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hęam wych.odph,ł kttmrtalnik pod 'nazi.vą „Bitt
lostocczyzna", 

My&� o powołaniu periodyku poja:uJila. się w 
&ial�tockim §'ff>dowi.?ku -oo�b>W'J'ł11\. bttłieje po
trzeba prezetttacji i popularyzacji wi<tdzy o re-� 

. �ił. oparte; o rz�tehte bedani4 muikowe.

Bia,foatockie To.wa.ull"t:wa .Nii.ukows. a. także 
� placówki opublikowctły wi«ce wartościo
wych puycji do�cyel\ probl� �'&!>ł. 

lłieWielkt nakład, a eJ!ęsto .tg,kte forma. powo
dowa.ty, tt ich dółtęp:n.ośł bym ogrim.ic2!01U), a 

krąg czyte:ZruJeów dQ.fć wqak�� dłUgQletm f!y�l 

cyfika tego obszaru przejawia się w tym, że

zeuJsU w �:Jei hi$torii stanowił QQszar przejś
ciowy m��� ęent�lmt �.·tł �j.�(>QTłe
..:wschc,dfiimi gą§i��mi. W prze�41Q�<:\ w.ch.Qdzil 
w akł<Jd Tdft..�h- orp.ai.wul� ·�w?tch i 
jedn� podzidtt act?n.Uiiłtr�rjttefłQ. iałifdl� 
'Iły był prze21 1"6.tnę fl'UPY ei�, leżql rtn 
stykti ·�� �IYkóW i łłvlłtłr. 'fe ape�bi 
regionu tvY.łłępuje równiet Qłl«f;nię, &clauia, 
PfÓ'Wflld�.e pr�ei pke,wki M'!tk()� l:łiałmtoc-

c�y.zny �ie aq .amkni.ętę w "rOntcGeh admmi
Hmeyjnyeh. Stąd �et tt> mate"4�ch zamtegzcza
u.ydi w ,Mmię •Jem tery�ritłl�y ��ói-

�.vydaw'lł,icZ'!} U::ttiemo!liWial s-zyb'tcłe pYZ:eka:ywa- 1'tyt1't pTó:blemCiw. mQie w7/Q\ef10Ć l{()Zil <I!ktuql'ltę

1de i�jormaeji. o nowych lmdan:io.e.h. Po�ta gmriiee. t.00;.tndlbłun. 
więc potrzeba wyda:Wa:'nia pi$n\a, które prze.ka
�łoby �iki badatt 'łtiad proMematykq ,,...., 

gionu� $1JStematyc�ie i w sposób przystępft.y. 
Prob!emotykę, którą podejmuje pismo. mot„ 

na określić w najbardziej ogólny sposób .słóWti
mi: przeszloit, t(ttain.iejs3�ć oraz peąpektywy 
rozwoju regio'llu. Tym zt>gudni�it>m będ�e po
święcona z.decydo'W{łna. więbioić artyk'ltlÓW; 

Zcmiii&r� Wyda.wcy jest 'l'dWDieł przedsfia
wi(lttie p:rnblemów biawtae1d�4 w1,ltsz�h u ... 

e�lfli i i7''1łye11; placówek na:tł;kow1]<:'1i, Il także

$yl�teJ"- mi.ę,keQmych lM:ł�k()wed'lt!. Pismo po ... 
dejmo!Da(; będzie róumie� - w .tµosQ� mo:łli

witt kompl.e�wy ł sy�.tełyemy """" współc.ies1'te

problemy. placówek d'AC'llei<ł�l#(� · w d�edz;i:�ie

kultury i s:du'ki. ·Stałvm d®lęm pisma .· będą
Pf«mó .Z!lmierza publikowac również materła- .recenzje publikacji dotyczącyc.h �Q'RU .• 

ły z mkTfmt. rum.le .śclałyeh, .tta.nowiąe� trWt&ły : · 
Dlu.gotrW<J.le $tar<;.ti.ia BW.łoatQQkiego ToUJa„ 

d9robek miejscowego środo�ka naukowego.

przed1tawienia tej wiedzy e�il ją prM'Jptęp.,, 

ną· łtie tylko dla ąi�cjriliatów. 
� 

„Bialostoceky�·· jęft kwar*ahdkitm o eha ... 
rakterze regłon.a.ltiym. Pod pojęciem region bia.., 
łoetoeki roiumimn.y obszcir wojewódmwa bla� 
lostockiego w jego aktualnych ·gratticach. W hi� 
:torii zmieniały się ;�dtiak g1'tinłce poszc•egól ... 
nych regionów, w tym równiet bialółtoc1dego.

' 
Ponadto reifion białostocki posiada wiete prob

lemów, wapólnyeh- ! aemiaml IQBittdntmi, Spe· 

"'Z!!Bt't.va Naukowego zmiei'z�jąee tło ciągłege

wydawcttia pis?M noł.Lkoweno �wly uUJiei;:.,, 
ezone suk<;e$e.m m.iri.. q�ę1ęi wsmtrciu, miejsGo
wych władz i of'gatiizaoji, kM,,.ych li$ta. byl�bfl 
jednak zbyt dluga, by mom jq byli!} iamieśeić

w tym krótkim wstępi�. Wszvstkim 
<kimy serdec�ę podlię�oioo:'!łia..' ' 

- skltt-

Wyra�amy nadlie19. że w NdQgoumnłu pis
. ma pomagać będ� C?yte}tt.icy == rui.dsyiaJ4e

attykuly rela.ejr;niująee bad<!rda n1:mhowę, po
Bttkla:tył u.wagi krytycme. 



Henryk Maiecki 

Białostockie Towarzystwo Naukowe 
w> ,iyciu naukowym regionu .. 

. Białootockie Towarzystwo Naukowe ;powstało 
w 1962 ft'. Nie· kontynuowało dz.iałalności żad- . 
·nej trergiqnaJ:nej iln<sitytucji lub ocganizacji nau
ksiwej,. chociaż.ti.awiązywĘtłp :. dq tradycji .. badań, 
które· u:pra'wfali na ·tym obsżarze· tacy badacze, 
jak Zygml:!i'Il:t. Gloger·iAidąm Chęt;nik. Utwó'rzo
lno ję .'W wyn�k!u .. sikoortlyinowanego ,!d;ąałania 
'dwóch grup 'lOOżi. Jedną z nkh:'sti:i.n-Oiwiła nie
Jtc21na wó}V.CZ� ;i lt:gity1rrru.ją�a się ·niewielikim 
dorobkiem naukowym kadra mięjsco:'YYch 'ba
daczy.· Drugą gTupę sfano\viH 1pra€o·w1ńky po-
1zaił::ii.ało:stoQ]tjch uczełnij placówęik J;l(;lu:kpwyich, 
idla ikltóryich Bfa.łosto(Jczy:?Jna ze względu 'na spe
:eyft�ę hi1Story�zną i kt:Utu.im:wą stanowiła in
't&esl1jący dqielkt 1balda:ń i:µaukowych. 

:Proces K.sifałtólwania 5rę · BTN trwał •kilka' iat.
Zapoczątilco�lo ząnganizowanie. w 1959 r,. 
Kom1pleksowej spedycji Ja&wieŚk;iej, s'kupia-
jąGej ·badaczy. · kilku' · dyscyplin·· · naukowych, 
z .. których �z(!zęgQ!'ną , a'1l;:tytwnoik ip1"'.ze1ąwili. ar.,.
cheolodzy� historycy i językoz.nawcy 1. Dalszym 
impułsen:n rbyły uchwały I··kQ<ni:ere111cji: n'a'lilkhi:.. 
storycznych, . poświęconej badaniom ziem pół
n00fi0...'W�hodlłlięj Polski; 'która. odbyła się rw 
1961 _r._ .'� Bi�ł�t.o.:�u„. Konfe1rencją P()djęła 

. uchwałę :w sprawre · rpowołania Białostockiego 
Towa:rizysi1lwa Nau:kow,ego 'i -dokonała. wybl'>rU
jego· Komi1tetu Organizacyjnego. Komitet tein 
opracoiwał prajelkit statutu· oraz doiprowadznł do
r:1�jestrncji Tąwa:rzystwa, ... . . 7' niaja '1962 r. ·na zeibriiuńiu ó�łonkóiw za-
lo:iiyeieli;-został';;pew�.any .. ·Tymnzasóiwy :Zarząd
BTN"� który iw rok.u .111.astępn)11Ill zwołał walne
zebita;ni-e •czfon•kow/ri)r:zyjęlo ono statut, program 
dzip.łania. ·'rowaT2ystwa -Ofrąż dokonało wy!bom 
statutowyich władz BTN -/ Za·rządu oraz Ko-
misji Rewiiżyjnej. ; · · .. ·.· ' · · ·� · · · 

Jut. :pie1wysze lata ;<}ziaJallności BTN pawa.Żirlie 
zakfjwiz0waly '&ycie · •ruiu.tkorw·e w r'egionie · ora·z 
dały. konJkF:e:tn,e ��ęcia. przede . �wszystkim
w d2Jieldzilnie wydawnic:oej. Pierwsza konferen
cJa nauk:łtisloryc:zmyeh' .w-1961 'r:· skupiła 'wie.:.
h,1_ riąu'kow,.có�v �nal'l;.ych. w .• całyin;:l.)crąjU;, a jej
wyniki . z,o1stały :bipubli<kOiWame w I fonii€ nowe
gG �ip�tiod)'lku-. nauko:wegoi.; at'lganu BTN, „Aeta 
Ęaltico-Slavka" .. Prsrrno to .r�a:gqw:a!ne n.a wy ...
sokim'1poziómie 'nielb-awem ·zrrialazło' uznanie. w 
�W,�dt; qa111J� �:n,i. W· ,kra�u . i. ,za granicą.2• 

W ciągu 1bi 20 la.t kształtował się cha-
ratkter BTN. Gł&Wne kte.mhki diz,'iałiłl!l.ia:.Towa
rzystwą (Jkreśla statut: Zadaniem Towarzystwa 
je-st w nawi.qzaniu do · pDstępowych ·'.tradycji 

- ·nauki polskiej - .Popieranie i ro�wijanie nau
kt; we. wszystkich ctzfedzina eh; a w szczególno
śpi: pr;.o.wadzenie i,popierqnie badan·.na'll kówych 
w zakresie zagadnień wojew ództwa białostoc
kiego, stałe aktywizowa'!'iie 'życia: : naukowego 

2 

regionu, wspóJp:raca z zakładami naukowa-.ba.
dawćzymi, towarzystwami naukowymi oraz 
wyższymi u.czelniami nad rozwiązywaniem pro'..
blernów nc�ukow.ych wo3ewó_dztwa biafostockie
go • . . 

Zadainia te iw :różinych 'foimnach·i w róznym 
stOipnru .realizOi'vY'.Ętło B'l'J;f "ł! .;eiągu .. swego. ist� 
;rilenia. OgTaruiczo:he możliwości finailsowe o:raz 
wydaw.ru:kze· ipdlVllodo•wały·. odchodzeinie od koo:
cepcji. uniwersali!S·tycznego -chaą-a!kteru BT;ri
(„nauka ;w 'regionie") oraz ik:Qlncelhtirację działań 
.w.,tyich�dyscypJ..i;nach.,nauki, w .których pr:"Leją;;.
wia'się specyficzny .chaxalkter regionu, leźącego 
na· :stykukilku<kultut .{";,nauka' o· tegionie'l),
A'ktµalm1ie BTN. uttrzyanuje 1uniwer:;sa:li!:;tyczn.y 
charak!ter, jako reiprezentant nauki w regiórue 
eraż :spełniając w . ramach ·posiadanyich · ... mo\Ż?li,
}'V'Ości olborwiąz!ki �e�ena�u W?�ef .naj�ardzi�j 
i:stotnyich dla ipoitrzeib regionu ]n1·c1atyw nauk.o:.. 
wych,> µl['ÓIW�\O'. irn:J..ywtdua:.Jinych, . jak i .. zesipo,..
łowy-eh. Podejmuje rów.nieź dzfafama na rzecz 
inteigiracj.i badań naukOJWy1ch nad !regionem� O
siąga ·to �drogą o;rganrzaicji :iinterdyscypli1na,.rnye,h 
konferei.Qcji· nawk:'owych; wydawania publilk:acJ:i'., 
ooostępniairuia ·POSiĘtdanych 1.ibiorów bibliiotecz.� 
ny-eh, współdziała. z wy:ższyrrni uczelniami i i;p..,
l1ynni' ipla·cówkami na.iukowYińli. w.· r€gfoinie, a
t;łkże .badaczami .ząjlmującymi się problematy;;. 
ką regionu, zamieszkałymi. w innych częściach
kraju� ' · 

· 

W ciąg11. bltsko 25. lat s;v;;f$() istruit;tnia .,BTN,
borykając się z wieloma trutlnośdami · · fbrak 
własnego lokalu, ,· ogir:ainkzo1rre .możlilwąści -:fi- · 
narrso1we) i 01pierając się wyłącznie na działal;
ności społecznej Odegrało i:b.acząicą ,rolę ·w żf
ciu . :nau[rnwym 1region:u i kraju,. b:np.onująey 
jest irównież dorobek naukowy BTN .. Nalezy 
dodać; iż Tuwwrzyst:wo · !Ilie · 1pdsiaida etatów prą:. 
cowni!ków inaukowych, jak rów'nh�ź �rodkówna 
prowal(l'zelnie /badań, wyikorzystuje ·jedynie do-: · 
rdbe'k i•ndywilclu:alinych ibada'cty, 'i umo1żlii'wia j;m 
w miarę iposiadany1ch motli:wości prezentaieję 
dorobku naulkvwego. · · · · ·' · · 

W ciągu :swego istnienia BTN zocgain�wa�o 
samodzielnie lub przy współudziale i:I11nych in
stytucji olkofo · 40 ko:hferanic'ji. W v\Ti.elu z<hich
uc.zes1Jniczyh z.na:pi :r�'l,lkowcy z Gałego. kra.ju,
a w 'kil!ku .hralf czynrny udział · naukowcy z
ZSRR, NRD, ·Szwecji,Riumunii·i Jugosławii;· 
. Niemały ję13t..ref>wnież ciorobek wydawnięzy 

'BTN. Do końca 1985 .Il'. ukazafo' się 47 'łY'fołów 
k'siąiżek '0 Ją1cz:ne} abjętóści około 1 ·ty<s.- a:r!ku""
szy _wydatwinilC'zycp. Dame te nie qbejmują . pu
b!ikacji do '• wfytku ·wewnębrzńego, ,. a także Po� 
wętałyich przy współud:ziąlę iirl·hych. iru;tyituojJ:.

l;S'thieje facisła zależino.ść między 
·. 
onganizacją 

impreż 1naukowycb ia idziała!lfnością wyd:awriicZ'ą�



gdyż wiele maiel'iałów z konferencji nauko
wych zootało wydanych drukiem. Dlatego też 
cel01we łączne przedstawienie q.bu form 
działall'ITości BTN.

D.z.iała1no'ść ta 'koncentxowała :się wokół kil-
ku gmp temartyit�zinych. . 

Jedną z· ni.ich je5t rt.zw. 1P!l.'otblemaitylka bałto
-słowila�a. Jest to termin ;µiafo precyzyjny i 
wielo�rezny. Ui:ywany jest }ednaik rw publlika
cjadi BTN. Ogóinie rpod tym pojęcie!m. rozumie
siię kou:nrplek:s zagadnień ·poświęconych hmton."ii 
i wzajemnym zwi�oim między lwdęmi ibałtyj
skimi . i ich 1naj1bliźlszymi s.ąsiadaimó. (Litwini, 
Łotysz�, :Pola<ey, Biaklirus:ilni, Rosjanie), Z po

. wy:źlszą ipro'blematyką ziwią.zany jeat his,t<:11rycz
riie i k'U!'Jiturowo :róW!Dlież ręg.ion bialo;<;rtoclki, ja
ko oiblszar. leżący llla styku kUJ!ku kµltur, a wcho
dzący 1w iprzeszłości w skład kilku organizmów 
państwd'Wych lub jednostek aidmmistra�yjinyreh. 

Poiwyiiiszej proiblematy,ce 1poświęconych byfo 
ki1ka iute.rdyiscypUn�nych k.OUlferencji nauko
wych z udziałem ar1c;heologów, hilstoryków, ję
zykoznawców .i etm.<Jgirafów, ,często gośeili na 
nich n:auikowcy u:-adziieicicy. Do najwatniejs,zy® 
należały; I ikonfareincja rl'iauk historyczny<:b p0-
św,ięc01n.a badaniom ziem półnodno--wscllodini.ej 
Polski 4 oraz II konferencja poświęCona Jać
wieży 5. 

Problematyce tej 1pośiwięc01nych jes•t 8 •tomów 
pism:a „Acta BaUico-S1avica'', \które :posiadało 
charakter interdyscyplinarny . (wydawanego 
przez w latach l964-'l9'i'3). Zamieszczane 
tam materiały reprezentowały następujące dy-
51.'!yp'l.i'ny naU'ltólWe: ar1cheol!egię, historię, etno
grafilę i językozinawstwo. 

Istotny wtkład w badaJnia nad :Prolblematyką 
zasiedla111ia o'b�6w ipojaówiesikich •wniósł 
ozl001e.k. BTN, mfo:żyjący już ipro:f. dr haib. Jerzy . 
Wiśniewski. Wyniki jego badań publikowane 
w „Acta Baltico-Slavica", ,,Roczniku Białostoc
kim"� a 1pr:zede �zy'S4lkim w studiach do drzAe- · 
jów powiatów: sejneń::&:iego, suwa'lskiego , au
gustolw'Skiego i grajeWlsikiego, które ukarz.ały się 
w łatach 1963--1.975 przytniimły nowe ustaleinia 
w tej dziedzinie. · 

Niettnniej· <lę'Mly wkład 'Wlrliosły badania Je
rzego Nalepy nad językiem. Jaćwingów,6 wy
nitki badań arehoolog]czny<eh Jeirz€go A:ntQ!!lie
wieza 7 oraz Aleksandra Kamińskiego i Jana 
J askanisa 1• 

· 

Hi!.storii Wiellki�o l{ij<ięstwa Literwslkiego po
święcone były praice Juli'Usza Ba;rdacha oraz 
Jar.zego Ochmańskie.go, natomiast hiis·torii :no
wożytne•j i na)noW\S'zej [)race Stanisława Chan
kowSkiego, Eug.eniUS'za Filipajtysa oiraz Alek-·
saindiry sę.rigan�. . 

P.o&rezeig61nyim o:bszarom i nria�toim. wcho
dzącym w skład :regionu pośw:ięoonyich jest 10 
tomów studiów do dzii:ejów p.Olwiaitów: sejneń
siki�o (2 tomy), .suwall'1kiego (l tom), augu.:. 
s�kietg(l• {l tom), grajewskiego (2 tomy) oraz
Ę ialeJ>ostoku ( 4 tomy). S� one ·· wynikiem kom
ple-kso;-r�h badań podejmo\Vamyiell przez hi
storykow , . .archeologów, jęz;ykoznawców, etno
grafów, soicjo•logóiw, geoigrafóv.r i biolog;ów. PuM 
btikaeje te stanowią równie.i p;rzykła<d integra
cji ·naulkowców reprezentujący.eh rówe dyscy-� 

pliny :wO(kół określonych tematów. W poszcze
gólny;ch toni.ach wymi:enicmej serii druikowa1li
iswoje pra,ce naulk .. owcy ,takiej rangi , ·.jak Pl'o:f: 
1Stami:słaJw Herb.st, piroi. J anUJSz 'razhir, prof. 
Jerzy Wiśniew\slki, pmL Stani!SłaiW Kalabiński, 
prof. Tadeusz Wa..,ilewski, prof. Woj.ciech Til."Ze-' 
boki. Wię[e puhl:iikowainyich tam artyikułów 
1powsta:ło w wyniku długoletnkh badan nau„ 
kowyich. 

Wynilki badań jęz1kozihą1weów Cł:awarte są w
dwóch toma<eh serili „Studia nad gwarami Bia
łostocczyzny" (trzeci tom jest. w :przygo to.wą,
niu), ą talkiże w 1wielu. artyikułach �rośzrnnych
w ipracaic.h Z:bi0irowych w1da1wa1nych ,ptzez BTN, 
a także rpoza Ta1warzysitweun.

Badainia etnografiiczne 1przyiniosły plon ·w. po
staici !PUibliikacji Staini!sława Dworakowskiego o 
'lm'Uwrze ®ołecinej ludu wiejskiego na Mazow
szu nad Nwwią, Eugeniusza Iwańca p. staro-
obrzędowcach, Mariana Pokropka 9 oraz kilku 
1mnyieh.

· · 

Piroblematyka ruchl,l robotniczego na Bi:ałQ
stocczyfa'iię. była przedmiotem dwócł). 'konfo
rencji nau!kowych, kt6re !kolej1no odbyły się w
1978 i 1982 r. Mate:riały z ko:nferencji ukaz;a
ły się drukiem 1-0. 

W pierwszym dziesięcioleciu istnienia BTN 
przeidmiot� zarntereso•·vva:nia Tow.arz,Y$twa by
ły r óW1nieiż nauki medyc:zme. W latach 1970-
197 4 ukazały śię 3 tóo.ny serii wydaiwniczej 
„Folia Medica Bialostocensia" oraz dwie pozy
cje z zalkiresu poło:i:lniclwa i ig�nekologii pod re
dakcją Lucjana Wiśniewskiege 11• Ukazał się 
ró�nież t. I serii „Prace Białostockiego Towa-' 
rzystwa Naukowego. Ncmki Techr;,iczne". 'I'a.-ud
ności finansowe oraiz wyida'Wnicze. były przy
czymą rezyignacji z kontyinuowania działalności 
wydawniczej z zakresu nauk meiclycZJnych oraz 
techntc.zny;ch. 

Istotną 1pom.ocą dla . badaiczy są !bibliografie
r�icmu lbiaros,tockit-go. Z ,i!Ilicjątywy BTN przy 
współudziale Muzeum Okręgowego zostały wy
dallle tr.zy ,tom.y „Bibliografii regionu biąło$toc
kiego", obejmują1ce łączinie lata 1944-1974; w 
przygotOlwainiu znajduje się IV t., ,zawieirająey 
publikacje wyda;ne w latach· 1975-1980. Po-. � 

nadto uka1zały się 2 tomy ,,Bibliografii parafii 
prawosławnych" opracowane !Przez Grzegarza 
s„snę 12• 

. 

WiBle ipozy�j1i ·wydawniczych ipll'Zy:�-0toiwa111ych 
przez <:złonkow BTN. opublikowanych zostało 
przez 1n'!le ilh:stytucje, ' · 
. W „Roczniku Biawstockim", wydarw:ąr.aytm.

przez Mwzewrn OkręgOIW.e w Białym.1Staku zasta
ły 01pubH'kowaine materiały dk:vóch .k.dnfe:rencji
nąukowy-0h zo.rgant:wwa•l).yich przez &TN: sesji
nau.ikow.ej � 1971 r. poowięconej pałacowi w 
D(JIW&pudzi.e 13 -01raz II k01nforaneE nauik histo•
rycznych z 1975 r.14• 

· 

W xama>ch c Zeszytów Na wkowyci} Uni1wer&;y
te,tu War:sza,ws.kiego Filli w Białymstoku uika
zały się materiały z se-sj1 z 1973 !I'. zorgimizo
wanej w 200-lecie Korni:sji Eiduikacji Narodo
\1\7,ej, a 1po$więc-0nej dziej;oon oświaty 1na:CJ1b:�arze 
region!l.4, 1seisji z Hn;{} r. rposwięconej badtuniom
nad d:r�ą &:z;lfll.c'htą 'mawwiedką i podla�,
syrrnpoZJUll11 z 1980 r. rria tanaft !Prz,e:miain .spo-

3 



łeczmo-gos.poidail'1czy;ch ,na wsi w półin0<cnb
-wschodniej Po1lisce 1w lafach 1864-1914 orraz 
symipozjum z 1981 ir. :na te:mait rroziwoju spo
łeczmo-igospodairczego mia1sit półtnocno-wschod
niej Pol51ki w ia1taich 1864-1914. 

Rozwija isię również 01w01cna współpraca z O
środkiem Badań Naulwwy;ch. w Białymstoku. 
Szereg .pra1c na1pisainy.ch przez członków BTN 
zostało 'Przelkaza:nych przez Zarząd Towairzy
stwa do 1puJblilka1cji w ramach wy;daw1nktw 
OBN. Naleią do m.ich dyserfacje doktorskie Jó
zefa Kai, Zygmunta Kosutyły i Józefa Ko1wal
czy1ka. Obeanie BTN o!I"az OBN są wspóMwy
da wcaini znajdującej się w 1diru]rn .pracy Kala: 
bińskiego 1dotyiczą•cej prze:myl'lłu i klasy robo·t
niczej Białostoiccz)'izmy w latach 180 7-1870. 

Dordbelk wydawniczy BTN jest . znacuhy. 
P�zy;czym więks'.l!Ość 1wyidawnictw BTN po\Sia
da triwałe wairtoś'Ci naulkowe. Wiele publikacji 
siwoją tema1ty;ką p['.Zekracza ramy reg·ionu (np. 
prace doty;cząice Jaówieiży, Litwy, Zachodniej 
Białorusi) . 

M.imo pow:sta1I1ia w Białyrrnstoku w między
czasie kil!ku placówek naukowyich, BTN w dal
szym <Ciągu odrgrywa zmaczącą rolę w ży;ciu 
naulk:01wym reigi01nu. Działa1ność ta nie mo�że 
być zastą1piona np. przez wyższe uczelnie, gdyż 
mają one szers1ze, ogóLnokirajowe zadania, przy 
czym inie tylko 111aułrnwe, a1le również nauko
wo ... dytdaktyczne. Nie może zastąipić Towarzy
stwa rówinież Ośrodek Badań Naulk01wych w 
Białymsto!ku, gdyż koncentruje on swoją dzia
ła'l•ność głównie na bierż�cych pro1blemach spo
łeczmo-ekonorni1cznyich i mo·że wykonywać fu:nk
cje 1ntegiracyj1ne w życiu 1naukowym regionu w 
rozmiara1ch ograni1cz01I1yich do łych właśnie pro
blemów . .  

Poisiaidanie 1własnego orgainu, jakim jest 
kwartalnik „Białostocczyzna" a. w 1przyszłn�ci
po o:tmzymaniu odipo·wiediniego loikalu na posia
dane wielojęzyczne zbiory biblioteczne pozwoli 
T01wa1rzysitwu rozs:zerzyć działalność populary
zującą wiedzę o regi01nie o,raz w większym 
st01pniu niż dotąd integrować mie1j:scoiwe środo
wiis:ko na uikowe. 

HENRYK MAJECKI, ur. w 1 932 r. w Jędlr?Jej��e. 
suu 1d li1a Wylż/Size hdiSl1loryrcz1I1e ulk:1o{]J()Z.ył Ilia. U1ni/Welrlsy1t€'cie 
im. M. LoimotIJ1ots101Wa w M101S1kw:ie. W 1967 r. oibr.orr1iR 
praicę diokltOlrlsiką Ilia te1mat pioaząitJków włiaidizy lu1dlolwej 
rua Bi<ałlotsltac1ozyźmii1e (1944-1947). Je.sit aimolf'em wieUu 
�lty\knJfł� dioltyicz.ąicy.ch dzli•ej Ćl,W rergli/olnu w · oikir.eisilie 
mięldzYJW10\.i1ffi!lnym 0111a1z . 11a1talC!h 1944-1956. W foruntle 
otdirębinyich puiblilk1a1cjd wkaiziały stlę IJJasrtęipiud ąice ks:iąż
ki: „Początrk� władzy Lu.dawej na Hiafos.tooczyźni'e 
(1944-1947)", Luibł.'ln 1969; „Biafo�tocc<Zy21w w pierw
szych Latach władzy Lu>d.01Wej 1944-'1948", w.a!I'rS1zawi1f 
1 977., Pi�; „Rernkcyjrne podiziemie na Białos.tocczyźnie 
w L·atach .1944-1956'', Bliały1sltolk 1 980, Urniiwensyltiet 
W<:ur!sz:a!Wlskli Filiia w Bi1ały1m1sftolklu. Old 1965 r. ·pll'aC'Uje 
IW A:ridhii!WIUfm · PlańsrtwJo!wyim w Bilałyimsitolkiu. Od 1972 
T1olku do chiwlirrti oiberarnej (z pirzeirtwą ·W lait.a1c'h 1974-
1978) 1pełlni :fumlkicj �. sek1I1e;balrza BTN. · 

1 Sz1e1nz:ed ·o dJZ1i1aiłalm1o�cii. Kioanilsij'.i pirs·ze m.dn. Jaisik:a
rhiiis iw a1rit.ylk1ule „Roi.a Kompkikis.owej Ekspedycji Jać

. wieS'kiej w tworzerniu dorrobku BTN i muzeów w re
gionie biaLostoe1ki.m", „Roctmvk Biafostovki", t. · XIV, 
WiaJI1Siz;afWla 198<1, ,s. 1'1-20. 

2 W i1aita1cłl 1964-11}73 .Ufk�Z1ail:<0 1Siię \kiol1e(j11110 8 t01mó!W 
„Act.a Baiti<oo-SLavi!ca" oo«az odręlbinil:e Sl.lipi1emernt do 
t. VII ·O łąiaz.1nyim rnizmiairwe 254 airlk. wyld. PloaząiW1s1zy 
<Old IX t. reldialk1cję [lli1S1ma• 1p1r'zelją� I�ty:tiut Słio1Wilaini017 
'ZIIlialWISitWla PAN. 

a Sitaltult B�ałi01slt01cikiieg<0 'DQW1air1zy1s1twa Narulkpwegio, 
Bi�aiłylsitolk 1 978, s. 7-8. 

4 Ma1tell1i:ały te� k,citruf1ere1IJ1cj.i utkiazały stlę dinulk:iem rw 
„Acta Baitico-SLavica'', t. I, Białystok 1964. 

5 Maite\rcilały !kloirufierr€1IliCdii ziasrtlały opU:biLilk10!Walne w 
„RooZ!nilku Biał.oistoc<kirm", lt. XIV, Wlair1S1Z1aiwa 1981. 

8 J. NalLejpa, „Jaćwięgorwie, nazwa i Lok·aLizacja", 
Bi\ały1s(tlolk 1964. 
. 1 P"'1tlrz piOiZ. 25 wylkalziu purbllilkia1cjii. z seT1iti ,,Plrlaice 

Bi1aa101stoclkli�o 1101warrz;y1sltiwra N1a1ulki0!\Vieiglo". 
a P1raice ots/1Ja1tm<Loh d1wóch a1U)t,orf:l,w rpUlbiiik'O!waUJ.e by

ły .gł1óii.vnie· '.PIO?Ja BTN, ·W „RoozniJku Białostockim" o-
INJ.lz WY,ldaiW1I1�dtw;a1ch PAN. . 

9 AirJtyjlmł iM. P1okr101pllm p.t. „Ziermia Sej:n-eńska pod 
wzgLęldem etmografiiczny.m" ulkia\ział 1slię w „Mia1tmw
łach 'do dziejów Ziemi Sejnejskiej", t. II, Warszawa -
1975, s. 73-,-250. . . 

10 Patrz nr 26 oraz 30 serii „PFace Białostockiego 
T1orwa111zy1sltwa Nia1l)iklC!W!eg10"'. . 

11 Były to: „Anomalia ch·r.omosomów autosormal
nych", Bila<ły1s/t\olk 1970 ooa1z „Wybrame z.ag.adm�eni.a w 
polożniiot!'lvie i gfaiekoLogii", Bii1ałyiSi1Jolk 1 970.

12 „BvbLvog.r·afia parafii prrnwosławrnych na Biato1;.toc-: 
czyżnie", cz. I A11falbe!tyic'zlnia, Bi1a�yislt\olk: 1984, cz. II. 
ChirJOl!lld�ogk;c1nia1, B'.iia!l:jisltolk 1935. . 

. 

11 „Roczmvk Białostoclci", t. XIII, Wa1I1s1Zla\WIR 1976, 
s. 367-470. 

. 
14 lblUdem, t. IV, W!air!S!Z�a 1 981. 

Amielks 1 

Wykaz publikacji z serii. wydawniczej: Prace 

Białostockiego Towarzy�twa Naukowe�o 
• 

Nr 1 - Ma<teria.ly do d•ziejów Ziemi Sejmeńs·kciej, 
Bi1a�yisl1Jdk 1963. Br1a1ca Z1biiim1otwa 1p-old rediall!:

aj ą J. AllltlO\Illi.ewliK:iza. 
Nr 2 - Jenzy N,ą[eip1a - Jaów.ięgorwie, nazwa i Lo-

kaLi;z{!,cja: Bii:ałyJslUolk 1964.
· 

NIT' 3 -- Sitalnirsllialw :QW'01I1aikKJIW1Sikd. - KuUur.a spo� _ 
ieczma Ludu wriejsikiego na M wzowszu nad 
Namwią, Bilaiły;sltidk 1964. , 

Nr 4 - Stu.dia i mat·eriały d;o dziejów Swwal.szczy-
21ny, Biiałyisltclk 1 965. Pirac.a zbi·olr101wa poid 
a:ieidiaikic:j ą J. · Alru1Jotnli1etwil1cz;a. 

Nr 5 - J1e:r1zy O�hmańJslka. - LiterJJ.sk.i ru-ch narado-· 
wo-kulturalny w XIX w. Białystok 1965.

Nr 6 - EiUig.eirui1wsz Fcilli1piaij;tys __: Lewica Cl!kademicka 
w WvLn<ie, Bi1ały1slUdk 1 965.

N1r 7 - JaidtwJg.a Si1Jais:ialk - Ba<danid, nad sta,roży·t-
nym krajobTazem p,ojezieTZ·a Swwail.skiego 
w rej omie Sz·wajc•ar.ii, Blilałyisi1JOlk: i 1}65. 

Nr 8 - Riomuałld Żulki°™slki - Barrtn:idw.o w Zag•aj-
niicy Łomzyńs:kiej w Olkresie Od XVI do po
towy XIX wieku, Bi1ah'IS1'bolk 1 965.

Nr 9 - S1tudfo i mait.erriały d.o dziejów Poj.ezierza 
Augwstows1kiego·, Bi<ł'łyiSlbolk 1967. Pra1cia zlbiiO� 
i!'10Wla pold reldalkic1j.ą J. AiDtto1nd!erwłiiclzia. 

< Nr 10 - Zy�IlllUlnit Ki01s1zJtył.a - . Wr,ze,sień 1939 roku 
na Białosrt.ooczyźrn.ie, Bi1ałyis\t0ik 1967.

N1r 11 - Studia i mateTd!ały do dlziejów miasta Bia
łeg,ois.toku, t: I, Bi1ały1S1bolk 1 968. Pracia ·zlbli10-
r:mva ploid r1e!d1a1:{1cją J. AintiCJinie1wi1azia·. 

Ni: 12 - Srtudi·a i mateiriały do dziejów mvrnsta Bia
łeg1o�toiku, t. II., Bii1ały1si1Jolk 1 970. P1racia zbiioi
u:1QfW1a · ploid re1c1alkicj ą J. Anltomi eiwiicz.a J. 
,Jio!ki. 

Nr 13 - Juliusz Bardach - Studia z ustroju i pra
wa Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wa:r-
s1z1aiwa 1970. 

· 
Nr · 14 - P1a1I11Uft1a 'J'·eo1'1iile1wii.cz - Działa/m(}ŚĆ Kó!mi;sji 

Edukacji · Narodowej w moj•e1wód!ztwie pod
Lasik:im, Wia111S1zia1wa 1971,

Nr 15 - Sitwdva i· mal·eri1ały roo dziej6w miasta Bź.a� 
łegostoku, t. III, Białystok 1972. Praca zbio
i!'lotwa pOfd r·e1dialk1oj ą J. J'olkJ. 

Nr 16 - Procesy e:lcooomiC'zne i d·emoigrafioone w w.o-



N1r 17 

jewódz.tw<i:e biafostookim, Warisiz:awa 1972, 
p,ria1ca zbiio11'<o1Wia :pod reid:a1k,cją S. M. Za'Wlaid!z
ik.ruego. 
Stam.i!sł!aiw ObiamJk.�W.s1k.i - P:O!Wstanie stycai
miiowe w A u,gusfows:kiem, Wams1z:alwa 1972. 

Nir 18 - Teks:ty gwarowe z BiaŁostocczyzrny z Joo
mentamzem językOiwym, . W:airazawia '1972. Piria
,oa zb10iriOIWla pio!d. reJdatkJcją A. Obtrębrs!k:Lej
-J:a1blJ:i0ńlslki:ej • 

Nr 19 - Pnzy:rnida Białos1t-Occzyzny i JeJ ochrWJ;a, 

Nir 20 

Wau.isizaiwia 1973. Piraic:a 'Zib&otr<el1wia pod rediaik
iej ą B. Oze:cz:u:gti. 
Stwdi:a i materiały do d.Zliejów powiatu gra
jews1kliego, d; • . I, Warr:ISiZJa'Wla 1975. PCFraoa ;zib.iJo-
1JiO!wa rtllOld redalkroj.ą M. Glnia'tlo!wtslk:.iiegio i H. 
Ma1jleidk!i1eg-0. (Tom tie1n ma myliny nru.mer 21). 

. '.Ncr: 21 - St'll1Cl.ia i ma:tewi'llły cl;o dZ'iejów poWiatu gra
jewskie:gio, t. II, WańlizalW!a 1974. P1Daloa zib1o
II'l(4W!a!' pioid riedalk!� ą M. Goo.:t01wslkiegio i H. 

Na: 22 
Mia(jedkllieg!o1. 
Materi:aly d-0 dziejów Ziemi Sejneńs,kiei, 
WamSIZllllW:a 197 5. Piraca zbiloa:ioiw;a ,pajd redrak-
Cli ą J. .JiaislkainńJSla. 

'.Nir 23 - EugelJ:lliluJSIZ LWlal!ldiec Z ctziejów staroob-

Nr 24 

rizędowców na ziemiach p·ol:skich XVIIl-'
XX .w„ Walns1za\wa 1977. 
Ainltoinliioo Ch!cir01biń1slkla-!Md®Zi.tail - Z dzie
jów Siemiatycz drugiej polowy XVIII wie-
iku. DZiałaJ.ml()ść ref,tmmatiors:fva. Anny Jablo
rńow.S'kiej, Blilałylslfjolk 1978. 

Nir 25 Jeirizy Alnlbo!nii.6Wliicz Z'l1!Chodni Bałtowie w 
V w . . p,n.e. - V w. n.e., Olsztyn-'-l3iałystok 
1979. 

. 

N.r 26 · - Stwdia z najnowszych dziejów ruchu robot-, 
rroiczego na Białos.tooczyźnie, Wl8!l'ISiZlalWla 1982. 
iP.�ruc,a 7ibi-OIDOIW18. 'PfOld r eidalk!c�ą W. Gfuy. 

Nir 27 - . Studia nad gwarami Bia'łJostocczyzrny. M <11'
foLogi!a i słow.nict;wo, WiairSZJawa 1984. P1r1a

:ca zlbti10it1awia1 pldd inediaikklj ą E. Smułik:OIW'etl.
Nir 28 -'- A'1€łklSlatrlldlDa Ben:i�an · Sprawy białormkie 

w n RzecZy'POSaJoiit€j, Wa:rSIZtllt'Wa 1984. 
'Nr. 29 - Studfia i materiały do . dziejów mias,ta. Bia-

, · fogoSltoku,. t. IV, Wairsiiaiwia 1985. PiraiOO 
zibikIDmva · potd r€'diakJcj ą H. · Madeckiegio: 

Nir 30 _:. Ruch robot1niczy na Bialósitocczyźnie. St wdia 
i materiały. PT!a'OO Zibiioo<awa .pl(1d reidialkJc'j ą 
M, Gna/tlo1W1sllmieigio (w dJI1u!ku). 

