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M · Czurak ana 

Z historii badań nad Jifiliii 
--a�4Gttlklorem -Białostocczyzny '""""" 

Folklor, czyli ustna twórczość ludowa, ma w nych nauk, podpisana przez ówczesnego mim� 
regionie białostockim własną specyfikę, wyra- stra kultury imperium rosyjskiego, hrabiego 
żającą głównie w wielojęzyczności, która Aleksego Razumowskiego. Należy przypusz
jest odbiciem różnorodności etnicznej zamiesz- czać, że instrukcja ta była zaaprobowana przez 
kującej ten teren ludności. Można wśród niej wileńskie środowisko naukowe, czego dowodem 
wyodręb�ić trzy zasadnicze grupy: ludność pol- było wydanie jej w polskim tłumaczeniu przez 
ską (na zachodzie), ludność ruską póchodzenia „Dziennik Wileński" w latach 1816-1817. In
północno-ukraińskiego (na południowym wscho- strukcja stała przedmiotem wykładów szkol
dzie) i białoruską z domieszką elementu litew- nych i badań terenowych, w wyniku czego po
ski:ego (na pólnocnym wschodzie). Ponadto w wstało opisów etnograficznych różnych 
granicach dawnego woj. białostockiego (sprzed miejscowości i regionów. Były one drukowane 
reformy administracyjnej 1975 r.) mieszkają w różnych czasopismach i osobnych wydaniach 
Litwini, Rosjanie-staroobrzędowcy i Tatarzy. książkowych. Wiele z nich dotyczyło folkloru 
Obecność i geograficzne rozmieszczenie tych polsko-ruskiego i polsko-litewskiego pograni
grup jest następstwem dziejów osadniczych, cza. 
przynależności politycznej, administracyjnej i Systematyczne prace nad kulturą ludową
kościelnej. Ukształtowane na przestrzeni kil.ku ,byłego W. Ks. Litewskiego, zwanego teraz 
stuleci ·stosunki narodowościowe miały: duży Krajem Zachodnim, prowadzili także uczeni 
wpływ nie tylko na formowanie się kultury rosyjscy. Prace te zapoczątkowało Rosyjskie 
ludowej na,tym terenie, lecz także na naukowe 'l'owarzystwo Geograficzne. Władze carskie po
zainteresowania wytworami tej kultury. wierzały je także oficer

.
Óm sztabu generalGo 

Początki badań nad folklorem Białostocczyz.,- � armii carskiej. W wyniku tych badań powstał 
ny są ściśle związane z ogólnoeuropejskimi cykl prac „etnograficzna-statystycznych" po
prądami historyczno-kulturowymi końca XVIII święconych poszczególnym guberniom. Jedną z 
i początku XIX w. Zainteresowanie l udem i je- nich ;jest Grodnienskaja gubiernija (t. 1-2), 
go kulturą w okresie Oświecenia było związane przygotoW<?J:la przez P awła Bobrowskiego 
z dążeniem do wyjaśnienia pochodzenia po.:.. (1832-1905), wydana w 1863 r. w serii Matie� 
szczególnych narodów europejskich i poszuki- riały dla gieografii i statistiki Rossii, sobran
waniem wspólnej prehistorycznej kultury euro- nyje oficerami gienieralnogo sztaba. Ta właś
pejskiej. Romantyzm tendencje te umocnił. Pi- nie praca pierwsze datowane zapisy 
sarze tego okresu dostrzegli w twórczości lu- literatury ludowej z terenu Białostocczyzny. 
dowej nie skażońe miejską kulturą Jęst to kilkanaście pieśni i przysłów oraz kilka 
piękno, można było wykor zystać w twór- bajek, które stanowią ilustrację do charakte-
czości własnej. Ludowe ballady, baśnie i po- rystyki gwar ruskich (białoruskich, białorusko� 
dania stały się źródłem wielu wybitnych utwo-- ukraińskich i ukraińsko-białoruskich) z pow. 
rów literackich. Pojawiły się także literackie sokólskiego (teksty z okolic Jałóvvki), białostoc
opracowania wątków ludowych. Przykładem kiego (pieśni z okolic Zabłudowa, Nowej Woli, 
takiego traktowania folkloru mogą być zbiorki Suraża) i bielskiego (teksty z okolic Bociek, 
Kazimierza Władysława Wójcickiego Pieśni lu- Kleszcze! i Drohiczyna). 
du Białochrobatów, Mazurów i Rusi znad Buga Obszerne fragmenty pracy Bobrowskiego 
(1836) oraz Klechdy, starożytne podania ludu wykorzystał wybitny polski etnograf, Oskar
polskiego i Rusi (1837). Kolberg (1814-1890), gromadząc materiały do 

Dodatkową przyczyną naukowego zaintereso- tomu Białoruś Polesie, który został wydany 
wania ludem i jego kulturą na terenach by- na podstawie materiałów archiwalnych dopiero 
lego Wielkiego Księstwa Litewskiego sy- w 1968 r. (Dzieła wszystkie, t. 52). Zaintereso-
tuacja polityGzna po rozbiorach Polski. jed- wania Kolberga nie ograniczały się tylko do 

· nej strony pojawiały się dążenia do nakłaniania jednego regionu, lecz obejmowały cały kraj, w 
mas chłopskich do udziału w ruchach narado- tym także Mazowsze wschodnie, które stanowi 
wo-wyzwoleńczych, a z drugiej wynikła po- część Białostocczyzny. Najwięcej materiałów 
trzeba uzasadnienia prawa do władania tymi dotyczącyćh kultury ludowej interesującego 
ziemiami. Zainteresowania naukowe znalazły nas terenu zawiera tom V Mazowsza (1890, re
odzwierciedlenie także w aktach prawnych. W edycja - Dzieła wszystkie, t. 28). Zamieszczono 
1812 r. została wydana (w języku rosyjskim) \V nim pieśni polskie z okolic Tykocina, Łomży,
Instrukcja do układania po gimnazjach i 8Zko- Zambrowa, Ciechanowca, Brańska, Rajgrodu i 
łach powiatowych zapisów w przedmiocie róż- Suwałk, P odobnie jak w tomach poświęconych 
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Lmym regionom Polski, wśród pieśni. z Ma
zowsza przeważają weselne, które towarzyszą 
poszczególnym etapom obrzędu. 

Na drugą połowę XIX w. przypada także 
działalność Zygmunta Glogera (1845-1910).
U rodzony na Podlasiu, którego część północna 
znajquje się w granicach woj. białostockiego, 
całe swoje życie poświęcił ziemi ojczystej zbie
rając pamiątki historii, archeologii i utwory 
literatury ludowej, które zamieścił w zbiorach: 
Starodawne dumy i pieśni (1877), Baśnie i po

, wieści (1879), Pieśni ludu (1892). 
Część Białostocczyzny objął swoimi badania

mi ukraiński etnograf i folklorysta Paweł Czu
biński (1839-1884). Zebrane pieśni i bajki za
mieścił w wielotomowym dziele Trudy etno
graficzesko-statisticzeskoj ekspiedicji w Zapad
no-Russkij Kraj (t. 1-7, 1872-1879).

Najwięcej utworów literatury ludowej z in
teresującego nas terenu zapisał i opublikował 
znany polski badacz folkloru białoruskiego, Mi
chał Federowski (1853-1923). Podobnie jak u 
Kolberga, Białostocczyzna stanowiła tylko część 
terenu objętego jego badaniami. W latach 
1877-1905 spenetrował on następujące po
wiaty: prużański, białostocki, sokólski, lidzki, 
słonimski, wołkowyski, wilejski, bielski, gro
dzieński, nowogródzki i słucki. Z terenów dzi
siejszej Białostocczyzny najdokładniej zostały 
zbadane okolice Suchowoli, Korycina i. Jano
vlJ w Sokólskiem oraz okolice Narewki. Naj
wi1;cej pieśni zapisano we wsiach Chodorówka 
i Dryha, najmniej zapisów dokonano w pow. 
bielskim. Zarówno przy pieśniach, jak i baj
kach zbieracz zamieścił dokładną albo przybli
żoną informację o miejscu zapisu danego utwo
ru (np. W. Dryha „Od Korycina i Janowa"), 
która pozwala odszukać teksty z poszczególnych 
miejscowości czy okolic. Chociaż głównym o
biektem zainteresowań Federowskiego był fol
klor białoruski, zapisywał on także wykonane 
na badanym terenie bajki i pieśni polskie. St-a
nowią one jednak niewielki procent całości 
zbiorów. Zebrany przez Federowskiegb folklor 
zosfał opublikowany w wielotomowym dziele 
(8 tomów) Lud białoruski. Trzy tomy zawiera
jące opisy wierzeń oraz bajki i anegdoty lu
dov7e zostały wydane jeszcze za życia autora 
(t. 1-3, 1897, 1902, 1903). Tom czwarty za
wierający przysłowia, kalambury i powiedzenia 
wyrażające dobre i złe życzenia, opublikowano 
w okresie międzywojennym (1935) dzięki sta
raniom Czesława Pietkiewicza i Stanisława Po
niatowskiego. Tomy pieśni (t. 5, 6, 8) wyszły 
z druku już w Polsce Ludowej z inicjatywy 
prof. Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej (t. 5 -
1958, t. 6 - 1960, t. 8 1981). Tom ·VII 
Ludu białoruskiego (1969) zawiera artykuły 
poświęcone życiu i działalności M. Federow
skiego, charakterystyce jego zbiorów rękopiś
miennych, zawierające analizę porównawczą 
pieśni białoruskich i polskich. Zamieszczono 
w nim także wykazy informatorów i badanych 
miejscowości z ich rozmieszczeniem na załą
czonej mapie. 
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Rozmieszczenie bajek i pieśni w zbiorze Fe
derowskiego uzależnione jest od ich treści, dla
tego też teksty z Białostocczyzny można zna
leźć w różnych działach tematycznych posłu
gując się wykazem miejscowości. 

Na początku XX w. zainteresowanie folklo� 
rem uległo osłabieniu. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy można dopatrywać się zarówno w wy
kruszaniu się doświadczonych badaczy (śmierć 
O. Kolberga i Z. Glogera, zaprzestanie prac 
terenowych przez M. Federowskiego), jak też 
w sytuacj i  politycznej. 

Zainteresowanie polską kulturą ludową Bia
łostocczyzny częściowo odżyło w okresie mię
dzywojennym. Badaniami obyczajów w pow. 
wysokomazowieckim oraz na Mazowszu nad
narwiańskim zajął się Stanisław Dwdrakowski. 
W latach trzydziestych opublikował on parę 
artykułów oraz książkę Zwyczaje rodzinne w 
powiecie Wysoko-Mazowieckim (1935), w któ
rej opisy obrzędów, szczególnie weselnych, są 
bogato ilustrowane pieśniami. 

W latach trzydziestych rozpoczął prace zbie
rackie także Aleksander Oleszczuk. Głównym 
terenem jego badań było Podlasie południowe, 
skąd sam pochodził, a obiektem zainteresowa
nia polskie pieśni ludowe. W jego zbiorze 
Pieśni ludowe z Podlasia, który ukazał się do
piero w 1965 r. znalazło się także kilkanaście 
tekstów z pow. monieckiego, bielskiego i biało
stockiego. 

II wojna światowa ponownie zahamowała 
prace zbierackie i badania nad kulturą ludo
wą. Odradzają się one dopiero w drugiej po
łowie lat pięćdziesiątych. Głównym inicjatorem 
zbierania i qpracowywania folkloru staje się 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, które wy-

. daje (od 1957 r.) czasopismo „Literatura Ludo
wa". N a łamach tego czasopisma drukowane 
są zapisy terenowe i opracowania folkloru z 
poszczególnych regionów kraju. 

W 1960 r. podwójny numer „Literatury Lu
dowej" (nr 2-'--3) w całości został poświęcony 
Podlasiu. Obok artykułów o badaczach kultury 
ludowej tego terenu (O. Kolbergu i Z. Gloge
rze) oraz o związkach literatury polskiej z fol
klorem Podlasia w numerze znajdujemy sporo 
materiałów z ówczesnego woj. białostockiego. 
Są to artykuły i teksty nadesłane przez nastę
pujących 'autorów: J. Kaweckiego Wesele au
gustowskie, Ludowy obchód wielkanocny „ko
nopielka" na Podlasiu, Pieśni z Suwalszczyz
ny), L. Bielawskiego i J. Sadownika (Wybór 
pieśni ze wsi Giby pow. Sejny), J. Ąntoniuka 
(Baśnie i podania ludowe na Podlasiu), A. Bla
chowskiego (Widowisko ludowe „Król Herod" 
z Ciechanowca pow. Siemiatycze) i M. Hajduka 
(Zagadki białoruskie). Większość prac dotyczy 
folkloru polskiego. Poza Hajdukiem j edynie 
Kawecki w artykule poświęconym obrzędom 
wielkanocnym obok tekstów polskich przytacza 
„konopielki" białoruskie. 

W latach pięćdziesiątych i na początku lat 
sześćdziesiątych kontynuują swoje prace znani 
z okresu międzywojennego badacze kultury lu-



dowej, S. Dworakowski i A. Oleszczuk. Pierw- wielka liczba przedstawia folklor okolic Sie
szy z nich wydaje książkę Kultura społeczna miatycz, Białegostoku i Sokółki. Geografia 
ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią badanych miejscowości najczęściej była uwa
(1964), w której zamieścił ponad 70 pieśni, prze- runkowana pochodzeniem studentów, którzy 
ważnie żniwnych. W swych rozważaniach nad najchętniej zapisywali literaturę ludową we 
kulturą chłopów z Mazowsza autor często wsiach rodzinnych lub położonych w niewiel
odwołuj e się do zwyczajów ludności ruskiej z kiej od nich odległości. 
terenów wschodnich woj . białostockiego. Ponadto pieśni i bajki z terenu woj . biało-

Inicjatorem zbierania białoruskiej twórczości stockiego zapisywane były przez studentów 
ludowej na Białostocczyźnie j est powołane w podczas folklorystycznych obozów wakacyjnych 
1956 r. Białoruskie Towarzystwo Społeczno- w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
Kulturalne (BTS-K) z siedzibą w Białymstoku pod kierunkiem A. Barszczewskiego i M. Wró
oraz powstała w tymże roku Katedra Filologii blewskiego. Część pieśni została opracowana 
Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Do przez M. Wróblewskiego i opublikowana w Ka
zapisywania folkloru włączyli się studenci fi- lendarzu białoruskim na 1971 r. oraz w serii 
lologii białoruskiej UW i Studium Nauczyciel- wydawniczej Instytutu Słowianoznawstwa Pol„ 
skiego w Białymstoku w ramach ćwiczeń w za- skiej Akademii Nauk, Studia polono-slavica
kresie folklorystyki oraz uczniowie liceum bia- orientalia. Acta litteraria (t. VII - 1981). Spo
łoruskiego i liceum pedagogicznego w Bielsku ro zapisów magnetofonowych czeka na opraco
Podlaskim. Zebrane materiały były drukowane wanie i druk. 
w tygodniku BTS-K „Niwa" w kalendarzach Obrzędowe pieśni rodzinne stały się przed
białoruskich. Rejestr pieśni, bajek i zagadek miotem opracowania naukowego. A. Barszczew
wydanych w ten sposób w latach 1957-1971 ski przygotował do druku pracę habilitacyj ną 
sporządził Jerzy Turonek i opublikował w na temat odzwierciedlenia najważniejszych mo
Zbiorku :naukowym (Nawukowy zbornik, Biela- mentów życia człowieka w białor uskim folklo
stok 1974) wydanym przez Białostockie Towa- rze Białostocczyzny. 
rzystwo Naukowe. Z zestawienia wynika, że w Dużą ilość utworów ludowych z różnych o
okresie tym opublikowano ok. 400 tekstów. kolie woj. białostockiego zapisał i opublikował 
W przeważającej części były to pieśni. Naj- Mikołaj Hajduk. Były one drukowane w „Ni
więcej zapisów- dokonano w powiatach: biel- wie", kalendarzach białoruskich (na lata 1961-
skim, haj nowskim i białostockim, najmniej - 1963) oraz we wspomnianej już serii wydawni
w sokólskim i dąbrowskim. Teksty te mają czej Studia polono-slavica ... (t. VII, IX) . Arty:.. 
różną wartość naukową, większość została zapi- kuły zamieszczone w Studiach poświęcone były
sana w miejscowej gwarze i zawiera dane . o pieśniom wiosennym oraz rodzinnym związamiejscu, czasie zapisu i informatorze. Zdarzają nym z obrzędami narodzin dziecka i j ego 
się j ednak teksty przetransponowane na biało- chrztu. zawierały one opisy obrzędów i teksty
ruski język literacki. pieśni. Tenże autor ·wydał w białoruskim ję-

„Niwa" i kalendarze białoruskie drukują fol- zyku literackim zbiorek bajek i legend Ab 
klor białoruski do chwili obecnej. Trudno tu czym szumić Bieławieżskaja puszcza (1982) za
j ednak mówić o danych liczbowych, gdyż po- wierający 24 teksty o różnej tematyce. 
dobnego zestawienia za ostatnie 15 lat nie ma. Mówiąc o wschodniosłowiańskim folklorze 

Mówiąc o organizatorach zbierania i opraco- Białostocczyzny nie można pominąć twórczości 
wywania białoruskiej twórczości ludowej z te- Rosjan - staroobrzędowców, zwanych rów
renu Białostocczyzny, nie można pominąć ta- nież filiponami, osiadłych na· Suwalszczyźnie 
kich nazwisk, j ak Aleksander Barszczewski w końcu XVII w. Twórczość ta ma własną 
(obecnie kierownik Katedry Filologii Biało- specyfikę uwarunkowaną surowym przestrze
ruskiej UW), Mikołaj Wróblewski (były pra- ganiem zasad wyznawanej religii, zakazującej 
cownik Katedry Filologii Białoruskiej I UW) i wykonywania pieśni świeckich. W związku z 
Mikołaj Hajduk (redaktor tygodnika „Niwa"). tym w repertuarze filiponów zachowało się 

Pod kierunkiem A. Barszczewskiego napisa- szereg wierszy i :pieśni religijnych w innych o'ko
no ponad 70 prac magisterskich z omawianego Jó.cach zapomnia111ych lub w ogóle 111ie wainych. 
te:renu. W przeważającej części są to opisy Historia zbierania folkloru staroobrzędowców 
monograficzne poszczególnych wsi, zawierające ogranicza się zaledwie do dwóch prac. Są to 
charakterystykę obrzędowego repertuaru pieś- Duchownyje stichi starinnyje. Słowa i napie
niowego, tj.  pieśni rodzinnych związanych z wy zapisany I.N. Zawoloko w d. Wojnowo 
najważniejszymi momentami w życiu człowie- (Wost. Prussija) 20 VII 1936 g. (Riga 1937) oraz 
ka (narodziny, wesele, śmierć) oraz pieśni do- artykuł Eugeniusza Iwańca, pracownika Uni
rocznych śpiewanych podczas ważniejszych wersytetu · Łódzkiego, Folklor staroobrzędow
świąt i, przy wykonywaniu niektórych prac ców na ziemiach Polski zamieszczony w kilka
(np. podczas żniw). Po tej charakterystyce w krotnie już cytowanych Studiach (t. VII). Arty
każdej pracy zamieszczone są teksty omawiane kuł ten zawiera bogate informacje o twór
w części teoretycznej .  Kilka prac napisano na czości ludowej tej grupy wyznaniowej oraz 
podstawie bajek i przysłów. . 22 teksty (19 pieśni i 3 utwory prozaicz1:1e) za-

·Najwięcej monografii dotyczy wsi z okolic i. pisane przez samego autora w latach s1edem
Bielska Podlaskiego i Hajnówki, a tylko nie- lłdziesiątych. 

3 



Z przeglądu opublikowanych materiałów fol
klorystycznych zebranych na · Białostocczyźnie 
wynika, źe zarówno wśród u tworów polskich, 
jak i białoruskich przewaźają pieśni obrzę
dowe. Niewielka jest natomiast ilość zebranej 
prozy ludowej.  Nierównomierna jest takźe ilość 
tekstów z poszczególnych okolic tego regionu, 

W łodzi mierz Jarmolik 

ponieważ folklor zapisywany był bez jednoli• 
tego programu i w różnych okresach historycz� 
nych. O ile twórczość ludowa północno-wschod-

-· niej Białostocczyzny i wschodniego Mazowsza 
były obiektem zainteresowania zbieraczy entu
zjastów w końcu XIX w., to folklor Białostoc
czyzny południowo-wschodniej stał się przed
miotem badań w połowie naszego stulecia. 

o żonie i dzieciach Łukasza Górnickieeo
Łukasz Górnicki urodził się w 1527 r. w 

Oświęcimiu. Rodzice jego byli niebogatymi 
mieszczanami. Dzięki pomocy wuja, Stanisława 
Gąsiorka zwanego Kleryką - kapelmistrza 
Zygmunta StaTego, otrzymał niezbędne wy
kształcenie i rozpoczął karierę dworską. Na 
początku drugiej połowy XVI w. był j uż pisa
rzem w kancelarii Zygmunta Augusta. W kilka 
lat później został zaufanym sekretarzem ostat
niego z Jagiellonów, który powierzył jego opie
ce swoją cenną bibliotekę. Wykorzystując przy
chyl:ność władcy, młody dworzanin zadbał tak
że o wejście do stanu szlacheckiego. W 1561 r. 
otrzymał od króla potwierdzający ten fakt do
kument. 

Na Podlasie Łukasz Górnicki przybył w 
1565 r. wraz z przeniesieniem księgozbioru kró
lewskiego z Wilna do Tykocina i tu pozostał na 
stałe. Przez 38 lat mieszkał w zam]\u tykociń
skim oraz w leżącym nie opodal miasta mająt
ku Lipniki. W 1571 r. został 1mianowany przez 
Zygmunta Augusta starostą tykocińskim. W 
pięć lat później Stefan Batory nadał mu także 
starostwo wasilkowskie. Urzędy te Łukasz Gór
nicki sprawował aż do śmierci. Zmarł 22 lipca 
1603 r. w Lipnikach, a zwłoki'. jego zostały zło
źone w podziemiach kościoła ojców bernardy
nów w Tykocinie. 

Lata pobytu na Podlasiu wypełniało Łuka
szowi Górnickiemu nie tylko sumienne wyko
nywanie obowiązków, wynikających ze sprawo
wanych przezeń urzędów. Powstały wówczas 
wszystkie jego dzieła, dzięki którym przeszedł 
do historii literatury. W 1565 r. ukończył w 
Tykocinie i dedykował Zygmuntowi Augusto
wi, świetnie dostosowaną do polskich realiów 
przeróbkę utworu Dworzanin włoskiego pisarza 
Baltazara Castiglione. 

· 

Do znajomych i przyjaciół starosty tykociń
skiego, z którymi utrzymywał osobiste kontak
ty i pr,owadził stałą korespondencję należały 
.tak znane w drugiej p oł,owie XVI w. osoby 
jak: Jan Kochanowski, Jan Zamoyski, Eusta
chy W ołłowicz, Piotr Wiesiołoowski czy Mikołaj 
Krzysztof Radziwiłł zwany Si€rntką. 

Cenili i szanowalf Łukasza Górnickiego także 
kolejni władcy polscy Zygmunt August, jego 
siostra Anna Jagiellonka, Stefan Batory i Zyg
munt III Waza. 

„ 
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Chociaż źyciu i twórczości Łukasza Górnic
kiego poświęcono kilka oddzielnych prac oraz 
szereg artykułów i drobnych przyczynków, to 
ciągle brak jest pełnej i rzetelnej jego biogra
fii. Nie spemiają bowiem tego zadania dawne i 
oł;>ecne opracowania książkowe Rafała Loewen
felda, Ignacego Kozieleckiego czy Jakuba Li
chańskiego. A przecież, j uż w 1875 r. Aleksan
der Wejnert, który na łamach „Biblioteki War
szawskiej" ogłosił kilka nieznanych szczegółów 
dotyczących Łukasza Górnickiego, zachęcał do 
napisania takowej tymi oto słowami: Tym spo
sobem pracą dzisiejszą zaokrągliliśmy żywot 
zacny jednego z najsłynniejszych pisarzy na
szych z epoki Jagiellońskiej. Przy zebraniu zaś 
porozpraszanych szczegółów, jakie nam już 
ogłosili Trębicki, Aleksander Przeździecki i p. 
Gloger w „Bibliotece Warszawskiej", niemniej 
inni autorowie po różnych pismach i dziełach, 
jużby spory tom powstał żywota Górnickiego. 
Co skupiwszy z poglądem i rozbiorem szczegó
łowym jego· prac, utworzyć już może poważne 
dzieło, do skreślenia i wydania którego zachę
camy najusilniej miłośników przeszłości naszej. 
W razie zaś, jeżeli grób jego w Tykocinie zo
stanie odnowiony, czego mamy prawo spodzie
wać się, rzeczone dzieło stanie się najwspanial
szą pamiątką uczczenia jego prochów, o które 
cienie tego pisarza po trzechwiekowym zapom
nieniu sprawiedliwie dopominają się. Dochód 
zaś z rozprzedaży tego dzieła, mógłby posłużyć 
na wzniesienie projektowanego pomnika. 

Najwięcej trudności mieli i mają badacze z 
ukazaniem życia prywatnego Łukasza Górnic
kiego. Jak pisał Bronisław Czernik, dziewiętna
stowieczny biograf autora „Dworzanina polskie
go" - Domowy przybytek Górnickiego dla nas 
zamknięty. Zamknięcie to nie jest jednak na
zbyt szczelne, gdyż przy pewnej cierpliwości 
można do owego przybytku zajrzeć. Przede
wszystkim zaś warto poznać rodzinę starosty 
tylmcińskiego, którą założył on mieszkając na
Podlasiu. Publikowane do tej pory wiadomości 
na temat żony i dzieci Łukasza Górnickiego są 
rozproszone, skąpe, czasami wręcz nieprawdzi
we. Spróbujmy więc zebrać je w jednym miej
scu, uporządkować, poprawić oraz wzbogacić o 
nieznane dotąd szczegóły. 

Absorbująca służba dworska i stałe niemal 



przebywanie w najbliższym otoczeniu króla 
Zygmunta Augusta nie pozostawiały Łukaszo
wi Górnickiemu zbyt wiele czasu na życie oso
biste. Dopiero przyjazd do Tykocina, a następ
nie objęcie tamtejszego starostwa, zmieniło nie
co tę sytuację. Wówczas to mający grubo po
nad 40 lat autor Dworzanina polskiego posta
nowił rozejrzeć się za kandydatką na towa
rzyszkę dalszego, stabilizującego życia. Wy
branką okazała się Barbar.a Broniewska, córka 
Stanisława Broniewskiego, chorążego i koniu
szego przemyskiego. 

Łukasz Górnicki poznał swoją przyszłą żonę 
zapewne dzięki wcześniejszej znajomości z jej 
ojcem. Stanisław Broniewski, zamożny szlach
cic rodem z Bezdziedzy w ziemi sandomierskiej, 
należał do bliskich dworzan Zygmunta Augu
sta. Często posłował na różne dwory europej
skie. Stary dyplomata musiał mieć dobre mnie
manie o panu Łukaszu, skoro zgodził się wydać 
za niego swoją młodziutką córkę. Barbara uro
dziła się pod koniec 1 557 r. i była o równo 30 
lat młodsza od swojego męża. 

Nie jest znana dokładna data ślubu Łukasza 
Górnickiego i Barbary Broniewskiej. Jedni ba
dacze twierdzą, iż było to ok. 1 571 r., zaraz po 
objęciu przez Górnickiego urzędu starosty ty
kocińskiego. Inni z kolei uważają, że dopiero po 
śmierci Zygmunta Augusta, w latach 1 573-74, 
gdyż wcześniej Łukasz Górnicki był nazbyt ob
ciążony różnorodnymi obowiązkami, a także 
czynnościami związanymi z chorobą, śmiercią i 
pogrzebem swojego umiłowanego władcy. J. Li
chański przesuwa termin ślubu nawet na prze
łom lat 1 575/76, a B. Czernik na początek pa
nowania Stefana Batorego. Jedno jest pewne, 
małżeństwo musiało być zawarte przed 1 579  r. 

Okres, który Łukasz Górnicki przeżył wspó}
nie ze swoją żoną, nie trwał zbyt długo. W kon
cu lutego 1587 r. Barbara Broniewska zmarła, 
mając nieco ponad 29 lat. Mąż pochował ją w 
kościele tykocińskich ojców bernardynów, pod 
ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Swoją 
rozpacz po stracie najbliższej, ukochanej osoby 
wyraził w napisie nagrobkowym i specjalnyi:n 
wierszu żałobnym. Początkowy fragment napi
su umieszczonego na nagrobku brzmiał: Barba
rze Górnickiej z Biezdziedzy, tykocińskiej i wa
silkowskiej starościnie, białogłowie bojaźnią bo
żą i wielkimi cnotami ozdobionej, którą w ;nl?
dych leciech od męża, od synów trzech a pięciu 
córek ( ... ) śmierć porwała. Znalazła się tutaj 
więc, oprócz ogólnej pochwały zapewne rzeczy
wistych zalet nieboszczki, również pierwsza 
wzmiankach o dzieciach Łukasza Górnickiego, 
którymi, w liczbie ośmiu, obdarzyła go. zmarła
przedwcześnie małżonka. Z przepełnionego głę
bokim żalem wiersza można wyczytać, iż owa 
ósemka to jeszcze maluczkie dziatki, niektóre 
z nich wręcz u piersi.

Ponieważ źródła milczą o powtórnym ożen
ku starosty, należy przyjąć, że pozostał . on
wdowcem i sam zajmował się wychowaniem 
dzieci. Być może, pomagały mu w jakiś sposób, 
choć jest to tylko przypuszczenie, jegó siostry 
Anna i Julia, które. po wyjściu za mąż za Grze-

gorza Tyszkę i Stanisława Bromirskiego, mie 
szkały na Mazowszu i Podlasiu. 

Z myślą o synach i córkach Łukasz Górnic
ki musiał zająć się także rozbudową swojej re
zydencji w podtykocińskich Lipnikach. Obok 
starego, wysłużonego dworu stanął dom wielki 
nowo budowany, który późniejsze inwentarze 
określiły nawet mianem pałacu lipnickiego. W 
przestronnych, wygodnych izbach i świetlicach 
gromadka dzieci pod okiem troskliwego ojca 
czuła się dobrze. Rosły one szczęśliwie i za
pewne nie przysparzały zbyt wielu kłopotów 
Łukaszowi Górnickiemu, skoro mógł on oprócz 
wykonywania obowiązków starościńskich i za
jęć związanych z własnym gospodarstwem, za
brać się na powrót do pracy pisarskiej .  

Epitafium z nagrobka Barbary Górnickiej 
wspomina o trzech synach starosty tykocińskie
go. W różnych źródłach histoFycznych zacho
wały się wzmianki tylko o dwóch spośród nich 
- Janie i Łukaszu. Trzeci syn, nieznany . z 
imienia, zapewne umarł w bardzo młodym wie
ku. Być może był on ostatnim dzieckiem, które 
urodziła Barbara Górnicka. Pozbawione matki 
niemowlę miało w tych czasach znacznie mniej 
szans na przeżycie, niż jego starsze rodzeństwo. 

Najstarszym synem Łukasza Górnickiego był 
Jan. Taką opinię potwierdza fakt, iż w źródłach 
jest on wymieniany ąiemal zawsze przed swo
im bratem Łukaszem. Kolejność taką widzimy 
też w napisie na nagrobku, który po śmierci 
Łukasza Górnickiego wystawiony został w koś
ciele bernardynów · tykocińskich. Napis ów 
brzmiał następująco: Łukaszowi Górnickiemu, 
tykocińskiemu i wasilkowskiemu staroście, 
rech królów Polski; Zygmunta Augusta, Hen
ryka Walezego, Stefana Batorego i Zygmunta 
III sekretarzowi, wielkiemu na dworze i w 
Rzeczypospolitej mężoani, mały ten pomnik, Jan 
i. Łukasz synowie ojcu wystawili. On rozumem, 
geniuszem, pismami, obyczajami, większy sobie 
i wieczny w pamięci ludzi zostawił. Zszedł z 
tego żywota R.P. 1603 d. 22 lipca, wieku swe
go 76. 

Jan Górnicki został niewątpliwie głównym 
spadkobiercą majątku zgromadzonego przez 
skrzętnego starostę. Majątek ów składał się z 
posiadłości ziemskich w Sandomierskiem i na 
Podlasiu (m.in. wieś Tokowisko w ziemi biel
skiej), dużych sum pieniężnych oraz z różnego 
rodzaju kosztowności. Do starszego brata nale
żało zapewne przygotowanie niezamężnym jesz
cze siostrom odpowiedniego posagu. Siostry, 
które wyszły za mąż prze_g 1603 r., także otrzy
mały określoną część spadku. 

