szkoła została przeniesiona do budynków pokoszarowych, uzy
skując po adaptacji wystarczającą ilość pomieszczeń. Obecnie szkoła liczy 
235 uczniów. Z internatu może korzystać 150. Uczniowie szkolą się 
w dwóch specjalnościach: krawiectwie damskim i męskim. Wyposażenie 

21 :Materiały do monografii -pow. suwalskiego z Technikum Rolniczego w Dowspu
dzie, 20.H.1964 r. 

2a Informacja Dyrekcji Szkoły, styczeń 1964 r. 
" Informacja Dyrekcji Szkoły, styczeń 1964 r. 
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warsztatów stanowią 72 maszyny do szycia i czynności pomocniczych 
o wartości ponad 250 tys. zł. W 1963 r. wartość usług świadczonych dla 
ludności wynosiła 112 tys. zł. Dotychczas szkołę opuściło 716 absolwen
tów. W 1964 .r. prowadzony będzie nabór młodzieży na nowe kierunki 
nauczania. Szkoła specjalizować będzie część uczniów w zawodzie hy
draulika i montera elektryka. 

Państwowa Szkoła Ogrodnicza". Szkoła istnieje od 1 października 
1957 r. Początkowo było w niej 37 uczniów, obecnie jest 78. Z internatu 
korzysta 64. Do nauki praktycznej służą dwie pracownie: ogrodnicza 
i szklarska. Szkoła ma także gospodarstwo rolne o powierzchni 58 ha, 
w tym 1 0  ha sadu, szkółkę drzew owocowych, plantacje krzewów jago
dowych i szklarnię. Do 1 964 r. opuściło szkołę 124 absolwentów. W 1964 r. 
rozpocznie się budowę nowego internatu na 120 miejsc i przebudowę bu
dynku szkolnego. Umożliwi to znaczne zwiększenie liczby uczniów lub 
też zorganizowanie technikum ogrodniczego. 

Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących". W latach 1945-1947 
istniało w Suwałkach Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Do
rosłych. W roku szkolnym 1955/56 ponownie zorganizowano średnią 
szkołę wieczorową. Stanowiła ona filię Liceum Ogólnokształcącego dla 
Pracujących w Ełku. Od 1959 r. Liceum w Suwałkach usamodzielniono. 
Obecnie liczy ono 220 uczniów. Od 1955 r. Liceum Ogólnokształcące dla 
Pracujących ukończyło 203 absolwentów. 

Podsumowując osiągnięcia szkolnictwa średiliego w powiecie suwal
skim w okresie 20-lecia Polski Ludowej warto stwierdzić, że w szkołach 
średnich i zasadniczych zawodowych uczy się obecnie kilkakrotnie więcej 
młodzieży niż przed 1939 r. Prawie 900 uczniów pozamiejscowych ko
rzysta z internatów istniejących przy każdej szkole. Naukę młodzieży 
niezamożnej .  a zdolnej umożliwia fundusz stypendialny. Na stypendia 
dla uczniów szkół średnich i zasadniczych zawodowych wydaje się prze
ciętnie w ciągu roku ponad 1400 tys. zł. 

W okresie 20-lecia ukończyło wspomniane szkoły 4500 absolwentów. 
Wielu spośród nich zdobyło wykształcenie wyższe. Dzisiaj są już naukow
cami, inżynierami, nauczycielami, technikami i biorą aktywny udział 
w budownictwie socjalistycznym. 

IV. Oświata doroslych 

Bezpośrednio po wyzwoleniu władze oświatowe zorganizowały różne 
formy oświaty dorosłych. Przystąpiono do likwidacji ponurej spuścizny 
dawnych czasów - analfabetyzmu i opóźnień w nauce spowodowanych 

30 Informacja Dyrekcji S:zkoły, styczeń 1964 r. 
� Informacja Dyrekcji Szkoły, styczeń 1964 r. 
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latami okupacji. Wg stanu na dzień l.VI.1945 r. istniały 4 kursy dla 
półanalfabetów i 22 kursy dokształcające z zakresu klasy IV i V szkoły 
powszechnej. Ogólna liczba słuchaczy na tych kursach wynosiła 59902• 
W pierwszym dziesięcioleciu zlikwidowano analfabetyzm jako zjawisko 
masowe oraz umożliwiono zdobycie podstawowego wykształcenia setkom 
ludzi. W drugim dziesięcioleciu oprócz zorganizowanego systemu dokształ
cania dorosłych w zakresie szkoły podstawowej rozwijano właściwe formy 
oświaty dorosłych, zmierzające do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy. 
O poważnym rozwoju oświaty dorosłych w dwudziestoleciu świadczy 
fakt, że istniejącą od 1946 r. Szkołę Podstawową dla Pracujących w Su
wałkach ukończyły do 1963 r. 642 osoby, a w czasie tylko 5 ostatnich lat 
wykształcenie podstawowe na kursach ogólnokształcących na wsi zdobyło 
814 osób. 

· 

Obecne potrzeby powiatu z zakresu oświaty dorosłych zaspokajane są · 

w następujących placówkach, których ilość w stosunku rocznym ulega 
bardzo małym wahaniom: �) Szkoła Podstawowa dla Pracujących - 1, 
b) kursy ogólnokształcące - 23, c) uniwersytety powszechne - 5, d) kursy 
problemowe - 1 O, e) kursy ogólnokształcące o programie czytelni
czym - 1 0, f) kursy języka rosyjskiego - 3. Z usług tych placówek ko
rzysta przeciętnie rocznie około 1500 osób. Roczne wydatki z budżetu rad 
narodowych na oświatę dorosłych wynoszą 549 tys. zł. 

Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Rozwój szkół przysposobienia rol
rolniczego rozpoczął się na terenie powiatu w 1958 r. Pierwsze szkoły 
tego typu zor!l"nizowano we wsiach Szymanowizna i Kurianki. W ciągu 
dwóch lat przygotowują one młodzież do pracy na roli. Uczniowie w tym 
okresie zdobywają podstawowe wiadomości z zakresu uprawy roślin i ho
dowli zwierząt oraz poszerzają swą wiedzę z przedmiotów ogólnokształ
cących. Nauka w ciągu roku szkolnego podzielona jest na zajęcia lek- · 

cyjne w szkole, które odbywają się w okresie jesienno-zimowym, oraz 
na zajęcia praktyczne z zakresu uprawy roślin i hodowli zwierząt. Prak
tykę odbywają uczniowie w gospodarstwach rodziców. Liczba SPR z każ
dym rokiem wzrasta. Jest ich już 12. Powstają one w większych wsiach 
przy szkołach podstawowych i są dobrze zaopatrzone w pomoce naukowe. 
Roczne nakłady finansowe na SPR wynoszą przeciętnie 424 tys. zł. W la
tach 1958-1963 szkoły przysposobienia rolniczego ukończyło 188 absol
wentów. W powiatowym planie rozwoju sieci placówek oświatowych 
przewiduje się organizowanie w następnych latach SPR przy szkołach 
8 klasowych. Zapewnią one młodzieży wiejskiej zdobycie potrzebnych 
wiadomości i przygotują do pracy w rolnictwie . 

. 

i: Protokol z konferencji pracowników Inspektoratu Szkolnego z 2.VI.1945 r. 
Księga Protokołów nr 1, Archii.\'Uill Wydziału Oświaty. 
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K P A T K O E  C 0 ,1\ E P .lK A H H E  

Or_poMID:>re H npO"iHbie 'A:OC'J;'10KCHHH B pa3BH'l'HM npocseuteHHR HMeTOTCJi B ne
pnop; 20-ne'!HR B CysamtcKOM no:aeTe. 'tiucJio IIIKOJ!, -0cyn.:teeT.Bmnom;mr nporpaMMy 
ce:\m Kn:acco.a, BO'.łpQCJIO B 7 pa3 ÓOJlhllie no cpasaeH:mo c 1937 /1938 r. B smx mKo
nax o6y'lruoTca 91u;. yq:eaHKos acex Y<nlJIJ!:tq. OfilqecTBeH�lM TPY'AOM M c no

M-OU:f.hto rocy){apcre:enHhlX cpe,I.{CTB IlOCTpOJfJUt 22 HOBbIX IIIKOJihllblX 3ll;aHHH, B TOM 

"IMCJle: llIKOJihI B M. PyTKa TapTaK, CTap:&! tPOJihnapK Ji UIKO..."Ia x� 4 B CyBaJI
KaX - :>ro naMHTHMKn 1000-,;;reTHR IIOJihCKoro rocy){apcma. B ;qecHTH cpe){u11x 
J1 npecpeccMOHaJI:hHbIX IIIKOJiax OÓytlaK>'rCJt 2067 yqCHMKOB, TO ecTh, B HCCKOJibKO 

pa3 60JibllIC. qe;"M "'B MeJK;tzyBOeHHE:.rlł .uep110]\. TpH,l\IJ;aTb Im'I'h ,}IPOIJ,CHTOB y�Iaute:t'!csr 
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S U M M A R Y 

Pu.ring the twenty years of People's Poland, great and permanent acbievements 
in the development of education have taken place in the Suwałki district. The 
number of elementary schools of 7 classes increased sev--en times when compared 
with that of the year 1937/1938. Twenty-two new school-buildings were erected 
from social and state funds. Among them, the schools at Rutka Tartak, Stary .E'01-
wark and -Suwałki (nr. 4) were built to commemorate the One Thousand Annivęrsary _ 

of the Pollsh State. In tCn secondary and professional schools 2607 pupils are being 
educated, that is severa! times more than in the period between. the two World 
Wars. 35 per cent of boys and girls study in boarding-schools. On an average 
yearly scholarships amounted to 1400 zlotys. 

Over 450-0 pupils corripleted secondary and professionnal schools in that 
period. 



JADWIGA TOWARNICKA 

ROZWÓJ KULTURY I INSTYTUCJI KULTURALNYCH 
SUWALSZCZYZNY W LATACH 1944-1964 

Pa3In1me KY�1b'l'yphl l1 KYJihTYPlfhIX yqpe:m:.n;elilfH CyBaJJ.hlltKH:&I E 1944 - 1964 rr. 
The Development of cultural Institutions and Centres 

in the Suwałki Region in the Years 

1944 - 1964 

Władze ludowe natychmiast po wyzwoleniu w swojej polityce kultu
ralnej postawiły zadanie rozwinięcia życia kulturalno-ośv;<iatowego, 
opartego na różnorodnych przejawach inicjatywy społecznej, i posta
nowiły zniwelować jaskrawe różnice w kulturalno-cywilizacyjnym roz
woju poszczególnych środowisk. W tym też celu zaczęła się planowo roz
wijać już od pierwszych lat powojennych sieć instytucji i urządzeń kul
turalno-oświatowych, służących upowszechnieniu kultury, przede wszyst
kim bibliotek, świetlic, domów kultury, czytelni, kin, radia, a w ostatnim 
roku i telewizji. 

Szczególnie duże osiągnięcia w rozwoju życia kulturalnego powiatu 
mają biblioteki publiczne. Zorganizowanie jakiejkolwiek sieci bibliotek 
w pierwszych latach powojennych było trudne \ bez pomocy państwa

. 
niemal nieziszczalne. W okresie dwudziestolecia Polski na terenie Suwałk 
istniały biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej, pułkowe, szkolne oraz 
jedna prywatna, prowadzona przez siostry z· i e  1 o n k 6 w n y, ale nie 
zaspokajały one potrzeb miasta. Kilka działających bibliotek parafialnych 
na wsiach też nie potrafllo zadowolić ludności powiatu ani zaspokoić jej 
potrzeb czytelniczych. W czasie okupacji Suwalszczyzna została włączona 
przez rząd Hitlera do tzw. Ostpreussen Gau (Prus Wschodnich), wobec 
czego wszelkie ślady polskości na tych terenach były przez władze oku
pacyjne systematycznie i okrutnie tępione. W związku z tym ocalałe 
w zawierusze wojennej książki polskie uległy konfiskacie i zniszczeniu. 
Część księgozbiorów z dawnych bibliotek suwalskich mieszkańcy Suwałk 
przechowali, ale. w zasadzie ocalał tylko znikomy procent książek. 

W listopadzie 1944 r. zaraz po uwolnieniu ziemi suwalskiej spod wła
dzy okupanta przystąpiono do organizacji biblioteki miejskiej. Wydział 

[605] 
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Propagandy, Kultury i Oświaty magistratu ;niasta Suwałk . wystosował 
do ludności powiatu kilka apeli, zachęcających do zbiórki książek na 
rzecz organizującej się biblioteki. Stopniowo zaczęły napływać dary 
w książkach. Książki pochodziły bądź z dawnych księgozbiorów bibliotek 
różnych instytucji oraz szkół lub z księgozbiorów osób prywatnych. 
Prace nad uporządkowaniem otrzymanych książek i organizacją biblioteki 
powierzono Irenie J a r  c z e  w s k i e j, wykwalifikowanej bibliotekarce. 
W krótkim czasie, bo już 2 stycznia 1945 r„ Miejska Biblioteka Publiczna 
oddana została do użytku mieszkańców miasta. Księgozbiór biblioteki 
liczył w tym czasie 513 tomów, pochodzących z darów mieszkańców. 
W pierwszym roku istnienia z biblioteki korzystało 270 czytelników. Do 
stycznia 1947 r. biblioteka utrzymywana była całkowicie z opłat uiszcza
nych przez czytelników. 

Rok 194 7 był rokiem reorganizacji biblioteki. Książki ze stemplem 
innych bibliotek (np. szkolnych) vnoóciły do swych bibliotek macierzy
stych, a dekomplety wycofano. W tym samym roku biblioteka miejska . 
na skutek interwencji prezesa Rady Mlnistrów, który w lipcu tegoż roku 
odwiedził Suwałki, otrzymała większą dotację pieniężną na Żakup ksią
żek. Na skutek tego księgozbiór wzrósł do 2300 tomów. Czytelników 
w 1947 r. było już 600. 

W roku 1946 została też powołana do życia nowa placówka biblio
teczna - Powiatowa Biblioteka Publiczna, która zajęła się organizacją 
sieci bibliotecznej. w powiecie. Do powiatu suwalskiego należał wówczas 
także obecny powiat sejneński. W 1950 r. placówka ta miała już księ
gozbiór liczący. ponad 1 0  tysięcy tomów„ z którego korzystało 1 6  biblio
tek wiejskich, 2 miejskie oraz 7 punktów bibliotecznych. Przy tej biblio
tece była zorganizowana czytelnia na 20 miejsc dla mieszkańców Su
wałk. 

Miejska Biblioteka Publiczna do 1 950 r. była pod opieką Zarządu 
Miejskiego, a biblioteką powiatową opiekował się Inspektorat Szkolny. 
Obie biblioteki od lipca 1950 r. przeszły pod opiekę Inspektoratu Oświaty, 
a w 1952 r. pod opiekę Ministerstwa Kultury i Sztuki, a tym samym 
opiekę sprawował Referat Kultury Prezydium PRN. Powiększanie księ
gozbioru obu bibliotek i wszystkich bibliotek wiejskich odbywało się 
drogą zakupu centralnego - książki dostarczał do bibliotek Cetralny 
Zarząd Bi6liotek Ministerstwa Kultury i Sztuki. · 

W 1955 r. nastąpiło też połączenie bibliotek powiatowej i miejskiej. 
Wychodzono z założenia, że scalenie funduszów obu bibliotek, wspó]na 
administracja, złączenie działów gromadzenia i opracowania księgo
zbioru itp. pozwoli na wygospodarowanie większych kwot na podstawową 
działalność . bibliotek. Połączenie nastąpiło na podstawie uchwały Pre
zydium Powiatowej Rady Narodowej, które zatwierdziło też regulamin 
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nowo powstałej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obie biblio
teki umieszczone zostały na parterze budynku należącego do Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej. Powierzchnia użytkowa wynosiła nieco wię
cej niż 1 OO m' i obejmowała 4 pokoje. 

W tym też czasie uległy podziałowi ówczesne gminy i na terenie po
wiatu powstało 27 1,rromadzkkh rad narodowych. Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna przystąpiła do zwiększenia sieci bibliotek w myśl 
zasady: w każdej radzie gromadzkiej - biblioteka gromadzka. Hasło to 

zostało zrealizowane w 1957 r. W latach 1958--1960 uległo likwidacji 
6 rad gromadzkich i wobec tego zlikwidowano także istniejące na ich 

terenie biblioteki gromadzkie. Od 1960 r. pod opieką PiMBP jest 21  biblio
tek· gromadzkich. Sieć biblioteczną rozbudowywano dalej przez zakła
danie punktów bibliotecznych. Placówki te prowadzone są spłccznie. 
Korzystają one z księgozbioru bibliotek gromadzkich, który się co parę 

miesięcy zmienia. 

Rozwój sieci bibliotecznej przedstawia tabela: 

Rok Biblioteki Punkty 
biblioteczne 

1945 I -
1956 24 126 

1960 22 171 

1963 22 207 

Do rozwoju sieci bibliotecznej i wzrostu czytelnictwa przyczyniał się 
w dużej mierze stały dopływ książek, początkowo dostarczany bezpo

średnio z- Ministerstwa Kultury i Sztuki, a następnie z zakupu z sum 

budżetowych uchwalanych przez Prezydium PRN. Ciągły wzrost księgo

zbioru Powiatowej i Miejskiej Biblioteki i jej stale rozszerzająca się 
działalność wymagały polepszenia warunków lokalowych. Stąd też 
w 1958 r. wypłynął wniosek wybudowania budynku dla potrzeb biblio
teki. Prezydium PRN i Prezydium MRN przeznaczyły na ten cel 300 tys. zł 

i wystąpiły z wnioskiem do Wojewódzkiego Komitetu Społecznego Fun
duszu Odbudowy Kraju i Stolicy o sfinansowanie reszty. Ostatecznie 
budowa ta stała się realna w 1960 r. Postanowiono bibliotekę tę uznać za 
pomnik Marii K o  n o p  n i c.k i e  j ,  urodzonej w Suwałkach. W tymże 
roku w 50 rocznicę jej zgonu został położony kamień węgielny pod przy

. szly budynek biblioteki. 
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Ryc. l. S u  w a ł k i. Biblioteka im. Marii Konopnickiej, wybudowana w 1963 roku 
z funduszów społecznych. 

Budowę zakończono w 1963 r. Koszt jej oraz wyposażenie lokalu 
w meble i sprzęt wyniósł 2 mln. zł. Pieniądze otrzymano ze Społecznego 
Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy. Kubatura budynku wynosi 3000 m3, 
a powierzchnia użytkowa około 440 m2. Biblioteka otrzymała zgodę Mi
nistra Kultury i Sztuki na nadanie jej imienia Marii Konopnickiej i od 
1963 r. pełńa jej nazwa brzmi: Powiatowa i Miejska Biblioteka im. M. Ko-
nopnickiej w Suwałkach. ;_ 

Powiat suwalski podzielony jest na 22 rejony biblioteczne, w tym je
den miejski, obsługiwany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publicz
ną. Działalność tej biblioteki skupia się w następujących agendach orga
nizacyjnych: 1)  Dział Gromadzenia i Opracowania .Zbiorów; 2) Dział 
Udostępniania Zbiorów, który prowadzi wypożyczalnię

· 
dla dorosłych 

i oddział dla dzieci; 3) Dział Instrukcyjno-Metodyczny, do którego należy 
opieka nad bibliotekami gromadzkimi i prowadzenie poradni dla prowa
dzących pracę oświatową z czytelnikiem; 4) Czytelnia miejska z Dzia-

- łem Informacyjno-Bibliograficznym;' 5) Dział Organizacyjn?-Administra
cyjny. Razem we wszystkich działach zatrudnionych jest 1 O pracowni-
ków działalności podstawowej. 

· 

Biblioteka im. · M. Konopnickiej w 1963 r. dysponowała ponad 40-ty
sięcznym księgozbiorem, który stale się powiększa o nowe nabytki. Do-
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tacje Prezydium PRN na zakup książek pozwoliły przekroczyć w 1962 r. 
normę krajową na zakup książek na jednego mieszkańca o 0,4 zł. W końcu 
1963 r. liczba tomów na jednego mieszkańca miasta wynosiła ponad 2. 
Rozwój księgozbioru PiMBP oraz rozwój czytelnictwa w mieście ilustruje 
poniższe zestawienie: 

Lata 1945 1956 1 1960 1962 

Księgozbiór 518 27.169 35.491 38.622 

Liczba czytelników 270 1.546 2.098 2.672 

Liczba wypożyczo- brak 26.772 47.834 60.847 
nych w ciągu roku danych 

Ryc. 2. S u w a ł k i. Biblioteka im. 
Marii Konopnickiej. Wnętrze magazynu 

bibliotecznego. 

Ryc. 3. S u w a ł k i. Biblioteka im Marii 
Konopnickiej. Czytelnia dla dzieci i mło

dzieży. 

Z korzystających w 1962 r. z wypożyczalni PiMBP 2672 czytelników 

(co stanowi 13"/o mieszkańców miasta) 32•/, stanowi młodzież do lat 14, 

12'/o . - młodzież od lat 15 do 20, a resztę (561/e) - czytelnicy powyżej 

20 lat. 
W 21 bibliotekach gromadzkich zatrudnionych jest 12 pracowników 

etatowych i 9 na ryczałtach (godzin pracy miesięcznie od 75 .do 130). 
Z nich 3 ma wykształcenie średnie ogólne, 2 zwolnionych jest od wyma
gań kwalifikacyjnych przez Ministra Kultury i Sztuki, reszta ma wy

kształcenie niepełne średnie lub podstawowe . 
• 

39 
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Biblioteki gromadzkie w końcu 1962 r. miały księgozbiory liczące ra
zem '78 493 trnny, czyli na 1 mieszkańca powiatu przypadało 1 ,7 tomu. 
Z księgozbior9w tych w 1962 r. korzystało na wsi 24,5•/• mieszkańców 
(przeciętna krajowa wynosi 1 7,1"/•). Na 1 1  296 czytelników na wsi 
w 1962 r. 34% stanowiła młodzież do lat 14, około 22% młodzież od 15 
do 20 lat i 44"/• -- czytelnicy powyżej 20 lat. Społeczna struktura czytel-' 
ników we wszystkich bibliotekach pov."Szechnych pov.iatu suwalskiego 
przedstawiała się w 1962 r. następująco: 

Powlat l\.'Iiasto Wieś 

Robotnicy 610 85 525 
Chłopi 3776 3 3773 
Pracownicy umysło-

wi 1278 437 841 
Młodzież: ucząca się 5740 1294 4446 
Inni zatrudnieni 872 221 651 
Nie zatrudnieni JI90 209 981 
Nie określeni. wg za-
jęcia 502 423 79 

Razem w 1962 r. 13968 2672 11296 

Ciągły wzrost liczby czytelników i osiągnięcie wysokiego procentu 
czytelników w stosunku do liczby mieszkańców na wsi zawdzięcza się 
w dużej mierze rozbudowie sieci punktów bibliotecznych (2/3 wsi Su
walszczyzny ma swój punkt biblioteczny), stale rosnącym księgozbiorom 
oraz odpowiedniej opiece rad narodowych. Prezydia gromadzkich rad na
rodowych raz na kwartał na swym posiedzeniu rozpatrują działalność 
biblioteki gromadzkiej. Biblioteki korzystają z bez.płatnych furmanek 
przy dojazdach do punktów bibliotecznych, na działalność bibliotek prze
znacza się też część funduszu gromadzkiego. 

Wszystkie biblioteki publiczne w powiecie suwalskim w większej lub 
mniejszej mierze prowadzą także propagandę książki i. czytelnictwa oraz 
pracę oświatową. Na przestrzeni ostatnich lat swej akcji propagandowej 
w zakresie upowszechnienia czytelnictwa biblioteki wysuwały na pierw
szy plan 'następujące. formy: problemowe wystawy i wystawki książek, 
konkursy czytelnicze, plakaty bibliotekarskie, odczyty i wieczory literac
kie, spotkania z literatami, opowiadanie bajek dla · dzieci, lekcje biblio
teczne i :wycieczki do bibliotek. Biblioteki powszechne i część punktów bi
bliotecznych brała udział w „Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym". 
Biblioteka gromadzka w Filipowie zajęła I miejsce w tym konkursie 
w skali ogólnopolskiej. Gromadzka biblioteka w Przerośli zajęła II  miej-
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sce w województwie, a Powiatowa i Miejska Biblioteka - III miejsce 
w województwie wśród bibliotek powiatowych. 

W następnym roku biblioteki uczestniczyły w ogólnopolskim konkur
sie „Wiedza pomaga w życiu'', który miał za zadanie rozwinąć prace 
oświatowe w bibliotekach, a trwał od 1.XI.1960 r. do 30.VI.1962 r. 

W związku z konkursem w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece prowa
dzony był lektorat . języka niemieckiego, na który uczęszczało 26 osób, 
oraz w mieście zorganizowana była wspólnie z Powiatowym Domem Kul
tury tak zwana „Wszechnica Tysiąclecia" dla dwóch grup: dla młodzieży 
szkół średnich i dla dorosłych. Tematyk'!- wykład ów w I roku obejmowała 
trzy zagadnienia: historia Suwalszczyzny, plastyka, nowoczesne osiągnię
cia techniki. W drugim roku o.światowym wykłady były prowadzone z .za
kresu umuzykalnienia oraz popularyzacji nowoczesnej techniki; trzecim 
działem były spotkania z „ciekawymi ludźmi" (literaci, naukowcy). Wy
kłady odbywały się w okresie jesienno-zimowym dwa razy w miesiącu. 
Przeciętnie uczestników było 95. Część prelekcji była ilustrowana prze
zroczami lub filmem oŚ\\.iatowym. Z literatów na spotkania z czytelnikami 
w tym okresie zaproszono: Rusinka, Strumph-Wojtkie"icza, dr Żabiń
skiego, Janczarskiego i Bunscha. Organizowano też wystawy plastyków. 
Urządzono także konkursy środowiskowe, jak np.: Poznajemy historię 
Polski, Czy znasz Suwalszczyznę, konkurs recytatorski poezji i prozy 
autorów radzieckich w przekładzie i oryginale itp. 

W czasie trwania konkursu biblioteki gromadzkie zacieśniły współ
pracę ze świetlicami gromadzkimi, szkołami i organizacjami spqłecznymi. 
Zorganizowały one w tym okresie dzięki tej współpracy setki pogadanek 
z zakresu wiedzy rolniczej i oświaty sanitarnej, wieczorów czytelniczych, 
konkursów literackich, dyskusji nad książkami, wieczorów bajek, prze
glądów nowości bibliotecznych, lekcji bibliotecznych itp. W tym czasie 
zaczęto też organizację kół przyjaciół bibliotek. Najczynniejsze koło jest 
w Przerośli. Z jego inicjatywy powstała Klub-Kawiarnia i Klub Inteli
gencji, który stworzył perSpektywiczny program działalności kulturalno� 
-oś"iatowej w Przerośli. W podsumowaniu konkursu wojewódzkiego bi
blioteka gromadzka w Przerośli zajęła I miejsce, a· Powiatowa i Miejska 
Biblioteka III miejsce wśród bibliotek powiatowych. 

Dotychczasowe osiągnięcia i dalszy rozwój , działalności bibliotek 
w znacznym stopn�u zalezy od przygotowania kadry. Dlatego też kierow
nictwo Po"iatowej i Miejskiej Biblioteki zagadnieniu doskonalenia kadr 
poświęca stale wiele uwagi. W ostatnich latach 7 bibliotekarzy zdobyło 
wykształcenie zawodowe przez ukończenie Państwowego Zaocznego Kur
su Korespondencyjnego. Niektórey uzyskiwali kwalifikacje zawodowe 
w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, część bi
bliotekarzy gromadzkich i kierowników punktów bibliotecznych była 
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przeszkalana na kursach organizowanych przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Białymstoku. Powiatowa i Miejska Biblioteka 
organizuje też dla kierowników bibliotek gromadzkich 2-dniowe kwar
talne seminaria, obejmujące zagadnienia takie, jak: wiadomości z litera
tury, bibliotekarstwo, psychologię, pracę z książką i czytelnikiem. Opra
cowuje się też zestawy książek dla bibliotekarzy do samokształcenia, 
w samej PiMBP organizuje się szkolenie wewnątrzzakładowe. Obecnie na 
studiach i kursach zaocznych dokształca się 5 pracowników bibliotecznych. 

Jeden etap rozwoju Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przez stworzenie dla niej odpowiednich warunków do działalności nad 
upowszechnieniem czytelnictwa został ukończony. Jego finałem było wy
budowanie wolno stojącego, nowoczesnego budynku, wyposażonego w nie
zbędny do tej działalności sprzęt. Obecnie. kierownictwo biblioteki opra
cowuje perspektywiczny plan dalszej działalności biblioteki. W planie 
tym przewiduje się rozszerzenie sieci punktów bibliotecznych na wsi 
i w mieście, zdobycie lepszych lokali dla bibliotek gromadzkich oraz stwo
rzenie przy bibliotekach przy współpracy świetlic, szkół i organizacji spo
łecznych ośrodków oświahJwych, które będą pracowały opierając się na 
aktywie zawodowym inteligencji wiejskiej (agronom, weterynarz, lekarz, 
nauczyciel, położna itp.), rozwijały będą wspólną szeroką akcję upo
wszechnienia książki, oświaty ogólnej i rolniczej, wiedzy technicznej, 
kształcenia w zakresie gospodarstwa domowego, zdrowia, higieny i innych 
zagadnień ściśle związanych z problematyką wsi. 

Oprócz działalności kulturalnej poprzez krzewienie czytelnictwa na 
terenie Suwałk działały następujące placówki kulturalno-oświatowe: Po
wiatowy Dom Kultury, Muzeum Regionalne, Dom Kultury Dzieci i Mło
dzieży, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, Powiatowy Dom Kultury 
Rzemiosła, ś�etlica Straży Pożarnej, świetlica Związku Zawodowego Ko
lejarzy, Międzyorganizacyjny Klub Młodzieżowy, świetlica i biblioteka 
Spółdzielni Pracy „Liżanka", świetlica Wytwórni Płyt Wiórowych, klub 
Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości „Suwalsz
czyzna", Społeczne Ognisko Muzyczne przy Powiatowym Domu Kultury 
oraz dwa kina stałe. Wymieniono tu placówki większe, które zatrudniają 
pracowników etatowych i mają stałe budżety na swoje utrzymanie. 

Duże zasługi w aktywizacji życia kulturalnego po�atu ma Klub „Su
walszczyzna" Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdziel
czości. Rozpoczął on swoją działalność w 1951 r: Początkowo zorganizo
wano zespół chóralny przy Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska", któr:ii z czasem przekształcił się w zespół pieśni 
i tańca. Opiekę nad tym zespołem objął Zarząd Główny Związku Zawo
dowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości w Warszawie, który przez 
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stałe dotacje finansowe zapewnił podstawy materialne zespołu i stworzył 
warunki do dalszego rozwoju. 

Dzięki staraniom kierownika zespołu B. W a 1 c z u k a  zespól otrzy
mał w 1952 r. do swojej dyspozycji budynek dawnej „Reduty". W nowych 
pomieszczeniach nie tylko zespół pieśni i tańca znalazł stałą siedzibę. 
W tym samym roku rozpoczął działalność zespół teatralny i powstała ńo
wocześnie urządzona klub-kawiarnia dla członków związku, a w 1960 r. 
otwarto panoramiczne kino związkowe. 

Zespół pieśni i tańca od 1951 r. do końca 1963 r. wystąpił z ośmioma 
programami o tematyce wziętej z tutejszego regionu. Ogółem dał 512 
spektakli, które obejrzało około 720 tys. osób. Zespół „Suwalszczyzna" 
brał udział w eliminacjach wojewódZkich i centralnych, uzyskując dobre 
lokaty. Tak np. w 196!! r. w eliminacjach otrzymał I miejsce wśród zespo
łów amatorskich. Człońkowie zespołu występowali też kilkakrotnie w cen
tralnej grupie artystycznej na Dożynkach w Warszawie. Na gościnnych 
występach zespół był w Białymstoku, Wrocławiu, Olsztynie, Warszawie, 
Szczecinie, Łomży, Giżycku, Ełku i innych miejscowościach poza powia
tem suwalskim. Odwiedził też Białoruś, gdzie wy;-tąpił w większych mia
stach. 

W 1963 r. nowy program regionalny zespołu został opracowany na tle 
kolorowego filmu, ukazującego piękno ziemi suwalskiej, co widowisku 
przydało atrakcyjności i podniosło jego poziom artystyczny. Obecnie ze
spół prowadzi prof. M. K r  z y ń s  k i  i prof.J. M i e r z e j e w s k a. 

Drugim zespołem działającym w mieście, a upowszechniającym fol
klor rodzimy jest amatorski teatr lalek „ Wigraszek" przy Powiatowym 
Domu Kultury. 

Powstał on w 1955 r. Postawił on sobie za zadanie m. in. oparcie swych 
inscenizacji na podaniach i legendach ludowych Suwalszczyzny. Pierw
sza legenda opracowana przez teatrzyk nosiła tytuł „O władcy jezior 
dzielnym Zaltisie i pięknej nimfie Egli". Legendę suwalską adaptował 
na scenę kukiełkową S. D z i e m i a n, który też objął reżyserię. Druga 
z kolei legenda wystawiona przez „Wigraszka" była „O .siei wigier� 
skiej". Opracowania jej na scenę kukiełkową dokonał A. P a t  1 a, miej
scowy działacz społeczny i były kierownik Muzeum Regionalnego. 
Oprócz tego zespół opracował „Cesarskiego słowika" A n d e r  s e h  a 
i „Pana Twardowskiego" J e ż e w s k i e j. Ogółem dano 150 występów, 
które oglądało około 8 tysięcy widzów. Wyjeżdżano do wielu miejscowo
ści w powiecie suwalskim oraz miast powiato\1rych województwa. Tea
trzyk „ Wigraszek" za swą pracę został nagrodzony przez Minlsterstwo 
Kultury i Sztuki nagrodą pieniężną w wysokości 8 tys. ił. W 1962 r. brał 
udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Lalkowych w Puławach, 
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gdzie został wyróżniony, a w 1963 r. w przegląc\zie Amatorskich Zespo
łów Lalkowych w Białymstoku zajął I miejsce. 

Przy Powiatowym Domu Kultury istnieje również Społeezne . Ognisko 
Muzyczne. Ognisko to prowadzi naukę gry na takich instrumentach, jak: 
pianino, akordeon i skrzypce. Uczęszcza do niego około 200 dzieci i mło
dzieży począwszy od wieku przedszkolnego. Uczniowie Ogniska biorą 
czynny udział w przygotowaniu części artystycznej na akademie okolicz
nościowe i dają koncerty dla mieszkańców Suwałk. Oprócz zwykłych 
form umuzykalniania dzieci, zalecanych programem, dzieci i młodzież 
korzystają z koncertów artystów Filharmonii Warszawskiej, która bawi 
raz w miesiącu w Suwałkach. 

Organizacją życia kulturalnoCoświatowego· dzieci i młodzieży szkolnej 
zajmuje się Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Pow�tał on w 1955 r. po
czątkowo jako Dom Harcerza. Obecne formy organizacyjne i nazwę otrzy" 
mal w 1957 r. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży prowadzi 18 kół zaintere
sowań, w tym 10 artystycznych i 8 technicznych lub oświatowych. Zespo
ły te skupiają ponad 350 dzieci ze szkół podstawowych i średnich. Dom 
Kultury organizuje też systematycznie imprezy rozrywkowe i oświatowe, 
jak np. konkursy, spektakle filmowe, wieczory literackie, zabawy i wie
czornice, wycieczki krajoznawcze, biwaki kilkudniowe itp . .  

Szerszą działalność kulturalno-oświatową rozpoczął powstały w ostat
nich miesiącach 1963 r. Międzyorganizacyjny Klub Młodzieżowy przy 
jednostce wojskowej w Suwałkach. Klub prowadzi pracę w l O kołach za
interesowań, których uczestnikami jest młodzież w wieku przedpoboro
wym oraz mieszkańcy dzielnicy południowej Suwałk. Klub utrzymywany 
jest z funduszów Wydziału Oświaty i Wydziału Kultury Prezydium PRN 
oraz Związku Harcerstwa Polskiego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Korzysta z .  pomieszczeń jednostki wojskowej. Pracę kulturalno-oświato
wą w mieście prowadzi się też przy poszczególnych zakładach pracy, tam 
gdzie są świetlice lub odpowiednie pomieszcżenia. 

N a terenie gromad wiejskich działalność kulturalna skupia się w 21 
bibliotekach gromadzkich, w 8 świetlicach społecznych oraz 3 ogniskach 
kultury. Oprócz tego działają tam 4 kina wiejskie oraz do 15 miejscowo
ści dociera kino objazdowe raz w miesiącu. Do najbardziej aktywnych 
wiejskich ośrodków kulturalnych zaliczyć można Przerośl, Filipów, Rut
kę-Tartak i Wiżajny. W ośrodkach tych plany pracy poszczególnych pla
cówek k.o„ organizacji i instytucji prowadzących pracę kulturalno-oświa
tową są skoordynowane, a w prowadzeniu zajęć 'pomaga miejscowa inteli
gencja. Tak np. przy świetlicy gromadzkiej w Filipowie w r. 1962 pro
wadzona była „Wszechnica Rolnicza" i zorganizowano Kolo Miłośników 
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Regionu, które zajmowało się spisywaniem miejscowych zwyczajów i pio
senek oraz zapoznało się ze starymi regionalnymi tańcami. Do stałych 
imprez organizowanych na szerszą skalę należy „Najpiękniejszy Dzień 
Mojej Nllejscowości", który odbywa się w okresie trwania Dni Oświaty, 
Książki i Prasy, oraz okolicznościowe obchody, takie jak Swięto Pracy, 
Dzień .Kobiet, rocznica Rewolucji Październikowej i Swięto państwowe 
22 Lipca. Przy świetlicy istnieją od lat zespół chóralny, muzyczny, ta
neczny i teatralny. Szczególnie aktywny jest zespól teatralny, który w ro
ku opracowuje przeciętnie 4-5 sztuk, a spektakli daje około 12. świetli
ca w Filipowie brała udział w konkursie „Wiedza pomaga w życiu" i za
jęła I miejsce w skali wojewódzkiej. 

