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Wstęp 

Konferencja naukowa w Szczawinie 

 
 Prezentowana praca obejmuje dzieje ziem leżących między Narwią i Orzem, czyli południowych 
gmin powiatu ostrołęckiego (Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo), inaczej mówiąc ostrołęckich 
zaścianków szlacheckich lub też ziem nadorzańskich. Zakres czasowy rozważań jest bardzo obszerny                   
i obejmuje okres od paleolitu, czyli starej epoki kamiennej, aż do czasów niemal współczesnych. Autorami 
artykułów są tak wybitni historycy polscy jak: prof. Henryk Samsonowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, 
prof. Norbert Kasparek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i prof. Janusz Szczepański                   
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoiste uzupełnienie i poszerzenie problematyki 
stanowią materiały miejscowych badaczy-regionalistów: Małgorzaty Balcerzak, Dariusza Budelewskiego, 
Bernarda Kielaka, Adama Białczaka, Małgorzaty Lubeckiej, Marty Łępickiej i Jerzego Kijowskiego. Tematy 
poruszane w tej publikacji są bardzo różne, obejmują  pradzieje tych ziem, osadnictwo średniowieczne, 
powstania narodowe, gospodarkę, organizację i funkcjonowanie samorządów terytorialnych, działalność 
straży pożarnych, czy też obyczaje mieszkańców.  
 Warto wspomnieć, że północna część powiatu ostrołęckiego, czyli Zielona Puszcza Kurpiowska 
obfituje w wiele różnego rodzaju publikacji zarówno historycznych, jak i etnograficznych, mimo iż jej dzieje 
są o kilka wieków uboższe od części południowej. Pisano o tym terenie już w XVII wieku, robili to m. in: 
Święcicki, Kościesza-Załuski, Gloger, Połujański, Gawarecki, Kolberg, Czajewski, Krzywicki, patron 
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - Adam Chętnik, czy też młodsi – Potkański, Kutrzeba-Pojnarowa             
i Niedziałkowska. Południe powiatu natomiast posiada jedynie jednostkowe monografie poszczególnych 
gmin autorstwa miejscowych historyków - Jerzego Dziewirskiego (Rzekuń, Troszyn, Goworowo, Troszyn)             
i Jana Boguskiego (Czerwin, Troszyn) oraz dwie publikacje w formie gawędy historycznej („Skrzypią 
wrota” i „W dolinie Orza”) Henryka Syski, wywodzącego się z Damięt (gmina Goworowo). Prezentowana 
praca ma więc charakter pionierski, dotychczas bowiem nie było próby całościowego opracowania 
monografii tych terenów. Czy prezentowana praca w pełni zaspokoi potrzeby historyków i osób 
zainteresowanych dziejami tego terenu? Na pewno nie, ale mam nadzieję, że chociaż częściowo wypełni tę 
lukę. 
 Inicjatorem i inspiratorem wydania tej publikacji jest prężnie działająca od kilku lat Lokalna Grupa 
Działania „Zaścianek Mazowsza”, która swym zasięgiem obejmuje południowe gminy powiatu 
ostrołęckiego, czyli obecne gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn. To właśnie ona była 
organizatorem konferencji dotyczącej dziejów tego obszaru, która odbyła się 30 listopada                   
2013 r. w pięknym, historycznym pałacu w Szczawinie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz naukowym patronatem Ostrołęckiego Towarzystwa 
Naukowego im. Adama Chętnika. Materiały z konferencji, wzbogacone dodatkowymi artykułami, znalazły 
się w prezentowanej publikacji. Gorąco zachęcam do jej lektury zarówno mieszkańców gmin, które są 
„zbiorowymi bohaterami” tej książki, jak i wszystkich innych zainteresowanych historią Małych Ojczyzn”. 
 
 
 

Jerzy Kijowski 
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Mgr Małgorzata Balcerzak 
OTN im. A. Chętnika 

Zarys pradziejów ziem położonych między Narwią a Orzem 

 
I. WSTĘP 

Zmienność środowiska geograficzno-przyrodniczego, wraz z odbywającymi się na przestrzeni 
dziejów cyklicznymi przemianami klimatu, bezpośrednio i pośrednio wpływały na procesy osadnicze             
i aktywność gospodarczą, zwłaszcza w początkowych fazach rozwoju pierwotnych społeczeństw ludzkich. 
Takie czynniki, jak ukształtowanie terenu, sieć rzeczna, rodzaj gleb, a przede wszystkim warunki 
klimatyczne, decydowały o tym, gdzie człowiek decydował się lokować swoje siedziby. 
 Ziemie położone między Narwią a Orzem, ze swoimi zasobnymi w wodę ciekami  
i bogatą szatą roślinną, zwłaszcza lasami, obfitującymi w zwierzynę, tworzyły doskonałe warunki do 
osadnictwa. Obszar ten, zajmujący lewobrzeżną część dorzecza Narwi wraz z Orzem – jej największym 
lewym dopływem, przynależy do dwóch różnych pod względem geomorfologicznym mezoregionów 
fizyczno-geograficznych Międzyrzecza Łomżyńskiego, przechodzącego ku północy w rozległą Dolinę 
Dolnej Narwi1. Międzyrzecze Łomżyńskie jest wysoczyzną morenową, wyrzeźbioną przez lądolód 
skandynawski w czasie przedostatniego zlodowacenia środkowopolskiego2. Uformowały się wówczas 
zasadnicze, w niewielkim stopniu zmienione do dziś,  zręby rzeźby terenu, na które składały się ciągi kemów 
i wzgórz morenowych z licznymi, dużymi zagłębieniami bezodpływowymi3. Ostateczne oblicze krajobrazu 
Międzyrzecza ukształtowane zostało podczas ostatniego cyklu zimnego, zlodowacenia bałtyckiego4. 
Lodowiec w swoim maksymalnym zasięgu zatrzymał się wprawdzie daleko na północy, na granicy Równiny 
Mazurskiej i Kurpiowskiej, ale warunki klimatyczne panujące na jego przedpolu przyczyniły się do zmiany 
w ukształtowaniu poszczególnych form rzeźby. Wokół lądolodu panowała szeroka na kilkaset kilometrów 
pustynia arktyczna, sprzyjająca powstawaniu wiecznej zmarzliny, co w połączeniu z brakiem roślinności 
oraz niewielką ilością opadów powodowało wietrzenie mrozowe podłoża. W krótkich okresach ocieplenia 
nasilały się procesy peryglacjalne, powodujące zacieranie się rzeźby staroglacjalnej. Wyłagodziły się stare 
formy geomorfologiczne – obniżyły wyniosłości i wypełniły wszelkie zagłębienia. W wyniku procesów 
erozyjnych powstała falista równina urozmaicona rozległymi i płytkimi obniżeniami wytopiskowymi, 
rozcięta płytkimi lecz szerokimi dolinami pochodzenia fluwialno-denudacyjnego5.  

Od ok. 10 200 lat BP nastąpił proces gwałtownego ocieplania się klimatu, tworząc nowe warunki 
kształtowania się środowiska naturalnego. Rozpoczął się nowy okres geologiczny, zwany holocenem, który 
jest trwającym do dziś interglacjałem, charakteryzującym się występowaniem na przemian faz cieplejszych                
i chłodniejszych6. Na obszarze dotychczasowej pustyni arktycznej zaczęła odbudowywać się szata roślinna, 
pojawiły się zwarte lasy brzozowo-sosnowe, a w miarę ocieplania klimatu również lasy liściaste, trwały 
procesy wietrzeniowo-glebotwórcze7.  Takie warunki sprzyjały rozwojowi osadnictwa ludzkiego. 

                                                                 
1  J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2002, s. 186-187. 
2 Pomiędzy 310 tys. a 130 tys. lat BP (ang. Before Present czyli „przed teraźniejszością”). 
3  J. F. Mojski, Ewolucja środowiska w plejstocenie,  [w:] L. Starkel (red.) Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Warszawa 1999, 

s. 77. 
4 Ok. 115 – 10 tys. lat BP. 
5  S. Kozarski, B. Nowaczyk, Paleogeografia Polski w vistulianie, [w:] L. Starkel (red.) Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, 

Warszawa 1999, s. 86. 
6 L. Starkel, , Paleogeografia holocenu, Warszawa 1977, s. 79. 
7 M. Ralska-Jasiewiczowa, Paleogeografia holocenu. Ewolucja szaty roślinnej, [w:] L. Starkel (red.) Geografia Polski. Środowisko 
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II.  EPOKA KAMIENIA 
1. Społeczeństwa zbieracko-łowieckie schyłkowego paleolitu i mezolitu 

Ekstremalne warunki klimatyczne panujące na przedpolu lodowca w późnym glacjale 
uniemożliwiały ciągłe zasiedlenie. Dopiero w okresie schyłkowego plejstocenu (późny glacjał), w ślad za 
cofającym się lądolodem, na obszar Niżu Polskiego z cieplejszego południa zaczęły napływać pierwsze 
grupy ludzkie. Jak dotąd, z terenu międzyrzecza Narwi i Orza nie uzyskano materiałów archeologicznych 
datowanych na okres wcześniejszy niż schyłkowy paleolit. Najstarsze znane znaleziska możemy datować na 
późną fazę plejstocenu, mieszczącą się w przedziale około 9800-8250 lat BC (ang. Before Christ czyli 
„przed Chrystusem”) 8. Na nasze tereny napłynęły wówczas pierwsze grupy łowców, reprezentujące kulturę, 
nazywaną kulturą świderską (od stanowiska archeologicznego Świdry Wielkie koło Warszawy). Wydaje się, 
że początkowo surowe i nieprzyjazne obszary tundrowe penetrowane były jedynie okresowo, a grupy 
ludzkie zapuszczające się tutaj w pogoni za zwierzyną zakładały krótkotrwałe siedziby w postaci 
sezonowych szałasów. Łowcy świderscy, ściśle związani z żyjącymi w tundrze reniferami, odbywali wraz                   
z nimi dalekosiężne  wędrówki. Wielotysięczne stada reniferów, przemieszczające się poszukiwaniu 
pastwisk jesienią z północy na południe oraz wiosną w kierunku odwrotnym, były dla paleolitycznych 
łowców głównym źródłem pożywienia oraz surowca w postaci skór, poroża i kości do wyrobu narzędzi. 

Wskutek tak dużej mobilności społeczności paleolityczne pozostawiły po sobie niewiele śladów 
obecności.  Z dość ograniczonego instrumentarium, obejmującego narzędzia z krzemienia, kości i rogu,                  
a zapewne także z drewna, do naszych czasów zachowały się jedynie przedmioty krzemienne jako 
najbardziej trwałe. Nosiciele kultury świderskiej prawdopodobnie sezonowo osiedlali się w okolicach 
Księżopola i Malinowa Starego w gminie Czerwin. Podczas archeologicznych badań powierzchniowych 
odkryto tam relikty obozowisk w postaci zabytków krzemiennych, m.in. odłupek z krzemienia kredowego 
kopalnianego oraz wiór z rdzenia piętowego.  

Analizę osadnictwa kultury świderskiej na obszarze gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn 
utrudnia fakt, że na stanowiskach paleolitycznych nie prowadzono systematycznych badań 
wykopaliskowych. Bazę źródłową stanowią więc z konieczności wyłącznie materiały z badań 
powierzchniowych, prowadzonych w ramach ogólnopolskiego programu ewidencji stanowisk 
archeologicznych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP). Odkryte stanowiska archeologiczne 
stanowią zapewne niewielki ułamek pierwotnej, ogólnej liczby funkcjonujących tu wówczas obozowisk. 
Obok naturalnych procesów niszczących, relikty części z nich mogły zostać zniszczone przez 
średniowieczną, nowożytną i współczesną zabudowę. 

Około 10 000 tysięcy lat temu, w wyniku postępującego ocieplania klimatu, na tundrowe obszary 
Niżu Polskiego zaczęły  wkraczać lasy strefy umiarkowanej, głównie brzozowo-sosnowe, które wkrótce 
przekształciły się w gęste lasy z przewagą sosny, z domieszką świerka i wiązu. Warunki klimatyczne były 
już bardziej zbliżone do współczesnych. Przystosowane do zimnego klimatu stada reniferów wywędrowały 
na północ, a ich miejsce zajęły zwierzęta leśne: łosie, tury, niedźwiedzie, jelenie, dziki. Ten nowy okres                  
w dziejach Ziemi nazywamy dziś holocenem9. Pozostałe na naszych   terenach grupy ludzkie zmuszone były 
przystosować się do nowych warunków i do nowego środowiska przyrodniczego poprzez zmianę trybu życia 
na bardziej stabilny, oparty na eksploatacji strefy leśnej, bogatej we wszelkie dobra naturalne. Polowano na 
zwierzynę leśną, rozwinęło się rybołówstwo i wysoko   wyspecjalizowane  zbieractwo. Nowo wynalezioną 
bronią był łuk, który wszedł w powszechne  użytkowanie. W rybołówstwie wykorzystywano bardzo 
skuteczne harpuny, wykonane z kości zwierzęcych.  Narzędzia krzemienne stały się doskonalsze – nabrały 

                                                                                                                                                                              
przyrodnicze, Warszawa 1999, s. 110. 

8  R. Schild, Kilka uwag o starszej i środkowej epoce kamienia na Mazowszu, [w:] E. Kempisty, S. K. Kozłowski (red.), Badania 
Archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa, 1975, s. 37. 

9  J.K. Kozłowski, S.K. Kozłowski, Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa 1977, s. 35-36. 



7 

nowych mikrolitycznych rozmiarów i zgeometryzowanych kształtów. Ludność wysoko wyspecjalizowana              
w obróbce krzemienia  potrafiła precyzyjnie wytwarzać grociki   strzał  do łuku oraz zbrojniki przeznaczone 
do osadzania w oprawkach z drewna, kości lub rogu, używane jako narzędzia do cięcia, przekłuwania, 
przecinania, skrobania czy wyprawiania skór. W archeologii epokę, w której rozwijał się taki typ gospodarki 
nazywamy mezolitem (środkową epoką kamienia). 
           Na terenach  międzyrzecza Narwi i Orza ślady bytowania społeczności mezolitycznych znamy                   
z miejscowości Czernie, gm. Goworowo,  Seroczyn i Wiśniewo, gm. Czerwin, Nowa Wieś Wschodnia                  
i Rogal, gm. Rzekuń. W okolicach Czerni odkryto relikty obozowiska myśliwych reprezentujących kulturę 
janisławicką, nazwanej tak od miejscowości Janisławice w powiecie skierniewickim, gdzie odkryto bogato 
wyposażony grób tej kultury10. 

Kultura janisławicka rozpowszechniona była na przełomie VII i VI tys. BC na olbrzymim obszarze 
od środkowej Wielkopolski i Dolnego Śląska po Dniepr, a może nawet i Doniec na wschodniej Ukrainie. 
Ludność tej kultury preferowała do zamieszkania obszary nadrzecznych wydm i tarasów, budując lekkie 
konstrukcje mieszkalne w typie szałasów, po których odnajdujemy ślady w postaci kolistych, 
kilkunastocentymetrowych dołków po żerdziach, z resztkami palenisk otoczonych kamieniami.  

 
2. Neolit - pierwsze społeczeństwa rolnicze 

W czasie optimum klimatycznego okresu atlantyckiego (7 500 – 5 000 lat BP), kiedy przeciętne 
roczne temperatury osiągnęły wartości wyższe od obecnych, a zimy były krótkie i łagodne, przy 
jednoczesnej dużej wilgotności powietrza wytworzyły się wyjątkowo korzystne warunki dla wegetacji 
roślin11. Stało się to jednym z ważniejszych czynników pojawienia się w dorzeczu Odry i Wisły pierwszych 
osadników z południa, którzy przez Bramę Morawską przenikali zza łuku Karpat, niosąc nowy sposób 
gospodarowania, oparty na rolnictwie i hodowli zwierząt. Początkowo grupy społeczności 
wczesnorolniczych osiedlały się w strefach wyżyn południowej Polski na urodzajnych glebach lessowych, 
stopniowo przesuwając się wzdłuż głównych rzek dalej na północ12. Uprawa ziemi możliwa jest tylko               
w społeczeństwach prowadzących osiadły tryb życia. Z tego względu charakterystyczną cechą neolitu było 
zakładanie stałych osiedli z trwałą drewnianą zabudową. Stabilizacja osadnictwa umożliwiła udomowienie 
pierwszych zwierząt gospodarczych: owcy, kozy, konia i krowy. Rozwinęły się niewystępujące wcześniej 
zajęcia typu rzemieślniczego i zupełnie nowe umiejętności, z których najważniejsze znaczenie dla 
archeologów ma wytwarzanie naczyń glinianych. Od początków neolitu ceramika stanowi zdecydowaną 
większość wszystkich materiałów archeologicznych. Z innych osiągnięć tej epoki należy wymienić tkactwo                   
i plecionkarstwo oraz pojawienie się nowych technik w krzemieniarstwie - np. umiejętność gładzenia 
niektórych narzędzi i wiercenia otworów. Doniosłość przemian jakie dokonały się w neolicie jest na tyle 
ogromna, że dla określenia tego zjawiska badacze używają  terminu „rewolucja neolityczna”. 

Pierwsze społeczeństwa rolnicze pojawiły się na Mazowszu zapewne już w połowie IV tysiąclecia 
p.n.e.13 Z uwagi na słaby stan rozpoznania stanowisk neolitycznych i możliwość oparcia się jedynie na 
badaniach powierzchniowych AZP nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ludy te dotarły także na obszar 
międzyrzecza Narwi i Orza. Z całą pewnością obszar ten penetrowany był przez przedstawicieli kultury 
amfor kulistych, nazwanej tak od charakterystycznego kształtu naczyń glinianych. W miejscowości 
Kruszewo, gm. Goworowo znaleziono w latach 60. ubiegłego wieku siekierkę kamienną tej kultury, 
wykonaną z bałtyckiego krzemienia narzutowego. Kultura amfor kulistych rozwijała się w III tys. p.n.e. na 
rozległym obszarze w dorzeczu Łaby, Odry i Wisły. Na naszym terenie pojawiła się prawdopodobnie jako 

                                                                 
10  Tamże, s. 236. 
11  M. Ralska-Jasiewiczowa, dz. cyt., s. 181. 
12  A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego, [w:] W. Hensel 

(red.) Prahistoria ziem polskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975-1981, t. 2, s. 44. 
13  E. Kempisty, Przegląd kultur neolitycznych na Mazowszu, [w:] E. Kempisty, S. K. Kozłowski (red.), Badania…, s. 42.   
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efekt przemieszczania się niewielkich populacji z dorzecza Odry14. Ludność tej kultury zamieszkiwała 
kilkusezonowe, niewielkie osady, budując drewniane budowle zrębowe lub słupowe. Zajmowała się uprawą 
ziemi i hodowlą zwierząt, głownie krów i świń. O przeważającej roli hodowli nad rolnictwem zdają się 
świadczyć licznie odkrywane groby zwierzęce oraz ludzkie, przemieszane z kośćmi zwierząt i z darami 
grobowymi. Najbardziej wyróżniającymi cechami tej kultury są kulistodenne naczynia oraz przemysł 
krzemienny z najbardziej typowymi siekierami krzemiennymi, czworościennymi, całkowicie gładzonymi15. 

Na obszarze północno-wschodniej Polski ludność kultury amfor kulistych zetknęła się 
prawdopodobnie ze społecznościami łowiecko-zbierackimi, reprezentującymi  późną kulturę niemeńską, 
posiadającą wyraźne korzenie miejscowe, mezolityczne16. Podstawę gospodarki kultury niemeńskiej 
stanowiło nadal tradycyjne łowiectwo, zbieractwo i rybołówstwo. W końcowym etapie prawdopodobnie 
zajmowano się także hodowlą zwierząt. Ludność tej kultury przyswoiła tylko niektóre zdobycze neolitu, 
takie jak wytwarzanie ceramiki, gładzenie narzędzi kamiennych i stałe formy osadnictwa. Osady zajmowały 
tereny puszczańskie na lekkich piaszczystych glebach, mniej atrakcyjnych dla rolników.  

Stanowiska kultury niemeńskiej spotykamy na naszym terenie zdecydowanie częściej aniżeli 
stanowiska innych kultur neolitycznych. Grupują się one w dolinach głównych rzek – Narwi i Orza. 
Odkrycia materialnych wytworów tej kultury dokonano w Choromanach-Witnicach, gm. Czerwin                   
i Brzeźnie, gm. Goworowo.  

Ogólnie z obszaru dorzecza lewobrzeżnej Narwi i Orza znamy ok. 20 stanowisk datowanych na 
epokę  neolitu. Ślady osiedli i obozowisk odkryto m.in. w miejscowościach Choromany-Witnice, Dzwonek, 
Malinowo Nowe, Stare Dobki,  gm. Czerwin, Kobylin, Pokrzywnica, Brzeźno, gm.  Goworowo, Nowa Wieś 
Wschodnia, Rogal, Rzekuń, Susk Nowy, gm. Rzekuń, Budne, Opęchowo i Trzaski, gm. Troszyn. 
 

III. EPOKA BRĄZU  
Na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. na ziemiach polskich toczył się proces przemian 

gospodarczych, które zapoczątkowały nowy etap w rozwoju społeczeństw pradziejowych, nazywany epoką 
brązu. W dawniejszych opracowaniach i systemach chronologicznych za początek epoki brązu uznawano 
moment pojawienia się rodzimej produkcji brązu. Jednakże w miarę rozwoju archeologii  i powiększania się 
bazy źródłowej zaczęto skłaniać się ku tezie, iż przyjmowanie nowego surowca następowało na różnych 
obszarach w różnym tempie i czasie. Za początek epoki brązu na ziemiach polskich przyjmuje się obecnie 
początek II tys. p.n.e., jednakże datę tę należy traktować jedynie jako czysto umowną. Analiza źródeł 
nagromadzonych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wskazuje, że wprowadzenie brązu jako surowca 
dominującego w produkcji podstawowych narzędzi było procesem rozciągającym się na przestrzeni prawie 
trzystu lat17.   

Epoka brązu była epoką długotrwałą, rozwijającą się przez ponad trzynaście wieków. Dla 
ułatwienia orientacji w chronologii podzielono tę epokę na kilka krótszych odcinków czasowych. Dla Polski 
północno-wschodniej system podziału opracował J. Dąbrowski, wydzielając sześć okresów: 
I okres   –  ok. 1950  do ok.  1700 BC 
II okres  –  ok. 1700  do ok.  1370 BC 
III okres –  ok. 1370  do ok.  1150 BC 
IV okres –  ok. 1150  do ok.    900 BC 
V okres  –  ok.   900  do ok.    750 BC 

                                                                 
14  M. Szmyt, Społeczności kultury amfor kulistych w Europie Wschodniej, [w:] J. Czebreszuk, M. Kryvalcevic, P. Makarowicz (red.), Od 

neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., Poznań 
2001, s. 173. 

15  E. Kempisty, Kultura amfor kulistych na Mazowszu i Podlasiu, „Materiały Starożytne i Wczesno-średniowieczne”, t. 1, 1971,                       
s. 7 n. 

16  M. Szmyt, dz. cyt., s. 181. 
17  J. Dąbrowski, Badania wczesnych faz epoki brązu, [w:] Archeologia i prahistoria w ostatnim półwieczu, Poznań 2000, s. 160. 
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VI okres –  ok.   750  do ok.    620 BC18. 
Brąz – stop miedzi z cyną, czasem z domieszką arsenu lub antymonu, w całości importowany był       

z terenów ościennych, położonych na południe od Karpat i Sudetów. Rozprzestrzeniał się wzdłuż głównych 
szlaków komunikacyjnych z południa Europy na północ19. Jako metal rzadki, a przez to kosztowny, 
traktowany był początkowo jako surowiec luksusowy o znaczeniu prestiżowym, z którego wytwarzano 
ozdoby - bransolety, naramienniki, szpile i naszyjniki. Natomiast większość przedmiotów codziennego 
użytku nadal wykonywano z krzemienia, kamienia, drewna i rogu. We wczesnych fazach epoki brązu nadal 
używano krzemiennych noży i sztyletów, sierpów, grotów i grocików, krzemiennych i kamiennych siekier20. 
Dopiero z czasem, w miarę upowszechniania się umiejętności odlewnictwa, przedmioty kamienne były 
stopniowo wypierane przez metalowe. Jako trwalsze mogły być użytkowane znacznie dłużej, a ich 
wykorzystanie było bardziej efektywne, zdecydowanie zwiększając wydajność pracy. Jego walory podnosił 
również fakt, że w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia narzędzia mogły być przetopione a surowiec 
wykorzystany powtórnie.  

W produkcji wyrobów brązowych posługiwano się dwoma typami form wymagającymi odmiennej 
techniki odlewniczej. Pierwsza z nich na tzw. wosk tracony, polegała na uprzednim wykonaniu kształtu 
przedmiotu z plastycznego wosku, który następnie oblepiano gliną i po wypaleniu otrzymywano formę, 
którą wypełniano stopionym metalem. Drugą metodą było odlewanie w formach kamiennych złożonych 
przeważnie z dwóch części, w których rzeźbiono negatyw przedmiotu odlewniczego. Formy takie można 
było używać wielokrotnie21. 

Dla wielu obszarów upowszechnienie się przedmiotów brązowych stanowiło wyraźny skok 
cywilizacyjny. Wraz z nowymi surowcami (miedź, cyna, a także złoto) nastąpiło znaczne ożywienie 
kontaktów międzygrupowych i dalekosiężnego handlu. Dowodnym tego przykładem jest swoiste 
ujednolicenie kultury materialnej, przejawiające się w wytwarzaniu podobnych lub wręcz identycznych 
zabytków na odległych od siebie terytoriach. Czasami takie przedmioty - narzędzia, ozdoby i broń - 
wytworzone w jednym ośrodku rozchodziły się w drodze wymiany na rozległe obszary Europy. 

Drugą ważną cechą epoki brązu są zmiany w systemie wierzeń i związane z tym przemiany                   
w obrządku pogrzebowym. Wczesna faza epoki brązu to okres dominacji w Europie tzw. kultur mogiłowych, 
charakteryzujących się chowaniem zmarłych w obrządku szkieletowym, nierzadko pod nasypami kurhanów. 
Z wielkim światopoglądowym przełomem mamy do czynienia u schyłku tego okresu i w środkowym brązie 
(ok. 1300 lat p.n.e), kiedy to na dużych obszarach upowszechniło się ciałopalenie. Stało się ono dominującą 
formą grzebania zmarłych aż do czasów chrześcijańskich. Najważniejszą rolę podczas kremacji odgrywał 
ogień. Traktowano go prawdopodobnie nie tylko jako siłę niszczącą, ale również oczyszczającą                   
i uwalniającą. Ogień miał "oczyścić" nieczyste ciało zmarłego, uwolnić jego duszę, umożliwiając jej tym 
samym dalszą wędrówkę w zaświatach i powtórne odrodzenie.  

Dynamika rozwoju Polski północno-wschodniej znacznie odbiegała od tempa rozwoju innych 
terenów naszego kraju. Podczas gdy na terytorium zachodniej i południowej Polski rozwijały się kultury 
wczesnobrązowe, które dosyć szybko przyswoiły sobie nowe zdobycze cywilizacyjne, na obszarach 
północno-wschodnich egzystowały jeszcze społeczności z kręgu kultur strefy leśnej (głównie kultura 
niemeńska, kultury episznurowe) o schyłkowo-neolitycznym modelu społeczno-gospodarczym, który 
przeżywał się jeszcze długo w głąb II tys. p.n.e.22. Społeczności te, wykazując spore zapóźnienie w stosunku 

                                                                 
18  J. Dąbrowski, Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce, Białystok 1997, s. 88. 
19  M. Gedl, Wprowadzenie w zagadnienia epoki brązu, [w:] J. Kmieciński  (red.), Pradzieje ziem polskich, t. 1, cz. 2, Epoka brązu             

i początki epoki żelaza, Łódź 1989, s. 394. 
20  J. Machnik, Wczesny okres epoki brązu, [w:] Prahistoria…, t. 3, Tabl. XIII, XVI, XXII. 
21  M. Gedl, Dzieje metalurgii miedzi i brązu na ziemiach polskich do początków epoki żelaza, Pamiętnik Muzeum Miedzi, t. 1, 1982, 

Legnica, s. 43-44. 
22  M. Gaździk, B. Jóźwiak, Społeczności subneolityczne na Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły, [w:] J. Czebreszuk,                         

M. Kryvalcevic, P. Makarowicz (red.), Od neolityzacji…,  s. 110 n. 
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do pozostałych terenów, w różnym stopniu i raczej powierzchownie przyjmowały elementy nowego stylu 
życia charakterystycznego dla epoki brązu. 

W II okresie epoki brązu na podłożu kultur subneolitycznych w międzyrzeczu Narwi  
i Orza, podobnie jak w północnej, niżowej części dorzecza Wisły powstały grupy kultury trzcinieckiej, którą 
można już w pełni uznać za kulturę epoki brązu. 

Kultura trzciniecka (nazwa od miejscowości Trzciniec w woj. lubelskim, skąd pochodzą pierwsze 
odkrycia) już w I okresie epoki brązu  obejmowała swym zasięgiem  znaczne obszary Polski środkowej                   
i wschodniej. W dolinie Narwi i Orza o istnieniu grup trzcinieckich możemy mówić od ok. 1700 BC23.  

Większość osiedli kultury trzcinieckiej lokalizowana była na terenach wydmowych, w czym 
przypominają stanowiska kultur strefy leśnej. Te dwie kultury łączy też tymczasowy charakter szałasowych 
budowli mieszkalnych, a także podobny typ gospodarki, w której dominował  wychów zwierząt domowych                   
z przewagą zajęć myśliwsko-zbierackich oraz pasterskich. Przeważającą większość materiałów jakie 
spotykamy na stanowiskach trzcinieckich stanowi ceramika naczyniowa, której charakterystyczne cechy 
technologiczne i ornamentacyjne pozwalają zidentyfikować ją nawet na podstawie znalezisk 
powierzchniowych. Najpowszechniej spotykaną formą naczyń były garnki o  esowatym profilu                   
z krawędziami pogrubionymi i skośnie ściętymi. Wśród ornamentów najczęściej spotykane były motywy 
dookolnych poziomych listew plastycznych, kombinacji poziomych, pionowych i falistych rytych 
żłobków24. 

W zakresie wykorzystania surowców do produkcji narzędzi i broni kultura trzciniecka dosyć długo 
kontynuowała tradycje neolityczne. Do produkcji noży, sierpów, siekierek i grotów strzał w dalszym ciągu 
używano krzemienia, a czasem również kości i rogu. Brąz jako surowiec deficytowy wykorzystywany był 
stosunkowo rzadko, o czym świadczy ograniczona liczba znalezisk, głównie w postaci skarbów                   
i wyposażenia grobów. W skarbach odkrywano głównie ozdoby, rzadziej siekierki i groty oszczepów25. 

Ludność kultury trzcinieckiej stosowała różnorodny obrządek pogrzebowy. Na cmentarzyskach 
zdecydowanie przeważają groby szkieletowe, ale spotyka się także groby ciałopalne, które pochodzą  ze 
schyłkowej fazy tej kultury i to raczej z rejonów wschodnich26.  
 W porównaniu z kulturami epok wcześniejszych kultura trzciniecka reprezentowana jest w naszym 
regionie stosunkowo licznie. Według aktualnego stanu rozpoznania na omawianym obszarze znamy 16 
stanowisk archeologicznych, reprezentujących  wyłącznie pozostałości  osiedli.  Jak dotąd nie odkryto 
żadnego cmentarzyska. Znaczną koncentrację stanowisk tej kultury zarejestrowano w dolinie rzeki Orz na 
terenie gminy Czerwin i Goworowo. Z okolic Kunina, Wojsz, Dzwonku, Zaorza, Kobylina i Ponikwi Dużej 
pochodzą fragmenty naczyń ceramicznych oraz narzędzia krzemienne i odpady produkcyjne, powstałe                   
w procesie wytwarzania tych narzędzi. 

Schyłek kultury trzcinieckiej przypadający na środkową epokę brązu wiązał się z powstaniem 
nowej jakości kulturowej - kultury łużyckiej,  należącej do większego, środkowoeuropejskiego kręgu kultur 
pól popielnicowych. 

Już w XIV stuleciu p.n.e. na rozległych obszarach Europy zaczęły pojawiać się i rozprzestrzeniać 
zjawiska zwiastujące nadchodzenie wielkich przemian społeczno-kulturowych. Należy do nich pojawienie 
się powszechnego obrzędu ciałopalenia, które stopniowo objęło tereny całej  prawie Europy. Zmarłych 
poddawano kremacji na stosie, a następnie spalone szczątki umieszczano w glinianym naczyniu - popielnicy 
(urnie) i zakopywano w ziemi. Powstawały w ten sposób duże cmentarzyska – pola popielnic,  
które są dzisiaj licznie odkopywane, wzbudzając zainteresowanie nie tylko archeologów.  

                                                                 
23  J. Dąbrowski, dz. cyt., s. 83. 
24  J. Miśkiewicz, Kultura trzciniecka, [w:] Prahistoria…, t. 3, s. 177. 
25  J. Dąbrowski, Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brązu, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 96-97. 
26  J. Miśkiewicz, dz. cyt., s. 175. 
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Kultura łużycka, której nazwa pochodzi od Łużyc, gdzie w XIX w. po raz pierwszy wyróżniono 
znaleziska z nią związane, była to stosunkowo jednolitą kulturą archeologiczną, obejmującą obszar od 
środkowej Łaby po górne dorzecze Bugu i od środkowych Moraw i Słowacji po wybrzeże Bałtyku. Jej 
geneza, jak dotąd, nie została w pełni wyjaśniona i ciągle wzbudza wiele dyskusji. Niektóre koncepcje wiążą 
ją przemianami w kulturze duchowej (ciałopalenie) i materialnej ludności kultur mogiłowych, rozwijających 
się w zachodniej Polsce oraz kultury trzcinieckiej. Kultura łużycka wyodrębniona została na podstawie 
wspólnych cech naczyń ceramicznych i przedmiotów metalowych oraz podobieństw w obrządku 
pogrzebowym. Mimo, że stanowiła jednostkę ogólnie zunifikowaną, to jednak na podstawie pewnych różnic, 
zwłaszcza w formach i zdobieniu ceramiki wyróżnia się w jej obrębie kilka grup terytorialnych . 

Na ziemiach Mazowsza centralnego i wschodniego oraz na Podlasiu wyróżnia się grupę 
mazowiecko-podlaską kultury łużyckiej, rozwijającą się od III okresu epoki brązu. Charakterystyczne dla 
niej są naczynia esowate, naczynia zdobione otworkami dookolnymi pod krawędzią, naczynia wazowate             
z szerokim ukośnym żłobkowaniem. Pośród nielicznie występujących brązów znajdujemy bransolety 
spiralne, bogato zdobione nagolenniki, naszyjniki skośnie żłobkowane, szpile różnych odmian oraz siekierki 
z tulejką27. 

W okresie rozwoju kultury łużyckiej odnotowujemy ogromny wzrost zaludnienia, przejawiający 
się wielokrotnym zwiększeniem liczby stanowisk archeologicznych i znacznym powiększeniem bazy 
źródłowej. O ile z poprzednich epok znamy po kilkanaście     stanowisk, to już z czasów istnienia kultury 
łużyckiej pochodzi ich około 70. 

Ślady osadnictwa łużyckiego zlokalizowano na całym omawianym obszarze. Skupiska osadnicze 
znajdujemy w dolinach głównych rzek oraz ich dopływów. Osady i cmentarzyska z tego okresu ulokowały 
się głównie nad Orzem, na terenie gminy Goworowo w miejscowościach Brzeźno, Ponikiew, Kobylin, 
Kunin i Wólka Kunińska, w gminie Czerwin w okolicach miejscowości Wojsze, Tomasze, Dąbek, Wiśniewo, 
Choromany, Tyszki, w gminie Rzekuń w okolicach Dzbenina, Ław, Nowej Wsi Wschodniej oraz w gminie 
Troszyn w miejscowościach Kamionowo, Trzaski, Kleczkowo. Cmentarzyska ciałopalne kultury łużyckiej 
pochodzą jedynie z dwóch miejscowości – Kunina i Wólki Kunińskiej28. 

Na końcowe fazy epoki brązu przypada początek znajomości żelaza, które pojawiając się zrazu 
jako surowiec do wyrobu tylko niektórych przedmiotów (np. ozdób naśladujących egzemplarze  brązowe), 
zapowiada przyszłą prawdziwą rewolucję technologiczną. 
 

IV. EPOKA ŻELAZA 
1. Wczesna epoka żelaza – okres halsztacki i lateński 

Z końcem epoki brązu, który na obszarze północno-wschodniej Polski datowany jest na okres 
około 620 BC, rozpoczyna się epoka żelaza. Wprawdzie pierwsze przedmioty żelazne pojawiają się na tym 
terenie już w V okresie epoki brązu, to jego powszechne użytkowanie notujemy dopiero we wczesnej epoce 
żelaza, w tzw. okresie halsztackim D29. Nazwę tego okresu utworzono od osady i wielkiego cmentarzyska            
z VIII-V w. p.n.e. w miejscowości Hallstatt w górnej Austrii.  Handel cennym surowcem, jakim wówczas 
była sól, umożliwił mieszkańcom Hallstatt wytworzenie bardzo bogatej kultury materialnej. Tamtejsze 
wyroby brązowe i metalowe, wyrabiane i zdobione w charakterystycznym stylu, rozchodziły się szeroko po 
Europie środkowej i północnej. Swoisty styl, zwany „halsztackim” odcisnął piętno na kulturze materialnej 
znacznych połaci ówczesnej Europy30.   

                                                                 
27  T. Węgrzynowicz,  Kultura łużycka na Mazowszu wschodnim i Podlasiu, „Materiały Starożytne i Wczesno-średniowieczne”,                     

t. 2, 1973, s. 20n. 
28  T. Węgrzynowicz, Materiały kultury łużyckiej ze wschodniego Mazowsza i Podlasia, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 34, 1969,                   

s. 411. 
29  J. Dąbrowski, dz. cyt., s. 86 n. 
30  K. Jażdżewski, Pradzieje Europy Środkowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981, s. 405 n. 
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Na obszarze międzyrzecza Narwi i Orza rozwijająca się w epoce brązu kultura łużycka przetrwała 
jeszcze długo w głąb epoki żelaza. Upowszechnienie się nowego metalu nie wpłynęło w znaczącym stopniu 
na zmianę systemu osadniczego, czy też sposobu gospodarowania. Dopiero pod koniec okresu halsztackiego 
zaznaczają się pewne zmiany w obrządku pogrzebowym, będące wyrazem przemian w sferze wierzeń31. Na 
cmentarzyskach pojawia się nowa forma grobu – urnowy pochówek ciałopalny, w którym popielnica 
przykryta była odwróconym do góry dnem naczyniem,  niekiedy pokaźnej wielkości, tzw. kloszem. Wymiary 
kloszy osiągały wymiary nawet 80 cm wysokości. Spalone szczątki kostne umieszczano w popielnicach 
przeważnie w porządku anatomicznym, poczynając od kości nóg składanych na dnie naczynia, na kościach 
czaszki kończąc. Przemiany jakie nastąpiły wówczas w obrębie kultury łużyckiej doprowadziły do 
wyodrębnienia nowej jednostki kulturowej, której od charakterystycznej formy grobu nadano nazwę kultury 
grobów kloszowych. Kultura grobów kloszowych, jako dalsze ogniwo genetyczne kultury łużyckiej, 
rozwijała się na obszarze Polski centralnej, w dorzeczu środkowej Wisły. Znana jest głównie ze znalezisk 
sepulkralnych, przy znikomej liczbie osad, które i tak rozpoznane są najczęściej w drodze badań 
powierzchniowych32.  

Stanowiska archeologiczne, które można łączyć z kulturą grobów kloszowych odkryto na 
omawianym obszarze przede wszystkim w gminach Czerwin i Goworowo. W wyniku badań 
powierzchniowych AZP zlokalizowano kilka osad w dolinie Orza, w okolicach miejscowości Choromany-
Witnice, Czerwin-Kolonia, Laski Włościańskie, Wiśniewo, Wojsze i Kobylin. Na stanowisku nr 23                   
w miejscowości Choromany-Witnice odkryto zniszczony obiekt zawierający pokrywkę glinianego naczynia. 
Prawdopodobnie pokrywki takie stosowane były do nakrywania popielnicach w grobach ciałopalnych.             
Z tego względu stanowisko zostało uznane za cmentarzysko33. Relikty osady kultury grobów kloszowych 
odkryto także w miejscowości Ołdaki w gminie Rzekuń, poniżej poziomu użytkowanego we wczesnym 
średniowieczu34. 

Ostatnie cztery wieki przed naszą erą określane są mianem okresu lateńskiego. Nazwa pochodzi od 
miejscowości La Tène nad jeziorem Neuchâtel w Szwajcarii, w której odkryto celtycką osadę obronną. 
Przyjęcie tej nazwy dla całej Europy ma w pewien sposób wymiar symboliczny, podkreślający dominującą 
pozycję ludów celtyckich. Okres ten nazywa się też „wielką epoką Celtów”. Na przełomie V i IV w. p.n.e. 
Celtowie wyruszyli ze swoich siedzib nad górnym Dunajem i Górnym Renem i opanowali tereny od 
Hiszpanii, przez Europę Środkową, Bałkany do Azji Mniejszej. Obecność plemion celtyckich miała ważne 
konsekwencje dla Europy Środkowej. Celtowie byli przede wszystkim doskonałymi rolnikami                   
i rzemieślnikami, stąd tereny zajęte przez nich oraz znajdujące się w orbicie ich wpływów szybko się 
rozwijały, dochodząc do progów cywilizacji. W II-I wieku p.n.e. obserwujemy rozkwit kultury celtyckiej.             
W miastach celtyckich prężnie funkcjonowały rzemiosło i handel, szeroko promieniując na ościenne 
obszary. Świadczą o tym importy celtyckie występujące daleko poza zasięgiem właściwej kultury celtyckiej. 
Latenizacja, czyli prąd kulturowy, jaki można obserwować wszędzie tam, gdzie dotarli Celtowie,  
doprowadził do daleko idących zmian w strukturze społecznej i obyczajach (zapewne także  
w magii i religii). Również w gospodarce nastąpiły bardzo poważne zmiany. Zaczęła się rozpowszechniać 
umiejętność wytopu żelaza i jego obróbki. Pojawiło się okute żelazem radło,  
a nawet pług, półkosek, piła, pilnik, młotek, szczypce, obcęgi, kowadło – zestaw niemalże niezmieniony do 
czasów nowożytnych. Mówi się, że zmiana, jaką spowodowały wpływy cywilizacyjne Celtów, była drugim 

                                                                 
31  J. Dąbrowski, dz. cyt., s. 153-154. 
32  T. Węgrzynowicz, Kultura grobów kloszowych, [w:] Prahistoria…,t. 4, s. 169 n. 
33  R. Cędrowski, Sprawozdanie z przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych w Choromanach-Witnicach stanowisko                    

23, gm. Czerwin, pow. Ostrołęka woj. mazowieckie w październiku 2000 r. (AZP 41-74/86), 2000, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków Delegatura w Ostrołęce. 

34  M. Balcerzak, Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku nr 6 w miejscowości Ołdaki, gm. Rzekuń, Ostrołęka 1996, 
Archiwum WUOZ w Ostrołęce.  
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po rewolucji neolitycznej wielkim przewrotem w stosunkach produkcji i procesach gospodarczo-
społecznych35. 

 
2. Okres wpływów rzymskich – w cieniu Imperium  

W ostatnim wieku przed naszą erą ziemie polskie znalazły się w orbicie silnych oddziaływań 
kulturowych, promieniujących z obszarów prowincji Imperium Rzymskiego. Za pośrednictwem plemion 
celtyckich odbywała się wymiana handlowa z państwem rzymskim, z którego na nasze ziemie napływały 
towary luksusowe – naczynia brązowe i szklane, lampki oliwne, biżuteria i ozdoby stroju oraz duże ilości 
monet brązowych i srebrnych. W zamian za przywożone towary na tereny państwa rzymskiego wywożono 
futra i skóry, miód i wosk, prawdopodobnie także niewolników, a przede wszystkim bursztyn. W pierwszych 
wiekach naszej ery zapanowała w Rzymie swoista moda na bursztyn, z którego wyrabiano głównie 
przedmioty zbytku – figurki, amulety, paciorki, pierścienie, szkatułki itp.  

Z relacji Pliniusza wiemy, że niewielka figurka bursztynowa była droższa niż niewolnik. Bursztyn 
uznawany był także za doskonałe lekarstwo na choroby migdałków i gardła. Część tego olbrzymiego popytu 
zaspokajał bursztyn bałtycki36. 

Cywilizacyjne wpływy Imperium Rzymskiego miały bardzo czytelny i wymierny efekt w postaci 
olbrzymiego skoku gospodarczego plemion mieszkających w dorzeczu Odry i Wisły. Coraz doskonalsza 
umiejętność produkcji i dalszej obróbki żelaza umożliwiła wytwarzanie bardzo efektywnej, wysokiej jakości 
broni oraz narzędzi rolniczych. Dla rozwoju metalurgii duże znaczenie miał fakt, że rudy żelaza występują            
w przyrodzie o wiele częściej niż miedź i cyna, wykorzystywane do produkcji brązu. Niektóre złoża były 
łatwe w eksploatacji. Dotyczy to szczególnie tzw. rudy darniowej – limonitu, występującej w zasadzie tuż 
pod powierzchnią ziemi (dziś często spotyka się ją na podmokłych lub nisko położonych łąkach). Osoby 
trudniące się wytopem rudy i obróbką żelaza osiągały wysoki status majątkowy i odgrywały bardzo ważną 
rolę w strukturze społecznej.  

W kulturze materialnej można wyróżnić niespotykane wcześniej wytwory, świadczące o znacznym 
postępie technicznym i pojawieniu się nowych zajęć i rzemiosł takich jak np. bednarstwo, złotnictwo, 
zaawansowana obróbka metali kolorowych, rozwinięty wytop żelaza, kowalstwo.  

We wczesnym okresie wpływów rzymskich obszar międzyrzecza Narwi i Orza zamieszkiwały 
plemiona reprezentujące kulturę przeworską (nazwa od pierwszego zbadanego cmentarzyska w okolicach 
Przeworska, woj. podkarpackie). Kultura ta pojawiła się na naszych terenach już wcześniej, w II w. p.n.e.                 
W początkach swego istnienia podlegała silnym oddziaływaniom kultury lateńskiej, a z czasem znalazła się 
w strefie wpływów cywilizacji rzymskiej. 

Rozwój kultury przeworskiej na badanym obszarze wiązał się ze znacznym zwiększeniem liczby 
ludności. Założono wówczas bardzo dużą liczbę nowych osad, obserwujemy powstawanie nowych, coraz 
większych i liczniejszych cmentarzysk. Osadnictwo zajmowało już nie tylko doliny większych i mniejszych 
rzek ale weszło na zalesione tereny morenowe pokryte cięższymi glebami piaszczysto-gliniastymi37. 
Ludność przeworska prowadziła gospodarkę rolno-hodowlaną, stosowała orkę sprzężajną, powszechnie 
stosowała narzędzia żelazne wytwarzane w rodzimych ośrodkach hutniczych. Znacznie podniósł się poziom 
umiejętności garncarskich. Zaczęto wytwarzać naczynia cienkościenne, o doskonale wygładzonej, lśniącej 
powierzchni i bogatej ornamentyce38. Charakterystyczną cechą kultury przeworskiej był także specyficzny 
obrządek pogrzebowy. Wprawdzie kontynuowano zwyczaj ciałopalenia zwłok, ale różnica  w porównaniu            
z poprzednią epoką wyrażała się w formie i wyposażeniu grobu. Na cmentarzyskach spotykamy zarówno 

                                                                 
35  K. Jażdżewski, dz. cyt., 451 n. 
36  J. Wielowiejski (red.), Późny okres lateński i okres rzymski, [w:] Prahistoria…, t. 5, s. 393 n. 
37  A. Niewęgłowski, Mazowsze na przełomie er. Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze. Wrocław-Warszawa- Kraków-

Gdańsk 1972, s. 181. 
38  K. Godłowski, Kultura przeworska, [w:] Prahistoria…, t. 5, s. 60. 
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groby popielnicowe, gdzie spalone szczątki wsypywano do glinianych urn, jak i groby jamowe, w których 
prochy składano bezpośrednio w jamach wykopanych w ziemi. Pochówki te były dosyć bogato wyposażone 
w ceramikę oraz narzędzia, ozdoby, a także elementy uzbrojenia w postaci rytualnie zgiętego miecza, grotów 
do strzał i oszczepów, noży. Pozwala to na poznanie kultury materialnej tego czasu, a także wierzeń, 
obyczajów i struktury społecznej. Zakłada się bowiem, że wyposażenie grobowe odzwierciedlało pozycję 
zmarłego – jego płeć, status społeczny, czy też zajęcia, jakimi się zajmował za życia (groby rzemieślników, 
wojowników). W dorzeczu środkowej Narwi pojawia się specyficzny typ grobów z konstrukcjami 
kamiennymi w postaci kręgów oraz rzadziej czworokątów kamiennych. Wewnątrz kręgów często 
występowały bruki kamienne, a pod nimi znajdowały się pochówki – pojedyncze bądź po kilka39. 
Cmentarzyska z kręgami kamiennymi należą do najbardziej interesujących zabytków w skali całego kraju.  

Na omawianym terenie największe tego typu cmentarzysko odkryto w miejscowości Rostki  
w gminie Troszyn. Znajduje się ono w niewielkim lasku ok. 400 m na wschód od wsi, w miejscu 
nazywanym niegdyś „Gróbki”. Pierwsze informacje o cmentarzysku dotarły do archeologów już w 1947 r., 
kiedy do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie dotarło zawiadomienie o niszczeniu 
kamiennych kręgów. Archeolog Jerzy Antoniewicz, który przybył na interwencję konserwatorską, stwierdził 
istnienie 43 wyraźnych kręgów i prostokątów ułożonych z dużych podłużnych głazów. Średnice kręgów 
mieściły się w granicach 8 – 12 m, a w jednym przypadku dochodziły nawet do 14,5 m. Wokół zwartej, 
najlepiej zachowanej części cmentarzyska, na powierzchni ok. 4,5 ha stwierdzono występowanie licznych 
głazów mniejszych i większych rozmiarów, sugerujące istnienie w przeszłości znacznie większej liczby 
kręgów, które nie zachowały się do naszych czasów. W 1957 r. Jerzy Okulicz rozpoczął na stanowisku 
ratownicze badania wykopaliskowe, kontynuowane w roku następnym. Przebadał 11 najbardziej 
zniszczonych kręgów i prostokątów oraz silnie zniszczony kurhan. Cmentarzysko użytkowane było w latach 
50 – 150 naszej ery. Kręgi i prostokąty ustawiane były z dużych głazów narzutowych i otaczały miejsca 
stosów ciałopalnych, o czym zdają się świadczyć ślady spalenizny w ich obrębie. Po wygaśnięciu stosów, 
spalone szczątki zagarniano do urny ceramicznej, którą wstawiano do jamy grobowej uprzednio wykopanej 
w miejscu ciałopalenia. Każdy krąg zawierał w zasadzie jeden grób, a tylko wyjątkowo dwa – z reguły 
mężczyznę i kobietę. Do jamy grobowej wkładano zmarłym wyposażenie pośmiertne w postaci ozdób 
wykonanych z brązu i żelaza oraz elementy uzbrojenia, takie jak ostrogi, żelazne okucia tarczy, noże, groty 
oszczepu. Zdarzały się także przedmioty codziennego użytku – klucze, okucia szkatułki, sprzączki do pasa, 
przęśliki gliniane.  

W grobie popielnicowym w kręgu nr 5 znaleziono popielnicę nakrytą misą, a wśród spalonych 
kości znajdował się paciorek melonowaty wykonany z seledynowego szkła oraz żelazna igła. W kręgu               
nr 6 w popielnicy oprócz prochów zmarłego  znajdowała się zapinka żelazna rytualnie zgięta, fragment 
grzebienia kościanego, żelazne okucie pasa, żelazna sprzączka do pasa, żelazny szczyt tarczy oraz dwa 
żelazne nity tarczy, żelazna sztabka z zawiniętymi końcami, zapewne człon środkowy wędzidła, żelazny nóż 
rytualnie zgięty, żelazny imacz tarczy rytualnie zgięty, żelazny grot oszczepu rytualnie zgięty. Obok,  
w grobie nr 2 w urnie ze szczątkami znajdował się gliniany przęślik, grzebień kościany, dwie bliźniacze 
zapinki brązowe. Wyposażenie obu grobów może wskazywać, że pochowano w nich razem kobietę                   
i mężczyznę-wojownika. Największy z przebadanych kręgów oznaczony nr 38 posiadał średnicę                   
16 m, otoczony był podwójnym rzędem kamieni i zawierał dwa bogato wyposażone pochówki. W jednym 
znaleziono brązową zapinkę o kształcie kaszowatym z podwiniętą nóżką, fragmenty dwóch ostróg żelaznych 
i liczne ułamki skorodowanych przedmiotów żelaznych, świadczących o bogatym wyposażeniu zmarłego.             
W drugim znajdowały się fragmenty dwóch brązowych bransolet nadtopione w ogniu, brązowa zapinka tzw. 
oczkowata (ze względu na charakterystyczny ornament), żelazna sprężyna zamka i okucie od szkatułki, 
żelazna owalna sprzączka do pasa oraz gliniany przęślik40.  

                                                                 
39  Tamże, s. 106. 
40  J. Okulicz-Kozaryn, Plemiona grupy nidzickiej kultury grobów jamowych (w okresie od końca II w. przed naszą erą do V w. n. e.), 
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Podobne cmentarzysko z kręgami i prostokątami kamiennymi pochodzi z miejscowości Brzeźno,                   
gm. Goworowo. Położone jest na południowy zachód od pałacu w Brzeźnie, na podmokłych łąkach, ok.                   
100 m od koryta rzeki Orz. W 1924 r. Roman Jakimowicz przeprowadził tu badania ratownicze. Już 
wówczas cmentarzysko było w części zniszczone. Na obszarze ok. 200m×75m R. Jakimowicz zliczył                   
33 kręgi kamienne uszkodzone przy eksploatacji kamienia. W otoczeniu zachowanych kręgów znajdowały 
się liczne głazy , które mogły wskazywać na pierwotnie znacznie większą liczbę konstrukcji kamiennych. 
Średnica kręgów wynosiła od 6,5-7 m do 10,5 m. Zbudowane były bądź z pojedynczych wieńców kamieni, 
bądź też z podwójnych. Wewnątrz części kręgów występowały bruki kamienne, a pod nimi groby 
pojedyncze bądź podwójne, jamowe i popielnicowe. W kręgu oznaczonym nr 11 znajdował się 
dwuwarstwowy bruk kamienny z drobnych i średnich kamieni. W centrum kręgu pod brukiem odkryto dwie 
jamy grobowe w których stały popielnice wypełnione spalonymi kośćmi. Na jednej z urn leżał gliniany 
kubek i fragmenty naczynia, a tuż obok zwinięty miecz, szczyt tarczy, grot i nóż, wszystkie silnie 
skorodowane i zniszczone. Obok popielnicy znaleziono żelazną ostrogę krzesełkowatą. W drugim grobie 
wśród kości w popielnicy znaleziono fragmenty dwóch brązowych zapinek trąbkowatych, fragmenty 
bransolety brązowej wykonanej z okrągłego w przekroju drutu, gliniany przęślik i silnie skorodowany 
przedmiot żelazny. Poza tym w obrębie cmentarzyska znaleziono dzwoneczek z brązu – import z terenu 
cesarstwa rzymskiego. Cmentarzysko w Brzeźnie datowane jest na okres od poł. I w n.e. do poł. II w n.e.41 

W 1992 r. w Czarnowcu w gminie Rzekuń odkryto relikty kolejnego cmentarzyska                   
z konstrukcjami kamiennymi, datowanego podobnie jak wcześniej opisane cmentarzyska w Rostkach                   
i Brzeźnie na wczesny okres wpływów rzymskich. Badania wykopaliskowe na stanowisku prowadzono                   
w roku 1992 i 1996. Przebadano trzy ćwiartki kręgu, który został uszkodzony w wyniku wydobywania 
piasku i kamieni. Krąg zbudowany był z dużych głazów,z wewnętrznym jednowarstwowym brukiem 
kamiennym utworzonym ze średniej wielkości kamieni polnych. Duże głazy zewnętrznego kręgu 
posadowione były na stropie piasku calcowego i wkopane na głębokość 0,20 – 0,40 m. Bruk kamienny 
zalegał na poziomie humusu kopalnego, który występował wokół bruku i nad nim. Górne części dużych 
głazów przysypane były piaskiem wydmowym, a ich wierzchołki zagłębione były 0,30 – 0,40 m poniżej 
współczesnej powierzchni gruntu. Pod brukiem kamiennym zalegała warstwa ziemi nasycona fragmentami 
przepalonych kości ludzkich, z licznymi fragmentami naczyń glinianych. Znaleziono w niej fragmenty 
przedmiotów żelaznych, fragment stopionego brązu, a także ślady konstrukcji drewnianych, być może 
resztki stosu ciałopalnego. Poniżej bruku odkryto jamę grobową zawierającą dwa pochówki. Badania 
wskazują, że wewnątrz kręgu dokonywano obrzędu ciałopalenia, a następnie spalone szczątki grzebano                 
w grobach jamowych w obrębie kręgu. Krąg kamienny w Czarnowcu, podobnie jak inne cmentarzyska tego 
typu, funkcjonował zapewne jako obiekt odsłonięty, wyróżniający się w krajobrazie, a jego zasypanie 
warstwami piasku dokonało się w sposób naturalny już po porzuceniu obiektu42.  

Jednym z najciekawszych i zarazem najbardziej wartościowych obiektów jakie odkryto                   
w ostatnich latach w dorzeczu Orza jest  cmentarzysko kurhanowe w Choromanach-Witnicach, gm. Czerwin. 
Natrafiła na nie autorka niniejszego opracowania wraz z Hanną Pilcicką z Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie podczas archeologicznych  badań powierzchniowych, prowadzonych                   
w 1999 r. Już wówczas stwierdzono, że jeden z kurhanów był naruszony przez dość głęboki wykop 
wykonany na wierzchołku nasypu. W 2000 r. Archeolog Maciej Czarnecki przeprowadził prace 
inwentaryzacyjne cmentarzyska lokalizując na powierzchni ok. 1 ha  osiem kurhanów o różnym stopniu 

                                                                                                                                                                              
Warszawa 1965, nośnik CD [w:] W. Nowakowski, A. Szela (red.), Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu 
Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin” , Światowit Suplement Series P: Prehistory and Middle Ages VII, 
Warszawa 2006. 

41  R. Jakimowicz, Sprawozdanie z działalności Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych okręgu warszawskiego za rok 1924-1926, 
„Wiadomości Archeologiczne”, t. 10, 1929, s. 273. 

42  M. Balcerzak, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych, przeprowadzonych w 1992 r. w Czarnowcu, gm. Rzekuń,                  
woj. ostrołęckie, Ostrołęka 1992, Archiwum WUOZ w Ostrołęce. 
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zachowania. Wysokość kopców nie przekracza 1,1 m ponad poziom otaczającego gruntu. Posiadają kształt 
kolisty lub prawie kolisty o średnicach od 9 do 12 m. Kurhan, w którym znajdował się wkop został 
przebadany wykopaliskowo. W trakcie badań okazało się, że wkop rabunkowy musiał być wykonany 
stosunkowo niedawno, gdyż w jego zasypisku znajdowały się jeszcze w miarę świeże szczątki roślin. 
Rabunek był na tyle skuteczny, że wewnątrz kurhanu archeolodzy nie znaleźli już żadnych zabytków za 
wyjątkiem kilku dużych kamieni granitowych. Fakt ten znacznie utrudnił określenie czasu powstania 
obiektu. Z tego względu posłużono się innymi, przyrodniczymi metodami określenia chronologii. Z nasypu 
kurhanu, z warstwy gleby pierwotnej pod nim oraz spod jednego z kamieni pobrano próbki gruntowe do 
badań palinologicznych. Określenie  ilości i rodzaju pyłków roślin występujących w próbkach wskazuje, że 
kurhan mógł powstać w okresie wpływów rzymskich43.  

Z miejscowości Wojsze w gminie Czerwin, znamy też duży grobowiec posiadający formę kurhanu 
kamiennego. Pochodzi on z I lub II w. n.e. Jednakże jak wykazały badania wykopaliskowe, już                   
w średniowieczu został wyrabowany przez ówczesnych poszukiwaczy skarbów, w związku z tym do 
naszych czasów nie zachowało się nic z jego prawdopodobnie bogatego wyposażenia. Forma grobu oraz 
jego rozmiary przemawiają za tym, że pochowano w nim ważną osobę,  zajmującą wysoką pozycję 
społeczną. Kurhany tego typu były z reguły bogato wyposażane w broń, ozdoby i przedmioty użytkowe, 
należy zatem żałować, że nic z tego wyposażenia nie przetrwało.  

Oprócz opisanych powyżej dużych cmentarzysk, wyróżniających się w krajobrazie własną formą 
terenową, z obszarów nadorzańskich znamy cały szereg mniejszych, płaskich cmentarzysk z okresu 
wpływów rzymskich. Niewidoczne w terenie, łatwo ulegały zniszczeniu w wyniku wybierania żwiru                   
i piasku, czy też w trakcie budowy dróg i budynków. Los taki podzieliło cmentarzysko ciałopalne                   
w Goworowie, które zostało zniszczone w 1927 r. przy niwelacji wzgórza i eksploatacji żwiru. Udało się 
uratować i zadokumentować jedynie kilka naczyń glinianych – popielnic oraz pojedyncze elementy 
wyposażenia – dwa gliniane przęśliki, bryłki szkła ze stopionych paciorków, dwie zapinki z brązu i dwa 
grzebienie kościane44. Podobne cmentarzyska istniały też w Chrostowie, gm. Troszyn, w Kuninie,                   
gm. Czerwin i w Ołdakach, gm. Rzekuń. Znamy je tylko z pojedynczych znalezisk, które docierały do 
archeologów już po fakcie ich zniszczenia. Z Chrostowa pochodzi jedno naczynie gliniane i pogięty miecz 
żelazny a z Ołdaków, z rozkopanej wydmy zwanej „Białą Górą”, relikty kilku zniszczonych grobów 
ciałopalnych. W trakcie interwencji Pogotowia Archeologicznego w 1973 i 1975 r. zabezpieczono z terenu 
wydmy m.in. urnę glinianą, fragmenty grzebieni kościanych, żelazne umbo tarczy, fragment żelaznego grotu 
i fragment zapinki z brązu45. 

Duża liczba długotrwale użytkowanych cmentarzysk musiała wiązać się z intensywnym 
osadnictwem oraz istnieniem na omawianym terenie dużych populacji ludzkich. Potwierdza się to w liczbie 
osad kultury przeworskiej, które zlokalizowano i rozpoznano w trakcie prowadzonych od końca lat 
siedemdziesiątych badań powierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski. Dotychczas zanotowano tutaj 
niemal 150 stanowisk archeologicznych, będących reliktami osiedli ludzkich z tego okresu. Najchętniej 
zasiedlano miejsca z łatwym dostępem do wód płynących, a więc wzdłuż cieków wodnych – Narwi i Orza 
oraz ich dopływów. Największe skupienia osad występują w okolicach Brzeźna, Goworówka, Kunina, 
Ponikwi Dużej, Seroczyna, Tomaszów, Wiśniówka, a także w Dzbądzku, Choromanach-Witnicach, 
Czarnowie, Przytułach. Badania wykopaliskowe przeprowadzono na dwóch osadach, w Kuninie                   
i w Tomaszach. 