Jan wraz z Łukaszem zadbali również o to, 
by nie przepadła rękopiśmienna spuścizna ich 
ojca. Przy ogłaszaniu niepublikowanych przed
tem dzieł, większą zasługę należy przypisać jed
nak młodszemu z braci. W 161 6 r. obaj Górnic
cy wydali obszerny utwór Rozmowa Polaka z 
Włochem o wolnościach· i prawach polskich. 
Dzieło to nieco wcześniej, w oparciu o pełniej
szy i dokładniejszy tekst, wydrukował włas
nym kosztem i pod swoim nazwiskiem Jędrzej 
Susk�, notariusz· z Przemyśla. 
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Niewiele wiadomości zachowało się o rodzi
nie, którą założył Jan Górnicki. Nie można na
v.ret ustalić czy nastąpiło to za życia jego ojca, 
czy ti.cż już po_ j ego śmierci. Według Kaspra 
Niesieckiego, autora XVIII-wiecznego herbarza, 
pierwszą żoną Jana Górnickiego była Anna, 
córka Zbożnego Ligęzy. Po jej bezpotomnej 
śmierci Jan ożenił się powtórnie z nieznaną z 
imienia Przerębską. Ze związku tego przyszli 
na świat dwaj synowie, Jędrzej i Jan. Jeden z 
nich, Jan, ufundował zmarłemu w 1 65 1  r. stry
jowi Łukaszowi nagrob�k w katedrze we 
Fromborku. 

Najstarszy syn autora Dworzanina polskiego 
zmarł przypuszczalnie przed 1 637 r. W tym bo
wiem roku drugi z synów, Łukasz, wydał już 
sam w Krakowie kolejne dzieło sławnego ojca 
Dzieje w Koronie Polskiej, dedykując je królo
wi Władysławowi IV. 

Łukasz Górnicki, noszący imię swojego rodzi
ca, przyszedł na świat około 1585 r. Był praw
dopodobnie przedostatnim z ośmiu dzieci sta
rosty tykocińskiego. Najpewniej już ojciec za
decydował o tym, iż poświęci się on karierze 
dworskiej i stanowi duchownemu. Dzięki pro
tekcji sędziwego starosty jego syn jak pisze 
B. Czernik - dostał się na dwór królewski, zo
stając sekretarzem Zygmunta III. W tym sa
mym czasie musiał uzyskać także święcenia ka
=Jańskie. Na początku l;at dwudziestych XVII w. 
Łułrnsz Górnicki, korzystając z poparcia bi
skupa wileńskiego Eustachego Wołłowicza, do
brego znajomego ojca, wszedł w skład kapituły 
wileńskiej. W połowie 1 624 r. był już także ka
nonikiem warmińskim. Ten ostatni awans na
stąpił zapewne nie bez pomocy stryja, Pawła 
Górnickiego, który zajmował w diecezji war
mińskiej wysokie stanowiska kościelne. 

Przez ponad 25 lat Łukasz Górnicki należał 
do kapituły warmińskiej uczestnicząc aktywnie 
w 3ej życiu wewnętrznym i działalności ze
wnętrznej. Stopniowo też awansował w hierar
chii kościelnej. W lipcu 1638 r. został dzieka
nem katedry fromborskiej i równocześnie pra
łatem. Od kóńca 1 646 r. sprawował urząd gene
ralnego oficjała. Podczas częstych wyjazdów 
biskupa Wacława Leszczyńskiego Łukasz Gór
nicki zastępował go w zarządzaniu całą diece
zją. Tuż przed samą śmiercią mianowany został 
jeszcze prepozytem katedry we Fromborku. 

Nie tylko jednak kancelaria królewska i obo
wiązki kościelne zajmowały od młodych lat 
Łukasza Górnickiego. Zaraz po śmierci ojca po
magał on starszemu bratu w uporządkowaniu 
r·odzinnych spraw majątkowych. Potem, także 
\Vspólnie z Janem, rozpoczął wydawanie po
zostawionych w rękopisie prac ojca. Podjęty 
trud zakończył sam opublikowaniem w 1637 r. 
Dziejów w Koronie Polskiej, a w kilkanaście 
lat później ( 1 65 0  r.) rozprawy Droga do zupeł
nej wolności, którą zadedykował aktualnemu 
królowi polskiemu Janowi Kazimierzowi. 

Młodszy syn Łukasza Górnickiego zmarł w 
1 65 1  r. we Fromborku i tam został pochowany. 
W miejscowym kościele katedralnym, do które
go wyposażenia Łukasz Górnicki, jako wieloiet-
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ni kanonik fromborski niemało się przyczynił, 
istnieje do dzi.iSiaj tablica nagrobkowa ufundo
wana przez jego bratanka. 

Oprócz synów, z których dwóch przeżyło oj
ca, Łukasz Górnicki miał jeszcze córki. Było 
ich pięć, o czym także dowiadujemy się z na
pisu umieszczonego przez starostę tykocińskie
go na nagrobku żony. Badaczom, którzy do tej 
pory pisali o rodzinie Łukasza Górnickiego, nie 
udawało się odnalefa� w źródłach historycznych 
wiadomości dotyczących całej piątki. Sądzono 
przeważnie, iż jedna, dwie albo nawet trzy cór
ki zmarły za młodu. Najwięcej danych zebrał 
R. Loewenfeld w swojej pracy Łukasz Górnicki. 
Jego życie i działalność, wydanej w 1 884 r. Po
dał on m.in. informacje o małżeństwach czte
rech córek autora Dworzanina polskiego. Nie 
zawsze potrafił jednak określić datę zawarcia 
małżeństwa, nie znał także imienia jednej z 
wymienionych panien Górnickich. Tak jak inni, 
również R. Loewenfeld nic nie wiedział o piątej 
córce. 

Pomimo dotychczasowych niepowodzeń oka
zuje się jednak, że można poznać, choć nieko
niecznie szczegółowo, losy wszystkich córek Łu
kasza Górnickiego. Pozwalają na to dotychcza
sowe, rozproszone co prawda, ustalenia oraz in
formacje zawarte w wypisach z ksiąg grodz
kich brańskich, które na przełomie XVIII 
i XIX w. sporządził Ignacy Kapica Milewski. 

Córki starosty tykocińskiego nosiły następu
jące imiona: Anna, Łucja, Katarzyna, Zofia i 
Gryzelda. Wymieniam je tutaj w kolejności w 
jakiej stawały na ślubnym kobiercu. Można 
przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, 
że w takiej kolejności przyszły również na 
świat. W XVI-XVII w. przestrzegano raczej 
zasady wydawania za mąż starszych córek 
przed młodszymi. 

Najstarszą córką Barbary i Łukasza Górnic
kieh była najprawdopodobniej Anna. W maju 
1594 r. poślubiła ona Mikołaja Strzembosza -
szlachcica z województwa sandomierskiego. 
Ślub odbył się zapewne w kościele św. Trójcy 
w Tykocinie, natomiast w tamtejszym zamku 
szczęśliwy ojciec wyprawił młodej parze hucz
ne wesele. Wśród wielu gości znalazł się rów
nież reprezentant Mikołaja Krzysztofa Radzi
wiłła Sierotki. Magnat ów, nie mogąc przybyć 
osobiście na uroczystość, przez umyślnego po
sła przekazał pozdrowienia, życzenia i weselny 
upominek bogaty. Łukasz Górnicki listownie 
podziękował Radziwiłłowi za pam1ęc i łaskę, 
nie omieszkał poprosić zapobiegliwie o jakąś 
dzierżawę dla swojego zięcia. 

Zaraz po ślubie starosta tykociński wypłacił 
posag córki, który wynosił 150 0  zł polskich. Ań
na i Mikołaj Strzemboszowie zamieszkali naj
pewniej w Sandomierskiem, we wsi Wola Do
majewska óddziedziczonej przez Mikołaja po 
nieżyjącym już ojcu Ambl'óżym Strzęboszu. 
W 1599 r. Łukasz Górnicki prz.ebywał w swo
ich dobrach w województwie sandomierskim, 
a więc mógł też przy okazji odwiedzić i cór
kę. W roku następnym, Anna wraz z mężem 
przyjechała zapewne do ojca i rodzeństwa na 



Podlasie.  Powodem był ślub jej siostry Kata
rzyny. Prócz tego, we wrześniu 1600 r., Miko
łaj Strzembosz przybył osobiście do Brańska i 
potwierdził otrzymanie od teścia dalszych 300 
zł, uzupełniających wcześniejszy posag żony. 

Córką Łukasza Górnickiego, która jako druga 
wyszła za mąż, była Łucja. Jej mężem został 
Samuel Podlodowski, zapewne spokrewniony w 
jakiś sposób ze Stanisławem Lupą Podlodow
skim, starszym nad dworem biskupa Samuela 
Maciejowskiego i stolnikiem sandomierskim, 
którego autor Dworzanina polskiego uczynił 
jednym z bohaterów tego dzieła. Familia Pod
lodowskich, od połowy XVI w. wyznająca kal
winizm, miała swoje gniazdo rodowe w woj e
wództwie sandomierskim. Prócz tego, w ich po
siadaniu pozostały znaczne dobra w pobliżu Ra
domia. 

ślub Łucji odbył się prawdopodobnie zaraz 
na początku 1 595  r., gdyż już 27 stycznia tego 
roku Łukasz Górnicki w liście do Mikołaja 

_Krzysztofa Radziwiłła charakteryzował swojego 
drugiego zięcia. W edług opinii starosty tyko
cińskiego (streścił ją w swojej pracy R. Loew
enfeld) Samuel Podlodowski był w sercu do
brym katolikiem, zewnątrz tylko wyznawał 
protestantyzm z pietyzmu dla wuja i matki, 
która mu majątek swój odstąpiła. Jednakże, 
jak informował dalej Górnicki swego wielmoż
nego przyjaciela i protektora, ślubu udzielał 
ksiądz katolicki. Ojciec Łucji miał również na
dzieję, że jego zięć niedługo zdecyduje się 
przejść na wiarę katolicką. Być może tak też 
się stało. Jak podaje XIX-wieczny Słownik geo
graficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich (t. IX, s. 240-241)  w początkach 
XVII w .. Podlodowcy żaczęli powracać na łono 
kościoła rzymskiego. 

Według wzmianki zawartej w Herbarzu pol
skim Adama Bonieckiego Samuel Podlodowski 
już w 1 629 r. nie żył, a Łucja z Górnickich Pod
lodowska była wdową po nim. 

Niedługo przed początkiem września 1 600 r. 
odbył się ślub Katarzyny. Tym razem starosta 
tykociński nie szukał już zięcia w odległym 
Sandomierskiem, lecz w najbliższej okolicy. 
Mężem Katarzyny został bowiem Piotr Graje
wski z Koszewa, syn Stanisława Grajewskiego 
stolnika podlaskiego. Grajewscy, wywodzący się 
z Grajewa w ziemi wiskiej , należeli w drugiej 
połowie XVI w. do znaczniejszych rodzin szla
checkich na Mazowszu i Podlasiu. 

4 września 1 600 r., zapewne zaraz po uroczy
stościach weselnych, państwo młodzi zjawili się 
w Brańsku, gdzie w tamtejszej kancelarii 
grodzkiej Piotr Grajewski potwierdził otrzyma
nie od Łukasza Górnickiego posagu w wysoko
ści 2300 zł polskich. Sumę ową, wzorem mężów 
starszych córek starosty tykocińskiego, zabez
pieczył na połowie wszystkich swoich dóbr. 
Jednocześnie też małżonkowie spisali i po
twierdzili sądownie umowę, dotyczącą kolejno-

ści dziedziczenia majątku po śmierci którego
kolwiek z nich. 

W 1 6 1 9  r. Katarzyna z Górnickich Grajewska 
była już wdową. O j ej mężu wiemy, że próbo
wał robić karierę dworską i wojskową. W 
1608 r. był dowódcą piechoty królewskiej, zaś 
trzy lata później występował jako rotmistrz 
królewski. Na Podlasiu Piotr Grajewski pełnił 
urząd podsędka bielskiego. Tak, jak wielu spo
śród ówczesnej, średniozamożnej szlachty, rów
nież on, zapewne wspólnie z żoną, czynił da
rowizny na rzecz Kościoła i związanych z nim 
instytucji. Dzięki niemu zostały powiększone 
fundusze szpitali w Boćkach i Łubinie. 

Po zamążpójściu Katarzyny przyszła kolej na 
Zofię, czwartą córkę Łukasza Górnickiego. Jej 
małżeństwo przygotował najprawdopodobniej 
także ojciec, choć zostało ono zawarte 8 wrześ
nia 1 603 r., czyli w 6 tygodni po śmierci sta
rosty tykocińskiego. Mąż Zofii, Maksymilian 
Mężeński, był synem nieżyjącego już od ok. 
1 598 r. Marcina Mężeńskiego, kasztelana wis
kiego. W połowie lat 80-tych XVI w. studiował 
on na Akademii Krakowskiej. Po zmarłym ro
dzicu oddziedziczył znaczne dobra ziemskie na 
Mazowszu i Podlasiu, w tym także rodowy Mę
żenin. 

Jan i Łukasz Górniccy, główni dyspozytorzy 
pozostawionego przez ojca majątku, wypełnia
jąc być może przedślubne ustalenia, wydzielili 
swojej siostrze bardzo znaczny posag. Wynosił 
on 6400 zł polskich, a składał się z gotowizny, 
złotej i srebrnej zastawy oraz klejnotów. Tak 
duży posag, w porównaniu do tych, które otrzy
mywały inne córki Łukasza Górnickiego, mógł 
wynikać też z uwzględnienia w nim przypa
dającej Zofii części spadku. 

Maksymilian Mężeński, zgodnie z obowiązu
jącym zwyczajem zagwarantował żonie wnie
sioną przez nią sumę na swoich licznych 
wsiach. Zofia Mężeńska, natomiast, po uzyska
niu od braci należnego jej posagu, zrzekła się 
jakichkolwiek pretensji dq pozostałych dóbr 
ojczystych i macierzystych. 

Piąta córka Łukasza Górnickiego, której lo
sy były dotąd dla badaczy zupełnie nieznane, 
miała na imię Gryzelda. Jako zapewne naj
młodsza, wyszła za mąż ostatnia. Jej ślub od
był się najprawdopodobniej w maju 1 607 r., a 
jej mężem został Andrzej Rytel, szlachcic pod
laski, piszący się między innymi ze Ściehn i 
Topcze>-Va, wsi leżących w ziemi bielskiej. 3 1  
maja 1607 r .  tenże Andrzej Rytel zapisał żonie 
na swoich dobrach sumę 4000 zł polskich, która 
to suma była zabezpieczeniem wniesionego 
przez nią posagu. Gryzelda Rytelowa, podob
nie, jak cztery lata wcześniej jej siostra Zofia, 
po uzyskaniu od swych braci Jana i Łukasza 
Górnickich określonej sumy posagowej, zobo
wiązała się nie rościć do nich żadnych pretensji 
majątkowych. 
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Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie 
Gryzelda wstała wymieniona w rejestrze po
dymnego z 1 635 r., jako Pani Rytelowa właści
cielka wsi Ściehny, która wraz z synami zapła
ciła 33 zł polskie podatku. 

Tomasz Wiśniewski 

Ważniejsze 
białostockie 
synagogi 1 

Początki osadnictwa żydowskiego na terenie
województwa podlaskiego sięgają początków
XVI w. Żydzi pojawiają się na Podlasiu później
niż na sąsiednim Mazowszu czy ziemiach li
tewskich. 

Mimo, że pojaw1aJą się już w 1487 r. w 
Bielsku Podlaskim, to nie tworzą oni jeszcze 
samodzielnej gminy 2• Dopiero w 1522 roku 
wojewoda trocki Olbracht Gasztołd sprowadza 
pierwszych 9 rodzin żydowskich do Tykocina. 
W 1525 r. pojawiają się Żydzi w Surażu. Stop
niowo rozszerza się osadnictwo żydowskie na 
większość prywatnych osad i miasteczek. 

Pierwszy dokument wzmiankujący o Żydach 
zamieszkujących Białystok wskazuje i wymie
nia Abraham Samuel Herszberg. Otóż z pin
kasu (kroniki zarządu kahału) z Tykocina wy
nika że izraelici mieszkali w dobrach biało
stockich w l658 r. Jako małe skupisko byli 

·podporządkowani zwierzchności tykocińskiej .
13 czerwca 166 1  r., gdy Stefan Czarniecki
otrzymał na własność prywatną Tykocin z bia
łostockimi dobrami, Żydów we włości biało
stockiej było 75.

Znany badacz dziejów „Wersalu Północy" 
Jan Glinka odczytał w 1938 r. na stropie bimy
(żydowska kazalnica inaczej almemor) datę 
1718 r. M. Goławski w swoim przedwojennym 
przewodniku po Białymstoku podawał . datę 
171 5  r. Była to prawdopodobnie owa „drew
niana", z czasem obmurowana, najstarsza mod
litewnia białostockich Żydów. Nazywała się 
„N omer Tamid Beth Midrasz", co znaczyło 
mniej więcej „Wieczny Płomień Świec". 

Swoim wyglądem najstarsza bóżnica nie wy
różniała się niczym szczególnym. Pobudowana 
w centrum żydowskiego kwartału (tzw. Szul
hof - dzielnica wokół Wielkiej Synagogi) o
brosła z czasem w rozliczne przybudówki, któ
re zatarły bezpowrotnie jej dawny wygląd. 
Czynna była do 1 941  r., kiedy to spłonęła 
wraz z całą dzielnicą żydowską. Służyła wy
łącznie jako dom modlitwy d'ia mężczyzn. 

Pinkas kahału białostockiego zawierał zapis 
o budowie głównej, reprezentacyjnej synagogi
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WŁODZIMIERZ JARMOLIK �ur. w 1955 r.). Starszy 
asystent w 'Instytucie Historii Filii Uiniwersyitetu War
szaw:siki.eg•o w Białymstoku. Situdia hi.sfo1ryczne ukoń
czył w 1980 r. Autoir killku a.rtylmłów naukowych 
i 1popwla1:rno1rmukowy1ch dotyczących dziejów ·miast 
:pod[askich i dyiplomacji Wie�kiego Księstwa Lite\\·
skieigo w XV w. 

Synagogo. Główna z 1764 r. 
Hepwd. Tomasz Wiśniewski 

w 1764 r. Nieco późniejszy bo z 1772 r. inwen
tarz dóbr Branickiego odnotowuje już istnienie 
tej bóżnicy. Szymon Berenson pisał w „U nzer 
Leben" ( 1 1 VIII 1 933), iż w Białymstoku już w 
1766 roku istniało . Bractwo Pogrzebowe -
Ostatnia Posługa (Hewre Kadisza) - musiał 
tedy zostać prawnie zakupiony plac grzebalny; 
można stąd wnosić, iż była już główna bóżnica 
lub też istniał zamy�ł jej wybudowania. Głów
na Synagoga jak należy zatem przypuszczać 
została oddana do użytku na początku lat sie
demdziesiątych XVIII w. 

Plan Beckera wykonany na zlecenie Kamery 
Prus Nowowschodnich w 1799 r., wskazuje 
właśnie na ową świątynię, określając ją mia
nem „synagoga". Istotnie spora to była budo
wla, skoro po Pałacu Branickich nic jej na 
owej mapie nie dorównuje. Oczywiście pałac 
był znacznie większy niż bóżnica. Synagogę 
wzniesiono według wzoru głównej świątyni 
Żydów z Tyk_ocina. Jak wynika ze starych za
pisek, przyczyniła się w znacznej mierze do j ej 
wzniesienia żona hetmana Branickiego. 

Była to prosta w wyrazie, rządząca się ściśle 
zasadami symetrii budowla. Początkowo kryta 
była dachówką, później blachą. Kopertowy 
dach wsparty na wysuniętych gzymsach chro
nił obiekt przed wilgocią. Na szczycie dachu 
nadbudowano niewielki daszek w kształcie ma
łego domku z identyczną iglicą jak w bóżnicy 
tykocińskiej.- Do sali głównej modlitewnej przy
legały od strony północ-południe niskie przy
budówki mieszczące sale modlitewne dla kobiet 
(babiniec) . Od strony zachodniej bóżnica bezpo
średnio graniczyła z pomieszczeniami admini
stracyjnymi, szkołą żydowską (jesziwą), sądem 
rabinackim, być może pręgierzem (kuną). 



Przy ścianie wschodniej zgodnie z tradycją 
usytuowano ołtarz (aron ha kodesz), w którym 
przechowywano święte księgi. Na wybudowa
nie synagogi musiało istnieć zarówno w Koro
nie, jak i na Litwie pozwolenie biskupa, obwa
rowane niekiedy wieloma zastrzeżeniami -
stąd zapewne prostota synagogi białostockiej 
i jej skromny wygląd. „Budowniczy skrępowa
ny prawodawstwem skoncentrował swój wysi
łek na wnętrzu". 

Główna bóżnica białostockich Żydów by
ła z „rodziny" tzw. dziewięciopolówek. Pole 
dziewiąte - środkowe przeznaczone było na 
bimę-kazalnicę. 

Niestety nie wiemy nic o jej wspaniałych 
zapewne synagogaliach. Możemy jedynie wy
obrazić sobie pokryte złoconymi napisami he
brajskimi i wielobarwnymi freskami ściany sal 
modlitewnych, wspaniałe wieloramienne 
świeczniki i ozdobne pająki, złocone parochety 
i lambrekiny. 

Główną Synagogę wybudowano w centrum 
dzielnicy żydowskiej (Szulhof). Organizowała 
ona życie religijne społeczności mojżeszowej w 
Białymstoku. W niedługim czasie wokół niej 
powstały liczne cechowe i prywatne bóżniczki, 
domy studiowania Miszny i Gemary itp. Z u-

Synagoga Główna z 1764 r. 

wagi na zły stan spowodowany m.in. pogromem 
została ona rozebrana w latach 1 906-1908.
W jej miejsce zbudowano nowy, jak się wy
daje, znacznie bardziej interesujący architekto
nicznie obiekt. 

Rosła również aktywność żydowska na polu 
edukacyjno-religijnym. Z kwerendy w Archi
wum Państwowym w Wilnie przeprowadzonej 
w 1 936 r. przez Jana Glinkę (nad materiałami 
dotyczącymi statystyki części zaboru pruskiego 
przyłączonego do Rosji po pokoju tylżyckim) 
wynika, że w 1 807 r. było w Białymstoku 
9 bóżnic i domów modlitwy. 

Za H. Mościckim (który przytacza materiały 
statystyczne P. Bobrowskiego) podajemy, iż w 
1863 r. w mieście funkcjonowały 2 synagogi 
i 15 domów modlitwy. Z kolei Abraham Sa
muel Herszberg w połowie lat 30-tych XX wie
ku naliczył i opisał ponad 60 obiektów sakral
nych, a I. Schmulewitz twierdzi, że w 1939 r. 
w Białymstoku „czynnych było około 100 syna
gog, bożnic i domów modlitwy". Potwierdzają 
taką informację żyjący jeszcze białostoccy Ży
dzi. Oczywiście wiele z tych obiektów było nie
zwykle skromnych i nie wyróżniało się niczym 
szczególnym. 

Reprod. Tomasz Wiśniewski 
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Synagoga „Bialystok" w Nowym Jorku zbudowana 
W 1868 T. 

W roku 1909 rozpoczęto budowę nowej sy
nagogi wg projektu architekta Szlojme Jako
owa Rabinowicza. Warto odnotować, że Rabi
nowicz był ojcem słynnego w świecie malarza 
religijnego Benna (do dziś mieszkającego w 
Paryżu)•. 

Synagoga Wielka zbudowana w latach .1909-1913. 
Re\Prod. Tomasz Wiśniewski 
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Fundusze na budowę centralnej bóżnicy Ży
dów białostockich czerpał specjalny komitet z 
opłat za koszerne mięso (tzw. „korobka") . Kosz
ty budowy wyniosły 50000 rubli, z tego. 40000 
rubli pochodziło z datków ludności. 

Synagogę postawiono na planie zbliżonym 
do kwadratu. Przykryta była masywną, stalo
wą kopułą z iglicą o średnicy około 1 O metrów. 
Narożne alkierze wysuniętego frontonu były 
mniejszymi kopułkami o dekoracyjnym cha
rakterze. Wszystkie kopuły kryte były blachą, 
z tym, że większa posiadała 8 wbudowanych 
lukarn. Te małe okrągłe okienka podporządko
wane były koncepcji doświetlenia wnętrza. 
Kopuła główna wsparta była na słupach żelazo
betonowych, które w części dolnej przechodziły 
w konstrukcję bimy. 

Budowla sprawiała na obserwatorze impo
nujące wrażenie, poprzez wkomponowanie w 
regularną bryłę trzech kopuł. W Polsce mię
dzywojennej nie było podobnego obiektu. Spla
tają się w niej wyraźnie - co było zresztą 
znamieniem epoki - styl neogotycki i bizan
tyjski. Motyw kopuły o proweniencji bizantyj
sko-muzułmańskiej tak charakterystyczny dla 
wielu synagog przełomu XIX i XX w., miał 
za zadanie zneutralizować prąd neogotycki, 
zbyt silnie identyfikujący się z chrześcijań
stwem. 

Niewiele wiemy o wystroju wewnętrznym 
tej synagogi. Należała ona do tzw. „synagog 
reformowanych". Kobiety modliły się w niej 
razem z mężczyznami ale w oddzielnych ga
leryjkach. Podczas świąt państwowych: 3 maja 
i 11 listopada odmawiano w niej modlitwy za 



pomyślność Rzeczypospolitej. Uroczystości ta
kie odbywały się z udziałem władz magistrac
kich. Pod koniec modlitwy rabin rządowy Bia
łegostoku Gedalii Rozenman przy akompania
mencie orkiestry dętej Gimnazjum Hebrajskie
go intonował hymn „Jeszcze Polska nie zgi
nęła", po czym śpiewano hymn „Hatikva" (po 
hebrajsku nadzieja) obecnie hymn państwa Izra
el. Warto wspomnieć, że w głównej świątyni 
żydowskiej był na zasadzie novum chór i orga
ny - oczywiście zaczerpnięte z chrześcijań
stwa. 

Synagoga została spalona przez wkraczające 
do Białegostoku oddziały hitlerowskie 27 
czerwca 1941 r. W płomieniach poniosło śmierć 
ok. 1000-2000 wpędzonych tam Żydów. 

Żydzi białostoccy, którzy przetrwali, wyemi
growali po wojnie do Izraela i USA. Dziś 

Zygmunt Kosztyła 

Dzieje Szwadronu 

Ułanów Tatarskich 

W wyniku starań podjętych przez działaczy 
Związku Kulturalno-Oświatowego Ta tarów 
RP, minister spraw wojskowych rozkazem 
dziennym nr 9 z 9 czerwca 1 936 r. nadał 1 
szwadronowi 13 Pułku Ułanów Wileńskich naz
wę „Szwadronu Ułanów Tatarskich". Rozkaz 
ten dotarł do pułku w drugiej połowie czerwca 
i stanowił - jak pisze ówczesny adiutant puł
ku rtm. Stanisław Alexandrowicz - dla do
wódcy pułku ppłk. Czesława Chmielewskiego i 
kadry oficerskiej duże zaskoczenie. Zaskocze
nie to wynikało z braku jakiejkolwiek wcześ
niejszej informacji poprzedzającej rozkaz o na
daniu nazwy. Faktycznie istniał związek łączą
cy 13 pu z „tatarską jazdą" tak poprzez osobę 
byłego dowódcy płk. Eugeniusza Slaskiego jak 
również przez fakt, że ułani rozformowanego 
we wześniu 1 920 r. Pułku Tatarskich Ułanów 
im. płk. Mustafy Achmanowicza wcieleni zosta
li do 1 3  pu, tworząc w nim szwadron pod naz
wą „Oddziału Rotmistrza Dackiewicza". O tym 
jednak mało kto już w pułku pamiętał. Zgodnie 
z rozkazem ministra spraw wojskowych 1 
szwadron, który wywalczył nagrodę za wyszko
lenie bojowe w postaci „buńczuka'', miał kon
tynuować kilkusetletnią tradycję tatarskiej jaz
dy w polskim wojsku. Z uwagi na tę tradycję, 
dotychczasowy rćń.CYWy proporczyk 13 pu otrzy 
mał jasnoniebieski pasek, jako kolor byłej ta
tarskiej jazdy. 

istnieje w Izraelu wielotysięczna osada „Bia
łystok'', zaś w Nowym Jorku od 1868 r. funk
cjonuje zbudowana przy Willet Street w Lover 
East Side przez białostockich emigrantów bóż
nica, która nazywa się „Anshei Białystok". 
W jej wnętrzu znajduje się święta arka ołta
rzowa, zaś malowane i pięknie intarsjowane 
ławki zawierajęą cały szęreg motywów archi
tektonicznych z Białegostoku. 

1 Pojęcia: synagoga, bóinica używam wymiennie. 
Synagoga Wielka (Beth Ha Knessebh) . w mym poję
ciu -ozllił'Cza główny obiekt sakraLny, czynny jedynie 
w s·oboty i niedziele oraz wa!Żniejsze święta. 

2 Dokumenty i riegesty k' istorii litowskich jewrie
jew t. I, nr 14, Petersburg 1882, opr. A. Bierszadskij. 

a O Bennie patrz: T. Wiśniewski, Benn, „Kurier Po
dlaski" 1985, nr 149; tenże, Paryskie echo-Benn, „Ku
rier Podlaski" 1986, nr 47. 

Mundur oficera Szwadronu Ulanów Tatarskich. Obok 
lanca z proporczykiem szwadronowym i siodło ułań
skie. Fragment wy.stawy czasowej pt. „Broń wschod
nia w Muzeum Wojska w Białymstoku". 

Społeczność tatarska przyjęła decyzję utwo
rzenia Szwadronu Ułanów Tatarskich z entuz
jazmem. Również młodym oficerom i ułanom 
imponowała tradycja jazdy tatarskiej oraz nowy 
emblemat nadany szwadronowi. Część kadry o
ficerskiej uznała powołanie szwadronu jako de
cyzję słuszną, wiążącą społeczność tatarską z 
Wojskiem Polskim i zaspakajającą ich ambicje 
narodowe. 

Po otrzymaniu rozkazu przystąpiono do prze
kształcenia 1 szwadronu w Szwadron Ułanów 
Tatarskich. Zapoczątkował ten proces rozkaz 
dzienny pułku nr 69 z dnia 20 czerwca 1936 r. 
W punkcie 3 tego rozkazu czytamy: Pan Minis
ter Spraw Wojskowych Dz. Rozk. MS Wojsk. 
Nr 9136 poz. 1 04 z dnia 9 bm. nadał 1-mu 
Szwadronowi 13 p. uł. Wil. nazwę: „Szwadron 
Ułanów Tatarskich". Oficerowie, podofice.-owie 

1 1  



• Plakietka pamiątkowa - wykonana z okazji 50 Tocz
nicy utworzenia SzwadTonu Ulanów TataTskich -
wręczana bylym żolnieTzom SzwadTonu na U.Toczysto
ści ZOTganizowanej przez Muzeum Wojska w .  Białym
stoku w CZeTWCU 1986 T. 

i ulani wchodzący w skład tego szwad'J'.onu no
szą na proporczykach u kołnierzy kurtek i pła
szczy emblemat w kształcie półksiężyca z gwia
zdą według wzoru podanego we wspomnianym 
wyżej Dz. Rozk. Oficerowie i chorążowie - haf
towany nićmi złotymi, oksydowanemi na stare
złoto, pozostali podoficerowie i ulani z żółtego
metalu, matowe.

Noszenie tego emblematu było pierwszym ze
wnętrzflym wyrcąem odróżniającym żołnierzy 
Szwadronu Ułanów Tatarskich od pozostałych 
szwadronów i pułków jazdy w Wojsku Polskim, 
wzbudzającym duże zainteresowanie. Półksię
życ z gwiazdą wyhaftowany złotym �ztychem 
znalazł się również na proporczykach lanc
szwadronu. W wyniku zabiegów działaczy 
społeczności tatarskiej, szwadron· jako jedyny 
w Wojsku Polskim otrzymał proporczyki do 
lanc wykonahe z jedwabiu. Ufundowano rów
nież swemu szwadronowi buńczuk wykonany 
na wzór używanych w przeszłości przez chorą
gwie tatarskie w służbie Rzeczypospolitej. Do
kładano także starań by umundurowanie było 
należycie dopasowane, a postawa ułanów nie
naganna. Jednak o charakterze szwadronu decy
dował jego skład osobowy. W początkowym 
okresie niewielu było w nim Tatarów. Dopie
ro podczas jesiennego poboru zamierzano kie
rować do szwadronu muzułmanów z całego 
kraju.

Zapleczem Szwadronu Ułanów Tatarskich 
były organizacje paramilitarne skupiające mło
dzież , pochodzenia tatarskiego. W Nowogródku 
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i Słonimie istniały Oddziały Tatarskie Związku 
Strzeleckiego, które liczyły ok. 100 osób. Ich 
organizatorami byli oficerowie rezerwy pocho
dzenia tatarskiego. W Nowogródku utworzono 
Tatarską Drużynę Harcerską. 

6 listopada 1936 r. wcielono do szwadronu 53 

poborowych z czego ok. 30 było pochodzenia ta
tarskiego, a wśród nich Samuel Abramowicz i

Maciej Iljaszewicz. Istniały duże trudności z 
kadrą oficerską i podoficerską. W początkowym 
okresie nie było w szwadronie ani jednego o
ficera czy podoficera zawodowego pochodzenia 
tatarskiego. Oficerami byli wówczas: dowódcą 
- rtm. Michał Bogdanowicz, dowódcami pluto
nów - por. Bazyli Marcisz, ppor. Wacław Ki-
towski i ppor. Andrzej Szamota. . 