Podobnie pracuje świetlica gromadzka w Przerośli. Organizuje się tam 
przy pomocy miejscowych lekarzy, nauczycieli i innych aktywistów stałe 
prelekcje z zakresu wiedzy rolniczej, higieny i oświaty sanitarnej, istnie
je Kolo Fotoamatorów, zespół chóralny, muzyczny i teatralny, organizuje 
się konkursy, wieczory oświatowe i rozrywkowe. Szczególnie uroczyście • 

organizowany jest tam, podobnie jak w Filipowie, „Najpiękniejszy Dzień 
Mojej Miejscowości". W 1963 r. główną imprezą tego Dnia była insceni
zacja tradycyjnego wesela z okolic Przerośli. Ostatnio kilka ośrodków 
wiejskich otrzymało telewizory, które w znacznym stopniu ożywiły 
i uatrakcyjniły zajęcia świetlicowe. 

Oceniając nasz dorobE>k kulturalny za ubiegłe 20-lecie, należy stwier
dzić, że jest on niemały. Kadra zawodowa pracowników kultury wycho
wała sobie pokaźne grono społecznych działaczy kultury, którzy wspólnie 
z zawodowcami prowadzą skuteczną ofensywę kulturalną od lat na tere
nie miasta, osad i wsi Suwalszczyzny. Zdajemy sobie jednak sprawę, że 
na naszym odcinku pracy drzemią jeszcze poważne rezerwy wśród spQ,
łeczeństwa, które należy wyzwolić dla rozszerzenia frontu kulturalnego. 
Dotychczasowe doświadczenia w pracy kulturalnej' także wykazały, że 
zacieśnienie współpracy między placóWkami kulturalno-oświatowymi na 
·terenie miasta i powiatu dać może lepsze wyniki w upowszechnieniu kul
tury, Zdajemy sobie sprawę, że zbudowanie w przyszłości wspólnych sko� 
ordynowanych planów działalności kulturalno-oświatowej na Suwalsz
czyźnie znacznie ułatwi pracę i da lepsze wyniki niż działalność w poje
dynkę, bez oparcia się na szerokim aktywie zawodowych i społecznych 
działaczy kulturalnych. W ogólnym rozwoju życia kulturalno-oświatowe
go w powiecie w ostatnich latach wydatnie pomogła Powiatowa Komisja 
Koordynacyjna do Spraw Kultury i Oświaty Dorosłych, którą od 1960 r„ 
tzn. od jej założenia, kieruje znany działa<!z społeczny dr. P. Z e b r  o w
s k i. 
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D a n e  · ź r ó d ł o w e  

1. Kronika Miejskiej Biblioteki Publicznej w ·Suwałkach. 2. Sprawozdanie Wydziału 
Kultury Prezydium PRN z działalności kulturalno-oświatowej w pow. Suwalskim 
za 1961 i 1962 r. 3. Referat Wydziału Kultury Prezydium PRN1 wygłoszony w 1962 r. 
na Sejmiku Powiatowym, poświęconym sprawom kultury. 4. Sprawozdania z dzia
łalności publici.nych bibliotek pows7,.echnych zatwierdzone przez GUS (od 1950 r� 
do 1962 r .). Spravlozdania opisowe roczrie PiMBP w Suwałkach za lata 1959-1962. 
6. Sprawozdanie opisowe, opracowane na podstawie kronik i dzienników zajęć Klu
bu „Suwalszczyzna„, teatrzyku lalek ),Wigraszek", Domu Kultury Dzieci i Młodzieży 
oraz Międzyorganizacyjnego Klubu przy Jednostce Wojskowej . 

. K P A T K O E  C 0 ,1\ E P :lK A H H E  

Pa3til?i:THe lcyJILTypHhIX yqpeJK;O;em!H ,:a;aTH:pyeTca: c nepBbIX J:tHe:łi rroCJie OCB0-
6olf<)l;CH:Jl!$I CysaJI� l3 1944 I'O,lzy. llą>Bb!M l-13 :EmX flBJlH&rcn r0po;n;�KaH 
Ily5JIJ1'ł:Hafl BH5JIJ10TeKa. 0Ha Hat:.JV:fllaeT CBOlO ,D;eJ'łreJlhHOCTb B Ha"-IaJie 1945 ro,n;a, 
HMeH a CBo€M pacnopmKeHMH 518 TOMOB. B 1946 OOJlY O'!'KPhlJIJ1 IlOBeTOBy:te! Jly6-
JIWIHYJQ BJfilJIHO'l'eKY; KOTOpa.a 3alUIJlaC:r. op:ramt3aqHe1:ł 6H6JIHOTe'tfHO"lt cem B no
BeTe. B 1955 ro;ąy OCie 6H6JIHOTCKH o6'be,n;HHI1JtHCb. CeTh ny6JJJ1"-IIIblX 6n6JIHOTeK 
B 1963 roJcy rrpe;n;cTaBJIHJiach CJie,&ytólqHM OCipasoM: 1 rroserosasr H ropo.n:cxaa: 
6H6JIHOTeKa H 21 rMMBHaH 6HÓJJHOTeKa. B .n:epenHnx .z:i;e:ttcTBOBaJnli a �TO BpeMa: 
TaltlKe. 207 6H6J!1'10Te'1HbIX IlYfłJITQE. KOTOpbie ll0Jlh3y:te!TC1! KHHraMM I'MJ1llIIl.IX 6H-
6JIHOTeK H ttMH PYKOBO,lVIT �eCTBeHHble .U:eH'l'eJIH. KoJJH'lecTBo KHHr B GH5Jm:o
rex:ax sospOcJIO B 1962 ro;zy ;n;o 117.115 TOM-OB, s TOM B rMHHHhIX 611!5JIHOTeKax 
6hlJIO 78 493 TOMa. BH6JIHOTeKUMH llOJihSOOaJIHCb B ropo.n:e 136/o JKHTeJieH. B ;a;e
peBHe 24�5'/o HacCJieHIDI {cpe,D;Hsra: .eo Bcett CTpane coCTaBJIHJia lz<i/i)). IlyóJIJNHhie 
óKiSJIKOTeKH p.H)l;OM c O.U:OJI1KCHJteM KHKF B� npoCBeTHTeJibHYIO .U:es:JreJihHOCTb. 
3a !>TY ;ll;M'I'CJII:.HOCTh IJi.X OTJ'IH"l'amf M HarpaJKp;aJ'IM ttetrrpaJibBhle, BoeBO.!ĘCKHe ,Jj II<J
BCT0Bh1e BJIQCTM. 

KpoMe 6Ki5JIHO.TeK pacI!PQcrpaHerraeM x:ym.'fYPLI s ropop;e CyeaJIKax 3a.tmMa
łOTCH CJre;!tYIOo.:o;!B eym.zypHO-npocB&rHTeJihHhlE yą;pelf<)l;emmb IloseTOB� ,Il;OM 
KyJJhTYPbr, PemoHam.HI>rl1: Nryseił, }];OM Ky11LTYPhl ,IJ;ereia H Mono,n;e1KI1� IIo:treTo
BaR: Ile,n;arorJ.PieCKWł Bn6nMoTeKa, IIOBeToa!d1ł }];OM Ky.llb'.f"YPbI PeMecJia, KJ:cy6 
llpocj)eccMonaru:,.aoro Col03a Pa6oTID:tKos ToprQBJIH H KoorrepaTHBOn „CysaJihl..q:vt„ 
3Ha'\ MelK.-0praID13a�OHH&I:ti K.JJ:yó MoJio.n;emu M rrpH3aao.n:cKHe KJIY6bt, a TruoKe 
.n;sa XHHC:MaTOl'pa<ba. B aKTHBff3aD;MH KYJinzypaoM at:H3HH rrOBeTa H n nonyJISI
pH3ar::i;nn CYBanxcxoro pernoHa i5om.1UJ4e 3aCJIYl'H J:tMeeT KOJ!JieR_THB rrecHM H 'l'a.Hqa 
,,Cysam:.lllJ'13IIa" u Kyx:OJlbHblli TeaTP „BKrpameK", l.'Y'J,Il;CCTByronprił npH IIOBCTO
BOM ,Il;oMe KyJihTYPbI. 

Ha TeppHTOPHH µ;epeaeHcKmr rMHH x:yJI:&TYP:aaFJ ,nea:rem.IIOCT& ocy:w;ecTBJIJJeTCn: 
TatOKe B " rMMHHb!X ItJIYf)ax H 3 Olłarax KY J!b'.l'YPhL PaBRbIM .o6pa30M TaM pa5o
Ta!OT 4 IlOCTOmrHbIX KHHeMarorpac;Pa, a ,11;0 15 MeCTHOCTe11 IIpHeJJKaeT Kmtonepe... 
.n:nMlRK:a. CaM!tIMH aKTJ1BHhlMM n &:yJlhTYPHO:tł pa60Te HBJmk)TCSI cn:e,1.0"lOI.tzyie ;a;epe
BeJICKHe :a;eHTphl: ITlltepocm., <l>HJ'lmion, Pynta-Tap-rait, H BKiKa:i1:Hb1. 
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S U M M A R Y  

The cultural centres i n  the Suwałki region began to develop as soon a s  the a.rea 
was liberated in 1944. The first of them was the Municipal Public Library which 

at the beginning of 1945 included 518 volumes. In 1946 the District Public Llbrary 
was set up and the organization of a network of local libraries in the district area 

was started. In 1955 the two libraries were combined and in 1968 the network of 
the public libraries in the region included one district {municipal) library and 21 
libraries in the rural localities, 207 library centres existed in the villages where 
they were condueted by local social activists. On the whole the libraries in the Su

wałki region contained in 1962 117 115 volumes, ineluding 78 493 in the rural cen

tres. 13 per cent of the urban and 24.5 per cent of the rural population availed them
.selves of the services of the libraries (the average in the whole country was 12 per 
cent}. The public libraries do not conflne themselves to lending o:f'. books but are 
also engaged in various educational activities. For their work they have often re
ceived prizes and distinctions from central. voivodship and district authorities. 

Beside the llbraries. the following centres of cultural life conduct various cultural 
and educational activities : the District House of Culture, the Regional Museum, the 
House of the Chlldren and Youth, the Distrlct Pedagogical Llbrary, the District 

Handicraft Cultural Centre, the nSuv.ralszczyzna" Club of the Unlon of the Trade 
and Co-operative Workers, the Youth Club, reading rooms in the productive csta-:
blishments and two cinemas. The „Suwalszczyzna„ Song and Dance Ensemble and 

the "Wigraszek" Puppet Show attached to the District House of Culture have also 
largely eontributed to the enllvenment of the cultural life in the district and its 
pcpularization in the rest of Poland. 

In the villages the culturał activities are condueted in eight reading' rooms and 

three other centres. Apart from four permanent cinemas there exists a touring one 
whicb regularly visits 15 localities. The rural centres in Przerośl, Filipów, Rutka· 
·Tartak and Wiżajny are most active in the sphere of cultural initiatiVes. 
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TURYSTYKA NA SUW ALSZCZYźNIE 
W OKRESIE POLSKI LUDOWEJ 

TypH'JM n Cynam,ru;nHe B rrepYJO,It IlOJihcKOM Hapo,n;Hotł Peeny6JIHKJ1 

Tourism in the Suwałki Region in the People's Poland-

1. Wstęp • 

Narastający z roku na rok ruch turystyczny na . Suwalszczyźnie za
czyna już urastać do miary jednego z naczelnych problemów społecznych 
naszego ,regionu. Nic jednak nie usprawiędliwia wniosku, aby. natężenie 
tego ruchu miało charakter tylko sporadyczny i wynikało z jakiejś prze
mijającej „mody na Suwalszczyznę'.'. Omawiane zjawisko ma char.aJ.<ter 
stały, tym trwa!Jlzy, że nie reżyserowany taką, czy inną, bezpośrednią 
działalnością czynników lokalnych, jakąś gwałtowną propagandą radio
wą czy prasową. Nie ma tu przecież bogatych i imponujących domów tu
rystycznych czy wczasowych, na wzór tatrzańskich czy sudeckich. Do 
wielu miejscowości Suwalszczyzny nie można dotrzeć żadnym zmotory
zowanym środkiem lokomocji. Dotrzeć tam można tylko - pieszo„. Na 
trasach zaś pieszych brak jest punktów zaopatrzenia, a jeśli nawet jakieś 
są, to w najmniejszej mierze nie są one dostrojone do potrzeb „ wielkiej 
turystyki" ! turystyki w ogóle. Turysta rzadko znajdzie w nich takie ele
mentarne przedmioty, jak konserwy mięsne czy &-pirytus denaturowany 
(w postaci kostek) potrzebny do kocherów. Nie dostanie też czekolady 
czy kakao w proszku i sprzedawcy dziwią się, że ktoś może potrzebować 
takich „dziwacznych" rzeczy„. Powiększa turystyc,zne trudności i ta oko
liczność, że w samych Suwałkach . nie ma najskromniejszego schroniska 
turystycznego, co w niemałym stopniu utrudnia V.'Ycieczkowiczom reali
zowanie szerszych turystycznych planów. Szkolne zaś schronisko tury
styczne, istniejące przy Liceum Ogólnokształcącym, nie rozwiązuje pro
blemu, gdyż jest ono przeznaczone wyłącznie dla szkolnych obozów węd
rownych i tylko w miesiącach wakacji letnich. Mimo jednak wyraźnego 
„niedorozwoju" turystycznej bazy, ruch turystyczny na Suwalszczyźnie 
rozwija się stale i trwale. Co stanowi jego siłę napędową? Turyści wiedzą 
na ogół o wszystkich mankamentach tutejszej turystyc7.nej bazy, a jeśli 

• [619] 
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mimo to przyjeżdżają tu chętnie i wielokrotnie, to kierują się przesłan
kami zgoła innymi, niż „przyjemność" czy „wygoda", o które tu trudno. 
Po cóż zatem przyjeżdżają? 

Suwalszczyzna staje się ostatnio terenem uprawy niemal wszystkich 
dyscyplin turystycznyeh. Opinia „ wodniaków" zgodna jest, że suwalski 
szlak kajakowy należy do najpiękniejszych i najciekawszych w Polsce, 
i nie tylko w Polsce. Miłośnicy turystyki pieszej uznają suwalski wyzna
kowany szlak pieszy za nie mniej atrakcyjny od wodnego i to atrakcyjny 
pod każdym względem: krajobrazowym, przyrodniczym, historycznym ... 
Zwolennicy tury·styki narciarskiej znaleźli tu wręcz szczególne warunki 
do uprawiania narciarstwa nizinnego, ze względu na wyjątkowo długi. 
okres dobrej pokrywy śnieżnej i bardzo urozmaicony krajobraz. Są tu 
i wspaniałe zjazdy (np. z góry Krzemieniuchy) i trudne ćwiczebne pod
chody. Jednym słowem bardzo ciekawa mieszanina narciarstwa nizinne-
go i górskiego, oczyvviście w v.'"j'IDiarach pomniejszonych. Turystyka nar
ciarska tak się tu już zagospodarowała, że nawet opracowano specjalny 
książkowy przewodnik dla narciarzy po Suwalszczyźnie. 

Motorowcy organizują tu niemal co roku raidy motorowe, a raidy 
ostatnich lat należą do. największych. Suwalszczyzna znana jest z jednej 
bardzo „ekstrawaganckiej" dyscypliny turystycznej: płetwonurkowej. 
Jedno z jezior suwalskich, jezioro Białe Wigierskie, uznane jest wśród 
płetwonurków za najlepszy w kraju ośrodek dla tej dyscypliny turystycz� 
nej. Wreszcie ustaloną sławę ma tu turystyka żeglarska, eksploatująca 
olbrzymi obszar jeziora Wigry, szczególnie dobry teren dla szkolenia 
w żeglarstwie, ze względu na zróżniczkowane warunki fizyczne jeziora, 
różne i zmienne wiatry, różne nagrzania obszaru wodnego w tej czy innej 
części jeziora. 

Jak widzimy, Suwalszczyzna przedstawia szczególne warunki na upra
wianie niemal wszystkich dyscyplin turystyki (z wyjątkiem górskiej). Ta 
właśnie wielostronność warunków fizycznych stanowi podstawę stałego 
ruchu turystycznego na tym terenie. Nie jest to więc zjawisko „sezonO-:. 
we" i przemijające, jak moda ... 

2. Geografia turystyczna Suwalszczyzny 

Gdy przygodna wycieczka, z tych czy innych dzielnic Polski, znajdzie 
się gdzieś w rejonie Szurpił, Smolnik czy jeziora Hańczy, uczestnicy wy
cieczek nie mogą wyjść ze ździwienia, że ta realna, dziś oglądana naocz
nie, Suwalszczyzna jest taka niepodobna do tej z wyobraźni... Tymczasem 
wszystko tu turystę zaskakuje: jeziora są przeważnie głębokie lub bardzo 
głębokie, mając najczęściej wysokie i suche brzegi, a otaczający je kraj
obraz przypomni do złudzenia ·  jakieś fragmenty Podkarpacia czy nawet 
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Beskidu Niskiego. Zaskakująco musi działać na wyobraźnię turysty ten 
silny kontrast pomiędzy wysokimi i stromymi wzgórzami a głęboko w do
linach osadzonymi jeziorami czy rzekami. Przykładem takich kontrastów 
jest rzeźba powierzchni na odcinku Sidory-Rutka Tartak, gdy droga tam
tejsza wije się zboczami wysoczyzny, gdy mamy po prawej stronie wyso
kie i strome wzgórza, po lewej zaś głęboko osadzoną dolinę rzeki, Szeszu
py. Inne przykłady tych kontrastów skonstatujemy w okolicy Smolnik, 
Marianki, Roweli, Szeszupki, Bachanowa, Szurpił i in. 

Jeśliby się pragnęło mieć jasny obraz morfologii Suwalszczyzny, tzn. 
jeśli by się chciało ją zwiedzać pod kątem najciekawszej rzeźby krajobra
zowej, to trzeba najpierw wyznaczyć linię podziału, rozcinającą ten ·re
gion na dwie różne morfologiczne jednostki: północną i południową. Jak 
bardzo te dwie jednostki są do siebie nie podÓbnc, przekonać się łatwo, 
jadąc np. szosą z Suwałk do Szwajcarii. Gdy znajdziemy się już na czwar
tym kilometrze od Suwałk, będziemy mieć z tyłu za sobą niezwykle wy
równaną powierzchnię (peneplenę), przed sobą zaś teren gwałtownie 
i dziko sfalowany, pocięty głębokimi wąwozami. 

Równie ostre kontrasty ujawnią się nam, gdy jedziemy szosą prowa
dzącą do Filipowa w kierunku zachodnim. Już na 5 kilometrze za Suwał
kami kontrasty te uderzą nas silnie. Z lewej strony mieć będziemy wów
czas rozległą peneplenę, z prawej na horyzoncie rysuje się wyraźna wy
soczyzna, z mocnym akcentem Góry Krzemieniuchy. 

Podobnie ostre kontrasty przedstawiają jeziora suwalskie. „Fizjono
mia" np. jeziora Hańczy (rezerwat przyrody) stanowi wspaniałe przeci
wieństwo do „fizjonomii" takich jezior, jak: Gremzdy; Sejwy, Boksze, Je
mieliste, Łanowicze ... Wśród tych kontrastów nie trudno tu napotkać 
obiekty o formach wręcz niezwykłych i niepowtarzalnych, jak na przy
kład wysoki i niezwykle wyrównany stożek Góry Cisowej, zwanej 
w gwarze geologicznej „Suwalską Fudżijamą", - podobnie jak „dolina 
wisząca" w rejonie Bacbanowa czy fantastyczne drumliny wodziłkowskie. 

Większość tych form skupiła się w strefie moreny dennej lub w stre
fie moreny czołowej podczas jednego ze stadiałów lodowca. Ale formy 
niezwykłe znajdziemy i poniżej moreny czołowej, na obszarze już san
drowym. Taką formę niezwykłą przedstawia choćby jezioro Wigry, uzna
ne przez turystów za najpiękniejsze jezioro w Polsce. Już sam stosunek 
długości jeziora Wigry - ca 20 km do jego linii brzegowej ca 75 kilome
trów, mówi nam o bogatej rzeźbie jeziora. Liczne zatoki, półwyspy i wys
py, w większości o wybitnej plastyce, nadają Wigrom piętno niezwykłe
go uroku. Ale przecież i pionowa rzeźba jeziora jest nic mniej bogata 
i zrozrucowana. Obok maksymalnej głębokości - 73 metry, mamy tu 
liczne płycizny i mielizny, porastające szuwarami. Rybacy wyróżnili 
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w obrębie jeziora około 360 „toni", nadając każdej z nich indywidualną 
nazwę. 

Znakomity limnolog polski, prof. dr L i t y ń s k i, opracował projekt 
uznania Wigier parkiem narodowym. Niestety, projekt w zawierusze wo
jennej zaginął, a po śmierci autora trudno byłoby dziś znaleźć specjalistę, 
który by się podjął opracować nowy projekt, należycie udokumentowany. 
Zresztą 

·
turyści tak już przemożnie wzięli Wigry "\V swoje „posiadanie", 

że odizolowanie ich teraz od ulubionego szlaku wodnego, byłoby prawie 
niepodobieństwem. Dużą atrakcją morfologiczną jest. także jezioro Serwy, 
typowe jezioro rynnowe, usytuowane jednak wyraźnie w strefie jezior 
zaporowych, na obszarze sandrowym. Morfologowie nie potrafili wyjaś
nić dość przekonywająco tej anomalii Serw. 

Obszar Suwalszczyzny nie we wszystkich swoich fragmentach ma tak 
doskonałe walory turystyczne. Zupełnie „nieturystyczny" jest obszar za
mykający się pomiędzy szosą do Filipowa czy Raczek. .Od zachodu jednak 
obszar ten obramowany jest doskonałym szlakiem wodnym rzeki Rospu
da. „Nieturystyczny" jest również teren położony na wschód od jeziora 
Szelment, aż prawie po Sejny. 

3. Rezerwaty i pomniki przyrody 

W latach 1957'-60 dyskutowany był w różnych zespołach naukowych 
projekt utworzenia na naszym terenie Suwalskiego Parku Narodowego, 
o charakterze krajobrazowym. Komisja złożona z 16 specjalistów, repre
zentujących różne dyscypliny naukowe (geologia, morfologia, zoologia, 
botanika, ochrona przyrody) po obejrzeniu projektowanego na Park Na
rodowy terenu, wypowiedziała się o projekcie na ogół pozytywnie. Pro
jekt nie uzyskał jednak ostatecznej akceptacji, a to ze względów ekono
micznych, tj. ze względu na ogromny koszt realizacji. Koszt ten musiałby 
przede wszystkim przyjąć wywłaszczenie ludności z· kilkunastu wsi, obję
tych projektem Parku, wykupieniem całego gruntu, wypłaceniem odszko
dowań związanych z przymusową „przeprowadzką" kilkuset rodzin, na
stępnie - pobudowaniem dróg, według założeń organizacyjnych Parku, 
pobudowaniem gmachów, w których zostałyby zainstalowane placówki 
naukowe i Muzeum Przyrodnicze Parku i in. 

Władze i osoby inicjujące projekt Parku nie skapitulowały jednak 
z samej koncepcji. Wysunięta została koncepcja kompromisowa, przyj
mująca zamiast jednego Parku kilka luźnych rezerwatów przyrody. Ten 
pomniejszony projekt realizowany jest przez władze stopniowo, etapami. 
Na razie zrealizowane zostały formalnie następujące rezerwaty: 1) jezioro 
Hańcza, 2) kanion rzeki Czarnej Hańczy na odcinku od Bachanowa do 
Turtula, 3) dolina wisząca na odcinku Bachanowo-Malesowizna, 4) góra 
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Cisowa. W trakcie realizacji znajdują się takie obiekty, jak „góra zam
kowa" w rejonie Szurpil wraz z otaczającymi ją jeziorami. 

Poza wymienionymi rezerwatami przyrody zawnioskowano do ochro
ny kilka większych głazowisk, jedynych już na terenie Polski tego rodza
ju zabytków. Chodzi przede wszystkim o głazowisko w rejonie Bachano
wa (na prawym brzegu rzeki Hańcza), b. efektowne głazowisko w rejonie 
wsi Blaskowizna i b. ciekawe głazowisko na podłożu torfu zboczowego 
w rejonie wsi Zarzecze Jeleniewskie. 

Poza wymienionymi głazo}Viskami władze konserwatorskie uznały za 
pomniki przyrody liczne pojedyncze gazy narzutowe, legitymujące się 
wymiarami powyżej 8 metrów obwodu. Głazów o takich wymiarach jest 
w Polsce około 80 szt., lecz połowa tej liczby znajduje się na Suwalsz
czyźnie. 

Za najefektowniejsze tego rodzaju p o m n i k i p r z y r o d y .  ucho
dzą: głaz w Pawłówce, głaz w Kruszkach, głazy po obu brzegach jez. Hań
czy, b. efektowny głaz w Prawym Lesie, głaz w obrębie „Góry Kościel
nej'' koło· J egłówka, kilka głazów w rejonie kolonii Szurpiły oraz głazy: 
w Jesionowie, Łanowiczach, Wychodnem, Rowelach, Filipowie i in. 

Poza rezerwatami i pomnikami przyrody (w kategorii przyrody nie
ożywionej) istnieje na Suwalszczyźnie szereg rezerwatów prżyrody ży
wej, a przede wszystkim: ogólny rezerwat przyrody w rejonie gajówki 
Wasilczyki nad Wigrami oraz szereg rezerwatów bobrów: l) rezerwat 
w Zatoce Hercerskiej, 2) rezerwat na jeziorku Klonówek, 3) rezerwat na 
jeziorze Długie (koło Wigier), 4) rezerwat na rzece Marysze k/Smolan 
oraz rezerwaty: 5) na jeziorku Bobruczek koło Sejw, 6) na rzece Szczeber
ce k/Nowinki, 7) na rzece Bliznie k/Szczebry i 8) na rzece Wiatrołuży ko
ło jez. Perty. 

W jesieni 1962 r. zjawiły się bobry koło Filipowa, ale ciężka zima 
1962/63 skłoniła tę rodzinę do porzucenia tego stanowiska. Z wiosną 
1963 r. wyprowadziły się w niewiadomym kierunku. 

Prócz rezerwatów faunistycznych urząd konserwatorski uznał za pom
niki przyrody pojedyncze okazy drzew, jak: olbrzymi dąb w Żylinach 
o obwodzie 8 m, dąb w osadzie Płociczno, grupa dębów nad jez. Pomorze 
koło Gib, duże drzewo jałowcowe (9 m wysokości) w nadleśnictwie Po
morze i podobne drzewo jałowcowe przy leśniczówce Gawarzec, a w ob
rębie pow. augustowskiego - grupa cisów nad rzeką Blizną. 

4. Szlaki turystyczne Suwalszczyzny 

Pierwszeństwo należy się szlakom wodnym, bo dominującym elemen
tem Suwalszczyzny są przecież wody. Najpierw szlak kajakowy na osi 
Czarnej Hańczy. Walory tego szlaku mają już w świecie wodniaków usta-
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loną renomę. Przebiega on od przystani w Starym Folwarku, poprzez pół
nocny fragment Wigier do miejsca wypływu Czarnej Hańczy, by stąd 
spłynąć z prądem rzeki aż do Rygola, tj. do styku Czarnej Hańczy z ka
nałem augustowskim. Odcinek rzeczny trasy od Wysokiego Mostu aż do 
Rygola daje pasmo niezapomnianych przeżyć turystycznych. Urzeka ciąg
ła rozmaitość i niezwykła plastyka obrazów. Odcinek dalszy - kanał, 
przecinający dolinę i łańcuch jezior, ma oczywiście wiele fragmentów 
pięknych, ale ma i wiele banalnych. Wspaniałe w swej scenerii jest jezio
ro Mikaszewo i chyba jes:.1;cze piękniejsze Krzywe. Sam natomiast kanał 
nie przedstawia już żadnych walorów plastycznych i raczej turystę nuży. 
Rekompensują tę nudę silne przeżycia podczas przebijania się pod prąd 
na rzece Serwiance. Silne przeżycie daje spływ kajakowy przez jezioro 
Wigry, uznane powszechnie za najpiękniejsze jezioro w Polsce. 

Suwalski szlak wódny ma wśród turystów - wodniaków b. wysoką 
notę. 

Stanice wodne tak są- w terenie rozmieszczone, aby punkty spoczynku 
nie miały większych w stosunku do siebie odległości, jak 18 km - aby 
spływ kajakiem był turystyczną przyjemnością, a nie „ Wy:czynem spor
towym". Stanice usytuowane są zazwyczaj na suchym i wysokim brzegu, 
na malowruczej polanie, w otoczeniu cienistego lasu. Jadąc . z prądem wo
dy znajdziemy stanice w następujących miejscowościach: Stary Folwark, 
Wysoki Most, Frącki, Rygol, Płaska, Serwy, Gawrych Ruda. Najbardziej 
chyba „romantycznie" usytuowana jest stanica na jedn�j z wysp jeziora 
Serwy, bujnie i malowniczo zalesionej. Ponieważ jezioro Serwy ma jakiś 
szczególny, bardzo szafirowy koloryt wody i niezwykle czyste powietrze, 
pobyt na wyspie staje się prawdziwą rozkoszą. 

Naszkicowana tu trasa wodna została w ostatnich latach „wydłużona" 
o 70 km, to jest o całą rynnę rzeki Rospudy z jej 9 jeziorami, przez które 
przepływa. W tej „wydłużonej" wersji szlak wodny suwalski ma długości 
ponad 200 km. Zaczyna się w jeziorze Czarne koło Filipowa, by po 70 km 
znaleźć się w jeziorze tej samej nazwy (tj. Rospudy) koło Augustowa, 
a stąd via Serwy-Wigry na szlak Czarnej Hańczy. 

Przed trzema laty wodniacy postanowili podjąć się .takiej organizacji, 
aby ten szlak związać wodą w ten sposób, by nie zachodziła potrzeba 
przerzucania się piechotą od jeziora Serwy do Wigier. Rzecz jasna, że ta
kie przestawienie się z „trakcji" kajakowej na furmankę i piechotę nie 
należy do prostych. Z tych kłopotów powstał plan połączenia jeziora Ser
wy z jeziorem Wigry. sztucznym kanałem. Projekt ten ma jednak dwie 
różne wersje. Druga wersja zakłada połączenia Wigier z jeziorem Blizna, 
a stąd rzeką Blizną (którą należałoby uregulować i przystosować do tu
rystyki wodnej) do jeziora Rospudy i Necka. Pierwszy projekt zakłada 
kanał długości 12 km, drugi zaś tylko 5 km. Walorem projektu drugiego 



Ryc. 1. G u l  b i e n  i s  z k i, pow. Suwałki. „Góra Cisowa" zwana też „Suwalską · Fu
dżijamą". Widok od strony południowej. 

- . 

Ryc. 2. J e z  i o r  o K o p  a n e na Suwalszczyżnie koło Gulbieniszek. W głębi :.efora 
·� . Cisowa". · 
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jest to, że kanał przebiegałby przez niskie bagniste łąki, które by jedno
cześnie osuszał, regulując poziom· wody stoso\vnie do potrzeb : bądź tury
styki, bądź właścicieli łąk. Ponieważ poziom Wigier jest o 4 m wyższy od 
poziomu jez. Blizna, należałoby zbudować 2-3 śluzy w rejonie wsi 
Walne. 

W ostatnich czasach opinia „czynników miarodajnych" zaczyna się 
przychylać na korzyść koncepcji pierwszej : Wigry-Serwy. Motywacja te
go projektu nie ma jednak nic wspólnego z turystyką, gdyż zakłada no
wemu kanałowi zadanie robocze: służebność wobec kanału dla transportu 
drzewa. żegluga kanałowa w niektórych latach ma duże trudności z tran
sportem drzewa na osi kanału, gdyż niski poziom wody czasem wręcz 
uniemożliwia transport. W tej sytuacji trzeba się posiłkować „zapasem" 
wody jeziora Serwy. Ale poziomu wody w jeziorze także nie �ożna obni
żać bezkarnie, gdyż możliwości tego basenu są ograniczone. Trzeba by się 
więc posłużyć zapasem wody olbrzyma wigierskiego. Koncepcję tę ostro 
zwalczają turyści, widząc w niej zamach na naturalne piękno Wigier. Za
rząd kanału, nie zainteresowany �prawami turystyki, mógłby sobie zbyt 
hojną ręką „gospodarzyć" wodami Wigier, doprowadzając w końcu do 
zupełnego zniekształcenia „fizjonomii" jeziora, a więc jego ·głównego 
waloru. 

· 

Szlak pieszy ma długości 195 km. Zaczyna się w miejscowości Rakó
wek na styku powiatu suwalskiego i gołdapskiego. Od tego miejsca szlak 
pieszy biegnie linią niezwykle łamaną i ekscentryczną, mijając miejsco
wości: Rakówek - Mauda - Okllny - Rogożajny - Wiżajny - Wyso
kie - Maszutkinie - Makowszczyzna - Kamionka - Marianka - Pop
lin - Badziszki - Pobądzie - Rowele - Rutka Tartak - Lizdejki -
Kleszczówek - Smolniki - D�erwany - Mierkinie - Przełomka -
Hańc:r.a (i jezioro Hańcza) - Bachanowo - Blaskowizna - Łopucho
wo - Udziejki - Smolniki - Kleszczówek - Sidory - Gulbieniszki -

. Czajewszczyzna - Jegłówek - „Góra Zamkowa" - Targowisko - Szur
piły - Rutka - Szeszupka - Turtul - Malesowizna - Zarzecze Jele
niewskie - Okrągłe - Krzemianka - Góra Krzemieniucha - Żywa 
Woda - Prudziszki - Suchodoły - Szwajcaria - Osinki - Okunio
wiec - Mała Huta - rzeka Kamionka - Leszczewek - Stary Fol
wark - Tartak Magdalenowo - Wigry - Czerwony Folwark - Roso
chaty Róg - Mikołajewo - Czerwony Krzyż - Krusznik - Bryzgiel -
Płociczno - Gawrych Ruda - Gawarzec - Wasilczyki - Sobolewo -
Suwałki. Nałożona na mapę siatka wymienionych tu miejscowości da nam 
linię niezwykle kapryśną i ekscentryczną. Czym motywowano ten jej 
osobliwy kształt? 

Szlak pomyślany został w ten sposób, aby wędrujący tym szlakiem 
turysta miał jakieś silne przeżycie poznawcze niemal na każdym kilome-



Rys. 3. J e z i o r  o W i g r y, pow. Suwałki. Komunikacja pasażerska na jeziorze. 

Ryc. 4. Z a t  o k  a S ł u p  i a ń s k a  na jez. Wigry, pow • . Suwałki. Fragment zabudo
wy ośrodka wczasowego. 
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Ryc. 5. J e z  i o r  o H a  ń c z a, pow. Suwałki. Plaża kamienista nad brzegiem je
ziora. 

trze. Tu wyłania się przed nim piękna krajobrazowa panorama, gdzie in
dziej malownicze jezioro ze stadem łabędzi i innej fauny skrzydlatej, to 
znów jakaś stara miejscowość, czy grodzisko lub cmentarzysko z czasów 
zamierzchłych. Obóz wędrowny, wędrujący tym szlakiem � okresie let
nich ferii, nie będzie zdany na „łaskę losu", gdYż po drodze natknie się na 
„szkolne schroniska turystyczne", które dadzą mu nocleg i wyżywienie. 
Schroniska te znajdzie : w Rutce Tartak, w Smolnikach, w Blaskowiźnie, 
w Jeleniewie, w Starym Folwarku, w Płocicznie, w Suwałkach. 

Naszkicowany wyżej dwutygodniowy szlak pieszy jest już od paru lat 
silniej przez turystów eksploatowany i cieszy się wśród nich najlepszą 
opinią. Szlak ten może być traktowany jako szlak kolarski - tygodnio
wy. Walory tego szlaku kolarskiego umiała ocenić młodzieżowa wyciecz
ka kolarska aż z Krosna nad Wisłokiem, która w 1961 r. odbyła raid ko
larski po Suwalszczyznie. Ocena tego szlaku była wręcz entuzjastyczna. 

Szlaki motorowe Suwalszczyzny są również b. urozmaicone i atrakcyj
ne. W lipcu 1963 r. odbył się na Suwalszczyźnie krajowy „zlot" motorow
ców z całej Polski. Mówi się o randze naszych szlaków motorowych. Tu
rysta - motorowiec ma tu wszystkie możliwe typy i klasy dróg: od gład
kich i wyrównanych asfaltówek, biegnących jak strzała (odcinek magi
strali Rajgród - Augustów - Suwałki) ąo asfaltówek wijących się w te
renie „fantazyjnie". Od dobrych „smołówcówek" (Suwałki -· sejny, Su-
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Ryc. 6. I w a n i s  z k i, pow. Suwałki. Jeden z głazów na
rzutowych znajdujący się na obszarze powiatu suwalskiego. 
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właki - Filipów, Suwałki - Gulbieniszki) do twardych „kociołebkowa
tych" brukowanych szos (Taciewo - Pawłówka, Pawłówka - Prze
rośl, Sidory - Rutka Tartak - Wiżajny, Szypliszki - Puńsk, Szyplisz
ki - Becejły i in.). Z kolei idą pół twarde, ale w dobrym stanie „żwiró\v
ki" (Smolany - Sejny). Wreszcie wszystkie pozostałe drogi publiczne, 
dostępne do motorowej lokomocji. Wysoce zróżnicowany teren stwarza 
z konieczności wysokie zróżnicowanie dróg pod względem typów, jako
ści, nachylenia powierzchni, skrętów i zwrotów, to też takie usytuowanie 
dróg przedstawia dla motorowców doskonały interes zarówno szkolenio
wy, jak i wyczynowo-sportowo-turystyczny. Pozytywna ocena suwal
skich szlaków motorowych nie przesądza jednak istnienia licznych man
kamentów komunikacyjno-drogowych na tym terenie. Oto przykłady: du
żo do życzenia ma droga o tak kapitalnym znaczeniu turystycznym, jak 
odcinek: Płociczno - Bryzgiel - Czerwony Krzyż, Mikojewo - Ryżów
ka; żadnym środkiem lokomocji motorowej nie można się dostać do nie
zwykle atrakcyjnej „Góry Zamkowej". Trzeba wysiadać w Sidorówce 
i tracąc dwie godziny czasu „przebijać się" pieszo do miejsca. 