                                                                 
43  M. Czarnecki, Cmentarzysko kurhanowe w Choromanach-Witnicach, pow. Ostrołęka stan 32 (AZP stan. 96 obszaru 41-74), 

Warszawa 2000, Archiwum WUOZ w Ostrołęce. 
44  Z. Prószyński, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Goworowie w pow. ostrołęckim, „Przegląd Archeologiczny”, t. 7, 1946,                       

s. 307-308. 
45  J. Głosik, Katalog Pogotowia Archeologicznego za lata 1973-1976, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. 5, 1983,              

s. 229 n. 
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Badania wykopaliskowe osady w Kuninie prowadziła Krystyna Przewoźna-Armonowa w latach 
1973–1974. Osada rozpościerała się na krawędzi doliny Orza ok. 1,5 km od jego ujścia do Narwi, zajmując  
obszar o powierzchni 2,5 – 3 ha. Osiedle zabudowane było nieregularnie. Występowały tu przede wszystkim 
luźno rozrzucone zagrody skupiające kilka zabudowań. Najlepiej zachowanym obiektem była chata – 
prostokątna ziemianka o powierzchni 9,45 m2, zagłębiona w ziemi na ok. 30 cm. Ściany ziemianki 
wzmocnione były konstrukcją drewnianą w postaci słupów wkopanych w podłoże. Odkryto w sumie                   
6 podobnych chat – ziemianek, 12 jam gospodarczych, palenisko. Wśród zabytków ruchomych przeważała 
ceramika. Znaleziono prawie 13000 fragmentów naczyń glinianych, na które składały się kubki, misy, 
garnki, czarki, sita. Ważnym znaleziskiem była forma odlewnicza, która pozwala twierdzić, że mieszkańcy 
osady posiadali umiejętność wytopu żelaza i na skalę lokalną zajmowali się jego obróbką. Prawdopodobnie 
obok wykorzystywania miejscowych rud darniowych korzystano również z gotowego surowca, 
produkowanego w pobliskim, mazowieckim okręgu hutniczym. W obrębie osady znaleziono także narzędzia 
i przedmioty codziennego użytku, które wiele mówią o zwykłych zajęciach mieszkańców np.: przęśliki 
gliniane, motyka rogowa, zapinka brązowe i żelazne, przedmioty żelazne – igła, szydło, okucia końca pasa46.                    
Na osadzie w Tomaszach odkryto obiekty mieszkalne o konstrukcji słupowej, paleniska, jamy gospodarcze, 
a także trzy pochówki psów, w tym jeden przykryty misą glinianą. Jeden z pochówków zawierał szczątki psa 
starego (8-10 lat), drugi – psa młodego (2-3 lata) który zginął na skutek urazu głowy, co wnioskuje się po 
uszkodzeniach czaszki, łuku jarzmowego i okolicy nosowej. Groby psów odkryte w obrębie osady świadczą  
o szczególnym traktowaniu tych zwierząt już w czasach prahistorycznych47. 

Obok osady znajdowało się cmentarzysko ciałopalne, na którym odkryto 10 grobów jamowych. 
Groby spoczywały stosunkowo płytko, bo już na głębokości  25-30 cm pod powierzchnią gruntu. Spalone 
szczątki zmarłych składano bezpośrednio do jam wykopanych w ziemi. Groby wyposażone były ubogo, 
zawierały nieliczne fragmenty ceramiki, spalone kości oraz węgla drzewne. Zaledwie do dwóch włożono 
żelazny nóż i zapinki48.  

U schyłku okresu wczesnorzymskiego, w drugiej połowie II w. n.e., na prawobrzeżnym Mazowszu  
kultura przeworska znacznie zmniejszyła obszar swych wpływów. Większość położonych na jej obszarze 
cmentarzysk nosi ślady stopniowego opuszczania. Obok stanowisk przeworskich zaczęły pojawiać się 
obiekty i znaleziska  zaliczane do innej jednostki kulturowej zwanej kulturą wielbarską49.  Kulturę tę wiąże 
się z obecnością plemion Gotów i Gepidów, pochodzących z wyspy Gotlandii na Bałtyku, które przesuwały 
się na tereny Ukrainy i później do Imperium Romanum. Szlaki ich przemarszu wiodły przez obszary 
dzisiejszej Polski wzdłuż Wisły i Bugu. W międzyrzeczu Narwi i Orza brak, co prawda, dobrze datowanych 
stanowisk kultury wielbarskiej, ale o jej obecności może świadczyć obecność fragmentów ceramiki 
wielbarskiej w kręgu kamiennym w Czarnowcu, a może także zapinka brązowa znaleziona w kręgu                   
nr 38 w Rostkach, datowana na późny okres rzymski.     

Pomiędzy połową IV a połową VI w. n.e. większość obszarów w dorzeczu Odry i Wisły przeżywa 
głęboki kryzys osadniczy, gospodarczy i kulturowy, zaznaczający się w upadku prężnie rozwijających się 
dotychczas rzemiosł, między innymi wytwórczości ceramiki, czy produkcji żelaza. Notuje się też znaczne 
wyludnienie. Opuszczono wówczas większość osad i cmentarzysk. Wydaje się, że spora liczba ludności 
zamieszkującej nasze ziemie wzięła udział w ogólnoeuropejskich migracjach, jakie odbywały się                   

                                                                 
46  K. Przewoźna-Armonowa, Osada z młodszego okresu przedrzymskiego w Kuninie, woj. Ostrołęka, “Acta Universitatis Nicolai 

Copernici”, Archeologia t. 7, z. 131, 1983, s. 87 n. 
47  J. M. Kowalski, Sprawozdanie z badan wykopaliskowych w m. Tomasze gm. Czerwin prowadzonych  

   we wrześniu 1988 r., Archiwum WUOZ w Ostrołece. 
48  B. Oporska, Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Tomaszach, pow. ostrołęcki, [w:]                         

W. Nowakowski, A. Szela (red.) Officina archaeologica…, s. 145 n. 
49  T. Dąbrowska, Wschodnia granica kultury przeworskiej w późnym okresie lateńskim i wczesnym okresie rzymskim, „Materiały 

Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. 3, 1973, s. 171. 
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w IV i V wieku. Nie bez znaczenia były też wydarzenia polityczne związane z pojawieniem się 
koczowniczych Hunów w Europie Środkowej. 
 
 

V. ZMIERZCH PRADZIEJÓW I WCZESNE ŚREDNIOWIECZE 
U schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza notujemy na ziemiach polskich 

zmiany kulturowe i kształtowanie się nowego osadnictwa o zgoła odmiennym charakterze od tego, jaki 
obserwowaliśmy w końcu okresu rzymskiego. Według najnowszego stanu badań historycznych, 
archeologicznych i językoznawczych przemiany te były następstwem zmian etnicznych, które miały miejsce 
w V-VII w. i wiązały się z napływem plemion słowiańskich ze wschodu i południowego-wschodu, 
prawdopodobnie z dorzecza górnego i środkowego Dniepru50.  

Najstarsze ślady penetracji Mazowsza przez pierwszych Słowian datują się  na VI-VII w. Są to 
jeszcze nieliczne i rozproszone osiedla otwarte (pozbawione cech obronności), składające się z kilku 
domostw oraz rozmaitych jam i obiektów gospodarczych. Domy mieszkalne najczęściej miały charakter 
ziemianek bądź półziemianek, w których drewniane ściany były całkowicie lub w większej części zagłębione 
w ziemię. W jednym z narożników takiego domostwa umieszczano piec gliniany lub gliniano-kamienny, 
służący do gotowania i ogrzewania. Kultura materialna wczesnych Słowian zamieszkujących dzisiejsze 
Mazowsze cechuje się egalitaryzmem i dużym stopniem ubóstwa oraz ogólnie niskim standardem życia. 
Widać to w niewielkiej liczbie odkrywanych zabytków ruchomych, zwłaszcza metalowych oraz stosunkowo 
niskim poziomie warsztatu ceramicznego. Naczynia lepione ręcznie bez użycia koła garncarskiego posiadały 
proste, jajowate formy i najczęściej nie były ornamentowane. Podstawę życia codziennego stanowiło 
rolnictwo i hodowla, uzupełniane zbieractwem, myślistwem i rybołówstwem. Niewiele możemy powiedzieć 
o zwyczajach pogrzebowych pierwszych Słowian ze względu na nikłą liczbę odkryć sepulkralnych. 
Jedynymi znaleziskami z tego okresu są pojedyncze groby, zwykle ciałopalne, pozbawione wyposażenia 
pośmiertnego. Być może stosowano ceremoniał pogrzebowy nieuchwytny w źródłach archeologicznych,                
np. rozsypywanie prochów na powierzchni ziemi lub nad wodą.  

Biorąc pod uwagę znikomą liczbę znalezisk z pierwszych faz wczesnego średniowiecza  
z międzyrzecza Narwi i Orza, nie możemy stwierdzić, kiedy nastąpiło zasiedlenie tych terenów przez 
plemiona wczesnosłowiańskie. Być może miało to miejsce już w VI-VII w. Z tego okresu znamy najstarszą 
osadę z miejscowości  Wojsze, gm. Czerwin. Joanna Kalaga z Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1981-
1983 prowadziła tutaj zakrojone na szeroką skalę badania wykopaliskowe.  Świadectwem pobytu 
pierwszych osadników słowiańskich była jedna półziemianka, dwie jamy o charakterze gospodarczym             
i palenisko wolnostojące, zbudowane ze ściśle przylegających do siebie kamieni. Na podstawie ceramiki tzw. 
typu praskiego, całkowicie ręcznie lepionej, charakteryzującej się prostym tulipanowatym kształtem,                  
J. Kalaga określiła początek osadnictwa w Wojszach na 2. poł VI – 1. Poł. VII w.  W IX w. osada została 
rozbudowana, powstały nowe obiekty gospodarczo-magazynowe. W X w. nastąpiło kolejne zwiększenie 
zasiedlenia, powstały kolejne obiekty mieszkalne i gospodarcze oraz nowe paleniska. Można przypuszczać, 
że było to odbiciem ogólnego procesu umacniania się struktur osadniczych, jaki odnotowuje się                   
w IX i X w. na Mazowszu, a które było następstwem wzrostu liczby ludności i dokonującego się postępu 
gospodarczego. Osada w Wojszach użytkowana była aż do końca XIII wieku. Ludność zamieszkująca 
osiedle trudniła się zajęciami związanymi z rolnictwem, na co wskazuje znaleziony fragment półkoska, 
hodowała zwierzęta gospodarcze – konie, bydło, świnie, gęsi, psy. Znaleziska dwóch glinianych przęślików 
świadczą też o używaniu warsztatu tkackiego. 

Analiza zabytków ruchomych pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych sugeruje, że 
ośrodek ten utrzymywał ożywione kontakty ze światem zewnętrznym. W okresie od VII do VIII w. widoczne 
były związki Wojsz z jednej strony z terenami Mazowsza Płockiego, a z drugiej podobieństwa w ceramice 
                                                                 
50  K. Godłowski, Z badań nad zagadnieniem rozprzestrzenienia się Słowian w V-VII w. n.e., Kraków 1979, s. 23 n. 
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wskazują na kontakty ze znacznie oddalonym ośrodkiem w Chodliku na Lubelszczyźnie. Metalowa szpila 
pierścieniowata znaleziona wśród materiałów z osady dowodzi także ożywionych kontaktów                   
z Wielkopolską. Szpile takie produkowane były w południowej Wielkopolsce i drogą handlową poprzez 
Kujawy i Ziemię Chełmińską docierały na północne Mazowsze51. 

Osada z Wojsz z całą pewnością związana była z funkcjonującym nieopodal grodem w Grodzisku 
Dużym. Stanowiła prawdopodobnie jedną z wielu osad wchodzących w skład dużego kompleksu 
grodowego, położonego nad środkowym Orzem.  

Gród w Grodzisku stanowił zapewne centrum tego kompleksu, prężnie rozwijającego się                   
w X – XII w. Otoczony był wałem obronnym, który zachował się do współczesnych czasów do wysokości 
3,5 m, a u podstawy osiągał 10 m szerokości.  Posiadał kształt regularnego koła o średnicy majdanu (wnętrza 
grodu) dochodzącej do 80 m. Obiekt nie został dotychczas systematycznie przebadany.                   
W 1965 r. przeprowadzono jedynie badania sondażowe w części wału zachodniego, odsłaniając profil  
ilustrujący układ warstw kulturowych. Wał prawdopodobnie posiadał konstrukcję drewniano-ziemną – 
przekładkową. Od strony zewnętrznej uchwycono ślady fosy, która w średniowieczu wypełniona była 
wodami płynącymi z Orza. Odkryto także ślady po słupach, co może świadczyć o istnieniu dodatkowych 
elementów systemu obronnego – linii ściany zaporowej przed wałem w postaci palisady. Różnica wysokości 
między zachowaną wysokością wału a największym obniżeniem terenu – dawną fosą – wynosi                   
ok. 4 m, a w średniowieczu mogła być znacznie większa. Na podstawie odkrytego materiału zabytkowego 
(fragmentów naczyń ceramicznych) funkcjonowanie grodu datuje się na X/XI – XII w.52 Skupienie wielu 
osad otwartych wokół grodu może przemawiać za tym, że służył nie tylko za miejsce schronienia przed 
zagrożeniem, ale też  spełniał funkcje ośrodka administracyjno-gospodarczego. 

Kompleks grodowy nad środkowym Orzem nie był jedynym, jaki funkcjonował we wczesnym 
średniowieczu na omawianym terenie. Podobny ośrodek zlokalizowano w 2008 r. w okolicach Suska 
Nowego w gminie Rzekuń, nad rzeką Czeczotką. Przez wiele lat grodzisko w Susku było nieuchwytne dla 
archeologów ze względu na niemal całkowitą niwelację wałów, dokonaną w okresie międzywojennym przez 
byłego właściciela. Wały grodu rozwieziono wówczas tak starannie, że grodzisko jest dzisiaj prawie 
niewidoczne w terenie. Według przekazów obecnego właściciela wiadomo, że nasyp wału przed niwelacją 
osiągał wysokość 4 m. Mocno zniwelowane grodzisko ma dziś kształt płaskiego, dookolnego wyniesienia 
osiągającego maksymalnie 0,8 m wysokości i średnicy około 90 m, co widoczne jest dopiero po wykonaniu 
pomiarów geodezyjnych i naniesieniu ich na plan warstwicowy. W 2009 r. Jarosław Ościłowski z Instytutu 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadził badania wykopaliskowe grodziska. 
Pierwotnie gród zajmował obszar o średnicy 50 m. Wał otaczający majdan grodu wybudowany został                  
w konstrukcji izbicowej (drewniane skrzynie kładziono na zrąb i wypełniano gliną). System obronny 
dodatkowo uzupełniała fosa otaczająca gród dookoła. Fosa jest już dzisiaj zupełnie niewidoczna, a jej ślady 
uchwycono jedynie w wykopach archeologicznych. W sąsiedztwie grodu zlokalizowane były osady 
przygrodowe. Materiał zabytkowy odkryty w trakcie badań datuje użytkowanie zespołu osadniczego             
w Susku Nowym na X-XII wiek. Spośród zabytków ruchomych odkrytych w trakcie badań do 
najciekawszych należą: przęśli gliniany, łyżwa kościana oraz żelazny nożyk. Prócz tego znaleziono ponad 
tysiąc fragmentów naczyń glinianych53.  

Możemy przypuszczać, że z zespołem grodowym w Susku związana była również osada znana  
z miejscowości Ołdaki, w linii prostej oddalona od grodziska o około 4,5 km. Jej relikty odkryto                   
w 1996 r. w piaskowni zlokalizowanej na niewielkim wyniesieniu na stoku doliny Czeczotki. Badania 

                                                                 
51  J. Kalaga, Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku nr 1 w Wojszach, gm. Czerwin, woj. ostrołęckie, Warszawa1985, maszynopis 

w Archiwum WUOZ Delegatura w Ostrołęce. 
52  I. Górska, Sprawozdanie z badań sondażowych w Grodzisku, pow. Ostrołęka, i Różanie, pow. Maków Mazowiecki                         

w 1965 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 19, 1968, s. 182-183. 
53  J. Ościłowski, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 r. w Susku Nowym, stan. 6 (AZP 39-72/30) i stan.   

8 (AZP 39-72/32), gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, 2009, Archiwum WUOZ w Ostrołęce. 
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ratownicze ujawniły relikty dużego, czworokątnego obiektu, zagłębionego w ziemię, interpretowanego jako 
obiekt mieszkalny. W jednym z narożników znajdowało się skupisko kamieni, prawdopodobnie pozostałość 
paleniska. Cały obiekt zawierał węgle drzewne, kości zwierzęce oraz znaczną liczbę ceramiki naczyniowej, 
często zachowanej w dużych fragmentach. Odkryto też dobrze zachowane krzesiwo żelazne. Obiekt 
mieszkalny, być może półziemianka, otoczony był przez mniejsze obiekty gospodarcze. Znalezione zabytki 
pozwalają umiejscowić funkcjonowanie osady w okresie XI-XII w., a więc prawie równocześnie 
 z sąsiednim grodem54. 

Prawdopodobnie na 2. poł. X w. możemy datować stopniowe uzależnianie Mazowsza od państwa 
piastowskiego. W źródłach archeologicznych zauważalne jest wówczas znaczne ożywienie gospodarcze,                
a także zmiana kierunku wymiany handlowej. O ile przed połową X w. Mazowsze wykazywało silne związki 
z terenami Rusi, przejawiające się obecnością w odkrywanych skarbach sprzed 1000 roku, zabytków i monet 
proweniencji wschodniej, to zespoły pochodzące z okresu późniejszego wykazują zdecydowanie zachodni 
charakter. Jest to jedna z przesłanek do wnioskowania o zmianie powiązań gospodarczych, a może także  
i politycznych55. 

Naturalnym następstwem włączenia Mazowsza w skład monarchii piastowskiej było przyjęcie 
religii chrześcijańskiej, a w ślad za tym  wprowadzenie nowego obrządku pogrzebowego. Panujące od VI 
wieku zwyczaje pogrzebowe charakteryzowały się dominacją ciałopalenia z pochówkami podkurhanowymi, 
gdzie warstwę spalonych szczątków umieszczano wewnątrz małego, niskiego kopca ziemnego. Wyposażanie 
grobów należało do wielkiej rzadkości. Całkiem sporadycznie występowały groby popielnicowe, na ogół 
także pozbawione wyposażenia. Wydaje się, że ludność Mazowsza jeszcze dość długo  
po wprowadzeniu nowej wiary kultywowała stare pogańskie obyczaje. Często na odkrywanych 
cmentarzyskach z X-XI w., obok grobów szkieletowych składanych już według nowej reguły, spotykane są 
groby ciałopalne. Począwszy od XII wieku rozpoczęło się też zakładanie cmentarzy przykościelnych, 
otaczających świątynię. Na tych cmentarzach zmarli chowani byli na ogół bez żadnego wyposażenia, 
zgodnie z regułą chrześcijańską.  

Po ugruntowaniu się władztwa piastowskiego na Mazowszu ziemie nadorzańskie weszły w nowy 
etap rozwoju społeczno-gospodarczego i politycznego, związanego z tworzeniem się nowej organizacji 
państwowej. Intensyfikacji podlegały procesy osadnicze. Wzdłuż dolin Narwi i Orza powstało wówczas 
wiele dużych osad otwartych (znamy ich ponad 150), skupionych wokół wspomnianych grodów. Ponieważ 
ziemie nadnarwiańskie posiadały ważne znaczenie strategiczne, wynikające z granicznego położenia                   
w stosunku do plemion jaćwieskich, litewskich i pruskich, grody w Grodzisku, Susku, a także w Ostrołęce 
nad Narwią mogły pełnić funkcję umocnień granicznych.  

W okresie średniowiecza pojawiają się już pierwsze źródła pisane, które rzucają więcej światła na 
początki Polski i pozwalają na odtworzenie zachodzących procesów dziejowych. Od tego momentu 
archeolodzy w pewnej mierze ustępują pola historykom, wspierając ich badania odkrywaniem i analizą 
źródeł materialnych, potwierdzając przekazy historyczne, bądź je uzupełniając.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
54      M. Balcerzak, Ołdaki…, Ostrołęka 1996. 
55  M. Dulinicz, Mazowsze w IX-XIII w., [w:] Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia, Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia                    

i Materiały, t. 3, 2005, s. 198-199. 
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Ziemie nadorzańskie w dawnej Polsce 

 Ziemie leżą na szczególnym obszarze wschodniej części Mazowsza. W przeciwieństwie do krain 
rozciągających się na północy i na południu wyróżniają się stosunkowo niezłą glebą, nie pokrytą lasami tak, 
jak ma to miejsce na obszarach Puszcz Zielonej, Białej, czy Czerwonego Boru. Odmienna jest też struktura 
społeczna tej ziemi, wyróżniającej się po dziś dzień bardzo liczną grupą dawnej szlachty zaściankowej.                  
W dawnej ziemi nurskiej, różańskiej, łomżyńskiej liczebność herbowych mieszkańców dochodziła aż do 
40 % zaludnienia. Biorąc pod uwagę, że w wielu krajach zachodniej Europy liczebność stanów 
uprzywilejowanych wynosiła od 4 do 5 % wszystkich mieszkańców, a w całym Królestwie Polskim niewiele 
przekraczała 10 % mieszkańców, ziemia nad Orzem stanowi rejon dość szczególny. 
 Dodać jednak trzeba, że w pasie ziem leżących w dzisiejszej gminie goworowskiej istniały też, aż 
do czasów II wojny światowej, stosunkowo liczne – jak na Mazowsze – duże majętności ziemskie: Brzeźno, 
Jemieliste, Góry i – oczywiście – włość szczawińska, w posiadaniu której leżały wielkie połacie leśne. 
Wbrew złośliwym powiedzeniom zawistnych sąsiadów z innych polskich ziem, Mazowsze to nie „tylko tu 
lasek, a za laskiem piasek.” Jak wykazuje przykład tej właśnie ziemi, osąd ten nie był zgodny z prawdą. 
 Na szczególnie barwną i ciekawą historię tej ziemi zwracano już uwagę. Jak wiemy, badania 
wykazują, że nie istnieje zbieżność między źródłami pisanymi i archeologicznymi. Te ostatnie sięgają wielu 
wieków poprzedzających powstanie państwa polskiego. Najstarsze wzmianki pisemne pochodzą dopiero                
z XIII wieku. Być może z tego czasu pochodzą też przekazy ustne, utrwalane przez pokolenia, a z czasem 
zapisane w kronikach parafialnych. Są wśród nich też takie, które odwołują się do czasów katastrofalnych 
najazdów bałtyjskich, walk toczonych na tym terenie, jak chociażby ta znana o krzyżyku rzuconym przez 
porwaną przez Jaćwingów brankę w miejscu  zbudowanego później kościoła. Choć pozostaje to w sferze 
domysłów może tego, który spalił się w 1080 roku. 
 Krążące do dziś legendy nawiązują do najazdów na Mazowsze dokonywanych przez Litwinów, 
Jaćwingów, Rusinów, najazdów, które zniszczyły grody m. in. w Spychowie, Święcku i  sięgały do Jazdowa 
– poprzednika Warszawy, gdzie został zabity książę Siemowit I, do Pułtuska, do Płocka, a nawet dochodziły 
do Kalisza. Na Mazowszu ostały się sprzed tych najazdów nazwy osad: Grodno, Gródek, Grodziszcze, 
pochodzące z czasów sięgających początków Polski. 
 Odbudowa zniszczonych terenów zaczęła się wraz z początkami normalizacji stosunków  
z Litwą. Czy rzeczywiście parafia w Goworowie z jej pierwotnym kościołem (jak chce ks. Tadeusz 
Żebrowski) powstała już w 1315 roku? – nie do końca jest pewne. Wiadomo jednak, że jeszcze przed tym 
rokiem miało miejsce zjawisko szczególne i na Mazowszu i w całej Polsce: pojawiły się liczne osady 
drobnego rycerstwa po obu stronach Narwi. Wiedza o ich genezie jest różna – Kazimierz Tymieniecki 
widział w nich pozostałość po czasach plemiennych. Obecnie przyjmuje się, że stanowiły ślad osadnictwa 
obronnego na granicy Mazowsza, osadzanego przez książąt mazowieckich głównie w XIII wieku. Trafne 
wydają się sądy Stanisława Russockiego, Aleksandra Gieysztora, Elżbiety Kowalczyk, Jerzego 
Dziewirskiego. Prawny status tej grupy mieszkańców nie jest zbyt jasny. Stanowili oni ludność wolną, 
mającą obowiązek stawania zbrojnego na wezwanie księcia i pilnowania północnej i wschodniej granicy 
Mazowsza. Do dnia dzisiejszego istnieją ślady ich osadnictwa, widocznego w rodowych nazwiskach, 
biegnącego półkolem od Mławy aż po Ostrów Mazowiecką. Jako odrębna grupa prawna aż do inkorporacji 
Mazowsza w 1526 r. do Korony należeli oni do drobnego rycerstwa zobowiązanego do posług wojskowych. 
Być może podporządkowani byli kasztelanom (może wojskim – urząd bardzo stary, który z biegiem lat 
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zmienił swój charakter), rezydującym w grodach. Wszystkie te ośrodki władzy terytorialnej zostały 
zniszczone, ale już w XIV wieku powstały nowe grody w Łomży, w Różanie, w Ostrołęce, Ostrowi czy                  
w Wysokiem Mazowieckim. Miało to miejsce po ustabilizowaniu się stosunków między Mazowszem                   
i Litwą, w okresie coraz bliższego związku Krakowa i Wilna. W tym też czasie, po zakończeniu okresu 
niszczących najazdów plemion bałtyjskich, coraz większe znaczenie zyskiwały ośrodki na prawym brzegu 
Narwi – Różan i leżący na południe od niego Sieluń, w którym ulokowano gród (fortalitium, później 
castrum) nad rzeczką Sieluń (Sikorką). 
 Ta ostatnia miejscowość stanowić miała ośrodek wielkich włości należących do biskupa płockiego, 
być może będących już w jego posiadaniu od 1076 roku, tj. czasu erygowania biskupstwa. Mogłyby to 
potwierdzać dane sięgające XI wieku, a mówiące o czterech kasztelaniach biskupich, położonych na 
południe od Sielunia z ośrodkami w Pułtusku, Brańsku (obecnie Brańszczyk), Broku i w Święcku. Ta 
ostatnia kasztelania stracona została na rzecz Litwy w XIII wieku wraz z Podlasiem leżącym na południe od 
dolnego Bugu. 
 Włości sieluńskie natomiast ostały się w Mazowszu i pozostały w dobrach biskupich. Przywileje 
wystawiane przez książąt: Bolesława (w 1246 r.), Siemowita (w 1259 r.) i Kazimierza (w 1253 r.), dawały 
prawo wolnego osiedlania się w tych majątkach kościelnych tym, którzy zobowiązywali się do obrony przed 
najazdami sąsiadów. Te konstatacje pozwalają na przyjęcie poglądu o genezie tej szczególnej struktury 
społecznej na granicy Mazowsza. Przetrwać ona miała aż do czasów nowożytnych. 
 W końcu XIV w. ziemię sieluńską otrzymał syn księcia Siemowita III – biskup Henryk, jako 
uposażenie proboszcza płockiego. Zaczęła być wówczas traktowana jako księstwo podległe proboszczom 
katedry płockiej. Posiadłości dawały im pokaźne dochody, które umożliwiały częste awanse na stolice 
biskupie – płocką, włocławską, nawet krakowską (Hieronim Rozrażewski w 1581 r.). Proboszczowie byli 
ludźmi uczonymi. Jan Gołuchowski wydał „Icones książąt i królów Polski”. Znani też byli jako pisarze,                  
np. Marcin Załuski, Krzysztof Szembek, także bp płocki Franciszek Krasiński, późniejszy biskup krakowski. 
W 1472 r. prepozytem został późniejszy kardynał Julian della Rovere i wreszcie późniejszy purpurat                   
w Rzymie, gdzie także pobierał dochody z księstwa sieluńskiego. Proboszczowie, jako właściciele dóbr 
sieluńskich, płacili z nich daniny aż do XVIII wieku (do 1732 r). 
 Dobra te składały się z 5 kluczów – sieluńskiego, gąsowskiego, pokrzywnickiego, 
rembiszewskiego i borawskigo, liczących łącznie 17 wsi. W jurysdykcji księcia prepozyta katedry płockiej 
znajdowała się ponadto szlachta z 29 wsi, w których władze kościelne regulowały stosunki prawne. 
 Wiadomo na przykład, że w 1404 r. proboszcz Arnold przeniósł wieś Borowe na prawo 
chełmińskie, z obowiązkiem płacenia czynszu 20 gr na św. Marcina i na sierpniowe święto Matki Boskiej. 
Kazał też zbudować przedstawicielowi stworzonej gminy – sołtysowi Pawłowi Szelągowi –  więzienie                   
i szubienicę, nadając mu jako uposażenie 2 łany gruntu. W 1447 r. prepozyci uzyskali przywileje księcia 
Bolesława IV, zwalniające ich od różnych powinności – sepu, narzazu, hodowli psów, warzenia piwa, 
sokołowego, bobrowego, które wskazują na nie tylko rolnicze, ale też myśliwskie zajęcia. Pozostał 
dawniejszy obowiązek stawania zbrojnego w wyprawach wojennych. Już później, w roku 1525 książę 
Janusz  III, za zgodą, a może na prośbę mieszkańców, wydał dekret, że żaden innowierca nie może 
przebywać na Mazowszu. 
 W następnych latach drobna szlachta sprzeciwiała się włączeniu Mazowsza do Korony bojąc się, 
że zostanie zepchnięta do stanu chłopskiego. Dopiero przyznanie wszystkich praw szlacheckich rodom 
zamieszkałym w zaściankach pozwoliło na uspokojenie sprzeciwów i podjęcie się zadań przynależnych 
koronnej szlachcie. W elekcji Jana Kazimierza wzięło udział 13 szlachciców z „księstwa sieluńskiego”. 
Nadal jednak dochodziło do sporów z prepozytami katedry płockiej, którzy domagali się od szlachty 
pełnienia pańszczyzny na terenie swoich dóbr. Konflikty, nierozwiązane do końca Rzeczypospolitej, 
niekiedy nawet, jak w czasach proboszcza Mikołaja Wolskiego, prowadziły do napadów służb kościelnych 
na domy szlacheckie i zamykania ich właścicieli w więzieniu! 
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 Niektórzy przedstawiciele szlachty zaściankowej szukali dodatkowego zysku zaciągając się do 
wojska. Wśród tzw. lisowczyków na początku XVII wieku wielu było mieszkańców północnego Mazowsza, 
którzy byli nazywani za granicami Rzeczypospolitej, m. in. na Śląsku „kozakami”. W Polsce nie zawsze 
cieszyli się dobrą opinią. Jak pisał Święcicki: „ludność uboga i ciemna”. Jako przykłady tej ciemnoty 
cytowano z prześmiechem list do papieża: „Wielebny Ojcze, nie piszę bracie, bo nie wiem czyście 
szlachcic”. Na elekcji królewskiej w 1576 roku ponoć wołano: „nie chcemy Rdesta, chcemy Pana 
Gaweńskiego” (czyli nie Ernesta Habsburga, tylko Henryka Walezjusza). 
 Wyraźny wzrost świadomości zbiorowej miał miejsce w czasach Oświecenia.                   
W 1791 r. mieszkańcy ziemi sieluńskiej wystąpili jako przeciwnicy „ujarzmienia szlachty”. Herbowa 
szlachta (powołuje się na Bolesława Chrobrego !) – Leliwa, Dąbrowa, Zagłoba, Trzaska, Lubicz, Szeliga, 
Jastrzębiec (czyli Bolesta), Rogala, Korczak, Ślepowron, Prus – wspólnie walczyła o przyznanie jej pełnych 
praw. Zasiedlała wsie po obu stronach Narwi (Kruszewo, Dyszobaba,  Gąsewo, Sieluń – łącznie 5 wójtostw, 
27 wsi – 17 wsi na lewym brzegu i 12 na prawym). W każdej zamieszkiwało około 25 rodów szlacheckich. 
W 18. wieku było około 700 mieszkańców z indygenatem. 
 Po rozbiorach włości sieluńskie zostały przejęte przez rząd pruski, a w 1807 roku uzyskał je 
marszałek Ney. Do rządu wróciły w 1813 r. i stały się częścią dóbr państwowych Rosji. W 1835 r., po 
powstaniu listopadowym został utworzony majorat dla rosyjskiego płk. Andrzeja Sadnowskiego. Obok niego 
pozostały liczne wsie drobno szlacheckie, siedziby wielu rodów (Damięckich, Gierwatowskich, 
Grabowskich, Kruszewskich, Radwanów). W częściach dóbr majoratu  przetrwały lub powstawały duże 
majątki folwarczne – Szczawin, Brzeźno, Jemieliste, Góry, Ponikiew, Czarnowo, Zambrzyce. Należały one 
do Glinków (miałem zaszczyt znać ostatniego przedwojennego właściciela Szczawina, pracownika 
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i korzystać z jego kompetencji), Zambrzyckich, Górskich. 
Włości te tworzyły   szczególny pas ziem różniących się i od północnych obszarów mazowieckich – Puszczy 
Zielonej, rejonów Myszyńca, Kadzidła i od południowych – Puszczy Białej, rejonów Długosiodła. 
Wyróżniały się gęstszym osadnictwem, lepszą glebą i – chyba przede wszystkim – istnieniem  
z jednej strony dużych majątków ziemskich, a z drugiej – licznych zaścianków szlachty zagrodowej. 
 Jeszcze słów parę o samym Goworowie. Jego nazwa pochodzi od imienia Goworek, Gowór – 
znanego w Polsce przynajmniej od XII wieku (wojewoda Leszka Białego w Sandomierzu). Niewykluczone, 
że eponimem, któremu zawdzięczamy nazwę osady, był wójt – a więc urzędnik prepozyta – Goworek znany 
z 1464 roku. Sama osada jest na pewno starsza, zatem albo nosiła wcześniej inną nazwę, albo już w czasach 
bardzo odległych imię Goworek, częste w rodzie Rawiczów, dało początek nad Orzem siedzibie któregoś              
z członków tego rodu. Na tę drugą możliwość wskazuje istnienie wczesnej parafii, według księdza 
Żebrowskiego działającej już w 1315 roku, kiedy to założono kosciół. Oznaczałoby to istnienie osady na tyle 
wyróżniającej się z licznych pobliskich miejscowości, że pełniła funkcję ośrodka parafialnego. Awanse osad 
na Mazowszu północnym są w miarę dobrze znane, np. sąsiednie Długosiodło to osada wzmiankowana                
w XI wieku, była parafią od drugiej połowy wieku XV, uzyskała nawet prawa miejskie w połowie                   
XVI wieku. Prawdopodobne wydaje się powołanie parafii goworowskiej w diecezji płockiej w okresie po 
zakończeniu najazdów litewskich. 
 Kolejne rozdziały dotyczące dziejów Goworowa wiążą się już z czasami niewoli. W 1864 roku 
powstały w ramach reform administracyjnych gminy w Goworowie i w Szczawinie, dały początek 
samorządności terytorialnej. W roku 1859 wielki pożar zniszczył drewnianą zabudowę osady. Nowe plany 
zabudowy, w miejsce dotychczasowej ulicówki, przewidziały układ przestrzenny, nawiązujący do miast 
lokowanych na prawie niemieckim. Może to świadczyć o planowaniu nadania osadzie praw miejskich, co 
nie jest wykluczone, jako że miał w tym czasie miejsce szybki wzrost liczby mieszkańców Goworowa, na co 
mógł mieć wpływ bardzo intensywny napływ ludności żydowskiej, wypędzanej z cesarstwa rosyjskiego do 
niewielkich miejscowości Królestwa Kongresowego jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. Adam 
Dobroński wskazuje w swym rozdziale zamieszczonym w „Dziejach Mazowsza” III, s. 461 na silny, ponad 
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60 procentowy wzrost liczby mieszkańców na Mazowszu Północno-Wschodnim. Pod koniec 19. stulecia 
podobno aż ponad 80% mieszkańców Goworowa stanowili Żydzi, którzy opanowali drobny handel i usługi. 
Z kolei stosunkowo mało, w porównaniu z sąsiednimi ziemiami, było ludności niemieckiej, która tworzyła 
zwarte grupy w rejonie Rząśnika, Długosiodła czy Andrzejewa. (W 1936 roku nawet mieszkańcy Kunina 
mogli kupić kościół gminy protestanckiej z Marianowa). 
 Niestety, czasy I wojny światowej przyniosły olbrzymie straty materialne, właśnie przede 
wszystkim w Goworowie. Według Edwarda Kołodzieja (Dzieje Mazowsza IV, s. 226) w tej miejscowości aż 
90 % domów zostało zniszczonych. Osada szybko została odbudowana, co świadczy o prężnej działalności 
mieszkańców. 
 Piękne karty w swej historii mieli mieszkańcy Goworowszczyzny w czasach powstań narodowych 
i walk toczonych przez oddziały Władysława Cichowskiego, Zygmunta Padlewskiego. Wiadomo jest też, że 
tutejsza ludność stawiała czoła najazdowi bolszewickiemu w 1920 roku i  czynnie uczestniczyła w ruchu 
oporu podczas II wojny światowej. 
 Z osobistych już wspomnień wiem, że Goworowo to jedne z najważniejszych miejsc 
zaopatrujących Warszawę w żywność przewożoną („szmuglowaną”) pociągami w czasie okupacji 
niemieckiej. Warto byłoby zebrać wspomnienia upamiętniając owe działania. 
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Prof. dr hab. Norbert Kasparek   
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

Ziemie nadorzańskie w czasie wyprawy na gwardie w 1831 roku. 
Epizod z powstania listopadowego 

 Powstanie listopadowe 1830 i 1831 roku było największym polskim zrywem niepodległościowym 
w XIX wieku. Było w większej części czasu regularną wojną polsko-rosyjską, dla wielu wojną 
niewykorzystanych szans. Jedną z nich – w narodowym micie i dyskursie naukowym – jest wyprawa na 
gwardie w maju 1831 roku. Część istotnych działań zbrojnych rozegrała się na ziemiach nadorzańskich. 
Wyprawa na gwardie zakończyła się nieplanowaną bitwą pod Ostrolęką 26 maja 1831 roku1. To starcie było 
jedną z ważniejszych i większych batalii powstania. Dyskusja nad nią rozpoczęła się de facto już nazajutrz 
po bitwie2, jako że było o czym dyskutować. Wyprawa na gwardie z ostrołęcką batalią zakończyła 
bezwzględny okres inicjatywy polskiej, stała się początkiem końca zrywu niepodległościowego.  
 Sukces polskiej ofensywy na szosie brzeskiej zniechęcił armię rosyjską do przeprawy na lewy 
brzeg Wisły. Jednak stacjonowała ona nadal w dwóch dużych zgrupowaniach: na Podlasiu siły Dybicza, zaś 
w okolicach Łomży i Zambrowa konsystowała gwardia rosyjska pod dowództwem w. ks. Michała. Ta 
ostatnia była przeznaczona bardziej do celów reprezentacyjnych niż bojowych, co nie znaczy wcale, że nie 
przedstawiała żadnej wartości bojowej. Wręcz odwrotnie. Polski wódz naczelny, gen. Jan Skrzyncki jak 
ognia unikał starcia z Dybiczem. W końcu, po wielu namowach skłonił się do zmodyfikowanego planu 
wyprawy na gwardie.  
 W ostatnich dniach kwietnia 1831 roku, w chwili zatrzymania rosyjskiej ofensywy w walkach na 
Liwiem, Kuflewem i Mińskiem po raz kolejny pojawiła się myśl wyprawy na gwardie. Czesław Bloch, 
biograf gen. Ignacego Prądzyńskiego, tak jak bohater Pamiętników, pierwszy plan wyprawy na gwardie 
datuje na 27 kwietnia3.  
 Prądzyński swój plan zawarł w następujących punktach.  
Miłosna, dnia 27 kwietnia 1831 r. 
1 . D z i eń :  Wojsko maszeruje dwoma kolumnami w jak największym utajeniu do Dębego 
[Dembego – N. K.] i Cyganki. Generał Umiński przede dniem zluzował przednie czaty 
Rybińskiego i Giełguda4 i pozostaje w miejscu. 
2. D z i eń :  Grodzisk i Kobiałka. W dniu tym stawiają most na Narwi pod Serockiem. 
3 . D z i eń :  Wojsko przechodzi Narew dwa razy i staje obozem pod Popowem za Serockiem. 
Jedna brygada piechoty z jedną baterią pozostaje pod Zegrzem na prawym brzegu Narwi. 
Generał Umiński ustępuje powoli ku Warszawie. 
4 . D z i eń :  Wojsko do Brańszczyka i do Jaskół. 
5. Dz i eń :  Wojsko do Ostrówia [Ostrów Mazowiecka – N.K]. Brok zajęty. Dywizja 
przeznaczona do ataku Ostrołęki o milę poza Gaworowem. 

                                                                 
1       Szerzej o tym por. N. Kasparek, Dni przełomu powstania listopadowego. Bitwa pod Ostrołęką (26 maja 1831), Ostrołęka 2012, tam  
        też bibliografia przedmiotu. 
2 Przejawem tego są raporty już Naczelnego Wodza z 27 maja i 7 czerwca publikowane w niniejszym zbiorze. 
3 Cz. Bloch, Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850, Warszawa 1974, s.380. 
4 Jest to o tyle dziwne, iż w myśl ówczesnych rozkazów 2 DP gen. Giełguda miała wchodzić w skład korpusu Umińskiego. Stąd 

zasadne pytanie: czy dokument ten powstał 27 kwietnia? 
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6 .  D z i eń :  Bitwa. Przednie straże posunięto do Nura, do Jędrzejowa, ku Zambrowu i ku 
Śniadowu. Ostrołęka atakowana i wzięta po lewej stronie Narwi przez dywizję, która szła na 
Gaworów, po prawej przez generała Jankowskiego. Pogoń natarczywa aż do Narwi. 
7. Dzień: Główne wojsko rozszerza się nad rzeczką Brok, zajmuje mocnymi posterunkami Brok, 
Nur, Ciechanowiec, posuwa oddziały ku Brańskowi i Wysokiemu Mazowieckiemu. 3 kolumny 
posuwają się ku Łomży, jedna na Śniadów, druga od Ostrołęki na Miastków, trzecia prawym 
brzegiem Narwi posuwa się naprzeciwko Nowogrodu. 
8. Dzień: Atak i wzięcie Łomży z 3 stron, od Śniadowa, od Ostrołęki i od Piątnicy. 
Trudno jest dalej oznaczyć działania dniami, to tylko nadmienić można, że po wzięciu Ostrołęki 
i Łomży śmiało posunąć można kolumnę, która oczyści z nieprzyjaciela augustowskie, przetnie 
mu komunikację z Prus i posuwając się ku Litwie nada tamecznemu powstaniu wielkie 
znaczenie. Główne siły nasze, stojące na prawym brzegu Bugu, między Brokiem a Nurem, 
zabezpieczają doskonale takowe działania. Stąd działać można na Białystok, na mosty pod 
Drohiczynem, a według okoliczności nawet i na Brześć Litewski. Dybicz nie ma mostu na Bugu 
jak tylko w Brześciu i w Drohiczynie. Jeżeli się dowie nawet 2. dnia o naszym ruchu po 
rozpoczęciu onego. (Tego nie można ani przypuszczać, albowiem Dybicz, dowiedziawszy się                  
o naszem ustąpieniu ku Warszawie, nie może zgadnąć jakie są nasze zamiary. Może sądzić, że 
wciągnąwszy go pod Warszawę, będziemy nagle debuszować przez Potycz albo Modlin, albo 
wcale niejaki czas w Warszawie stać będziemy. W niepewności nie może rozpoczynać ruchu sta-
nowczego. Dopiero jak się dowie, że przeszliśmy Narew i Wyszków zajęli, rzecz się dla niego 
wyjaśni i może coś stanowczego przedsięwziąć, to jest dopiero dnia 4.  
A jeżeli marsz jeden lub dwa za nami zrobił ku Pradze, tedy z pewnością będziemy mieli czas 
opanować jego most pod Drohiczynem), a w 3 [dniu] rozpocznie ruch najwłaściwszy, który 
w takiem zdarzeniu robić mu wypada, to jest maszerować z główną swą siłą na Drohiczyn 
do Ciechanowca przeciwko nam, nie może stanąć na najprędszą pod Czyżewem dopiero, dnia    
7, to jest kiedy Ostrołęka i Łomża już zdobyte zostaną. 
Jak tylko Dybicz rozpoczyna swój ruch ku Drohiczynowi, natychmiast generał Umiński 
przechodzi do działań zaczepnych 5. 
 Plan ten niósł kilka niespodzianek i niewiadomych. W operacji, której atrybutem 
warunkującym powodzenie jest szybkość marszu głównej kolumny marszowej, ta została 
skierowana w ciaśninę leśną ciągnącą się aż po Śniadowo. Zemści się to 16-17 maja. Tu 
stosunkowo małymi siłami można było powstrzymywać natarcie.  
 W rozkazie do dowódcy I Korpusu Kawalerii gen. Jana Nepomucena Umińskiego6 
znalazły się już pierwsze rozporządzenia i pełniejsze informacje o planowanej wyprawie na 
gwardie. Jest tu i instrukcja o krokach, jakie powinien podjąć Umiński. I tak:  
Przedsięwziąłem uskutecznić wyprawę przez Serock na prawy brzeg Bugu, na komunikacje 
nieprzyjaciela i dla podania ręki Litwie. Sądzę, że demonstracje, a nawet i wyprawy, które 
przedsięwezmę od Wyszkowa, Broku, Nura ku Węgrowu, ku traktowi siedleckiemu, a nawet 
może do Brześcia i Białegostoku oddziałami mniej więcej mocnymi — a nawet według 
okoliczności i główną częścią sił naszych, będą miały stanowczy wpływ na działania 
feldmarszałka i że znowóż od Wisły odciągnąć go powinny. […]. 

                                                                 
5 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2: Od 5 marca do 11 maja 1831 r., Warszawa 1932, s. 223-224; w pamiętniku zaś                    

[I. Prądzyński], Pamiętniki generała ... opracował B. Gembarzewski, tom wstępny pt. „Geneza powstania listopadowego” napisał                     
J. Moszyński, t.2, Kraków 1909, s.501-502, podał iż był to plan przedstawiony tuż przed wyprawą. 

6 Z tego samego dnia o godzinie 7 wieczorem („po południu”). 
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Dopóki działania głównego wojska nie zaczną wywierać swojego wpływu na armię 
feldmarszałka, postępowanie Pana Generała powinno być oznaczone jak największą 
przezornością. Nie należy Mu ryzykować, a mieć zawsze na głównym celu utrudzanie nieprzy-
jacielowi przeprawy Wisły, spóźnianie wszystkich celów do tego dążących, a nade wszystko 
obronę Warszawy. 
Ja także w działaniach głównego wojska nie spuszczam z oka tego tak ważnego przedmiotu                  
i posuwając się wzdłuż prawego brzegu Bugu, zawsze gotów będę debuszować na drugą stronę 
w tył feldmarszałka, dla zatrzymania jego przeprawy i działań przeciwko Warszawie 
[podkreślenie – N.K.] . Co więcej, w pierwszych dniach mojego ruchu jedna dywizja piechoty, 
pod dowództwem pułkownika Henryka Kamieńskiego, stać będzie między Zegrzem i Serockiem, 
gotowa dać wsparcie Generałowi, gdybyś go gwałtownie potrzebował, albo też udania się za 
mną, jeżeli tego okoliczności wymagać będą. 
Pan Generał będziesz ze mną w codziennej korespondencji, a nawet i częściej, gdy tego będzie 
potrzeba. Oprócz tego będziesz korespondował z gubernatorem Warszawy, generałem Pac,                
z generałem Bielińskim w Potyczy i Rząd Narodowy zawiadamiać będziesz w ważniejszych 
wypadkach. 
P. S. 
Jeżelibyś Generał spostrzegł, że nieprzyjaciel w skutku naszych działań zaczyna ustępować — 
należy posuwać się za nim i korzystać z każdej okazji szkodzenia mu, zachowując jednak 
największą w tej mierze ostrożność [podkreślenie –N.K.]7. 
 Zaś w tym samym czasie gen. Prądzyński w rozkazie do pułkownika Ignacego 
Ledóchowskiego, komendanta twierdzy Modlin, powierzył mu uważne strzeżenie - budowanych 

mostów - mostów w Zegrzu i Serocku8. Prawie że jednocześnie, bowiem 29 kwietnia 1831 roku o godz.                
11 w nocy z miejscowości Budy pod Mińskiem tenże kwatermistrz generalny do tegoż komendanta twierdzy 
Modlin pisał o wyprawie pułkownika Jakuba Lewińskiego skierowanego „w głąb Litwy”, a że „żadne 
niebezpieczeństwo nie grozi bezpośrednio Modlinowi, W. pułkownik uznasz rzeczą przyzwoitą trzymać 
oddziałami Pułtusk, Serock, Radzymin, a nawet wysłać kolumny ruchome między Bug i Narew i ku 
Liwcowi”9. Ówcześnie płk Jakub Lewiński błędnie podał datę powołania swojej grupy na 10 kwietnia                   
(a mogło to być najwcześniej 14 kwietnia) mętnie też opisał skład i zadania bojowe10. Trzon jego grupy 
stanowił 1 psp oraz 1 p. uł. W Serocku połączył się z wydzielonymi batalionami garnizonu modlińskiego, 
pomaszerował 23 kwietnia na Pułtusk. I dalej „Wyprawa moja, nie przedstawiając nic znaczniejszego,                 
w charakterze i celu swoim ograniczała się na utarczkach forpocztowych, w których ledwie kilkudziesięciu 
niewolników zabrać nam się udało. Nieprzyjaciel z całymi siłami swymi skoncentrował się w Ostrołęce; 
dotarłszy więc pod Ostrołękę i wywiązawszy się tem samem z danego mi polecenia, abym trakt Pułtuski oczy-
ścił i zasłonił, cofnąłem się do Różana, gdzie i obronniejszą miałem pozycją i korzystając z bliskości 
Pułtuska łatwiej wojsko żywnością zaopatrywać byłem w stanie”11. I jeśli wierzyć, niezbyt jednak 
precyzyjnemu w podawaniu dat, ówczesnemu płk. Lewińskiemu, dalej sytuacja przedstawiała się 
następująco: 
 „Od kilkunastu dni już zajmowałem stanowisko moje pod Ostrołęką, gdy otrzymałem ekspedycją 
od jenerała Prądzyńskiego z dnia 28 kwietnia, zawiadamiającą mnie, że wódz naczelny zostawia do woli 

                                                                 
7 [I. Prądzyński], Pamiętniki generała, t. 2, s.433-435; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 226-227; trochę zmienione – 

Biblioteka Czartoryskich (dalej B.Czart.), rkps 6438, k.149-151. 
8 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 232. 
9 Ibidem, t. 2, s. 234. 
10 [J. Lewiński], Jenerała ... pamiętniki z 1831 roku, wydane przez K. Kozłowskiego, Poznań 1895, s. 39. 
11 [J. Lewiński], Jenerała ... pamiętniki z 1831, s.41- 42; Patelski z 1 psp dopisał, iż „z łupami rosyjskimi zdobyliśmy cholerę” -                     

[J. Patelski], Wspomnienia wojskowe ... z lat 1823-1831, wydal i przypisami opatrzył B. G.[embarzewski], Wilno 1914, s.142-144.  
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mojej: albo przeprawić się przez Narew i działać na tyły gwardii, rozłożonej w klinie pomiędzy Narwią                   
a Bugiem, albo też udać się na Litwę, dla podania ręki szerzącemu się tamże powstaniu. Gdybym się udał na 
Litwę, miałem zabrać ze sobą 1. pułk strzelców pieszych, 1. ułanów i 4 działa artylerii konnej; należące zaś 
do garnizonu Modlina bataliony czwarte, szwadron jazdy płockiej i działka trzyfuntowe odesłać do rzeczonej 
twierdzy. Bez wahania wybrałem to ostatnie. Według mego zdania wyprawa na gwardię i prowadzenie 
partyzanckiej wojny przeciw korpusowi dwadzieścia kilka tysięcy liczącemu drobne tylko i nic nieznaczące 
mogło wydać rezultaty, kiedy przeciwnie podanie ręki powstaniu litewskiemu przy sprzyjających 
okolicznościach mogło było stanowczo do pomyślnego rozwiązania naszej sprawy się przyczynić. Nie taiłem 
przed sobą trudności podobnej wyprawy, ale nie uląkłem się ich, przewidując znaczne korzyści”12. 
 Jednak już 30 kwietnia tak rozgłaszana wyprawa na Litwę została zatrzymana.                   
Płk. Ledóchowskiego zakomenderowano płk. Lewińskiemu, by należące de facto do załogi twierdzy                   
4 bataliony 4 ppl i 1 i 3 oraz 18 ppl nie wychodziły poza Pułtusk i Szelków13. I tak pozostało przez cała 
pierwszą dekadę maja.  
 2 maja wcielono w życie kolejny niefortunny pomysł dwóch wypraw na skrzydła armii rosyjskiej. 
Było to zgodne z manierą, jaką preferował Skrzynecki. Właśnie prośby z Litwy i na rzecz powstania 
litewskiego szły nieustannie. Ostatecznie 1 lub 2 maja, pod wpływem informacji o kwietniowych sukcesach 
na Wołyniu, zdecydowano o wysłaniu w Lubelskie korpusu gen. Chrzanowskiego, a kierowany wcześniej na 
Litwę korpusik Lewińskiego miał objąć gen. Antoni Jankowski.  
 3 maja obchodzono w walczącym Królestwie bardzo uroczyście 40. rocznicę pamiętnej 
konstytucji14. Starano się o uroczystość także na froncie, oczywiście tylko tam, gdzie pozwalały na to 
warunki. I tak w Różanie, opanowanym przez cholerę15 i 1 psp (grupa płk. Lewińskiego), adiutant pułku. 
Tomasz Skrodzki, dla rozweselenia mieszkańców i żołnierzy, przygotował na dzień 3. maja obchody                   
40. rocznicy uchwalenia konstytucji. Rozbito namiot polowy, ołtarz ubrano w zieleń i gałęzie, i odprawiono 
nabożeństwo wojskowe. Pułk tworzył czworobok, za nim stały szwadrony l. pułku ułanów, a plutony                   
4. baterii konnej, dowodzone przez ks. Stanisława Jabłonowskiego, wystrzeliwały działowe salwy. W dniu 
tym przypadła i rocznica zdobycia szańca przedmostowego pod Górą w r. 1809 i zawiązania w roku 1821 
Towarzystwa Patriotycznego przez Staszica16 na Bielanach, która zwykle przez młodzież była święcona.  
Ponieważ znaleźli się uczestnicy jednej i drugiej sprawy, przeto z trzech różnych tytułów, mając dosyć 
pieniędzy, raczyli się nawzajem i liczne wznosili toasty.  
 Po południu pan Łukasz Laskowski, kapelmistrz naszego pułku, w koncercie przypominał stare 
melodie, muzyka pułkowa wtórowała śpiewom narodowym; nie brakło i tańców z żydówkami po 
smrodliwym rynku Różana, lecz pomimo wszelkich nawoływań i wysiłku, zabawa nie szła od serca i cholery 
nie zabiła.  
 Dopiero w tydzień po tej fecie ruszono nas z zapowietrzonego Różana i, jak ręką odjął, Ustały 
symptomata i wypadki cholery17. 
 3 maja gen. Chrzanowski18 został wysłany na południe w Lubelskie z zadaniem rozbicia sił 
rosyjskich, miało to pomóc operującemu na Wołyniu Dwernickienu. O jego niepowodzeniu nie wiedziano              

                                                                 
12 [J. Lewiński], Jenerała ... pamiętniki z 1831, s. 41- 42. 
13 B. Czart., rkps 3513, k.107; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 236.  
14 M. in. por. Kurier Warszawski, 1831, nr 121 z 4 V, s. 597; [S. Barzykowski], Historya powstania listopadowego spisana przez ... , do 

druku przygotował i kilku uwagami objaśnił Aër [A. Rzążewski], t.3, Poznań 1884, s.300.  
15 Stąd mianowany 1 maja podszefem sztabu głównego ppłk Karol Hübner wydał stanowczy rozkaz o natychmiastowym grzebaniu 

trupów i ubitych koni – Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku (dalej B.Kórnicka), rkps 1548, k. 197 – z 3 V 
16 Oczywiście błąd Patelskiego – powinno być mjr. Waleriana Łukasińskiego. 
17 [J. Patelski], Wspomnienia wojskowe, s. 144; także S. Jabłonowski, Wspomnienia o baterii pozycyjnej artylerii konnej gwardii 

Królewsko-polskiej, Kraków 1916, s.71-73; Szymon Konarski, także z 1 psp przebywał pod Różanem, stąd w jego Dzienniku 
( Dziennik z lat 1831-1834, przygotowali do druku B. Łopuszański i A. Smirnow, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973,                         
s. 14-15) tylko suche informacje o marszach jego batalionu. Jedynie co odnotowywał to nieustanne deszcze. 

18 Z 7 batalionami piechoty ( 1 i 5 ppl); 8 szwadronów jazdy (w tym 1 psk), artylerią – w sumie 4 300 bagnetów, 1 333 szabel i 10 dział. 
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w polskiej kwaterze, była ona poinformowana jedynie o sukcesie spod Boremla19. Gdyby nie wysłano owych 
sił na południe, wyprawa na gwardie miałaby inny przebieg. Chrzanowski po szczęśliwych potyczkach pod 
Firlejem i Lubartowem osiągnął Zamość i pozostał bezczynny przez cały omawiany okres, stał tam 
bezużytecznie. Dwernickiemu żadnej pomocy nie udzielił, gdyż ten był już wyparty za austriacki kordon, zaś 
jego talentu i całego korpusu zabrakło na głównym teatrze wojny.  
 W tym czasie kolejne mocne rozpoznanie Rosjan miało doprowadzić do próby sprowokowania 
Skrzyneckiego do przyjęcia bitwy dnia następnego. Ten ostatni prawidłowo odczytał zamiary rosyjskie                   
i plany spełzły na niczym20. 4 maja do Dybicza dotarły wiadomości o szczęśliwym finale rozprawy                   
z Dwernickim na Wołyniu21, zaś strona polska, mająca też już szczątkowe o tym informacje, przez dwie 
doby żyła złudzeniami sprzed kilku dni.  
 Nadal trwało swoiste „poszukiwanie” gwardii. 4 maja por. Adam Kołaczkowski z jazdy 
augustowskiej w Baranowie na północ od Ostrołęki rozbił obóz kozacki22. Zaczęto też energiczniej 
przygotowywać wysłanie korpusu i instruktorów na Litwę. Na dowódcę sił mających iść na Litwę 
wyznaczono gen. Jankowskiego23. Instrukcja gen. Skrzyneckiego brzmiała: 
„Przeznaczyłem Pana Generała na dowódcę oddzielnego korpusu, który składać się będzie z 4 batalionów                
1. pułku strzelców pieszych, z 1. pułku ułanów, 4 dział artylerii konnej, znajdujących się w Różanie, pod 
dowództwom pułkownika Lewińskiego24 i od którego Generał odbierzesz komendę. Oprócz tego weźmiesz 
pod swoją komendę pułk pieszy nowej formacji, który przysłać do Serocka generał Krukowiecki odebrał po-
lecenie; prócz tego jeszcze oddziały pułkownika Godlewskiego i pułkownika Zaliwskiego, znajdujące się                
w okolicach Różana, a które, ostatnio szczególniej, są przeznaczone do prowadzenia wojny partyzanckiej.  
 Z tymi siłami Pan Generał działać będziesz oddzielnie, posuwając się przez Augustów ku Litwie 
dla oczyszczenia z nieprzyjaciół Augustowskiego i podania ręki powstańcom litewskim, jeżeli tego 
okoliczności dozwolą, albo też gdyby tego nie można, dla posunięcia: między Narwią a Bugiem. Wypadki 
wojenne wykryją zapewne w przeciągu dni kilku, który z tych dwóch projektów ma być przyjęty. 
Tymczasem Pan Generał masz się przygotowywać do jednej z tych dwóch wypraw, obeznać się                   
z lokalnościami i ze swoją komendą. Wnijdziesz w jej potrzeby i starać się będziesz takowym zaradzić. 
Tymczasem gdyby się podała zręczność uderzenia jakiego ciosu na nieprzyjaciela, zajmującego Ostrołękę                  
i Łomżę, Pan General powinieneś z niej korzystać. 
 Pan General starać się masz o zbieranie wiadomości o nieprzyjacielu dokładnych i niespóźnionych, 
które natychmiast będziesz mi udzielał; przede wszystkiem trzeba by się dowiedzieć, jakie siły 
nieprzyjacielskie zajmują kraj między Bugiem i Narwią, aż po Drohiczyn i Tykocin, jakie są umocnienia                  
i załogi Ostrołęki i Łomży, gdzie się podziały gwardie, jaki obrót bierze powstanie Litwy.[…]. 

                                                                 
19 Np. Kurier Warszawski jeszcze 4 maja (nr 121, s. 598-600) donosiło zwycięskim pochodzie korpusu; także o po pierwszych dniach 

maja [F. S. Gawroński], Pamiętnik r. 1830/31 i kronika pamiętnikowa pułkownika …, wydał J. Czubek, Kraków 1916, s. 132-134.  
20 B. Czart., rkps 5656, k.397; B. Kórnicka, rkps 1548, k. 204; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 276; t. 4, s. 340.  
21 [I. Prądzyński], Pamiętniki generała, t. 2, s. 442-444. 
22 [E. Callier], Bitwy i potyczki stoczone przez Wojsko Polskie w roku 1831, zestawił …. Porządkiem chronologicznym podług                         

L. Mierosławskiego, S. Barzykowskiego i źródeł współczesnych, wydał K. Kozłowski, Poznań 1887, s. 106. Został za to odznaczony 
złotym krzyżem VM – Xięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierający spis imienny dowódców i sztabs-
oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy armii polskiej w tym roku krzyżem wojskowym „Virtuti Militari” ozdobionych, 
Lwów 1881, s.115; R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 2, Warszawa 1996 s. 298. 

23 Instrukcja datowana jest na 4 maja, ale do przeznaczonych sił gen. Jankowski pojechał dzień później – B. Czart., rkps 5656, k.397; 
Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 4: Od 16 lipca do 8 października 1831 r. Warszawa 1935, s. 340. 

24 O zdaniu dowództwa - [J. Lewiński], Jenerała…pamiętniki, s. 44. Przy okazji zapisał on „Według mego zdania wyprawa na gwardię      
i prowadzenie partyzanckiej wojny przeciw korpusowi dwadzieścia kilka tysięcy liczącemu drobne tylko i nic nieznaczące mogło 
wydać rezultaty, kiedy przeciwnie podanie ręki powstaniu litewskiemu przy sprzyjających okolicznościach mogło było stanowczo do 
pomyślnego rozwiązania naszej, prawy się przyczynić”. 
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 Zwracam uwagę Pana Generała na tę okoliczność, że wszystkie niemal dowozy żywność dla wojsk 
nieprzyjacielskich dzieją się z powodu powstania Litwy z Prus przez Kolno. Dobrze by było, gdyby można 
przecinać te komunikacje chociażby tylko momentalnie i niszczyć przechodzące tamtędy transporta”25. 
 Jednak płk. Gawroński zanotował, iż korpus gen. Jankowskiego poszedł „nad Narew za Bug” dla 
„obeznania się z położeniem gwardiów, tam pod wodzą ks. Michała stojących, a wraz pomagania 
partyzantom naszym Godlewskiemu, Zaliwskiemu i Puchetowi, idącym ku Litwie”26. Czyli zadania 
zamknięto w swoistej eskorcie dla partyzantów idących z pomocą dla powstańczej Litwy. Stający na 
prawym brzegu Narwi korpus gen. Sackena:  
„trzymał się przed Ostrołęką, stanowiąc zarazem prawe skrzydło i straż-przednią księcia Michała. Sacken, 
liczbą i doborem żołnierza raz przemagający Jankowskiego, mógł odsadzić go aż do Bugu; ale mając 
przesadzone wyobrażenie o mocy Zaliwskiego, który obecnie wił się nienamacalnie po lasach myszynieckich 
nad granicą pruską, jenerał Moskiewski obawiał się o swoją komunikację z Łomżą przez Ostrołękę, i myślał 
tylko jakby się bezpiecznie opatrzyć w tym ważnym punkcie. W podejrzeniu nawet raptownej napaści od 
Różana, kazał usypać parę baterii na lewym brzegu Narwi, wyrzekając się zresztą wszelkiego oporu na 
prawym, i uważając już swój korpus za część nierozłączną Gwardii”27. 
 Charakterystyczne jest swoiste „zniknięcie” gwardii. Oddział płk. Lewińskiego (1 psp28 i 1 p. uł.), 
unieruchomiony przez cholerę, zastygł w okolicach Różana. Stąd w wyżej cytowanym rozkazie do gen. 
Jankowskiego zapism „Gdzie się podziały gwardie”29. A te już 2 maja wyruszyły z okolic Łomży i Ostrołęki. 
W dwa dni później - 4 maja - rozlokowały się w następującym porządku: 1 DPGw. za Łomżą, 2 DPGw.         
w dwóch eszelonach wzdłuż szosy do Ostrołęki (4 BPGw. ok. 4 km od tego miasta, 3 BPGw. między 
Miastkowem a Łomżą); DLKGw. skierowana na Serock i Wyszków, jej 1 brygada w Rzekuniu i Susku, pułk 
lejbgwardii kozaków w Przetyczu, pułk lejbgwardii huzarów w Piskach z szwadronem w Wąsewie, psk 
gwardii w Ostrowie i Andrzejowie; brygada 2 1 Dkirasjerów Gwardii znajdowała się w okolicach Śniadowa 
i Grabowa, 2 brygada stacjonowała w Kolnie, Szczuczynie i Augustowie. Wydzielony oddział gen. Sackena 
po powrocie z okolic Różana stanął na prawym brzegu Narwi w okolicach Ostrołęki. 4 maja naczelnie 
dowodzący gwardią – wbrew pogłoskom polskiej prasy – znajdował się w Łomży30.  
 Michał Sokolnicki oraz Czesław Bloch, bezkrytycznie przedstawiający Prądzyńskiego, uważają, iż 
realizowana koncepcja wyprawy na gwardie powstała 4 maja31. Wtedy to Prądzyński po raz kolejny 
prezentował swój plan, który zyskał akceptację. Wydaje się jednak, iż jest to za wcześnie, przynajmniej                   
o 2 lub nawet trzy dni. Zdaje się, iż manipulujący i broniący swego dobrego imienia Prądzyński, celowo 
chciał wprowadzić w błąd potencjalnych swych czytelników. Podał dlatego, iż gwardia w tych dniach 
rozciągała się w kordon, by lepiej dozorować przed możliwym wtargnięciem w kierunku Litwy sił polskich. 
Po latach Lewiński zapisał o okresie o kilka dni późniejszym:  
„Nie mogę pojąć, dlaczego, kiedy już jenerał Skrzynecki nosił się z myślą uderzenia na gwardie, nie starał 
się wykonać swego zamiaru dwa tygodnie pierwej. Donosiłem mu wówczas, że gwardia rozrzucona jest po 

                                                                 
25 B. Czart., rkps 3513, k. 119; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 268- 269. 
26 [F. S. Gawroński], Pamiętnik r. 1830/31, s.134. 
27 [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego roku 1830 i 1831, od epoki na której opowiadanie swoje zakończył Maurycy 

Mochnacki, ...przez, wydane nakładem posła J. Ledóchowskiego, t. 2, Paryż 1846, s.231; Ostrołęka 1831. Wspomnienia, rozkazy, 
relacje , wybór źródeł, opracowanie N. Kasparek, J. Gołota, Ostrołęka 2011 [Militaria Masoviensia, seria pod redakcją                         
B. Kalinowskiej i N. Kasparka, t.1], s. 138-139. 