W sihad Szwadronu Ułanów Tatarskich wcho
dziły 3 plutony liniowe; na czele których stali o
ficerowie, ich zastępcami byli podoficerowie 
zawodowi. W plutonie były trzy sekcje linio
we i sekcja :ręcznych karabinów maszynowych. 
Sekcja liczyła 6 ułanów z podoficerem lub st. 
ułanem jako dowódcą. Poza plutonami liniowy
mi w skład szwadronu wchodził poczet dowódcy 
oraz drużyna gospodarcza. Łącznie liczył s�wa
dron ok. 100 ludzi (pełen etat wynosił 120 lu
dzi). Zasadnicza służba wojskowa w szwadro
nie, jak w całej kawaleriii, trwała 23 miesiące 
tj. o pięć miesięcy dłużej niż w piechocie. Po
borowi przybywali w listopadzie, na miejsce 
zwolnionego we wrześniu do rezerwy · starego 
rocznika. Większość nowo wcielonych pochodzi
ła z Wileńszczyźny, Nowogródczyzny i Biało
stocczyzny, gdzie występowały skupiska ludno
ści pochodzenia tatarskiego.•• 

Wydarzeniem zespalającym Szwadron była 
uroczysta przysięga nowowcielonego rocznika, 



która odbyła się 13 grudnia 1936 r. Specyfiką 
tego oddziału było zróżnicowanie religijne. U
łapi wyznania muzułmańskiego zbierali się na 
nabożeństwa w świetlicy, gdzie odbywali mo
dły według własnego obrządku. W okresie 
świąt muzułmańskich, ułani tego wyznania 
zwalniani byli z zajęć służbowych, otrzymywali 
urlopy i przepustki lub wyjeżdżali zbiorowo 
pod dowództwem podoficera do meczetu w 
Wilnie. W późniejszym okresie, na skutek sta
rań muftiego dr Jakuba Szyszkiewicza, powo
łano w maju 1938 r. dotychczasowego imama 
warszawskiego mgr Ali Woronowicza na stano
wisko kapelana muzułmańskiego przy Szwad
ro_nie Ułanów Tatarskich. 

Zycie garnizonowe i tok szkolenia nie różni
ły w zasadzie ten oddział, poza specyfiką wy
znaniową i pewną obyczajowością, od pozosta
łych szwadronów 13 Pułku Ułanów Wileńskich, 
stacjonującego w Nowej Wilejce nieopodal Wil
na. w· tym kilkutysięcznym miasteczku stacjo
nował także 85 Pułk Strzelców Wileńskich oraz 
19 Pułk Artylerii Lekkiej. Rzeka Wilejka od
dzielała miasto od dużego kompleksu koszaro
wego, 13 pu zajmował w tym kompleksie wy
odrębnione duże podwórze (zwane placem mjr 
Dąhrowskiego), otoczone piętrowymi budynka
mi. Warunki zakwaterowania pułku, jak i 
Szwadronu Ułanów Tatarskich, były trudne, 
tak z uwagi na ciasnotę pomieszczeń, jak rów
nież niewłaściwe dostosowanie ich do potrzeb 

Grupa żolnierzy Szwadronu Ulanów Tatarskich wraz 
z delegacją spoleczności tatarskiej (Nowa Wilejka 
1936 r.). 

Ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku 

wojska. W zapełnionych piętrowymi łóżkami 
salach żołnierskich panowała ciasnota nie poz
walająca na ustawienie szafek żołnierskich. U
mundurowanie wyjściowe ułanów przechowy
wano w magazynku mundurowym a broń palną 
w magazynku broni mieszczącym się, jak i po
zostałe pomieszczenia szwadronu, na parterze 
budynku. Czapraki óraz sakwy do siodeł znaj
dowały się w magazynku rzędó'Y końskich. Na
tomiast rzeczy osobiste trzymali "Ułani we włas
nych kuf erkach. 

Sh1żba w kawalerii była trudna. Tylko pie
lęgnacja konia zajmowała ułanowi około trzy i 
pół godziny. Koń był czyszczony i karmiony trzy 
razy dziennie. Do tego dochodziła obowiązkowa 
jazda konna. W kawalerii istniał swoisty kult 
konia. 

Poza kompleksem koszarowym, po drugiej 
stronie ulicy, mieściły się stajnie zbudowane 
z okrąglaków. Obok każdej z nich znajdował 
się plac - majdan szwadronowy z koniowiąza
mi. Tam też, gdy była odpowiednia pogoda 
czyszczono konie, ćwiczono woltyżerkę i musz
trę pieszą oraz prowadzono ćwiczenia strzelec
kie. Nauka jazdy konnej i władania białą bro
nią odbywała się na przylegających do rzeki 
Wilejki nieużytkach. Jedynie na ćwiczenia ze 
służby polowej wyjeżdżano . poza garnizon. Za
jęcia prócz· niedżiel i świąt, rozpoczynały się 
pobudką o godz. 5.30, a kończyły się o godz. 
20.45 capstrzykiem. Organizatorem zajęć · był 
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Rtm. Aleksander Jeljaszewicz - dowódca Szwadronu 
Ulanów Ta.tarskich. 

dowódca szwadronu, który dawał wytyczne do 
szkolenia w plutonach i kontrolował ich reali
zację. Całość szkolenia bojowego i strzeleckiego, 
musztrę konną i pieszą, regulaminy oraz naukę 
o Polsce prowadzili dowódcy plutonów przy po-
mocy podoficerów - instruktorów. 

· 

Po zakończeniu szkolenia w plutonach, dal
szym ich zgraniem oraz służbą polową w ra
mach szwadronu zajmował się jego dowódca. 
Poza tym przy pomocy wachmistrza - szefa 

· szwadronu, podoficera broni oraz podoficera 
gospodarczegó, kierował gospodarką szwadronu. 

W pierwszej połowie maja, w ramach tzw. 
„szkoły szwadronu'', oddział wychodził na po
ligon Pohulanka koło Swięcian na strzelanie 
bojowe, a od czerwca uczestniczył w ćwicze
niach garnizonowych z piechotą oraz ćwiczył 
przeprawę wpław przez rzekę Wilejkę. Najlep
szym sprawdzianem poziomu wyszkolenia bo
jowego była letnia koncentracja Wileńskiej 
Brygady Kawalerii, podczas której odbywały 
się ćwiczenia polowe konne i piesze, połączone 
z ostrym strzelaniem z udziałem artylerii oraz 
forsowanie przeszkody wodnej. Podczas ćwi
czeń taktycznych doskonalono nabyte uprzed
nio umiejętności oraz współdziałanie pop.od
działów. W sierpniu pułk opuszczał poligon i 
przechodził w rejon wyjściowy do manewrów, 
które trwały zazwyczaj kilkanaście dni. Mimo 
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trudów związanych z dużym wysiłkiem fizycz
nym żołnierze lubili ten okres służby stanowią
cy dla wielu z nich swoistą przygodę. Wyjazd 
w teren wiązał się ze złagodzeniem drylu. ko
szarowego. Pozwalał aa codzienny kontakt z 
ludnością cywilną, w tym również z dziewczę
tami. 

Ważnym uzupełnieniem wyszkolenia bojowe
go w kawalerii był sport konny. Wileńska Bry
gada Kawalerii miała na przedmieściu Wilna, 
zwanym Pośpieszka własny stadion hippiczny 
„Tuf-Club", gdzie oprócz treningów odbywa
ły się coroczne zawody hippiczne całej bryga
dy, poprzedzane eliminacjami w pułkach. Za
wody te cieszyły się popularnością wśród uła
nów szwadronu tatarskiego. 

Szwadron był dobrze wyszkolony bojowo, wy
różniał się sprawnością fizyczną i dużym zdys
cyplinowaniem. Dbano również o wygląd zew
nętrzny ułanów. Szwadron Ułanów Tatarskich 
wyglądał malowniczo i wzbudzał zainteresowa
nie, a nawet wprowadzał publiczność w zach
wyt na defiladach. Dlatego też począwszy od 
lipca 1937 r. pluton honorowy do sztandaru 
pułkowego wyznaczony został ze Szwadronu 
Ułanów Tatarskich. Sztandarowym pułku był 
st. wachm. Stanisław Sawlewicz - kawaler 
Krzyża Virtuti Militari. 

W listopadzie 1937 r. nastąpiło drugie JUZ 
wcielenie nowego rocznika poborowych. Ilość 
rekrutów pochodzenia tatarskiego była większa 
i wynosiła ok. 600/o. Do szwadronu przybył na 
dowódcę 2 plutonu ppor. Włodzimierz Makaliń
ski, który nie będąc wyznawcą islamu umiał 
czytać koran, czym zaimponował ułanom. 

Coraz ściślejsze były również kontakty spo
łeczności tatarskiej ze szwadronem. Odpowied
ni dla nich klimat stwarzał zarówno nowy do
wódca pułku Kazimierz Zelisławski, jak również 
dowódca szwadronu rtm. Jan Tarnowski. Prze
jawiły się one ·nie tylko w licznym udziale 
społeczności tatarskiej ·w uroczystościach pu�o
wych oraz podczas świąt państwowych, lecz 
także w utworzeniu biblioteki szwadronowej. 
Ponadto do wystroju świetlicy ofiarowano ilu
stracje jazdy tatarskiej. 

Szwadron posiad!ił własną świetlicę dwu
częściową: jedna część świetlicowa stanowiła 
coś w rodzaju sali tradycji, gdzie w gablotach 
znajdowały się buńczuki i inne pamiątki, a w 
drugiej części spożywano posiłki, odbywały się 
niektóre zajęcia, poranne i wieczorne zbiórki 
szwadronu, jak również odprawiano modły. 
Temu celowi służyły rozwieszane na ścianach 
dywaniki, ofiarowane szwadronowi przez Mi
nisterstwo Spraw Wojskowych. Ułani utrzy
mywali szersze kontakty z gminą muzułmańską 
w Wilnie. 

Wydarzeniem mającym istotny wpływ na ży
Cie szwadronu było wyznaczenie na jego dowód
cę oficera pochodzenia tatarskiego - rtm. A
leksandra Jeljaszewicza, który na skutek usil
nych starań społeczności tatarskiej przyjął pro
pozycję przejścia z macierzystego 4 pułku uła
nów do Szwadronu Ułanów Tatarskich.*** Zgo
dnie z rozkazem dowódcy 13 pu z dnia 26 paź-



dziernika 1 938 r. rtm. Jan Tarnowski zdał, a 
rtm. Aleksander J eliaszewicz przyjął protokó
larnie Szwadron Ułanów Tatarskich. W tym 
samym czasie przybyli do szwadronu dwaj ofi
cerowie : ppor. Mieczysław Bubień i ppor. 
Wieńczysław Ter-Barsagow, którzy objęli fun
kcje dowódców plutonów. 

Jedną z pierwszych czynności nowego dowód
cy szwadronu było-opracowanie i wydanie dru
kiem odezwy do Tatarów polskich, w której 
czytamy m.in. : Rodacy! Od dwóch lat istnieje 
Szwadron Tatarski! Największy zaszczyt i za
ufanie, jakie okazała Rzeczpospolita Polska nam 
Tatarom, przejawiły się w utworzeniu tej jed
nostki wojskowej. Musimy być dumni z tego! 
Musimy pokazać, że my tego jesteśmy warci! 
Musimy zaopiekować się tym szwadronem, wy
kazać, że on jest nam bliski i drogi. Dbajmy o 
nasz Szwadron Tatarski! Odezwa ta wydruko
wana w ppstaci ulotki, rozpowszechniona była 
wśród społeczności tatarskiej , angazując ją je
szcze szerzej do kontaktów i ofiarności na rzecz 
swego szwadronu. 

Narastające zagrożenie Polski ze strony hitle
rowskich Niemiec stało się czynnikiem wzmo
żonej aktywności, zespalało różne nastroje i 
stanowiska. Powszechne stało dążenie do 
wzmocnienia siły obronnej kraju, przejawiającej 
się w powszechnej ofiarności społeczeństwa na 

_ rzecz wojska. Odnosiło się to również do spo
łeczności tatarskiej. 

Wiosną 1 93 9  r., gdy Polska stanęła wobec 
groźby agresji hitlerowskiej, wydane zostały w 
wojsku określone zarządzenia dotyczące pod
niesienia gotowości bojowej. Dotyczyło to rów
nież Szwadronu Ułanów Tatarskich. Późniejsza 
częściowa mobilizacja 13 pu, który jako jedno
stka osłonowa posiadał j uż określoną gotowość 
bojową. W sierpniu 1 93 9  r„ dokonano w szwa
dronie wymiany koni. Wzmożono treningi i 
ćwiczono przemarsze konne dzienne i nocne. 
W ramach służby polowej kładziono duży na
cisk na ubezpieczenie marszowe. Z uwagi na 
powstałą sytuacj ę, odwołany został coroczny 
wyjazd na manewry, a ćwiczenia odbywały się 
w pobliżu garnizonu. 

Wiesław J erulank 

W drugiej połowie sierpnia, po ukończeniu 
pułkowej szkoły podoficerskiej, 9 nowo miano

. wanych kaprali i st. ułanów tatarskiego pocho
dzenia, skierowanych zostało do Szwadronu. 
Rtm. Jeliaszewicz zwracając się do przybyłych 
wyraził zadowolenie z faktu, iż są wyznawcami 
islamu i poinformował, że sytuacja j aka zaist
niała wymagać będzie wzmożonego wysiłku 
szkoleniowego i podniesienia stanu gotowości 
bojowej. Wszystkich nowo przybyłych nazna
czył na stanowiska dowódców sekcji. W tym 
samym czasie przybył do szwadronu podchorą
ży III rocznika Szkoły Podchorążych Kawalerii 
w Grudziądzu plut. pchor. Jan Assanowicz po
chodzenia tatarskiego, który został również wy
znaczony na dowódcę sekcji. 

Objaśnienia 

*) Buńc.zuk o długości 3 metrów posiadał duży po
złacany grot zakończony półlklsiężycem. Poniżej grotu 
znajdowały się trzy stopniowo zwiększają·ce się krąfilti 
z dzwoneczkami, każdy o innej t onacji. Do grotu, na 
wysokości drugiego krążka, umocowane były na ugię
tych uchwytacn dwa .symboliczne ogony końskie jeden 
białoc·zerwony, o. drugi zielony (muzułr,nai1ski). 

**) W 1935 r. ogółna liczba ludności tatarskiej w 
P·olsce wynosiła 5425 osób. Skupiła się ona w woje
wództwach: białostoClk:im, nowogródzkim i wileńskim. 
Te właśnie województwa !Stanowiły bazę r·ekrutacyj
ną Szwadronu Ułanów Tatarski·ch. WięJ5;.szość Tatarów 
zajmowała się ro1nktwem i ·rzemiosłem głównie 
garbars•twem, rymarstwem, kuśnierstwem, szew!Stwem. 
Inte'ligencja, urzędnicy i wolne zawody stanowili ok. 
100/o. 

***) Rtm. Aleksander Jeliaszewicz urodził się 22 III 
1902 r. w Wilnie w rodzinie tatarskiej. Ojciec Jan ibył 
kapitanem w· armii rosyjskiej. W 1912 r. Aleksander 
Jeliaszewicz wstąipił do Pskowskiego, a następnie Ki
jows1kiego Korpusu Kadetów, który ukończył w 1111 9 
r. W czasie I wojny światowej utracił ojca. Ewaku
owany do Turc j i, a następnie do Ju:gooła.wii, gdzie 
wstąipił do szkoły oficerskiej, którą ukończył w 1923 r. 
j ako ppor. kawalerii. W serbskiej straży granicznej 
służył do stycznia 1925 r. Na wiadomość, :że krewni 
znajdują w Poisce, powrócił do rodzinnego Wilna. 
W końcu r. wstąp.ił ochotniczo· do WP. Po ukoń-
czeniu <izk·oły podoficerskiej i 2 letniego kursu w 
oficerskiej szkole kawalerii, został 15 Vlll 1928 J.". a
wansowany do stopnia podporucznika WP i objął sta
nowisko dowódcy plutonu, a następnie szwadronu w 
4 pu w Wilnie, w którym slużył aż do przejścia na 
stanowisko dowódcy Szwadronu Ułanów Tatamkich. 

„Wiadomości Lotnicze', 
W Białymstoku w okresie międzywojennym 

wydawano wiele gazet i czasopism. Dokładny 
ich wykaz i częściową charakterystykę poszcze
gólnych tytułów i ich wydawców przedstawiła 
Zofia Sokół w .artykule zamieszczonym w to
mie I „Studiów i materiałów do dziejów miasta 
Białegostoku" 1• Jednym z miesięczników wyda
wanych na Białostocczyźnie w latach 1 927-
1 93 0  przez Komitet Wojewódzki Ligi Obrony 
Powietrznej Państwa w Białymstoku były 

„Wiadomości Lotnicze". Charakter i treść pis
ma sprawiły, że autorzy Centralnego katalogu 
czasopism wojskowych zaliczyli . je do przed
wojennych czasopism wojskowych, a w zasa
dzie paramilitarnych 2. 

Numer 1-2 ukazał się z datą 15 września 
1 927 r. W 1 927 r. wydawano wyłącznie nu
mery podwójne. Każdy nowy numer pisma wy
chodził 1 5  każdego miesiąca. Od 1 928 r. po
szczególne numery ukazywały się z datą 1 każ-
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dego miesiąca. Wyjątek stanowiły numery 
podwójne wydawane na dwa miesiące (ze 
względów finąnsowych w latach 1 929-30 wy
dano ich wiele). 

Numer pierwszy był przeznaczony głównie 
dla członków Ligi Obrony Powietrznej Pań
stwa w województwie białostockim i był bez
płatny. W winiecie tytułowej dodano j ednak 
wskazówkę „Przeczytaj i daj drugiemu" co 
miało znacznie rozszerzyć krąg czytelników. 
Na stronie pierwszej zamieszczono notatkę „Od 
Redakcji" (powtarzała się ona w wielu nume
rach), która miała zachęcić czytelników do 
współpracy z redakcją „Wiadomości Lotni
czych". Brzmiała Oil!a następująco: Przystępu·· 
jąc do wydawania „Wiadomości Lotni
czych" własnymi siłami, Komitet Wojewódzki 
zwraca się do wszystkich członków z gorącym 
apelem o współpracę. Wszystkie artykuły doty
czące lotnictwa, modelarstwa, obrony przeciw
gazowej, uwagi o działalności Ligi i jej zada 
niach, opowieści lotnicze oraz krótkie sprawoz
dania Komitetów i kół miejscowych będą z 
wdzięcznością przez redakcję „Wiadomości Lot
niczych" przyjęte. Podano również adres : Bia
łystok, Gmach Województwa. Pod tytułem za
mieszczono ihformację, że pismo jest organem 
białostockiego Komitetu Wojewódzkiego LOPP. 

Pierwszym redaktorem mięsięcznika został 
mianowany Marian Wojewódzki. 

W numerze 1-2 z 1 927 r. na pierwszej stro
nie . opublikowano apel do społeczeństwa biało
stockiego o pomoc w tworzeniu silnego lotnic
twa w Polsce. Wiele miejsca poświęcono w nim 
również obchodom IV Tygodnia Lotniczego w 
Białymstoku. Podano skład Wojewódzkiego 
Komitetu Honorowego IV Tygodnia Lotnicze
go. Warto go zacytować by mieć wyobrażenie 
kogo w międzywojennej Polsce proszono do 
prac nad budową silnego lotnictwa. W skład 
Komitetu weszli m.in. : wojewoda białostocki 
M. Rembowski (który był jednocześnie preze
sem białostockiego KW LOPP), biskup łomżyń
ski S. Łukomski, dowódca Okręgu Korpusu nr 
III w Grodnie gen. bryg. A. Litwinowicz i ku 
rator Białostockiego Okręgu Szkolnego Z .  Gą
siorowski. 

Ponadto uwagę zwracały artykuły „Silne lot
nictwo to silna Polska" czy o obronie przeciw
gazowej. Zamieszczono również rubrykę „Z lo
tu ptaka", zawierającą ciekawostki lotnicze. 
Drukowano sprawozdanie z działalności Komi
tetu Wojewódzkiego LOPP w Białymstoku i 
Komitetu Powiatowego LOPP w Białymstoku. 
Przedstawiono cele działalności organiz;icji i o
ceniono jej działalność na Białostocczyźnie w 
1 92 6  r., jak podały „Wiadomości Lotnicze", 
LOPP_ liczyła w naszym regionie 5626 człon
ków. 

Numer 3-4 z 1927 r. ukazał się w nakładzie 
9000 egzemplarzy. Poświęcony był obchodom 
Tygodnia Obrony Przeciwgazowej . Kurator 
Szkolny Z. Gąsiorowski zwrócił się z apelem 
do inspektorów szkolnych dyrektorów i kie
rowników szkół oraz nauczycieli w Okręgu 
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Białostockim o upowszechnienie w szkole te
matyki lotniczej i problematyki obrony prze
ciwgazowej .  W tym numerze redakcja zapo
wiadała wprowadzenie działu reklamy na 
dwóch stronach pisma. Ustalono też następu
jące opłaty: cała strona 250 zł, pół strony 130 
zł, 1 /4 strony 70 zł, najmniejsze ogłoszenie 
2 X 9 cm 5 zł, powtarzające się o 25°/o taniej. 
Przyjmowan� je do 25 każdego miesiąca i za
strzeżono sobie prawo kolejności ich zamiesz
czania. Dział reklam miał przynieść dochody 
pozwalające na prowadzenie działalności wy
dawniczej. 

W tym numerze spotykamy stałe rubryki : 
z lotu ptaka (ciekawostki lotnicze z całego 
świata), z życia Komitetów Powiatowych 
LOPP, dział urzędowy KW LOPP (zamieszcza
no tu różnego rodzaju pisma, okólniki czy roz
porządzenia Komitetu Wojewódzkiego) , listy do 
redakcji, dział bibliograficzny prezentujący 
najnowsze i najciekawsze pozycje książkowe, 
broszurowe czy prezentowano cźasopisma trak
tujące o lotnictwie, dział reklam. Czasami rów
nież pojawiały się nekrologi jak np. po śmierci 
mjr Idzikowskiego 1 3  lipca 1929 r. w czasie 
przelotu z Paryża do Nowego Jorku. Redakcja 
„Wiadomości Lotniczych" zamieszczała .· na 
swych łamach przedruki z innych czasopism. 
Np. w numerze 7-8 z grudnia 1 927 - stycz
nia 1 928 r. przedrukowano (z czasopisma „Lot 
Polski" z grudnia 1927 r.) artykuł pt. „Wysiłek 
budzący podziw i zgrozę". 

Od numeru 5-6 z 1 927 r. redaktorem na
czelnym pisma został Roman Wolski, a redak
torem odpowiedzialnym był Marian Wojewódz
ki. W tym samym numerze- zamieszczono arty
kuł Jana Korala nauczyciela Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Wilnie, który świadczy, 
że pismo miało swych czytelników (i autorów) 
poza granicami woj . b_iałostockiego. Również 
od tego czasu zaczęły pojawiać się artykuły 
pisane przez fachowców z dziedziny lotnictwa 
i obrony przeciwgazowej (często byli to woj 
skowi). Pojawiła się też problematyka obrony 
przeciwlotniczej. Zamieszczano utwory litera
tury pięknej o tematyce lotniczej np. powieść 
M. Szczudłowskiego pt. „Przemytnik". 

Od numeru 7-8 (grudzień 1 927 - styczeń 
1 928) pojawiła się notka, że „Wiadomości Lot
nicze" można nabyć w księgarniach Towarzy
stwa „Ruch" w cenie 10 gr. za jeden egzem
plarz. Nadal jednak członkowie oraz koła LOPP 
otrzymywały pismo bezpłatnie. 

W numerze 2 z 1928 r. na pierwszej stronie 
umieszczono informację o połąc·zeniu Ligi O
brony Powietrznej Państwa i Towarzystwa O
brony Przeciwgazowej w Ligę Obrony Po
wietrznej i Przeciwgazowej. Od tej pory „Wia
domości Lotnicze" stały się białostockim orga
nem Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwga
zowej . 

Dotychczas pi;mo miało nakład 9000 egzem
plarzy. Ale już 5 numer z maja 1928 r. ukazał 
się w nakładzie 1 1000 egzemplarzy. Zamiesz
czono w nim specjalny dodatek dotyczący dzia-



łalności szkol!fych kół LOPiP w województwie 
białostockim. 

Największy nakład wynoszący 1 2000 egz. 
miał numer 6-7 z lipca 1 928 r., zamieszczono 
w nim informacje, że w myśl uchwały Zarządu 
KW LOPiP w Białymstoku miesięcznik z 
dniem 1 września 1 928 r., nie będzie rozsyłany 
bezpłatnie. Ustalono, że opłata za prenumeratę 
łącznie z przesyłką pocztową wyniesie rocznie 
2 zł. Członkowie Ligi mieli płacić 1 zł 80 gr, 
a ucząca się młodzież 1 zł 20 gr. Już numer 1 0  
z pażdziernika 1928 r .  zawierał w winiecie cenę 
20 gr. 

Redakcja „Wiadomości Lotniczych" często u
czestniczyła w akcjach-charytatywnych i pro
pagandowych na terenie miasta i wojewódz
twa. Popierała szereg inie ja tyw rozwijających 
zainteresowanie lotnictwem. W numerze 3....:_9 
ze stycznia-lutego 1928 r. znajdowało się za
proszenie na bal LOPiP, z którego dochód prze
znaczony miał być na budowę lotniska w Bia
łymstoku. Redakcja starała się propagować lot
nictwo i obronę przeciwgazową poprzez orga
nizowanie konkursów, gier i zabaw. W nume
rze 5-6 z maja-czerwca 1929 r. 7,najduje się 
regulamin konkursu na pr.acę popularną z dzie
dziny lotnictwa i obrony przeciwgazowej. Prze
widziane były wysokie nagrody pieniężne: 100 
zł za pracę z zakresu lotnictwa, 75 zł z zakresu 
gazów trujących i 50 zł za nowelkę lotniczo
gazową. Podejmowano problemy związane z 
przyszłą wojną i udz"ałem w niej lotnictwa 
oraz zastosowania gazów bojowych. Np. w nu
merze 3--4 z marca-kwietnia 1 929 r. zamiesz
czono dodatek pod wymownym tytułem „Woj
na przyszłości, podstawowe wiadomości o rato
waniu uszkodzonych gazami bojowymi". Po
dobny charakter miał dodatek w numerze 9-
1 0  z września-października 1 929 r. ,,O obro
nie przeciwlotniczej biernej" mjr Mariana Ro
meyki. Od tego numeru podniesiono cenę jed
nego egzemplarza do 30 gr. Na pierwszej stro
nie zamieszczano hasła propagandowe „Silne 
lotnictwo to silna Polska" i „Potężny przemysł 
chemiczny to bogactwo kraju". Hasła te od-
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zwierciedlały poglądy redakcji. W 1 929 roku 
nakład pi1Sma znacznie się zmniejszył i wynosił 
6000-7500 egzemplarzy. Natomiast w ostat
nim roku wydawania „Wiadomości Lotniczych" 
ustabilizował się na poziomie 6000 egzempla
rzy. W tym też czasie przeniesiono administra
cję pisma z Gmachu Województwa do budynku 
przy ulicy Warszawskiej 1 7. Redaktorem od
powiedzialnym mianowano w styczniu 1 930 r. 
Stanisława Zacharewicza-Święcickiego. 

Pismo przez cały czas ukazywania się było 
bogato ilustrowane. Ilustracje prezentowały po
stęp techniczny, dokonujący się w lotnictwie. 
W roku 1930 w ostatnim numerze 6 znalazł się 
ciekawy dodatek, ilustrowany bogato zdjęciami 
pt.: „Lotnictwo zarys encyklopedyczny". 

Przez cały okres wydawania miesięcznik 
„Wiadomości Lotnicze" starał się przybliżyć 
mieszkańcom województwa białostockiego pro
blematykę lotniczą, przeciwgazową i przeciw
lotniczą. Redakcja starała się aby pismo do
cierało do j ak najszerszego kręgu czytelników, 
spełniało rolę organu Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej i propagowało idee Ligi. Dzię
ki temu człronkowie Ligi podejmowali szeroką 
działalność na rzecz np. przyszłej obrony prze
ciwgazowej . Wyrazem tej aktywności są licz
ne ziamieszczane na łamach pisma sprawozda
nia z działalności kół LOPiPw Grajewie, Biel 
sku Podlaskim, Suwałkach i wielu innych miej
scowościach. W 1 929 r. w 249 kołach Ligi w -
woj .  białostockim działało 1 8  451  członkó:w. 

Przez wszystkie lata miesięcznik „Wiado
mości Lotnicze" drukowany był w Drukarni 
Diecezjalnej w Łomży o formacie 48 X 3 1,5. 
. Najwięcej egzemplarzy znajduje się obecnie 

w bibliotekach warszawskich 3• 

1 Zofia .Sodl::ół, Czasopiśmiennictwo białostockie w la
tach 1919-1939 {w) : „Studia i materiały d-0 dziejów 
miasta Białegostoku", T. 1 ,  Białystok 1968. 

2 Cen.tralny katalog czaso']Jism wojskowych, T. l ,  
Warsza·wa 1967. 

3 Przy opnacowywaniu adykul:u autotr . korzystał 
z roczniików „Wiadomości Lotniczych" znajdujących 
się w zbiQl'ach B'irblfoteki Narodowej i Bi!'blioteki Uni
wereyt.eitu Warsza'W'Skigeo. 

Zbrodnie hitlerowskie na dzieciach 
i młodzieży w regionie białostockim 

Specyfika narodowościowa regionu białostoc
kiego wyraża się w zamieszkiwaniu na tym ob
szarze w okresie międzywojennym dużych li
czebnie grup mniejszości narodowych. Poza 
zwartymi skupiskami ludności żydowskiej w 
miastach; we wsiach, szczególnie na południo
wy wschód od Białegostoku,-w zwartych nie
raz skupiskach zamieszkiwali i zamieszkują 
nadal Białorusini. W części północno-wsch-Od-· 
niej regionu (Suwalszczyzna) znajdują się o
siedla litewskie. W regionie zamieszkiwali rów-

nież: Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy. Istotną rolę 
odgrywały odmienne założenia polityki hitle
rowskiej stosowanej wobec każdej z tych 
mniejszości w poszczególnych okresach okupa
cji. 

Mimo krótszego okresu okupacji na ogół 
trudno mówić o mniejszej ilości akcji terrory
stycznych podjętych przez okupanta hitlerow
skiego wobec miejscowej nie niemieckiej lud
ności. Trafne będzie chyba stwierdzenie, że za
sięg i natężenie !óżnorodnych aktów terroru 
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było adekwatne do kolejnych etapów realizacji 
planów germanizacji zajętych obszarów na 
wschodzie. Wśród ogółu strat w białostockiem 
około 18,8°/o to dzieci i młodzież na około 3 1, 1°/o 
w P.olsce. Mniejiszą liczbę ofiar spośród dzie
ci i młodzieży należy tłumaczyć brakiem na te
renie okręgu wysiedleń o większym zasi�gu 
wyłączając oczywiście wysiedlenie Zydów 
(wśród których był znacznie wyższy wskaźnik 
procentowy strat wśród dzieci i mfodzieży) i 
lepszą niż na wielu innych terenach sytuacją 
żywnościową. Należy wyjaśttić, iż pojęcie dzie
ci dotyczy -grupy wiekowej do lat 14, podczas 
gdy określeniem- młodzież obejmuje się wiek 
do lat 18.  