Dojazd do niezwykle popularnego jeziora Hańczy przedstawia wiel
kie trudności, gdyż trzeba nakładać około 50 km drogi. Istnieje już pe
wien „schemat" wycieczek autokarowych: Suwałki - Szwajcaria; Suwał
ki - Sidorówka - Smolniki. Ze Smolnik do jeziora Hańczy jest już bli
sko: 5 km. Nie łudźmy się jednak, że się tam dostaniemy, pokonując tak 
krótki odcinek: Smolniki - Dzierwany - Hańcza. Aby dotrzeć do jezio
ra Hańczy, trzeba nam ze Smolnik wrócić do Suwałk (25 km) i dopiero 
poprzez Suwałki - Pawłówkę do Kruszek, co znów daje 25 km. Zamiast 
5 km musimy pokonać przestrzeń 50 km tracąc cenne godziny czasu 
i zwiększając koszt wycieczki. Ale i dojazd do Kruszek nie spełńia ·wy-
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cieczkowego założenia. Tu trzeba się „spieszyć" i po przeprawieniu się 
przez rzekę dotrzeć do Bachanowa i jeziora Hańczy. Znowu tracimy oko
ło 2 godzin czasu. Nie sposób również dojechać do wsi Szeszupki, skąd 
można oglądać sławne drumliny wodziłkowskie i rozległą panoramę do
liny Szeszupy. A przecież wymienione miejscowości stanowią największą 
atrakcję turystyczną Suwalszczyzny. Te rażące mankamenty drogowe po
winny w najbliższych latach zniknąć. Stać nas chyba na taki wysiłek, któ
ry przecież stokrotnie się zrekompensuje. 

5. Suwalszczyzna jako teren wczasów letnich 

Szczególne walory krajobrazowe Suwalszczyzny, wzmocnione jeszcze 
korzystnym klimatem w okresie lata i wczesnej jesieni, predystynują ten 
zakątek kraju na doskonały teren wczasowiskowy. Szczęśliwym pomy
słem było zbudowanie wielkiego obozu wczasowego - typu campingo
wego - nad przepiękną zatoką Słupiańską na północnym pobrzeżu jezio
ra Wigry. Obóz ten, o ciekawym założeniu urbanistycznym oraz dalszych 
planach rozbudowy, wybudowany został z funduszów Związku Pracow
ników Handlu i cieszy się u wczasowiczów wielkim powodzeniem. Podob
ny obóz wczasowy projektowany jest w rejonie Smolnik, na wysokich 
i stromych brzegach jez. Jaczno, ale realizacja tego ostatniego projektu 
nie jest jeszcze pewna, przynajmniej w latach najbliższych. Podstawą te
go projektu jest przepiękny krajobraz, uznany za najpiękniejszy kraj
obraz jeziorowy w Polsce, oraz oddana niedawno do użytku szosa na od
cinku: Sidory - Smolniki. 

Problemem leżącym nieco na uboczu spraw turystycznych, pośrednio 
jednak tkwiących w ich obrębie, jest tzw. akcja „wczasów pod gruszą". 
Suwalszczyzna - kraina 250 jezior i bogato urzeźbionego krajobrazu ma 
dziesiątki miejscowości kwalifikujących się na „letniska". Każda bezma
ła wieś, położona na wysokim i suchym brzegu większego czy mniejszego 
jeziora, w sąsiedztwie sosnowego lasu, przedstawia doskonałe warunki na 
letnisko. Jakoż ruch letniskowy zaczyna się tu rozwijać i to na coraz 
większą skalę. „Letników" i to z dalekich krańców Polski - np. Sląska, 
znajdziemy tu w okresie lata w wielu wsiach i to nawet takich, które ni
czym nie kwalifikują się na letniska, jak wsie: Morgi, Pawłówka, Szurpi
ły, Prudziszki, Jesionowo. 

Wsie usytuowane korzystnie mają już od wielu lat „stałą klientelę", 
przeważnie z Warszawy i mieszkania w tych wsiach są wynajęte na kilka 
lat z góry ... Jako przykład niech posłużą wsie: Cimochowizna, Supienie, 
Leszczewo, Wólka k/Bakałarzewa, Smolniki, Gawrych Ruda. 

W dziedzinie „wczasów pod gruszą" jest niewątpliwie wiele do zro
bienia. Po pierwsze, należałoby tę akcj� �ilnie prop-agować wśród miesz-
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kańców wsi najlepiej usytuowanych, najpiękniej położonych, by w efek-• 
cie osiągnąć specjalne budownictwo willowa-letniskowe. Przykład wielu 
wsi podhalańskich jest tu chyba dość przekonywający, że akcja taka mo
że być realna i może znaleźć znakomite efekty gospodarcze. Wydaje się 
jednak, że budownictwo to jeszcze nie wszystko. Nie mniej ważną, cho
eiaż nie łatwą, jest sprawa aprowizacji. Jak mówi doświadczenie, to nie 
mało trzeba wysiłków, aby mieszkańców wsi suwalskich przekonać, że 
„letnik" potrzebuje czegoś więcej niż tłusta i słona„rąbanka" z beczki 
lub nawet świeża baranina. „Letnik" o wiele bardziej jest „łakomy" na 
świeże warzywa i owoce niż mięso, a jeśli o mięsie mowa, to najchętniej 
nastawia się na „kurczaki". Napewno również nie pogardzi świeżymi ry
bami, o które w wię�szym mieście jest trudno. Wydaje się, że problema
tyka „wczasów pod gruszą" mieści się dobrze w założeniach programo
wych przedsiębiorstwa „Gromada" i ono to jest predystynowane do bra
nia w swoje ręce organizacji tego typu wczasów przy odpowiednio zorga
nizowanej bazie wyżywieniowej w oparciu o miejscową produkcję arty
kułów żywnościowych. 

6. Organizac;a bazy turystyczne; 

Szlaki turystyczne Suwalszczyzny są w pewnej mierze zorganizowane. 
Jest przede wszystkim zorganizowany szlak wodny na odcinku: Wigry -
Czarna Hańcza - Kanał Augustowski - Serwianka - Serwy - Wigry. 
Wprawdzie domki kampingowe rozstawione na tym szlaku w tzw. stani
cach wodnych są bardzo prymitywne, ale ten ich prymityw nie odbiera 
im szczególnego „romantycznego" uroku. Omawiane zaś stanice wodne 
tak są zazwyczaj usytuowane, aby turysta miał dobre warunki nie tylko 
odpoczynku, ale i kąpieli. 

Jest również w pewnej mierze zorganizowany szlak pieszy, gdyż na 
szlaku tym istnieją szkolne schroniska turystyczne. Niestety - schroni
ska te czynne są tylko w miesiącach wakacyjnych (VII, VIII), a w dodatku 
przeznaczone są tylko dla szkolnych obozów wędrownych. Dla szerszej 
„powszechnej" turystyki ten długi na 195 km szlak - jest niezorganizo
wany. Są już jednak pierwsze sygnały zainwestowania tej trasy, jeśli nie 
w sensie turystycznym, to wczasowo-wypoczynkowym. Szkoły tutejsze 
w wielu miejscowościach, jak w Rutce Tartak, Przerośli, Becejłach, Sta
rym Folwarku, Płocicznie, Dowspudzie i Suwałkach, służą w miesiącach 
wakacyjnych jako kolonie letnie dla młodzieży większych miast polskich. 

Podobnym celom ma służyć planowana szkoła tysiąclecia w Smolni
kach. W tychże Smolnikach projektowana jest olbrzymia i kosztowna bu
dowa Domu W czasowo-Wypoczynkowego Związku PracoWników Handlu. 
Te dwie budowle wysuną Smolniki na jed'N' z czołowych miejsc letnisko-
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wych w naszym województwie, tym bardziej,, że -. zawdzięczając nowej 
szosie na odcinku Sidory - Smolniki - istnieje już teraz ze Smolnikami 
stała komunikacja samochodowa. Jest 'l'ięc podstawa do przypuszczenia, 
że te dwie instytucje będą tylko pierwszymi inwestycjami w dużej serii 
planowanych budowli w Smolnikach i za nimi pójdą dalsze, I tak w Sta
rym Folwarku projektuje się budowę wielkiego i nowoczesnego Domu Tu
rystycznego, przynajmniej na miarę Domu Turystycznego w Augustowie. 
Ma on stanąć w miejscu starego domu wycieczkowego. Ma być również 
szeroko rozbudowana baza turystyczna w Gawrych Rudzie, w miejscu 
istniejącej obecnie stanicy wodnej P'l'TK. Dalszej rozbudowie ulegnie 
wielki kamping wczasowo-wypoczynkowy Związku Handlowców nad Za
toką Słupiańską. Projektowane są inwestycje wczasowe na południowym 
brzegu jeziora Wigry, w rejonie Bryzgla - Krusznika. Lokalizacja tych 
ostatnich nie jest jeszcze sprecyzowana. Istnieją nawet pomysły, aby taki 
ośrodek wybudować na „. wyspie Ostrów. 

Niezależnie od projektowanych inwestycji, na uwagę zasługują liczne 
obozowiska młodzieżowe, rozsiane po całej prawie Suwalszczyżnie. Spe
cjalnie wyróżniają się: obóz harcerski w rejonie Wasilczyków, nad jezio
rem Białe Wigierskie, nad jez. Muliczne, nad Szelmentem, w &cejłach 
i koło Szurpił, a w powiecie sejneńskim nad jeziorem Pomorze, koło Gib, 

7, Problemy turystyczne Suwalszczyzny 

W rozważaniach na temat rozwoju turystyki można wyjść z dwóch 
diametralnie różnych założeń: 1) nie należy propagować wybitnie wartoś
ciowego rejonu, gdyż to tylko przyspiesza jego naturalną śmierć, przez 
wykrzywienie jego naturalnego obr,azu sztuczną działalnością ludzką, Re
giony o wybitnych wartościach turystycznych powinny pozostawać jak 
najdłużej „w ukryciu", być terenami „dzie\\iczyml", dostępnymi tyl
ko dla turystów z „prawdziwego zdarzenia", wybranych ... 

2) należy jak najsilniej propagować walory turystyczne danego re
gionu, aby je udostępnić jak największej masie turystów i w ten sposób 
wpłynąć na gospodarcze i kulturalne ożywienie terenu. 

Dla jednych „Suwalszczyzna turystycznie zagospodarowana" stworzy
łaby obraz' mało pociągający, co więcej: pospolity i banalny, tak że tu
ryści „z prawdziwego zdarzenia" przestaną tu już przyjeżdżać. Dla dru
gich - dopiero właśnie „zagospodarowana Suwalszczyzna" stanie się ba
zą ożywionego ruchu turystycznego. Które z tych dwóch przeciwstaw
nych założeń ma posłużyć za punkt Wyjścia i podstawę działania tutej
szych ' czynników? Czy należy ściągać turystów przez silną propagandę, 
czy też należy ich stąd „odpychać"? 
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Odpowiedź nie może być prosta i jednoznaczna. Prawdą jest oczywi
stą, że niektóre fragmenty Suwalszczyzny oczarowują turystów swoją 
„dziewiczością", swoim „pustkowiem". Ale także jest prawdą i to, że wia
domości o tych niezwykłych walorach dotrą jakoś do najszerszych mas 
turystycznych i nie ma takiej siły, która by ruch turystyczny mogła w tym 
kierunku powstrzymać. Turyści napewno tu przyjadą i to jak najbardziej 
masowo. Czy wobec tego trzeba robić wszystko, aby ich stąd odpędzić? 
odstraszyć na zawsze? . . .  Wniosek taki byłby paradoksalny i dziwaczny, 
zarówno ze stanowiska społecznego, jak i ekonomiki regionu. Przykład 
Zakopanego, które z biednej wioski góralskiej szybko urosło do rozmia
rów dużego i bogatego miasta, może stanowić argument, ile turystycznie 
wartościowy region zawdzięcza „turyście masowemu". A ruch ten na Su
walszczyźnie rozwija się coraz bardziej. I tak w latach 1947-50 ruch tu
rystyczny na Suwalszczyźnie kształtował się w granicach 10 OOO osób, 
w stosunku rocznym. Od 1950 r. ruch zaczyna szybko wzrastać. W latach 
1950-53 osiąga cyfrę 20 OOO osób. Po roku 1953 wzrost jest zdecydowany. 
W 1954 r. liczba turystów przekracza 35 OOO. W latach 1954-1959 cyfra 
podnosi się do 50 OOO osób, by już w 1962 r. przekroczyć około 100 OOO 
w stosunku rocznym. Cyfry te nie są ostateczne i będą wzrastać. W cyfrze 
tej mieszczą się nie tylko stacjonarne i wędrowne obozy, ale i wycieczki 
jednodniowe. Największe natężenie ruchu wycieczkowego na nasz teren 
wykazuje Warszawa. Drugie miejsce zajmuje Białystok, a w dalszej 
kolejności: Łódź, Kraków, Katowice, Wrocław, Gdańsk - Gdynia, Rze
szów. Nie brak wśród wycieczek dalekich nawet peryferyjnych miaste
czek, jak: Leżajsk, Stalowa Wola, Mielec, Bochnia, N owy Sącz, Krosno, 
Gorlice, Biłgoraj, Zamość, Chełm i dziesiątki innych, reprezentujących 
zresztą wszystkie dzielnice Polski. Mówi to wszystko o popularności Su
walszczyzny w całej Polsce i to właśnie daje podstawę do wniosków 
o trwałości ruchu turystycznego na naszym terenie i o potrzebie dalszych 
inwestycji na miarę rosnącego ruchu turystycznego. 

K P A T K O E  C O )\ E P :lK A H H E  

OcHoao:tł rrpoqHoro pa3BH!Jffi TYPHC'l'CK-Oro ,l{BJ1lKeH11.H B CyBaJih�He RBJifilOTcH 
np�;:i;e acero Bhiro.n;Hhie cl:>H3HorpacP:wrecKHe ycnOBHR 3TOro perHOHa, aa KOTOpb1e 
CKJia.D;bIBaIOTCSł rJiaBHbIM o6pa30M: 60JibIIIoe KOJIWieCTBO 0-3ep (254), 06ll1HpHaH nJIO
llla.D;h AyryCTOBCKO:tł Ilyru;H, IlOKPbIBarom;e:H B 3Haq:.rTeJibHOH CTerreHH TaKJKe Cy
BaJIKCru:rił noBeT, 6oraThrił penhecP rre:tł3a:m:a, xopou.mfi KJIJłMaT. O rrocTORHHOM poc'!'e 
TYPHCTCKOrO .D;BJOKeHJ1R B .n;aHHOM perJ10He CBH,lJ;eTeJihCTBYJOT 'tfl1CJia TYPHCTOB B rro

CJie.n;aee .n;eCRTJ1JieTHe. B 1953 ro.n;y 6bIJIO OTMe<łeHo OKOJIO 10.000 TYPHCTOB, KOTOpbie 
IIOCeTHJIJ1 CyBaJibnzytHy. ,IJ;ec:f.l:Th JleT cnyCTR 3TO qJ1CJIO yaeJIH"<IBJIOCh .n;o OKOJIO 150 ooo. 
CYBaJihm;HHa .n;eJiaeTcR B rrocJI�Hee BpeMR u;eg>rpoM noqTJ1 Bcex .n;ncu;:m1JIJ1H TY-
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P"-3Ma : qeJIHO'lfHOti:, HaB11:rau;110HHO:i1:, Il€IIIe:tł, MOTOqytKJieTHo:H, BeJIOCHIJe)J;HO:tł, JibDKHO:tł 
:a BO)l;OJia3HOtł. 03epo BeJioe BHrepcKoe, a TalO!ie BHrpbI rrp113Ha:EOTCH .rryqIIIHM 
B IlOJibllle u.eHTPOM BO,Il;OJia3HOI'O crropTa. 

CyBaJihIIJ;·HHa rropaJKaeT TYP"-CTa 6oraTCTBOM rre:tł3aJKHOro peJibeciJa 11 B oco6eH
HOCTJ1 OCTpbIMJ1 KOH'l'pacTaMJ1 ero COCTaBHblX 3JieM.eHTOB: BhICOKJ1X J1 KPYTbIX XOJI

MOB J1 B Herrocpe,JJ;CTBeHHOM J1X coce)J;-cTBe MHOrO'tiJ1CJieHHbIX J1 O'tfeHb rny60KJ1X 03ep. 
IIocer.u;eHJno CY"BaJib�J1HbI cnoco6cTByeT J1 TO o6CTOHTeJinCTBO, '<!TO caMbie 3aMe'tfa
TeJihHbie 3JieMeHTbl ne:tł3aJKa o6pa3yłOT KOMIIJieKCbI HBJieH11H:, oco6eHHO 6oraTO 06H�

PYJKJ1BalOII..W1eCH B cesepo-3ana.n;HO:tł CYBaJibIIl;HHe. 

BaJKHbIM ,JJ;JIH TYJH13Ma MOMeHTOM HBJim0TCH TaKJKe MHOI'O'<IJ1CJieHHbie 3arrose
)J;Hl1KJ1 npHpO)J;bI, KB-aJI11cinru;11pyrolllJ1e HeKOT'Opble perJ10HhI CyBaJibIIµil!bI K rocy
;a;apcTBeHHhIM 3arrOBe,Il;HJiIKaM. 0CYII{-eCTBJieHJ1e rocy;a;apcTBeHHbIX 3arroBe,:a;ID1KOB Ha

TaJI�eaeTCH Ha Tpy,:a;HOCTH ct:n·rnaHC-OBOI'O xapaKTepa. IIpe;a;ycMaTpJ1BaJil1Ch ,:a;Ba ro
cy,llapcTBeHHbIX 3anoee;a;HHKa: o;a;mr B ceeepHo:tł CyBaJihm;11He, ;a;pyro:tł Ha oc11 03epa 
BKrphI. KpoMe -HeOCYII{ecTBJieHHhIX rocy;a;apcTBeHIIhIX 3an0Be)J;HHKOB HMeIOTCH B Cy

BaJihm;:mie MHOI'0'9:HCJieHHhie 3arr0Be;a;im:K11 np:apO)J;hI, B TOM '9:J1CJie 8 3arr0Be)J;HJ1KOB 

6o6pOB, ;a;ea 3ano:Be;a;HHKa ne6e;a;ef.I: 11 o;a;HH 3arr0Be;a;H11K u.aneJih. 

'tJeJIHOqHb1:tł nyTh Ha OcM: BMrphI - 'tJepHaH XaHbąa - AyrycTOBCKl1:tł KaHaJI -

npt13Ha€TCH JIIOfu1TeJI� qeJIHoqHJQl'O cnopTa, KaK CaMhI:tł KpaCHBhI:tł BO)J;Hh:rJł nyTh 
B !IOJihIIIe. PaBHO npHBJI€Ka'teJihHhIM HBJIHeTCH IlYTh rreIIIero zypJO-Ma, nepeceKarom;11:tł 
rro':ITH BcIO CyeaJihID;HHY. He MeHee rrorry.rrHpHbrM · cTaHOB'HTCH 3;a;-ech BeJIOCHIIe;D;Hbill, 
MOTOIJ;mtJieTHh!:tł J1 oco6eHHO JihIJKHhlli TYPJ13M BBH;a;y J1CKJI:EQqJ1TeJihHO BhII'O)J;HhIX 

CHeJKHhIX YCJIOBJ1:tł CyBaJiblli;J1HhI, a TaKJKe ee 6oraToro peJibeclJa. Pn;a;oM c TYPtJ1CT
-CKJ1M ABJ1JKeH11eM pa3BepHyJIOCh 3)J;BCh B IIOCJie;a;Hee Bp€MH O"<IeHh HHTeHCJ1BHOe )l;Bl1-
.JKeh"Yfe 3a OT)J;hIXOM. 3TO )J;BJ1JK:eH11e rrp1106peraeT J1H0r;a;a opraHJ130BaHHy:EO cPOPMY. 
rrpHMepOM '<!ero MOJKeT CJIY1KMTh :u.eHTp ;z:l;JUI OT'p;bIXa pa60THJ1�0B TOPI'OBJIJ1 y 03epa 
Bm-phI. IJ;eHTP c ·no;a;u6HhIM rrpe;a;Ha3Ha"<Ieim:eM B 6JI11JKa:tłrnee Bp€MH 6y;z:i;er opraID:l3o
BaH B CMOJihHJiIKaX. 

S U M M A R Y  

In the Suwałki region tourism could successfully develop first of all owing 
to very attr.active physiography of the region which has 254 lakes, vast area of the 
Augustowska Forest a large part of which lies in the Suwałki district, varied 
sculpture of the landscape and fine climate. To the continuous development of 
tourism in this area attest the numbers of people who visited it in the recent decade. 
In 1953 same 10,000 tourist travelled in this region whereas in 1963 this number 
rose to same 150,000. The Suwałki region is at present an area where almost all 
tourist attractions are available including canoeing, sailing, walks, motoring, 
cycling, skiing and diving. The lakes Białe Wigierskie and Wigry are considered the 
best for diving in Poland. 

In the Suwałki region a tourist is surprised at the variety or the sculpture of 
the landscape and especially at the sharply contrasting elements contained in it -
high and steep hills in immediate neighbourhood of many deep lakes. The most 
attractive are the north-west districts of the region where the complexes of na
tura! phenomena are most beautiful. 

Numerous nature preserves some of which are important enough to hecome 
National Parks also attract the tourists. It was planned to set up a National Park 
in the north of the Suwałki region and another one around Wigry Lake but· for 
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financlal reasons this project has not been carried out yet. Arnong the existent 
·preserves are beaver, two swan and one heron preserve. 

The canoe route from Wigry through Czarna Hańcza to the Augustov."Ski 
'Channel is regarded as the most beautiful in this country. For pedestrianism 
.a trail across the whole Suwałki region is also very attractive. �o less popular 
is cycling, motoring and especially skiing. 

Beside tourism in the Suwałki region are set up new centres for summer 
camps, One of such camps exists on the lake Wigry and another one will be built 
at Smolniki. 





· PIOTR CHUCHNOWSKI 

DWADZIESCIA PRACOWITYCH LAT W POWIECIE SUWALSKIM 

,ICBa;n;qaTb TPY.!\-OBhIX neT 
Twenty Laboricus Years 

„Dla rolników żyjących na tych terenach warunki życia i pracy są 
ciężkie i niewdzięczne. I gdyby nie wspierała ich puszcza, w której dora
biają sobie i czerpią z niej naturalne dary w postaci jagód i grzybów, oraz 
nie wspomagały jeziora, egzystencja ich byłaby prawie że niemożliwą na 
tych karłowatych gospodarstwach o niewdzięcznej glebie i małowartościo
wych łąkach". Ten krótki cytat z przewodnika „Pojezierze Augustowska
-Suwalskie", wydanego w 1937 roku, charakteryzuje doskonale sytuację 
ekonomiczną naszych ziem w okresie międzywojennym. Trudne warunki 
1 głód ziemi na wsi oraz brak większych zakładów przemysłowych powo
dowały emigrację sezonową na wielką skalę. Prawie co roku około 1 OOO 
ludzi z naszego powiatu wyjeżdżało do byłych Prus Wschodnich. Wracali 
po kilku miesiącach wytężonej pracy z kilkusetzłotowym zarobkiem. 
Tragiczną sytuscję ekonomiczną pogłębiła jeszcze ostatnia wojna. W po
wiecie suwalskim zostało zniszczonych całkowicie 4126 gospodarstw, 
.a 4115 częściowo. Mało było koni, krów, brakowało ziarna na pierwszy 
zasiew. Dzięki jednak pracowitości rolnika suwalskiego i wydatnej po
mocy Państwa Ludowego trudności te zostały pokonane. W trakcie ogól
nopaństwowych przemian społeczno-gospodarczych rozdano chłopom po
nad 1 3  tysięcy ha gruntów, przejętych na własność państwa i rozparcelo
wanych. Utworzono 847 nowych i upełnorolniono 1647 kar.łowatych 
gospodarstw. Odbudowujący się i rozwijający się przemysł służył coraz 
większą pomocą rolnictwu. O zmianach na lepsze w naszych wsiach 
w okresie dwudziestolecia mówią wyraźnie następujące fakty. Dzięki 
lepszej uprawie ziemi i stosowaniu zabiegów agrotechnicznych nastąpił 
wzrost plonów czterech podstawowych zbóż z 9 q w 1945 r. do 14,8 q 
w 1963 r. Poważne osiągnięcia notujemy także w dziedzinie· wzrostu 
bodowli zwierząt gospodarskich. W porównaniu z rokiem 1945 pogłowie 
bydła wzrosło prawie 4-krotnie, a trzody chlewnej 7-krotnie. Na osiąg
l)ięcia te wpłynęły zasadniczo dwa czynniki: wzrost ilości paszy w rezul
tacie. przeprowadzonych melioracji i większa opieka weterynaryjna. 
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W ciągu dwudziestu lat zmeliorowano 5681 ha. łąk i pastwisk, z tego za
gospodarowano pomelioracyjnie 4177 ha, ureg

.
ulowano 54,l km rzek i wy

kopano 358,7 km rowów. Prace te pochłonęły 25 800 OOO zł. Efekty tych 
nakładów są wyraźne. O ile przed zagospodarowaniem przeciętna wy
dajność z ha wynosiła około 20 q siana, to po zagospodarowaniu wzrosła 
do 60 q. Warto wspomnieć, że w powiecie istnieją 42 spółki wodne, które
skupiają 1760 członków. Przeciętnyroczny udział członków spółek w pra
cach melioracyjnych wynosi 300 OOO zł. Znaczne nakłady finansowe prze
znacza także państwo na rozwój opieki weterynaryjnej. Wybudowano 
nowoczesne lecznice zwierząt w Filipowie, Raczkach, Suwałkach i Wi-· 
żajnach. 

Pozytywnym objawem na wsi suwalskiej jest fakt, że idea kółek rol-
niczych spotkała się z poważnym zrozumieniem. Dotychczas powstało-
137 kółek rolniczych. Większość z nich prowadzi działalność gospodarczą . 
Kółka dysponują 60 zestawami traktorowymi i 111 agregatami omłotowy-· 
mi. Poważną pomoc finansową w działalności gospodarczej kółek stanowi 
Fundusz Rozwoju Rolnictwa. Do 1965 r. wieś będzie dysponować w ra-
mach FRR kwotą 73 mln zł, przeznaczoną na rozwój mechanizacji i za
plecza gospodarczego. Są to olbrzymie sumy, które mogą wpłynąć na 
intensyfikację produkcji rolnej, a pracę rolnika mogą uczynić bardziej 
wydajną i opłacalną. Członkowie kółek rolniczych zrozumieli to dosko
nale. Już obecnie wartość sprzętu i maszyn, którymi dysponują kółka> 
wynosi ponad 8 mln zł. Powoli zaczyna się upowszechniać i zdobywać 
prawo obywatelstwa na wsi suwalskiej własność społeczna ważniejszych 
środków produkcji. K c:mia ciągnącego płóg i chłopa pochylonego nad za
gonem zastępuje stopniowo · traktor. Obserwujemy od wielu lat stały 
wzrost zainteresowania produkcją rolną. Chłop suwalski przestał trak
tować gospodarkę rolną jako tymczasowe źródło utrzymania. Inwestuje
więc, buduje domy mieszkalne i budynki gospodarcze. W okresie między-· 
wojennym 95•/• stanowiły budynki drewniane, kryte materiałem łatwo
palnym. Teraz nie ma ani jednej wsi, w której by nie było budynków 
murowanych z cegły, kamienia lub pustaków z pokryciem ogniotrwałym .. 
W czasie działań wojennych uległo zniszczeniu 60•/o zabudowań wiejskich. 
Po wojnie wybudowano około 470 budynków mieszkalnych i ponad 8500: 
gospodarczych. Największe nasilenie budownictwa obserwowało się bez-. 
pośrednio .Po działaniach wojennych i w latach 1957-1960. Na pomoc 
dla budownictwa wiejskiego państwo wyasygnowało w formie pożyczek 
30 mln zł. Ze specjalnych funduszów organizowano budownictwo przy-
zakładowe we wsiach szczególnie zaniedbanych, w których dawniej nie· 
było budynków ogniotrwałych. Prawdziwie przełomowym faktem było
zelektryfikowanie 142 wsi i 3 PGR-ów kosztem 43 mln zł. Do 1945 r_ 
wieś suwalska nie korzystała z dobrodziejstw elektryfikacji, a w całym: 



Ryc. 1. ż u b r y  n, pow. Suwałki. Budynek Gromadzkiej Rady Narodowej w żu
brynie, wybudowany w ciągu dwudziestolecia Polski Ludowej. 

Ryc. 2. P r  z e r  o ś  1, pow. Suwałki. Budynek Spółdzielni Zdrowia wybudowany 
. w ciągu dw>..&dziestolecia Polski Ludowej. 



640 P. CHUCHNOWSKI 

województwie zelektryfikowanych było zaledwie 18 wsi. Żarówka w cha
cie wiejskiej, silnik elektryczny, siewnik i traktor na polu mówią o olbrzy
mich znńanach, jakie zaszły w 20-leciu na wsi suwalskiej , 

Chociaż dominującą gałęzią gospodarki w powiecie suwalskim jest 
rolnictwo, to przemysł także odgrywa obecnie znaczną rolę, Przed rokiem 
1939 na terenie Suwalszczyzny było tylko kilka mniejszych zakładów 
przemysłowych, Po wyzwoleniu uprzemysłowienie zaczęło się od tego, że 
robotnicy uruchomili zniszczone zakłady pracy. Dzięki ofiarności załogi 
już w kilka miesięcy po wyzwoleniu ruszyły dwa największe wówczas 
zakłady: browar i elektrow·nia miejska. Początki były trudne, ale od tego 
czasu sytuacja uległa radykalnej zmianie. W następnych latach zorgani
zowano sporo nowych zakładów, a nńędzy innymi: Przedsiębiorstwo Jaj
czarsko-Drobiarskie, Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską, Suwalskie 
Ę:amieniołomy Drogowe, Spółdzielnię Pracy „Liżanka" i Zakłady Prze
mysłu Terenowego. Obecnie zakłady przemysłowe w powiecie zatrud
niają 2150 osób. W każdym roku miliony złotych przeznacza się na roz
budowę przedsiębiorstw. 0 ich rozwoju świadczy �tały wzrost produkcji. 
O ile w 1960 r, wartoś.ć produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego 
w cenach porównywalnych wynosiła 1 2 6  274 tys. zł, to już w 1963 r. 
osiągnęła ona 294 330 tys. zł. Takie przedsiębiorstwa, jak Zakłady Jaj
czarsko-Drobiarskie, „Liżanka" i · Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
część produkcji eksportują. Poważnym dowodem aktywności naszego 
powiatu jest obecnie budowa Fabryki Płyt Wiórowych, która po urucho
mieniu zatrudni ponad 350 osób. Rozpoc7.ęcie produkcji nastąpi w 1965 r. 
W najbliższych latach zbudowany zostanie w Suwałkach Zakład Tapi
cerSko-Meblarski i nowoczesny zakład mleczarski. Inwestycje te roz
wiążą w znacznym stopniu problem zatrudnienia w naszym powiecie. 

Niezmiernie ważny dla zaspokojenia wzrastających ciągle potrzeb 
mieszkańców jest rozwój usług. W pierwszych latach po v;-yzwoleniu 
większość usług wykonywało rzemiosło prywatne, W następnym okresie 
notujemy już rozwój uspołecznionych zakładów przemysłowych. W roku 
1960 było ich 60, a w ciągu ostatnich trzech lat liczba zakładów wzrosła 
do 170. Wartość świadczonych przez nie usług dla ludności wzrosła też 
odpowiednio z 3035 tys. zł do 5703 tys. zł. Wzrastające w ostatnich latach 
zapotrzebowanie na artykuły trwałego użytku, jak pralki, lodówki, od
kur7,acze, aparaty radiowe i telewizyjne, cey motory spowodowało uru
chomienie zakładów, które wykonują usługi w zakresie naprawy urządzeń 
radiotechnicznych, sprzętu gospodarstwa domowego, samochodów i mo
tocykli. 

Wraz z rozwojem przemysłu i rolnictwa wzrósł dochód ludności i roz
winął się handel. Po wyzwoleniu Suwałk w 1944 r. zorgan.izowano za
ledwie 31 prywatnych zakładów handlowych. W roku następnym pow-
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stały pierwsze sklepy m;połeeznione, organizowane przez związki zawo
dowe i Spółdzielnię Rolniczo-Handlową „Przyszłość". W 1946 roku pow
stały Gminne Spółdzielnie w Rutce-Tartaku, Przerośli i Jeleniewie, 
a także Po\\iatowy Związek Gminnych Spółdzielni. Faktem przesądza
jącym o kierunku rozwoju handlu było zorganizowanie w 1947 r. Pow
szechnej Spółdzielni SpoźY'vców, a w 1952 r. Miejskiego Handlu De
talicznego. Od tego czasu ilość zakładów prywatnych ulegała stałemu 
zmniejszeniu, a ich miejs,ce zajmowały placówki uspołecznione. O ile 
w 1955 r. było 197 punktów handlu prywatnego, to obecnie jest ich tylko 
20. Potrzeby ludności zaspokaja 351 uspołecznionych placówek handlo

wych, rozmieszczonych w najdalszych zakątkach powiatu. Sklepy nasze 
są coraz estetyczniej urządzone i sprawniejsza jest obsługa klientów. 
W ostatnich latach zostały oddane do u±ytku 2 nowoczesne pawilony 
handlowe, zbudowane przez MHD i PSS. O rozwoju handlu i o wzrasta
jącym dobrobycie ludności naszego powiatu świadczy stały wzrost obro
tów. W roku 1963 obroty przedsiębiorstw uspołecznionych wynosiły 
382 l 25 tys. zł i w porównaniu z rokiem 1958 wzrosły o 135 667 tys. zł. 

Warto poświęcić kilka słów naszemu miastu powiatowemu, stolicy Su
walszczyzny. Ruch ludności ze wsi do miasta i rozwój życia gospodar
czego i kulturalnego wytworzył w Suwałkach ciasnotę mieszkaniową, 
z którą trudno uporać się do dzisiaj. Mozemy jednak stwierdzić, że sy
tuacja powoli, ale stale zmienia się na lepsze. Dzięki pomocy państwa 
przystąpiono do akcji remontowej budynków. Dotychczas wyremonto
wano ju± 669 domów o 10 488 izbach za sumę 53 mln zł. W 1956 r. rozpo
częto nowe budownictwo osiedlowe ZOR i do końca 1963 r. wybudo
wano 18 bloków mieszkalnych o 1210 izbach. Nakłady finansowe na ten 
cel wyniosły 41 196 tys. zł. Rozwija się budownictwo spółdzielcze i przy
zakładowe. 

Dotychczas oddano do użytku dwa bloki spółdzielcze i dwa przyza
kładowe. Rozwija się także przy znacznej pomocy państwa budownictwo 

indywidualne. Na miejskie budownictwo jednorodzinne udzielono do
tychczas prawie 1 0  mln zł kredytu. Przed wojną Suwałki prócz 40 studni 

publicznych nie miały żadnych urządzeń komunalnych. Obecnie prowa

dzi się roboty wodociągowo-kan„Uzacyjne. Do 1963 r. włącznie oddano do 

użytku 6,6 km sieci wodociągowej. W tym też roku rozpoczęto budowę 

kanaJ.izacji sanitarnej. Poważnie zmienił się na lepsze wygląd estetyczny 
miasta. Odnawia się frontony budynków, zakłada się piękne skwery i zie

leńce, przeprowadza się intensywne remonty chodników i nawierzchni 

ulic, polepsza się oświetlenie miasta. Wielką rolę w źyciu gospodarczym 

i społecznym naszego powiatu odgrywają drogi. Do 1939 r. były one 

w opłakanym stanie. Na szczęście ju± do przeszłości przechodzi pojęcie 

„polskiej drogi'', tak typowej dla powiatu suwalskiego. W roku 1944 po 
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działaniach wojennych minimalna ilość dróg o nawierzchni twardej na 
terenie powiatu została zniszczona, zniszczone były mosty i przepusty. 
Trzeba było zaczynać od nowa. W ciągu 20 lat na drogach państwowych 
przebudowano i zbudowano 162,l km dróg i 34 mosty. Dróg lokalnych 
o nawierzchni twardej wybudowano 98,5 km oprócz przebudowy i mo
dernizacji. Wybudowano także 47 mostów na drogach lokalnych. Budowa 
dróg o twardej nawierzchni '\vpłynęła poważnie na rozwój komunikacji. 
Niewiele jest już gromadzkich rad i większych osiedli, do których nie 
docierałyby samochody PKS, a w razie zagrożenia życia ludzkiego -
karetki pogotowia. Minęły już czasy, gdy chłopska furmanka wiozła le
karza z miasta. Dziś chory w niedługim czasie może znaleźć się· w szpitalu 
lub uzyskać doraźną pomoc lekarską. Potrzeby w zakresie służby zdro
wia zaspokajają 2 szpitale, 5 ośrodków zdrowia, punkty felczerskie i izby 
porodowe. Na terenie powiatu mamy także Zakład dla Przewlekle Cho
rych, Spółdzielnię Zdrowia w Przerośli i Bakałarzewie, Stację Sanitarno
-Epidemiologiczną, Pogotowie Ratunkowe, które dysponuje 6 karetkami, 
4 apteki i 8 punktów aptecznych. W ciągu 20 lat zwiększyła się Z!lacznie 
kadra kwalifikowanych specjalistów służby zdrowia. W 1945 r. było 5 le
karzy medycyny, 2 lekarzy dentystów i 8 pracowników personelu śred
niegÓ. Obecnie jest 42 lekarzy med., 1 1  lekarzy dentystów i 135 pracow
ników personelu średniego. W stadium organizacji jest przemysłowa 
służba zdrowia. Na razie zorganizowano poradnie przyzakładowe w Pło
cicznie, „Liżance" i przy Powszechnej Spółdzielni Spożywców. 