Ane!kls, 2 

Wykaz składu ·osobowego 
członków Prezydium Zarządu BTN 

poszczególnych kadencji 

196�1963 
prQZeis - prof. dr hab. Wiito[d Sławńńlskli. (ód je1stl.eni 

1962 11'. ,prof . .  dr halb. Tadeusz Cieśla!k) 
viee�rezes - prof. dr hab. Tadoosz Dzierżytlcray-Ro„ 

;gaJlskli, 

Wiktor Pukniel 

sekretarz - dr Jemy AnJtoniewi!cz, 
.za;sitąipca :selkn�t·arza - mgr Jan Jaigkani·s 

1963-1967 
iprezes - wrof. dr haib. Tadeus:z C1eślak 
I vke-'pirezes prorl'. dr ha;b. TaideUJsiz Dzierżykray-

-Roga:Ls1kii 
II vice-<preze1S prof. dr halb. Lui(l:wilk Komczyńis\ki 
sekreltariz dr Je;nzy Alnt01I1iewkz 
za-S:tęipca seckcr:e1�uma - im�r Jam J aslkaJnJLs 

1967-1970 
prezes - fPOOf. dr haib. TadeU1sz Oieśilaik 
I wce-jpireze1S - prof. dtr halb. Tadeusz Dzierżyllcra.y

-Roigalisild 
II vke-,prezes - ip;rorl'. dr haib. Ludwilk: Komczyńislki 
sekretarz - mgr Zofia Sokołowska 

1970-197.Ź 
{P'reZes - prof. dr baib. TadOOJsz Oieślaik 
I wce-jpirezeis - · iproif. dtr hab. Tadeusz Dzie;riżykxay-

•Rogallsk!t 
II V'iceil)reze!i - prof. dr halb. Stefan Soozlka 
selkre'tarz - doc. dr halb. Lu<!jain Wiśtniev'Vl!ik:i 
skarbnik doc. dr halb. Baizy1L Czeczuga 

i97�1974 
{Prezes do1c. dr hab. Loojain Wiśniew:s!ltj 
v:Lce...iprezeis - 1prof. dtr halb. Stefan Soszlka 
sekretarz .- dir Henryik: Majiedki 
zaistępca ISE!lkr'etarrrz.a - dr Rysizarid Horodeńislki 
skarlbnlilk doc. dr haib. Bazy!li Ozooz.uga 

1974-1978 
prezes dr J aJl1 Jarsika1n1�s 
vi.ce1p;rezes -.,. prof. d1r hab. Tade'U!Sz Dzie11żyikray-Ro-

galislki 
ViOO-fPrelZets dr Zy.� K01szttYła. 
IS€lkrelta·rz - do:c. dr haib. WenarucjUJSz Panek 
1skair.blniik dir Ryiszard Ho:roideń!slld 

1978-:-1983 
\Plie1ze,s dr Jan Ja1S:kani!s (do Sltyiazmia 1982 r.) 
vlce-ipreize:s prof. ili halb. BaizyJ.d Oz:eczuga (oo stycz-

111ia 19r32 r. !Prezels) 
vice-iprezeis -.. doc. dr halb. Wei111a1r1Jcj.uisz Palllek 
sekretarz dr • Hetnrylk Ma1jedki 
skair!l:milk: dr RY1s1za:rtd · Horodeńsk:i 

198�-1987 
pirezes 1prof. dr halb. Bazy'li Czeoiruga 
vd1ce-<prezes dr Zy:gimunlt Ko1sz1ylła 
vi:ce-<prezes dQlc . . d'l' halb. Weinandjusz Pane\k 
sekretarz dr Henrylk. Ma\jedkii 
Sika<rbinlilk doc. dr hab.. Ry\SIZard Ho1rodeń:siki. 

BIAlYSTOK OŚRODEK . AKADEMICKI 
W 1984 r. było w Polsce 91 szkół wyjszych, 

30 filii wyższych ucźelni i 63 punkty konsul
tacyjne . . Uczelnie te kształciły prawie 370 ty
sięcy studentów i zatrudniały . 55 887 nauczy
cieli akademickich, wśród. których było 8 647 
profesorów . i docentów. Informacje· te znaleźć 
mcrzna w Roezniku, Statystycznym GUS 1984, 

gdzie podane są również dane dotyczące roz
mieszczenia uczelni i studentów. Brak nato
miast informacji o rozmieszczeniu pracowni
ków szkół Wyższych powoduje, iż pełnej orien
tacji o· sytuacji szkolnictwa wyższego w ukła
dach terytorialnych nie posiadamy. 

Poza szkołami ·wyższymi istnieją liczne ·pia-
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cówki badawcze: instytuty PAN, instytuty re- py ukształtowanych lub kształtujących się 
sortowe, ośrodki badań naukowych, placówki leży tylko od liczby studentów i ilości ··. w 
badawczo-rozwojowe, towarzystwa naukowe, szy<!h uczelni?. Temu tematowi chceiny 
w dalszych rozważaniach nie będziemy ich więcić nieco więcej miejsca. Nie chodzi 
jednak uwz.ględniali. ,przy tym o sformułowanie ścisłej . dennieji

Na 49 województw -.,. w 45 istnieją jakieś rodka akademickiego ale tylko o poozetz 
elementy - szkół wyższych, ale 9 województw spojrzenia na problem rozmieszczenia 
posiada tylko punkty konsultacyjne, a 1 4  - wyższych na terenie kraju.
tylko filie i ewentualnie punkty konsultacyjne. Szkolnictwo wyższe jest elementem inf!' 
Tak więc -,_ uczelnie wyższe istnieją w 22 wo- truktury społecznej o zasięgu krajoWym; : 

. j ewództwach. Można zaryzykować następujące Jest elementem infrastruktury 'Społec · 
sformułowanie: mamy w kraju 22 ośrodki a- ponieważ j est tworzone przez społe
kademickie � z tym, że są to ośrodki bardzo i ma służyć całemu społeczeństwu. Słµ 
zróżnicowane. Gdybyśmy chcieli wprowadził rola szkoły wyższej polega przede wszy 
jakąś klasyfikację, można by mówić o ośrod- na kształceniu i wychowaniu. Nie tylko 
kach ukształtowanych, ośrodkach kształtują- chcieliby niektórzy dla potrzeb gQsp· 
cych się i pozostałych. Te ostatnie - to z całą również dla samego kształcenia, dla 
pewnością dwie podgrupy: jedną stanowią oś- zywania nowym pokoleniom wiedzy 
rodk:I. in statu nascendi, drugą -:- przy.padko- rnadzone� przez ludzkość. Potrzeba wiedz 
we lokalizacje szkół wyższych, eo · do których bowiem jedną z podstawowych potrzeb
,nie można mieć pewności, źe ostaną się w trak- wieka. w szczególności w ustroju socjal 
cie dalszego rozwoju szkolnictwa wyższego. n�m zaspokajanie tej . potrzeby staje się � 

Grupa ośrodków ukształtowanych, to 9 miast Jeżeli bowiem . �jak to wynika z · ide 
akademickich. Każde z nich _:__ z wyjątkiem :iiocjalizmu - - celem tego u�troju jest .
Szczecina -� skupi.a . ponad 20 tys, studentów stronn.y rozwój . czfowieka, to· wiedza

.
jest � i co najmniej 6 szkół wyższych . Grupę tę ot- wszym czyinnikiem przekształceń społec.

wiera Warszawa - z liczbą studentów sięga"." zgodnych z_ tą ideologią.
jącą 60 tys. w 13 szkołach wyższych, na końcu Kształcenie i wychowanie nie jest ws 
listy znajdują się.: Łódź -,..... 24 tys. studentów jedyną funkcją szkoły wyższej. Do zadań ·.w 6 uczelniach, oraz Szczecin - 13,3 tys. stu- norzędnych należy zaliczyć zgodnie zr .. dentów w 5 szkołach wyższych i j ednej filii. ze wszystkimi kolejnymi ustawami o szko� 
Szczecin, mimo . iż odbiega Wielkością od pozo- twie . wyższym � prowadzenie . badań . na 
stałych ośrodków tej grupy zaliczyliśmy do wych oraz oddziaływanie na kulturę . i  stos 
niej , ze względu na powołany z dniem l paź- społeczne . Szkolnictwo wyższe skupia pr 
dziernika 1985 roku Uniwersytet Pomorski (nie ponad 700/o samodztelillych pracowników na 
ujęty w powyższej statystyce}, który niewątpli- wych (profesorów i docentów) . 
wie przyczyni się do stworzenia nowej jakości . Szkoły wyższe są zaliczane do pla tego ośrodka. . o zasięgu · krajowym. Oznacza to, że roz 

Druga grupa to 7 ośrodków, w których znaj- szczenie tych placówek nie może podlegać: dują si� dwie lub trzy . szkoły wyższE?, a w sadzie równomiernego nasycenia nimi trzech spośród nich - także filie szkół wyż- kich województw. Wynika to z wielu po szych. Licząc szkoły wyższe i filie jako odręb- których w tym miejscu omawiać nie . .ne, względnie samodzielne placówki ·można po- Jeżeli nie można umieścić co najmniej je wiedzieć, że ośrodki te' posiadają od 2 do 5 in- , szkoły wyższej w każdym województwie,stytucji · nauczających na · poziomie wyższym. rodzą się pytania. W ·jaki sposób można W ośrodkach tych studiuje od 6,1 tys. (Opole) pewnić realny dostęp do szkół. \Vyższ do 9,5 tys. (Olsztyn) studentów. Wyjątkową wszystkim, którzy chcieliby stµ.diowa� i pozycję w tej grupie zajmuje Toruń, posiada- do tego predyspozycje? W jaki spqsób jący tylko jedną uczelnię i nie mający żadnej zapewnić oddziaływanie szkolnictwa 
filii. Pod względem liczby studentów nie zaj- na całe społecze:ństwo? Czy istnieją jakieś muje on j ednak ostatniego miejsca {7,3 tys.}. teria, wska?:ujące .właściwe miejsca lokal.. 

W trzeciej grupie znajduje się 6 miru;t. Czte- szkół wyższych? · 
ry z nich posiadają po 'jednej uczelni (od 1 ,5 Odpowiedzi na dwa pierwsze pytania'.
tys. stud.entów w Koszalinie, do 2,4 tys. . dają . się być oczywiste. Dostęp do szkół
w ··Słupsku), dwa - po dwie · szkoły wyzsze s2ych zapewniają odpowiednio roz 
(C�ęstochowa - 5,0 tys. studentów i Zielona domy akademickie. Uczelnia nie pos·
Góra - 4,� tys.). · 

odpowiedniej ilości miejsc w „akade
Białystok, w którym kształci się 9,1 tys. stu- byłaby uczelnią bardzo elitarną, dostępną 

dent6w ze swoimi dwoma szkołami wyższymi ko dla młodzieży mieszkającej w miiłści� 
oraz trzema filiami {wśród nich - Filia Uni- dzibie uczelni i - co najwyżej - młodz 
wersytetu Warszawskiego, do której . wrócimy · z najbliższego otoczenia tego miasta. Jej � 
w dalszej części artykułu) zajmuje dość wyso- nie byłby zbyt długi: zaspokojenie potrzęł? 
ką pozycję w grupie drugiej . Określiliśmy tę nej miejscowości na kształcenie w jedny 
grupę jako kształtujące się ośrodki akademie.:;. paru . wybranych kierunkach nie . jest · .  tt. 
kie.-Czy fakt zaklasyfikowania ośrodka do gru- Oddziaływanie szkoły wyższej na spół 

6 



stwo polega przede wszystkim na oddziaływa-�· 
niu poprzez absolwentów. Ponadto oddzia
ływanie to dokonuje się przez obecność przed
stawicieli szkoły poza miejscem jej lokalizacji, 
która to obecność przybiera formy np. tere
nowych badań naukowych prowadzonych przez 
pracowników i studentów, odpowiedniej poli
tyki rozmieszczania studentów na praktykach; 
wreszcie powoływaniu doraźnie, w miarę 
potrzeby (i likwidowaniu po ustaniu potrzeby) 
punktów konsultacyjnych poza siedzibą 
szkoły. 

Jedną z odpowiedzi na trzecie pytanie -
o kryteria lokalizacji szkoły wyższej jest 
teza, iż szkoła wyższa może funkcjonować pra
widłowo wówczas, gdy znajduje- się we właści-

. wym otoczeniu. Tym właściwym otoczeniem 
· jest środowiska kulturowe, przede wszystkim 

zaś - istnienie w pobliżu innych szkół wyż
szych i placówek naukowych. Gdy takie oto
czenie istnieje, możemy mówić, że istnieje oś-
rodek akademicki. 

· 

Czym zatem jest ośrodek akademicki? Prze
nos'ząc r.ozważania Jana Szczepańskiego, doty
czące środowisk twórczych, na środowiska na
ukowe, mo.żh-a powiedzieć, że ośrodek akade
micki wówczas można uznać za ukształtowany, 
gdy w mieście istnieje określona liczba ludzi 
zaj mujących się nauką, gdy ludzie ci mają 
możliwość organizowania własnych warsztatów 
pracy i wchodzenia między sobą w kontakty 
dostarczające bodźców do pracy twórczej 1• 
(Nie tworzy natomiast ośrodka istnienie i pra�a 
kilku odizolowanych od siebie pracowników na
uki). Dopiero ·istnienie tak rozumianego środo
wiska pozwala na rzeczywiste oddziaływanie 
nauki na społeczeństwo; budzi także zaintere
sowanie� społeczeństwa działalnością- nau
kowców. 

Czy Białystok jest ośrodkiem akademickim 
w takim znacz�miu, jakie wynika z przedsta-:
wiOnego opisu? Nie ma jednoznacznej odpo
wiedzi na to pytanie, bowiem nie' j est to spra
wa wymierna. Nie ma- wyraźnej granicy mię
dzy miastem-ośrodkiem ·akademickim, . a mias
tem, w którym tylko istnieją szkoły wyższe. 
Można natomiast mówić o odczuciu społecz
nym o poglądach mieszkańców miasta i szer-: 
szej społeczności, kwalifikujących miasto do 
rangi ośrodka akademickiego albo odmawiają
jących mu tego miana. Wydaje j ednak, że 
dotychc;zas Białystok nie jest uznawany za oś
rodek · akademicki ani przez jego mieszkańców, 
ani tym bardt.iej przez społeczeństwo w Pol
ce. Inaczej mogą twierdzić tylko ci, którzy 
znajdują się wewnątrz środowiska akade.mic
kiego, żyją tylko jego życiem. Ale tu chodzi 
nie o odczucia samych pracowników nauki, 
lecz o opinię pows�echną. �  

· 

Z przytoczonych na początku liczb wynika, 
że Białystok powinien być wyraźnie widoczny 
na mapie naukowej kraju. Jeżeli mimo to 
twierdzimy, nie jest mu jeszcze przypisywa
na odpowiednia do tych liczb ranga to znaczy, 
iż.

istnieją inne przyczyny, które go do grupy 

znaczących ośrodków akademickich nie pozwa
lają zaliczyć. Pomińmy tu liczby, które są 
zmienne, a ponadto - tworząc pozory ścisło
ści skłaniają do rozważań ilościowych. Spró� 
bujmy poszukać przyczyn o charakterze ja
kościowym, wskazać, jakich elementów środo� 
w iska twórczego tu jeS,?'_C!Ze nie ma . . Najprostsza 
odpowiedź na tak sformułowane pytanie brzmi: 
nie ma w tym mieście tradycji akademickich. 
Wszak pierwsza uczelnia powstała tu w 1950 r., 
zaledwie 35 lat temu. Upływ czasu działa nie
wątpliwie na rzecz kształtowania się środowis
ka. Tyle, że nie kształtuje środowiska sam bieg 
czasu, ale to, co się w tym czasie dzieje. Jakie 
elementy, narastające w miarę upływu czasu, 
przekształcają stopniowo zbiór ućzelni, studen
tów i pracowników w środowisko ·twórcze? 
Trzeba podejmować próby odpowiedzi na tak 
sformułowane pytanie - mogą one bowiem 
wskazać kierunki działania, pozwolić na przy
spieszenie zmian. Szkplnictwo wyższe może 
być poprawnie rozwijane tylko pod warunkiem, 
że potrafirµy na nie spojrzeć z dłuższej per
spektywy. Nie jest to przecież sprawa jednej 
decyzji, która mogłaby być zrealizowana w cią:.. . 
gu jednego roku czy choćby pięciolecia. 

Spojrzenie na rozwój ośrodków akademic
kich w Polsce i., w świecie wskazuje, .że ilość 

"przekształca się w nową jakość wówczas, gdy 
pojawiają elementy integrujące środowisko. 
Elemęnty, wymt!szające kontakty między uczo
nymi, ich wzajemne oddziaływanie na siebie, 
wzajemne pobudzanie do twórczości. Takimi 
elementami w przypadku nauki jest to wszyst
ko, 'CO umożHwia tworzenie warsztatu twór
czego i wymianę myśli naukowej . 

Najbąrdziej widocznymi brakami w infras
trukturze szkolnictwa wyższego w Białymsto
ku są niewątpliwie; możliwie uniwersalna, dob
rze prowadzona biblioteka naukowa, � własna 
oficyna wydawnicza, własne pismo (lub pisma) 
naukowe nie zamknięte w granicach po
szczególnych uczelni, ale dostępne dla pro- · 
·wadzenia dyskusji czy nawet polemik nauko
wych. Stopniowe usu wanie tych braków staje
się możliwe, a nawet konieczne, gdy w środo
wisku pojawia się taka instytucja, która two.,.
rzy wyraźne zapotrzebowanie na wymienione
elementy infrastruktury. Instytucją taką jest
zazwyczaj uczelnia, która rria charakter nie
czysto zawodowy, ale zawierająca duży i dość
różnorodny zestaw na!Jk o charakterze podsta
wowym. Stąd dążenie - ostatnio wyraźnie
sformułowane przez I sekretarza KW PZPR
tow. Włodzimierza. Kołodziejuka do powo
łania w tym mieście Unhversytetu 2• 

Dotychczasowe, dość szczegółowe rozważania, 
miały wykazać, że szkoły wyższe mogą po.;;
prawnie pełnić wszystkie swe funkcje, gdy są 
umiejscowione w ośrodku akademickim, nie 
zaś gdy są wyizolowane z otoczenia naukowego. 
Stąd też prosty wniosek, iż polityka rozmiesz- . 
czania placówek naukowych powinna dotyczyć 
nie pojedynczych uczelni, ale ośrodków aka
demickich. Zresztą w uchwałach kolejnych 

7 



Zjazdów P ZPR - od VI w 1971  r. do IX
w 1981  r. stwierdza się, ze ilość szkół wyższyc� 
w Polsce j est wystarczająca, że należy racze] 
zająć ich jakością. 

Szkolnictwo wyższe to domena władzy � ad
ministracji  centralne j .  Należy więc oczek1w�c, 
że administracja centralna zajmie się analizą 
ośrodków akademickich, ich struktury, podsta
wowych kierunków specjalizacji.  To wy�aga 
zmiany dotychczaso�ego podejścia, polegaJące
go na rozpatrywaniu szkół wyższych (a nawet 

· prowadzonych w nich kierunków kształcema) 
iako zbioru niezależnych jednostek. 

Prowadzbna · od dłuższego czasu dyskusja 
dotycząca rozwoju sz�olnictw� .�yższ:go w Bia� 
łymstoku skupiała się na F1ln Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wskazywała ona na potrzebt; 
jej usamodzelnienia, po:vołania 1?,n�wer.sytetu
Podlaskiego - j ednostki uzupełmaJąceJ kra
j ową sieć uniwersytetów i dopełnia.jącą struk
turę ośrodka akademickiego w Bia�ymstoku. 
Dyskusja publiczna, prowadzona m. m. na ła
mach /Kontrastów" na początku 1985 r. wy
raźnie ' �mieniała kierunki wcześniej prowadzo
nej dyskusji wewnętrznej (toczor_iej wewnąt�z 
środowiska akademickiego) ; zamiast szukama 
argumentów na rzecz usamodzielnienia, wska
zywano na J?Otrzeb� okr�l�nia . . c�arakter':1 
i głównych k1erunkow specJahzacJI teJ uczelrn.
Ten kierunek dyskusj i  wynikał np. z artykułu 
Barbary Dohnalik 3, która "'."prawd.zie wska
zywała na potrzebę na�ycema Um.wersyte�u
socjologią, ale przy okazJl pokazała, Jak nalezy 
myśleć o uczelni, która ma �hara�ter u
niwersytetu z prawdzi\\'.!".go z�arzema, umwe�sy
tetu przyszłości, funkc1onuJącego w okreslo
nyl};l miejscu na mapie kraju.  Publ�?zna dys
kusja na ten temat może dop:owadz;c do �for
mułowania podstawowych k1er1,t?k�w dz1ał�
nia, wskazać .konieczne do pod1ęc1a zadama 
i ich kole.fność. Oczywiście, argumenty na 
rzecz usamodzielnienia Filii (co przecież nie 
może oznaczać oderwania j ej od Macierzy) są 
słuszne. Pomijając w tym miejscu szersze o
mówienie tych argumentów (nie to bowiem 
j est przedmiotem artykułu) ws�ażmy ,ty.lko,
że tu także należałoby korzystac z dosw1ad-

. czen przeszłości. Nie sięgając do odległej his
torii przypomnijmy, że w Białymstoku marny 
dwie samodzielne uczelnie, które zostały po
wołane w o dmiennym trybie. Akademia Me
dyczna zaliczana dzisiaj do czołówki tego 
typu uczelni w Polsce - powstała „ w szcze
rym polu", drogą decyzji politycznej '. Dopiero 
po tej decyzji rozpoczęto gromadzem.e kad.ry,
pomieszczen, aparatury. Obecna Pohtec�m!'-a 
Białostocka powstała w tym samym czasie Ja
ko tzw. Szkoła NOT-owska. Później przeksz-
taJciła się w 'Wieczorową, a później - . 
Inżynierską. Nasycanie tej samodzielną 
kadrą naukową trwało długo, i trwa j eszcze -

· po przemianowaniu jej na Politechnikę.
Wracając do głównego temaitu zwróćm� u: wagę na falkt, że ohecnie, ' obok a:rg�e�.to"'." - �  

działan zmó.e!rzających do usamodz1elmema F1ln 
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Uniwersytetu Warnzawskieg? .w Bi�ły1?stok'.1, 
równie istotne wydaje się uswiad!ormeme soiJle 
i społeczenstwu, że ta Ucze1nia już ist":i�je, . ż� 
j est największą yczelnią �iał�gostoku i .ze JUZ 
podjęła ,i realizuje fu:nkqe me ty�o . dydak: 
tyczne. A to z . kolei ":'Faga skup1ema uw�g1
na ,tym, co trzeba izirolb1c, by m�ła ona, - m<:-: 
zależnie od jej  sta,tusu - funk)CJonoiwac prav:1: dłowo coiraz lepiej spełiniać ,swtoje . powmnosc1 
wobed społe1czefutiwa i ro·zwijać się we właści
wych kierunlka1ch. 

StJwierdzilli:śmy wyżej, ile szkolntctwo wyższ� 
to domena władzy i administra•cj i centralne]. 
środki na budowę Uniwersytetu nie i:rnogą po
chodzić z budżetów terenowych i skala nie
ta i sekwencja .potrzeb tych !budżetów ró:żina 
od tej ,  jaka musi wynikać z ;prilorytetó� kra
jOiwych. Społeczność miejs1cowa jednak me po
wi'nna i nie chce 1bieirnie czekać na to, co spły
nie „z góry" . .  świ:adczy o tym choćby rosnący 
Sipołeczny Fundusz Budowy Uniwersytetu. Ma 
o,n przecież znaczenie nie tyliko finan�mwe.'_ jest 
materialnym wyraizern s:połecZlnego !P'O'pa:rcia dla 
idei' . ·tworzenia Uniwersytetu. W tej sytua·cji 
władze miejscowe, reprezentujące społeczność 
terytolI'ia\lną, nie mogą ·powiedzieć, że od nich 
nic nie zależy. Tytułem przykładu można wy
mienić 1choóby decyzje doty.czące .lokalizacji bu
dynków uniwersyteckich, ,pomoc w znalezie_niu 
oop01Wieidn1ch przedsięlbiom1iw, które podeJmą 
się ich budowy i pomoc w roziwiązaniu wielu 
innych 1pr0iblem6w. A przede wszystJkim do 
władz miejscowych należy artykulacja intere
sów społecznoś'Ci terytorialnej i odpowiednia 
ich 1prezentacja na s:zczebla1ch wyższy.eh. Tym
bardziej ,  że rozwój ośrodka a!kaderni:ckieigo w 
Białymstoku nie jest spirzeczmy ani z potrzeba
mi rozwoju nauki i szkol'nidwa wyżiszego kra
j u, ani z pożądanyrrni kierunlkami ro:?Jwoju mia
sta. Kazimierz Dziewonski pisze: Współczesną
prawj.dłową tendencją jest wzbogacanie funk
cji poszczególnych miast, zarówno ilościowe jak 
i jakościowe. Miasta o silnie wyspecjalizowa
nych funkcjach (zwłaszcza monofunkcyjne! ce
chuje często dynamiczny lecz niezbyt harn:tt:F' 
nijny rozwój. Ponadto po okresach rozwoju 
przychodzą lata stagnacji, a nawet · regresu. 
Zróżnicowanie funkcji jest istotnym warunkiem
ukształtowania się zwartej i żywej społeczno
ści miejskiej. Za ważną ze społecznego, kultu
ralnego i gospodarczego punktu widzenia funk
cję planowania miast należy zatem uznać na
dawanie miastom polifunkcyjności jako zapew
niającej prawidłowy rozwój, dogodne warunki 
życia oraz efektywne rozwiązania techniczne 4• 

Białystok j est więc ośrodikiem akademickim 
w :trakcie  .rozwoju. I ja!klkol1wiek w ni:niejszym · 
artyku1e . podkreślałem potr:zieiby inwestycyjne,
to jednak najważiniejsze dla k:s·zfałtowania się
białostockiego o.środlka akademkkiego są : zro:.. 
zumieni·e jego potrzeb, odpowiednie .zaiPlanmva
nie stopniowej · likwi!dacji  hraków, dobra wola 
vv:spacrta mądrymi działaniami. ocganizacyjnymi. 
Jest to apel nie ty:1ko 1>0:d. władzy lecz 
także pod adresem społeczensfwa regionu, w 
tym również społec:wości praco.wnik&w nauki. 
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TATARZY MALOSTOCCY 

łłA ROZDROŻU KULTUR 
Półnoorro-wiS'choldinie p eryferi e Polski, obej

mują.ce obecne wojewó'dZitwo :białoisto ckie oraz 
część suwaliSkiego, od dawna iprzy'Ciągają uwa
gę speiejalilstów z wielu dziedzin nauki. Bada
czy interesuje zarówno prz.eiszło:ść tyich ·ziem -
tu 1przeicież lokalizuje się ojczyz,nę ;wyma,rłego 
plemienia lbałtyjslkiego, Jaćwingow - jaik i te
raźmiejszość. Cechą charakteryis1tyiczrną tego ob
szaru j-e.st his'tocryiczmie uwarunk:oiwane przemie
szatnie wielu · grup narodo•wośicio wych i wyni
kaj ą>ca '9tąd mozaika kulturowa - głównie j ę
zylkawa i wyznaniowa. 

Oprócz 'przeważającej l1udno'Ści !POls'kiej te
reny te zamieszkuje '1u:dino•ść 1bia�oru1Ska i ·ukre_
ińska, a ,także g,ru1pka etm1czna pc»chodzenia ro
syjskieg:o , zwana 'w ltteraturze starowiffi'cacrni 
lu'b staroohrzędow:cami. Ten 1U1dn0<śrcio1wy trzon 
słowiański ma domieszlkę 1 ud'no:ści bałtyjskie j 
(Litwini) oraz lUldrrości po1chodzenia turko-ta
tarskiego , zwaińej 1popularrnie - nie:zJbyt adek-
watnie - Tafa,rami. 

· 

Tartarzy 1biatrnsto;ccy są odłamem etniczinej 
grU1py orierrnta1nej ,  lk,tóra od prrzes·zło ISZ·escm 
stuleci .(od XIII w.) zamieS'zlkuje na ziem iach 
byłego WiE!lkiego Księstwa Liitewski·ego. Hiisfo'" 
ria ich pobytu na Białostocczyźnie j e!>t j ednak 
krótsza, bowiem skupiska tatarskie powstały 
tutaj przed trzystu laty. Geneza osadnictwa 
ta.tairskiego w olkohca.ch Sokółki i Krymek wią
że :się z osoibą .najipiemv he1Jmaina, pó?Jniej kró
la Jana III Sorbjers!kieigo, 'który przywilej.em z 12
mar1ca 1679 r .  ptrzyrzmał te ziemie służącym rw 
wojsku Tatwrom jako ekwiwalent ·za zaległy 
żołid. 

Od tej rpory Tatarzy wirośli na 'Stałe w pej
za·ż s·ocjo_,ku'Hurowy 1północno'-'WS1Ch1odniej Bia-

łostocczyzny, ·Stając się jego natural111ym skład
ntkiem dzięki niemal 1caŁko\witej (z. wyjątkiem 
religii) asymilacji z miejscową ludnością. 

Oprócz Tatarów zamieszkałych na Białostoc
czyźnie od przeszło trzech stuleci, p ewna grupa 
wyznawców islamu osiedlifa się tu stosunkowo 
niedawno, lbo dopiero po II wojnie ·światowej ,  
j ako reipaitriainci z tzw. kresÓiw wschodnich. Po
woj enni przylbysze w wię'kszoiści osiedHli się w 
Białymstolku, a ·częściowo mzip1rnszyli się po 
różJnych miejlsco1wo·ściaich, szczegól:nie na Zie
miach Odzyska1nych. Miesztka j ą  więc obecnie 
także w Grdańs:ku, Wrocłalwi:u, GO!rz<owie Wiel
ko;po1lrskim i 1w iunych miejscqwościach. Wrszy
'scy Tatarzy 1po}s1cy - zarówno przy;bysze 
sprzed wieków, jak i sprzed dziesięcioleci -
uważają sielbie ża Polaków, znają l)Jolsiki języ1k 
ora z  gwaTy 1swoich miejsc 'Zaimierszkania. . Są 
więc zasymiifowaini z ludnością autochrtoniiczną 
-- 1polską :lulb tbiałorus'ką ---'-"- języlkow.o i so·cjal
nie, ró:ż!nią 1Się jednak iwyzinaniem ; w otocz-eniU 
wyznainiowym dwześcij ańskian, a na Białostoc
czyźnie katohcko-,p:rawosła1wnym, wymają re
ligię muzułmańską. Dzięki odrębności religijnej 
Tatarzy za1chowa1i przez wieki także poczucie 
własnej odrębno1ści narodowej . 

Uchronienie odrębności narodowej przez 
sześć wieków zami·es.zikiiwania 'W !byłym pań
stwie pohsfu:!o-Htewskim było tym t'I'udni·ejsze, 
że 'Taitarzy, wy1wodzą1cy 'się 1przecież z !kręgu 
ku]tury 'Środkowo-azjatyckiej, owienta�nej, ipo 
przy:byci:u na 'ziemie litewskie ibądź j ako ' do:
blrowo1ni o:sadni!cy, bądź <też jako przymusowo 
osadzeni jeń·cy wojenni znaleźli :się w całkiem 
odmierunym środawi,:'lku kuHurowym. Co więcej 
- to no1we śrndowi1sko kulturowe nie przedsta
wiało typu j ednolitego , lecz stanowiło miesza� 
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ninę !kultur chatrakteTystyczną dla . obszarów 
granicznych, styikowych. W ten sposólb przyby
sze turko-tatarzy znaleźli się na styku kultu-' 
ry 1bałttyjskiej _ (Li'tJwa), wschodniosłowiańskiej 
(Białor'Uś) maz zachoidniosło'Wiańskiej . (Pblska). 
Na tto- 1bogadwo kul1tur zaistanych nałozyło się 
niezwykle złożone i r óżnorodne dziedzktwo kul
turowe przyni:esi:o:ne przez 'O\'ladn�ków do \tl.owej 
ojczyzny, gdyż osadnicy fatamcy na Litwie od
zwieTiciedlali etniczną i ku1tUJT.ową złożoność 
ZłOltej Ordy. 

W ten sipo\Sób powstał 'k01nglome.rat !kulturo
wy, który wymagał uiporządkowania · - wyibo
ru wairtości 1najwa·żniejszych. W wyiniku kHku
wiekowej konfircmtacj i kulturry etni:cznej Tafa
ró•v z kulturą zastaną, z dzieclztcbwa stepowe
go ostała Się ,tyilko religia, gdyż nawet j ęzyik · 
etn�cZiny mstał .zapomniany. UZl!lając Wiellkie 
Księstwo Liteiwskie za 'Oj1czymę z wyboru, 
w:chodząc 'w ibiliskie związki isocja1ne, kulturowe 
i ekonomiJcz.ne ze społeczeństwem litewskim, 
Tatarzy ulegli •n�emal . 1całlko•witej asymilacj i 
kulturowej, w tym . także j ęzykowej . Proces 
asymilacyjny dokonał się w · zadziwiająco krót
kim 1czasie : już w poło:wie XVI w. większość 
Tatarciw ·znała tylko j ęzyk białoruski lub pol
ski lu1b oiba j ednocześnie - jaik tch słowiań
skie i 'bałtyjS!kie otoczenie. 

Złoiżo.ność hisfo:ryczną losów Tafaróiw Htew
sko-ipolskich, ·złoilo:rrość e tmkzno-kuHurową tej 
gi.rupy moŻ'na opisać w •talki sposób: Tata\Ł'. . li
tewski, mó'wiąicy języłkiem (dialektem) (białoru
skim, 'Uważający się za Polaka, wyznaj ący re
ligię muztiłirnań\'lką, 1pisząrcy alfaibetem arabsikim. 
Jeśli uwZJględni się w tym apiisie niejednoznacz
ność !Pojęcia Tatar, powstanie oibraz grupy et
nicznej v niesp'otytkainym roziwarstwieniu kul-
turowym. 

· 
R:ozdarcie !kulturowe tatarskiej grupy etnicZ.-: 

nej pogłęlbił.o !Się po ootatniej wojnie światowej, 
kiedy 'to w 'Wyniku powoj ennych ZJmian gtranic 
spoleczamść tata!t's�a została znowu Jpodż'ielona. 
Po Wojnie wz1rosła tei'i wybitnie rola ińtegira.cyj
na Tatarów ibiałosto:cikich, poniewaz meczety w 
Bohonika1ch i I}.ruszyinianach - mające ohec
nie wartość zabytkową - stały się j edynymi 
miejscaitni fk:u11:!u muzułmańskiego w Polsce. 

Dzieje Tatarów litecwsko-po11sfkich są · więc 
trudne do jef].nozrnacznej interipiretacji. Wielo
płaisZJczyznowosć ich hilstorii, trudność kulturo
wego samookreślenia się znajduj e swój wy.raz 
w inazew·n:i!ctwie odnoszącym się do tej gtrupy 
etnicznej.  Wspókześni ibadaicze, ·zarówno hiisto
rycy, j ęzykvznawcy, jak i e.tnogTafowie, · nazy
wają 1ten zadomQIWiol1y odłam orientalny: Ta
tarami :litewSlkimi, ipols:kimi, /białoruskimi, Ta
tarami Wiełlkiego Klsięs'ńwa Liltewskiego lub po 
prostu - ·.Taitarami. W mniej liicZJnych opraco
waniaich s1pdtyka . isię faJkże nazwę · . Lipkowie. 
Jiel'lt . rzeczą !bardzo . •<;harnkterystyczną, iż z 
punktu widzenia ścisłości naukowej i zasadno
ści źiódłowej ka1żdy z tydi terr'minów można 
krwestionować, a w ka:Ż'dym tra'Zie żaden ·z :hkh 
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nie j est na tyle prrecyzyjny i j ednozna·czny, aiby 
:mo:źina było używać .go bez lkomentairza i bez 
doraźnego definiowania przypisywanego mu 
znaczenia. Tymczasem w l icznych ·Opracowa
niach określenia te fun:kicjonuj ą  wymiennie, 
•przez •co zaciera się nie t yllko geneza osadn1c
rtwa tafal!'Slkiego na ziemiach litewsko-pohsko
-'biaforWkich, ale także późniejsze lo:sy ·osadni- . 
ków i ziem iprzez nich zasiiedlonyich.

Geneza terminu Tatar wiąże się niewątpli
wie ·z nazwą jednego ze :s'.Zlczepów mo:ngolskich, 
lecz j uż od XIII w. o(kir€'ślenie to :staje się nie- . 
j ednoznac2'Jne, przestaje być terminem li tylko 
etnic:zmym, a jako termhl rpoliityczny uogólnia 

na 1wszysiJkie 1plemiona i lUJdy należące do 
rozległego imperium, utworzonego rprzez Czyn
gis,..,chana. Oprócz 1tego cr:ozszerzenia znaczen1o
wegv rterminu pieirwotnie etnicznego o zalkres 
pohtyiczny, dokonała się ' •w rum jeszcze 'jedna 
zmiana, Nazwa Tatar, odnosząc_a · najpierw
do !Sziczepu m0ingoliskiego,  objęła swoim zasię
giem '2'Jnacz;eniowym ."Część rplemion tureckich o-

' raz sturczonej ludności Azji Środkowej , a tak
że Powołża i :stepów przyczarnomorsikich. Ten 
fakt 1w dużym stopniu wyj aśnia złożoność et
niczną, a zarazem iprob'lemy języikowe ludności 
tureclkojęzycznej, przybyłej na ziemie lttewskie 

· i poiLskie.

Po trozlbiciu i upadku Złoitej Ordy termin Ta
ta.rzy o:dnosił się także do li<cznyich nowych · two
rów państJwo1wy;ch, powstałych :na gruzarch im
perium załofo·nego 1przez Czyngis-chana, Jest 
to więc 1termin wzg.lędnie ścisły jako nazwa hi
stmyc�no-;po!lityczma, · j.ednai.J{.ż.e z rncj i  siwej _ 
wtórnej ogól•ności semantyc:mej :nie za wiiera on 
żadnych informacji lub nawiązań etnicznych. 
Dlatego ,pojęcie Tatar bez !kontekstu wyjaśnia
j ącego lUJb ibez elementów 1pr.ecyzuj ą>cych j est 
poj ęc�em niejasnym i •niejednozńa,cznym. W pu
blikacjach 1podejmujących prolblematyikę tatar-
ską z teriminem Tata:r zawsze łąrczą się człony 
prercyz:u:jące - z:resz:tą nie tyle pierwotną 1przy
naleiżność etnkzfią, ile późniejsze urrniejscowie'.'.:' 
nie geograficzne konkretniej grupy, np.: . Tata
rzy krymscy, Tatarzy astrachańscy, TatairZ:Y:; 
kazańlscy, Tatarzy litewscy, Tatarzy białoruscy, 
Tatarzy 1po'1sicy, Tataa-zy hiało&toocy etc„. 

Tatarzy od :przeszło. sześciu wiekóiw osiedleni 
na ziemiach Litwy historycznej są znani w li"' 
te.rnturze rprzedmiotu ipod nazwą Tatarów li
teiwskich, jednak niektór zy h:isitoirycy odrzuca
j ą  tą nazwę · jako nieadekwatną i . wtórną 1• Z 
historyczneg o .  IPUJnlktu widzenia nazwa Ta ta.rzy 
lttewscy odzwierciedla .jedyinie g enezę oraz geo
grafię osadnictwa, nie informując o składzie 
etniczmym 1przybysz&w. Władcy Wie]kiego Księ
stwa LiteWISikieg·o, od Giedymina i Witólda po
czynając, w sposób cel01Wy, przemyślany i zor
ganizowany osadzali . Tatarów na .?;iiemiach li
tewskich; gwarantując całikow:ilte poszanowanie 
odręibności eitniczno-'kultua:"owej osadników. 
Fa.kit ten j est o tyle :istotny, że .pełna tolerancja 
tlli.rewą11P'liwie zaiważyła na losach tej grupy, po
zwqliła ustrzec o&ę!bność, zachować religię. 



Okreś1enie Tata1rzy li:teiwscy ma więc j asną, 
precyzyjną i mo:tywawaną semantykę: losy o
rien:talnej g1rupy ludnościowej wiąże z losami 
Litwy hilstoryczmej . 
�yN� c 

Związeik przyczyno1wo-skutko1wy tych faktów 
staje się sz1czególnie oczywi:sty wtedy, gdy u
względni :się losy Tatarów osadzo1I1ych w 7Jbliżo
nym czasie (za k1róla Jagiełły) na ziemiach pol-:
skich. Ci własnie Tatarzy zostali ochrzczeni 
pod pTzyimusem, a następnie szybko i-eałiko1wi
cie się spolonizowali. Dlafogo nazwa Tatarzy 
pol1scy nie ma ibezpośredniej motywacji hi:sto
rycznej,  gdyż praktycznie lllie zachowały się 
ślady wczesnego osadI11ictwa tatars!kiego na zie
miach etnicznie polskich. W r,elacji h1stoTycznef 
określenie to j est więc do przyjęcia j edynie 
o tyle, o ile Polska i LWwa w czasach powital
dowych stan0wiły jedność ipoli.tyczną oraz o ile 
Tatarzy ulegli polskim wpływom kulturowym. 