Od pierwszych chwil dzialań woj ennych prze
ciwko Polsce licznych zbrodni woj ennych do
puścił się hitlerowski Wehrmacht oraz Luft
waffe.- Częste bombardowania otwartych 
miast, niszczenie poszczególnych wsi i poje
dyńczych nawet zabudowań, pociągnęły za so
bą liczne ofiary w tym również wśród dzieci 
i młodzieży. Region białostocki znalazł się w 
zasięgu działania grupy lotniczej „Prusy 
Wschodnie" dowodzonej przez generała lotnic
twa W. Wimmera, wchodzącej w skład 1 Luft
flotte. Grupa ta w dniach 7, 9, 1 1  września 
dokonała terrorystycznych nalotów na Łomżę. 
Lotnicy niemieccy systematycznie niszczyli cen� 
trum miasta doskonale zdając sobie sprawę z 
faktu, że cierpi na tym wyłącznie ludność cy
wilna. Według niepełnych danych zginęło wów
czas - mimo przeprowadzonej ewakuacji 
ponad sto osób zarówno Polaków jak i Ży
dów. Spośród tej liczby co najmniej 26 ofiar 
stanowiły dzieci i młodzież. Nalot niemiecki na 
Łapy 2 września także pociągnął za sobą ofiary 
wśród ludności cywilnej. Zginęło wówczas wraz 
ze swymi rodzicami troje dzieci i dwie osoby, 
które . nie ukończyły 18 roku życia. Lotnicy 
niemieccy zbombardowali i ostrzelali: Biały
stok, Boćki, Brańsk, Zambrów · i inne miasta 
i wsie. W każdej z tych miejscowości ginęły 
także dzieci i młodzież. Np. w Brańsku piloci 
obniżając lot zastrzelili. z karabinu maszynowe
go dziewięcioletniego chłopca, a w Boćkach za
bili matkę z dwiema nieletnimi córkami. Naj
bardziej drastyczny przykład sadyzmu przeja
wiał jeden z lotników, który w pobliżu Skar
żyna kilkakrotnie obniżał lot, aby ostrzelać z 
broni pokładowej pasącego krowy dziesięciolet
niego chłopca, który starał się uciec z otwar
tego terenu. Niestety bezskutecznie. Lotnik
-morderca najpierw zranił chłopca, a następnie 
dobił go kolejną serią z karabinu maszynowe
g,?·

Wśród zbrodni popełnionych przez Wehr
macht zwraca uwagę pacyfikacja Lipówki na 
Suwalszczyźnie, podczas której Niemcy spalili 
zabudowania 30 rolników. Mężczyźni już wcze
śniej opuścili wieś udając się do pobliskich la
sów, kobiety i dzieci schroniły się w piwni
cach. Jedną z piwnic żołnierze celowo podpali
li, dwoje dzieci w wieku 4 i 5 lat uległo śmier-
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telnemu poparzeniu. Podczas pacyfikacji Pie·· 
traszek w gminie Brańsk czołgista niemiecki 
oddał strzał z działka do kobiety trzymającej 
na rękach dwoje dzieci zabijając ją na miejscu;  
dzieci szczęśliwym zrządzeniem losu ocalały. W
trakcie zajmowania Haj nówki Niemcy postrze
lili j e dnego z mężczyzn na jego własnym pod
wórku. Z pomocą pośpieszyły mu nieletnie cór
ki, lecz obie zostały zastrzelone. W Stawiskach 
Niemcy bez żadnego powodu ząmordowali 4 
chłopców, w tym trzech nieletnich. Na terenie 
spacyfikowanej wsi Dąbrowa Łazy, gmina Sze
pietowo zostało zamordowanych m.in. dwóch 
chłopców w wieku 7 i 8 lat. W sąsiedniej wsi 
Dąbrowa Nowa Wieś w trakcie pacyfikacji żoł
nierze niemieccy zamordowali czteroletnią 
dziewczynkę, którą z narażeniem życia wynie
siono z płonącego domu. W Dąbrówce Koście!.:.. 
nej miał miejsce fakt ostrzeliwania przez żoł
nierzy niemiecckich czternastoletniego chłopca 
niosącego niemowlę. Zajmując Wysokie Mazo
wieckie hitlerowcy wrzucali granaty do piw
nic domów mieszkalnych. W j ednej z nich wy
buch granatu pozbawił życia dwóch chłopców 
w wieku 8 i 1 1  lat. Na ulicy został ostrzelany 
z czołgu i śmiertelnie ranny 15-letni harcerz. 
Podczas pacyf:iikacji wsi Dębniki gm. Rutki zgi
nęło w płomieniach 9-miesięczne niemowlę, 
którego matka wyszła na chwilę z pomieszcze
nia, gdzie ono się znajdowało, a kiedy usiłowa
ła ratować dziecko została odepchnięta i pobi
ta. Fakty mordowania dzieci i młodzieży miały 
miejsce w Gosiach gm. Puchały, w Rutce, pod
czas pacyfikacji wsi Ożary Wielkie i Wiśnie
wo, gm. Zambrów. Łącznie w 1 00 egzekucjach 
zginęły wówczas w regionie białostockim 852 
osoby, w tym także dzieci i młodzież. 

Kolejne nasilenie zbrodni Wehrmachtu na 
tym terenie miało miejsce w okresie od 22 
czerwca do 31 lipca 1941 r. w czasie agresji 
hitlerowskiej na ZSRR. Region białostocki zna
lazł się wówczas w zasięgu działania grupy ar
mii „Srodek" dowodzonęj przez feldmarszałka 
Fedora von Bocka. Na zapleczu frontu ekster
minacją ludności zajmowała się Einasatzgrup
pen B dowodzona przez SS-Brigadefiihrera Ar
tura Nebe, szefa departamentu V w RSHA. 
Według obliczeń dokonanych przez J. Kowal
czyka latem 1941 r. w regionie białostockim 
zamordowano ogółem 1 3469 psób łącznie :z 
dziećmi i młodzieżą. W tym czasie miały tak
że miejsce akcje eksterminacyjne, których pa
stwą padła prawie' cała ludność żydowska. Np. 
5 sierpnia 1941 r. hitlerowcy . wymordowali w 
lesie stelmachowskim ponad 2 000 Żydów z Ty
kocina; przy czym z liczby tej około 1 13 sta
nowiły dzieci i młodzież. Potwornych zbrodni 
dopuścili się także hitlerowcy w Radziłowie 
i Jedwabnem, gdzie spalili żywcem w stodołach 
po kilkuset Żydów, wraz z dziećmi i młodzieżą. 
W okolicy wsi Łynki żołnierze niemieccy za
mordowali np. dwóch chłopców w wieku 1 0  

, i 1.4 lat pasących krowy n a  pastwisku. Chłopiec 
pędzący bydło został zastrzelony przez Niem
ców w Modzelach gm. Grajewo. Dzieci i mło-
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dzież ginęły w spacyfikowanych .wsiach:, Soś
nia, Stare Berezowo, Stary Kornm, J anowka, 
Siółko, Słochy Anno201skie. . Przykładowo w Sośni na ur?czy�ku „Or�� 
Grąd" nad Biebrzą, gdzie schroniła się. lu�nosc 
tej spalonej wcześniej wsi, żołni�rze memi.eccy
w stanie nietrzeźwy:m rozstrzelali grupę miesz
kańców w różnym wieku, w tym także czte:
nastoletnią dziewczynkę. W Starym Berezowie 
rozstrzelano chłopców w wieku 16 i 1 7  lat. 
Dwaj siedemnastole.tni chłopcy ponieś�i śmierć 
w wyniku pacyfikacji Starego Kornina. 

Tragiczne wydarzenia jakie miały miejsce w 
trakcie pacyfikacji Janówki pociągnęły za so-

. bą również zagładę 16 najmłodszych mieszkań
ców tej wsi, w tym także trzydniową córeczkę 
Jana Kop.iczko. Wśród ofiar były dzieci w wie
ku 3, 7 i 8 lat. W grupie osób zamordowanych 
przez hitlerowców w Siółku znalazła ?ię d�u
nastoletnia dziewczynka i dwoje nieletnich. 
Dwaj chłopcy zostali zabici podczas pacyfika
cji Słoch Annopolskich, kiedy to faszyści po� 
stanowili zemścić się na' miejscowej ludności 
za opór stawiany przez żołnierzy radzieckich 
w pobliskich bunkrach nad Bugiem. W tym 
rejonie prowadziły natarcie 43 korpus armijny 
i 47 pancerny, ze składu 4 armii niemieckiej .  
Akcje n a  zapleczu frontu miały miejsce m.in. 
w rejonie Puszczy Białowieskiej ,  gdzie przepr?
wadzał je batalion policyjny 322. I tak w dniu 

- 9 sierpnia 1941 r. z Białowieży wysiedlono o
koło 550 osób narodowości żydowskiej rozstrze
liwując w żwirowni w Nadleśnictwie Jaglelloń
skim mężczyzn i chłopców w wieku . powyżej 
1 6  lat. Nieco później 15 sierpnia bezpośrednio 
po wysiedleniu Żydów z Narewki wyselekcjo
nowano i rozstrzelano w pobliskiej Zabłotczyź
nie 282 mężczyzn i chłopców w wieku powyżej 
16 lat. W licznej grupie rozstrzelanych 2 sierp
nia 1941 r. w Puszq;y Białowieskiej w uro
czysk „Biały Lasek" znalazł się �zt;ri;,asto
letni chłopiec zaliczony do „aktywistow ra
dzieckich. 

1 sierpnia 1941 r. władzę w regionie biało
stockim przejęła administracja cywilna. Szefem 
zarządu cywilnego został nad prezydent prowin
cji wschodniopruskich Erich Koch. W skład 
okręgu weszły tereny woj . białostockiego 
sprzed września 1 939 r. (bez . suw�lszczyzr:y) 

. oraz część powiatów: prużańskiego i brzeskie
go z dawnego województwa brzeskiego. Celem 
postawionym przez Kocha, j ako szefa okręgu, 
było stopniowe wyniszczenie miejscowej lud
ności i osadzenie tutaj Niemców przesiedlonych 
z innych terenów. Jedynie Puszcza Białowie
ska była · do pewnego 'Stopnia wyłączona .��d 
kompetencji Kocha i podporządkowana Gorm
gowi. 

W okresie administracji cywilnej terror przy
brał bardziej różnorodne formy. Ludność ży
dowska znalazła się w gettach. Podczas kolej
nych akcji eksterminacyjnych wszystkich Ży
dów wywieziono do obozu zagłady w Treblin
ce, a także Majdanka i Oświęcimia, najpierw 
w listopadzie 1942 r. z tzw. „małych gett", 
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a następnie do końca sierpnia 1943 roku z 
pozostałych w tym równiez ·z najw�ęk
szego getta białostockiego, gdzie w dnia�h 
1 5-20 sierpnia 1943 r. wybuchło powstanie. 
według przybliżonych obliczeń w regionie bia
łostockim w okresie działań wojennych i oku
pacji hitlerowskiej zginęło ogółem 1 79020 Ży
dów w tym 1/3 stanowiły dzieci i młodzież. 
Ludność polska, białoruska i litewska ginęła 
w egzekucjach masowych, grupowych i poje
dyńczych. Często rozstrzeliwano całe rodziny. 
W Białowieży przed zabytkową prawosławną 
cerkwią powieszono pięcioletniego chłopca ży
dowskiego wraz z m:atką. Podczas akcji pacy
fikacyjnych przeprowadzanych w związku z 
działalnością partyzancką na terenie regionu 
białostockiego wymordowano kilkaset osób, w 
tym także dzieci i młodzież. 

W Krasowie Częstkach zamordowano 257 osób, w tym 83 dzieci i młodzieży, a także nie
mowlę, które przyszło na świat w przeddzień 
pacyfikacji. We wsi Grzędy Longiew, która do 
dzisiejszego dnia nie została odbudowana, zginęło łącznie 36 osób w tym 14 dzieci. Wkrótce po zabiciu prze;; partyzanów żandarma niemieckiego w Jabłoni Dobkach śmierć poniosło 
91  mieszkańców tej wsi; spośród których 31  to dzieci i młodzież. Podczas pacyfikacj i PopówJci na 36 zamordowanych było 16 dzieci w wieku od 1 roku do 1 5  lat. Wśród ofiar pacyfikacji w Sikorach Tomkowiętach dzieci i młodzież stanowiły 20 osób na ogólną liczbę 61 zamordowanych. We Wnorach Wandach wśród 32 z.amordowanych znalazło się 5 dzieci. Podobnie było w Jasionówce, gdzie zginęło 58 osób, w tym 19 dzieci. W Rajsku wśród rozstrzelanych mężczyzn byli także chłopcy w wieku powyżej 
1 6  lat. W Wólce Waniewskiej zamordowano matkę z trzyletnią .córeczką i jej braciszkiem w wieku 1 ,5  roku. W innej rodzinie od kul hitlerowskich zgiuął trzyletni chłopczyk. 

Dzieci i młodzie� na równi z · dorosłymi były zabierane do więzień: w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i o ile nie ginęły podczas kolejnych egzekucji dokonywanych na więźniach w licznych miejscach .straceń (Bacieczki, Nowosiółki, Pietrasze, Grabówka, Jeziorko, Giełczyn), to wywożono j e  do obozów koncentracyjnych, gdzie uśmiercano w komorach gazowych, lub w inny sposób. Według nieukończonych jeszcze . obliczeń w obozach zginęła większość spośród represjonowanych mieszkańców regio
n u białostockiego. 

Spośród egzekucji dokonanych na miejscu szczególne . wzburzenie mieszkańców Łap wywołało zamordowanie dwóch uczniów rzemiosła z warsztatów kolejowych: czternastoletniego Bogdana Suprukowa i piętnastoletniego Tadeusza Cilaka. Zostali oni rozstrzelani przez żandarmerię niemiecką ha polecenie amtskomisarza Paula von Wantocha 7 listopada 1942roku. Jako pretekst posłużył fakt, że chłopcy przechodząc w pobliżu domów, z których przed kilkoma dniami wysiedlono Żydów, zbliżyli się 
do jednego z nich. W obwieszczeniu ogłoszono, 



Rodzina Brzozowskich zamordowanych podczas pacy
fikacji Krasowa - Częstek. Orygim.ał w posiadaniu 
ks. Józefa Kaczyńskiego. 
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Komendant posterunku 2'andarmerii w Łapach Adolf 
Windrich - pochodził z Hannoweru. 
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że zamierzali oni dopuścić się kradzieży, w 
rzeczywistości zaś zatrzymali się przed domem 
w celu załatwienia potrzeby fizjologicznej. 

Z żandarmerią rywalizowali w zbrodniczych 
poczynaniach Bahnschutze. Zamordowali oni w 
Łapach 29 stycznia 1 944 r. dwunastoletniego 
Wiktora Siemionów, który bawił się na torach 
kolejowych. 

Jedną z rozpaczliwych prób ratowania czte
roletniej córeczki podjęli jej rodzice, Żydzi z 
transportu kolejowego kierowanego do obozu 
zagłady w Treblince w lutym 1943 roku. Owi· 
nęli oni dziewczynkę w grube kołdry i koce 
i przez okno wagonu wyrzucili na śnieg licząc 
na pomoc miejscowej polskiej ludności. Nie
stety dziecko znależli kolejarze niemieccy i 
przekazali żandarmerii. Zostało ono zamordo
wane na tzw. bindudze. · Nieopodal dworca ko
lejowego w Szepietowie z transportu do Treb
linki wyskoczyła w biegu młoda Żydówka z 
pięcioletnim synkiem. Matka na skutek obra
żeń doznanych podczas upadku konała, ogar
nęły ją dreszcze. Dziecko myśląc widocznie, że 
matce jest zimno płakało i nakrywało ją swą 
marynareczką. W tym momencie pojawił się 
jeden z kolejarzy niemieckich i zastrzelił ko
bietę i jej dziecko. Latem 1943 roku została 
zabrana z Łap wraz z .rodzicami córeczka leka
rza licząca dwa latka Elżunia Szemiot. 
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W Grajewie zostały rozstrzelane przez żan
darmów trzy dziewczynki w wieku 14 i 15 lat 
za usiłowanie dostarczenia żywności jeńcom ra
dzieckim. Jedna z nich mimo odniesionej :r:any 
zdołała uciec. 

Terror hitlerowski w okręgu białostockim sta-
, le narastał zwłaszcza w związku ze zbliżają

cym się frontem. W Białymstoku oprócz celo
wego niszczenia miasta, funkcjonariusze policji 
strzelali do ludzi na ulicach mordując m.in. 
dzieci idące do piekarni po chleb. Jedną z ak
cji eksterminacyjnych przeprowadzono 1 sierp
nia 1944 r. nad Narwią rozstrzeliwując lud
ność cywilną, która schroniła się w niewielkim 
lasku w obawie przed ,zbliżającym się frontem. 
Z całą premedytacją mordowano dzieci i mło
dzież z Bociek, Łupianki Starej i Nowej i in
nych wsi. Podobna akcja została zorganizowa
na przez Niemców. na tzw . . łąkach kapickich 
8 września tegoż roku. Spacyfikowano wówczas 
23 wsie, pozbawiono życia 200 osób, w tym rów
nież dzieci i młodzież. Zginęły wówczas dzie
ci z Białogrądów Ciemnoszyj (18 dzieci), Cisze
wa, Karpie (17 dzieci), Orzechówki, Przechodów. 

Nie brak było ofiar najmłodszych także bez
pośrednio przed przejściem frontu, kiedy żoł
nierze niemieccy starali się wszystko zniszczyć 
pozostawiając za sobą „spaloną ziemię". Np. 
we wsi Gołasze Dąb spalono żywcem troje 
dzieci. Ginęły dzieci w Starej Lizie i Tryczów
ce. W Nieławicach spłonęło żywcem lub zostało 
zamordowanych 32 dzieci. 

Na ogólną liczbę dzieci w regionie białostoc
kim w latach 1939-1944 tylko około lQCl/o zgi
nęło w wyniku bezpośrednich działań wojen
nych. Przeważająca większość to ofiary akcji 
pacyhkacyjnych. Wstrząsający jest fakt, że ze 
szczególnym okrucieństwem traktowano . dzieci 
małe w wieku od kilku dni do 14 lat, których 
zginęło około 72°/o, zaś 28°/o stanowiła młodzież 
w wieku od 14 do 18 lat. 

O szerokim zakresie akcji pacyfikacyjnych 
na Białostocczyźnie zdecydowały założenia po
lityki narodowościowej realizowanej przez E. 
Kocha, który planował stopniowe wyniszczenia 

· miejscowej ludności i przesiedlenie Niemców
. na ziemię białostocką. Wśród ogółu zamordo
wanych znaczny procent stanowiły dzieci i 
młodzież, świadczy to wyraźnie o dążeniu oku
panta do bezwzględnego niszczenia najmłodsze
go pokolenia. 

Fakt, iż wśród ofiar masowych egzekucji 
przeprowadżonych przez hitlerowców na tere
nie Białostocczyzny znaczny procent stanowiły. 
dzieci, potwierdza także zamierzenia okupanta. 

Przez cały okres okupacj i hitlerowskiej nie
niemieccy mieszkańcy regionu stale odczuwali 
braki w zakre�ie podstawowych artykułów żyw
nościowych. Były one wynikiem celowo zani-



żonych przez władze hitlerowskie przydziałów 
żywności w miastach, jak też wyzysku ekono
micznego wsi (podatki a przede wszystkim kon
tyngenty). Głód dawał się we znaki nie tylko 
w gettach, więzieniach i obozach. Stanowił _zja
wisko codzienne. Szczególnie dotkliwe szkody 
wyrządzono dzieciom i młodzieży, gdyż war
tości kaloryczne przydzialonej przez okupanta 
żywności były nieproporcjonalnie niskie w sto
sunku do potrzeb młodych organizmów. W re
gionie białostockim nie zawsze udawało się 
okupantowi doprowadzić do przechwycenia nad
wyżek żywności od producentów i dzięki temu 
możliwy był dopływ nielegalnie sprzedawanej 
żywności do miast. Mimo to dawał się odczuć 
brak różnorodnych środków odżywczych nie
zbędnych dla dzieci. Zdarzały się wypadki 
śmierci głodowej dzieci i osób w · podeszłym 
wieiku. Poza brakiem żywności miał miejsce 
dotkliwy brak odzieży i obuwia. Nie sposób 
było zachować elementarnych wymogów higie
ny z braku koniecznych ku temu środków, stąd 
częste występowanie epidemii <tyfus). Z opieki 
zdrowotnej można było korzystać w bardzo o
graniczonym zakresie (zmniejszenie się liczby 

Bahnschutze z Łap. 

szpitali, lekarzy, aptek, wprowadzenie godziny 
policyjnej, ograniczenia w korzystaniu ze środ
ków komunikacji). Lekarze niemieccy udzielali 
pomocy lekarskiej wyłącznie Niemcom. Ekster
minacja ludności żydowskiej, wśród której za
wody inteligenckie były licznie reprezentowane 
m.in. przez lekarzy, brak odpowiednich le
karstw - oto czynniki, które wpłynęły na stan 
zdrowotny dzieci f młodzieży regionu biało
stockiego. 

Wprowadzony przez Niemców obowiązek pra
cy nieletnich (od lat 14) powodował, że mło
dzież była masowo wywożona na roboty przy
musowe. Częste były przypadki wywożenia do 
Prus Wschodnich całych rodzin wraz z dziećmi 
w różnym wieku. Na skutek podwyższenia wie
�u uprawniającego do zawarcia małże.ństwa o
graniczono przyrost naturalny. Wszystkie po
wyższe uwagi odnoszą się do ludności nie 
niemieckiej. 

Szczególnie dotkliwy dla dzieci i - młodzieży 
polskiej był zaka·z �ruchamiania szkół. Istniały 
wprawdzie nieliczne szkoły białoruskie, które 
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naj częsc1eJ funkcjonowały pod patronatem 
utrzymującego ścisłe związki z okupantem na
cj onalistycznego Komitetu Białoruskiego. Stan 
taki budził sprzeciw miejscowej ludności. 
Szkolnictwo polskie w postaci tajnych komple
tów mogło działać wyłącznie nielegalnie. 

Reasumując dotychczasowy stan badań nale
ży stwierdzić, iż zebrane dotychczas materiały 
nie pozwalają na wyczerpujące opracowanie te
matu. Konieczne są dalsze dokładne obliczenia 
strat biologicznych\ w regionie białostockim. 

AI'tykuł ;niniejszy oparty zO.stał na ustaleniach źród
lowych dokonanych w toku śledztw dotyczących zbrod-

Józef Kaja 

ni hitlero<wskkh w regi<JtI1ie białostockim (są to ze
znania świadków i inne dokumenty). Materiały znaj
duj ą  się w OKBZH w Białymstoku. 

Waldemar Monkiewicz - ur. w 1931 r. w Oranach 
na Wileńszczyźnie. Po woj1nie uzy5lkał ma,tu rę w Su
lęciinie w woj. gorzowskim. S,tudiował na Uniwer
sytecie Poznańskim i Wars.zJatwski1m. Pracę magi
sterską nap,i sał z historii prama rosyjskiego,_ Obecnie 
pracuje 1w Okręgo,wej Komisji Badania Zbrodni Hitle
rowsl�l'eh w Białymstoku. Jest autorem -0koło 30 ksią
żelk i artykułów d-Oltye<zących zbr01d!ni hitlerO'wskich 
orraz krajo,z,invistwa. B11ał udiztlał m.in. w opra-cowaniu 
inforrmatoi!'a ency'kl-0pedyczneigo „Obozy hitlerowskie w 
Po,lsce", WatrSza\va 1979 i j aklo współautor ,książek: 
„Wieś bialostO'cka ,oskarża'', „Bez przedawnienia" i 
inne. 

Stan i . możl iwości ochrony zdrowia 
ludności wiejskiej . woj. białostockieeo 

w aspekcie potrzeb zdrowotnych 
Potrzeby zdrowotne ludności stanowią współ

cześnie przedmiot i praktycznego odnie
sienia całej działalności w zakresie ochrony 
zdrowia. Dlatego też dokładne poznanie i kon
kretne określenie tych potrzeb jest niezbędnym 
warunkiem rozwijania racj onalnej i skutecznej 
opieki zdrowotnej. Tymczasem s tan badań nad 
nimi, mimo rozszerzenia badań w latach sie
demdziesiątych, j est dalece niewystarczający. 
Konkretne, empiryczne badania nad potrzeba
mi zdrowotnymi naszego społeczeństwa prowa
dzone są w skali wycinkowej,  wąskiej i global-
nie biorąc niedostatecznej . 

· 

Dla odpowiedniego ukierunkowania badań 
empirycznych nad potrzebami zdrowotnymi nie
zbędne j est przede wszystkim: wyróżnienie 
p odstawowych rodzajów potrzeb zdrowotnych, 
niezbędna jest ich typologia, szczególnie rze
czowa i funkcjonalna. Stosuj ąc kryterium rze
czowe, ogół potrzeb zdrowotnych podzielić moż
na na trzy p oditawowe grupy: dotyczące ufrzy
mania i umacniania zdrowia; związane z przy
wracaniem zdrowia; w zakresie warunków 
zdrowotnych. 

Wysoki stopień uświadomienia i realizacji 
potrzeb w zakresie utrzymania i umacniania 
zdrowia jest zjawiskiem istotnym, ważnym i 
pozytywnym nie tylko z punktu widzenia in
teresu subiektywna-podmiotowego_ każdego 
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człowieka, ale także dla państwa, które w 
ustroju socjalistycznym zarówno organizuj e j ak 
i finansuj e całokształt opieki zdrowotnej nad 
ludnością kr aj u. Bowiem im większy j est sto
pień realizacji tych potrzeb, tym w konsek
wencji mniejsze są rozmiary zachorowalności, 
a więc i mniej środków wydatkować trzeba n a 
coraz baniziej kosztowną terapię, rehabilitację 
i resocjalizację obywateli. Tymczasem nasze 
badania, jak również doświadczenia lekarzy za
trudnionych w wiejskich ośrodkach zdrowia 
wykazują, że mieszkańcy wsi woj ewództwa bia
łostockiego w ogromnej większości w zasadzie 
nie uświadamiają s obie -i nie odczuwają potrze
by dbania o swoj e zdrowie w sytuacji, kiedy 
są zdrowi. Wobec czego w zasadzie nie rozwij a
ją świadomych, celowych działań, które � kon
sekwencji  prowadziłyby do utrzymania i umac
niania zdrowia. Pytania o to, czy tego rodza
j u  działania są prowadzone, wywoływały u l;e
sl?'ondentów bardzo często . nie tylko zakłopota
me, ale nawet zdziwienie. Co prawda co trzecia 
osoba stwierdzała, że troszczy się o swoje zdro
wie będąc zdrową � ale s twier,dzenia „trosz
czę się o swoje zdrowie'' podawane były z re
guły w sensie zainteresowania się swoim zdro
wiem dopiero w sytuacji j ego bezpośredniego 
zagrożenia, bądź jego utraty. Nie j est to więc 
wyraz świadomego działania w kierunku utrzy
mania � umacniania zdrowia. 

Niektórzy respondenci stwierdzając, że tro-



szczą się o swoj e zdrowie, wiązą tę troskę z 
racj onalnym trybem życia, właściwym odży
wianiem oraz unikaniem pracy szkodliwej dla 
zdrowia. Racjonalny tryb życia polega zda
niem respondentów na przestrzeganiu zasad hi
gieny osobistej ,  dbaniu o odpoczynek na świe
żym powi.etrzu oraz przeznaczeniu odpowied.:. 
niego czasu na sen. Wszystkie te elementy za
chowań zdrowotnych są j ednak swoiście poj
mowane i realizowane. Prz·ez odpowiednie od
żywianie mieszkańcy wsi r ozumieją na ogół 
lepsze i smaczniejsze j edzenie oraz unikanie 
produktów bezpośrednio szkodliwych dla zdro
wia (alkohol, produkty z konserw, ziemniaki 
hodowane na sztucznych nawozach), w znacz
nie mniejszym zaś stopniu j edzenie urozmai
cone i bogate w wysoko wartościdwe składniki 
odżywcze i witaminy. Niewłaściwa dieta (nie
dobór białka i witamin) odbij a się szczególnie 
negatywnie na zdrowiu dzieci. Tani stosunko
wo tran kupowany j est '.dla dzieci niezwykle 
rzadko i raczej niechętnie, natomiast zdarzają 
się liczne przypadki j ego nabywania dla źle 
rosnącej trzody chlewnej .1 Funkcje z;drowotne 
świeżego powietrza pojmowane są najczęściej 
tradycyjnie, częściowo opatrznie - mianowicie 
latem zaleca się przebywanie dla zdrowia na 
świeżym powietrzu, natomiast zimą, również 
właśnie w trosce o :z;drowie nie wietrzy się 
mieszkań, by się nie zaziębić, nie „przewiać", 
bo z tego przychodzą groźne choroby. 

Dość szeroko spotykany jest na wsi biało
stockiej niewłaśeiwy stosunek do akcji profi
laktycznych, szczególnie do szczepień ochron
nych i akcj i sanitarnych. Nierzadko występuje 
nie tylko brak zrozumienia potrzeby tych akcji 
prowadzących przecież właśnie do utrzymania 
i umacniania zdrowia, ale wręcz bierny wobec 
nich opór. Oto znamienne stwierdzenie leka
rza pracującego w jednym z wiejskich ośrod
ków zdrowia na terenie woj ewództwa biało
stockiego: . . .  Ludność nie zawsze współpracuje 
z Ośrodkiem Zdrowia, są również trudności 
przy egzekwowaniu szczepień ochronnych. Na 
szczególne trudności napotyka lekarz przy gło
szeniu zasad higieny życia codziennego i medy
cyny zapobiegawczej, gdyż ludność jest przy
zwyczajona do leczenia wówczas, „gdy śmierć 
zagląda w oczy". ( ... ) W niektórych kwestiach 
np.- świerzbu konieczny jest nacisk administra
cyjny. Wydaje się, że skuteczniejsza byłaby 
okoliczność, gdyby lekarze mieli prawo karać 
rodziców, . np. przez wypisywanie mandatów 
karnych; w chwili obecnej jest lekarz bowiem 
w wielu sytuacjach bezsilny.2 

Przytoczona wypowiedż wskazuje dobitnie, 
a potwierdzają ją nasz;e badania, że mieszkań
cy wsi białostockiej nie . wiążą na ogół zadania 
utrzymania i umacniania zdrowia z funkcjono
waniem służby zdrowia. Ich zdaniem człowiek 
j est albo zdrowy albo chory. Jeżeli j est zdro
wy, to sam powinien troszczyć się o dalsze 
utrzymanie zdrowia - natomiast służba zdro
wia jest tylko od leczenia. Przy czym niej ed-

n okrotnie spotyka się wyraźną niechęć do le
karza wiejskiego z j ednoczesnym swoistym kul
tem lekarza miejskiego. Wiąże się to z niskim 
niej ednokrotnie poziomem fachowym kadr me
dycznych, zatrudnionych w gminnych i wiej 
skich ośrodkach zdrowia (felczerzy zamiast le
karzy specjalistów, przyuczone pielęgniarki). 

Z przedstawionych stwierdzeń i ustaleń wy• 
nika, że kwestia uświadomienia mieszkańcom 
wsi woj ewództwa białostockiego potrzeb w za
kresie utrzymania i umacniania zdrowia pozo
staj e w pełni otwarta. Trzeba więc wzmóc i 
rozwij ać znacznie szerzej niż dotąd, mimo trud
ności i oporów, działalność w kierunku podnie
sienia kultury zdrowotnej ludności wiejskiej 
woj ewództwa. Zadanie to reaEzować musi prze
de wszystkim służ ba zdrowia, wspomagana w 
j ej wysiłkach przez szkoły . i organizacj e spo
łeczne działaj ące na wsi. Pomocy udzielić po
winien także, posiadający wieloletnie tradycje 
Wojewódzki Komitet Higienizacji Wsi i j ego 
terenowe ogniwa. Nadzieje należy wiązać także 
z ogólnym postępem cywilizacyj no-kulturalnym, 
który dokonuj e się na białostockiej wsi. 

Zarówno nasze badania, j ak i doświadczenia 
pracowników służby zdrowia wykazują, że lud
ność wiejska woj ewództwa białostockiego w 
wysokim storpniu uświadamia sobie potrzeby 
związane z ratowaniem zdrowia. Jednakże nie 
idzie to w parze z szeroką realizacją tych po
trzeb, stopień ich zaspokajania j est wyraźnie 
niedostateczny. Stanowi to swego rodzaj u pa
radoks, tym bardziej widoczny i ostry, kiedy 
weźmiemy pod uwagę fakt, że obiektywne m oż
liwości realizacji potrzeb w zakresie lecznic
twa i poradnictwa medycznego są na terenie 
wiejskim woj ewództwa białostockiego znacznie 
większe aniżeli przeciętnie w kraju oraz w po
równaniu z województwami o zbliżonej liczbie 
mieszkańców oraz o podobnym, a nawet wyż
szym poziomie rozwoju społeczno-gospodarcze
go i kulturalnego. 

Woj ewództwo białostockie posiada od lat 
jedną z najlepszych w kraju sytuację pod 
względem obsady kadry medycznej i to zarów
no w mieście jak i na wsi. Wskaźnik liczby le
karzy przypadających na 10 tysięcy mieszkań
ców wynosił w 1 980 ·r. w woj . białostockim 
27,6 - podczas, gdy średnio w kraj u 1 9,0 .
Analogiczny wskażnik liczby pielęgniarek wy
nosił w tym samym czasie w białostockim 
57,3 - kiedy średnio w kraju tylko 48, l .3 Na 
terenie wiejskim woj. białostockiego funkcjo
nuje od szeregu lat 86 ośrodków zdrowia, w 
tym 33 gminne (na 49 gmin). Liczba wiejskich 
ośrodków zdrowia nie ulega i nie będzie w 
naj bliższych latach ulegała zwiększeniu ze 
względu na to, że w zasadzie jest dostatecz
na w stosunku do potrzeb oraz ze względu na 
malejącą od lat liczbę mieszkańców wsi biało
stockiej .  Na j eden wiejski ośrodek zdrowia w 
białostockim przypadało w 1 976 r. 3,6 tysiąca 
mieszkańców, podcza:s gdy średnio w kraj u 4,9
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tysiąca.4 W województwie bydgoskim, posiada
jącym większą o 78 tys. liczbę ludności wiej
skiej , funkcjonowało w 1 979 r. mniej (o 3) 
wiejskich i gminnych ośrodków zdrowia, za
trudniaj ących r ó\:vnież znacznie mniej lekarzy 
(o 26) oraz pielęgniarek (o 54) i położnych (o 
7).5 

Mimo, że sytuacja w zakresie bazy otwartej 
opieki medycznej na wsi województwa biał·o
stockiego · j est szczególnie korzystna i jedna z 
najlepszych w kraju, to j ednak j eśli idzie o 
specjalistyczną kadrę lekarską, sytuacj a daleka 
j est, tak samo j ak w innych województwach, 
od zadowalającej . Podobnie jak w skali całej 
Polski, w województwie białostockim tylko 
około 1 50/o ogółu wiejskich ośrodków z drowia 
posiada pełne warunki do wykonywania wszy
s tkich podstawowych zadań specjalistycznych, 
tzn. posiada oprócz lekarza ogólnego (interni
sty) r ównież lekarza pediatrę, ginekologa i sto
matologa.6 Występuje także znaczny n iedobór 
pielęgniarek środowiskowych. Ogółem w woj . 
białostockim opieką pielęgniarek środowi:sko
wych objętych jest tylko około 58°/01 ogółu 
ludności. 