Znaczne sukcesy osiągnął nasz powiat w 20-leciu w rozwoju oświaty 
i kultury. Na sukcesy te oprócz pomocy i opieki państwa wpłynęła aktyw
na postawa społeczeństwa. Znam; są wszystkim osiągnięcia Zespołu Pieśni 
i Tańca „Suwalszczyzna". Przyczynił się on ogromnie · do popularyzacji 
folkloru ludowego naszego regionu. Podobną rolę spełnia także Teatrzyk 
Kukiełkowy „Wigraszek" przy Powiatowym Domu Kultury. Teatrzyk 
ten uzyskał zaszczytne wyróżnienie na centralnych eliminacjach teatrów 
kukiełkowych w Puławach i pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódz
kich. Aktywną działalność rozwija także Społeczne Ognisko Muzyczne. 
W mieście istnieją dwa kina szerokoekranowe, 2 domy kultury, które pro
wadzą szeroką działalność kulturalno-oświatową, 3 kluby i kilka świetlic 
zakładowych. Na wsi działa 8 kin stałych, 9 świetlic gromadzkich, 8 spo
łecznych i 4 ogniska kultury. Mamy do dyspozycji powiatu kino ob jaz
d owe, które dociera .do wielu miejscowości dysponujących odpowiednimi 
salami. 

W okresie 20-lecia w powiecie suwalskim nastąpił poważny rozwój 
czytelnictwa. Rozwinęła się sieć bibliotek, wzrosły księgozbiory. Zaczęło 
się w 1 945 r. od jednej biblioteki powszechnej w Suwałkach, która dyspo
nowała zaledwie 518 tomami książek, a korzystało z niej tylko 270 czytel-
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ników. Obecnie istnieje 2 1  bibliotek gromadzkich i 201 punktów biblio
tecznych. Mieszkańcy każdej wsi w naszym po'l'.riecie inogą korzystać na 
miejscu z wypożyczalni książek. Dużym osiągnięciem jest stworzenie 
odpowiednich warunków do pracy bibliotek powiatowej i miejskiej, 
dzięki wybudowaniu dla nich pięknego budynku nakładem przeszło 
2 mln zł z funduszów SFOS-u. Zbiory bibliotek wynoszą ponad 134 tys. 
tomów. Z ka7Ałym rokiem wzrasta ilość czytelników. Z usług bibliotek 
korzystało w 1963 r. ponad 20% mieszkańców powiatu, w tym na wsi -
23,5'/.. Przekroczyliśmy w tej dziedzinie o parę procent przeciętną wo
jewódzką, a krajową o 10%. Biblioteki oprócz wypożyczania książek 
organizują pracę oświatową. Niektóre nasze biblioteki na konkursach 
zajmowały pierwsze miejsca w województwie, a nawet w kraju. Poważną 
też rolę spełnia Muzeum Regionalne, które organizuje vrystawy oraz pro
wadzi akcję odczytową. �ależy nadmienić, że naszym regionem intere
suje się świat naukowy ze względu na wykopaliska Kompleksowej Ekspe
dycji Jaćwieskiej. 

Nie przemijające zmiany zaszły w okresie powojennym w dziedzinie 
oświaty. W roku szkolnym 1937/38 w powiecie suwalskim (obejmują
cym wówczas także teren obecnego powiatu Sejny) było 148 szkół pow
szechnych, z tego joonak tylko 1 2  szkół realizowało program 7 klas. Dla 
przeważającej części młodzieży edukacja kończyła się na zdobyciu za
ledwie 4--5 klas szkoły podstawowej. Powiat nasz pod względem oświaty 
należał do najbardziej zaniedbanych w Polsce. Zaledwie około 30'/. szkół 
miało własne izby szkolne. Reszta mieściła się w nie przystosowanych 
do potrzeb szkoły budynkach chłopskich. Zmiany w ostatnim 2.0-!eciu 
ilustrują następujące fakty. Mamy obecnie 1 12 szkół podstawowych, 
z tego 71 realizuje pełny program 7 klas, a więc w 1963 i 1964 roku 
szkolnym jest w powiecie siedem razy więcej szkół 7-mioklasowych, niż 
było w 1937/38 na obszarze znacznie większym. 91% młodzieży w wieku 
szkolnym uczęszcza do szkół siedmioklasowych. Zapewnia to młodzieży 
całkowitą powszechność nauczania i przygotowania do szkół średnich. 
Z każdym rokiem polepsza się sytuacja lokalowa szkół. Po wojnie od• 
daliśmy do użytku ponad 20 nowych budynków szkolnych, z tego 7 VVJ'
budowanych czynem społecznym - w Dębszczyźnie, Motulach, Podlo
wociach, Jeglińcu, Błaskowiźnie, Pieckach i Witówce. Wybudowano także 
szkoły - Pomniki 1000-lecia Państwa Polskiego w Suwałkach, Starym 
Folwarku i Rutce-'l'artaku kosztem prawie 1 8  mln zł. Hasło partii i rządu 
,,1 OOO szkół na 1 OOO-lecie Państwa Polskiego" znalazło żywy oddźwięk 
w społeczeństwie suwalskim. Mieszkańcy powiatu wpłacili dotychczas na 
konto Spo'łecznego Funduszu Budowy Szkół 9230 tys. zł. Rozwój budow
nictwa szkolnego spowodował, że ilość izb w budy;tkach własnych w po
równaniu z rokiem 1937/38 wzrosła o 2,3 razy. Zfodnie z hasłem „Szko!a 
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bliżej życia" dąży się do tego, aby młodzież mtogła zdobyć w szkole nie
zbędne umiejętności praktyczne i wiadomości dotyczące współczesnej 

techniki produkcyjnej. W związku z tym wzrosły poważnie nakłady na 
sprzęt i pomoce naukowe. Od 1957 do 1963 r. wydano na ten cel 

3531 tys. zł. Od roku 1 9 66/67 szkoła nasza będzie 8-klasowa. Wprowa
dzenie klasy ósmej wymaga od państwa i społeczeństwa dużego wkładu 

pracy i znacznych nakładów finansowych. 

· Obraz rozwoju oś\\'iaty byłby niepełny bez uwzględnienia szkolnictwa 

średniego. W szkołach średnich i zawodowych uczy się kilkakrotnie 

większa liczba młodzieży niż przed wojną. Ponad 900 uczni korzysta � in

ternatu, na fundusze stypendialne wydaje się przeciętnie rocznie około 

1400 tys. zł. W 20-leciu ukończyło szkoły średnie i zasadnicze zawodowe 

4500 absolwentów. Wielu z nich zajmuje w kraju poważne stanowiska 
w życiu społecznym i politycznym. Część pracuje w naszym powiecie. 

Ludzie ci są synami chłopów, robotników i inteligencji pracującej. Ma

my też poważne osiągnięcia w rozwoju oświaty dla dorosłych. Od roku 

1945 szkołę podstawową dla pracujących ukończyło 642 absolwentów, 

a wielu ludzi zdobyło wykształcenie podstawowe na kursach ogólno

kształcących; Warto też wspomnieć, że w powiecię mamy obecnie 1 1  

przedszkoli, z których korzysta 540 dzieci. W okresie nńędzywojennym 

było tylko 1 przedszkole; mieściło się ono w Suwałkach. 

Można byłoby jeszcze długo przytaczać przykłady olbrzymich osiąg

nięć we wszystkich dziedzinach naszego życia. To, czego dokonaliśmy 

w ciągu tych trudnych 20 lat, jest dowodem,. że nasza droga jest właściwa, 

że wysiłek i ofiarność naszego społeczeństwa nie idą na marne, lecz przy

noszą konkretne rezultaty. Społeczeństwo naszego powiatu z dumą może 

powiedzieć, że przez te 2 0  lat nie czekało z założonymi rękami. Nie ma 

takiej dziedziny życia, w której nie byłby notcwany społeczny wkład 

naszego robotnika i chłopa. 

O powiązaniu naszego społeczeństwa ze zmianami zachodzącymi 

w krdju, o całkowitym zaufaniu do władzy ludowej świadczy masowy 

rozwój czynów społecznych. Szczególnie cenna jest inicjatywa wsi w dzie
dzinie czynów drogowych. Tylko w latach 1961 i 1962 chłopi wybudowali 

w czynie społecznym 22,9 km dróg o nawierzchni twardej, przeprowadzili 

prace konserwacyjne, zasadzili tysiące drzew. Ogólna wartość tych czy
nów sięga kwoty 1 0  1 1 8  tys. zł. W czynach drogowych wyróżniły się także 
gromady, jak Pawłówka, Bród Nowy i Nowa Wieś. Niezwykle popularna 

stała się akcja zalesiania i zadrzewiania. Czynem społecznym posadzono 

ponad 60 tys. drzew, W roku 1963 poważny wkład wartości 516 tys. zł 

wniosły zakłady pracy i nńeszkańcy m. Suwałk przy pracach nad ur:r.ądze

niem parku im. Marii Konopnickiej. 
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We wsiach i osadach powiatu w okresie powojennym zbudowano wiele 
remiz strażackich i zbiorników przeciwpożarowych. Wartość tych prac 
ocenia się na .2250 tys. zł. O ofiarności społeczeństwa suwalskiego świad
czą także masowe czyny, podejmowane dla uczczenia 20-lecia Polski Lu
dowej i IV Zjazdu PZPR. Ludzie wsi i miasta, zakłady pracy, instytucje 
i szkoły podjęły zobowiązania, których wartość przekracza 1 2  mln zł. 
Społeczeństwo Suwalszczyzny konkretną pracą włącza się w budowę 
socjalizmu w naszym kraju. 

K P A T K O E  C O ,IJ; E P :IK A H J1 E  

B HaCTOJUqeH CTaTbe aBTOP 3aHHMaeTC.R X03SłHCTBeHHbIMH nepeMeHaMH, KOTO
pbre npoH30IIIJIH B Teąe1rne nocJieAHHX 20-TH JieT Ha TeppHTOPHH CyBaJIKCKoro oo
BeTa. B 3TH rOAbI KpeCTbSIHCKOe X03.RHCTBO OT HepeHTa6eJibHoro X03SłMCTBa, KOTO- . 
poe cy111ecTBOBaJ10 aa HeypoJKaHHI>IX 3eMJistX, nepemJio K xoa11ncTay, om1pa101.QeMy
cst Ha 3AOP0Bble 3KOHOMM'łeCKHe OCHOBbI, 6JiarOAa:tm MeJIHOpaqHH, y11eJI11'łeHHIO no
rOJIOBb.R cKoTa, a TaKJKe Jiyąii:Ien o6pa6oTKe 3eMJIH 11 ee MexaH11aau.HH. 3TH nepc
MeHb! 3aMeTHbI paBHblM o6pa�OM BO BHeIIIHe.M B�.e CyBaJIKCKOti AepeBHH, KOTIOpaR 
OT TPaAHqHOHHOro ;n;epea.RHHoro CTPOl1TeJibCTBa nepeXOAl1T K KaMeHHO-KHPill1'łHOMY 
CTpOHTeJibCTBY, KaK B OTHOIIIeHttH JKl1JiblX, 'l'aK 11 X03.RHCTBeHHbIX 3;D;aHl1H. 

ABTOP o6paI.QaeT TOJKe BHHMaHJ1e Ha B03HHKHOBeH11e Ha TeppwropY!l1 CyaaJib
IlłHHbl nocJie BOHHbI HOBblX npOMblllIJieHHbtX 3aBOAOB. .u;oaoeHHbie npOMhIIIIJieHHI>Ie 
3aBOAbI 6bIJil1 K KOffll.Y BOMHbl pa3opeHbI HeMll.aMl1. BJiaro;n;apst caMOOTBepm:eH
HOMY TPYAY 3aBO.l(CKHX KOJIJieKTHBOB, OHH 6bIJI-H BOCCTaHOBJieHbI. B CJieAyJOIQ>'!e 
rO;D;bI B03HHKJIJof HOBbie 3aBO;D;bl, CB.R3aHHbie c nepepa60TKOU ceJibCKO-X03SłMCTBeH- . 
m.rx npo;n;yKTOB, a TaJDKe Aepeaoo6pa6aTbmaroI.Qet1 npOMbJIIJJieHHOCThJO. PaaHbIM 
o6pa30M pa3aepeyJil1Cb B 6oJibWeM MacmTa6e KOMMepąecK11e H peMecJieHHo-o6cJiy
JKHB aK>Ilzyie npeAIIpl1HTl1.R. 

3aTeM aBTOP 3aHHMaeTCJl HOBbIM 2KHJlblM CTpOHTeJlbCTBOM Ha TeppHTOPl111 ro
POAa CyaaJIK11, a TaKJKe YK.ilaAKOił Acpor c npoąHoil noBepxeocTbłO Ha Tepp11TC'
PlofH noseTa. Oe o6CyJKAaeT TaKJKe pa3B11Tl1e cJiyJKObI 3;D;OpQBbst 11 co�aJibHoro 
ooecneąeHJofJI Ha 3TOt1 TeripMTOPHM H rl•BOPHT o ;D;OCTl1JKeHHSIX B 06JiaCT11 npocae
ru.eHl1lł ·H 8:YJ'JbTYPbl. 

S U M M A R Y  

In the present article, the author discusses the economic changes which took 
place in the Suwałki district within the last twenty years. During that period, 
peasants' husbandry which previously had only vegetated on poor soil, greatly 
improved owing to soil melioration. to an increase in livestock and to better and 
mechanised tillage. These changes are also visible in the appearance of villages in 
the Suwałki district: traclitionai timber-building is changing into that of bricks 
and stones (it refers to houses and farm-buildings). 

The author calls attention to the fact that in · the Suwałki region new in
dustrial plants have been established after World War II; pre-war industrial plants 
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had been devestated by the Germans. After the liberation, devoted workers have 

rebuilt them. During the next years, new industrial' works were put into operation 

being connected with the industrial agricultural production and stock-breeding, 

as well as with wood industry. Trade enterprices and handicraft service institu

tions developed on a large scale. 

Further the author is dealing with the house building at Suwałki and with 

road-building in that district. He also discusses the development of health serviceS

and of social welfare as well as the loca! achievements in the field of -education 

and culture. 
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Giedrojć, Homszej: 76 
Giedroyć, St.: 563 
Giejsztorowicz. Janko (osocznik): 70 
Giejsztorowicz, Nadto (osocznik): 70 
Gienio, ,A. J.: 335 

· 

Gierymski: 277 
Gimbutas, Maria : 35 
Gimer, Alojzy : 452 
Gintowt, Wojciech : 126 
Glazendlerówna (członek komit. redak-

cyjnego suwalskiego miesięcznika żY
dowskiego) : 346 

Glinka, Jan: 74, 90, 91, 92, 116, 1 17, 161 
Glińscy {kniaziowie) : 87 
Glińscy (mieszkańcy Suchej Wsi, pow. 

Suwałki): 128 
Gliński, Michał: SS 
Głosik, Jerzy: 21 
Głowacki, Józef: 248, 259 
Gnatowscy (miesik:ańcy Filipowa i Wi-

żajn, pow. Suwałki): 128 
Gnatowski, Michał: 449 
Gniazdowski, Mieczysław: 429, 588 
Go ber, Romuald :  523 
Gober, Zygmunt: 525 

Goc, Ludwik: 265 
GodleWscy (mieszkańcy Jcgliniszek 

Smolnik, pow, Suy;.•ałki): 128 
Gołaszewski, Jan Klemens: 152 
Gołubowicz, Witold: 349 
Górka, Jakub: 129 
Górnicki (malarz): 249 
Górscy (mieszkańcy Filipowa, pow. Su-

wałki): 128 
Górska, Dorota z Nieczkowskich: 112 
Górska. Izabela : 262 
Górski, Stanisław: 112, 243 
Górski, Władysław� 343, 344, 345 
Grabowscy (mieszkaf1cy Wiżajn, pcw, 

Suwałki): 128 
Grabowski, Wojciech: 100, 1 1 1  
Grau (pseud.), patrz: Warakomski, 

Edward 
Grądzcy (mieszkańcy Jasiek w pow. su-

walskim): 128 
Grigat, Chr.: 96 
Grigoriew, G.: 273 
Grocholski, J.: 492 
Grochowscy (mieszkańcy Filipowa, 

pow. Suwałki): 128 
Grodziński, Jerzy: 78, 108, 119 
Groffe, Aleksander: 203 
Gronau, W. : 36 
Gross, Hugo: 14, 15, 16 
Grossman. H.: 192, 204 
Grottger. Artur: 277 
Grottowa, K.: 258 
Groza (pseud.), patrz Dziczkov.."Ski, 

Andrzej 
Grozimowie {mieszkońcy ,Jasiek w pow. 

suwalskim): 128 
Gryszkiewicz (mieszkaniec star. wii.ajń-

skiego): 129 
Grzebski, Jakub: 112 
Grzybowsk� Józef: 362 
Grzymkowski, Franciszek: 362, 363 
Gudelczyk (nazwisko liteVY""Skie, które 

przybrało formę polską): 130 
Gumińscy (właściciele folwarku w star. 

filipowskim): l i  O 
Gumowscy (mieszkańcy Wiżajn, pow. 

Suwałki): 128 
Guttówna, T.: �54 
Gwagnin, Aleksander : 104, 106, 110 
Gwagnin, Ambroży: 104 

Ha bert, R.: 449 
Hadrian (cesarz rzymski): 259 
Hafner (mjr niemiecki); 418 
Halicka, M.: 493, 504 
Haller (generał): 5 1 1  
Handaczko, Bolesław: 460 
Hanusowicz, Juryj (bartnik): 63 
Haraburda, Antoni: 400 
Heinhold (hitlerowski naczelnik wię

zienia w Suwałkach): 375 
Helena (W. ks. Litewska, żona Alek

sandra) : 75 
Helena Tro,iańska: 258 
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Helleni us (pseud.), patrz: Iwanowski, E. 
Heller, Paul: 376 
Henke (Volksdeutsch z Wiżajn) : 367 
Herbst, Stanisław: 1 O 
Herkules: 254 
Heusler, Hans: 371 
Hey-mann, I.:  192 
Hitler : 367, 375, 605 
Hoffman, K.: 141, 153, 154, 197, 273, 274, 

276 
. 

Hollanderski albo Holenderski, L.: 262 
Holsche, A. C.: 187, 192, 193 
Honesti, Romuald: 145 
Honesti, Sergiusz: 145 
Honesty (właściciel jezior): 78 
Hossbach (generał niemiecki) : 417, 418 
Hoth von (generał) : 389 
Hry horiewicz, Prokop: 96 
Hry horiewicz, Semen: 96 
Hryhoriewicz, Wasil: 96 

Iwanowski, E.:  267 

.Jabłonowski (mieszkaniec Dzierwan 
w star. wiżajńskim): 128 

Jabłońscy (założyciele Jabłońskich) : 127 
Jabłońska, Wiktoria: 403 
Jabłoński, Bronisław: 403 
.Jaćwięgowie, patrz: Jaćwingowie 
Jaćwingowie: 44, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 

62, 63, 140 
Jadachowski, Tomasz: 599 
Jagiełło, W.: 429, 436, 437 
Jagłowski, Wacław: 400 
Jagniątkowscy (właściciele jezior): 78 
Jahr (SS-Sturmbahnfi.ihrer): 372, 376 
Jakobson (kupiec drzewny za Zygmun-

ta III): 120 
Jakubanis (wójt gminy Zaboryszki) : 350 
Jakubowski, Piotr: 403 
Jakubowski, Stanisław: 354 
Jałbrzykowski, Romuald: 375 
Jamiołkowski, Stanisław: 275 
Jan Kazimierz: 103, 111, 140, 143, 144 
Jan III Sobieski: 103, 122, 147, 223 
Janczarski, Czesław: 611 
Janczyński, Stanisław: 395 
Janie ki (red. pracy pt. Stosunki rolni

cze Król. Kongr.): 286 
JanoWicz, Michał: 128 
Januszewski, Władysław: 369, 373, 374, 

377 
Jarczewska, Irena: 606 
Jaroszewicz, J.: 98 
Jaroszewski, ::radeusz St.: 219, 229, 232, 

235, 237 
Jaroszyński, Karol: 343 
Jasieński, Jan: 122 
Jasiuczyk (nazwisko ruskie, które 

przybrało formę polską) : 131 
Jasiulewicz, Kazimierz: 402 
Jaskanis, Danuta: 41, 59, 141, 580 
Jaskanis, Jan: 26, 28, 36, 59, 584 

Jaskowie, Brozis : 130 
Jaskowie, Janusz: 130 
Jaszczuk (mieszkaniec star. wiżajńskie-

go): 129 
Jatowtowicz, Narbut (osacznik): 70 
Jaworowski, Józef: 413 
Jaworowskl, Walerian: 440 
Jerozolimski, Icek: 502 
Jerzy (książe słucki) : 75 
Jezierski, A.: 307, 308 
Johan (pseud.), patrz: Bogdanowicz, 

Marian 
Joka, Jerzy: 580, 581 
Jonczys, Witold: 350 
Jork, W.: 264 
Jundzilłowicz, Mikołaj : 74 
Jurbowski, Piotr: 107 
Jurczyk, Jan: 360 
Juszkiewicz, Edward :  439 

Kachnowski, Czesław: 341, 345, 346 
Kaczkowski, J.:  252 
Kaczmarczyk, D.: 258 
Kaczyńska, Elżbieta: 283 
Kaczyński, Marian: 21, 28, 41, 58, 59, 

583 
Kadzidłowski, Albert: 146 
Kairiukśtyte-Jacyniene, H.: 148, 159, 

160 
Kajserowski, Aleksander: 400 
Kalinko (Volksdeutsch z Wiżajn): 367 
Kalinowski (pseud.), patrz: Orłow, Wło-

dzimierz 
Kalinowski, Stanisław (zamordowany 

przez Niemców) : 402 
Kalinowski, S. {przedstawiciel PKWN): 

429 
Kalinowski, Wincenty: 403 
Kalwejt, Feliks : 429, 442, 460 
Kameduli Wigierscy: 53, 78, 121, 139, 

140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 152, 159, 171, 275, 575 

Kamiński, Aleksander: 54, 56, 61, 105, 
141, 267, 270, 273 

Kamiński, Bolesław: 400 
Kamiński, Jan : 382 
Kamiński, Mieczysław: 384, 389, 399 
Kamiński, Piotr: 128 
Kapucyni Warszawscy: 162 
Kapuścińska, Apolonia: 525 
Kapuściński, Antoni: 412 
Kapuściński, Teofil: 573 
Karecki, Edmund: 471 
Karczewski, Jan: 329, 346 
Karczewski, Wacław: 433 
Karłowicz, Sabina (Ostrowska): 413 
Karłowska-Kamzowa, A.: 241, 258 
Karpowicz, Michał Franciszek (biskup) : 

141, 151, 153, 160, 161, 162 
Karpowicz, Opanas (służebnik leśnicze

go): 69 
Karwowscy (mieszkańcy Kurianek i Fi

lipowa, pow. Suwałki) : 128 
Kasowski, Antoni: 379, 391, 396, 397, 400 
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Kasten, Andrzej: 452 
K.aszkie1„ Józef: 402 
Kaszuba, H.: 451� 458 
Katelbaeh, Tadeusz, 337, 339 
KaUfmann. Ludwik ! 258, 259 
Kawka (pseud.}, patrz: Czatyrko. lv'Ii

cbał 
Kazimierz Jagie11ończyk: 56, 57, 65, 68, 

74, 75, 79, 80, 89 
Keif.fer-Kostanecka, 1\1. : 244 
Keit, Ernest: 52, 319, 337, 341, 346 
Kętrzyński, Wojciech: 86, 96 
Kibortowiez. Michał: 79 
Kiel (generalny prokurator Prus 

Wschodnich): 396 
Kiełcze.v..·ski, Mateusz: 128 
Kiełczewski, Stanisław: 1 1 7  
Kiestanis-Studzińska, Barbara: 529 
Kijewski (pełnomocnik do spraw po-

działu ziemi) : 433 
Kirkor, Jan: 273 
Kirkor, lVrichał: 273 
Kiszka, Stanisław Piotrowicz: 90 
Kizel (V olksdeutseh z Suwałk): 367 
Klausul: (protoplasta rodu): 74, 90, 91, 92 
Kleemann, Otto: !5, 18, 21, 278, 580 
Klemens IX (papież): 143 
Kleszczewscy (mieszkańcy Karasiewa, 

PO\V. Suwałki): 128 
Klimowicz (nazwisko odimienne spo ... 

tykane w star. wiżajńskim): 128 
Kłapkowski, Władysław: 53; 77, 79, 106, 

112, 122, 141. 1441 183, 189, 191) 1921 
244, 261, 275 

Kłoczka Janowicz, Wojtek: 75 
Kl.oczko, Piotr: (pseud. Strug): 437 
Kłodziński, Kasper: 78 
Kmita, Z.: 337 
Koch Erich: 378, 400 
Kochanowski, Wacław: 139, 162 
Kolanowski, L.: 95, 96, 98 
Kolberg, Oskar: 275 
Koleda (leśniczy ok. 1500 r,): 86 
KOlejninowie (mieszkańcy :Filipowa): 

132 
Kolenkiewicz, Anna: 525 
Kołakowscy (mieszkańcy Filipowa, 

pow. Suwałki): 128 
Kolako""'ki, Władysław: 111 
Komorowicze {bartnicy z ok. Wigier): 

63, 81 
Konarski, S.: 273 
Konopko, Władysław: 4301 563 
Konopkowie (mieszkańcy Wiżajn, pow. 

Suwałki) : 128 
Konopnicka z Wasilkowskich. !vlaria : 

218, 221, 342, 375, 576, 581, 582, 584, 
598, 607, 608, 644 

Konopnicki, Hentyk: 341� 342, 343 
Konrad von Jungingen (komtur krzy

żacki): 62 
Konwa (pseud.), patrz: Drzewicki, Al
- .bin 

Kopeć, Wasil: 77 
Koprowski, Antoni: 4291 433, 469 
Korbut (właściciel folwarku Korbuto-

wizna) : 120 
Korejwo (wójt gminy Sejwy) : 354 
Korejwo, Józef: 369, 3741 377 
Korejwowicz., Juri (osocznik): 70 
K.orsak1 .Jó?.ef Lwowicz: 106 
Korytkowscy (założyciele Korytek): 127 
Korytkoi.vski, Wiktor: 574 
Kos (pseud.), patrz: Rydzewski, Alek-

sander 
Kosiński, Leszek: 290, 291 
Kossakowski, Franciszek Nikodem: 114 
KoSztyła, Zygmunt: 447 
Koszutski, S.: 284, 307, 310 
Kośclałkowski, S.: 324 
Kościesza, Andrzej : 110 
Kościk, Anna: 34, 35 
Kotarski, Antoni: 252 
Kotnarowski, Jerzy: 350 
Kotnarowski (przewodni. gmin, rady 

narod. w Rutce Tartak): 482 
Kowal, Mikołaj; 429, 461 
Kowalewski (członek PPS-lewicy}: 362 
Kowalewski, Kazimierz {pseud. Bęben): 

442, 449, 451, 456 
Kowalik, J.: 513 
Kowalik, Jadwiga : 493 
Kowalska. lielena: 387, 391 
Kozakiewicz, S.: 251 
Kozłowski, Leon: 20 
Koźmiński, Z.: 530 
Xrasnołucki, Stanisław: 430� 599 
Krasnopolski, J.: 336, :<62 
Kraśko, Wacław: 441, 456 
Kraus, Wilhelm: 37! 
Kraushar, Aleksander: 243 
Krawczyk, Jan: 374, 377 
Krejpclo, Józef: 525 
Kropidło (pseud.), patrz; Ostrowski� 

Mieczysław 
Krotkiewicz, Emilia : 400 
Krotkiewicz', Tadeusz: 381, 3911 396, "397, 

399 
Król, A.: 22:< 
Kruk (nazwisko przymiotnikowe spoty-

kane w star. wiiajńskim) : 130 
Kruk, Iwan: 131 
Krukowski, Henryk: 131 
Kruszewski, W.: 587 
Kryszyn, Józef: 400 
Kryścia, Mateusz: 107 
Krzesicki, Józef: 525 
Krzesicki, Stefan : 525 
Krzyczkowski dC Pułtowsk, Stanisław: 

129 
Krzyński, M.: 613 
Krzywiński, Błażej: 104 
Krzyżacy : 6-0, 61, 36, 96, 140, 141 
Krzyżanowski, S.: 270 
Kubicki, P.:  262, 275 
Kucewicz, Marcin {osocznik); 69 
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Xuchner (tłumacz w więzieniu „Neu
bau" w Królewcu): 397 

Kuczewscy (mieszkańcy Chociek w 
pow. Suwałki) : 128 

Kuczewski, Ludwik: 276 
Kuczkowski (nauczyciel gimnazjum 

suwalskiego) : 375 
Kuczyński, Dominik: 194 
Kujałowicz, Aleksandra (pseud. Oleń

ka): 369, 370, 374, 376, 377 
Kujałowicze (mieszkańcy wsi Poddu-

bówek): 369 
Kukulski, Z.:  243 
Kula (pseud.), patrz: świacki, Piotr 
Kula, Witold: 284 
Kulbaccy {mieszkańcy Kurianek) : 132 
Kulbacki, Romuald: 429 

-Kulbaczyc, Jacek (setnik osoczników) : 
70 

-Kulbaczyce (bartnicy znad rz. Szcze-
bry): 63 

Kulbaka (Kulbaczyc-Kulbacki) : 130 
Kulikauskas, Pranas: 22, 23, 35 
Kulikauskiene, Regina: 16, 22 
Kulwieć, K. : 275 
Kulakowski (kpt. Lud. WP.): 456 
Kunc {właściciel browaru w Suwał-

kach): 332 
·Kuncewicz, Fiodor: 104 
Kuncewicz, Jakub: 88, 90, 92 
Kuncewicz, Maciej : 92 
Kuncewiczowa, Zofia z Bakałarzewi-

czów: 92 
Kuozowicz, Jaczuta: 130 
Kupski, Witold: 461 
Xurczewski, J.: 109, 115, 116 
Kurianowicz, Sienka (osocznik): 69 
Kurianowicze {ród osoczników w Pusz-

czy Perstuńskiej): 69, 70, 102 
Kurkowscy (mieszkańcy Wronowa, 

pow. Suwałki) : 128 
Kurpie : 266 
Kuryło, Konstanty: 470 
Kuszel, Władysław (pseud. Babinicz) : 

406, 413 
Kutrzeba-Pojnarowa, Anna: 539 
Kutzner, Szymon: 131 
Kwiatkowski, M.: 232, 237 

La Baume, Wolfgang: 21, 36 
Lach (pseud.), patrz: Szybiński, Henryk 
Las (pseud., pracownik tajnej drukarni 

w Suwałkach) : 380 
Lencewicz, Stanisław: 530 
Lentecka, Magdalena z Wróblewskich: 

244 
Lentecki, Antoni: 244 
Lentecki Franciszek: 244 
Leontowicz, F. N.: 74 
Leśniewski Kazimierz: 350 
Leśniewski, Stanisław: 350 
Leśny (pseud.), patrz: Gaworowski, 

Franciszek 

Lewek, Jan: 110 
Lewicki, Maksymilian: 196 
Lewicki (malarz) : 277 
Lewiński, Andrzej: 493 
Lewiński, Maurycy: 274 
Lewoń, Szczepan: 525 
Lindsay, J . :  246 
Lineburg, Stanisław Karol: 277 
Lineburg, Stanisław Stanisławowicz: 

277 
Liniarski, Władysław (pseud. Mści-

sław): 437 
Lipińska, Zofia: 387 
Lipiński, Lucjan: 387 
Lipnicki, Mikołaj-Franciszek : 76 
Lipnicki, Stanisław Mikołaj: 76 
Lis (pseud., pracownik tajnej drukarni 

w Suwałkach) : 380 
Liszewska, Rozalia: 383, 396, 397, 400 
Liszkowski, Stefan: 360 
Litwin, Stanisław: 130 
Litwini: 56, 60, 63, 70, 86, 96, 127, 130, 

141, 293, 294, 295, 303, 314, 315, 338, 
388, 431, 435 

Lityński, A.: 101, 622 
Longuet: 338 
Lorentz, Stanisław: 235, 258„ 
Loze, I.: 16 
Ludkiewicz, Z.:  502 
Lutosławski (właściciel posiadłości . w 

leśnictwie perstuńskim) : 117 
Lutostańska, Aleksandra :  339, 346, 400 
Lutostański, Czesław: 320, 327 
Lutostański, Tadeusz: 379, 383, 391, 396, 

397, 398, 399, 400 

Łabęccy (mieszkańcy Malinówki, pow. 
Suwałki) : 128 

Łabędzki, Antoni: 402 
Łabędzki, Edward: 402 
Łaniewicze (bartnicy) : 63, 64, 76 
Łapiński, Bartłomiej : 128 
Łapiński, Joachim: 175, 207 
Łapot, Stanisław: 428, 429, 441 
Ławrykowski, Bazyli: 452, 456 
Ławrynowicz, Antoni Tomasz: 58, 59 
Ławscy (mieszkańcy Wiżajn, pow. Su-

wałki): 128 
Łazicki (asesor okr. augustowskiego) : 

252 
Łazowski de provincia Drogicensi, 

Grzegorz: 129 
Łącki, Jarosz: 111 
Łątka (młynarz): 115 
Łodyński, Marian : 261 
Łotysze: 264 
Łoza, Stanisław: 159, 223, 246, 247, 248, 

252, 259 
Łubieński, R.: 209 
Łubieński, Tomasz: 209 
Łuczewski, (minister): 195 
Łysy, Bohdan: 96 � -Łysy, Piotr: 96, 97 
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Macholl. Waldemar August Artur: 371 , 
372. 373, 375, 378, 385, 387, 391. 394, 
399 

Maciątek, Stanisław: 375 
Maciejewska, Joanna, patrz: Macie-

jewska-Pavković. Joanna 
Maciejewska-Pavković:, Joanna: 491 
Maciejewski, stanisław: 327 
Maciesza, Aleksander: 244 
Maczpułows:ki, patrz: l\!Iacholl, Walde-

mar August Artur 
Madońska, Krystyna : 419 
Majchrzak, Zygmunt (pseud. Ranek): 

369, 370, 372, 373, 376, 385 
Majeeki1 Henryk: 427, 449 
Majerski, Karol: 216� 227 
Majewski, Jan: 402 
Makar z Rogożyna {dworzanin kró

lewski): 63 
Makarewicz, J.: 349, 353, 355, 357, 359, 

360, 363 
Makarewicz. Józef : 525 
Makowski: 194 
1\tta1anowski, W.: 152 
Małachowski-Łempicki, S.: 265 
Małachowski, S.: 245, 248 
Malkiewicz, A.: 139, 145, 157, 164, 167 
Małowiekl; Piotr: 452 

· 

Mancewicz, Feliks: 441 
Marcinkiev.ricz, Aleksander: 346 
Marconi, Henryk: 226, 227, 233, 246, 247, 

259, 571 
Markiewicz, Leokadia: 415, 419 
Markowicze (poddani książęcy spod 

Grodna): 63, 70, 81 
Marksow (właść, budynku przy 

ul Kościuszki w Suwałkach): 277 
Masłowski. Józef: 396 
Massalska, Anna, żona Kaspra Kło-

dzińskiego: 78 
h:rassalska, lYiaryna,: 115 
Massalski, Aleksander: 111 
:Massalski, Hrehqry: 1011  113 
Massalski, Jerzy 1\.'.fikołaj: 115 
Massalski, Łukasz Felicjan: 115 
Matejczyk, Henryk : 441 
Matlak (mlyna<Z) : 116 
Matula, Władysław: 323, 339, 346 
Matusiewicz (radny gminy Wiżajny) : 

351 
Matusiewicz, Cz.: 55, 1031 105, 108, 110, 

113, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 132 
1\.'.fatuszewski; Aleksander: 382, 396 
Mauhryfer, Wilhelm: 371 
Mayers: 338 
Mazur, Jan; 429 
Mazur (mieszkaniec Ługieli i Jeglini� 

szek w star. wiżadńskim) : 128 
Mazurzy: 323 
Merecki, Albin: 413, 419 
Merecki, Aleksander: 413 
Merecki, Edward (kier. Szkoły Podst. 

nr 2 w Suwałkach): 587, 588 

Mcrecki, Edwa=d (pseud, Prawdzik): 
346, 3'78, 415, 419 

Merecki, Henryk: 413, 415, 416, 417, 418" 
419, 449 

:t'Ierecki, Roman: 415 
A'Ieyer, A. G.: 256t 257 
J:i..:'Iichałowski, Kazimierz: 260 
Michnowicz, �Iikołaj: 74 
Dtlichnowicz, Stanisław: 74 
Mickiewicz, Jan: 3'78, 400 
Mickiewicze (poddani książęcy spod'. 