28 B. Kórnicka, rkps 737, k.8. 
29 Np. 5 V rano Prądzyński pisał do generałów Łubieńskiego, Giełguda i Umińskiego – „macie się starać usilnie o wiadomości                    

o nieprzyjacielu, tak przez emisariuszów jak i rozpoznanie” – B. Kórnicka, rkps 1548, k. 201; Źródła do dziejów wojny polsko-
rosyjskiej, t.2, s. 275.  

30 A. Puzyrewski, Wojna polsko–ruska 1831, Warszawa 1899, s.217.  
31 M. Sokolnicki, Skrzynecki, Poznań 1914 [Boje Polskie pod redakcją M. Kukiela], s. 69. W ocenie Skrzyneckiego Sokolnicki poszedł 

za Prądzyńskim i Mierosławskim; Cz. Bloch, Generał Ignacy Prądzyński, s. 386. Tego dnia wyszła instrukcja dla gen. Jankowskiego. 
I dziwne, bo tego dnia wyruszył korpus gen. Wojciecha Chrzanowskiego. 
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wsiach batalionami i szwadronami, a wtedy już skoncentrowaną została. Cały projekt ten pod względem 
strategicznym nie wytrzyma krytyki. Trudno było przypuszczać, aby się nam udało rozbić i zniszczyć korpus, 
z wyborowego żołnierza złożony, zwłaszcza, że, chociaż siły z obu stron były równe, miejscowość sprzyjała 
nieprzyjacielowi, dając mu sposobność wolnego cofania się, choćby po doznanej porażce”32. 
 5 maja zmieniano nadal obsadę personalną w poszczególnych wyższych polskich związkach 
taktycznych, zmieniano struktury. Ale powszechnie podawany stan armii polskiej na dzień 8 maja (tabela 
niżej) daje nam w rzeczywistości obraz sprzed kilku dni (najpóźniej ok. 3- 4 maja)33. 

Tabela 1 
Stan armii polskiej 8 maja 

Wymienienie korpusów 
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ar
ty
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sk
ie

 1 
D

P 
ge

n.
 M

. R
yb

iń
sk

i 

 

1 ppl 3 - - 45 1 698 1 743    

5 ppl 3   39 1 935 1 974    

2 ppl 3   49 2074 2 123    

12 ppl 2   38 1 509 1 547    

½ z1 kpap   ½ 4 134 138  110 6 

1 klap   1 9 195 204  150 12 

Ogół 11  1 ½ 184 7545 7729  260 18 

2 
D

P 
ge

n.
 A

. G
ie
łg

ud
 

2 psp 3   45 1 653 1 698    

4 psp 3   47 2 027 2 074    

7 ppl 3   45 1 964 2 009    

½ z 1 kpap   ½ 6 160 166  120 6 

2 klap   1 9 187 196  146 12 

Ogół 9  1 1/2 152 5 991 6 143  266 18 

3 
D

P 
ge

n.
 K

. M
ał

ac
ho

w
sk

i 

4 ppl 3   44 2 160 2 204    

8 ppl 3   43 1 877 1 920    

5 psp 3   60 1 893 1 953    

weterani czynni 2   37 1 258 1 295    

 3 kpap   1 8 227 235  190 12 

                                                                 
32 [J. Lewiński], Jenerała ... pamiętniki z 1831 roku, s. 44-45. 
33 Stan sprzed wymarszu grupy gen. Chrzanowskiego. Pułki 1 i 5 ppl wymieniane są w 1 DP (a były za Lubartowem w marszu do 

Zamościa), 16 ppl poza armią główną. 
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Ogół 11  1 192 7 415 7 607  190 12 

4 
D

P 
ge

n.
 H

. M
il

be
rg

 
p. grenadierów 4   54 2 545 2 599    

15 ppl 2   40 1 271 1 311    

1 psp 4   63 2 425 2 488    

3 psp 3   54 2 185 2 239    

4 kpap   1 7 277 284  168 8 

4 klap   1 7 157 164  147 10 

Ogół 13  2 225 8 860 9 085  315 18 

5 
D

P 
ge

n.
 H

. K
am

ie
ńs

ki
 

3 ppl 3   56 1 977 2 033    

14 ppl 3   64 2 056 2 120    

6 ppl 3   47 2 162 2 209    

20 ppl 3   48 1 863 1 911    

5 kpap   1 7 172 179  137 6 

3 klap   1 8 197 205  150 12 

Ogół 12  2 230 8 427 8 657  287 18 

A
rt

yl
er

ia
 

re
ze

rw
ow

a 

2 kpap   1 10 263 273  221 12 

rakietnicy piesi    3 53 56  46  

Ogół   1 13 316 329  267  
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strzelcy podlascy 1   22 381 403    

strzelcy 
sandomierscy 

1   19 564 583    

Ogół  2   41 945 986    

Batalion saperów    9  247 256    

Legia Litewska i Wołyńska 
piesza 

   12 513 525    

I 
K

K
aw

. G
en

. J
.N

. 

U
m

iń
sk

i 

 3 psk  4  19 497 516 503   

p. jazdy 
augustowskiej 

 4  36 289 625 533   

4 p. uł  4  21 506 527 515   

p. jazdy lubelskiej  5  42 622 664 593   
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p. jazdy 
sandomierskiej 

 4  37 465 502 423   

p. jazdy płockiej  4  32 454 468 493   

3 blak   1 7 192 199 124 150 8 

Ogół  25 1 194 3 325 3 519 3 184 150 8 

2 
K

K
aw

. G
en

. Ł
ub

ie
ńs

ki
 

5 psk  4  33 475 508 475   

2 p. mazurów  5  60 732 792 766   

4 psk  4  23 561 584 546   

6 p. uł.  3  23 397 420 391   

p. jazdy kaliskiej  3  37 480 517 441   

d. a Legii Litewskiej 
i Wołyńskiej 

 2  11 294 305 258   

 d.a 7 p. uł.  2  12 253 265 259   

2 blak   1 7 197 204 120 108 8 

Ogół  23 1 206 3 389 3 595 3 256 108 8 

K
 K

A
w

. G
en

. K
. S

ka
rż

yń
sk

i 

2 psk  4  43 581 624 590   

d.a karabinierów  2  17 263 280 269   

d.a j. poznańskiej  2  13 273 286 275   

2 p. uł.  4  31 571 602 565   

5. p. uł.  4  26 382 408 383   

3. p. uł.  4  28 514 542 545   

1 p. mazurów  4  30 528 558 524   

1 blak   1 9 191 200 120 108 8 

Ogół  24 1 197 3 304 3 500 3 271 108 8 

O
dd

zi
el

ne
 

ko
m

en
dy

ja
zd

y 

 1 psk  4  33 591 624 598   

1 p. krakusów  4  36 573 609 569   

1 p. uł.  4  36 584 620 592   

Ogół  12  105 1 748 1 853 1 759   

Rezerwa 4 blak 1 12 279 291 174 150 12 

P. jazdy podlaskiej 5  27 579 606 591   
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K
or

pu
s;

 g
en

. K
D
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oń
sk

i 

4 bat. z 2 ppl 1   8 512 520    

Bat., marszowy 1   13 464 477    

10 ppl 2   31 1 479 1 510    

11 ppl 3   39 1 873 1 912    

Oddział strzelców 
celnych 

   11 203 214    

2 p. j. 
sandomierskiej 

 2  23 297 320 278   

2 p. jazdy kaliskiej  4  39 704 743 711   

szw.b Orła Białego  1  19 186 155 196   

szw.b im. ks. J. 
Poniatowskiego 

 1  7 99 106 91   

 szw.b 2 p. krakusów  1  2 40 42 44   

artyleria    4 73 77  84 4 

Ogół 7 9  196 5 880 6 076   4 

Szwadrony 
rezerwowe 
płk. H. 
Dembiński 

Strzelcy konni    25 582 607 154   

Ułani    23 588 611 139   

Ogół    48 1 170 1 218 293   

W
ar

sz
aw

a 

9 ppl    54 1 677 1 731    

13 ppl    29 1 287 1 316    

21 ppl    42 1 324 1 366    

23 ppl    42 1 537 1 579    

Bateria artylerii 
rezerwowej 

   24 948 872    

Park    13 568 581  1 127  

Kompania 
rzemieślnicza 

   10 116 126    

Dyrekcja Arsenału 
Składowego 

    130 130    

Pracownia ogniów 
wojennych 

   2 68 70    

Bat. 3 korpusu 
zakładu piechoty 

   15 318 333    
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zakład p. 
grenadierów 

   5 120 125    

zakład 4 ppl    3 131 134    

zakład 19 ppl    5 341 346    

zakład 20 ppl    4 230 234    

zakład weteranów 
czynnych 

   6 124 130    

 zakład 3 psk    8 187 195 46   

zakład karabinierów    1 27 28 26   

zakład 5 p. uł.    4 75 79 62   

zakład 6 p. uł.    9 160 169 5   

 szw.b 4 p. 1 j. 
sandomierskiej 

   8 122 130 132   

Oddział jazdy Legii 
Litewskiej                 
i Wołyńskiej 

   2 60 62    

Oddział piechoty 
legii litewskiej          
i wołyńskiej 

   4 85 89    

Ogół    290 9 635 9 925 271 1 127  

W marszu 16 ppl    38 1 447 1 485    

18 ppl w Pułtusku    53 2 409 2 462    

W marszu 19 ppl    45 1 538 1 583    

2 p. jazdy krakowskiej                
w Kielcach  

   38 574 612 542   

Ogół    174 5 968 6 142 542   

Tw
ie

rd
za

 M
od

li
n 

1 komp. Artylerii 
garnizonowej 

   5 216 221    

Oddział saperów    5 148 153    

4 bat. z 4 ppl 1   16 815 831    

4 bat. z 3 psp 1   16 786 802    

4 bat. z 8 ppl 1   15 728 743    

17 ppl 3   65 1 974 2039    

Rezerwa 8 ppl    5 108 108    
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Oddział 3 bat. z 18 
ppl 

   6 430 436    

Kompania robocza    1 89 90    

Oddział jazdy 
płockiej 

   5 59 64 86   

Ogół 6   139 5 348 5 487 86   

Tw
ie

rd
za

 Z
am

oś
ć 

4 bat. z 3 ppl 1   8 814 822    

4 bat. 7 ppl 1   21 940 961    

4 bat. 2 psp 1   14 515 529    

4 bat. 4 psp 1   14 834 848    

Oddział saperów    4 214 218    

2 komp. Artylerii 
garnizonowej 

   4 220 224    

3 bat. weteranów 
czynnych 

   13 39 52    

Kompania 
rzemieślników 

   1 16 17    

Kompania 
hakowników 

    93 93    

Oddział Krakusów    2 54 56 61   

Ogół 4   81 3 739 3 820 61   

Razem całość 73 78 13 2 727 84 622 87 349 14 808 3 312  
adywizjon;bszwadron. 
Źródło: B. Czart., rkps 6438, Józef Kowalski: Materiały do historii wojny 1830-1831, k.144-148; [I. Prądzyński], 
Pamiętniki generała ..., opracował B. Gembarzewski, tom wstępny pt. „Geneza powstania listopadowego” napisał                 
J. Moszyński, t. 4: Dodatki, Kraków 1909, s. 210-215; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 r. ,t .2: od                 
5 marca do 11 maja 1831 r. Warszawa 1932, s.287-292. 

 
 Inne, zdecydowanie wyższe stany liczbowe, podawane są we współczesnych ni to źródłach,                   
ni opracowaniach. Całość sił polskich liczyła wówczas 72 547 piechoty 14 910 jazdy i 155 armat34. Była to 
poważna siła unieruchomiona poprzez chwiejne zagrania wodza naczelnego czy też brak decyzji. 
 5 maja doszły do Kwatery Głównej – nadal jeszcze w formie bałamutnej – informacje 
o znalezieniu się gen. Dwernickiego za austriackim kordonem35. Prasa (oczywiście z pewnym opóźnieniem) 

                                                                 
34 Geschichte der polnischen Revolution in den Jahren 1830 und 1831 und ihrer Helden, von G. Hermes, Berlin 1843, s. 298; .                 

[J. D. Głębocki], Wspomnienie z roku 1830-1831, czyli treściwe przedstawienie dziejów tegoż okresu… skreślił…., Kraków 1887,             
s. 175-178.  

35 B. Czart., rkps 5656, k.397; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 4, s. 340 – list Skrzyneckiego do Czartoryskiego                         
z Jędrzejowa z 5 maja.  
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donosiła o zwycięstwach tego korpusu, a potem - już oszczędniej - o przejściu36, a pierwsze wiadomości              
o wejściu do Galicji dotarły do Warszawy w dniu 4 maja, czyli kiedy losy jego ostatecznie zostały 
przesądzone zarówno w Wiedniu, jak i wcześniej pod Klebanówką. Prezes Rządu Narodowego, książę Adam 
Jerzy Czartoryski w liście do agenta polskiego we Lwowie Izydora Pietruskiego pisał „doszły nas smutne 
przez Kraków wiadomości” i dalej, że oficerowie mają być w Austrii zatrzymani, a żołnierze do Rosji 
wydani37. Dopiero 7 maja do Warszawy38 przyszedł raport dowódcy korpusu, bardzo niepokojący, gdyż była 
w nim wzmianka – opierająca się na pierwszych deklaracjach oficerów austriackich – o możliwości wydania 
rozbrojonego oddziału Rosjanom39. Gen. Skrzynecki – na podstawie raportu wysłanego do korpusu mjr. 
Piotra Białobrzeskiego – podał wiadomość 9 maja do Rządu Narodowego, że Dwernicki ze swoimi 
żołnierzami po obowiązkowej kwarantannie zostanie odesłany przez Kraków do Polski40. Łudzono się tym 
przez pewien czas. 
 Epilog galicyjski był zaskoczeniem, zwłaszcza dla opinii publicznej. W kwaterze głównej wywołał 
zaniepokojenie (wysłano dwa dni wcześniej wyborowy korpus Chrzanowskiego na południe), a potem szok. 
 6 maja doszło do drobnych starć na szczeblu batalionu. Nie udało się nadal dokładniej 
zorientować, gdzie podziała się gwardia. Trwało nadal reorganizowanie, zwłaszcza na poziomie wyższym. 
Rozkazano też odchudzić sztaby z nadmiaru powózek, bryczek i innych tego typu pojazdów41. 6 maja do 
polskiej kwatery przybył prezes Rządu Narodowego ks. Adam J. Czartoryski z Ignacym Wężykiem, Leonem 
Dembowskim, oraz z co przybyłem z misji z Londynu Aleksandrem Wielopolskim. Delegacja przywiozła 
smutne wieści o Dwernickim, ale i nadzieje na wsparcie z zachodu, gdyby udało się podtrzymać powstanie42. 
Jednak z drugiej strony zdawano sobie sprawę, iż bezruch armii wzmacniał Rosjan, pozwalając im dławić 
ruch na Litwie i Wołyniu43. Właśnie z tej pierwszej prowincji szły prośby o wysłanie pomocy. W kwaterze 
głównej był przysłany z powstańczej Litwy Feliks Wrotnowski, o baczniejszą uwagę w tym kierunku prosił 
członek Rządu Narodowego Joachim Lelewel44. Seweryn Goszczyński właśnie wtedy ogłosił wiersz Marsz 
za Bug, w którym pisał: Uderzcie w Bębny, zagrajcie nam w rogi:/Za Bug, za Bug, za Bug. Ludwik Nabielak 
zauważył „»Marsz za Bug« … zachwycił Warszawę i niejako podał jej do ust powtarzane odtąd nieustannie 
powyższe hasło”45. Spazier napisał z pewną przesadą, iż litewskie powstanie przecięło komunikację „między 
Berlinem a Petersburgiem, zwróciło uwagę całej Europy… wykryło tajemnicę, którąby rząd rosyjski jak 
najchętniej przed całym chciał […] zupełnie o tym postaniu zamilczeć”46. 6 maja mało aktywnego szefa 

                                                                 
36 Np. Gazeta Lwowska, 1831, nr 57 z 13 V, s. 313–314: Gazeta Krakowska, 1831, nr 106–108, z 10, 11, 13 V, s. 412–436 (wszystko za 

prasą warszawską!). Kurier Polski (1831, nr 512 z 18 maja, s. 663) pisał „Nic nie mamy urzędowego o losie Dwernickiego korpusu” 
zaś nadeszłe listy od bankiera z Krakowa zapewniają, iż broń zdobyta na Rosjanach została im oddana, własność polska złożona. 
Mimo że oficjalnie oficerowie i żołnierze mają być wysłani do Siedmiogrodu, to codziennie wracają stamtąd – z Galicji – pojedyncze.  

37 B. Czart., rkps 5300, „Rząd Narodowy. Korpus jenerała Dwernickiego 1831”. Raporty, rozkazy dzienne, odezwy i korespondencja 
gen. Józefa Dwernickiego i in. z lat 1830–1831, k. 313. 

38 Prasa jeszcze i długo potem będzie pisała wieści o przedarciu się na powrót owego korpusu na powstańczy Wołyń i Podole.  
39 [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s 367. W odpowiedzi Rządu Narodowego, którą cytuje Dwernicki (Pamiętniki jenerała, Lwów 1870 

s. 152–153) polecono mu aby „szczególniej polegał co do położenia z Austrią na dyrekcji jaką odbierasz będziesz od ... Izydora 
Pietruskiego”. Odpowiedź Rządu Narodowego na raport Dwernickiego z 28 IV – Biblioteka Stefanyka, Papiery Dwernickiego,        
rkps 1, k.5–8. 

40 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 293. 
41 B. Kórnicka, rkps 1548, k. 202. 
42 [F. S. Gawroński], Pamiętnik r. 1830/31, s.135-136. 
43 Czartoryski mocno interesował się wydarzeniami na Litwie – por. W. Nagórska-Rudzka, Książę Adam Czartoryski w dobie powstania 

listopadowego, Przegląd Historyczny, 1930-1931, t. 29, s.235. 
44 Załuski – szef wywiadu – pisał iż do Kwatery Polskiej przybył „pan W. akademik wileński”, czyli – jak dalej tłumaczył - Marceli 

Szymański. Zaś o Wrotnowskim 3 maja będącym w Warszawie pisze m. in. [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego,                         
t.2, s. 234. 

45 L. Nabielak, Ludwik Kicki - jenerał wojsk polskich (1791-1831), Poznań 1878., s. 37. 
46 [R. O. Spazier], Historia powstania narodu polskiego w roku 1830–1831 czerpana z autentycznych dokumentów sejmowych, akt, 

pamiętników, dzienników, piśmiennych i ustnych podań najznakomitszych uczestników tegoż powstania, przez …, t. 2, Paryż 1833, 
s.178. 
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polskiego płk. Kazimierza Żwana zastąpił energiczny gen. Józef Załuski47. Ten wojskowy, dobrze władający 
językiem rosyjskim, w niedawno zakończonej wojnie z Turcją dowodził oddziałami rosyjskimi. Znał                   
z autopsji gwardię i wojska liniowe. Barzykowski twierdził, iż wtedy Prądzyński podsunął następujący plan: 
Wszystkie nasze wojska, z przywołaniem nawet Dziekońskiego, po połączeniu go przez Potycz z korpusem 
Paca, jako też wzięciu co można załogi z Warszawy, zgromadzić i utworzyć mogą jedną armię, która przeszło 
60 tysięcy wynosić będzie. 
Jak tylko zgromadzenie uskutecznione zostanie, opuścić należy trakt bity siedlecki, a przyjąć most pod 
Potyczą za podstawę działań i natychmiast ruch rozpocząć, zasłaniając go lekką jazda. Szybko pociągnąć 
wtedy ku Łączkom48, tam przejść Kostrzyń i tak okrążywszy front pozycji nieprzyjaciela, z boku wpaść na 
niego, na wszystko, co się na drodze napotka natarczywie uderzyć, przeć, i starać się go zapędzić w klin, 
miedzy błotnisty Kostrzyń i Liwiec. Dalsze jego cofanie się już niepodobne będzie i tam jego los 
rozstrzygnięty być powinien. Szybkość marszu, natarczywość uderzenia i przemagające siły muszą nam 
zwycięstwo zapewnić. 
 Z czoła nie możemy nieprzyjaciela zaczepić, bo przystęp doń trudny i wieleby ludzi nas to 
kosztowało. Lecz obejść go, okrążyć i z boku uderzyć, rzecz to do wykonania łatwa. Siły nasze przemagają,                 
a niespodziewane uderzenie pomyślny skutek rokuje. Skoro nieprzyjaciel zostanie zapędzony miedzy błotnisty 
Kostrzyń i Liwiec i tam roztrącony, rezultaty mogą być nadzwyczajne, teatr wojny z Królestwa może się 
przenieść nad Berezynę. Dla tak wielkich korzyści warto ryzykować, a kto wiele stawia, ten tylko wiele 
wygrać może49. 
 Wydaje się jednak, iż jest to echo kilku powstających pomysłów Prądzyńskiego. Ten, jak i inne 
były zbijane przez naczelnego wodza gen. Skrzyneckiego50. Jednak w tych dniach pod wpływem 
nadchodzących informacji o Dwernickim, Litwie, debatach sejmowych Skrzynecki zaczął się przychylać do 
koncepcji wyprawy na gwardie51. Miała ona być połączona z pomocą dla powstańczej Litwy lub ograniczyć 
się do niej. Aby zmylić znakomicie – niestety – działający wywiad rosyjski, ale także by dać 
zniecierpliwionej opinii publicznej temat, zaczęto głośno rozpowiadać o wysłaniu ochotników na Litwę. 
Efekt takich informacji mógł być jeden. Skoncentrowane gwardie zaczęły rozwijać się w linię dozoru by, 
przeszkodzić ewentualnemu przemknięciu się ochotników. Obrazowo ujął to Ludwik Mierosławski: 
 Znalazła się prędko większa ilość instruktorów, a niżeli ich może potrzebowały szczupłe gromady 
Litwy; ale też trzeciego dnia, cała Warszawa, skąd i armia moskiewska świadome były ich przeznaczenia. 
Nietajno nawet było feldmarszałkowi, którędy się ci junacy mieli przedzierać. Skoro mu zatem doniesiono, że 
kolumna złożona z samych prawie oficerów w środku maja snuć się będzie między Narwią a Bugiem                   
w kierunku Białegostoku, Dybicz z usłużną skwapliwością udzielił stosowne ostrzeżenie bratu carskiemu. 
 Była to wyśmienita a tania zdobycz dla gwardii, które od miesiąca wylęgały się nieczynne na 
południowym pograniczu województwa Augustowskiego. W niedostatku świetniejszego powołania, książę 
Michał ujadając się bez skutku z Kurpiami i Zaliwskim, odgradzał niejako wojnę liniową od wojny 
podjazdowej, strategię nadwiślańską od północnych insurekcji. Korpus cały rozkwaterowany po wioskach 
około Łomży, Zambrowa i Wysokiego Mazowieckiego, ze wzgardliwą obojętnością czekał na rozsądzenie 
kampanii po szosie Siedleckiej. Za straż przednią od południa, na szosie Ostrołęckiej, służył mu 

                                                                 
47 J. Załuski, Wspomnienia, wstęp i opracowanie A. Palarczykowa, Kraków 1976, s.368. 
48 Demonstracyjnie budowano tam mosty. 
49 [S. Barzykowski], Historya, t.3, s.381-382.  
50 Twierdził: wszelkie ruchy boczne są z wieloma niebezpiczeństwy [!] połączone, nasz zaś ruch, jeszcze więcej ich mieć będzie, bo tak 

blisko nieprzyjaciela, prawie pod jego okiem, o niego ocierając się, wykonanym być musi. Dybicz, dostrzegłszy go, zasłoni się liczną 
jazdą, a główna siła debuszować będzie przez drogę bita i raptem rzuci się w nasz bok lub tyły. - ([S. Barzykowski], Historya, t.3, 
s.382). 

51 Pierwsza taka – przypomnę - pojawiła się jeszcze w marcu i była autorstwa Chrzanowskiego. Została storpedowana przez… 
Prądzyńskiego 
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pięciotysięczny korpus Sackena, oderwany, jak wiadomo, od wielkiej armii moskiewskiej zaraz po bitwie 
Grochowskiej, ku rozpędzeniu partyzantów w Płockiem i baczeniu na wycieczki Modlina52. 
 8 maja gen Skrzynecki „dojrzał” do wysłania grup instruktorów na Litwę. Jedną z ostatnich kropel, 
które przeważyły, był otrzymany 7 maja wieczorem opis sytuacji nad Narwią. Gen. Jankowski raportował: 
Wiadomości, jakie dziś przez wysłanych ajentów [agentów –N.K] odebrałem, są następujące: Między 
Laskowem a Ostrołęką jest obóz znaczny i 20 armat, w Wąsewie i Gaworowie stoi 3 pułki jazdy gwardii, 
huzary, ułany i dragony oraz dwa szwadrony kozaków gwardii, którzy patrolują ponad Narwią. Most przed 
Narwią jest ufortyfikowany. Most na rzece Omulew w Olszewku jest fundamentalnie ukończony. W Łomży                 
w bateriach usypanych ma być 28 armat i znaczny garnizon. W Dobrym Lesie pod Nowogrodem stoją dwa 
pułki piechoty, lewy brzeg rzeki Omulew obsadzony oddziałami piechoty i kozakami, patrole tych ostatnich, 
wprawdzie mało liczne, były dziś pod Pryszonowem o wiorstę od Różana, w Kleczewie pod Pułtuskiem. Pod 
Ostrołęką oprócz dawnego mostu wyreperowanego, postawiony jest most drugi, na statkach poniżej. 
 Z tego wszystkiego wnosić można, że nieprzyjaciel ma myśl działać zaczepnie po prawym brzegu 
Narwi. Siły jego są zbyt wielkie, aby można tentować przejście do Litwy, albowiem oddział, choćby z kilku 
tysięcy złożony, mając do przebycia 4 rzeki o 6 marszy z Różana do Kolna, jednodniowym marszem z Łomży 
do Kolna mógłby być odcięty. Większąby jeszcze trudność znalazł w cieśninie Szczuczyna i Grajewa. Widząc 
zupełnie niepodobieństwo uskutecznienia wyprawy do Litwy [! N.K.] , zdecydowałem się zostawić na pozycji 
przed Pułtuskiem w Szelkowie lub Kleczewie mocny oddział piechoty i jazdy, oraz 2 działa to jest wszystko 
to, co należy do garnizonu modlińskiego, zaś z 6 batalionów piechoty, 6 szwadronów jazdy i 4 działa 
przeprowadzę przez most pod Serockiem na lewy brzeg Narwi, dlaczego pułk 18. [pl] i szwadron jazdy 
płockiej zatrzymałem pod Serockiem, ruch zaś całego korpusu rozpocznę dnia jutrzejszego do Szelkowa. 
Wiadomy jest J. W. Generałowi skład kolumny, której dowództwo raczyłeś mi powierzyć, potrzebuję 
dowódców brygad tak do jazdy jako i piechoty. Samemu nie podobna być razem na wszystkich punktach. Na 
dowódcę jazdy lub prowadzenia jednej z kolumn upraszam J. W. Generała, aby raczył mi zostawić 
pułkownika Lewińskiego, którego wszystkie dyspozycje znalazłem jak najlepsze, przeto wielką byłby mi 
pomocą. Zostawiłbym go na prawym brzegu Narwi dla strzeżenia województwa płockiego i traktu od Różan 
do Pułtuska. Również upraszam o dowódcę brygady pieszej, bez którego nie podobna by mi się obywać, gdyż 
z sobą mieć będę 6 batalionów piechoty. 
 Aby działać skutecznie między Bugiem a Narwią, 5 szwadronów niezbyt licznych jazdy zdaje mi się 
być niedostatecznem, również i 4 działa do tak znacznej kolumny sądzę być za mało. Kilka dział pieszych 
byłyby potrzebne, tak do strzeżenia mostu jako też do działań kolumny. Potrzebnym także sądzę szaniec 
przedmostowy pod Serockiem. Zapewne J. W. Generał rozkażesz takowy usypać — śmiem przypomnieć most 
pod Zagrobą, który potrzebuje wzmocnienia53. 
 Jasno widać, iż Jankowski „wymówił”54 się z wyprawy na Litwę, ale wskazywał też na 
niemożność przedarcia się tam większych sił. Gen. Skrzynecki, widząc brak szans przedarcia się 
Jankowskiego, powtórzył rozkaz (8 maja), by do kwatery głównej przybył płk Lewiński, któremu 
przeznaczano ważne funkcje w przygotowanej wyprawie. Na skrajnym lewym polskim skrzydle miał działać 
oddział płk. Zaliwskiego, zaś gen. Kołaczkowski odebrał rozkaz wykończenia szańca przedmostowego pod 
Serockiem. 8 maja zaczęła się krystalizować wyprawa na gwardie, choć trudno stwierdzić o jakiej skali. Na 
pewno gen. Skrzynecki chciał przeprowadzić przynajmniej demonstrację, by na Litwę wyszła pomoc. Czuły 
na opinię publiczną wódz naczelny rozumiał konieczność owych ruchów. Stojący w Różanie na gen. 
Jankowski raportował: 
 Do tego momentu stałem z korpusem dowództwu memu powierzonym w Różanie. Nie chciałem 
opuścić tego stanowiska, dopóki się nie przekonałem o zupełnym niepodobieństwie przejścia do Litwy. 

                                                                 
52 [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego, t.2, s. 240-241; Ostrołęka 1831, s. 138; także [S. Barzykowski], Historya, t.3, s.387.  
53 B. Czart., rkps 3513, k.147; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 280-281.  
54 Tak to nazwał Załuski – (Wspomnienia, s.368).  
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Pułkownikowi Godlewskiemu i podpułkownikowi Zaliwskiemu poleciłem, aby wszelkimi siłami starali się 
utrzymać dziś zajęte posterunki to jest: 1. w Krasnosielcu, 2. w Chorzelach. Dla wspierania zaś tych działań 
i zasłonienia Pułtuska, Serocka i Modlina zająłem stanowisko pod Szelkowem, które utrzymywać będzie 
pułkownik Pacanowski55, z komendą swoją zajmować będzie Pułtusk. Resztę korpusu, to jest 6 batalionów 
piechoty, 5 szwadronów jazdy i 4 działa biorę z sobą spiesznym marszem do Serocka dla przeprawienia się 
na lewy brzeg Narwi, albowiem dowiedziałem się przez emisariusza, że kolumny nieprzyjacielskie posunęły 
się aż do Długiegosiodła56.  
 Tym samym Jankowski skierowywał się w kierunku Serocka, gdzie prowadził operacje raczej mało 
energicznie. Pod Szelkowem, w połowie drogi miedzy Pułtuskiem a Różanem, stanęły czwarte bataliony                
4 ppl i 3 psp, drugi batalion 18 ppl wraz z oddziałem jazdy płockiej. Siły te asekurowane były w Kleszewie 
przez następny batalion 18 ppl. Dowodził tym zgrupowaniem mjr Teofil Szpotański z 4 ppl57. Partyzanckie 
oddziały Godlewskiego i Zaliwskiego, nie skore do działania w grupie Jankowskiego, operowały                   
w okolicach Chorzel, zaś wysłanie ich na Litwę było prawie nieprawdopodobnym: cała gwardia wraz                   
z korpusem generała Sacken jest skoncentrowana między Ostrołęką a Łomżą. Obydwa te korpusa wynoszą 
niezawodnie od 15 do 20 tysięcy wojska. Emisariusz, który w tym momencie powrócił aż z za Ostrołęki,                   
a któremu zdaje się, że wierzyć można, powiada: od Ostrołęki przez Łomżę do Szczucina stoi gwardia,                   
z każdego pułku 1. i 3. batalionu po kwaterach. Jazda zaś od Ostrołęki do Nuru, z każdego pułku 4 pierwsze 
szwadrony. Ze wsi Długosiodło wyszła we czwartek piechota, pozostali tylko kozacy. Główna kwatera w. ks. 
Michała jest w Łomży. Inny emisariusz spotkał w Myszkowcu 100 kozaków, których patrole dochodzą o pół 
milę od Serocka58. 
 9 maja na stronę polską przeszedł Józef Cichowski, chorąży („kornet”59) z pułku ułanów 
Nowomirgorodzkich. Jego informacje i wcześniej ustalone przez płk. Godlewskiego określały stan gwardii 
jak niżej: 
 
Piechota 
 w Łomży pułk Preobrażański liczący główo koło 2 000 
 w Łomży pułk Siemionowski liczący głów około 2 000 
 pułk Pawłowski liczący głów koło 2 000 
w Łomży pułk Lejb-Grenadierzy z cyfrą 
 Aleksandra liczący głów koło 2 000 
 pułk Filiandzkich strzelców pieszych około 2 000 
w Łomży pułk Lejb-strzelców księcia Michała 2 000 
 pułk Moskiewski około 2 000 
 pułk (niewiadomego nazwiska) około 2 000 
 pułk (niewiadomego nazwiska) około 2 000 
 pułk (niewiadomego nazwiska) około 2 000 
 Suma około 20 000 
 
Kawaleria 
 pułk Lejb-dragonów liczący głów około 800  
 pułk Lejb-huzarów liczący głów około 800 
 pułk Lejb-szaserów liczący głów około 800 

                                                                 
55 Jakub Pacanowski (ur.1787) w powstaniu w 18 ppl. 
56 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 283. 
57 B. Czart., rkps,3513, k.13; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 294-296.  
58 B. Czart., rkps 3513, k.13; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 294-296.  
59 Był to najniższy stopnień oficera jazdy, czyli podporucznik. 
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 pułk Lejb-ułanów liczący głów około 800 
 pułk Lejb-kozaków liczący głów około 800 
w Łomży pułk Lejb-kirasjerów Cesarza liczący głów około 800 
w Łomży pułk Lejb-kirasjerów Cesarzowej liczący głów około 800 
w Łomży pułk Lejb Kawalergardów liczący głów około 800 
w Łomży pułk konnej gardy liczący głów około 800 
 pluton Czerkiesów liczący głów około 40 
  
 W ogóle 7 240. 
½ batalionu saperów w ½ batalionu minierów w Łomży, drugie ½ batalionu w Ostrołęce60. 
 

Dane te nadal były szacunkowe, „okrągłe” liczby pozwalają wnioskować, iż pochodzą                   
z pokojowych stanów. Zresztą płk Godlewski zastrzegał, iż siły gwardii mogą wynosić jedynie ok. 20 tys. 
ludzi rozłożonych de facto między Ostrołęką (gen. Biström) a Łomżą61. 

Grupa Jankowskiego, nie naciskana przez Rosjan, powoli spływała w kierunku Serocka a tam 
przechodziła na lewy brzeg Narwi. Ruch ten sprawił, iż Skrzynecki zdecydował, by wyprawę na Litwę 
poprowadził Dezydery Chłapowski. Nadal pożądano informacji o gwardii62. 10 maja poinformowano gen. 
Jankowskiego o możliwości wyprawy na te siły: 

Wiadomości o teraźniejszym rozłożeniu gwardii w okolicach Ostrołęki, Łomży zwracają znowu 
myśli Wodza Naczelnego na uskutecznienie dawniejszego projektu, to jest debuszowanie63 na nie z Serocka,       
z główną siłą naszych co się w tych dniach zdecydować musi. Nim to nastąpi zdaje się Wodzowi Naczelnemu, 
iż wypadałoby Generałowi zatrzymać działania zaczepne na lewy brzeg Narwi ze Serocka, ażeby nie zwracać 
uwagi nieprzyjaciela na te debusze. Jeżeli to poruszenie przyjdzie do skutku, przeznaczeniem korpusu                   
J. W. Generała byłoby bez wątpienia posuwać się ku Ostrołęce prawym brzegiem Narwi. Sam Generał 
uznasz bez wątpienia jak dalece jest rzeczą potrzebną, dla uskutecznienia tego zamiaru, mieć ciągle 
wiadomości dokładne o rozłożeniu siły nieprzyjacielskiej64. 
 Serock w planach wyprawy na gwardie stawał się centralnym punktem. Tam od 2 dni – jak już 
wspominałem – stawiano nowe mosty, które – przy pomocy inżynierów z Modlina – ostatecznie miano 
ukończyć 12 maja65. Ale jeszcze 10 maja niepewny Jankowski raportował Skrzyneckiemu o sile gwardii: 
 W tych dniach nadeszło 12 rot artylerii rezerwowej, z których 8 rot pieszych, a 4 konnych, ogół 96 
armat. Nie zgadza się tylko co do liczby wojska, albowiem podług emisariusza siła gwardii ma tylko 18 
tysięcy wynosić, korpus generała Sackena, wynoszący zaledwie 2 tysiące ludzi, posunął się do Różana. Pułk 
ułanów ma być pod Wyszkowem. Kilkaset kozaków udało się w dyrekcji Serocka, jakoż widziano ich tutaj                 
w kilku miejscach. Wysłałem dnia dzisiejszego dwa mocne rekonesanse połączonej broni piechoty i jazdy             
w dyrekcji Wyszkowa i Starego Wyszkowa. Sam dnia jutrzejszego wychodzę przede dniem z dwoma 
batalionami piechoty, 3 szwadrony jazdy i 2 działa do Popowa dla wspierania tych obydwóch rekonesansów. 
Oddalać się bardzo od Serocka sądzę, że nie powinienem, albowiem nieprzyjaciel, mając tak znaczne siły 
zebrane pod Ostrołęką, mógłby łatwo obejść pozycję Szelkowa i wpaść na Pułtusk, a nawet i Serock. Dla-
czego zostawiwszy na pozycji Szelkowa 3 bataliony piechoty, 3 szwadrony jazdy i 2 działa, dla wspierania 
tychże zostawiłem 4 inne bataliony i 2 działa pod Pułtuskiem. Sam zaś z trzema batalionami, 5 szwadronami 

                                                                 
60 B. Czart., rkps 3513, k.173; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 297.  
61 B. Czart., rkps 3513, k.173; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 298. 
62 Wywiad dostał informację od dezertera z Suworowskiego pułku grenadierów, iż gwardia zamierza wykonać ruch ku pruskiej granicy 

bądź na Litwę – B. Czart., rkps 3235/2, k. 33. Tu także o umocnieniu brzegów Liwca. 
63 Debuszować – od francuskiego słowa déboucher wypad, wyjście. W języku wojskowych oznaczało gwałtowne przejście do walki                

w niespodziewanym dla nieprzyjaciela miejscu, nagle ujawniając swoją obecność. 
64 B. Czart., rkps 3513, k.181; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 299-300.  
65 [R. O. Spazier], Historia powstania narodu polskiego, t. 2, s. 292. 
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i dwoma działami sądzę, że dalej posuwać się nie mogę jak do Wielątek, wysyłając mocne oddziały do 
Przytyczy, a to dlatego, abym w każdej potrzebie w jednym dniu mógł stanąć w Serocku, gdyby nieprzyjaciel 
ten tak ważny punkt zająć zamyślał. Do czego tym więcej mam powodów, że podług zeznania chorążego 
Cichowskiego, zamiarem jest nieprzyjaciela zająć Pułtusk, a tym samem Przasnysz i Mławę, z których 
ciągniemy wszystkie nasze produkta do Modlina. 
 Mając sobie powierzone dowództwo korpusu, w którym wyżsi oficerowie są mi zupełnie 
nieznajomi, jestem w obawie powierzania komend, zwłaszcza będąc tak rozdzielonym. Upraszam 
o przystanie mi jak najspieszniejsze dowódców brygad. Sam, udając się na lewy brzeg Narwi, zmuszony 
jestem posłać mego szefa sztabu do Szelkowa, o którą to pozycję niespokojny jestem66.  
 Troska o pomoc dla Litwy była w centrum zainteresowania polskiej kwatery. Jankowski 
informował płk. Zaliwskiego o decyzji Skrzyneckiego względem jego partyzanckiego oddziału: 
Wolą jest Naczelnego Wodza, jako też Rządu Narodowego, aby ile możności jak najspieszniej podać rękę 
powstańcom Żmudzi, jeżeli nie całym korpusom, to przynajmniej oddziałami partyzantów Wielmożnego 
Podpułkownika i pułkownika Godlewskiego. Wiem ja dobrze, że jeszcze na chwilę z tą wyprawą wstrzymać 
się należy, albowiem podług świeżych wiadomości, jakie z tamtych stron odebrałem, korpus gwardii jako to                 
i dywizja Sackena rozciągają się od Ostrołęki przez Nowogródek, Łomżę do Szczuczyna. Wnosić jednak 
należy, że swe stanowiska długo utrzymać nie mogą, gdyż czyby to do głównej armii lub dla atakowania 
korpusu dowództwa mego na prawy brzeg Narwi przejdą — w takim przypadku, nic tracąc czasu, korzystać 

nałoży z pomyślnych chwil i spiesznie przedrzeć się w województwo augustowskie i do Litwy.[…]. 

Na rzece Orzyc pod Szelkowem mam mocny posterunek z kilku batalionów piechoty, kilku szwadronów jazdy 
i działa, tymi mi w potrzebie wspierać będę działania W-go Podpułkownika. Proszę ze mną jak najczęściej 
komunikować na ręce komendanta placu w Serocku67. 
 Jednocześnie 11 maja zaczęto kompletować grupę mającą wyjść na Litwę pod dowództwem 
awansowanego do stopnia generalskiego Dezyderego Chłapowskiego. Podstawę jego miał stanowić cały                   
1 p. uł. oraz instruktorzy-ochotnicy. Konie do instruktorów pozyskano przez spieszenie części pułku jazdy 
podlaskiej płk. Antoniego Kuszla68. Wywiad polski uzyskał kolejne informacje o powrocie gwardii do 
Ostrołęki i ufortyfikowaniu tam przedmościa69. Ale wywiad polski pracował słabo, a informacje nie były 
najświeższe. Na dzień 12 maja gen. Załuski mógł poinformować jedynie o położeniu Klastyckiego, 
Sumskiego, Oliwiopolskiego oraz Pawłogradzkiego70 pułków huzarów na Kostrzyniem71. Nie wiele więcej 
wiedział gen. Jankowski, meldujący o ruchach gwardii koło Ostrołęki72. Ta zaś, wg oficjalnego swego 
raportu, była zorientowana o koncentracji znacznych sił polskich pod Serockiem, budowaniu tam mostów. 
„Z tego powodu przednia straż gwardii złożona z 4 brygady pieszej, z 2 lekką rotą artylerii z batalionu 
strzelców fińskich, z 1 bryg. lekkiej dyw. jazdy, z 1 lekką baterią i ze trzech szwadronów pułku kozaków 
gwardii, 30 kwietnia ruszyła na spotkanie rokoszan z Ostrołęki do Wąsewa - 2 bryg. dyw. lekkiej jazdy 
przeznaczona była częścią zaś na przykrycie lewego skrzydła jego, i z niej, pułk huzarów zostawał                  
w Wąsewie i Piskach, a pułk strzelców konnych w Ostrowie i Andrzejowie”73. Reszta sił rozwinęła się od 
Miastkowa do Czerwina, pozostała część sił przesuwała się z Łomży do Zambrowa, by zająć bardziej 
centralny punkt na szlaku polskiego wypadu na Litwę74. 

                                                                 
66 B. Czart., rkps 3513, k.22; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 301. 
67 B. Czart., rkps 3513, k.18; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 2, s. 300-303. 
68 [I. Prądzyński], Pamiętniki generała, t. 4, s. 360 - rozkazy Umińskiego oraz protest płk. Kuszla 
69 B. Czart., rkps 3235/2, k.33-34. Tu także informacja – „między oficerami, zwłaszcza piechoty gwardyjskiej duch jest przyjazny naszej 

sprawie”. 
70 Dowodził nim płk Jegor Iwanowicz Paszkow. 
71 B. Czart., rkps 3235, k. 35. 
72 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3: Od 12 maja do 15 lipca 1831 r., Warszawa 1933, s.4-5. 
73 Tygodnik Petersburski, R. 2: 1831, cz. III, nr 40 z 29 maja, s. 287; Ostrołęka 1831, s. 380 
74 [M. Brzozowski], Wojna w Polsce roku 1831 przez oficera polskiego opisana w roku 1832, Lwów 1861,, s.119-120.  
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 Teatr działań operacyjnych został przedstawiony przez Barzykowskiego następująco: 
Płaszczyzna zawarta między dwiema rzekami: Bugiem i Narwią, wpadającymi w jednym punkcie do Wisły, 
zamyka się pod ostrym kątem. Narew, od miejsca skąd początek bierze, aż do Ostrołęki w kierunku 
południowo-zachodnim, po największej części wśród płaszczyzn i nizin, cicho, kręto, lecz nurtownie płynie, 
od Ostrołęki zaś do Serocka, miejsca jej ujścia, brzegi ma wzgórzyste, suche, a wody więcej potoczyste                   
i bystrzejsze. Dołem aż do Ostrołęki, długie groble mosty jej przejście zapewniają i znajduję się pod 
Surażem, Żółtkami, Tykocinem, Łomżą i Nowogrodem. Od Ostrołęki aż do Serocka, grobli nic ma, a kilka 
mostów brzegi łączy. Bug w północno-zachodnim kierunku szeroko płynie, łady i brzegi jego suche i płaskie. 
Przejścia stałego, mostów zbudowanych podówczas żadnych na nim nie było. Prócz tych dwóch większych 
rzek liczne jeszcze strumienie i potoki wszerz i wzdłuż tg przestrzeń przerzynają. Wszystkie te, które do Narwi 
wpadają, jak Gać. Rus, Orzyc i inne, maja brzegi niskie i błotnistej przeciwnie dopływy Bugu, jak Brok                   
i Nurzec, mają lądy suche i przystępne. Od Serocka do Andrzejewa i Śniadowa znaczne lasy i bory kraj 
pokrywają, od tych zaś miejsc zmniejszają się, a błonia sie ukazują, Są nawet miejscami wzgórza, szcze-
gólniej między Ostrowiem, Zamborowem i Łomżą, Czerwonym lasem nazwane. 
 Trzy wielkie trakty od Warszawy do Litwy tu biegną. Pierwsza droga bita przez Pułtuską Ostrołękę, 
Łomżę do Kowna, acz nie prosta i kołująca, ale piękna i do komunikacji zdolna; druga, trakt tak zwany 

»furmański«, daleko krótszy, przez Wąsowo [Wąsewo – N.K.], Śniadów [Śniadowo – N.K.] do Łomży 

prowadzący. Nad Łomżą rozdziela się: jedna droga przez Tykocin idzie do Białegostoku, druga do Grodna. 

Ten trakt nie jest bity, na wiosnę trudny do przebycia. Nakoniec trzecia droga, trakt tak nazwany »dawny«, 
przez Brok, Zambrów do Suraża prowadzący, najprościejszy, lecz zaniedbany i w złym stanie, przeto 
podówczas mało uczęszczany. Prócz tych trzech głównych traktów, co wzdłuż te okolicę przerzynają, wiele 
jest jeszcze poprzecznych, które Ostrołękę ze Śniadowem, Zambrowem, Łomżą i innymi miasteczkami łącza. 
 Z tego każdy łatwo dostrzeże, że pod względem wojennym odpowiedniejsza jest okolica do 
odpornych jak do zaczepnych działań, szczególniej dla wojska, które od Serocka swoje ruchy chce 
rozpoczynać. Znaczne łasy zakrywają tu nieprzyjaciela, a liczne wody i błotniste strumienie dają ku jego 
obronie dobra pozycję. Zaczepność zaś, postęp i pogoń są utrudnione i z niebezpieczeństwem75. 
 12 maja po zachodzie słońca rozpoczął się ruch ogólny wojsk. Siły przeznaczone na wyprawę 
wyruszyły z dotychczasowych miejsc (spod Jędrzejowa) w kierunku na Serock. 
 Serock w planowanej wyprawie stał się podstawą wyjściową całego polskiego ruchu. A z tego 
posterunku gen. Jankowski informował o przejściu Narwi i starciu z zasłoną kozacką, z odziałem kozaków 
lejb-gwardii. Potem jedna kolumna pod wodzą pułkownika Jankowskiego maszerowała na Popowo do 
Wyszkowa, patrole doszły do wsi Porządzie i Turzyn. W Przetyczy oficerowie Piotr Cieszkowski                   
z 1 p. uł. i i Wielopolski z p. jazdy płockiej zaskoczyli patrol kozacki i wzięli do niewoli jeńca. 
 14 maja nastąpiło ześrodkowanie sił polskich w Serocku. Tego dnia o godzinie 7 wieczorem                   
w Woli Mystkowskiej gen. Jankowski przygotował raport o rozpoznanym położeniu gwardii. Informował                 
w nim, iż pod Wąsewem mają być dwa pułki piechoty i 8 dział, zaś w Przetyczy dwa kolejne pułki 
piechoty76. Nadto w Sieczychach i Porządzu widział po jednym szwadronie kozaków z lejb-gwardii. 
Nieokreślona liczbowo piechota była też w Broku i Brańszczyku. Zaś pułk huzarów gwardii stojący                   
w Turzynie prowokował do starcia stojące naprzeciw siły polskie. Ogółem Jankowski raportował o trzech 
pułkach jazdy i 6 piechoty. Obawiał się ataku na swoje pozycje w dniu następnym i wydał rozkazy 
ewentualnego odwrotu na Skórki, Wielęczyn, Popów77. 

                                                                 
75 [S. Barzykowski], Historya, t.3, s. 398-399.  
76 Jako że w obozie emisariusz zauważył „dwie muzyki”. 
77 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t.3, s. 12-13. Prądzyński (Pamiętniki…, t. 2, s. 528-529) podaje te informacje pod datą                

13 maja, bo tak pisze Smitt (Geschichte des Polnischen AufStandes und Krieges in den Jahren 1830 und 1831, Th. 2, Berlin 1839,                  
s. 205; A. Puzyrewski, Wojna polsko-ruska, s. 241). 
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 Rosyjski dowódca straży przedniej, gen. Biström siły Jankowskiego pod Wolą Mystkowską 
i Wielątkami oceniał na 6000 – 8000 ludzi. Uważał, iż Polacy pragną przedrzeć się na Litwę. Zamierzał więc 
ich wywabić na bezleśną równinę pod Śniadowem i tam rozbić. Główne siły wycofał do Wąsewa,                   
w Przetyczy zostawiając gen. Poleszkę z 1 ½ batalionem piechoty, 3 sotniami kozaków, zaś w Plewkach 1 ½ 
batalionu 6 szwadronów i 2 działa. Siły te miały opóźniać polski marsz na Śniadowo78. Wywiad polski 
musiał zadowolić się jedynie informacjami przesłanymi przez Jankowskiego79. 
 I tak w doskonałych nastrojach wojsko zaczęło realizować plan przy „wyczuciu dużej i śmiałej 
ofensywy, przeniesienie działań w kraj nie zniszczony przez wojnę, w którym pola były obsiane, wsie 
niezniszczone i bardzo gościnne dla żołnierza […], powietrze zdrowe, ustanie doraźnie niemal cholery                   
i gorączki tyfoidalnej zrobiły swoje”80. Całość sił ruszających na wyprawę liczyła 39 203 żołnierzy81. Masę 
uderzeniową stanowiły cztery dywizje piechoty oraz 14 pułków jazdy. Były to znakomite 1 DP (1 BP - 1 psp, 
16 ppl; 2 BP – 2 i 12 ppl); 2 DP (1 BP – 2, 4 psp 18 ppl, 2 BP - 7 i 19 ppl); 3 DP (1 BP - 4 i 8 ppl, 2 BP - 5 
psp, pułk weteranów czynnych, batalion Legii Litewsko-Wołyńskiej); 5 DP (1 BP- 3, 14 ppl, 2BP - 6, 20 ppl) 
razem 42 bataliony. Jazdę tworzyły: 1, 2, 3, 5, 6 i 7 pułk ułanów; 2, 4, 5 pułk strzelców konnych; 1, 2 pułk 
mazurów; pułki jazdy płockiej, kaliskiej, p. karabinierów, dywizjon jazdy poznańskiej, Legii Litewsko-
Wołyńskiej, razem 51 szwadronów. Do tego dochodziła artyleria (1, 2, 3, 5 kpap; 1, 2, 3 klap; 2, 4 blak 
razem – 96 dział82. Siły korpusu gwardii z oddziałem Sackena szacowano na ok. 28 tys. ludzi. 
Rozciągnięcie, wzmocnienie polskich skrzydeł spowodowało, iż polska masa uderzeniowa niewiele 
przeważała bitne oddziały gwardii.  
 Wieczny krytykant, niemniej niefortunny późniejszy wódz, Ludwik Mierosławski pisał: 
 Z pod Serocka rozkazy do wymarszu w trzech kierunkach. Wyprawa obejmująca już z natury swojej 
dwa główne zamysły: obskoczenia gwardii i otworzenia wylotu oddziałowi Chłapowskiego, przybierała 
jeszcze w swoim rozwinięciu dwa inne podrzędne: zapewnienia sobie obcowania z Warszawą po prawym 
brzegu Narwi, i dozorowania Dybicz nad Bugiem. Co do pierwszej z tych dwóch przezorności […],                   
że wczesne nakazanie mostu w Różanie, gdzie władał Jankowski, byłoby oswobodziło wyprawę od kłopotu, 
który, jak to zobaczemy niżej, stanął za główną wymówkę do wypuszczenia gwardii, a zatem i do klęski 
Ostrołęckiej. Było jakoby w programie tej opłakanej wojny, sponiewierać kolejno wszystkie prawidła 
kunsztu. Zamożni w materiały i inżynierów, zasiedzeni przez dziesięć miesięcy na samej podstawie teatru 
wojennego, nie przyszliśmy nigdy do uzupełnienia żadnego systemu obrony i komunikacji na jedynych trzech 
rzekach, których posiadanie nie było nam zaprzeczeniem. W Zegrzu i Serocku, obrys szańców ledwie 
wytknięty, nasypy zaniechane, mosty przeto obnażone; w Różanie i w Pułtusku na Narwi, w Wyszkowie lub 
Kamieńczyku na Bugu, nic. Trzeba więc było teraz zdobywać na nieprzyjacielu, o mil dwanaście od Serocka, 
co o mil sześć można było znaleźć gotowe i swoje83. 
 Armia została podzielona na trzy nierówne kolumny i w takim składzie rozpoczęła w południe               
15 maja ruch. Kolumna prawa ostatecznie pod dowództwem gen. Tomasza Łubieńskiego składała się z 5 DP 
gen. Henryka Kamieńskiego, liczącej 8273 ludzi i 12 dział oraz DKaw. gen. Józefa Kamieńskiego, liczącej 
3320 szabel i 8 dział84. Razem dawało to 11593 ludzi i 20 dział85. Łubieński miał tworzyć prawe polskie 

                                                                 
78 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1993, s. 322 (Tokarz datuje także za Prądzyńskim). 
79 B. Czart., rkps 3235/2, k. 36-37. 
80 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska, s. 322-323; także [S. Barzykowski], Historya, t.3, s. 406-407. 
81 Obliczenia własne na podstawie - B. Czart., rkps 6438, k.140-144; [J. D. Głębocki], Wspomnienie z roku 1830-1831, s.180;                         

[L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego, t. 2, s. 223-224; [F. S. Gawroński], Pamiętnik r. 1830/31, s.149-151. Barzykowski 
(Historya, t. 3, s. 406) 14 maja widzi 44 633 żołnierzy i 100 dział. 

82 [E. Callier], Bitwy i potyczki, s. 367 – 371; [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego, t. 2, s.223-225; [J. D. Głębocki], 
Wspomnienie z roku 1830-1831, s. 175-178.  

83 [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego, t. 2, s. 265-266.  
84 Prądzyński (Pamiętnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej w roku 1831, napisany przez…, generała kwatermistrza 

byłych wojsk polskich, Kraków 1894, s. 134 oraz w Pamiętniki, t. 2, s.531) podaje 26 dział; Tokarz (Wojna polsko-rosyjska, s. 323,                   
p. 20) podaje 24 działa. O tej liczbie wcześniej pisał Spazier (Historia powstania narodu polskiego, t. 2, s. 293.  
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skrzydło, spiesznym marszem wzdłuż Bugu miał pójść „przez Brok do Nura, dla opanowania lub zniszczenia 
mostów nieprzyjacielskich. Gdyby feldmarszałek spiesznym marszem uprzedził Pana Jenerała w Nurze                   
i debuszował przeciw niemu, wtedy Pan Jenerał starałbyś się opóźnić marsz jego i wstrzymać ile możności, 
dla dania czasu do uskutecznienia swoich operacji przeciw gwardiom, lub też do rozpoczęcia odwrotu”86.                
15 maja w pobliżu korpusu manewrowała 2 DP gen. Giełguda, który maszerował na Naguszewo i Wygodę, 
„aby według potrzeby mógł wspierać generała [Łubieńskiego – N. K.] lub wodza”87. Oznaczało to, iż                   
w kwaterze polskiej, a właściwie Prądzyński nie porzucił myśli wciśnięcia polskich sił głównych na linię 
Wyszków- Ostrów –Zambrów. Mierosławski plastycznie oddał to tak: 
 Ażeby ochronić prawe żebro wyprawy od napadów Dybicza, wysłano Łubieńskiego […] wzdłuż 
prawego brzegu Buga, przez Wyszków ku Brokowi. Kolumna ta […], miała przeznaczenie równie ważne jak 
delikatne; musiała albowiem przy groźnej i czujnej postawie, zachować najskrupulatniejszą ostrożność, iżby 
dozorując wszystkie drgania feldmarszałka, nie wyjawić mu jednak ani swojej, ani Skrzyneckiego obecności 
na prawej stronie Bugu. Odłamując się od głównego korpusu, kolumna ta wstępowała po części w sferę 
Umińskiego, którego stawała się wiernym dopełnieniem. Powinien więc był Łubieński przede wszystkim 
obmyślić sobie środek nieustannego porozumienia ze swoim sąsiadem, i na takiej się z nim ciągle trzymać 
wysokości, ażeby czy na przypadek marszu Dybicza ku Pradze, czy w razie odwrotu jego za Bug, armia 
moskiewska znalazła się zawsze we dwóch ogniach, bez żadnej ani z gwardiami, ani z Wisłą komunikacji; 
ażeby w danym czasie, oba nasze korpusy obserwacyjne zeszły się na jednym bojowisku, jeden przed 
ariergardą, drugi przed awangardą Dybicza. Tymczasem, zawody przywiązane do wszelkich spólnictw 
dwoistych, Bug i Moskwa rozgradzające Łubieńskiego od Umińskiego, niczym niewytłumaczony brak 
przeprawy w Kamieńczyku, a nade wszystko brak zgody i jednoczucia między tymi dwoma jenerałami, 
skazywały ich nieomylnie na rozbrat, któren główna armia ciężko miała przypłacić88. 
 Ale siły główne podążały przez Długosiodło do Śniadowa, bowiem nie znały położenia gwardii. 
Wprawdzie meldowano, ale dokładnie nie wiedziano o ruchach gwardii carskiej, 13 maja. Na skrajnym 
polskim skrzydle działał partyzancki oddział ppłk Zaliwskiego. Raportował on 14 maja z Chorzeli. 
Ruchliwość jego sprawiła, iż siły rosyjskie skupiły się nad Omulwią, chcąc przeszkodzić w przejściu tej 
rzeczki89. Za Zaliwskim na lewym skrzydle operowały w okolicach Pułtuska, w kierunku na Szelków, siły 
wydzielone z garnizonu modlińskiego90. 14 maja komendant tej twierdzy rozkazał płk. Wacławowi 
Sierakowskiemu91, dowódcy 17 ppl92, objąć dowództwo nad nimi i wejść w skład grup gen. Jankowskiego93. 
15 maja94 siły te objął Henryk Dembiński wzmacniając je 3 p. uł.95. 

                                                                                                                                                                              
85 [S. Barzykowski], Historya…., t. 3, s.407; W. Tokarz (Wojna polsko-rosyjska, s. 323 pisze o 11 batalionach, 20 szwadronach co daje 

11 794 ludzi; Prądzyński (Pamiętnik historyczny i wojskowy, s. 134 oraz w Pamiętniki, t. 2, s.531) - 10 192 ludziach. 
86 [S. Barzykowski], Historya…., t. 3, s.407. 
87 [S. Barzykowski], Historya…., t. 3, s.407.  
88 [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego, t. 2, s. 267-268. 
89 Ossolineum, mikrofilm, k. 861 – raport z Chorzeli 14 maja ppłk. Zaliwskiego. 
90 Były czwarte bataliony z 4 ppl i 3 psp; 1 i 2 batalion 18 ppl , szwadron jazdy płockiej oraz 2 działa.  
91 Nota bene po wyroku w latach 1824 -1830, z krótkimi przerwami, miał nakaz pobytu w Serocku – Z. Zacharewicz, Sierakowski 

Wacław, w: PSB,. s. 316. 
92 Czasowo dowództwo 17 ppl miał objąć mjr Paweł Witkowski (późniejszy jako ppłk. i jego dowódca) 
93 Ossolineum, mikrofilm, k. 438, z 14 maja – komendant twierdzy Modlin do płk. Sierakowskiego dowódcy 17 ppl. 
94 Prądzyński (Pamiętniki…, t .2, s. 532), krytykujący zawsze Skrzyneckiego zauważył, iż zastąpienie dotychczasowego dowódcy, 

świetnie sobie radzącego, płk. Sierakowskiego płk. Dembińskim było rażącą niesprawiedliwością. Prądzyński oczywiście nie napisał, 
iż do 13 maja siłami tymi dowodził płk Lewiński, a Sierakowski był komendantem tylko przez góra półtora dnia. Oczywiście wg 
Prądzyńskiego zmiana podyktowana byłą niechęcią naczelnego wodza wobec Sierakowskiego i chęcią faworyzowania Dembińskiego. 