Wyniki przeprowadzonych badań empirycz
nych upoważniają do stwierdzenia, że j edynie 
około jedna trzecia. ogółu ludności wiejs·kiej 
województwa białostockiego realizuje w spo
sób właściwy uświadomione potrzeby w zakre:... 
sie r atowania zdrowia, to znaczy po uświado
mieniu obj awów chorobowych zgłasza się do 
lekarza. Pozostali zachowują się najczęściej w 
następujący sposób: uważają,  że dolegliwość -
choroba sama przejdzie, stosują domowe spo
soby leczenia, bądź też zasięgają porady u in
nych współmieszkańców. Wprowadzenie z .po
czątkiem 1 972 r. bezpłatnej opieki zdrowotnej 
dla indywidualnych rolniików i ich rodzin, nie 
wpłynęło w zasadniczy sposób na zwiększenie 
zgłaszalności chorobowej w wiejskich ośrod
kach zdrowia. Składają się na ten fakt różno
rodne przyczyny. Przede wszystkim duży wciąż 
jeszcze konserwatyzm w sposobie życia ludnoś
ci wiejskiej woj ewództwa, stosunkowo niski 
poziom oświaty i kultury zdrowotnej o-raz 
wspomniana j u ż  wyżej nieufność, czy niechęć 
do lekarzy wiejskich (nie zawsze faktycznie 
będących dobrymi specjalistami). Jednak po
wodem takiego stanu rzeczy są także inne u
trudnienia i przyczyny zarówno natury obiek
tvwnej jak i subiektywnej, talkie jak uciąż
liwa praca w gospodarstwie rolnym, termino
wość wykonywania wielu prac rolnych i ho
dowlanych, duża odległość od ośrodka zdrowia 
i zła komunikacja, czy też niechęć do ujaw
nienia choroby, niewiara w sku1eczność lecze
nia i inne. Wszystko to powoduj e złożone i 
trudne do określenia r eakcj e  społeczne w sy
tuacji uświadomienia sobie stanu chorobowego. 

Na wsi białostockiej funkcj onuje określona 
obyczajowo prawidłowość w sferze decyzji 
związanych z koniecznością zwrócenia do 
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lekarza o poradę i pomoc, bądź też nie. Bada
ni dość powszechnie i w zasadzie jednolicie 
stwierdzali, że istnieją z góry wiadome i okreś
l one dolegliwości, które nie wymagają wizyty 
u lekarza i takie, co do których również wia
domo, że wymagają natychmiastowego wezwa
nia lekarza, bądź zgłoszenia się do niego. Do 
pierwszych powszechnie zalicza się : ból głowy, 
katar, chrypa, biegunka, drobniejsze skalecze
nia, osłabienie, zawroty głowy, rwanie w koś-

, ciach itp. Do drugich - silne, gwałtowne bóle 
serca, żołądka, brzucha, złamanie kości, silny 
nie dający zatamować krwotok, bardzo wy
soka temperatura ciała, trudności z wstawaniem 
z łóżka i poruszaniem się, częste omdlenia i 
inne. Funkcjonowanie takiego właśnie stereoty
pu powoduje, że ludność wiejska wyraźnie nie 
docenia, a nawet wręcz lekceważy wiele obja
wów chorobowych, które mogą być i często są 
sygnałem lub symptomem poważnych schorzeń 
W większości tzw. drobnych dolegliwości wy
czekuj e się, aż same przej dą, a j eżeli uporczy
wie trwają i nie ustępuj ą,  wte dy stosuje się 
domowe sposoby leczenia i kuracj i. Dopiero 
wówczas, kiedy domowa terapia nie skutkuje 
i stan chorobowy staj e się wyraźnie bardzo 
ciężki, następuje kontakt z lekarzem. K ontakt 
ten j est często spóźniony i powoduje w kon
sekwencj i  brak możliwości skutecznego leczenia 
bądź nawet zgon. 

Mieszkańcy wsi białostockiej na ogół pow
szechnie wyrażają uświadomione potrzeby w 
dziedzinie przywracania zdrowia (niezależnie od 
tego, czy je realizują, czy też nie) . Choroby 
ukrywają rzadko i tylko w niektórych s zczegól
nych przypadkach. Do ukrywanych chorób na
leżą przede wszystkim tzw. choroby wstydliwe. 
Chorobami wstydliwymi na wsi białostockiej 
są nie tylko choroby weheryczne, ale także 
gruźlica (w przeszłości) oraz choroby nowotwo
rowe. Zwłaszcza te ostatnie są skrzętnie ukry
wane i to nie tylko na wsi tradycyjnej , kon
serwaty\vnej ale takźe wsi nowoczesnej . Ukry
wanie choroby uznawanej za nieuleczalną, a 
więc powodującej nieuchronny zgon, powodo
wane j est swoistą, wiejską obyczaj owością spo
łeczną, powodującą, że osoby niejako skazane 
na śmierć wyłączane s ą  z życia społecznego, 
niejako społ€cznie dyskredyto wa ne. Jest to 
przejaw i pozostałość tradycyjnej obyczaj owoś
ci wsi, obyczajowości dość okrutnej . 

Sprawą istotną j est również sfera kontaktu 
lekarz-pacjent. Większość badanych stwier
dziła, że w czasie wizyty u lekarza towarzyszą 
im ź reguły dość silne stresy psychiczne i za
hamowania emocj onalne. Fakt występowania 
stresu psychicznego w związku z wizytą u le
karza nasuwa wniosek o potrzebie nie tylko 
uwzględniania przez lekarzy konieczności bra
nia pod uwagę nastawienia psychicznego pa
cjenta, ale i odpowiedniego przygotowania się 
lekarzy do kontaktu z pacjentem wiejskim. Już 
wstępna rozmowa lekarza z pacj entem powin
na zawierać w sobie treści i działania zmierza-



jące do nawiązania wzajemnego kontaktu i zau
fania. Szeroko wysuwana j est potrzeba lepszej 
informacji przekazywanej pacj entowi przez le
karza o chorobie i postępo'Y'@fliu zmierzającym 
do jej likwidacji. Przy cźyrn potrzeba infor
macji ze strony lekarza wzrasta na ogół wraz 
ze stopniem wykształcenia pacj enta oraz jest 
odwrotnie proporcj onalna do stopnia ufności 
pacjenta wobec lekarza. 

Dość powszechnym postulatem jest również 
żądanie używania przez lekarzy bardziej zro
zumiałego dla pacj enta języka. Generalnie 
rzecz biorąc, wzrost liczby wypowiędzi, że le
karze niekiedy lub dość często mają skłonności 
do używania słów niezrozumiałych dla pacjen
ta, występu j e  równolegle ze wzrostem oczeki
wań pacjentów w zakresie informacji o choro
bie i jej leczeniu. 

Zdecydowana większość badanych wyraża ży
czenie, aby lekarze mówili całą prawdę o sta
nie zdrowia nawet wtedy, kiedy choroba jest 
ciężka i grozi poważnymi następstwami. „Osz
czędność" wypowiedzi lekarzy w tej sprawie 
rodzi szereg k onfliktowych postaw i zachowań 
w procesie leczenia. Mianowicie często pacjen
ci podejrzewają, że lekarze nic nie mówiąc o 
chorobie, ukrywa j ą  przed nrmi j akąś groźną 
prawdę. W konsekwencj i udają się nieraz do 
innych lekarzy (najczęściej do lekarzy u prawia
j ących prywatną praktykę), aby potwierdzić 
lub usunąć swoj e podej rzenie. 

Badani stosunkowo często wyrażali opinię, 
że dobry lekarz to ten, który stosuje szybką i 
energiczną terapię i na odwrót, że słaby lekarz 
to taki lekarz, który oszczędnie dysponuje le
kami, zaleca r ac j onalny tryb życia, odżywia
nia i nakłania pacjenta na ewolucyjne leczenie. 
Pogląd ten bierze się stąd, że zdrowie nie sta
nowi w świadomości mieszkańców wsi wartości 
samej w sobie, lecz wartość j ego j est doceniana 
ze względu na dążenia i działania ludzkie rea
lizowane dzięki posiadaniu zdrowia, pełni więc 
ono funkcję instrumentalną. Choroba jest sta 
nem społecznie niepożądanym, utrudniającym 
pełnienie ról s połeczno-zawodowych, stąd dą
żenie do szy]?kiego, energicznego usunięci.a cho
roby. 

Badani w różnym stopniu przestrzegają za
leceń lekarzy w trakcie kuracji. Stopień au
tonomii j ednostki w zakresie przestrzegania za
leceń lekarza, zwłaszcza w kwestii przyjmowa
nia leków, wzrasta wraz ze stopniem wykształ
cenia pacjenta oraz stopniem nowoczesności 
wsi. Autonomia wchowań pacjentów dotyczy 
przede wszystkim zadecydowania o tym, o d  
kiedy organizm j est zdrowy. 

Mieszkańcy wsi białostockiej dość wnikliwie 
i krytycznie oceniają działalność służby zdro'"' 
wia. Dominuje pozytywna ocena wysiłków służ
by zdrowia. Jednakże mieszkańcy wsi nie zgła
szają wysokich wymagań wobec pracowników 

służby zdrowia. Wystarczy, że otrzymują po
moc, kiedy jej potrzebują oraz że pomoc ta 
jest skuteczna. Właśnie skuteczność i szybkość 
leczenia oraz dokładność badania stanowią pod
stawowe kryteria oceny pracy lekarza. 

Znaczna część respondentów, bo około 20°/o 
ich ogółu, oceniło krytycznie lub wręcz nega
tywnie pracę wiejskiej służby zdrowia. Przy 
czym negatywne oceny nie dotyczą w zasadzie 
stopnia fachowości lekarzy, czy pielęgniarek a 
odnoszą głównie do stopnia troski persone
lu medycznego o sprawy z.drowotne wsi oraz 
związane są ze stosunkiem personel u medycz
nego do pacjentów i swoich obowiązków. W śród 
negatywnych opinii i ocen padały przede wszy
stkirµ takie, j ak opryskliwe, nietaktowne odno
szenie się do pacjentów (zwłaszcza do dzieci), 
przypadki badania pacjentów w stanie nie
trzeźwym, branie dodatkowego wynagrodzenia 
za badania (wymuszanie takiego wynagrodzenia 
w pie niądzach lub na·turze), trudności w skon
taktowaniu z lekarzem (wypadki nieobec
ności lekarza czy pielęgniarki w ośrodku zdro
wia z niewiadomych przyczyn i bez informacji 
o takim fakcie) i inne.

Ludność wiejska województwa białostockiego 
w zasadzie uświadamia sobie potrzeby w zakre
sie zdrowotnych warunków mieszkaniowych, 
świadoma j est tego, że odpowiednie, sanitarno
-higienicznie utrzymane mieszkanie warunkuje 
stan zdrowia ludzkiego w zasadniczym stopniu. 
Jednak stopień tego uświadomienia i konkret
ne działania w kierunku poprawy sytuacji mie
szkaniowej (realizacja tej uświadomionej po
trzeby) nie są jednakowe w poszczególnych ty
pach wsi białostockiej . 

W typie wsi zbliżonej do nowoczesnej oraz 
w typie wsi podmiejskiej zarówno pozi:om uś
wiadomienia potrzeb w dziedzinie zdrowotnych 
warunków mieszkaniowych, jak i stopień wy
siłków zmierzających do optymalnego zaspoko
jenia tych potrzeb jest znacznie wyższy niż we 
wsi tradycyj nej . W dwóch pierwszych typach 
wsi występuje wyraźne współzawodnictwo są
siedzkie w zakresie budowania nowych, obszer
nych domów oraz jak najbardziej zdrowotne
go ich urządzenia. Intensywne budownictwo 
mieszkaniowe na wsi sprzyja polepszeniu wa
runków z drowotnych mieszkańców, jednak 
obecnie powo duje wiele napięć, mających uj em
ny wpływ na zdrowie. Większość prac budo w
lanych wykonuj ą sami rolnicy, co powoduje 
nadmierne przemęczenie, dużą wypadkowość i 
zwiększenie zachorowalności. Ponadto miesz
kańcy wsi budujący domy, drastycznie ograni
czają wydatki na wyżywienie, ubranie i inne 
potrzeby życiowe oraz ulegają często na<lr;1ier-
nym stresom psychicznym. 

· 

W typie wsi tradycyjnej warunki mieszka
niowe są na ·ogół nie tylko złe, bowiem ponad 
połowę mieszkań stanowią mieszkania 1-2 
izbowe, ale j ednocześnie w tym typie wsi nie-
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wiele czyni się, by stan ten zmienić na lep
sze, czy wydatnie poprawić. Ponadto we wsi 
tradycyjnej mieszkania utrzymywane są często 
w niezbyt sanitarnym stanie i w minimalnym 
tylko stopniu wyposażone są w urządzenia sa
nitarno-higieni:czne. W badanej przez nas wsi 
tradycyjnej tyllko 211/01 ogółu mies.zkań wyposażo
nych jest w łazienkę, natomiast ubikacji do
mowej i wody bieżącej nie posiada ani jedno 
mieszkanie. Tymczasem we wsi zbliżonej do 
nowoczesnej, łazienkę posiada 23'°/e1 ogółu mie
szkań, ubikację domową 1 50/o, a wodę bieżącą 
20ll/ai. Je:szcze wy,ż•szy stopień wyposażenia w 
urządzenia higieniczno-sanitarne posiada wieś 
podmiejska - łazienki w 440/01 ogółu mieszkań, 
ubikacje domowe w takim samym odsetku, a 
woda bieżąca w 63°/o6 ogółu mieszkań. 

We wsi tradycyjnej rówmez oświetlenie 
mieszkań jest naj częściej niewłaściwe. Odnosi 
się to zarówno do oświetlenia dziennego jak i 
nocnego. W ogromnej większości przypadków 
mieszkania wyposażone są w zbyt małe okna, 
przy czym często skonstruowane tak, że nie 
można ich otwierać, co uniemożliwia odpowied
nie wietrzenie mieszkań. Wszystkie mieszkania 
posiadają oświetlenie elektryczne ale najczęś
ciej , zwłaszcza w kuchniach, gdzie wiećzorem 
.spędza się większość czasu, żarówka umocowa
na j est pod samym sufitem, bez j akiejkolwiek 
osłony, co wpływa niekorzystnie nie tylko na 
wzrok, ale i samopoczucie. 

Mieszkańcy �;i białostockiej w s tosunkowo
wysoki,_m stopniu (przeĆiętnie biorąc) uświada
miają sobie potrzeby w zakresie odpowiednie
go wyżywienia i dość powszechnie wyrażaj ą 
przekonanie, że zdrowie- człowieka zależy w 
dużym stopniu od ilości i j akości spożywanych 
artykułów żywnościowych. Natomiast stopień 
uświadomienia potrze by higienicznego żywienia 
jest stosunkowo bardzo niski, wobec czego i 
stan realizacj i tej potrzeby jest bardzo daleki 
od modelu pożądanego, a więc optymalnego. 

Struktura wyżywienia (spożywanych artyku
łów) mieszkańców wsi białostockich w świetle 
dokonanych badań, uzyskanych opmn oraz 
przeprowadzonej obserwacji nie odbiega w spo
sób istotny od struktury wyżywienia mieszkań
ców miast, a w niektórych przypadkach j est 
znacznie lepsza. Mianowicie we wszystkich ba
danych wsiach ma miejsce bardzo wysoka kon
sumpcja pełnowartościowego mleka, wyrobów 
mlecznych i w ogóle nabiału. Natomiast nie
prawidłowa jest, bo zdecydowanie bardzo niska, 
konsumpcj a  warzyw, a zwłaszcza owoców 
nie jada się prawie wcale tzw. 'Surówek z wa
rzyw i owoców. Jarzyny spożywa się w po
staci gotowanej lub kiszonej i to w stosunko
wo małych ilościach. Niewłaściwie prowadzo
na j est także g:ospodarka mięsem i wyrobami 
mięsnymi, co spowodowane jest brakiem odpo
wiednich chłodni, czy lodówek. 

Nieprawi:dłowości w dziedzinie właściwego, 
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higienicznego żywienia na wsi białostockiej wy
nikają przede wszystkim z nieregularności spo
żywania posiłków, z braku unormowanej czę
stotliwości o dżywiania się. Stan ten powodo
wany j est głównie tradycyjnym rytmem pracy 
na wsi, określonymi nawykami i przyzwycza
jeniami. Rytm odżywiania się jest szczególnie 
silnie zakłócony w okresach intensywnej pracy 
na roli (żniwa, sianokosy, wykopki) a więc 
właśnie wtedy, ki'edy winien być naj bardziej 
prawiidłowy, ze względu na wielki wysiłek fi
zyczny. 

Ludność wiejska woj ewództwa białostockie
go w pełni uświadamia sobie potrzeby związa
ne z wypoczynkiem po pracy i powszechnie 
je wyraża. Jednak stopień zaspokojenia tych 
potrzeb j est wciąż j eszcze niedostateczny, 
przede wszystkim ze względu na niedoskonałą, 
tradycyjną organizację pracy oraz nikły postęp 
techniczny w procesie produkcji rolnej i ho..:. 
dowlanej . Wielki niedostatek nowoczesnych na
rzędzi rnlniczych i urządzeń technicznych po
woduj e konieczność ogromnego nakładu pracy 
ludzkiej i uniemożliwia radykalne skróeenie 
czasu pracy rolnika, a tym samym wydłuże
nie czasu wolnego, który można przeznaczyć na 
wypoczynek. W dziedzinie potrzeb związanych 
z regeneracją sił fizycznych i psychicznych oraz 
odpowiednim wypoczynkiem po pracy miesz
kańcy wsi białostockiej zdecydowanie preferu
ją bierne formy wypoczynku, co trudne j est 
do podważenia i kwestionowania w związku z 
ciągle j eszcze ciężką, fizyczną pracą, którą 
wykonuj ą. W związku z tym trudno byłoby 
przekonywać rolników, iż na codzień powinni 
np. uprawiać sport, czy wytkonywać inne od
prężające fizycznie czynności. Sama praca w 
gospodarstwie rolnym zawiera dość dużo ruchu 
na świeżym powietrzu i dlatego też nie można 
generalnie negatywnie oceniać faktu prefero
wania przez ludność wiejską biernych form 
wypoczynku, takich, j ak c zytanie prasy i ksią
żek, oglądanie programów telewizyjnych, czy 
spotkań towarzyskich. Dlatego też najbardziej 
istotnym problemem na wsi białostockiej j est 
obecnie nie tyle poszukiwanie odpowiednich 
fo11m odpoczynku po pracy, ile poszukiwanie 
i stosowanie odpowiednich rozwiązań organiza
cyjnych, które dałyby w efekcie więcej wol
nego czasu. Brak urlopów, brak możliwości 
oderwania się na czas dłuższy od pracy w go
spodarstwie, stanowi aktualnie szeroko uświa
domioną i wyrażaną potrzebę, której niezaspo
kof enie umacnia wśród rolników przekonanie 
o niższości pracy w gospodarstwie rolnym,
względem wszystkich innych form pracy i ro
dzajów zatrudnienia. Szansa na to istnieje chy
ba dopiero w warunkach pełnego uspołecznie
nia wsi i rolnidwa. 

Pod względem sieci Gminnych Ośrodków 
Zdrowia i Wiejskich Ośrodków oraz zatrudnio
nego w nich pel'.Sonelu medycznego, w tym spe
cjalistycznego, sytuacj a w Wb·j1ewództwie biało
stoc1kim jest znacznie lepsza niż przeciętnie w 



kraju, j ednak daleka j est od optymalnej, a 
więc przyj ętej w docelowym modelu. Na 49 
gmin w woj ewództwie, w 1 979 r., aż 15  gmin 
pozostawało bez GOZ. Sytuacja pod tym 
względem ulega systematycznej poprawie w 
wyniku powstawania no,wych GOZ oraz zatrud
niania dalszych lekarzy, w tym specjalistów. 
Jednak woj ewódzki program rozwoju ochrony 
zdrowia zakłada, że dopiero w 1990 r. osiąg
nie się :stan w postaci zatrudnienia we wszy
stkich GOZ 3 lekarzy . medycyny i 2 lekarzy 
stomatologów, a w wiejskich ośrodkach zdro
wia 1 lekarza i 1 lekarza stomatologa. 

W ramach planu postępu w dzie dzinie higie
nizacj i  wsi przewiduj e się do 1 990 r. objęcie 
fluorowaniem wody większości u j ęć wodnych 
na wsi j w małych miasteczkach województwa 
oraz kontynuowanie indywidualnej profilak
tyki fluorowej u dzieci i młodzieży. 

Znacznej poprawie ulega również sytuacja 
w dziedzinie pielęgniarstwa śrndowiskowego. W 
programie perspektywicznym założono, że do 
roku 1980 zapewni się po jednej pielęgniarce 

. środowiskowej w każdym GOZ, natomiast do 
1990 r. po dwie pielęgniarki środowiskowe w 
GOZ i po j ednej w WOZ.8 

Wielkim problemem społecznym i zdrowot
nym j est sprawa opieki społecznej i geriatrycz
nej nad starzejącą się ludnością wiejską o ob� 
niżonej sprawności fizycznej i psychicznej. Kie
rownictwo woj ewódzkiej służby zdrowia (jako 
pierwsze w kraju) powołało w latach siedem
dziesiątych we wszystkich GOZ woj ewództwa 

Barbara Smorczewska 

pracowników socjalnych, organizujących kom
pleksową opiekę zdrowotną i socjalną nad ludź
mi w podeszłym wieku oraz kalekami i nie
dołężnymi. Jednak . sprawą właściwej opieki 
zdrowotnej nad ludźmi starymi na wsi j est 
nadal otwarta. lVIimo, iż w latach 1 975�79 
liczba miejsc w domach pomocy społecznej na 
terenie woj ewództwa zwiększyła się o 14-0/11 (z 
725 do 833) 9 nadal występuje poważny ich de
ficyt. Optymistyczne zamierzenie woj ewódzkie
go programu p erspektywicznego, zakładające 
osiągnięcie w 1 990 r. 35 mi,ejsc na 1 0  tys. 
mieszkańców woj ewództwa w d omach opieki 
społecznej, nie ma s zans realizacji  w warun
kach obecnego kryzysu gospodarczego. 
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Osadnictwo wiejskie 
województwa białostockiego 

System ostadnictwa, wykształcony w długim 
okresie historycznym i utrwalony w latach po-' 
wojennych znacznym strumieniem inwestycji, 
opiera się próbom · przekształceń projektowa- · 
nych przez arch\tektów. Wiejskie układy osad
nicze wykazują stosunkowo dużą trwałość i u
legają zmianom w długim okresie czasu. Próby 
świadomej organizacji przestrzennej obszarów 
wiejskich mają w Polsce długą tradycję, sięga
ją wczesnego średniowiecza. Na obecną rzeczy
wistość i - na postulowane przemiany duży 
wpływ mają uwarunkowania historyczne. Osad
nictwo wiejskie ulega przekształceniu pod 
wpływem zmian w technikach produkcji rolnej, 

stanie urbanizacji kraju (strefy wokół dużych 
miast) , industrializacji, stylu życia ludności i 
innych czynników. 

W 1 97_5 r. województwo białostockie zostało 
podzielone na 49 gmin. Każda z nich ma swój 

. wewnętrzny układ i pełni określone funkcje, 
przede wszystkim na rzecz swojego środowiska, 
a także spełnia rolę usługową zarówno w. sto
sunku do gmin sąsiednich, jak i całego regionu. 

Analiza rozwoju gospodarczego i przestrzen
nego województwa białostockiego wykazuj e, iż 
można wydzielić w nim mikroobszary aglo-



meracji białostockiej, Dąbrowy Białostockiej, 
Hajnówki, Moniek, Siemiatycz, Bielska Podlas
kiego, Sokółki. Różnią się one między sobą peł
nioną funkcją, . poziomem zagospodarowania, 
warunkami przyrodniczymi. Na kształtowanie 
się mikroobszarów ma wpływ rozwój byłych 
miast powiatowych, oddziaływujących w dal
szym ciągu, pomimo braku funkcji administra
cyjnych na obszar kilku gmin. Jest to wpływ o 
charakterze gospodarczym i organizatorskim w 
?.:akresie obsługi ludności i rolnictwa. Potwier
dza to fakt, iż powiaty były silnymi ogniwami 
funkcjonalnymi, a wprowadzone zmiany wy
wołały dysharmonię w systemie gospodarczym, 
społecznym, administracyjnym i przestrzennym. 

Wiejska sieć osadnicza województwa białos
tockiego w jego aktualnych granicach jest 
zróżnicowana pod względem struktury własno
ści gruntów, struktury wielkości gospodarstw 
rolnych, poziomu wyposażenia w infrastrukturę, 
poziomu zaspokojenia potrzeb ludności wiej
skiej, jakości zabudowy mieszkaniowej i gospo
darczej. Cechą charakterystyczną jest wysoki 
stopień rozdrobnienia jednostek osadniczych ze 
zdecydowaną przewagą jednostek małych. Pod
stawową modelową wiejską jednostką osadniczą 
jest 'Y17ieś nie przekraczająca 200 mieszkańców, 
takich wsi jest 1428 co stanowi 7fJl/o ogółu miej
scowości. Wśród tej grupy duży udział mają 
miejscowości małe - do 50 mieszkańców, są to 
przeważnie kolonie i małe wsie, jest ich około 
543. Są to w przeważającej mie;ze jednostki 
osadnicze o rozproszonym typie zabudowy. Pod 
względem wyposażenia w usługi dla ludności 
zależne są od jednostek· osadniczych wyższego 
rzędu. Zakłada się, iż w okresie perspektywicz
nym jednostki te będą wykazywały tendencje 
zanikowe. Miejscowości o liczbie mieszkańców 
od 200 do 1 000 jest 452 i stanowią one 23°/&. o
gółu miejscowości. Jednostki te oprócz pełnie
nia funkcji podstawowej - produkcyjnej, peł
nią funkcje usługowe z zakresu usług elemen
tarnych dla ludności zamieszkałej w promieniu 
1 ,5-2,5 km. W przyszłości jednostki te ulegną 
stagnacji. Dużych, zwartych jednostek osadni
czych liczących 1 OOO i więcej mieszkańców w 
strukturze wiejskiej sieci osadniczej wojewódz
twa białostockiego j est 21 ,  co stanowi 2°/o: ogó
łu miejscowosci. Uznaje się je za trwałe ele
menty osadnictwa wiejskiego. Przypuszcza się, 
iż będą wykazywały one tendencje rozwojo
we. Usytuowane w nich być powinny usługi o 

p oszerzonym programie zaspakajania potrzeb 
zarówno ludności j ak i rolnictwa. Jednostki te
go typu będą funkcjonowały w systemie ósad
nictwa wiejskiego niezależnie od tego, czy bę
dą w nich .zlokalizowane terenowe organy ad-
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ministracji państwowej, czy też nie i niezależ
nie od tego czy będą posiadały prawa miejskie. 

Analizując stopień zaspokojenia potrzeb . lud
ności i rolnictwa w poszczególnych gminach 
województwa białostockiego na podstawie miej
scowych planów ogólnych zagospodarowania 
przestrzennego poszczególnych gmin, można 
stwierdzić zróżnicowanie w jego poziomie. Za
spokojenie potrzeb podstawowych w zasadzie 
nie wykazuje dużych dysproporcji między gmi
nami. Zróżnicowanie daje się zaobserwować 
przy analizie ośrodków wyposażonych w usługi 
o rozszerzonym zakresie. Istnieją gminy, które
poza ośrodkiem gminnym, nie posiadają innych 
ośrodków usługowych o poszerzonym progra
mie np. Boćki, DI:ohiczyn, Dziadkowice, Gro
dzisk, Mielnik, Orla. Są to zazwyczaj gminy 
małe, obsługujące jedynie obszar własnej gmi
ny. Z kolei najlepiej wyposażonymi „centrami" 
usługowymi są tzw. regionalne ośrodki rozwoju, 
spełniają one wiodące funkcje w regionie 
(Bielsk Podlaski, Dąbrowa Białostocka, Hajnów
ka, � Łapy, Siemiatycze, Sokółka).

Wsiom, j ako podstawowym modelowym wiej
skim jednostkom osadniczym przypisana jest 
niejako a priori funkcja rolnicza. Obok tej pod
stawowej funkcji wiele opszarów wiejskich peł
ni jeszcze inne funkcje. W wiejskej sieci osad
niczej województwa białostockiego można wy
odrębnić: 

- wsie leśne - jest ich 38, występują one 
głównie na obszarach Puszczy Białowieskiej 
i Knyszyńskiej. 

-- wsie letniskowe, turystyczne około 50, na 
terenach o walorach rekreacyjny<;!h, zabytko
wych (dolina Narwi, Bugu, w przyszłości 
nad zbiornikiem Siemianówka) . 
wsie tzw. sypialne - jest ich 79, są miej
scem zamieszkania ludności zatrudnionej 
poza rolnictwem. 

Wsie te usytuowane są wokół miast, w gmi
nach podmiejskich aglomeracji białostockiej i 
wokół regionalnych ośrodków rozwoju. Są tak
że wsie o innych funkcjach usytuowane · są 
w nich ośrodki naukowo-badawcze, kształcenia 
rolniczego a także wyd o bycia torfu, kruszywa 
- jest ich około 5.

Zmiany w wiejskiej sieci osadniczej woje
wództwa białostockiego przebiegają bardzo 
wolno i nie zmieniają zasadniczo stanu sprzed 
kilkudziesięciu lat. Zmiany w tym zakresie wy
stępują na obszarach objętych radykalnymi 
przeobrażeniami, nie pozostawiającymi możli
wości odwrotu (np. likwidacja wsi w rejonie 



zbiornika wodnego Siemianówka) . Szybkie pro
cesy przemian przestrzennych występują także 
we wsiach, w których istnieją gospodarstwa 
indywidualne i uspołecznione. We wsiach tyc�,
co kilka lat musi być przeprowadzona regulacJa 
pól w celu łączenia rozproszonych działek wła
snościowych, przekazywanych przez indywidu
alnych gospodarzy na rzecz PFZ i przyjmowa
nie ich przez PGR. Proces ten powoduje konie
czność nowych pomiarów i scaleń działek włas
nościowych. Z roku na rok rośnie powierzchnia 
ziemi należącej do PFZ. Z kolei wsie usytuo
wane w sąsiedztwie miast 1:1legają procesom ur
banizacji. Mogą one zachować indywidualne 
formy własności dzięki stosunkowo dobrej sy
tuacji rolników, spowodowanej wyspecjalizowa
ną podmiejską gospodarką warzywniczo-ogrod
niczą oraz zwiększonymi dochodami rolników w 
wyniku dodatkowej pracy w mieście. Natomiast 
przewiduje się, że ulegnie likwidacji dużo ma
łych wsi, zwłaszcza tych, które nie mają roz
budowanej sieci usług. Narastającym zjawis
kiem jest wyludnianie się terenów o najmniej
szej gęstości zaludnienia (obszary te charaktery
zują się zazwyczaj słabymi glebami, rozproszo
ną siecią osadniczą i brakiem usług) . 

Sieć osadnictwa wiejskiego w województwie 

Knut Olof Falk 

Ze wspmnień 

o 

Alf redzie Lityńskim*
. W latach 1 934, 1 936 i 1 937 przebywałem w 

okolicach jeziora wigierskiego. Przyjechałem 
tam na badania toponomastyczne. Zamierzałem 
zbierać i badać nazwy wodne. W owym czasie 
w Szwecji metody badań nazw miejscowych 
były już dobrze rozwinięte. Chciałem je zasto
sować na gruncie polskim, mając na celu na
pisanie pracy doktorskiej. Byłem slawistą, 
uczniem znanego szwedzkiego uczonego, profe
sora Richarda Ekbloma z Uppsali. 

Wybrałem, jako teren swoich badań, obszar 
dawnej gminy Huta, który rozpościerał się na

białostockim, w porównaniu z siecią w kraju, 
jest bardziej rozproszona, słabiej wyposażona w 
urządzenia infrastruktury, mniej zurbanizowa
na, posiada więcej zaniedbań w kształtowaniu 
architektury. 