Grodna): 63 
Micuta, Jan: 77 
Micuta, Krzysztof! 77 
Micuto"\vie (właściciele S�>iacka 

p. Grodnem): 79, 118 
Mierczyński (inżynier wojewódzki): 175� 
Mierzejewska� J.:  613 
Mierzejewski (mieszkaniec Smolnik„ 

pow. Suwałki): 128 
lYiięturko, Bolesław: 525 
Miklaszewicz6wna-Syruciewiczówna, 

Jad\Yiga: 75 
Mikołaj I (car rosyjski): 208 
Mikołajczyk, Adam: 461 
Mikołajczyk, Stanisław: 438, 441 
1\.1Iko,łajewicz, Bobr (osocznik): 70 
Milanowski (�rłaściciel Kubalowszczyz-

ny): 120 
Milewscy (mieszkańcy Chodek i Fili

powa, pow. Suwałki); 128 
n..1ilewscy (rodzina rudników): 118 
Milewski, Stanisław: 319, 320, 328, 336, 

340, 341 
Miłański, Jan: 117 
Miło będzkl, A.: 248, 249 
Miodus, Walenty : 129 
Mirska-Swiatopclk, Marcjanna z Jac-

kowskich: 245 
Mirski-światopełk, Tomasz Bogumił: 

245, 261 
Misiorowski, .-'\.:  156 
Misiukievlicz, Maciej ; 403 
IVI:isiuna, Antoni: 350 
Mizierowicz1 - Aleksander: 248, 272 
Mlot-Fijalkowskl, Czesław: 366 
Młotek (pseud. członek WIN-u): 439 
Młynarski, Władysław: 369, 374, 377 
Mocarscy (mieszkańcy Lipówki i -Wi-

żajn, pow. Suwałki); 128 
Moca!"ska-Kowalska, A,! 539, 541, 547„ 

548j 550; 555, 556 
Moderacka, Julia: 378 
Moderacki, Wawrzyniec: 369 
::v1ongejłowicze (bojarzy troccy) ; 79 
Moraczewski, A.:_ 262 
Morgie!, Piotr: 403 
Moritz, Ed\vard � 353 
Morska, IVragdalena : 234 
Morsztyn, Krzysztof (ojciec): 106 
Morsztyn, Krzysztof (syn) : 106, 1 10, 113, 

122 
Morsztynowa, Małgorzata z Bucelli'ch! 

106 
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Mortensen, G.: 96 
Mortensen, H.: 96 
Mortier (marszałek) : 194 
Mostowski, Tadeusz: 208 
Moszyński, Kazimierz: 514, 534, 535, 536, 

539, 541, 549, 555, 556 
Motulczyk (nazwisko litewskie, które 

przybrało formę polską): 130 
Mroczek, Wacław: 369, 374, 377 
Mroczek, Zdzisław: 369, 374, 377 
Mroczkowscy (mieszkańcy Wiżajn, pow. 

Suwałki) : 128 
Mroczkowski, Szymon: 110 
Mrozińska, M.: 272 
Mścisław (pseud.), patrz: Liniarski, 

Władysław 
Mularenko, Ludwik: 429 
Mulski (naczelnik żandarmerii suwal

skiej) :  253 
Murawko, Br.: 

-
562 

Murawski, Aleksander (pseud. Cygan) : 
369, 374. 377 

Mursza, Maciej : 91 
Myszin, Bogdan K.: 90 

Nalepa, Jerzy: 44, 45 
Narmot (kłuspwnik ok. 1541 r.): 69 
Narmot (mieszkaniec Garbasia, pocho-

dzenia niemieckiego): 131 
Naruszewicz, Feliks: - 141, 152, 261 
Naumow, Bazyli: 453 
Nazarowski (mieszkaniec wsi Rygol) : 

376 
Neisser, Henryk : 442, 443, 460 
Netto, J.: 196 
Neuman, Henryk : 354 
Nieczkowscy (mieszkańcy Filipowa, 

pow. Suwałki) : 128 
Niedźwieccy {mieszkańcy Wysokiego 

w pow. suwalskim) : 128 
Niedźwiedzice (poddani książęcy ok. 

1562 r.): 86 
Niedźwiedzki, Franciszek (pseud. Der

kacz) : 437 
Nielubowicz, Andrzej: 403 
Niemcy (naród): 14, 53, 192, 193, 319, 

366, 367, 372, 374, 381, 394, 395, 407, 
408, 409, 412, 436, 499 

Niemiec, · Henryk: 380; 387, 400 
Niemiricz, Eugeniusz: 340 
Niesiecki, K.: 106, 117 
Niewiara, Piotr: 369, 377 
Niewiarowa, Bronisława: 378 
Niewiarowska, Zofia z Frąckiewiczów: 

125 
Niewiarowski, Krzysztof: 125 
Niewiarowski, Paweł: 124, 125 
Niewiarowski, Szczęsny: 124 
Niewicka, Helena: 117 
Noniewicz, Teofil: 279-
Nowakowski, Józef: 374 
Nowalski-Albertyn, Stanisław: 53, 141, 

148, 153, 181, 183, 186, 189, 274, 275 

Nowalski, Józef: 274, 275 
Nowalski, St. patrz: Nowalski � Alber

tyn, St. 

Obduła, A. : 402 
Obłowacki, A.: 402 
Obniski, Fr.: 573 
Obrębski, S.: 245 
Obrośnik, Józef: 359 
Obruśnik (przodownik policji): 352 
Och (Volksdeutsch z Wiżajn): 367 
Ochmański, Jerzy: 98 
Odelszczanka, Zofia: 130 
Odoj, Romuald: 16 
Okoński, J.: 262 
Okulicki, L.: 437 
Okulicz, Jerzy: 23, 28, 31, 32, 33, 36 
Okrągła, Franciszka: 400 
Olechno.wicz, Mikołaj :- 75 
Olek (pseud. członka KPZB) : 362 
Oleńka (pseud.), patrz: Kujałoi.vicz, 

Aleksandra: 
Oleszczyński, Antoni: 258 
Oleszczyński, Władysław: 258, 260 
Olędzki, J.: 539, 541, 555 
Olszewscy {mieszkańcy Filipowa, pow. 

Suwałki) : 128 
Olszewska, Stanisława: 403 
Olszewski, Jan (pseud. Żytniewski): 

403, 407, 410 
Olszewski, Piotr: 403 
Olszewski, Wincenty: 403 
Olszewski, Wojciech: 153, 252, 253 
016w, Czesław: 387, 396 
Otłuszewski, W.: 51 
Omilianczyk, Omilianowski lub Mila

nowski (formy polonizowania się na
zwiska ruskiego): 131 

Omilianowicz, Aleksander: 365, 378 
Otchowski, Adam: 439 
Orda, N.:  248 
Orgelbrand, S.: 231, 262, 263, 266, 496 
Orłow, Włodzimierz (pseud. Kalinow-

ski): 407, 408, 410, 415 
Orłowicz, Mieczysław: 247, 255, 256, 273 
Orłowska, Leokadia: 381, 396, 397, 398, · 

399 
Osiński (starosta przeroski) : 110 
Osiński, Henryk : 276 
Osiński, Samuel: 109, 116 
Osipowicz, Aleksander: 53, 251, 252, 

266, 267 
Osipowicz, Tadeusz: 266 
Osipowicz, Wincenty: 192, 194, 200 
Osipowiczowa, Anna z Wojtkiewiczów: 

266 
Osipowski, Franciszek Ksawery: 245 
Osóbka-Morawski: 429 
Ostrowski, Antoni: 405 
Ostrowski. Józef: 412 
Ostrowski, Mieczysław (pseud. Kro

pidło): 437, 439 
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Oszmańska, Helena : 403 
Oszmańska, Leokadia: 403 
Oszmański, Stanisław: 403 

Pac, Józef: 246, 255 
Pac Jurewicz. Mikołaj: 75 
Pac, KrzysztO:t: 115 
Pac, Krzysztof Zygmunt: 146, 160 
Pac, I�udwik: 245, 248, 2511 252, 253, 254, 

255, 256, 257, 258, 259, 260, 579 
Pac, Michał: 197, 246, 247, 255 
Pac, Michał Kazimierz: 76 
Pac, Stefan: 114� 115 
Pacowa, Anna z Rudominów Dusiat

skich: 114, 115 
Pacowa, Karolina z :vlałachowskich: 246 
Pacowle (ród litewski): 75, 82, 115, 118, 

160, 245, 254, 255 
Paciorkowska, Bronisława: 403 
Paciorkowska, Helena: 403 
Paciorkowska, Jadwiga: 403 
Paciorkowski, Antoni; 4.03 
Paciorkowski, Czesław: 403 
Paciorkowski, .Jan: 403 
Pancewicz; Michał: 452, 453 
Pankiev.dcz, Halina: 402 
Pankiev.dcz, Jerzy: 402 
PankiewiCz. Stanisław; 402 
Pankiewicz, Zofia: 402 
Paszkiewicz, Gustaw: 461 
Paszkiewicz, Janina: 375 
Paszkiewicz, Józef: 343 
Paszkowicz (nazwisko odimienne spo-

tykane w star. wiżajńskim): 130 
Paszkowskił \V.� 252 
PaUa, Antoni: 580, 581, 583, 613, 619 
Pawluk:anis (przewodu, gm.in. rady 

narod. w Szypliszkach) : 482 
Pawłowski, Czesław: 402 
Pestykus (właściciel kamienicy w War

szawie róg ul Wierzbowej i Sena
torskiej): 235 

Petlura: 381 
Piątkowski. Wincenty: 269 
Pieciulczyk (mieszkaniec Leszkiemi): 

130 
Pieciulczyk (nazwisko litewskie, które 

przybrało formę polską): 131 
Piekarzowie (mieszkańcy Kurianek}: 

132 
Pielecki, \Vitold (pseud. Żwirko): 405, 

406, 407, 413, 415 
. 

Pietkiewicz, Marcin Michajłowicz: 76, 
82 

Pietkiewicz, Stanisław: 51, 186 
Pietkiewicze (ród litewski): 82 
Pietkiewiczówna, Hanna Maciejówna, 

żona JMilkołaja Andruszewicza: 78 
Pietraszek� Teofil: 346 
Pietrewicz, St.: 563 
Pietruszewski, Stanisław: 360 
Pietrzak, Józef: 343, 344, 345 
Pijarzy; 272 

Pijarzy Szczuczyńscy: 162 
Pilchowski (ksiądz, jeden z zało7.ycieli 

Filipowa): 103 
Pilecki, Włodzimierz; 370, 374, 377 
Piłsudski, ,JM.ef: 323, 339, 342, 343 
Pioll (architekt): 162 
Pisula, Edmund: 452 
Piwarska, Irena; 381, 396, 397, 398, 399, 

400 
Plis (przodownik policji suwalskiej): 

350 
Pławiński, W.: 153 
Pociecha, W.: 93, 95, 96, 97 
Podczaszyński (badacz regionalny) : 269 
Podhorski, Zygmunt: 366 
Podziomek (pseud,) patrz! Abrahamik, 

Feliks 
Po ja wis, Antoni: 403 
Polacy: 96, 981 1261 1281 129, 293, 295, 370. 

395, 397, 468 
Poler: 270 
Pollakóv.<1a, Marzena: 56 
Pollexiani :  44, 45 
Połujański, Aleksander: 52, 53, 59, 95, 

141, 144, 145, 147, 148, 229, 253, 261, 
262, 263, 264, 265, 267; 273, 274, _3"..2 

Ponarlic, Sieńka Iwanov.icz: 87 
Popławski, \Valdemar: 324 
Porębski, M.: 260 
Potoccy (ród kslązęcy) : 70 
Potocki, Stanisław Kostka: 235, 258 
Prawdzik (pseud,), patrz: Merecki, 

Edward 
Prawdzik, Władysław: 573 
Prochaska� A.: 60 
Protasik1 1\-'.I:arian: 461 
Prudnik (ppłk Lud. WP.): 452 
Prusacy : 94, 95, 96, 193 
Przełomiec (nazwisko chłopskie pocho-

dzące od nazwy Przełom): 57 
Przy by lBki, Edmund: 428. 429 
Ptaszyński (pseud. Zaremba) : 405 
Pudło, K.: 491 
Pukas, Fritz: 374, 365, 366, 394, 396 
Putllń, Karol: 160 
Putlni, Piotr: 143, 159, 160, 1 6 1  
Putra, Aleksander: 439, 442 
Puzynov.1e (właściciele dóbr Matu-

le): 77 

Racz, Roman: 379� 400 
Raczko, Maryna: 113 
Raczko, Stanisław: 113 
Raczko, Tabutowicz: 89 
Raczkowicz, Jundziłł: 74 
Raczkowicz, :r.11kob;ij1 zwany Bakała

rzem: 74, 91, 92 
Rac7.kowic:z, Stanisław Michnowicz: 90, 

9 1  
Raczkowicz:c {bracia właściciele Krze

mienicy pod Wołkowyskiem): 89, 127 
Raczkowiczowa, Hanna z kniaziów 

Świrskich: 92 
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Raczko'\\'Ski, Stanisław: 525 
Raczyi1ski, Edward : 61 
Radłowski, Adam : 152, 168, 172 
Radzewicz, Czesław: 412 
Radzewicz, Józef: 412 
Radzimiński, Wojciech: 112 
Radzimski czy Radzimiński, Wojciech: 

108 
Rad?.iwanowski, Zygmunt: 353 
Radziwiłł, Bogusław: 76 
Radziwiłł, Janusz: 122 
Radziwiłł, Jerzy: 76, 82 
Radziwiłł Juriev.>icz, Mikołaj „Rudy'�: 

75 
Radziwill, Krzysztof: 122 
Radziwllł, Michał: 259 
Radziwiłł. Mikołaj: 75> 82 
Radziwiłł, Mikołaj Czarny Janowicz: 76 
Radziwillowa1 Elżbieta z SakovJi.czów: 

75 
Radzi„viłłowa, Maria Januszo\va: 123 
Radziwiłłowie (litev1ski ród książęcy): 

88, 94 
Radziwiłłówna, Barbara : 75, 254 
Radziwonowicz, _F.: 274 
Raisa (rnjr, - sowiecka lekarka party-

zancka): 408 
· 

Rajski, Stanisław: 100 
Rakowicze (r:ód osaczników z Puszczy 

Perstuńsklej): 70, 102 
Rakowski, Stanisłtr\v: 11 O 
Rakowski, W.: 153, 170 
Ranek (pseud.), patrz: Majchrzak, Zyg� 

munt 
RasinS, A. P,: 35 
Rastav.iecki, F,; 251, 260 
Ratajewicz, Pa\veł: 262 
Rauss (generał niemie:cki); 417 
Rawicz-Wilanowski; M.: 153 
Rawita-Witanows!ti, M.: 248, 251, 252, 

253, 255, 274, 275 
Reinste-in� F.: 237 
Rej, -Mikołaj: 178 
Rejf (Volksdeutsch z Wiżajn}: 367 
Remiszewscy (mieszkańcy Filipowa, 

pow. Suwałl!;:i) : 128 
Renkis {Volksdeutsch z Wiżajn) : 367 
Reut (v.rłaściciel kamienicy w Su-wał-

kach): 226 
Rewski. Zbigniew: 253, 253, 259 
Reymont, 'Władysław: 178 
Rębacz (pseud. członek WIN-u) : 439 
Richard, Paul: 371, 372, 385, 387, 388, 

394 
Richthofen von (generał): 389 
Rimantiene, Riniute: 16, 18 
Ritschel, W.: 227 
Rodecki, F.: 196, 203, 204, 206 
Rogala, Franciszek: 107 
Rogalscy (mieszkańcy Wiżajn, pow. Su

wałki): 128 
Rogalski-Dzierżyk:ray; Tadeusz, pair'z : 

Dzierżykray-Rogalski, Tadeusz 

Roman (pseud.}, patrz: Vlierzbicki, 
J ulian 

Romanowicz, - Staś (kłusownik ok. 
1541 r.): 69 

Romanowski, Mikołaj: 384, 3991 400 
Romańczuk, A.: 55, 143, 151, 1531 170 
Rosjanie: 279. 293, 295, 314, 388, 395, 435 
Rospud, Mikołaj: 1 1 1  
Rostworowski, M.: 194 
ROmer, JVIichał: 262 
Rucki (właściciel 1'.-1roczkowizny): 110 
Rudnicki, A.: 541 
Rudomina-f)usiatski, Wawrzyniec: 114 
I v. Rudomina-Dusiatska, Zofia Fe-

licjanna Iwanówna z- Wołłowiczów, 
II v. Kossakowska, Franciszkowa: 1 1 4  
Rudy (pseud. partyzanta): 415 
Rodzlkiewicz, G.: 555 
Rudziński, St.: 563 
Rudzki, Wacław: 484 
Rukat, Ksawery: 379, 387, 391, :J96, 397 
Rusinek, Michał: 611 
Rusini: 86, 96, 12a. 129 
Rusze\vski, Mieczysław: 403 
Rużyło-Pawłowska, J.: 273, 274, 276 
Rybnik, Aleksander: 4371 439 
Rydzewski, Aleksander (pseud. Kos): 

411, 412 . 
Rydze-..vski, Jan: 113 
Ry Iski, Józef: 600 
Rymkiewicz. Wanda: 430 
Rytwiński, Sylwester: 402 
Rzeszotko (nazwisko przymiotnikowe, 

spotykane w star. wi±ajńskim): 130 
Rzyszczewski, L.: 57 

Sadowscy {mieszkańcy Filipowa, pow. 
Suwałki): 128 

Sakowicz, Andrzej (wojewoda trocki): 
75 

Sakowicz, Bohdan: 75 
Sałtykow-Szczedrin: 284 
Sapiehat Aleksander: 14.'3 
Sapieha. Ksawery: 253, 254 
Sapii:ha� Michał Iwanowicz: 76 
Sapieżanka, Zofia: 113 
Sapieżyna,· Ludwika z Paców: 253, 254 
Sawicki, �A..L:  562 
Sawicki, Jan:433 
Sawicki, Maciej : 103, 104 
Sawicki, Władysław: 355 
Schalis, Walter: 374, 305, 394, 396 
Sr.hild, Romuald: 15 
SchimrneJ, Oskar: 372 
Schmidt, R.: 193 
Schmidt (Volksdeutsch z Wiżajn): 367 
Schmiedehelm, 1Vlar-ta: 36 · 

Schtohoff, Fritz: 394 
· 

Schwind -(gestapo\viec):- 371, 3'14 
Sempkowski, Adam: t19 
Sender. Władysław: 382 
Sęda, Zygmunt: 402 
Sęp (pseud.), patrz: Sliwiński, Jakub 
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Siekierski. Stanisław: 461 
SiemionoWicz, Jurij (ks, słucki): 75 
Siemionowiczowa, Helena z Radziwił-

łów: 75 
Sieniawska, Hanna z Sapiehów: 76 
Sieniawski, Mikołaj: 76 
Sienkiewicz (członek redakcji „Ziemi 

Suwalskiej'1: 337 
Sienkiewicz, J.: 251 
Sicllka, Ed.: 563 
Sieprcz lub Sierpcz (lekarz królewski): 

llQ 
Sierakows_ki, Wacław: 242 
Siwicki, lVfikołaj: 374 
Siwiec, Jan: 340 
Skarżyński, T.: 492 
Skępski, Bronisław: 326, 327, 337 
Skok {pseud. dywersanta); 389 
Skomand (ksią,że jaćwieski}: 45 
Sko:robohaty, Kazimierz: 144 
Skuścionis (mieszkaniec Leszkiemi): 130 
Slonz.akonisy (ród zamieszkujący półn., 

cz;ęść star. wiżajńskiego): 131 
Słabióski, Franciszek: 525 
Słowaczyński, J.: 262 
Słowianie: 141, 535 
Słuccy (ksiąźęta): 87 
Smolarek, Maria: 377 
Smoleński, Władysław: 265 
Smolicz, Bogdan: 452 
Smuglewicz (malarz) : 154 
Snarscy (mieszkańcy Wiżajn): 132 
Sobieska, Marysj eńk:a: 223 
Sobieszczański, F. l\'L: 231, 269 
Sobotkowie (mieszkańcy Wiżajn); 132 
Sokołowscy (mieszkańcy Dzierwan, Sie-

kierowa i Filipowa, PO'-V. Su wałki) : 
128 

Sokołowska; Zofia: 581 
Sokołowski, Sebastian: 113 
Sokołowski, Witold : 467, 411 
Solomiański (działacz komunistyczny) : 

325 
Soniewskij, Iwan lwanowicz: 273 
Sosnowski, O.: 155 
Sotzman, D. F.: 192 
Spiłczyce (bartnicy znad rz. Szczebry): 

63 
Spitzenpfeil (pseud. Vogel-Sonder-

ftihrer): 384 
Sprogis, I.: 122, 125, 126, 181 
Srzedziński, Paweł: 119 
Stamm, E.: 189 
Staniewicz, Jurgiel (kłusownik ok. 

1541 r.): 69 
Stanisław August Poniatowski: 103, 104, 

107. 122, 15il, 245, 260 
Staniuszyc, Motu!: 130 
Stankiewicz, J.: 402 
Stankiewicz (mjr Lud. WP.) : 453 
Starzeński, Michał: 194 
Staszewski, J.: 193 
Staszewski, Jan: 525 
staszic, Stanisław: 173, 223 

Stawicki, Józef; 350 
Stefan' Batoty: 104, 106, 107, 103, 113 
Stein, c. B.: 204 
Strasz (inżynier gubernialny}: 253 
Straszewicz, J.: 245, 246, 255 
Strauss (generał): 389 
Strtelec, Iwan: 131 
Stronczyński, Kazimierz: 145, 271 
Strubicz, Maciej ; 91. 116 
Strug {pseud.), patrz·: Kłoczko, Piotr 
Strumph-Wojtkiewicz: 611 
Strzał (pseud„ wywiadov.·ca radziecki): 

384 
Strzałecki, A. J.: 277 
Strzelec (nazwisko przymiotnikowe, 

spotykane w star. wiź.ajńskim): 130 
Strzelecki, Wojciech: 131 
Strzemecki {c:tlonek ruchu oporu z Su-

wałk): 396 
Strzępek, Wojciech: 452, 456 
Studnicki, W.: 265 
Suchocki, Wincenty: 351 
Sudiwojewicz, Stanko {wojewoda troc-

ki): 65 
Sudowowie, patrz: Jaćwingowie 
Sulima (generał) ; 252 
Sulimierski, F.� 140 
Sulimirski, Tadeusz: 20 
Supryka, Wiktor: 341, 346 
Surwiłko, Andrzej: 130 
Sus, Stanisław: 453, 455 
Sypytko (młynarz XVIJ w. w Prze-

rośli): 108 
Syrokomla, Władysław: 197 
Syruciewicz Jakubowicz, Jurij : 75 
Syruciewtcze (v,:łaściciele jezior): 75 
Szablowski, J.: 271 
Szabłowscy ·{założyciele Szabłowizny): 

127 
Szabuniewicz (przodownik policji): 359 
Szafer, Przemysław: 148, 197, 198, 199, • 

201, 204, 208, 209, 213, 216, 232 
Szary (pseud,), patrz: Warakomski, 

Edward 
Szczęśni (mieszkańcy Blindy): 132 
Szczuka. Mikołaj : 110 
Szczukowie (mieszkańcy Filipowa, pow. 

Suwałki): 128 
Szczupak {pseud.), patrz: Wysocki Jan 
Szczuricha, Stanisław: 90 

' 
Szczygielski (mieszkaniec Smolnika 

pow. Suwałki) : 128 
' 

Szejnman, M. L.: 273 
Szembel, Artim: 92 
Szembel, Bobdan: 92 
Szernbel Fot!an: 92 
Szembel, Ofanas: 92 
Szembel, Roman: 92 
Szembel, Zenka: 92 
Szembelowie (posiadacze ziemscy na 

płn. od Bakałarzewa) : 92, 93, 94 
Szeryitski, Piotr: 402 
Sziurpa (ksiąie jaćwi€ski) : 44 
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Szlaszyński, Konstanty: 360 
Szliasa, Andrzej : 128 
Szliasa, Jakub� 128 
Szliasa, Jan: 128 
Szlinkowic, Misz: 130 
Szopski, Marcin: 117 
Szott, Jerzy Hugon: 131 
Szoudziun (mieszkaniec Leszkiemi) : 130 
Szrek, Abram; 120 
Sztabińska, Weronika: 413 
Sztachelski, Jerzy: 432 
Sztejdam, Ch.: 346 
Szujkat, Piotr: 433 
Szumiło, Jan: 467 
Szwejgert, B.: 449 
Szwejkowski, Wojciech: 244 
Szybiński, Henryk {pseud. Lach): 407, 

408, 413, 419 
Szymański, Franciszek : 461 
Szymborska, Barbara: 110 
Szymczak, Stanisław: 359 
Szymonanis (mieszkaniec Leszk:iemi) : 

130 
Szypowska, Maria: 218 
Szyszkowska, A.: 436 

Ślązacy (ród zamieszkujący półn. część. 
star. wiżajńskiego): 131 

Ślązak, Hanus, 131 
Śliwiński, Jakub (pseud . .  Sęp): 378, 381, 

382, 386, 388, 391, 396, 397, 399, 413 
Śliwowski, Andrzej : 110 
Świacki, Feliks (pseud. Dąb): 412 
Świacki, Piotr (pseud. Kula): 412 
światopełk-Mirska. Marcjanna, patrz: 

Mirska-światopełk, M. 
światopełk-Mirski, Tomasz Bogumił, 

patrz Mirski-światopełk, T. B. 
świderscy (mieszkańcy Raczek, pow. 

Suwałki): 128 
Świerczewski, Franciszek: 244, 245 
Świerkowski, Ksawery: 244, 245 
Święcki (mieszkaniec Jegliniszek w 

star. wiżajńskim): 128 
Święcki, T.: 261 

Tabęccy (mieszkańcy Wysokiego, pow. 
Suwałki) : 128 

Tabutowicz, Raczka: 74, 81 
Talko-Hrycei.vicz, Andrzej: 277 
Tanianisówna, Jadwiga: 385 
Tarasenka, Petr as: 32 
Tarasiewicz, J.: 361, 362 
TarasowiCz (mieszkaniec star. wiżajń-

skiego): .129 
Taraszkiewicz, Helena: 525 
Taraszkiewicz, Jan: 374, 377 
Tarnawski, Andrzej : 94 
Tarnowscy (rodzina _ in�gnacka) : 258 
Tarnowska, Waleria: ·253 
Tarnowski (poSterunkov,ry) : 352 
Tarnowski, Feliks: 258 
Tarnowski, Jan: 258 

42*· 

Tatare, Antoni: :  262 
Tatarkiewicz, \Vładysław: 246, 258 
Tatarzy : 26'6 
TautaviCius, Adolf as: 16, 22 
Terej, Edwin: 367, 378 
Textor-Sotzmann: 177, 192-
Tęczyński, Jan Magnus : 146 
Thieme, U.: 247, 251 
Thumolke, Bernard: 371 
Tielitz, Th. G.: 196 
Tkacz (por. Lud. ·wP.): _ 456 
Tomaszewski, Józef: 470 
Tomaszewski, Władysław: 341, 346 
Tomczyk, K.: 581 
Tou (architekt) : 226 
Topolski, Cz.: 562 
Topolski, Jerzy: 514 
Towarnicka, Jadwiga: 581, 605 
Towczewicz, Giejsztor: '70 
Trachim, Antoni: 369, 373, 374, 377 -
Tracz, Władysław: 452 
Trautsolt (współpracownik Slow. 

Geogr. Król. Pol.): 274 
Trawińsk_a-Kwaśniewska, M.: 491, 502 
Trębicki, Br.: 351 
Trepka, Nekanda W.: 106 
Trochimowicz (nazwisko odimienne, 

spotykane w star. wiżajńśkim)': 130 
Trojanowski, Bronisław: 400 
Trusow (kpt. Armii _RadzieCkiej): 429 
Tryniszewski, Mateusz: 201,- 226, 229, 

231, 232 
Tryzna, Gedeon,-Michał: 116, 120 
Trzebiński, Wojciech: 148, 151, 191, 194, 

197, 198, 199, 201, 202, 204, 208, 209, 
213, 214, 216, 230, 232 

Trzesko, Wacław: 382 
Tur, Paweł: 100 
Turcy: 146 
Turdiszek, Maria: 346 
Turowski (mieszkaniec Jegliniszek w 

star. wiżajńskim) : 128 
Tykel, Tykiell, Tiickel, patrz: Tykiel 

Benedykt lub Antoni 
Tykiel, Antoni Franciszek: -265, 266, 

267 
Tykiel, Benedykt: 53, 264, 265 
Tykiel, Benon: 266 
Ty lenda, Piotr: 525 
Tylman_ z Gameren: 161, 162 
Tyrawski czy Tyrawski, JóZef: 267 
Tyszkiewicz, E.: 107, - 143 
Tyszkiewicz, Ktzysztof: 126 
Tyzenhauz (podskarbi) : 191 

Ublik, Bohdan: 83 
Ukraińcy: 384 
Uliński, Antoni: 403 
Ur bach, J. K.: 346 
Urban VIII (papież) : 232 
Urbanik, WładjsłaW: -460, 461 
Urbanowicz (członek ruchu .oporu z 

Augustowa)� 384, 399 
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V"rbanowicz) Bolesłav;,r: 351„ 361 
Uruski1 S.: 245, 277 
Uszyńscy (mieszkańcy Jasiek w pow, 

suwalskim): 128 

Vigevanowie {właściciele pensji żeń
skiej w Sejnach) : 262 

Vigura (komisarz 1iemski, okr. okupa
cji): 406 

Vogel (pseud.), patrz: Spitzenpfeil 
Volksdeutsch'e: 367, 372, 375, 377, 412, 

591 
Volpatosa, G.: 257 

Wahanowska, Regina z Węgierskich: 
1 1 6  

Wahanowski, Felicjan s·tanisław: 1 1 6  
Wahanowski, Jan: 116 
Walczuk, B.: 613 
Walentukiewicz, Feliks: 353 
Walentukiewicz, Kazimierz: 349 
Walentynowicz, M.: 274 
Walewski, Z.: 140 
Walicki, :r-..-Iichał: 254, 259, 268, 271 
Wałejko, Feliks: 349, 356 
Wampir (pseud. partyzanta): 411 
Warakomski, Edward (pseud. Szary-

Grau): 385, 386, 388, 394, 396 
Waraksowie (mieszkańcy Blindy}: 132 
Warkoje (właściciele jezior): 78 
Warmianie: 371 
Wasilenko (mjr): 419 
Wasilewski. A.: l55 
Wasilews_ki, Ji�ugeniusz: 387 
Wasyl (dowódca radzieckiej grupy wy

wiadowczej):- 415, 417 
Waszczyk (mieszkaniec star. wiżajń

skiego): 129 
Waszkiewicz, Wacław: 587 
Waszkiewicz vel Kimon� Mieczysław: 

394 
Weiser, Teodor: 274 
Werszyński, Stanisław : 429 
Węcki, Józef: 237 
Wędzki, Andrzej : 53, 241, 245, 579, 580, 

583 
Wierusz-Kowalski. Alfred Jan Maksy

milian: 576 
Wierzbicki, Antoni: 252 
Wierr.blcki, Julian (pseud. Roman); 

407, 408, �09, 415 
Wierzbicki, Romuald: 274 
Wierzbowski, Paweł: 110 
Wiesiołowska, Aleksandra z SObies

klch: 109, 112, 116, 119 
Wiesiołowski, Krzysztof: 109, 112, 1 161 

119 
. 

Wies-iołowskij Piotr: 92, 116 
Wietska, Melania: 339, 346 
Więckowicz, Jan: 98 
Wigranle: 45, 56, 57, 62, 141 
Wigraniec (nazwisko chłopskie pocho

dzące od nazwy Wigry): 57 

Wiktor '(pseud. zastepca kom, WIK--:µ): 
455 

Willi: (pseud. partyzanta): 411 
Windzio1 Adolf: 350 
Winkler, A.: 148, 275 
Wiszniewski, Stefan: 573 
Wiśniewscy (mieszkańcy Wiżajn, pow. 

Suwałki): 128 
Wiśnie\VSka. Janina.: 3-'18 
Wiśniewski, Jan: 3-69, 3'13, 374, 377 
Wiśniewski, Jerzy: 51, 52, 55, 57, 62, 63, 

67, 68, 70� 74, 79, 82, 83, 86, 88, 89, 91, 
93, 94, 98, 101, 108, 1 14, 120, 121, 123, 
124, 127, 141, 142, 143, 144, 147, 150, 
151, 152, 178, 181, 190, 191, 209, 241, 
265, 492, 583 

Wiśniowieeki, Michał; Korybut: 147 
Witanowski (gubernator cywilny Su

wałk do 1993 r.): 266 
Witkowski, Jan: 103, ll2 
Witold- (W. Ks. Litewski): 56, 60, 61, 

62, 74, 80, 86, 141 
Witowt (W. Ks. Litewski) : 83 
Władysław IV: lll, 121, 140, 142, 146 
Władysław Jagiello: 62, 141 
Włoczewsk i  (aspirant policji granato

. wej): 352 
Włosi: 160, 223 
Wnorowscy (mieszkańcy Kamionki i 

Wi±ajn, pvw. Suwałki): 128 
Wojno:wle (ród litewski) : 81 
Wojnowscy (mieszkańcy Wiżajn, pow. 

Suwałki): 128 
Wojtkiewicz, Antoni: 4 1 1  
Wolf, J.: 75, 115, 123, 245, 246, 255 
Wolmerowie (właściciele Ilołnów): 75 
Wolscy (fundatorzy kościoła w Baka-

łarzewie): 9 1  
· 

Wolska, Jo�lżbieta z Bakałarzowiczów� 
patrz: Wolska Elżbieta z Raczkowi
czów 

Wolska, Elżbieta z Raczko�ficzów: 92, 
116 

Wolski, Kazimierz: 116 
Wolski, Krzysztof: 116 
Wolski, Michał Półkozic: 146 

· Walski, Mikołaj: 92, 99, 113, 1 1 6  
Wołłosowicz, S.: 5 1  
Wołło�1cz, Aleksander: 147 
Wo!łowlcz, Bohdan: 77, 89, 90, 94 
Wołłowiez; Chodko: 81 
Wołłqwicz, Hrehory : 76. 77, 81, 94, 101, 

1 1 4  
Wollowicz, Hrynkov.-'icz Bohdan: 88 
Wołłowicz, Hrynkowicz Łukasz: 97 
Wołłowicz, Hryńko Chodkiewicz: 77, 

87 
Wołłowicz, Iwan: 94 
Wołłowicz, Michał: 81 • 

Wollowlcz, Ostafl: 76, 77, 81, 94, 114 
Wołłowicz, Piotr: 114 
Wołłowicz, Roman: 114 
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Wołłowicze (ród litewski) : 81, 82, 94, 

103, 114, 127 
Woronowski, Paweł: 100 

·woyna, Andrzej : 78 
Woyna, Ławryn: 98 
Woyna, Sokół: 77 
Woynowa, Apolonia: 77 
Wójcicki (badacz regionalny) : 269 

. Wójcicki, W.: 148 
Wrocławski, Bolesław: 429 
Wronowski, Czesław: 353, 360, 361, 363 
Wróbel (pseud. dowódca bandy): 460 
Wróblewscy (mieszkańcy Wiżajn, pow. 

Suwałki) : 128 
Wróblewska, K.:  261 
Wróblowie-Wróblewscy (mieszkańcy 

Wiżajn): 132 
Wszędobylski (pseud.), patrz: Połujań

ski, Aleksander 
Wunder (Volksdeutsch z Wiżajn): 367 
Wydornik; Stanisław (pseud. Burza): 

378, 379, 380, 386, 387, 388, 391, 396, 
397, 398, 399, 413 

Wydornikowa, Jadwiga: z Kuczyń-
skich: 379, 400 

Wysocki, Jan (pseud. Szczupak): 411 
Wysocki, Mikołaj: 91 

· 

Wyspiański, Stanisław: 277 
Wyszomirscy (mieszkańcy Filipowa, 

pow. Suwałki) : 128, 132 

Zagończyk, Kazimierz: 323 
Zahm (Volksdeutsch z Suwałk): 367 
Zahorski, A.: 265 
Zajączek, Józef: 194, 197, 199, 200, 232, 

237 
Zajkowscy (mieszkańcy Wysokiego w 

pow. Suwałki) : 128 
Zajkowski (właściciel ziem. w leśnic-

tw.ie perstuńskim) : 117 
Zakrzewski, Włodzimierz: 354 
Zaleski, M. : 248, 249 
Zaleski, Paweł: 573 
Zalewski (właściciel Mroczkowizny) : 

110 . 
Zaliwski, Stanisław: 124 
Załęski, W.: 299 
Zambrzyccy (mieszkańcy Wiżajn, pow. 

Suwałki): 128 
Zaniewicz, M.: 224 
Zaniewski, Bolesław: 400 
Zapolski (autor fotografii): 273 
Zaremba (pseud.), patrz: Ptaszyński 
Zaremba, Witold: 413 

Zarewicz, Ludwik: 53, 146, 148, 151 152 
153, 275 

' ' 

Zaręba, Hipolit: 415 
Zaręba (mieszkaniec Kojli, pow. Su

wałki): 128 
Zarzycki, Leonard :  320, 323, 338 
Zawistowski (właściciel folwarku po 

Gumińskich): 110 
Zdancewicz, Tadeusz: 57, 583 
Zdrodowski, St.: 562 
Zemsta (pseud.), patrz: Bohaterowicz 
Zieliński, Tomasz: 269 
Zielonkówny (właścicielki biblioteki w 

Suwałkach) : 605 
Ziomek (pseud.); patrz: Bielicki, Sta

nisław 
Znajdek (pseud. partyzanta) : 415 
Znarnierowska-Priifferowa, Maria: 535, 

536, 539, 541, 545, 546, 547, 548, 554, 
555 

Z udo (gestapowiec): 371, 374 
Zych-Bujnowski: 582 
Zygmunt August: 62, 82, 94, 95, 98, 100,· 

103, 107, 110, 111, 112, 1 14, 141 
Zygmunt (cesarz ok. 1420 r.): 61 
Zygmunt I (król polski): 89, 90, 97 
Zygmunt III Waza: 110, 122, 125, 277 
Zygmunt Kiejstutowicz (W. Ks. Litew-

ski): 74, 81 
Zygmunt Stary: 68, 80, 93 
Zyndram-Kościałkowski, M.: 531 

Żabiński, Jan: 611 
Żabko-Potopowicz, A.: 264 
Żbikowski (mieszkaniec Smolnik, pow. 