95 Liczyły one 3 877 ludzi, 4 bat. 4 ppl – 753 ludzi, 4 batalion 3 psp 750 ludzi , 1 i 2 batalion 18 ppl 1 631 ludzi, 3 p.uł. 543 szabel, jazda 
płocka 220 szabel. Razem 3897 i 6 dział – [I. Prądzyński], Pamiętniki…., t. . 2 , s. 532, p.1; Barzykowski (Historya, t. 3, s. 407) 
podaje w pułku płockim o 20 ludzi mniej. Wg Dembińskiego większość piechoty (z wyjątkiem batalionu z 4 ppl) w 2/3 uzbrojona 
była w kosy. Nie wzbudzały one ufności - [L. Szumski], Wspomnienia o trzecim pułku ułanów, s. 95 (s. 96 – „byliśmy nie bardzo 
potężni”), podobnie jak i nieszczególna jazda płocka ([H. Dembiński, (Pamiętniki o powstaniu w Polsce, t . 1, s. 182-183).  
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Siły główne96 nie miały zdecydowanej przewagi, odpowiedniej pierwotnemu zamiarowi wyprawy. 15 i 16 
maja liczyły one w 25 batalionach i 31 szwadronach przy 61 działach 21 375 kombatantów, 17 maja, po 
dołączeniu 2 DP, 29 975 ludzi97. Nie miano w sztabie dokładnych podań o położeniu nieprzyjaciela. 
„Domniemywano go się bliżej niż stał rzeczywiście; ale gdziekolwiek by go napotkano, w tak ciasnym klinie 
wszędzie musiał być zgnieciony”98. W historiografii polskiej, a zwłaszcza w memuarystyce emigracyjnej - 
panuje swoiste lekceważenie zdolności gwardii carskiej. A było to środowisko, z którego wywodzili się 
prawie wszyscy wyżsi dowódcy rosyjskiej armii. Służyła w niej ambitna młodzież, pochodząca                   
z „najlepszych” rodzin. Mimo iż gwardia służyła do celów reprezentacyjnych, była bardzo dobrze 
wyszkolona99. Taka jednostka nie mogła wycofać się przed byle kim, przed byle demonstracją wojskową, 
gdyż groziło to kompromitacją dowództwa i cara. Mentalność i zadania oficera gwardii polegały na szukaniu 
zasług i sławy. A tę można było zdobyć na polu bitewnym. Ze względu na skład osobowy korpus 
przeciążony był bagażami, służbami i różnego typu menażerią żyjącą z bogatych. Stąd poruszanie się tych 
jednostek, zwłaszcza w odwrocie, mogło i stanowiło poważny problem. Poza dowódcą w. ks. Michałem100, 
który nie miał doświadczenia bojowego, wszyscy wyżsi rosyjscy dowódcy byli już w epoce napoleońskiej 
pułkownikami lub generałami. I tak dowódca piechoty gen Karl (Karol) Bistrom (Biström) to uczestnik 
wojen od 1788 roku ze Szwecją, napoleońską Francją, Turcją i przeciw Polsce. Od 1825 r. był dowódcą 
piechoty w korpusie gwardii. Gen. Poleszko swoje stanowisko piastował też od dawna. Po stronie polskiej                   
w wyprawie na gwardie tylko gen. Pac był wcześniej generałem, ale dodać trzeba, iż nie służył on w latach 
1815-1830. 
 Po południu 15 maja wyruszyła główna kwatera z Serocka, zostawiwszy tu większą część bagaży                 
i wozów sztabowych pod dyrekcją wagenmajstra generalnego101 majora Jechnera, by wieczorem dojść do 
Woli Mystkowskiej102.  
 Gen. Jankowski 15 maja został mianowany dowódcą straży przedniej, składającej się z 1 DP               
gen. Rybińskiego (2, 12, 16 ppl103 i 1psp) 6 dział 1 kpap i 12 klapu. W grupie tej był gen. Chłapowski, który 
„dopóki nie będzie mógł przejść ku swemu nowemu przeznaczeniu”, dowodzić będzie jazdą. Kawaleria 
straży przedniej składała się z 1 p. uł., 1 p. mazurów, 4 dział blaku i batalionu strzelców podlaskich. Siły te 
mają posuwać się na Przetycz104. Grupa ta miał być wsparta maszerującą za nią całą 3 DP z dwoma 
brygadami kawalerii105. Ostrożny Jankowski zamierzał siłami tymi, jak nadejdą, zająć przynajmniej wieś 
Porządzie, leżącą prawie w połowie drogi miedzy Przetyczą a Wolą Mystkowską (to jest ok. 10-11 km). Siły 
nieprzyjaciela z Porzędzia posunęły się do Przetyczy, gdzie miało być ok. tysiąca piechoty i dwa szwadrony 
kozaków lejbgwardii. Część sił rosyjskich zostawiając małe łącznikowe oddziały przesunęła się ku Ostrowi        
i na Gaworowo106. 
 Rano 15 z Serocka gen. Łubieński został poinformowany, iż wódz naczelny postanowił 
maszerować przeciw występującym ku niemu Rosjanom w dwóch kolumnach. Pierwsza pod Skrzyneckim 
ma iść na Przetycz, natomiast druga na Wyszków. W straży przedniej pójdzie 5 DP, wzmocniona brygadą 

                                                                 
96 Na skrzydłach zabezpieczone „aż do zbytku” - [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego, t. 2, s. 268. 
97 W. Tokarz , Wojna polsko-rosyjska, t. 323, p. 23. Wg Barzykowskiego (Historya…t. 3, s. 407) na wyprawę ruszyło 1DP 8201 ludzi               

i 18 dział, 3 DP – 7953 i 12 dział, dywizja kawalerii 3033 szabel i 8 dział, artyleria rezerwowa 24 działa. Do tego dojdzie 2 DP 
(odpowiednio 8070 ludzi i 18 dział). Razem 27 257 i 80 dział. 

98 [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego, t. 2, s. 269. 
99 Polskie stare pułki nie ustępowały gwardyjskim, ale w wyprawie - w głównym korpusie były tylko 8 starych (2, 4, 7 i 8 ppl),                      

1, 2, 4 psp i pułk weteranów czynnych). Kawalerii polskiej – mimo legendy – daleko było do rosyjskiej. Choć tu Prądzyński 
twierdził , iż polska jazda była lepsza nawet od gwardii.  

100 Michał (1798-1849), najmłodszy brat Aleksandra I, Konstantego i Mikołaja I. 
101 Oficer lub podoficer odpowiedzialny za tabor.  
102 [F. S. Gawroński], Pamiętnik r. 1830/31, s. 146, 152-153; Ostrołęka 1831, s. 59-60. 
103 W Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, (t.3, s.18) literówka jest 18 zamiast 16 ppl. 
104 B. Czart., rkps 3513, k.233; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t.3, s.17-18. 
105 [S. Barzykowski], Historya, t. 3, s. 410. 
106 B. Czart., rkps 3513, k.31; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t.3, s.20. 
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kawalerii gen. Dłuskiego z wydzieloną z korpusu Łubieńskiego. Ten ostatni ma iść tuż za 5DP, „a skoroby 
doszło do znacznego boju, powinieneś mieć w tym udział”107. Wieczorem już Woli Mystkowskiej polecono 
Łubieńskiemu objąć komendę nad korpusem składającym się z jazdy (którą dowodził - brygady kawalerii 
gen. Jagmina 5 psk, 2 mazurów; gen. Turno – 4 psk i 6 p. uł, na powrót gen. Dłuskiego –legia litewsko 
wołyńska i 7p. uł) i 5 DP (3, 6, 14 i 20 ppl) , 2 blak, 3 klap i 5 kpap. Sprecyzowano jednocześnie cele – 
dojście przez Brok do Nura i zniszczenia wszystkich mostów108. 
 15 maja wieczorem front polski przebiegał wzdłuż linii Pułtusk-Wyszków z wysuniętymi 
oddziałami w kierunku na Przetycz109. Wywiad mógł zameldować, na podstawie informacji od zbiegłych                  
z niewoli rosyjskiej żołnierzy, iż most jest ponoć stawiany na Bugu koło Łęgu110. Szczątkowe więc były to 
informacje. 
 16 maja rano cała armia polska znalazła się w linii od Narwi koło Pułtuska po Kałuszyn. Lewe 
skrzydło ruchome w natarciu, prawe Umińskiego stało w pozycji obronnej. Słabym punktem był brak 
współdziałania między korpusem Łubieńskiego a Umińskiego. Ale to miało dopiero się ziścić w następnych 
dniach.  

 
 Gen. Jankowski ze swoją kolumną wyruszył już rano, chociaż do Porządzia dotarł w nocy                 
o godz. 2.30. Przyczyną takiego opóźnienia był nocny marsz w lesie, a zwłaszcza konieczność naprawienia 
mostku111 pod Porządzą – tak przynajmniej tłumaczył się w raporcie gen. Jankowski. Był on pewien,                   
iż nieprzyjaciel opuścił miejscowości Sieczychy (Sieciechy) i Przetycz112 przechodząc do Gaworowa                   
(z 2 500 piechoty, dwoma szwadronami jazdy i 8 działami). Siły główne miały odejść do Wąsewa, 
utrzymując kierunek na Ostrołękę113. Jednak Przetycz nadal obsadzona była przez straż przednią pod wodzą 
                                                                 
107 B. Kórnicka, rkps 1548, k. 219; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.15-16. 
108 B. Kórnicka, rkps 1548, k. 220; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.18-19; trochę zmienione - B. Czart., rkps 6435,                 

k. 153 
109 Nocleg z 15/16 Pułtusk, Wola Mystkowska, Porzędzie, Kręgi, Rybno i Rybieńko – B. Czart., rkps6438, k.142-143; [J. D. Głębocki], 

Wspomnienie z roku 1830-1831,s. 182 
110 B. Czart., rkps 3235/I, k36v – mowa o miejscowości Łęg Nurski. 
111 Trudno zlokalizować w terenie [stan na 2011 rok], o jaki most i jaką rzeczkę chodzi. 
112 Dzisiaj są to miejscowości Przetycz Włościańska i Przetycz-Folwark. Tu mowa o Przetyczy-Folwarku. 
113 B. Czart., rkps 3513, k.30; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t.3, s. 23-24. 
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gen. Poleszki. Ten miał do dyspozycji III batalion pułku strzelców gwardii, trzy seciny (szwadrony) lejb-
kozaków gwardii i dwa działa. Na przedzie w szpicy - jak zwykle - czuwali kozacy. W kierunku wsi 
Jaszczułty wysunęła się 9 kompania strzelców gwardii, a ku Sieczychom114 8 kompania. Przed nią,                   
w kierunku na Porzędzie czuwało blisko 40 strzelców115. O godz. 10 rano Jankowski dostał rozkaz z polskiej 
kwatery podpisany przez Prądzyńskiego. Miał maszerować w „masie ściśniętej”, a to, co spotkane po 
drodze, miało być atakowane i zniesione116. Wsparcie mógł otrzymać od 3 DP i pośrednio, choć później, od 
2 DP. Do pierwszego starcia doszło ok. godz. 1- 2 po południu. Położony w lesie Przetycz idealnie nadawał 
się do obrony, warunki naturalne zostały wspomożone dobrym wyszkoleniem strzeleckim strzelców 
finlandzkich i wojskowymi umiejętnościami słabszego liczebnie gen. Poleszki. Rosyjski generał nie 
spodziewał się tak silnego korpusu polskiego, a nadchodzące oddziały chciał wywabić na równinę pod 
Wąsewem- Śniadowem, gdzie miały zostać zniszczone. Przeważające siły gen. Jankowskiego pokonały 
przeszkody przed wsią, także ułani zmusili kozaków będących na drodze na Jaszczułty do odwrotu.                   
Gen. Poleszko kazał się bronić za Przetyczą, we wsi przygotowano zasadzkę. Ze stodół padły strzały, także 
w kierunku eskorty nadjeżdżającego gen. Skrzyneckiego. Był nią szwadron krakusów dowodzonych przez 
mjra Ludwika Bystrzonowskiego i Ignacego Mieroszewskiego. Za wsią gen. Poleszko próbował stawić opór 
wprowadzonym do boju dwóm batalionom 1 psp. Rybiński wspominał po latach, iż jeden z nich czołowo 
uderzający prowadził sam gen. Skrzynecki, drugi zaś on sam117. Ten zaczął obchodzić pozycje rosyjskie. 
Niestety w lesie na chwilę szef batalionu zatrzymał go, co pozwoliło Rosjanom umknąć z pozycji. Zebrano 
tylko kilku jeńców i zabitych118. W tym ataku wyróżnił się mjr Dunin, a dwaj żołnierze 1 psp Stanisław 
Nawroński i Piotr Lewandowski „rzucili się na pułkownika i zranili tegoż bagnetem przed frontem 
batalionu”119. Atak polski został zatrzymany na krótko, jednak teren miedzy Przetyczą a Długosiodłem także 
znakomicie nadawał się do obrony. „Jankowski zawsze niezgrabny a lękliwy, przeszedł Przetycz i utknął                  
w parowie Chorchoszczy120 oglądając się na korpus, zamiast pędem wpaść do Długosiodła”121. Odcinek                  
z Przetyczy do Długosiodła (k. 4-5km) był forsowany jazdą, głównie 1 p. uł. w Długosiodle, gdzie 
krzyżowały się drogi. Gen. Poleszko powtórzył manewr z Przetyczy. W stodołach znaleźli się strzelcy, siły 
główne zostały ustawione za miejscowością. Do ataku poszedł 1. p. uł. ponaglony prze gen. Prądzyńskiego. 
Obawiał się, by wieś nie pozostała na noc w ręku rosyjskim, więc zaplanował, by kwatera główna stanęła tu 
na noc. Wydawało mu się, iż cieśninę – jak pod Dębem - najlepiej i bez większych strat pokona jazda. Nie 
był to najlepszy pomysł, gdyż każdy konny był wyśmienitym celem dla strzelców, a i przeciwnik – gwardia 
– był lepiej wyszkolony niż ten z 6 korpusu. Przez wieś przechodził szeroki trakt, ale zza płotów i stodół 
można było prawie bezkarnie razić jeźdźców, którzy stanowili dobry cel. Chłapowski, będący przy                   
1 p. uł. tak opisał po latach to wydarzenie: 

                                                                 
114 U Puzyrewskiego (Wojna polsko-ruska, s. 244 - Stecisze). 
115 F. Smitt, Geschichte des Polnischen Aufstandes und Krieges, Th.2, s. 206; A. Puzyrewski, Wojna polsko-ruska, s. 244-245. 
116 B. Czart., rkps 3513, k. 247; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 20-21. 
117 W raporcie z 18 maja nie dodaje tego, choć pisze tak: „uderzywszy na niego [nieprzyjaciela –N.K.] z dwoma batalionami, jednym od 

drogi, drugim z prawej strony wsi od lasu, ustąpili natychmiast ze stratą jednego generała rannego i pułkownika ubitego w jeńcach 
kilkunastu i zabitych kilkadziesiąt„ – B. Czart., rkps 3513, k.265; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.39. 

118 Ossolineum, rkps 3518/I, k. 142; B . Czart., rkps 3513, k. 247, 265; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 20-21, 39;             
F. Smitt, Geschichte des Polnischen Aufstandes und Krieges, Th.2, s. 206; [Maciej Rybiński], Wyprawa przeciw gwardiom i bitwa pod 
Ostrołęką (1831), do druku podał wstępem opatrzył N. Kasparek, Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im.              
A. Chętnika, Ostrołęka], t. 19:2005, s. 11-12; [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego , t. 2, s. 273; [S. Barzykowski], 
Historya, t. 3, s. 410; [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s. 534; [E. Callier], Bitwy i potyczki ,s. 125; [F. S. Gawroński], Pamiętnik                   
r. 1830/31, s. 154; [J. Patelski], Wspomnienia wojskowe, s. 146 („przestrzeliwaliśmy nasze karabiny, od miesiąca rdzewiejące”); 
Ostrołęka 1831, s. 383 (propagandowy raport w. ks. Michała); A. Puzyrewski, Wojna polsko-ruska, s. 244-245; W. Tokarz, Wojna 
polsko-rosyjska, s. 324. 

119 B. Czart., rkps 3513, k.265; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.39.  
120 Dziś Chorchosy. Na niektórych ówczesnych mapach jest Chorchoszki. Michał Leszczyński (Ostrołęka 1831, Warszawa 2011 s. 88) 

pisał o parowie Choroszcz. 
121 [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego , t. 2, s. 273. 
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 Maszerowaliśmy szóstkami i tak weszliśmy na groblę, która też nie byłą szersza, a zatem formować 
na niej plutonów nie można było. Gdyśmy uszli kilkanaście kroków, piechota moskiewska z poza mostka, 
który o sto może kroków był przed nami, rzęsistym nas przywitała ogniem i spostrzegłem, że dyle z mostu 
zaczęła zbierać. Nie było czego czekać, zakomenderowałem: Marsz, marsz! Koń mój potknął się 
przeskakując przez lukę w moście, z którego dopiero dwa dyle zdążyli zebrać, ale się nie przewrócił. 
Kilkunastu ułanów także przez tę lukę przesadziło i wpadło między piechotę. Był to jegerski leib-regiment. 
Wtedy te jegry, które na grobli były, rzucały broń i poddawały się. Jednak wielu z nich przeszło było przez 
rów i płotek i tam bezpiecznie z poza płota ognia do nas w bok o sześć kroków dawało, tak, że adiutant mój, 
Chłapowski Stanisław, dostał strzał w bok i chociaż kula go minęła, przecież przybitka przeszyła mundur              
i raniła dosyć mocno. Pomiędzy jegrami na grobli tylko jednego widziałem oficera.[…]. Kilku ułanów spadło 
zabitych i rannych122. Na a prawo na łące poza płotem przypadł do nas adiutant jen. Skrzyneckiego, Tomasz 
Potocki, z plutonem Krakusów białych krakowskich i w chwili, gdy gębę otwierał do powiedzenia czegoś, 
kula karabinowa wpadła mu w nią i tyłem wyszła. Padł na miejscu. Sądziłem, że na śmierć ugodzony. 
 Jankowski za mną zatrzymał zaraz drugi szwadron i wszystkiemi trzema zamiast na groblę 
pomaszerował w lewo przez łąkę w zamiarze wpadnięcia ż tyłu na batalion, ale zatrzymać się musiał nad 
rowem, który szedł środkiem łąki, bo był za szeroki i głęboki. 
Większa część batalionu wycofała się z grobli i zaraz weszła do lasu, o 200 kroków za groblą leżącego. My 
za niemi uformowaliśmy się tuż za groblą na prawo. Pod lasem bowiem stały dwa szwadrony Kozaków 
czerwonych gwardii, które kilka kroków posunęły się naprzód, jakby do szarży na nas, ale wnet kłusem 
zwróciły i w las wpadły. Byłem już zakomenderował: Naprzód, marsz! aby stojąc, nie dać na siebie uderzyć. 
Teraz musiałem krzyknąć: Stój! Przeszedł także groblę, bo na nią zwrócić musiał, Jankowski z trzema szwa-
dronami. Za nimi zaraz posunęła się piechota Rybińskiego i weszła na prawo i w lewo w las. My zaś                   
w środku drogą wolno za Moskalami postępowaliśmy, którzy na drodze mieli kilka dział i cofając się, dawali 
ognia. W lesie po obu stronach szedł ogień rzęsisty między tyralierami. Postępowaliśmy wciąż naprzód              
w miarę, jak się tyraliery posuwały. Nigdzie oni nie zatrzymywali się i z drogi widzieliśmy jaką wyższość 
mają nasi w tyralierce nasi nad Rosjanami123.  
  Zaś inny pamiętnikarz, tu dzielny oficer Ignacy Kruszewski, opisał uderzenie szwadronu 
krakusów, także na rozkaz Prądzyńskiego.  
 Gen. Prądzyński kierował atakiem, piechota postępowała po lewej stronie przez ogrody, wieś się 
ciągnęła długą ulicą, Finlandczycy zwolna ją opuszczali. Wtem gen. Prądzyński rzekł do mnie: „Kruszewski, 
weź pluton eskorty Krakusów i obejdź wieś na lewo, zrobisz, co można”. Wykonałem natychmiast ten rozkaz, 
wziąłem Krakusów, będących pod komendą młodego Aleksandra Wodzickiego i Wiktora Osławskiego, 
poszliśmy kłusem po prawej stronie wsi. Ponieważ ja pod Dębem Wielkiem towarzyszyłem Tomaszowi 
Potockiemu, gdy się podsunął pod nieprzyjaciela z dwoma armatami, on także do mnie przyłączył się w tym 
momencie. Tyraliery finlandzkie śpiesznie zaczęli się wymykać między budynkami; przy końcu wsi dopiero, 
gdy musieli przez małą łąkę przechodzić, wpadliśmy na nich, skłuli i zrąbali kilku, a do 20 wzięli w niewolę. 
Kolumny nieprzyjacielskie rejterowały ściśnione przez wieś, miały jeszcze do przebycie opłotki dosyć długie      
i mały mostek na rzeczce, która przerzynała te odstępy pod kątem prostym; — w tak niestosownym miejscu 
dla jazdy; gdzie dla materialnych przeszkód nie można było rozbić nieprzyjaciela, widzę jadący środkiem wsi 
do szarży szwadron z 1 pułku ułanów pod majorem Hemplem, chciałem mu dopomóc z boku Krakusami, — 
posunęliśmy się na Moskali, ale opłotki przedzielały nas od ich kolumny. Szarża Hempla odpartą została, 
kapitan szwadronu Józef Zabiełło był rannym, kilku ułanów zabitych; w tym momencie przyjaciel mój            
i wierny towarzysz boju, Tomasz Potocki dostał kulą w szyję i spadł z konia. Przyskoczyłem do niego, 

                                                                 
122 W rozkazie Skrzyneckiego z 1 p. uł. za bój wyróżnieni zostali (Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.86; Ostrołęka 1831, 

s. 327)-kpt. Hempel, por. Zabiełło i podoficerowie Zielski i Jaroszyński.  
123 D. Chłapowski, Pamiętniki, cz.2: Wojna roku 1830–1831, Poznań 1899,s.52-54.  
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zawołałem na Krakusów, aby go zasłonić od bagnetów Finlandczyków, a gdy ci się dalej zrejterowali, 
unieśliśmy go ciężko rannego do wsi. 
 Po lewej stronie Długosiodła drugi także adiutant i dobry oficer, kapitan Wolski prowadząc 
i zachęcając piechotę, zginął od kuli. Cokolwiek zimnej krwi a wszystko byłoby lepiej poszło; — o ile rozkaz 
dany mnie przez gen. Prądzyńskiego, był stosownym, o tyle rozkaz, dany przez niego Hemplowi, był 
przedwczesnym, — nie ułani, ale artyleria konna była potrzebną na tę kolumnę Finiandczyków, tłoczącą się 
przez wieś i opłotki dopiero, jakby na pole wyszli, byłby ich Hempel pewno dokończył124. 
 Uczestnik tego spotkania, w przeciwieństwie do Chłapowskiego i Kruszewskiego po latach 
wspominających ten dzień, na gorąco zaś Gawroński pisał: 
 Tak przechodząc przez wieś, zwana Przetycza pod dużym lasem położoną, kiedy ją już przednia 
straż minęła, zasadzeni w stodołach strzelcy gwardii finlandzkiej, zwani celni, wystrzelili do przybliżającego 
się w masie idącego orszaku wodza, gdzie i sam był; szczęściem tylko ranili konia jednego, wszyscy zresztą 
cali. Skoczyli nasi za nimi, lecz się ci strzelcy, las mając tuż za stodołami do niego schronili i uszli. Wkrótce 
za wieś się dostawszy, spostrzegliśmy pierwsze czatów nieprzyjacielskich opuszczone biwaki. Mieszkańcy 
nam mówili, że niewiele tam było i że się cofnęli do wsi Długosiodeł i Wąsowa, dokąd dążyliśmy właśnie. 
Przed wieczorem wchodząc do wsi Długosiodeł, adiutant wodza, mężny Kruszewski, kapitan, z gorliwości 
poprosił go, aby mu pozwolił wziąć oddział eskorty Krakusów i iść naprzód, aby podobnego, jak poprzednio 
w Przetyczy, nie było wypadku; co gdy mu pozwolono, w rzeczy samej, mijając już wieś, znowu strzelcy 
finlandzcy z za płotów ognia, dali i ranili mocno Tomasza Potockiego125, adiutanta wodza, i Wolskiego126, 
adiutanta gen. Rybińskiego co postrzegłszy Krakusy zsiedli z koni, aby ich unieść mimo mocnego ognia 
dawanego do nich z za płotów. Kapitan Wodzicki Aleksander i porucznik Osławski Wiktor127 wśród gradu kul 
kazali rannych uprowadzić do wsi i złożyć u ks. plebana dla opatrzenia ran, do czego użyto lekarza sztabu 
głównego, Wołowskiego, a tymczasem jazda z 1 ułanów, zsiadłszy z koni, płot rozbierali dla udania się za 
strzelcami ciągle ognia dającymi; gnani byli przez ułanów aż do bliskiego lasu, kilku ujęto i oficera z nimi            
i przyprowadzono do głównej kwatery, która w Długosiodłach na noc została, gdy się tymczasem przednia 
straż w pierwszem spotkaniu biła na przodzie, a z tyłu reszta korpusu nadchodziła. Gdy ogień z nocą ustał, 
wszyscyśmy poszli odwiedzić dwóch naszych oficerów rannych; Tomasz Potocki miał gębę przestrzeloną na 
wylot a Wolski w sam brzuch ciężko ranny, bardzo cierpiący; obydwa krwią zbroczeni, wszelkie starania koło 
nich robią. Sam wódz naczelny i gen. Prądzyński rozpłakali się nad cierpiącymi; postanowił wódz nigdy 
więcej podobnych nie pozwalać wycieczek, bez rozpoznania zasadzki. Oglądaliśmy prześliczną broń tych 
finlandzkich strzelców gwardii, których trudno było zająć dużo, bo nadzwyczajnie ostrożni; ujęto jednak 

                                                                 
124 [I. Kruszewski Skarbek–], Pamiętniki z roku 1830–1831 z roku 1830–1831 ś. p. generała... (herbu Habdank), byłego dowódcy 5–go 

pułku ułanów polskich, podczas emigracji dowódcy dywizji lekkiej kawalerii w wojsku belgijskim, wydane przez córkę Karolinę             
z Kruszewskich Grabińską w Krakowie 1890, wydanie drugie przez wnuka Kazimierza Skarbka–Kruszewskiego, Warszawa 1930,             
s. 105-107. 

125 Tomasz Potocki (1809-1861) w armii Królestwa początkowo podoficer artylerii, absolwent Szkoły Aplikacyjnej, w powstaniu 
adiutant Prądzyńskiego, awansowany do stopnia kapitana, ciężko ranny pod Długosiodłem. Pozostał w kraju, pierwszy czytelnik 
„Pamiętników” zaprzyjaźnionego z nim Prądzyńskiego, aktywny współpracownik Towarzystwa Rolniczego. Kurujący się z ran 
Władysław Zamoyski ([W. Zamoyski], Jenerał Zamoyski 1803–1868, t.2: 1830–1832, Poznań 1913, s.198-199) oraz Ignacy 
Kruszewski (Pamiętniki z roku 1830–1831, s.193-194) opisali szczegółowo obrażenia Potockiego oraz jego kurację.  

126 W rozkazie Skrzyneckiego (Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.82; Ostrołęka 1831, s. 321) czytamy: „porucznik 
Wolski, adiutant generała Rybińskiego, oficer największych nadziei”. Stanisław Wolski był szwagrem gen. Krukowieckiego. 
Wymieniany jest zawsze jako wybitny oficer, choć początkowo nie wiele na to wskazywało. Jako ppor. Stanisław Wolski znalazł się 
w 8.ppl. płk. Jana Skrzyneckiego. Młodzieniec wcześniej w szkole nie wykazywał zbytniej chęci do nauki, a w armii Krukowiecki 
musiał karcić za hulanki, karciarstwo i długi, aż stwierdził, że „kiedy po tylu uwagach, które przy każdej okazji obydwóm Panom 
[także Kajetanowi, bratu Stanisława – także oficer w powstaniu, emigrant – N. K.], wystawiałem, postrzegam, że są grochem na 
ścianę rzucane, nie zostaje mi [nic innego], jak tylko nie wdawać się na przyszłość w żadne ich interesa i dlatego wkrótce opiekę moją 
radzie familijnej złożę” -Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego. 1830, Warszawa 1830, s. 97. BUW, rkps 544, „Korespondencja 
rodzinna gen. Jana Krukowieckiego” z lat 1785–1841 k. 24–25, Krukowiecki do K. Wolskiego, b. d. [1829 lub 1830] – materiał 
użyczony przez dr. M. Swędrowskiego, w tym miejscu serdecznie mu za to dziękuję.  

127 Wiktor Osławski (1814-1893), siostrzeniec gen. Dembińskiego, w powstaniu w 1 pułku krakusów, złoty VM. Emigrant. 
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kilku. […]. Rozmowa z tymi Finlandczykami bardzo trudna, bo języka ich nikt nie rozumie; podoficer wzięty 
dobrej familii, umie po niemiecku, służy za tłumacza gen. Załuskiemu, egzaminującemu resztę, a szczególniej 
oficera. Jeden tylko batalion, z 800 ludzi złożony, jest takiej gwardii; uczą się do celu strzelać, dlatego jak 
tak trafiają; kilku nam ludzi ubili i Krakusów ranili kilku. Wódz kazał nagrodzić tych, którzy pierwsi wśród 
gradu kul z koni zsiedli i unieśli dwóch wyżej wspomnianych oficerów128. 
 Bohaterski czyn nie został zapomniany i w raporcie do Rządu Narodowego Skrzynecki wymieniał 
tych, co szczególnym odznaczyli się męstwem „z plutonu eskorty krakusów w szarży pod Długosiodłem 
odznaczyli się: Kapitan Wodzicki Aleksander, podporucznik Osławski Wiktor, podoficer Grabkowski                   
i żołnierz Zemułka, którzy pod ogniem nieprzyjacielskim pierwsi zsiedli z koni dla dania pomocy rannemu 
kapitanowi Tomaszowi Potockiemu”129. Ale trzeba dodać, iż wymienianie plutonu eskorty miało świadczyć, 
iż sam Naczelny Wódz był w ogniu nieprzyjaciela. 
 Po latach Patelski wspominał, iż w Długosiodle został zraniony porucznik Kamil Mochnacki                   
i „stracił nogę a z nią i życie, powszechnie żałowany, do pułku naszego zaliczający się kapitan Paulin 
Łączyński, jeden z głównych przywódców sprzysiężenia wojskowego przed rokiem 1830”130. Straty                   
w Przetyczy i Długosiodle nie przekraczały 30 zabitych i rannych131. Musiały być trochę wyższe, gdyż                   
z samego 1 psp gen. Rybiński meldował o śmierci ppor. Wędrogowskiego i 27 żołnierzy, ranach mjr. Dunina, 
kpt. Łączyńskiego, Straszewskiego, Zienkiewicza, por. Mieczkowskiego ppor. Borakowskiego                   
i Mochnackiego. Z artylerii zabity został jeden kanonier132. Zdobycie Długosiodła, gdzie znalazła się 
kwatera główna, nie oznaczało zakończenia boju. Za wycofującymi się Rosjanami poszedł 1 psp. Gen. 
Poleszko cofnął się do Plewek, a potem pod Brudki, gdzie został wzmocniony. Nie był jednak początkowo 
mocno naciskany, bardzo sprawnie dowodził – odsunięty za to od dowództwa - płk. Antoni Noffok133. Walka 
w siedmiokilometrowej ciaśninie leśnej sprzyjała niewątpliwie Rosjanom. Gen Rybiński zapamiętał ten bój 
następująco: 
 Wszedłszy w las Przytyczy ku Długosiodłom, kraj stawający się otwartym, jenerał Jankowski 
z jazdą wyprzedził piechotę. Tylnia straż rosyjska trzymała tę wieś. Za tą wsią między opłotkami, nie chcąc 
oczekiwać na piechotę generała Chłapowskiego, uderza na gwardie rosyjskie. Stracił tylko wiele ludzi, bez 
możebności dopadnięcia ich kolumn. To uderzenie na piechotę między opłotkami nie warte krytyki134. 
 Gdy czoło kolumn piechoty polskiej zaczęło pokazywać się, gwardie cofały się ku Pliwkom. 
Dywizja Rybińskiego postępowała za niemi. Z wnijściem do lasu zaczął się rzęsisty ogień i gonitwy po lesie. 
W lesie znajdowało się 6 batalionów gwardii z 6 działami na drodze. Silnie opierały się, jednak zostały 
zmuszone cofać się do Pliwek.[…]. 
 Jenerał Jankowski chciał zakończyć dzień przy drodze ku tej wsi. Gwardie znajdowały się o kroków 
dwieście w lesie nadzwyczajnie gęstym, ze strumieniem błotnistym pod młynami Janki. Jenerał Rybiński135 
uczynił uwagę: „jeżeli mamy nocować, nie cierpmyż je tak blisko pod nosem”. I rozkazał natychmiast 
uderzyć na dwa bataliony gwardii za młynami bez strzelania. Major Dunin z 1 pułku strzelców pieszych 
wykonał to świetnie ale sam został ranny śmiertelnie136. Dywizja postępowała za tym batalionem. Gwardie 

                                                                 
128 [F. S. Gawroński], Pamiętnik r. 1830/31I, s. 154-155;Ostrołęka 1831, s.61-62. 
129 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.88; Ostrołęka 1831, s. 327. 
130 [J. Patelski], Wspomnienia wojskowe, s. 147; Ostrołęka 1831, s. 199-200. Patelski myli Jana Paulina Łączewskiego z jego bratem 

Adolfem Łączyńskim, aktywnym w Noc Listopadową, zesłańcem, działaczem gospodarczym w Wielkopolsce. 
131 Prądzyński 16 maja o godz. 7 wieczorem (Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej , t. 3, s. 22) pisał o 5 zabitych i kilku rannych, 

podobnie Skrzynecki (Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej , t. 3, s. 26) donosi o 5 rannych. 
132 B. Czart., rkps 3513, k.265; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.39.  
133 Zastąpiony został przez płk. Feliksa Breańskiego, który w Nadborach 18 maja ustnym poleceniem Naczelnego Wodza przejął już 

dowodzenie, choć rozkaz ogłoszony został 25 maja ([F. Breański], Generała ... autobiografia, wydał, słowem wstępnym poprzedził                
i przypisami opatrzył J. Frejlich, Kraków 1914, s. 13). 

134 Rybiński nie orientował się, kto wydal rozkaz, stąd przypisuje wszystko Jankowskiemu, do którego żywił nieskrywaną niechęć. 
135 Rybiński pisał zawsze o sobie w 3 osobie, gdyż chciał występować nie jako pamiętnikarz, tylko historyk opisujący dzieje. 
136 Onufry Dunin (1791- po 1831), żołnierz i oficer armii Księstwa Warszawskiego, w kampanii 1812-1813 mjr 1 psp, w potyczce pod 
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znowu zatrzymały się. Las był nadzwyczajną gęstwiną. Dla wyparowania batalionów gwardii, jenerał 
Rybiński wysłał strzelców podlaskich, uzbrojonych w strzelby myśliwskie pod dowództwem Kuszla137. Ci 
waleczni ludzie tak uzbrojeni rzucili się z nieustraszennością, położyli znaczną liczbę, lecz gwardie rosyjskie 
spostrzegając ich rodzaj broni, rzucili się na nich z bagnetami w ręku i wielu z nich straciło życie. Strzelba 
tych walecznych nie mogła donosić na znaczną odległość a do obrony osobistej zupełnie była niedostateczną. 
Jenerał Rybiński usiłując ich zebrać o mało iż sam nie utracił życia i prawie dostał się w ręce ścigającej 
gwardii. W tem zamieszaniu i wydarzeniu, rozkazuje pułkowi 12 piechoty, we większej części uzbrojonemu                
w kosy rzucić się naprzód; prowadził go sam i ten pułk pięknie odznaczył się. Wkrótce zniewolił on gwardie 
ścigającą strzelców podlaskich do odwrotu. W ten sposób naprawiono walkę i od tej chwili ograniczała się 
tylko na ogniu rzęsistym tyralierów i artylerii. To potykanie przeciągnęło się aż do godziny 2 po północy.                  
O godzinie 3 z rana wieś Pliwki została opuszczoną przez gwardie skąd udały się przez Wąsów [Wąsewo – 
N.K.] do Śniadowa. 
 Prawie cały dzień i w noc dywizja Rybińskiego ucierała się i potykała w lesie nadzwyczaj gęstym. 
Nic nie masz trudniejszego nad spotykanie się w takim położeniu. Tam nie można dozierać138 żołnierza 
albowiem tam każdy żołnierz sam sobie jest oddany, jest wolny. Jakikolwiek bądź jest oddział który się posyła 
w porządku do boju, jak tylko wchodzi w ogień, tam każdy walczy za siebie, dla siebie, dla swej osoby, na 
swój rachunek. Byliśmy pomieszani zupełnie z Rosjanami. Z tego więc powodu ostrzeliwanie się tak długo 
trwało, nigdzie nie można było zadziałać z przewagą i stanowczo. 
 Branie w skrzydło przez kolumny uboczne dla wsparcia tyralierów i potykanie się oddziałów 
środkowych w lesie, przez zagrażanie na prawo, na lewo, w tył skrzydłom nieprzyjacielskim, często dzieje się 
ze szkodą własnego żołnierza. Blisko wsi Bródki wiele żołnierzy z dywizji Rybińskiego utraciło w nocy życie, 
od kolumny ciągnącej z dywizji jenerała Małachowskiego, mającej obchodzić przez Kaski, Jewelite 
[Jemielite?- N.K.] w kierunku Wąsowa prawe skrzydło gwardii rosyjskiej upierającej się. Kolumna jazdy na 
prawem skrzydle dywizji Rybińskiego, udająca się przez Grądy, Rzeźniki, także w dyrekcji Wąsowa nic nie 
zrobiła, nie uczyniła żadnej dywersji. Dywizja Rybińskiego już będąc w nocy pod wsią Bródki otrzymała 
dosyć strzałów do siebie od kolumny ciągnącej na Kaski; z wielką tedy trudnością można było wyprowadzić 
z błędu i z tego nieporozumienia. Ten wypadek nie miałby miejsca, gdyby te dwie uboczne kolumny wprost 
był udały się do Wąsowa zamiast stosować się w swoich poruszeniach do dywizji walczącej, i postępować na 
wysokości ognia jej strzelców w lesie139. 
 I znów cytat: 
 Strzelcy finlandzcy gwardii, sami Niemcy i Szwedzi, ustępowali nam powoli z drogi; przy każdym 
domku, krzaku lub płocie wszczynali walkę i ze swych sztućców dużo szkody wyrządzali. Porucznik 
Ekielski140, który z plutonem artylerii konnej maszerował obok naszych szeregów141, co chwila odpinał działa 
i kartaczami oczyszczał drogę. Z takim trudem wlókł się nasz pochód przez dzień cały i zakończył dość 
gorącą rozprawą mojego pułku pod wsią Plewkami. Batalion jegrów nie chciał nam zejść z drogi i bronił 
uporczywie przystępu do lasu, wiodącego do wsi Borek142. Rybiński, jak niegdyś Szembek pod Wawrem, 
sformował pułk nasz w kolumny do ataku. Major Dunin ze swoim batalionem poszedł środkiem drogi, dwa 
inne bataliony po jego bokach, a czwarty pozostał w rezerwie. Batalion Dunina rzucił się pierwszy                   

                                                                                                                                                                              
Plewką 16 V 1831 r. został ciężko ranny, odznaczony VM. Po kapitulacji Warszawy chory dostał się do niewoli, pozostał w kraju. 

137 Michał Kuszell ppłk strzelców celnych podlaskich. Emigrant, potem w Wielkopolsce. W wyprawie na gwardie – w wielu wykazach 
brak tej jednostki - w polskiej awangardzie. 5 czerwca liczył jeden batalion (379 ludzi). Niekiedy może być mylony z pułkiem jazdy 
podlaskiej (krakusami podlaskimi) płk. Antoniego Kuszlla. 

138 Dozierać – doglądać. 
139 Ossolineum, rkps 3518/I, k. 142-143; Ostrołęka 1831, s. 259-260: [M. Rybiński], Wyprawa na gwardię, s.12-14. 
140 Aleksander Ekielski (1806-1858), po ukończeniu filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim od 1829 w artylerii polskiej,                         

w późniejszym 4 blaku. Aktywny w Noc Listopadową, wyróżnił się pod Iganiami, Ostrołęką i w obronie Warszawy. Emigrant, 
uczestnik Wiosny Ludów w rodzinnym Krakowie, gdzie został do śmierci.  

141 Także o tym Stanisław Jabłonowski (Wspomnienia o baterii pozycyjnej artylerii konnej gwardii, s. 78).  
142 Poprawnie wieś Brudki Stare. 
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z bagnetem w ręku i z wielką werwą na Finlandczyków. Żołnierze Stanisław Nawroński i Piotr Lewartowski 
zaraz na wstępie opadli, jak wściekli, ich pułkownika, zerwali z konia i zakłuli bagnetami143; a miał być 
jakimś znacznym familiantem i dygnitarzem nazwiskiem Ramsay. Czworobok Finlandczyków w mgnieniu oka 
został rozbitym i przy naszej pomocy do lasu wrzuconym, a las opanowanym. Trzy inne bataliony rosyjskie 
nadbiegły na pomoc i chciały nam las odebrać, lecz ich zamysły spełzły na niczym. Była wówczas już 
godzina dziewiąta, a ciemność nocy nie dozwoliła nam wyzyskać zwycięstwa i dlatego niewiele trupów i nie 
więcej jak 60 jeńców pozostało w naszych rękach. Straty nasze nie byty również dotkliwe, gdyż zranienie 
mojego kapitana Straszewskiego żołnierze uważali za łaskę Opatrzności, a jedynie śmierć por. Stanisława 
Wolskiego, synowca generała, a adiutanta Rybińskiego, ciężkie zranienie naszego dzielnego majora Dunina     
i ubytek około 30-tu naszych żołnierzy z szeregów zasmuciły zwycięstwo144. 
 Choć starcie tego dnia w ocenie dowódcy gwardii rosyjskiej w. ks. Michała było bezprzykładną 
kolejną polską klęską,o czym czytamy: 
 Lecz pomimo wyższych we czwórnasób sił buntowniczych, zamiary ich zniweczyło świetne męstwo 
strzelców gwardii, nadzwyczaj celne strzały batalionu strzelców fińskich, nade wszystko zaś przykładna 
przytomność umysłu i roztropność mężnego gen. Poleszki. – Z dwóch szwadronów konnych strzelców wojska 
buntowników, które rzuciły się na dwie roty pułku strzelców gwardii i, trzymających straż tylną, jeden 
szwadron znaglony został do zupełnej ucieczki, ze straszną dlań stratą, drugi zaś zrazu wstrzymany rzęsistym 
batalionowym ogniem, potem przez walecznych strzelców bagnetami do szczętu został zniszczony, uszło                   
z niego nie więcej nad 15 ludzi145.  
 W raporcie z rana 17 maja gen. Jankowski opisywał nocny bój. Rosjanie wsparci świeżymi siłami, 
których w ciemności trudno było rozpoznać, „usiłowali, czyli raczej udawali usiłować odebrać nam las, 
który aż do wsi Brudki przez naszych był zajęty”. Jankowski słysząc to kazał zatrąbić, sugerując 
przygotowanie do silniejszego polskiego uderzenia. Sam odgłos trąby „dobry skutek zrobiło”, bo Rosjanie 
wstrzymywali natarcie146.  

                                                                 
143 W rozkazie Skrzyneckiego z 1 psp za bój wyróżnieni zostali (Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.88; Ostrołęka 1831,             

s. 327) mjr Butrym, mjr Dunin, żołnierze „Naroński Stanisław i Lewartowski Piotr, którzy przed frontem batalionu 
nieprzyjacielskiego rzucili się na pułkownika i skuli go bagnetami”. W raporcie Rybińskiego (B. Czart., rkps 3513, k.265; Źródła do 
dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.39) mowa jest o Stanisławie Nawrońskim i Piotrze Lewandowskim .  

144 [J. Patelski], Wspomnienia wojskowe, s. 146-147; Ostrołęka 1831, s.200. Jeśli jednak rzucimy okiem na ustęp rozkazu Skrzyneckiego 
(Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.82; Ostrołęka 1831, s. 321)widzimy dalekie „zapożyczenia” – „Od wsi 
Długiesiodło nieprzyjaciel party był natarczywie do wsi Pliwki, gdzie wzmocniony posiłkami, wznowił swój opór. Major Dunin                      
z batalionem pułku 1 strzelców pieszych uderzył tak natarczywie, że jeden batalion jegrów całkowicie rozbił. Generał Rybiński na 
czele dwóch batalionów, wspierając majora Dunina ciągłym nacieraniem, opanował cały las, aż do wsi Brodki. Pod wieczór, 
nieprzyjaciel, jeszcze wzmocniony trzema batalionami, kusił się o odzyskanie lasu, ale ze stratą odparty został. W dniu tym 
nieprzyjaciel znaczne straty poniósł – między zabitymi znajdować się ma pułkownik, adiutant cesarski, Ramsay, i wielu innych 
oficerów. W jeńcach mamy dwóch oficerów, sześćdziesięciu podoficerów i żołnierzy, w części Szwedów. Batalion strzelców 
finlandzkich znacznie w tej potyczce ucierpiał”.  

145 Tygodnik Petersburski, R. 2: 1831, cz. III, nr 40 z 29 maja, s.288; Ostrołęka 1831, s.383. 
146 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 31. 
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 16 maja na lewoskrzydłowej flance gen. Dembiński maszerował – zgodnie z rannym rozkazem - 
wzdłuż Narwi w kierunku Różana, który miał być zajęty, zaś 17 powinien dojść od Omulwi147.  
  Z doniesień emisariuszy wiedziano, że reszta gwardii stała w Zambrowie148. Spazier na podstawie 
rozmów z emigrantami zanotował informację o wahaniach Skrzyneckiego: 

                                                                 
147 Informowano jednocześnie, że przewiduje się, iż kwatera główna na noc stanie w Długosiodle, reszta wojska między Plewkami                   

a Wąsewem, Łubieński za Brokiem – B. Czart., rkps 5586, k. 127; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 21-22. Swoje 
informacje ma przesyłać Dembiński drogą przez Różan. Rozkaz ten dotarł, przywieziony przez adiutanta ks. Władysława Sanguszkę, 
już po południu tuż przed zajęciem tej miejscowości ([H. Dembiński], Jenerała ... pamiętnik, t.2, Kraków 1875 s.184). 

148 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska, s. 325 
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 Lecz małe te utarczki, zdawały się znowu mieć nieszczęsny wpływ na Wodza Naczelnego, utracił 
bowiem wiele ludzi przez finlandzkich strzelców, i znalazł daleko zaciętszy opór, jak się spodziewał. Wszelkie 
dawno wkorzenione wątpliwości, które jego charakter i umysł stwarzał, wzbudziły się tu całą mocą. — Cóż 
wtedy, gdyby się atak na gwardie nie udał! Gdyby pomimo przemagające siły, nie zdołał ich pokonać, gdyby 
utracił tysiące ludzi, a jednak przy zbliżaniu się Dybicza, był przymuszony, powrócić do Warszawy, bez 
dopięcia zamierzonego celu! Czyżby nie lepiej było, przywrócić dawny stan rzeczy bez tych strat, i cofnąć 
się ? — Bardzo zdaje się podobnym do prawdy, że już tu się zdecydował, nie zmuszać nieprzyjaciela do 
przyjęcia bitwy, lecz raczej ułatwić sobie odwrót. Tym bowiem sposobem, można było spędzić nieudanie się 
tej wyprawy, na spieszną ucieczkę gwardiów, i pozyskać niejako dla siebie i dla armii pewny rodzaj sławy! — 
Tylko tym sposobem, co wreszcie na całym jego postępowaniu się zasadza, dają się jego nadzwyczajne 
wahania, i jak najgrubsze pomyłki, wyjaśnić, które często po sobie następując i w połączeniu z innymi 
nieszczęsnymi wypadkami, sprawę Polski nad przepaścią postawiły149. 
 Wg Prądzyńskiego – któremu trudno do końca dać wiarę – brak informacji wpłynął na 
Skrzyneckiego150, który chciał wstrzymać operację przeciw gwardii dopóty nie otrzyma informacji o zajęciu 
Nura151. Prądzyński pisał, iż proponował szybki marsz na Ostrów, co oznaczało wejście miedzy gwardię                   
a Dybicza, jednak nie zostało to podjęte przez Wodza Naczelnego, który dalej chciał atakować na Wąsewo                
i Śniadowo152. Zresztą w. ks. Michał po tym de facto jednodniowym starciu nadal był przekonany, iż na 
Litwę przebija się korpus polski, silniejszy od początkowej oceny. Nie zmienił więc rozkazów, nie przesunął 
się w kierunku Nura, czyli do sił Dybicza153. Strona polska rozpoznała cofanie się taborów i mnóstwa 
ekwipaży od wsi Bartoszy do Ostrołęki, część z miejscowości Wysocze na trakcie łomżyńskim rozpoczęła 
gwałtowny odwrót154. 
Gen. Jankowski rozpoznawał drogę na Wąsewo, tym bardziej że Rosjanie rozpoczęli kontrolowany                   
i uporządkowany odwrót. Żołnierz był zmęczony nie tyle bojem, który „tak chętnie znosi”, co fatalnym 
zaopatrzeniem. Żołnierze 2 ppl krzyczeli do gen. Jankowskiego: „dajcie nam jeść a pobijemy Moskali”155. 
Jankowski otrzymał rano rozkaz szybkiego maszerowania traktem do Wąsewa, a potem na Czerwin156. Gen. 
Giełgud nocą z 16/17 maja otrzymał rozkaz zaatakowania lewego skrzydła Rosjan pod Wąsewem157. 
Lewoskrzydłowa grupa gen. Dembińskiego otrzymała także rozkaz śpiesznego maszerowania w kierunku 
Ostrołęki. Poinformowano go, że do Ostrołęki wycofują się przypuszczalnie bagaże gwardii158. W południe 
śpiesznie idący Dembiński był już w Nożewie, a wiec w 2/3 drogi między Różanem a Ostrołęką159. Ale 
klucz do każdej decyzji Skrzyneckiego leżał na południu, czyli na losach korpusu Łubieńskiego                   
i informacjach od niego przysyłanych. Mierosławski, mocno niechętny temu ostatniemu, zauważył: 

                                                                 
149 [R. O. Spazier], Historia powstania narodu polskiego, t. 2, s.298. 
150 Zachowanie tego dnia tak opisał Mierosławski (Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t.2, s. 278) - „przy lenistwie 

magnata polującego dla rozrywki, wieczna a niedbała trwoga o rzeczy podrzędne, dziwna a jałowa troskliwość o to co już minęło; 
jakiś żal wsteczny który nie był nawet ostrożnością, jeno żalem osłupiałym, żalem bez baczności ni decyzji nadal. Zdawało mu się 
ciągle, że stąpa po zarzewiu; kurczył się więc, strachali martwił bez zrozumiałej przyczyny, podobny do owych bałwanów 
dynastycznych, których armie nie słuchają ale eskortują”. 

151 I. Prądzyński, Pamiętnik historyczny i wojskowy, s. 136 i bardzo plastycznie [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s. 540. 
152 [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s. 540-541, za nim W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska, s.325. 
153 [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t.2, s. 275. Tokarz utrzymuje (Wojna polsko-rosyjska, s.325.), 

idąc z a Prądzyńskim (Pamiętniki, t. 2, s. 541), iż w kwaterze głównej gwardii nie znano jeszcze zeznań Kamińskiego, jeńca 
polskiego, który zdradził stan sił polskich. 

154 Informował „Pan Budny, dzierżawca wsi Zgorzałowa” – Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 31.  
155 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 31-32 – dodawał, iż cała administracja złożona jest z tchórzy, których pierwszy 

strzał karabinowy, choćby o milę odległy wystrasza. Komisarze znikają z pieniędzmi a żywności nie ma. Proponuje rozstrzelanie dla 
przykładu nierzetelnych. O przysłanie komisarza, który by ułatwił zaopatrywanie swej kolumny, prosił i gen. Dembiński –                         
[I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 4, s.365. 

156 B. Czart., rkps 3513, k.253; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 28. 
157 B. Kórnicka, rkps 1548, k. 223; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 27. 
158 B. Czart., rkps 5586, k. 133; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, s.27-28. 
159 [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 4, s. 365 
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„zadumany drażliwością swojego własnego położenia, zapomniał o wszystkich powinnościach sąsiedztwa                
i miał się za coś opuszczonego, za coś poświęconego”160. Łubieńskiemu w nocy 17 maja wysłano rozkaz 
spiesznego marszu i zajęcia mostów pod Nurem i Grannem, skąd miał wstrzymywać (o ile możności) 
ewentualne debuszowanie Dybicza na główną kolumnę polską. Informowano jednocześnie, iż Wódz 
Naczelny zawsze pilnie oczekuje informacji z południowego skrzydła, od Łubieńskiego161. Te zawsze były 
niepełne. Jednak to nie tylko wina tegoż generała. Fatalnie pracował sztab. Wobec wysłania szefa sztabu     
gen. Chrzanowskiego na południe, rolę jego de facto przejął kwatermistrz generalny czyli gen. Prądzyński, 
stając się „drugą” osobą w armii. Bardzo celnie, acz złośliwie, Mierosławski zapisał o pracy w tych 
przełomowych dniach Prądzyńskiego: 
 W sztabie, większe jeszcze niedbalstwo. Kwatermistrz, razem szef-sztabu, a w którego atrybucjach 
między najważniejszymi objęty był wydział korespondencyjny, musiał jeszcze służyć za przewodnika 
awangardzie, za mentora Wodzowi, za pocieszyciela niedowiarkom. Prądzyński, człowiek skądinąd bez 
żadnego charakteru, w drugim dniu zaraz wyprawy uległ pod nieznośnym dlań brzemieniem. Nic też 
zgubniejszego dla młodej armii, jak takie powikłanie funkcji w zwierzchnictwie; bo wtedy każdy skłonny jest 
odrzucać na pobocznika własną robotę, a składać swoje uchybienia na niewiadomość. Miano zostawić                   
w Serocku mocny oddział łączący między armią a korpusem obserwacyjnym; miana codziennie znosić się                 
z Umińskim, z Warszawę i z Łubieńskim. Na pierwszym zaraz noclegu wszystko to poszło w niepamięć162. 
 17 maja, obawiając się o skrzydło, Kruszewski przeprowadził z rozkazu Skrzyneckiego rekonesans 
w kierunku ma Ostrów. Nie zastawszy tam nieprzyjaciela, powrócił w południe pod Wąsewo163. Ale taki 
rozkaz oznaczał, iż sztab polski nie miał informacji także od gen. Giełguda, który maszerował blisko na 
Ostrów Mazowiecką. Rosjanie wycofali się jeszcze w nocy bardzo szybkim marszem z Wąsewa na Czerwin. 
Meldował o tym dowódca straży przedniej gen. Jankowski. Za Wąsewem skończyły się cieśniny leśne. 
Kolumna Wodza naczelnego pomaszerowała w dwóch eszelonach na Czerwin i na Laski. Na Czerwin 
maszerował Skrzynecki, na Laski-Sokołów Jankowski. Nad Orzem164, rzeczką małą ale błotnistą, 
skoncentrowały się siły gen. Biströma. Mógł się przekonać o polskiej przewadze liczbowej. Biström 
wzmocniony siłami gen. Poleszki i gen. Ołferjewa skoncentrował się za Orzem, koło Sokołowa. Nie była to 
szczęśliwa pozycja wobec silniejszego i napierającego nieprzyjaciela, gdyż Rosjanie mieli za plecami 
kolejną przeszkodę wodna, rzekę Ruż. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
160 [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego, t. 2, s. 276. 
161 B. Kórnicka, rkps 1548, k. 223; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 27.  
162 [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego, t. 2, s. 276-277. Podobne uwagi M. Leszczyński, Ostrołęka, s. 98-99.  
163 [I. Kruszewski Skarbek–], Pamiętniki z roku 1830–1831, s.107. Wprawdzie Kruszewski podaje iż ruszył 16 maja, ale że                       

z Długosiodła, to może tylko w rachubę wchodzić 17 maja  
164 U Barzykowskiego (Historya, t. 3, s. 412-413) i Leszczyńskiego (Ostrołęka, s.98, 99) błędnie Orzyc, który jest prawobrzeżnym 

dopływem Narwi, Orz lewobrzeżnym. 
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Nad brzegiem rozsypały się polskie tyraliery, zagrzmiały z obu stron także armaty. Niezniszczenie mostu 
pod Czerwinem spowodowało, że tędy na drugi brzeg przeszła polska kawaleria pod gen. Skarżyńskim.                  
W ten sposób zaczęła zagrażać lewemu skrzydłu. Generał Kazimierz Skarżyński skarżył się, iż będąc ze 
swoją dywizją w drugiej linii, trudno mu szybko nawiązać kontakt bojowy z nieprzyjacielem pod 
Czerwinem. Mimo spalonego mostu przeszedł bród i w dwie godziny później kłusem maszerował dalej165. 
Rosjanie – słabsi liczebnie - zaczęli wycofywać swoją piechotę, zasłaniając ją jazdą. Była szansa zagarnięcia 
tej ostatniej. Pod Sokołowem rzeczka została sforsowana przez 1 psp i 1 p. uł., które mocno nacierając parły 
Rosjan. Idący na czele 1 p. uł. maszerował wzdłuż rzeczki, w kierunku szturmowanego przez 1 DP brodu 
pod Sokołowem. Mosty zostały sprawnie odbudowane przez saperów por. Feliksa Nowowsielskiego166. Po 
tym, zrywając tyły sił rosyjskich, po południu oddziały polskie doszły do rzeczki Ruż za którą schronili się 
Rosjanie167. Cofnęli się przez Nadbory do Jakaci.  
 Ta część boju w opisie w. ks. Michała wyglądała następująco:  
 Przednia straż odstąpiła za rzekę Orz na stanowisko pod wsią Sokołówką zostawiwszy przy 
Wąsewie oddział gen. mjr. Poleszki. Tegoż dnia pozostałe wojska Korpusu gwardii, mianowicie zaś 1 DP,                   
1 DKirasj. i odwodowy park artylerii, zajęły stanowisko pod Śniadowem. Po przybyciu na pozycję pod 
Sokołówką, dokąd przybył wprędce i oddział gen. mjr. Poleszki, buntownicy atakowali przednią straż                   
4 pułkami piechoty i 6 pułkami jazdy z 8 działami. Znajdujący się z tyłu przedniej straży wąwóz, zmusił do 
wysłania zawczasu całej piechoty za rzekę Jakać, gdy tymczasem pułk huzarów gwardii z 4 działami 2 lekkiej 
baterii osłaniał jej odwrót, a część batalionów saperów gwardii i fińskiego strzelców, pod silnym ogniem 
buntowników zniosła mosty na rzece z przodu168. 
 Oczywiście przeszacowano siły polskie. Plastycznie przedpołudniowy bój odmalował 
Mierosławski: 
 Ale ponieważ Biström zniósł za sobą most w Sokołowie, skorośmy zaniedbali przejść strumień pod 
Czerwinem, musieliśmy przeprawiać się wyżej przez niewygodne brody, co mocno opóźniło postęp kolumn. 
Tymczasem Biström cofnął całą swoją piechotę znad Orzy, o półtory mili w tył do Jakać za strumień Russy 
[Ruż]. Jazda tylko jego rozłożyła się wzdłuż Orzy: dragony z czterema działami naprzeciw Czerwinowi, 
huzary z innemi czterema w Sokołowie, a między niemi z ośmioma działami ułani. Czerwin leży na przecięciu 
drogi Serockiej z droga prowadząca od Ostrołęki do Nura, a zatem na ważnej już komunikacji Sackena                   
i gwardii z Dybiczem. Jakiekolwiek mogło być mniemanie Biströma względem siły go napastującej, 
utrzymanie się na tej wysokości wydawało mu się ścisłym obowiązkiem; jednak cofając swoją dywizję pieszą 
aż za Russę [Ruż N.K.], gdzie go już bezpośrednio wspierała rezerwa Wielkiego Księcia, wyjawiał swój 
niepokój i dowodził że mocno podejrzywa obecność całej armii polskiej przed sobą. Ale co do Wielkiego 
Księcia, ten aż do późnej nocy był przekonania odmiennego, i łudził się ciągle weselem zasadzki przeciwko 
„wyprawie Litewskiej”.Widzieliśmy już, że przechodząc wręcz most Czerwiński, któryśmy zastali jeszcze 
nietknięty mogliśmy odrazu zagarnąć z tyłu jazdę Biströma, wyprzedzić ją nad Russa [Rużem], i na ten 
strumień całą wywrócić. Zamiast tego, czoło środkowej kolumny pod Chłapowskim posunęło się prosto aż do 
Sokołowa brzegiem strumienia, gdzie, jak wiadomo, most był zdjęty; a kiedy następne eszelony spostrzegłszy 
się, chciały przeprawę w Czerwinie zająć, już było po czasie. Ogień artylerii moskiewskiej odparł pierwsze 
natarcie Rybińskiego, a most zniesiony został daleko już za lewem naszego pochodu. Jednak niedługo potem, 

                                                                 
165 [R. O. Spazier], Historia powstania narodu polskiego, t. 2, s.299 – w przypisie opowiadanie gen. K. Skarżyńskiego.  
166 W rozkazie wymieniono także saperów Tomasza Rancewicza i Andrzeja Rende oraz żołnierza 2 ppl Joachima Kubay. Ten ostatni, 

mimo że granat „zdjął kaszkiet z głowy” i kamień skaleczył go w twarz – w ogóle się tym nie przejął i kontynuował pracę - B. Czart., 
rkps 3513, k.265; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.39.  

167 [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s. 543-544; I. Prądzyński, Pamiętnik historyczny i wojskowy, s. 137; Ossolineum, rkps 3518/I, k. 143; 
Ostrołęka 1831, s. 261: [M. Rybiński], Wyprawa na gwardię, s.14; [S. Barzykowski], Historya, t. 3, s. 412-413; [F. S. Gawroński], 
Pamiętnik r. 1830/31, s. 156-157; [ [E. Callier], Bitwy i potyczki, s.126-127; A. Puzyrewski, Wojna polsko-ruska, s.247. 

168 Tygodnik Petersburski, R. 2: 1831, cz. III, nr 40 z 29 maja, s.288; Ostrołęka 1831, s.383. 
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przeprawa wszystkich kolumn kilkoma brodami, a szczególnie pościg Chłapowskiego po głównym trakcie, 
zmusiły jazdę moskiewską do nagłego odwrotu z nad Orzy do Jakać przez Nadbory169. 
 Tego dnia, w czasie walk nad Orzem, koło Czerwina doszło do epizodu opisywanego w kilku 
pamiętnikach, choć i te opisy różnią się. Mianowicie: 
 Obrano pagórek, na którym nasze stanęły działa. Wódz z nami wyjechał na niego, patrząc przez 
lunetę na ruch obozu naprzeciw stojącego, Ujrzały nasze Krakusy kręcących się w wiosce pobliskiej 
oficerów, ale rzeką przedzieleni byliśmy; kanonada się rozpoczęła od naszej przedniej straży, ale nie gęsta, 
strzelano do ich obozu. Prosiły Krakusy, aby im wolno było ruszyć na rekonesans za rzekę, co gdy się stało 
ujęli w naszych oczach oficera, niosącego rozkaz, i przyprowadzono go do wodza. Przyprowadzony oficer 
żalił się bardzo, że go Krakus jeden lancą swoją i tyłu drasnął: przeproszono go grzecznie, ale nie bez 
żartów, bo to młody oficer jakiś, nie bardzo doświadczony jeszcze był, nazwiskiem książę Zasiekin170. Był on 
adiutantem gen. Naszykina; mówił, że mamy do czynienia z dywizją gen., Biströma. Oddano go dla 
wyegzaminowania lepszego gen. Załuskiemu, a Krakusom do pilnowania; musiał się biedak przypatrywać 
wraz z nami, jak się coraz mocniejszy ogień z naszej strony wzmagał na froncie linii, a obóz nieprzyjacielski 
się zwijał, goniony aż na Księżopole171. 
 Tam właśnie, niemal o tej samej porze, zjawiły się główne siły polskie i rosyjskie. Kiedy siły 
Biströma przeprawiły się przez rzeczkę, doszła do nich kolumna w. ks. Michała. Prawie że jednocześnie                  
z dwóch stron oba wojska nadciągnęły na plac boju172. Stało się to po boju o groblę pod Jakacią, a właściwie 
na starej drodze z Tyszki-Nadbory do Jakaci. Most na rzece Ruż próbowali zburzyć rosyjscy saperzy. 
Przeszkadzały w tym kawaleria (1 p. uł.) i ogień z polskich dział173. Po nadejściu piechoty 1 psp oraz 12 ppl 
i strzelców Kuszla , którzy przechodzili rzeczkę w bród, grobla została zdobyta. Wieczór zakończył się się 
ogniem działowym, ale Polacy nie zdecydowali się na nocny bój piechoty i wstrzymali natarcie174. 
 Po latach - przynajmniej tak twierdził Skrzynecki – brak raportu gen. Łubieńskiego o działaniach 
na polskim prawym skrzydle - okazał się kluczowy dla operacji 18 maja, czyli uderzenia na gwardie. 
Wieczorem po krótkim boju nad rzeką Ruż spotkały się dwie armie - polska i carska gwardia. Polacy zdobyli 
– pomimo silnego ognia artylerii rosyjskiej – przeprawę pod Nadborami. Tu stanęła straż przednia                   
gen. Jankowskiego, de facto 1 DP, III korpus rezerwowy kawalerii stanął w Piskach i między 1 i 3 DP, 3 DP 
gen. Małachowskiego obsadziła przeprawę w Kleczkowie175. 2 DP nocą doszła do Sokołowa, choć rano 
proszono o rozkazy, bowiem wysłany oficer kpt. Filipkowski nie wrócił. Giełgud meldował o braku 
żywności i sfatygowaniu głównie 7 ppl. Front polski rozciągał się na długość ok. 10 km, z tyłu stanęła 2 DP, 
mogąca wesprzeć siły główne lub maszerować do innych zadań176. Kwatera główna stanęła (razem                   

                                                                 
169 [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego, t. 2, s. 280-281. 
170 Działyński w liście do żony z 18 maja napisał, że wzięli do niewoli „jakiegoś głupiego księcia Zasiekin” – [W.Zamoyski], Jenerał 

Zamoyski, t. 2, s. 200. 
171 [F. S. Gawroński], Pamiętnik r. 1830/31,s. 156. Prądzyński (Pamiętniki, t. 2, s. 545) przypisuje ten czyn Kruszewskiemu, ten ostatni 

zaś ([I. Kruszewski Skarbek–], Pamiętniki z roku 1830–1831, s. 107-108) nazwał go ks. Dołgorukowem, a całą scenę umiejscawia 
nad rzeką Ruż, czyli wieczorem 17 maja. Bliższy prawdy jest Gawroński i Prądzyński. 