Z punn.�tu widzenia irealiów historycznych 
nieadekwatne też je1sit o!kreślenie Tatarzy pol
scy 1w odniesieniu do muzułmanólw osadzonych 
w XVII w. na Białostocczyźnie, głównie w Boho
nikach i Kruszynianach. Herbarz rodzin tatar
skich S. Dziadulewicza 2 przekazuje bowiem, że 
Tatarzy ci wywodzili się z rodzin już od paru 
wieków osiadłych w granicaeh dawnej Rzeczy
pospolitej .  Nie byli to więc nowi migranci ze 
stepów, lecz :przyibyli 'Z od da1wna istn:iejących 
wsi taitarslkich spod Wilna, Trak, Lidy, Osz
mian, Nowogródka i Grodna 3• Przenosząc się 
z Litwy na Podlasie TataTzy d z pewnością nie 
:;mali j uż swori.ch dialek1tó1w eitniicznych, stano
wili grupę zasymilowaną ikulitUTO'WO ze SpO-
focznO'ŚICią liitewsiko-1białoruts1ko�polsiką. 

· 

Podobne zastrzeżenia · budzi o!kreślenie Tata
rzy ibiałoruscy, osta:tnio 1coraz częściej używane 
w publikacjach naukowych i popularnvch 4• 
Użyde t�go terminu autmzy · uizasadniają- fak-
tem, że najiwcześniejsze i najliczniejsze osiedla 
taitar-skie były zakładane na etnicznym teryto
rium lbiałorUSikim, w oikolicach Grodna, Klecka, 
Lidy, Mińska, Nolwogródlka, · Słonimia itd. Jako 
dndatikowy argument uwzględnia się i to, że 
Tatarzy asymilu.jąc się w nowym środowisku 
przyswajali j ęzyk białoruSki i na ten j ęzyk 
tłumaczyli swoje najstarsze teksty reHgijne, do'
piero 1później W(prowadzając do nich także ję-
zyk !polski. 1 

• 

W chodząc w społ,ecznóść Wie]kiego Księstwa 
UtewlS'kiego Tatarzy podpor-ządkowywali się 
pro1cesom S1połeczno-kultUTowyim, doikonuj ą,cyim 
się 1w 1tej społeczno�ci, a między innymi, 'wraz 
z Liitwtnami, wy:?Jbywa1i się diale!IDtów eitmi!cz
nych, zastępując je językiem białoruskim, któ
ry w K1Sięs1tWię stawał się językiem państwo
wym. Zresztą najsitairsze źródło z 1558  il". mó- · 
wiące o utracie przez Tatarów ich j ę�yka et
nkzne:go, informuje o zastąpieniu go dwoma 

językami, tzn. ipo,h,-1kim i białoruskim: a jeżeli
nasi nie mogą rozmawiać po arabsku lub ture
cku, za to mają znajomość innych języków: 
każdy bowiem w naszym kraju posiada dwie 
mowy, tam powszechnie używane 5•

Po1plą:tan:ie aspek!tów hisfoTycznych 'Ze 'współ
czeS1nyimi wiidać 1w następującym uzasadnieniu 
użycia terminu Taitany białoiruscy: w zależ
ności od tego, gdzie mieszkają, Tatarów tych 

· nazywa się białoruskimi, polskimi i litewskimi, 
choć wszyscy oni mówią po białorusku i uwa- · 
żają ten język za rodzimy. Dlatego wydaje się, 
że najsłuszniej jest używać termin.u: Tatarzy 
białonuscy.6 

Wyipowied�i tej nie można !Przyjąć hez za
strzeżeń, przynajim'niej ·w odniesieniu do Tata
r-ów o\becnie zamieszkujących w Pólsce, gdyż 
ani siebie nłe uwaiżaj ą o ni za.  Białorusinów, a
ni j ęzyka !białoruskiego za 15wój język domowy. , 
PQ iwo:jnie reipa'tiriowali się dQ P.01ls!ki, pornieważ 
czuli się Polalkami: Ną'tomia!Sit rp1rzed irepaitria
cją j ęzylk ibiałrnruski znali w rtaki:m s1to1pniu, j alk 
wszyscy tzw. Polacy północno-kresowi. Ich mo- � 
wą „rodzimą" był także polski dialekt kresowy 
wykszt:ałoony na 1podło!żu białoruskim. Liczne 
elementy 1te:go dialektu mnżna stwiecr'idzić w za
bytkach tatarskich 7• 

Dlatego 1wła:śnie motywowanie terminu Tata
rzy ibiałorus,cy aspekitem języllmwyim z nauko
wego rpl1nk1tu witdzenia jest bezzasadne. 

Również fakt, że naj wieześniejlsze osady ta
tarskie [Joiwsfały :na ziemia1ch etnicznie biało
ruskich,. nłe jest wysta1rczającą podsltawą do 
hiistotTycznej motywa1cji nazwy: Tatarzy biało
ruscy. Wynika ito stąd, if temnim białoruski, 
który Sitał się podstawą I1iazwy etnogra:fi:cznej 
narodu, po raz 1pierwszy został użyty dopie:ro 
w 1675 r. ,w dotkumencte przyiznająicym bi:skup
st1wo mohi'lowskie archimandrycie · słućKiemu. 
W dokumencie tym okr.eślenie „białmuslki". od
nosi się 1tyl!ko do lbi:sikuipstwa _mohi:lows'l.dego i 
dopiero powoli i stopniowo ten termin obejmuj e ·  
swoim znaczeniem także inne ziemie 8• 

Jest . faktem, iiż iter-eny na których najwcze
śniej zaistniało osadntctwo tafacr's!kie, tzn. oko
lice takiich miast, jatk: Słonim, No1wogródek, .. 
Grodno, Wołkowysk, Uda, B!rześć, Koibryń, 
Prużany uwaiżane ioyły za liitewskłe i oficjalnie 
nazywane Lttwą. Dopiero w :przeciągu XIX w. 
termin „BiałOTuś" objął _ :swoim zaikre:sem zna
czenio1wym 1gubernię rmińslką, rpotem ,gcr-odzień
ską i niektóil'e powiaty 1wHeńsllde j .  W lialta1ch 
sześódziesiątyich uibiegłego wielku ;termin Biafo
ruś nahrał IS!wojego obecnego znaczenia etno
gll'aficz;nego. Trudno więc nie · uiznać, że użycie 
terminu Tafarzy !biało1ruscy w odniesieniu do 
osadnikćiw z XIV 'W. i późniejszych wprowadza 
oczywisrty dysonans hratoryczny. 

Przedstawione relacj e  hilstoryczne doty;czące 
losów Taitarów w państwie polsiko-Uteiwskim 
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uległy 'da:Lszemu ·zagma1twaniu na ipłaszczyinie
w;sipółczesnej, kiedy to po I iwojnie :światowej 
Tartarzy zma•leźli s ię w 1granka1ch politycznych 
trzech państw: Po1siki, Litwy i Związku Ra

. dzie·ctkiego. fa'totne '.limiany w układzie osadnic
twa fatairskieg-0 nastąpiły również 'JXl II •woj
nie światowej,  kiedy fo ip.owoj ein:ne losy wielu 
społeczeńsitw stały się także wdziałem Tatail"ÓW. 
Część z ni•ch rpozostafa na Litwie -,- i ci ikon
tynuuj ą  1ciągłość osadnkzą na ziemi litewskiej ,  
część znala'i.ła s ię w Biał01ru:skiej So;cjalisty.cz
nej Repulblliice Radziecki�j , część natomiast reo
pa•triowała się do PoltskL Dla1tego właśnie we 
współczesnych ipwbliikaicjarch doty<CŹą1cych Tata
rów -Oikireśla się ich według zamieszkiwanych 
oheooie kraiin: polscy, białmus<Cy, litewscy, bia
łostoccy . . .  

Zatem nazwy doty;czące tatarsk1ch wspólnot 
etnkznych mają odniesienia dwojakie: . hist-0-
ryczne i w<Spókzesne. Odniesienia te są odmien
ne, a zib iega'ją się tyl!lw w .wyipadku Taitarów
zamieszkująrqr;ch Litwę · współczesiną, tzw. li"
tewslkich. 

\Vil niek:itórych ipubliika-cjach używa się ·termi
nu Lipko:wie, będącego od,powiednikiem okre:.. 
ślenia Tatarzy litewscy. Zastanawiano się na
wet, czy w związku z .  niejednoznacznością' po
jęcia Tatar nie zastąpić go - przynajmniej 
w odniesieniu do muzułmanów białostockich -
terminem Lipkowie 9• Pomysł ten był o tyle 
uzasadniony, że geneza osadnictwa tatarskiego 
na Białostocczyźnie wiąże się bezpośrednio z · tzw. buntem Lipków. 

Po'chodzenie samej lllaz:wy nie jest całkiem 
jasne. Ni·ektórzy autorzy . wypwwadzają j ą  od 
nazwy miejscowej na WołyIJ.iU, mia•no1wide 
Lipki, . pó2miej pr:z;ekształconej w Lipczany 10• 

Inni •W sposólb iba1rdziej ·prawd01podo!bny łączą · 
tę ;nazwę ze Zinieiksztakeniem przez Turków os
ma ńskich s Ww Litwa, Utwrn, litewski. Inte!l'
preta·cję przyjmuje · się w Wielkiej Encyklo
pedii Pow1Sz;e,chnej PWN. Putwie:rdzeniem j ej 
słuszności 1byłby głównie ten fa!kt, że . foTmy 
L:iJp!ka oraz· Łuipłka i Łurbka w odniesieniu do
Taitarów litewsikich są s1potykane przede wszy
stkim, choć mie wyłączinie, w :bródłach osmań
stk:ich 11• 

Akceptując przedstawioną interpretację, naz
wę Lipkowie należy rozumieć jako pełny sy
nonim pojęcia Tata1rzy liitewscy . . Tak właśnie 
termin ten pojmują niektórzy •współcz-eśni ba

·dacze , .  u.;ywając go ca�kowiCie wymiennie z 
nazwami Tatarzy litewscy lub J'a1tarzy pol

·scy 12. 

Nie można jedna!k inie dostl'wc, nie za-
. wsze ·zawartość treściowa oma"<:.ianego tecrmiJnu 
była tak jednoznaiczna. Znany -Oada·cz historii 
i kultury Ta1ta:rów litewskich Dż. A.'le1ksandrn- . 
wicz 13, twierdzi, iże 'l:lazlwa Tatarzy 11pkowscy 
początkowo <0z.naczała jedną 1węd!rowną o:rdę,
znajdującą si.ę w gra1riicaich 'kijowskiej gutberni . · 

. Z. Gloge!f · - jalk się wydaje - zawęził znacze-
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inie terminu Lilpikowie do g:rupy Tatarów zbun
towanych, iktórzy w 1672 r .  !pTZe1szli na stronę
Turlków, p<Jniewa1ż ·nie O'brzymal'i żołdu od Rze
czyipospoBtej. Ci 1właś.nie Tatarzy, osiedlenLko
ło Kamieńca Podolskiego„ wedłwg Glogera byli 
dla nas pod imieniem Lipków bardzo szkodli
wi 14• 

Odmienną rchaTaikteitysty'kę Liipków 1przeikazał 
J. Baa:toszewicz :  Inny j eszcze w owych stro
nach rodzaj Mongołów stanowili tak nazwani 
Lipkowie. Byli to po większej części nasi Ru
sini lub Polacy renegaci, . pomieszani z Czere
misami tatarskiego narodu, także spędzeni kie
d yś od Donu (.„). Miflszkańcy ci stanowili ja
ldeś przejście pomiędzy Mongołami a innymi
pl emionami w rysach twarzy. W stroju,, w mo
wie, ani byś ich poznał że Tatµ rzy, mówili się 
bowiem po polsku. Stąd najbardziej pustoszyli 
nadgraniczne Podole, bo świadomi kraju napa
dali miasta i wsie w małej liczbie ludzi pospo
licie znienacka i uprowadzali zdobycz 16• 

Fakt, iż L�pkami zwano 1pi&-wotnie Tatarów 
z'buntowa'llyich potwierdza się w rk:illku filmych · 
źródła.eh i badacze, którzy olbecnie ter'min ten 
rozciągają ina 'Całą grupę etniczną, nie mogą o 
ty:m nie· pamiętać. 

Tatarów litewskich w HteTatuize rprzedmioitu 
na zywa się niekiedy rterm:i:nami odnoszącymi się  
do wyznania : muzułmanie , muślimowie, maho
metanie (zawsze z członem konJkretyzującym: 
lite ws·cy, •pols<::y, białosto ccy.,.). 

Dvva pierws·ze eikre'.ślenia są adekwatne i jeid
noznaczme, jeśli. 1się uważy, ż.e :religia od ki1�u 
wieków j est pralk.tyczni·e jedynjm czynnikiem
W)'II'Óżniająicym Tatarów spośród rchrzei.9cijan za
mieszik:ujący;ch ziemie Htewstk:ie Lipol�kie, a JXJ
nadto j edynym ,czymn.ikiem w .  sposób czynny 
integrującym · społe•czność tatarską. 

Nafomia.st ::emanityka terminu mahometanie 
mogłalby sugerować, że Taitarzy są wyznaiwca
mi Mahometa . Tałde !I'Oizumienie tej nazwy jes•t 
niewłaściwie :przyjmowane iprzez muzułma1I16w, 
którzy uważają Mahometa (Muhammada) jedy
nie za cwysłanni:ka Allacha. 

. 

Ludno·ść tata:rslka na Białostocczyźnie do dzi
siaj rprzechoiwuj e pieczołowicie bogatą literat;u
rę reltgijną, dziedz1czo.ną ipo swych przodkach. 
Ce·chą charalktmysty;cZTią religijnego piśmiein
nict:wa Tatarów jest to, że j ęzyk p'olsiki i biało
ruski zaipi:saino alfabetem a;ra:bslkim. W za:bv+t
kach tych wd:dać .dosko nale złożoność kultury 
polsk�ch muzułmanóiw i nawaTstwianie się w 
ciąigu wieków różny;ch Wlpłyiwów kulturowych. 
Język tych ksiąg dollrnmentuje historyczną 
:zimiennośc losów Tartairów : obok cech kipczac
kich z okresu państwa złotoordyńskiego wystę
pują rtu językowe elementy !późniejsze, staro
osmańskie i nowoosmańskie ; telksty stanowią
trudną do uporządkowarnia i · zirnterpreto;v:1ania 
mozaikę .wielu j ęzyków: aralbslkiego, tureckie
go, białoruslkiego, !pols\kiego, a niekiedy tąkże 



innych. Język teikstów litmgkznych, arabski 
lub tureclki, inie jest obecnie rozumiany przez 
ogół "vviernych. D'la1tego 1nośnikiem sakralności 
tych ksiąg i zawartych w ni>ch treśici stała się 
szata 7lewnętrzna - alfabet aralbski, który 
Tatarzy ofait'Zają 1wielką czcią. 

Ta,tarrzy li'tew&ko-1polscy 1prz.ez ponad szesc 
„ wieików za·chowaH swoją o drębność narodową, 

-01Partą •na odręibności rebgijnej . Aktualne j ed
na:k staj e  pytanie, ·czy reltgia, wytkorzystu
jąca w Htu['lgii i obrzędowości niezriozumiały 
języ'k a:ralbsiki, nadal powstanie dostatecznie 
silnym 1czynnikiem i:ntegrującyni: ro1zdartą spo
Łecruość tata:rsiką? Czy Tatarzy 'białostoccy, bę
dący naj1kzniejsizą i ;najbwdziej zwartą gru
pą muzułmańską ,pozostałą po turko-ltatmrskkh 
osadntkadi, uchronią dizietlzictwio religijne i 
kulturowe iswoirch przodków? Cży będą zdolni 
zintegrować 1woikół meczetów w Bohoniikach i 
K:rwszynianach roZiproszonych ,po Polsce wy
zmawców i:s'1amu? Oblserwatoca history1cznych i 
współczesnych losów naszych Tatarów nie mogą
uspokajać fakrt;y ipOZO!l"I1iie SWiadczące O rozwo ju 
spofoezri.ości muzułmańsikiej, a wyra·±ające się 
w nowym •budownictwie salkralnyni; 1w stanie 
zaawansowa·ne j  budowy zmajduje się meczet w 
Gdańsku-Oliwie, a ibudowę ;następnego ip;r.zewi
duje się w Białymstoku. Nie można tu nie po
sta wić pytania, •czy wielość świątyń nie przy
czyni się do dalszej dezintegra1cji  nielicznej 
przecie ż  s.połeczmości 1wy1maw•ców islamu? Czy 
kolejne nie sfa.ną s ię li tylko aitrak·cj a
mi . turysty·cvnymi? 

Wyraz zatroskania o dalsze losy tej :g,rupy 
etnkz·nej dają liozni ,przedsta•wicie1e topnieją
cej ilościowo społe1czności tatairsikiej . Już zresz
tą 1pirzed ikil!kmidziesięciu laty A. Ishaiki pisał: 
W życiu Tatarów polskich zachodzi smutne 
zjawisko. Oto oderwani od swej rdzennej masy, 
zatracili oni swój język ojczysty i to zerwanie 

. .  spójni, łączącej Tatarów polskich z kulturą 
tinrską, powstrzymało ich dalszy rozrost jako 
narodu i Tatarzy polscy stali się jako wędro
wiec na rozd1'.ożu 16• 

Wielowielko·v11a historia Ta.tarów liteiwsiko-pol
s:ki:ch nieprzerwa·nie układa się pod znakiem 
owego „roz:droża" i lrnnie.czność stałego samo-
9kreśfa.nia wyboru i allmeptacji wartości, 

� na których rrriożma było1by o.przeć poczucie torż
samości narodowej. 

ŁAPJlCZ ......c UJr. w 1 945 r. W 1 974 r. ·olb!f'o
nt!ł p:ri<1,cę dio\klt1arislką. P.raciu,je w Ilnis;tyttiuic;Le F:iiJJoJ:oigit 
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niiJU. J€1s/t 1aU1tar�m wyldianej pnz1ez PW!N p1rla1cy 1plt, „Ter
mi'TVologia ge•O.r;ri:ifi!ccna w rwskiich g1w1a'r·ach Bi.aiostoc
<:ZJ,'.:l:mY na • t1e wscłwdmw�słowiań�kim" oc1aiz wtl·e!lu 1a1r
ty!k!ulaw. 
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Zygmunt Kosztyła 

, 

Z DZIEJOW 
ZAMKU 

TYKOCIŃSKI EGO 
W ostatnich latach wiele się mówiło i pi

sało o zamku w. Tykocinie, a właści:wie o jego 
ruinach, które j ak dotychczas straszą zwiedza
j ących · swym wyglc1dem. Podjęto wiięc pewne 
działania by nie dopuścić do dalszej dewasta
.cji  i stopni-0wo uporządkować ten. obiekt. W 

. uzgodnieniu z Wydziałem Kultury i Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków został . opracowany przez 
Muzeum Wojska w Białymstoku program tu
rystycznego zagospodarowania ruin zamku. Do 
)ego realizacji włącza się coraz aktywniej miej
scowe społeczeństwo, żołnierze oraz młodzież 
harcerska, któ7ej działania · rozpoczną się w 
ramach „Operacji - Zamek Tykociński" pod
jętej przez Białostocką Chorągiew ZHF im. 
Walerego Wróblewskiego. 

Początki Tykocina wiążą się niewątpliwie 
z mazowieckim grodem obronnym istniejącym 
w--XI-XIV w., położonym w odległości 3 km 
na południe od późniejszego miasta. W XIII 
i XIV w., toc�yły się na tych terenach walki 
między książętami litewskimi, ruskimi i mazo
wieckimi. W tym czasie gród ten uległ całko
wi temu zniszczel!ciu. Należy jednak stwierdzić, 
że pierwotne usytuowanie grodu z dala od rze
ki (3 km) na skraju łagodnych wzniesieA nad 
strugą spływającą do Narwi. nie miało pod 
względem wojskowym większego znaczema, 
gdyż nie było związane bezpośrednio · z zabez...
pieczeniem przeprawy przez rzekę Narew. 

Na północ od Narwi między Biebrzą, górną 
Swisłoczą i Niemnem występował obszar pu
sŻczy granicznej oddzielającej kresy Mazow-
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sza od Jaćwiiigów i Litwy. W ówczesnej sy
tuacji, z uwagi ria najazdy sąsiadów z północy, 
nie było celowe robienie w Tykocinie przepra
wy, zaś Narew jej zalewy i bagna stanowiły 
wystarczającą osłonę, co nie wymagało budo.
wy grodu obronnego nad Fzeką . 

Sytuacja zmieniła się radykalnie po zawar
ciu unii polsko-litewskiej w 1385 r:, która 
stworzyła podstawę do rozwinięcia na dużą 
skalę stosunków handlowych między Polską 
i Litwą. Powstał szlak handlowy z Wilna w 
kierunku Poznania i Krakowa, biegł on przez 
Grodno i Łomżę. Dla skrócenia tego szlaku, 
zorganizowano przeprawę przez Narew w Ty
kocinie. w celu zabezpieczenia tej przeprawy 
postanowiono wybudować gród drewniano
-zie:rrmy. Wystąpiła jednocześnie końiec;...zność 
zmiany płożenia topograficznego nowego gro
du, �tóry musiał znajdować się tuź przy prze
prawie. Został on usytuowany na kępie otoczo
nej zakolami Narwi. Budowę grodu zakończo
no jeszcze w XIV w. Pod jegó osłoną, !la prze
łomie XIV i XV w., na drugim (południo
wym) brzegu rzeki przy przeprawie, wyrosła 
osada w miejscu dzisiejszego Tykocina. 

Gród ten uległ n��bawem zniszczeniu, a w 
tym miejscu w pierwszej połowie XV w. roz
poczęto budowę zamku. W j ego sąsiedztwie 
(na innej kępie); po przeciwnej stronie drogi, 
został wybudowany kiasztor bernardynów, któ:
ry w- prźyszłośei będzie spełniał również rolę 
obronną. Zamek tykociński został w 1 52'.f r. 
spalony . przez żołnierzy radziwiłłowskich sta
cjonujących w Waniewie. · W  22 lata później , 



po wygaśnięciu rodu Gasztołdów, Tykocin samo, usytuowanie zamku na kępie (małej wy
przeszedł w ręce Zygmunta Augusta. Przystą.,.. spie) otoczonej zawsząd zakolami Narwi i bag
pił on ni.ezwlocznie do odbudowy i przebudo- nami. Murowany zamek otaczały drewniano
wy zamku. Przebudowa ta miała miejsce w -ziemne fortyfikacje o niebywałych rozmia
latach 1550---1582 i prowadzona była do 1571 rach. Jest to jedyny zamek bastionowy takiej 
r. pod kierunkiem inży:niera woj skowego i ar- wielkości_ na ziemiach etnicznie polskich. · Inne 
cfotekta królewskiego Joba (Hioba) Bretfusa. fortyfikacje bastionowe miały pówierzchnię 
Nadzorcą budowy zamku był Hetkules Jur- p rzynajmniej 4-krotnie mniejszą. Można bez 
czyński, który po śmien:i króla . Zygmunta zo- przesady stwierdzić, że Zygmunt August prze
stał superintendentem nowych budowli w Ty- kształcił- za1llek w Tykocinie w jedną z naj
kocinie. W tym czasie zamek tykociński nabrał większych twierdz w Polsce. Tu mieścił się 
pelllej war,tości z punktu widzenia wojskowe- główny arsenał Rzeczypospolitej , odgrywający 
go. Usytuowany był na ważnych szlakach ko- - szczególną rolę. 
munikacyjnych: drogi · królewskiej łączącej 
Warszawę z Litwą, traktu z Brześcia do Kró
lewca oraz szlaku \vodnego. Ponadto zam�k 
leż.ał . na p ograniczu Polski i Litwy i spełniał 
ist.otne funkcje jako · punkt obrony węzła ko
munikacyjnego i. miasta oraz arsenał umożli
wiający szybki przerzut artylerii i sprzętu bo
j owego w różnych kierunkach: północno-za-.. 
chodnim, północnym i północno;.wschodnim. 

Aby zamek mógł spełniać swoj e wielorakie 
funkcje, musiał posiadać odpowiednie warunki 
obronne, które w dużym stopniu zapewniało 

Dużym utrudnieniem dla Rzeczypospolitej by
ły znaczne odległości, dzielące teatr działań 
woj ennych (np. Inflanty) od 'baz zaopatrzenio
wych wojsk, jakimi były ziemie Korony. Ko
nieczny był transport materiałów · wojennych, 
przede wszystkim zaś ciężkiego sprzętu arty
leryjskiego przez rozległe obszary o 'rzadkiej 
sieci dróg, często nieprzejezdnych w okresie 
opadów. Stałą troską króla podczas walk o 
Inflanty, było zapewnienie be�piecznego i 
sprawnego transportu materiałów wojennych 
z Korony na Litwę i dalej na obszary objęte 

Hipotetyczny wygląd zamku tykocińskiego. Rysynek Henryka Wilka - wykonany na 
podstawie dokumentacji · opracowanej przez inż. arch. Wladysława Paszkowskiego. 
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działaniami woj ennymi. Na przykład w 1 579

r.  dostarczono z Tykocina do Wilna działa dro
gą wodną, spławiając je Narwią, Wisłą i Noga
tem do MalbQrka, a następnie Zalewem Wi
ślanym do Królewca, stąd �regołą i Dejmą do 
Zalewu Kurońskiego i dalej Niemnem do Kow
na i Wilią do Wilna. Tykocin dostarczał rów
nież uzbrojenia Stefanowi Batoremu w czasie 
wyprawy gdańskiej .  

Zamek spefoiał także ważną rolę w życiu 
miasta. Aby go wybudować założono cegielnię 
i wapiennice. Gromadzono materiał budowla
ny w postaci ogromnej ilości kamienia i pali 
drewnianych. Przeprowadzono na wielką ska
lę prace ziemne. Wszystkie te przedsięwzięcia 
wymagały dużej ilości ludzi w tym wykwali
fikowanych rzemieślników, były więc czynni
kiem miastotwórczym. 

W okresie najazdu szwedzkiego zamek tyko
ciński stanowiący wówczas nowoczesną twier
dzę bastionową, zamykającą dostęp na Podla
sie od północy, został w połowie października 
1655 r. podstępnie zajęty przez ks. Bogusława 
Radziwiłła. Zarówno Bogusław, jak i Janusz 
Radziwiłł, piastujący funkcję hetmana wiel
kiego litewskiego, zdawali sobie sprawę z ope
racyjnego znaczenia tej twierdzy dla najeź
dźcy, a jej opanowanie podnosiło ich 
nie wśród szwedzkich stronników. Po 
twierdzy B. Radziwiłł obsadził ją własnymi 
działami, oczekując przyjazdu ks. J�nusza 
dziwiłła. W połowie grudnia 1655 r. Janusz 
dziwiłł przybył z pozostałymi przy nim 
działami by z polecenia króla szwedzkiego 
rola X Gustawa czuwać nad Podlasiem, 
właśnie opuścił B. Radziwiłł. Jednak po 
tygodniach pobytu w Tykocinie (3 1 

1 655 r.) nagle · zmarł. W połowie stycznia 
r. król Ja'n Kazimierz wydał rozkaz 
jącemu na Podlasiu Pawłowi Sapieże 
cie walk z oddziałami zmarłego J. 
8 lutego wojska silpieżyńskie podeszły pod 
kocin i przystąpiły do oblegania tvderdzy 
miasta. W wyniku podjętej akcji 
wej część załogi garnizonu tykocińskiego 
szła na stronę Sapiehy, co pociągnęło za 
bą oddanie miasta w jego ręce. O losach 
ku i znajdującego się w nim skarbca 
łowskiego zadecydowała postawa załogi 
dającej się z regimentu pieszego typu .„.;„.„„.
kiego pod dowództwem płk Jana · Berka 
ga?) . oddanego bez reszty Radziwiłłom. 
wanie załogi do kapitulacji pozostało bez 
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powiedzi, a atak z braku artylerii piechoty 
nie rokował powodzenia. 

Król szwedzki zaniepokoj ony oblężeniem Ty
kocina wydał rozkaz obrony zamku za wszelką 
cenę. Z odsieczą wyruszył B. Radziwiłł pod
chodząc 26 lutego 1 656 r. pod Tykocin i roz
praszając po drodze niektóre chorągwie sapie
żyńskie. Z chwilą nadejścia odsieczy oddziały 
litewskie odstąpiły ,od dalszego oblegania 
zamku, uchylając się od walki z oddziałami 
B. Radziwiłła. Po uwolnieniu zamku od ob
lężenia B. Radziwiłł wycofał z niego regiment 
płk Berka wprowadzając do twierdzy przyby
łych z nim żołnierzy. 

W pierwszych dniach maja rozpoczął ponow
ne oblężenie Tykocina płk Samuel Oskierka 
ze swym pułkiem i pospolitym ruszeniem z 
okolicznych ziem. Oblegający przeprowadzili 
dwa szturmy. Nie udał się również atak prze
prowadzony drogą wodną przy pomocy stat
ków rzecznych. 1 0  lipca król szwedzki wy
słał B. Radziwiłła w raz z gen. Robertem Dou
glasem do Tykocina z odsieczą. I tym razem 
oblegający wycofali się nie przyjmując walki. 
14 lipca siły szwedzkie weszły do Tykocina. 
W końcu sierpnia Karol Gustaw wysłał pono-
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wnie B. Radziwiłła na Podlasie. Jednym z za
dań było zaopatrzenie załogi Tykocina. W po
łowie września B. Radziwiłł wraz z gen. Wal
deckiem przybył do twierdzy, skąd udał się 
następnie nad granicę pruską. 24 września 
1656 r. wyprawił B. Radziwiłł z Wizny do Ty
kocina płk Hansa Engla z 500 rajtarami
szwedzkimi, transportem zboża, bydła i pro
chu. W następnym dniu skierowano do twier
dzy nowego komendanta płk Dietricha Rosena 
z transportem amunicji by zastąpił odwołane
go z Tykocina dotychczasowego komendanta 
ppłk Dracka. W ten sposób zamek został do
brze zaopatrzony i przygotowany do długo
trwałej walki. 

Na początku stycznia 1657 r. hetman Paweł
Sapieha na czele większości _swych sił liczą
cych około 6 tysięcy ludzi rozpoczął oblężenie
Tykocina. W tym czasie załoga twierdzy liczy
ła około półtora tysiąca żołnierzy i składała 
się z rajtarii, piechoty fińskiej i radziwiłłow
skiej polskiego i cudzoziemskiego autoramentu 
oraz licznej artylerii z dużym zapasem prochu 
i amunicji.  

Wykorzystując długi pobyt w Tykocinie, u
mocnili Szwedzi zamek dodatkowymi fortyfi-

kacjami. Klasztor bernardynów na kępie i a
lumnat zostały otoczone wałem i palisadą. 
Spichlerz na lewym brzegu N arwii otrzymał 
oddzielny szaniec zewnętrzny, a sama „kamie
nica" dodatkowo palisadę i szańce na rogach. 
Stworzono w ten sposób jedno rozległe zało
żenie obronne wraz z rozbudowanym przed
mości-em na drugim (lewym) brzegu rzeki. 

Brak ciężkiej artylerii oblężniczej uniemożli
wiał wojskom hetmana Sapiehy prowadzenie 
regularnego oblężenia. Zdecydowano się więc 
na szturm. Przedtem j eszcze dwukrotnie zwra
cano się do' szwedzkiego-komendanta twierdzy 
płk Rosena i braci Lubienieckich reprezentu
jących wojska radziwiłłowskie do poddania 
zamku na warunkach honorowych. Po odrzu
ceniu tych propozycji  w nocy z 26 na 27 sty
cznia 1657 r. hetman Sapieha wydał rozkaz 
rozpoczęcia o świcie generalnego szturmu. By 
zachęcić atakujących do walki obiecał hetman 
oddanie im wszystkich skarbów znajdujących 
się w zamku. Atak ułatwiło zamarznięcie rzeki 
oraz bagien stanowiących ważny element o
brony. Szturm rozpoczęto o świcie (około 
godz. 6.30) 27 stycznia. Hasłem do j ego rozpo
częcia był wystrzał armatni. Natarcie · skiero
wano na trzy wysunięte obiekty zespołu obron
nego: alµmnat, klasztor i spichlerz. Najwcześ
niej uderzył na alumnat płk Kossakowski wio
dąc ze sobą 600 żołnierzy piechoty wspartych 
pospolitym ruszeniem. Klasztor szturmował 
ppłk Giedrojć z pułkiem spieszonych drago
nów oraz z ochotnikami spośród pospolitego 
ruszenia. Największe siły atakowały spichlerz 
będący naj bardziej ufortyfikowanym obiektem 
na lewym brzegu rzeki. W pierwszym rzucie 
atakowała piechota płk Wojno-Jasienieckiego 

komendanta zamku brzeskiego. W drugim 
rzucie nacierała spieszona jazda trzech puł
ków

·
. Całością sił (ponad 2 OOO żołnierzy) ata

kujqcych spichlerz dowodził osobiście _
hetman 

Sapieha. Od strony południowo-zachodniej 
blokowały twierdzę „stojąc na lodzie" . pułki 
ks. Michała K. Radziwiłła (walczącego po stro
nie polskiej) i Michała Obuchowicza. Dwa na
stępne pułki zamykały trakt prowadzący z 
zamku na północ. Mimo gwałtownego ognia 
artyleryjskiego i zaciekłej obrony, po cało
dziennej krwawej walce zdobyty został alum
nat. Wkrótce potem zdobyto klasztor. Stawia
jące opór załogi klasztoru i alumnatu zostały 
wycięte. Zaraz po zdobyciu klasztoru ppłk Gie
drojć uderzył na umieszczoną w kurtynie bra
mę prowadzącą do zamku. Wsparł go skutecz-
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nie płk Kossakowski uderzeniem na sąsiedni 
bastion. W pierwszej kolejności zdobyto kur
tynę i bramę, a następnie padł południowo
-vvschodni bas�ion, zdobyte armaty natychmiast 
skierowano na zamek. W tym czasie trwały 
walki w pozostałych bastionach. W jednym z 
nich wysadził · się w powietrze dowódca regi
mentu piechoty fińskiej . Reszta załogi z ko
mendantem twierdzy na czele zamknęła się w 
murach zamku, rażąc ogniem nacierające od
działy. Mimo strat w zabitych i rannych szturm 
zamku („samej kamienicy") prowadzony był z 

coraz większą gwałtownością. Po włamaniu się 
polskich wojsk na dziedziniec zamkowy Szwe
dzi zdecydowali się na kapitulację. Było już 
j ednak za późno. Rozwścieczeni żołnierze, mi
mo perswazji hetmana Sapiehy, nie wstrzy
mali ataku, który całkowicie załamał opór 
przeciwnika. Szturm zakończył się między go
dziną dziewiątą a dziesiątą. Sporą część załogi 
wziętej do niewoli wycięto, pozostawiając przy 
życiu około 500 j eńców. Stracony został ko
mendant szwedzki płk Rosen oraz drugi ko
merndant . (z ramienia B. Radziwiłła) Mikołaj 
Lubieniecki i j ego brat Aleksander. Ogółem 
zginęło około tysiąca obrońców. Już po zdoby
ciu zamku zaczęły wybuchać założone w nim · 
przez Szwedów miny. Pierwsza z nich wy
buchła od strony miasta, rozwalając część mu
rów, które przywaliły niektórych żołnierzy. 
Wybuchy drugiej i trzeciej miny nie spowodo
wały dalszych strat w ludziach, uszkodziły na
tomiast część zamku. 

Straty własne były znaczne szczególnte w 

rannych. Wszyscy biorący udział w szturmie 
oficerowie piechoty i ·  dragon,ii w stopniu kapi
tana zostali ranni. Płk W�jno-Jasieniecki otrzy
mał postrzał w tv1arz, ppłk Giedrojć został 
dwukrotnie postrzelony w nógę. Ośmiu ofice
rów poległo w walce. O wiele . większe straty 
ponieśli szeregowi żołnierze .  Jednak zdobycie 
twierdzy tykocińskiej przez wojska, wierne Ja
nowi Kazimierzowi przywróciło bezpośrednią 

· łączność Korony z Litwą.
Prawie 50 lat później 1 listopada 1 705 r. 

na zamku tykocińskim został ustanowiony 
przez króla Augusta II Order „Orła Białego". ·  
Jest to pierwsze polskie odznaczenie. Najstar
szy i najwyższy rarigą order polski (do 1939 r.) .  
Dla Tykocina j est to fakt o wielkim znaczeniu. 

W początkach XVIII w. Szwedzi ponownie 
opanowali Tykocin (1703 r.) i po raz drugi za
j ęli się� fortyfikowaniem tej miejscowości. Za
planowali i częściowo wykonali cały zespół
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fortyfikacji. Podstawę tego systemu stanowiły 
umocnienia i szańce alumnatu, umocnienia 
klasztoru bernardynów (na kępie) i wreszcie 
samego zamku. U dokumentowanie tego . znaj
dujemy w korespondencji szwedzkiego komen
danta zamku do Karola XII z 1 708 r. Przed
stawił on projekt modernizacji twierdzy -
szczególnie powiększenia bastionów. Wobec 
trudności w wysunięciu narożników bastionów 
na bagna Szwedzi znaleźli zręczne rozwiązanie. 
Polegało ono na przebudowie bastionów w tzw. 
„j askółczy ogon". Powodowało to znaczne po-' 
większenie bastionów, bez nadmiernego wysu
nięcia w bagna trudnych do posadowienia na
rożników. Zaproj ektowano również budowę re
welinu w celu wzmocnienia kurtyny i osłonię-

. c)a linii komunikacyjnych. Zamek tykociński 
utrzymał charakter twierdzy co najmniej do 
lat 30-tych XVIII w„ odgrywając j eszcze waż
ną rolę w czasie wojny północnej . 

Vv XVIII w. Tykocin traci jednak swą funk
cję twierdzy. Zamek z dawnej warowni stał 
się rezydencją nowych właścicieli - Branic
kich. Przebudowa miasta w czasach Jana Kle
mensa Branickiego likwiduj e resztki fortyfi
kacji w rejonie rynku. Stopniowo też, wskutek 
braku konserwacji,  popada w ruinę zamek, aż 
w końcu zostaje przez J. K. Branickiego czę
ściowo rozebrany na materiał budowl any na .

„fundację księży misj onarzy". Inwentarz z 
1 771  ir. mów1i już o zamku, ,że jest to tylko ru
dera i znaki dawnej wspaniałości i pamiątka 
dobrej obrony. Pełne�o z'ni!szcz,enia zamku do
konali Niemcy w okresie I wojny światowej , 
wysadzając fundamenty i wywożąc cegłę i 
kamień na budowę drogi, przy budowie, któ
rej zniszczone zostały częściowo także i umoc

. 
nienia ziemne: dwa bastiony i kurtyna. 

Dzieje zamku, wskazują na j ego rrierozer" � 
vvalny związek z powstaniem i rozwojem mia� 
sta. Wiele wspaniałych okresó.w przeżywał Ty
k0<;:ii;i przy boku i .pod osłoną za:rpku. Wiele 

_ ważnych decyzji zapadło w j ego murach. Był 
to polski zamek i świadczył o polskości tych 
ziem. 

Zygmunt Kosztyła, ur. w 1929 r.  ··Studia wyższe hi
storyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. 
Tam też obronił w 1972 r. dysertację doktorską na 
temat przebiegu kampanii wrześniowej na Biało
stocczyźnie. Od 1968 r. pracuje w Muzeum Wojska 
w Białymstoku na stanowisku dyrektora. Jest auto
rem wielu artykułów i opracowań P,Opularno-nauko
wych dotyczących dziejów wojskowości w regionie. 
Jego książka p.t. „Wrzesień 1939 r. na Białostocczy
źnie" doczekała się dwóch wydań (Białystok 1967, 
BTN oraz Warszawa 1976, OBN). 



Irena Grochowska 

za• 
KALWIRSKI 
w · SIDRZE 
NA POCZATKU XVIII w

· '

Jednota Ewangelicko-Reformowana na Lit 
wie w XVI w. dzieliła się na sześć dystryktów: 
wileński, . żmudzki, zawilejski, podlaski, nowo
gródzki i ruski (białoruski) zaś wyznawcy 
kalwinizmu rekrutowali się przede wszystkim 
z kręgów szlacheckich i chłopskich. Część � 
nich zamieszkiwała także w miastach, aczkol
wiek np. w Wilnie i Kownie mieszczanie po
chodzenia niemieckiego byli głównie luterana
mi. Zbory opierały się na dobrych podstawach 
organizacyjnych i materialnych, zebezpieczo
nych przez zapisy wieczyste zamożnej szlachty. 
Najlepiej funkcjonowały tam, gdzie zało�ono je 
od podstaw na terenach słabo schrystianizowa
nych. W drugiej połowie XVII w. liczba zbo
rów gwałtownie zmalała, stanowiło to efekt 
wyniszczających kraj wojen kozackich, mos
kiewskich i szwedzkich. Na Litwie było wów
czas 38 zborów kalwińskich, w Małopolsce 13,
w Wielkopolsce 9. Funkcjonowały w wielu 
małych miastach prywatnych, właścicielami 
których byli kalwini. Poza Sidrą istniały m.in. 
w Węgrowie, Serejach, Zabłudowie. 