Suwałki) : 128 
Żdżarska, J.: 165 
Żebrowska, Zofia: 346 
Żebrowski, P. : 615 
Żelazko (mieszkaniec Wiżajn, pow. Su-

wałki) : 128 
Żelazko, Jan: 122 
Żelazko, Wojciech: 124 
Żuk, Żukowski (forma polonizowania 

się nazwiska ruskiego) : 131 
żurkowa, Renata: 194, 262 
Żurowski, Tadeusz: 42 
Żwirko (pseud.), patrz: Pielecki, Witold 
Żychliński, T.: 245 
Żydzi: 152, 186, 187, · 193, 204, · 205, 214, 

293, 294, 295, 298, 314, 344, 346, 367, 
496, 498, 510, 531 

. . 

Żyszkiewicz, Jan: 387, 561 
Żytniewski (pseud.), patrz: Olszewski, 

Jan 
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Aksamitowizna, pow. Suwałki: 106 
Aleksota, pow. Mariampol: (LSRRl : 31 l 
Ameryka: 312, 497, 500, ·503 
Anc7...a, pow, Suwałki, ,  patrz: I-Ialicza, 

pow. Su'<vałki 
AnC7.a (rzeka). patrz: Czarna Hańcza 

(rzeka) 
Ancze lub Hańcza Czarna (jezioro): 76 
Anglia: 248, 563 
Antosin, Pow. Suwałki; 124 
Ansee (rzeka), patrz: Czarna IIańcza 

(rzeka) 
Arezzo (Wlocby) : 139, 114 
Arie (jezioro}: 66; 79 -
Arkadia Nieborowska, pow. Łowicz: 

246 
Ateny, pow. Suwałki: 1 1 8  
Augustowska (gubernia): 42, 52, 269 
�A..ugustowska Puszcza: 51. 366, 4.07, 408, 

415, 474 
Augustowski Kailał: 208, 366, 406,- 417, 

454, 624, 631 
Augustowski (powiat):- 283, 286, 294, 

296, 300, 306, 309, 314, 366, 463, 575, 
577' 578, 623 

Augustowskie (województwo): 200, 206, 
268, 209, 229, 230, 245, 253 ' 

Augustowsko-Suwalskie Pojezierze: 
patrz: Suwalsko-Augustowskie Po
jezierze 

Augustów, pow. loco: 40, 80, 33, 80, 152, 
181, 19'\, 196, 197, 199, 204, 208, 213, 
223, 243, 267, 272, 273, 289, 291, 292, 
295, 310, 313, 329, 333, 408, 417, 434, 
454, 474, 492, 531, 532, 548, 567, 574, 
576, 578, 624, 628, 632 

Austria: 146, 264 
Austube (rzeka), patrz: Rospuda {rze� 

, ka) 
Auszkalnie,- patrz: \Vysok1 Ga1·b, pow. 

Suwałki 
Awdz.ieniec (jezioro), patrz: Gdziejek 

(jezioro) 
AW-styńskie (uroczysko), patrz: Osciń

skie (uroczysko) 

Babińce, patrz: Wólka Babińska 
{LSRR) 

Babińce u Kopca Czerniakowskiego, 
łąki Kamedulskie: 59 

Babki Oleckie, pow. Olecko: 95 
Bacha_nowo, PoV>'. Suwałki: 621, 622, 

623, 626, 630 
Badziszki, pow. Su.,.vałki: 626 

[662} 

Bakałarowczizna, patrz: Bakałarzewo, 
pow. Su\vałki: 53, 35, 91, 92, 99, 1 1 1 ,  
1 1 3, 114, 1 1 5 ,  116, 118, 126, 178, 181,  
182, 192, 193, 274, 277, 366, 375, 402, 
485, 588, 591, 642 

Bakałarzewo (dobra) : 74 
Balle (posiadłość Bohdana Wołłowi-

cza): 89 
Balwierzyszki, pow, Suwałki: 308, 311 
Bałtyckie Pojezierze: 530 
Bąltyk: 17, 65 
Baranowo, pow_ Suwałki: 4-02 
Barcie (dawniej Tewelkiejmy), po"\v. 

Ełk: 95 
Bargłów, p·ow. Auglistów: 130, 196 
Bargłćr�vka, pow. Augustów: 130 
Bartoszewskie Kamienne (jezioro) 69 
Bartoszyszk:i n. Niemnem (LSRR): 1 5  
Be ber (rzeka), patrz: Biebrza (rzeka)
Bebrinis (jeziOro}: BO, 8_1 
Becejły, pow. Sli.wałki: 20, 75, 588, 629, 

631, 632 
Bedugnelek (jezioro): 81 
Belga (komturstwo): 65 
Berzinis (jezioro), patrz: Bebrinis (je

zioro) 
Berżnickie (dobra): 93 
Berżniki, pow_ Suwałki: 45, 57, 751 84, 

87, 91, 105, 142, {02, 588, 591 
Beskid Niski:: 621 
Będzin, pow. Będzin: 292 
Będziński (powiat): 309 
Biała, pow. };!k: 95 
Biała Hańcza (rzeka): 60 
Biała Woda lub Białowoda, pow. Su

wałki: 190, 274, 494, 495, 498, 504, 505, 
507, 514, 520, 525 

Białe (jezioro): 77, 78, 99, 119, 531, 532, 
551, 552 

Białe (jezioro, toń .!\brama Czapska) : 
552 

Białe (jezioro. toń: Dębek): 552 
Białe (jezioro, toń: Dwory): 552 
Białe (jezioro, toń: 

Gniazdo) : 551 
Białe (jezioro, toń: 

Kosmata Choja): 551 
Białe (jezioro. toń: 

Płaszczyzna): 551 
Białe (jezioro, toń: 

Złotuchy): 552 
Białe (jezioro, toń : 

Do Góry): 551 
Białe (jezioro, toń; 

Do Pnia): 551 
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Białe (jezioro. toń: 
Do rzeki): 551 

Białe (jezioro, toń: 
Do Wieli) : 552 
Biale {jezioro. toń: 

Pod Łąki): 551 
Białe (jezioro, ton: 

Pod Ogrody) : 552 
Białe (jeziorko); 78 
Białe Wigierskie (jezioro): 620, 632 
Białejeziory, pow, Suwałkl: 105 
Białogóry pow. Suwałki: 413, 414 
Białoruś (BSRR): 22, 83, 100, 467, 492, 

532, 555, 556, 613 
Białostocczyzna (Białostockie woje

wództwo)� 91, 247, 366, 367; '105j 431, 
436, 448, 449, •150, 454, 510 

Białosuknie pod Goniądzem: 91 
Białowoda, pow. Suwałki, patrz: ·Biała 

Woda, pow. Suwałki 
Biały (ostęp n. jez.. Bialym), pow. Su

wałki: 1 1 9  
Białystok, pow. loco: 9 ,  91, 92, 161, 194, 

196, 283, 325, 362, 378, 394, 427, 434, 
436, 438, 439, 442, 447, 448, 449, 450, 
451, 462. 471, 493, 535, 575, 579, 580, 
581, 582, 612, 613, 614 

Biebrza {rzeka): 51, 56, 57, 60, 62. 63, 65, 
86, 87, 366, 417, 491 

Biebrzański (powiat): 196 
Bielany (na Suwalszczyźnie): 453 · 
Bielany, pow. Kraków: 146, 151, 163, 

167 
Bielany, p. Warszawą, patrz: Warsza-

wa (Bielany), pow. loco 
Bielsk Podlaski, pow. loco: 514 
Bielskie (dobra): 65 
Bieniszewo (siedziba 00. Kamedułów)� 

146; 151,  161, 164, 167, 275 
BierZniki, pow. Sejny, patrz: Ber:lniki, 

pow. Sejny 
Bilwinowo, pow. Suwałki: 26, 40, 583 
Biłgoraj, pow. loco: 633 
Bitkowo, pow. Ełk: 95 
Blaskowizna, pow. Suwałki: 626, 628 
Blinda, pow. Suwałki: 108, 109, fl9, 

120, 121, 130, 131 
Blinda (dopływ Rowinty), patrz: Błę-

dzianka (rzeka} 
Blinda (jezioro), patrz Wersele (jezioro) 
Blindzianka (rzeka) : 108 
Blindziszki, pow. Suwałki: 95 
Blizna lub Bliźnica (dopływ Rospudy): 

52, 101, 623, 624, 625 
Blizno (jezioro), pów, Augustów: 63, 

a1; 84 
Bliźnica, patrz: Blizna (rzeka): 52 
Błaskov..-'izna (dawniej Wólka Błasko-

wa), pow. Suwałki: 121,  594, 623, 643 
Błędy, pow. Suwałki: 362 
Blędzianka (rzeka): 52, 65, 67 
Błędziszki, patrz; Bllndziszki1 pow, Su-

wałki 

Bobrowa, siellszcze w Puszczy Per-
stuńskiej): 57, 72 

Bobrowisko, pow, Suwałki: 4 1 5  
Bobruczek {jeziorko) : 623 
Bochnia, pow. Kraków: 633 
Bocianowo. pow. Suwałki: 274, 384, 389 
Boczne (jezioro, patrz: Bocznie1 - je
zioro) 
Boczne ł.aniewiczóW (jezioro): 100 
Boczne1 (jezioro): 67, 76, 100, 121 
Bocznel (ostęp n. jez. Boczne!): 1 2 1  
Bogusze n.  rzeką Ełk, pow. Ełk: 6 0  
Boguszyce n.  rzeką Ełk: 95 
Bohatery Leśne, rejon Grodno (BSRR): 

63, 70 
Bohat)Tewicze pod Grodnem, patrz: 

Bohatery l&śne 
Bohatyry (BSRR, wchody bartne) : BI, 

1 1 7  
Boksze, pow. Suwałki :  121 
Boksze (jezioro): 66, 75, 621 
Bokszyszkj, pow. Suwałki; 122 
Bolciet pow. Suwałki: 79, 123 
Bolcie (jezioro): 80 
Bolesty, pow. Suwałki: 90, 91, 113, 127 
Bolesty (jezioro): 74, 90, 1 1 3, 127 
Bolis (jezioro). patrz: Bo1cie (jezioro) 
Bolonia (Wiochy): 247 
Bonda (jezioro). patrz Pobondzie (je

zioro) 
Bondziszki k. Kadaryszek, pow. Su-

wałki: 125 
Borawskie, pow. Ełk: 95, 129 
Borecka Puszcza: 418 
Borkowiny, pow, Suwałki lub Ełk: 95 
Borniszki, patrz: Burmiszki w Puszczy 

Niemonojckiej 
Bór Janówski, pow. Suwałki: 81 
Brandenburg {komturstwo): 65 
Broi:ane (jBzioro) : 376 
Bród, pow. Suwałki: 121, 183 
Bród Nowy, pow. Suw

*
ałki: 477, 494, 

495, 499, 501, 644 
Bryzgiel, pow. Suwałki: 626, 629, 632 
Brześć (BSRR): 89, 196 
Brzozówka, pow. Augustów: 130 
Brzozówka (rzeka), dopływ Biebrzy: 

56, 57 
Buczki, pow. Suwałki: 108 
Buczyn na Pod.lasiu: 128 
Bućki (da\vniej Budźkowizna), pow. 

Suwałki: 108, 129 
Budogis (ostęp w kwaterze Podprzero

skiej): 121 
BudźkowJzna, patrz: Bućki, pow. Su� 

wałki 
Burdenisz:ki, pow. Suwałki: 145, 190, 

532 
Burnfazki, pow. Suwałki: 67 
Burniszki (dawniej Borniszki w Pusz

czy Niernonojckiej): 126 
Bystry (ostęp), pow. Suwałki: 1 1 9  
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Carasowo (jezioro), patrz: Karasiewek 
(jezioro) 

Chełm, pow. loco: 633 
Chełmno (woj. pomorskie) : 428 
Chlebiszki, pow. Mariampol (LSRR) : 

308 
Chmielówka Stara, pow. Suwałki: 486 
Choćki (dawniej Wólka Choćkowa), 

pow. Suwałki: 117, 128, 129 
Chodorki, pow. Suwałki: 15, 115, 129 
Chomontowo, pow. Augustów: 89, 115, 

127, 366 
Chrołowszczyna (ziemia bartna Micha

ła Wołłowicza) : 81 
Ciechanów, pow. loco: 367 
Cimochowizna, pow. Suwałki: 274,_ 411, 

630 
Cimochy, pow. Olecko: 95, 366, 371 
Cisowa· Góra koło Gulbieniszek, pow. 

Suwałki: 621, 623 
Cisów, pow. Augustów: 455 
-Cisówek, pow'. Suwałki: 81 
Cisówka, pow. Suwałki: 105 
Cleyne Ansee (rzeka), patrz: Biała 

}lańcza (rzeka) 
Crugle (jezioro), patrz: Okrągłe (jezio

ro) 
Czajewszczyzna, pow. Suwałki: 626 
Czarna Hańcza (rzeka): 23, 24, 30, 39, 

40, 42, 44, 51, 52, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 
70, 72, 100, 118, 121, 178, 181, 183, 186, 
190, 193, 207, 267, 373, 472, 494, 501, 
584, 622, 623, 624, 631 

Czarna Ziemia (uroczysko), pow. Su-
wałki: 189 

Czarnakowizna, pow. Suwałki: 511 
Czarne, pow. Suwałki: 95, 104, 594 
Czarne (jezioro) : 72, 76, 77, 78, 80 
Czarne, patrz: Jodel (jezioro k. Becejł) 
Czarne (jezioro k. Filipowa) : 624 
Czarne (jezioro k. Osinek): 78 
Czarne {jezioro w starostwie \Viżajń-

sko-sejwejskim) : 81 
Czarne Bagno pod Rajgrodem: 474 
Czarne Polskie, pow. Suwałki: 104 
Czarne Wigrańce, patrz: Smolany, pow. 

Sejny: 45, 57 
Czarnówka (dawniej Jodupie), pow. Ełk 

albo Olecko: 95 
Czarny Las (ostęp) : 119, 120 
Czerkiewska (lęka), pow. Suwałki: 113 
Czernica ·(dawniej Ma uda - rzeka) : 123 
Czerwonka (dopływ Rospudy): 52, 113 
Czerwony Folwark, pow. Suwałki: 531, 

554, 626 
Czerwony Krzyż, pow. Suwałki: 410, 

626, 629 
Częstochowa, pow. loco: 285 
Czostków, pow. Suwałki: 104, 105, 126, 

274 

Dainove (włość jaćwieska - LSRR): 44 
Danowo (nazwy wsi po zbiegach jać

wieskich na Mazowszu): 56 

Dąbrowa, pow. Augustów: 20, 192 
Dąbrowski (powiat) : 194, 575 
Dąbrowskie, pow. Olecko: 95 
Dąbrówka (las), pow. Suwałki: 113 
Deksznia, pow. Suwałki: 369, 374 
Dere\vna - (dobra), pow. Słonim (BSRR) : 

75 
Dębniak, pow. Suwałki: 350 
Dębszczyzna lub Wólka Dębskiego, 

pow. Suwałki: 117, 591, 643 
Długie (jezioro) : 531 
Długie (jezioro), patrz: Bolesty (je

zioro) 
Długie (jezioro), patrz: Kopane (je

zioro) 
Długie (jezioro), patrz: Krzywe- (jezio-

ro) 
Długie Dalnie (jezioro): 90, 91 
Dobawa n. jez. Wisztyniec (LSRR): 95 
Doktor (sioło), patrz: Mała Przerośl, 

pow. Suwałki 
Doktora Sierpca (sioło), patrz: Mała 

Przerośl, pow. Suwałki 
Dolistowo (wieś w Puszczy Perstuń

skiej): 57, 129 
Dołczki (jezioro), patrz: Kopane (je-

zioro) 
Dołgie, Sieliszcze n. rzeką Anczą: 58, 72 
Dołhoje (jezioro), patrz: Iłgiel (jezióro) 
Dołhoje Dalnie (jezioro), patrz: Długie 

Dalnie (jezioto) 
Douspuda (później Filipów), pow. Su-

wałki: 98, 99 
Dowcień (jezioro): 72, 78 
Dowiaciszki, pow. Suwałki: 434 
Dowspuda, pow. Suwałki: 53, 91, 98, 

103, 197, 249, 274, 339, 485, 579, 598, 
601, 631 

Dowspuda (dobra), pow. Suwałki: 81, 
82, 88, 92, 94, 100, 116, 118, 246, 247, 
248, 251, 252, 253, 254, 255, 259, 260, 
267, 268, 272, 273 

Dowspuda (jeziofO), patrz: Rospuda (je
zioro) 

Dowspuda (rzeka), patrz: Rospuda (rze
ka) 

Dowspuda Bakałarzewska, patrz: Ba
kałarzewo, pow. Suwałki 

Dowspuda Wołłowiczowska, pow. Su
wałki: 90 

Dowspudzka Puszcza: 63 
Dowspudzkie (dobra): 74, 76, 77, 114, 

115, 126, 129 
Dowtenis (jezioro), patrz: Dowcień (je-

zioro) 
Dowtenis (ostęp), pow. Suwałki: 72, 78 
Dowtheni (jeziorO), patrz: Dowcień (je
, zioro) 

Drozdo,vo, pow. Ełk(?): 95 
Druski k. Ebenrode (Prusy): 16 
Dubno (jezioro): 78 
Du bo wo (byłe lotnisko k. Suwałk) : 389 
Dubowo (część jez. Wigry) : 80 
Dubowo (jezioro): 75, 274 
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Dworczyska (wzgórze n, rzeczką Kró
lewką w Puszczy Perstuńskiej): 57 

Dworne (łąki-sianożęć): 81 
Dwy-stytz (jezioro), patrz: Wisztyniec 

(jezioro) 
Dziadówek, pow. Suwałki: 124 
Dziadówek (jezioro): SO 
Działdowo1 pow. loco: 53, 375 
Dziarnowo, pow. Suwałki: 86 
Dziedziojeziori (jezioro): 80 
Dziedziojezioris (jezioro), patrz: Dzia-

dówek {jezioro) 
Dziekońszczyzna (folwark k. Przerośli), 

pow. Suwałki: 108 
Dzierwany, pow. Suwałki: 123, 128, 13Q, 

626, 629 
Dzików (posiadłaś� rodziny Tarnow

skich): 258 

Ejszeryszki w Puszczy Mereckiej:  125 
Elbląg, pow. loco: 601 
Ełk, pow. loco: 15, 16, 40, 44, 61, 83, 85, 

86, 129, 452, 462, 562, 602, 613 
Ełk (rzeka): 60, 95, 95 
Epidemia, pow. Suv;ałki: 58 
Epide:miszki, patrz.: Kramnik, pow, Su-

wałki 
Estonia (ESRR) : 16, 388, 535 
Europa: 20, 28, 38, 146 
Europa Zachodnia: 299 
EZergale, patrz: Kiepojcie, pow. Ełk 

Filipowskie (starostwo): 104, 110, 111, 
122 

Filipów, pow. Suwalki: 53, 60, 83, 93, 
99, 102, 103, 108, 110, 112, 126, 128, 131, 
132, 183, 192, 237, 274, 277, 302, 308, 
366, 367, 417. 440, 442, 460, 485, 487, 
530, 562, 567, 576, 610, 614, 615, 621, 
622, 623, 624, 621), 638 

Filipów, pow. Suwałki (ul. Berżnicka): 
103 

Filipów, pow, Suwałki (ul Garbasi
kowska): 103 

Filipów, pow. Suwałki (ul. Mieruni
ska): 103 

Filipów, pow. Suwałki (przed.mieście 
Jemieliste): 103 

Filipów, pow, Suwałki (przedmieście 
Olszanka): 103 

Filipów. pow. Suwałki (przedmieście 
S:1:afranki): 103 

Filipów, pow. Suwałki (przedmieście 
Wólka lub Wólka Dmusowa): 103 

Filipów ka (rzeka): 93, 99, 103 
Finlandia: 17 
Florencja (Włochy): 223, 235, 247, 257 
Fornetka, pow. Suwałki: 360 
Francja: 17, 248, 260, 312, 563 
Frącki, pow. Sejny: 624 

Gaezne {jezioro}: 74, 91, 92, 116 
Gajluny n. Niemnem (LSRR) : 15 
Gaładuś (jezioro): 66, 84, 87 
Gałęziste Uezioro): 78 
Garbasik, pow. Suwałki: 116 
Garbaś, pow. Suwałki (posiadłość IV.li· 

kołaja Bakałarzewicza); 69; 115, 131 
Garbaś (jezioro): 15,  74, Ol, 92, 113, 116 
Garba.§ Wielki, pow. Suwałki (w ok. 

Mieruniszek): 95, 96 
Gawa'l'.'zec (leśniczówka), pow. Suwałki: 

623 
Gawrychruda, pow. Suwałki: 77, 190, 

624, 626, 630, 632 
Gdańsk, pow. loco: 342, '395, 633 
Gdynia, pow. loco: 601, 633 
Generalna Gubernia: 367, 368, 380, 386, 

405 
Generalne Gubernatorstwo, patrz: Ge-

neralna Gubernia 
Gębałówka, pow. Suwałki: 115 
Gębałówka, dobra k. \.'\'Si Sadłowiny: 59 
Giby, pow. Suwałki: 80, 369, 407, 429, 

439, 4�0. 456, 568, 623, 632 
Gielguniszki, pow. Władysławów 

(LSRR): 308 
Gieret (Jezioro}: 80, 84 
Gilusznik, pow. Suwałki: 45 
Ginie, pow. Ełk: 86 
Giżycki (pov1iat): 556 
Giżycko, pow. loeo (dawniej Lec): 59, 

372, 384, 389, 418, 613 
Gliniuk (jezioro): 78 
Głęboki Bród, pow. Suwałki: 413, 454 
Głębokie (jezioro): 74, 78, 9 1  
Godziejewo (dav;rniej Refusowizna}: 95 
Goliszewo, pow, Kalisz: 237 
Golubie, pow. Suwałki: 107 
Gołdap {dawniej wieś Szytajły), pow. 

loco: 40, 61, 95, 103, 126, 127, 192, 417 
Goniądz, pow. Grajewo: 94, 129 
Goniądzkie (dobra): 65 
Gorczyca (śluza na Kanale Augustow-

skim): 406 
Gorczyce, pow. Ełk: 95 
Gorlice, pow. loco: 633 
Grabieńszczyzna (je:z.ioro)! · 77 
Grabowiec, ostęp przy Kobasczicz : 72 
Grabowy (ostęp): 67 
Grajewo, pow. loco:  4-05 
G:rauże (jezioro): 66, 75 
Grawża (rzeka): 66 
Grażyszki w Puszczy Niemonojckiej: 

126 
Gremzdy (jezioro): 121, 621 
Gremzdy (ostęp n. jez. Gremzdy): 121 
Grodno, pow. loco (BSRR) : 52, 54, 60, 

62, 63, 65, 69, 72, 83, 84, 85, 86, 94, 
101, 110, 127, 130, 148, !"O, 178, 283, 
349, 359, 361, 362, 366, 383, 384, 389, 
391, 407, 575, 576 



666 SKOROWIDZ :NAZW GEOGRAFICŻNYCii 

Grodzieńska Puszcza, patrz: Perstuń-
ska Puszcza 

Grodzieńskie (dobra): 65, 93 
Grodzkie na Mazowszu: 91 
Gromadczyzna, fl., jez, Ingiel: 96 
Grudnie, pow. Suwałki: 1 1 5  
Grunwald, pow. Ostróda: 60 
Gruszki, pow. Suwałki, patrz: Kruszki, 

pow. Suwałki 
G ulbieniszki, pow. Suwałki: 514, 626 
Gulbin (jezioro): 75; 80 
Gulbinis (jezioro], patrz; Gulbin (je

zioro) 
Gułbinis (jezioro), patr:z:: Gulbin (je

zioro) 
.Gumbinen (ZSRR) : 417 

Hajnówka, pow, loco: 514 
Hańcza (dawniej Ancz.."ł. lub Janeza}, 

pow. Suwałki: 108, 123, 124, 245, 626, 
629 

Hańcza (jezioro): 18, 52, 59, 65, 66, 76, 
77, 83, 141, 530, 548, 620, 621, 622, 623, 
626, 630 

Hańcza (rzeka) :  83, 84, 119, 123, 150, 
178, 623 

Hańcza Czarna lub Ancze (jezioro): 76 
Havenlock (folwark w dobrach Dows

• puda): 248 
Heret (jezioro), patrz: Gieret (jezioro) 
Hłubokie (jezioro):  78 
Holny, pow. Sejny: 75, 87, 453 
Hołynka (dawniej Lipsk): 86 
Hordowo (część jez. Wigry): BO 
Horodyszcze (majątek Ludwika Micha* 

la Paca): 246, 259 
Hruśkie, pow. Augustów; 491 
Hultajewo k. "leleniewa, pow. Suwał

ki: 21 
łiusowo Wielkie (jezioro}, patrz: Qże

wo (jezioro) 
Huta, pow. Suwałki: 106, 339, 434 

Iancza (rzeka), patrz: Czarna Hańcza 
Ignatowiz:na, pow. Suwałki: 402 
!górka (rzeka): 366, 367 
11gaescherey (wieś założona przez Krzy-

żaków): 96 
Ilgielis {jezioro), patrz: Ingiel (jezioro) 
Ilgiel (jezioro)� patrz.: lngiel (jezioro) 
Iłkheli (jezioro): 79 
Ingiel (jezioro): 75, 80, 96 
Italia, patrz: Włochy 
Iwaczylgis (jezioro): 80 
lwaniszki (folwark k. Przerośli), pow. 

Suwałki: 108, 129 

Jabłonie, pow. Łomża: 12'1, 129 
Jabłonowo na Podlasiu :  128 
Jabłońskie, pow. Suwałki: 115, 12'1, 129 
Jacne (jezioro}, patrz: Kamenduł (je-

. zioro) 

Jaczna (rzeka) : 123 
Jacznet' patrz: Jaczno, pow, Suwałki 
Jaczne I (jezioro); 80, 123 
Jaczne II (jezioro} : 80 
Jaczno {.dawniej Jaczne), pow. Su.wał

ki: 123 
Jaczno (jezioro) : 65, 531, 630 
Jaćwież (Sudovia): 24, 28, 44. 51, 54, 

60, !OS, 267, 584 
Jagielnice, pow. Suwałki: 455 
Jałowo (jezioro k, Kurianek) ; 77 
Jałówka (dopływ Rospudy) : 52 
Janeza, pow. Suwałki, patrz: ł:fańcza, 

pow. Suwałki 
Jankielówka, pow. Suwałki: 115 
Janówka, pow. Suwałki: 94, 98, 1 14, 118, 

129, I 30, 192, 456 
Janówka (rzeka): 94 
Jarka (rzeka) : 59, 60 
Jarocin, pow. loco: 611 
Jasne (jezioro), patrz: Kamenduł (je

zioro) 
Jasno (jezioro), patrz: Jaczno (jezioro) 
Jasnyi (jezioro), patrz: Kamenduł {je-

zioro) 
Jaśki, pow. Suwałki: 89, 115, 128 
Jatwiesk (dobra pod Grodnem): 76 
Jatwieź n. Niemnem : 56 
Jatwieź pod Nowym Dworem: 56 
Jatwici Mała w okolicy ujścia Brzo-

zówki do Biebrzy: 56 
· 

Jatwieź Wielka w okolicy ujścia Brzo
zówki do Biebrzy : 56 

Jeglin (jezioro), patrz: Jegłówek (je-
zioro) 

Jeglin lub Jegliniec {jezioro): 79 
Jegliniec, pow. Sejny: 53, 493, 643 
Jegliniszki, pow. Suwałki: 123, 128 
Jegliniszki (je;r.ioro): 80 
Jeglisce, pow. Sµwałki: 591 
J egłowo (jezioro) : 77 
Jegłówek, pow. Suwałki: 486, 623; 626 
Jegłówek (jEzioro k, Szurpil): 53, 80 
Jeleniewo, pow. Suwałki: 53, 152, 154,. 

178, 191, 192. 196, 350, 472, 474, 517, 
520, 562, 588, 628. 641 

Jelinek I (jezioro) :  65 
Jelinek-- II (jezioro): 65 
Jemieliste (jezioro} : 72; 77, 78, 93, 103, 

117, 118, 120, !f21 
Jesieryn (jezioro): 80 
Jesionowo, pow. Suwałki: 623, 630 
Nad. Jeziorem - Krzywym. (uroczysko), 

pow. Suwałki: 189 
Jeziorki (w okol. Wigier), pow. Suwał

ki: 178 
Jeziorki" Małe (w okol. Wigier). pow. 

Suwałki: 178 
Jeziorki Wie1kie {w okol Wigier), pow. 

Suwałki: 178 
Jezno (majątek , Ludwika Michała Pa

ca): 245 
Jodel (jeziory k. Becejł): 75 
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Jodjeziory (jezioro), p.alrz: Czarne (je
zioro w starostwie _wiźajń.sko-sejwej
skiin) 

Jodojeziorls (jezioro), patrz: Czarne (je
zioro w starostwie wiżajńsko-sejwej
skirn) 

Jodol (Jezioro): 75 
Jodupie, patrz: Czarnówka, pow. 

Ełk (?): 95 
Judziki, pow. Augustów: 95 

Kadarysk!e (starostwo): 75, 124, 130 
Kadarysko-Maćkov.-"Skie (starostwo} : 80 
Kadarysz.ki1 pow. Suv.-�ałki: 84, 124, 125, 

126, 130, 274, 308, 339, 350, 352, 355, 
356, 360, 367. 383 

Kaletnik, pow. Suwałki: 66, 192, 369, 
373, 413, 415, 455, 477, 481, 485 

Kaletnik (jezioro): 78 
Kalety, pow. Suwałki: 405 
Kalinowo, pow. Ełk: 83 
Kaliska (gubernia): 292, 293, 302, 312, 

315 
Kaliskie (wojewódziwo): 285 
Kalisz, pow. loco: 209, 216 
Kalwaria (LSRR): 44, 126, 182, 192, 196, 

272, 292, 312 
Kalwaryjski (powiat-r�SRR): 194, 286, 

294, 296, 297, 306, 309, 314, 578 
Kamenduł (jezioro): 75. 80 
Kamienne {część jez. Wigry) : 76, BO 
Kamienny Bród n. rzeką Lek: 60 
Kamień, pow. Augustów: 455 
Kamień (wyspa na jez. Wigry) : SO 
Kamionka, pow. Suwałki; 117, 128, 626 
Kamionka (dopływ Czarnej Hańczy): 

52, 81, 83, 626 
Kamionka (dopływ Rospudy): 52, 1 1 5  
Karasiewek (jezioro): 7 4  
Karasiewo, pow. Suwałki: 115, 128 
Karelia (ZSRR) : 535 
Karolinowo lub Nowe Karolinowo, 

pow. Suwałki: 110 
Karzanis (Jezioro): 80 
Katovt-"ice, pow. loco: 633 
Kazdub, patrz: Skazdub, pow. Suwałki 
Kelaj (jezioro):· 80 
Kętrzyn, pow. loco: 62 
Kibarty, pow. Wiłkowyszki, (LSRR): 

308 
Kielce, pow. loco: 199. 313 
Kielecka (gubernia): 287, 292, 293, 302, 

305, 315 
Kielecki (powiat): 269 
Kielnowicys (jezioro): 66 
Kiełbaski n, Niemnem (LSRR): 63 
Kiełcze p. Kolnem: 128 
Kiepojcie (dawniej ·Eżergale). pow. 

Oleclto (?): 95 
Kierzek (lasy w ok. Suwałk): 391 
Kijów (USRR): 54 
Kile, pow. Ełk: 86 
Kińszczyźno, (w byłym leśn, merec

kim); 125 

Kirsna (rzeka) : 44 
Kirśnieńska Puszcza, patrz: Nlerno-

nojcka Puszcza 
Klejwy, pov.�. Sejny: 411, 455 
Klej wy (jezioro): 84 
Kleszcze, pow. Ełk: 129 
Kleszczewko, pow. Suwałki: 530, 531 
Kleszczówek, pow. Suwałki; 17, 124, 

125, 126, 434, 455, 626 
Klonówek (jeziorko): 623 
Kłajpeda (wieś), pow. Suwałki': 124 
Kłajpedka (wieś), pow. Suwałki: 124 
Kocielczyk (jezioro): 80 
Kocińskie lub Koczyńskie, pow. Su

wałki; 115 
Koczyńskie, patrz: Kocińskie, pow. Su

'\\'ałki 
Kojle (dawniej Piercijezioranie), pow. 

Suwałki: 123, 126 
Kojle (jezioro):  80 
Koleśne lub Kołoniesczne (jezioro): 78� 

119 
Koleśniki k. Prawdzisk: 86 
Koleśny Mały (ostęp n. jez. Koleśnym): 

119 
Kolno, pow. loco: 129 
Kolnica, pow. Augustów: 455 
Kołaczków, pow. Września: 237 
Koniewiec lub Okumowiec (jezioro) : 78 
Koniecbór, pow. Augustów: 32..G 
Koniewiec; , patrz: Okuniewiec, pow. 

Suwałki 
Koniewiec (ostęp w Puszczy Peratuń-

skiej): 62, 72 
Koniewiec lub Okuniff\viec {jezioro): 78 
Konopinek (jezioro): 81 
Konopki, pow. Suwałki: 115,  127 
Konopki (Puszcza Grodzieńska): 90 
Konopre (uroczysko): 65 
Kontek przy Mogiłkach Pogańskich, 

łąki kamedulskie: 59 
Kopane (jezioro) :  75, 80 
Kopcie, pow. Suwałki: 1 15 
Kopiec n. jez. Długim: 84 
Korkliny, pow. Suwałki: 28, 191 
Korobiee, pow. Suwałki: 191 
Karolewo, Sieliszcze nad Krasnym Bo

rem w Puszczy Perstuńskiej : 57, 
62, 72 

Koronowo (ciężkie więzienie) : 395 
Korycin, pow. Dąbrowa: 130 
Korytki, pow. Suwałki: 115, 127, 129, 

482, 486 
Kostrzyń n. Odrą: 371 
Kościelna Góra k, Jegłówka, pow. SU

wałki: 623 
Kościelne, dawniej Przerośl {jezioro): 

65, 93, 95, 99, 107 
Kotov.'ima, pow. Suwałki: 114, 127 
Kowale k. Prawdzisk: 86 
Kowno (LSRR): 93, 159, 177, 196, 283 
Koywe (jezioro): 78 
Kozik (jezioro). patrz: -Kozin (jezioro) 
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Kozin (jezioro) : 75 
Krako"\:vskie (województwo): 199, 285 
Kraków, pow. loco: 9, 54, 140, 270, 278, 

633 
Kramnik, pow. Suwałki: 58, 123 
Krasne, pow. Sejny: 190, 274, 454 
Krasnopol, pow. Sejny: 58, 79, 192, 406, 

455 
. 

Krasny (ostęp n. jez. Długim) : 121 
Krasny Borek: 83 
Krasny Bór, pow. Suwałki (n. rz. 

Dowspudą) : 89, 130 
Krągłe (jezioro), patrz: Okrągłe (jezio

ro) 
Krejwiany (dawniej Krzywe Sioło w 

Puszczy Mereckiej) :  124 
Krey\velis {jezioro): 80 
Ktosiów-ka, pow. Augustów (?), parafia 

Janówka, pow. Suwałki: 130 
Krosno, pow. loco: 628, 633 
Królestwo Kongresowe: 233, 235, 241, 

261, 297 
Królestwo Polskie: 126, 140, 152, 176, 

177, 178, 196, 197, 198, 200, 207, 208, 
209, 224, 226, 231, 242, 243, 246, 252, 
253, 261, 262, 264, 266, 267, 270, 272, 
274, 276, 278, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 298, 
299, 300, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 
310, 313, 314, 316, 501 

Królewiec (RFRR) : 178, 183, 192, 278, 
279, 283, 371, 384, 389, 390, 394, 399, 
580 

Królewiec (ul.· Berneker 214 więzienie 
„Neubau"): 395, · 397, 398 

Królewiec (jezioro) : 80 
Królewiec (komturstwo) : 65 
Królewek (łąki użytkowane przez króla 

w Puszczy Perstuńskiej) :  57 
Królewka (rzeczka w Puszczy Perstuń

skiej) :  57 
Królewo (łąki użytkowane przez króla 

w Puszczy Perstuńskiej) :  57 
Królowa (łąki k. wsi Cisówek): 81 
Królówek (jezioro), patrz: Królewiec 

(jezioro) 
Kruglanka, pow. Węgorzewo : 36, 418 
Krugłe jezioro), patrz Okrągłe (jezioro) 
Krupin, pow. Ełk (?): 95 
Krusnik (jezioro), patrz: Krusznik (je

zioro) 
Kruszki (dawniej Gruszki), pow. Su-

wałki: 108, 6-23, 629 
Kruszniak (ostęp), pow. Suwałki: 118 
Ę:ritsznik, pow .. Suwałki: 118, 626, 632 
Kru-sZnik -(jezioro) : 77 ' 

Kruwże (jezioro}, patrz: Grauże (je-
zioi"o) 

Krużki, pov.-·. Suwa_łki; 354 
Krzemianka; pow.- Suwałki: 626 
Krzemi_enica;_ pow; Suwałki: ·91, 92,- 113 
Krz-erri.ieniCa pod WołkoWYs-kiem 

(BSRR) : 89 
. . . 