172 [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s. 545. 
173 Strudzonym kanonierom z 1 klap mjr. Franciszka Łapińskiego amunicję od jaszczyka do działa donosiła żona jednego z nich, 

Marianna Janicka. Informował o tym Wodza Naczelnego listem datowanym 18 maja w Nadborach, gen. Jankowski – Ossolineum, 
mikrofilm, k. 169. Także ([I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s. 546; A. Barańska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 
1998, s. 314.  

174 Ossolineum, rkps 3518/I, k. 142-143; Ostrołęka 1831, s. 260: [M. Rybiński], Wyprawa na gwardię, s.14; [S. Barzykowski], Historya, 
t. 3, s. 412-413.  

175 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska, s. 326. Wg Prądzyńskiego było to efektem bałaganu „odurzenia i odmętu” sztabie w. ks. Michała 
zaskoczonego liczebnością sił polskich [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s. 547. 

176 Swoją drogą, dziwne jest dysponowanie dywizją. 17 maja dostała ona trzy różne, częściowo sprzeczne rozkazy, powtórzyło się to 
także 18 maja. Splątanie tego spowodowało, że była rzucana z prawego skrzydła na lewe i na powrót znów na prawe. Nie wzięła 
udziału w żadnym z większych starć w dniach 16-21 maja ( M. Sokolnicki, Skrzynecki¸s. 91), z wyjątkiem kilku strzałów pod 
Ostrołęką 18 maja. 
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z artylerią rezerwowa, częścią 3DP) w Księżopolu, gdzie „pan Jabłoński, właściciel wsi Księżopole,                   
w mizernym domku na noc nas przyjął, wodza znał, więc z nim rozmawiał”177. 
 Jak już wspomniałem, po południu 17 maja miedzy Jakacią a Śniadowem zebrał się cały korpus 
gwardii. Zajął następujące stanowiska: 4 brygada z saperami, strzelcami fińskimi, ułanami i huzarami oraz                  
z 32 działami pozostała pod Starą Jakacią (naprzeciw 1 DP Rybińskiego); siły główne - 3 pułki piechoty                   
i 3 pułki kirasjerów z 16 działami pod Śniadowem; 3 brygada gwardii (pułk Izmajłowski i Pawłowski)                  
z 8 działami — między Jakacią a Śniadowem; na prawo, wprost Kleczkowa - dragoni gwardii; na lewo, pod 
miejscowością Kaczynek i Głębocz Wielka - strzelcy konni; zaś część grenadierzy i lejb-kirasyerzy - pod 
Duchnem. Gen. Sacken odesłał z Ostrołęki brygadę ułanów do Białegostoku dla odkarmienia koni, dodano 
mu za to 3 szwadrony kozaków gwardyjskich. Zatem rosyjskie posterunki przednie ciągnęły się od Ostrołęki 
po lewej stronie Ruża do Jakaci, a stąd wzdłuż bagien do Duchna i Głębokiej178. Tak wyglądało 
ugrupowanie, czyli „ueszelonowanie głównych sił na drodze miedzy Jakacią a Śniadowem” wg 
Prądzyńskiego. W. ks. Michał nie myślał o bitwie, ale szykował się do odwrotu. Nad Rużem Rosjanie 
naocznie mogli się przekonać, iż stoją nie naprzeciw nawet silniejszego niż zakładali oddziału, który przebija 
się na Litwę, ale głównych sił polskich179. Oba wojska mogły nawet po ogniach biwaków, po maściach koni 
rozpoznać czym i kim dysponuje strona przeciwna. Po pośpiesznym, ale dokładnym rozpoznaniu po latach 
Prądzyński twierdził, iż:  
 Chciał mianowicie obejść lewe skrzydło gwardii, aby odciąć jej odwrót na Białystok i odrzucić ku 
Łomży, na niebezpieczną ciaśninę Piątnicy, w kierunku odśrodkowym w stosunku do armii Dybicza. W tym 
celu już w nocy całość naszych sił głównych chciał zebrać na drodze z Pisk do Głęboża180 Wielkiego, 
skierować do Głęboża, a stąd zawrócić na północ, na drogę Głęboż Mały - Duchny - Śniadów, aby rankiem 
natrzeć na Śniadów. W ten sposób zamierzał obejść pierwsze rzuty gwardii, stojące nad Rużem, i natrzeć na 
tyły nieprzyjaciela. Plan ten, operacyjnie śmiały i pomysłowy, miał zarazem duże zalety taktyczne z punktu 
widzenia naszych warunków dowództwa i łączności, gdyż: a. tworzył z całej armii jedną masę manewrową, 
mającą jedną linię działań, zapewnioną łączność i jednolite dowództwo; b. prowadził do manewru 
stosunkowo prostego, mającego wszelkie widoki powodzenia. Wykonanie jego napotykało na pewne 
trudności jedynie z powodu oddalenia 2 dywizji piechoty181. 
 Naprzeciw siebie stanęło 24 118 bagnetów, 3 653 szabli, razem 27 771 ludzi i 80 dział ze strony 
polskiej i gwardii 17 247 bagnetów, 6 926 szabli ( razem 24 173) i 72 działa182. Przez wysłanie wcześniej 
korpusu Chrzanowskiego i dużego korpusu Łubieńskiego przewaga polska nie była znacząca. Ale to, co 
wydarzyło się w kwaterze w Księżopolu w nocy 17/18 maja, należy do najważniejszych kwestii powstania, 
dodajmy od razu mocno zmitologizowanych. Dzień ten, a raczej brak nocnej decyzji zaważył na ocenie 
Skrzyneckiego jako wodza naczelnego. Tokarz napisał: 
 „Scena, która w nocy z 17 na 18 maja rozegrała się w kwaterze głównej w Księżopolu pomiędzy 
wodzem i kwatermistrzem generalnym, stała się naprawdę punktem zwrotnym historii tej wojny: 

                                                                 
177 [F. S. Gawroński], Pamiętnik r. 1830/31, s. 156; Ostrołęka 1831, s.63.  
178 F. Smitt, Geschichte des Polnischen Aufstandes und Krieges, Th.2, s. 209-210; [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s. 546-547;                         

A. Puzyrewski, Wojna polsko-rosyjska, s. 247. Miejscowości Stare Duchny i Młode Duchny. 
179 [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s. 547. 
180 Mowa o miejscowości Głębocz.  
181 W. Tokarz, Wojna polska-rosyjska,s.328. Bardzo szeroko o tych planach – [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s. 547-552. 
182 W. Tokarz, Bitwa pod Ostrołęką, s.345-346. Inni podają zbieżne z tymi liczby. Mierosławski (Powstanie narodu polskiego, t. 2,                    

s. 284) pisał z przesadą - „korpus gwardii, a cały był tu przytomny, liczył w 18 batalionach, 36 szwadronach i 9 bateriach, 22 000 
ludzi      i dział 72. Przeważaliśmy tę masę [o] 10,000 głów i 18 działami”. Ignacy Prądzyński (Pamiętniki, t. 2, s. 550) podawał 24 
tys. gwardii i 32 tys. Polacy; Ludwik Nabielak (Ludwik Kicki, s. 38) - w. ks. Michał „dościgniony pod Jahociami [Jakacią – N. K.]18 
maja, nad brzegami Russy [Ruż –N.K], raczej przez osłupienie i rozpacz, aniżeli przez męstwo, czekał wydania bitwy. Miał 22 000, 
dział 72; kiedy przeciwnie Skrzynecki mógł rzucić nań 32 000 i 90 dział.[…]. Wojsko polskie uniesione, dotąd niepobite, ani wątpiło,                        
że pokona. Nawet obojętni wierzyli zwycięstwu. Nic gwardii ocalić nie mogło. Ocalił je przecież Skrzynecki”. Roman Sołtyk ( La 
Pologne, précis historique,t. 2, s. 170) pisze o stosunku 18 tys.gwardii przeciw 32 tys. Polaków. W niektórych polskich 
wspomnieniach mowa jest o 12 tys. przewadze w ludziach. 
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zapowiadała już wyraźnie, że przegramy ją i wyjaśniała, dlaczego przegramy. Są bowiem rozmaite 
przegrane w dziejach: takie, w których pokonany waży się na rzeczy wielkie i doznaje zawodu, oraz takie,                 
w których, mając pewne siły i środki, nie odważa się nawet ich użyć. Nasza w 1831 r. należeć miała, niestety, 
do kategorii tych ostatnich”183 [podkreślenie - N.K.]. 
 Składową tej oceny jest relacja Prądzyńskiego, mimo iż często powtarzana, warta ponownego 
zacytowania. Już w pierwszej swej relacji – adresowanej do Mikołaja I - pisał: 
 Nie mieliśmy jednak wiadomości od Łubieńskiego i Umińskiego, a Naczelny Wódz oświadczył tą 
razą stanowczo, że krokiem dalej nie pójdzie, dopóki nie staniemy się panami mostu w Ostrołęce, aby mieć 
nowy punkt do odwrotu w razie, jeśli feldmarszałek się pokaże. Radziłem mu więc, aby przed świtem 6 (18) 
[maja] wysłał dostateczne siły do atakowania Ostrołęki a przede wszystkim do przecięcia drogi między tym 
miastem i Łomżą. Wahał się i sprzeczał.  
 W przypisie dodał:  
 Straszne były te sprzeczki z tym tak upartym człowiekiem. W towarzystwie nabrał przyzwyczajenia      
i gustu do błahych dyskusji, które często przechodziły w sprzeczki, pozostawiając w rezultacie tylko 
rozgoryczenie. Teraz na wojnie wywoływał je co moment. Zdawało mu się, że odznacza się talentem 
argumentacji i wymagał koniecznie, aby go przekonywano, nie dając się jednakże przekonać i tracąc czas                   
i sposobność w takich okolicznościach, gdy każdy kwadrans a nawet minuta miała wartość nieocenioną184. 
 Rozwinął to w pamiętniku pisanym później. Generalnie Skrzynecki obawiał się ataku i możliwości 
przegranej. Stąd zasłaniał się brakiem informacji od Łubieńskiego i koniecznością zdobycia Ostrołęki, jako 
ewentualnej drogi do odwrotu. Dalej Skrzynecki dodawał, iż po zdobyciu Ostrołęki możliwa jest bitwa                   
z gwardią 18 maja po południu. Mimo nalegań nie odstąpił od swej decyzji185. 
 Ale nawet najbardziej przyjaźni Skrzyneckiemu nie zostawiają przysłowiowej suchej nitki za tę 
decyzję. Ignacy Kruszewski pisał o pasmach bojaźliwości i błędach gen. Skrzyneckiego, który „wszystkiego 
się lękał”186. Barzykowski dziwił się nawet po latach, trudno odgadnąć mu było przyczyny braku rozkazu 
poza faktem, iż Skrzynecki „nie miał wiary zwycięstwa […] . Niechętnie szedł na wyprawę”187. Prądzyński, 
raczej ze względu na odbiorcę, tj. cara Mikołaja I, pisał iż Skrzynecki w przeciwieństwie do niego 
lekceważył siłę bojową gwardii188. Ale owe zawahanie („a to podcięło mu skrzydła”), a potem wybranie 
błędnej drogi w postaci wysłania 2 DP na Ostrołękę, zarzuca Skrzyneckiemu gen. Turno189. Zaś Brzozowski 
w sposób emocjonalny pisał: 
 Dzień 18 maja powinien by być pamiętny w dziejach Polski. Ze wschodem nowego słońca powinna 
była cała armia polska debuszować. Korpus gwardii musiałby około Śniadowa bitwę przyjąć, która nie 
mogła być wątpliwą, skoro tym razem Polacy liczniejsi byli […]. Słońce zajść było nie powinno a szczątki 

                                                                 
183 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska, s. 328 
184 I. Prądzyński, Pamiętnik historyczny i wojskowy, s. 137. 
185 Ostra ocena Tokarza (Wojna polsko-rosyjska, s. 328) - Po co w ogóle rozpoczynał tę wyprawę, jeżeli po tak udanym jej 

zapoczątkowaniu nie zamierzał bić się teraz! Co za sens w ogóle miała ta wojna, jeżeli wódz nie chciał bić się w warunkach, których 
wartość rozumiał każdy jego żołnierz!  

186 [I. Kruszewski Skarbek], Pamiętniki z roku 1830–1831, s. 108. Ale w przypisie (s.194) dodawał - Jest to dla mnie wielką przykrością 
wytykać wady i błędy generała Skrzyneckiego, dla którego w prywatnym życiu nam szacunek i przyjaźń, — z czasów jego dowództwa 
mam wdzięczność; — był dobrym dla mnie i nagradzał jak uznał, że na to zasłużyłem. Ale powinność wyższa, bo względem ojczyzny, 
— każe mówić prawdę o naczelnym wodzu podług mojego sądu i sumienia. Daleki jestem, abym chciał rzucić cień na patriotyzm 
generała Skrzyneckiego, na jego poczciwość, waleczność i zdatności nawet wojskowe jako generała. Lecz od czasu jak został 
naczelnym wodzem bolesne zostawił mi przekonanie: że mogąc zbawić Polskę, stał się główną przyczyną jej upadku.  

187 [S. Barzykowski], Historya , t. 3, s.416-417. 
188 Nie dzieliłem wcale opinii, jaką sobie wyrobił o gwardii Skrzynecki; przeciwnie bardzo wysoko ceniłem męstwo tego wyborowego 

korpusu i wierzyłem, że czynami dowiedzie swej reputacji, oraz odpowie zaszczytami, jaki mu zrobił brat Monarchy, osobiście 
stanąwszy na jego czele. Pomimo tego nie sądziłem, żeby mógł ocalić się od klęski, walcząc z wojskiem dwa razy liczniejszym, równie 
mężnym i nie pozbawionym zapału - I. Prądzyński, Pamiętnik historyczny i wojskowy, s. 139.  

189 K. Turno, Bitwa pod Ostrołęką, s. 343: dodając „błędny rachunek i brak konsekwencji zmarnowały owoce męstwa naszych 
żołnierzy”. 
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gwardii powinny były być ścigane daleko po trakcie do Tykocina i za Łomżę. Korpus Sakena nie mógł 
przybyć jak po to tylko, aby był świadkiem a później uczestnikiem tej klęski. Osmnastego maja zabłysnął, 
wszystko wrzało żądzą boju. Naczelny Wódz nie daje rozkazów. W obozie każdy niespokojny i pyta drugiego: 
czyśmy na to w pięciu dniach 30 mil marszu zrobili, abyśmy się stoczenia bitwy wstrzymywali, kiedy los                   
i szczęście nie do przewidzenia, lak ważne zwycięstwo w ręce nam od daje. Przed obecnymi i przyszłymi 
pokoleniami - przed Bogiem odpowie jenerał Skrzynecki za wszystkie klęski i nieszczęścia które na naród 
ściągnął Wszystko na świecie swoje powody mieć musi; dla tego nawet jenerał Skrzynecki musiał mieć także 
powody swojego niepojętego postępowania190. 
 Bardziej wyważony jest w swoich ocenach gen. Lewiński piszący:  
 Skrzynecki tłumaczył bezczynność swoją przez cała dobę […] utrzymując, że nie mógł zapuszczać 
się za gwardią, dopóki nie miał wiadomości, że korpus Łubieńskiego zajął Nur i przed armią Dybicza 
przeprawy pilnuje. Wielka tu kwestia zachodzi, czy takie tłumaczenie może zwłokę ówczesną usprawiedliwić. 
Jeśli wyprawa Skrzyneckiego na gwardie mogła była osięgnąć cel zamierzony, to szczęśliwe jej powodzenie 
od pospiechu zależało jedynie. Im bardziej się obawiał nadejścia armii Dybicza, tem prędzej powinien był 
działać. Trzeba chyba wnioskować, że mimo woli prawie do tego projektu skłoniony, w krytycznej chwili, gdy 
mu całe jego niebezpieczeństwo przed oczami stanęło, widział, iż może być od Warszawy odciętym, może się 
dostać między dwa ognie i najzgubniejsze następstwa przez to położenie wywołać; zachwiała się w nim 
przeto pierwsza determinacja, i wolał poświęcić cały rezultat przedsięwziętej wyprawy, niż egzystencją armii 
swej wraz z przyszłością Polski całej narazić. Prądzyński, nie uwzględniając ani tych powodów, ani 
tłumaczenia o zbyt późno odebranej względem Nura wieści, zawsze oskarżał Skrzyneckiego, iż przez kunkta-
torstwo swoje wypuścił z rąk sposobność rozbicia gwardii. Trzeba by dokładnie znać położenie rzeczy                   
i wszystkie szczegóły towarzyszących mu okoliczności, by ten spór rozstrzygnąć191. 
 Po latach zaczęły pojawiać się fantastyczne opowieści o zdradzie Skrzyneckiego, o próbie 
przekupienia, o tym że nie chciał wytępić gwardii, bo nie mógłby się dogadać z carem192. Ale to wszystko 
było publicystycznym bełkotem. Jednak nie wolno – podkreślam to jeszcze raz – lekceważyć siły gwardii. 
Zajmowała ona korzystną obronną pozycje, przewaga liczbowa nie była znacząca, a nadal cierpiano na brak 
informacji. W dzień później do ks. Czartoryskiego Skrzynecki pisał o wyparciu gwardii, jednocześnie 
informował, że „zapędzając się bowiem daleko” może być odcięty. Do godziny 18, do chwili pisania listu 
nie miał żadnej informacji od Łubieńskiego, zaś noc 17/18 „nie mogę Księciu wyrazić, w jakich […] 
przepędziłem niespokojnościach, każden ruch, każda minuta podwajała niespokojność”193. To samo – tylko 
rano 18 maja – pisał do Czartoryskiego płk Władysław Zamoyski194. 
 Jednak negatywna ocena ze Skrzyneckiego nie może być zdjęta, gdyż przez cały następny dzień 
nie spróbował zaatakować gwardii. Wieczorem poszła seria rozkazów do Giełguda. Początkowo na 
Ostrołękę miał maszerować płk Koss z pułkiem czy brygadą piechoty, potem wzmocniono całą już 2DP. 

                                                                 
190 [M. Brzozowski], Wojna w Polsce roku 1831, s. 125-126. 
191 [J. Lewiński], Jenerała ... pamiętniki z 1831 roku, s. 49-50. 
192 „Ibuś” Ostrowski w przypisie do pracy gen. Vaudoncourta ([F. F. G. Vaudoncourt], Wojna Polski 1831 roku, przez jenerała… 

tłumaczenie i objaśnienia J. B. Ostrowskiego, w: Wizerunki polityczne dziejów państwa polskiego. Polska w kraju i za granicą od 
1831 do 1848. Zbiór dokumentów z tych czasów jako materyałów do historii polityczne narodu polskiego, wydane przez                         
L. Zienkowicza, t. 2, Lipsk 1864, s. 15) „Skrzynecki nie chciał rozdrażnić i zniechęcić pierwszych moskiewskich rodzin przez 
wytępienie jej członków”. ). Pierwsze wydanie ukazało się w 1836 roku w Paryżu; August Sokołowski (Skrzynecki w świetle własnej 
korespondencji, Przewodnik Naukowy i Literacki, 1905, nr 8, s. 673-689. s. 675) - Co skłonić mogło Skrzyneckiego do zaniechania 
bitwy pod Śniadowem, kiedy mając siły przeważające, powinien był według wszelkich obliczeń znieść korpus gwardyjski, tego nie 
wytłumaczył ani on sam, ani też nikt dotąd. Mianowicie zatem nasuwa się przypuszczenie, ze naczelny Wódz pragnąc skończyć wojnę 
układami, nie chciał niszczyć wyborowych wojsk rosyjskich, w których służył kwiat arystokracji i któremi dowodził osobiście brat 
cesarski, aby przez to nie zapalać zemstą wpływowych kół petersburskich i nie utrudniać sobie dzieła pokoju.  

193 B. Czart., rkps 5656, k.393; Źródła do dziejów wojny polko-rosyjskiej, t. 3, s. 35. 
194 [W. Zamoyski], Jenerał Zamoyski, t. 2, s. 198. Zamoyski uskarża się na brak żywności i piaszczyste drogi, które hamowały impet 

natarcia. 
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Dembińskiego o 11 w nocy poinformowano o przygotowywaniu do ataku na Ostrołękę195. Reszta armii 
miała pozostać naprzeciw gwardii. Większość wojska była nieświadoma braku rozkazów do ataku na                   
18 maja, oczekiwała starcia .  
 18 maja mógł być przełomowym w wojnie 1831 roku. Jeśliby nawet nie wygrano w sposób 
zdecydowany bitwy nad Rużem, nie ulega wątpliwości, siły rosyjskie zmuszone zostałyby do odwrotu. Ale 
nie zanosiło się na to. Mierosławski pisał: 
 O godzinie 2 z południa [18 maja – N.K.], cała armia polska powinna już była spoczywać w Łomży 
na stosach gwardyjskich trupów. Sacken zaskoczony w Miastkowie między Dembińskim a Giełgudem, 
powinien był o tejże godzinie broń złożyć. Skrzynecki przewrócił sens tego planu. Zamiast zbić gwardie dla 
zyskania Ostrołęki, jako naturalnej ceny zwycięstwa, wypuścił gwardie dla szukania Ostrołęki. Jest to 
urzeczywistnienie bajki o psie upuszczającym mięso dla cienia196. 
Tego dnia „Kurier Polski”, informował o rozbiciu straży przedniej gwardii i „mówiono o kilku tysiącach 
niewolników”197. Ale to były swoiste marzenia. Skrzynecki pragnął zapewnić przed wydaniem bitwy 
stojącym gwardiom nad Rużem, ale przede wszystkim sobie, możliwość odwrotu przez zdobyty most                   
w Ostrołęce.  
 Wczesnym rankiem 18 maja z Księżopola zaczął się wypad grupy gen. Chłapowskiego198. Ową 
grupę tworzyli instruktorzy199, głownie z 1psp i cały znakomity 1 p. uł. oraz dwa działa, pod kpt. Januszem 
Czetwertyńskim200. Dla przyspieszenia marszu tych pierwszych posadzono też na koniach. Wyprawa na 
Litwę gen. Dezyderego Chłapowskiego była jedynym zagonem kawaleryjskim o znaczeniu operacyjnym                 
w całej wojnie 1831 roku. Wypad grupy Chłapowskiego mógł wywołać u w. ks. Michała wrażenie,                   
że kawaleria polska obchodzi jego lewe skrzydło celem zdobycia bagaży i wejścia na jego linie 
komunikacyjne. Chłapowski, pożegnany przez Skrzyneckiego, ruszył na Radwany, Szumowo. Pierwszego 
dnia zagon doszedł na wysokość Andrzejewa201. Dla Prądzyńskiego i idącego za nim Tokarza wysłanie tego 
dnia oddziału Chłapowskiego, a więc uszczuplenie sił polskich było dowodem na to, że Skrzynecki nie 
planował tego dnia wydać bitwy gwardiom: 
 Oderwanie tego tysiącznego korpusu wyborowego w tym właśnie dniu i w obecnych 
okolicznościach najlepszym jest dowodem, że postanowienie niezłomne, ukryte w duszy Naczelnego Wodza, 
było niewdawanie się w bitwę nawet i z gwardiami, żaden albowiem wódz, zamierzając bić się nazajutrz                   
z nieprzyjacielem, którego ma przed: sobą, nie pozbawi się samochcący takiego pułku, jakim był 1 ułanów, 
mogącego się tyle przyczynić do zdecydowania zwycięstwa. Jeżeli byśmy gwardie pobili, tedy wyprawa 
Chłapowskiego byłaby się stała zupełnie niepotrzebną, bo wtedy z całą armią bylibyśmy się na Litwę 
przenieśli. Jeżeli byśmy zaś pokonani zostali, wtedy wyprawa Chłapowskiego stawała się także zbyteczną202. 
 Rano polskie oddziały stojące między Nadborami a Jakacią (właściwie gen. Jankowski) były, co 
naturalne, w gotowości bojowej, czekały na konkretne rozporządzenia. Rozkaz o przygotowaniu do marszu 
był podpisany gen. Prądzyńskiego. Zdobyty pod Nadborami most był pod obstrzałem 16 rosyjskich dział. 

                                                                 
195 B. Czart., rkps 5586, k. 139; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 28; [S. Barzykowski], Historya, t. 3, s. 413-417. 
196 [L. Mierosławski], Powstanie narodu polskiego, t. 2, s. 292-293. 
197 A także, że adiutant Naczelnego Wodza Tomasz Potocki „mocno w twarz kulą raniony” - Kurier Polski, 1831, nr 512, z 18 V, s.663. 
198 Przed laty celnie scharakteryzował go Szymon Askenazy- Chłapowski „popularności nigdy nie szukał i popularnym też nie był. Robi 

na wszystkich wrażenie ten człowiek małomówny, odosobniający się chętnie, pański w obejściu, budził respekt i obawę” - A.Z., 
Wojna na Litwie, s. 35. 

199 Szymon Konarski (Dziennik, s. 16) o opisuje pola bitew 16 i 17 (a właściwie na „wczora i dziś zabite trupy”). 
200  Barzykowski (Historya, t. 3, s.417) podaje, iż początkowo na Litwę miał pójść por. „Krempowiecki, który pod pozorem, iż na zgubne 

imię do Litwy są posyłane, udać się tam nie chciał”. Chyba w tym przebrzmiewa echo walki emigracyjnej z Tadeuszem 
Krępowieckim, który powrócił w trakcie wyprawy na gwardie z korpusu Dwernickiego. Janusz Czetwertyński (1805- 1837) był 
jednym z najbardziej ofiarnych oficerów powstania.  

201  D. Chłapowski, Pamiętniki, cz.2: Wojna roku 1830–1831, s.54-55; [S. Barzykowski], Historya, t.3, s. 417; A. Z. [K. Chłapowski], 
Wojna na Litwie w roku 1831, Kraków 1913, s. 34-35. 

202  [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s. 557; W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska, s. 330 
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Przyczółek obsadzony został przez pluton piechoty i pluton jazdy 1 p. mazurów. W pogotowiu stała cała 
brygada płk. Muchowskiego, czyli 2, 12 ppl i strzelcy podlascy, tj. przeszło 3 500 bagnetów. Pozycja do 
obrony była znakomita, gdyż bagniste brzegi utrudniały przeprawę. Mosty istniały pod Kaczynkiem i pod 
Głębokiem, do 10 km od jego pozycji. Ppor. Osipowski przywiózł ustny rozkaz, aby na razie nie atakować. 
Jankowski zameldował także o wzmocnieniu sił gwardii przez pułki ciężkiej jazdy, czyli kirasjerów203.              
I zaczął czekać na rozkazy. Rano do uderzenia na gwardie pod Śniadowem miał przekonywać Skrzyneckiego 
gen. Roman Sołtyk204. 
 Nocą z 17 na 18 maja gen. Skrzynecki postanowił przesunąć 2 DP z Sokołowa, celem zdobycia 
Ostrołęki. Jak zauważył gen. Turno, była to dziwaczna decyzja, gdyż gen. Sackena w Ostrołęce można było 
zniszczyć po wygranej nad Rużem. Ale ostrożny Skrzynecki nakazał najpierw pułkowi piechoty, a potem 
całej dywizji piechoty marsz w kierunku Ostrołęki205. Niektórzy zarzucają, iż taki atak mogła podjąć 3 DP                 
z Kleczkowa, która miał bliżej, ale różnice w odległości dla pierwszej i dla drugiej grupy nie były 
zatrważające. Istotniejsze było osłabienie polskiego prawego skrzydła, swoistego łącznika z grupą 
Łubieńskiego. No i druga, nie mniej istotna sprawa. Skrzynecki nie zgodził się na nocny marsz 2 DP, 
obawiał się obrony miasta przez osaczanego z prawego i lewego brzegu Narwi gen. Sackena. Polskiemu 
wodzowi bardziej zależało, zgodnie ze „swoją filozofią wojny”, na wymanewrowaniu Sackena z miasta                 
i zdobyciu mostów. Marsz grupy płk. Franciszka Kossa, szefa sztabu 2 DP z pułkiem strzelców pieszych 
(przypuszczalnie 4) był niezbyt dobrym pomysłem. Oddział taki mógł być łatwo pobity przez siły rosyjskie      
z Ostrołęki, a gen. Dembiński przedzielony Narwią miał być „świadkiem klęski kolegi, nie mogąc mu dać 
żadnej pomocy”. Rano więc w kierunku Ostrołęki pomaszerowała cała 2 DP, przed którą udał się do 
Troszyna206 gen. Skrzynecki. Tu było słychać odgłos wystrzałów. Bowiem z drugie strony Narwi, od 
północy miasto było atakowane przez słabą grupę gen. Dembińskiego. Ten ostatni generał utrzymywał 
kontakt z polską kwaterą główną. Otrzymał stąd rozkaz, przywieziony przez adiutanta ppor. Józefa Saint-
Cyra, atakowania miasta, ale jednocześnie miał się nie „skompromitować”, gdyż oddział Sackena207 został 
jeszcze wzmocniony208. Właściwie dwa te rozkazy – wysłane przez Prądzyńskiego – się wykluczały. 
Pierwszy był logiczny co do celów całej operacji, drugi napisał by zdjąć z siebie wszelką odpowiedzialność. 
Dembiński do ataku przygotowywał się bardzo starannie. 
 Siły Sackena zagrożone atakiem Giełguda, a faktycznie słabymi siłami piechoty pod płk. Kossem, 
dosyć szczęśliwie wymknęły się polskiej obławie. Straty z obu stron nie były duże, choć zniszczeniu – już na 
zawsze - uległa budowana z trudem osada fabryczna zwana Nowym Miastem. Nim do Ostrołęki wkroczyły        
z lewobrzeża oddziały polskie, doszło do tragicznej pomyłki. Idący w awangardzie od Troszyna szwadron           
4 psk został ostrzelany przez żołnierzy Dembińskiego. Szczęśliwe sprawę rozwiązał będący w szpicy 
adiutant wodza por. Tytus Działyński209. Skrzynecki popełnił błąd, każąc całej dywizji maszerować na 
Ostrołękę, marsz choćby jednego pułku od Troszyna na Zaruzie i Miastkowo odcinałby drogę odwrotu, 
dawał szansę na zniszczenie Sackena. Ale doszło wówczas do dosyć spektakularnej akcji, opisywanej przez 

                                                                 
203  Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t.3, s. 38. 
204  [R. Sołtyk], La Pologne, précis historique, politique et militaire de sa révolution, précédé d’une esquisse de l’ histoire de la Pologne, 

depuis son origine jusqu’en 1830 par le comte …, t. 2, Paris 1833, s, 170. Choć Sołtyk nie budzi zaufania, za nim pisał o tym Smitt              
i kilku innych pamiętnikarzy.  

205  Rozciągnięcie 2 DP na dwie grupy bojowe, które łatwo oddzielnie mogły by być pobite, było błędem Skrzyneckiego. Jak pisze 
Spazier (Historia powstania narodu polskiego, t. 2, s. 300), rozkazu takiego właśnie nie chciał podpisać Prądzyński, stąd zredagował 
go Skrzynecki i poszedł spać. Budzić go nie miano przed 9 rano. 

206 U Barzykowskiego zawsze mylnie Troczyn. 
207 Realnie dysponował on z trzema pułkami piechoty z 2 dywizji gwardii, z dwoma pułkami ułanów, z dwoma pułkami Kozaków                   

i 18 działami, czyli około 4 200 ludźmi. 
208 [S. Barzykowski], Historya, t. 3, s. 418. 
209 [W. Zamoyski], Jenerał Zamoyski, t. 2, s. 199-200 – list Tytusa Działyńskiego do żony z 19 maja; [I. Kruszewski], Pamiętniki z roku 

1830–1831, s. 109 (sobie przypisał ten czyn).  
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wielu pamiętnikarzy. Chłopi polscy powiadomili wojskowych o pięciu berlinkach210 przewożących materiały 
z magazynów. Wysłany za uchodzącym Sackenem szwadron z 4 psk podporządkował sobie ppłk. Teodor 
Szydłowski211, który nadciągnął z plutonem krakusów jako eskorty Naczelnego Wodza. Jazda łatwo 
dogoniła berlinki pod Nowosiedlinami, gorzej było ze zmuszeniem załogi do poddania. Speszeni 
kawalerzyści początkowo z trudem radzili sobie z ostrzelanym żołnierzem, nadejście posiłków w postaci 
garstki piechoty doprowadziło do zdobycia berlinek i kapitulacji Rosjan. Do niewoli dostał się jeden oficer            
i 24 żołnierzy. Zdobyto tak potrzebny owies oraz różny inny sprzęt212. Ze strony polskiej wyróżnił się Tytus 
Działyński, kpt. Paweł Brzeski, por. Józef Siwczyński, starszy wachmistrz Panusiewicz, podoficer 
Kosielecki oraz żołnierze Zienkiewicz i Zieliński213. 
 Dembiński, z właściwą sobie skromnością, ogłosił się zdobywcą Ostrołęki i mógł tak się czuć. 
Jednak do zajęcia miasta, a raczej do pośpiesznego wycofania się sił gen. Sackena przyczynił się marsz –
niestety za wolny - 2DP. Choć – jak to nazwał Prądzyński –  „pukanina” Dembińskiego kierowała oczy 
Rosjan w tym kierunku i zajęła na chwilę uwagę Rosjan. Na odwrót zdecydowali się po nadejściu kolumny 
płk Kossa. Na prawym brzegu Narwi pozostała część sił, m. in szwadron 3 p. uł., 4 batalion 4 ppl pod 
ogólnym dowództwem płk. Karola Pawłowskiego podszedł fatalnymi piaszczystymi dróżkami na odległość 
8-10 km od Nowogrodu. 2 DP doszła do Miastkowa. Obie grupy musiały reperować mostki. W zdobytej 
Ostrołęce Skrzynecki przyjrzał się nieukończonym rosyjskim szańcom, porozmawiał z Dembińskim i cofnął 
się do kwatery w Troszynie. Był - jak pisał kwatermistrz generalny -bardzo szczęśliwy. Tego dnia 
zrealizował część celów operacji. Na Litwę poszedł gen. Chłapowski i zdobyto mosty w Ostrołęce214.  
Przez cały dzień na głównym odcinku frontu, między brodami Kleczkowo a Nadborami, panował względny 
spokój. Nocą bród w Kleczkowie atakowany był przez pułk jegrów z 4 działami. Bronił przeprawy 
znakomity 8 ppl, pod równie znakomitym płk. Jakubem Antonini. Wsparty został on przez 4 ppl, a całość 
komendy objął gen. Bogusławski. Bez trudu odparto natarcia Rosjan215. Zaś pod Nadborami Rosjanie widząc 
Jankowskiego objeżdżającego pozycje ostrzelali go z dział. Więcej było w tym hałasu niż skutku.                   
Z Głęboczy Wielkiej jazda polska wyparła Rosjan. Generalnie panował spokój. Wojsko pragnęło boju 
mówiąc: „przecież tak sucho tu gwardii nie wypuścimy”216. Jednak po wyjeździe Skrzyneckiego do 
Troszyna i Ostrołęki nikt nie dowodził stacjonującymi siłami, a może precyzyjniej, każdy komenderował na 
swoim odcinku.  
 Gwardia rosyjska i jej generalicja zrozumiała powagę sytuacji. 18 maja nie mogła jeszcze się 
wycofać, ale nie była już skora do przyjęcia bitwy. Mając dzień spokoju mógł w. ks. Michał wycofywać 
tabor, by zyskać szybkość ruchów. Kwatera główna cofnęła się do Troszyna217. Wojsko polskie nadal było 
przekonane, iż 19 maja gwardia zostanie zaatakowana. W Warszawie jej gubernator gen. Jan Krukowiecki 
był pewny, że tego dnia dojdzie do bitwy218.  

                                                                 
210 Statek rzeczny, w XIX wieku bardzo popularny na Wiśle i Narwi. Jest w carskim herbie Łomży. 
211 Energiczny, wesoły oficer, komponował piosenki, mazurki, które śpiewał z żołnierzami. 
212 Tego dnia zdobyto część uchodzących bagaży gwardii, z różnymi srebrami, win, „wygódek różnych”, poczwórna karetę                         

gen. Bistroma. O tej zdobyciu tej ostatniej donosił gen. Skarżyński z Pisk o 6 rano 20 maja – Ossolineym, mikrofilm, k. 357; regestr                  
[I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 4, s. 369. 

213 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 180; [I. Kruszewski Skarbek], Pamiętniki z roku 1830–1831, s. 109 (sobie przypisał 
ten czyn, dodając że niesprawiedliwie przypisano adiutantowi Skrzyneckiego); [W. Zamoyski], Jenerał Zamoyski, t. 2, s. 199-200. – 
List Tytusa Działyńskiego do żony („była to istna bitwa morska”); [H. Dembiński], Jenerała ... pamiętnik, t. 2, s. 194; [I. Prądzyński], 
Pamiętniki, t. 2, s.558, 564 (sobie przypisuje inicjatywę, ale dodaje że nie udało się zdobyć, przez jazdę, która je zatrzymała dopiero 
nadejście piechoty pozwoliło je zdobyć); I. Radziejowski, Pamiętniki powstańca 1831, Warszawa 1973, s. 92. 

214 [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s.561. 
215 W raporcie w. ks. Michała mowa jest, jakoby to Polacy atakowali w sile 7 tys. ludzi i zostali odparci – Ostrołęka 1831, s. 384.  
216 [F. S. Gawroński], Pamiętnik r. 1830/31, s. 158.  
217 Skrzyneckiego gościł Puchała, właściciel dworku. Narzekano, że kwatera była za daleko za polską linią, ale do Kleczkowa – miejsce 

starcia 18 maja stąd było 10 km.  
218 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.51. 
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 Gen. Jankowski meldował do Sztabu Głównego z Nadborów o minionym dniu, który był „zupełnie 
spokojny”. Doszło do drobnych starć patroli koło miejscowości Głębokie. Dalej donosił, iż oddziały                   
gen. Łubieńskiego zajmują Ostrów i Jędrzejów, zdobyły też Nur, gdzie most jest zepsuty. Od emisariuszy 
doszły wieści, iż główna armia rosyjska się nie ruszyła219. To był pośredni meldunek o zajęciu Nura.                   
W Troszynie nadto Skrzynecki odebrał wreszcie informacje od gen. Umińskiego220, nadal nie miał 
oficjalnych i pewnych raportów od Łubieńskiego221. Skrzynecki o godz. 6 wieczorem 18 maja, będąc jeszcze 
w Ostrołęce, nie miał wieści od Łubieńskiego222. Pół godziny później Prądzyński wysłał list:  
 Brak przez dwa dni wiadomości od Generała, których i dotąd nie mamy, przymusił Wodza 
Naczelnego do zawieszenia ataku na gwardie i Łomżę, i tymczasem w dniu dzisiejszym atakowaliśmy 
Ostrołękę po obu stronach Narwi. Nieprzyjaciel ustąpił, i mamy już dwa mosty w Ostrołęce, co nam daje 
możność większej śmiałości w działaniach. Wszystko jest udysponowane do ataku na gwardie i Łomżę w dniu 
jutrzejszym rano. Ostatnie postanowienie w tej mierze zależeć będzie od wiadomości, jakie [Wódz Naczelny 
– N.K.] jeszcze dzisiaj i w nocy odbierze zwłaszcza od Generała, którego przeznaczenie w tem się tylko 
modyfikuje, że, gdybyś został naciśniony przemagającymi siłami Dybicza, masz ustępować nie już do 
Serocka, ale ku nam i ku Ostrołęce. […] Wódz Naczelny oczekuje z jak największą niecierpliwością 
wiadomości od Generała, który raczysz obmyśleć sposób korespondowania z główną kwaterą. 
W tym tylko przypadku, gdyby ten list zastał Generała już pod Brokiem, a siły Dybicza były przed nim, 
odwrót jego musiałby iść na Serock. 
Gdybyś JW. Generał cofał się ku nam, tedy masz wysłać dwa oddziały jazdy do Serocka, jeden na Brok, drugi 
na Długiesiodło, które wszystkich maruderów i bagaże mają zawrócić do Serocka. 
Gdybyś się Generał ku nam cofał, masz wysłać natychmiast rozkaz komendantowi Serocka, ażeby zwinął 
most na Bugu, idący od kępy do prawego brzegu tej rzeki223. 
 Teraz już jednak nic nie powinno wstrzymać operacji, most na Narwi wszak został zdobyty. 
Wieczorem, już z Troszyna informowano gen. Jankowskiego i Łubieńskiego o zdobyciu Ostrołęki i cofaniu 
się Sackena na Łomżę224. Nocą z 18/19 maja Kwatera Główna była w Troszynie, 2 DP koło i w Rydzewie,                   
1 DP i Jankowski w Nadborach, Skarżyński pod Piskami, 4 DP (Małachowski) w Troszynie, 4 i 8 ppl pod 
Kleczkowem, nadto na prawym brzegu stały koło Ostrołęki siły dawnej grupy gen. Dembińskiego225. 
 Zbliżał się czas wydania dyspozycji do boju. Skrzynecki jednak dyskutował z Prądzyńskim. Ten 
ostatni napisał na wojnie „czcza gadanina zabijała czas i najkosztowniejsze chwile ginęły nieodzownie”226. 
Skrzynecki kilka razy zgadzał się na wydanie dyrektyw do bitwy, potem cofał je227. Ostatecznie Prądzyński 
przygotował dyspozycje na dzień 19 maja: 
 Nieprzyjaciela główne siły znajdują się około Śniadowa, zajmuje mocno Jakać i stoi pod 
Kleczkowem. Gen. Giełgud, wzmocniony gen. Dembińskim rozpoczyna ruch o godzinie dziewiątej, 
przeprawia się przez Ruż, spędza Sackena, zajmuje Miastków. Stąd wysyła oddziały ku Łomży i Nowogrodu, 

                                                                 
219 Ossolineum, mikrofilm, k. 170 - meldunek gen. Jankowskiego w „Nadborach 18 maja”. 
220 Raport z godz. 9 wieczór z 16 maja, iż Dybicz stoi w tym samym miejscu – Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 25; oraz 

mniej prawdopodobnie ze z 17 maj z datowane w Brzezinach – Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.29-31. 
221 Barzykowski (Historya,t. 3, s. 419) pisał, iż Skrzynecki w Troszynie dostał meldunek od Łubieńskiego. To samo twierdził Prądzyński 

(Pamiętniki, . t. 3, s. 567). Mogły to być jedynie informacje od gen. Jankowskiego. Meldunek o zajęciu Nura od Łubieńskiego dojdzie 
19 maja- Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 48 (między godziną 14 a 16!). Tę datę podaje też Sołtyk - [R. Sołtyk], La 
Pologne, précis historique, t. 2, s.174; [W.Zamoyski], Jenerał Zamoyski, t.2, s. 203.  

222 B. Czart., rkps 5656, k. 393; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 24. 
223 [W. Zamoyski], Jenerał Zamoyski, t. 2, s. 201, p.1.  
224 B. Kórnicka, rkps 1548, k. 224; B. Czart., rkps 3513, k. 263; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 36. 
225 [W. Zamoyski], Jenerał Zamoyski, t. 2, s. 201, p.1. 
226 [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s.567. W liście do ks. Czartoryskiego z tego dnia Skrzynecki skarżył się na brak czasu na czytanie                 

i pisanie – B. Czart., rkps 5656, k. 393; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.25 w P.S listu. 
227 Mierosławski zauważył (Powstanie narodu polskiego, t. 2, s. 298 ) - ”Natrętność Prądzyńskiego zbył […] żakowskimi wykrętami”. 
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z główną zaś silą we dwóch kolumnach udaje się przez Tarnów, Uszniki ku Śniadowu228 i atakuje 
nieprzyjaciela, gdzie go napotka. 
 Skoro kolumny generała Giełguda zaczną mijać Tarnów, korpus rezerwowy przejdzie Ruż pod 
Kleczkowem i uda się przez Kamionkę229 ku Śniadowu, równając się na wysokość kolumn generała 
Giełguda, któren pociągnie w lewo230.  
 Gen. Jankowski, skoro spostrzeże kolumny rezerwy, debuszujące z Kleczkowa, rozpocznie 
przeprawę i atak na Jakać, a skoro atak naszego lewego skrzydła postępować będzie ku Śniadowu, gen. 
Jankowski brać się będzie w prawo. Jeżeli spostrzeże, że odwrót nieprzyjacielski traktem się tykocińskim 
rozpoczyna, starać się będzie uprzedzać na tym trakcie kolumny nieprzyjacielskie. Lecz jeżeliby nieprzyjaciel 
do Łomży się cofał, tedy gen. Jankowski prosto za nim natarczywie uderzać będzie. Na trakt tykociński 
wysłałby tylko mocny oddział, a w takim przypadku rezerwa, a jeszcze bardziej gen. Giełgud, mijając 
Śniadowo, starać się będą uprzedzić nieprzyjaciela na trakcie łomżyńskim i pod Łomżą231. 
 Plan ten, jak  pisze Tokarz, był gorszy od poprzednich. Przesuwał ciężar uderzenia na polskie lewe 
skrzydło, dowodzone przez gen. Giełguda232, tworzono trzy kolumny uderzeniowe, a przecież z koordynacją 
ruchów w polskim sztabie nie było najlepiej233. Skrzynecki234 początkowo podpisał owo rozporządzenie, 
jednak po chwili uznał, ze nie ma w tym nic pilnego235 i nie uczynił nic. Adiutant Naczelnego Wodza, 
sumienny i prawy Kruszewski, tak po latach opisał te scenę: 
 Zaniosłem je [rozporządzenie na dzień 19 maja – N.K.] do drugiego pokoju, generał Skrzynecki 
siedział przy dużym stole, na którym kilka dzienników leżało, w ręku trzymał „Journal des Débats” 236, który, 
jak na nieszczęście, dopiero co przyniesiono. "Panie generale, przynoszę rozkazy do podpisu". "Połóż je na 
stole". Położyłem i wyszedłem udałem się na dziedziniec, - obstalowałem trzech pewnych i śmiałych oficerów 
do rozwiezienia tych rozkazów. Po upłynieniu pół godziny idę po nie do naczelnego wodza. "Panie generale, 
przychodzę po rozkazy". "Przyjdź majorze później", odpowiedział mi z niecierpliwością. Oddalam się 
zdumiony i powtarzam generałowi Prądzyńskiemu. Tę razą czekaliśmy z godzinę, - idę po trzeci raz: "Panie 
generale, oficerowie gotowi czekają na koniach do rozwiezienia rozkazów". "Powiedziałem raz, żebyś major 
przyszedł później" z zupełnym gniewem mi odrzekł: Oburzony i w głębokim smutku idę do Prądzyńskiego, 
powtarzam mu, com usłyszał, - wieczór się zbliżał. Gen. Prądzyński poszedł sam do Naczelnego Wodza. Co 
się tam działo, nie wiem; Prądzyński podobno rzucał się na kolana i błagał; słyszałem tylko podniesione 
głosy, a może po kwadransie żywej kłótni wyszedł Prądzyński zaczerwieniony i w takim zmartwieniu, żem się 
od niego słowa dopytać nie mógł, w końcu kazał mi odesłać na spoczynek czekających oficerów. Ciężko 
zawiódł ojczyznę gen. Skrzynecki w tej nieszczęsnej chwili, zadał cios śmiertelny powstaniu narodu z r. 1830. 
Niech go Bóg i historia sądzi, ja daję go poznać, jak mi sumienie dyktuje. Dziś po 29 latach emigracji                   
i namysłu serce moje równie boleje, jak wówczas w Troszynie, a przekonanie moje j e s t  j e s z c z e             
m o c n i e j s z e [podkreślenie I. K. –N.K.], że przed nami leżało zwycięstwo, którego skutki mogły nas do-
prowadzić do niepodległości237. 
 

                                                                 
228 Poprawnie Tarnowo, Uśniki na Śniadowo. 
229 Kamionowo. 
230 Prądzyński zaznacza, iż to była dopisane przez gen. Skrzyneckiego. 
231 Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dalej BU KUL), rkps 61, k. 427, 429 (tu dopiski); B. Kórnicka, 

rkps 1548, k. 227; [Ignacy Prądzyński], Pamiętniki, t.2, s. 569; t. 4, s.219; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.43-44. 
232 Grupę tę obchodzącą, podobnie jak pod Iganiami chciał, jak sam pisał, objąć gen. Prądzyński. 
233 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska, s. 331. 
234 Prądzyński pisze, iż obudził śpiącego już Wodza Naczelnego. 
235 Wg Prądzyńskiego Skrzynecki powiedział, jeśli gwardie mają ochotę się bić „to nam jutro i pojutrze dotrzymają placu. Jeżeli zaś się 

bić nie chcą, tędy chociaż byśmy i natychmiast na nie następowali zaraz się usuną” – [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 2, s. 570.  
236 Niezwykle popularna gazeta francuska – „Journal des débats politiques et littéraires". Skrzynecki słynął z tego, iż był namiętnym 

czytelnikiem francuskiej prasy. 
237 [I. Kruszewski], Pamiętniki, s,112. 
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 Barzykowski zaś za opowiadaniem Prądzyńskiego ujął to jeszcze ostrzej: 
 Dywizje Rybińskiego i Małachowskiego pod rozkazami samego wodza były przeznaczone z czoła 
uderzyć; pierwsza przez Jakość [Jakać – N.K] druga od Kluczkowa [Kleczkowa – N.K.]. Giełgud na 
pierwszej wysokości miał opuścić trakt bity łomżyński, wsiąść się wprawo i wprost pośpieszać ku 
Śniadowowi, aby, gdy wódz z czoła będzie atakował, on nagle z tyłu uderzył i bitwę rozstrzygnął. 
 Prądzyński wiele wagi przywiązywał do ruchu, który Giełgud miał wykonać a lękając sie, aby znów 
przez jego opóźnienie lub brak energii sparaliżowany czynność ta nie została, chciał sam udać się do tego 
korpusu i dowództwo nad nim objąć. 
 Jak tylko rozkazy były gotowe, udał się Prądzyński do wodza dla ich podpisu. Skrzynecki rzucił na 
nie okiem i rzekł: „nie ma nic pilnego, do jutra odłożyć można.“ Ponieważ czas był tu wszystkim, Prądzyński 
więc wskazał, że jeżeli gwardie nie uszły, to tyli nadzwyczajnym przeszkodom przypisać to należy, że do jutra 

przeszkody te będę. usunięte i gwardie ujdą, z pewnością. „Jeżeli mamy je atakować, dodał, trzeba to zaraz    

i natychmiast uczynić. „Daj mi pokój”, zawołał z gniewem Skrzynecki, „daj mi spać”. Prądzyński nie 
zrażony jeszcze raz powtórzył, że gwardie musza i powinny być pobite. Długie groble pod Łomża, lub pod 

Gacia, jakie maja do przebycia, zapewniają ich dopędzenie, przyparcie i zniesienie. Trzeba tylko 

natychmiast działać i to działać z całą energią. Zakończył zaś zaklinaniem wodza, aby nie wypuszcza! 
sposobności, w której los ojczyzny leży. Skrzynecki na to sucho odpowiedział: „Wojsko będzie jutro 
wypoczywać, tylko Giełgudowi ma być rozkaz dany, aby do Łomży ciągnął.” 
Na te słowa Prądzyński osłupiał i dopiero po kilku minutach zdołał się odezwać: „Jenerale, wodzu, co 
chcesz czynić, zwycięstwo dobrowolnie wypuszczasz i Giełguda na zgubę posyłasz”. „Ja nie mogę gwardii 
atakować - zawołał Skrzynecki - dopóki panem Łomży nie będę, bo inaczej Sacken znów do Ostrołęki 
powróci i w tyłach naszych stanie”. „Sacken - odrzekł Prądzyński - tam udać sie powinien, gdzie huk dział 
wzywać go będzie, lecz jeżeli popełni to głupstwo, że do Ostrołęki wróci, tym lepiej, bo gwardiom pomocy 
nie da, lecz tego z pewnością nie zrobi, bo by zginął“. 
 Spór coraz żywszy się stawał i na koniec Skrzynecki tonem rozkazującym zawołał: „Ja jestem 
wodzem, na mnie cała odpowiedzialność spoczywa, przeto wszystko podług mej woli dziać się mu i powinno. 
Do pana jenerała zaś, jako kwatermistrza armii należy podług mojej decyzji rozkazy ułożyć i do dowódców 
je przesłać”.  
 To ten i sposób wyrażenia się, do czego Prądzyński nie był przyzwyczajony, żywo go dotknęły.                   
Z uniesieniem równym zawołał „ja jestem kwatermistrzem armii i na mnie pewna odpowiedzialność także 
spoczywa, przeto służy mi prawo odmówić wydawania rozkazów, w których zgubę widzę. Mam też sobie za 
powinność oświadczyć wodzowi, że podobnych rozkazów nie wydam i niech kto inny je pisze”. To 
powiedziawszy rzucił pióro i trzasnąwszy drzwiami wyszedł238. 
 Jednak tego dnia wieczorem wyszły rozkazy z kwatery głównej. Początek ruchu ustalono na 
następny dzień nie na godz. 9, ale siódmą rano. Owa godz. 9 w Pamiętniku Prądzyńskiego została wybrana 
chyba specjalnie i wstawiona później, bowiem o tym czasie gwardia zaczęła odwrót. Gen. Giełguda pismem 
podpisanym przez Prądzyńskiego z Kwatery Głównej o „godz. 10 ½ wieczorem” poinformowano, aby                   
o siódmej rano był w zupełnej gotowości do marszu239. Pół godziny później do Dembińskiego poszedł 

                                                                 
238 [S. Barzykowski], Historya, t. 3, s. 420-421. 
239 B. Czart., rkps 5586, k. 147; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t.3, s. 35. 
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rozkaz wyznaczenia dowódcy do oddziału na prawym brzegu Narwi240, a jemu zaś w gotowości bojowej też 
o 7 rano i udania się za dywizją gen. Giełguda241. 
 O ile można usprawiedliwiać wahania Skrzyneckiego, a może lepiej zrozumieć niż 
usprawiedliwiać decyzje Naczelnego Wodza z 17/ 18 maja o nieatakowaniu gwardii, to jego stanowisko             
z 18/19 maja było wprost zbrodnią. Gwardia (gdyby została pobita) miała dwie drogi odwrotu na Łomżę 
albo na Gać. Gdyby zaś dotrzymała pola – w co należy powątpiewać – nie byłaby zdolna do rozbicia sił 
polskich. Uderzenie z samego rana 19 maja dałoby lepszy efekt (choć oddziały polskie na centralnym 
odcinku były słabsze), gdyż po zdobyciu Ostrołęki i ruchach Giełguda w. ks. Michał zdecydował się na 
odwrót. 18 maja po koncentracji pod Śniadowem gwardia pragnęła bitwy, ale z upływem popołudnia                   
i wieczoru coraz bardziej myślano o ewakuacji taborów i wycofaniu się. Żołnierz polski rwał się do boju, był 
pewny swej siły i przewagi. 
 18 maja wieczorem, w decydującym momencie Naczelny Wódz gen. Jan Skrzynecki miał prawie 
wszystkie atuty w ręku. Wolał jednak pójść spać. 
 Armia czekała na rozkazy do boju, „cały wieczór na biwakach pocieszali się wszyscy nadzieją, że 
nazajutrz będzie walna bitwa w korzystnych dla nas warunkach”. Rano w Troszynie nic się nie działo. 
Zamoyskiego uderzyła przede wszystkim cisza, wydawało mu się po prostu – że nie mając z powodu ran 
żadnej komendy po prostu zapomniany zaspał. Okazało się, że wszystko stało w miejscu242. Wg Patelskiego 
„ tam w chwili, gdy wszystko nakazywało pośpiech i zaczepne działanie, przez dwa dni następne,                   
tj. 18 i 19 maja, piekliśmy spokojnie ziemniaki i odmawialiśmy pacierze za powodzenie przeprawy 
Chłapowskiego i natchnięcie Skrzyneckiego duchem energiczniejszego działania”243. Inny dodawał „zeszedł, 
niestety na niczym cały dzień 19 maja, dzień wiecznie a żałośnie pamiętny, kiedy straciliśmy porę 
najpomyślniejszą do zaatakowania gwardii, jedyną chwile, w której według wszelkiego podobieństwa, 
mogliśmy im zadać cios stanowczy”244. Znów gen. Maciej Rybiński, dowodzący 1 DP i czekający na 
rozkazy, opisał to w 1834 roku następująco: 
 19 maja jenerał Rybiński w rozmowie z jenerałem Skrzyneckim zapytał się dlaczego zatrzymuje się 
i zatrzymał się pod Nadborami? Na to odpowiedział: „Widzisz, Giełgud nie pobił Sackena pod Ostrołęką,               
a ten mógłby nas uderzyć w każdej chwili”, na co Rybiński: „Ja sądzę, że Sacken jest nader szczęśliwy, że 
tak udało mu się wymknąć, i że on nie myśli, ani nie myślał nigdy nas zatrważać. A na koniec należy coś                   
i fortunie zostawić”. Jenerał Skrzynecki przerwał: „Oto widzisz przejście grobli przez rzeczkę, z takimi 
brzegami bagnistymi kosztowałoby najmniej 6 tysięcy ludzi”. Rybiński na to: „Lecz jenerale z mej dywizji już 
trzy bataliony znajdowały się po drugiej stronie”. I na uwagę, że należałoby przypuścić uderzenie wspólne 
od Kleczkowa rzekł, ażeby skończyć rozmowę: „Ja nie jestem przedsiębiorczym”245 . 
 Sytuację tę przeżywał niezwykle mocno Prądzyński, na twarzy jego malował się smutek czy wręcz 
rozpacz. Płk Zamoyskiemu napisał kartkę zaczynającą się od słów „Powstaję przed Bogiem i przed ludźmi 
przeciwko temu, co się dzisiaj tu dzieje”. Opowiedział mu następnie o swoich „bojach” ze Skrzyneckim, 
celem wydania dyspozycji do bitwy. Oczywiście adresem tej skargi nie był Zamoyski lecz Czartoryski. 
Prezesa Rządu Narodowego poinformował właśnie Zamoyski o sytuacji246.  

                                                                 
240 Dembiński na prawym brzegu Narwi komendę powierzył płk. Sierakowskiemu. Miał on pod swoimi rozkazami 1 batalion z 18 ppl,                

4 batalion 3 psp, dywizjon nieszczególnej jazdy płockiej, i dwa działa – ok. 1 800 ludzi; 4 batalion 4 ppl zdrożony marszami 
pozostawiono w Ostrołęce na straży szańców, mostów i zakładanych tamże magazynów. Działa mniejszego wagomiaru, które 
wywołały tyle uśmiechów u kawalerzystów 3 p. uł. zostały z powodu braku amunicji dla nich odesłane do twierdz modlińskiej, do 
której zresztą organicznie należały. 

241 B. Czart., rkps 5586, k. 151; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 36.  
242 [W. Zamoyski], Jenerał Zamoyski, t.2, s. 202. 
243 [J. Patelski], Wspomnienia wojskowe, s.147; Ostrołęka 1831, s. 200 
244 [W. Zamoyski], Jenerał Zamoyski, t.2, s. 205.  
245 Ossolineum, rkps 3518/I. k. 142; Ostrołęka 1831, s. 262; [M. Rybiński], Wyprawa przeciw gwardiom, s.15. Prawie że to samo -                     

L. Nabielak, Ludwik Kicki, s.39. 
246 [W. Zamoyski], Jenerał Zamoyski, t. 2, s. 202-205.  
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 Częściowo zagubiony gen. Skrzynecki wydał następujący rozkaz-instrukcję gen. Giełgudowi: 
 Przesyłam Panu Generałowi w załączeniu instrukcję na dzień dzisiejszy [19 maja – N.K.] do której 
ducha masz się ściśle stosować. Nie rozumiem, dlaczego nie uskuteczniłeś danego przeze mnie polecenia, 
aby swoją przednią strażą wczoraj jeszcze zająć Miastków i obozować z całym korpusem nad lewym 
brzegiem Ruża. Zdaje mi się, że przez to byłbyś Generał uniknął ataku, który pewnie czeka dywizję Generała 
na samym wstępie dnia dzisiejszego. 
 Gen. Dembiński wzmacnia korpus Generała, szczególniej co do jazdy, i będzie mieć dowództwo 
całej jazdy. 
 Pan Generał masz posłać gen. Dembińskiego z sześcioma batalionami i sześcioma działami 
pozycyjnymi i czteroma lekkimi, z jednym pułkiem jazdy starej i jazdą Płocką do Łomży dla atakowania tego 
miasta. Pułkownik Koss247 ma piechotą w tej w tej wyprawie. 
 Z reszty swojego korpusu Pan Generał masz się posunąć po szosie na stanowisko pod Chojny, gdzie 
uważać będziesz nieprzyjaciela, naprzeciwko Kleczkowa będącego, a w całej sile w Śniadowie zostającego. 
Oświecać się masz Generał od Nowogrodu. 
 Może być, że nieprzyjaciel w ciągu ataku na Łomżę wyśle jaki mocny oddział; dlatego masz Pan 
Generał kawalerią uważać z pozycji swojej pod Chojnami tak od strony Kleczkowa, jako też od Śniadowa, 
ażeby zawczasu przestrzec gen. Dembińskiego. 
 Pod Łomżą mają być fortyfikacje, o których jednak dobrej nie ma wiadomości. Na koniec przy 
wysłaniu gen. Dembińskiego należy się dobrze zapewnić od mieszkańców o sile nieprzyjaciela tak pod 
Kleczkowem, jako i w Łomży. 
 Zresztą wykonanie niniejszego rozkazu zostawiam roztropności Pana Generała i informacjom, 
jakie na miejscu poweźniesz. 
 Przybywszy gen. Dembiński do Łomży, zrzuci natychmiast mosty na Narwi, ale tak, ażeby ich 
nieprzyjaciel w 24 godzin nie mógł zreparować. Pułkownik Kiekiernicki248 ma się znajdować przy tej 
wyprawie, do której mają być użyte pułki 4 strzelców pieszych i 7 liniowy. 
W tym samym momencie ma wyjść pułkownik Sierakowski i opanować Nowogród249. 
 Tak realizowany plan niósł pewne niebezpieczeństwo. Wystawiał manewrującą i oderwaną dywizję 
gen. Giełguda na uderzenie gwardii. Ale ta już nie myślała o krokach zaczepnych, tylko o ratowaniu własnej 
skóry. Dwa podarowane jej przez Skrzyneckiego dni starczyły na przygotowanie się do odwrotu. 
 Płk Koss meldował o godz. 1 po północy już 19 maja o zniszczeniu mostów w miejscowości 
Zaruzie na rzece Ruż, nieprzyjaciel nadal był w Miastkowie250.  
 Giełgud rozpoczął marsz w kierunku Łomży, w swoisty sposób był zachęcany do jej zdobycia, 
mianowicie informacją o silnych umocnieniach miasta. Barzykowski pisał: 
 Ponieważ Prądzyński odmówił wydania rozkazów, więc wódz sam to uczynić musiał. Giełgudowi 
polecił ścigać Sackena, atakować Łomżę i miasto to opanować. Lecz zaledwie ten rozkaz posłano już 
adiutant z drugim śpieszy. Ponieważ znaczne siły nieprzyjacielskie w Kluczkowie [Kleczkowo – N.K.] maja 
się znajdować, przeto Giełgud o swój prawy bok dbać powinien. Niedługo potem daję mu jeszcze i trzeci                   

                                                                 
247 Płk Franciszek Koss (1792-1841), oficer armii Księstwa Warszawskiego, odbył kampanie 1809 i 1812 i 1813 roku. W Królestwie 

Polskim oficer Kwatermistrzostwa Generalnego. Znakomity oficer w kampanii 1831 roku. W wyprawie na gwardie szef sztabu 2 DP. 
Po okresie internowania Prusach wrócił do kraju. Za kontakty z emigrantami pod nadzorem policji.. W ostatnich latach pozbawiony 
środków pozostawał pod opieką kapucynów warszawskich.  