Usiłowania w zakresie sterowania rozwojem 
wiejskiej sieci osadniczej wynikają w głównej 
mierze z dwóch podstawowych przesłanek. Jed
ną stanowią koncepcje w zakresie form gospo
darki rolnej w kierunku jej przekształcenia w 
gospodarkę wysokotowarową. Druga przesłan
ka to świadome dążenie planistów przestrzen
nych do zapewnienia ludności wiejskiej możli
wości korzystania z różnych usług, zbliżonych 
poziomem do usług zaspokajających codzienne 
potrzeby ludności miejskiej. Przesłanka ta może 
być zrealizowana tylko wtedy, gdy uda się 
skoncentrować ludność wiejską w jednostkach 
osadniczych (wsiach) odpowiednio dużych. Na
leży stwierdzić, iż dotychczasowe formy gospo
darki rolnej w Polsce - nie sprzyjają koncen
tracji usług oraz rozbudowie infrastruktury. 
Trudno jest znaleźć wzorcowy model osadniczy, 
który należałoby wdrażać. Istnieją bowiem róż
ne typy przestrzenne wsi i różne formy ich 
przekształceń, których zbadanie wymaga wielu 
prac analitycznych. 

około jezior wigierskich i huciańskich. Pozna- Knut Olof Falk. 
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łem ten obszar, pływając kajakiem, wędrując 
pieszo lub jeżdżąc na rowerze. Wynikiem moich 
prac badawczych była praca doktorska Wody 
wigierskie hu,dańskie wydana drukiem w 
1 941 r. 

Pogodne letnie dni, szerokie przestrzenie 
wodne, ciemne, srogie, imponujące lasy, szare 
chaty ze słomianymi dachami. Takie pozostały 
w mojej pamięci te niezapomniane dni lat trzy
dziestych. 

Chyba nie przyjechałbym nigdy do Wigier, 
gdyby nie było tam Stacji Hydrobiologicznej . 
Istnienie tego ośrodka naukowego wpłynęło de
cydująco na moje postanowienie poświęcenia 
się hydronimii właśnie tych okolic. Wiedziałem, 
że w Stacji Hydrobiologicznej będę miał punkt 
oparcia podczas swoich pobytów na Suwal
szczyźnie. Kiedy teraz przypominam sobie mo
ie dawne, wigierskie czasy, staje jak żywy w 
mojej pamięci kierownik Stacji Hydrobiologicz
nej, docent Alfred Lityński. Dzięki niemu St�
cja była zawsze instytucją, ;Io której V: r�zi� 
potrzeby mogłem się zwracac. Docent Litynskl 
był moim dobrym opiekune;n i . nierza�ko da
wał mi cenne rady i wskazowki, co miało dla
mnie ogromne znaczenie. Byłem prz_ecież �a 
obczyźnie i żyłem w warunkach, do ktorych me 
byłem przyzwyczajony. Tru�n?ści . miałem je�
nak bardzo mało i teraz dziwię się temu, ze 
moj e pobyty nad Wigrami w trzydziestych la
tach były prawie zupełnie bezproblemowe. 

Pamiętam żywo moje pierwsze spotkanie . w 
1 934 r. z docentem Lityńskim, który przyJą� 
mnie naprawdę serdecznie. Dziś jesz:ze brzrr.i1
w moich uszach jego życzliwe „parne magi
strze".  Podczas tej pierwszej rozmowy mówił 
wiele m.in. o limnologii w Szwecji; znał on
gruntownie prace kilku limnolo.gów . �zwed�
kich. Byłem zdumiony j ego znaJ omoscią naJ
większych j ezior Szwecji - Vanern i yatt�rn.
Często wspominał o znanym szwedzkim lim
nologu Einar' ze N euman'ie, którego znał oso
biście. 

Przypominam sobie, jak pewnego razu po
wiedziałem Lityńskiemu, że przyroda Suwal
szczyzny jest pełna uroku. Docent Lityński od
powiedział żartobliwie: pan magister na pewno 
przyjechał tu, jak na jakąś Laponię. 

Niemal każdego dnia ze Stacji Hydrobiologi
cznej odbierałem pocztę. W tyrri celu przepły
wałem zatokę Zadworze kajakiem, od kładki 
mularza Nowosadki (u którego mieszkałem) do 
przystani Stacji. Czasami zdarzało się, że do
cent Lityński stał na brzegu, kiedy przypływa
łem. Pamiętam jak pewnego wietrznego dnia w 
1 937 r. były wielkie fale na Wigrach. Docent 
Lityński czekał na brzegu i przywitał mnie la
konicznym: „ledwie pan magister dopłynął". 

W okresach, kiedy byłem w domu, w Szwe
cji, prowadziliśmy korespondencję w sprawach 

32 

naukowych, dotyczących Wigier. Przysłał mi 
raz, w okresie przedświątecznym, ładną pocz
tówkę - z foto�afią Stacji Hydrobiologicznej, 
pokrytej śniegiem. 

Posiadam list od docenta Lityńskiego z 1 9  
września 1 938 r. Pisał on m.in.: „Zj azd limnolo
giczny ma tam odbyć się w przyszłym roku. 

.Ponieważ Szwecji nie znam wcale, bardzo 
c.hciałbym wziąć udział w tym kongresie. Moż
liwe jednak, że wypadnie mi zrezygnować z 
podróży, ale napewno przyjedzie w takim razie 
p. Koźmiński i kilku · innych limnologów naszej 
młodszej generacji." 

Zjazd ten odbył się według programu a za
kończył się parę tygodni przed wybuchem nie
miecko-polskiej wojny.2 

Z Polski przyjechało 4 uczestników, m.i.n.
wielki znawca wód Poj ezierza Suwalskiego pro
fesor Marian Stangenberg. Z nieznanego mi po
wodu docent Lityński nie mógł osobiście przy
j echać do Szwecji. O d_egrał jednak, chociaż za
ocznie, wybitną rolę podczas obrad Kongresu. 
Powołano go w skład Komitetu, który zajmo
wał się przydzielariiem medalu pamiątkowego 
„De limnologia optime merita" im. Einara Nau
manna. Decyzję o zasadach przyznawania tego 
medalu powzięto na tym właśnie Kongresie. Do 
komitetu wybrano sześciu wybitnych limnolo
gów.3 

„Lund, am 4 August 1 939.  
Der Internationale Ausschuss hat in seiner Sit
zung vom 4. August 1 939 den Ausschuss fiir 
die Verleihung der Einar-Naumann-Gedacht
nismedaille in folgender Zusammensetzung ge
wahlt: Prof. Dr Thienemann, Prof. Dr Lenz, 
Dr Alm, Prof. Dr Lityński, Prof. Dr Poliman-
ti, Dr Huber-Pestalozzi". 

· 

Nadeszła wojenna zawierucha. Na Suwal
szczyźnie zapanowała bkrutna okupacj a. W tym 
okresie miałem parę razy kontakt z docentem 
Lityńskim. Pisał do mnie ze wsi Cimochowizna 
nad Wigrami. Przeniósł się on tam ze zniszczo
nej Stacji Hydrobiologicznej . Przebijało w tych 
listach przygnębienie i trudno było j e  skoja
rzyć z sylwetką, tego, dawniej pełnego życia 
człowieka. Pisał bardzo krótlto. W jednym liś
cie pisał: że dzięki uprzejmości niemieckich 
profesorów mógł czytać naukowe książki pod
czas swego pobytu w Cimochowiźnie. Napraw:
dę nadzwyczajny przywilej dla wielkiego uczo
nego. „ !  Ucieszyłem się z tego znaku życia, któ
ry dotarł do mnie. 

Ostatni list, który otrzymałem od docenta z 
Cimochowizny nosi datę 1 3  kwietnia 1 942 r.,  cy
tuję w całości: Spieszę odpisać na pytania Pa
na w miarę możności. Dęby pojedyńcze spoty
kałem dosyć często, rozsiane wśród lasu igla
stego w różnych punktach nad jeziorem Wigry. 
Czy zachowały się one jeszcze w części, zwanej 
niegdyś „Dąbrowo", nie umiem tego powie-



dzieć, gdyż nie wiem dokładnie, gdzie ta część 
się znajdowała. W każdym razie na „Wysokim 
Węgle" widywałem, pamiętam dobrze, spore 
młode dąbczaki, wyrosłe z pewnością z żołędzi, 
spadłych ze starych drzew, które za dawnych 
lat musiały tutaj się znajdować. To jest wszy
stko, co mogę w tej sprawie powiedzieć. 

Miasto Lund, gdzie Pan Docent rozpoczyna,
jak pisze, karierę uniwersytecką, rozsławił swo
jego czasu szeroko po świecie Einar Naumann, 
który od 1 920 r. najpierw jako docent, potem 
jako profesor i kierownik Limnologiska insti
tution�n, był tam bardzo czynny. Po jego 
śmierci ustanowiony został międzynarodowy 
medal naukowy jego imienia, a na ostatnim 
kongresie limnologów w Szwecji wybrano mnie 
(zaocznie) nawet do komitetu, udzielającego te
go medalu. Obecnie są to sprawy oczywiście 
mało aktualne. W każdym razie życzę Szanow
nemu Panu równego Naumann'owi powodzenia 
na polu nauki i łączę wyrazy prawdziwego po
ważania rów'nież w imieniu żony. 

Na wygnaniu we wsi Cimochowizna, pozba
wiony możliwości pracy naukowej i zupełnie 
odcięty od świata, docent Lityński zapewne 
często przypominał . sobie szczęśliwe dni, kiedy 
mógł swobodnie poświęcać się swoim bada
niom. Wybranie docei:ita Lityńskiego do wyżej 
wspomnianego komitetu było jego ostatnim 
sukcesem w świecie naukowym. Ze wzrusze
niem czytamy jego lakoniczne słowa o tym 
wielkim zaszczycie, który go spotkał zaocznie. 
Nie miał on j uż nigdy sposobności osobistego 
pełnienia funkcji członka tego komitetu. 

Ci, którzy znali docenta Lityńskiego, pamię
tają dobrze jego smutne losy pod sam koniec 
wojny. 

Docent Lityński żyje w naszej pamięci jako 
nadzwyczaj uczciwy i dobry człowiek, jako 
wielki uczony i wielki patriota polski. 

W dniach 4-5 października 1 975 r. odbyło
się w Augustowie sympozjum w sprawie utwo
rzenia Parku Narodowego Wigry. Wiele mówio
no o docencie Lityńskim, o j ego - osobowości i 
zasługach naukowych. 5 października zorgani
zowano wycieczkę statkiem przez jezioro Wi
gry do Stacji Hydrobiologicznej. Po 40 latach 
byłem znowu w tym domu. Przypomniałem so
bie niejeden szczegół z tamtych lat. W moich 
wspomnieniach pojawiła się jednak przede 
wszystkim postać docenta Alfreda Lityńskiego. 

Przypisy 

1 K. O. Fa<lk, Wody wigierskie i huciańskie. S1u

d:ium toponomastyczne, t. I Uppsala 194,1, t. II Lund
-Mraiłmo 1941.

2 „Verha:ndlungen der · I:riternati<onalen Vereinigung 
f or theoretische und a1ngewandte L•imnologie auf der 
neunten Miitgliederversammlung in Schwe_den voim 
4. ibis 16. August 1939. - Im Auftrage der Vereini
gung herausgegeben von Prof. Dr Fr. Lenz General
sekretar der Vereinigung, Stuttgart 1 940". 

Verhandlungen (wydrukowane w roku 1 940) wsta
ły widocznie zredagowane w różnych etapach i okre
sach. Na s. 36 występują „P·olen" pod rubyrką „Durch 
Teilnenmer vertretene Staaten". W „Mitgliederverzei
chnis nach Staaten geordnet" międzynarodowego zwią
zku limnologów, nazwisk·o docenta L'ityńskiego jest 
podane pod rubryką „Deuts·ches Reich", s.  375". Do 
kategorii „Ausserordentliche Mitglieder" należy m.in. 
„Hydrnbiologische Station am W'igrys·ee" położ·one w 
Deutsches Reich, s. 371.  Nazwi.ska pozostały·ch po·l
skich limno1ogów są przytoczooe pod ruibryką „Ge-
neral-Gouvernement. Polen", s .  377. 

-

Nazw.iska pra•cownika Stacji Hydrnbfo1ogicznej w 
W:igrach dr Z. K,oźmińskiego, jest opatrzone krzyżem 
s.  376 (zginął na wojnie). 

* Referat wygłos,z,ony na symp::i1zjU1m „Jezioro Wigry 
ko,lebką hydrnbtologii polskiej", które odby1o się 4-5 
października 1975 r. w Augustowie-Borkach i Sta
rym F·olwarku. 

KNUT OLOF FALK 

Ur. w 1 906 r. w Sz;wedi. W 1924 r. uzyiskał świa
dedwo do.j:rzałośd i rozp.oczął ,studia na Uniwersyte
cie w Upp'Sali Począ't�owo poświęcił się neofiloJogii, 
a następlllie zainteresował się języikami 1słowiańskimi 
i bałty.ckimi i ·rozpoczął kh s�udiowanie pod kie
rowni1otwem znaneg·o sla1wi1sty szwedZikie.go piro1f. Ri
charda Efobloma. 

W latach 1931-1939 r. przebywał w Po[s·c·e i na 
Litwi·e, jako 1eiktor języka SZ!Wedikieg·o na Uniwersy
tecie w Kown,ie i Uniwe.rsytecie Jaigie1lońskim. Pro
wa;dził też prace badawcze na Suwa1lsZiczyźnie. 

W 1 941 r. DtTZyimał promocję na doktora filozofii 
na podstawie rozp-rawy pt. „Wody wigierskie i hucfoń
skie. Studium toponomastyczne" i w ·tym roiku 1rozpo
cząl pracę na Unirweirsy1teciie w Uppsalli. a ·od 1 942 r. 
z:viązał się z Uniwersytetem w Lundzie; j a1ko kierow
mk katedry języków słowiańskkh. W 1 945 r. otrzy
mał nominację na pnxfesora zwyczajnego. Od 1959 r. 
datują się stałe już związki profesora z Suwalszczyz
·ną. W·cbodzi w 1skład Kompleksowej Eks:pedy.cj i  Jać
wieskiej. Współpracuje z „Rocznikiem Bialostockim" 
i pismem „Acta Baltico-Slavica". 

W J1ata1ch 70--'tyich kilka1krotnie przebywał na Suwal
SZiczyźn1e prowadząc badania terenowe. Był współini
cjatorem rwymiany stypendystów między BTN a In
stytutem Slawistyki Uniwe1r.sytetu w Lund. Wymia
na ta bowała do 1 981 r. 

Bardziej szczegółowe info1rmacje o P1rofesorze za
waDte ·są w ar·tylkule :pt. Knui 010\f Fa�k i je-go zasłu
gi dla kuiltury 1sło1wiań;skiej („Rocznik Białostocki", t. 
II, Hl6 1 ,  s. 9-1 6). 1któ.rego au;torem jest prawdopo
dobnie dit' Jerzy Antoni•ewicz. 

BIBLIOGRAFIA PRAC K. O. FALKA 
OPUBLIKOWANYCH W POLSCE 

Kilka uwag w sprawie osadnictwa południowych 
puszcz po jaćwieskich od XV do XVIII w., w: „Rocznik 
Białostocki", 't. I, 1961,  s. 31 1-3 1 6 .
Ze studiów nad slawizacją litewskich nazw miejsco
wych i osobowych, w: „Scando-Slavica", t. IX, 1 963, 
s.  87-103, 

Ze studiów nad n�zwami wód sUJwalskich: Postawel 
-Postawelek, w: Studia j�zykoznawcze poświęcon-e 
profesorowi doktor.owi Stanisławowi Ro·spondowi, 
Wroc:Ław 1966, s. 359-370, 

Ze studiów nad hydronimią suwalską: Gnilik-Keliq, 
w: „Acta Baltico-Slavica", t. III, 1 966, s. 69-75; 
Wracarmy tu kaźdego r·oku, w: „Kmvtrasty", 1 970, nr 3, 
„Goła Zośka" (Etymologia nazw wodnych Suwalsz
czyzny), w: „Kierunki", 1 973, nT 16,

Ocalić Szurpiły, w: „Wrocławski Tygodnik Katolic
ki", 1 9 74, nr 7, 

Regestr spisanie jezior. „ roku 1 569, „A cta Baltico-Sla
vica", 1 976, t. X, s. 89-179, 
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Ze studiów nad 1W.ZWami jeziior, „Acta Ba!tico-Slavi
ca", t. X, 1 976, s. 181-217, 

X), „Acta Baltico-Slavica", t. X, 1 976, s. 181-2 1 7, 
Poprawki i uzupelnienie (do regestu i rozprawy w t. 
X), „Acta Baltrico-Slavka", t. XI, 1 977, s. 390--393, 
Z przeszłości i teraźniejszości jezior wigierskich, w: 
Jezioro Wigry. KJOlebka hydrobiologii polskiej, War
sza 1 979, .s. 25-91,

Sprawozdanie z pracy grupy suwalskiej Szwedzkiej 
Ekspedycji Jaćwieskiej w 1977 r., w: Biuletyn Infor-

Henryk Ma jeck i 

macyjny BTN, Białystok 1979, s. 25-27, 
Kilka uwag o metodyce badań toponomastycznych, 
„ Rocznik Biatostocld", t. XIV, 1981, s. 297-304. 

ALFRED fITY'fiJSKI (1880-1945), hydrobiolog, <lo
cent Uniwersytetu Warszawskiego, organizator i kie
rownik istniejącej w latach 1 920-1939 Stacji Hydrobio
logicznej w Wigrach, badacz jezi't)ra Wigry. Bardziej 
s zczegółowe daine o docencie znajdują się w artyku[e 
P. Bar·owskiego: DQc. Alfred Lityński i jego osobo
wość, w: Jezioro Wigry. Kolebka hydrobiologii pol-
skiej. Wa11sza1wa 1 979, ss. 7-12. 

· 

Archiwum Państwowe w Białymstoku 
Archiwa Państwowe stanowią wyodrębnioną 

grupę w sektorze nauki polskiej . Ich działal
ność polega na gromadzeniu, ewidencji, prze
chowywaniu, opracowaniu, zabezpieczaniu i u
dostępnianiu posiadanych źródeł ·do badań 
naukowych. Głównymi użytkownikami źródeł 
archiwalnych są pracownicy naukowi i nauko
wo-dydaktyczni, magistranci, badacze regionu, 
pracownicy muzeów, konserwatorzy zabytków, 
publicyści. Ze względu na niedużą lkzbę użyt
kowników działalność archiwów państwowych 
jest stosunkowo mało znana. Jednakże działal
ność ta o dgrywa bardzo ważną, nie zawsze do
cenianą rolę w rozwoju badań naukowych, 
przede wszystkim historycznych. 

Archiwum Państwowe w Białymstoku jest
jedną z takich r;lacówek. �ale�y ono do rzędu 
młodych archiwow w skah kraJU, �wstało do ... 
piero w 1953 r., i zostało zorgamzowane od 
podstaw. 

· 

W okresie międzywojennym (1918-1939) na 
terenie województwa białostockiego w j ego 
ówczesnych granicach istniały 3 archiwa pań
stwowe: w Grodnie, Łomży i Suwałkach. Jed
nakże 

·
dwa z nich nie dotrwały do końca tego 

okresu. Archiwum w Łomży uległo likwłda
cji w 1 930 r., a jego zasób 

.
wzbo&�dł zbiory 

Archiwum Akt Dawnych. W1ększosc tych akt 
została zniszczona podczas ostatniej wojny. 
Wcześniej jesŻcze, bo w 1 927 r. uległa likwida
cji placówka w Suwałkach, której zasób został
przekazany do Archiwum Państwowego y;
Grodnie. Po wojnie archiwum to znalazło się
poza granicami państw� pols�ie&o ·  Tak �ęc 
po wyzwoleniu na tereme �?J ewo�ztwa biał�
stockiego w j ego . nowych J UZ gramcach adm1� 
nistracyjnych, brak było instytucji pańf3two� 
wej , która zajmowałaby się gromad�er:1e� i 

opracowaniem źródeł archiwa
_
lr:ych. �1e 

.
istma

ła też potrzeba powołania tak1eJ placowk1, bra�
było bowiem archiwaliów, a p,Qnadto lokalu l 

wykwalifikowanej kadry. 
!Potrzeba powołania w Białymstoku archiwum 

państwowego wynikła z nowych zadań, j akie 
poj awiły · się w związku z wprowadzeniem w 
życie dekretu Rady Państwa z 29  marca 1951 r. 

o archiwach państwowych. Dekret wprowadzał
nowe pojęcie - państwowego zasobu archiwa!-
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nego. Pod poj ęciem tym rozumiano dwie grupy 
akt: a) będące d\ltąd własnością archiwów pań
stwowych, b) narastający zasób aktowy insty
tucji i zakładów sektora społecznego. To ostat
nie pojęcie obejmowało materiały aktowe na 
bieżąco wytwarzane przez wymienione wyżej 
instytucje. Archiwa Państwowe zostały zo: 
bowiązane do sprawowania nadzoru nad kształ
towaniem się powierzonego im zasobu, jego za
bezpieczeniem, opracowaniem i udostępnianiem. 
Powstała więc potrzeba reorganizacji dotych
czasowej sieci placówek archiwalnych w celu 
dostosowania ich do wykdnywania nowych za
dań oraz dostosowania ich kompetencji teryto
rialnych do ówczesnego podziału administracyj
nego kraju. 

Realizacja tego zadania na terenie woje
wództwa białostockiego była trudna. Ciągnęła 
się też prawie 2 lata. Brak było bowiem od
powiedniego lokalu. Naczelny Dyre�tor Archi
wów Państwowych funkcję organizatora nowej 
placówki powierzył dr Stefanowi Sobańcowi. 
Prowizoryczne pomieszczenia umożliwiaj ące 
prowadzenie ograniczonej działalności zdobyła 
ta placówka dopiero w kwietniu 1 953 r. 

W latach 1952-1 955 na terenie wojewódz
twa białostockiego powstały powiatowe archiwa 
.państwowe w Łomży, Ełku i Suwałkach. Nie 
były o ne samodzielnymi placówkami, a stano
wiły oddziały terenowe Woj ewódzkiego Archi
wum Państwowego w Białymstoku. Wbrew 
nazwie obejmowały swoim zasięgiem po kilka 
s ąsiednich powiatów. 

Zasób Archiwum Państwowego w Białym
stoku zaczął się kształtować już o d  momen
tu j ego powstania. W pierwszym rzędzie 
przyjęto ocalałe resztki akt wytworzonych 
na obszarze powiatów: Ełk, Olecko i Gołdap, 
które po wyzwoleniu weszły w skład woje
wództwa. Następnie zostały przejęte akta me
trykalne gmin wyznania mojżeszowego i aug
;Sburskiego, część ksiąg notarialnych, akta Dy
rekcji Lasów Państwowych w Białowieży z o
kresu międzywojennego, akta z likwidowanych 
w międzyczasie instytucji Państwowego Urzę
du Repatriacyjnego oraz Powiszechnej Organi
zacji „Służba Polsce". 



Skromne to były początki. Aż do 1965 r. Wo
j ewódzkie Archiwum Państwowe liczyło za
ledwie 3 pracowników merytorycznych (łącznie 
z dyrektorem), arehiwa terenowe zatrudniały 
.zaś po jednym pracowniku merytorycznym. 
Magazyny w Białymstoku i;nogły pomieścić za
ledwie kilkadziesiąt metrów bieżących akt. 

15 kwietnia 1960 r. Archiwum Państwowe w 
Białymstoku przeniosło się do zabytkowego bu
,dynku przy Rynku Kościuszki 4, który zajmu
je do dziś. Powstały możliwości powiększania 
zasobu archiwalnego, a także bardziej korzyst
ne warunki do dalszego przechowywania akt 
i ich konserwacji oraz udostępniania ich bada
czom. Zorganizowano pracownię naukową (no
,si ona obecnie imię Jana Glinki, znanego ba-
1dacza dziej ów Podlasia), a z czasem powstały 
pracownie: reprograficzna, introligatorsko-kon
serwacyjna, dokumentacji audiowizualnej , a 
także biblioteka. 

Systematycznie rósł również zasób archiwal
ny. W latach 1963-1964 Archiwum otrzymało 
drogą rewindykacji z ZSRR znaczną ilość akt 
różnych instytucji z XIX wieku. W latach 
1968-1971 przejęto z Archiwum Głównego 
Akt Dawnych w Warszawie akta' urzędów ad
ministracji państwowej z terenu byłych guber
ni łomżyńskiej i suwalskiej z lat 1867-1917, 
.a także akta Kamery Wojennej i Domen w 
Białymstoku - organu administracji pruskiej 
z lat 1795-1807. Zasób archiwum wzrastał tak
że drogą systematycznego przejmowania akt 
poszczególnych instytucji. 

Ze zbiorów Archiwum 

Aktualnie zasób Archiwum Państwowego w 
Białymstoku liczy ponad 100 tys. jednostek ar·
chiwalnych, co stanowi ponad 1 km akt rozło
żonych grzbietami w linii prostej . Nie jest to 
wiele w porównaniu z innymi archiwami, jed
nak są to cenne materiały do dziejów regionu. 

Zasób ten posiada pewne cechy charaktery
styczne. Większość zgromadzonych akt pocho
dzi z okresu zaborów oraz Polski Ludowej. Nie
wiele zaś z okresu przedrozbiorowego, niemal 
w ogóle nie ma z okresu obu wojen świato
wych, natomiast akta z okresu międzywojen
nego zachowały się fragmentarycznie. 

Spośród materiałów z okresu zaborów na 
szczególną uwagę zasługują akta Kamery Wo
jennej i Domen w Białymstoku z lat 1795-
1807, Starszego Notariusza Sądu Okręgowego 
w Grodnie z 1at 1883-1914 oraz urzędów ad
ministracji państwowej guberni łomżyńskiej z 
lat 1867-1914. 

Liczący ponad 3,7 tys. jednostek archiwal
nych (75 m) zespół akt Kamery Wojennej i 
_Domen stanowi główne źródło do badań 
dziejów regionu białostockiego po III roz
biorze Polski, a także wcześniejszego okre
su, gdyż znajdują się w nich w formie od
pisów dokumenty z okresu staropolskiego. Od 
wielu lat prowadzone są prace nad rej estra
cją tych dokumentów. Zespół ten j uż aktual
nie jest szeroko wykorzystywany do badań nau
kowych. 

Wymieniony wyżej zespół akt Starszego No
tariusza Sądu Okręgowego w Grodnie liczący 
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Ze zbiorów Archiwum. 

1blisko 16 tys. j .a., dotyczący powiatów: biało
�tockiego, sokólskiego i bielsko-podlaskiego w 
ich ówczesnych granicach administracyjnych. 
Stanowią one źródło do badań nad historią gos
podarczą i społeczną regionu w tym okresie. 
W chwili obecnej trwają prace nad sporządza
niem indeksów do . tego zespołu. 

Ponad 50 proc. rozmiaru zasobu zajmują ak
ta okresu PRL. Przeważają akta admin.istracji 
państwowej, występują również akta zakładów 
przemysłowych, banków, organizacji społecz
nych, spółdzielni. Większość z nich jest opra
cowana i posiada inwentarze ksiązkowe. Wiele
kroć były one wykorzystywane jako źródło do 
prac magisterskich, doktorskich, habilitacyj
nych oraz różnego rodzaju publikacji. Archi
wum posiada również zbiory mikrofilmów: 
a) tzw. zbiór Kapicy (kapicjana) zawierający

odpisy z akt sądowych- grodzkich i ziem
skich, podlaskich oraz wschodnio-mazowiec
kich z lat 1510-1804. (Odpisy te znajdują 
się w Archiwum Akt Dawnych w War
szawie), , 

b) Teki Glinki (notatki znanego badacza dzie
jów regionu Jana Glinki ze źródeł, któ
rych większość . .  nie przetrwała okresu os
tatniej wojny), 

c) księgi metrykalne poszczególnych parafii
diecezji łomżyńskiej .  Pracownia Dokumen
tacji Audio-Wizualnej posiada zbiory iko
nograficzne, a także taśmy nagrań miejsco
wej . rozgło.IDi „Polskiego Radia". 

,zasób Archiwum był wykorzystywany przez 
badaczy niemal od momentu jego powstania. 
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Pierwszy wpis w księdze użytkowników do
konany został 8 lutego 1955 r., chociaż i przed 
tą datą akta były wykorzystywane. W oparciu 
o zbiory Archiwum powstało kilkanaście prac
doktorskich i habilitacyjnych, kilkaset magis
terskich, głównie z historii, ale również z pra
wa, filologii, socjologii i innych dyscyplin. Po
wstało również wiele publikacji w postaci od
rębnych pozycji wydawniczych, artykułów w 
pracach zbiorowych oraz w prasie codziennej. 
Ponadto zbiory wykorzystywane były przez 
dziennikarzy, pracowników muzeów oraz biura 
dokumentacji zabytków. 

Pracownicy Archiwum biorą aktywny udział 
w życiu naukowym regionu. Są autorami wie
lu referatów oraz artykułów w pracach zbio
rowych dotyczących regibnu. 

W 1980 r. Archiwum Państwowe zorgnizo
wało konferencję naukową poświęconą 25-le
ciu Pracowni Naukowej. W trakcie konferen
cji referaty wygłosili: dr Henryk Majecki pt. 
Zasób Archiwum Państwowego w Białymstoku 
i jego wykorzystanie w latach 1 955-1980, 
dr Teresa Zielińska, Jan Glinka i jego spuściz
na aktowa oraz mgr Antoni Oleksicki - Te

. ki Glinki jako źródło badań przeszłości regionu 
białostockiego. 

W latach 1981-1982 Archiwum Państwowe 
w Białymstoku wespół z Instytutem Historii 
UW Filii w Białymstoku oraz Białostockim To
warzystwem Naukowym zorganizowało sympo
zja poświęcone przemianom społeczno-gospo
darczym wsi oraz miast północno-wschodniej 



Polski. W trakcie sympozjów pracownicy Ar
chiwum Państwowego przedstawili informacje 
o źródłach archiwalnych dotyczących tej pro
blematyki. 

W 1983 r. z okazji 30-lecia instytucji odbyła 
się konferencja naukowa, poświęcona źródłom 
do dziejów północnego Podlasia okresu przed
rozbiorowego. Współorganizatorem konferencji 
był Instytut Historii UW Filii w Białymstoku. 
Pracownicy Archiwum przedstawili wówczas 3 
referaty dotyczące źródeł znajdujących się w 
Archiwum Państwowym w Białymstoku. 

Ze zbiorów Archiwum. 

· :�(: . . 
. ·.·:·: ::·: 

Wykaz---publikacji pracowników Archiwum 
Państwowego w Białymstoku dotyczących źró
deł archiwalnych do dziejów regionu przedsta
wiam w załączonym aneksie. Obejmuje on je
dynie publikacje zamieszczone w wydawnic
twach o charakterze naukowym, ponadto wiele 
prac pozostało w maszynopisach. Pracownicy 
Archiwum Państwowego w Białymstoku opu
blikowali również wiele prac dotyczących his
torii regionu. Nieliczna kilkuosobowa kadra me- /' 

rytorycznych pracown�ków Archiwum wnosi
· 

znaczący wkład ·w rozwój badań nad historią 
regionu. 

<!'�- -- "-�,,,.��� - J�ł!!�. ::.. 

:::' . : :� 
·'·:··:·:·:::. ·. ··;::: . · .;-·::·.·: · 
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Aneks 

Wykaz publikacji pracowników Archiwum Państwo
wego w Białymstoku dotyczących źródeł archiwal
nych do dziejów regionu. 
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vica'', Suplement do tomu 7, Warszawa 1971, s. 
77-85, 

3. źródła archiwalne do dziejów miasta Białegostoku
w latach 1795-1915 (1918), w: „Rocznik Białostoc
ki'', 1972, t. XI, s. 3 1 7-339,

4. źródła do dziejów wsi okresu pouwłaszczeniowego 
w zasobie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Białymstoku, w: Wieś i rolnictwo. ziem północ
no-wschodniej Polski w II połowie XIX i począt
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szawski, Fdlia w Białymstoku, s. 203-219.
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spod okupacj.i hitlerowskiej, w: „Rocznik Biało
stocki", 1970, t. IX, s. 371-382, 

2. Materiały źródłowe, stan i perspektywy badań nad

dziejami Białostocczyzny okresu PRL, w: „Acta 
Balt.ico-Slavica", Suplement do tomu 7, Warsza
wa 1 971, s. 63-76, 

3. Materiały źródłowe do dziejów organizacji mło 
dzieżowych okresu PRL w Wojewódzkim A'rchi
wum Paiistwowym w Białymstoku, w: Materiały 
konferencji naukowej pt. „Ruch mbodzieżowy w 
praktyczno-społecznym rozwoju Białostocczyzny", 
Białystok 1978, (materiały powielone) . 

4. Materiały źródłowe do dziejów białostockiego w-0-
jewództwa w latach 1918-1939 w: „Rocznik Bia
łostocki", 1981, t. XV, s.  169-191.