Kri-eIDienica=:iviała:-;- pow. :suwałki: 92 

Krzemieniucha (góra), pow. Su-...vałki: 
620, '621, 626 

Krziwowola, patrz: Krzywólka, pow. 
su,vałki 

Krzywe, pow. Suwałki: 119, 375, 402, 
411 

Krzyv,.·e {błoto) : 72 
Krzywe (jezioro): 65, 77, 78, 93, 108, 624 
Krzywe Sioło, Patrz: Krejwiany w 

Puszczy ·Mereckiej 
Krzywowola, patrz: Krzywólka, pow. 

Su1.-vałki 
Krzywćlka, dawniej Krziwowola, pow. 

Suwałki: 20, 26, 40, 41, 58, 98, 99-, 100, 
105, 112, 128, 130, 183, 190, 350, 404, 
412, 491, 493, 494, 496, 497, 498, 499; 
500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 510, 
511, 512, 513, 514, 515, 516, 519, 521, 
522, 523, 524 

Krzywólka (część wsi koło Cieślukó\.v): 
495 

Krzywólka (część wsi koło młyna, 
Krzywólka-Osada): 495 

Krzywólka (część wsi koło Lewoni): 495 
Krzywólka (część wsi �agórze): 495 
KrzywóUra (część wsi Zydowizna) : 502, 

503 
Krzywólka (rzeka) : 108 
Krzywulka k. Przerośli, pow. Suwałki: 

502, 530, 531, 534, 535, 536, 541, 545, 
548, 549 

Krzywulka (jezioro): 76, 552, 555 
Krzy-...vulka (jezioro, toń: Jeleni Ro

żek): 552 
Krzywulka (jezioro, toń: Na Bichach): 

552 
Krzywulka (jezioro, toń: Na Mentla 

Olszynę lub Na ·wyspy) : 552 
Krzywulka (jęzioro, toń: Na Stoczek): 

552 
Krzywulka (jezioro, toń: Na Złamany 

Most): 552 
Krzywulka (jezioro, toń: Pod Przerośl): 

552 
. 

Krzywy (lasek): 72 
Krzywylas (ostęp), pow. Suwałki: 119 
Krzyżewo, pow. Ełk: 86,  9_5 
Księstwo Warszawskie: · 192, 193, 194, 

195, 196, 241, 244, 571, 576 
Kujawy: 18, 316 
Kukowo, pow. Suwałki; ·patrz: Kuków, 

pow. Suwałki _ 
Kuków (dawniej Kukowo), pow. Su

-...vałki: 190, 339, 494,- 49-9, 501, 502, 
514, 519, 520, 525, 578, 598 

KulbaCzyce, patrz: Kiełbaski n. Niem
nem 

Kumiała-, pow. Dąbrowa : 130 
Kunis (jezioro na granicy Puszczy 

PrzełOmskiej): 142 
Kupiwo (jezioro), patrz: ·Kupowo (je-

zioro) -
- Kupowo· (jezioro): 72, 75 

Kupowo, n. jez. Kupowo : 72, 402, 412 
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Kupowy, a jez. Kupowym, patrz: Ku
powo 

Kurianka (LSRR): 70, 117 
Kurianki (w Puszczy Perstuńskiej): 62� 

77, 81, 102, 117, 113, 119, 128, 129; 
130, 132, 591, 603 

Kurpie: 539, 555 
Kuźnica (na Suwalszczyźnie) : 453 
Kwatera Podprzeroska (lub Objazd 

śmieciuchowski): 119, 121 
Kwatera Skazdubska (część Puszczy 

Perstuńskiej): 118, 119 

Lada, pow. Lida (BSRR): 78 
Las Wilański, w star. wi.±ajńskim: 123 
Laskowskie, pow. Suwałki: 67 
Lebiedzinie (jezioro), patrz: Gulbin 

(jezioro) 
Lec. patrz: Giżycko 
Lejpuny (LSRR) : 192 
Lesie, patrz: Leszkiem ie, pow, Suwał-

ki 
Lesz.czewiec (jezioro): 75 
Leszczewek. pow. Suwałki: 626 
Leszczewo, pow. Suwałki: 1191 630 
Leszczewo (jez.ioro) : 75 
Lesz.czewo {ostęp w Puszczy Perstuń

skiej): 21, 62, 72, 83, 119 
Leszczow. patrz: Leszczewo (ostęp w 

Puszczy Perstuiiskiej) 
Leszczowka (rzeczka) : 101 
Leszkiemie (dawniej Lesie), pow. Su-

wałki: 123, 130 
Liche (jezioro) : 65 
Lida (BSRR): 127, 196 
Linowo (jezioro k. Osinek), pow. Su-

wałki: 78 
Lipniak, pow. Suwałki: 72 
Lipowo, pow. Suwałki: 81 . 
Lipówka, pow, Suwałki: 115, 1:28, 129, 

196, 366 ' 
Lipsk a'eśniczego Koledy), patrz: Ho-

lynka 
Lipsk, pow. Dąbrowa: 130, 453, 463, 
Lipsk Murowany: 77, 82, 86, 89 
Litwa (LSRR) : 15, 16, 18, 22, 23, 31, 32, 

45. 53, 59, 61, 75, 86, 98� 100, 119, 153, 
160, 267, 275, 286, 320, 325, 338, 363 
369, 370, 380, 388, 389, 415, 416, 467, 
492, 496, 535, 555 

Lizdejki, pow. Suwałki: 20� 626 
Londyn (Anglia) : 399, 427, 438 
LOtzen, patrz: Giżycko, pow. loco 
Lubartów, pow. loco: 162 
Lubelska (gubernia): 287, 292, 293, 302, 

315 
Lubelskie (wo,iewództwo): 285 
Lubelszczyzna: 162 
Lublin, pow. loco: 162, 209, 292 
Lubowo lub Lubewo {na terenie Pu-sz-

czy Mereckiej): 81, 125, 192 
Lund (Szwecja): 9, 54 

Łabno, pow. Augustów: 302 
Łaniewicz.e, patrz.: Lanowicze 
Łaniewiczów (droga): 84, 100 
Łaniewiczów „łafnia'•: 67, 100 
Łanowicze (dawniej Łaniewicze), pow. 

Su'Na!kl: 72, !OO, 108, 111, 126, 129, 
623 

Łanowicze , (jezioro): 63, 64, 67, 72� 76, 
77, 83, 100, 108, 112, 621 

Łanowizna, pow. Suwałki: 123 
LanoWszczyzna (Łanowiząa), grunta n._ 

jez. Hańcza: 76 
Łątka (rudnia): 126 
Łęk, patrz: Ełk, pow. lOco 
Łek {rzeka), patrz: Ełk (rzeka) 
ŁęŁkowizna, pow. Suwałki: 115 
Łomża, pow. loco : 55, 152, 194, 195, 196, 

198� 199, 213, 243, 24ii, 269, 270, 275; 
292, 449, 613 ' 

Łomżyńska {gubernia): 269, 287, -292, 
293, 302, 303, 315 

Łomżyński (powiat): 196, 309, 463 
Łopuchowo, pow. Suwałki: 626 
Łopuszek (jezioro): 81 
Loski (LSRR): 118 
Lotwa (LSRR): 16, 388. 535 
Ł-owicz, pow. loco-: 217 
Łożdzieje (LSRR): 84, 192, 302 
Łoździejskie (leśnictwo) : 124 
Łozo\vo, pow. Dąbrowa: 1 30 
Lódzkl (powiat): 309 
'Lódź, pow. loco: 9, 292, 346, 633 
Ługiele, (dawn.iej Ługienniki w b. star� 

'Niżajńsklm): 123, 128, 130 
Ługienniki, patrz: ŁUgiele w b. star; 

wiżajńskim 
Łympia n a  płd. od Berżnik, patrz: Wi-

grańce, pow. Sejny 

Maar lub lVlare (rzeka, wypłyWająca z 
bagien w okolicy Szurpil) : 61 

Macharce, pow. Suwałki: 410, 413, 588 
Maciejowięta, pow. Suwałki (dawniej 

:D.Iącznarki}: 107_ 
Maćkowa Ruda, pow, Suwałki: 190 
Małkowo (w star. maćkowskim): 125 
Maćkowskie (starostwo): 124 
Magdalenów (!v!agdalenowo). pow. Su-: 

wałki: 145, 147, 170, 190, 192, 626 
Makowszczyzna, pow. Suwałki: 626 
I'Yialbork, pow. loco: 60, 371 
I\-ialesowizna. pow. Suwałki: 622, 626 
I\-ialinówka, pow. Suwałki: 117, 118, 

128 
Malinówka (dopływ Rospudy): 52 . 
Mała Hańcza (rzeka), patrz: Przełomka 

(rzeka) 
-

Mała Ruta, pow. Suwałki: 626 
Mała Przerośl (dawniej Przeroszla, Sio

ło Doktor. sioło Doktora Sierpca lub 
Stara Przerośl). pow. Suwałki: 98, 99; 
107, 110, 111, 112, 126 

Małe Olecko lub Pierdziłowo n. jez. 
Olecko Małe: 95 
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Małe Raczki (młyn), pow. Suwałki: 115 
Małe Soliny (w b. star.· wiżajńskim), 

pow. Suwałki: 123, 124, 
Małe Tałaj ki (jezioro - LSRR) : 81 
Małopolska: 21 
Małowiste nad jez. Serwy (uroczysko): 

63 
Maniówka, pow. Suwałki: 72 
Maniówka (dopływ Czarnej Hańczy): 52 
Marcinkowo, k. wsi Stoki: 81 
Marcinkowo Małe (łąki pod Kurlanka-

mi): 81 
Marcinkowo Wielkie (łąki pod Kurian

kami): 81 
Marcinowo, pow. Suwałki: 86 
Mariampol (LSRR) : 272, 292, 313, 315, 

454 
Mariampolski (powiat) : 194, 286, 294, 

295, 296, 300, 306, 309, 314, 578 
Marianka, pow. Suwałki: 621, 626 
Markowce, pow. Grodno (BSRR) : 63, 70, 

117 
Markowicże pod Grodnem (BSRR), 

patrz: Markowce pod Grodnem 
Markowiczów (łaźnie): 81 
Maxkowskie, pow. Ełk(?): 95 
Maro (rzeka), patrz: Marycha (rzeka) 
Marycha (rzeka) : 60, 65,. 83, 623 
Maschalowa, patrz: Matule, pow. Su-

wałki 
Mascholowo, patrz: Matule, pow. Su-

wałki 
Massalszczyzna, pow. Suwałki: 111 
Maszutkinie, pow. Suwałki: 626 
Matlak (młyn), pow. Suwałki: 113, 116 
Mauda, pow. Suwałki: 123, 626 
Mau da (jezioro) : 80 
Mauda (rzeka), patrz: Czernica (rzeka) 
Mazowieckie (województwo): 285 
Mazowsze: 56, 60, 83, 86, 90, 94, 126, 127, 

129, 150, 162, 276 
Mazowsze wschodnie: 128 
Mazurski Okręg: 435 
Mazury: 14, 18, 21, 39, 94, 129, 130, 320, 

323 492, 497, 500, 539, 547, 548, 550. 
555, 556 

Mącznarki, patrz: Maciejowięta, pow. 
Suwałki 

Mąkinie, pow. Suwałki: 118 
Mąkinie pod Bliznami (ostęp) : 118 
Mediolan (Wiochy): 247 
Mełno (jezioro) : 60 
Merecka (droga): 84 
Merecka Puszcza: 58, 66, 67, 69, 70, 72, 

75, 79, 80, 84, 88, 100, 101, 108, 120, 121, 
122, 124, 125, 126, 127, 130 1• 

Mereckie (dobra): 93 
.Mereckie (leśnictwo) : 124, 125, • 
Merecz (LSRR): 60, 62, 63, 65, 69, 70, 83, 

. 84, 85, 87, 127, 178 
Merkine, patrz: Merecz (LSRR) : MerU

nysky (uroczysko), patrz: Mierunisz
ki, pow. Olęcko : 60 

Metele (LSRR): 192 

Metenburg n. rzeką Metin 
·

(obecnie rz. 
Netta) : 60 

Methen (jezioro), patrz: Necko (jezio-
ro) 

Methis (jezioro), patrz: Necko (jezioro) 
Metin (rzeka), patrz: Netta (rzeka) 
Michnowce, pow. Suwałki: 121 
Mickiewicze pod Grodnem (LSRR) : 63 
Miechów, pow. loco: 269, 285 
Mielechowo (uroczysko) : 67 
Mieliste (jezioro), patrz: Jemieliste (je

zioro) 
Mierkinie (dawniej Nowa Hańcza), n. 

jez. Hańcza: 66 
Mierkinie (dawniej Mierkiniki), pow. 

Suwałki: 122, 123, 626 
Mierkiniki, patrz Mierkinie, pow. Su

wałki 
Miruniski, patrz: Mieruniszki, pow. 

Olecko 
Mieruniszki, pow. Olecko: 60, 83, 95, 

96, 99 
Mieszkańce, pow. wileńsko-trocki 

(LSRR) : 554 
Mieszki na Mazowszu: 91 
Mieszkinis (jezioro): 80 
Mikaszewo (jezioro) : 74, 624 
Mikaszówka, pow. Augustów: 407 
Mikołajewo, pow. Suwałki: 274, 626, 

629 
Milanowizna (dawniej FaszczOwskiego 

folwark i Kubalówka), pow. Suwałki: 
119, 120 

Milewo pod Wąsoszem: 129 
Miliczne lub Mylniczoje (jezioro), patrz: 

MU.liczne (jezioro) 
Miłki Róg (na jez. Szelmeiit): 66 
Mińsk (BSRR): 196 
Miodoborze (LSRR) : 63 
Mirosław (LSRR): 192 
Miruniszki (sianożęć): 90 
Miruniszki (sieliszcze): 65 
Miszki, pow. Suwałki: 72 
Mitawa. (LSRR): 196 
Młynisko (sianożęć): 81 
Modlin, pow. Nowy Dwór: 152 
Mogiły koło Slepego Jeziorka (łąki ka-

medulskie) : 59 
Moguncja: 28 
Mołda (jezioro), patrz: Mauda (jezioro) 
Monie w n. rzeką Moniewką: 72 · 
Moniewka (rzeka) : 72 
Monkińskie (błota): 72 
Morgi (dawniej Korbutowizna), pow. 

Suwałki: 120, 630 
Morsztynowizna, pow. Suwałki: 110, 

126 
Morze (jezioro), patrz: Pomorze (jezio

ro) 
Moskwa (ZSRR) : 364 
Matule (dawniej Motulowa lub znie

kształcone: Maschalowa, Mascholo
wo): 76, 77, 105, 108, 110, 113, 130, 277, 
643 
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Motule Stare, pow. Suwałki: 591 
Motulowa, patrz: Matule, pow. Suwałki 
Mozguć (jezioro): 78 
Mroczkowizna lub Mroczkowszczyzna 
- (dawniej Paulukowszczyzna), pow. 

Suwałki: 110 
Mszane (błota) : 84 
Muchawiec (jezioro): 78 
Mulaczysko (jezioro):  77 
Muliczne (jezioro): "77, 632 
Murawa pod Kownem (LSRR) : 417 
Murowany Most (Suwalszczyzna): 405 
Mysie (dobra Mikołaja Andruszewicza): 

78 

Nadniemanie, pow. Kalwaria: 308 
Nadziejki k. Grodna (LSRR): 72, 117 
Narew (rzeka): 93, 366 
Natolin p, Warszawą: 235 
Necko (jezioro): 61, 62, 65, 77, 88, 141, 

531, 624 
Nemensdorf: 417 
Netta, pow. Augustów: 130 
Netta (rzeka) : 60, 62, 65, 88 
Neubau, pa:trz: Królewiec (więzienie . 

Neubau) 
New York (folwark w dobrach Dows-

puda): 248 
Nieborów, pow. Łowicz: 260 
Niedźwiedzica (dopływ Biebrzy) : 86 
Niedźwiedzkie, pow. Ełk: 86 
Niemcowizna, pow. Suwałki: 413, 419 
Niemcy (państwo): 332, 336, 365, 367, 

374, 384, 385, 386, 388, 391, 394, 400, 
405, 406, 450, 499, 506, 599 

Niemen (rzeka): 34, 39, 40, 44, 51, 52, 
56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 83, 93, 
192, 283, 417 

Niemiecka Republika Demokratyczna: 
563 

Niemonojcka Puszcza: 66, 125, 126 "'" 
Nieski, pow. Suwałki, patrz: Nieszki, 

pow. Suwałki 
Nieszki, pOw. Suwałki: 40, 90, 91, 113, 

127 
Nieśwież (BSRR): 196 
Nowa Hańcza, patrz: Mierkinie u. jeż. 

Hańczą 
Nowa Szkocja (folwark w dobrach 

Dowspuda): 24 7, 248, 259 
Nowa Wieś, pow. Suwałki: 591, 644 
Nowa Wieś, pow. Sztum: 23 
Nowa Wola lub Nowe Miasto, patrz: 

Władysławowo (LSRR) 
Nowe J(arolinowo, patrz: Karolinowo, 

pow. Suwałki 
Nowe Miasto, patrz: Władysławowo, 

dawniej Nowa Wola lub Nowe Mia
sto (LSRR) 

Nowinka, pow. Augustów: 623 
Nowiny-Pieńki, pow. Suwałki: 1 1 1  
Nowogród, pow. Łomża: 129 
Nowy Dwór (w PusZczy Grodzieńskiej) :  

90 

„. 

Nowy- Puńsk, patrz: Puńsk, pow. Sejny 
N owi Sącz, pow. loco: 633 

Ode!sk p. Grodnem (LSRR): 130 
Odra (rzeka): 34 
Oglinis (jezioro), patrz: Jegłówek (je

zioro) 
Okliny, pow. Suwałki: 122, 123, 588, 

626 
Okliny (jezioro): - 80 
Okmienajcie (jezioro): 77 
Okmieno (jezioro) : 78 
Okmienoyczi (jezioro), patrz: Okip.inek 

(jezioro) 
Okmin (jezioro): 20, 59, 65, 72, 77, 78, 

83, 118, 121 
O kminek (jezioro) : 78 
Okmińska (droga): 67, 83 
O koliska (sianożęć n. Czarną Hańczą) : 

121 
Okoliszcza (w Puszczy Perstuńskiej) :  

72 
Okoliszcza Przełomskie (sianożęci): 65 
Okrągłe, pow. Suwałki: 58, 626 
Okrągłe (jezioro): 65, 72, 74, 77, 80 
Okuniewiec lub Koniewiec (jezioro)-: 

78, 121 
Okuniewa k. Sulejówka: 237 
Okuniewo (jeziorko): 78 
OkunioWiec, dawniej Koniewiec, pow. 

Suwałki: 119, 182, 190, 274, 626 
Okuniowiec (ostęp): 83, 119 
Olchowe (jezioro) : 76 
Olecki (powiat): 556 
Qlecko, pow. loco: 55, 59, 61, 129, 182, 

192, 371 
Olecko Małe (jezioro): 95 
Olecko Wielkie (jezioro) : 95 
Olega (rzeka): 96 
O!eksina (łąka) : 81 
Olicka Puszcza: 66 
Olita (LSRR): 63, 272 
Olszanka, pow. Suwałki: 108, 350, 493 
Olszanka (dopływ Rospudy): 52, 99 
Olszanka-Huk, pow. Suwałki: 67 
Olsztyn, pow. loco: 448, 575, 613 
Omelewo (jezioro), patrz: Omólewek 

(jezioro) 
Omieliste (jezioro), patrz: Jemieliste 

(jezioro) 
Omielówka (rzeka), patrz: Piertówka 

(rzeka) 
Omólewek (jezioro): 80 
Omólewka (dopływ Kamionki): 52 
Opidemie (uroczyszcze n. :r:zeką Pa- , 

wlówką): 58 
Oranienburg: 375, 388 
Ordów (wyspa na jez. Wigry), pow. Su-

wałki: 80 
Orethówo (jezioro): 78 
Orle Gezioro): 74 
Orsza (ZSRR) : 196 
Orzechowo (jeziorko): 78 
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Orzysz, pow. Pisz: 453 
Orzysz (jezioro): 22 
Oscińskie (uroczysko) : 81 
Osinki, pow. Suwałki: 23, 30, 31, 33, 34, 

40, 42, 78, 583, 626 
Osinki (jezioro k. Osinek): 78 
Osińska Buda (utoczysko): 81 
Oskinie I (jeziorko) : 78 
Oskinie II (jeziorko) : 78 
Osmin (jezioro): 77 
Osaczniki (dawn. Ś\viack-BSRR) : 70 
Osowa, pow. Suwałki: 20, 21, 28, 190, 

270, 520 
Ostro Wski (powiat): 309 
Ostrów n. An czą: 72 
Oszerinis (jezioro), - patrz: Jesieryn (je

zioro) 
Oświęcim: 601 
Owdiejer (jezioro), patrz: Udziejek (je:.. 

zioro) 
OwdZieje (jezioro)„ patrz: Udziejek (je-

zioro) 
Ozierec lub może Ożewek: 72 
OZewko (jezioro): 77 
Ożewo (jezioro): 77 

Paniewo (śluza na Kanale Augustow-
skim): 406 

Papiernia, pow. Suwałki: 189, 389 
Paryż (Francja): 277 
Paulukowszczyzna, pow. Suwałki, 

patrz: Mroczkowizna 
Pawłówka, pow. Suwałki: 121, 308, 350, 

354, 355, 474, 567, 623, 629, 630, 644 
Pawłówka Nowa, pow. Suwałki: 485 
Pawłówka (rzeka) : 58 
Pełka.wy n. jez. Wisztyniec (LSRR) : 95 
Pentenkiny (Sambia) : 16 
Perstuń (dopływ Wołkusza) : 86 
Perstuń (dwór w Puszczy Perstuń-

skiej) :  65, 67, 84, 127 
Perstuńska Puszcza: 57, 63, 65, 67, 69, 

70, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 
90, !OO, 101, 102, 116, 117, 118, 126, 127, 
141, 178 • 

Perstuńskie (leśnictwo): 104, 114, 116, 
. 117, 119, 129, 143, 178 . 

Perty (jezioro) : 65, 80, 623 
Petersburg (obecnie: Leningrad): 196, 

200, 283 
Pęcice, pow. Pruszków: 237 
Piecki, pow. Suwałki: 121, 594, 643 
Piercijezieris (jezioro), patrz: Perty 

(jezioro) 
Piercijezioranie, patrz: Kojle, pow. Su

wałki 
Pierczaj (jezioro) patrz: Perty (jezioro) 
Pierdziłowo, patrz: Małe Olecko n. jez. 

Olecko Małe 
Piertanie, pow. Suwałki: 413 . 
Piertówka lub Pietronajcie (jezioro k. 

Piert): 78 
Piertówka (rzeka): 65, 83 
Pierty (jezioro) : 21, 80 

Pietropawłowsk, pow. Augustów: 302 
PilipóWka (rzeka), patrz : Filipów ka 

(rzeka) 
Piotrkowska (gubernia) : 287, 290, 292, 

293, 302, 312, 315 
Pisa (dopływ Pregoły) : 52 
Pisz, pow. loco: 22 
Plewki, pow. Suwałki: 95, 113 
Płaska, pow. Augustów: 493, 624 
Płociczno, pow. Suwałki: 178, 190, 414, 

566, 623, 626, 628, 629, 631 
Płock, pow. loco: 110, 209, -223 · 
Płocka {gubernia) : 287, � 292, 293, 302, 

303, 315 
Płockie (województwo) : 285 
Płoncinis (jezioro), patrz: Płoszyn (je-

zioro k. Rutki-Tartak) 
Płoszyn (jezioro k. Rutki.'..Tartak) : 81 
Płudy, pow. Warszawa: 15 
Pobondzie, pow. Suwałki: 124, 125, 131, 

626 
Pobondzie (jezioro): 80 
Poddubowo, pow. Suwałki: 183, 191,. 196 
Poddubówek, pow. Suwałki: 369, 477, 

486 
Podhale: 316 
Podkrólówek, pow. Suwałki: 57 
Podlasie: 34, 90, 94, 127, 128, 129, 162 
Podlaskie (województwo): 285 
PodłanieWicze (jezioro) : 77 
Podłowocie, pow. Suwałki: 591, 643 
Podwysokie, pow. Suwałki: 40, 81, 104 
Podżyliny, pow. Suwałki; 81 
Pogorzelec, pow. Suwałki: 79 
Pogorzełek (jezioro) : 80 
Pojeziory, pow. Wiłkowyszki (BSRR) : 

311 
Pokrowsk, pow. Sejny: 311 
Polesie: 535 
Polesie (dobra Mikołaja Andruszewi-

cza): 78 
Polesie Rzeczyckie: 549 
Polesie Wschodnie: 539 
Pollexia: 44 
Polska: 18, 20, 24, 33, 42, 53, 63, 104, 113, 

145, 146, 151, 160, 161, 162, 163, 167, 
189, 223, 235, 246, 248, 258, 267, 270, 
272, 274, 275, 278, 290, 312, 320, 323, 
336, 338, 342, 344, 346, 367, 380, 381, 
399, 428, 431, 438, 439, 442, 448, 454, 
461, 462, 463, 465, 467, 473, 491, 492, 
496, 510, 530, 535, 557, 561, 563, 567, 
571, 602, 611, 620, 621, 624, 628, 630, 
633, 643, 645 

Polska Ludowa, patrz: Polska 
Polule, pow. Suwałki: 72 � 
Połuńce, pow. Sejny: 453 
Pomorze: 21, 623 
Pomorze, pow. Sejny: 120 
Pomorze Gdańskie: 83 
Pomorze (jezi_oro): 80, 623, 632 
Pompea (Włochy) : 247, 259 
Poniemonie, pow. Mariampol (LSRR) : 

311 
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Porszenelis (jezioro): 80 
Postaw (jezioro), patrz: Postawelek (je

zioro) 
Postaw (most na Anczy): 65, 84 
Postawele w .Puszczy Mereckiej : 125, 

126 
Postawelek, pow. Suwałki : 72, 482 
Postawelek (jezioro) ; 75, 80 
Postawelis (jezioro), patrz: Postawelek 

{jezioro) 
Postawiec (jezioro): 80 
Poszeszupie, pov..·. Suwałki; 482 
Potasznia, pow. Suwałki: 16, 511 
Potop I (jezioro k.  wsi Potopy}-: BO 
Potop II (jezioro k. wsi Potopy) : 80 
Powisztajcie, n. jez, Wisztyniec (LSRR) : 

95 
Poznań, pow. loco: 9, 262, 493, 575 . 
Pożaiść (LSRR) : 146, 151, 159, 160, 161, 

164 
Półlechowski (ostęp), pow. Suwałki: 72 
Prawdziszki, pow. Eile 60, 65, 83, 86 
Prawy Las, pow. SUwałki: 623 
Pregoła (rzeka) : 52, 96 
Preny, pow. Mariampol (LSRR) : 286, 

292 
Prewiszki (uroczysko), patrz; Praw

dziszki, pow. Ełk 
Preywysti (uroczysko), patri:: Praw

dziszki, pow. Ełk 
Pristalne (jezioro), patrz: Przystajne 

(jezioro) 
Prudel (jezioro): 80 
Prudelisz (jezioro), patrz:_ Prudel (je

zioro) -
Prudziszki, pow. Suwałki: 26, 28, 40, 

192, 377, 400, 510, 520, 626, 630 
Pruska, pow. Augustów, patrz: Pr-uska 

Wielka 
Pruska (rzeka): 65, 88, 94 
Pruska Wielka (dawniej Pruska), pow. 

Augustów: 94, 98 
Prusy: 14, 16, 21, 23, 32, 55, 113, 131, 

148, 150, 264, 312, 384, 417, 496, 497 
Prusy Nowowsehodnie: 187, 192, 193, 

241, 243 
Prusy Wschodnie: 150, 279, 367, 368, 

394, 396, 400, 415, 417, 449, 499, 605 
Przebród, pow. Suwałki: 191 
Przechodnie (jezioro) : 80 
Przełom (LSRR): 57, 70, 83, 87, 127 
Przełomka, pow. Suwałki: 354, 624 
Przełomka (dawniej Mała Hańcza}. 

rzeka: 108 
Przełomka (wieś w Puszczy Przełom

skiej): 66 
Przełomska Puszcza: 58, 64, 65, 66, 67, 

691 70, 72, 75, 76, 77, 781 79, 80, 87, 38, 
100, 101, 106, 107, 108, 118, 120, 121, 
126, 127, 141, 142 ' 

Prz<?lomsk!e (!eśpictwo): 116,. 119, 120, 
129, 143, 178 

Przełomskie Okoliszcza lub Okoliska 
(sianożęci); 83 

Przeroski (g0ściniec): 83 
Prz.eroskie (jezioro): 108 
Prze!-'oszla, patrz: l\IIała Przerośl, pow. 

Suwałki 
Przerośl, pow. Suwałki: 53, 55, 93, 95, 

99, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 120, 126, 127, 128, 130, 132, 17.8, 
181, 183, 192, 302, 350, 351, 352, 353, 
354, 355, 360, 361, 362, 367, 485, 530, 
534, 567, 610, 611, 614, 615, 629, 631, 
641, 642 

Przerośl, pow. Suwałlri (ul Grodzień
ska): 109, 274, 277 

Przerośl, pow. Suwałki (przedmieście 
- - młyn Sypytka) : 108 

Przerośl, pow. Suwałki (przedmieście 
Prawy Las): 108 

Przerośl (dopływ Rowinty): 52, 65, 96, 
!OO 

Przerośle {jezioro), . patrz: Kościelne 
(jezioro) 

Przeroślskle (starostwo): 106, 108, 109, 
110 

Przychodne Gezioro), patrz: Przechod-
nie (jezioro) 

Przystajne (jezioro): 65, 76, 108 
Przytuły, pow. Ełk lub Olecko: 95 
Psków (ZSRR): 196 
Puławy, pow. loco: 246, · 613 
Puńsk (dawniej Nowy Puńsk). pow. 

Sejny: 44, 451 53, 122� 124, 125, 126, 
192, 331, 427, 428, 453, '629 

Puńsk (jezioro): 75, 100 
Purwin (jezioro k. Kojli): 80 
Purwinek (jezioro k. Wigran): 81 
Purwinelis (jezioro), patrz.: Purwin (je-

zioro) 
Purwinis (jezioro), patrz : Purwinek .Oe

zioro k. Wigran) 
Pustowo n. rz. Szermentą (Ostęp)� patrz: 

Postawelek 
Puszkary (obecnie Serhejewicze-

-BSRRJ : 7!) 
Puszkarze k. Grodna (BSRR) : 117 

Raczki, pow. Suwałki: 9, 15, 36. 53, 85, 
90, 91, 95, 111, 113, 126, 128, 178, 181, 
183, 192, 196, 197� 246, 247� 252, 253, 
254, 255, 258, 259, 274, 275, 331, 362, 
366, 383, 472, 478, 482, 4&5, 486, 567, 
622, 638 

Raczki (dobra) : 74 
Radom. pow. loco: 209, 261, 285 
Radomska (gubernia): 292, 293, 302, 315 
Radziłów, pow. Łomża: 116 
Radzymin, pow. Warszawa; 223 
Rajgrodzkie (je.zioro): 60 
Rajgród, pow. GrajeWo : 83, 85, 88, 90, 

91, 94, 127, 196, 628 
Rakowicze (ZSRR) : 64, 70, 117 
Rakówek (dawniej Tarn:in:y), pow. Su

wałki: 123, 626 
Rakówko, pow. Suwałki: 105 
Raszbol, pow. Suwałki: 45 



674 SKOROWIDZ NAZW GEOGRAFICZNYCH 

Ravensbrilck: 377 
R€ketie (jezioro) : 79 
Remienkinie (jezioro): 72, 78 I Remienkiniek (1ezioro): 78 
Remienkiń, PO\.\'. Suwałki: 594 
Ren (rzeka) ; 20 
Reuss, patrz : Cimochy, pov.r, Olecko 
Rodeykiemie w Puszczy Mereckiej : 126 
Rogożajny, pow, Suv1ałki: 123, 130, 442, 

626 
Rogożyn n. Biebrzą: 63 
Roinanowce, pow. Suwałki: 121 
Romanówka, pow. Suwałki: 106 
Romincka Puszcza: 44, 61 
Rornyjkinis (jezioro), patrz: Remienki-

niek (jezioro} 
Romyjkinls (ostęp), pow. Suwałki: 72 
Rosja: 208, 278, 284, 338, 580 
Rosochaty R6g, pow. Sejny: _626 
Rospuda, pow. Suwałki: 106 
Rospuda (jezioro): 76, 77, 103, 104, 111, 

118, 531, 624 
Rospuda (młyn}, pow. Suwałki: 111 
Rospuda, dawniej Dowspuda (rzeka): 

15, 51, 52, 60, 61, 63, 74, 77, 81, 83, 84, 
88, 89, 90, 92, 96, 102, 107, 113. 129, 
130, 247, 249, 472, 622, 624 

Rostemberg, pę,trz: Kętrzyn, pow. loco 
Rostock (NRD) : 406 
Rowdenica (jezioro): 79 
Rowele, pow. Suwałki: 125, 621; 625. 

626 
Rowele {jezioro): 80 
Rowelis I (jezioro), patrz: Rowele (je

zioro) 
Rowelis II (jezioro). patrz: Rowele (je-

zioro) 
Rowlnta (dopływ Pisy): 52 
Rozwadów1 poW. Jarosław :  162 
Rów (uroczysko}: 65 
Różanka {majątek Ludwika Michała 

Paca): 246, 255, 259 
Rubie-żk:a, pow. Suwałki: 66 
Ruc?.aj (rzeka): 65 
Ruda Gabrycha, pow. Suwałki, patrz: 

Gawrychruda, pov.:. Suwałki 
Ruda-Kalety n. rz. Szlemnicą: 84 
Ruda Płyt, pow. Sejny, patrz: Maćko-

wa Ruda, pow. Sejny 
Ruda-Szczebra n. rz. Szczebrą: 118 
Rudawka k. Grodna (BSRR): 117 
Rudniki (LSRR): 118 
Rudniki (dawniej Wola Rudnikowa), 

pow. Suwałki: 117 
Ruś: 59 
Rutka, pow. Suwałki: 626 
Rutka-Tartak, pow. Suwałki : 331, 352., 

355, 360, 403, 472, 474, 482, 485, 487, 
594, 614, 621, 626, 628, 629, 631, 641, 
643 

Rutki, pow. Suwałki: 196 
Rydzewizna. pow. Suv.rałki: 113 
Ryga (LSRR): 196 

Rygo!, pow. Augustów: 376, 407, 470, 
824 

Rynki, pow. Suwałki: 128, 129 
Rynkowce n. Niemnem (BSRR) : 70 
Rytwiany (siedziba OO. Kamedułów) : 

146, 151, 161, 163, 164, 167 
Ryżówka (folwark), pow. Suwałki: 412, 

629 
Rzeczypospolita Polska, patrz: Polska 
Rzesza Niemiecka, patrz; Niemcy (pań

stwo) 
Rzeszów, pow. loco: 633 
Rzym (Włochy): 162, 201, 226, 235, 247, 

249, 258, 259 

Sadłowizna1 pow. Suwałki {dawniej 
Suibłowizna) � 115, 127 

Sajno (jezioro):  531 
Sajno (Sajenko-jeziorko): 531 
Saksonia: 264 
Salin (wyspa) : 60 . 
Sambia (RFRR): 16, 34, 56 
Samberowszczyzna (folwark k. Przero-

śli), pow. Suwałki: 108 
Sam.le, pow. Suwałki: 190 
Samogielis (jezioro): 81 
Sarnonis (jezioro k. Folusza): 80 
Sandomierskie (województwo): 285 
Sawalówka (I,SRR) : 72 
Sejna (rzeka}: 59, 60 
Sejneński (powiat): 55, 75, 194, 286, 290, 

294, 296, 300, 306, 309, 314, 575, 577, 
578, 587, 592, 632 

Sejny, pow. loco: 53, 78, 83, 84, 105, 108, 
120, 141, 144, 152, 178, 181, 182, 192, 
195, 201, 206, 208, 222, 2.24, 229, 243; 
24.4, 261, 262, 267, 272, 273, 275, 286, 
289, 292, 295, 312, 313, 324, 325, 329, 
340. 371, 376, 386, 410, 413, 428, 434, 
436, 440, 453, 454, 455, 463, 567, 576, 
577, 578, 588, 622, 628, 829, 643 

Sejwa (rzeka) : 66, 84 
Sejwejskle (leśnictwo): 122, 124 
Sejwy, pow. Suwałki: 84, 125, 353, 389, 

373, 623 
Sejwy (jezioro): 100, 124, 621 
Sejwy Białe (jezioro): 75 
Sejwy Czarne (jezioro), patrz.: Boks:ze 

(jezioro) 
Sereje (dobra), pow. Suwałki: 76, 84, 

192 
Serhejewicze) patrz: Puszkary (BSRR): 

72 
Serwianka (rzeka): 624, 631 · 

Serwy, pow. Sejny; 402, 624� 631 
Serwy (jezioro) : 63, 531, 622 
Sidorówka, pow. Suwałki: 629 
Sidory, pow. Suwałki : 588, 591, 621, 626, 

629, 630, 632 
Siedlce, pow. loco : 196, 224, 286 
Siedlce (ul. Kościuszki, dawniej Pała

cowa): 224 
Siedlce (ul. I Maja, dawniej Długa) : 224 
Siedlecka (gubernia): 292, 293, 302, 315 
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Siekierowo, pow. Suwałki: 123, 128 
Siekierowo (jezioro) : 74, 80, 91, 123 
Sierpc (dawniej Sierpcz) k. Płocka: 110 
Simneńska Puszcza: 79 
Skandynawia: 17 
Skazdub, pow. Suwałki: 61, 102, 117, 

116, 119, 130 
Skazdub (jezioro), patrz: Sk�zdubek 

(jezioro) 
Skazdubek (jezioro): 77 
Skazdubiee (dopływ Rospudy): 52 
Skieblewo (LSRRJ : 117 
Skieblewo1 pow. Suwałki : 130 
Skomoroszki (wieś rybacka w Puszczy 

Przełomskiej) : 101 
Slobódka, pow. Suwałki: 402 
Słonim (BSRR); 196 
Smolany. pow, Sejny (daw"tliej Czarne 

Wigrańce):_ 57, 6231 629 
Smolniki, pow. Suwałki: 97, 123, l24, 

128, 474, 485, 568, 594, 620, 621, 626, 
628, 629, 630, 631, 632 

Smolny Piec, pow. Suwałki: 118 
Sm:yTna (Azja Przednia) : 258 
Sobole, pow. Ełk: 86 
Sobolewki k. Grodna (BSRR): 117 
Sobolewo. pow. Suwałki: 178, 477, 591, 

626 
Socze, pow. Ełk: 86 
Sokoły na Podlasiu: 128 
Sokólski (powiat): 575 
Sokółka, pow. loco: l92, 283 
Solinie {jezioro): 80 
Soliny {dawniej Wielkie Soliny -w star. 

wiźajńskim) : 123 
Solistóv;rka, pow. Augustów: 196 
Sołoperewo (jezioro): '79 -
Somonis (jetioro): 80 , 
Somowo (jezioro), patrz: Sumowo, (je

zioro}: _ 74 
Sopoćklnie (w Puszczy Perstuńskiej -

BSRR) : 65, 192, 576 
Sosnowiec, pow. loco: 285 
Sotiewa Scieżka (droga) : 88, 90 
Sowik (jezioro): 80 
Sowoleski, palrz: Sawalówka (LSRR): 

72 
Sójka, patrz: Wróbel, pow. SU.wałki' 
Staciówka, patrz: Stańczyki; pow. Su

wałki 
Stalingrad (ZSRR) : 396, 397 
Staneluszki (jezioro): 80 

!uszki {jezioro) 
Staniuliszkis (jezioro), patrz: Stane
Stankuny, pow. Suwałki: 67 
Stanowisko, pow. Suwałki: 376, 453 
Stany Zjednoczone Ame:ry-ki Północ-

nej: 500, 522 
Stańczyki, PQW. Suwałki (dawniej Sta

ciówka) : 107 
Stara Hańcza, patrz: Hańcza, pow. Su

wałki 
Stara Przerośl, patrz: Mała Przerośl, 

pow. Suwałki 

Stare Cimochy k. Prawdzisk, pow. 
Ełk: 86 

Starosty-, pow. Olecko: 95 
Starożyńce w Pusz. Przełomskiej : 70 
Stary Bród {n. rz. Hańczą). pow. Su-

wałki: 83 
· 

Stary Folwark, pow. Suwałki: 363, 437, 
588, 594, 624, 526, 628, 631, 632, 643 

Stary Garbaś, pow. Suwałki : 92, 116 
Sthorny (jezioro) : 78 
Stoki, pow. Ełk: 81 
Stołu pianka, pow. Suwałki: 124 
Stradunie� pow. Ełk: 95 
Straduńska Puszcza; 65 
Strzelcowizna, pow. Sejny: 408 
Studziany Las, pow. Sejny: 491 
Studzieniczna, pow. Suwałki : 502, 521 · 
Studzieniczne (jezioro): 77, 531 

. Studzieńca, patrz: Szołtany w Puszczy 
Me:reckiej 

Studzieńce (sianożęci): 65 
Sucha Rzeczka, pow. Augustów(?): 410 
Sucha Wieś lub Wyschłe Sioło, pow. 