Sidra, należąca wówczas do powiatu gro
dzieńskiego, województwa trockiego, była mia
stem prywatnym. Na początku XVIII w. Sidra 
wraz z dobrami sidrzańskimi zn3.lazła się w 
posiadaniu Szczuków. Stanisław Antoni Szczu
ka, podkanclerzy litewski, uzyskał ją dla żony 
w drodze sukcesji rodzinnej .  

Objęcie Sidry przez Szczukę spowodowało 
uzasadnione zaniepokojenie kalwinów. Dotych
czasowi właściciele byli protektorami zboru. 
Nowy - gorliwy katolik, jak . słusznie prze
widywano, dążył do wzmocnienia roli kościoła 
katolickiego w Sidrze. Obawiano się wręcz, że 

Kamień upamiętniający miejsce, w którym znajdo
wał się zbór. 

Fot. LeszeJt Postolowicz 

dotychczasowy zbór zostanie przekształcony w 
świątynię katolicką. Zachowały się źródła 
świadczące o próbach u�yskania przez kalwi
nów poparcia króla pruskiego, który ich zda
niem, mógł uzyskać u Szczuki protekcję dla 
spraw tutejszego zboru. 

W 1701 r. Jerzy Rekuć, kaznodzieja przy 
zborze polskim w Królewcu, zwracał się lis
townie do Jabłońskiego, seniora zborów braci 
czeskich w Wielkopolsce, kaznodziei nadwor
nego króla pruskiego o interwencję w sprawie 
zboru w Sidrze. W liście swym pisał: .„Doszła 
mię też z Litwy naszej · wiadomość, iż I.Pan 
Szczuka, podkanclerzy Wielkiego Księstwa Li-

. tewskiego zbór nasz będący w majętności jego 
· Sid1'ze nieodmiennie (w swoim mianowicie
koncepcie) umyślił na bałwochwalnię obrócić
i co Bogu poświęcone, Idol is dedykować. Jesz
cze · się wstrzymał dla staruszka, sługi Bożego
(właśnie jakby więcej dbał o ludzi, niż o Boga),
którym jest tam. Im. Ksiądz Ranizowski, a te?t
tak stary, że już więcej i p1'acować nie może.
W dalszym ciągu listu obrazowo pisał o ów
czesnym właścicielu . Sidry „. Wiadomo wszy
stkim, że ta Szczuka (szczupak - I.G.), często
pływa w jeziorach k'ł'óla naszego (pruskiego -
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LG.) i tam obficie żeruje. Jedno słówko krói<_�:.
wskie przy pomocy Bożej takiej zawziętości 
wstręt uczyniłoby. Łaskę królewską on <Sobie 
wysoko szacu,je;1 

· Przypuszczać można, że ewentualna inter
wencja króla pruskiego przyniosła zamierzony 
przez kalwinów skutek. Wiadomo, że już w 
1703 r. Szczuka postanowił wybudować w Si
drze kościół. Początkowo została wybudowana 
w mieście drew.niana kaplica, kryta gontem. 
Przed jej wybudowaniem- nabożeństwa odpra
wiano w zamku sidrzaii.skim. Po raz pierwszy 
w nowej . kaplicy odprawiono nabożeństwo 14 
czerwca 1705 r. Pisano, że odbyło się „. przy 
frekwencji pospólstwa niemałej i niektórych 
ichmościów urzędników powiatu grodzieńskiego 
pooliższych .. 2 Zaznaczono, że. przy okazji miała 
miejsce po raz pierwszy, od założenia Sidry, 
procesja. W tym samym roku wybudowano 
plebanię oraz przystąpiono do wznoszenia mu
rowanego kościoła. Projektantem kościoła w 
Sidrze był znany architekt warszawski włos
kiego pocho�dzenia Józef Pjola. Śmierć Szczuki 
(w 1710 r.) przerwała budowę kościoła .. Przy
puszcza że na paczą tku XVIII w poza 
fundamentami, wzniesiono prawdopodobnie mu
ry korpusu główrtego wraz ze sklepieniem. Bu
dowę zakończono w 1 783 r; realizując wyrażone 
w testamencie życzenie Eustachego Potockiego; 
starosty tłumackiego (zmarł w 1768 r.). 

· Po raz drugi kalwini zabiegali o interwencję
króla pruskiego w sprawie zboru. w 1708 _ _  r. 
Minister zboru w Węgrowie G. Dyakiewicz 
zwracał się wówczas także do wspomnianego 
j uż Jabłońskiego, kaznodziei nadwornego króla 
pruskiego z prośbą o wstawiennictwo królew
skie u Szczuki w celu uzyskania konfirmacji 
praw kalwinów w Sidrze. Chodziło przede 
wszystkim o zabezpieczenie majątkowych pod
staw egzystencji zboru. Na pierwnotne uposa
żenie zboru w Sidrze składały dwie wsie 
osiadłe z gruntami, plebanią i poddanymi. 
Krzysztof Sędziwoj Potocki jeden z poprze
dnich· właścicieli, dążąc do ulżenia księdzu w 
pracy gospodarskiej , przyznał zborowi gotową 
prowizję i ordynarię ze dworu. Jego sukceso
rzy podtrzymywali tradycję. Z chwilą śmierci 
księdza Ranizowskigo Szczuka wstrzymał wy
płacanie świadzceń. G. Dyakiewicz skarżył się 
że zabroniono również ... int1·odukcyi do ple
banii ministra, a także, iż . „  ostatek ogrodów 
domowych mieszczanom sidrzańskim, za pobud
ką plebana jednego rozdali, chcąc pono tym 

. sposobem repeHere naszych. Aleć przecie kaz
nodzieja nasz się tam trzyma na gospodzie i 
domu Bożego jeszcze się nie ważą tykać 3• J. 
ŁukaszewiCz, autor dzieła pośv.dęconego dzie
j om kościoła helweckiego na Litwie uważa, że 

, dalszy swój byt zbór sidrzański zawdzięczał 
protekcji króla pruskiego, a także niespodzie
wanej śmierci Szczuki. Źródła kalwińskie · z 
1715 r. świadczą, że zbór w Sidrze funkcjono
wał wówczas bez zakłóceń. Wdowę po Szczuce 
określano w nim jako apostatkę (wywodziła się 
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z kalwińskiej rodziny). Działalność zb9ru w 
Sidrze trwała przez cały XVIII w„ a w 1800 r. 
rezydował w nim jeszcze superintendent koś
cioła ewangelicko-reformowanego, któremu 
podlegały zbory w Serejach . i Zabłudowie. 

Powyższe opinie, zaczerpnięte ze źródeł kal
wińskich, częściowo potwierdzają odnalezione 
wzmianki w korespondencji dworskiej Szczu
ków. Brak jest jednak potwierdzenia roli króla 
pruskiego w ocaleniu zboru, co oczywiście nie 
wyklucza interwencji pruskiej w tej sprawie. 
Oceniając stosunek Szczuki do istniejącego w 
jego �dobrach zboru kalwińskiego , należy pa
miętać, iż był to okres głębokiej kontrrefor
macji. Szereg największych miast w Polsce, w 
których żywioł ewangelicki był zbyt słaby, nie 
posiadało zborów. Np. w XVI w. w Warszawie 
nie poWiodły się próby budowy zboru a miesz
czanie warszawscy wyznania ewangelickiego 
korzystali z odlegego o 90 km zborit kalwiń
skiego w Węgrowie. Bez wątpienia ogranicze
nie wpływów kalwinizmu w Sidrze leżało w 
intencji Szczuki. Walkę z kalwinizem usiło
wał j ednak rozgrywać taktycznie, zalecając 
swym ząrządcom działanie rozważne i strofu
jąc za zbyt rygorystyczne poczynania. M.in. 
stwierdzał, „. de rigoribus przeciwko kalwiniz
mowi expedit super.sedere.„ uśmierzy się to sa
mowo1nym sposobem. Utrzymywał przyjazne 
kontakty z protektorem spraw zboru sidrzań
skiego, Piotrem Kępińskim, cześnikiem gro
dzieńskim. To właśnie P. Kępiński, na prośbę 
seniorów kalwińskich we wrześni1.l 17-05 r„ w 
okresie osadzenia w zborze nowego kapłana, 
pertraktował ze Szczuką o utrzymanie dawnej 
prowizji, co z przekąsem kwitował M. Skrodz
ki, plenipotent podkanclerzego .„ czego żal się 
Boże. Ma dość miejsca y gruntów, sufficit laski 
WMM Pana, że to mają.' Wspomniany cześnik 
grodzieński zmarł w 1708 r„ pochowano go w 
zborze kalwińskim w Sidrze. Nowy kapłan zbo
ru, osadzony tu po śmierci Ranizowskiego, na
zywał się Ryndwit, piastował godność kanonika, 
cieszył się dużym poparciem miejscowych kal
winów. Troska o dobre stosunki z mieszczana
mi sidrzańskimi nakazywała więc także tak..: 
tyczne działanie. Podobnie wcielano w życie na 
terenie dóbr postanowienia mające na celu 
wzmocnienie roli kościoła katolickiego. Zalecano 
ostroime i stopniowe informowanie p oddanych o 
obciążeniu ich daniną zbożową na rzecz · ple
banii, gdyż jak stwierdzono . „ Imperiose zaś 
począwszy z niemi mogliby i w kościele nie 
bywać, bo jest lud z dawna zatwiardzialy na 
su.mienjach i dopiero poczęli się spowiadać, 
śiuby brać w sidrzańskiej kaplicy z zapowie
dziami.6 Obsługą kaplicy zajęli się franciszka
nie grodzieńscy. Na uwagę zasługuje fakt, że 
za czasów Szczuki odprawiał w niej także na-
bożeństwa pop z Siderki. Oprócz ludności 
miejscowej bywały w Iiiej także wojska mos
kiewskie (pamiętajmy, że był to okres wielkiej 
wojny północnej), gdyż zawieszono w kaplicy 
obraz ruski Najświętszej Panny popa z Si'
deilki.7 



Irena Grochowska, ur. w L936 r., studia wyższe his
toryczne ukończyła na Uniwersytecie im. M. Curie
-Skłodowskiej w Lublinie w 1956 r. Pracuje w Ar
chiwum Państwowym w Białymstoku. Jest autorką 
wielu artykułów dot.yczących problematyki źródeł ar
chiwalnych oraz historii regionu publikowanych w 
wydawnictwach BTN oraz „Roczniku Białostockim". 

Stanisław Janucki 

Przypisy 

1) J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania hel
weckiego w Litwie. t. II, Poznań 1843, s. 67. 

2 Archiwum Główne Akt Dawnych, (AGAD), Ar„ 
chiwum Prywatne Potockich (APP), 163 a, t. 38, s. 416. 

3) J. Łukaszewicz, op. cit. s. 68.
4) AGAD, op. cit. t. 32, s. 643.
5) Tamże, Archiwum Prywatne Radziwiłłów 

(APR uzupełn.), 31 a, nlb. 
6) Tamże, APP, 163a, t. 38, s. 482. 
7) Tamże, op. cit. s. 481.

ALFONS ERDMilN 

( łSS6 • 1943) 
Alfons Erdman, jeden z wybitniejszych 

przedstawicieli ruchu ludowego, wieloletni par
lamentarzysta i niewątpliwie zdolny · inicjator 
wielu przedsięwzięć gospodarczych i organiza
cyjnych białostockiej wsi, urodził się 4 lute
go 1886 roku w Warszawie. 

W rodzinnym domu, jak często opowiadał 
swoim współpracownikom z bielskiego magi
stratu, panowały przekonania patriotyczne i 
demokratyczne.1 W związku z ziemiańskim w 
przeszłości rodowodem, uznawano za koniecz
ne nie zrywać ze wsią, a zwłaszcza z jej orga
n\zacjami społeczno-gospodarczymi. 

Gimnazjum ukończył w Warszawie. Tam też 
ukończył studia ekonomiczne. Następnie stu
diował filologię germańską w Zurychu w 
Szwajcarii. Po jej ukończeniu wrócił do kraju 
i rozpoczął pracę jako kierownik szkoły w So-

. kołówku. Tam zetknął się bezpośrednio z pro
blemami wsi, został działaczem Towarzystwa 
Kółek Rolniczych im. St. Staszica, a później 
członkiem jego Rady Głównej . 

Odnotujmy, że wspomniane staszicowskie 
Kółka Rolnicze 'I),ie kryły swego plebejskiego 
i radykalnego charakteru. Narażone więc były 
na ostre ataki ze strony środowisk obszarni
czych i klerykalnych. Oficjalnie zarzucano ich 
działaczom, a zwłaszcza Radzie Głównej , rze
kome rozbija'nie jedności narodowej i jedności 
wsi, którą to jedność miało zapewnić opano
wane przez ziemiaństwo Centralne Towarzy
stwo Rolnicze. 

Prasa Stronnictwa Narodowej Demokracji 

niesłusznie pomawiała TKR o systematyczne 
uzależnianie się od Żydów a nawet uleganie 
hasłom walki klasowej , przy jednoczesnym 
zaniedbywaniu ekonomicznych interesów pol
skiej wsi. 

W tej sytuacji członkowie Rady Głównej 
TKR, a w jej . składzie i A. Erdman podjęli
ogromny wysiłek organizacyjny i agitacyjny 
bezpośrednio we wsiach. Młódy A. Erdman · 
odwiedza woj . kieleckie - okolice Pińczowa i 
zachodnie obszary Podlasia. Szybki rozwój tej 
organizacji świadczył, że zaspokaja ona ocze
kiwania i potrzeby ówczesnej biedniejszej czę
ści polskiej wsi. 

Niestety, nie dysponujemy żadnym obszer
niejszym materiałem, który pozwalałby prze
śledzić' rolę jaką w TKR · odegrał przyszły po
seł i senator Rzeczypospolitej - A. :Erdman. Nie 
wia'domo dokładnie, kiedy i w jakich okolicz
nościach związał się on z ruchem ludowym. 
Prawdopodobnie nastąpiło to w 1915  r. ,  kiedy 
to do świeżo utworzonego Polskiego Stronnic
twa Ludowego „Wyzwolenie" wstępuje wraz 
ze Stronnictwem Ludowym zorganizowanym 
kilka miesięcy wcześniej przez działaczy „Za
rania". Ponadto jest on aktywnym członkiem 
Polskiej Organizacji Wojskowej , a nawet ści
śle współpracuje z powstałą w kwietniu 1917  
r .  tajną Organizacją „A". Jak utrzymuje An
drzej Garlicki tworzyła ta organizacja rodzaj 
konwentu składającego się z przywódców le
wicowych stronnictw politycznych i była o
środkiem dyspozycji  politycznej i organizacyj
nej obozu Piłsudskiego. W okresie kryzysu 
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przysięgowego legionów (lipiec 1917 r.) A. 
Erdman został przez Niemców aresztowany 
za przynależność ·  do Pomocniczego Komitetu 
Woj ennego i _osadzony w Mińsku Mazowi�c
kim a następnie w Szczypiornie. W obozie 
prowadził dla chętnych kurs języka niemiec
kiego. 

Po uwolnieniu z obozu w listopadzie 1918 
r. A. Erdman wraca do Warszawy, odnawia
więzy organizacyjne z PSL „Wyzwolenie", a 
także angażuje się czynnie w prace organiza
cyjne spółdzielczości rolniczo-handlowej. Z do
bywa szybko popularność w terenie i dzięki 
temu zostaje wybrany . 26 stycznia 1919 r. na 
posła do Sejmu Ustawodawczego w okręgu wy
borczym nr 22, . obejmującym ·. powiaty . sando
mieFski, stopnicki i pińczowski. Praca w Sej
mie p:terwszej · kadeńcji pochłania ·go calkowi
cie: Był członkiem komisji admi:nistracyjnej i 
jednocześnie komisji spraw zagranicznych. Po
nadto sprawował funkcję członka zarządu Klu-
bu Poselskiego PSL „Wyzwolenie". 

· 

Po otwarćiu Sej:rnu pierwszej kadencji ist
niały dwa kluby posłów ludowych, to jest Pol
skiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie" 
i Polskiego Stronńictwa Ludowego „Piast".
Ale ambicje do koordynowania . · wysiłków i 
zamierzeń wszystkich ludowców w Sejmie 

I przejawiał tylko f>SL „Piast". Po licznych roz...: 
mowach i konsultacjach udało się przywód
com „Piasta" nakłonienie posłów z „Wyzwo
lenia" do powołania 9 /  października 1 9 1 9  r. 
jednego wspólnego klubu dla obu stronnictw. 
Nadano mu nazwę: Klub Polskiego Stronnic
twa Ludowego. Li<;�zył on ogółem 109 posłów. 
Jednak nowy klub okazał · się j eszcze j edną 
efemerydą. Już w grudniu tegoż roku. rozpadł 
się, a -do ,,Piasta" przystąpiła duża rozłamowa 
grupa z „Wyzwolenia". W tej właśnie grupie 
p osłów-rozłamowców znalazł się Alfons Erd
man. W następnej kadencji poselskiej był wi
ceprezesem Komisji  Administracji. Ale też był 
w dalszym ciągu członkiem Komisji Spraw 
Zai:;eranicznych i ponadto Komisji Oświatowej. 

W PSL „Piast" awansował na członka Rady 
Naczelnej i pozostawał nim aż do VII Kon-

. gresu „Piasta'' w 1930 r. Kierował też sekre
tariatem klubu poselskiego tegoż stronnictwa 
i znajdował jeszcze czas na liczne wyjazdy w 
teren, gdzie obsługiwał modne wówczas wiece 
i zjazdy w powiatowych i gminnych organiza:
cjach. 

. W Sejmie intereśqwał się szczególnie spra.,. 
wami samorządu terytorialnego i ustawodaw.,. 
stwem wyborczym. Do projektów odpowied
nich ustaw wnosił liczne poprawki, co powo
dowało iż współcześni uważali często Erdmana 
za ich współautora. Podczas ponad dwuletniej 
dyskusji nad projektem ustawy o samorządzie 
w Komisji Sejmowej reprezentował ·stanowi
sko PSL „Piasta�'. Był oficjalnym · j ego 
rzecznikiem w licznych . dyskusjach i negacj a-
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cjach między klubami parlamentarnymi i. 
stronnictwami politycznymi w sprawie zasad 
ustroj owych samorządu terytorialnego w Pol
sce. Udzielał w tej sprawie wywiadów; \vy
głaszał przemówienia. Był też przekonany, że 
samorząd terytorialny j est najlepszym środ
kiem ·w realizacji  programu edukacji politycz
nej chłopa i j ego awansu do· roli współgospo
darza kraju. Słusznie w samorządzie widział 
instrument, który może wpłynąć na ukształto
wanie się nowych działaczy wiejskich, którzy 
wyzwolą aktywność całej wsi i powiększą ka
drę zorganizowanego ruchu ludowego. Doce
niał również wpływ samorządu na wyniki go
spodarowania całej gminy i poszczególnych go
spodarstw. Dobre, bowiem rezultaty i wzoro
we metody pracy członka rady grn:imnej,  kół
ka rolniczego czy wójta bardziej skłaniają 
chłopa · do pracy politycznej, · niż najlepszy 
program stronnictwa, najlepsze przemówienie. 
Opowiadał się za gminą zbiorową w odróżnie.:. 
niu od przedstawicieli Klubu PSL . „Wyzwo
lenie", którzy usiłowali .Przeforsować gminę 

· jednostkową ograniczoną do terenu jednej
wsL 

· · 

Swój stosunek do stopnia demokratyzacji 
ustawy o samorządzie terytorialnym A. Erd , 
man ujawnił udzielając obszernego wywiadu 
tygodnikowi „Samorząd", który został opubli
kowany 8 Jutego 1925 r. Pytania dotyczyły w 
zasadzie trzech problemów, ale decydujących 
o charakterze przyszłej ustawy to jest jed
nolitości zakresu komp etencji samorządu na 
całym 9bszarze kraju, zasad prawa wyborcze
go i zakresu oraz możliwości integracji czyn
nika administracyjnego w działalności samó
rządu. 

A. Erdman, podobnie jak i j ego kolega ze 
Związku Ludowo-Narodowego Julian Z danow.,. 
ski, wypowiadał się za utrzymaniem ograniczo
nych kompeJencji samorządu na ziemiach 
wschodnich, uznawał konieczność istnienia 
nadzoru władzy państwowej , starostów i wój
tów nad samorządem wybranym na podsta
wie pluralnego prawa wyborczego .. Jego zda
nh:!m prawo wyborcze powinno dawafr dodat
kowy głos wszystkim tym obywatelom, któ

. rzy opłacają jakikolwiek p odatek. Za swe wy-
powiedzi na temat ograniczenia kompetencji 
jak i udziału mniejszości narodowych w samo
rządzie był słusznie krytykowany przez przed
stawicieli ldqbów lewicowych oraz białorus
kiego, ukraińskiego>i tzw. Koła Żydowskiego. 

Niemniej wydaj e  się', iż szczerze pragnął 
rozwoju idei samorządności w naszym społe- -
czeństwie. 12 czerwca 1927 r. pisał: Wybory po
winne być przeprowadzone pod hasłem uzdro
wienia naszej gospodarki samorządowej. Ludzi 
powinno się wybierać nie pod kątem politycz
nym lecz pod kątem ich wartości moralne{ oraz 
ich przygotowania do kierowania. życiem samo
rządowym. ·· Ponadlto srtwierdzenie, Żie owym 
cenzusem wyborczym ma być jakikolwiek o-



płacany podatek, a następnie rezygnacja w 
dyskusjach nad projektem ordynacji wybor
czej świadczyły, że A. Erdman skłonny był 
akceptować bardziej demokratyczne rozwią
zania niż Wincenty Witos, i reszta kierownic-

. twa „Piasta". Odnosiło się to głównie do spra
wy nadania równych praw wyborczych ludno
ści kresów, proporcjonalnego głosowania na 
zgłoszone list'y oraz wyboru wójta i ławników 
spoza członków rady. Trudno .dziś z całą pew
nością stwierdzić czy ta ustępliwość wobec 
oponentów i skłonność do uwzględniarnia de
mokratycznych rozwiązań wynikała z jego 
przekonań politycznych czy raczej była zwy
kłym posunię�iem taktycznym. Zamach majo
wy J. Piłsudskiego postawił PSL „Piast" w 
dość trudnej sytuacji. Kurczyły się wpływy 
Stronnictwa na wsi, wiele kół rozpadło się 
głównie z powodów naciskó-w administracji 
państwowej . Zachowanie więc \X/pływów w sa
morządzie gmin:nym i powiatowym dawało 
Stronnictwu szansę na odbudowę dotychczaso
wego stanu posiadania na wsi. Za tym ostat
nim wnioskiem wyf.}aje się przemawiać fakt, 
że j eszcze 16 lutego 1927 r. A. Erdman prote
stował razem z W. Kiernikiem przechvko znie
sieniu wyborów kurialnych w Małopolsce jalro 
„z byt rady kalriych". 

Jesienią ' 1926 r. A. Erdman przeniósł się na 
stałe do majątku swego teścia w Krupicach 
koło . Siemiatycz w powiecie bielsko-podlaskim. 
Niebawem został wybrany na członka Sejmiku 
Powiatowego i jego Wydziału Powiatowego w 
Bielsku Podlaskim. Ponadto uczestniczył w 
pracach wielu instytucji szczebla wojewódz
kiego. 23 lipca 1929 r. został członkiem Za
rządu Okręgu Kółek Rolniczych w Białym
stoku. Na terenie powiatu bielsko-podlaskiego 
przyczynił się do ich uaktywnienia, a w okre-

. sie kryzysu do zorganizowania interwencyjne
go skupu zboża i rozpoczęcia budowy powia-
towego elewatora. 

· 

Slady działalności społecznej A. Erdmana 
odnajdujemy również w wiejskiej spółdziel
czości rolniczo-handlowej , kasach „Stefczyka" 
i organizacjach rolniczych typu specjalistycz
nego. Nie. odmawia swego udziału również w 
pracach Powiatowego Komitetu do Spraw Bez;.. 
robocia w Bielsku Podlaskim. 

Działalność w organizacjach · społeczno..:.go
spodarczych' województwa białostockiego zjed
nywała mu miejscowe społeczeństwo w mieś
cie i na wsi, budziła zaufanie, a 111ade wszy
stko stwarzała dodatkową płaszczyznę poli-

. tycznego oddziaływania. A. Erdman skwapli'." 
wie to wykprzystywał, chociaż nie unikał w 
dalszym ciągu takich form jak wiec, rozmowa 
indywidualna, zebranie wiejskie, itp. Potrafił 
dobierać sobie współpracowników. 

Trzeba zaznaczyć, że po zamachu majowym 
1926 r. w działalności PSL „Piast" nastąpiło 
załamanie organizacyjne n'l całym właściwie 

tak zwanym obszarze centralnym, do którego 
zaliczano również województwo białostockie. 
Jeśli A. Erdmanowi udało się w wyborach 
1928 r. uzyskać mandat senatorski, to tylko 
dzięki j ego zaletom osobistym, popularności i 
przede wszystkim sojuszowi „Piasta" z Cha
decją. 

Szerszą· działalność na obszarze województw 
centralnych ,,Piast" podjął dopiero w 1929 r. 
W województwie białostockim . rola animato
rów struktury organizacyjnej stronnictw przy
padła głównie senatorowi A. Erdmanowi i po
słowi Dominikowi Łosiowi. Senator A. Erd
man obsługiwał wiece przede wszystkim na 
terenie powiatu bielskiego i przyległych do 
niego gmin ·powiatów wysoko-mazowieckiego 
i w mniejszym stopniu białostockiego i sokól
skiego. Do połowy 1930 r. w powiecie bielsko
-podlaskim powstały 33 nowe koła i sekreta
riat powiatowy z siedzibą w Brańsku. Kiero
wnikiem jego został ·Józef Pietrzak. 

. We wszystkich jednak wystąpieniach 
blicznych senatora A. Erdmana, począwszy od 
20 mareą 1927 r. do końca 1930  r., przeja
wia się skłonność do zaakceptowania rządów 
pomajowych w Polsce. Oto 2 0  marca 1927 r. 
przemawiając na wiecu w Siemiatyczach 

. stwierdza, że przełom majowy przyniósł po
prawę sytuacji w państwie co j est wyłączną 
zasługą J. Piłsudskiego. Podobnie .6 listopada 
tegoż roku na zjeździe delegatów zarządów po
wiatowych w Białymstoku podczas omawiania 
sprawy odejścia senatora J. Bojki z PSL 
„Piast", A. Erdman nie wypowiedział się ani 
za · ani przeciwko secesji. Ponadto nie wyka
zywał ani gorliwości w propagowaniu; ani na
wet większego zainteresowania propozycją u
tworzenia . bloku wyborczego Stronictwa Chłop• 
śkiego, PSL „Wyzwolenia", PSL „Piasta", Pol
skiej Partii Socjalistycznej ,  Narodowej Par,'." 
tii Robotniczej i Chrześcijańskiej Demokracji, 
zwanego popularnie Centrolewem. Dla wielu 
działaczy „Piasta", a tym bardziej senatora A. 
Erdmana powiązanego rodzinnymi nićmi z 
ziemiaństwem, radykalizm PPS był nie do znie
sienia. Niezbyt zdecydowanie opowiadał się 
też za jednością organizaćyjną ruchu ludowego. 
Takie stanowisko, w tak ważnych dla stron-' 
nictwa sprawach oraz dążenie do współpracy 
z rządem, chociażby tylko na płaszczyźnie eko
nomicznej, zadecydowały, .że A. Erdman pod
czas VII Kongresu w 1 930 r. nie został pono
wnie wybrany do Rady Nączelnej „Piasta" i 
przeszedł do obozu sanacyjnego: 

Od tego czasu A. Erdman należy do Bez-. 
partyjnego Bloku Współpracy z Rządem, ale 
jego · aktywność polityc�na j est niewielka. Ca
łą uwagę kieruje na prace w kółkach rolni
czych i spółdzielczości rolniczo-handlowej . 
Okazjonalnie uczestniczy niekiedy w zjazdach 
organizacji młodzieży wiejskiej, organizuje 
wystawy rolnicze, zachęca rady gmi:Il!Ile do 
tworzenia bibliotek, zakładania na wsi ochot-
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niczych straży pożarnych itp. Wreszcie zasta
je burmistrzem w Bielsku Podlaskim. P odej
muje trud uporządkowania gospodarki miej� 
skiej . Buduje kanalizację burzową, pokrywa 
główne ulice brukiem, buduje wreszcie obszer
ny dom kultury z salą zebrań i kino-teatrem. 

Na zajmowanym stanowisku okazał się w 
praktyce niezwykle tolerancyjny, przestrzega
j ący w pełni zasad demokracji i równości 
wszystkich mieszkańców Bielska Podlaskiego. 
Cenił jednakowo każdego, niezależnie od na
rodowości. i wyznania, byle uczciwie wypełniał 
swoje życiowe i ·  zawodowe powinności. Nie-

. zwykle łatwo nawiązywał kontakt i zdobywał 
zaufanie rozmówców, z którymi miał okazj ę 

zetknąć. \ 

W czasie ókupacji hitlerowskie] Niemcy za
. trudnili A. Erdmana w Zarządzie Miejskim w 
Bielsku Podlaskim na stainowisko zastępcy 
burmistrza. Decydującą rolę w tym odegrała 
dobra znajomość języka niemieckiego. Z tego 
też tytułu zastępca burmistrza okazał przy
datny miejscówej organizacji Armii Kraj owej . 

.Był doskonałym informatorem o zamierzeniach 
niemieckich władz okupacyjnych na tym tere
nie.2 Jednak z uwagi na niemal ciągłą ·j ego 
obserwację przez niemiecką policję, kontakt 

utrzymywano tylko w niezwykłych i nagłych 
przypadkach. Mimo to w dniu 1 5  lipca 1943 r. 
został aresztowany i po krótkim przesłucha
niu rozstrzelany razem z innymi członkami 
polskiego ruchu oporu. Po wojnie ciało eks
humowano i przewieziono na cmentarz rzym
sko-katolicki w Bielsku Podlaskim. 

Pamięć senatora . Alfonsa Erdmana społe
czeństwo Bielska Podlaskiego uczciło przez 
nazwanie j ednej z ulic j ego imieniem. 

Stanisław Ja.nucki ur. w 1931 r., wyższe hi
storyczne ukończył w 1972 r., w 1979 r. obronił pra
cę doktorską na . temat: „Powiat Bielsk Podlaski w 
latach 1918-1956" (dzieje polityczne, społeczne i go
spodarcze). P:racuje w Zakładzie Nauk Społeczno,-

tv"""'"""h Politechniki Białostockiej. 
· 

Przypisy 

1) Dane biografjczne dótyczące A. Erdm.ana są 
oparte na: Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1918-
-1927 pod red. H; Mościckiego i W. Dzwonkowskie
go, Warszawa 1928, a także na relacjach Z. Szacha-: 
wicza, Z. Woliński<E'1i i J. Cisek (w posiadaniu autora). 

2) Relacje ustne nieżyjącego już M� Burzyńskiego 
byłego członka AK i jednocześnie brata e.astrzelone- · 

go w tym samym czasie zastępcy dowódcy obwodu 
Bielskiego Armii Krajowej pór. Antoniego Btirzyń
skiego ps. „Ryba". 

Waldemar Monkiewicz, Józef Krętowski 

ZBRO NIE

H I T L E  O W S  I E  
na ludziach chorych 
i niepelnosp,rawnych 

Ideologiczne p odstawy eksterminacyjnej kon
cepcji A. Hitlera i utworzonej przez niego pa:r� 
,tii nar()ldowo-so•cj alistycznej w stosunku do lu
dzi w:yrmagają•cytch pomocy; opieiki, IW!Spółczu
cia, poezątkami s wo imi sięgają ikońca XIX wie
ku. Z'wiązairie one były z rasizmem, !który w 
Niemcz.ech z.nalazł szezegól:nie podatny grunt 
do .swojego ro21wO'ju. · Poglądy teoretyków :ra
sizmu 1przyswo'jone zostały przez Hrtlera, który 
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pisząc ·w „Mein Kampf" o ludziach „słabych" 
stwierdził, i:ż w świecie _ ,,wojny wszys:tkich 
przec�wko wszystkim" koń1czy :się •prawo do ży
da czrowiekowi, gdy zabraknie mu sił do wal
ki o własne zdrowie. Irracjonalny ipodział ludzi 
na „wartościowych" i „półwartościowyeh" sta
nowił u Hitlera UZC\sa<lmienie pirawa do wła
dzy , ,silnych". Hitler .nie ukrywał, żę wynisz
ezenie słabych ma na 1celU" uzyskanie mieJ1>ca 



dla „silnych". Nie było zatem najmniejszych 
wątpl�wości co do losu j aiki 1czekał ,,słabych". 

Zdobycie władzy przez Hitlera umożliwiło 
mu podjęcie skutec'Zlnych ikroików do 1wcielenia 
w życie naTodowo-socja.:listyczmego rprogra:mu.

Wkró.tce ziresiztą :poj awiły się stosowne prze
'PiBY ;prawne. Ustawa z dnia 14 ltpca 1933 . r. 
- znowelizowana 24 hstopatda 19.33 r.  zatytu
łowana ,,o przymusowym zapobieganiu rodze
nia 1potomstwa obciążonego dziedzicznie" była 
pierwszym !krokiem odsłaniającym - jak pi
sze J. Milktulski - ITTajbardziej · ·dalekosiężme 
i najbardziej z'brodni'Cże plany III Rzeszy w za
kresie masowęj steryl:iJza·cji. 

Niejalko uzupełnieniem do 1wspomnianej usta
wy ·było ·wydanie ,przez władze hlitleirowskie za
Tządzenia z 26 lhstoipada 1933 r. o initexnowaniu 
admitni.stracyjnym, �'które :-· wg oceny dra Ra
dzi:dktego - umozliwiało pozibawienie wolności 
każdego człowieka (np. pod pretekstem cho
rdby psychicznej luib walki z nieibe·z:piec:unymi 
przestępcami i recydywistami) będącego ak
tualnie w opozycj i  do reżimu. Z kolei UiStawa 
o . ochronie zdrowia małżeństwa z 18 paźidzier� 
nika 1935 r. ·została pomyślana jako· środek za
po1biegający niewłaściwemu - z punktu wi
dzenia Tasowego - doborowi kandydatów na 
ma�żonków. 

Do momentu zakończenia kampa-
nii · 1przeciwko Polsce nie doszło do formalnegn 
zalegalizowania eutanazji w III Rzeszy; nawet 
w 1postaci dobrowołnej. Motywem zasadniczym 
była zapewne obawa przed Teperikusjami, ja
kie mogły wywołać tego tyipu . rozwiązania 
prawne zarówno w kraju ja!k i za granicą.
Zresztą jak się okazało w praktyce ustawa o 
eutanazji nie !była ;wcale <W ur Rzeszy po
trzebna. Do realizacji zamierzonego programu 
wysta(['czyły . ustne .PoleJCenia H:iltleT'a kierowane 
pod a&.'esem swókh współpra.oownilków lub na- · 

wet luźne wypowiedzi będące przejawem jego 
woli, W 1państwie totalifarmym jakim była III 
Rzesza wola .filhrera stanowiła najwyższe pra
wo. Stąd też reichsleiter Bouhler i dr med. 
Kad Bramdt, którzy . otrzymali szerokie pełno
mocniotwa, niezwłocznie ;przystąpili do wyko"" 
nania tego polecenia i powołali grupę lekarzy 
orzekających o pozbawieniu życia nieuleczal
nie chorych1 2majdujących się •na terenie Nie
miec. WyZrnaczali .również zakłady, gdzie odby
wało się uśmier<canie. Moa:dowano bez skrupu
łów zarówno dorosłJ<:'Ch jak 1też nieuorozwinię
te i !kalekie dzfoci (akicja pod ik:ryptonimem 
T-4). Z 9boz&w koncentracyjnych, drogą selek
·cji kierowano do uśmieX<cania. zarówno więź
'niów 1chocych umysłowo, ja!k 1też wycieńczo
nych (akcja 1 4  f 1 3). W tym. ·celu uruchomiono 
komOTy gazowe.

Motywem tych zbrodni były wyłącznie po
budki eikornomi:czne. Stąd 1też tenmin „eutana
zja" nie wydaje się właściwy ·na oikreślenie 

2'fbrodniczego usmmrcania ludzi nieprodu!kcyj
nych; . Jaik to mesztą cynicznie oik:reślano „zhęd
nyich ·ijadaczy chleiba". 

Zapoczątkowaną na terenie Niemiec akcję 
uśmiencamia chmy;ch psychicznie, niedoroz.wi
niętych, \kalek i s.ta!I",ców iromzenon'O na tereny 
krajów okupowanych. Zapowiedziana przez
Hitlera na tajnej naradzie dowódców Wehr
machltu w d�iu 22 sienpnia . 1939 r. w Ober
salzbergu fi:zycooa :zagłada ludności ipo1sikiego
po1cho:dzenia !była ·realizowana przez oficerów 
i żołnierrzy niemieckich o d  ipierw.szych chwil po 
rozpoczęciu działań wojennyreh� Wśród wielu 
zbrodni dokonywanych przez Wehrmacht na 
j eńca1ch, ja!k też na 1udności cywilnej nie za
brakło również morrderstw, którY'ch ofiarami 
podali ludzie upośledzeni. Przykładów tail6ch 
zbrodni nie brak także i na Białostocczyźnie. 
Np. we wsi Czerwone ik.Kolna żołnierze nie
mieccy zamordowali przejawiającego objawy 
choroby umysłowej . Bolesława Długozimę. W 
Wysokim Mazo)Wiec'kieim ZOlSJtała zamordowana 
w dniu 1 0  1września 1939 II'. - •choTa ipsy.chicz
n1e koibieta imieniem Rozalia {111a:z;wiska nie 
ustalono) licząicą olk.oło 30 lart. Należy . podkre
ślić, że WS'pomniana lk:olbieta stała się ofiarą 
zibrodni chociaż nie było najmn'liejszych tTud
no1ści z ustaileniem staITTU j ej wład:z umysło
wych. W tym samym mieście zostali zamordo
wami m.in. -··Mateusz BTzootek niedołę:żny sta
r zec liczący 80 lat oraz Adam Ko'Wna·cki i Lud
wilka . Dą!brows'ka - oiboje w sta:rszym wieku. 
Wymien'iQill)'lch 2'fbrodni dopuści li się iiołnierze 
niemi:e1dcy 1wch0idzący w skład 10 dywizji pan
cer<nej dowodwnej przez gen. mjr. Ferdinanda 
Sichaala. 

ChaJraikte.ry:styczrtym rp.rzykładem zamordo
wania mężczyzny delI'lpiąoego na upośledzenie 

· słuchu lbyfo mo�derstwo we wsi Holódy w oko
ltcy Bielska Podla'Slkieg.o. Grupa żołnierzy nie
miecil{1kh ·za!trzymała się w tej wsi na chwilowy
postój, kilku spośród nich zwróciło uwagę 
na Sa:fironiusza Wasiluka lait 60, lktóry wyszedł 
z domu :w 'Ce!lu udania się ido stodoły. Żalnie„ 
rze krzyknęli na niego aby się zatrzymał, a gdy 
nie słyszą•c ich :polecenia s:uedł dalej za:strze
lili go.

W dniu 1 4  września 1939 r. wkrótqe po za
jęciu wsi Moskwin 1żoł'nie1rze niemieccy z .  od
działów wchodzących w skład 3 dywizji pan
cerne} dowodzonej przez .gen. por. Leo Gey.era 
von Schweppenburga rozstrzelali grupę 9 

· osólb, w iktórej tinalazł się m.i:n. T·eofil Górs!ki 
lat 35 . deripią;cy na niedoirozwój psychiczny 
i Stanisław Dawidziuk lat 45, głuchoniemy�

Stosunkowo liczne są prizykfady mo:rdówania 
przez Wehrmacht ludzi w podeszłym wieku. W 
Brzóskach-Falkach. został zamordowany bez 
żadnego powodu męilczyzina li:czą;cy 65 lat. W 
Chlebiotkach w dniu 10 września 1939 1r. 'żoł
nierze n1emieccy 'ZastrreUli m.in. Jana Cilbo
rowskiego w wieku 77 lat. W Dębowie Wilkach 
w dniu 12 września 1939 r. podczas 
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pacyfikacji tej wsi przez Wehrmacht - zosta
li zamordowani Wojciech Dąbrowski lat 70 
i M1chał Gąsowski �at 80. W tym czasie w Dro
goszewie ·zginął z rąlk żołnierzy "niemieckich 
KQnsita111ty &-zeziński w wi·eku około 7Qi lat. 