248 Piotr Kiekiernicki (1789-1832), w armii od 1809 roku, odbył kampanie 1809, 1812-1814 roku. W Królestwie Polskim                         
w Wolnomularstwie Narodowym, członek Sprzysiężenia Wysockiego, uczestnik Nocy Listopadowej. Wyróżniający się odwaga                         
i brawurą oficer w wojnie 1831 roku. W Wyprawie na gwardie ddca 2 psp i 2 BP 2 DP. Na Litwie rozbity pod Kownem, ścigany przez 
kozaków oddał swego konia Emilii Plater. W niewoli popełnił samobójstwo – por. także T. Strzeżek, Piotr Kiekiernicki –the Polish 
„Kamikaze” of the November Uprising 1830-1831), Echa Przeszłości, t.11: 2011, s. 71-84.  

249 BU KUL, rkps 61, k.431; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 44-45 [I. Prądzyński],Pamiętniki, t. 4 , s. 219-220. 
250 Ossolineum, mikrofilm, k. 804 ? ; także regest –[I. Prądzyński], Pamiętnik, t. 4, s.367. 
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a Giełgud i tak z natury sam bez decyzji i energii wielością i odmiennością rozkazów, w niepewność                   
i wahanie wprowadzony, Sackena szczęśliwie wypuści251. 
 Takie naświetlenie marszów Giełguda ukazano w Pamiętniku historycznym i wojskowym Prądzyńskiego252, 
stąd przeniknęło do opracowań253. W świetle instrukcji do Giełguda wydaje się wiele z tego swoistą 
„poetyką”, choć nie ulega wątpliwości, iż Giełgud działał nadzwyczaj ostrożnie. Idąc w kierunku Łomży 
zajął opuszczone Miastkowo, doszedł do miejscowości Chojny. Stąd skierował podjazd w kierunku wsi 
Szczepankowo, by sprawdzić, co dzieje się na jego prawym skrzydle. Rekonesansem złożonym z 4 psk                   
i plutonu jazdy kaliskiej dowodził płk Franciszek Katerla, jeden z najlepszych dowódców polskiej jazdy                   
w 1831 roku. Naprzeciw Polakom wyruszył, także jako rekonesans, oddział dragonów rosyjskiej gwardii. Do 
spotkania i starcia doszło około Szczepankowa. W swoim raporcie Katerla pisał , iż będąc wysłany : 
 „nie doszedłszy do tej wsi, spotkałem oddział dragonów gwardii, powracających z posterunku                   
z nad rzeki Ruż. Rozkazałem plutonowi strzelców i plutonowi jazdy kaliskiej przeciąć drogę nieprzyjacielowi, 
udającemu się ku Śniadowowi, sam zaś z dywizjonem I, dowodzonym przez majora Borodzicza, uderzyłem na 
wspomniany oddział, rozbiwszy takowy, ścigałem przeszło 2 wiorsty. Wzięte zostało w niewolę 2 oficerów254, 
3 podoficerów i 52 dragonów z całym uzbrojeniem i końmi. Przy spotkaniu odznaczył się komendant 
szwadronu 1 kpt. Polczycki i kapitan Hube, ppor. Witkowski, Domański, por. Gołembowski, wachmistrz 
starszy Szwaycer, podoficerowie: Darewski, Płoszczyński, Gryżewski i Olszewski, kadet Luis, żołnierze: 

Sodo, Banasiak, Staniszewski i Golczewski”255. 

 Prądzyński dodaje, iż Rosjanie, chcąc przykryć swoją porażkę, zameldowali o masie wojska –                 
co de facto było logiczne przy ciszy na głównym froncie - zbliżającym się z tej strony256. Rosjanie wysłali                 
w tym kierunku aż osiem szwadronów jazdy, co w znanym raporcie w. ks. Michała zostało przedstawione 
jako „ rokoszanie obrotem za strony Szczepankowa okazali zamiar obejścia prawego skrzydła tylnej straży; 
lecz posunięte w tę stronę pułki konny i kirasjerski gwardii wraz z baterijną baterią i jeden batalion pułku 
strzelców gwardii zmusiły ich do zaniechania powziętego zamysłu i do nagłego odwrotu na Miastków”257. 
Wzmocnienie rosyjskich sił pod Szczepankowem ostudziło i tak powolny marsz Giełguda. Zrezygnował ze 
szturmu Łomży i zaczął cofać się w kierunku Miastkowa ze wsi Chojny Małe za rzekę Ruż do Rydzewa, 
mocnymi posterunkami obsadzając Miastkowo i Zaruzie. O godz. 6 wieczór wysłał meldunek o tym do 
sztabu258. W tym czasie przybył do Rydzewa wysłany tam – jako dowódca straży przedniej i całej jazdy - 
gen. Dembiński. Rano 19 maja porządkował sprawy w Ostrołęce. W kierunku Łomży ruszył on po południu 
z 4 batalionem piechoty259, szwadronem jazdy 3 p. uł. kpt. Alojzego Janowicza260 i dwoma działami 12- 
funtowymi. Dembiński zamierzał przenocować w Miastkowie i dalej iść w kierunku Łomży. Jakie było jego 
zdziwienie, gdy w drodze spotkał idącą naprzeciw siebie 2 DP, wracającą spod Łomży. Porywczy Dembiński 
z zaskoczeniem dowiedział się, iż dywizja cofnęła się po naradzie wyższych oficerów, którzy uznali 
niepodobieństwo szturmu Łomży. Dembiński zaproponował nocny atak na miasto261, co w końcu udało się 

                                                                 
251 [S. Barzykowski], Historya, t.2, s. 422. 
252 I. Prądzyński, Pamiętni historyczny i wojskowy, s. 140. 
253 M. in. M. Leszczyński, Ostrołęka, s.129. 
254 Wg Prądzyńskiego (Pamiętniki, t. 2, s. 576) byli to kpt Kuckum i por. Szymszuka.  
255 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 180. 
256 [I. Prądzyński], Pamiętniki, t.2, s. 576. U M. Leszczyńskiego (Ostrołęka 1831, s. 133) błędnie to starcie przedstawiono na noc z 19/20 

maja 
257 Ostrołęka 1831, s.385; także F. Smitt, Geschichte des Polnischen Aufstandes, Th.2, s. 217 
258 Regestr meldunku – [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 4, s. 367. 
259 Dembiński po latach pisał iż był to 4 batalion z 3 psp. Jednak jednostka ta była w grupie płk Sierakowskiego, o czym meldował on 

Prądzyńskiemu.  
260 Pomaszeruje on na Litwę, rozwijając się tam w znakomity 13 p. uł. 
261 Regestr meldunku z godz. 11 wieczorem– [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 4, s. 367. 
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wymusić na dowódcach pułków262. Nad ranem udało im się zająć miasto, częściowo przedtem spalone, 
mosty zostały zniszczone263. 
 Tymczasem w czasie marszów Giełguda na szosie łomżyńskiej, Sierakowskiego wzdłuż Narwi nad 
Rużem, gwardia uporządkowawszy sobie tabory, wysyłając je na tyły, rozpoczęła gwałtowny odwrót, zaś po 
stronie polskiej trwała cisza i bezruch. A potem rozpoczął się festiwal sprzecznych i błędnych rozkazów. 
Barzykowski pisał o podarowanym czasie gwardii, który pozwolił wysłać zapychające tyły tabory na trakt 
łomżyński i tykociński. Następnym krokiem był odwrót, co można i ucieczką nazwać. W. ks. Michał pisał: 

Sam dnia 19 już o godzinie 8 z rana przez Gać do Mężenina się puścił i Bistromowi 
oddał dowództwo tej straży. Składała się ona, z dywizji kawalerii i brygady piechoty. W . ks. 
Michał miał dwie drogi do odwrotu, przez Łomżę i przez Tykocin. Pierwszy trakt szeroki, do 
cofania sie dogodny, okolica zaroślami pokryta, z czoła więc mógł być tylko atakowany. Prócz 
tego do Łomży dwie mile, a pod Łomżą Narew, która raz przebyta, stawała się zasłony i bez-
pieczeństwo dawała. Druga droga na Tykocin, daleko wyższa, mniej dobra, pod okiem wojska 
polskiego trzeba było front i linię operacyjną zmienić, boczny marsz wykonywać i kilka mil 
cofać się, aby Tykocina, Narwi, dosięgnąć. Dowódca gwardii jednak druga drogę wybrał. Zdaje 
się, że dwa powody skłoniły go do tego. Między Łomżą, a Piątnicą ciągnie się grobla przeszło 
ćwierć mili długości mająca, od Śniadowa zaś do Łomży jest tylko dwie małe mile odległości. 
Nie mógł więc spodziewać sie, aby w tak krótkiej przestrzeni mógł dość odskoczyć, oddalić się, 
aby zyskać czas potrzebny do przejścia tak długiej grobli. Powtóre mógł obawiać się, aby korpus 
polski, który wypędził Sackena z Ostrołęki, nie uderzył mu w bok, lub co gorzej, w Łomży go nie 
uprzedził i drogi nie zamknął. Cofając się na Tykocin nie miał tych niebezpieczeństw, prócz 
tego, podług wszelkich rachub, przypuszczać trudno było, aby wojska polskie, aż do Tykocina 
pogoń uczynić chciały, boć wtenczas Dybicz zostawał w tyłach. Rzeczywiście, kto bitwy pod 
Śniadowem nie stoczył, dla tego pogoń nie istniała. Dziwnym być nie może, że odwrót musiał 
się udać, skoro wojsko polskie zwiało rozkaz być bezczynne. Bistrom mógł jak na placu parady 
maszerować, bo strzał polski go nie sięgał264. 

 Tymczasem rano gen. Jankowski meldował do sztabu o pojawieniu się kilku szwadronów od 
strony Głęboczy, co zmusiło go do wzmocnienia posterunku w Andrzejakach. Na tyłach oddziałów polskich 
występowali pojedynczo kozacy265. 19 maja o godzinie 2 po południu z Kleczkowa gen. Bogusławski 
meldował o wycofaniu się oddziałów rosyjskich. Zasłaniały się one pojedynczymi patrolami jazdy                   
w miejscowości Żyzniewo266. Rosjanie o godz. 1330 opuścili Starą Jakać, która natychmiast został zajęta 
przez siły gen. Jankowskiego. Odbudował on mostek i postanowił zająć się Rosjanami. Mając jednak mało 
jazdy, prosił gen. Skarżyńskiego o wsparcie267. Po przejściu drugiej grobli na rzece Ruż, we wsi pod Starą 
Jakacią o godz. 4 po południu powzięto następujące informacje, o których meldował do sztabu kpt. Józef 
Choromański: Rosjanie wycofali się szybko traktem na Zambrów lub Tykocin. Choromański prosił nadal                   
o przysłanie kawalerii268, gdyż w grupie Jankowskiego zostało tylko 300 szabel. Gen. Jankowski postępował 
za nieprzyjacielem269. Nieznane były te wydarzenia w odległym od Starej Jakaci o 15 km Troszynie,                   
w polskiej kwaterze głównej270. Gen. Prądzyński o godz. 1730 polecił gen. Jankowskiemu, aby nie 
przekraczał rzeki Ruż całymi swoimi siłami tylko obsadził czoło grobli. Na wszystkie strony miał wysyłać 

                                                                 
262 Dużą ochotą wykazał płk Kiekiernicki i płk Franciszek Valentin d’Hauterive.  
263 [H. Dembiński], Jenerała, t. 1, s. 196-201.; [S. Barzykowski], Historya, t. 3, s. 423-425. 
264 [S. Barzykowski], Historya, t. 3, s. 422-423. 
265 B. Czart., rkps 3513, k. 327; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 47-48. Jankowski dodawał, iż przyszła żywność dla 

korpusu na 4 dni, a furaż na 2 dni. 
266 Ossolineum, mikrofilm, k. 961 ?; także regestr – [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 4, s.367. 
267 B. Czart., rkps 3513, k. 33; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 49 
268 Jakże by się przydał w tym momencie 1 p. uł. 
269 Ossolineum, mikrofilm, k. 960; także regestr – [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 4, s.367. 
270 Michał Leszczyński (Ostrołęka 1831, s. 132) pisze – powołując się na Gawrońskiego - iż o godz. 14 Skrzynecki zjadł przepyszny 

obiad w towarzystwie ks. Zasiekina. Myli jednak daty, ów obiad był 18 maja!.  
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jazdę i meldować o sytuacji do Troszyna271. Sztab polski pracował fatalnie272. Po 2-3 godzinach, po napływie 
nowych informacji ok. 19, 20 do Jankowskiego (który nie znał jeszcze poprzedniego273!) Prądzyński wysłał 
rozkaz anulujący poprzedni (by siłami głównymi nie przechodzić rzeki Ruż) i polecający pójść do Śniadowa 
i przesłać raport do Troszyna, gdzie kwatera miała nadal pozostać274. O 22 raport z 19 maja napisał i przesłał 
do kwatery głównej gen. Jankowski. Kiedy dotarł, otworzył oczy w sztabie polskim (Skrzynecki już spał, 
nikt go nie obudził). Jankowski meldował:  
 Miałem honor już zameldować JW. Generałowi, że spostrzegłszy ustępującego nieprzyjaciela                   
z posterunku Starej Jakaci natychmiast przeszedłem z korpusem dowództwa mego przez rzekę Ruż, udając się 
za kolumnami rosyjskimi. Nieprzyjaciel przygotował się do rejterady już od dnia wczorajszego z wieczora. 
Wszystkie bagaże wysłane były naprzód, wszelako utrzymywał się ze wszystkimi kolumnami na pozycji aż do 
godziny pierwszej dnia dzisiejszego, mając ciągle 16 dział wystawionych naprzeciw mostu. 
 Gdy tylko spostrzegłem zmniejszające się jego linie i przeszedłem most, uwiadomiłem o tym                   
gen. Skarżyńskiego, prosząc o przysłanie mi więcej jazdy, bez której żadnego działania skutecznego                  
w ściganiu nieprzyjaciela zrobić nie mogłem. Gen. Skarżyński odpowiedział, że zadosyć uczynić nie może 
memu żądaniu, odebrawszy rozkaz przejścia z całym korpusem pod Kleczkowem. Nieprzyjaciel zakrywał 
swoją rejteradę kilku szwadronami jazdy i dwoma działami, mając w odwodzie całą prawic jazdę gwardii. 
Ścigać go tą mała liczbą koni, jaką miałem pod ręką, było niepodobnem, maszerowałem przeto żółwim 
krokiem, to jest nie odstępując piechoty, tym sposobem doszedłem do Śniadowa bez wystrzału, ciągle                   

w znacznym przedziale od nieprzyjaciela, gdyż nigdzie na mnie czekać nie chciał, a nawet t jego ostatnie 

szwadrony kilkakrotnie galopem uciekały. Główna kwatera w. ks. Michała w Mężeninie — mają przeto 3 mile 
marszu przede mną. Trwoga w korpusie gwardii jest wielka, podług wszelkiego podobieństwa nigdzie nam 
oporu stawić nie chcą. Zabraliśmy tylko po drodze 2 tylko denszczyków275 i jednego felczera. Liczba 
rannych, których uprowadzili z sobą, wynosi przeszło 300. 
 Zatrzymałem się w Śniadowie, oczekując rozkazu JW. Generała, jako w miejscu ważnym, gdzie 
rozchodzą drogi do Zambrowa, Tykocina, Łomży i Ostrołęki. Wysłany mój patrol do Grabowa znalazł obozy 
pułku kirasjerów, który dwoma godzinami pierwej wyruszył spiesznie na Modzel, Gać do Rudek; patrole 
moje posiane na Jemielnie do Baczo Suche nigdzie nic zastały nieprzyjaciela. W Baczach Mokrych również 
niema nikogo. W Baczach Suchych stal pułk artylerii gwardyjskiej. 
W tym momencie przybył do nas z Łomży JW. Pan Ebers Henryk, lekarz z pułku lejbgwardii kirasjerów, który 
jako Litwin przeszedł na naszą stronę. Takowego mam honor odesłać JW. Generałowi. Wiadomości, jakie 
nam przyniósł, sam lepiej opowie, dlatego nic piszę276. 
 Kolejny meldunek, tym razem gen. Skarżyńskiego z godz. 2330 z miejscowości Piski przekazywał, 
iż pozycja pod Kleczkowem została zasłonięta przez 2 działa i dwa pułki jazdy277. 
 Napływające informacje mówiły o wycofywaniu się gwardii, o panicznej ucieczce, zwłaszcza 
zakrywających odwrót sił gen. Bistroma. Kwatera polska – podkreślam to jeszcze raz  – była nieświadoma 
tego. Żyła tego dnia spokojnym rytmem codziennej pracy. Choć ofensywa polska trwała jeszcze przez kilka 
dni, kwatera utraciła nad Orzem i Rużem możliwość wygrania bitwy i tym samym przesądzenia losów XIX 
wiecznej Polski. Tam nad Orzem los nie sprzyjał sprawie polskiej.  

                                                                 
271 B. Czart., rkps 3513, k. 277; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 47.  
272 Prądzyński w swoim obszernym Pamiętniku, dziwnie nic nie pisze o tych dniach. 
273 Rozkaz ten doszedł Jankowskiego tuż przed godz. 22 w Śniadowie – B. Czart., rkps 3513, k. 35; Ossolineum, mikrofilm,                      

k. 179; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.49-50. 
274 B. Czart., rkps3513, k.269; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s. 46 
275 Żołnierz do osobistych posług do oficera. 
276 B. Czart., rkps 3513, k. 35; Ossolineum, mikrofilm, k. 179; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, t. 3, s.49-50.  
277 Ossolineum, mikrofilm, k. 867?; regestr – [I. Prądzyński], Pamiętniki, t. 4, s.368.  
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Dr Dariusz Budelewski 
OTN im. A. Chętnika 

Rozwój gospodarczy południowych gmin powiatu ostrołęckiego 
w okresie międzywojennym (1918 – 1939) 

 W okresie międzywojennym do południowych gmin powiatu ostrołęckiego należały gminy: 
Goworowo, Czerwin, Szczawin, Piski, Troszyn i Rzekuń. 
 Cztery pierwsze położone są w dolinie rzeki Orz, z którą częściowo związane są też gminy 
Troszyn i Rzekuń. Dolina Orza była bardzo wcześnie zasiedlona, o czym świadczą znaleziska 
archeologiczne jak i miejscowe nazwy, np. Grodzisk, Gniazdów, Wólka. W zamierzchłej przeszłości tereny 
te porastały ogromne bory, przechodzące gdzieniegdzie w bagna zwane bielami. Na północy rozciągały się 
lasy dzisiejszej Puszczy Zielonej, na południu Puszczy Białej, zaś na wschodzie Puszczy Czerwonej, po 
której zachowały się niewielkie obszary leśne o nazwie Czerwony Bór. W pobliżu obszarów leśnych ludzie 
zakładali swoje siedliska. Osady lokowano często w pobliżu tarasów zalewowych, nad rzekami lub 
zbiornikami wodnymi. Ówczesna ludność żyła w ścisłej symbiozie z przyrodą, czerpiąc z niej pożywienie. 
Dlatego też, typ gospodarki można określić jako zbieracko – myśliwski. Z biegiem czasu w dolinie Orza 
pojawiły się formy gospodarki rolniczo – hodowlanej, co związane było z osiadłym trybem życia 
ówczesnych plemion.1 
 W okresie wczesnego średniowiecza nad Orzem pojawili się osadnicy mazowieccy, którzy 
wybudowali kilka grodów obronnych, m.in. w Grodzisku i Świerżach Chmielewie. Osady te stanowiły 
kolejną po Narwi linię obrony północno – wschodniego Mazowsza. Stacjonowały w nich niewielkie załogi 
wojskowe, które strzegły granic państwa piastowskiego przed Prusami, Jadźwingami i Litwinami. Wokół 
grodów znajdowały się osady przygrodowe, natomiast dalej rozciągały się osady otwarte.  
 W odległości około 50 km od doliny Orza biegła granica mazowiecko – krzyżacka. Można  więc 
przypuszczać, że niewielkie oddziały krzyżackie zapuszczały się na teren Międzyrzecza Łomżyńskiego oraz 
doliny Orza. Z północnego wschodu  Mazowsze najeżdżali także Jadźwingowie i Litwini, którzy palili 
napotkane po drodze grody wraz z osadami wiejskimi.2 
 Pod względem administracyjnym dolina Orza wchodziła w skład Mazowsza. Wzdłuż rzeki biegła 
granica rozdzielająca tę dolinę na ziemię łomżyńską i nurską. Do ziemi łomżyńskiej należały osady: Buczyn, 
Dąbek, Dobki, Zaorze, Żochy, Troszyn, Piski, Chrostowo, Kleczkowo, Stylągi, Milewo i grupa wsi o nazwie 
Tyszki. Natomiast w skład ziemi nurskiej wchodziły następujące wsie: Laski, Czerwin, Seroczyn, Gocły, 
Skarżyn, Damiany, Rynek.3 
 W 1918 r. powiat ostrołęcki, zachowując dawny zaborowy kształt, stał się częścią niepodległego 
państwa polskiego.4 Tworzyły go następujące gminy: Czerwin, Goworowo, Dylewo, Myszyniec, Nakły, 
Piski, Nasiadki, Rzekuń, Szczawin, Troszyn i Wach. Życie polityczne, społeczno – gospodarcze i kulturalne 
skupiało się w Ostrołęce, jedynym mieście powiatu. Mniejszą rolę spełniały osady miejskie: Goworowo, 
Czerwin i Myszyniec oraz siedziby parafii i wsie z dworami ziemiańskimi.5 
 W północnej części powiatu dominowały gleby bielicowe V i VI klasy bonitacyjnej, które 
zajmowały około 60 % powierzchni powiatu, zaś 30 % to gleby bagienne. Lepsze gleby znajdowały się w 
gminach południowych: Goworowo, Szczawin i Czerwin. Możliwa była na nich uprawa pszenicy i buraków 
cukrowych. Gleby klasy II znajdowały się tylko w gminie Czerwin i wynosiły 0,03 %. Gleby III  klasy 

                                                                 
1        J. Boguski, Czerwin i okolice, Ostrołęka 2001, s. 15. 
2 Tamże, s. 16 – 19. 
3 Tamże, s. 28. 
4 Dziennik Ustaw, 1919, nr 7, poz. 426. 
5 J. Gołota, Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym, Ostrołęka 2000, s. 13. 



75 
 

zajmowały w tej gminie 3,62 %. Największy odsetek gleby IV klasy bonitacyjnej występował w gminach: 
Czerwin – 55,13 %, Troszyn – 52,50 %, Rzekuń – 41,36 % i Goworowo – 29,02 %6. Powiat ostrołęcki był 
bardzo ubogi w zasoby naturalne. Głównym bogactwem powiatu były lasy, torf  oraz w mniejszym stopniu 
bursztyn. 
 W pierwszych miesiącach niepodległości państwo polskie odziedziczyło archaiczny ustrój rolny                
z rozbudowaną szachownicą pól, niską kulturą agrarną, licznym i ubogim małorolnym chłopstwem oraz 
zupełnym brakiem przemysłu. 
 Pierwszym zadaniem całego społeczeństwa miała być odbudowa ze zniszczeń wojennych domów, 
zagród chłopskich, budynków użyteczności publicznej, warsztatów oraz zapewnienie w miarę możliwości 
sprawnej aprowizacji7. W zakresie tym władze powiatowe próbowały działać w dwóch kierunkach. Zakazano 
przede wszystkim wywożenia poza granicę powiatu płodów rolnych, szczególnie zbóż i zwierząt 
hodowlanych.8 Z drugiej strony zwrócono się do Ministerstwa Aprowizacji, aby wydało zezwolenie na 
zakup żywności w sąsiednich powiatach, które nie doznały tak dużych zniszczeń jak powiat ostrołęcki. 
Zaapelowano też do Rady Głównej Opiekuńczej o zwiększenie przydziału żywności pochodzącej z darów 
amerykańskich. Otrzymane wagony z mąką, olejem i smalcem uratowały wielu mieszkańców powiatu od 
głodu, a nawet od śmierci. Z pomocą pospieszyły też Powiatowa Rada Opiekuńcza i Żydowski Komitet 
Pomocy, które wydawały obiady najbiedniejszym. Z biegiem czasu sytuacja aprowizacyjna powiatu 
stopniowo się poprawiła, a społeczeństwu żyło się coraz lepiej.9 

1. Gmina Goworowo i Szczawin 
 Według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności w 1921 r. gmina Goworowo obejmowała 
powierzchnię 86,2 km2  i zamieszkiwało ją 5.924 mieszkańców. Największym skupiskiem ludności była 
osada Goworowo, która była siedzibą władz gminnych. Zamieszkiwało ją 1.187 mieszkańców, w tym tylko 
97 Polaków (8 %), a 1.095 osób wyznania mojżeszowego (92 %).10 W okresie międzywojennym Goworowo 
było największym skupiskiem społeczności żydowskiej w powiecie ostrołęckim. Dla porównania w 
Myszyńcu na ogólną liczbę ludności 1.872 było 912 Żydów (ok. 49 %), a w Czerwinie na 559 osób 218 było 
pochodzenia żydowskiego (39 %).11 
 Największe skupiska ludności po osadzie Goworowo stanowiły: Goworowo Probostwo (507 osób), 
Lipianka (426), Żabin (423) i Ponikiew Duża (298). Najsłabiej zaludnione były folwarki, gdzie na dużym 
obszarze zamieszkiwali właściciele majątku i najczęściej tylko służba folwarczna. W gminie Goworowo 
było w tym czasie 9 folwarków: Czernie, Góry, Grodzisk, Jemieliste, Pokrzywnica, Ponikiew Duża, 
Ponikiew Mała, Rębisze i Zambrzyce. Dokładniej obrazuje to poniższa tabela. 

Tabela 1 
Folwarki gminy Goworowo w 1921 r. 

Miejscowość Ludność 
Budynki 

z przezn. mieszkalne inne mieszkalne 

Czernie 87 7 - 

Góry 22 1 1 

Grodzisk 45 3 - 

                                                                 
6 Tamże, s. 14 – 15 ; E. Bakun, A. Barwijuk, A. Szyszkowska, Województwo białostockie. Zarys geograficzno – gospodarczy, 

Warszawa 1960, s. 25 – 27. 
7 J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt. s. 16, 19. 
8 Protokół pierwszego posiedzenia sejmiku ostrołęckiego z dnia 1 III 1919 r. [w:] Dziennik Rozporządzeń Komisarza Rządu Polskiego 

na powiat ostrołęcki, 1919, nr 10, s. 3. 
9 J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt. s. 21 – 22. 
10 Narodowość żydowską podało 970 osób. 
11 J. Dziewirski, Goworowo i okolice, Ostrołęka 2006, s. 187. 
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Jemieliste 73 3 - 

Pokrzywnica 25 2 - 

Ponikiew Duża 80 2 - 

Ponikiew Mała 76 6 - 

Rębisze 91 5 - 

Zambrzyce 21 1 - 
Źródło: J. Gołota, Ostrołęka…, op. cit., s. 79. 

 W okresie międzywojennym gmina Szczawin była większa obszarowo od gminy Goworowo                   
i zajmowała 117,6 km2. Zamieszkiwało ją 4.558 mieszkańców, w tym 2.390 kobiet i 2.160 mężczyzn.12                 
W skład gminy wchodziły wsie: Białobrzegi, Borki, Chełsty, Ćmocha, Czarnowo, Daniłowo, Dąbrówka, 
Dzbądzek, Jawory, Jurgi, Kaszewiec, Kółko, Kruszewo, Kunin Szlachecki, Kunin Włościański, Ludwinowo, 
Michałowo, Pasieki,  Smolnik, Szarłat, Szczawin, Wólka Kunińska, Zaorze, w tym dwa folwarki                   
w Czarnowie i Szczawinie.13 
 Ziemia goworowska została bardzo mocno zniszczona podczas działań I wojny światowej. 
Rosjanie w trakcie wycofywania się palili całe wsie i dwory. Wszystkie miejscowości  gminy Goworowo, 
których było wówczas 17, uległy zniszczeniu. Osada Goworowo została prawie całkowicie zniszczona 
(99,5 %). W gminie Szczawin spośród 24 wsie, zniszczeniu uległo 23 (95,8 %).14 
 Wielu mieszkańców gmin Goworowo i Szczawin, wróciwszy po trzyletniej tułaczce z dalekiej 
Rosji, zastało swoje domostwa całkowicie zniszczone. Ludność budowała szopy i ziemianki, aby przetrwać 
najtrudniejszy okres zimy. Ciężkie warunki bytowe, doskwierający głód i częste choroby dziesiątkowały 
ludność. Dzięki staraniom lekarza powiatowego dra F. Kołakowskiego początki epidemii tyfusu plamistego 
zostały opanowane. Przeprowadzono też w tym czasie masowe szczepienia ospy, aby uniknąć 
rozprzestrzeniania się tej groźnej choroby.15 
 Głodującym rodzinom z pomocą przyszedł Komitet Dobroczynności, utworzony przez Annę 
Glinkę ze Szczawina, który zorganizował dokarmianie dzieci z najbiedniejszych rodzin. W ramach tej 
pomocy dzieci otrzymywały bezpłatnie gorące zupy. W Komitecie oprócz Anny Glinki pracowały społecznie 
Romualda Ratyńska z Goworowa i Aleksandra Lenartowiczowa – właścicielka majątku w Rębiszach.16  
 Mieszkańcy gminy Goworowo w celu odbudowy zniszczonych domów korzystali z pomocy 
państwa. Zamożniejsi obywatele dokonywali dobrowolnych wpłat na Skarb Narodowy, zwiększając w ten 
sposób fundusz, z którego płynęła pomoc dla poszkodowanych. Do 21 stycznia 1919 r. w powiecie 
ostrołęckim ofiary takie złożyło ponad 70 osób. Wśród nich znalazł się Grzegorz Kucharczyk z Rębisz                   
i Julian Koterwas   z Goworowa.17 
 Głównym zajęciem ludności gminy goworowskiej i szczawińskiej było rolnictwo. Po I wojnie 
światowej zaczęło się ono szybko modernizować, przestawiając się z gospodarki ekstensywnej na system 
intensywnego gospodarowania. Coraz częściej zaczęto wprowadzać żelazne pługi i brony, sprężynówki, 
kieraty, kosy zamiast sierpów, a nawet młockarnie. W upowszechnianiu nowości technicznych prym wiodły 
folwarki, szczególnie  w Szczawinie, Jemielistem i Brzeźnie. W latach 1926 – 1927 na terenie gmin 
Goworowo i Szczawin było 12 folwarków, które zajmowały ponad 7.536 ha.18 

                                                                 
12 Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej : województwo białostockie, Warszawa 1924. 
13 W. Jemielity, Podziały administracyjne pow. ostrołęckiego, „Studia Łomżyńskie” 1997, t. VIII, s. 81 – 82. W 1921 r. folwark                      

w Czarnowie zamieszkiwało 246 osób, a w Szczawinie 166, J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt., s. 79. 
14 Z. Limanowski, Zniszczenia wojenne w budowlach b. Królestwa Polskiego, Warszawa 1918, s. 31, 34; J. Dziewirski, Goworowo…, 

dz. cyt. s. 177 – 178. 
15 Dziennik Rozporządzeń Komisarza Rządu Polskiego na powiat ostrołęcki, 1919, nr 11; Kronika Parafialna w Goworowie, t. I, s. 46. 
16 Tamże, s. 48. 
17 Dziennik Rozporządzeń…, dz. cyt. ,1919, nr 8. 
18 J. Dziewirski, Goworowo…, dz. cyt. s. 191. 
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 Właścicielem Szczawina i sąsiednich folwarków w Ponikwi Dużej, Grodzisku Małym i Czarnowie 
był Antoni Glinka. Majątek w Szczawinie był dobrze zagospodarowany i uprzemysłowiony. Obejmował 
2.822 ha i był największym majątkiem w powiecie ostrołęckim. W Szczawinie znajdowała się gorzelnia,             
w której gorzelnianym był Kucierzyński, młyn z młynarzem  Hartkopem  i tartak, w  którym  rachmistrzem  
był Heppen. 

Tabela 2 
Folwarki gminy Goworowo i Szczawin w latach 1926 – 1927 

Lp. Miejscowość Powierzchnia w ha Właściciel 

1. Brzeźno 1080 Stanisław Marchwicki 

2. Czarnowo brak danych Antoni Glinka 

3. Czernie 542 Jan Rościszewski 

4. Góry 550 Bolesława Zambrzycka 

5. Grodzisk Mały 589 Antoni Glinka 

6. Jemieliste 703 Włodzimierz Górski 

7. Pokrzywnica brak danych dzierż. Stanisław Budny 

8. Ponikiew Duża 220 Antoni Glinka 

9. Ponikiew Mała 262 Stanisław Górski 

10 Rębisze 180 S. Osser 

11. Szczawin 2822 Antoni Glinka 

12. Zambrzyce 588 Włodzimierz Zambrzycki 
Źródło: Księga adresowa Polski dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1926/27, Warszawa 1927, s. 871 – 939. 

Surowca do miejscowego  tartaku  dostarczały  rozległe i dobrze zagospodarowane lasy szczawińskie, nad 
którymi pieczę sprawował gajowy Władysław Kleczkowski, potomek sławnego rodu założycieli Kleczkowa 
w gminie Troszyn.19   
 Na początku lat 20 – tych okresu międzywojennego prowadzono komasację gruntów w Ponikwi 
Dużej, która miała odbyć się kosztem dóbr Antoniego Glinki w Szczawinie. Sprawa pogodzenia interesów 
posiadaczy drobnej własności, którzy w powiększeniu swoich gospodarstw widzieli szansę na prowadzenie 
opłacalnej produkcji, a właścicielem ziemskim była bardzo trudna. Syn Antoniego Glinki Stanisław                 
w 1927 r. złożył wniosek do Ministerstwa Reform Rolnych o zwolnienie majątku Szczawin z obowiązku 
parcelacji. Stanisławowi udało się obronić swoją pozycję, gdyż majątki uprzemysłowione, a takie były dobra 
państwa Glinków, nie uległy zmianie.20 
 W Brzeźnie właścicielem folwarku był Stanisław Marchwicki. W czasie I wojny światowej jego 
majątek, chociaż trochę zniszczony, dobrze prosperował i przynosił duże zyski. Hodowano w nim konie, 

                                                                 
19 J. Dziewirski, Goworowo…, dz. cyt., s. 192. W Szczawinie znajduje się pałac wzniesiony około 1830 r. dla Józefa Glinki przez 

utalentowanego architekta wizjonera Adama Idźkowskiego. Obok warszawskiej Królikarni Dominika Merliniego z 1786 r. i pałacu                      
w Lubostroniu pod Bydgoszczą Stanisława Zawadzkiego z 1800 r. należy on do najwybitniejszych siedzib wzorowanych na willowej 
szesnastowiecznej architekturze Andrei Palladia. W XVI wieku własność i gniazdo Szczawińskich herbu Prawdzic. W pierwszej 
połowie XVII wieku w rękach Przeczkowskich a około połowy stulecia Adama Kazanowskiego, marszałka nadwornego koronnego za 
Władysława IV. W drugiej połowie XVII wieku Szczawin należał do Krajewskich, w XVIII wieku Zembrzuskich  
i Przeradowskich, w tym Wojciecha Przeradowskiego, starosty różańskiego i makowskiego oraz jego żony Bogumiły z Mostowskich. 
Jej drugim mężem był Antoni Glinka, podkomorzy łomżyński, konfederat barski, i w ten sposób Szczawin przeszedł do Glinków, 
których własnością pozostawał do końca., P. Libicki, M. Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009, s. 424 – 425. 

20 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy (dalej APW), Oddział w Pułtusku, Powiatowy Urząd Ziemski w Ostrołęce, sygn. 47, k. 63, 
72 . 18 listopada 1925 r. komisarz ziemski w Ostrołęce wystosował pismo do Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Białymstoku,                        
w którym po przedstawieniu możliwości uzupełnienia karłowatych gospodarstw postawił wniosek, aby „(…) wystąpić o nałożenie na 
właściciela dóbr Szczawin Antoniego Glinkę obowiązku rozparcelowania drogą sprzedaży Państwowemu Bankowi Rolnemu około 
25 ha gruntów z folwarku Ponikiew Duża i około 55 ha gruntów z folwarku Czarnów.”, tamże, k. 61. 
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bydło mleczne i uprawiano zboże. W celu rozwiązania kwestii serwitutów z folwarku wydzielono kawałki 
ziemi i przekazano je chłopom. Mediatorem w tej sprawie był ks. proboszcz Leon Gościcki.21 
 W okresie międzywojennym dobrze prosperował też folwark w Jemielistem. Jego właściciel 
Włodzimierz Górski podzielił majątek i przekazał synom: Ludwikowi i Zygmuntowi. Teść Ludwika 
przeprowadził w Jemielistem drenację pól i unowocześnił majątek, wyposażając go w niezbędny park 
maszynowy. W skład dóbr w Jemielistem wchodził też majątek w Kobylinie.22 
 Majątek w Zambrzycach był własnością braci Zambrzyckich. Po zakończeniu I wojny światowej 
Włodzimierz Zambrzycki zatrudnił w charakterze rządcy Konstantego – kozaka dońskiego, który wraz                   
z bratem został wzięty do niewoli po walkach pod Radzyminem w 1920 roku. Obaj pozostali w Polsce                   
i zarządzali majątkiem w Zambrzycach. 
 Folwark w Ponikwi Małej, którego właścicielem w okresie międzywojennym był Janusz Górski, 
nie prosperował zbyt dobrze. Górski ciągle był zadłużony u goworowskich Żydów. Od całkowitego upadku 
uratowała go dobrze zorganizowana hodowla bydła mlecznego. 
 W trudnej sytuacji finansowej był majątek w Czerniu. W 1932 r. po śmierci ojca folwark przejął 
jego syn Marcin, ale kłopoty finansowe jeszcze bardziej się pogłębiły i majątek stanął przed widmem 
bankructwa. W wyniku zaistniałej sytuacji na wniosek Urzędu Skarbowego wojewoda białostocki wydał 
decyzję o przejęciu majątku Czernie przez państwo częściowo za pieniądze,  
a częściowo w formie długoletnich spłat bankowych oraz został rozparcelowany pomiędzy okolicznych 
drobnych rolników.23 
 Majątek w Pokrzywnicy, który dzierżawił Stanisław Budny, należał do skarbu państwa.  
W latach 30 – tych majątek kupił Wacław Lędziszewski. 
 Właścicielem majątku w Górach był Bolesław Zambrzycki. W większości stanowiły go lasy,                   
a ziemi ornej było stosunkowo mało.24  
 W trzecim dziesięcioleciu XX wieku wielkie majątki ziemskie często zmieniały swój stan 
posiadania. Przyczyną tego były między innymi podziały rodzinne, ale też wielki kryzys gospodarczy. 
Szczególnie negatywnie wpłynął on na gospodarkę rolną, nie omijając przy tym wielkich majątków 
ziemskich. Skutków kryzysu nie wytrzymał m.in. majątek Czernie, który w 1936 r. przeszedł na własność 
państwa. Pozostałe majątki ziemskie, z wyjątkiem Szczawina i Brzeźna, borykały się także z problemami 
finansowymi, wynikającymi z zadłużeń.25 

 

Tabela 3 
Wykaz wielkich majątków ziemskich w gminie Goworowo w 1938 r. 

Lp. Miejscowość Powierzchnia w ha Właściciel 

1. Brzeźno 500,00 Zdzisław  Marchwicki 

2. Czernie 327,00 Marian Rościszewski 

3. Góry 240,00 Bolesław Zambrzycki 

4. Grodzisk Mały 193,51 Stanisław Glinka 

5. Jemieliste 140,00 Zygmunt Górski 

6. Jemieliste Duże 340,00 Ludomir  Górski 

7. Pokrzywnica 43,00 Wacław Lędziszewski 

                                                                 
21 Kronika Parafii Goworowo, s. 54. W Brzeźnie znajduje się jeden z najładniejszych pałaców na Mazowszu, malowniczo położony na 

niewielkim wzniesieniu, zbudowany około 1900 roku dla Stanisława Marchwickiego według projektu Leandra Marconiego, jednego           
z najlepszych architektów warszawskich tego okresu, P. Libicki, M. Libicki, Dwory i pałace wiejskie…, dz. cyt., s. 28 – 29. 

22 J. Dziewirski, Goworowo…, dz. cyt. s. 196. 
23  Tamże, s. 197. 
24  Tamże, s. 198. 
25  „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 17 ; J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt., s. 234 – 235. 
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8. Ponikiew Duża 233,89 Stanisław Glinka 

9. Ponikiew Mała 360,00 Janusz Górski 

10 Rębisze 196,72 dzierż. Franciszek Rudnicki 

11. Szczawin 2251,00 Stanisław Glinka 

12. Zambrzyce 284,71 Stanisław Zambrzycki 
Źródło: J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt., s. 234 

 Z tabeli wynika, że majątek ziemski w Szczawinie zmniejszył się o 571 ha, w Grodzisku Małym               
o ponad 395 ha, a w Ponikwi Dużej powiększył swój stan posiadania o prawie 14 ha. Ostatni wskaźnik 
dowodzi, że Stanisław Glinka nie dopuścił do upełnorolnienia drobnych rolników i częściowej parcelacji 
majątku Ponikwi Dużej, czego domagał się komisarz ziemski w Ostrołęce. Natomiast zmniejszenie majątku 
Czernie jest wynikiem parcelacji, ale jeszcze nie dokończonej. Folwark w  Ponikwi Małej, pomimo 
trudności ekonomicznych, zwiększył swój stan posiadania o prawie 100 ha.26 
 Przedstawiciele ziemiaństwa działali w zespołach charytatywnych i różnych komitetach. 
Władysław Glinka założył w 1919 r. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie i był autorem prac  
o kredycie rolnym. Jan Glinka był prezesem Okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych 
(OTO i KR) oraz założycielem Rolniczego Uniwersytetu w Ostrołęce27, natomiast Zofia Glinka 
organizowała i przygotowywała wystawy płodów rolnych.28 
 W latach 1933 – 1939 Stanisław Glinka i Janusz Górski organizowali działalność spółdzielni 
mleczarskich  i pożyczkowo – oszczędnościowych oraz kółek rolniczych. Oznacza to, że Glinkowie 
odgrywali pierwszoplanową rolę społeczno – gospodarczą i polityczną w swoim regionie.29 
 W związku z tym, że kultura rolna średnich i drobnych gospodarstw stała na przeciętnym 
poziomie, Wydział Powiatowy w Ostrołęce pracował nad jej podniesieniem, m.in. poprzez działalność kółek 
rolniczych, których instruktorzy rolni urządzali poletka doświadczalne, organizowali letnie kursy rolnicze 
oraz wygłaszali pogadanki oparte na praktycznych przykładach. 
 Instruktorzy rolni propagowali wśród rolników hodowlę bydła polskiej rasy czerwonej i hodowlę 
nierogacizny. W tym celu kółka otrzymywały rasowych buhajów i knury zarodkowe. Na dosyć wysokim 
poziomie stała też hodowla drobiu. Kółka rolnicze działały w Goworowie, Szczawinie, Brzeźnie i Kuninie. 
To ostatnie należało do jednych z najaktywniejszych w powiecie ostrołęckim, obok Dylewa, Kadzidła                   
i Myszyńca. Poletkami doświadczalnymi opiekował się instruktor rolny z Ostrołęki – Dzierżawski.                   
W Szczawinie w 1934 r. zorganizowano jedno z trzech istniejących w województwie gospodarstw 
nasienno-hodowlanych, w którym uprawiano pszenicę suską.30 
 W gminie Goworowo skomasowane zostały dwie wsie, inne pozostawały w szachownicy, ale 
działki były odpowiednio duże i dalsza komasacja nie była tak szybko potrzebna. Na terenie gminy 
Goworowo działała spółka wodna, która prowadziła prace melioracyjne, gdyż wiele pól uprawnych, 
położonych szczególnie nad rzeką Orz, było często zalewanych i zabagnionych.31 
 W gminie Szczawin gleby były słabsze, żytnio – kartoflane, a kultura rolna była niższa niż                   
w gminie Goworowo. Skomasowano jedną wieś, a na początku lat 30 – tych rozpoczęto komasację drugiej.32 
 W 1927 r. w Ostrołęce utworzono Uniwersytet Ludowy Rolny. Jego organizatorem, kierownikiem                 
i twórcą programu był Tadeusz Gałecki. Był on też prezesem sekcji oświatowej Okręgowego Towarzystwa 

                                                                 
26 J. Dziewirski, Goworowo…, dz. cyt., s. 198 – 199. 
27 J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt., s. 87 ; E. Zielińska, Wpisani w historię, Ostrołęka 1990, s. 58; Księga Pamiątkowa 1918 – 1928, 

Kraków 1928, s. 1124 ; Z. Wdowiszewski, J. Glinka 1890 – 1962, „Rocznik Białostocki” 1964, t. 5, s. 401 – 402. 
28 „Życie i Praca” 1928, nr 71. 
29 J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt., 87. 
30 Tamże, s. 173 ; Archiwum Państwowe w Białymstoku (APB), Urząd Wojewódzki Białystok (UWB), Sprawozdanie wojewody za lata 

1933 – 1934, s. 29a. 
31 J. Dziewirski, Goworowo…, dz. cyt. s. 199 ; „Przebój” II 1931, R.3, s. 25. 
32 Tamże. 
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Rolniczego w Ostrołęce. Na uniwersytecie wykłady prowadzili m.in. Jan Glinka z Suska Starego – prezes 
OTR w Ostrołęce, Dzieliński Bronisław – instruktor ogrodniczy, Józef Frąk – instruktor rolny, wykładowcy 
Centralnego Towarzystwa Rolniczego z Warszawy, a także przedstawiciele z gminy Goworowo: Zdzisław 
Marchwicki  z Brzeźna, inżynier Józef Śniegocki – administrator Szczawina i Zygmunt Górski 
z Jemielistego. Na zajęcia uniwersytetu uczęszczała młodzież z podostrołęckich wsi, w tym również z gminy 
Goworowo. 
 W latach dwudziestych okresu międzywojennego w Goworowie działały 2 młyny parowe: 
Widemana i Nuty Rydza, 2 olejarnie, kaszarnia, gorzelnia oraz jedyna w powiecie ostrołęckim Spółdzielnia 
Olejarska.33 
 Pionierem budownictwa młynów wodnych na ziemi goworowskiej była rodzina Machnowskich. 
Pod koniec XIX wieku Józef Machnowski wybudował młyn wodny na Narwi w Kruszewie. Następny taki 
młyn  zbudował na rzece Orz w Zaorzu. W niedługim czasie sprzedał go, a wybudował kolejny w Kuninie, 
który odprzedał później Czaplickiemu. Następny młyn wybudował Machnowski w Kółku na rzece Orz. Stoi 
on do dziś, ale od 27 lat jest nieczynny. Młyn w Kuninie także funkcjonuje do dziś, tyle że został 
przebudowany na napęd elektryczny. W Kuninie na rzece Orz znajdował się jeszcze drugi młyn wodny, 
który był własnością Tadeusza Świętochowskiego. Kolejny młyn na Orzu wybudował we wsi Dzbądzek 
Władysław Szabłowski.34 
 Ważną rolę w rozwoju gospodarczym gminy Goworowo i Szczawin odgrywało rzemiosło  
i handel. Swoją działalność prowadziły tu małe zakłady przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze  
i spółdzielnie. 
 Według badań przeprowadzonych przez Józefa Garczarczyka na zlecenie Wydziału Powiatowego 
w Ostrołęce, dotyczących funkcjonowania przemysłu ludowego, rolnicy gminy Goworowo hodowali ok. 200 
sztuk owiec w celu uzyskania wełny, skóry i mięsa. Uzyskaną wełnę przetwarzali ręcznie na grube, czysto 
wełniane sukna w większości dla własnych potrzeb. W ciągu roku produkowali oni kilkaset metrów sukna. 
Tylko niewielką jego część przeznaczano na sprzedaż. 
 W gminie Goworowo prawie każdy rolnik uprawiał len. Ogółem pod uprawę lnu przeznaczano 
około 40 ha ziemi. Słomę lnianą obrabiano ręcznie. Część włókna lnianego sprzedawano kupcom, 
przeważnie żydowskim albo wysyłano do fabryk włókienniczych w celu dokonania wymiany na fabryczne 
towary włókiennicze. Znaczną część włókna lnianego miejscowa ludność przerabiała we własnych 
warsztatach. Tkactwem zajmowały się wyłącznie kobiety oraz starsze dziewczęta. Pracowały one w okresie 
wolnym od zajęć gospodarskich, tj. późną jesienią, zimą i wczesną wiosną. W gminie było około 700 sztuk 
krosien i półkrosien. Cieńsze płótna przeznaczone były na bieliznę. Były one tkane przeważnie na osnowie 
bawełnianej. O wiele mniej tkano płócien kolorowych: pasiaków, kraciaków, kap, der do przykrywania koni 
oraz chodników. Produkcję tkanin szarych szacowano na 15 tys. metrów, a kolorowych na  kilkaset metrów 
rocznie.35 
 Ze względu na bliską odległość stacji kolejowych w Goworowie i Pasiekach oraz łatwość dojazdu 
do Warszawy, rynek był coraz bardziej nasycony fabrycznymi towarami włókienniczymi, które chętnie 
kupowano, bo były nowocześniejsze i modniejsze. Rzutowało to na zmniejszenie rodzimej produkcji. 
 W Goworowie bardzo dobrze rozwijało się szewstwo i krawiectwo, które zdominowali Żydzi. 
Było około 50 szewców, w tym tylko 10 Polaków i 20 krawców, w tym zaledwie kilka krawcowych Polek. 
Ponadto było 10 kowali, 10 cieśli, 10 stolarzy, jeden zakład betoniarski własności Ciskowskiego i jeden 

                                                                 
33 J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt., s. 90. Młyn parowy Nuty Rydza wytwarzał także energię elektryczną, dzięki której oświetlano rynek, 

plac przykościelny, ulicę Ostrołęcką, Szeroką i częściowo Goworowską oraz drogę prowadzącą do cmentarza. Energia elektryczna 
została doprowadzona  też do Urzędu Gminy, szkoły, kościoła , plebanii i kilku prywatnych domów, J Dziewirski, Goworowo…, dz. 
cyt., s. 200. 

34 Tamże. 
35 J. Garczarczyk, Przemysł ludowy, jego stan i potrzeby w powiecie ostrołęckim oraz program pracy dla podniesienia tej gałęzi 

wytwórczości, Warszawa 1928, s. 23 – 24. 
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zakład garncarski Michała Pochmary, znajdujący się we wsi Józefowo. Goworowscy rzemieślnicy zajmowali 
się wyrobem kołowrotków, krosien i półkrosien, pustaków, kręgów studziennych i przepustów mostowych.36 
 Goworowscy szewcy byli głównymi dostawcami obuwia wraz z oficerkami dla całej Ostrołęki                  
i okolic. Sprzedawali swoje wyroby na wszystkich targach i jarmarkach, a szczególnie na tzw. jarmarku 
Janowskim, odbywającym się w Ostrołęce.37 
 W gminie Szczawin hodowano ok. 400 owiec, których liczba z czasem stopniowo malała. Obszar 
przeznaczony na uprawę lnu obejmował około 35 ha ziemi. Sukna produkowano  głównie  na  własne  
potrzeby. Ogólna  ilość  produkowanych  tkanin  lnianych wynosiła 15 tys. Metrów i około tysiąca metrów 
tkanin kolorowych.38 
 W folwarku Szczawin i w miejscowościach Kunin, Jurgi i Zaorze podjęto próby zakładania 
plantacji wikliny. Te pierwsze eksperymentalne przedsięwzięcia stopniowo się rozwijały, jednak produkcja 
nie była zbyt duża ze względu na ograniczony zbyt wyprodukowanych towarów. Dziko rosnące krzaki 
wikliny występowały wzdłuż brzegu Narwi, głównie we wsiach Dzbądzek, Jawory  
i Ćmocha.39 
 Właścicielem piekarni w Kuninie był Henryk Rybaczyk, a olejarni i kaszarni Władysław Fijał. 
Wśród kowali wyróżniał się Burakowski i jego trzej synowie, z których jeden zajmował się kowalstwem 
artystycznym oraz produkcją bryczek i wolantów. W Kuninie usługi szewskie świadczyło czterech 
rzemieślników: Więckowski, Pagoda, Antoni Załęski i Piotr Zalewski, którego eleganckie obuwie miało 
wzięcie wśród warszawianek. Z kunińskich krawczyń największe uznanie miała p. Kaczmarczyk.40 
 Ważną dziedziną goworowskiej gospodarki był handel. Głównym ośrodkiem handlu była osada 
miejska Goworowo, gdzie mieściło się najwięcej sklepów i hurtowni, w których zaopatrywali się nie tylko 
mieszkańcy osady, ale i okolicznych wsi. Dominował drobny handel, obsługiwany przeważnie przez 
członków danej rodziny. Targi odbywały się co tydzień w czwartki, a raz w miesiącu, w poniedziałek po 15 – 
tym, odbywał się wielki targ,  na który przybywali rzemieślnicy, rolnicy i kupcy z całego regionu. Zarówno 
handel, jak i rzemiosło zdominowali Żydzi. To oni posiadali duże sklepy i hurtownie, chociaż w wielu 
branżach nie ustępowali im Polacy. I tak sklepy masarskie mieli: Stefan Nikodemski, Władysław 
Nikodemski, Władysław Ratyński, wspólny sklep mięsny posiadali Władysław Kwieciński i Jan Rurka, 
Janina i Roman Ratyńscy mieli od 1928 r. sklep wielobranżowy (nazywany później bławatnym), sklepy 
spożywcze prowadzili: Bolesław Rosół, Zambrzycka, Jastrzębski, Sawicki i Władysława Błońska, 
właścicielem wytwórni oranżady był Gryczka.. W 1928 r. Antoni Dudziec założył herbaciarnię, którą potem 
kolejno kierowały Anna Dudziec i Genowefa Dudziec. W Goworowie niedaleko mostu funkcjonowała też 
polska apteka, którą prowadziła Helena Mościcka. W Goworowie działało też kilka piekarni zarówno 
żydowskich jak i polskich.41 
 W okresie międzywojennym, a szczególnie w latach 30 – tych Goworowo było stałym dostawcą 
żywności na rynek warszawski. Dostarczano głównie produkty mleczarskie, drób, wędliny, ryby oraz 
olbrzymie raki łowione w rzece Orz, które były popularnym przysmakiem tamtejszych stołów.42 
 Placówki handlowe funkcjonowały również poza goworowską osadą. W Jaworach był sklep 
spożywczo – kolonialny Stanisława Gruszczyńskiego, w Pasiekach sklep wielo- branżowy Wojciecha 
Spólnika, a w Kuninie 3 sklepy masarskie: Antoniego Kurpiowskiego, Wróblewskiego  
                                                                 
36 Tamże, s. 47. 
37 Księga Żydów Ostrołęckich, Ostrołęka – Tel –Awiw 2000, s. 285. 
38  J. Garczarczyk, Przemysł ludowy…, dz. cyt., s. 26. 
39  Tamże, s. 27. 
40  J. Dziewirski, Goworowo…, dz. cyt., s. 203. 
41  J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt., s. 178 – 180. Sklepy żydowskie w Goworowie: spożywcze – Perla Rochman, Jankiel Kachan, Henia 

Ozdoba, Pejsach Borensztajn, Szlema Bocian, Felga Frydman, mięsne – Mata Olek (jatka), Pinchas Denda, galanteryjne – Brojna 
Potasz, obuwnicze – Szmul Winer, alkoholowe – Szyja Rozen, Necha Grudka, artykuły przemysłowe – Wolf Gerlic, narzędzia                       
i maszyny – Toszek Taus, Rajca Frydman i handel zbożem i przetworami zbożowymi – Gersze Blumsztejn, tamże. 