ALINA SZTACHELSKA 
1. Trzy księgi miejskie białostockie, w :  „Arche.ion'', 

1968, t.L. s. 121-142,
2. Materiały archiwalne do dziejów miasta Białego

stoku w XVII-XVIII w. (do 1795 r.), w: „Rocz
nik Biaaostocki", 1972, t. XI, s. 305-3 1 7, 

3. Materiały źródłowe do dziejów oświaty w woje
wództwie białostockim w latach 1944-1950 w ar
chiwach Białostocczyzny, w: „Zeszyty Naukowo-· 
-Dydaktyczne Filii UW w Białymstoku, 1975, t. IV, 
z. 10, s. 227-244. 

JERZY SZUMSKI 
Akta Starszego Notariusza Grodzieńskiego Sądu Okrę
gowego z lat 1883-1914, jako źródło do badań nad 
dziejami miast obwo.du biało;;tockiego, w: Miasta pół
nocno-wschodniej Polski (materiały z sympozjum), 
Białystok 1982, UW, FHia .w Białymstoku, s. 143-153.  

Recenzje 
FESTINATIO IUDICIORUM NOVERCA 

z wielką uwagą przeczytał•em recenzję Włodzi
mierza J1a:r11UolLka doityczą,cą naip�saneigo rp.rzeze mnie 
przeiwodnika zatytułQIWaineg.o Tykocin. Nie z.ajmując 
sJę chwH01wo >klwesrtii:ami sZiczoegółowymi warito zasta
nowić się nad irr:Ltencja:mi jakimi ki•eiruje się recenzent. 
Nde jes;t to ob01jętne przy ocenie •recenzowanego opra
cowania rslwro domaga się on - jak wymdlk.a z treści 
za1rzutów - aiby skromny p:rzewodniik twrysityiczmy 
stał ,się w istocie m01I1ografią hiistoryc•zną. Ponieważ 
dotychczas jej bralk 1więc jego ooam/iem auitO[" prze
wodnika ipo'Wlinien tramie vozistrzyrgnąć sporne pro
blemy w .tym taik!że, kitóry ze z.nakommych histoiryków 
pirszących między i!l1illymi o Tyikodnie zarów!l1'o obec
nie, ja'k li przed wielu Qalty, ma if'aJcję. Ale ii to jesz
cze nie wysita:rcza a1by zyskać wiarygodność u recen
zenta . •  zawarnwał ·on baw.iem sobie OS1tatec=ą w tej 
materii ocenę. 

Recenzent :lojalnie przyznał, iż od ukazania się 
książecillki mimęło lkiilika lat. A od napisaniia? Jak s.ię
gam pamięcią rozipoczął się irok ósmy. Mo\Że się jed
nak trr-ochę my!lę. W dągu minti1onych Qat w 'l'Ozwoju 
baidań historycznych . w naszym reg1o\Ilie do'kon•ał stlę 
wdielki pos·tęrp. O całe siedem pracorwiitych �at recen
zent wyprzedził więc swym zasobem wiedzy autora. 

Wig doibrych obyczajów lkaooą pU!bliikaicję nałe1ży oce
nić posłfl!lgują,c się krylteriami obo1wiąziują,cymi 1w cza
sde jej ;powstania. Alle olkazuje 'Się, że .zgvomdć pirze
wodnik :turystyczny molbna i po ik,iilrku '18.Jtach od jego 
llllkazania się. Recenzent autocyttwty1w1nie stwierdza, iż 
głóW!l1ym motywem skła.nia:ją,cym go do podjęaia s i ę  
·oceny 1ksią.żeczki jest fakt, że był1a ona rt;y�:ko· .raz re
·cenzowana. 

Ty[l1Czasem w ·rzeczywisit.ości dwie recenzje na rzecz 
wydaW!l1ict.wa zaperwni[i pracOIWilicy instyitucjd nauko
wy·ch, czitery ukazały :się na łamaich gazert ri czas•apism, 
w tym jedna ·- najbaridziej wyiczerpują<ca - zJOsrta
ła opubLikoiw,ana w tygodniku ulmzującym się w ję
zylru olbcym. Wszy1sitklie •oceny !były pozyttywne. 

Recenzent zuipełnie słusznie posrtuH<uje potrzebę wy-
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dania mo111:og-ra·fai nauilmwed o Tyikocinie. Wytlmmysty
wali'by ją ci, którzy na temart dziejów Ty:Jmcina zech
cield;by w przys·złości mówić, hi:b p1isać. 

Obecmy, niezbyrt korzyrs:tny, stan rzeczy ZlTil!lLSZa do 
poszukiwania infmmacji u różinyiah aUJto,rórw ba:roziej, 
łub mniej 1wiary,g;odnych. Recenze!11t temu nie zaprze
cza, ale w każdym wypadku za vozbieŻ!l1ości pom!iędzy 
jego poglądaimi, a wybitnych nieraz histmyików, cy
towanych w prZiewodmi�u, winiein jest au1oir tegoż. 
Na dobirą zaś sprawę w opracowaniu 1k!raj•o•z1Irnwczym 
nie musi być ta1k w1iełe his·torii, a .zamiast dat szcze
gółowych może !być podany wiek, czyli różnic•a niekie
dy do 99 lat nie odgrywałaby •większej roli. 

Ale autor chciał być dokładny i tę ,1przyiwarę" re
cenzent 1mu z pełnyim zaang:a:ilowarniem wypomina. Nie 
·Chce :te.ż paimiętać, iż s�a[a tr·udności przy p-rezento
'Waniu dziejów wie1u miejscowoocri, nie po1siadających 
.monografii, jest znaczna. Trzeba bowi'em pisać ilub 
mówić poczynając od 1p:rzyrsŁ01Wiorwej „epoki kamieniia 
łupanego" do cza•sów orbecnych. A do1tyichC'Zias opraco
wania dziejów poszczególnych miast, lub wsi w na
szym regiotllie można poiLiczyć dosłownie na pakach. 

Porwrncają1c jednak do Ty,kocirna wydaje mi :się, że 
obecne kontrowersje między reoenzentem 'a mną, są 
być nmże wyn�kiem niepowodzenia podjętej przeze 
mnie przed laity próby uz:godrnien.ia stanowd,slk. W trak
cie pisania .zwróciłem się do niego - ja:ko do spe·ćja
listy .z prośbą o iwskazanie •interes•ujących marteirtiałów 
i ,krytyczne UJWagi. Podcza•s ;umówionego spot1mnia w 
WojewódZlkim Archriwum Pańsrtwowym iP· Jamnoliik: nie 
dał się spJ'owoik:ować do szecr"szej <wymliany zidań, c10 
być może zaorwocowalo 01bszernymi ramami je�o obec
nej wy{Powiedzi. 

Nioe mam zwyczaju rprzedwstaiw,i.ać się zarzUJt'om 
i najchętniej prrŻyZ!I1aję rncję każideimu 1krytykowi wy
chodząc z założen:ia, że nieco w tym racji jest. Ale·" 
tym raw:n chciałbyim 'wyjacśnić ki'1ka wątpliwych ikwe
stii ponieważ słowa krytyki wymierz.one w p<rzewod
nik trafiają moim zidaniem nieco dalej. I taik: recen
zent już rna początku stwLero·za : autor sygnalizuje 
możliwość związków osadnictwa jaćwieskiego z obs.za-



rem, na którym powstał Tykocin. Gdybym iizeczywi&cie 
podzielał rpogląd wyirażony m.in. 1w Słowniku geografii 
turystycźnej ,Polski, t. II, w,a:rszawa 1959 r., s. 1207
i [l<rwez S. Hosponda w Słowniku e.tymoLogicznym 
miast i gmin PRL, Warszawa 1984 r., na[)isabbym to 
wy·rażnk� . Chcąc go 1zalkwesition01Wać, a więc zgodnie 
z inteJ:l!cją auitorra !Piszę na s. 5 naisitępwją1co: Jest rze
czą niewątpiiwą, iź Jaćwingowie - jeżeli tutaj nawet 
byli - stosunkowo wcześnie zostali wyparci... Nie 
można jednak wykluczyć ich obecności po drugiej 
stronie Narwi (ipirawy brzeg), w nieustalonej zreszitą 
bHżej odległ ości od obecnego Ty1lmcina, CIQ potwier
dza J. Ochmański w Historii Litwy, Wrocław 1967,
s. 23 (mapa), a więc wydanej w dziesięć lat po uka
zaniu się cyil:·owam.ego 1p'rzez recenzei:nita a·rity1l<'uru prof. 
J. WiśmJ.ewskieg·o. S. AQexandroiwk:.z w airtykule Za
kres terytoria!ny i charakterystyka geograficzno -
wojskowa ziem północno - wschodn·ich Polski iza
mies!ZCwnym w książce pt. : Z dziejów wojskowych 
ziem północno - wschodnich Polski, Białystok 1986, 
s. 3 9  mówi o do.s!lwnały:ch rmapach w książce prnf. 
Ochmańskiego. Nie moją rzeczą było wypowiadanie się 
ma .temat . różrnic wys,tępujących np. w A:tiasie histo
rycznym świata, Wa,rszawa 1974, s .  43 i Atiasie h.i
storycznym Polski, Wa!I'S:2la!Wa 1977, 1s. 7. Genera�nie 
,rzecz bto:rąc ;poglądy prof. Ochmafrskiego 1k>orespon
dują np. z arlylmłem prof. A. Kamińskiego Wizna 
na tie pogranicza polsko-rusko-jaćwieskiego ,zamli.es;z:
czionym w Roczniku Białostockim, i. I, Białystok 1961,
s. 53. 

Wbr·ew wyrażonemu prze·z recenzenta poglądowi, 
iż p omiędzy nami występują :różnice 111a' temat ipOCząt
ków Tykocina napisałem tdentycz:nie .jak on, że Ty
lkocLn rozwidał ,się już przed I'oikiem 1414 (zoib. s.
5-6 omawianego :przewodnika). Hość ·wrzutów -,,.. jalk 
widać - nie przerod?Jila sdę •w jakość. 

Datę wci elenia Tykocina do ipań:sitwa Utews·kie�o 1426 
przyjąłem ,za autrnrami dzieła Miasta polskie w Ty
siącleciu, t. I, s. 290 i J. Baranawskim, Tykocin, Kra
ików 1971 (strona trzecia <nie numerowana ). J. Wi:ś
niewski w arty.lm>le Rozwój osadnictwa na pograni
czn polsko-rusko-litewskim od końca XIV w. do po
lmoy XVII w., w: Acta Baltico-Slavica, t. I, s. 1 22 
wymlieniaj ąc datę 1425 wiąże ją wyłączni€ z Mazow
szem i otrzymaniem wmv>C'ZaJ.s przez Ty.lrocin ipraw 
miejskkh. POidobnie jak i j a na r-Olk: 1426 wskam.ije 
K. KubiaJk .auto•r dos\lron:ałego S:tudinm ·historyczno
-urbanistycznego Tykocina opa1ritego na bard?;O 'sze:ro
kiej anałi,zie źródeł. Nie wyimieniam wieilu innych 
0<pracow,ań pióra Zillanych his1toryków, ale chyba wy
p ada mi, j ako lkr:ajomawcy zasitanowdć i>ię nad pod
jętą przez recenzenta ikJrytyiką, który twierdzi, że 
01rrmwiany fakt miał mieji>ce w 1425 1r .Sbownik geo
graficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sl-0-
wiańskich t. XII, też riecenzentow,i przeczy. 

Innego cha;rakteru pro1bł·em nasuwa !kwestia Gasz
toł<d ów. Na temat Wo1jcieeha Ga!Sztiołda wypowiada 
się np. Wojciech Widuk K!ojaJowicz, „Herbarz rycer
stwa W.X. LMewskiego tak zwany Compendium czyli 
o klejnotach al bo · h erbach, k,tórych fami!ie stanu ry
cerskiego w pro.wincyach Wiel.kieqo Xięstwa Litew
sldego zażywają, Kraków 1897, s. 215. Specj:alistka od 
Gaszt'Ołdów - pow wymiemonyun j1\l!Ż prZ€z rocen
zc1rvta 8emkowicrem - Ma1ria Kuźmińska 1w swoim 
bard:w dokładnym airtykuil.e Olbracht Marcinowicz Ga
sztold zamieszczonym w „Atenenm Wileńskim, Rok 
V, Zeszyt 14,  s. 129 ,pi;s·ze: Jan Radziwiłł zeznaje, iż 
stało mu się zadość od Wojciecha Gasztołda, otrzy
mal o d .  niego Zadwie, KoUowo, Warszyce i Dombro
wice. W tyim samym a'l'tyikule s. 1 54 sputyka 'się 
wzmiaftkę o spor.ze pomiędzy Ąnną Ma;rdnową Gasz
tołd<1wą .i braćmi jej, Janem i dn .. o dobra M. i Sio
m1'ono·wszczyZ11!1ę. Na tej pods.tawte enuncjacje herał
dy•ków przyjąłem za ddbrą moneitę tym bardziej, iż 
v: cyitrnwanym wyżej arlyikule J. Wiśmie<vv1Ski perzy 
hndeniu Olbrachta nie dodaje W,ojdech. Nie czyni tego
.także Semkowicz w PSB. Ale mimo to uważam, że
w tym wypad!ku recenzenit rma rację; kwestia j'est co 
naimniei wątpliwa . . 

Inwczej natomiast wy1g'ląda sprawa spatleinia rnmlk<u . .
To właśnJe Jerzy Radzi1wiłł rywaH:zffnał z Olbrach
tem Gasztołdem zanim nie sprzyń1ieTzył z :nim 

prizeciwik:o ·Bonie. J. Baranowski wprawd.zde mow1 o 
MHwłaju jako o sprawcy i>1Paleitlda zarmiku, lecz zarów
no om , jak iteż z. Koszityła, J. K!ubiaik oraz wielu 
innyclh autorów wymieni.a identyczmdie, jak ja datę 
1522 r. Nie miałem więc podstaw do innych us,taleń. 
Reeenzent doskonale :zdaje SQbie sprawę z faiktu, że 
przerw·o1dtniki n�e posiadają miejsca n a przypisy w ogó
le, w 1tyim również polemiczne i wyjaśniające. 

Mimo tych zastrzeżeń uziasadniłem wystarce:cająco 
fakt wej ścia iw fallclycme pooia<danie Tylko ci!l1a iprzez 
Zygmunita Augusta w 1548 r. FOima1nie SJPadek ma
leżał się króliowi polskiemu- od 1 542 r. i itę datę wy
mi,�niil:i: BamnoWISkii, Kuihiak, a taikże autorzy Stow
nika Geograficznego i inlili. Recenzent nat·omiast 
wskazał na r{lk 1543. 

Wiadome jes.t, .H zy,gimUIIlrt .Aiugust kupił od leśni
C:lieigo F1'cJ1riana Łobeski,ego dom przy ll.'ynklu i mada
zła tam pomiesZJC:l'ienie mennica. Wydaje mi się, iż 
wZJffi1anki o niej są zbyt skąipe aby formuł·ować ka
tegoo:yaz.ne sądy. Czytałem pozytywne wypowiedzi o 
walorach tej mennicy. 

Mój ispis kar•!}:mll w przewodniku p ochodzi z 1576 r. 
Recenzent podał spi.s z 1559 i 1571 r. Slkiró.ty dokonane 
przy r·edagawamiu przewodnika, luib hma przyczyna 
spowodowała, że daita sipisu u�eigła przesunięciu. My
ślę, że jeżeli narweit wystąipiła różnica o jedną, lub 
dwie .karczmy to d tak tury<Ści mogą się o ni·ch faio
chę dowiedzieć. „IJustTacja" z 1 576 ·r. j est wg S. Ro
i>ponda Słownik. etymologiczny ... bardzo. szczegółowa. R. 
Kraśko w pracy Białystok, iinformator turystyczny, 
Kraków 1972 r„ ,przy1jął r-Olk: 1637 jako da•tę wznie
sienia alumnatu. ]\fa s .  11 wskazałem 1636 r., jako 
orientującą io wymurcrwanru budmvilti i twierdzę, iż 
jest ona wła1śdwa chociaż nie przeczę, że (prace wy
kończeniowe trwały madaJ. Stąd tei: za M. Gartkie
wiczem wymieniłe m dzień 27 marca 1 638 r., kiedy 
to apubHikowaino regulaimin tego obiektu. Z t.reści 
tego r•eigUilamiltlU wynika, iż kandydaci do alumna•tu 
musieli spełniać wiele W•arunik:ów, w tym również 
mieili być ,,szlachetmie urodzeni". Sądzę - może nie
?lbyit tra1'mie - iż dawano "pie'l'wiszeństwo oficepom, 
c!hociaż w późniejszych cz&Sach zamieszkiiwali iw .nim 
ró\V1nie'Ż żohlierze. W publikacj i Zabytki województwa
białostockiego pod«mo jei>zwe inną datę zbudow·ania 
ail:umrnatu - 1 632 rr". 

Lnteresującą sugestię w op:a'l'C�U o dos tępne publika
cje wysumął recenzel11t w związik1u z wysadzeniem zam
ku ty1kocińsikiego •W powietrze. Jego zdaniem nale!i.ało
by przyjąć we rsję o wcześniejszym zamimowaniu 
zamku w ce1u ... właśnie! - zbioJ:'oweg-0 samoibójs,twa 
załogi. Szwedzi - jak 'l)iisze Wiesław Ma;jews'ki, Po
top szwedzki (1655--1660), w: Z dziejów wojskowych ... 
s. 1 08 - chdeJ.i się podldać, lecz ryicersiwo pds'kie nie 
zgadzało i>ię na kapit'llilację. Móiwi się o trzech mi
mach, jedna z nich spowodowała straty wśród ata
lrnjącyich. Majev:.'S'ki wysuwa przypuszczemie, iż część 
obrońców iwy,sadziła się w powietrze. W zbiorowe sa
mobójs,twa nie bardzo chcę \\'i:erzyć. Zamelk: uległ 
wówczas jedyinie częś1cfowemu US'Zikodzeniu, nie był 
więc w całości zaminowany . 

Nie kwesti<onuję 'Wormacji noszących . charnkter 
uzupełnień do bio,grafi i  Lukasza Gćrrniclkiego, a szcze
gólnie o miejs,cu . pochoiwa.nia jego zwl:ok. No cóż 

leg•enda z astępuje prawdę hiistorycmą ·i ja
u11'''""'''rn j e·j czaroiwi. 

W pełni - oibecnie podzielam sip:rostowanie re-
c·enzenta do/tyczą.ce T·omasza Szczawińskiego·. 

Chochłilk Sjpowodoiwał , i;Ż u<legła zmieikszitałceniu data 
otrzyimania pra,w miej:Ślkich ·przez Choroszcz. Powinn'O 
być 1507. Alle co do zamlku w ZŁotorH zdani a  są po
dzkilorne i chyba na J. Długosw nie moźn,a się powo
ływać skm-0 aircheo�od.zy nie potwierdzi.li istmienia 
za:mJfou. Na MazQJVIJlSziu jest kilłka miejscowośd o tej 
nazwie, w jednej .z nich istniał :z.amek, ale czy w 
naszej ? 

O dwóch zarnlkaclh {łub d'\Y'D'rnch) w Kinyszynie pi
sał M. Orłowkz, P'l'zewodnik ilustr.owa.ny po woje
wództwie biatostockim, Białyistok 1937 oraz Z. T1ro
czew:ski i J. An.toniu:k, Biatystok i okolice, Bi ałys.tok 
1956, s. 88. 

Zdziwienie lmdzi zarzut dotyczący miejsca urodze
nia Z. Gfogera. Przed laty . już wskaz;ałem właściwą 
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nazwę tej ;ws1 potwierd1zoną w mooografii p. Komo
rowskiej. Ponieważ nie wątpię w żyiczUwy .stoounek 
recenzenta do mnie sądzę, że po . p rostu pTzejęrzyczył 
się. Podobnie :poddając �ytyce „przypad:koiwy" dobór 
biogramów ·OISób związ.ainych z Tegi:onem, recenzent 
nie zauiwa.żył, że o niektóTych spo�J.ród nich nikt do
tychczas u nas nie pisał. Np. o Rebece Ttkitiner. Czy 
to :zaleta przewodnika, czy też wada? 

Moje z recenzentem spotkania najczęściej mają 
miejsce w anty'Jl:iwariacie i !księgarniach. Skąd więc 
ten dzl:waczmy �arzut dotyczący nieznajomości liitera
tuiry - .i tej s.tarsrej i nOlwszej ? Wanie 'Z b1blfotelk:i, 
antykwariartiu i .księgarń będą się zaśmiewały). Mogę 
jedynie przypuszczać, iż ireceinzent po'bra:ktował wybóT 
bibliografii w przewodniku jako podstawę mojej zna
jomooci Hteir.atury przedmiotu. Wydl'Uk.OIWanie całej 
zgPomadzo.nej przeze mnie btbliogra:EH związanej z tą 
miejscowoś.C'ią zaję10lby co najmlniej kilkanaście stron. 
K:tóry wydawca publikacji turyistyC'Zllej wyrazi na 
to zgodę? 

Nie ikwesti01J1ując fak:tu zaistnienia killiku usterek w 
moim ·()!pracowaniu i sporej 1liczJby prolblemów dysk111-
syjnych oczeklują·cyich na rozstrzy,gnięcie w monogra.fii, 
sądzę, że broń użyita prz€'z recenzenta wobec rprize
wodni:ka Tykocin jest nieZJbyt właściwa. Zamiast ar
maity nałe0ałoby bowiem użYć s·zipiil1ki, nie p0 wielru 
latach, a w toku dość częstyiclh spdtkań, Zresztą „pro 
pu bli<:-0 bo1no". 

Goethe ponoć maiwiał: „In der Besc<hrankung zeigt 
skh der Meil'liter". p,rawdo:podobnie miał na myśli 
również kryity:ków. 

Wdając się w spór z niżej podpisanym zar&w"Tio 
obecnie Ja,rmoltk, j ak niegidy1ś J. Wiśniewski . kwe
stionują'c rBielszczanystok w związku z Madejem z 
Tykocina (Studia i ma.teriały do dziejów miasta Bia
łegostoku, .t. IV) nie mozyli !P'Odjąć dyskusj i  z W. 
Trzebińskim, który w ksią:lice Działalr;wść urabnisty
czna magnatów i szlachty w Polsce XVIII wieku, 
Warszawa 1962 wykil1U1czył wcześniejs,ze uzyskanie 
praw miej1Skich przez Białystok n1ż to figuvuje pięk
nie wymalowane na rynku: 1749. Ale o wieJe ł atwiej 
jest ikryiityi!wwać .przewodniJk �uTyistyczny. A więc hu
zia :mości pano1wie! 

Waldemar Monkimvicz 

PRO PUBLICO BONO 

Po zapoznaniu się z .repliką p. Waldemaira Monkie
wkza na moją recenzję książeczlki Tykocin postano
wiłem jesizcze raz zabTać głios. C:hcialbyim kiróitko od
ptJwLedzieć autorow?. na j ego uwagi dotyczące przy
ezyn napisania lJ.)TZeze mnie kryll;yicmej recenzji, jak 
też odnieść się do niektórych, zakwesHonowany;ch 
zarrutów szczegół01Wyoh. 

Do podjęcia się omówienia prublikacji W. Monkie
wicza na łamach „Białostocczyzny" skłoniła mnie, jak 
wy,raźnie napisałem, duża ilość z111ajdrujących się w 
niej błędów i mylącycli ,uproszczeń, ,a nie fakt, że 
byia ona ;tylko raz recenzowana, PifzyZJnaję, iż nie 
wiedziałem o wszystkich, wcześniejszych i to porzy
tyiwny•ch ocenach pa:zew<Odni1ka. Myślę jednak, że mi
mo tych recenzji, nawet w kilka lat iPO rwydaniu !ksią
żeczki, majdrującej się ciągle w księgam'iadh i tra
fiającej do rąik czyitelników miałem praiwo wyrazić o 
niej również swioje, odmie:nne zidanie. Uczyniłem to 
z nadzieją, iż być może po przeczytaniu Tecenzji, au

tor, fotóry od kilkunastu lat, co pewien czas ogła
sza kolejne opracowanie o' charakterize przewodniko
wym, :oacznie trak:t01Wać sivv'oją dzJi.ałail1nmść z większą 
dokładnością i IJ'Zeteln00cią. Nieciekawe •Oll'az bafa

mutne kompiilacje krajoznawcze źle spełniają swoje 
· zadanie, ja!Jcim jest .populaTyzacja wiedzy o dziejach 

naszego relffionu i jeg·o .zabytka1ch. 

Nie �adzam się z W. Monkiewilcizerrrt, że potrakto
wałem jego książeczkę ja:k monografię naukową i to 
wed�ug najnowszego sitanu badań. W paru przyJ!)ad
kach rzeczyiwiści e  :poruszyiem iSrprnwy, co do :któryich 
brak w historiogmfii jedinomyślln€1g1o stanowiska, alle 
miało ito miejsce tyllko wówczias, ,gdy wersja wybrana 
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przez autora była na•jmniej prawdopodobna. Stwier
dziłem ta.kiże, iż niemal wszyist1kie prace historyczne, 
mogące służyć do poputlarnego acz kompetentnego 
przedstawienia dziejów Tykocina zostały ,opub1ikowa
ne przed 1980 r„ a więc były, jak najibaT<lziej dostęp
ne autorowi. 

Ponieważ W. Mo:nkiswkz powołuje się na rozmowę 
przeprowadzoną między nami na temat historii Tyko
cina, chcia�bym wyjaśnić, że miała ona miejsce w 
momen,cie, gdy będąc ś1wieżo po studiach dopiero za
czynałem zajmować się badanłami regionalnymi, w 
których nawet dzisiaj nie j estem takim specjalistą, 
za jakieg-0 uważa minie W. MOiillk.iewkz. Nie :przypo
minam dokładnie, •O jak•ie !kwestie, związane z Tyko
cinem wówc·zas chodziło. Na pewno jednak, autor 
Tykocina nie proponOtWał mi d-0 przeczytania żadneg-0 
tekstu, o ktocym mógłbym wyrazić swoją 01pmię. We
dług chronologii mskazanej przez W. Moinkiewicza, 
w czasie ()IW·ej rozirnowy (oik. 1982 r.), konitr�wersyjny 
przewodintk 1był już prawdopodobnie opraC01Wany w 
wydawnic·twi€. 

Pomimo, iż W. Monlkiewicz poświęcił w replice wie
·le miej,sca polemice z zarzutami szczegółowymi, to 
moim 1zdaniem, nadal w zidecydowanej większ>ości 
przypadków nie ma iracji. Nie uważam za ce101We 
przy1Pominać tutaj ws·zyisił:Jkich zarzutów, ktfue w peł-

, ni poid1trzymuję: Chciał1byim jednak"' Jd:lka kwestii po
nownie wyjaśnić. 

W :recenzji PQPra:wiłem stwierdzenie autoTa, iż Ty
kocin ·wstał wdel-Ony do W. Ks. Litewskiego w 1426 
r. Data :ta wys·tępuje w wielu opraioowaniach, r ównież 
w itych, z których korzystał W. Monkiewicz. Nie jest 
to więc błąd zaiwiniony przez niego, Dla W•CZe\Śniej
szyeh badaczy podstawą do przyjęcia roku 1426 było 
datowatnie dokl\li:menitu wiel1k:J.egll księcia Witolda do
;tycząicego nadania PiotTOWi z Gumowa wójtostiwa w 
Tyikocinie. Okazafo się jednak, czego dorw1ódł juz W. 
Semkowit:z, że wspomniany przywilej został faktycz
nie wysfawiony nie w 1426, leez w 1425 ir.) zo,b. W. 
Semk:a>wircz, Nieznane nadania Wibolda dla osób pry
watnych, „Ateneum Wileńskie", t. VV, 1930, z. 3-4, 
s. 854-5, a ostatnio Vitoldiana, Codex privilegiorum 
Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1386-1430, ze1br. i wyd. 
J. Ochmański, Warszawa-Poznań 1986,. s. 155-6). 

W. Monkiewicz przyznał, C{l prawda, iż popełnił 
bardzo p·owamy błąd tworząe z Olbrachta (czy.li 
Wojdecha) Gasztołda dwie różne postac.ie, aile pod 
koniec . swakh nieprzekonyiwuj ących wywodów, za
pewne dla osłabienia rangi błędu, pozootaf'ń.ił w tej 
kwestii pewne' wątpliwości. A przecież, ·żadnych wąt
pliiwooci być nie może! Wy.&tarczy sprawdzić geneało
gię rodu Ga.sptołdów w Genealogii W. Dwoc:oacZ'ka 
(Warszawa lff59, tabela 162), <YZY też przeczytać do
kładnie hask> „Gasz>toł<l Olbiracht" w Polskim Słow
niku Biograficznym (t. VII, Kraików 1949, s. 299-303) 
pióra W. Pociechy, a nie W. Semkowicza jak mylnie 
podaje autw repliki. 

Nie ma racji W. Monkiewicz upierając się dalej 
przy tym, iż to Jerzy Radziwiłł był przeciwnikiem 
Olbrachta Gasztołda w sporaeh sąs.iedzkich oraz, że 
zam� tykociński 1spalO'I10 w 1522 r. Właścidelem · Go
niądza, Rajgro<lu i Waniewa, dóbr grankzących z Ty
:kocLnem, był (do 1522 r.) r.'Iikołaj Radziiwiłł, wojewo
da wi:leńS<ki i kanclerz W. K•s. Litewskieg-0, któcy ry
waliz.ował z O. Gasztołdem nie ty'l1ro na Podlasiu, 
ale również w całym państwie. O pQ1Wyższyim kon
flikcie pisze baTdzo w.iele M. Kuźmińska w rozpra
wie o O. Gasztołdiie, znanej, jak moi;na sądzić po 
replke, autovowi · Tykocina. Wła9ciwy czas spalenia 
Ty1Irocitna (1519 r.) podał W. p,OICiecha w swojej kla
sy·cznej już pracy o królowej Bonie (it. III, Po.znań 
1 958, s. 45). Powtarzanie mylnej da!ty :pożaru jest rów
nież błędem, który , na1Ieźy wytknąć wielu innym au
torom piszącym na ten temat. 

N.ie uznał W. Monkiewictz mojej uwagi dotyczącej 
momentu, w któryim Zy,gmun,t August wszedł w po.;. 
siadanie Tykocina. Nadal .uważa, łż na&tąpiŁo ;to fak
tycznie dopiero w 1548 r., po zawarcłu przez teg-0 
właidcę małżeństwa z iBarbarą Radzilwiłłówną Gasz
tołdową. Ja z koilei dalej twierdzę, że miało to już 
miejsce w 1543 r., gdy 15 czeirwca w KTaikowie Zy·g-



munt I oficjalnie przek·azał dobra po Gasztołdach swo
jemu synowi. J,UlŻ w następnym rolm Zygmunt Au
gust mianował pierwszego starostę tylmcińskiego. 

Podejmując w recenzji sprawę obrony zamku ty
lmcińskiego w 1657 r. chciałem zakwestio!!l!ować jedy
nie rp11Zypuszczenie autora, iż broniący się Szwedzi 
„być może :przypadkowo" wysadzi1li w powietrze część 
murów. Wedlug dostępnego, bo wydaneg·o drwkiem 
źródła histoa-ycznego (podałem je w irecenzji), mury 
zamkowe były zawczasu w ki'l!ku miejscach podmi
nowane. Ich wysadiz·enie stanowiło prawdopodobnie 
T·O:zipacz,lirwy, choć świadomy sposób obrony. Nie napi
saŁem i wcaile tak nie uważam, a oo rprzYJPisuje mi 
W. Monkiewicz, :Zie wysadzenie murów byŁo ipróbą 
z.biorowego samobójs•twa załogi. 

Pomimo częstyich spotkań z autwem .w anrtyikwa
riacie i księgaTniach, śmiem w<Ciąż twierdzić, iż z.a
miesz.cz.ony •W pnewodniiku wybór bibliografii świad
czy nie tyil!ko o znajomośd .tyitułów orpTacowań, ale 
przede wszystkim informuje o źródle, z jakiego po
chodzą wyikorzystane wiadomości dotyczące danej 
miejscowości. · P·osiadając kL,Lkuna1stostronicową b�blio
grafię, związaną z Tykocinem, nieip01trzebnie odsyła 
autor bardziej ,zainteresowanych czytelników do wcześ
niejszych infoT>matorów kraj•oznaw1czych czy sze-regu 
.ogólnych prac o historii i ikulrtuirze żydowskiej. Mógł-
1by np. z;amdas•t swojego p.nzewodnika Biały-

. stok i okolice wymienić w spiJSie literatury a-rtykiuł 
E. Żyłko Architektura i urbanistyka Tykocina 
w XVIII w. („Kwartalnik Architektury i Vrbamisty
ki'', t. VII, 1962), zamiast Dawnej ziemi łomżyńskiej 
Z. Glogera równie XIX-wieczny sZikic' J. Jarn!llltorw
skiego Tykocin w dawnej ziemi bielskiej Biblioteka 
Warszaw.ska, t. IV, 1885), czy wreszcie pominęć Dzie
je Izrael.a G. Riccio<ttiego .zastępując je roz,prawą J. 
Wiśniew.skieg·o, Osadnictwo wschodniej Biatostocczyz
ny („Acta Baltico-Slavica", �I, 1977). 

iNa kOIIliec siw.ojej .odpowiedzi chciaŁbym stwierdzić, 
iż krytyczna ooena książoozJki „Tykocin" jest moim 
rpuiblicznym głosem w siprawie poziomu przewodników 
po dawnej ziemi pod1askiej. Jako osobie bardzo za
interesowanej historią regionalną zależy mi, ażeby 
była ona popularyzowana w �posób ciekawy i rze
telny. Myślę, że p. Wal.dema!!" Mon:kiewicz również po
dziela iten poglląd. 