Szczegó1ne okrr-wcieństwo rprzeja'wiali żołnie
rze niemieccy ze Wspomniainej już 3 dywi:zji 
pancernej podczas pacyfikacji wsi Gołasze-Moś
dcklie dloikonanej w dniaich 1 0-1 1 września. 
POidpa:lili 01rii :wówcza1s m.in. z abudoiwania 
mieszikańca tej wsi Madeja Kordulskiego li
czącego la1t 73. Kordulslki :zllili:żył się do· płoną
cego chlewa i usiłował otworzyć drzwi aiby
wypuścić .bydło. Zmajdujący się w ipobłiżu 2ioł
nieirze •niemie-0cy wepchnęli go do tego chle
wa i rżywcem sipalili. 1W tej samej wsi zamor
dowano· taikż·e Aleksandra Średzińs1kiego liczą-
cego wówczas 65 lat. 

· 

W Mroczkach-Stylongach w pobliżu Zam
browa został 1przez Niemców •zastrzelony Ja•n 
Szymafusiki lat 83, w Olszewie - Piotr Olędz
ki; ]iczą.cy 65 lat, w Ożairach Wielkich - spa.: 
cyfi>l{!o:wanyich w dniu 1 O września - Floren
tyna Więcko liicząca lat 80. W Pietraszach z,gi
nęłQ dwóch mężczyzn w wieku około 70 lat. 

W Wylinach-Rusi żołnierze niemieccy uży
. wając miofacza ipłomieni 1wyłącznie dla roz

rywki, spa]ili żyw.cero Wawtrzyńica Litewiaka 
lat 70.  

. Przykładem celowego 'l'O'Zs:trzeliwania ludzi 
yv podeszłym wie!ku może być faikt pozibawienia · 
w ten siposćfu 1życia Piotra Żelaźnickiego lat 90 
w dniu 1 2  września 1939 ir. we wsi Zakrzewo 
Nowe 1podiczas 1grupowej .egzelkwcj'i mieszlkaillców 
tej wsi. 

W świetle tych faMów 1wydaje się ·trafne 
cStwierdzenie, ·że hitlerowski system wy•cho
waiwczy doprowadził już we wrześrniu 1939 r. 
do samocr-zutnego. d0tpuszczenia się przez ofice
rów i 'ŻO·łnierzy Wehrmachtu zbrodni wo1jen
nych wolbec polslkiej ludności ·cywilnej ,  1przy 
czym ipopełinione wówczas z'birodnie i akty ter
r01ru-·w 1poważnym stopniu były wynikiem Ta
sistowskich .<loktryttl rozipOlwszechnionych sze
roko wśród społeczeństwa niemieckiego. Pr.ze
jawem takiego właiśnie \Sftosunilm do 'ludżi cho
I"yich 1plsychiicznie, ikalelk i ·starców było mordo
wa1nie :osób wpośledzonych na Suwal.Szczyźnie, 
co miało :miejsce pod ikoniec 1939 T. Należy tu
taj wyjaśnić, rż w latach 1939-1941 nieomal
cały II"egion białvstoicki włączony ·zóstał do
BSRR, 1nafomiast z SUJwalszczyzny 12 paź<lzier
ni!ka 1 9 39 r. wojska iradzieckie ·,wycofały się 
i znalazła się · ona 1pod olkupae-ją hitlerowską. 
Niemcy wciełili ją lbezipośrednio do III Rzeszy,
pr.zy •czym admi'!li:straicyjnie 1należała ona do re-

. jencji Gum!binen (Gąbi:n). Od 1pierwszyich .chwil 
okupacji hiitlerow:skiej na SU'wal!sz1czyźmie reali
zowana lbyła rpo!ityka narodowościowa, której 
głównym cełem !było •wyitępienie ludino·ąci pol
skiej :  .PQiczynając od 1paździeirntka 1939 T. kie
dy to woj:slka niemie1dkie zajęły Suwałki i Su
walszczyznę - następuje okres intensywnej 
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· organizacji na 1tym ,terenie władz admilnistra
cyjny;ch i ipo11iicyj·nych. J,ednocz.eśnie pozbawia 
się życia ludzi 1kalek1ch i 1chorych .pych1cznie.
Ustalono, iże nastąpiło to jesienią 1939 r.' w ra
ma1ch eks1terminacji 1pewnych g:rup ludności
1polskiej teg·o regionu.

W :celu zapewnienia lSolbie leipszych rezulta
tów IW!spolffilnianej alkcji, niemiecka admilni:stra
cja cytwilna użyła podstępu wydając zarządze
nie o o'biowią:zku srtawienia się chiorych w .  okre
.ślo1nym 1teirmilnie do SU'wałk w celu ,poddania 
rch I.e:czeniu. z do:ty.chczasowych przekazów nie 
wyniJka alby liczlba zgłaszających się osób była 
dU'ża, pra1widop01ddb:nie prżyszło ina we2'lwanie 
około 20-30 osób. Po zJikwidowaniu wspom
nianej grll!py osób 1chorych, które wykonując 
polecenie same zgłO'siły się „na leczenie'', te: 
renow·e rpoS1terunki żandarune:rii niem'ieckiej -
w tym także policja suwalska - przystąpiły do 
wyszukiwania itej kategorii ,chorych i mo:rdbwa
nia kh - :naweit JPIOjedyń1czo --:-- w nieustalo
nych bliżej olkolicznościa•ch. Przykładem może 
być faltjt .. za'birain'ia !PlfZ·ez żaindarmów z poste
I"unku w Wiiżajna,ch ·chorej rpsychircznie Broni
sławy Jadzia 'Ze 1wsi Wizgóry. Od momellltU za
briłinia wymienionej przez żandarmów ws,zelki 
ślad po :niej zaginął. Tego tyrpu z:dacr-zeń zano
t01waino ina Suwałsziczyźnie więcej , w różnym 
zTesZJtą iczasie i n1i,ezale1żnie od innytch a:kcji ter-
1rory1s1tyieznych . 

Pio ud�zeniu Niemiec hitleirows:kich ma Ziwią
zek Raidzieclki w dniu 22 •czeir\Vlca 1941 :r. �cały 
region biafostvciki ·zinalazł :się •w!króbce pod 1ch 
okupa·cją.- Liczne z,brodn'ie jalkich dopuścił się 
Wemmad1t, jatk •też specjai1ne oddziały policyj
ne, odsunęły na iplan dalszy ekstermina•cję cho
rych 1psy,chicznie. 

W oforesie międzywojennym w woje'wództwie 
białostockim znajd01wał się :tyJiko jeden szipi'tal 
psychiatryczny utworzony w 1 9 30 r . . i  UiSyttuo
wany w budyinku da1wnej falbryki włókienni
czej w Choirosziczy, na1leżącej miegdyś db· Alfre

da Moesa. Pod kioniec 1939 r .  s:zipital ten prze
szedł ipod 'zal!"ząd władz iradziedki1ch. W grudniu 
1940 r, został zfokwtd01warny, a chorych prze
wieziono w głąlb ZSRR do inny•ch szpitali psy
chiatrycznych. W ·  budynkach s·zipitalny,ch ulo·
kowało się wojsko. Część dJloiTych, którzy z 
u wagi na stam zdrowia nie nadawali się dv 
ewakuaicJi - rprzeniesi!o1no ina iplerbanię. ,  Było 
tam około 1 0 0  osób . Dallszą igrwpę ·chorych, 'któ
rzy unliknęli .ewakuacji w głąb ZSRR, stanowi
li ci spośród nkh, !którzy w 'tym czasie prze
bywali na tzw. „0piece pozazakładowej" -
poza :s:zipi!ta1lem u irolnrków zamieszkujących w 
olkQlicZ1I1ych wsiach. 

Po zajęciu terenów reg�onu białostockiego
!przez w,ehrma1cht w budyinlku ewa:kuowamego 
szpitala vsychialtryiczneigo utwo1Tzlony został obó1z 
przeznaczony dla jeńców rad•zlieckich. Jedno
cześnie hitlerowskie władze cywilne i wojsko
we prz.�jaiwiały zainteresv•wainie chorymi p:sy-



chicznie. Killkakrotne wizyty oficerów niernieic
kich na [J1eiban�i w rrzeczyw:iJstości zamienil(mej 
na szp:iltal ipozwoliły Niemcom na zo:rientowa
nie się .w •całioik:s.ztałicie załsi1miałej sytuacji. Dal
szym etapem tych .poczynań było przy:byde do 
Choroszczy dr. Ca1nzlera, Szefa WydziałiU Szpi
talni'C'twa podległego Za:rzą:dowi Wojskowemu 
sitaicjonująicemu •wówczas 1w Białymstoiku. Zgło
&ił się on do lekarza ordynaitora Cho.lewy peł
niąc.ego tymczasowo oibowiązki dy!I'ektora i po
inform«iwał o zarrnierzonej ·ewaikuacj i chorych 
do innego szpitala. Jednocześnie dr Canzler 
ogłosił za ipo·średni.ictwem amtslmmiisaT.za i soł
tysów, że wszyscy chorzy przebywający u rol
ników mają 'być !pod · g:roźJbą !kary p:rzywiezi.eni 
•w określonym d!niu i .godzinie do ChotTos·21czy 
w celu kolllrtroli ich stanu Zldro1wia. Zgodnie z 
tym polecer11iem 1więlkszość ,oipielkunów odwiozła 

. chorych z ok.01lidnyich wsi. W us<ta:lo1I1ym 
wcześniej te!l'IT11inie do o•rdynatorra Cholewy 
z.głolsH LSię rdr Canzlerr 1wtTaz z killkoma oficerami 
niemieckimi. Na rrymek znajdujący 1się iprzed 
budynkiem plelbanii zaj·e1chabo !kilka s amo·cho
dów dężarrowych, któryini prz.yjechali fu1n!IDcjo
nari:usze SS. Pers01ne1owi szpitala IPOleoono wy
dać im chory;ch talk j ak byli uib!I'ani, rto . znaczy 

'(p9za przyiwie:ciionymi przez ro1.nilków) w bie-
liźnie szpitalnej .  Lekarrz Cholewa rnie W)Taził 
na to zgody i !kazał wydać chorym <lodmtłro•wo . 
peleryny ikolbrru czarnego, którre zmajdoiwały się 
w magazymie. Towarzyszący dr. Cauz1eirawi 
ofice'r01wie SS oznajmili chotTym z a  1pośrednic
twem tłumaczy że jadą oni do innego szipitala 
zma�duj ącego. się w ·oko1hcy Warszawy. Nie wy
rażono jednak zgody aby lekaTZe i personel 
szpitalny udali się w!I'az z chorrymi. Pielęgniair
ka Helena Nierr-odzik mówiąca dosk01nale po IIlie
mieoku mimo. 1wcześniej�zego zakazu wyraziła 
chęć towacr-zyszenia chorym, na C'O j eden z SS
-una nów w zaufaniu powiedz-iał . jej, że jechać 
może, lecz. już nie Wifóci. Sai!nochody wiio·zące 
chorY'ch nie po jechały w lkierm11ku Warrszawy 
lecz do •pobliskiego lasku Nowosiółrki 'Znajdu
jącego się około 2 'km •od ChJorosz•czy. Tarrn cho
rych r�zs<trzelano_ IIla:d dołami wykopalllymi
Uiprze:dmo przez Zy:dów 1przywiezionY'ch spec
jalnie w tym celu z Białegostoku. Po kilkuna
stu mimrta•ch samochody przyibyły z Nowosió:_ 
lek :do Cho'.l'oszczy po kolej;ną partię chory;ch. 
W ten 1sposób rąz1S'1Jrzelamo 464 ·mmby. W1prn:w
dzie n�e udał·o się usitalić do!kła:dnej d aty tej 
zJbrodm, lecz na pods1taiwie oikoliczności towa
rzyszących jej rpopebnieniu można w przybliiże
niu określić, że fakt ten miał miejsce w koń
cowych idniaęh bpca lub na początku sierpnia 
1941 :roiku. · ··� 

Brak j est dvkładnych informacj i o losach 
, wielu ludzi :korzystaj ących ze wsparcia okolicz
nej lUJdino.ści, kalekkh . lub ' ·choii'ych. Nrp. 'W Ła
paich w 1943 r. koonendant ;poste!I'unlku żanda!I'
me:rii W�nidriich poleoił dwóm ża1J11darmom Kai
rysowi i K1onopce alby roz:sbrzelaii .zatrzymane
go 'PI'?;.fl.'Z nkh w1cz·eśniej niemowę Wojatszkę, 
który żył z żepraniny. Wspomniani żandarmi
wyprowadzili Woj aszikę na 1pla1c przy ipositerun
ku i zasbrzehli. N a tym placu zostały zresztą 

zakopane jego zwłoiki. Taki<ch 1wy:padków mor
dowarnia :na miejscu ludzi lliPO'Śledzonych było 
znacznie więcej .  Ka2idy przejaw chorioby psy
chkZIIlej lub upośledzenia rrównał się nierzadko · 
wyiroiko1wi śmier.ci. W tych •pojeidyńczych .przy-

. paidkach hi1tleroW1skie władze policyjne nie sto
sowały nawet żaidny;ch wyfbiegów aby zamasko
wać morderstwo .  Stosowalna je jedynie wtedy 
gdy chodziło o wymordowainie większej liczby 
osób. 

Wik:rótce ipo utworzeniu 1tZJw. „Bezi'rlk Biały„ 
st01k" i prze'jęci:u władzy na tetTenie całego re
gionu biało3tockiego przez administrację 
cywilną z szefem zarządu okręgu E. Kochem 
na ,czele, nastąipiły :dalsze 2ibrodinie na osobach 
chory;ch psycMczni:e i Uipośleidwnych. Hitle
rowcy w dalszym ciąigu ogłaszali, że chorych 
i ułomnych . będą leczyć i to miezwłocznie po 
dostar:czeniu tyich 1udzi do siedz�b amtskomisa
rży. Przy hraiku mo;żliwo·ści Os•trzeżenia w po
rę rodzin · ·zagrnż.o1nych tl'o.zsitrzelaniem, zarzą
dzenia niemieckie na ogół były · wykonywane. 
Nawet zdmrzały się odOlsoibnione przypad:k:i, że 
sami chmzy domagali się odwiezienia kh na 
leczenie. N1P. mieszkaniec Bargłowa Kościel
nego ociemniały Piotr Garrczewski liczą·cy 70 lat 
nie wyraził zgody na uchylenie się przez jego 
rodzinę . od :wspomnianego zarządzenia, gdy,ż 
pr.zY'pomniał sobie Niemców z .okresu I wojITTy 
świafowej i był rpraeilrnnany, że cytuj ę :  władze
niemieckie zawsze dotrzymują słowa. 

Odnaleziono jedno z pism wysyłanych na po
lecenie władz hitlerrowsikich do mieszkańców 
p0is1lcze1gólnych 1wsi 1przez - w tym przyipadku 
- Zarząd Gmimny w Bair.głowie 1w dini!U 10
wa.-ześnia 1 941 r. J.ego trreść w orygi:nallnym 
brzmieniu iprrzedis'tawia się nmsitępuj ąco.: Do Pa
na Sołtysa wsi Rutki Nowe. Poleca się dnia 
lJ września 1 9 4 1  r. na godz. 9-tą wno dostar
czyć do biura żandarmerii (plebania) < chorych 
umysłowo, ślepych i niemych według załączo
nego wykazu. Tam odbędzie się komisja lekar„ 
ska i niezdolnym do pracy będą przyznawane
renty miesięczne ze skarbu państwa. Sołtys wsi 
winien stawić się razem. 

\V \podobny iS!pOSÓlb ułaitwiono sobie wymor
do\Yanie ludzi :chorych 1psychilcZ1I1ie i upośledzo
nych z okolic Augustowa. Po zgromadzeniu 
ich w baraku w pobliJżu s1.1pi:ta:la wyw!i.eziono 
w:szys1tlkich samochoidem ido wsi SZJcz.e'l"ba i tam 
rozstrzelano. Jedna śpośród tych osób uciekła 
i ;poinformo·wała następnie mieszkańców mia
sta o trag1czmy.ch losach iwywiezio;nych. 

. W ana'logiiczmy sposó'b postąpiono z choTymi 
. � ułomnymi z oikolic K·nyszyna, rozsitrzeliwująic 

�eh 1w Puszczy Kinyszyń!Sikiej . 

Jednym z typowych przykładów okrucień
st_wa ,było rpotralktowanie ludz1i w podeszłym 
wieku :przelbywaj ących w scht!I'oniislm opiekuń
czym w Łomży. Na zarządzenie wfadz hitle
rowskich, pensj onariuszy: 95 osób przewieziono 
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do pobliskich Pie.nielk BoTowych, nie zape.wnia
j ąc im na,wet min:i:ma}nych Śil'Od!ków utrzyma
nia. Nękani głodem struszlirnwie .przez ipewien 
c.za:s żebrali a!by utrzymać się przy życiu. 
Wireszcie przezwyciężając strach udali się do 
la:ndrata w Łomży Karla von G!I'oebema z proś
bą o 'pO!lUOC. W o.dipowiedti, po uiro>ezystych za'."'
pewinieniach landra<ta, iże pomoc zootanie udzie

lona władze hitleiro'wsikie · zairządziły lilkwidację
schro·niska, a jeigo pensjcxnairiuszy ;ro:urtrzelano 
w Lesie J-e:zli.orkawslkim !koło Łomży. 

Mordowanie ·chorych psy·cMcznie, ułonmych 
oraz ludzi w 1podeszłym wieku :było również
prakrtykowane 1przez wycoi\ujące się z terrenów 
regicxnu wojslka . httle:rowskie, w latach 
'1944--:-45 . Np j esienią 1944 r. w Motułach Sta
rych ;na Suwa·1szczyźmie żo�nierze niemieccy po 
wysiiedleni!u mieszkańców :pozostaWili jednego 
z męŻ'czyzm dea:piącego na ·niedoiroz:wóf umy
słowy do wykonywania pewnych prac. Kiedy 
wykonał •on . 1po wie.rzone prace został na miej
scu rozstrzela.iny. 

W innej miejscowości na Suwalszczyźmie w 
Wasilówce żołnierze niemieccy podczas wy
siedlania . wsa ,ziwróciili uwagę, że jeden z miesz
kańców Stanisław Naumowicz lat 3 0 ;  przej awia 
cechy ·chorniby psyichic:zinej. Żohii.erze niemie.c
cy mtrzymali g-0, a po wysieidleniu ludności

Stanisław Bernatowicz 

związali mu ;ręce i nogi dcrutem kolczastym 
i zastrzelili. W Koto:wiźnie w . paźidziemiku 
1944 r. - w związlku ze 'Zlbliżaj ącym się frnn
tem żołnieirze 1niemieecy wysiedlili mieszkań
có'w, a j ednego Z nich cierpią·cego ,na niedQWład 
nóg 1ży,wcem apa(l•ili .  Regułą było, że żołnierze 
niiemieacy mordowali ludzi, przeważnie w po
dagzlym wieiku, któr zy 'w trosce o 1pozostawione 

mienie wra:cali do sw.okh źaibudowań, mimo,
że zostali z nich wysiedleni.

Nie .spo!SÓlb w chwrili obecnej dokonać dokład
nego obhczeruia zaróWIIlo liczlby uj awnionych 
zbrodni Mtlerrorwskich dokonanych na osoba·ch 
chorych ipsychiiczmie, sfar.ca1ch, lub ułomnych. 
Nie wszY'scy sprawcy t)lich zlbrodini są znalili. 

Hitlerov;rs'kie zibrodnie na ludzia·ch niepełno
spra.v·vmych i· w podoozłyiin wie:ku · wymagają
dalszych, s:ziczegóło wych; zaik1r'()ljonych na szero
ką skalę 1badań. 

Waldemar Monkiewicz - 1ur. :w 1931 r. w .OranaJch 
na Wi1ei1iswzyźnie. Po w0ij111ie u:zyisllmł ma:turę w Sru
lęclli"lie w woj. g01'WW1S:k:ilm. Stu>dliował 1J1a U:niwersy!l;e� 
Cl.ie Po=ańlsikilm i Wa:nszawislkilm. Pracę magiJsterslką 
P;arrJiisał z Msitor'ii prnwa rosyj1sk1ieigo. OłbeOOie ipra:CJU!je 
w Okirę!gowed Koimis:ji Baidainia ZhrodJili Hi:tlerorwlsHdich 
w Białyims.tOllru. Jest ,aiu<to·rem około 30 .k·siiąwk i ax
tykułów dotyczących zbrodni hitlerl:n.vskich oraz kra
jo:zma'Wls\twa. 

• 

z DZIEJOW 

RYBACTWA 
Początek jeziorowej gospodarki rybnej w 

Polsce jest związany z jeziorami grupy wigier
skiej,  berżnickiej i augustowskiej . Pierwsze in- . 

· formacje o tych j eziorach zawarte są w Kró
lewski m rejestrze niewodnictwa grodzieńskiego
sporządzonym przez dworzan Andrzeja Dybo
wskiego i Grzegorza Dzielnickiego w 1569 r.

Rej estr ten obejmuje 58 j ezior i zawiera na
stępujące informacje: nazwy j ezior, ich odleg-

. łości od Większych miejscowości, połączenia 
rzeczne� jazy na rzekach, występujące gatunki 
ryb i liczby toni. Należy przy tym sądzić, że 
rej estr obejmuje tylko najważniejsze i' najczęś
ciej poławiane gatunki ryb. Nie ma tam in
formacji o rybach małowartościowych, ewen-
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tualnie trudno łownych. Autorzy Rejestru kwi� 
tują to stwierdzeniem .„y ynsza wszelaka ry-
ba". · 

Szczególnie interesujące są dane dotyczące 
występowania w jeziorach łososia i siei. Łosoś 
występował w 5 jeziorach: Hancza, Wigcry, Bia
łe, Sajno i Pomorze.

Od wi�lu już lat zdania są podzielone co . do 
gatunku łososia zamieszkującego niegdyś po
wyższe j eziora. Według Lityńskiego była to 
odmiana jeziorowa łososia Salmo salar var. 
relicta Malmgren. Według Czeczugi 1 „ .  łosoś 
Wigierski była to raczej Salmo trutta lacustris 
(troć jeziorowa) albo Salmo trutta morfa fario . 
(pstrąg .potokowy)". 



Jeieli obsza.r występowania łososia w XVI w.' 
porówna z siecią hydrograficzną łączącą je
ziora, można wysunąć następującą hipotezę. 
Jeziora: Hańcza, Wigry, Białe j ak i Pomorze 
należą do dorzecza Czarnej Hańczy i Niemna 
Do 1939 r. ł osoś .  (Salmo salar L.) tłumnie wstę
pował na tarło do prawych dopływów Niemna 
(rzeka Wilia i rzeka Żejmiana). Można więc są
dzić, że w XVI w. łosoś wstępował z Niemna 
także na tarło do Czarnej Hańczy i wtedy 
mógł być poławiany w tych jeziorach. Przema
wia za tym i ta okoliczność,· że ryby łowiono 
·vtedy na jazach, a więc łowiono ryby wędru-

Nie v.ryklućza to . występowania, w oma
wiariych jeziorach, także i pstrąga potokoweg'.:> 
(Salmo trutta morfa fario . L.).

Odnotinie zaś występowania łososia w XVI w. 
w jeziorze Sajno i j eziorze Saj enek, należących 
do dorzecza Wisły, nasuwają się następujące 
wątpliwości. Jeziora te łączą się z Wisłą . po
przez rzc;kę Nettę i Biebrzę . Z . uwagi na nizin
ny charakter Biebrzy należy wątpić, by tą dro
gą łosoś z Wisły . wędrował na tarło. Można 
natomiast sądzić, że w tych jeziorach występo
wał pstrąg potokowy lub troć j eziorowa (Salmo
trutta morpha lacustris L.), j ak przypuszcza 
Czeczuga. 

Drugim, bardzo interesującym gatunkiem w 
Wigrach poza łososiem jest sieia (Caregonus 
lavaretus L.). Na temat pochodzenia siei w ie .. 

ziorze Wigry i j ej cech systematycznych toczyły 
się długie dyskusje .  Obecnie nie ulega juz 
wątpliwości, że sieja w Wigra-.;h hyfa miejsco
weP-o pocho dzenia i niektóre 'specyficzne eech� 
si�i żyjącej w Wigrach wynikają z wpływu . 
środowiska na ten rodzaj (Coregonus) odzna,.. 
czający się wyjątkowo . dużą plastycznością . 

W XVI w. sieja występowa ła w 3 jezioi'ach�
Sunowó, Długie i Wigry. 

Ze w;;ględu na dużą wartość hodowl aną siei 
w jezior owej gospodarce rybnej od lat j uż trwa
zarybianie tym gatunkiem jeziora Wigry. W 
wyniku tego pierwotna populacja siei w Wi
grach została wymieszana. Według danych Za
kładu Rybackiego w Augustowie · odłowy siei
w Wigrach wahały się od 898 kg w 1968 :r. do 
2 .452 kg w 1973 r„ a ostatnio w roku gospo

darczym 1984/19.85 wyniosły 2.436 kg. Według 
planów zagospodarowania jeziora Wigry popu
'acia siei w/ tvm i eziorze · ma noważnie wzro<:
nąć w wyniku stałego i intensywnego zaryma
llia czemu służy między innymi wylęgarma w .
Tartaku. 

Jak wynika z Królewskiego rejestru niewod-
11ictwa grodzieńskiego (1569 r.) sielawa (Core
gonus albula (L.) występowała w 9 jeziorach:
Serwy, Sunowo, Długie, Wigry, BiaJe , Okmi
nek, Surpiły i Jodel; sandacz (Stizostedon lu
cioperca . (L.) w jeziorze � Sajno; sum (Silurus 
glanis (L.) jest wymieniony w 4 jeziora.eh: Bia-

re, StU:dzianiczne, Serwy i Blizno;  boleń {Aspiui. 
aspius (L.) w 2 j eziorach : Rospuda i Necko.

Ryby łowiono głównie niewodami (stą·d naz
wa niewodnictwo) i na jazach ryby wędru
j ące. Jak podają autorzy Rejestru na Wigrach 
było tylko 300 toni z powodu dużej głębokości 
tego jeziora . Ulubionym j ednak wtedy sposo
bem połowu ryb były wszelkiego rodza j u  
przegrody i jazy n a  drogach wędrówek ryb 
(wody płynące) oraz po pierwszym lodzie 
(wkrótce po zamarznięciu j ezior). Połowy t11 
często powodowały liczne konflikty i procesy 
sądowe między właścicielami wód i stałych 
urządzeń połowowych (jazy, przegrody) . 

W okresie rozbiorowym jeziora były wydzier
żawiane. Dzierżawcy prowadzili bezwzględną 
eksploatację jezior nie dbając o rybostan. Pro
wadziło to nie tylko do zmniejszenia ilości ryb 
w jeziorach, ale także do pogorszenia się ich 

· j akości tj . zmniejszenia ilosci ryb cennych, j ak 
' sielawa. Sprzyj ał temu brak przepisów prlłw
nych chroniących ryby. · 

-

Poprawa tego stanu następiła dopiero w Od 
rodzonej Polsce, po wprowadzeniu w życie 
ustawy o rybołóstwie, której twórcą był prof. 
dr Franciszek Staff. Dzięki temu można było 
rozpocząć organ1zację Państwowych Gospo
darstw Rybackich na jeziorach państwowych. 

· W celu odbudowy populacji ryb · w wyniszczo.
nych j eziorach, z inicjatywy i według założeń
prof. dr Fr. Staffa, wybudowano w Tartaku

· nad Wigrami nowoczesną wylęgarnię do pro
dukcj i  wylęgu sielawy i siei. W budynku wy
lęgarni istniało laboratorium z pełnym wypo
sażeniem (biblioteka, aparatura badawcza) . 
Kierownildem wylęgarni była mgr inż. J"łd 
wiga Jacynówna (obecnie Żelechowska), spećjl.'l
listka z ząkresu embriologii ryb. Tak duża
nowoczesna wylegarnia i tak . wspaniałe wypo
sażenie pod kierunkiem specj alistki wysokiej
klasy była wielkim wydarzeniem w owych 
czasa<:h . · 

Wylęgarnia nad Wigrami odgrywała też 
ważną r olę w kształceniu młodych kadr ry
backich. Co roku, w okresie rozrodu <:ielawy, 
studenci z Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej skiego w 
Warszawie odbywali praktykę w wylęgarni pod 
kierunkiem asystentów i kierowniczki wylęgar
ni. Praktykanci, na wybranych j eziorach (Wi
gry, Gaładuś, Hańcza), dla wylęgarni pozyski
wali ikrę sielawy przez cały okres jej rozrodu, 
oraz odrabiali ćwiczenia z embriologii. 

W tym też czasie zebrałem materiały do 
pracy dyplomowej z jeziora Wigry i ·  z j eziora 
Gaładuś. · Owocem tego była praca na temat od
czytów wstecznych z łusek sielawy. Praca ta 
ukazała się w XII tomie Archiwum Hydrobio
l ogii i Rybactwa, którego cały nakład Niemcy 
zniszczyli. Zachowało . się · tylko parę odbitek. 
które potem posłużyły do jej opublikowania.1 
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Dużym też · krokiem naprzód w j ezioroWeJ 
gospodarce rybnej były Operaty Urządzeniowe 
Jezior opracow_ane przez Lasy Państwowe we
dług założeń i pod kierunkiem prof. dr Fran
ciszka Staffa. 

Operaty zawierały następujące dane: mor
fologia jeziora (batymetria), do- i odpływy, po
wierzchnia zawarta izobatą 0,10, i 20 m, do
j azdy. Waruki fizyczne i chemiczne wody, ma
krofity, plankton, 'ichtiofauna i dane gospodar
cze. W Zakładzie Ichtiobiologii i Rybactwa 
SGGW w Warszawie zachowało się 21 opera
tów .jezior augustowskich i suwalskich: Sajno, 
Białe , Studzieniczne, Szelment, Krasnopol, Ka-

. nałowe, Rybczyzna I, Rybczyzna II, Wiżajny, 
Gaładuś, Bolesty, Pomorze, Hańcza, Wigry, 
Tajno, Kleszciówek, Białe Wigierskie, Sejny i 
jeziora Nadleśnictwa Pryp€ć. 

Aczkolwiek Operaty Urządzeniowe nie sta
nowiły planów zagospodarowania jezior, zawie
rając jednak podstawowe dane · środowiskowe, 
stały się podstawą do ich racjonalnego zagospo
darowania i po latach stały się drogowskazem 
dla nauki w zakresie j eziorowej gospodarki 
rybnej . 

W ramach porządkowania j eziorowej gospo
darki rybnej na nowych podstawach, w okre
sie międzywojennym, utworzono Państwowe 
Gospodarstwa Rybackie, a w tym Państwowe 
Gospodarstwo Rybackie w Czerwonym Fol
warku nad Wigrami i Państowe Gospodarstwo 
Rybackie w Augustowie. Ponadto w innych 
częściach kraju zorganizowano następujące 
Gospodarstwa Rybackie: w Kruszwicy na j e
ziorze Gople, w Likuciach na Jeziorach Bras
ławskich, nad. j eziorem Narocz i w Chmielew
szczyźnie na j eziorach Dzisna i Dziśniszcze. 

Początki zagospodarowania jezior przez 
Państwowe. Gospodarstwa Rybackie były nie
zwykle trudne. Trzeba było odbudowywać 
przetrzebione populacj e szeregu gatunków ryb 
i niejednokrotnie ' wprowadzać nowe gatunki 
ryb z innych j ezior drogą introdukcji. Z dal
śzych zabiegów gospodarczych należy wymie
nić ściśle stosowaną · ochronę, zarybianie siela
wą, a ·W ostatnich latach przed wojną także sie
ją, sandaczem i linem (Tinca tinca (L.) 

Dużym wydarzeniem w 1 920 r. było utwo
rzenie Stacji Hydrobiologicznej nad Wigrami 
kierowanej przez znakomitego uczonego doc. 
dr Alfreda Lityńskiego. AczkolWiek prace Stacji 
szły w kierunku ściśle limnologicznym, · nie 
brakło także i opracowań poświęconych ich'
tiofaunie. Warto chociażby tylko wspomnieć o 
pracach Lityńskiego nad systematyką siei wi
gierskiej i ; nad pokarmem uklei (Alburnus al
burnus (L.) i stynki (Osmerus eperlanus (L.): 

Istnienie w niedalekim sąsiedztwie trzech 
placówek tj. wylęgarni w Tartaku, Państwo
wego Gospodarstwa Rybackiego w Czerwonym . 
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Folwarku i Stacji Hydrobiologicznej w Starym 
Folwarku było ważnym czynnikiem kulturo
twórczym na.cl Wigrami. Pracownicy tych pla
cówek często spotykali się ze sobą w celach 
towarzyskich, omawiali także różne sprawy 
związane z Wigrami . .  Studenci z Warszawy,
przyjeżdżający .· do wylęgarni na praktyki za
wsze zwiedzali Stację Hydrobiologiczną zazna.:.. 
j amiając się z problematyką naukową przez 
nią podej mowaną. 

Po wojnie w róciły do Polski Wielkie J ezio,
ra Mazurskie i rozpoczęła się · praca nad ich 
zagospodarowaniem. 

Wylęgarnia nad Wigrami szczęśliwie prze
trwała ostatnią wojnę lecz mimo częściowej 
modernizacji daleko jeszcze pozostaje w tyle w 
porównaniu do stanu pietwotn€go: 

Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Czer
wonym Folwarku ostatnio uległo likwidacji, zo
stała tam tylko grupa rybacka . .  

Budynek Stacji Hydrobiologicznej w Starym 
Folwarku wyszedł cało z wojny, ale już nie 
służy nauce. Nasze liczne i usilne zabiegi o re
staurację Stacji� trwające przez wiele lat, nie-' 
stety, nie zostały uwieńczone powodzeniem. 
Obecni decydenci w ciasnym swym patrzeniu 
na śWiat nie dostrzegają wielkości i ważności 
problerim związanego z istnieniem Stacji Hy..: 
drobiologicznej. Wywołuje to zrozumiałe uczu
cie żalu i goryczy. 

Wobec niemożności uruchomienia Stacji Hy"
drobiologicznej nad Wigrami, piszący te sło
wa, uruchomił Stację Jeziorową w Giżycku w 
ramach Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa 
SGGW w Warszawie. Później w 1951 r. Stacja 
Jeziorowa została przejęta przez Instytut Ry
bactwa Śródlądowegó i przekształcona w Za
kład Gospodarki Jeziorowej . 

Pomimo tego, iż siedziba Zakładu znajduje 
się · w Giżycku często j eździłem ze swymi 
asystentami na j€ziora suwalskie (Wigry, Hań
cza) w celach badawczych (hydrochemia, ma
krofity, rozsiedlenie sielawy, j ej te.1lipo przy
rastania i in.). Moja rozprawa doktorska o 
występowaniu i przyrostach sielawy j est o
parta na materiale pochodzącym z jezior . po
łożonych na terenie dawnych powiatów Ełckie'
go i Oleckiego. DośWiadczenia nad produkcją 
materiału. zarybieniowego ryb łososiowych 

-
(Co- · 

regoninae) przez kilka lat prowadziłem na sta
wach w Wojdach oraz na Mazurach. 

I 
Kierując początkmvo Stacją Jeziorową, a 

później · Zakładem Gospodarki Jeziorowej w 
Giżycku, przez pewien czas, jako inspektor ry
backL Zarządu Okręgowego Państwo\\rych Nie
ruchomości Ziemskich w Giżycku organizowa
łem gospodarkę rybną na Mazurach- oraz na 
terenie powiatów Ełk, Olecko i Gołdap. Na te
renie tych trzech · powiatów zorganizowałem 



Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Ełku i w 
Olecku. W J?oliwach {P.G.Rybackie Olecko) 
według moich założeń i planów odbudowano 
stawy. przeznaczając je głównie dla produkcji 
materiału zarybieniowego dla jezior przede 
wszystkim siei, sandacza i pelugi (Coregonus 
peled (Gmel.). Z braku nazwy tego gatunku 
w języku polskim zaproponowałem jej polską 
nazwę peluga. W Doliwach na fundamentach 
starego młyna, z mojej inicjatywy i według 
moich planów, została wybudowana wylęgarnia 
na cieku z j eziora Kociołek do j eziora Romin
ty, służąca głównie . do produkcji wylęgu ryb 
łososiowych (Coregoninae ) .  

W 1 964 r. zgłosiłem pomysł aklimatyzacji 
ryb 

. 
zimnolubnych w Polsce, a w tej liczb.ie

głównię pelugi. W .  wyniku tego wiosną 1965 r.
Zjednoczenie Państwowych qospbdarstw Ry
backich Jsprowadziło do Polski dwa miliony za
oczkowanej ikry pelugi z wylęgarni w Ropszy 
(ZSRR). Z tego 200.000 sztuk wylęgu pelugi 
umieszczono w stawach w Doliwach. Ten ma
teriał posłużył . autorowi do rozległych badań 
nad aklimatyza,cją tego gatunku . w wodach 
Polski - głównie w stawach w Doliwach oraz 
w szeregu jezior (Chełskie, Jemietliste, Dob'" 
skie) położonych na terenie dawnego powiatu 
Oleckiego. Owocem tych prac było szereg pu.:. 
blikacji nauk9wych, popularnych i · odczytów. 

Ze względu .na szereg walorów biologicznych 
i hodowlanych pelugi warto j ej poświęcić nieco 
uwagi. Peluga przez całe życie odżywia się 
planktonem skorupiakowym i w odróżnieniu ·od 
innych ryb łososiowatych ma stosunkowo małe 
wymagania odnośnie środowiska. Nadaje się 
przeto do hodowli stawowej i jest bardzo cen
nym gatunkiem yv gospodarce j eziorowej. O
siąga wiek 1 3---'14 lat, ciężar 4 kg i posiada 
cenne mięso pod względem konsumpcyjnym. 
Pod względem szybkości przyrastania wielo
krotnie · dystansuje sielawę. 

Mimo tak obiecuj ących wników aklimatyza
cji pelugi w wodach północno-wschodnich Pol
ski badania obecnie zostały przerwane z powo
du braku warsztatu pracy. 

Na podstawie wyników badań 5 jezior, a w 
tyn'! dwu jezior (Hańcza i Chełskie) położonych 
na terenie dawnego województwa białostockie
go, wyróżniono -trzy typy .termiczne j ezior. Je
ziora chłodne. Letnia stratyfikacja termiczna 
istnieje. Termoklina leży ponad śrędnią głębo
kością jeziora. Temperatura wody przy dnie 
latem wynosi powyżej 5,0°, a w zimie � po
_wyżet 2,5 °C. Jeziora umiarkowane. Letnia 
stratyfikacja termiczna istniej e. Termoklina le
ży przeważnie poniżej średniej ,głębokości je
ziora. Temperatura wody przy dnie latem j est 
p oniżej 5,0°C, a w zimie p owyżej 2,5°C. 
Jeziora ciepłe. Brak letniej stratyfikacji ter
micznej. Srednia temperatura całej masy wody 
latem jest bardzo wysoka . i wynosi ok�łf

20°C, a w zimie j est bardzo niska powyżej 
1 , 0°c. ' 

W związku z pracami nad stopniem degra
dacji j ezior przez zanieczyszczenia na obszarze 
województwa suwalskiego wyróżniono 4 klasy 
czystości j ezior. Jako główne kryterium . przy
j ęto sytuacj ę w naddennych warstwach wody 
u szczytu stagnacji letniej .  

Przed dwoma laty (1983), przy Państwowym 
Gospodarstwie Rybackim w Giżycku, powstał 
Naukowy Zespół Doradczy, w którego skład 
weszli samodzielni pracownicy . naukowi róż
nych specj alności (hydrobiologia prof. dr 
hab. B. Czeczuga, ichtiobiologia, ekonomika -
prof. dr hab. M. Leopold) i przedstawiciele ho
dowców. Przewodniczącym tego Zespołu został 
piszący te słowa. Na posiedzeniach tego Zespo
łu (co kwartał), za każdym razem w innym 
Zakładzie Rybackim, są omawiane zasadnicze 
problemy gospodarki rybnej i opracowywane 
wnioski do realizacji. Takie posiedzenia dwu
krotnie j uż odbyły się w Zakładzie Rybackim 
Knyszyn oraz w pozostałych Zakładach (Ełk, 
Mikołajki i Giżycko); 

Aczkolwiek wszystkie prace w Naukowym 
Ze:wole Doradczym są honorowe, wszystkie. 
posiedzenia zawsze odbywają się przy pełnym 
składzie Zespołu. 