42  P.W. Kosiorek, Dzieje Goworowa do roku 1944, Pułtusk 2004 , s. 78 ( praca magisterska ). 
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i Chrzanowskiego. Na stacji kolejowej w Pasiekach Lech Tylin prowadził biuro ekspedycyjno – 
komunikacyjne.43 
 Do rozwoju handlu, skupu i wymiany w dużym stopniu przyczyniła się Spółdzielnia „Rolnik”, 
będąca filią spółdzielni w Ostrołęce. Skupywała ona od rolników zboże i inne produkty rolne, a sprzedawała 
nawozy sztuczne, narzędzia rolnicze, takie jak: pługi, brony i różny sprzęt konny, a także maszyny rolnicze. 
Na zmówienie bogatszych rolników sprowadzała również młockarnie. Oprócz sprzętu rolniczego 
zaopatrywała także miejscową ludność w węgiel. Część spółdzielczych magazynów znajdowała się na 
gminnym placu przy remizie strażackiej, natomiast druga część na stacji kolejowej w Pasiekach. Stacja 
ta miała wysoką rampę, co ułatwiało przeładunek towarów oraz dobrze rozbudowane stacyjne tory kolejowe. 
Z tych powodów przeładunek towarów odbywał się tylko  w Pasiekach. Stacja w Goworowie była zwykłą 
stacją przelotową o charakterze pasażerskim. Kierownikiem Spółdzielni „Rolnik” był Ksawery Praszmut                   
z Goworówka. Spółdzielnia, pomimo silnej konkurencji żydowskiej, dobrze prosperowała, a nawet miała 
swoją filię w Różanie, której kierownikiem był Bednarczyk.44 
 Po zakończeniu I wojny światowej wznowiła swoją działalność Spółdzielnia Spożywców 
„Nadzieja”. Kierownikiem i prezesem zarządzającym spółdzielni został Grzegorz Kucharczyk z Rębisz, zaś 
do Rady Nadzorczej weszli: państwo Budni – dzierżawcy majątku w Pokrzywnicy i Alina Lenartowicz                   
z  majątku  w  Rębiszach. W 1922 r. spółdzielnia  liczyła już 400 członków i bardzo dobrze się rozwijała. 
Założyła swoją filię pod nazwą „Wiara”, która mieściła się w małym domku przy Domu Parafialnym.                   
W 1930 r. z powodu trudności finansowych spółdzielnia została rozwiązana.45 
 W okresie międzywojennym w Goworowie funkcjonowała także Spółdzielnia Kasy 
Oszczędnościowo – Pożyczkowej, nazywana Kasą Stefczyka. Jej prezesem był Stanisław Budny  
z Pokrzywnicy, a skarbnikiem Grzegorz Kucharczyk. Do zarządu Kasy wchodzili między innymi Antoni 
Cholewski – rolnik  z Ponikwi i St. Gościcki – aptekarz z Goworowa. Kasa udzielała niewielkich pożyczek 
nisko oprocentowanych, aby przyczynić się do rozwoju gospodarczego mieszkańców Goworowa                   
i sąsiednich wsi. W ten sposób chciała też przeciwstawić się żydowskiej lichwie. Od 1936 r. księgowym 
Kasy Stefczyka  był Stanisław Maryniak, który pełnił tą funkcję do wybuchu wojny w 1939 r. Spółdzielnia 
rozwijała się bardzo dobrze, z roku na rok wzrastał jej fundusz zasobowy, udzielała dużo pożyczek, 
szczególnie rolnikom. Kasa Stefczyka funkcjonowała również w Szczawinie i Kuninie,  gdzie prezesem był 
Władysław Miłek.46 
 Spółdzielnię Mleczarską w Goworowie założyli: ks. proboszcz Leon Gościcki, Stanisław 
Kucharczyk i Stanisław Glinka. Z mleka dostarczanego przez okoliczne folwarki i rolników wyrabiano 
masło, którego większość wywożono do Warszawy. Pozostałą część masła przeznaczano na zaopatrzenie 
rynku w Goworowie. Biedniejsza ludność zaopatrywała się w mleczarni w tanią maślankę. Po Stanisławie 
Kucharczyku kierownikiem mleczarni został Aleksander Gryczka, który ukończył specjalny kurs mleczarski. 
W działalność spółdzielni zaangażowani byli właściciele okolicznych folwarków: Stanisław Glinka 
ze Szczawina, Zygmunt Górski z Jemielistego, Janusz Górski z Ponikwi Małej i Zdzisław Marchwicki 
z Brzeźna. Wszyscy mieli dobrze rozwinięte hodowle krów i dostarczali dużej ilości dobrego jakościowo 
mleka. Spółdzielnia posiadała dwie filie, w tym jedną w Szczawinie.47 
 1 kwietnia 1936 r. na mocy rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych gmina Szczawin została 
zlikwidowana  a jej obszar włączono do gminy Goworowo.48 

                                                                 
43  J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt. s. 204. 
44 J. Dziewirski, Goworowo…, dz. cyt., s. 204. 
45 Tamże; Kronika Parafii Goworowo, s. 47 – 48. 
46 J. Dziewirski, Goworowo…, dz. cyt. s. 205. 
47 Tamże. 
48 Dziennik Ustaw, 1936, nr 23, poz. 197, nr 74, poz. 529. 
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2. Gmina Czerwin i Piski 
 Według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności w 1921 r. powierzchnia gminy Czerwin 
wynosiła 151,4 km2 i zamieszkiwało ją 7.194 mieszkańców. Największą miejscowością tej gminy była osada 
miejska Czerwin. Gmina Czerwin należała do najgęściej zamieszkałych gmin w powiecie ostrołęckim, a jej 
wskaźnik gęstości zaludnienia wynosił 47,5 osób na km2.  
 Grunty rolne w gminie Czerwin wynosiły w 1921 r. – 59,7  %. Występowały tam dobre gleby III               
i IV klasy bonitacyjnej, na których uprawiano pszenicę i buraki cukrowe. Wielkie majątki ziemskie 
znajdowały się w Czerwinie (197 osób), Brzeźnie (152), Buczynie (34), Czambrowinie (24), Grodzisku 
(261) i Stylągach (30).49 Majątki w Grodzisku, Czerwinie i Brzeźnie należały obok majątku w Szczawinie               
i Susku do najobszerniejszych i najliczniej zamieszkałych.  
 Ludność żydowska zamieszkiwała Czerwin, Piski i do 1928 r. Zamość, kiedy to jesienią tego roku 
z miejscowości tej wyjechała ostatnia rodzina żydowska.50 
 W okresie międzywojennym Żydzi byli w Czerwinie właścicielami drobnych zakładów 
rzemieślniczych i kilku sklepów. I tak właścicielem piekarni był Wolf, olejarni –  H. Chaliński, sklepu                   
z artykułami żelaznymi M. Margulis oraz sklepu z artykułami kolonialnymi: D. Bergazyn, Sz. Blumsztejn,                
S. Bursztyn i J. Kalina. 51 Właścicielem sklepu był też Michael Malcman,  
a handlem obwoźnym zajmował się Mordek, vel Mortek Malinowski. W Czerwinie znajdował się też zakład 
szewski, którego właścicielem był Szafran. Doskonałym krawcem był Berel Frydman, który szył uniformy 
dla straży pożarnej oraz okolicznej ludności. Dzięki dobrym kontaktom z tutejszym ziemiaństwem 
zorganizował on dla 40 mężczyzn wyjeżdżających do Palestyny przysposobienie rolnicze w pobliskich 
dworach. 52 
 W dwudziestoleciu międzywojennym w czerwińskiej osadzie znajdował się sąd z sędzią Michałem 
Milewskim, poczta, szkoła powszechna, posterunek policji, urząd gminy oraz apteka należąca do Stanisława 
Neuberga. Felczerem był Ludwik Pacewicz, stolarzem Ostrowski, kowalem F. Szymański, murarzami                   
J. i A. Kowalewscy, zaś wędliny wyrabiał W. Krukowski. W 1926 r. największe majątki w okolicy należały 
do Andlauerów w Grodzisku, Chełstowskich w Laskach, Marchwickich w Brzeźnie, Rutkowskich 
w Buczynie i Załęgowskich w Dzwonku. W Grodzisku dobrze prosperowała gorzelnia należąca do rodziny 
Andlauerów.53  
 Na terenie gminy Czerwin funkcjonowały dwie Kasy Stefczyka i cztery straże pożarne. Działało 
też 5 kółek rolniczych, których celem było podniesienie kultury rolnej. Prowadziły one sekcje maszynowe. 
Gmina była w 70 % skomasowana. W dwóch wioskach przeprowadzono w tym okresie meliorację. Na 
początku lat 30-tych pojawiły się na wsi oznaki niezadowolenia. W gminach Czerwin i Piski chłopi 
odmawiali nawet płacenia wysokich podatków. W 1929 r. podczas ściągania zaległych należności                   
w Malinowie został pobity wójt gminy Czerwin B. Bednarczyk. 54 
 W drugiej połowie lat 20-tych na terenie gminy Czerwin hodowano około tysiąca owiec. 
W Czerwinie znajdowała się w tym czasie ręczna gręplarnia żydowska. Sukna tkano na ręcznych, wąskich 
warsztatach, a wykończeniem tkanin wełnianych oraz farbowaniem zajmowano się w zakładach 
mechanicznych w Łomży i Zambrowie. Dobrze rozwijało się tkactwo, bowiem wszyscy rolnicy uprawiali 
len. Tkactwem zajmowały się przede wszystkim kobiety. W gminie było około 700 krosien. Wykonane 
tkaniny przeznaczono w większości na własne potrzeby, a tylko niewielką część sprzedawano na targach. Na 
terenie gminy było ok. 15 szewców, w tym 10 Żydów, którzy wykonywali obuwie na potrzeby miejscowej 

                                                                 
49 J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt. s. 35, 73, 79. 
50 Księga Żydów Ostrołęckich…, dz. cyt., s. 321. 
51 J. Boguski, Czerwin i okolice, Ostrołęka 2001, s. 119-120.; Księga adresowa Polski 1926/27, województwo białostockie, s. 891. 
52 J. Boguski, Czerwin…, dz. cyt., s.121. 
53 Tamże, s. 121 – 122. 
54 Tamże, s. 125; Województwo białostockie – przeszłość, zabytki, Białystok 1929 s. 26-27, J. Kijowski, Ruch rewolucyjny w powiecie 

ostrołęckim w okresie międzywojennym 1918-1939, Ostrołęka 1987.  
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ludności. Większość swoich wyrobów sprzedawali na targu w Czerwinie. Oprócz szewców było też kilku 
stolarzy, cieśli, kowali i kołodziei. W przemyśle ludowym przodowało lniarstwo, a następnie tkactwo.55 
 W okresie międzywojennym osada Czerwin była ośrodkiem handlu i drobnego rzemiosła. 8 razy         
w roku odbywały się tu targi, na które zjeżdżali okoliczni rolnicy oraz handlarze żydowscy z Ostrołęki               
i Ostrowi Mazowieckiej. 56 
 W okresie międzywojennym gmina Piski zajmowała 14.165 ha i liczyła 3.850 mieszkańców. Pod 
względem obszaru była to najmniejsza gmina powiatu ostrołęckiego. 
 Zdecydowaną większość mieszkańców gminy stanowiła drobna szlachta, żyjąca od wieków                   
z własnej ziemi. W 1921 r. grunty rolne w gminie Piski zajmowały 53,7 % powierzchni gminy. Przed                   
I wojną światową w Grodzisku istniała cukrownia, a po wojnie gorzelnia, dzięki której rolnicy mieli 
zapewniony zbyt płodów rolnych.57  
 Gmina Piski z wyjątkiem 3 wiosek była skomasowana. Funkcjonowało w niej kółko rolnicze.                   
W Nadborach ożywioną działalność prowadziła spółdzielnia mleczarska, posiadająca 2 filie. W gminie 
istniały 3 straże pożarne. 
 W latach 1926–1927 w gminie Piski działało kilkanaście drobnych zakładów rzemieślniczych: 
ciesielski – I. Zalewskiego, kowalski – A. Cieślika, krawiecki – R. Modzelewskiego, piekarnia –                   
M. Markiewicza, rzeźnie: W. Mierzejewskiego, Nowaka i J. Wiśniewskiego, stolarskie: F. Modzelewskiego, 
P. Modzelewskiego, F. Wiśniewskiego, szewskie: I. Korcana, A. Markusa i A. Walczaka oraz 2 młyny:                   
Ch. Pecynowicza i S. Pecynowicza. Poza tym działały 3 sklepy: spożywczy S. Markiewicza, artykułów 
kolonialnych – Leszczyńskiego i galanteryjny – E. Waldenberga. 58 
 W okresie międzywojennym Piski były siedzibą gminy, której wójtem był Stefan Piskowski.                 
We wsi funkcjonowały sklepy i zakłady usługowe. 
 Rozporządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych z dniem 1 kwietnia 1936 r. gminę Piski 
zniesiono, a jej obszar włączono do gmin Czerwin i Troszyn. Jednak protesty tutejszej ludności 
doprowadziły do reaktywowania gminy po półrocznej przerwie 1 października 1936 r. W skład gminy 
weszły następujące miejscowości: Księżopole, Wiśniewo, Wiśniówek i Żochy wydzielone z gminy Czerwin, 
zaś z gminy Troszyn: Choromany, Filochy, Goski, Milewo – Tosie, Mieczki – Abramy, Mieczki – Ziemaki, 
Mieczki – Poziemaki, Milewo – Łosie, Milewo Wielkie, Piski, Tyszki – Nadbory, Tyszki – Gostery, Tyszki – 
Andrzejki, Tyszki – Piotrowo, Tyszki – Pomian, Tyszki – Ściągaczki, Żmijewo, Żmijówek. Tymczasowym 
przełożonym powtórnie utworzonej gminy Piski został Czesław  Sutkowski, a  sekretarzem  Stanisław  
Mierzejewski. 59 

3. Gmina Rzekuń 
 W okresie II Rzeczypospolitej gmina Rzekuń obejmowała obszar 148,3 km2, który zamieszkiwało 
7.895 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosiła 53,2 osoby na km2. Pod tym względem zajmowała drugie 
miejsce w powiecie ostrołęckim po gminie Goworowo60. W skład gminy wchodziły następujące 
miejscowości: Borawe, Czarnowiec, Daniszewo, Drwęcz Dworski, Drwęcz Włościański, Dzbenin, Goworki, 
Kaczyny – Stara Wieś, Kaczyny – Tobolice, Kaczyny Wypychy, Kamionka, Korczaki, Laskowiec, Ławy, 
Łęczysk, Nowa Wieś, Ołdaki Dworskie, Ołdaki Włościańskie, Pomian, Przytuły, Rozwory, Rzekuń, Susk, 

                                                                 
55 J. Garczarczyk, Przemysł ludowy…, dz. cyt. 
56 Rozkład targów na rok 1933 [w:] Statystyka Polski, s. 9. Targi odbywały się w następujące dni roku: 24 stycznia, 7 marca,                         

11 kwietnia, 13 czerwca, 25 lipca, 3 października, 7 listopada, 19 grudnia, tamże.  
57 J. Boguski, Piski i okolice, Ostrołęka 1999, s. 57-58.  
58 Księga adresowa Polski 1926/1927, s. 919. 
59 J. Boguski, Czerwin i okolice… , dz. cyt. , s. 128-129; „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 41, s. 4.  
60 J. Gołota, Ostrołęka… , dz. cyt. s. 35, 72. 
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Teodorowo, Zabiele, Zarośle oraz folwarki: Borawe, Omulew, Przytuły, Susk Kolonia, Ławy, osada: 
Piotrówka, Leśniczówki: Borawe, Osowiec, Stacja kolejowa: Ostrołęka.61 
 Z lustracji przeprowadzonej przez Józefa Garczarczyka wynika, że rolnicy w gminie Rzekuń 
hodowali około 600 sztuk owiec. Hodowla ta dostarczała odpowiedniej ilości wełny, mięsa i skór. 
Otrzymaną wełnę mieszkańcy gminy przerabiali ręcznie na grube sukna, które wykorzystywali na własne 
potrzeby. Wełnę gręplowali na ręcznych gręplarniach żydowskich w Ostrołęce, a następnie w swoich 
domach na ręcznych kołowrotkach kręcono nici. Ogółem produkowano około 4 tys. metrów rocznie 
wełnianych tkanin. Hodowla owiec z roku na rok zmniejszała się, gdyż malała własna produkcja wypierana 
przez przemysł fabryczny. Na terenie gminy prawie każdy rolnik uprawiał len. Obróbka słomy lnianej 
odbywała się prymitywnie tj. nadal ręcznie, co powodowało, że z surowca wydobywano zaledwie 50 % 
włókna. Z czego jedną połowę wymieniano na gotowe wyroby, a drugą przetwarzano we własnych 
warsztatach. Tkactwem zajmowały się wyłącznie kobiety i starsze dziewczęta w chwilach wolnych od zajęć 
gospodarczych. Tkały one na zwykłych wąskich krosnach, których na terenie gminy było około 500 sztuk. 
Najwięcej produkowano zwyczajnych, szarych płócien, używanych na własne potrzeby. Mniej tkano 
cieńszych płócien na osnowie bawełnianej i tkanin kolorowych, tzw. kraciaków, używanych do 
przykrywania łóżek, siedzeń na wozach oraz tkanin nazywanych derami. Ogółem tkanin lnianych 
produkowano 10 tys. metrów rocznie, a kolorowych ok. 1 tys. metrów. W związku  z bliskim położeniem 
stacji kolejowej i miasta Ostrołęki można było łatwiej kupić nowocześniejsze i modniejsze tkaniny 
fabryczne, co miało wpływ na zmniejszanie się rodzimej produkcji62. 
 Mimo dużych zabiegów doktora Józefa Psarskiego wikliniarstwo i koszykarstwo nie rozwinęło się 
na szerszą skalę. Skierował on na kurs koszykarski Juliana Zacharka, który po jego ukończeniu, został 
instruktorem wikliniarstwa i koszykarstwa w Szkole Rzemieślniczo- Przemysłowej w Ostrołęce.                   
W Dzbeninie utworzono wówczas klasę wikliniarsko-koszykarską. Dobrym wytwórcą był Kazimierz 
Wilczyński z Kamianki. Surowca dostarczała wiklina rosnąca nad brzegiem Narwi w okolicy Dzbenina, 
Kamianki i Korczak.63 
 14 października 1933 r. w oparciu o ustawę wydaną przez wojewodę białostockiego dokonano 
podziału gmin na gromady, które obejmowały jedną, dwie lub więcej miejscowości. Gminę Rzekuń 
podzielono na następujące gromady:  
1. Borawe – kolonia (i Borawe-Narew), 2. Czarnowiec – Włościański (i Czarnowiec – Dwór), 3. Daniszewo, 
4. Drwęcz, 5. Kamianka ( po raz pierwszy została użyta taka nazwa, zamiast dotychczasowej Kamionka),                 
6. Kaczyny – Stara Wieś, 7. Kaczyny Wypychy, 8. Laskowiec (i Wesółka) 9. Ławy (Ławy Włościańskie                  
i Ławy Kupniki), 10. Nowa Wieś,  11. Ołdaki (Ołdaki - Dwór, Ołdaki Włościańskie, Przytuły Kupniki, 
Przytuły majątek), 12. Rozwory (i Rozwory „A”), 13. Rzekuń (Rzekuń Dwór, Rzekuń Włościański, Rzekuń 
prob.), 14. Ostrołęka stacja, 15. Zabiele Dwór (Zabiele Włościańskie), 16. Dzbenin, 17. Korczaki, 18. Susk 
(Susk Włościański, Susk Kupniki, Susk majątek), 19. Przytuły (i Przytuły Włościańskie), 20. Goworki,                  
21. Kaczyny Tobolice, 22. Pomian, 23. Łęczysk, 24. Teodorowo (i Wiktoryno, Piotrówka ).64 
 W latach 30-tych okresu międzywojennego na terenie gminy Rzekuń funkcjonowały w wielu 
gromadach kółka rolnicze. 24 lutego 1936 r. w Zabielu odbyło się zebranie kółka rolniczego                   
z udziałem wszystkich mieszkańców wsi, na którym postanowiono założyć mleczarnię. Inicjatywę tą 
postanowił wesprzeć obecny na tym zebraniu kierownik Powiatowego Związku Rolniczego w Ostrołęce – 
Bełczowski65. Spółdzielnia mleczarska funkcjonowała już w latach 20-tych okresu międzywojennego we wsi 
Kamianka, której kierownikiem był Przybyła. Wyrabiane  

                                                                 
61 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, Województwo Białostockie, Warszawa 1924, T. V, s. 55. 
62 J. Garczarczyk, Przemysł ludowy… , dz. cyt. , s. 25. 
63 J. Dziewirski, Rzekuń i okolice. Zarys dziejów, Ostrołęka 1999, s. 123. 
64 Białostocki Dziennik Wojewódzki, 1933, nr 11, poz. 49; 1935, nr 20, poz. 83. Kupniki to rolnicy, którzy kupili ziemię od właścicieli 

majątków dworskich i osiedlili się, tworząc nowe, małe miejscowości, J. Dziewirski, Rzekuń i okolice… , dz. cyt. , s. 124. 
65 Tamże, s. 125; „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 12, s. 3.  
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w spółdzielni masło sprzedawano w Ostrołęce i innych ośrodkach miejskich. Spółdzielnia dobrze 
prosperowała, przynosząc korzyści rolnikom i samej spółdzielni.66 We wsi Czarnowiec odbyło się zebranie 
mieszkańców wsi, na którym postanowiono wznowić działalność kołka rolniczego. Niedługo po tym 
zebraniu w Rzekuniu odbył się kurs ogrodniczo – pszczelarski, który prowadził specjalista i miłośnik 
pszczelarstwa – Dzierżanowski. Po zakończeniu kursu postanowiono założyć przy kółku rolniczym                   
w Czarnowcu gminną sekcję ogrodniczo – pszczelarską z siedzibą 
w Rzekuniu.67 

4. Gmina Troszyn 
 W okresie międzywojennym gmina Troszyn obejmowała powierzchnię 134,7 km2 i zamieszkiwało 
ją 5.998 mieszkańców. Największą miejscowością był Troszyn, który liczył wówczas  663 osoby. Oprócz  
Polaków zamieszkiwali w nim także  Żydzi. W 1921 r. wznowiła swoją działalność straż pożarna, a w 1927 
r. zbudowano gmach szkoły powszechnej. Rozwijał się tu handel i drobne rzemiosło. W latach 30-tych sklep 
spożywczo-kolonialny prowadził Teodor Głowacki, rzeźniczo-masarski Jadwiga Siedlecka a sprzedaż mięsa 
i wędlin prowadził Henryk Zieliński. Znajdowała się tu również piwiarnia Henryka Brandke. Poza  tym 
sklepy znajdowały się w Zamościu, Łątczynie, Rozworach, Jarnutach, Opęchowie i Chrostowie. 68 
 W Troszynie odbywały się jarmarki w pierwszy poniedziałek miesiąca, na które zjeżdżali się 
handlarze z okolicznych miejscowości. W 1930 r. została założona Gminna Kasa Pożyczkowo – 
Oszczędnościowa. W 1934 r. do jej zarządu wchodzili: Teodor Głowacki (naczelnik), Bolesław Wilczewski, 
Jan Mierzejewski, Franciszek Kowalewski i Bolesław Kamrat (sekretarz gminy Troszyn). Na terenie 
Troszyna funkcjonowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Koło Gospodyń Wiejskich. W 1936                 
r. powstał tu też Uniwersytet Ludowy, którego celem było szkolenie miejscowych rolników w zakresie 
rolnictwa. W latach 1937 – 1938 zorganizowano Państwowy Wędrowny Żeński Kurs z zakresu 
gospodarstwa wiejskiego. We wsi funkcjonowała biblioteka publiczna oraz orkiestra dęta przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 69 
 Gminę Troszyn zamieszkiwała spora grupa ludności żydowskiej, która zajmowała się głównie 
handlem i rzemiosłem. W Troszynie właścicielem piekarni i olejarni był Zelman, mieszkał tu też krawiec 
Kłos, kowal Ajzyk oraz szklarz i kilku handlarzy. W Jankach Młodych Marjem Zylberger prowadził sklep 
spożywczo – tytoniowy, a w Chrostowie sklep spożywczy należał do Chiela Berlinera. 70 
 W okresie międzywojennym obszar gminy Troszyn wynosił 12 tys. ha, z czego 700 ha stanowiły 
nieużytki. Grunty rolne stanowiły 58,6 % obszaru gminy. Gleby były tu średniej jakości. Można było 
spotkać tu drobne gospodarstwa rolne o słabej kulturze rolnej. Na terenie gminy znajdowały się 2 folwarki: 
w Przeczkach i Radgoszczy, w których razem zatrudnionych było 129 osób.71 
 W latach 20 – tych okresu międzywojennego Józef Garczarczyk dokonał lustracji gminy Troszyn. 
Stwierdził, iż rolnicy hodowali wówczas 500 sztuk owiec, z których otrzymywali wełnę, skóry i mięso. 
Uzyskaną wełnę przerabiali ręcznie na wełniane sukna, które tkano na wąskich warsztatach. Ogólna 
produkcja wełnianych tkanin wynosiła ok. 2–3 tys. metrów rocznie. Do najważniejszych działów przemysłu 
ludowego w gminie należało lniarstwo i tkactwo. Prawie wszyscy rolnicy uprawiali len, z którego 
otrzymywano ok. 50 % włókna. Tkactwem zajmowały się wyłącznie kobiety i starsze dziewczęta. Tkały one 
na krosnach i półkrosnach, których w gminie było około 800 sztuk. Cieńsze płótna tkane na osnowie 
bawełnianej przeznaczano na szycie bielizny. W mniejszej ilości tkano tkaniny kolorowe, kapy na łóżka, 

                                                                 
66 J. Dziewirski, Rzekuń i okolice…, dz. cyt., s. 125. 
67 „Przegląd Ostrołęcki” 1939, nr 12, s. 3. 
68 J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt., s. 35, 73.; J. Boguski, Troszyn i okolice, Ostrołęka 2005, s. 106. 
69 Tamże, s. 108. 
70 Tamże, s. 110 -111. 
71 J. Gołota, Ostrołęka…, dz. cyt., s. 79,80. 
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dery dla koni oraz chodniki. Wyrabiane tkaniny przeznaczano przeważnie na własne potrzeby, a pewną część 
sprzedawano miejscowym Żydom.72 
 Na terenie gminy było około 10 szewców, kilku kowali, cieśli, kołodziejów i stolarzy. 
Rzemieślnicy ci nie posiadali kwalifikacji zawodowych, a pracowali głównie w chwilach wolnych od zajęć 
rolnych. Dobrze rozwijało się mleczarstwo. Mleczarnie działały między innymi w: Troszynie, Kleczkowie, 
Zabielu i Jarnutach. W Troszynie funkcjonowała też żydowska olejarnia, która nie była jednak w stanie 
zaspokoić potrzeb mieszkańców gminy.  
 W okresie II Rzeczypospolitej osada Troszyn była drugą po Kadzidle osadą w powiecie 
ostrołęckim, gdzie zawierano poważne transakcje kupna – sprzedaży trzody chlewnej. Troszyńskie targi 
cieszyły się dużym zainteresowaniem kupców i rolników.73 
 W latach 30 – tych okresu międzywojennego w Kleczkowie znajdowały się sklepy z artykułami 
kolonialnymi Stanisława Glinki i Józefa Kupisa oraz sklep monopolowy Antoniego Wenda. Krawiectwem 
zajmował się Jan Grabiński i Stanisław Różański, a murarką: Jan Warda, Józef Backiel i Józef Mrozek. Na 
terenie osady usługi rzeźnicze świadczyli Jan Glinka, Julian Modzelewski i Edward Plec. Szewstwem 
zajmowali się Wacław Sypuła i Antoni Twardowski, zaś kowalstwem Michał Kuberski. We wsi znajdował 
się też wiatrak, którego właścicielem był Szczepan Jastrzębski.74 
 W okresie międzywojennym na terenie gminy Troszyn znajdowały się dwa dwory ziemiańskie:                
w Radgoszczy i Przeczkach. Majątek w Radgoszczy podzielony był na dwie części, których właścicielami 
byli: Regina Borkowska i Stanisław Łuniewski. Dziedzic Łuniewski był oficerem 5 Pułku Ułanów 
Zasławskich w Wojciechowicach – Ostrołęce. Jednak musiał porzucić służbę wojskową ze względu na 
problemy zdrowotne. Łuniewski prowadząc towarzyski tryb życia, zadłużył majątek, który wziął                   
w dzierżawę Bolesław Borkowski, mąż siostry Stanisława Łuniewskiego. Nowy dziedzic natychmiast 
przystąpił do spłacania długów. 
 Właścicielem majątku w Przeczkach był Edward Trzaska, który w latach 1938-39 sprawował urząd 
wójta gminy Troszyn.75 
 Podsumowując, należy stwierdzić, iż w okresie międzywojennym gospodarka południowych gmin 
powiatu ostrołęckiego rozwijała się dobrze. Były to gminy typowo rolnicze, na których w większości 
znajdowały się dobre gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Bardzo dobrze rozwijała się hodowla bydła 
mlecznego. W Goworowie i Nadborach, gm. Czerwin funkcjonowały spółdzielnie mleczarskie. Duży wpływ 
na rozwój gospodarczy miały folwarki, których najwięcej, bo aż 9 było w gminie Goworowo. Folwarki 
wiodły prym w upowszechnianiu nowości technicznych i prowadziły intensywny system gospodarowania. 
Rolnictwo wspierane było przez działalność kółek rolniczych, spółdzielni mleczarskich i pożyczkowo – 
oszczędnościowych. 
 Ważną rolę w rozwoju gospodarczym południowych gmin powiatu ostrołęckiego odgrywało 
rzemiosło i handel. Dobrze rozwijały się: tkactwo, lniarstwo, szewstwo i krawiectwo. Poza tym działało 
wiele młynów i wiatraków oraz małych zakładów produkcyjnych. W większych miejscowościach gminnych 
co pewien czas  odbywały się targi i jarmarki, w czasie których handlowano różnymi towarami. 
Funkcjonowało też wiele sklepów i hurtowni. 
 Niestety, postępujący rozwój gospodarczy południowych gmin powiatu ostrołęckiego przerwał 
wybuch II wojny światowej. 
 
 
 

                                                                 
72 J. Garczarczyk, Przemysł ludowy…, dz. cyt. 
73 „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 20. 
74 J. Boguski, Troszyn i okolice… , dz. cyt., s. 119. 
75 Tamże, s. 120 – 122 ; Księga adresowa Polski 1926/27, Warszawa 1927, s. 933. 
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Prof. dr hab. Janusz Szczepański 
Uniwersytet M.  Curie - Skłodowskiej 

Życie społeczno-polityczne ziem południowej części powiatu ostrołęckiego                  
w I dekadzie Polski Odrodzonej (1918-1928) 

Obszar. Struktura ludności 
 Po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie powiat ostrołęcki znalazł się 
w administracyjnych granicach utworzonego w 1919 r. województwa białostockiego. Południowa część 
powiatu ostrołęckiego usytuowana na południe od rzeki Narew, składała się z gmin wiejskich: Czerwin, 
Goworowo, Piski, Rzekuń, Szczawin, Troszyn. 

Tabela 1 
Powierzchnia, budynki mieszkalne oraz ludność gmin wiejskich południowej części powiatu 
ostrołęckiego w latach 1921 i 1931. 

Gmina Powierzchnia ogółem w km2 
Budynki mieszkalne Liczba ludności 

30 IX 1921 9 XII 1931 30 IX 1921 9 XII 1931 

Czerwin 
Goworowo 

Piski 
Rzekuń 

Szczawin 
Troszyn 

151,4 
36,2 
76,3 
148,3 
117,6 
134,7 

1039 
791 
482 
1063 
688 
846 

1305 
1135 
573 
1358 
780 
1064 

7194 
5924 
3310 
7895 
4557 
5998 

7870 
7552 
3621 
9621 
5124 
6665 

Źródło: Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej. Ludność i budynki. Powierzchnia ogólna i użytki rolne,                      
cz. I, Województwo centralne i wschodnie, Warszawa 1935, s. 34. 

 Z I Powszechnego Spisu Ludności przeprowadzonego 30 września 1921 r. wynika, 
że największym skupiskiem ludności w południowej części powiatu ostrołęckiego była osada Goworowo. 
Zamieszkiwało ją 1187 mieszkańców, w tym aż 1085 Żydów. Wśród mieszkańców gmin powiatu 
ostrołęckiego, położonych na lewym brzegu Narwi, przeważała jednak ludność narodowości polskiej                   
i wyznania rzymskokatolickiego. 

Tabela 2 
Ludność gmin południowej części powiatu ostrołęckiego według spisu powszechnego z 30 września 
1921 r. 

Gmina Ludność ogółem 
W tym wyznania Podało narodowość 

katolickiego mojżeszowego polską żydowską 

Czerwin 
Goworowo 

Piski 
Rzekuń 

Szczawin 
Troszyn 

7194 
5924 
3310 
7895 
4558 
5998 

6837 
682 

3184 
7562 
4530 
5805 

334 
1228 
108 
284 
19 
190 

7003 
4870 
3259 
7785 
4554 
5966 

77 
1053 
34 
98 
2 

31 
Źródło: Skorowidz miejscowości RP. T. V, Województwo białostockie, Warszawa 1924. (Tabela wojewódzka). 

 Warto jednak podkreślić, że Goworowo, zamieszkałe przez 91,4% osób wyznania mojżeszowego, 
było największym skupiskiem ludności żydowskiej w powiecie ostrołęckim; po Ostrołęce liczącej 9145 
mieszkańców, w tym 3352 osoby wyznania mojżeszowego.1    

                                                                 
1 Skorowidz miejscowości RP, t. V, Województwo białostockie, Warszawa 1924 (Tabela wojewódzka). 
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 W odróżnieniu od północnej części powiatu ostrołęckiego, obejmującej głównie obszar Puszczy 
Kurpiowskiej, w jej południowej części gleby były bogatsze, żytnie, a nawet miejscami pszenne (okolice 
Goworowa i Czerwina). Rolnictwo stanowiło tu główne zajęcie ludności. 
 W powiecie ostrołęckim, na południe od Narwi znajdowały się największe majątki ziemskie tego 
powiatu. Do najbardziej znaczących rodzin ziemiańskich, mających majątki w dolinie Orza zaliczali się: 
Glinkowie (majątki: Szczawin, Susk, Czarnowo), Andlauerowie (Grodzisk), Marchwiccy (Brzeźno). 
Zamieszkiwali oni w okazałych pałacach wyraźnie kontrastujących z dworkami potomków szlachty 
zaściankowej.2  
 W folwarkach zatrudniani byli robotnicy folwarczni, otrzymujący głównie świadczenia  
w naturze. W majątkach dorywczo zatrudniani byli też robotnicy, rolni otrzymujący świadczenia pieniężne.3 
 W okresie Drugiej Rzeczypospolitej powierzchnia wielkich majątków ziemskich systematycznie 
ulegała zmniejszeniu. Poza realizacją dekretu o reformie rolnej istotny wpływ na ten stan rzeczy miały 
podziały rodzinne, ale też lata wielkiego kryzysu gospodarczego. 

Tabela 3 
Największe majątki ziemskie w gminie Goworowo w latach Drugiej Rzeczypospolitej.  

Majątek ziemski Właściciel 
Powierzchnia (w ha) 

rok 1926 rok 1938 

Szczawin 
Grodzisk Mały 
Ponikiew Duża 

Brzeźno 
Czernie 

Ponikiew Mała 
Góry 

Zambrzyce 

Antoni Glinka 
Antoni Glinka 
Antoni Glinka 

Stanisław Marchwicki 
Jan Rościszewski 

Janusz Górski 
Bolesław Zambrzycki 

Włodzimierz Zambrzycki 

2822 
589 
220 
1080 
542 
262 
550 
588 

2251 
193 
234 
500 
327 
360 
240 
285 

Źródło: J. Dziewirski, Goworowo i okolice, Ostrołęka 2006, s. 192, s. 198. 

 Warto nadmienić, że w połowie lat dwudziestych XX w. właścicielką jednego z największych 
majątków ziemskich w dolinie Orza była Helena Andlauer. Jej folwark w Grodzisku w 1926 r. miał 
powierzchnię 1131 ha. Duże majątki ziemskie posiadali też: Roman Grochowski (Przytuły – 899 ha), 
Stanisław Łuniewski (Radgoszcz – 758 ha) i Regina Borkowska (Radgoszcz – 428 ha).4 
 Południowa część powiatu ostrołęckiego była zasiedlona też przez drobną szlachtę. Wystarczy 
tylko wspomnieć nazewnictwo miejscowości: w gminie Szczawin: Kunin Szlachecki i Kunin Włościański,      
w gminie Rzekuń: Ołdaki Szlacheckie i Ołdaki Włościańskie oraz Drwęcz Szlachecki i Drwęcz Włościański, 
w gminie Goworowo: Kaczka Szlachecka i Kaczka Włościańska i w gminie Troszyn: Kurpie Szlacheckie                   
i Kurpie Stare. 
Znany badacz dziejów powiatu ostrołęckiego w okresie międzywojnia, Janusz Gołota pisał: „Drobna 
szlachta aspirowała raczej do więzi z ziemiaństwem, kultywowała tradycję herbową, pobożność, patriotyzm. 
Starała się zachować odrębność stroju, aranżować odmienny wystrój mieszkań […] Odnosiła się wyniośle,          
a nawet butnie w stosunku do chłopstwa, a uniżenie w stosunku do ziemiaństwa […] W rzeczywistości 
gospodarczej drobną szlachtę niewiele odróżniało od chłopstwa […] Przedstawiciele tej grupy społecznej 
tak samo pracowali na roli, niekiedy żyjąc w nędzy”.5 
 Dla miejscowej ludności istotną rolę odgrywała też administracja kościelna. W Polsce Odrodzonej 
powiat ostrołęcki należał początkowo do diecezji płockiej. W południowej części powiatu ostrołęckiego były 

                                                                 
2 J. Gołota, Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym, Ostrołęka 2000, s. 87. 
3 Tamże 
4 J. Boguski, Piski i okolice, Ostrołęka 1999, s. 60. 
5 J. Gołota, Ostrołęka, op. cit. s. 86. 
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to parafie: Czerwin, Goworowo, Kleczkowo, Piski, Rzekuń, Troszyn należące do dekanatu ostrołęckiego lub 
częściowo goworowskiego (do 1921 r.). Po utworzeniu jesienią 1925 r. diecezji łomżyńskiej wyżej 
wymienione parafie, poza parafią goworowską (pozostała w granicach diecezji płockiej), należały do 
nowopowstałej diecezji.6 

Po odzyskaniu niepodległości 
 Jesienią 1918 r. spełniły się marzenia kilku pokoleń Polaków o odzyskaniu niepodległości przez 
państwo polskie. 11 listopada 1918 r. na obszarze całego Mazowsza następowało rozbrojenie żołnierzy 
niemieckich, którzy na ogół bez walki przekazywali broń oddziałom Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Podobna sytuacja była też w powiecie ostrołęckim, gdzie oddziałami POW dowodził Marian Bożywoj 
Kłyciński z Grabowa, właściciel młyna na Omulwi. Miejscem wyjazdu niemieckich żołnierzy i władz 
cywilnych niemieckiego okupanta z całego północno-wschodniego Mazowsza stała się stacja kolejowa                   
w Ostrołęce. Na budynkach urzędów, m.in. w Ostrołęce i Goworowie, zawisły biało-czerwone flagi. Radość 
z odzyskanej niepodległości była ogromna. Jak pisał nauczyciel Dionizy Majewski „Przyszła przecież ta 
Polska, wyśniona, wymarzona, wymodlona”.7 
 Wśród członków powstających żywiołowo komitetów obywatelskich, przejmujących władzę                   
w powiecie ostrołęckim, byli m.in.: ziemianie Jan i Władysław Glinkowie, ks. Franciszek Nowakowski – 
wikariusz z Rzekunia, Stanisław Nosek z Troszyna.8 
 Poza tworzeniem powiatowych struktur administracyjnych głównym zadaniem ostrołęckiego 
społeczeństwa była odbudowa ze zniszczeń wojennych. Spośród 72 powiatów byłego Królestwa Polskiego, 
powiat ostrołęcki zajmował drugie miejsce (po chełmskim) pod względem zniszczeń.9 
 Wycofujące się latem 1915 r. wojska rosyjskie paliły wszystko, całe wsie i dwory. Najbardziej 
zniszczona została gmina Goworowo. Prawie całkowicie została zniszczona sama osada Goworowo i 17 wsi 
na terenie tej gminy. Na ogólną liczbę 428 budowli zniszczonych zostało 426 (99,5%). Podobne straty 
wojenne odnotowano w gminie Szczawin, gdzie spośród 24 wsi zniszczeniu uległy 23 (95,8%). W gminie 
Goworowo najbardziej zniszczone były wsie: Rębisze Nowe – 976%, Kobylin – 95%, Ponikiew Duża – 
91%, w gminie Czerwin wsie: Damiety i Gierwaty – 81% oraz Brzeźno – 80%.10 
 Potwierdzenie dramatycznej sytuacji w powiecie ostrołęckim znajdujemy w pamiętniku Dionizego 
Majewskiego: „A już najbardziej z całej Polski zniszczony i wyczerpany był powiat ostrołęcki. Tu całe wsie 
obrócono w perzynę, tu ludność po powrocie z trzyletniej tułaczki kopie sobie doły w ziemi, przykrywa się 
dylami i słomą, przysypuje ziemią i w tych norach […] chroni się przed zimnem, z tych nor wychodzi 
do pracy, do tych nor wraca na odpoczynek”.11 
 Wobec ogromnej biedy, działania władz administracyjnych różnych szczebli były wspierane przez 
lokalne społeczeństwo. Z inicjatywy Anny Glinki ze Szczawina utworzony został Komitet Dobroczynności, 
organizujący dokarmianie dzieci z najbiedniejszych rodzin. W pracę komitetu zaangażowana była też 
Aleksandra Lenartowiczowa, właścicielka majątku w Rębiszach i Romualda Ratyńska z Goworowa. Wśród 

                                                                 
6 W. Jemielity, Diecezja Łomżyńska, Łomża 1996, s. 7. 
7 J. Gołota, Ostrołęka, op. cit., s. 17-19; D. Majewski, Wspomnienia nauczyciela 1893-1945, Wrocław 1959, s. 101. 
8 W. Glinka, Pamiętnik z Wielkiej Wojny, t. I, Warszawa 1927, s. 24-26. 
9 B. Limanowski, Zniszczenia wojenne w budowlach b. Królestwa Polskiego, Warszawa 1918, s. 3-16.; M. Przeniosło, Chłopi 

Królestwa Polskiego w latach 1914-1918, Kielce 2003, s. 54-56. 
10 B. Limanowski, dz. cyt., s. 34-42; J. Dziewirski, Goworowo i okolice, Ostrołęka 2006, s. 176-177. 
11 D. Majewski, Wspomnienia nauczyciela 1893-1945, Wrocław 1959, s. 102. Znalazło to potwierdzenie  

w wystąpieniu posła Ziemi Łomżyńskiej – Załuski, który mówił: „[…] nieszczęśni wygnańcy po powrocie z Rosji jesienią 1918 r. 
mieszkają dotychczas w norach i szałasach […] zaś ludność zdziesiątkowana przez tyfus plamisty  
i zostawiona bez żadnej pomocy państwa nie może wyżywić sama siebie”, cyt. za J. Gołota, Ostrołęka. Miasto  
i powiat, s. 20. 
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70 ofiarodawców z terenu powiatu ostrołęckiego w I kwartale 1919 r. był też Grzegorz Kucharczyk z Rębisz, 
który przekazał na Skarb Narodowy kwotę w wysokości 40 marek srebrem.12 
 Katastrofalne warunki bytowe sprzyjały podsycaniu nastrojów wśród najbiedniejszych warstw 
społeczeństwa, coraz bardziej podatnych na komunistyczną propagandę. Nastroje radykalizowały wieści                   
o postępach bolszewickiej rewolucji w Rosji. Wielu ziemian potępiano za złe traktowanie robotników 
rolnych i służby folwarcznej oraz za obojętność wobec ich trudnych warunków życia. Chłopi masowo 
przeciwstawiali się płaceniu podatku, przystępowali do nielegalnego wyrębu lasów, wypalania łąk 
dworskich. Bojkotowali też zarządzenia o kontyngencie żywnościowym. W wielu wioskach były one 
egzekwowane siłą przez policję i oddziały wojska.13 
 W Goworowie i Szczawinie wystąpienia o charakterze społecznym zainicjował Piotr Ostrowski, 
były lokaj państwa Glinków. Terroryzował on tę rodzinę ziemiańską, namówił nawet część służby 
folwarcznej do napadu na Antoniego Glinkę. Działania Ostrowskiego wspomagał Rychter, nauczyciel                   
z Kruszewa. Z całą pewnością byli oni zwolennikami PSL-Wyzwolenie, „...urządzali wiece, pochody                   
z czerwonym sztandarem”.14 
 Piotr Ostrowski był solą w oku dla miejscowego ziemiaństwa i duchowieństwa. W styczniu 1919 r. 
został  aresztowany i pobity przez policjantów. Po wyjściu z więzienia nadal prowadził swą lewicową 
działalność. Warto tu odwołać się do zapisu goworowskiego proboszcza ks. Leona Gościckiego w kronice 
parafialnej: „(…) gdy po kazaniu zbierałem ofiary na tacę na cmentarzu kościelnym, zauważyłem, że ów 
prowodyr, lokaj Ostrowski siedząc na cegle czyta wśród modlących się parafian gazetę „Wyzwolenie”, 
podszedłem doń wyrwałem mu gazetę i ryknąłem nad głową albo na kolana i módl się, albo won za parkan 
między konie. Odszedł na bok potulnie stanąwszy”.15 
 Wspomniane wydarzenia były elementem ostrej walki politycznej, związanej ze zbliżającymi się 
wyborami do Sejmu Ustawodawczego. 15 grudnia 1918 r. w Troszynie odbył się wielki wiec zorganizowany 
przez Narodową Demokrację, na którym została uchwalona rezolucja skierowana przeciwko istniejącemu, 
lewicowemu rządowi Jędrzeja Moraczewskiego. Oto jej fragment: „Zgromadzeni na wiecu w Troszynie,                 
w powiecie ostrołęckim, w dniu 15 grudnia gminniacy ze wszystkich wsi jednomyślnie uchwalili: 1) wyrazić 
obecnemu socjalistycznemu rządowi partyjnemu zupełny brak zaufania, 2) wyrazić najwyższe oburzenie za 
to, że na zamku królewskim w Warszawie obecny rząd pozwolił zawiesić chorągwie socjalistyczne, 
czerwone. Obecnie zaś znowu minister Thugutt ośmielił się targnąć na godło nasze narodowe – wyraz 
majestatu Rzeczypospolitej Polskiej – rozkazując zrywać korony z orłów polskich, 3) żądamy wiec cofnięcia 
tego rozporządzeniem, ubliżającego narodowi polskiemu, 4) żądamy wojska bez Żydów  
i sejmu także bez Żydów.16 
 Z kolei działacze PSL „Wyzwolenie” atakowali kandydatów na posłów z Listy Stronnictwa 
Ludowo-Narodowego z okręgu łomżyńskiego, do którego należał też powiat ostrołęcki. Jednym  
z kandydatów ze wspomnianej listy był Jan Załuska. Na łamach organu prasowego PSL „Wyzwolenie” 
wypominano, iż „Na początku wojny Załuska naganiał lud polski do tworzenia oddziałów, pomagających 
wojsku rosyjskiemu zdobywać Polskę. Radził wierzyć jak w ewangelię w kłamliwe obietnice rosyjskie. 
Oddawał Lwów i całą Galicję wschodnią, a także Chełmszczyznę Moskalom. Na jego sumieniu i na 
sumieniach jego kompanów politycznych są łzy i krew ludu polskiego, wypędzonego przez wojsko rosyjskie 

                                                                 
12 J. Dziewirski, Goworowo i okolice, s. 178. 
13 J. Szczepański, Życie polityczne, [w:] Dzieje Mazowsza, t. IV, Lata 1918-1939, pod red. J. Szczepańskiego, Pułtusk 2010, s. 41-45.             

W grudniu 1918 r. uzbrojeni z karabiny chłopi z Kadzidła czynili przygotowania do rozbrojenia milicji i straży leśnej. P. Stawecki, 
Sytuacja polityczna regionu podwarszawskiego na przełomie lat 1918-1919 w świetle raportów wojskowych, „Teki Archiwalne: 1961, 
s. 148; O Niepodległą i granice. Raporty i komunikaty naczelnych władz wojskowych o sytuacji wewnętrznej Polski 1919-1920, pod 
red. M. Jabłonowskiego, P. Staweckiego, T. Wawrzyńskiego, Warszawa-Pułtusk 2000, s. 41. 

14 Cyt. za J. Gołotą, s. 23. 
15 Cyt. za J. Dziewirskim, Goworowo i okolice, s. 180. 
16 Cyt. za J. Dziewirskim, Moja troszyńska Ojczyzna, Ostrołęka 2002, s. 118-119. 
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z Ojczyzny. I teraz ten przeciwnik niepodległości Polski, a zwolennik krwawych carów, kandyduje na posła 
do Sejmu w okręgu Łomżyńskim. Podaje się nie za endeka, którym jest, ale za „narodowca bezpartyjnego”. 
Bracia chłopi, miejcież się tam na baczność !”.17 
 Wybory do Sejmu Ustawodawczego miały miejsce 26 stycznia 1919 r. Odbyły się one przy 
wysokiej frekwencji wyborczej – 81,3%. W Ostrołęce frekwencja wyborcza wynosiła 69,8%,  
a w gminach wahała się od 98,8% w gminie Nakły do 58,6% w gminie Goworowo, zamieszkałej  
w znacznej części przez ludność żydowską.18 
 Szczególnie wysoka frekwencja wyborcza ludności wiejskiej powiatu ostrołęckiego była zapewne 
w dużej mierze następstwem jej przywiązania do Kościoła, który aktywnie popierał propagandę ugrupowań 
prawicowych. Ludwik Hass, dostrzegając konformizm postaw cechujących niewielkie społeczności lokalne, 
napisał, iż mazowiecka wieś „składająca się z zasiedziałych od lat rodzin, powiązanych z sobą bliższym czy 
dalszym pokrewieństwem lub powinowactwem, […] poddanych wspólnym autorytetom, miejscowej opinii 
oraz kontroli sąsiadów, zachowywała się na ogół jednorodnie – solidarnie, więc poszła do urn 
wyborczych”.19 
 Najwyższą frekwencję wyborczą zanotowano w gminach: Troszyn – (84,6%), Piski – (81,5%)                   
i Szczawin – (80,5%), najniższą w gminach: Goworowo – (58,6%), Czerwin – (72,0%)  
i Rzekuń – (76,5%).20 
 W całym łomżyńskim okręgu, obejmującym powiaty: kolneński, łomżyński, mazowiecki, 
ostrołęcki, ostrowski, szczuczyński w wyborach do Sejmu Ustawodawczego zwyciężył obóz narodowy 
(Zjednoczenie Ludowo-Demokratyczne), który zdobył 76,9% głosów. Dominacja endecji w powiecie 
ostrołęckim była jeszcze bardziej widoczna i wynosiła 79,1% głosów. W ramach Zjednoczenia Ludowo-
Demokratycznego kandydaci na posłów z terenu powiatu ostrołęckiego startowali z listy nr 8 pod nazwą 
„Komitet Ostrołęcki ZSLN”.21 Z listy tej, która uzyskała poparcie 31,0% głosujących, nie udało się jednak 
wprowadzić ani jednego posła do Sejmu.22 
Stosunkowo wysokie poparcie wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego uzyskała Polskie Stronnictwo 
Ludowe „Wyzwolenie”, na które głosowało 3523 osoby (12,4% spośród głosujących). To poparcie było 
nieco wyższe aniżeli w całym okręgu wyborczym III, gdzie na „wyzwoleńców” głosowało 10,2% 
wyborców.23 
 Jak głosowali w dniu 26 stycznia 1914 r. mieszkańcy poszczególnych gmin południowej części 
powiatu ostrołęckiego? Miażdżącą przewagę listy prawicy uzyskały w gminach: Troszyn – 94,5%, Piski – 
91,5% i Rzekuń – 88,0%. W pokonanym polu obóz narodowy pozostawił tu wyborców głosujących na listę 
PSL „Wyzwolenie”, która odpowiednio uzyskała w gminie Troszyn – 3,9% głosów, w gminie Piski – 3,7%, 
w gminie Rzekuń – 5,4%. Za lewicowym programem PSL „Wyzwolenie” wyraźnie opowiedzieli się 
mieszkańcy gmin, gdzie było dużo majątków  ziemskich, a także robotników folwarcznych. PSL 
„Wyzwolenie” zwyciężyło w gminach: Szczawin – 54,1%, Czerwin – 49,9% i Goworowo – 46,2%. 

                                                                 
17 „Wyzwolenie” 1919, nr 4, s. 53. 
18 Statystyka wyborów do Sejmu Ustawodawczego, pod red. L. Krzywickiego, t. II, Warszawa 1921, s. 17. 
19 L. Hass, Wpływ ugrupowań politycznych wśród ludności woj. warszawskiego w latach 1919-1922 (w świetle wyborów sejmowych), 

„Rocznik Mazowiecki”, t. IV, Warszawa 1972, s. 108. 
20 Statystyka wyborów do Sejmu Ustawodawczego, s. 17. 
21 Na liście nr 8 znaleźli się następujący kandydaci: Władysław Glinka – dziedzic majątku Suska Starego (lat 54), Roman Gąsiorowski – 

rolnik z Kamianki, gmina Rzekuń (lat 41), Szczepan Sobiech rolnik z Kadzidła (lat 48), Teofil Dymiński – rzeźnik z Ostrołęki (lat 
32), dr Józef Psarski ze Stacji Kaczyny, gmina Rzekuń (lat 40) Stanisław Nosek z Troszyna (lat 38), Piotr Szumiński z Kruszewa, 
gmina Szczawin (lat 53), Walenty Osowiecki z Olszyn, gmina Wach (lat 58), Ludwik Wojsz z Wojszów, gmina Czerwin (lat 54),                   
J. Dziewirski, Moja troszyńska Ojczyzna, s. 118. 

22 Wybory do Sejmu Ustawodawczego, s. 17. 
23 Tamże. 
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Najostrzejsza walka wyborcza rozegrała się w gminie Czerwin, gdzie zwycięstwo PSL „Wyzwolenie” nad 
Narodową Demokracją było nieznaczne.24 
 Zrozumiałe, że największe poparcie lista żydowska (ortodoksów i syjonistów) uzyskała  
w Goworowie, na którą głos oddało 258 wyborców (16,3%). Nieznaczne poparcie lista Polskiej Partii 
Socjalistycznej (PPS) uzyskała jedynie w gminie Rzekuń. Głosowali na nią głównie robotnicy pracujący na 
stacji kolejowej Ostrołęka. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego 1919 r. w gminie Rzekuń PPS uzyskała 
107 głosów (3,7%).25 
 Niejako w cieniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego odbyły się wiosną 1919 wybory 
samorządowe. Warto nadmienić, że wśród członków Wydziału Powiatowego w Ostrołęce znaleźli się m.in. 
Jan Glinka i Antoni Zalewski z Repk, gmina Troszyn.26 
 Przedstawiciele gmin powiatu ostrołęckiego, położonych na lewym brzegu Narwi znaleźli się                   
w składzie Powiatowej Komisji Aprowizacyjnej. W komisji tej znaleźli się: Wawrzyniec Andlauer - 
właściciel majątku Grodzisk i Czerwin, mieszkaniec gminy Goworowo – Stanisław Budny, dzierżawca 
majątku w Pokrzywnicy oraz chłop Stanisław Krystosik ze wsi Czernie. Jak ustalił Jerzy Dziewirski, to 
właśnie „Stanisław Krystosik na posiedzeniu Sejmiku Powiatowego zgłosił wniosek, aby uchwalić podatek 
na rzecz żołnierza polskiego; na wsiach po 50 fenigów od morgi, w miasteczkach po 50 fenigów od osoby                  
i w mieście Ostrołęce po marce od osoby. Po długiej dyskusji uchwalono, aby wstawić do budżetu rocznego 
20 tysięcy marek, gminy mniej zamożne opodatkowane zostaną od morgi, gminy zniszczone od inwentarza, 
a miasteczka i miasto Ostrołęka od osoby.”.27 
 Dowodem uznania dla wysokich kompetencji niektórych mieszkańców gminy Goworowo było 
powołanie w kwietniu 1919 r. na ławników Sądu Apelacyjnego w Łomży: Stanisława Budnego                   
z Pokrzywnicy i Janusza Górskiego – właściciela majątku w Ponikwi Małej. Natomiast na ławników Sądu 
Okręgowego w Łomży zostali wybrani wspomniani wcześniej; Stanisław Budny, Stanisław Krystosik                   
i Antoni Glinka ze Szczawina oraz Bronisław Rutkowski, właściciel majątku Buczyn, gmina Czerwin.28 
 Wiosną 1919 r. w wielu z wioskach południowej części powiatu ostrołęckiego mają miejsce strajki 
chłopskie, wypas na dworskich łąkach, uchylanie się od kontyngentów. Ich inicjatorem był aktywny działacz 
Związku Zawodowego Robotników Rolnych – Piotr Ostrowski ze Szczawina. Wrzenia na wsi nie była                   
w stanie zlikwidować ustawa o reformie rolnej z 10 lipca 1919 r. przewidująca parcelację gruntów 
dworskich, z myślą zarówno o chłopach, jak i służbie folwarcznej, bezrolnych. 
 Jesienią 1919 r. ponownie doszło do strajków na ostrołęckiej wsi. Największe wrzenie rewolucyjne 
miało miejsce w majątku Szczawin. Jeden z przywódców wystąpień służby folwarcznej – Jan Kwiatkowski      
z Ponikiwi Małej został osadzony w więzieniu.29 
 Warto jednak nadmienić, iż z inicjatywą likwidacji sporów między dworem a wsią wychodziło 
ziemiaństwo południowych ziem powiatu ostrołęckiego. 17 sierpnia 1919 r. w obecności inspektora pracy 
Józefa Kościucha podpisano roczną umowę między przedstawicielami miejscowego ziemiaństwa w osobach: 
Wawrzyńca Andlauera, Janusza Górskiego, Mariana Rościszewskiego i Jana Gliniki z przedstawicielami 
służby folwarcznej: Antonim Jabłońskim, Janem Kwiatkowskim, Janem Serowikiem, Wojciechem 
Grabowskim, Józefem Filipowskim i Stanisławem Żebrowskim. Umowa ta szczegółowo omawiała warunki 
pracy dla rodzin ordynariuszy folwarcznych.30 

                                                                 
24 Tamże 
25 Tamże 
26 J. Dziewirski, Moja troszyńska Ojczyzna, s. 119. 
27 Tenże, Goworowo i okolice, s. 182. 
28 Tamże, J. Boguski, Czerwin i okolice, Ostrołęka 2001, s. 115. 
29 J. Gołota, s. 38-39. 
30 Szczegółowo na ten temat J. Gołota, s. 40. 
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 Niechęć niektórych, łatwo ulegających komunistycznej agitacji robotników rolnych do swoich 
pracodawców dała znać o sobie z chwilą wkroczenia oddziałów Armii Czerwonej na ziemie Mazowsza 
Północno-Wschodniego. 

W dniach bolszewickiego najazdu 
 W lipcu 1920 r. społeczeństwo powiatu ostrołęckiego stanęło w obliczu groźby wkroczenia 
oddziałów Armii Czerwonej. Wojna polsko-rosyjska 1920 r. weszła wówczas w decydującą fazę. Wojska 
Frontu Zachodniego, dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego, przytępiły do wielkiej ofensywy 
przeciwko wojskom polskim. Polska miała ponownie utracić niepodległość jako bariera powstrzymująca 
szerzenie bolszewickiej ideologii w kierunku zachodnim. Dzieła zsowietyzowania państwa polskiego miał 
się podjąć Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski powołany wcześniej w Moskwie. 
 W obliczu klęsk na froncie, 1 lipca 1920 r. w Warszawie utworzona została Rada Obrony Państwa. 
W Ostrołęce powstał Obywatelski Komitet Obrony Państwa na Powiat Ostrołęcki na czele ze starostą 
Adamem Winiarskim. Do Komitetu weszli też przedstawiciele ziem południowej części powiatu 
ostrołęckiego: Jan Glinka z Suska Starego – delegat Związku Ziemian, Stanisław Nosek, Władysław 
Białobrzeski i Stanisław Nosek z gminy Troszyn – przedstawiciele Związku Kółek Rolniczych oraz 
Szczepan Sobiech i Antoni Zalewski z gminy Troszyn.31 
 Zadaniem komitetu było prowadzenie agitacji na rzecz wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, 
m.in. Armii Ochotniczej. Zorganizował on sześć wieców. Pozytywny wpływ na postawę mas chłopskich 
wyrażającą się coraz częstszym wstępowaniem w szeregi wojska, miała ustawa  
o reformie rolnej z 15 lipca 1920 r. oraz objęcie urzędu premiera przez Wincentego Witosa. Na wsi 
popularnym hasłem stało się zawołanie „Weźwa kosy, rzućwa radła, trza wojować, kiej tak padło”.32 
 OKOP w Ostrołęce nałożył na mieszkańców powiatu podatek w wysokości 10 funtów ziarna od 
każdej morgi użytkowanego gruntu, 1 funta mięsa od każdego gospodarstwa, 30 marek od 1 mieszkańca oraz 
jeden komplet bielizny od gospodarstwa o powierzchni od 6 do 40 morgów oraz dwa komplety bielizny od 
każdego gospodarstwa o powierzchni od 40 do 80 morgów itd.33 
 W ostatnich dniach lipca ogół społeczeństwa ziemi ostrołęckiej przyjmował informacje  
o ciągłym odwrocie wojsk polskich. Dowiadywał się od uciekinierów z kresów wschodnich,  
a później z Podlasia o okrucieństwach sowieckich żołnierzy. Na ich wkroczenie oczekiwała część służby 
folwarcznej i ludność żydowska o poglądach komunistycznych. 
 Po zajęciu Białegostoku przez oddziały Michaiła Tuchaczewskiego w celu opóźnienia ich dalszego 
marszu w kierunku zachodnim została wyznaczona specjalna Grupa Operacyjna gen. ppor. Jana 
Wroczyńskiego. W okolicach Miastkowa doszło do krwawego, dramatycznego boju ochotników 205                   
pp z konnicą Gaj-Chana Bżyskiana. Ostrołęki dzielnie bronił 1 batalion pułku morskiego kpt. mat. 
Konstantego Jacynicza.34 
 Od pierwszych dni sierpnia ziemie na lewym brzegu Narwi były pełne uciekinierów, głównie 
rodzin ziemiańskich, kierujących się za Wisłę. Swoje majątki opuściło też miejscowe ziemiaństwo.35 
 W nocy z 6 na 7 sierpnia oddziały polskie broniące Ostrołęki otrzymały rozkaz wycofania. Most 
kolejowy na rzece Orz został wysadzony. Przez Goworowo w kierunku Warszawy wycofywała się kampania 
żołnierzy z Wielkopolski znanych z częstych ekscesów antysemickich. Gdy przystąpili oni do obcinania bród 
Żydom ortodoksom, przeciwstawił się temu proboszcz Gościcki z Goworowa: „zwrócił się do oficerów, by 
                                                                 
31 Obrona Państwa w 1920 r., pod red. W. Ścibor-Rylskiego, Warszawa 1923, s. 469-470. 
32 J. Szczepański, Wojna 1920 roku w Ostrołęckim, Warszawa-Ostrołęka-Pułtusk 1997, s. 33. 
33 Obrona Państwa w 1920 r., s. 469-470. 
34 Szeroko na ten temat J. Szczepański, Wojna 1920 r. w Ostrołęckim, s. 49-60. 
35 J. Dziewirski, Goworowo i okolice, s. 183-184. Wśród ewakuujących się miejscowych ziemian był też dziedzic  

z Ponikwi Małej – Jan Górski. Mógł wyjechać pociągiem w kierunku Warszawy dzięki zawiadowcy stacji Pasieki- Jagielle.  Po 
wojnie, w dowód wdzięczności otrzymał on od dziedzica kawał ziemi pod Pasiekami. 
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zaniechali przykrych figli, skoro nie zdołali zatrzymać bolszewików, wy odejdziecie – uzasadniał                   
ks. proboszcz – a wasze żarty my swoją skórą płacić będziemy, bo Żydzi uskarżą się najeźdźcom”.36 
 Zgodnie z rozporządzeniem ordynariusza diecezji płockiej – biskupa Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego, ks. proboszcz Leon Gościcki, ryzykując życiem, pozostał w swojej parafii. Wpłynęło to 
pozytywnie na morale miejscowej ludności. Chroniąc sprzęt liturgiczny oraz wyposażenie kościoła i plebani 
przed grabieżą, kazał go zamurować w jednej ze ścian kościoła.37 
 W dn. 5-6 sierpnia 1920 r. oddziały Michaiła Tuchaczewskiego opanowały południową część 
powiatu ostrołęckiego. Ludność polska pamiętająca wygląd wojska carskiego była zszokowana 
umundurowaniem i uzbrojeniem bolszewickich oddziałów. Wspomniany już proboszcz parafii w Goworowie 
ks. kan. Leon Gościcki zapisał w swej parafialnej kronice: „Nieustannie przychodziło żołdactwo,                   
im późniejsze były oddziały, tym słabiej i różnorodniej uzbrojone i ubrane. Widziałem żołnierzy z kijami, 
zamiast karabinów, w słomkowych kobiecych kapeluszach zamiast czapek na głowie”.38 
 Wkraczające oddziały wroga były owacyjnie witane przez służbę folwarczną, zaś w Goworowie – 
przez część ludności żydowskiej. Z chlebem i solą wyszli nawet żydowscy kupcy, pragnący pozyskać 
przychylność zwycięzców. Dla bolszewików otworzono  sklepy, które wcześniej były zamknięte dla 
wycofujących się żołnierzy polskich.39 
 Bolszewicy natychmiast przystępowali do rabunków sklepów, odkopywania w podwórzach  
i ogrodach ukrytych przedmiotów. W Damianach rozwścieczeni sowieccy żołnierze nie mogąc dostać się do 
okazałego, zamkniętego domu Dąbkowskich o mało nie zabili córki Feliksa Dąbkowskiego – Franciszki.                
W obawie przed gwałtami z ich strony kryły się po lasach i zaroślach nawet dziewczęta z rodzin 
folwarcznych.40 
 Na zajętych terenach południowej części powiatu ostrołęckiego dowódcy oddziałów Armii 
Czerwonej tworzyli gminne lub wiejskie rewolucyjne komitety wojskowo-rewolucyjne, tzw. rewkomy. 
Miały one „wprowadzać porządek sowiecki” oraz troszczyć się o to, aby ich „ujawnienie się”, po wycofaniu 
się wojsk polskich, robiło wrażenie spontanicznego ruchu rewolucyjnego na ziemiach polskich”.41 

Tabela 4 
Rewkomy utworzone w dn. 7-8 sierpnia 1920 r. w południowej części powiatu ostrołęckiego 

Miejscowość Data utworzenia Przewodniczący – przedstawiciel XV Armii 

Czerwin 
Goworowo 

Piski 
Troszyn 
Rzekuń 

Szczawin 

7 VIII 1920 r. 
7 VIII 1920 r. 
7 VIII 1920 r. 
7 VIII 1920 r. 
8 VIII 1920 r. 
8 VIII 1920 r. 

Fiłatow 
Wilnis 
Śniegow 
Pudztin 

Worowiew 
b. d. 

Źródło: Rosyjskij Gosudarstwienyj Wojenno-Istoriczeskoj Archiw w Moskwie (RGWIA). Akta XV Armii, f. 200,                     
op. 2; d. 149, c. 7-14, d. 193, c. 73. 

 Władze sowieckie nie żałowały środków finansowych na wspieranie funkcjonowania lokalnych, 
gminnych komitetów wojskowo-rewolucyjnych. Wymienione w tabeli rewkomy otrzymały wsparcie                   
w wysokości po 15 tys. rb; poza rewkomem w Szczawinie – 5 tys. rb. Środki finansowe były przeznaczone 
na bolszewicką agitację oraz na pensje dla członków gminnych komitetów wojskowo-rewolucyjnych.42 
                                                                 
36 Cyt. za J. Dziewirskim, Goworowo i okolice, s. 183. 
37 Tamże, s. 184; J. Szczepański, Duchowieństwo diecezji płockiej w obliczu bolszewickiego najazdu 1920 r., [w:] Kościół i kultura, pod 

red. R. Jaworskiego i A. Koseskiego, Płock-Pułtusk 1996, s. 92-94. 
38 Cyt. za M. M. Grzybowskim, Wojna polsko-rosyjska w Płocku i na Mazowszu, Płock 1990, s. 153. 
39 J. Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa-Pułtusk 1995, s. 226-227. 
40 J. Boguski, Czerwin i okolice, Ostrołęka 2001, s. 116-118. 
41 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. II, Londyn 1956, s. 294. 
42 RGWIA, Akta XV Armii, f. 200, op. 2, d. 149, c. 7-14; d. 193, c. 73. 
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 Rewkom w Goworowie powołał milicję ludową. Na jej czele stał miejscowy Żyd Szmelc. Spośród 
Polaków członkiem wspomnianej milicji był Michał Rostkowski.43 Nieliczne jednostki spośród wiejskiej 
inteligencji zgłaszały się do pracy w rewkomie, by udając zwolenników nowego ustroju społeczno-
politycznego, uniknąć śmierci. Tak było m.in. z kierownikiem Szkoły Powszechnej w Goworowie - 
Stankusem44 
 W majątkach ziemskich południowej części powiatu ostrołęckiego tworzono komitety folwarczne. 
Nadzorowały one przymusową pracę na rzecz Armii Czerwonej przy młóceniu zboża. „Mieszkańców 
Damian zapędzono do pracy w Czerwinie, zaś Wólki Czerwińskiej do Grodziska. Pracowano nawet                   
w niedzielę. Napełnione zbożem worki ładowano na furmanki i odstawiano do najbliższej stacji kolejowej. 
Transporty ze zbożem wysyłano w głąb Rosji. Wszystkich mężczyzn posiadających konie i wozy 
skierowano na podwody, by przewozili sowieckich żołnierzy na linię frontu. Bolszewicy wycięli wiele sztuk 
bydła miejscowym rolnikom”.45 
 W ciężkiej sytuacji znaleźli się członkowie rodzin ziemiańskich, którzy nie zdołali się ewakuować. 
Właściciel folwarku Buczyn – Rutkowski, chociaż podzielił inwentarz  żywy między chłopów i fornali, 
został oskarżony przez członków komitetu folwarcznego Józefa Monikowskiego i Władysława Wysockiego. 
Obawiając się zemsty ukrywał się w przebraniu chłopa przez kilka dni w zaroślach.46 
 Wszystkie dwory przez bolszewików zostały zniszczone i obrabowane. Ofiarą wandalizmu padło 
wiele zabytkowych mebli, dworskich księgozbiorów. Bolszewicy zbezcześcili też kościół w Czerwinie, 
zamieniony na stajnię oraz cmentarz grzebalny. Podobna sytuacja była ze starym kościołem w Rzekuniu, 
gdzie ponadto bolszewicy sprofanowali miejscowy cmentarz grzebalny. Przyczyniło się to do nagłej śmierci 
proboszcza  rzekuńskiej parafii – ks. Stanisława Żebrowskiego.47 
 Warto wspomnieć o męczeńskiej śmierci wikariusza parafii Rzekuń – ks. Marcelego Gregorczyka. 
Został on zamordowany przez bolszewików, gdy odmówił pracy przy grabieniu siana, twierdząc, że jest 
księdzem.48 
 9 sierpnia 1920 r. przyjechała do Goworowa „czerezwyczajka” 16 dywizji. Na jej rozkaz 
aresztowano miejscowych księży. Ks. kan. Leon Gościcki napisał w swej kronice: „Pod wieczór  
z polecenia czerezwyczajki dokonano u mnie skrupulatnej rewizji (już 3. z rzędu), po której mnie  
i księdza wikarego Nowakowskiego aresztowano i osadzono za kratkami […] Przez całą noc  
i następny dzień wzrastała liczba protestujących mimo zastraszania ze strony Rosjan (strzelano nad ich 
głowami). Gdy byłem pod mocą bolszewicką – parafianie zbierali podpisy na oddzielnych arkuszach, a Żyd 
– stary Gerlic układał podanie o uwolnienie duchowieństwa. Wieczorem wójt Stanisław Karolak, protestant 
młynarz Wideman oraz miejscowy rabin Gerlic udali się jako delegaci do „czerezwyczajki”. Skutek był 
oryginalny: mnie wypuszczono, delegatów w zamian osadzono za kratki. Ks. Stefana Nowakowskiego 
zapędzono  następnego dnia do Różana wraz ze wszystkimi aresztowanymi i dopiero po podsunięciu przeze 
mnie myśli, iż ludność oburzona z powodu aresztowani księdza i rabina na pewno na ich tyłach będzie robić 
dywersję – zdecydowali się wypuścić księdza i rabina”.49 
 Po klęsce w Bitwie Warszawskiej 1920 r. oddziały Armii Czerwonej w popłochu zaczęły 
wycofywać się na wschód. W walce z wycofującymi się oddziałami wroga swój udział miała też ludność 

                                                                 
43 J. Dziewirski, Goworowo i okolice, s. 186. 
44 J. Szczepański, Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, s. 87. 
45 J. Boguski, Czerwin i okolice, s. 116-117; J. Dziewirski, Goworowo i okolice, s. 185. 
46 Rola członków Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas najazdu bolszewickiego, Warszawa 

1921, s. 17-18. Za „burżuja” został nawet uznany właściciel niewielkiej pasieki – Szczepan Gocławski, J. Boguski, Czerwin i okolice, 
s. 117. 