Suwalki: 89, 115, 128, 129, 485 
Suchary (jezioro k. Osinek): 78 
Suchodoły, pow. Suwałki: 26, 41, 626 
Sudawskie, pow, Suwałki: 44, 58, 67 
Sudowskie (jezioro k. wsi Sudowskie), 

pow� Suwałki: 80, 81 
Sudovia (Sudva): 44 
Sumowo, pow. Sejny: 95 
Sumowo {jezioro): 65, '74, 75, 91, 113 
Supienie, pow. Suwałki; 104, 130, 630 
Supinowo, pow. Suwałki: 113 
Suppen (r7.eka), patrz : Szeszupa (rze-

ka) 
Supraśla (rzeka): 65 
Surpel, -patrz: Szurpiły, pow, Suwałki 
SurpiJ, patrz; Szurpiły, pov..·. Suwałki 
Surpilańska Góra, patrz: Szurpiły, pow. 

Suwałki 
Śurpyl, patl;z: Szurpiły, pow. Suwałki 
Suwalska (gubernia): 209, 269, 283, 286, 

267, 288, 290, 292, 293, 295, 296, 299, 
300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 309, 
312, 313, 315, 316, 57'1, 580, 

Suwalski (powiat): 13, 15, 51, 52, 72, 
'.19, 81, 86, 88, 89, 286, 294, 295, 296, 
297, 300, 306, 309, 316, 319, 324, 349, 
350, 356, 357, 364, 427, 431, 438, 453, 
459, 463, 481, 485, 561, 568, 575, 577, 
578, 584, 587, 588, 592, 599, 606, 637, 
843 

Suwalskie Pojezierze: 13, 14, 20, 21, 22, 
139, 275, 522, 529, 548, 556 

Suwalsko-Augustowskie Pojezierze: 51, 
255, 491, 492, 513, 531, 545, 549, 5501 
551, 553, 556, 588, 637 

Suwalszczyzna: 9, 10. 14, 151 16, 17, 18, 
20, 23, 26, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 
52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61. 91, 101, 
102, 113, 129, 141, 197, 241, 243, 245, 
260, 261, 262, 263, 268, 270, 271, 272, 
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273, 274, 278, 277, 278, 283, 285, 288, 
289, 291, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 
300, 303, 305, 306, 307, 313, 315, 316, 
324, 325, 332, 334, 340, 3�2. 349, 362, 
363, 365, 366, 367, 368, 370, 372, 373, 
375, 376, 377, 378, 381, 384, 385. 386, 
387, 388, 389, 390, 391. 39'1, 397, 399, 
400, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 
411, 412, 415, 417, 419, 428, 432, 435, 
436, 439, 440, 442, 443, 449, 450, 451, 
454, 455, 456, 459, 460, 461, 463, 465, 
467, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 481, 
486, 497, 514, 523, 524, 529, 530, 531, 
535, 536, 541, 543, 546, 550, 551, 553, 
555, 556, 557, 571, 573, 577, 579, 580, 
582, 583, 584, 587, 605, 610, 611, 613, 
615, 619, 620, 621, 622, 623, 628, 630, 
631, 632, 633, 640, 641, 645 

Suwalszczyzna Zachodnia: 51 
Suwałki, pow. lo,:o: 9, 18, 51, 52, 53, 55, 

58, 63, 83, 121, 148, 152, 153, 158, 175, 
176, 177, 178, 181, 183, 186, 187, 189, 
190, 191, 192, 190, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 203, 294, 205, 207, 
209, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 
223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 
235, 236, 237, 241, 243, 245, 249, 253, 
261, 262, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 
286, 289, 291, 292, 295, :�10, 313, 315, 
323, 324, 325, 326, 328, :l29, 332, 333, 
335, 336, 337, 339, 340, :l41, 342. 346, 
349, 350, 353, 354, 355, 358, 359: 360, 
361, 362, 363, 366, 367, 369, 371, 372, 
373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 
385, 386, 387, 388� 391, 393, 394. 395, 
396, 397, 399, 402, 404, 405, 406, 408, 
414, 417, 427, 429, 430, 434, 436, 439, 
442, 448, 451, 452, 453, 454, 456, 460, 
462, 470, 472, 478, 485, 491, 493, 494, 
495, 496, 497, 498, 503, 510, 513, 520, 
523, 561; 562; 563, 564, 566, 567, 568, 
573, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 
582, 584, 588, 590, 594, 597, 599, 600, 
602, 603, 605, 608, 612, 614, 619, 621, 
626, 628, 629, 631, 638, 640, 641, 642, 
610 

Suwałki (wieś ok. 1680 r.). patrz: Su
wałki, pow. loco 

Suwałki (ul. Armii Czerwonej, dawniej 
część traktu do Sejn): 178 

Suwałki (trakt do Augustowa): 176 
Suwałki (ul. Bakałarzewska, dawniej 

odcinek traktu do Bakałar-i:ewa): 176, 
178 

Suwałki (ul. Buczka, dawro.iej odcinek 
traktu do Raczek) : 176, 178 

Suwałki {ul Emilii Plater, dawniej 
ul Grodzieńska, następnie ul Króle
wiecka): 175, 177, 183, 167, 202, 207, 
224, 373, 597 

Suwałki (ul Engelsa, da'1.'lliej Zarze
cze Zielone, droga n, Hańczę na płd. 
o d  traktu bakałarzewskiego): 178 

Suwałki (ul. Filipowska) : 21, 202, 384 
Suwałki (ul Gałaja, dawniej uL Kręta 

albo Krzywa): 176, 177, 181, 182, 186, 
187, 2DO, 204, 206, 207, 209, 224, 379, 
380, 381 

Suwałki (ul. Grodzieńska), patrz: Su
wałki (ul. Emilii Plater) 

Suwałki (uL Jatkowa) : 520 
Suwałki (ul Kamedulska, dawniej 

ul. Rybacka) : 177, 183, 187, 205, 207, 
209, 224 

Suwałki (ul. Klasztorna, dawniej część 
drogi do Sobolewa): 178 

Suwałki (ul. Kolejowa): 386 
Suwałki (ul. M. Konopnickiej): 220, 224 
SU'\Ątałki (ul. Kościuszki na płn. od PL 

Wolności, dawniej Kowieńskie Przed-
mieście, poprzednio Załomek Koźli): 
176, 177, 183, 187, 192, 197, 204, 207, 
209, 213, 215, 227 

Suwałki (ul. Kościuszki od mostu do 
Pl Wolności, dawniej ul. Młyńska 
lub ul Szpitaln� następnie Peter
sburska) : 175, 176, 177, 1B3, 189, 197, 
198, 200, 202, 203, 204, 207, 208, 213, 
215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 227, 
244, 374 

Suwałki (ul Kręta). patrz: Suwałki 
(ul. Gałaja) 

Suwałki (ul. Królewiecka), patrz: Su� 
wałki (ul. Emilii Plater) 

Suwałki (ul. Krzywa), patrz: Suwałki 
(ul. Gałaja) 

Suwałki (ul Lenina, dawniej ul. Je
rozolimska) : 176, 177, 200, 205, 207, 
214 

Suwałki (ul. 22 Lipca, dawniej Sej
neńska lub Wigierska): 175, 176, 177, 
182, 187, 198, 200, 205, 214, 215, 221, 
244 

Suwałki (uL l Maja, dawniej Gllmien
na, „Stara Żydowska" lub Żydow
ska): 176, 177, 186, 187, 189, 206, 379 

Suwałki (ul Młyńska), patrz: Suwałki 
(uL KościUszki od mostu do Pl. Wol
ności.„) 

Suwałki (ul Nonie\\<icz.a, dawniej No-
v.;y Swiat): 176, 177, 200, 205, 384 

Suwałki (Ul. Nowa): 19:� 
Suwałki (ul. Nowotki): 177 
Suwałki (ul. Petersburska)� patrz Su

walki (ul Kościuszki od mostu- do 
Pl. Wolności) 

Suwałki (ul. Poln�, dawniej droga mię
dzy szosą Warszawską. a drogą do 
Płociczna): 178 

Suwałki (Prospekt Petersburski), patrz: 
Suwałki (UL Kościuszki od mostu do 
Pl. Wolności} 

Suwałki (Przedmieście Kowieńskie), 
patrz: S-Uwałki (ul. Kościuszki na płn. 
o d  Pl. Wolności) 
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Suwałki (ul. Reja, dawniej odcinek 
traktu do .Jeleniewa) :  178 

Suwałki (ul. Reymonta, dawniej odci
nek traktu do Przerośli) : 178 

Suwałki (Rogówka-Karczma): 189, 202, 
215 

Suwałki (ul Rybacka, patrz: Suwałki 
ul. Kamedulska) 

Suwałki {Rynek, dawniej Rynek No
wy): 175, 177, 187, 197, 200, 204, 209, 
214, 244 

Suwałki (Rynek Nowy), patrz: Suwałki 
(Rynek) 

Suwałki (ul. Sejneńska), patrz : Su
wałki (ul. 22 Lipca) 

Suwałki (ul. Stara Żydov;rska), patrz: 
(ul, 1 Maja) 

Suwałki (ul. Staszica, droga n. Hańczę 
na płn. od traktu bakałarzewskiego): 
178 

Suwałki (ul. $wiercz.ewskiego1 dawniej 
ul. Wigierska» następnie ul Zjelona): 
176, 177, 178, 186, 187, 206, 207, 208, 
209 

Suwałki (ul Utrata I), patrz: Suwałki 
(ul. Utrata Długa) 

Suwałki (Utrata II)� patrz: Suwałki: 
Utrata Zamośł 

Suwałki (ul. Utrata Długa, dawniej 
Utrata I): 176, 177, 187, 189, 207, 373 

Suwałki (ul. Utrata Krótka, dawniej 
droga polna między ul. _ Zieloną 
a traktem do Sejn): 178 

Suwałki (ul. Utrata Zamość, da-w'Tiiej 
Utrata II): 176, 177, 178, 207 

Suwałki (ul Waryńskiego od ul. Ko
ściuszki do ul Lenina, dawniej 
ul Krótka albo Przechodnia): 176, 177 

Suwalki (ul. Wigierska), patrz: Suwał
ki (ul. Swierczewskiego) 

Suwałki (ul. Wojska Polskiego) : 117 
Suwałki (PL Wolności, PL Mickiewicz.a. 

ul. Konopnickiej, część ul KOściusz
ki, dawniej Stary Rynek): 175, 177, 
200, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 214, 
215. 219. 224 

Suwałki {ul Załomek Koźli}, patrz: 
Suwałki (ul. Kościuszki na płn. od 
Pl, Wolności) 

Suwałki (ul. Zarzecze) : 207 
Suwałki (ul. Zastawie, dawn. droga 

przy stawie) : 178 
Suwałki (ul. Zielona), patrz: Suwałki 

(ul. Swiercz�·skiego) 
Suwaiki (ul. Zydowska), patrz: Suwał

ki (ul, l Maja) 
Suwałki Małe (po r. 1680), patrz: Su

wałki, pow. loco 
Suvlałki Wielkie (po r. 1800), patrz: Su

wałki, pow. loco 
Swoboda (Śluza na Kanale Augustow

skim): 406 
Szafranki (w okol. jez. Długiego): 74, 

129 

Szaki, pow. Władysławów (l.SRR): 286, 
292 

Szaniec (siedziba OO. Kamedułów): 146, 
151, 164 

Szczeberka {rzeka) : 481, 623 
Szczebra, pow. Augustów: 371, 407, 408, 

623 
Szczebra (dopłYW Rospudy): 52, 63, 81, 

84, 101, 118 
Szczebra (rudnia) : 126, 192 
Szczebro Olszanka, pow. Augustów: 307 
Szczecin, pow. loco: 613 
Szczepki, pow. Augustów: 196, 408 
Szczodruchy, pow. Suwałki: 113. 115, 

127 
Szczuczyn, pow, Grajewo: 162, 272 
Szejplszki, pow. Suwałki: 434 
Szelment (jezioro) : 66, 75, 83, 121, 622, 

632 
Szelment Duży (jezioro): 539, 548, 556 
Szelment Mały (jezioro): 75, 539, 548, 

556 
Szelm enta (dopływ Szeszupy) : 52 
Szelm enta (rzeka); 125 
Szelrneńska (droga) : 67 
Szembelewo, później Szembelews:zczyz� 

na i Filipów, pow. Suwałki: 93, 98, 99, 
100, 102, 103, 130 

Szembelewska Puszcza : 92, 98, 100, 102, 
104 

Szembelewszc:zyzna k, jez. Bartoszew
skiego Kamjennego: 69 

Szermenta (rzeka): 72 
Szeszupa (rzeka): 17, 45, 51, 52, 60, 61� 

62, 66, 76, 82, 83, 97, 125, 481, 621, 630 
Szeszupka, pow. Suwałki: 621, 626, 630 
Szilga!e (LSRR): 305 
Szirwint;Y-Łankupie w leśnictwie nie-

monojck!m (LSRR): 126 
Szkocja, pow. Suwałki: 248, 274 
Szkutnik (ostęp n. jez. Wigry): 119 
Szlazy, pow. Łomia: 128 
Szlemnica (rzeka) : 84 
Szołtany (da"i.vniej Studz.ieńce w Pusz-

czy Mereckiej); pow. Sejny: 124, 353 
Szorkajtis (jezioro): 79 
Szorokis (jezioro) :  79 
Szostakowo (LSRRJ : 416, 417 
Szumsk, pow. Mariampol (LSRR) : 308 
Szurpiły, pow, Suwałki {dawn, Surpyl, 

Surpel, Surpilańska Góra): 32, 421 53, 
58, 61, 75, 80, 273, 620, 623, 626, 630, 
632 

Szwajcaria, pow. Suwałki : 26, 28, 30, 
35, 40, 377, 378, 379, 400, 402, 405, 5C2, 
520, 521, 583, 621, 626, 629 

Szwajcaria (przysiółek ·studzieniczne); 
pow. Suwałki: 30 

Szwajcarski Las, patrz: Szwajcaria, 
pow. Su\vałki 

Szwecja: 9, 17 
, 87,Ydlowieze (BSRR): 92 

Szymanowizna. pow. Suwałki: 603 
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Szypliszki. pow. Suwałki: 125, 130. 196, 
350, 360, 4-02, 404, 427, 477, 478; 482, 
485, 487, 562, 567, 629 

Szytajły (później Gołdap), pow. loco 95 

Sląsk: 21, 131, 342, 500. 630 
Sląsk Cieszyński: 320 · 
Sląsk Górny : 320 
Smieciuchówka, pow. Suwałki: 108, 109) 

119, 120, 130 
Sniardv,ry (jezioro); 492 
Swiack, pow. Grodno (BSRR) : 79, 118 
Swiack, patrz: Osoczniki (BSRR): 70 
Swiatoszyn, pow. Kalwaria (BSRR) : 307 
światoszyn, pow. Władysławów 

(BSRR): 308 
$więciszki k. Puńska� pow. Sejny: 125 
Swięte Jeziory lub Swiętego Jeziory 

(LSRR): 84, 192 

Tabenszczyzna lub Wólka Tabęckiego 
pótniej Tołoczkowizna: 117 

' 

Ta�iewo„ pow. Suwałki :  58* 7.2, 629 
TaJenko, pow. Suwałki: 130 
Tajno, pow. Suwałki. paraiia Janówka 

pow. Suwałki: 130 - ' 

Talaike (jezioro),' patrz: Talijki (je-
zioro) 

Talijki (jezioro): 80 
Tałaj ki (jezioro LSRR) : 81 
Targowisko, pow. Suwałki: 42, 626 
Tarliny, (w star. wlżajńsklm): 124 
Tatiewicże� (sieliszcze w Puszczy _ Per-

stuńskiej, obecnie v..ieś Taciewo) 
pow, Suwałki 

Tewelk-iejmy, patrz: Barcie. pow. Ełk: 
95 

Tobołowo (jezioro): 74 
Tobołów ka w Puszczy Przełomskiej: 

64, 110, 112 
Tołkaczo""Wicze. gub. mińsk:a (BSRR) : 

272 
Topiłówka, pow. Suwałki: 130 
Toruń, pow. loco: 107, 535 
Toskania (Wlochy): 145 
Tristieny (ostęp) : 72 
Trockie Jeziora: 535, 536, 539, 541, 547, 

548, 549 
Trockie Księstwo : 61 
Trockie Województwo: 61 
Troki (LSRR): 62 
Trumpołinkas (jezioro -·· LSRR) : 75 
Trurnpo!is (jezioro - LSRR): 75 
Trzciane, pow. Suwałki :  191 
Tuczyno (jezioro}: 78 
Tumaszowo (błoto): 66 
Tunie. patrz: Tuniszki, pow. Suwałki 
Tuniszki (dawniej Upidomiszki), pow. 

Gołdap: 95, 107 
Turowo (k. Prawdzisk), pow. Ełk: 86 
Turtul (młyn), pow. Suwałki : 121, 622„ 

626 

Tykocin. pow. Białystok: 1621 )81_, 224, 
266, 272 

Tykociński (powiat): 196 
Tylża (ZSRR): 371, 372, 373, 376, 389 

394, 400 
' 

Urdomin, pow. Kwalwaria (LSRR): 307 
311 

' 

Udziejek (jezioro) : 75„ 80 
Udziejki, pow, Suwałki: 626 
Ugla Ulejkowa (uroczysko) : 67 
Ukraina (USRR) : 33, 400 
Upidarniszki, patrz; Tuniszki, pow. Goł-

dap 
Ural: 20 
Urbanki, pow. Olecko: 95 
Usienkowa {„łaźnia" w Puszczy Prze

lomskiej) :  64, 65, 83 
Usze:tereje; patrz: Łoje, pov..�. Ełk lub 

Gołdap: 95 
Uszyńskie (uroczysko), patrz: Ościń

skie {uroczysko): 81 

Wałne, pow. sUwałki: 72, 31, 118, 410 
Wały nad jez. Blizno (uroczysko): 63 
Wałów (uroczysko). patrz: Walne, pow. 

Suwałki 
Wandyskóje (jezioro}, patrz: Wodziłk:i 

(jezioro) 
Wandyszki lub Wojdzilinis (jezioro): 76 
Warmia : 21, 38, 320, 323, 539, 547, 548, 

550, 556 
Warszawa, pow. loco : 9, 15, 54, 55, 112, 

156, 162. 177, 195, 196, 199. 202, 206, 
222, 223, 224, 226, 232, 233, 235, 236, 
2�3, 244, 245, 247, 248, 258, 260, 261, 
262, 264, 265, 266, 274, 277, 279, 283, 
285, 292, 313, 329, 334, 336, 388, 341, 
343, 346, 361, 378, 387, 391, 399, 405, 
564, 571, 576, 580, 581, 582, 583, 612, 
613, 630, 633 

Warszawa {Bielany}, pow. loco: 146, 151, 
162, 164, 167, 274 

Warszawa (uL Bielańska): 234 
Warszawa (Czerniaków) ; 162 
Warszawa (uL Długa): 162 
Warszawa (Łazienki): 235 
Warszawa {Marymont) : 223, 224 
Warszawa (ul :Miodowa): 162, 259 
Warszawa (ul Nowy $wiat) : 202 
Warszawa (ul. Senatorska) : 234, 235 
Warszawa (ul. Wierzbowa): 235 
Warsza.v..�a (Pl. za żelazną Bramą): 235 
Warszawska (gubernia}: 287, 290, 292, 

293, 302, 307, 315 
Warszawski (pov/iat); 309 
Wasilczyki, pow. Suwałki: 623, 626, 632 
Wasilewicze n. Niemnem (BSRR): 70 
Wasilówka1 pow.- Suwałki: 115 
Wąsosz. pow. Grajewo: 129 
Weiliszkl, pow. Kalwaria (LSRR): 245 
Werona (Włochy) : 104 
Wersele, póW. Suwałki: lOiJ 
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Wersele (jezioro): 65, 76 
Wezezen (jezioro), patrz: Wiżajny (je-

zioro) 
Węgorzewo, pow. loco: 418 
·węgorzewski (powiat) : 18 
Węgrów, pow. loco: 162 
Węzowice, patrz: Huta, pow. Suwałki 
Wiatrołu:ia (dopływ Czarnej Hańczy) : 

' 52, 623 
Wiązowiec (jezioro): 78 
Wiązowiec (ostęp w Puszczy Perstuń

skiej): 62, 72 
Wigry, pow. Suwałki: 45, 53, 57, 62, 63, 

67, 72, BO, 83, 84, 85, 119, 121, 139, 141, 
143, 151, 152, 153, 155, 158, 160, 161, 
162, 164, 167, 170, 182, 190, 192, 199, 
243, 261, 266, 267, 272, 417, 626 

Wigry (Białe - część jeziora) : 80 
·wigry (dwór), patrz: Wigry, pow. Su

wałki 
Wigry (jezioro): 60, 62, 65, 67, 75, 77, 78, 

80, 141, 144, 150, 153, 178, 336, 346, 530, 
532, 547, 548, 552, 554, 556, 620, 621, 
622, 623, 624, 625, 630, 631, 632 

Wigry (jezioro, toń: Budulerok) : 552 
Wigry (jezioro, toń: Chmielnik) : 552 
Wigry (jezioro, toń: Julkam Róg): 552 
Wigry (jezioro, toń Klonek) : 552 
Wigry (jezioro, toń: Kobylak): 552 
Wigry (jezioro, toń: Krośnica Górna): 

552 
Wigry (jezioro, toń: Krowa): 552 
Wigry (jezioro, toń: Lysocha): 552 
Wigry (jezioro, toń: Ordów) : 552 
Wigry (jezioro, toń: Placyk): 552 
Wigry (jezioro, toń: Płyta): 552 
Wigry (jezioro, toń: Podłużna): 552 
Wigry (jezioro, toń: Poprzeczna) : 552 
Wigry (jezioro, toń: Romanka): 552 
Wigry (jezioro, toń: Rosochacz) : 552 
Wigry (jezioro, toń: Róg Gaju): 552 
Wigry (jezioro, toń: Rów) : 552 
Wigry (jezioro, toń: Safki Góra) : 552 
Wigry (jezioro, toń: Spicek) : 552 
Wigry (jezioro, toń: Wągieł): 552 
Wigry (jezioro, toń: Złoty Wiek) : 552 
Wigry (uroczysko) : 81 
Wigry (wyspa Ostrów): 632 · 
Wigry (Zatoka Harcerska) : 623 
Wigry (Zatoka Słupiańska): 630, 632 
Wigierki (jezioro, część jez. Wigry pod 

Gawrychrudą): 77 
Wigierska wyspa na jez. Wigry: 56 
Wigierski (powiat) : 194 
Wigrany k. Kadaryszek, pow. Suwałki: 

125 
Wigrany n. Szeszupą, pow. Suwałki: 45 
Wigrańce, pow. Sejny: 45, 57, 142 
Wigrowa Góra, pow. Suwałki: 45 
Wigrowska (droga): Bl 
Wiedeń (Austria) : 274, 277 
Wiejsieje (LSRR) : 192 
Wiejsieje (jezioro): 65, 66, 75, 87 
Wieliczki, pow. Olecko: 95 

W�elka Droga Okmińska: 83, 85 
W�elki Kozin (jezioro) : 66 
Wielki Las (ostęp w Kwaterze Podprzeros�iej) :  121 
Wielkie Jeziora Mazurskie: 39 40 
Wielkie Księstwo Litewskie: 60, 67, 76, 

86, 93, 98, 115, 116, · 141, 142 150 181 
189, 245, 246 

' ' ' 

Wielkie Księstwo Moskiewskie: 92 
Wielkie Księstwo Poznańskie: 299 
Wielkie Soliny, patrz: Soliny w star. 

wiżajńskim 
W�elkopolska: 21, 34, 514 
Wielkoruś: 535, 555, 556 
Wierciochy, pow. Suwałki: 113, 115, 127 
Wierszele (jezioro): 76 
Wierzbiszki, pow. Suwałki : 402 
Wierzbołówowo, pow. Wołkowyszki 

(LSRR): 95, 272, 286, 292, �95, 313 
Wilejkowo, pow. Suwałki : 72 · 
Wileńszczyzna: 368 „ 
Wilkasy, pow. Ełk: 86 
Wilno, pow. loco (LSRR) : 54, 89, 90, 95, 

113, 196, 283, 324, 325, 417 
Wiłkowyski (powiat) : 286, 294, 295, 296, 

. 297, 300, 306, 314 
Wiłkowyszki (w łuku środkowego 

. Niemna - LSRR) : 44, 192, 308, 313 
Wiłkupie, pow. Suwałki: 67 

· Wingra (dopływ Szeszupy) : 52 
· Wingri (teren łowów n. Niemnem) : 62 

Winkhrajti (jezioro): 80 
Wisła (rzeka): 208 
Wisłok (rzeka): 628 
Wistucis (jezioro), patrz: Wisztuć (je

zioro) 
Wistutis (jezioro) : 79 
Wiszniewo (sieliszcze w dobrach Raj

grodzkich): 88 
. Wisztuć (jezioro) : 79, 80, 96 . 
Wisztyniec, · pow. Wiłkowyszki (LSRR): 

302 
. 

Wisztyniec (jezioro): 52, 60, 61, 66, 95, 
96, 123 

Wiśniówek, pow. Suwałki: 106 
Witówka, pow. Suwałki: 115, 591, 643 
Wiżajna (rzeka): 52; 66, 96 
Wiżajny, pow. Suwałki: 44, 45, 58, 79, 

84, 93, 97, 107, 122, 124, 125, 126, 128, 
131, 132; 192, 274, 302, 308, 325, 329, 
350, 351, 352, 354, 355, 357, 358, 360, 
366, 367, 375, 404, 427, 442, 477, 485, 
495, 517, 520, 530, 531, 541, 576, 614, 
626, 629, 638 

Wiżajny (ul. Koniecpolska), pow. Su
wałki: 122 

Wiżajny (ul. Kubilowska), pow. Suwał-
ki: 122 . 

Wiżajny (ul. Powisztyńska), pow. Su
wałki: 122 

Wiżajny (ul. Sejweńska}, pow. Suwałki: 
122 . •  

Wiżajny (ul Simnieńska), pow. Suwał
ki: 122 
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Wiżajny (ul. Wierzbołov,.13ka), pow. Su
wałki: 122 

Wiźajny (ul. Wisztyńska), pow. Suwał� 
k l :  122 

Wiżajny (jezioro): 17, 58, 60, 66, BO, 96, 
100, 122, 123, 127 

Wiżajńskie (starostwo) : 80, 129, 130 
Wiżena (jezioro), patrz; Wiżajny (je

zioro) 
Wiżena (rzeka), patrz Wiżajna (i-Leka) 
Władysławo"'-ski (powiat - LSRR): 286, 

294, 296, 300, 306, 309, 314 
Władysławów, dav.�iej Nowa Wola lub 

Nowe Miasto (LSRR): 94, 95, 98, 113, 
192, 292; 310 

Włochy (Italia) : 140, 145, 146, 160, 233, 
235, 247, 258, 259, 260 

Wodziłki (jezioro) : 76 
Wojciech, pow. Augustów: 493 
Wojciuliszki k. Puńska, pow. Sejny: 125 
Wojd:i'ilinis lub Wandyszki (jezioro): 76 
Wojpienis n. rz. Wojpienis, patrz: Woj-

ponie 
Wojponie n. rz. Wojpienis: 72 
Wola Babińska (LSRR): 118 
Wola Witowa, patrz: Witówka (dobra): 

115 
Wolne Miasto Kraków, pow.- loco: 196 
Wołkowysk, pow. loco (BsRR): 56, 63, 

84, 127 
Wołkowyski (powiat) : 578 
Wolkusz (dwór - BSRR): 117, 147 
Wołkusz (rzeka): 60, 70. 81, 84,. 86; B7J 

117 
Wołowe O.ko (jeziorko): 78 
Wołownia, pow. su ... vałki: 26, 40 
Wołpa, pow. Wołkowysk (BSRR) : 76 
Woydziłki (jezioro): 76 
Wozna Wieś, pow. Suwałki :  130 
Wólka, pow. Suwałki: 181 
Wólka Babińska lub Babińce (LSRR): 

118 
Wólka k. Bakałarzewa. pow. Suwałki: 

630 
Wólka Blaskowa, patrz: Błaskowizna, 

pow. Suwałki 
Wólka Chotkowa, patrz; Choćki, pow. 

Suwałki 
Wólka Damięckiego, pow. Suv.,""ałki: 118 
Wólka Dębskiego, patrz: Dębszczyzna, 

pow. Suwałki 
Wólka Dmusowa. pow. Suwałki: 112 
Wólka Gojdanowskiego; pow. Suwał

ki: 118 
Wólka Podoskiego, pow. Suwałki: 118 
Wólka Rządowa (BSRR), u ujścia Woł-

kusza do Czarnej Hańczy; 70, 83 
Wólka Tabęcka, patrz: Tabev...-szczyzna 
Wólka Wesołowo, pow. Suwałki: 118 
Wólka Wykowskiego, pow. Suwałki: 

118 
Wrocław, pow. loco: ·613, 633 
Wronowo, pow. Suwałki: 115, 128, 486 

Wróbel (dawniej Sójka, rnłyn), pow. 
Suwałki: 121 

Wychodne, pow. Suwałki: 623 
Wygicrki (łąka): 81 
Wygorzel, pow. Suwałki: 350 
Wygrajtis I (jezioro), patrz : Wygris I 

(jezioro - LSRR) 
Wygrajtis II (jezioro), patrz: Wygris II 

(jezioro - ISRR) 
Wygris (jezioro), patrz:- Winkhrajti (je� 

zioro) _ 
Wygrls 1 (jezioro - LSRR) : BI 
Wygrll! II (jezioro - LSRRJ : 81 
Wykowszczyzna, patrz: Lebiedzino, 

pow, Suwałki 
Wyschłe Sioło, patrz: Sucha Wieś, pow. 

Suwałki , 
Wysoki Garb, pow. Suwałki (dawniej 

Auszkalnie); 107 
Wysoki Most, pow. Sejny: 84, 624 
Wysokie, pow. Suwałki: 115, 128, 626 
Wysokie (jezioro): 76, 80 
Wysokie, patrz : Podwysok:ie, pow. Su

wałki 
Wysokie Litewskie; 254 
Wysokie Sieliszcze, patrz: Wysokoje 

Sieliszcze 
Wysokoje Sieliszcze, „wroceysz:cze" 

lub uSianożat'', Wysokoje Opidum, na 
terenie Puszczy Mereckiej : 58, 66 

Wys truć (Insterburg RFSRR): 60, 
96 

Wyszomirszczyzna (zaścianek w star. 
wiżajńskim) : 123 

Zaboryszki, pow. Suwałki : 350, 355 
Zagłębie Dąbrowskie: 287, 293, 313 
Zaleszczewo, pow. Suwałki: 75 
Zambr6\v, pow. loco: 366 
Zamczysko k. Jeglińca. pow. Suwałki :  

58 
Zamkowa Góra: 626, 629 
Zamość, pow. loco: 633 
Zanie, pow. Suwałki: 86 
Zarzecze, pow. Suwałki: 108 
Zarzecze k . .Jarosławia; 234 
Zarzecze Jeleniewskie, pow. Suwałki: 

623, 626 
7..alyki, pow. Olecko :  368 
Zawadycze k. Grodna (BSRR) : 72; 117 
Ząbrowe lub żubrowo (jezioro): 78 
Zdrojcz.yski, pow. Suwałki ;  501 
Zgnilec (jezioro}: 78 
Zielona Puszcza: 539, 541, 555 
Zielone, pow. Suwałki: 196 
Zielone (jezioro k._ Osinek): 78 
Zielone Kamedulskie, pow. Suwałki: 

339 
Zielone Królewskie, pow. Suwałki: 191 
Ziemie Odzyskane: 435, 4431 444, 499, 

510, 589 
Zocie, pow. Ełk: 86 
ZSRR: 290, 367, 384, 388, 389, 390, 391, 

394, 429, 564, 574, 575, 582 
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Zubrowo (jezioro): 78 
Zusenko {lub Zusno Małe}, pow. Su

vvałki: 106, !OB, 110, 1 12, 1 1 3  
Zusna (dopływ Rospudy) : 52, 65, 93, 

103, 1 1 0  
Zusno, pow. Suwałki: 117, 118, 362 
Zusno (jezioro), patrz: Lanowicze (je

zioro) 
Zusno Małe, patrz; Zusenko, pow. Su

· wałki 
Zuszenko (jezioro), patrz: Ła.nowicze 

(jezioro) 
Zygmuntów, patrz: Augustów, p_gw. 

loco 

żabiniec (jezioro}: 81 
Żelazkowizna (dzierżawa Stanisława 

Lipnickiego): 76, 80, 124, 128 
Żubronajcie, pow. Suwałki: 23 
żubronajcie (jezioro): 78 
Żubrowiec {jezioro): 78 

żubra wo lub Ząbrowe (jezioro): 78 
Żubrówka, pow. Sejny: 41 1 ,  412 
Żubrówka (dopływ Czarnej I:Iańczy): 

52, 121 
Żubrówka (ostęp n. rz. żubrówką) : 121 
żubryn, pow. Suv.rałki: 412 
żubrynek, po\v. Suwałki: 62, 81, 588, 

591 
Żubryny, patrz: żubrynek, pow. Su-

wałki 
Żuromin, pow. Sierpc: 343 
Żydomla k. Grodna (BSRR): 72, 117 
Żyliny, pow. Suwałki: 81, 623 
Żyliny Małe (sianożęć), pow, Su'"--a.łki: 

BI 
Żyliny Wielkie (sianożęć), pow. Suwał-

ki: 81 
Żyrardów, pow. loco: 285 
żyrwiny, pow. Suwałki: 125, 126 
Żytkiejmy, pow. Gołdap : 95, 371 . 
żywa Wada, pow. Suwałki: 1s·1,  190, 

270, 626 
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