Scisła współpraca ,nauki z pra}.dyką, na fo:. 
rum Naukowego Zespołu Doradczego, przynosi 
obopólne korzyści, a głównie unowocześnia i 
intensyfikuje gospodarkę rybną w północno
-wschodniej części Polski. 

Poza pracami . 'badawczymi na terenie daw
nego województwa białostockiego stale utrzy
mywałem żywe kontakty z Zakładem Biologii 
Ogólnej Akademii . Medycznej w Białym.stoku, 
początkowo kierowanym przez prof. dr Witolda 
Sławińskiego,. a później przez prof. dr Bazyle
go Czeczugę. 

Aczkolwiek stale mieszkałem w Giżycku 
(województwa olsztyńskie) przez szereg lat by
łem członkiem Rady Naukowo-Technicznej ·przy 
wojewodzie białostockim w Białymstoku. Na
tym forum występowałem :w obronie ochrony 
środowiska, gospodarki wodnej i rybactwa. W 
późniejszych latach, w grupie białostockiej , u-

. czestniczyłem w pracach Zespołu Planowania 
Regionalnegu Makroregionu .Północno-Wschod-: 
niego. · 

Kończąc ten krótki szkic o swe/ działałn�ści
w zakresie spraw związanych z wodą ria te· 
renie dawnego województwa bfałostockiego 
chciałbym zaznaczyć, że obecnie pozostają do 
realizacji głównie trzy problemy; , sytuacja . · 
Stacji Hydrobiologicznej · nad Wigrami, walka · 
z degradacją środowiską ·wodnego, kontynuacja 
r-t>c nad aklimatyzacją pelugi. 



Stanisłaiw Bernatowicz dr hab. ur. w 1910 r. na
Witebszczyźnie. W r. ukończył SGGW w War-
szawie ze specj alnośdą: Ichtiologia i Rybactwo. Jest 
autorem następujących monografii: Botanika rybacka, 
oraz współautorem: Krągłouste i ryby, Botanika dla 
limnologów i rybaków, Sielawa oraz ponad 200 opra
cowań z zakresu hydrobiologii, ichtiologii, ichtiobiolo
gii i jeziorowej gospodarki rybnej. Obecnie pracuje 
j ako główny specjalista w Ośrodku Badań i Kontroli 
Sroqowiska w Suwałkach Oddział Terenowy w Gi
życku. 

Wenanciusz Panek 
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1. B. Czeczuga, Czterystalecie spisania regestru 
( 1569-1969) i znaczenie tego dokumentu dla limno
logii. Rocz. Białoot. 11no, t. 10, s. 335-345. 

2. S. Bernatowicz, Zagadnienie trafności oznaczenia 
wieku i przyrostu sielawy na podstawie lusek z róż· 
ny�h okolic ciala. itooz. Nauk Roln. t. 65, 1952.

• 

ZYCIA 
jako główny regulator 

w normalnym 
zachowaniu młodzieży 

Młodzież i j e j  za,chowainie jest os1tatnio przed
miotem ·zaitnteresówania ,całego sipołecze:fusitwa. 
Lnteresują się tym proib1emeim ['Odzke, nauczy
dele i ·dzieI1111ikarze, a także uczeni i politycy. 
Na oficja1lnytrn zeibra1niu, •w ik:1tórr:ym !b:rałem u
dział, słyszałeon jak młodzież µroiestowała gwał
t01Wnie, że starsi pomijają ją 1w wyłbora·ch, w
p.rocelS'ie decyzyjnym, w dopuszcZieniu do a1k
tywnoś:ci społooziho-poli:ty1cznej .  Natomia1st inau
czydele skairiżą iSię, że młodzież nie anga:żuje 
się ·w samorząidz1ie, jest mało a!ktywna w orga
nizacja,ch ·społe·czny:ch i poli!ty:c·zinyrch, w czasie 
s tudiów nie:chętnie uiazestntczy w zajęciach, nie 
jest aktywna w działalności rnaukowej , w !1.w
ła,ch nauJk:owych, które 1Jalk ipiękmie \kiedyś się 
!l'o:z;wijały. 

Słyszy ęię . talkże (lipinie od.mienrne, idealizu.., 
j ące młodzież. Ona sama, a1e �zęsito .niektórzy 
wychowawcy, rodzice, dziennikaITTze podkreśla
ją i eksponują tak.ie 1cechy jak umiłowanie wol
no:śici, niezale:iJnO'.ści, samorządności, oderwania 
jej od bradycji, lklrytycymn wolbec autorytetów 
i stalr'szego ipo'k<ile1nia . Wiążą srię 'Z ityril przeja
wy sprzeciwu; 'krytyki 1często t0ita1nej :poikolenia 
dmosłyich, a także iprotestów i mamifesta.cji. 
Postawy tego irodzaj u  obs·er�vuje się głównie 

· wśrqd młodzieży stude·m:ikie j ,  'ot;ęsto robotni
czej, a takiże młodszej młodzieiży szkolnej.

Jalk należałoby z ·wychowa1wczego punktu
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widzenia do całej sprawy odini ść? Rod:zitoe, 
nauczy:ciele, '!Ili.s:trzowie w zakłada,ch pracy za
dają io 1py;tainie 1nam iprofesj·onali:stoan , p.sycho
logom, pedagogom i psychoterapeutom. 

Niłe mamy, .po za dość dużymi i _jl!bszeirnymi 
ohserwa·cjami często . mawet u1czestni:czącymi, 
wa1r1tości o\vych badań empia.'y;cznych, ani peda
gog1i:cznych, ani psycho.logiaznych, tej młodzie
ży, jej o czekiwań, j ej ipo'trZieb, j e·j systemu war-
tości, jej ideał&w . . .

SystEirnatyc zmie od 1973 :r. 1pro1wadziłem po
waż.me fb.adamia . en:np]ry,czne :na 1temat dojrzało-

emocjo1na1nej i S!Jołerdznej młodzJieży. Wy
ma:gają 01ne anailizy nauk01wej,  1psyichologiczno
_,statyistycznej olb1rólbki. W ogólnej ocenie mło
dzież jesrt lbardzo dojtrzała , :ciekawa poroawczo,
krytsczma. 

Tu posłużę 1.S1ię zmamiemnym przy!kładeun: pra
wie cały rok I 1pe1wnego atra'l>!cyj1nego kie'l'unku 
pnzy;chodzi do mnie z pro:.śbą o Tozwiązanie ich 
p.roiblemu. Jaii:>-0 ;pieiriwsze.go 1p0Zinałi mnie n a  
uczelni, 1poniewaiŻ przewodni:c1zył·em koll):lrsji re
krutacyjnej.  Ośmielemi w tej sytuacji 1powie
dz;ie11i rrni, :że �naczej !kJ.sz;tałtowały i1ch o.cze,.. 
kiwania ; 1rnie 1pracują . s.amodzie1nie, uczestniczą
obawiązko'wo w zajęcia-eh dydaiktyicznyrch, wy
siadują przerwy na korytanąch paląc papiero
sy. Powie!dzieli, :ż.e chcą sbudirnwać, rozma.wfać, 
dyskutować, rroziwiąiz.ywać :probliemy, mieć s1wój 



samorząd, teatr i dysk·rntekę, ibyć aktywni w ko
łach 1naulkowyich. 

W Ś'\ViieHe ity;ch iwyipowiedzi słuszne są po
stulaty wylbitnego profesora 1psych0Jogii T. To
maszewskiego, iktóry podkr-eślał ikonieic:zmo.ść ba
·dania waTUinków dorosłości, ro1zuimienia rrów
ności ludzi 1•

J. Kozi·elecki w swej ostatnio wydanej iksiąż-
1ce pt. : „Psychologiczna teoria samowiedzy" za
·chęca iby odej·ść od eksperymenitów a zająć
sprawami „jaŹIIli" i j ej refacji do otoczeinia., e
mocja.mi ludzkimi, w których mieści moty
wacja zachowań, system wartości.2

Stan mora1Lny, zidrowi-e · ipsychiczme, system 
wwtości i fożisamości spoleiczeństwa, .a młodzie
ży w ·szczeigólności, to są właśnie tereny o cze
kujące na · 'bada•I11ia nauk humaini'stycznych 
społecz:nych. . 

J•ednyttn z taikich w�żnych 1p1rQlblemów, któTy 
wymika z mo�ch bada11. empi�y·cZITTych wśród 
rnł·odzie·ży, ale talkże Qlbcoiwania na co dzień z 
młodzieżą z air ówno normalną jalk i sipołeczrnie 
ni€:przye.toso'.wa•ną, a nawet przestępczą, jest 
piI'ohlenn nauczenia jej s ensu 1żyicia. Potrzeba 
sensu życia jest ( .. ) taką cechą człqwieka, któ
ra powoduje, że bez zaistnienia w jego dzia
łalności życiowej takich wartości, które są lub 

. mogą zostać uznane przez niego za nadające 
sens życiu, nie może on prawidłowo funkcjono
wać, co oznapza w praktyce, że jego dz'iałal
ność życiowa · jest za słaba w stosunku ·do . moż
liwości, nieukierunkowana i oceniana przez 
niego samego negatywnie.8 

Podzielając tę . opinię i 'Przyjmując roboczą 
definiicję sensu życia nie wchodząc w żad
ne dywagacje fifozofoczmo-historyczne mO'ż:na 
powiedzieć, że sens żyda •człowieka w;Traża się 
w jego 1postawie wobec }ego po1trreb oiraz wo
bec j ego oso'b:istych celów 1żyicia. 

Zna•czy to, iże 1człowieik odnalazł s€\J.1s życia, 
gdy ma wytworzoną gotowość do zaspoikojenia 
pofa·zeb, czyli ipełną zaangażowaną postawę wo.
bee istniejąicych 1potrzelb oraz taką samą goto
wo�ć dążenia do 1reahzacj1i potrzeb wy.branych 
czyli uświadomio1�1ych, zwerlbalizowa1r1ych i u
hierarichdzowanych 'Zi\.Vamych ·celami życia, to 
zmaczy, że posiada •postawę wobec celów życia, 
które w pewnej :ko.'J,ejJności 1pragnie zaspokoić.

W podanym przeze mni-e oikireśleniu sensu 
życia muszą się znaleźć trzy .punlktf odl!liesie
nia, trzy wymfary :sensu żyda: 

1 .  Potrzeby, tk.tóre tSię 'Za'Sp()kaja. 
2. Cełe, do 'których dą:ży. 
3. P·osfawy, 1ktoce się !Posiada. 
O s.eooie ·. ·życia niłoidych ludzi nie tylko mó

\vić ,trzelba, lecz trzelb a  wykśztałdć w niicli.pro
sty schema1t, miemal algotI"ytim •czyli iprzepis do
tyiczący sensu :żyda i UJparcie go ksztakić.

Z 1badań empi!ryeanych i khnieiznych, od lat 
doznawamych doświadczeń, ale głównie z ostat
nió. o'bse!J:lwowruny;ch 'procesów 1Sądowyich, roz� 
mów i wywiadów wyinilka, że dla :wielu ludzi 
sichemat itu 1proponowa'ny jem tatbu: ani :potTzelb 
głównie wyiższy;ch nie mają, ani tym 'bairdziej 
ich so:bie nie uświa1damiają, 1by .. włączyć je do 
reali:za·cj i w swoim 1planie życiowym w olkreślo-

nej ko1lej111ości ,  jatko kh 1ce'1€ iźycia. A co ich 
charaikteryzuje? Zy;cie nieipoirząidine ni-e tylko 
nieuporrząid!lwwane ,  pustika treściowa, a tym sa
mym lbezsen1S żyicia. 

Zacz·ni:jmy więc od punlktu odn'ie'siooia naj
bardziej 1po;dsfawowego od ipotr:reb. Co to 
jest ipotrzeba? Ozy jest lktoiś, ikto nie ma po
trzeb? Czy po1trzeiby iposiada młodzież? 

Otóż są to pytaJnia retory<ezne wszys·cy 
mamy liczne 1potrzeiby, a jeszicze najwięcej ma• 
ja 1ch młodzi ludzie. W1szvscy ip:ra,gni-emv je za
s:poko ić. 

Wiemy że potrzeby tworzą układ hierarchicz
ny idąc od . biologicznych do potrzeb wyższego 
rzędu, które wpływają na kierunek dz�aJania 
przez to, że antycypują emocje dodatnie, to 
jest myśl o satysfakcji z osiągnięcia celu.4 

L. Rub1n!sz.tejn, psycho1og radzie«::>ki, pisał, 
że pD1trz·eiba jest to ()dczuwamy 1przez .człowie• 
ka brak czegoś, co j est poza nim 5• 

Poitrze!ba jest to więc 1co'Ś co· trzeba zdobyć. 
Żaden ·człowieik ntgdy inie ma orp1timum wsizysit
kiego. Więc 1po1trzeby ' 'trze/ba ZMij)olkajać . . �Po-' 
trzeby więc aktywizują :czł.owieka, warunkują 
jego alktyw1ność. One :same nie cprzychodzą. To 
baTdzo wwima ipirzesłanka wyicho1waw1cza, wska
wnie dla irodzi1ców i nauczycieli. Potrzeby dzia
łają ja'ko motor pociągając <ezłoiwieka, on musi 
dokanywać wylboru, oceny, wiięc aikty.wizują go, 
czymią :go tdynarrnkznym, wyirywają z ibezsen
sownej nudy i 1bezs0ns01Wny:ch działań. W tynn 
miejscu itrwba zamaiczyć, że aiktywność ta wią
·że s1ię z iwa·:żmą z 1onót jaką j·est odwa:ga zawsze 
związana :z :wyipot!'em, a iktóra jesit postawą cią
gle potrzebną, a nawet konieczną, ciągle bo
wiem człowiek walczy o wartości, które kon
stytuują jego życie i nadają mu sens.6

A gidy 'CZłOIWie:k j est aktyiwnym, ,gdy stara Slię 
o icoś co ma osiągnąć, walic:zy o :zaspokoj enie 
potrzeb i osią:ga to, wtedy :otrzyrrnuj-e .nagrodę 
�- samogratyfikuj€ się. Ma nie tylko to co chciał 
mieć, ale ma także satysfakcję", zadowolenie, 
poczucie $Ziczęścia z działwnia, a nie tylko z po
siadania czegoś. Badania poidkireślają w se1DSie 
źycia jeszcze jed!ną ·ceichę · � . wo1Lność, iktÓira 
wynika z mo'Żl1iiwoś:ci wyboru wa:rtosci, bo wy
bór pej lub tamtej &�ogi, wybór -tej lub tamtej 
wartości jako śr_odka jest już sprawą wolności 
i odpowiedzialności człowieka. 

'Drzecim wyrrniareim czyh ipunlktem odniesie
nia w prezentowanej iteor1ii j es t  postawa . 

Postawa lbowieim inajo:góLniej j est po ipi'astu 
gotowością !dążenia do czegoś. Jest QlC'ZylWiśde 
społecznie urkształtoiwainyn:n .. Ziespołem v.rymaiez
nikó'w wchowa1nia fsię ·człowieka, w którym hi-e
rze się tpod uiwa:gę ra1cje  inltelektualne, lt'a.Cje u
c21U1ciowe i mo'Zliwości i:realizacyjne kon'kJre•tnego 
działania .  Taką postawę, w Mórej j-est ów ele
ment 1po:zma wczy, €lrrwcjona'1my i uc•zucło1wy 111a
zywamy postawą 1pełną. 

Czę.;yto 1w zachowaniu ludzi ta ,postawa nie 
j est pełna le1cz cząstkowa, .a czasem s:ziczą<tkowa. 
Często po:.stępo:wanie · ,człowieka . . jest u wail:'unlko
wane a]bo tylko emocja1nii lulb tylko wyracho
waniem, 01par1te tyllko o speku!laicj.e fotelelktual
n-e, nie Uczące :się ani ze sforą irealizaej i, 1czyli 
moiżlitw0'$ciami, a1ni ze sferą uczuć.  Bardzo to 
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wy;razme widać było w Tóżnych a!kcj ach pro
testacyjnych, gdy uczestnicy tych alkcji zupeł
nie ·nie zdawali soibie sprawy o e.o rzecz idzie,
Il działali, 'bo tbrali pTZykład . z  innych według
zasady : ibo itak 1rnbią inni. To 1czystej 1wody za
chowanie emocjcma:hne ·bez iintelektualnej ref- · 
le\ksji, !bez iko.rrtrołi wewnętrznej . 

· 

Ale to jest.cze nie wszystiko, dwie uwa:gi mu
sze zrobić koniecznie na temat potrzeb i po
staw. Są rpoltTzeby, o Mórych możemy powie
dzieć, rże są iczłowiekowi :konie·c;z.ne czyli nie
:zlbędne do ·żyda. Są inie:Zlbędme do !Życia w .  każ
dej chwili, ja1k choćby tlen do oddychania. Są 
też ipotrzetby lkoniecrme tyliko w pewnych c hwi
lach, jaik n<p. ilek w ichoTobie czy po;żywienie w 
chw.ill.i głodu. Te. wszystkie potTZeby nazywamy 
w Utera:twze naukowej potrzeibamd. biologicz

nymi. 

· Ka'i.da matka fob ojciec w ramach czynno
ści opieiku:ń!czych stara 1się zaspokoić te potrze
by swoich dzieci możliiwie tnajlepie·j. Taikże i 
pań.śitwo, igłów1nie ipańst'Wo socjalistyczne, usiłu
je tSpołeczeństwu stwo;rzyć możliwie najlepsze 
wairunki ich zasipokojemla . 

.Me człowiek jest istotą wyiżej :zoirganizowa
ną, mąidrą ,  społeczną i ldlattego te potrzeiby mu 
nie wystarczają - on 1chce zaiS1pOkoić ipoitrzeby 
niekO!nieczne, nie nie·:zlbędne, lecz mimo to su
per 1waŻ'ne , bo oiri·e waTtościują 1czławielka, np. 
wiedzę, przyjaźń, szezęścię, wychowanie itp. W
tym ikontelkśde · ta.1ką potrzebą na dzisiaj dla nas 

-Polaików j est iporozumienie na:rodowe. Może to 
skOjMzenie Uzrr:la 'k!1xlś !za demaigogiicizne . Tym
czasem jest to fakt psycholegicZllly. Ludzie nie 
pragną ainar·ehii, gniew,u, bralku za ufania. Prag
ną też ipokoju, 'CO wynika z podstawowej po
trzeby be:cpieczeootwa . T1wię['dzę więc, że po
trzeba . ipo['ozumieI}ia 1t1arodo1wego jest pottzelbą 
waruinlk:uj ąicą sens życia · ludzi myślących, ref-
leksyj:nydi. ' 

Nazywamy te ipotrzeiby 1w . li!teratu1"1Ze nauk.o
wej �ołecZin.ymi lub duchoiwyrrni. 

Moglibyśmy wymienić cały szereg potrzelb od 
miło'Ści ojciy:cny, patriotyzmu i świafopogląidu 
począwszy, a na 1potneibie kontaktu z k.siąż!ką 
i ludŹllni s!k.ończywszy ważnych i mniej 
waiznych. Są to ipotrzeby ITTi«�ikonieczne, ale war
tościujące <człowieka, potrzeby wyższe, 1społecz
ne, duchowe , o których wielu mł odych ludzi 
zę.pom�na i nie 1włąicza 1ch w hiera:rtchię swo•i.ch 
celów życia. 

Zajmijmy się drugfiln ·wymiarem sensu ży
cfa. - celem życia. Powstaje jednak wcześniej 
pytainie, fldedy 1potmeby, !których przecież j est
wiele , 1Sitają się moitoraimi ludzkiego działania, 

wego w.chodzą tylko ·cele ży:cia. Autor ten wy
różmfa dwa ['Odizaje .celów: 

· 1. Cele doraźme to fe, które realizujemy,
�dy s zukamy zaipalniciki chcą poidpalie pa-
pierosa ; 

· 

2. Cele życiowe - czyli te, które 1w ramach
,,iplaną życia" •poZJwalaj ą  naun dokonać zmian 
w świecie oitaczającym luib w •nas · samy.eh, 
ale o zina·czeniu zasadinkzym dla żyda na-
szego luJb mnych fodZJi. . 

· 

W1fród tych celów życia W. Szewczuk jeszcze 
wyodrębnia cele pomo1cnicze i cele o'stateczrie . 

Warto wyjaś.n[ć, iż.e 1cele życia winna cech-0, 
wać u człoiwieka nomnalne1go o do •jrzałej warto:. 
ściowej osobowości - hierarchia celów. Wy
raża się 'to :w podziale W. Szewczuka na cele 
pomocntaze i ostateczme. Ale w rauna•ch jednych 
i drugich ·wi!nina zachodzić dalsza hieirarchia, bo 
inna jest wartość ·Celu talkiego ja:k ukończenie · 
szkoły, inna ukończenia liceum, a jeszcze inna 
podjęcia decyzji o ukończeniu studiów . . 

S. RU:b�'nisZiteijn potrzeby i ce1e żyda wiąże 
z wolą, ·z działaniem dowolnym. Działanie do
wolne --,.- ipisze radztecki ipsycholog - wypły
wa zatem z pobudek, których źródłem są po
trzeby i interesy człowieka, kieruje się ono ku 
uświadomionym cel9m. („) Istnienie woli czło
wieka jest związane z istnieniem ważnych dla 
niego celów i zadań. Im ważniejsze i bardziej 
poeiągajqce są dla człowieka te cele, tym . . .  sil
niejsza jest jego wola, tym silniejsze jest jego 
pragnienie i tym wytrwalsze dążenie do jego 
realizacji.8 

Jeszcze raz odwołam się do S. Rubinsztejna 
i j -ego .słów: Człowiek nie tylko uznaje za war
tość i za cele swoich działań ta, czego . bezpo
średnio c]J,ce, al·e zaczyna chcieć tego, a nie 
czegoś innego, ponieważ rozumie, że tó jest do
bre, że ma wartość i dlatego powinno stać się 
celem jego dzialania .9 · 

· Myślę; że ·czeka nas poważna p1rnca wycho
w��za, · �y pr1zed.e 'Wszystkim wslkazać naszym
dz1ec1om i mł·odzdeży sffilS �eh życia, 1poikazując 
im ja'kiie 1po1tr,ze6y nwżna w swoim życiu :zreali'"' " 
z(Jlwać i j ak� ńależy ułożyć j e w pewną :senisorw
ną straktu11?ę •celów 1żyda, 'Wytwarzając wobec 
tyc� cetlów stan goto·wości do ich realizacj i 
azyh p�stawę zabarwioną uczuciowo , z wiedzą · 

na •temat ·cellów i :szere•giem mo.żliwo:ści realiza
cyjnych, czyli wskazaniem śroidl{ów do ilch .za-
spokoijeniia. . · 

J. Bańka prnponuje irealizację wycho!Wani-a
ina trizech ipqzło!lJ.a·ch życia psychicznego czło
wieka : 
1 .  Na i:r)oziomie . pisychofi·zjologicznyim - do 

którego riależą . czyrnr:.ośici {PSychi.ic'Zltie i tre
ści św1iad-omoś:ci rwiążąoe się z fizjo.Jzygri:czny-
mi sta1nami 01rganizmu. 

· 

2. �a poziomi� psychospołea:zinym. - wy;raża
Jącyim. relaCJe i 'Więzi między ludŹllni a świa
tel.rn ota<czającym. 

3. Na poziomie s-e'n'su ·żyda �· tj. specyfiicfz"'" 

. moitywują? Ma to mtejsce wtedy, gdy :potrzeby
up.o-dąniotaiwiają i stają się celami życia
konkretnego iczfowie'ka. A kiedy się upodmie
tawiają, 1kiedy ·się stają celami? Psychologowie 
mówią, że wtedy gdy 1po1trze1bę czł'O'Wiek sobie 
uświadomi , a następnie ją ·zwe:rtbaltzuje czyli 
na.zwie czy określi, gdy się O'na zi!nternali'ruje 
czyli uweiwinętrZini w jego świadomości. · Wtedy 
potrze�a staje 1się ·ceilem :życia . . ... 1 · . W. Szewczuk pisze, ż.e w skład planu życio-

. n-ego :poziomu życia psychicznego, w !którym 
c�ł()'Wieili;. w ipewien sp6sób 'przekracza gra..: 
1mce tego co bezipaśrednio a:nu da;ne i do
maga się pe:r,spektywy.10 



Taik rozumiane wychowanie, realizowane dla 
wykształrcenia życia ipsy·cMcznego na wszystkich 
trzech ipoziomach, ale z akcentem na 'Życie z 
pe.rspektY'wą, to zadanie ba·rdzo trudne. 

WENANCJUSZ ·PANEK, doc. dr halb., ur. rw 1931 :r., 
w 1955 r. ulkiończył KaJIJol�clk.i. U�y1tett Luibe'l!&ki, w 
1976 r. ina Umwiensylteoie 'ilrn. A. Mi.dkliewfilC'1.ia 1w Po-· 
Z'IJJalildu iobranlł dyseitbaicję halbil!Wa.cyj111ą p.tt. „Ziachlowa
nie .się 517JC7.,Eg'ólmde .Zidolinyioh � ew sytbuaicjaich 
śzlk:idllnyich". iPfr!llC'Uje IIl/a Unirwer1S)'itecie Wlamst.alwslkli 
Fihliii rw Biąfynn!gtciktU. Jest aurtlorem- dlroło 70 �raco
wań z chiediimy !krr-ymilnlOllol'Jii or.alz p1sytcłrol.ogi[ sik<Jll
nie!i .w 17.13lkfres.ie róimdlc d!nidY!Wlildu·alnyi0h (�e wy
bilbnie zlddlinli ri ułlalel!1ltldwiami).

Prof. dr med. PIOTR BOROŃ 

· kierownik Kliniki Chorób 

Zakaźnych AM w Białymstoku 

Urodził się 21 listopada
' 1920 r. w Skale woj. k.ra

kowskie. Dyplom lekarza uzyskał 16 września 1950 r. 
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, tam też 28 kwietnia 1951 r. obronił pra-
cę doktorską. . · 

24 października 1958 r. uzyskał stopień kandydata 
nauk medycznych na Wydz. Lek. AMB. Od 31 marca 
1960 r. był docentem etatowym przy II Klinice Cho
rób Wewnętrznych AMB, od 1 lipca 1960 r. kierowni
kiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AMB. 

1 T. 'l'omaJSZeWISki, Z poeraindiom ipleldag-Oglikll i psy
chcilogiitl., Wiaris•l'Ja!W1a 1970, RWN, iS. 238. 

2 J. Kmiielletdkrl., Bsy1chaliogilczma teoria sa!mowie-
,d/z,y, Wair&z.aJW!a 1980, IS. 6. 

s K. Obuichl� Psychologia dążeń ludzkich, 
Wainsm,'w.a, 1966, s. 232. 

• J. Bank.a., Być i myśleć, Wiarsmwa 1981, s. 385.
5 S. Ru'blimls:zJtelj.n, Pod:st-Orwy psychologii ogÓbne;, 

Wa1mrnaJw.a. 1962, 'S. 668. 
8 Z. Cadk�, .TTUd i sens htda*iego żyC:ia, Wair

sizaJwa 1981, is. 155. 
1 Tall'Illi:e. s. 219. 
8 S. RubiinlSrzJtej111, PodstCJIWy psychologii ogólne;, 

Will'l1SI� 1962, s. 670. 
D Tamile, s. 672. 
1• J. Bańka, Być i myśleć, WlaJIISl'L3lW'ra 1981, s. 386. · 

Nominację na profesora nadzywczajnego nauk me. 
dycznych uzyskał 29 czerwca 1967 r., zaś profesora 
zwyczajnego 4 stycznia 1973 r. W ramach reorgani
zacji instytutowej uczelni kierownik Kliniki Chorób 
Zakaźnych Instytutu Chorób Wewnętrznych AMB i 
zastępca dyrektora tegoż Instytutu. Obecnie prof. 
Piotr Boroń pełni funkcję kierownika Kliniki Chorób 
Zakaźnych AMB. 

Prof. Boroń rozpoczął działalność naukową w 1950 r. 
jako ówczesny asystent II Kliniki Chorób Wewnę. 
trznych AM we Wrocławiu. Od organizacji Katedry 
i Kliniki Chorób Zakaźnych w 1960 r. prof. Boroń 
rozwinął żywą działalność naukową ukierunkowaną 
głównie na badania ustroju w chorobach zakaźnych 
ze szczególnym uwzględnieniem wirusowego zapalenia 
wątroby. jak też na badania epidemiologiczne i kli
niczne zespołu chorób odzwierzęcych występujących 
w Polsce i regiofl.ie białostockim. Aktualny dorobek 
naukowy prof. Boronia z tego 'zakresu jest bardzo 
powaźny, liczy ponad 300 publikacji przedstawianych 
na różnych kongresach naukowych, krajowych i za
granicznych, jak też drukowanych w lekarskich cza
sopismach naukowych w języku polskim oraz czaso
pismach zagranicznych w języku rosyjskim, fran
cuskim, angielskim i niemieckim. Wśród tych · prac 
naukowych znajdują się również niędzy innymi mo
nografie specjalistyczne, których współautorem jest 
prof. Boroń oraz podręczniki „Podstawy dietetyki" 
pod red. J. Hasika, „Choroby wątroby" pod red. Z. 
Knapika oraz „Choroby odzwierzęce" i „O chorobach 
odzwierzęcych" a także rozdziały w podręcznikach 
„Choroby zawodowe" „O etiologii zakaźne; i pasożyt
nicze;'', „Wątroba a choroby zakaźne i pasożytnicze", 
„żywienie w. chorobach zakaźnych i pasożytniczych", 
„Handbue1i ćler · Inneren Krankheiten - Band 5 -
Infektionskrankheiten" oraz ;,Virushepatitis". Wielo
letni dorobek naukowy prof. Boronia i je·go współ
pracowników spopularyzowany w piśmiennictwie na
ukowym polskim i zagranicznym, ria konferencjach i 
kongresach krajowych i zagranicznych jak też rozwi
janie wzajemnych kontaktów naukowych z różnymi 
ośrodkami naukowymi · w Polsce i w Europie, pozwo
liły uzyskać kierowanej przez niego Klinice Ch,orób . 
Zakaźnych AM w Białymstoku rangę jednego z czo- . 
łowych ośrodków naukowych w kraju z · zakresu 
szczególnie wirusowego zapalenia wątroby i jego na
stępstw klinicznych · I społecznych, clll!go wyrazem 

'są m.in. wizyty naukowe i staże osób skierowanych 
do Kliniki nie tylko z Polski, ale również z niektórych 
0środków z zagranicy. 

' 

Za cykl prac naukowych z zaklreau .badań zwlą� 
nych z wirusowym .zapaleniem wątroby prof. Boroń 
i jego zespół otrzymał w 196'1 l'. naarodę naukową 
zespołową I stopnia Minfstll'a Zdrowia i Opieki Spo
łecznej. Następnie za osiągnięcia dydaktyczne i prace 
nad poch'ęcznfkami otrzymał dwukrotnie inaerodę m
dywidualną I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej, ostatnią w 1984 ir. Pod kierunk.iem prof. Ber 
ronia w Klinice przez niego kierowanej 6 os6b IUZYS
kało. stopień doktora habilitowanego, zaś 31 os6b sto
pień doktora nauk medycznych. 
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W dziedzinie [)roiblematyiki. dyda1ktyczno-wychowaw
ezej [)r•oif. Bo;roń o;pub1ik-0wał wiele artykułów, jak <!llP· 
„N.iektóre aspekty socjologiczne zawodu. lekarskiego", 
„Wychowanie przyszłych lekarzy", „O ksztaitowan,iu. 
lJOstaw moralno-ipotecznych §rodowisfka lekarskiego", 
;,Profesor asystent i ich wychowankowie", „O kształ
towaniu. postaw etycznych środowiska - lekarskiego". 

Prof. Bo;r-0ń w Białostockiej Aka demii Medy<:znej 
pełnił kolejno funkcje pTOldziekana Wydziału Lek:a1r
skfog-0, p:rorektara ocaz ;rektara Aikad..emil Medycz.nej. 
Jest czł-0nkiem szeTegu t-Owa;rzys,tw na,ukowych krajo
wych i zag;rand.cznych. Aktuahtle piastuj e funkcję jprze-

Piotr Boro,ń 

wodniczącego Rady Wojewódzki'ej w Białymstoku rnraz 
czł-0nka Rady Kirajowej Pi.RON. 

Jest . odznaczony między linnymi: K;rzyżem Koman
dorskim Orderu Od:rodzenia Poilsild, K1rzyżem Oficer
skim i Kxzyżem Kawale1rskim Oirdeiru Odirodzenia Pol
ski, Tytułem Honorowym . „Zasłużony Nau�zyciel :PRL", 
Odznaką za Ww;rową Plra,cę w Słuźbie Zdrowia, Od
znaką Ty;siąclecia Państwa :Polskiego, Wipis·em do Ks.ię
.gi Za.słuoonych m. Białegositoku, Medalem Komisji · 
Edukacji Na;rodowej, Medalem XXXX-łecia PRL, Me
dałem za ·u dział w Wojnie Obro.nnej 1939 r., Złotą i 
Sn�lbrną Odzinaką Hcmo;rową „Zasłużony Biał·ostocczy
źnie", Orderem „Sztandar PaństwowY'' III  Klasy Ko'
reań:skiej Republiki Ludowo-Demokiratycznej.

Z Kl iniki · Chorób Zakaźnych Akademi i  Medycznej . w Biatymstoku 

Ostra niewydolność wątroby 

stan choroby 

bezpośrednio zagrażający utratą żgcia 

Ostra niewydoilność wątrnby .je1S·t to zespół objawów 
neUII'«Ylog�znych i psychiczny,ch, wywołanych Ul'lZko-
1dzoo.iem · mózgu, związany :przyczynowzy z cięźkim u.sz
kodzeniem wątroby na ;Sikute:k: · masywnej :rozlanej 
martwicy tegoż .naa:'ządu, wx.gtlędnie . spowodo,wany wy
padnięciem funkcji detoksykacyjnych wąltll'orby, w prze
biegu niewy;równane·j mairskości wątroby, z rorzwini.ę
tym ze'SfPołem nadciśnienia wmtnego. 

Z klinicznego punkitu wddizenia moŻJla ją ćt'ÓWnieŻ 
okireśJ.ić, jakQ zes\PÓł tzw. encefalOiPatii wątrOlbowej z 
trozw.iniętym zei>połem śpiącziki .. wątr0100wej. Śpiączkę 
wą:t.ooibową u.jawniaj ą·cą się w pr.ze;biegu ost1rej maxt
wicy wątroby moŻJla też okrreślić jako typ tzw, 'Śpią� 
·czki endogennej. śpiączkę wąt.1roibową występującą w 
jprzebie� niewyirów.nanej .  :mrut:skości ' wątroiby i na 
skutek dodatkowych czyJliilików przyczymJwych, okire
śla się Jako tzw. typ śpiączki egzogennej. Wy&tępuje 
też tirzed typ śpiączki wątrobowej, jaiko tzw. typ mie
sµny, endo- i ego�ennej śpiączki wąt;robowej,  któ\I'y 
mooe wys•tąpić 11JP; przy il'OZjpadzie ,raka !Pie;rwotnego 
wątroby w przebiegu marskości tegoż narządu 1. śpią_ 
�a endogenna ro.zwija się na.:f częś;eiej w · rp;rzeibięgu 
oot;rego wiil'1Ul'lowego za�leinia wątroby typu tzw. po
stąei pfo1ruillUj ące·j I-u;b w iPO'staiCi \tzw. mamwjcro"'idys
ilroficznej ostrego wirnsowego zapalenia :wątroby. Mo„ 
ze crównież wystą!Pić z itnnych jprzyczyn aktywnego od
działywania tok;sycz:nego .na wątll'o;bę i :Spowodowana 
jes:t ;r-0zla.ną martwi-0ą wątll'oby ·z masywną lizą i II'OZ
padel:n komó;rek wątrOibowyieh. 

$piączka egza;genna jest z.wiązana ip!fzede wszysttkłm 
z wyłąc:zenieim wą'trOiby d jej fuinikcji det91ksykacyjn�h • .
na skutek jej pi€1l'WOtnego 1UJSzkodzenia w przebiegu 
-marskOIŚCi wą'tr01by. 

Os!hra niewydolno.Sć wątr-0iby z ze;s.pmem śpiączki wą- · 
trobowej nie je.st . · j edno;rO(dną nOZ-Oilogicznie jedn()S·t:ką 
chorobową 2• Określa · się również ten. stan chorobowy 
jako „poiLa;r · metaiboliczny" roz.wijający s·ię gwałitownie 
w wy1niku znisZ:cz.enia mią!Zsżu wątll'Olby ci chaif akterze 
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masywnym lulb w wyru.ku :zaistniałej pierwO!'tlnie. prze- · 
b11dowy łożyska . naC.Zyniowego wątroiby :i tkiei:mmm 
prze;pły1w1u kirwi. :z żyły w.rotnej, ną skutek zaibl.fil"zenia 
układu . ooi tzw. w;rotno„żółciowych, kh wzajemnego 
stosunku tzw. guzków bezosiowych do tzw, g.uzków 
os iowych 3, W ten sposób poprzez . tzw. kollateralia 
poz.awątrob0iwe dostają się he2lPQś;rednio do awn:aż:li
wiocneg.o o&rodkoweg.o układu :ne;rwoweg.o. oobstar.hcje 
itoksyczne tzw. ce1rebrotoksyny z przewodu poik:airmo-
wego. · . 

P!I'zy róż:nym 2ll.'óżnicowaniu ę,tiofogicznym os.tirej nie
wyd-Oil.ności wątroby jako groźnego di.la żyda cho.rego 
stanu clio;rołlowego, II»'ZY pierwo.tnym uszko1dzeniu wą
,t;roby przyjmU)je się dwie �upy czynników ;pll'iyczy
nowych mogących mieć iś.toitne znaczenie i WJPływ na 
kształJt·01Wa:nie się pa.togenezy i !l'ozwoju klimcz.nego 
tego zespołu cho;ro;bo;Wego . Należy ido .nich z.aliczyć: 

1) oddziaływa.nie na IUW!l'a.żliwłony mózg ok.rtiślo
nych suJbstaru::ji . toksyc.z.ny.ch jako ,tzw. ceiirebtotoksyn 

. z przeW'Qdu poika!rnlOwego 1lJP· amoniaku; 
2) 0iddziaływan1e związków ibdoJ.ogdcznych tzw. „fał

szywych neurotransmiterów", związahych z u,pośiedze
niem ftmkcji aynaptycznych mózgu, wiraz z móżlLwym 
niedopo;re:m w mózgu niektóry,ch Zcwiązik:ó\.V kateieł10-
1amirt .lllP· ,;d01Paminy" wzgilędme z nadmiare:rn ,,13&0-
toniny" w móz.gu i wąttrobie. 

·Za:bl.fil"zona przemiana amfilokwasóW, stoounek ,tzw. 
.;rozgałęzLonych aminokwasów do aminokwasów airoma
tycznych i wziroo;t tz:w. kwa.su GABA i ltzw. dll"0i'bin . 
1średnieh, kształtują zł-Ofoną ;patoger1ezę -0s.trej .nięwy
do!Lności wąrl;r.oiby wraz z za;bu;rzeniami .immunologicz
nymi. 

Etiologia ostrej niewydol:naści wątroby z .zespołem 
Ś!Piąc:zki wąt:toJ;owej jesit zatem Motnie za>óżntcowana 
i tego II'odza;ju ruda.wniony klinicznie zespół · cbo:r-0,bo- � 
wy naneżałoby okrreślić · ja1foo ipold:etiofogiczny zespół 
,chocO!bowy. 

Odnośnie śiPiączkd wątll'óbowej tyipu endogenI;ego 



przyczynową rolę od�ywa pr.zede wszystkim zakaźna 
etiologia wj,rusoiwa, której czynniki wykazuj ą ;pierwo
tny względnie wtfuny tzw. hepatotropJ.zm, manifes.tu
ją;cy się ciężkim :uszkodzeniem wątroiby z irozle1głym 
zniszczeniem miąższu wątrd·by w klrótkim oklresie 
trwania chocO'by. Najczęstszymi czyiil!ll..ikam.i. wtrusowy
mi mogącymi wy,wołać ootrą nieWYdolność wątro1by 
są zakażenia ,wairusowe o etiologii wirusów Hepatit1s: 
Wirus A (stosunkowo baa.-dzo il'Zadiko); wia:ius B, w:i!rus 
B ze współistniejącym .zakażeniem tzw. anty.genem 
p.elta, WDr·US N<>n A Non B, jak też oczadziej inm.e wi
rusy jak: wixus Ep.steia1a-Bax:r, wi.:rus Cytomegaliae, 
w:i!rusy Herpes, wirus żółte.! gocączki, wiil'UISY Coxac
kie, adeno-wj,rwsy, reo-will'usy, wirusy różyczki, śwmlti, 
,t:zw. egzotyczne wwusy (rJIP. wirus Lassa, MairlbuTg, 
Ebola), . wirus AIDS? 