Włodzimierz .Jarmolik 

Krzysztof Kluk, Dykcjonarz roślinny, t. I-III, 
Warszawa 1805-1 8 1 1  (reprint, Warszawa 1 985,
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe). 

W 1786 '!"., ukazała 1s.ię 1w warszawskiej Drukarni J. 
K. Mci i Rwczypospo1Htej u Ks. Ks. Scholarum Pia
m'.'lllffi bardzo ważne dla ibotan�ki polskiej trzytomowe 
d:zielo Krzysztofa Jana Kiluka zaopatrzone na.stępują
cym - długim, zgodnie z ówczesną modą - tytułem: 
Dykcjonarz roślinny, w którym podług układu Lin
neusza są opisane rośliny nie ,tylko krajowe dzikie, 
pożyteczne, albo szkodliwe: na r.oli, w .ogrodach, oran
żeriach, utrzymywane: ale oraz i cudzoziemskie, któ
re by w kraju pożyteczrne być mogły: albo z któ
rych mamy lekarstwa, korzenie, farby, etc, albo któ
re jakową nadzwyczajność w sobie mają: ich zdat
ności lekarskie, ekonomiczne, dla ludzi, koni, bydła, 
owiec, pszczół etc., utrzymywanie etc. Z poprzedzają
cym wykładem słów botanicznych i kilkakrotnym na 
końcu Rejestrem. 

W prawi.e 200 lat później, ho w 1985 roku oiLbirzy
mia ta praca została rwznowfona przez Wydawnictrwa 
A1Tltys1tyczne i Filmowe, j ako reprint wydania III z 
lat 1805-1811. 

Dykcjonarz uczonego z Ciechanowca został przyjęty 
przez współc.zesnych mu z dużym uznaniem. Był przez 
dziesiątki lat głównym źródłem wiadomo.ści botanicz
nyich, lekarskich i gospodarskich w Polsce . Dowodem 
PCJ!PUla<rno.ści tego dzieła w PoLsce jest fakt, iż docze
kało się ono, aż 4 wydań. To, które w nakładzie 1500 
egzemplarzy otrzymaliśmy obecnie, jest wydaniem pią
tym. 

Krzysztof Kluk był niezwy'kle utalentowanym sa- , 

mcmkiem, fl.Olry.stą. Całe ·swoje życie :iiwiązał z Podla
siem. Urodził się w Ciechanowcu 13 wrześnfa 1739 ro
ku w rodzinie budownkzeigo-architekta, pTzybyłego z 
Warmii. Od najmŁodszych lat Kluik inteiresował się 
prnyrodą, rozczytywał w historii naturnlnej . Po skoń
czeniu szkół pijarskich w Drohiczynie, Łuko1wie i Wa•r
szawie wrócił na dwór starnsty nurskieg-0 Tomasza 
Osso�ińskiego1 aby w 1770 r. objąć parn.fię w rodzin
nym Ciechanowcu i tu aż do śmierci w 1796 r., od
dać się bez reszrty badaniom przyrodni.czym. 

PTacowirty probosz.cz, pl1Zyirodnik-amator, w ciągu 
swojego życia napiJSal blisko 5 1tys. stron wydając 
j.e w pięciu dzieł-ach, a hzynastu tomach. Do tego 
dOllilczyć .trzeba dwa dziełka ·o treściach fiifozoficzno
-reili.gijnych. 

J1UlŻ :za żyda doczekał się K1uk uznania. W 1781 r. 
ik:Tól. Stanisław August za zasługi dla nauki połskiej 
raczył najłaskawiej udarować złotym medalem z na
pisem: Merentibus Imci Kluka. Uczony ortTzymał też 
dokitoirat (prawdopodobnie hónornwy) nauk wyll.WO
J..onyich i filoillofii SzJkoły Głów.nej Liltewsikiej w Wil
nie. Wie1o;ki1101tnie wyrażała mu uznanie Komisja Edu
kacji Narodowej. Związany z pijarami, Mórzy pu
bMww1ali jego prace, dzięki nim otrzymał kii1ka god
nośd dwchownyioh (był kanonikiem Ln,flanckil!ll, krusz
wickim, brzeskim i dziekanem droihi1ckim).

Często bywał w Siemiatyczach. Przeka.zał do zbio
rów przy'!"OdniczY'Ch wojewod'Ziny bradawskiej, k1sięż-
1nej Aniny Jaibł·onowskiej m.in. zieln�k, który komple
tował przez długie lata. Zamiłowania pTzyrodnicze 
wspomagał ta[entem do rysunków i miedz1orytnictwa. 

Zródłem wiadomo,ś·ci Kluka były .głównie dzieła 
znajdujące się w Zibiorach bogatej b�blioteiki w Sie
miatycmch, do której to miał łatwy dostęp. Korzy
stał z n:iej też obficie dzięki dobrej znajomości języ
ków obcych. 

W pr ncy nad Dykcjonarzem pomocne mu więc by
ły, jak sam pisze we „Wstępie" prace laJkich botani
ków, jak R. Bradey, Oranh, Duhamel, Dietrich, Dali
ba·rt, Erxleben, J. G. Gleditsch, J. Gmelin, Gouain, 
A. Hal.Ler, J. Hill, N.J. Jaquin, B. Jussieu, Cih. G. Lud
•wi1g, Th. Ma11tyn, Oede·r, Płumier, Sauvage, ScopaJ.i, 
Scheuchzer, I.D.C. Schreber, Vaillant, Van Royen etc.; 
nie godzi się oraz zapominać i o naszych Polakach, 
jednym Syreniuszu, drugim Marcinie z Urzędowa. 
Oprócz znajomości lirteratuiry przedmiotu po1trzebna 
była prnktyka. Kluk eksperymentował na roli ornz 
w założonym pTzez siebie og11odzie bo1tanicz.nym. 

Z tych długoletnich posz,ukiwań i situdiów powstał 
m.i:n. i Dykcjonarz roślinny. Treść teigo dzieła stano
wi 01Pis 1536 gatun!ków roślin, podanych w porządku 
a.Habety•cznym łacińskich na:zw rodzajowych. W za
sadzie aiutor w trzech tomach opisał ogółem 1598 ga
tunków, .gdyż z tego 1536 opisów rnśHn ponumeTował, 
zaś 62 rośliny IQipi.sał nie opatrując żadnym numerem 
(były to tzw. rośliny egzotyczne, mniej Zin.ane Klu
kowi). 

Tom I Dykcj.onOJrza obejmuje 539 opisów ro.ślin od 
A do E. Opatrzony jest także dodatlwwo obszernym 
„Wstępem" i .tablicą z 45 rycinami. „Ws·tęp" podzie
lono na dwie czę.ści złożone z 11ozdzi.ałów i pod.roll.
działów. W części I, pt. O porządku dzieła i zażyciu 
roślin w nim opisanych, aut·or pisze o ekon01Inicznym 
i lekairlSikim zas:to:sowaniu roślin .kraj1owych i cud:zo
zieimskioh, zaś w czę.ści II, pt. O układzie i wyrazach 
botanicznych haktuję o różnych •systemach klasyfikacji 
roślin, a sz.czegó1nile o systemie K. Linneusza. Bodaje tu 
opi1s i terminologię C'zęści składowyć'h korzenia, pnia, 
gałęzi, liści, .owocu i nasienia. We „Wstęipie" też au-. 
tor wyzna.je żywa chęć przysłużenia się krajowi po
budza mię do uczynienia ofiary z miareczki sposob
ności mojej i pisµnia Dykcjonarza roślinnego („.), .to
·też od lat kilku pobudz0rny chęc.ią pisania o r·oślinach 
ile mogłem, przyłożyłem starania poznać jak najwię
cej roślin, podług znaków układu Linneuszowego. Dla
tego kiedykolwiek mi tylko sposobność pozwoliła, ko
rzystałem z niej przezierajqc lasy, łąki, pola, ogro
dy etc. 

Krl.uk zbieTał rośliny na P·odlasiru, Mazowszu, przy
lergających obszarach ówczesnej hisforycznej Litwy, 
również części.owo na LU1beil:sz1czyźnie, a także w oko-
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11cach Sandomierza, ja1k sam stwierdiza moich uwag 
miejscem było województwo podlaskie, mazowieckie 
i pobliże części Litwy. Przydałem prawda i rośliny 
w ,dalszych tylko stronach kraju się znajdujące, ale 
,te, o których od niemałego już czasu pewny jestem, 
że się znajdują. 

W qpisie roślin przyrodnik ,trzytrna'ł się ściśle sche
matbu. Nard naZlwą rodzajową UJllliesziczał litery L.G., 
eo z:naczyło „Linneusz, Genera plantarum" i numer 
pornądkOIWy pod którym dany 'rodizaj był opi·sany w 
dziele Linneusz.a. Po ła1cińsildej nazwie rodzajo wej 
podawał po!Lską nazwę ,rośliny, a n.astępnie główne 
cechy rodzajowe, zaileżnie od budowy 'kwiatu. W ·obrę
bie rodzaju wymieniał kirka lUib killkanaście gatun
ków, podając przy kaiidym z nkh Ładńiską nazwę ga
tunkową, następnie polską, 'synonilmy, pod jakimi da
ny gatunek jes't opisany u iTI111ych aiutou.-ów, cechy 
morfologi!cz:ne, czas k!witnieni!a, miej1sce występowania, 
zasitos01wanie gosipodar,cze, leczenie, sposoby hodowli 
iltd. 

W ten sposób charakteryzowane są też rośliny w 
tomie II, zawiemjącym 588 opisów roślin od F do Q 
or.aiz w tomie III, gidzie podano �nformacje o 409 rn&
linach od R do Z. p,onadto do tomu III dołączono do
da'tkowo rejestry, a więc spisy: Rejestr imion roślin, 
tak rodzajowych, jako i gat!Ulnkowych istotnych, któ
remi od pisarzów, lekarzów, ogrodników, etc. są naz
wane, Tejesitry: imion łaicińsikiloh, polskich, roślin zdat
nych do różnego zati:yicia ekonorrhiiczneg.o oraz Groma
dy, rzędy i ródzaje roślin w tym Dykcjonarzu opisa
nych; ,porządkiem układu Linneuszowego ułożone. 

K!l1wk po raz pierwszy wipro1waidził 1ru do botaniki 
po�Sikiej i ZJas'toisował właśnie w Dykcjonarzu system 
K. Li.nineusiza, zdając sobie jednocześnie sprawę z ca
łej jego sztruiczności i niienaturailn01ści. Pisał: Najdo
skonalszy był układ, który by szedł porządkiem przy
rodzenia („.). W niedos.tatku więc układu przyrodni
czego, na sztucznym przestawać musiemy. Dokł,adnie 
przedstawił też układ Linrneuszowy przy końcu 'tomu 
III. Pirezentację tę pop;rzedził wyjaśnieniem, jak ozna
czać rośliny .za pomocą tego klucza. 

Dykcjonarz roślinny piisany jest piękną, żywą poa
sziczyzną. Znruleźć w nilm moiżn.a m.iln. metody wni
U.C<ania w anatomkziną · budowę r·oślin: potrzeba mieć 
ś kło powiększające (microscopium) do rozpatrzenia się 
w krwiatach dr.obnych, nożyk mały <10 .ostrożnego roz
bierania części, kleszczyki .małe, kończasite, szczelna 
się schodzące, do utrzymy,wania i r.ozbierania cząstek. 

Zailnrteresowan,i 'Z'iołdleczriiatweim odnajdą w nim 
wie�e ,1przepiisów" na różne dolegliwości. Oto np. s u
pozyicje, .kitóre sprawę małżeńską wzmacniają: Bedłka 
kulkowa („.) ma zapach nieprzyjemny, wielki. Smak 
obrzydliwy, Zażycie jej bardzo pobudza do sprawy 
małżeńskiej. W niektórych krajach dają onę krowom, 
gdy nie mają chęci na by.ka czy też Storczyk samco
wy („ .) korzeń zbiera się ao aptek na lekarstwa 
ostmść uśmierzające, soki rozrzedzone zgęstniające, na 
biegunki, suchoty. Wyniszczonym osobom . daje się 
trunek, w którym by korzeń ten był moczony. Daw
niej zażywano go dla oziębłych do sprawy malżeń
,skiej Ju1b paraliżem naruszone członki; tak długo świe
żą pokrzywą nacierać kazali, aż się takie czucie po
kazało i podobnym sposobe.m ,postępowali sobie u płci 
męskiej do sprawy małżeńskiej rniesposobnej. 

Kluk j,ednoc'ześnie pr.zesrfrzega pxzed Z!Ilachors,twem. 
Powiada z ir·onią, iż dawni lekmize leczyli choroby 
krwawe roślinami cze.rwanymi, dlatego, że są czer
wone; żółtaczki roślinami żółtymi („ .), kolki roś
linami kolącymi, dlatego, że kolą irtd. 

Dll!ŻO miejs ca w Dykcjonarzu a<utor poświęcił hi
gienie. P01daje przepisy na sporzątlzanie różnych bal
samów: Gorąco zachęca do akJ.imatyw1wania zagrani
CZIIlych pożyte1czhych r<JIŚllin w Prusce, pro,ponuje np. 
U1prawiać bawehnę, r.oślin pszczołom pożytecznych, a 
pr2iede wszysr!Jkim rośiliny lecz1nieze. Podaje metody ho
dowli tych roślin, sposób rziooor"u oraz sposoby spo
rządzania 'Z nich p!'oszków, herbaity, ale}u, powideł 
i'td. 

Dykcjonarz był i jest kopa:lnią wiedzy idil'a farma
ceutów, ziela:rzy, boltarr�ków, rdl·rii�ów, gospodyń do
·mowych OTaz wszy:stkich zainteresowanych językiem 
i ikUilturą Oświecenia. 
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Tekst dziieła Kluka jest przys1tępny dla wszystkich, 
głównie dla·teg,o, iż nap.isano go językiem szczegól
nie żywym i baDW1nytrn, miejscami nawet stylem ga
wędziars.kim. Wszelkie oipisy są sf·mmułowane jasno 
i zwięźle. 

Prizy układaniu Dykcjonarza KluJk miał duże t,rnd
ności z m1ano1wni1at1wem. Spoiro nazw p rzejął wpraw
dzie z zielnika Sy:reniusza, dla wielu jednak roślin 
musiał spolszczyć nazwy łacińsikie, niemieckie lub 
franawslkie, bądź .też sam je wymyślać. Z zielnika Sy
re1niusza przyrodnik zac'zerpnął utrzymujące się do 
dnia d2li!Siej,sze,go talkie nazwy rodzaijowe, jak np. :  
skrzyJJ, jaskier, firletka, rozchodnik, jeżyna, malina, 
rze,pik, ślaz, rosiczka, dziewanna, szaŁwia, sionecznik, 
sit, kosaciec, stokroć, dziewięćsił, bławat, powój, mie
czyk, szczaw, bez, fiolek, mech, paproć, rzeż.ucha i wie
le innyClh. 

Brakowało także w języku po1lskim odpo,wiedniej 
tertrninooogii botankznej. Jak zauważa Ja!Iluary Koło
dziejczyk W spuściźnie po Syreniuszu („.) Kluk otrzy
mał zaledwie kilka terminów, jak korzeń, liść, kwiat, 
owoc, nasienie, źdźbło, pąki lub pąpia, pręt, pręcik 
lub prątek dla oznaczenia łodygi oraz stopka dla oz
naczenia ogonka liściowego i szypubki kwiatowej; co 
się tyczy części kwiatów, to u Syreniusza znajdujemy 
tyl·ko piórka, kędzierzawki lub włoskowania w zna
c.zeniu pręcików i pałeczka lub knafliczek dla ozna
czenia slu.pka. Dla wie[u części składowych rośhn 
musi,ał więc Kluk tworzyć nowe 'termilny lub też Uu
mac.zyć je. Z terminów Kluka olooło liści i części do 
nich mależących przetnwały, do dnia dzisiejszego ta
:ki·e, jak: ogonek liściowy, wąsy, loolce, ciernie, z ter
milnów około kwiatów szy1puŁka, kielich, kwiatostan, 
korona, słupek, nit1ka pyłkowa, plewa. Wpro>W'adził 
·też on poliskie namvy jednos1tek systematycznych, jaik: 
gromady, rzędy, rodzaje, gatunki, odmiany. Jako 
ipie.rwszy w naszej literaturze posl:użył się podwójną 
·nomenklaturą gaitun)k:ów, np. :  bławatkowi Klwk nadaje 
nazwę chaber bławatek, w której chaber oznacza ro
dzaj, a bławaitek ga1tUIIle'k, loostrzewa łąkowa, kostrze
wa czerwona Ltd. 

W Dykcjonarm qp�sał też nOIWy rodzaj zdrojówki 
(Fontanella) maz 2 nowe gatunki: przytuilię podlas1ką 
(Gall.ium podlachicum) i drialkriew pogiętą (Scabiosa 
inflexa). 

Uozeni wys.cJko ocenili Dykcjonarz, m.in. Józef Ro
srtaifiński pisał : Dykcjonarz jest dziel:em bardzo za
służonym i na swój czas znakomitem. Ja sam zyialem 
jeszcze ludzi, którzy posługiwali się nim do oznacza
nia ·roślin w drugiej połowie bieżącego wieku. 

Dykcjonarz roślinny K!rzy:sztofa KluJka służył 'wielu 
poko[enLom Polaików w po1Z1I1,awaniu flory ojczystej. 
Obecnie, dzięki wznowieniu będzie lepiej znany .i 
wspókz,esnym. Sądzę jednak, .że Wydawnictwa Arty
stycZ!Ile i Fillimowe nie poprzestaJną na tym jednym 
(choć znaczącym dziele), wybranym z duże1g.o dmob
ku KluJk,a. Badaoze Pod.Qa1sda, miło1śnicy floxy po�skiej, 
języ'koznawicy, hi:s1toxycy 01raz pas,jonad cz·ekadą na 
wydanie następnych 10 tomów prac proboszcza z Cie
c'hanow1ca. 

Anna Jarmolik 

Waldemar Monkiewicz, Józef Kowalczyk, Bez 
przedawnienia (pacyfikacje wsi białostockich w 
latach 1 939, 1 94 1-1 944), Białyst,ok 1 986. 

Od wielu lat autorzy 1tej książki zajmują się ws1pól
nie : J)Tob1ematyką zbrodni hitilerowrskich w regi.oniJe 
biał,ostoiokim. Efektem lich prnc stały się antykuły: 
Terror 'okupanta hitle.rowskiego na ziemi sejneńskiej, 
w: Materii.aly do dziejów ziemi sejneńskiej t. II, Warr
s:zawa 1975, Zbrodnie hitlerowskie 1939, 1941-1945 w: 
Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskieqo, t.  
II,  Wa'ris.zawa 1974, Tragiczne losy Zydów w Białym
stoku w okresie okupacji Mtlerowskiej, w: „Zeszyty 
naukowe Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białym
stoku", a także odrębne pubHkacje Założenia i realizacja 
hitlerowskiej polityki okupacyjnej w regionie biało
stockim, Białys1to1k 1982 'i Zagłada ludności żydow
skiej w Białymstoku, Białystok 1983. 



Terrowowd hitlerowskiemu w odniesieniu do wsi 
regionu automy poświęcilli a·ritykul: Pacyfikacja wsi 
w województwie bfolostockim w latach 1939, 1941-
-1945, w: Eksterminacja ludności polskiej w okresie 
o kupacji hitlerowskiej. Wyniki badań ośrodlków :tere
nowych, W'arszawa 1979, Przewodnik po spacyfikowa
nych w okresie okupacji hitl erowskiej wsiach woje
wództwa białosfockiego, Białystok 1979 oraz wrraz 
z M. Gn,atawskim książkę Wieś białostocka oskarża. 
Ze studiów nad eksterminacją wsi na Białostocczyź
nie w latach wojny i okupacji hiaerowskiej, · Biały
stok 1981. 

Omawiana ksiąiJ.k:a stanowi kontynuację publikowa
nia wynik.ów badań prnwadzQ(t'lyoh przez Głó"Wmą Ko
misję Badania . Zbrodni H1t1ero.wskrl.ch w Palsce -
Instytut Pamięci Narodo1wej, Okręgową Komisj ę  w 
Białymstoku nad dziej ami okupacyjnymi · białostoc
kich wsi. Badania są prowadzone· przy współudziale 
aktywu społecznego wspomnianej !Komisji. 

Zastanawiając się nad bezwzględnym .teDrorem sto
sowainym pnzez hiitler.owców wobec ludności wielskiej 
warto przypomnieć ocenę pos<taw tej girUlpy spo1ecz
nej podczas wojny. K. Przybysz w swej pracy Chło
pi polscy wobec okupacji hitlerowskiej 1939-1945 
stwierdził m.in. Chłopi polscy przez prawie sześć lat 
elwpacyjnych zachowali w swej masie wysoką god
ność narodową i miezwykLe silną woLę biologicznego 
przetrwania. Nigdy przedtem chłop polski w walce 
o by.t narodowy nie wykazał tyle ofiarności, deter
minacji i poświęcenia, jak właśnie w okresie okupa
cji... Chłopi polscy byli główną siłą i ostoją Polski 
podziemnej. 

Ter•l'OT hitlero1Wski woibec w.si po[s!ldej znailazł od
bicie w 1klll.m zna·ozących publhkacjach. Je.go .przeja
wy w regionie biało:sfockim zwiąi:ane były z realiza
cją hitlerowskiej poli1ty1ki zagłady narodu palsikiego 
i innych grup narodowośdowych, oczywiście wyłą
czając niem�ecką. Jedną z form zagłady były pa,cy
fikacj e  wsli przeprowadzane pod byle pretekstem, lub 
nawet bez żadnego pretekstu. 

Tenmi!I'l „pacyfikacja" autorzy p.rżyjęłi zgqdrtie i na
zewnictwem ZffiPółu d-0 S!P'J.'aw Badania IDk'ste:rmina
cji Wsi przy GKBZH w .p - IPN. Według tej defi
nicji .pod ,pojęciem p acyfikacj i ·:ro,zumie się caUmwHe, 
lub c.zęści:owe zniszczenie wsi przy ·użyciu p rz;emocy 
zbl'.'ojne j,  dokonanie gwałtu na ludności wsi tj .  wy
mordowa:n:ie wszystkich mieszkańców, ·1'ub niektórych 
osób, wysiedłenie ca�kowi1te tlub czę:!lciowe, a także zra
bowanie inwentarza żyiweigo i marlwe1go. 

Książka :zawiera przedrnowę, wstęp, encykilopedycz
ny wykaz spacyfikowanych wsi, wyka·z źródeł i li
teratury omz zdjęcia. 

Rrzedmowę napisał Romuawd Łazarowfoz, !który bar
dZQ zwięźle zaprezentował za1sa<ln1cze założenia hit
lerm.vskiej polityki -akUipacyjnej wobec Palaków. Słu
szinie też autor przedmowy zastrziegł, że w pracy 
J. K,or-na'lczyika i W. Mon1kiewkza został przedstawiony 
t�ko fragment mar;ty,rologii wsi bialosfocikich, łomżyń
skich i suwalskich, a przecież pamiętać musimy o 
innych f.oro:nach ter.r·Oru h'.iitler.owskiego, jak e'gzekucje, 
aresrlowania, wysiedlenia, czy wywó:zJka na .rohoty 
p rzymus·owe do III Rzeszy, a także do robót fortyfi
kacyjnych. 

W·e :wstępie napisanyu:n prz;ez a•utorów wskazane są 
w bardzo ogólnym zaryis ie źródła informa'Cji służące 
j ako podstawowy materiał do naptsania 'książki oraz 
<lan.e dotyczące niektórych ,ty[ko sprawców pacyfika
cji  i to w u'jęciu "ZJbiorowym t j .  foomacji wojsik:o
wyc:h 11.lib policyjnych dopuszezającyich się aktów ter
roru . Ąutorzy wymienili także te spośród ll'lbch, które 
brały udział :w pacyfikacj ach d-Qlk,onainych \I1a terell'lie 
Pusz.Czy Biał,owieskiej. Nie jest to sprawa margineso
wa bowiem podejmowane rp;rzez hitle.rowców akcje 
zap01biegaj ą•ce rozwo}owi ruchu p.a]'tyzanckiego w :tym 
dużym kompleksie leśn ym i na jego obrzeżach, nosi
ły ·cha1ra..kiter pacyfikacj i . 

Zasa<ln�c,zą wa·rtość ksią2Jki stanowią encyJ<lopedy
czne opisy po/Szczególnych paicyfikacj i  w układzie alfa
bety,cznym. Łatwo więc je odszukać. Jes·t to na}bar
dziej wstrząsający dokument hitlerowskiego barba
rzyństwa. Szkoda jednalk, że .og.rankzenia s·two:rzone 
przez nie ty.le wydawn•k:two, co ·ogólnie rzecz bi·orąc 

wyidawców nie pozwoli!ły a<Ult'Orom na nieco szerszy 
opis okupacyjnych dziejów dotkniętych nieszczęściem 
wsi ,chociażby w taki sposób, jalk to zap.rezentowałi 
w ksiąźce Wieś białostoqka oskarża. Nie w kaźdym 
przypadku onczędn·ość papieru jest aż talk bard.zo 
WSikazana. 

Zasługą autorów jest, że w tych trudnych wavun
kach dali skondens owany obraz nieludzkrego httle
ro vv:skiego terrotJ:u. 

Ksią:żka wwosażona jest w sziczegółQ'Wy wyikaz źró
deł i wybór literatury. Ten ootatni jest wprawdzie 
trafny, lecz osobiście uzU1pełn:iłbym go o .kil1ka pozy
cji związanych z -0mawioaną tematyką, a <loty.czą.cą 
regtonu. 

Interesują.ce są zdjęcia zamiesz-crone w pastaci 
wkładki. Prnw<ie wszysi'okie n:iie były nigdy publliko
wane. Jedno z nich pr·zedstawia rozikaz d....cy SS von 
dem Ba.cha dotycząicy wysiedleń wsi w rej onie Bia
łowieży, 1nne prezentuje oddział żandarmeirii dowo
dzony prze.z Franza Lampe, biorący udział w p acyfi
kacji Raj:ska. Są te,ż zdjęcia żandarmów, którzy rpacy
fikowali wieś Grzędy. Zdj ęcia zostały wytkrradzio'.11.e 
żandarmom j eszcze w okresie okUipacji. Zamies21czo
no również zdjęcia niekJtórych afiar terroru. Wydaje 
się, że ilość zamieszczonych zdjęć powinna być więk
sza w t·ego typu wydaiwinictwach. 

Reasumując należy stwi.e.rdzić, ii książka jest ba,r
dzo pożyteczna. Adre&owana .głównie do młodzieży 
i nauczydeU, p.rzydat1na każ\demu, lkto zechce :poZ111ać 
istotny fragment okupacyjnych dziejów naszego re
gionu. w,ręcz nieodzowna dla krajoznawców. 

Cz. Okołów 

Rok Glogerowski. Materiały z sesji popularno
-naukowej. Białystok 10 listopada 1985 r., War
szawa 1986. Wydawnictwo PTTK Kraj. 

Omawianą puibli:kację otwiera artykuł pióra Marii 
Marandy zatytułowany Pasje i zasługi Zygmunta Glo
gera pierrwszego prezesa P·olskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. N1ektó.re :liragmeniy artykułu autor
ka prezent.owała na łamach pr.asy codziennej. Omó
wiła ona liczne wyiciewki kra:joznawctze Glogera, a 
taik:re jego pra,cę w PTK. Interesujące są źródła, na 
1k:tóre powołuje się autorka. Sięgnęła ona bo.wiem do 
koreiSpondencji Glo,gera, jego wczesnych pu.blikacji  i 
oczywiście qprnc,owań. 

Nastęipllly artykuł nosi ty,tuł Zygmunt Gloger, jako 
badacz Podlasia i półriocno-wschodniego Mazowsza. 
Aut,01r artykułu · Adam Dobroński omówił warunki w 
jaikkh Gloger pracował. 

Elżbieta Ohochorowska zajęła się dorobkiem Gloge
ra w d:ziedzLnie, kitóra starwiała dopiero pierwsze klro
iki i daleko jej było do obecnych osiągnięć. Właśnie 
w aircheologii sufocesy Glo.gera urw�docmiły się bar
dz;o wy.raźnie. Jego .zbiO'I'Y, jak sam ZTesztą j.e okre
ślał, były najbogatsze w .lwa•j u. Autorka wymieniła 

,cały .szereg prac badawicezych j akie przeprowadził Glo
ge!r z własnej · i:nicjatywy, oraz inne, w iktórych współ
uczestniczył. W'ielką za'słuigą Glogera, jego istoltnym 
wkładem do· ro:zw·oju areheoilogii palsik:ie1j było ta:k:te 
prz('ikazanie zgromadwny-ch zibiorów na rzecz najstar
szego w Po[:sce Muzeum Arciheol.ogioznego w K·rako
wie. 

Dawna Ziemia Bielska Zygmunta Glogera to ty;tuł 
kolejll1€go artykułu na.pisanego przez Włod•z:imierza 
Janm·oltka. Autor dokonał wszechstronnej oceny tej 
interesującej pracy. 

· 

AndT.zej Lechowski jesi autorem artykułu z aty.tu
ł·owanego Księgozbiór Zygmunta Glogera. Był to jego 
zidaniem księgozbiór sta!tlowiący warsztat naulmwy 
oraz c zęść koilekoeji. Wielka siZkoda, że cenny dar Z. 
G'logera, uczyniony w drodz·e zapisu . testamentowego 
na rzecz „TQwa:rzystwa Bi>blfoteki Pul:iliczneij w War
S'za:wie", 1uiegł częśdowemu uszkodzeni:u już [podczas 
przekazywania książek, a następnie p'Odczas ostatniej 
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wojny ś'wiatowej. Autor podjął również próbę odpo
wiedzi na pytanie He liczył książek opisywany księ
goZibiór? 

Wszechstronne zainteresowa111ia krajoznawcze · wła
śckiela mająteczku z Jeżewa omawia Ewa w�·oczyń
ska w artykule zatyitułowanym Bóżnice w Polsce 
w materiałach Zygmunta Glogera. Gloger poołu.gilwał 
się czę3.to rysunkiem. Stosował .go wtedy, kiedy zaj
mc•Na'1 się zabytkami architekitury. Ponieważ inteire
sowały go budowle drewniane utrwalił dla potom
nych te zabytki pirzeszłości, po k·tórych nie po:wstało 
obecnie żadnego śladu. Drewniane bóżnice i synago
gi .żydowskie zostały bqwiem star.te z powierzchni 
ziemi w naszym · ·regionie w okresie osta1mj·ej wojny 
i okUJ>acji hitl�owS'kiej. 

Autor niniejszej recenzji zamieścił artykuł Podl.ascy 
goście i znajomi Zygmunt Glogera traktlijąey nie tylko 
o jego towairzyskicch kontaktach, lecz w większym 
stopniu _jego inaukowyeh powiązaniach. 

Lesze� .PQstołowicz · w artykule Wilhelm Gloger w 
Białymstoku w opareiu o badania archiwalne zapre
zentawał <;zytelnikom fraipująeą historię żywota pra
dziadka Zy,gmunta I Gloge.ra - Wilhelma. Okazało się, 
że miesZ1kał on i pracował w naszym mieście, a ślub 
brał w kapliey św. Rocha. 

L I S T Y  
W związku z artykułem St. Janickiego „Alfons Erd

inan 1886�1943", zamieszczonym w „Białostocczyźnie" 
nr 1 .napisał do nas p. Włodzimierz Kuczyński. Po
siada Oll'l grupową fotografię członków i praeo.wni
kó:w Wydziału Powiatowego w Bielsku Podlallkim 
z 1932. r. Na .zdjęciu czwarty od prawej Aifons ETd
man, .po.środku starosta powiatowy Józef Dorożańsiki, 
czwarty od lewej płk Trzaskowski. 

Za .udostępnienie zdjęcia serdecmie Panu Kuczyń
skiemu dziękujemy, zdjęcie oraz kadr zamieszczamy. 

Redaikcja 
P .S. Na zdjęciu grupowym znajduje się również W. 

Kuczyński �trzeci z prawej w drugim rzędzie). 
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Fo�klor podlaski w pracach badawczych Zygmunta 
Y,l ogera i jego dorobek w tym zakresie, stał się te
matem artykułu Janiny Szymańskiej : Stara pieśit 
podlaska konopie!ką zwana. 

Książka pooiada również interesujące zdjęcia. Wśród 
niech Anny Zawadz,kiej wnuczki Glogera, która była 
obecna na poświęc·onej jego pamięci sesji. 

Este.ty<:mą 01kładkę zaprojektował Zygmunt Ziem
ka. · 

Waldemar Monkiewicz 

Alfons Erdman 
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