W doświadczeni·U · ikllinLcz;nym Biał�tockdej K1miki 
Chorób Zakaźnych prognostycznie istotną ;rolę w roz-

. woju ewentualnej śpiączki wątrobowej w przebiegu 
wiirusoweg'O .zapałenia wąltxoby szczególnie typu . B, mo
gą odgocyWać rolę również :tzw. dodatilrnwe czynniki 
ryzyka, którymi · w oklresie wylęgania wfu:wowego .za
l[)alęrtia wą.troby są: . nadużywanie alkohoJ.u, naduży
wanie ;poszcze.gółnych leków, jak też cięzki wysiłek 
fizyczny. Szczególnie .zagrożoo.a moiŻe Sitać się nawet 
;populacja lrudz.i młodych, na.dużywającyeh prze'Włekle 
Ś\l:odk:ów . odwzadących (ruł['koinan6w) względnie l·Udzi 
doo:osłycll - os6'b nadużywająeych przewlek�e ałkoho
lu. Dodatkowy czynnik obciążający mori:e Sitanowić 
każdoo:awwo współistnienie ocazwoju zespobu wątirolbo
wo-narkowego, z ewentualnym dołączoo�eni się :biolo
gicznego współoddziaływania pat.ogennego, irozwija'ją
cego się zjawtLska tzw. oodo:toksemii przy- ,pierwotnie 
uszkodzonym miąższu wątroby. Szczególnie ten · dodat
kowy zesipół aho.:mbowy obciąża eti<rlogię bakteryjną 
ostrej niewydoilności wąitxoby, z r.o:z.wiiniętyu:n stanem 
septycznym i możliwym przebiegiem wstrząsowym 
danego ·zakażema bakteryjnego o itó:Lni=j e.tiologil tz:W. 
{gn:onikowce, rpadoirkowce, pneum-Okom, enteirolbacte
(flae, beztlenowc.e i inne). 

W prizemegu cięmcll JZak.aiteń gcrizyil:ńiczn.yich S!ZlCZe
gólnie iu . 01só:b z . obniOOną odic.zyiilJOIWIOŚiią illtmtl11tliog,iJci7;'ną 
<ną rÓ!Żnym tle, rmw1,iaa ące _ się :cięiJkii,e sit.runy zalkaileń 
ina.r:ząid!aw<Huikładmvyich o ,chairaiklte!rize 1seipt)1�y;m llljp. 
związane z eit.iJdll()fgdą paitogeiruneig,o ®T1zy1ba �'ZIW. Ca:nldd
da, rólWlnieiŻ mogą dąpraw;ald1zić :na Skiu;teik masY1wu:regi0 
iznii!s.zczeniia :m[ą;iisz;u iwąttirdby do ro1;W1irtięteg,o 17.e!s'.połiu 
ootTed ir:Jliewydid!JnJo.śici iWqtfr-Oiby. Niielk:t6we 1cblQ:rioiby IP<ISIO
llyltnkize rw faiz;ie 001trrego :iiah prr1zell:�iegu ildiJńOOmego ina;>. 
tolk,si0iplazm01Za, pei!:za/kloiWl.ilc.a., II'Ó>Vllrież mogą .odig;rYJWia.ć 
rolę ja:Joo cizynn.iik1L rp1r1zyc,zymxwe w ll'OiZ1Wd:n'.ięc,i11J s�ę zes
poi u ootre,j IIllietWYidoilrn.ośc,i wąt:oolby. 

W e�io1og1cmej grr;tUjpie czyiill!llilkaw ,tolklsY,cr.zlllych, .obolk 
suibilsltamj[ t<d.kls)'ic.znych :?JWiąJZatnych z iza!trtUJC.ite!m me-' 
iktórYiJ111i girzy(bam[ ina;>. lt:z.w. a,mmaindjta phallll.oilidres, :ilsltlo·
tną rolę patiOgelll!Ilą odgiryrwają II'Ó(W!nlieiż eigiwgeooe .s1Uib
st.a.n.Qje itdklsYIC2ll:le !!1JP. 4-teh1oirelk węglla, .zw.ią:i'Jkli fOIS!fO
rowe, :n:iekltóre [elki .ain.es��j�rozJne i dirme„ w tym 
ll'Ó<wlll:iielż i lbqkjs;yiwm.e oddlzi.ałyiwiainiie isarneig-0· .allkohJOfl.u. 
Dadaitkqwe <:zyiruruiJkd ;p:rizyiczY')JJO!We O!Slbreij nielwYidolliru>
ści :Wąltiroby e!tiLoUog.ic;zinJe :zrÓiŻmikowaine imogą siię mię
dzy ilninyirri;i. IWii:ąiza.ć z t\zlW. 17.iel.sipołiejm Rey'a, ,z iOISlt;rym 
stłuszcz.eniem wątroby u kob'iet w ciąży jak też w fa
zie o.strego zapalenia wątroby z jej , stłu szczeniem. Do
daitllrową rolę jpltZYJOzyll1iOIWl\ iW iklształit®TainiU IO&'tire>j 
rnewy/ddlin�c,I: wątrnlby mogą Odigocyrw1ać czyin.nilki •d/o
ll'.>IlOiw.aJdizająice do ostrego inie!ddk:nwliema iwąltioolby . spo,.. 
wod:<JW.am.e m.ńln. etmbo/JJi'.za�dą �ętmcy wąitn:idboweci, my 
naiwett; 1.llfatzieim iPOWY!PaidikQ\vym . . U Mbieit zesipół IOISlln:e� 

, llliewyrdO'lrrwi�.i wąihriOlby z enci-Ogellllną śptiią,Ci.zJką iwą'bro
bOlwą, fl11/()1Że wyisrtęJp!OIWać . ie:zęś;c:iej rw [llrirebiiegJU ri0!Z1Wli
jaj ąceig,o się ru a:ri1ch [l!Oibr.aJ!1Sdlurzyjniegio wliumlwweglo ·za- ·· 
ipaJeinJa !Wąltiroby na.]pir.aiwJdO!pOldoibnieij zmiiązan;iego iPX.ze� 
de VVJs;zystfk:ilm z. ęń;iloliogią wfur:uis.a .timv. tY!PIU NiO!!l, A 
Non B. 

. - · 

:Ostira naeiwydiOilm.ość !Wą.'troby .z •Uj.aiwin:iia[iąicym :s:ię 
1k1'il!1JiJcmie izesrPołeim egz,og�j ŚIPi>ąicizJk:ii' iwą;tr01bo\wed 
r(JjZ)\v.i,ja się głÓW!n.ie iw s'balnalch ma.nsikorślci wąltiro'by rz. 
!ll07JWli:niętym nadciśnieinieim ·wirctiny;m różm.egio sitoip
rnria i 1ujaW:illającą sdę ik!liJhiiCiZlnlie cikiresqwą einretfailiO[)a-: 
tią wątrobową 4, 

�.airsik<>ść 
.
wąltro'by :ruieizaileme od jej e!tiiollqgl�ego 

IZll'Ó!ŻiiltiJOO>Vama .ailikioihiocloweg.o !C.zy (]JQlJaiPallin.eigo w okire
sie jaiw1ned ikiltln.icmnii.e nie<wYJdoliności wąltiro/by d �-
1wl€!kłej enoofal101paliili. wą,tioobiqwiej, :sltw1ax.za bioil.oigi1Cl7Jne 
,UJwarrulkawallllia ,z;rurówm-0 o ehair.alkte!',z.e mord:1CJ]iogii!c2!!1i0'
�wąlt1r>01bol'.vytrn, heim{)!dynaim,kizm.ym jaJk i meta1boUliioZ1I110-
..:biochemiiezinym 1�dyisiaimonerrn�a), !które 11:nizy .zadiziafa
niu m-OlŻl11fwycll dlOdartlmO<W�h CIZyiDJtl,ilk:ów paitiogeinnyrch, 
iilllOgą wyzwdld.ć ostrą u:iliewyidoilin<>ść wąitn:Oiby rz 'zelSIP-0� 
łem e:g1Zi0gellill.ej .Ś!pdą.cZkd rwą!tmobot\.vej. D!O :rn'O!Żililw(ycll 
iCLię&tych iczyil11rlilk:ÓW [mZY!CiZyirro,wyich, .oibolk IZ!Więłk� 
'.P(lldiaiży :biLaika w diecie, inaiecżą IO\Slb:re klrWtOltoo 'ZM' 1a
.s:roza .z górneg-0 ()ld,eiJnka iIJilYll01WiOidiu poikammo;wego, :z. fy-" 
J.alków pr1zełylku wzglęidilllie rucizym[l;ionycll OIW!rrzioidizeń 
OOJ:ąd•ka, ;z . nalstępqwyu:n 1zaaegall1liem w�zYJlllioinej 
Jkrow:i w je�iiitaich i 1I1Jaisitlia.niem tiaklsyiazneij w .Sitols'll111tku 
do mó�ui, ]p['1?Jemd.any iarii�u. · NasdlllQlne eifetqty !Od.
rw1odinieinlia ;u1s!1'rK>du w 'W)�U mais.yiwu::rego '\1IplUSW .JPły
:n;u · pucha.iny brziWśZ111ej IW;21gilędlnie w wymiilkiu aiktyw11:1e„ 
go dlziała:niia śiroidkóiw 1'.llliOCZO!P�dinYJah, ze. =aic:zm.ą 11;,mv. 
hliipoaJ:b11.1millnemilą, dyselełt1oo!l:iJtemią, oraz: a.aihurizelllliami 

· itów.OOW.a:gd 1kiwaJB101W10Hzasaid1oiweij i witÓ\rfnylIIl ze�em 
iwątioobowo.,nenkawyim, s�a:n®TQą crórwlnieiż do1dialtlk<Wy 
iC�nliJk wy:zwa1aijąicy iz€iS.póJ: eg)�j Ś\piąiczJki IWą
ibrlOibowej. •W1sp6Jli-stind.ejące zak;aiżendia zarÓIWlrl;o w.itr1uso
we nip. Wlifl"u.sami. qpiryiS1ZJCi$:i jaik !też ibatktteryda:ie, nie,_ 
zialleiżnie ad. wsipółdJs'tinieją;cej p;ra1Wlie u 80% tyich cho-
1rycll >tlzlw. eitlldtOltolkśe:miiiii, ipl;uC1I1e .i wtreil01nJarząid\QW'e sita..: 
iny ,sep;'tycme, IJ.)I'lzy :7.irrrie111i�j wzglę\dill:ie 1Ujp(l!ŚleldiZD-. 
ned dck!'zy1I1.'01w<>śeł dimim'UJilOl]JOjg!iczrnej .ust;r�)u IW srt.amiaieh · 
mairsko1ś!Ci wąfo:iOiby, .z rÓIWrn.Olegle WISiPÓŁis't�jącymi za
obunzeinfao:ni 1ulkład u· ikm:re,pniięe;i:a a w ·ukłaldizli e lkirąże1-
u:ilira, irÓWlll[eż oid·gcr:yiwają iroilę dioidaJt1kawych ozyamjlkó/W 
rpa:togOOil.lych mogąicych wyrw,ołać QISJtirą n:iew}'IOO'liruoiść 
iwą'tiro'by z izelsiPołett:n ewogerune'j Ś!Piąic:i'Jkli wąit.rolboweij. 
Ten ty/p eg'ZIOgelnlnelj śpiąc$:i wąltrobo'Weij pt>zewai'ha ·is
tolt::niie •u mężic:z)'IZlrl.. W pOJpul&:ii polL'llkiiej naile\Ży sdę i!ii,.. 
czyć z faktem, że · ostra ·niewydolność wątroby w prze
ibliegu ma;rs'koŚICi wąitlI'IOlby, ;rożiw,i:ja się rw <WięklSlZJOlŚli:ii 
ina file pozaipailJned, �ej mairsikOOci wą.1molby. 
R�dciza;s · �dy w .fu::mych lkiraj.aich eJlllt'OipeQiŚk:iieh 1ten\:ien
i:lje p:rzeiważające rwyk.aZ1ude irnia.riSkooć wątrldby na tle 
\l)OOl11kohioil:<JWym. Ilu;sltria.c"Ją an:�anY:ch czyirunilków 
1PT1ZycZJ'1ll(J(WY'Ch wyzwaladąc�h tzelSJPÓił eg.zógerune·j �ą
azlkń. wąltiroibrQwej jest Diiaig:r.aim 1. 

Diagram, 1 

Ną,ił+'{}iniejsze czynniki tty·zwalajqce zespÓI 
śpiqr:ki tt-'l!lrobowej. ( według D. Aiiliinga 
Munch . med. W1chr. 1979, 13 . 453 - 456 . )

FV.r;1. 

�K-rw��-_-+--"z"a'--"il--'.,._-ł--"""'-+--""'L...,1--'..._-I-� 
wienia wysoR.a . (operaąie 
żołądkowo podat martwily d1irurg; 
jelilowe białka wqtrobJ narko(rkiJ 

w diecfe 

W odniesieniu do zabruirzonej .oi;tc.zynoiwości immu
nologieznej jaiko ważnego czynnika pato.genetycznego 
w klształtowaniu li-ozwoj u ostrej niewydolności wątro
by, wykazywano w badani:a:ch" Boroń-Kaczmarskiej 5, że 
zwiększony ipo:zfom kirążąeych k001pleli;sów immuno-. 
1logicznyeh jak też wyik:azywana tzw. dy,simmunogło
bulinemia oraz ,ok!I"eślo,ny · odsetek wykirywanych aiuto
iP['zeciwc.iał - przeciwjądif,owych i przeciw mięśniom 
.gładkim, !Ulegał norma.Iizacji wziględnie zmniejszeniu 
po za.stosowaniu leczniczym wymiany osocza ru ,tych 
<:hoo:ych tzw. plazmaferezy. Natomiast odsetek komó
ll'ek limfocytów T i .B we krwi Olbwodov.uej me ule
gał istotnym . zmianom. W relacji z wyiżej . cytowaną 
o:-O[ą patoigeneityiczną tzw. ckobin Śll:edni�h w osoczu w 
·badaniach Białostockiej Kliniki Choo:ób Zakainycl1 
wykazano i&totne zwiększenie tegO!Ż wska#iika w su-



rowicy (tzw. drobin średnich) w faz.ie ostrej :niewy
dolnośei wątroby w przebiegu Wh°U$owego zapałenia 
wątr01by typ\l · B. Stan ten :korelował z równoległym 
wZll'.'ostem stężenia związku · bio[ogiicznego seratoniny w 
pełnej .Im-w.f z trównolegle pod:wyżs:ronymi wmfoścla
mi aminokwasu tryptofanu j ako prek.ursora serotoo.i
ny i . innych analizowanych . aminoik:wasów atrmnatycz
nych w suirow:Lcy. Ilustracją !Podkireślenia znaczenia 
iroli patogenety<!Znej w kształ:to:waniiu ostrej .niewydol
ności wątro:by, .serotoniny i jej metabolitów, co sy.g• 
.naUzowa.ri-0 powyżej, są poniższe ta!bełe wynikające z 
badań prowadzonych ptrzez Białos:tooką Klinikę Cho-
rób Zakaźnych 6, 

· 

T a b e l a  1 

Póz.łom serot�:miny (51'1T) we !krwi, zawartość k;wasu 
5-HIO w moczu u pacjentów ze śpiączką wątrobową 
w wiirusowym zapaleniu wątroby i mairskośclą wą
troby. 

5 ... HT ugtml 5;.mo m.g/24h 

B a d a n i e 

I II I II 
I, Wzw X . 0,22..,, 0,253 6,7 4,3 
__ n_· =�l_4_SD _ __..,.;.o.o6 . o,03 . ,3,2 . 2,8 
II. mars- x 0;�0)86 _______ ._5:2--

· 

4,0
·---

kość . SD 0,03 0,02 1,8 1,2 
wąt- t 4,00 7,882 1,765 0,44'1 
mby IP 0,001 0,001 0!05 ��_!!_ 

T a b e l a  2 

Sirednia w.U.tosć seirataniny i kwasu 5-IDO w homo
genacie mózgu i wątro by chorych, którzy zmarli w 
śpiączce · · wąitrooowej w przebie8U · wzw marskości
wątroby. 

, W ą t tr o 1b a  
Diagnoza��------.����-

M ó z g  

· 5-HT 5-'HIO 5-HT �. 5-HIO 
_______ ug/g'--__ ug/_,·:-:.g,,..__ 
I . .  Wzw x 

n='14 SD 

. II. mars- x 
kość SD 
wąt;. t 
:roby p 

n =23 

1,23 0,78 
o,8

,,,o _ _c_._""'o,:.:.64 __ _ 
2,87 0,23 
1,92 0,13 
2,417 1,920 
0,05 0,05 

ug/b 
___ _ _  ug/g_ 

0,96 0,73 
0,89 0,77 
2:u-:- ·--0;86-
1,87 0,80 
1,597 0;195 
0,10 0,80 

Cytowane wy!ciki badań z jednej stirony wskazują 
na udział serotoniny . w ll;,;;ztałtowaniu patogenezy ost
rej niewyd�ci wątroby, ze �ączką wątro!bową, a 
równolegle sugerują możliwość zróżnicowania patoge
netyczne� analizowanych dwóch typów śpiączki wą
trobowej, jednego w przebiegu oSitrego wirrusowego :za.
palenia wątro!by i drugiego w przebiegu niewyirówna
nej marskości wątroby. Uwzględniając wielorakość 
czynników etiologłc:tnych i ·  patogene.t;Y;cznych ostred 
niewydolności wątiroby t encefałop11;tią wątrobową i 
śpiączką wątrobową należy w związku z .  tym zwrócić 
uwagę na bairdz-0 poważne ttrrudności w organizowa
niu właściwego etiofogicmego ,i patogenetycznego le• 
czenia tych chorych, któlrych · ciężki · stan ch0ir01bowy 
stanowi każdorazowo ·�groż.enje utraty życia 7• 

Stąd· należy formuł.ować o.pinię, że leczenie tych 
ciężko chórych -r ostrą niewydolnością wątroby musi 
mieć charnkter kompleksowy, nieraz \Vielospecjali
styiczny i w zasadzie winno być prowadzone tylko w 
wyspecjalizow&nych ośrodkach kliinicznych i szpital-
nych. . 

· 

· .  :t\Jceloolwiek w . ósta;tnich. latach poddtłje się krytycz.. 
nej analizie pośzczegóin'.! metody leczenia oskej nie-
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wydolności wątroby to jak dotychczas, w komple
ksowej terapii zespołu ostrej niewydolności wątroby 
z endogenną śpiączką wątrobową, wyko-rzystywano w 
ró:żmych ośrodkach hepatologicznych m.in.: tzw. gli
kotkory.tykoterapię, wymienną transfuzję kr:wi, heroi
czne ·zabiegi jak całkowite wypłukanie krwi, z chore
go, perfuzję pozaustrojową poprzez wątrobę odzwię
rzęcą {najczęściej świń), hemoperfuzję przez kolumny 
z węglem aktywowanym, tzw. dializę otrzewnową, 
hemoaializę i hemofiltrację, hiperbarię . tlenową 
skrzyżowane . krążenie z ustrojem dawcy ochotnika, 
tzw. ąrteriaUzację krwi wro.tnej, jak również trans
plantację wątroby. Mimo tych heroiC'ZilYCh zabiegów 
kompleksowej · terapii, . śmiertelność w. tych stanach 
ostrej niewydolności wątroby jest nadal bardzo wy
soka i sięga do ok. 90%. Część tych heroicznych form 
kompleks owego leczenia óstrej niewydolności wątro
by była wykonywana przy współudziale innych kli
nik specjalistycznych akademii medycznej również 
w Białostockiej Klinice Chorób Zakaźnych •. 

Zastibsow:ma w ostatnim czasie w Białostockiej Kli
nice Chorób Zakaźnych tzw. masywna plamafereza, 
związana z wymianą osocza chorego, rokuje korzyst
niej co d·o możliwości ralpwan!ia życia tym chorych, 
w stosu.liku do dotychazasowych niektórych focm le
czenia. 

Możliwości ratow'ooia życia chory!ll z ostrą niewy
dolnością wątroby w przebiegu niewyrównanej mars
kości wątroby, w zależności od ujawnienia się kli-; 

. nicznego bezpośredniego czym)ika wywołującego ten . 
stan .chorobowy, są również trudne i nie l'Okują ko
rzystnie co do , skuteczności terapeutyc:mej zastosowa-
nych metod lecz.niczych. .. 

z przedstawionego doniesienia ilustrująceg<J etiolo
gię i patogenezę r0zwoju ostrej niewydoln<:iści wątro"
by z encefalopatią wątrobową i śpiącziką wątrobó·wą, 

· jak też z przedstaWi-0nej krytycznej analizy słabych 
efektów terapeutycznych w · ratowaniu życia tym 
chorym, · . wynika bez.sporny fakt, ie ważniejsze dla 
społeczeństwa są wszystkie działania profilaktyczne; 
mogące zmniejszać możliwość na zachorowania typu 
wirusowyich zapaleń wątroby, w:z:ględnie przecdlWdzia
łać skutkom zdrowotnym nadużywania alkoholu, 
nadużywania poszczególnych leków w tym swzegól-

i narkotyków. 
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KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO 
KONFERENCJA NAUKOWA POŚWIĘCONA 

POLSKO-LITEWSKO-BIAŁORUSKIM ZWIĄZ

KOM HISTORYCZNYM I KULTUROWYM.

Z okazj.i 600-lęcia unii polsko-litewskiej w Krewie 
oraz 40-lec;fa podpisania między Polską i ZSRR · Ukła
du · o  przyja�i i . współpracy Białostockie Tuwarzys- · 
two Naukowe . zorganizowało k:onferencję która od-· 
była się w dniach 16 i 1'7 maja 1985 r. ' Obrady to
czyły się w pomieszczeniach Za:kładu Biologii Aka
demii .Medycznej w Białymstoku: Otworzył je pre
Z811 BTN prof. dr hab. Bazyli Czeczuga, a przewodn1czyli kolej®: prof. dr hab. Jerzy Tomas;zewski dr 
Henryk Majecki oraz doc. dr hab. Michał Kondra
tiuk. 

Zakres tematyczny oraz chronologiczny był sto
sunkowo rozległy, . można było wyróżnić pewne ze
stawy tiematyczyne. 

Dr H. �ajeeki w referacie p:t. „Wkład BTN w roz.. 
wój badań nad . problematyką ballto-srowiańską" 
przedstawił dzieje i konk.retny dorobek BTN w po
staci konferencji naukowych oraz . publikacji doty
czących tej Pr·oblematyki. .. Stwierdził, że po pewnej 
przerwie BTN znów do niej puwraca · z tym, że o
becnie w większym niż dotąd stopniu uczestniczą w 
tych pracach historycy i językoznawcy. Nowy etap 
w badaniach nad podaną problematyką zapocząt'ko
wany został w 1983 r. sesją poświęconą polslro•biało
ruskim zw,iązkom historycznym ·i kulturowym. 

Doc. dr hab. Stanisław Alexandrowicz oraz dr Jó
zef Maroszek · przedstawili ł"eferat p.t, „Profesor dr 
hab. Jerzy Wiśniewski jako badacz dziejów Podlasia 
i ziem sąsiednich". Zmarły w 1983 r. profesor zwią
zany był z regionem miejscem urodzenia, a także 
problematyką badawczą. Prace profesora są rozpro
szone w różnego rodzaju wydawnictwach. Szczególne · · maczenie posiadają publikacje profesora dotyczące 
osadnictwa na terenach pojaćwieskich;

Kolejne referaty poświęoone były . problemom języ� 
kowym ziem północno-wschodniej P·olski. Doc. dr 
ha'b: Eiźbieta Smułkowa przedstawiła referat p.t. 
„Prob1erj1atyka badawcza J;JOlsko-białorusko-IUewskie
go pogranicza językowego", zaś autorami referatu p.t. · „Zfóżnioowarue geograficzne gwar północno-wschod
niej Polski" były doc. dr hab. Barbara Falińska oraz 
doc. dr hab. Anna Kowalska. 

Kilka referatów · dotyczyło historii Wielkiego Księ
stwa Litewskięgo. Mgr. Jerzy Zieleniewski w refera- · 
.cie p.t. , .Zamek bielski jako element obronny Wielkie
f!;O Księstwa Litewskiego" przedstawił również. loka
liZlfcję zamku. Kolejne referaty przedstawili: mgr 
Włodzimierz Jarmelik „Kariery polityczne dworz».n 

. litewskich Kazimierza Jagiellończyka", mgr Antoni 
Mironowicz - „Powstanie zabłudowskiej oficyny 
wydawniczej w XVI w. na tle sytuacji wymani'Owej 
w Wielkim Księstwie Litewskim" oraz - doc. dr · hab. 
Henryk: Wi:sner - „Naprawa państwa w uchwałach 
sejmików litewskich. Czasy Zygmunta III i Władysła
wa IV". · Projektowany referat · pr-of. dr hab. Marce
lego Kosmana p.t. „Droga do Akademii. Począt'ki 
i roizwój szkolnictwa . w Wielkim Księstwie Lite
wskim od schyłku XIV w. do 1579 r." nie zosta.ł wy
głoszony z powodu choroby autora. 

Kolejny zestaw tematyczny dotyczył problem atvki 
jaćwfaskiej. Prof. dr hab. Bazyli' Czeczuga przeaśta
wił wyniki swych badań nad · zbożami uprawianymi 
przez Jaćwingów, zaś doc. dr hab. Michał Hasiuk 
zobrnwwał aktualny stan badań nad językiem jać
wieskim. 

Doc. dr ·hab. Stanisław . Franciszek Kolbuszewski 
wygłosił referat p.t. „Polszczyzna peryferyjna(?) 

słownika ks. Jana Ka:rigera (XVIII · w.), zaś doc. dr 
hab. Tadeusz Zdancewicz przedstawił wyniki swyeh 
badań nad nazwami terenowymi i niektórymi miej-

. �owy�i z przyrostkami ,,iszk- ,,i" /usr', występ.u.,. 
Jącym1 na Suwalszczyźnie". 

Izolowanym tematycznie był referat doc. dr hab. 
Jana Tyszkiewicza. Dotyczył o:n dziejów Tatarów 
w pawiecie słonimskim. 

· 
Dwa referaty dotyczyły problematyki .okresu mię

dzywojennego. Prof. dr hab. J. Tomaszewski przed.,. · 
stawił w sPoSób skrótowy dzieje białoruskiej cbneś
cijańskiej demokracji oraz dokonał próby oceny · 
jej działalności na tle dziejów politycznych Polski 
W omawianym okresie oraz ruchu mniejszośąi biało
ru>;;kiej, Ta problematyka · nie była. dotąd podejm<J„ 
wana: przez histor)l1!:6W Polskich. Dr H. Majecki wy• 
głosił natomiast referat · p.t. ,,Działalno.ść Białorus
kiego Włoścfańsko-Robotniczego · Klubu Poselskiego 1na 
Białostocczyźnie w latach 192.8-1980", . Główne ele
menty tej dZiałaloości to próby organizacji sekre
tariatów powiatowych Klubu, k&1portaż pub1ikacji 
oraz wiece poselsjde, a także w Iataeh 1928 i 193Q 
udział w kampanii\ Wyborczej do �ej:m.u na. rzecz.. 
własnych lista kandydatów na posłllw. 

Mgr Eugeniusz Mironowicz przedstawił referat p.t, 
„Mniejszość białoruska na Biał ostocczyźnie w latach 
1944-1950. Próba ujęcia statystycznego". Referat 
miał charakter opracowarn.ia materiałowego i oparty 
był o źródła znajdujące się w zasobie Archiwum 
Państwowego w Białymstoku, 

Następne dwa referaty dotyczyły języka staro
obrzędowców. Doc. dr . hab. Iryda Grek�Fabisowa 
i)rzedstawiła referat p.t. „Stopniowanie przymiotni
ków w gwarze staroobrzędowcóW", zaś dr hab. Irena 
1\/Laryniakowa - „O czasow.nlkas:h z sufik.sem „s'a" 
na materiale gwarowym". · .

Ostatnim referentem był �mgr Michał Szachowicz. 
Tematem . jego wystąpienia był problem zagadki jako 
krótkiej formy folkloru sJJownego z pogranicza języ-
'koweg·o palsko-białorugkiego; 

· 

Dr H. Majecki dokonał podsumowania dyskusjL 
Wyraził pozytywną opinię na temat wartości . przed
stawionych na konferencji materiałów. Po.wstały one 
w wyniku wieloletnich badań i wnoszą nowe ęle
menty do nauki polsmiej. Zarząd BTN dołożył starań, 
aby materiały konferencji zostały opublik<>Watie. 
Prawdo.podoonie . będą one opubliirowane łącz.nie z 
materiałami konferencji, poświęconej polsko-biało• 
ruskim związkom historyc:mym i kulturowym, . która 
odbyła sie w Białymstoku w dniach 5 i 6 listopada 
1983 r. Wystąpienie dr ĘL Majeckiego zmknęło · obra-
dy konferencji. ' 

„ • • ••• 

SESJA NAUKOWA POŚWIĘCONA POLSKO
�RADZIECKIEJ WSPół,PRACY W POWO-,- ·-

.JENNYM 40-LECIU 

Z inicjatywy Białostockiego Towarzystwa Nauko
wego, Komitetu Wojewódzkiego PZPR i Politechniki 
Białostock,iej (Zakładu Nauk Społeczno-Politycznych, 
KU PZPR i ZU . TPPR) odbyła się 26 IV 19ll5 r. sesja
naukowa poświęcooa polsko-radzieckiej współpracy -
w latach 1945-1985. · · 

Obrady · sesji otwbrzył rektor Politechnikt :Biało
stockiej prof. dr hab. inż. Mieczysław Banach, który 
omówił stosunki biał.osl:ockiej uczelni technicznej . z 

radzieckimi szkołami wyższymi: Białoruskim Ins,ty
tutem Politechnicznym w Mi;ńsku, Instytutem Kaun.a-
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skim Instytutem Politechnicznym w Kownie i innymi 
uczelniami radzieckimi m.in. w Charkowie, Kijowie, 
Leningradzie, Moskwie, Odessie, w zakresie wspólnych 
prac badawczych, udziału . nauczycieli akademickich w 
sesjach, konferencjach i studiach doktoranckich oraz u
działu studentów w praktykach wakacyjnych, impre
zach kulturalnych 1 sporitowych. 

Genezę i znaczenie Układu o Przyjaźni, Pomocy 
i Wzajemnej Współpracy . między Polską Rzeczypos
politą Ludową a Zwi�iem Socjalistycznych Re
pUb1ik Radzieckich podpisanego 21 IV 1945 r., przed
stawił doc. dr hab: Euzebiusz Basiński z Instytutu 
Krajów Socjalistycznych PAN. Przed'Stawił on m.in. 
proces k,szfałtowania się myśli politycznej progra
mowo dążącej do historycznego zwrotu w obustron
nych stosunkach, do zasadniczej z:miany w polskiej 

• Polityce zagranicznej, do oparcia bez,pieczeństwa 
Pol'Ski na sojuszu i pr.zyjatni ze Związkiem Radziec
kim. 

Wystąpienie rektora Instytutu Politechniczne..
go w Kownie prof. dr W. Domarkasa było 
poświęcone współpracy litewskich uczelni i ośrodków
naukowych z odpowiednimi placówkami palskimi, a 
m.in. z Polską Akademią Nauk i Uniwersytetem Ja
giellońskim. Kierowana przez prof. Domarskasa u
czelnia współpracuje z Politechniką Białostocką w 
oparciu o umowę obu ucze•lni podpisaną w 1973 r. 
Dokonując próby . bilansu dotychczasowej współpracy, 
która w ·  latach 80-tych została osłabiona, referent 
zwrócił uwagę na możliwości jej·poszerzenia. 

Doc. dr Mfkołaj Waleszko z Akademii . Ekonomicz
nej w Katowicach omówił główne kierunki współpra
cy gosl?odarczej i naukowo-technicznej w latach H:l44� 
...,.--1985. Dokonał on, w powiązaniu z ogólnymi pr.a
widłowościami budownictwa socjaHstycMego, cha
rakterystyki form dwustrnnriych powiązań: wymia
ny handlowej, wspóŁpracy w sferze produkcji oraz 
w dziedzinie nauki 'i techniki. Omówił też problem 
osłabienia powiązań naukowo-technicznych w końcu 
lat 70-tych i na początku lat 80-tych, a także aktu-

alne działania w celu odwrócenia tendencji i stwo
rzenie nowych perspektyw dla pogłębienia tej współ
pracy, której efektem będzie również tworzenie no
wych materdałów i technologii. 

Doc. dr Józef Kaja z Akademii Medycznej w 'Bia
łymstoku przedstawił zakres i formy powiązań tej 
uczelni z radzieckimi uczelniami medycznymi. Sięga
ją · one llf57 r., kiedy to nawiązano pierwsze kontakty 
z uczelnią w Grodnie. Dziś współpraca z nią a także 
z uczelniami medycznymi w Kownie, Tibilisi, Mo
skwie ma wszechstronny charakter. Autor referatu 
podkreślił, że w ostatnich latach współpraca AMB 
z uczelniami radzieckimi nie uległa osłabieniu. 

Następnie p.r Mieczysław Ciećwierz z Politechniki 
Białostockiej przedstawił rolę radzieck.ich gazet fr.on
towycn · w języku palskim w upowszechnianiu pro
gramu obozu lewicy w latach 194�1945. 

Upowszechnianie przyjaźni polsko-radzieckiej na 
łamach „Gazety Białostockiej" - organu pras(}Węgo 
KW PZPR w Białymsiokq, od chwili jej pawstania 
do 1958 r., omówił dr Edward Grygo z Politechni:ki 
Białostockiej. W oparciu o gruntowną analizę opub
likowanych tekstów przedstawił podejmowaną w ga
zecie problematykę i tendencje występujące w poli
tyce redakcji. 

Z okazji 40-tej rocznicy padpisania Układu i odby
wającej się sesji naukowej dzięki staraniom Zarządu 
Uczelnianego TPPR przy Politechnice Białostockiej 
były eksponowane prace. doktornkie napisane i ob
roni·one w radzieckich szkołach wyższych przez pra
cowników Politechniki. Warto też dodać, że w .  tym 
czasie czynna była wystawa pad hasłem · „Polska
ZSRI}: 40 Lat Wzajemnie Korzystnej Współpracy"; na: 
której przedstawiono m.in. historię, stan dzisiejszy 
i perspektywy współpracy przygranicmej, którą . Bia
łostocczyma jako jeden z pierwszych regionów w 
Polsce nawiązała już jesienią 1944 r. z Litwą Ra
dziecką i obwodem grodzieńskim. 

" 

Mieczysław Cie6Wierz 

REO NZ.J E  
Aleksandra B ergman: Sprawy białoruskie w II Rze
czypospolitej. War13zawa 1984, Państwowe Wydawnic-

SS. 288. 

Pasją Aleksandry Bergman jest problematyka ruchu 
rewolucyjnego i narodowo-wyzwoleńczego na obsza
rze Białorusi Zachodniej w okresie międzywojennym, 
Problematyce tej poświęcoria jest zdecydowana więk
szość licznychjej artykułów rozproszonych w pismach 
naukowych („Z Pola WaLki", „Przegląd Historyczny", 
„Rocznik Białostocki'?, a także w wydawnictwach o 
charakterze popularnym ·(Biełaruski Kalandar). Nie
wiele osób .w Polsce zajmuje się powyższą problema
tyką, stąd też p;race A. Bergman częstokroć były je
dynym źródłem wiedzy o złożonych problemach bia
łoruskiego ruchu narodowego na tzw. kresach pół
nocno-wschodnich ówczesnego państwa polskiego. 
Z prac A. Bergman szeroko korzystali historycy po
dejmujący szerszy wachlarz zagafinień (np. Jerzy 
Holzer: „Mozaika poLityczna II Rzeczypospolitej" (War
szawa 1974) oraz badacze historii polśkiego ruchu ro
botniczego okresu międżywojenne�o. Prace A. 
mah są rozproszone w różnych wydawnictwach o 

, zbyt dużych nakładach, stąd liczba ich odbiorców 
była nigdy zbyt duża. 

Z inspfracjf autorki Białostockie Towarzystwo. Nau-
kowe podjęło roli zgromadzenia i wydania' wy-
mienionych prac. wszystkie publikacje autorki zo-
stały zamieszczone w omawianym zbiorku. Zostały po
minięte prace wybiegające cłl:ronologicznie poza ramy 

·
okresu• międzywojennego, jak i obejmujące terytorial
nie mniejsze obszary (np. województwo białostockie, 
Białystok). Zbiorek składa się z dwóch części, z któ
rych jedna grupuje artykuły o poszczególnych proble
mach rewolucyjnego nurtu białoruskiego ruchu . naro
dowego, druga · zaś przedstawia sylwetki czołowych 
działaczy tego ruchu. Redaktorem naukowym publi
kacji był prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski. · 

Autorka wykorzystała wszystkie dostępne jej źród
ła . z archiwów polskich i radzieckich, różnego rodzaju 
druki i opracowania z olkroou międzywojennego za
równo polskie, jak i radzieckie, niekiedy bardzo . trud
no dostępne, kilkujęzyczną prasę z · tego okresu, a 
także -wszystkie powojenne opracowania na ten temat. 
Wykorzystała też wiele prac pozostających w maszy
nopisach, będących niejednokrotnie w posiad.ąniu osób 
prywatnych. 

Praca poprzedzona jest wstępem pióra J. Toma
szewskiego. 

Część I nosi tytuł: . „Dzieje ruchu rewolucyjnego (la
ta dwudzieste) i składa się z 4 artykułów związa
nych ze sobą tematycZil1ie. Artykuł p.t. „Komunist11c.z
na Partia Zachodniej Białorusi" stanowi zwięzły za
rys dziejów KPZB w Jatach 1'924-1928. Pierwsza wer
sja tego artykułu była już publikowana w „Rocznilrn 
Biafostockim" (t. VII, Białystok 1967). W artykule tym 
autorka przedstawia kolejno następujące problemy: 
warunki działania, stan organizacyjny, miejsce KPZB 
w ruchu narodowo-wyzwoleńczym mniejszości biał-0-
ruskie.j w Polsce, I zjazd KPZB w 1928 r. oraz zakres 
wpływów partii. 



Kolejny artykuł p.t. „Przyczynek do historii Biało
ruskiej Organizacji Rewolucyjnej" (pierwsza wersja 
artykułu była uJ)rzednio drukowana w „Przeglądzie 
Historycznym", 1977, z 1), przedstawia dzieje mało 
znanej grupy noszącej podaną wyżej nazwę, a dzia
łającej w latach 1 922-1923. Artykuł p.t. „Kwestia 
białoruska w Komunistycznej Partii Zachodniej Bia
łorusi''. obrazuje proces rozwoju kwestii narodowej w 
programie i działalności KPZB w latach 1924--1935. 
Pierwsza wersja podanego artykułu była również pu
blikowana wcześniej (,Przegląd Historyczny", 1971, 
z. 2).

. 

Ostatni artykuł w tej części · publikacji nosi tytuł:
„Białoruska Włościańsko-Rpbotnicza Hromada" i sta
nowi jak dotąd najbardziej pełne i wszechstronne 
opracowanie dziejów tej organizacji w polskiej histo
riografii, chociaż wcześniej publikowane były i inne 
prace (np. zbiorek p.t. „Powstanie i, dzialalność Bia
łoruskiej Włościańska-Robotniczej Hromady na Bia
łostocczyźnie'', Białystok 1973, zawierający materiały 
konferencji naukowej poświęconej tej problematyce. 
Konferencja odbyła się w Białymstoku w 1965 r.). 

Wymienione wyżej cztery artykuły tworzą niejako 
całość. Nie wyczerpują jednak podanej problematyki. 
Nie przedstawiona jest działalność KPZB w latach 
1928-1938, zbyt ogólnie dzieje Białoruskiego Włoś
ciańska-Robotniczego Klubu Poselskiego (1928-1930), 
marginalnie w kontekśde innych zagadnień - działaL 
ność Towarzys�wa Szkoły Białoruskiej. 

Część II nosi tytuł - „Biografie działaczy biaforu .. 
skiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego"; Otwiera ią 
artykuł poświęcony najwybitniejszemu działaczowi te_ 
go ruchu, Bronisławowi Taraszkiewiczowi. Artykuł 
powstał na bazie szerszych badań poświęconych temu 
działaczowi, owocem · których była publikacja A. Berg
man p.t. „Rzecz o Bronislawie Taraszkiewiczu" (War
szawa 1977, ss. 244), nakład której dawno został wy
-ezerpany. 

Kolejny artykuł poświęcony jest innemu działa
czowi, Antoniemu · Łuckiewiczowi, przedstawicielowi 
nurtu .reformistycznego · w białoruskim ruchu naro
dowym. 

Leopold Rodziewicz, któremu poświęcony jest kolej_ 
ny artykuł A. Bergman, był współorganizatorem Bia
łoruskiej Organiazcji Rewolucyjnej, a następnie wy
bitnym działaczem KPZB. 

Następne artykuły poświęcone są wybitnym dzia
łaczom. Białoruskiej Włościańska-Robotniczej Hroma
dy: posłom na sejm kadencji 1922-1928: Szymonowi 
Rakowi-Michajłowskiemu i Pawłowi Wołoszynowi 
mieszkańcem wsi Harkiewicze w ówczesnej 
Odelsk pow. Sokółka), sekretarzowi Komitetu Cen
tralnego Hromady Maksymowi Bursiewiczowi oraz Ig
nacemu Dworczaninowi, posłowi na sejm kadencji 
1928-1930. 

Prezentowane sylwetki obejmują o czywiście naj 
Wybitniejszych działaczy omawianego ruchu, choć na 
uwagę również zasługują pozostali posłowie rewoh1-
cyjni (Piotr Miotła, Flegont Wołyniec, Józef Gawry
lik, Paweł Krynczyk, czołowi działacze KPZB: Józef 
Łohinowicz i Arseniusz . Konczewski, działacze Towa
rzystwa Szikoły Biał-OrUJSikiaj (Feli ks Steckiewicz, Grze
gorz. Szyrma). 

Praca nie jest :wolna od usterek. Tytuł sugeruje 
szerszy wachlarz zagadnień, zaś treść pracy dotyczy 
w istocie działaln'Ości KPZB i spraw z · nią związa
nych. W tekście występuje wiele zbyt uproszczonych 
'sądów i nieścisłych sformułowań. W sumie jednak jest 
to praca wartościowa, oparta o solidną bazę źródło
wą. W poważnym stopniu zapełnia lukę w naszej hi
storiografii, pOi11a<dto inspiruje do dalszych badań. 

Nakład publikacji nie został j eszcze wyczerpany. 
Książka winna znajdować się w księgarniach na te
renie województwa, jest ta�e do nabycia w Biurze 
BTN. 

Henryk Majecki 

„Studia i materiały do dziejów miasta Białego
stoku", t. IV, prace Białostockiego Towarzystwa
Naukowego, nr 29 pod redakcją Henrykif-Ma
jeckiego, Warszawa 1985. PWN, ss. 250. 

Dzięki zabiegom Białostockiego Towarzystwa Na
ukowego, wspartym środkami finansQWYrni Ośrodka 
Badań Nauikowych i władz miasta Białegostoku, o
trzymaliśmy kolejny c1JWarty tom „Studiów i mate
riałów do " dziejów miasta Biełegostok.u'' ukazujących 
się w serii wydawniczej „Prace BTN". Stanowi on 
rezultat studiów nad źródłami history;cz.nymi 18 ba
daczy z Białegostoku i WaJJ:szawy, kitór.zy wyniki 
swoich dociekań przedstawili na V koriferern::ji nauk 
his,torycznych w Białymstoku w 1979 r. 

Książkę ,o,twiera opracowanie J. Wiśniewskiego 
po&więc�:me początkom Białe&ostoku i okolfoznego o
sadnictwa, co do którego historycy reprezentowali 
różne poglądy tak w sferze ustaleń w zaklresie ma
terii faktograficznej , _  jak wyjaśnień i interpretacji. T. 
Wasilewski skoncentrował się na procesa<J.h ks.7.tałto
wanta miasta w XVII i XVIII w. oraz osadnictwa 
w dobrach białostockich w oklres ie poprzedzającym 
utworzenie ośrodka miejskiego. 

Problemy rozwoju w XVIII w. stanawią pr.zedmiot 
roZIWażań kilku autorów. A. Oleksicki pr1zedstawia 
socjo�opografię Białegostoku w XVIII w . . w opaJJ:ciu 
o inwentarz miasta z 1 771/72 r. i plan Beckera z 
1799 r. J, Maroszek i K. Kucharczyk podjęli próbę 
odtworzenia myśli kompozycyjnej zabudowy w okioli
cach BiałegQSitoku w XVIII w. 

A. Sztachel:ska skupiła swoją uwagę na zagadnie
nia.eh prawno-ustrojowych oraz na sądownictwie 
i zabudOwie miasta w okresie d�ałalności Jana Kle
mensa Branickiego, naitomiast H. Dmowska-:Gra.ibia
sowa rekoru::truuje mającą stosunkowo słabe -Odbicie 
w literaturze naukowej działalność kulturalną Iza
beli Branickiej, żony hetmana wielkiego Jana Kle
mensa i siostry ostatniego króla pąlskiego Stanisła
wa Augusta Poniatowskiego. 

Kolejny artykuł pióra L. Hassa, jest poświęćO!Ily 
wolnomularstwu w Białymstoku w XVIII - w. i .pier
Wcs:zych dziesięcioleciach XIX w. 

Problemy ruchu robotniczego od jego narodzin do 
wybuchu I Wojny ś wiaitowej stanowią temat artyku
łu S. Kalabińskiego. Dokonując syntezy dotychczas,o
Wych badań nad klasą robotni€Zą w Białymstoku, 
ukazał jej dzieje na tle rozwoju ruchu robotniczego 
w całym zaborze r osyjskim. Zwrócił_ też uwagę na 
wyraźnie wystęującą specyfikę regionalną. Białystok, 
znajdują•cy się wówczas . poza . granicami- Królestwa 
Polskiego, tuż za linią oddzielającą je od tzw. Kraju · 
Północno-Zachodnięgo, leżał na obs•ZJar.ze, na którym 
występowało zróimicowanie narodowośc1o1we, wyzna
niowe i kulturowe. Miasto, położone przy ważnych 
szlakach komunikacyjnych, ułatwiało łączność · i ko
munikację między Warszawą · i  Petersburgiem oraz 
ważniejszymi ośrodkami rewolucyjnymi. w Rosji i 
Króles1twie Polskim. Istniały w nich punkty prze
r:autu wydawanej przez organizacje robotri:icze ora'L 
skupiska działaczy emigracyjnych nielegalnej litera
tury. Warunki bytowe proletariatu białostockiego by
ły znacznie gorsze niż w sąsiednim �ólestwie Pol
skim. Rysem charakterystycznym życia po1itycznego 
wśród klasy robotniczej była wielość o'rganizacji o 
róimoroonym zabarwieniu ideowo-programowym. Po
datny grunt znajdowały tu ·organizacje terrnrystycz-
ne. . , 

Historię szkolnictw�białostockiego od jej · zarań:ia 
do wybuchu I wojni światowej przedstawił A. Do
hroński. Przewa;rtościowuj!fc niektóre ustalenia i o
ceny w dotychczasowej historiografii wyodrębnia .on 
trzy okresy, · . w których istnię.ły zasadniczo różne 
wa:runki dla rozwoju· oświaty w mieście. Okres pier- . 
wszy obejmuje okres przedrozbiorowy, a drugi - la
ta 1795-1843 i okres trzeci lata od 1843 r. do wy
buchu I wojny światowej. 

Problemy Białegostoku w ok,:esie U Rzeczypospo
litej podjęto w dwóch opracowaniach: H. Majeckiego 
i Z. Tomczonek. Tematem artyikułu H. Majeckiego są 
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zm!iany funkcji miasta w poa:ów,naniu z okresem 
sprzed I wojny światowej ora:z analiza zmian struktu
ry ll<ł!'-Od'OWości'owe3 mies'.likańców miasta okresu 
międzywojennego. · 

Natomiast Z. T1]mczonek analizuje funkcje Białe
gootoku jako ośrodka koncentracji klasy robotniczej,
ośrodka organizacyjnego ruchu robotniczego or� 
miejsca . masowych wystąpień ltlasy robotniczej okre
su między:wD;Jeinego. 

Kwestie związane z kśztałfowaniem si� układu 
pr:?lestrzemiego Białegostoku , w .  przeszłości i w per
speltty.wie podjąl I. Tłoczek, aullot pierwszego pla:nu 
urbanistyc�ego opraoowaneg-0 w ostatnich latach 
pr,zed wybuchem U wojny światowej . Myśl przewod
nia . zawarta w . tym . planie, . uzu:Peh»ona o

. 
nowe ele

menty i . ad()ptowana do waa:unłtów powojennyich jest 
nadal aktualna . i realizowana w Polsce Ludowej. 
Wysuw.a też postulaty i sugestie, które JElgo zdaniem 
Wi:rtlly bić uWLględnione w planach dalszej roobu-
dowy. · · 

Oprocowahle · ;B. Czeczugi jest poświęcone środo-
wisku . przy:irodńfooomu miasta i • okolic mJn. 
waru.nkom klimatycznym i stoounkom wodnym, zale
sieniu terenu i stal:liO'wi zieleni. Autor p;rzeds·tawił 
pifoces . lr.$.i:.taltowarlia się tych uieiz.miernie 

. . wawych 
dla by.tu człowieka sfer priY:rody, krytycznie ocenił 
ieh stan . dz.isie,iszy i. co chyba naj istotniejsze pr.zed
stawił koukiietne postulaty i .  rozwiązania, · których re-
ali:1.acja mote na zahamowanie st.korlli,wych 
procesów ząc h w środ'owisku natlllfalnym 
BialeiOst.Qku. 

Wybrane prOOiemy rozwoju Białegostoku w okre
sie 35 lat po wyizwalen1u - to temat rozważań W. 
PU!kniela. Omawia on m.in. kwęstie dem-0grafiC1J,0e 
i sytuacje :mieszkaniową. miastotw4rcze funkcje roz
wijającego się przemysłu i kształtowanie s,ię ośrodka 
akademick;iego. 

�dnienia :m.viązane z pirzoobraieniami jakie do
kOOQły się w Białymstoku w Pkresie po.w.ojeil!Ilym 
podejmują tam inni autorzy. z. Pezowicz omawia 
przęm.iany �tu;rowe, J .. JaSkanis priZybllia .nam da
rnbek w dziedzinie rozwoju muzealnictwa i ochrony 
ząbytków, J. Kaja priedstawia J,'Of;wój systemu och
róny zdrowia. ludności Q R. Sikorski integrację 
wewnętrzną miasta w trakcie jego rozwoju. 

P·ublikacja �tała wydana · sta.rannte i ze zna
wstwem szj;µki edytor.sląej na poziomie .odpowiadają
cym aspił'acjool cenionego wydawnictwa jakim jest 
PWJ;stwowe . Wy.QiawnictWllP' .Naukowe. Książkę willo-

' ga(;,ają mapy, tabcle, ' ryciny .i indeks U<il'Z)Wisk. Dzięki 
publikacji uległ �emu ,�zeniu nasz zasób 
wiedzy o pr�z.Łaści Biał�, :któreg-0 pię}me, 
alę · jakie jeszicze mało zbadane i upo;wsz.echniane 
tradycje . · są ciągle przedmiotem za1nteresowania 
roiłlS>!lkańcbw mia11ta. 

P.:S. Nałdad ksiąjk:i . .nie z�tal jeszc�e wyczerpany. 
M� ją nabyt w Biu.rze BTN, ;podQbnie jak i tDm . • II i IU. Nafbmiast nakła.d t. I .,.,Stu,diów i .materia
łów do dżiejó,w miasta · BUtlegootoku" zmtał już wy
czerpany przeszło 10 �t temu. Po;iawia się 'on spora
dy� w sprzedaży w antykwlarlatach. 

Frand.s:zek Januszek: Martyroiogia nauezycieli 
palsldeh ne . Bieiastt)eezyźme w Lattwh 1939-
�1 944, Białystok 1985. 

Efekt$11 wiel-oleilttich studiów .iródłowycli Auirxra 
nad �ematyką . wnjermy.eh i �upaeyjp:ych dzie• 
jów najliczniejszej w l'€gionie bia1ostookim grupy 
inte'!:�, ktWą mt na�le st.atm <Się syitnte
tyettie d� wy&me w serl'i rozpraw Unrwersytetu , 
W�a'W:Skieg.a. Jak ��eclu:rie 'Wiadomo s.wawy 
ośwfaty połskiej, w tym najtrud�ll!Zym ·dla ' bytu 

. n�ego okresie, . bud.zą nadal wielkie. zaintereOO
wame �!);\<} �ezeó:�, jaik i hi'!lilory.ków . . z 
szer-Ołto · � pr;o�atyką QŚW'iaty !IWiązane są 

nier·azdzielnie losy jej k!r,zewicieli, którzy za spełnie
nie swego patriotyczneg-0 czynu zapłacili nieraz naj
wyższą cenę. 

Stąd też zaprezentowanie dziejów okupacyjnych 
nauczycieli regionu białostocklega należy powitać z 
uznaniem. Książka stanowi k(}lejny krok naprzód . w 
wyjaśnianiu wielu niemanych dotychczas faktów oraz 
wypełnianiu istniejących luk · w na8:zym piśmien
nictwie hi:s>tOTycmym odnoszącym się d(J. okiresu II 
wojny świat.owej. 

Autor w latach poprzednich koncentrował. uwagę 
na sprawach tajnego nauczania, kontYU'.luując prace 
rozpoczęte przez znaną badaczkę tej problematyki 

. Marię K·olendo. Niejako podsumowaniem zamte,reso
wań autora, oprócz artykułów zamieszczanYch w cza
sopismach naukowych, była . ksią.�ka „Jawne i tajne 
szkoły polskie w wojęwództwię biatostockim w la-: 
tach Il. . wojny światowej" wydanej w ramach -roz
praw naulrowych Uriiwer11ytetu War�za'<V'Skiego w 
1975 r. 

Obecna publikacja st<M:a się wykazać w. iaikim 
sbo.pni\l ludobój�za polityka I.II Rzeszy ptzyceynila 
się do wymoirdowania tak dużych ilości nauczycieli. 

Autor podzielił pra(lli na sześć rozdz.iałów. W Pi'1"
szym z nich, najbardziej interesującym, omówił tl'a
gilczny . bilans strat poniesiooych pr� nauczyci.elsitwx.J 
regionu. Zwrócił także uwagę na ogromne trudności 
jakie napOtykał usiłując prześledzić do k-Ońctł losy 
represjonowanych nauczycieli. SzczegóJinie nJe�9rzyst� 
nie ukształtowały !Się wyniki badań w powiecie ·sokól
skim. Brak rozpoznania losów nauczycieli wyraził się 
tam wskaźnikiem 59,9% podczas gdy na terenie wo
je'wód:llbwa wynooił rn,621Jb. Bał'dzo wymowna jest 
również inna tabela wskazująca, iż spośród 836 nau
czycieli represjooowanyeh przez hitlerowców aż 600 
utraciło żyei.e, <;.O· stanowi 78,9:łłli. 

Jedna jesz.cze z zap:rezentow.anych wyliciZeń · zasłu
guje aa saczegó[ną uwagę. Jest t'() po:róWnanie ilooei 
nauczycieli zatrudl"llionych w regioode pr�d w-O;}ną 
2040 osób - z liczbą 660, którzy utracili życie, lub 
zginęli ·  „bez wieśd". Wskaźnik 32,:Wló przekracza 
przeciętną krajową (wynoszącą · 1-0,8%) prawie trizy-

. krotnie. 
Bardzo bogate dane odnoszące się .do poszcze- • 

gólnych (byłych) powiatów. Dótyczą tme wszystkich
nauceycieli, mezalei.nie od ich nairodowotiei, zatrud
ni:anych w s.zkołach pGilskicb . . Prz.ek..onyw�jące są aT
gumenty o zaostrzeniu się terroru stosowanego W'?': 
bee nauczycieli w poszczegó'.Lnycb la.Ł,a,ch okupacJl, 
jak . również . interesujące są wyniki . badań autora do
tyczące nau�ycielJ, którzy . zginęli podczas �� · 
wojennych, ja.ko c:irwile, a także w obozach ;ieniec-
klich. ,,. 

Natężenie terroru było jak wiadomo przejawem. 
określanej polityki okupacyjnej realizow.anej na te;re
nie regionu białostockiego, a nie ktwe�tl� P.reypadku. ' 
Szczególnie zri.alai!:-0 to· wyraz w odn1esaemu do ek
sterminaeji nauczycieli 'jako jednej z g.tu;p inteligen

cji polskiej. Liczne zbrodnie jakie miały miejsce w 
rok.u 1943 na pirzedstawicielach tej w!aśnie grupy są 
ja'Skrawym przykładem potwierdzającym wysuniętą 
tezę. . 

Kolejny r.cn.dzial nosi tytuł „Nauczyciele plJSJZk:odD
wani w dmaktniach wojennych" i dotycz.y 1{)6 osób 

_poległych w walkach na ogólną liczbę 125 pos'.likodo.
wanych. W mzch:iale tym autor . między tnnymi 
wspomniał o zamordowaniu jednego z nauc;vcieli 
przez hitlerowskie bandy dywersyjne we \vrześn!iu 
1939 r. Są to wydac,zeni.a mało �nkowo zmana i 
tym �SX1!l jest �ługą autora, iż k�ysts.jąie :i:. • 
szerokie] bazy źródło.>Vej <:Wtarł do tak . szdleg�ch 
informacji, I tutaj nasuwa si@ ' kook1'6tny pootulat 
badawczy. Rodzi się bo.mem pyta:nie jak da'lece nMz 
regi'Oll1 był objęty działalnością dywe?'llly:irul. i s�pie
gowską kierowaną z A:hwherstelle w K'.1':ólewóll i jej 
placów$ teTenowych? 

· 
W omawianej pracy niekiedy występują usterki po

JPełnione takl:e zresztą przez innych badaczy; 
Autor stara się nieraz przedstawić · sprawy, które 

d'() tej pory· były kont.raweirsy5ne i być moie pow.
staną takimi nadal: np. nęuczycielka Marria Smola
;rek ro!lStr'L!idana 26 kwietnia 1940 r. wraz z gru:pą 



konspira�ów kierowa,ną p1rzez. ·S. ;Bieliickieg-0. Wąt
pl1we . ;iest bowiem czy . należała ona� do ruchu· oporu . 

. Wynika to zarówno. z ·moich badań jak i publ'.i!łtacH 
A. Omiljanowicza, na które zresztą często autor 3ię 
powołuje, �hodaż nie budzi wątpliwości rirzejamany 
przez nią głęboki patriotyzm. Mam także wątpliwości; 
czy zginęła wówczas Janina Paszkiewicz. 

Czasami ·p,rasa i inne publikacje regionalne · mogą 
naprowadzić na właściwy · ślad · ofia.i; zbrodni hitle
rowskich. · Prtykładem · może być ·· · los Anny Łukszy 
areszt-0wanej w Dubinach i rozstT,zelanej w Rezerwa.:. 
cie śdsłym Białowieskiego Pa.rku Narotloweg-0. Po-:
da;tern ten fakt w. publikaeji „Zbrodnie . hitler-O'Wskie
w, H.alnP<wee i ok-0licy". Dyskusyjne mogą być rów
nie;?;, . bliższe okoliczn-0ści Śmiercl Michała Markie"
wicza. 
, .. „Od$1i · swe życie w egzekucjaeh'' - � tytuł . trcte
.:liego rozdziałµ. Jes•t on ; stosunkow:o obszerny, Należy 
jednak dodać, iż wg najnowszycll. ustaleń, liczba eg.,. 

zek\ł{!ji i -Ofiar . w regionie we .wrześniu 1939 r: była 
'.znacznie ·więksiza. · 

. W · rozdziale ozwa:t,tym autor opisuje gehennę nau
czycieli z regionu białostockiego w 'Więzii;!ruach• i oho'- . 
zach ko.ncentracyjnych, w któryćh , wielu z nich zgi.;. 
nęło. Wielka liczba przytocU'Jnych nazwisk posiada 
d$ walory poznawc,z.e. , . · 

Rozdział" piąty dotyc11;y riedą.gogów, którzy. zginęli
w· nie znanych okolicznośdach. Natomiast szósty za..,. 
wioca ;info!rl'Pac;iec· „o niclt1óryceh innych formach re
presji jakim pod.dawani byly nauczyciele". 
· Obszerne jest zak-0ńczenie pracy z fragmentami ży
ciorysów wyższych :fu:pkcjonaduszy . hitlerowskiego 
apara,tut Qk:upacyj:nego .. ,na tym .teren i e> Jest także spis 
tabel bibliografia (wybór) cytowąna i aneks. Tun 
ostat�i za'Wiera alfabetyczny wykaz nai2lW'isk tepresj0:
nowanych nauczydeli. 

K:;iążka posiada także . mapę „Bezirk :Bialystok" na 
'tle wojewód'lltiwa· białootoćk:i:egio. · 

Uważam, że wrnniśmy . autorowi głęboką Wdzięcz
ność · za  zajęcie . się tematem, któremu po-śwlęcił 15
lĘlt • .PfaCy, W wyniku której pow;,stała _książka O wr
bitnych walorach . naukqwych, przepoJQna · głębokim 
patriotyzmem, dekawa i poż'.Y;ttec.zna, wypełniająca 

.. ist01a1ą lukę w dziejach naszeg.o region1:1. 

. P:ubllkacja -ta . wyś�la · spod pióra do�wiadczonego 
.dialektologa i onomasty średniego pok�lenia doc. dra 

hab. M. . Kondratiuka. Qprócz wymienionej mono

grafii, poświęconej nazw-0m . miejscowym . i tere:io

wym bą.łtycki.m z pochodzerua, doc. M• Kondratiuk 
'3es.t · autorem wydanej w 1974 .r. pracy „Na;uwy 
miejscowe południowo-wschodiniei Biał�stocczyz;i.J'.'" 
ora;z- szeregu ·artykułów z zakresu nazewnictwa n:1e}
sc-owego i tere;nowego Bial!ostocczyz.ny tak; sł:ow�an
skię-g0 (głównie , białoruskiego) jak J .  ba:ityck1ego 

(głównie litewSkiego). , . · · 
. . . · . 

.Cel . jaki postawił .  sobie :autor został u3ęty w ,  7 
puJJ.ktach, .z który<;h nąjważ:qtejs,ze można w. sposO'b 
syntetyczny . ująć Jako: pQkazame w.pł.y.wu Języków 
bałtyckich - (głównie Jitew,s�iego, ale .takze -staroprus� 
kiego · i jaćwieskiego) na słowia�sk1e ni;izewmctwo 
miejscowę i tel'enowe reg.ionu J;nałostockiego w . o
.parciu .0 . analizę etymo}ogi,czną i sło:wot;vórczą pęł-

. neg-o 'współczesnego i historycznego mateną.łu . nazew.., 
niczegv tego .regionu. ·� . . · . . · . . . 

Teren badań, z . jakiego pocho<;Izą za,!1al1zowane 
nazwy miejscowe i terenowe, o povJ·JJerzchm, wynoi;zą
cej około 12.000 km2 został �kre�Icm:y .:;:przęz , ;�tora 
�?·k;o :_ region l:;i�rostocki i obeimuJe obszar ro. ciąga-

jący się . między Kań.arem Augustowskim: na półno
cy, rzeką ·:Bug na ptjludnhi, granicą riaństwa :z. 
ZSRR na wschodzie oraz rzeką.µii Nettą, Biebrzą, 
Narwią, 'Śliną, · Mienią 1 Nurcem ria: zachodzie czy1i 
ćałe obecne wojewód�Wo bialostookie . i niektóre 
przyległe' d o  niego gminy woj. · · 1omżynsldego ·. i su.:. 
walskiego . · 

Teren . ten nie. został . wy brahy przypadkowo. ·
. 

Już 
jego przesziość histofrcina i<·osadnicza po.zwalała. się 
domyślac. rnoiliw.ości ist nienia tutaj · nazewnictwa 
bałtydłiego� . Ten pogra:hlciny obszar. był bowiel'Ij, jak
wiadomo; od dawna terenem. kontaĘ:tów Bałtów: . ·i 
Słowian: W ·okresie od x.lv: dn XVII w. kizyźowały 
się tutaj i· mieiizały z� ·· s obą fa�e os!l<;lnictw:a polskiego 
(mazowieckiego) idącego od zachódu, białoruskięgo 
idącego od wschodu i ruskJego . (u'kra,ińskięgo) . idąc�o 
z połu(infa. Fala: osadnictwa 'białoruskiego ńfosła zę 
sobą domieszkę ludności lit�wskiej J riot()mków tjaw:.. 
ne) ludnośd jąćwięskiej . : T�n wyipjywający ·z priesłą
nek hist<>rY'cznych :fakt prawdopodóbnęgo \vystępówą
nia w regfonie białostockim nazw bałtyckich . potwier
dziły dotyczące tych terenów · badania ... i . publik;ację 
onomastyczne, ta'kie np. jak , Prof. A. Op;rębskiej'."Ja
błońskie], dr I. Halickiej , a przede wszystkim Wlj2leŚ: 
J1iejsze prace doc. M� K;ondr,atiUk:a. W ten sposób o:
becna jego monografia stanowi pierwsze systematycz� 
ne i w zamierzeniu pełn!" ąpracowani� naZJw bałtyc.,. 
kich tego regi.onu. . ·· . . . . ·. .  . . , · 

Autor. analizuje w pracy 9.44 naź'WY, których po:
chodzenie bałtyckie uważa ta pewqe lub dorf1Iiięp:la:ne. 
Materiał ten �został wyselekcjonowany .Spośród 23.000 
naz\v miejscowyćh i terenowych z regionu objętego 
badaniami_, żapisa;riycb współcześnie lub w przeszłość\. 
Wśród 944 nazw pochod?;enia . ... baltyćkiego na1;wy 
miejscowe :są reprezentowfllle p;rzez 176 nazw, ,uażwy 
terenmve --'' ptzez 7.68 ·11azw.· W�róą nich wystąpiło . f,4 
nazw bałtyckich (przeważ:nie miejscowych) dzisiaj_ . już 
nie używanyęh ora:z 8 "  nazw dawnych osi:J.d ozmacz11'."' 
jących wsplikześnie obiektY tereriow:e. .. , .. . . . . '. 

Nazwy bałtyckie zó$tały w rir'acy zan,alizowane y, 
trzęch n1łtstępujących rozidziałach: I_I - Bałtyzmy w 
toponirp.ii (czyli w naZćwnictwie m�ejscowym), · IIT 
Bałtyzmy .w ·niikroto;{)oni.r:i1ii (czyli w tiazewnictwie 
terenowym)· i tv -'uwagi ó bałtyckich elęmenta;ch
słowotwórczych . w to;ponimli ·t . 1;1ikrotopon imii. Ca
łóść otwie$a W11tęp . a .. żamyka P'btj.sti:mó�a·nię oina:' czohe 'Odpowiei:lriió cyframi I i V. 'f>? pogsufi1-0wani1,1
następuje kompletny aparat nau:tcowy i ane�s;v, !" 
którvch' .Zwraeają uwagę llfapy f ich komentarzę ora�
indeks 'alfabetyczny .ttazw. · : · . . · . . . . . 

Pr,zedstawiony wyżej układ 'kompozyc:dnY pra�i( 
został ńiej.ako uwarunk9wany 'J)rze� jej gł9wne cęle 
oraz przez' fakt użnani<r rirźez. autora kryterium ety
mologicznego za ' decydujące · ó :i:n·zynależnościJ�zyk-O.: 
wej nazw. Także ze .względu na konieczność wyk;i.�a._. 
nia tiałtyctkfego ' poch;orlzeriia _kazd_ej z Il'll.Z'li\f włas),1ie 
pOprze.z jej zetyinologiżowarifo w dwóch pośw[ęco� 
nych te111u zagadnientu ·  pierwszych rozdziałach . prący 
zastosowano alfabetyczny' układ hasłow:17, dość· zresz
tą powszechny w •  p1;acach -Onom�stycznych tego _ tn>u: 
J-ednocześnfo najeży zaznaczyć, że pr:zy nązwacl:! 

. niiejscowych pt>śWięcóno k'ażdej nazwie; . nfezaJeźnie 
od tego He razy wystąpiła, o<lrębriy .-xtykuł hasfowy 
(T76 · ·artykułów),' natomiast przy nazwach terenowych 
nazwy o jednakowym brzmieniu, a więc wspólnie 
stanowiące oddzl€lFJ:e jednostki �l€ksykalne, -o.13raco-' 
wano w jednym· wspólnym artykule ha<słowym (stąd 
tylko 5.73 . artykłlły .  hasłowe wobec :768 _.nazw tereno-
wtifJ�riizacja. ,p(iszczegółnych · ifrtykułów ·. hasłowych 
jest w pracy przemyślana i lógic;i,rni'. · początku 
artykułu -podaje się nazwę <>biektu w formie ·urzędo•'-· 
wej, a przy na·zwach o,biektów nie mających form 

urzędowych w: brzimieniu .gwarO:wY:crń. · NMt®fi.ie 
określa s:ię ·charakter obiektu · i'  · jeg0 'Iokaliza:cfę. W 
zależności . od charakteru obi�kfa; we 'Wsi; gmkiie ltrb 
województwie, Po lokaliZacjL :Przytacza ' się dokumen- �
taeyj.ny materiał historyczriy ułofuny: w ·' porząaku 
chronologiczrtym zariisów, W dalszej ·części "artykułu:. 
hasł6'.'\i\rego, oddzie1one ·myślnikiem; . następuje ' oprac·o
:Wanie • etymnlogii nazwy z elementarni motywacji 
sem ' ·,tyc"lnej: i„sło"?,rol'vórczi:>j; ·' -



Na podstawie analizy etymo.logicz.nej materiału na- Jaćmngów. � dliiś są �• pod. nazw� ziemia ej-
:rewniezego autor ustam. te wlh"ód 944 występujących illeńsk.a. Sią-0 zapewne �" w tytule, � w regionie białos.tock;jm nazw uznanych za pewne lub IJlńast ·owe ,,rubieże" - mnfe � auterowi łrak-
dcnrmiemane bałtyzmy znajduje się: 866 nazw litew- tują<: je, jatko niezbyt chyba udaną stylizację. B& ,p:r,ze-
skieh, ·y, rtaz.w statopruskQ-jać\vieskich {czyli taki.cli, met . W�W»ątrl;, inl<tnna� Jan Po� �. 
przy których nie moma zdecydować, czy dana :mawa iż obszary -te leżały w centrum terenów zajm-0wanych 
jes:t staropruska, czy jaćwieska), 27 nazw j aćwieskich iprzez JaćwiJlle6w. 
i 14 nazw staroprµskich. · OpieD:� .&ią na 1:1&�� aie:żyjąeee już profe-

Ze względu. na charakter mac:zenfowy ,podstaw slo- oora Jerzego WiśnieVJ'Skiego, który wynik.i swoi.eh ba· 
wotwórczych, od których utworzooo nazwy bałtyckie dań 91puibliiik,()Wał w �S3Ylll · .tomie  ,...Ma.teriał&w oo n.a Białostoccz:Yfnie, wydziefon9 trz;r następujące ich i:mej.ów gieimi. sej�j" 'W'yd� przez � 
grupy : 1) na�y pochodui<:e -0d bałtyckich nazw oso- kie TQ.war�o Naukowe w 19'3 · r. � praewod
bowych i etnicznych (grupa na;ilicmie)5za), 2) nazwy i!lłka �� � z. �Mmi .r�u .P�emien
pochodzą<:e od rzeczawruków pospolitych, .naiczęściej . � Jaćw�w w 1283 roku �ęslfli.e �""' 
ad litewskich terminów geqgraficmych, i 3) na.z.wy Rusinów, �ów, Litwinó<w �· wresacie knytaclrle). 
pochodzące od.. innych baltyckich nazw geograficz- Rozdział doty;czący historii ziemi jaćwieskiej po� . 
. nych, . ·głównie .od naz.w mieisc9w-0ści i nazw · wod- pr�y i4Sit jej rfllbooną chara�yką w �-cie 
nycb. mrajozna�m i. �· Wstęp ten �w.len. 

Rozpatrzenie bałtyckiego materiału nazewniczego opis: uli;ształiowania �· sieci wod.nej, a \aWe· 
od · !Strony jego r'C!zm.ieszczenia geograficzneg-0 w te- śW'Wta �� i ZWie:z� Dalej J. Poda�, 

� renie po:z.woliłO autorowi stwierdzić,, ie nazwy bał- wykoirzy.stując wymienioną już pracę � J. W\i!ś-
tyckie w regionie białostockim występują w 508 nięwskielJQ. omawia p�y �cji pwmez po-
miejscowościacli .w z.różnicowanej liczebności od 1 do ja�h p�ając od �toku wieku xvt po., 
15 nazw. Ustalon-0 ·przy tym, źe w najwięks:tej liCLlbie pne:i! zagospQdarowanie ich w po.rowie XVU wieku 
miejscowości, bo w 294, wystąpiło tylko po 1 nazwie, (ogromne · tereny dostały się wówczas w posiadanie 
w ll!ł miejscowościach po 2 nazwy, a tylko w 96 zakonu \kamed1Ułów) aż po ,,it�" �ego T;1Miń.r 
miejscowośt;iach więeej niz po 2 na.z.wy. Najwięktsze hawa, pod&ka1:r:"biego nadwor�<0 litewskiegc w dru„ · 
skupiska wsi z. wielką liczbą nazw bąltyckich wystą- giej połowie XVIU w. 
Piły w pięciu następująeych rejonaeh Białostocczyzny: Część �ą �a za:nyka opis mięj-
l) w pasie .przygranicznym od wsi Jurasze, Bierniki scowQŚC:i a� pod W'3@11tdem tuleystyc�. 
i Kuścińee na północy iPO. Sokółkę, Chmielewszezyznę tg!kich jak: Sejny, Bexe?,niki, Wigry, Puńsk, Giby i 
i Wojn-0wce na południu, 2} w pasie przygranicznym � 
na południe od miasteczka Krynki, 3) na północ i N�e �i · �je nain W}'Ci.eeziki po 
zachód od miasta Knys.iyna w widłach rzeki. Biebrzy ziemi .sejneń.S:kiiej. &i to · d()k� opnoowatte . i 
i jej lewego doplywu Brzozówki, 4) na południe od spravy_dzone przez autora ttasy wodne, piesze lub ro-
Białegostoku między Surażem i Zabłudowem i 5) na , w,erowe. 
połUdnie od Augustowa międ:ty Nettą i Biebrzą. .. „Szlak JaćWieski" doe.iera, między' innymi, do re� 

Na podstawie zanalizowanego w omawiam�j pracy zerwał.u . archeologieznego .Pmen�skó . .Jatwingow" 
bałtyckieg-o matęriafo nazewni'!ZełO moi;na wyrobie we wsi &wa)earia. z odeał�m .nad jezioro SZUJJ:-
sobie pewne pojęcie o st-OiSUnlkach etnicmych panu- piły . .  smak ten wykracza � omaw.lan;v w pneWOd-

. jącylili w przeszłości ·Jla. badanym terenie. Zachowane, niku teiren. Ininy � „puszeza:ńsłtim" pro•aidzi 
mianowicie, do dzisiaj liczne nazwy terenowe pocho· w okolice Gib, i trzeci - „szlak boibl'owy", z Ktaśnq-' 
dzenia litewskiego w niektórych rejonach północnej pola do Smolan. wiedzie ·inas pr:rez m.J'w;ięksl'lE! w k�a.-
Białostoc.czy.zny świadczą, ie w :niedaiiekief przesz.. ju skupisko b:iibr6w" K<Olejne .ł:a,"aisy �ycsne to 
fośei znaczniejsze grupy ludności wiejskie� mówiły ,,szlak litewskich ;w.si'• l „wokół Wz,iOl'a Wigry„ • .  Au-
tam .po litewsku i mały takie język :biaroruski i pol- tor iachęća do il'ldbycla wyc.ioozek kajakiem. IP() Wi· 
ski. Odmiennie na00miast przedstawiają się sto,sunki girach prOIPOi!IJują,c trwającą 3 dni wyprawę „pod słoń� 
pod tym względem w południowej; części Bialostoc- ee", cz,y W ·Cuilriną .He.ńczę ab neką Maryehą. 
czyzny. Litewslrie naZWY terenowe są tam rzadkje i Spis zaiby:tków arehitekturry d:tew.mane:j, szt.Qki lu� 
pochodzą z TegUły od występujących na tym terenie dowej, a tak.te miejsc walki i męczeństwa z okresu 
zapa:iyczanych Htewskk:h wyrazów pospolitych. Po- II wojny światowej zamknąłby ten ptzewoomk, �ył>y 
d®nie . nieliczne są tam także bałtyckie naz.wy miej- nie iniecodzienn:r p0mysł wy�tania plonu �rt'l-
seowe. Pocbodz;ą one pn:ewatnie oo bałtycki<:h nazw wek aut<lll"a. Plon ten abjawił s� w positaci 'rozdz.ia-
osobawyeh i świadczą o litewskim lub bałtyckim PQ.oi łiu „Dawiniej 1bywało"� w którym J. Po&ieW5kl ze!brał 
chodzeniu załofycieli lub pierws:zych właścicieli tych zasł;rszane łegeindy, gadki ludowe, pr%YBłowfa . czy prie
osad. W żadnym z tych wypadków · na1Zwy .nie wska- sądy oraz przepi.Sy kulinarne na· specjały tego regio-
zują na większe skupiska osiadłej tarn ludności bał- nu ·takie jak kaik:ory, ikindziiuk i osławiony sękacz. 
tyckiej. . . · . 

· 
W „Podlręe:mym słowniczku gwar miejsoo\VYeh'r au-

Ogólnie należy pracę doc. M. Kondratiuka u:mać . w obJ&b:łia znaczenie na1jczęśełej i na�iclej wyza wartościową, stanowiącą maczny krok naprzód w stępująqch wyrMeń gw.airowych, a Usta numedrw te.. 
naszej . znajomości nazewnictw.a miejscowego i ltereno- Woni.eznyeh potirzebnych tu.ryścle na ftllakach, . uwagi 
wego tak ciekawego pod tym względem regionu bia- u na%Wacll :miejscowych f bMJ�tia �ka.ją . in„ 
łostoclPego. formacje .zawarie w ksł�żce ,,Na {poja�h ro'bfe-. 

Tadeuz Zdancewicz iach". Folder murpełniają !fotogr� bal'\W'nł! niedej 
jalkQŚC:i · wykomme przez autora. 

Jan Podziews:ki, Na ·· poja�wieskich rubieżach, . --
Krajowa -Agencja WydaWt1j;cza, Biał}"Stok 1985, 
§8. 104. 

Bi.a� Oddział Kl'a.]owej Aigeneji WydaW!l'i<:zej 
wydał .w drugiej ;połowie 1985 ir. i:n:fonna,tor .turysty� 
ezny Jana Pod�skiego .·pod intirygującym tytułem 
,,Na .· p0ja6wieskich rubięitach". 

· 

Skąd tak tajemni,ezy tyituł, i co ruę . keyje .ipiod ter
minem „'f:>O!jaćwdei!lkiie iru:bie!e"? 

W la:'Mkim ll'OZdziale pt. „Kilka słów o przeszł0:śei" 
mamy śOilidnie Zl'Obian:r rys histoiryczny 
mem; Zrul.jdowaly się one na �Oil' 
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Na �kończenie na�ety stwlieidzi�, .te J� Podzłew
skl nie '!Ustrzegł się w.pravl1dzie md1ku drobtlY'ch rnieki
słośoi: kontirowermne tytułowe ruble.te, �awidło-

. we określ�e miana . d�odzie)ki kościoła sej!l'le&łc:te
g<> ezy też zaprnszenie do illłei:stniejąceg(J już osiem
na'Sltowieczne.go modrzewiowego keśeiółka w żega!'acll, 
:klt.óry epalil się jesienią 1984 r., aiłe omiawiany .� 
w-Odnik: ,tueys.tyczn:y jest godny pollecenia · tym wszy· 
>Stld:m, któirzy wybierają się w Sej!l'leńme. Nie ma tu 
bałamutnych informacji hist<lll"ycznych. Wame jest �et 
i to, że ilusitrację rp:rzedstawio.nych szlaków łt1irYS<tye�. 
nych sfanOiwi z.a!mieszczernie p18111ÓW. 

J"an · Podz.iewski da:je przyikład, iZ badar!Jia na.ukow. 
ców moitna z ,powodzeniem wY!korzystać w wydlłW!riic· 
tiwach populair.nych o C%ym często zapominają auto;riy 
tego s:-Qdzaju puibM�, LMzek P•tołoWłez

l�'· . .: !'Z�! 
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