47 J. Boguski, s. 117; J. Dziewirski, Moja troszyńska Ojczyzna, s. 108-109. 
48 J. Dziewirski, Moja troszyńska Ojczyzna, s. 108. 
49 Cyt. za M. M. Grzybowskim, Wojna polsko-rosyjska 1920 r. w Płocku i na Mazowszu, s. 154. 
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południowej części powiatu ostrołęckiego. Mieszkańcy Goworowa nie dopuścili do zniszczenia przez 
wycofujących się bolszewików mostu na rzece Orz.50 
 Z kolei mieszkańcy Rzekunia skutecznie wspierali kolejarzy z Kaczyn, którzy uniemożliwili 
bolszewikom wykorzystanie linii kolejowej podczas odwrotu z Ostrołęki. Śmiałego wyczynu dokonał 
mieszkaniec Wólki Czerwińskiej – Jan Gumkowski: „Gdy zmęczeni marszem żołnierze poszli spać do 
stodoły podkradł się niespostrzeżenie pod budynek i wymontował ze stojących pod ścianą karabinów zamki. 
Następnie powiadomił o tym fakcie stacjonujące w pobliżu oddziały polskie, które po przybyciu na miejsce 
otoczyły budynek i zażądały od bolszewików poddania się. Zbudzeni ze snu bolszewicy chwycili za broń. 
Ku ich ogromnemu zaskoczeniu żaden z karabinów nie wystrzelił. Po chwili cały oddział nieprzyjacielski 
poddał się bez walki”.51 
 Po odparciu najazdu bolszewickiego na Polskę rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 
rozpoczęto poszukiwania osób, które współpracowały z najeźdźcą. Wielu z nich uciekło wraz z oddziałami 
Armii Czerwonej. Wśród nich było kilku młodych Żydów z Goworowa oraz m.in. wspomniany wcześnie 
Piotr Ostrowski. Na karę śmierci został natomiast skazany małorolny chłop Adam Sobieski, z gminy 
Troszyn. Zorganizował on w Radgoszczy Komitet Folwarczny, którego celem było przeprowadzenie 
parcelacji tutejszego majątku ziemskiego.52 
 Sześciu podrzędnych działaczy z Goworowa, współpracujących z rewkomem, schwytano 
i osadzono w twierdzy Modlin. Kilku Polaków z Goworowa podejrzanych o sprzyjanie bolszewikom obronił 
ks. L. Gościcki. Przyjęto jego sugestię, aby każdemu z nich wlepić kilka solidnych batów i wypuścić na 
wolność.53 
 Na żądanie Związku Ziemian władze Związku Zawodowego Robotników Rolnych usunęły ze 
swych szeregów tych członków, którzy uczestniczyli w pracach rewkomów. Jednocześnie po bolszewickiej 
inwazji ziemiaństwo powiatu ostrołęckiego zaczęło coraz bardziej interesować się sytuacją materialną 
najuboższych rodzin robotników folwarcznych, przychodzić im z pomocą. Z kolei wśród robotników 
rolnych „nastąpiło duże uspokojenie umysłów, dążenie do pokojowego współżycia z ziemiaństwem”.54 

Życie społeczno-polityczne w latach 1921-1928 
 Po odparciu najazdu bolszewickiego na Polskę największe wpływy wśród społeczeństwa 
południowych gmin powiatu ostrołęckiego miało Zjednoczenie Ludowo-Narodowe, przekształcone w 1928 
r. w Stronnictwo Narodowe. Powiatowym liderem tego ugrupowania był dr Józef Psarski. 
 Z inicjatywy miejscowego ziemiaństwa – członków obozu narodowego, wspieranych przez 
duchowieństwo, zaczęto zakładać straże pożarne. W 1921 r. rozpoczęła działalność OSP  
w Goworowie (prezesem – ks. proboszcz Leon Gościcki), w 1922 r. w Zabielu (prezes – Jan Choromański), 
w 1923 r. w Rzekuniu – (prezes - ks. proboszcz Stanisław Suliński), w 1928 r. – we wsi Dzbenin (prezes – 
Jan Orłowski).55 
 Mieszkańców miejscowości w dolinie Orza cieszył wygląd jednolicie ubranych, świetnie 
wyszkolonych strażaków, zawsze też uczestniczących w największych świętach kościelnych. Organizowane 
przez endecję każdego roku sierpniowe obchody „cudu nad Wisłą” miały uświadomić społeczeństwu, że 
bolszewicki najazd udało się odeprzeć wyłącznie dzięki wstawiennictwu opatrzności boskiej, udziałowi 
całego narodu w walce z najeźdźcą, a nie dzięki Naczelnemu Wodzowi, Józefowi Piłsudskiemu. 

                                                                 
50 F. Dinder-Ankowicz, Zarys historii wojennej 82-go syberyjskiego pułku piechoty, Warszawa 1929, s. 39; J. Dziewirski, Moja 

troszyńska Ojczyzna, s. 109. 
51 Cyt. za J. Boguskim, Czerwin i okolice, s. 118-119. 
52 J. Dziewirski, Moja troszyńska Ojczyzna, s. 120. 
53 J. Dziewirski, Goworowo i okolice, s. 187. 
54 Cyt. za J. Szczepański, Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, s. 149.  
55 J. Dziewirski, Goworowo i okolice, s. 211; Tenże, Rzekuń i okolice. Zarys dziejów, Ostrołęka 1999, s. 116-120. Przybyły z Rosji – Jan 

Choromański w Zabielu założył także Koło Młodzieży Polskiej, wystawiającej spektakle o treści patriotycznej. 
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 W powiecie ostrołęckim aktywną działalność prowadziło również PSL „Wyzwolenie”. Starało się 
ono wykorzystać rozczarowanie ludności wiejskiej brakiem widocznych postępów w zakresie realizacji 
ustawy o reformie rolnej uchwalonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Urzędy ziemskie, 
uwzględniające postulaty ziemian, przeprowadzały ją bardzo wolno56, parcelowano głównie własność skarbu 
państwa, a tej w południowej części powiatu ostrołęckiego było niewiele. Charakterystyczne, że członkami 
PSL „Wyzwolenie” w południowej części powiatu ostrołęckiego byli nie tylko biedni chłopi, ale także  
szlachta zagrodowa.57  
 Kolejną próbą sił pomiędzy obozem narodowym a PSL „Wyzwolenie” były wybory do Sejmu                   
I kadencji. Zostały one wyznaczone na 5 listopada 1922 r. Do walki wyborczej przystąpiły na ogół te same 
ugrupowania polityczne, które uczestniczyły w wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Centroprawica 
utworzyła blok wyborczy pod nazwą „Chrześcijański Związek Jedności Narodowej” (ChZJN), zwany przez 
przeciwników „Chjeną”. Tradycyjnie prawica była popierana przez duchowieństwo. 
 Niektóre z wieców zaplanowanych przez „wyzwoleńców” nie doszły do skutku. Tak było m.in.                   
w Goworowie, do którego przybył poseł sandomierski z ramienia PSL „Wyzwolenie” - Franciszek 
Szymański. Z powodu zdecydowanej postawy ks. proboszcza Leona Gościckiego, zaplanowany w Domu 
Parafialnym wiec „wyzwoleńców” nie doszedł do skutku.58 
 Możliwość zetknięcia się polskiego społeczeństwa ziem Mazowsza ze sposobem wprowadzenia                   
w życie „bolszewickiego raju”, miał m. in. wpływ na to, że ZChJN wyraźnie pokonał PSL „Wyzwolenie”                
w gminach Troszyn – 79,7%, Piski – 75,4%, Szczawin – 69,0%, Rzekuń – 60,9% i Goworowo – 45,1%.59 
Należy zauważyć, że w porównaniu z wyborami do Sejmu Ustawodawczego, PSL „Wyzwolenie” utraciło 
palmę pierwszeństwa na rzecz prawicy w gminach: Szczawin, Czerwin i Goworowo. Zwyciężyło natomiast 
w gminie Czerwin, gdzie na listę PSL „Wyzwolenie” głosowało 49,2%, zaś na listę ZChJN – 38% 
wyborców. W pozostałych jednak gminach (Piski, Rzekuń i Troszyn) wpływy „wyzwoleńców” stały się 
jednak relatywnie wyższe, od tych z r. 1919.60  
 W rywalizacji o głosy wyborców uczestniczyła także Polska Partia Socjalistyczna, na której listę 
głównie głosowali mieszkańcy gminy Rzekuń (15,1%).61 
 W połowie lat dwudziestych XX wieku największe wpływy na ostrołęckiej wsi nadal miała 
endecja. Organizowała kolejne rocznice „cudu nad Wisłą”.  W dniu 29 sierpnia 1925 r. taka uroczystość                  
o wyraźnie patriotyczno-religijnym obliczu miała miejsce w Goworowie. Umocnieniu wpływów endecji 
wśród społeczeństwa służyła też działalność Koła Ziemianek, utworzonego w parafii Goworowo przez Zofię 
Glinkę ze Szczawina.62 
Działacze PSL „Wyzwolenie” niekiedy podejmowali wspólne działania z PSL „Piastem”. Oba stronnictwa 
wystąpiły przeciwko staroście powiatowemu Franciszkowi Sypce, poprzednio zatrudnionemu w Urzędzie 
Wojewódzkim w Białymstoku. Starostę krytykowano jesienią 1924 r. podczas wiecu „Wyzwolenia”                   
w Czerwinie żądając jego ustąpienia. Miał on doprowadzić zarówno gospodarkę samorządową, jak i gminną 
do ruiny”.63Akcja ludowców zakończyła się pełnym sukcesem. Franciszka Sypka odwołano. Nowym 
ostrołęckim starostą został Ignacy Korkozowicz. 

                                                                 
56 B. Dymek, Ruch ludowy na Mazowszu i Podlasiu w latach 1918-1931, [w:] Ruch ludowy na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu, 

Warszawa 1975, s. 70. 
57 A. Łuczak, Ruch ludowy na Białostocczyźnie do wybuchu II wojny światowej, Białystok 1974, s. 6. 
58 Ks. Leon Gościcki zapisał w swojej kronice parafialnej: „Pospieszyłem do sali i na pytania moje coś pan za jeden. Otrzymałem 

odpowiedź: poseł sandomierski. A ja administrator tej sali, tupnąłem nogą z siłą. Tu nie kuluary sejmu, proszę wynosić się, bo 
wyrzucę”, cyt. za J. Dziewirskim, Goworowo i okolice, s. 179. 

59 Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu 5 i 12 listopada 1922 roku, Warszawa 1926, s. 21.  
60 Tamże. Za programem PSL „Wyzwolenie” opowiedziały się następujący odsetek wyborców gmin: Czerwin – 49,2%, Goworowo – 

27%, Piski – 19,9%, Rzekuń – 7,5%, Szczawin – 22,8%, Troszyn – 9,4%. 
61 Tamże. 
62 „Życie i Praca” nr 70 z 30 sierpnia 1925 r.; J. Dziewirski, Goworowo i okolice, s. 215. 
63 Cyt. za J. Gołotą, s. 126. Na łamach „Gazety Ludowej” charakteryzowano starostę jako „opanowanego manią wielkości intryganta, 
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 Niewielu zwolenników wśród ludności wiejskiej ziem powiatu ostrołęckiego położonych na 
lewym brzegu Narwi miał program wybitnie lewicowych ugrupowań. Mimo tego aktywną działalność 
prowadził tu przywódca Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego – ks. Eugeniusz Okoń. Inna sytuacja była na 
Kurpiowszczyźnie. Podczas jednego z wieców z jego udziałem w Kadzidle 13 lipca 1924 r. „na samym 
rynku, obok kościoła, olbrzymi tłum Kurpiów słuchał mowy księdza Okonia z zapałem i zachwytem”.64 
 Wiece z udziałem ks. Okonia były solą w oku miejscowego duchowieństwa. Został on m.in. 
wyrzucony z kościoła w Rzekuniu przez miejscowego proboszcza ks. Stanisława Sulińskiego.65 
 Wśród mieszkańców wsi podatnych na radykalne poglądy, poklask zyskały też hasła głoszone 
przez Niezależną Partię Chłopską (NPCh). Ich działacze na ogół współpracowali  
z komórkami Komunistycznej Partii Polski. Domagały się m.in. oddania ziemi chłopom  
i robotnikom bez wykupu. W powiecie ostrołęckim koła NPCh istniały jedynie w gminie Troszyn. Ich 
centrum stanowiła wieś Opęchowo, miejsce zamieszkania Antoniego Opęchowskiego.66 
 Przejawem niezadowolenia, a zarazem siły mieszkańców powiatu ostrołęckiego  
i sąsiedniego powiatu kolneńskiego był słynny „marsz Kurpiów na Kolno”.67 
 Dużo większym zagrożeniem dla wpływów PSL „Wyzwolenie” na ziemiach południowej części 
powiatu ostrołęckiego stało się Stronnictwo Chłopskie (SCh). Jednym z jego działaczy był Albin Suchcicki. 
W okresie letnim często czytał on chłopom „Dziennik Ludowy” i tłumaczył niezrozumiałe zagadnienia. 
Przez wiele lat A. Suchcicki był sołtysem we wsi Kaczka. Znacznie większe wpływy w szeregach 
Stronnictwa Chłopskiego, do którego zapisało się wielu członków PSL „Wyzwolenie” miał burmistrz 
Ostrołęki – Kazimierz Piotrowski. Wkrótce został on prezesem Zarządu Powiatowego SCh w Ostrołęce. 
Partia ta zaczęła zakładać koła w poszczególnych gminach. Taka próba nie powiodła się jednak                   
w Goworowie, mimo zwołania 4 grudnia 1927 roku wiecu, na który przybyło około 200 osób. Wiec został 
rozbity w wyniku działań zarówno endeków, jak i „wyzwoleńców”.68 
 W 1927 roku w wyborach samorządowych wielki sukces osiągnęło PSL „Wyzwolenie”. Na 
dwanaście gmin w powiecie ostrołęckim odniosło zwycięstwo w dziewięciu i ono w tych gminach obsadziło 
stanowiska wójtów. Warto nadmienić, że działacze PSL „Wyzwolenie”, Stronnictwa Chłopskiego, ale też                  
i PPS popierali Marszałka Piłsudskiego, ponownie przejmującego władzę w wyniku zamachu majowego.69 
 Kolejne wybory parlamentarne odbywały się w zmienionej sytuacji politycznej w kraju, która 
dokonała się po zamachu majowym 1926 r. Sanacja po utworzeniu Bezpartyjnego Bloku Współpracy                   
z Rządem (BBWR), powołującego się na autorytet Marszałka, zaczęła dążyć do objęcia swymi wpływami 
całego społeczeństwa. 
 Nowe wybory do Sejmu wyznaczono na 4 marca 1928 r. Aktywiści powiatowej instancji BBWR             
w Ostrołęce próbowali pozyskać sojuszników z różnych stron sceny politycznej. Udało im się pozyskać 
wielu ziemian, wspierających finansowo działalność BBWR. Z kolei biskup łomżyński Łukomski zalecił 
proboszczom wspieranie endecji, zachęcając do głosowania na gruncie katolickim i narodowym. 18 lutego 
1928 r. w Goworowie odbył się wiec Związku Ludowo-Narodowego z udziałem posła Staniszkisa, 
zakłócony przez zwolenników lewicy.70 
 Prowadzeniu walki przedwyborczej przez obóz sanacji sprzyjały wprowadzone rozporządzenia,                
w istotny sposób uzależniające zarówno urzędników, jak i nauczycieli od władz rządowych.71 
                                                                                                                                                                              

zabiegającego jednocześnie o względy panów, księży i chłopów, który doprowadził do upadku szkoły, zaniedbał drogi, kółka 
rolnicze”. 

64 T. Rek, Ksiądz E. Okoń 1881-1949, Warszawa 1962, s. 156. 
65 J. Gołota, s. 129. 
66 A. Opęchowski, Na Kurpiach, [w:] Niezależna Partia Chłopska na Mazowszu, Warszawa 1965, s. 96-103. 
67 Szeroko na ten temat Cz. Brodzicki, Kolno na Mazowszu, Łomża 2001, s. 219-221. 
68 J. Gołota, s. 145-146. 
69 J. Szczepański, Życie polityczne, s. 157-159. 
70 J. Gołota, s. 147-148. 
71 Do czynnej agitacji wyborczej na rzecz BBWR zmuszano wójtów i sołtysów. 
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 W gminach miejskich południowej części powiatu ostrołęckiego zdecydowane zwycięstwo                   
w wyborach do Sejmu II kadencji odniosła Lista Katolicko-Narodowa. Prawica uzyskała największe 
poparcie w gminie Rzekuń – 41,1% i Troszyn – 42%, w gminie Goworowo – 27%, zaś w gminach 
pozostałych – ok. 22%. 
 Niepowodzeniem zakończył się udział w wyborach kandydatów z listy BBWR. Uzyskała ona 
największe poparcie w gminach Piski – 28%, Troszyn – 27,8%, ponad 20% w gminach Rzekuń i Szczawin. 
Na BBWR w gminie Czerwin głosowało zaledwie 6,4% wyborców.72  
 Podczas wyborów 1928 r. osłabione licznymi rozłamami PSL „Wyzwolenie” szukało szansy 
wyborczej w koalicji z Polską Partią Socjalistyczną. Ich wspólne listy osiągnęły blisko 40% poparcie                   
w gminach Goworowo i Szczawin, najmniejsze w gminie Czerwin – ok. 6%.73 
Lista żydowska, zwana Blokiem Mniejszości Narodowych, tradycyjnie największe poparcie uzyskała                   
w osadzie Goworowo. Na tę listę głosowało 246 goworowskich Żydów (8,7% wyborców).74 
 W wyborach 1928 r. niewielkie poparcie wśród mieszkańców południowej części powiatu 
ostrołęckiego uzyskała lista zjednoczonej radykalnej lewicy (w gminie Troszyn – 6,1%, Rzekuń – 4,6%). 
Warto pamiętać, że prowadzący na Kurpiowszczyźnie kampanię wyborczą ks. Okoń został aresztowany. 
Ordynariusz diecezji łomżyńskiej bp. Stanisław Łukomski w liście pasterskim odczytanym w Niedzielę 
Palmową przez wszystkich proboszczów zażądał, aby we wszystkich parafiach, na których głosowano na 
lewicę (wymieniono je w odrębnym piśmie) na znak żałoby zaniechano poświęcenia pokarmów 
wielkanocnych i procesji rezurekcyjnych.75 
 Goworowscy Żydzi, podobnie jak cała społeczność żydowska Mazowsza Północnego  
z radością przyjęli wiadomość o ponownym przejęciu władzy przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas 
wyborów sejmowych ortodoksi głosowali głównie na listy żydowskie, niekiedy na BBWR, a członkowie 
Bundu – na listę PPS.76 
 Wśród żydowskiej młodzieży z Goworowa, Czerwina i innych miejscowości szczególnie 
popularne stały się hasła budowy państwa żydowskiego w Palestynie. Zręby organizacji syjonistycznej                   
w Goworowie powstały już pod koniec I wojny światowej, w 1917 r. W zebraniu założycielskim 
uczestniczyło ok. 1 tys. osób. Warto podkreślić, że za budową Erec Izrael w Palestynie opowiedziała się 
większość rabinów z ziem polskich. Aktywnym działaczem partii religijno-syjonistycznej „Mizrachi” był 
rabin Goworowa – Borensztejn.77  
 Młodzież żydowska przygotowująca się do wyjazdu do Palestyny uczyła się historii i geografii 
Izraela, języka hebrajskiego. Chaluce przysposabiali się do ciężkiej pracy zatrudniając się w okolicznych 
majątkach ziemskich, traktowanych jak kibuce. Pierwszymi chalucami z Czerwina, którzy wyjechali do 
Palestyny w latach dwudziestych XX wieku byli synowie i córka miejscowego krawca Berela Frydmana. 
Osiedlili się oni w kibucu Tel Josef. Berel Frydman dołączył do nich w 1932 r.78 Mieszkańcem kibucu                   
Tel Josef był inny Żyd z ziem południowych powiatu ostrołęckiego – Icchak Gilboa- Frydman.  

                                                                 
72 Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu 4 i 11 marca 1928 roku, Warszawa 1930, s. 9. W liczbach bezwzględnych na 

listę BBWR najwięcej, bo 941 osób zagłosowało w gminie Rzekuń i w gminie Troszyn – 608 osób. 
73 Tamże; J. Gołota, s. 150. 
74 Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu 4 i 11 marca 1928 roku, s. 9. 
75 J. Szczepański, Życie polityczne, [w:] Dzieje Mazowsza. Lata 1918-1939, t. IV, s. 192. Wspomniane sankcje nie zostały wprowadzone 

w życie, gdyż ze wszystkich dekanatów przybywały delegacje jednocześnie zapewniając, że „do podobnej szkody dla wiary                         
i Kościoła w przyszłości już nie przyłożą ręki”, cyt. za ks. W. Guzewicz, Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej, 
Lublin 2003, s. 225.  

76 J. Szczepański, Społeczność żydowska Mazowsza, s. 287. 
77 Archiwum Państwowe m.st. Warszawy (APW), Urząd Wojewódzki Warszawski (UWW), sygn. 13, k. 47, Księga Żydów Ostrołęckich, 

Ostrołęka-Tel Awiw 2001, s. 46.  
78 J. Boguski, Czerwin i okolice, Ostrołęka 2001, s. 121. 
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Wstąpił on jednak do oddziału bojowego, odpierającego ataki ludności arabskiej na kibuce.79 
 Warto podkreślić, że działalność ruchu syjonistycznego była wspierana zarówno przez władze                  
II Rzeczypospolitej, jak i polskie społeczeństwo. Żydowscy harcerze zgrupowani w oddziałach Betaru 
uczestniczyli w obchodach X rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie. 
 Druga dekada Polski Odrodzonej (lata 1929-1939) przyniosła nowe wydarzenia na scenie 
politycznej. Pojawiły się nowe partyjne ugrupowania i organizacje społeczno-polityczne. Zaznaczyły one 
swój udział także w życiu społeczno-politycznym południowych ziem powiatu ostrołęckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
79 Tamże, Księga Żydów Ostrołęckich, s. 302. Śmierć ostrołęckiego pioniera Dawida Lwa w walkach w obronie Jerozolimy 

spowodowała antybrytyjskie. manifestacje w całym świecie, tamże, s. 156. 
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Dr Jerzy Kijowski 
OTN im. A. Chętnika 

Najnowsze dzieje południowych gmin powiatu ostrołęckiego (1944-1956) 

 Praca niniejsza ukazuje, co prawda w dużym zarysie, dzieje południowych gmin powiatu 
ostrołęckiego (Rzekuń, Troszyn, Piski, Goworowo i Czerwin) w okresie od zakończenia na tym terenie                   
II wojny światowej, czyli od końca sierpnia 1944 r. do 1956 r. Ta druga granica czasowa  
w kontekście kraju to tzw. „polski październik” czyli znaczne zmiany w życiu polityczno-społecznym                   
w Polsce, jakie nastąpiły po dojściu do władzy Władysława Gomułki, natomiast  
w lokalnym wydaniu to początki pierwszego etapu uprzemysłowienia Ostrołęki wywierające znaczny wpływ 
na mieszkańców nie tylko miasta ale i całego powiatu. 
 Powiat ostrołęcki w okresie okupacji był podzielony na trzy części: północna część powiatu wraz        
z Ostrołęką została wcielona bezpośrednio do III Rzeszy (w ramach rejencji ciechanowskiej), południowa do 
Generalnej Guberni, zaś południowo-wschodnia do Związku Radzieckiego (Republika Białoruska)1. 
 Z interesujących nas gmin Rzekuń w większości należał do Rzeszy, a jego skrawki do Związku 
Radzieckiego, Goworowo do Generalnej Guberni, zaś Piski, Czerwin i Troszyn częściowo do Guberni             
a częściowo do Republiki Białoruskiej ZSRR. We wrześniu 1939 r. walki na tym terenie były raczej 
nieliczne. Do starć doszło m. in. w rejonie Kleczkowa, Jakaci i Kamionowa (gmina Troszyn), Dzwonku, 
Grodziska i Czerwina (gmina Czerwin) oraz Kunina i Ponikwi Małej (gmina Goworowo). Z kolei w drugiej 
połowie lipca 1944 r., w ramach letniej operacji Armii Czerwonej pod kryptonimem „Bagration” rozpoczęły 
się działania wojenne na interesującym nas terenie, prowadzone przez wojska 1. i 2. Frontu Białoruskiego. 
Doprowadziły one do rozbicia sił hitlerowskich i wyzwolenia Podlasia, wschodniej części województwa 
warszawskiego  
i Suwalszczyzny2. Po sforsowaniu Bugu, po zaciętych walkach wyzwolona została Ostrów Mazowiecka               
(27 sierpnia), następnie Wyszków (4 września). Uchwycone zostały także przyczółki w rejonie Różana              
i Pułtuska, przy czym przyczółek serocki liczył około 120 km², a różański około 80 km². Równocześnie 
oddziały 2 Frontu Białoruskiego przy wsparciu artylerii i lotnictwa oraz współdziałaniu z wojskami prawego 
skrzydła 1 Frontu Białoruskiego wyszły szerokim frontem nad Narew od Ostrołęki do Różana. Tereny 
południowe powiatu ostrołęckiego wyzwolone zostały na przełomie sierpnia i września 1944 r. w tym 
Czerwin i Piski 28 sierpnia, a Troszyn, Goworowo i Rzekuń 5 września3. Wojna i okupacja spowodowały 
duże straty ludnościowe i materialne. Największe straty odnotowane zostały w gminie Rzekuń ze względu 
na jej położenie nad rzeką Narwią stanowiąca od września 1944 r. do połowy stycznia 1945 r. linię frontu 
między Niemcami i Rosjanami. Były to więc tereny szczególnie narażone na intensywny ostrzał artyleryjski  
i bombardowania lotnicze. Zniszczeniu uległy zarówno budynki mieszkalne, jak też i gospodarskie oraz 
budynki użyteczności publicznej (szkoły, kościoły, urzędy gminne). 
 
 
 

 

                                                                 
1 Pewna zmiana nastąpiła po 22 czerwca 1941 r. czyli po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej 
2 B. Dolata, Wyzwolenie Polski 1944-1945, Warszawa 1971, s. 52 
3 We wrześniu Armia Czerwona zajęła tylko część gminy Rzekuń znajdującej się po lewej stronie Narwi, natomiast prawobrzeżna część 

gminy (dawna gmina Nakły) została wyzwolona dopiero w styczniu 1945 r. 
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Tabela nr 1 
Procent wykaz zniszczeń wsi wg. gmin (6 grudnia 1948 r.) 

Nazwa gminy Ogólna ilość zagród Ilość zagród zniszczonych Procent zniszczenia 

Czarnia 856 7 0,8 

Czerwin 1305 340 26,1 

Goworowo 1135 480 42,3 

Kadzidło 1410 170 12,1 

Lelis 1224 710 55,3 

Łyse 1293 24 1,9 

Myszyniec 1970 3 0,2 

Nakły 491   

Piski 573 203 35,5 

Rzekuń 1358 720 53 

Szczawin 789   

Troszyn 1064 550 51 

Turośl 1332 44 3,3 

Zbójna 1290 711 55,1 

Ogółem 16080 3962 24,5 

Źródło: APW, UWW, Wydział Odszkodowań Wojennych, sygn. 40; Dane zawarte w tabeli nie są zbyt ścisłe bowiem nie 
uwzględnione są w niej zniszczenia budynków z dwóch gmin zlikwidowanych w 1936 r. (Nakieł – 491 i Szczawina – 
789), poza tym ogółem budynków było 16090 a nie 16080, tak więc i procent zniszczenia jest nieco inny bo 24,62, a przy 
uwzględnieniu Nakieł i Szczawina byłoby to około 30%. 

 Jeśli chodzi o omawiany teren to na 5 735 budynków zniszczonych zostało 2293, tj. 42,7%, a więc 
niemal dwa razy tyle co przeciętnie w całym powiecie4. Jak wynika z tabeli najbardziej zniszczone gminy                  
w cały powiecie to dwie leżące nad Narwią ((Lelis i Zbójna), ale kolejne miejsca na liście zniszczonych 
zajmują prawobrzeżne gminy, tj. Rzekuń, Troszyn, Goworowo, Piski i Czerwin.  
 Bardzo duże były straty ludnościowe w powiecie spowodowane nie tylko egzekucjami,  
w tym niejednokrotnie masowymi ale także wywożeniem osób do obozów, na przymusowe roboty, jak 
również w wyniku chorób, niedożywienia, braku opieki lekarskiej, czy też lekarstw. Dużo osób zginęło także 
w wyniku nalotów lotniczych, ostrzału artyleryjskiego oraz od min i niewypałów. 
W wykazie sporządzonym tuż po wojnie, w grudniu 1945 r. podano liczbę 1 400 mieszkańców powiatu 
zamordowanych przez hitlerowców. 

                                                                 
4 Obliczenia własne 
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Tabela nr 2 
Straty ludnościowe w powiecie ostrołęckim w wyniku eksterminacyjnej polityki hitlerowskiej 

L.p. Nazwa gminy Ilość zamordowanych W jakich okolicznościach nastąpiła śmierć 

1. Rzekuń 33 Przez rozstrzelanie 

2. Czerwin 82 
Część przez rozstrzelanie, w czasie odwrotu 

Niemców, przez działania wojenne i w inny sposoób 

3. Troszyn 30 Przez rozstrzelanie i zamordowanie 

4. Goworowo 109 Przez rozstrzelanie i zamordowanie 

5. Piski 60 Przez rozstrzelanie i zamordowanie 

6. Czarnia 7 Przez rozstrzelanie 

7. Kadzidło 11 Przez rozstrzelanie 

8. Zbójna 15 Przez rozstrzelanie 

9. Myszyniec 132 
W czasie pobytu tych osób w obozie koncentracyjnym 

Stuthof 

10. M. Ostrołęka 921 Przez rozstrzelanie 

 Ogółem 1 400  

Źródło: APW, UWW, Urząd Informacji i Propagandy (UI i P) w Ostrołęce, Ostrołęka, dnia 13 grudnia 1945 r. 

 Przedstawione dane nie są w pełni wiarygodne. Po pierwsze nie ma tu wszystkich gmin (brakuje 
Łysych i Turośli), a po drugie niektóre informacje są nieprawdziwe5. 
 Inny wykaz sporządzony niemal 20 lat później dotyczy zbrodni na ludności cywilnej w powiecie, 
ale w nieco innym ujęciu, stąd taż zasadnicze różnice w liczbach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
5 Np. w Myszyńcu 12 stycznia 1945 r. zamordowanych zostało 12 mieszkańców, których nie obejmuje powyższy wykaz, poza tym jeśli 

w Czerwinie uwzględnione zostały zgony spowodowane przez działania wojenne, to takie same sytuacje miały miejsce w zasadzie we 
wszystkich gminach 
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Tabela nr 3 
Zbrodnie hitlerowskie na ludności cywilnej powiatu ostrołęckiego w latach 1939-1945 

Lp. Gmina - miasto Ilość pomordowanych osób 

1. Ostrołęka - miasto 1362 

2. Ostrołęka - gmina 104 

3. Czarnia 127 

4. Czerwin 247 

5. Goworowo 303 

6. Kadzidło 922 

7. Lelis 94 

8. Myszyniec 172 

9. Olszewo-Borki 3165 

10. Piski 130 

11. Rzekuń 81 

12. Troszyn 96 

 Razem 6117 

Źródło: Materiały Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Ostrołęce, 1974 r. 

 Ogółem w pięciu południowych gminach powiatu ostrołęckiego zginęło 747 osób, z tym że dane te 
nie są zbyt ścisłe i nie dotyczą liczby mieszkańców danej gminy, ale osób, które na terenie danej gminy 
zostały zamordowane6. Przodują tu gminy Goworowo i Czerwin, gdzie zginęło 550 osób. W każdej z gmin 
nastąpiło zmniejszenie liczby ludności w stosunku do stanu przedwojennego, co było spowodowane 
zarówno eksterminacją okupantów i ciężkimi warunkami życia, jak też wyeliminowaniem ludności 
żydowskiej, co szczególnie dotyczyło Goworowa i Czerwina. 
 Pierwsze struktury nowej władzy tworzone były już jesienią 1944 r., przy czym dotyczyło to 
zarówno szczebla gminnego, jak i powiatowego. W powiecie ostrołęckim powołane do życia zostało jedno 
miasto (Ostrołęka) i 12 gmin wiejskich. W 1948 r. po utworzeniu – a raczej reaktywowaniu zlikwidowanego 
w 1933 r. - powiatu kolneńskiego w jego skład weszły trzy gminy z powiatu ostrołęckiego tj. Łyse, Turośl, 
Zbójna). Gminy składały się z gromad i tak w 1948 w gminie Czerwin było 30 gromad, w Goworowie - 42, 
w Piskach – 22, Rzekuniu (z siedzibą w Ostrołęce) 37 i w Troszynie 187. Liczba ludności w powiecie 
ostrołęckim według danych  
z 1945 r. wynosiła 104 547 osób, a na koniec marca 1947 r. 116 044 osoby, z tego w gminach południowych 
44 938 mieszkańców.  
 Władze powiatu ostrołęckiego zorganizowane zostały już jesienią 1944 r. Najpierw (15 września 
1944 r.) starostą powiatowym mianowano dr. Józefa Psarskiego (lekarz, bezpartyjny, członek Armii 
Krajowej), wicestarostą Władysława Pstrągowskiego (pochodzącego z Wojszów, gmina Czerwin),                   
a sekretarzem Mieczysława Napiórkowskiego z Tobolic, gmina Rzekuń, potem (2 października 1944 r.) 
                                                                 
6 Szczególnie istotne jest to dla gminy Olszewo-Borki (zresztą nie istniejącej w czasie okupacji, a utworzonej dopiero w 1973                         

r. i uwzględnionej w powyższym wykazie tworzonym w roku 1974). Liczba pomordowanych wynosi tam aż 3163, czyli ponad 
połowę wszystkich w powiecie, co wynika z faktu, że na terenie tej gminy miało miejsce kilka zbiorowych egzekucji, w tym jedna                  
2 listopada 1939 r., w której zginęło około 1000 osób przywiezionych pociągami prawdopodobnie z województwa poznańskiego 
(Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny i okupacji 1939-1945,Warszawa 1966, s. 330-331). 

7 Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej pod red. St. Srokowskiego, Warszawa 1948, s. 211. 
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wyłoniono radnych Powiatowej Rady Narodowej i jej prezydium. W radzie znalazło się 40 osób 
zamieszkałych w południowych gminach powiatu. Przewodniczącym wybrano Stanisława Krawczyka                   
z Lask (gmina Czerwin), długoletniego, znanego działacza ludowego. Najpierw siedziba władz powiatowych 
mieściła się na plebanii w Czerwinie, 5 lutego 1945 r. została przeniesiona do Ostrołęki. Z powodu trudności 
kadrowych i lokalowych początkowo funkcjonowały jedynie trzy wydziały: Rolny, Aprowizacyjny                   
i Odbudowy. Po przeniesieniu do Ostrołęki siedziby starostwo obsada kadrowa uległa znacznemu 
powiększeniu. Na dzień 31 maja 1945 r. w starostwie pracowało 46 pracowników umysłowych oraz trzech 
woźnych i dwóch kierowców. Utworzonych zostało 14 wydziałów z podziałem na referaty8. O problemach 
władz samorządowych informował władze wojewódzkie starosta ostrołęcki: Zarządy Gminne, 
zorganizowane tymczasowo w wyzwolonej na jesieni ub. r. części lewobrzeżnej powiatu, zaś na 
prawostronnej w lutym i marcu b. r. - stanęły jak i cała administracja państwowa, przed olbrzymimi 
zadaniami. Ciężar tych zadań określały w szczególności absolutne zniszczenia zamieszkałego terenu, które w 
strefie 10-kilometrowej wzdłuż rzeki Narwi, czyniły sto procent, zaś w gminach lewobrzeżnych, na skutek 
kilkutygodniowych walk, przed ustaniem obrony, przed ofensywą zimową wyniosły 50-70% (...) 
Zorganizowane tymczasowe Zarządy Gminne z wybranymi tymczasowo wójtami pełnią służbę w trudnych 
warunkach tak gospodarczych, jak i politycznych. Gospodarcze – to brak lokali użytkowych, urządzeń 
biurowych, barak lub słaby stan komunikacji, olbrzymia odległość od siedziby Starostwa - do 70 km, 
wyniszczenie ludności wreszcie. Polityczne – to początkowo za czasów przyfrontowych komendantów 
wojskowych radzieckich, częste narzucanie swoich kandydatów na wójtów, sekretarzy i sołtysów. Stan ten 
administracja chciała usunąć z własnej inicjatywy, jak i przez zarządzone przez Wydz. Samorz. Urz. Woj. - 
wybory do Zarządów Gminnych. Rozpisany w miesiącu kwietniu kalendarzyk wyborów nie doszedł do 
skutku9. 
 Władze południowych gmin powiatu ostrołęckiego (poza Rzekuniem)10 wybrane zostały jeszcze 
jesienią 1944 r. I tak wójtem Goworowa został Stefan Bielarczyk z Jawor, przewodniczącym Gminnej Rady 
Narodowej Józef Szmit, zaś sekretarzem Henryk Szymański11. W Troszynie wójtem był Jan Mierzejewski                  
z Troszyna, sekretarzem Władysław Pudłowski12, wójtem Czerwina został Szczepan Wojsz, 
przewodniczącym GRN Zygmunt Maliszewski13 i w Rzekuniu na wójta wybrano Jan Choromańskiego                   
z Zabiela. 
 Zmiany na stanowiskach wójtów i sekretarzy były dość częste. Powodowały je albo napady 
„chłopców z lasu”14, albo z kolei aresztowania przez NKWD lub Urząd Bezpieczeństwa15. Tak np.                   
w Troszynie w latach 1944-1950 było aż sześciu wójtów (Jan Mierzejewski, Szczepan Waszczyk, Jan 

                                                                 
8 Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy i województwa warszawskiego (APW), Urząd Wojewódzki Warszawski 

(UWW), 1944-1950, Wydz. Społ. Polit., sygn 136, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Ostrołęce za miesiąc maj 
1945, s. 8. 

9 Tamże, s. 1. 
10 Ze względu na fakt, że tereny gminy Rzekuń znajdowały się w pasie przyfrontowym z tego część po prawej stronie Narwi zajętej 

przez Niemców do połowy 1945 r. Gminna Rada Narodowa wybrana została dopiero 27 lutego 1945 r. w składzie 16 osobowym 
(APW, Oddz. W Pułtusku, PRN i Wydział Powiatowy w Ostrołęce, sygn. 3, k. 158, Organizacja i tryb urzędowania byłego starostwa 
powiatowego za rok 1947). 

11 J. Dziewirski, Goworowo i okolice, Ostrołęka 2006, s. 353. 
12 J. Boguski, Troszyn i okolice, Ostrołęka 2005, s. 153; siedziba władz początkowo znajdowała się w Chrostowie, po kilku miesiącach 

przeniesiona została do Troszyna. 
13 Relacja Jerzego Maliszewskiego, (w posiadaniu autora). 
14 Tak np. wójt gminy Goworowo zrezygnował ze stanowiska po napadzie na gminę wiosną 1946 r. i pobiciu przez napastników oraz 

obrabowaniu gminy 500 tysięcy złotych), również jego następca Władysław Kaczyński został pobity, a gmina obrabowana, wójt 
Troszyna Szczepan Waszczyk zastrzelony został przez podziemie 15 lutego 1945 r., podobnie zabity został wójt gminy Czerwin 
Szczepan Wojsz i jego następca Konstanty Rupiński. Z kolei wójt Rzekunia Jan Choromański został aresztowany przez NKWD                      
i wywieziony w głąb Związku Radzieckiego (powrócił  do kraju w 1947 r.), aresztowany i skazany został na karę śmierci inny wójt 
Rzekunia Władysław Stepnowski. Wytok wykonano w 1950 r. w więzieniu Mokotowskim w Warszawie. Aresztowanie dotknęło także 
wójta Pisk Władysława Gniazdowskiego. 

15 Aresztowany przez NKWD był m. in. wójt Troszyna Jan Mierzejewski i sekretarz gminy Władysław Pudłowski 
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Olejarczyk, Tadeusz Zalewski, Feliks Załuska, Stefan Filochowski), w Rzekuniu pięciu (Jan Choromański, 
Stanisław Krystosik, Mieczysław Napiórkowski, Władysław Stepnowski, Aleksander Gogołek),                   
a w Goworowie czterech (Stefan Bielarczyk, Władysław Kaczyński, Władysław Sobotka i Mikołaj 
Paszczęka). Powyższe zmiany trwały prawie cały czas. Jak wynika ze sprawozdania starosty ostrołęckiego               
z 1950 r. w roku poprzednim czyli 1949 było aż pięć zmian na stanowiskach wójtów gmin w: Myszyńcu, 
Rzekuniu, Piskach, Troszynie i Czerwinie oraz sześć zmian na stanowiskach sekretarzy gmin – w Czarni, 
Kadzidle, Myszyńcu, Troszynie, Lelisie i Rzekuniu16. 
 O sprawach personalnych niektórych pracowników samorządowych możemy dowiedzieć się także z raportu 
sytuacyjnego prezesa Obwodu WiN z października 1946 r. gdzie w „Sprawach politycznych” informował                
o zjeździe pracowników samorządowych w Warszawie: Przewodniczący PRN, WRN (powinno być MRN 
czyli Miejskiej Rady Narodowej – pm. JK.) wezwani zostali w dniu 30 bm do Warszawy na zjazd 
peperowców na zjazd pracowników samorządowych. Na Zjazd pojechali Markiewiczowa, Gołyński i Tabaka. 
(…) Jednocześnie ci sami delegaci opiniowali w Wojewódzkim Komitecie PPR wszystkich wójtów pow. 
ostrołęckiego. Dodatnie opinie uzyskali: sekretarz ZM – Załuska, sekretarz gminy Lelis – Kursa, wójt gm. 
Rzekuń Wiewiórkowski (powinno być Napiórkowski – pm. JK.), wójt gm. Goworowo – Bielarczyk oraz 
starosta – Chojnacki. Na nich PPR ma się oprzeć w wyborach. Inni jako mniej znani otrzymali 
niezdecydowaną opinię17. 
 Ocena funkcjonowania poszczególnych gmin dokonywana była m. in. na posiedzeniach 
Powiatowej Rady Narodowej. Tak np. na IV sesji PRN przewodniczący Komisji Rewizyjnej PRN 
poinformował o wynikach kontroli w gminie Rzekuń i Czerwin:  gospodarka gminy Rzekuń, gdzie gmina jest 
najbardziej zniszczona, mimo to gospodarka tam jest postawiona najlepiej z kontrolowanych urzędów, zaś 
gospodarka Zarządu Gminnego w Czerwinie, gdzie wójt nie ma ustalonych godzin urzędowania i wójta 
interesanci stale szukają poza biurem. Gmina w swoim czasie została ograbiona w czasie napadu i materiały 
poniszczone. Urzędowanie z tego tytułu jest trudne18. 
 Ciekawa są opinie o wójtach wystawione jesienią 1948 r. przez ówczesnego starostę Andrzeja 
Chojnackiego. 
Charakterystyka wójtów południowych gmin powiatu ostrołęckiego (30 września 1948 r.)19 

1. Czerwin 
Konstanty Rupiński, ur. 14 lutego 1903 r. w Rupinie gm. Sieluń, powiat Maków Maz., żonaty, pochodzący                  
z rodziny rolniczej, właściciel gospodarstwa rolnego, 9 ha ziemi, członek Spółdzielni w Ostrołęce                   
i w Jarnutach, wpływ na współobywateli słaby z uwagi na odmienne ustosunkowanie się miejscowej 
ludności, obywatelsko wyrobiony, członek Stronnictwa Ludowego. Jako wójt dobry, do obecnej 
rzeczywistości ustosunkowany pozytywnie. Przydatny w administracji, współpracuje. 

2. Goworowo 
Sobotka Władysław, ur. 23 września 1888 r. w Michałowie, gmina Goworowo, powiat Ostrołęka, żonaty, 
pochodzi z rodziny rolniczej, właściciel dwóch domów, utrzymuje się z lokatorskiego  
i pensji, członek Spółdzielni w Goworowie, wyrobiony dostatecznie, wpływ na obywateli dobry, członek 
Polskiej Partii Socjalistycznej, Jako wójt dobry. Jako polityk dość słaby. Aktywistą nie jest. Uczciwy, 
posłuszny, do obecnej rzeczywistości ustosunkowany jest dość pozytywnie 

3. Piski 

                                                                 
16 Sprawozdanie starosty ostrołęckiego za rok 1949, złożone na rozszerzonym plenum Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce w dniu 

26 stycznia 1950 r., maszynopis w posiadaniu autora 
17 AIPN BU 0225/342, k. 55. 
18 APW, UWW, Wydz. Sam., sygn. 23, Protokół z IV posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce odbytego w dniu                         

19 czerwca 1945 r., biurze Wydziału Powiatowego w Ostrołęce. 
19 Wykaz wójtów powiatu ostrołęckiego przedstawiony przez starostę ostrołęckiego Andrzeja Chojnackiego 30 września 1948 r. (APW, 

UWW, Wydz. Sam. Sygn. 254, s. 72). 
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Władysław Gniazdowski, ur. 28 września 1893 r. w Nadborach, gm. Piski, powiat Ostrołęka, żonaty, 
pochodzi z rodziny rolniczej, właściciel gospodarstwa rolnego, 2,5 ha ziemi, członek Samopomocy 
Chłopskiej w Piskach, wyrobiony obywatelsko nieźle, wpływ na współobywateli dobry, członek Stronnictwa 
Ludowego, jako wójt dobry, posłuszny, spokojny. W administracji przydatny. Do obecnego ustroju 
ustosunkowany pozytywnie. Aktywistą nie jest. 

4. Rzekuń 
Władysław Stepnowski, ur. 10 marca 1902 r. w Stepnie Starej, pow. Ostrołęka, żonaty, członek Samopomocy 
Chłopskiej i Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, wyrobiony nieźle, wpływ nikły, pochodzi z rodziny rolniczej, 
właściciel gospodarstwa rolnego, 9,5 ha ziemi, członek Stronnictwa Ludowego. Jako wójt dobry, nieco, nieco 
leniwy, aktywistą nie jest. Nie zauważyłem ujemnego stosunku do obecnej rzeczywistości. Współpracy nie 
wykazuje. Teren dość ciężki, praca na takim terenie trudna 

5. Troszyn 
Zalewski Tadeusz, ur. 11 maja 1909 r. w Repkach, gm. Troszyn, pow. Ostrołęka, żonaty, pochodzi  
z rodziny rolniczej, właściciel gospodarstwa rolnego, 9,5 ha ziemi, praca w Gminnej Radzie Narodowej                 
i w Spółdzielni w Troszynie oraz w Samopomocy Chłopskiej. Wyrobiony dostatecznie, wpływ słaby ze 
względu na trudny teren. Członek Stronnictwa Ludowego. Jako wójt słaby, aktywistą nie jest. Specjalnie 
przydatnym w administracji nie jest. Ujemnych spostrzeżeń nie zauważyłem. Teren ciężki i pracę jego trzeba 
oceniać inaczej. 
 Podsumowując owe charakterystyki należy odnotować, że wszyscy wójtowie na tym terenie                  
(a szerzej traktując również we wszystkich pozostałych, tj. w czterech gminach powiatu ostrołęckiego) byli 
członkami partii politycznych, a konkretnie za wyjątkiem wójta z Goworowa (PPS), należeli do Stronnictwa 
Ludowego. Wszyscy wywodzili się z rodzin chłopskich, byli  
w wieku od 39 (Troszyn) do 60 lat (Goworowo), żonaci, posiadali gospodarstwa rolne (znów wyjątkiem był 
Wł. Sobotka z Goworowa), działali w spółdzielczości. Ocena ich pracy była zróżnicowana, w większości 
wypadków starosta oceniał ich dobrze jako, że byli „ustosunkowani pozytywnie do obecnej rzeczywistości” 
lub co najwyżej byli słabymi aktywistami. 
 Równie interesujące są opinie o Zarządach Gminnych wystawione w połowie lipca 1948 r. przez 
przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce - Stanisława Krupińskiego. Podał w niej tylko 
dwa zarządy, które miały skład polityczny dobry i pracowały dobrze. Dotyczyło to zarządu miejskiego                  
w Ostrołęce oraz gminnego w Myszyńcu, natomiast osiem pozostałych było  złych, pracowało źle i należało 
ich zmienić. Wśród nich oczywiście znalazły się Zarządy Gminne  
w Czerwinie, Goworowie, Piskach, Rzekuniu i Troszynie. Cechowało je, zdaniem przewodniczącego: małe 
wyrobienie polityczne i słaba znajomość gospodarcza20. Równie negatywnie ocenił działalność radnych 
GRN: Wśród przedstawicieli gromad obserwuje się nastawienie negatywne, żadnej wartości społecznej                   
i gospodarczej, mandat członka traktują dla własnej korzyści21. W piśmie tym znalazła się także informacja 
o wystąpieniu do Rady Państwa o rozwiązanie Gminnej Rady Narodowej w Troszynie. W 1947 r. podjęta 
została próba podziału gminy Goworowo i utworzenia nowej gminy Kunin. Uchwałę w tej sprawie podjęła 
Gminna Rada Narodowa w Goworowie 25 sierpnia 1946 r. Temat ten stanął także na posiedzeniu plenarnym 
Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce 29 marca 1947 r. Ob. Andrzej Chojnacki Starosta Powiatowy – 
czytamy w protokóle z tego posiedzenia - przedstawił plenum rady wniosek z projektem podziału gminy 
Goworowo, na dwie gminy Goworowo i Kunin, podział gminy uzasadnia następującym: a/ nowa gmina 
będzie dostatecznie silna gospodarczo i zdolna pod względem społeczno-kulturalnym do zmobilizowania 
wszystkich obywateli w pracy samorządu. Nowo projektowana gmina będzie składać się z 13 gromad                   
o obszarze 5 650 ha i około 5000 ludności. b/ Również pod względem komunikacyjnym siedziba nowej gminy 
leży na trakcie prowadzącym do miasta powiatowego i odległości 7 km od najdalej położonej wsi. Kościół 

                                                                 
20 APW, Oddział w Otwocku, sygn. 11/XII/1, PPR, KP w Ostrołęce, Referat Administracyjno-Samorządowy, 1946-47-48, s. 72. 
21 Tamże. 
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parafialny jest w siedzibie nowej gminy. (…) Po wysłuchaniu opinii ob. Starosty i przeprowadzonej dyskusji 
Powiatowa Rada Narodowa jednogłośnie postanowiła: Uchwała Nr 120. Uchwałę Gminnej Rady Narodowej 
w Goworowie z dnia 25 sierpnia 1946 r. Nr 25 w sprawie wydzielenia 
 z gminy Goworowo samodzielnej nowej gminy Kunin w całości zatwierdzić i na podział jej żadnych 
przeszkód nie stawiać22. Uchwała została wprawdzie podjęta, ale władze wojewódzkie nie wyraziły zgody                   
i gmina Goworowo pozostała bez zmian. Natomiast na tej samej sesji radni PRN zadecydowali o zmianie 
nazw trzech gmin wiejskich m. in. Rzekunia. Odnośna uchwała (Nr 129) brzmiała następująco: 1. Gminie 
wiejskiej Rzekuń z siedzibą w Ostrołęce nadaje się nazwę: „Gmina wiejska Ostrołęka z siedzibą stałą                   
w Ostrołęce”. 2. Gminie wiejskiej Durlasy z siedzibą w Lelisie nadaje się nazwę „Gmina wiejska Lelis                   
z siedzibą stałą w Lelisie”. 3. Gminie wiejskiej Gawrychy z siedzibą w Zbójnej nadaje się nazwę „Gmina 
wiejska Zbójna z siedzibą stałą w Zbójnej”. O dokonaniu powyższej zmiany nazw gmin należy powiadomić 
odnośne czynniki miarodajne23. 
  Interesujących danych o podziale administracyjnym powiatu, w tym także i jego południowych 
gmin, dostarcza rozporządzenie wojewody warszawskiego z 1949 r. Zawarte w nim dane niewiele różniły się 
od tych z poprzedniego roku (za wyjątkiem Troszyna, gdzie liczba gromad zwiększyła się z 18 do 37. 
Ogółem w powiecie nadal istniało wówczas jedno miasto i dziewięć gmin wiejskich dzielących się na 
gromady, których ogółem było 239, z czego 166 w pięciu gminach południowych. Z kolei niektóre gromady 
składały się z tzw. jednostek, przez które należy rozumieć zarówno wsie, jak też folwarki, stacje kolejowe, 
probostwa i małe miejscowości (kolonie)24. Tak np. w skład gromady Czerwin wchodziły: Czerwin, 
Czerwin-folwark i Zaorze,  
a gromady Radgoszcz (gmina Troszyn) Radgoszcz, Radgoszcz-folwark i Radgoszcz-osada.  
W gminie Czerwin było 31 gromad i 39 jednostek, w Goworowie odpowiednio 42 i 58, w Piskach 22 i 23,     
w Rzekuniu 40 i 57 oraz w Troszynie 31 i 40. Pewną pozostałością po „dawnych czasach” były nazwy: 
Laski Szlacheckie i Laski Włościańskie (gm. Czerwin), Kurpie Dworskie i Kurpie Szlacheckie (gmina 
Troszyn), Troszyn Szlachecki i Troszyn Włościański oraz Łątczyn Szlachecki  
i Łątczyn Włościański (gmina Troszyn)25. 
 W latach 1950-1972 nastąpiły trzy reformy administracji państwowej i samorządowej. Pierwsza 
miała miejsce w 1950 r., kiedy to na mocy ustawy z 20 marca o terenowych organach jednolitej władzy 
państwowej zlikwidowany został podział administracji na państwową  
i samorządową26. Ustawa ta sprecyzowana została uchwałą Rady Ministrów z 17 kwietnia  
w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych27. Na tej podstawie wybrane 
zostało nowe prezydium Powiatowej Rady Narodowej i prezydia gminnych rad narodowych m. in.                   
w Rzekuniu, Czerwinie, Piskach, Troszynie i Goworowie. I sesja Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce 
na której dokonano wyboru Prezydium na nowych zasadach miała miejsce 6 czerwca 1950 r. W tajnym 
głosowaniu przewodniczącym Prezydium PRN został Władysław Gładyszewski, wiceprzewodniczącym 
Stanisław Maryniak, sekretarzem Stanisław Wąsik, zaś członkiem Prezydium Władysław Nowicki28.                   
W gminach południowych nowymi przewodniczącymi Prezydium GRN zostali: w Troszynie Stefan 
Filochowski, w Rzekuniu Stanisław Gierłowski, w Goworowie Stefan Dziełak. W 1954 r. dokonana została 

                                                                 
22 APW, UWW, Wydz. Sam. Sygn. 74, s. 189, Protokół Nr 16 z posiedzenia plenarnego Powiatowej rady narodowej  

w Ostrołęce odbytego w dniu 29-go marca 1947 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. 
23 Tamże, s. 189-190. 
24 APW, UWW, Wydz. Sam. Sygn. 140, s. 4-8, Projekt rozporządzenia wojewody warszawskiego do ogłoszenia  

w Warszawskim Dzienniku Wojewódzkim o podziale gmin wiejskich na gromady. Powiat ostrołęcki, maszynopis . 
25 Tamże. 
26 Dziennik Ustaw, 1950 .Nr 14, poz. 30. 
27 Monitor Polski, 1950. nr A-57, poz. 654 (z późniejszymi zmianami 
28 APW, Oddział Pułtusku, PRN i Wydz. Pow. w Ostrołęce  1944-1950, Protokóły z posiedzeń PRN w Ostrołęce 1950, sygn. 8a. 

Protokół Nr 1 I-szej sesji Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce odbytej w dniu 6 czerwca 1950 r. w Ostrołęce, s.58. 
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nowa reforma podziału administracyjnego wsi polegająca na likwidacji gmin i utworzeniu gromad29.                   
W powiecie ostrołęckim z 9 gmin wiejskich utworzono 42 gromady, z czego na południu 20 gromad. Na 
terenie byłej gminy Czerwin powstały cztery gromady (Czerwin, Jarnuty, Malinowo Stare, Suchcice), gminy 
Goworowo pięć gromad (Goworowo, Jawory Stare, Kunin, Pasieki, Żabin), na terenie gminy Piski dwie 
gromady (Piski, Trzaski), Rzekunia 6 gromad (Antonie, Borawe, Nowa Wieś Wschodnia, Olszewo Borki, 
Rzekuń i Stepna Stara) i Troszyna trzy gromady (Kleczkowo, Opęchowo, Troszyn)30. Liczba gromad była 
sukcesywnie zmniejszana (28 w 1960 r., 19 w 1962 r.  
i wreszcie 15 w 1969 r.).Na naszym terenie pierwsza zmiana nastąpiła już 2 grudnia 1954 r., kiedy to 
siedzibę gromady Malinowo Stare przeniesiono do wsi Laski Szlacheckie, następne z 1 stycznia                   
1958 r. (gromada Jarnut do gromady Czerwin, Borawe do Rzekunia, Jawory Stare do Goworowa, Stepna-
Stara do Olszewa-Borek i Opęchowo do Troszyna). Na omawianych terenach zostało do 1972 r. osiem 
gromad (Rzekuń, Olszewo-Borki, Nowa Wieś Zachodnia, Troszyn, Piski, Czerwin, Goworowo i Pasieki). 
 Ważną rolę na wsi odgrywała spółdzielczość. Na początku 1947 r. na terenie pięciu południowych 
gmin powiatu było sześć spółdzielni, z czego aż pięć w gminie Czerwin. Jak wynika ze „Spisu spółdzielni 
powszechnych powiatu ostrołęckiego” sporządzonym na dzień 23 stycznia 1947 r. były to: Spółdzielnia 
„Zgoda” Goworowo z siedzibą w Goworowie, kierownik Ksawery Praszant, powstała 12 maja                   
1945 r., Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” Czerwin z siedzibą  
w Czerwinie powstała w 1945 r., kierownik Adam Wojciechowski, Spółdzielnia Spożywców „Przyszłość”                
w Jarnutach, kierownik Marian Wojsz, powstała w 1945 r., Spółdzielnia „Zgoda” Suchcice, kierownik Piotr 
Zalewski, powstała w 1945 r., Spółdzielnia Spożywców „Zorza”  
w Malinowie, kierownik Wł. Leszczyński, powstała w 1941 r., Spółdzielnia Powszechna „Przyszłość”                 
w Piskach, kierownik Cudnoch, powstała w 1946 r31. Liczba członków tych spółdzielni była stosunkowo 
niewielka i wynosiła najczęściej kilkanaście osób (w Suchcicach ponad dwadzieścia, w Goworowie ponad 
trzydzieści). Po okresie względnej prosperity rozpoczęło się stopniowe ograniczanie roli spółdzielczości i jej 
monopolizacja poprzez spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej. 
 W pierwszych latach powojennych handel i usługi były przede wszystkim w rękach prywatnych. 
Przypomnijmy niektóre ze sklepów i zakładów oraz ich właścicieli z dwóch gmin: Czerwina i Goworowa. 
Czerwin: sklep spożywczy Aleksandra Krupińskiego, masarski Władysława Mościckiego, piekarnia Karola 
Jakackiego. Goworowo: piekarnia Józefa Kurpiewskiego, sklep żelazny Tadeusza Wawrzyńczaka, zakład 
fryzjerski Stanisława Patyry, sklep bławatny Romualda Ratyńskiego, rozlewnia piwa Aleksandra Gryczki                
i restauracja Stanisława Szatanka32. Z kolei z 28 młynów w powiecie w 1947 r. połowa znajdowała się na 
omawianym terenie i były to:  

Tabela nr 4 
Młyny w południowej części powiatu ostrołęckiego 

L.p. Imię i nazwisko Miejscowość Uwagi 

1. Walerian Jaworowski Tobolice, gmina Rzekuń nieczynny 

2. Marian Kłyciński Olszewo, gmina Rzekuń nieczynny 

3. Stanisław Żebrowski Białobrzeg, gmina Rzekuń Skarb państwa, poniemiecki 

4. Franciszek Jaworowski Ołdaki, gmina Rzekuń pożydowski 

5. Aleksander Przyborowski Opęchowo, gmina Troszyn nieczynny 

                                                                 
29 Dz.U. 1954, Nr 43, poz. 91. 
30 Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, 1954, Nr 11, poz. 69. 
31 Spis spółdzielni powszechnych powiatu ostrołęckiego (stan na 23 stycznia 1947), APW, Oddział w Pułtusku, sygn. 3, Organizacja i 

tryb urzędowania byłego Starostwa Powiatowego za rok 1947, k. 310. 
32 APW, Oddział w Otwocku, PPR, KP Ostrołęka, Referat Przemysłowo-Ekonomiczny, sygn. 11/IX/1, s. 14. 
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6. Stefan Jastrzębski Kleczkowo, gmina Troszyn prywatny 

7. S. Babicki i s-ka Piotrowo-Gostery, gmina Piski prywatny 

8. Feliks Kaczyński i s-ka Rabendy, gmina Troszyn prywatny 

9. Edward Grabowski Suchcice, gmina Czerwin prywatny 

10. Aleksander Zawalich i s-ka Goworowo prywatny 

11. Konstanty Szabłowski Zaorze, gmina Czerwin prywatny 

12. Tadeusz Świętochowski Kunin, gmina Goworowo prywatny 

13. Józef Machnowski Kółko, gmina Goworowo prywatny 

14. Ireneusz Machnowski Grodzisk, gmina Czerwin prywatny 

Źródło: APW, Oddział w Pułtusku, sygn. 3, k. 229, Wykaz młynów na terenie powiatu ostrołęckiego 

 W gospodarce w latach 1947-1949 zachodziły bardzo ważne zmiany systemowe dokonywane pod 
hasłem „uspołecznienia produkcji”. Faktycznie były to działania mające na celu ograniczenie bądź wręcz 
zlikwidowanie samodzielności ekonomicznej społeczeństwa  
i dokonywane przede wszystkim poprzez objęcie centralną kontrolą wszelkiej działalności wytwórczej. 
Dotyczyło to zarówno produkcji przemysłowej jak i handlu. Inicjatywa prywatna zwalczana była poprzez 
dyskryminację w rozdziale zaopatrzenia w surowce i paliwa oraz dostępie do kredytów i transportu oraz 
uciążliwych domiarach. Efektem tego był upadek wielu drobnych zakładów produkcyjnych oraz 
rzemieślniczych. Na naszym terenie z dnia na dzień zniknęła duża  liczba prywatnych młynów, piekarni, 
masarni. 
 Bardzo poważne problemy dotyczyły zdrowia mieszkańców. Z wojny i okupacji ludzie wyszli 
schorowani, niedożywieni, dużo było inwalidów, szerzyły się choroby zakaźne. Dur brzuszny szerzy się                   
w dalszym ciągu – informował starosta w. swym sprawozdaniu z maja 1945 r. - ponieważ brak szczepionek, 
wapna chlorowanego lub chlorominy; kupowało się trochę prywatnie ale było tego mało i b. drogie. Dużo 
duru przynoszą powracający z robót na Mazurach (Prusy Wschodnie). Dotychczas nie została zaszczepiona 
ospa ochronna, ponieważ brak limfy. Pomoc ofiarom wybuchów min, założonych przez Niemców nie tylko 
przeciw wojsku ale w ogromnej liczbie założonych przeciw społeczeństwu polskiemu: przy studniach, pod 
progiem domów, w śmietnikach 
 i gnojowniku, w maszynach rolniczych, w stołach, które wybuchały przy wyciągnięciu szuflady, na drogach               
i dróżkach, którymi mieszkańcy skracali sobie drogę itp. Przy tym miny były tak różnego rodzaju, że 
zawodowi minerzy nieraz ulegali wypadkom poranień i śmierci. Poranienia od wybuchu min były nie tylko 
szarpane, ale również były oparzone i wskutek tego goiły się całymi tygodniami 
 i wymagały ciągłych opatrunków33. Niezależnie od wymienionych przez starostę chorób powszechna była 
także gruźlica i choroby weneryczne. Problemem był brak lekarzy i farmaceutów oraz lekarstw. 
 Z dziewięciu lekarzy odnotowanych w 1946 r. w powiecie ostrołęckim, dwoje było 
 w Czerwinie i jeden w Goworowie. W Czerwinie była to Halina Socharska, ukończyła Akademię Medyczną 
w Warszawie w 1939 r., specjalność praktyka ogólna i Marcjan Trzaska, absolwent AM w Dorpacie w 1900 
r. i dodatkowo chirurgię w Odessie w 1910 r. specjalność ginekologia i interna, zamieszkały w Dzwonku 
oraz w Goworowie Ludwik Glinka, absolwent AM w Doniecku w 1917 r., specjalność praktyka ogólna34. 
Zresztą Halina Stokarska po krótkim pobycie w Czerwinie wyjechała z gminy, w pewnym sensie zastąpił ją 
felczer Ludwik Pacewicz, zamieszkały  

                                                                 
33 APW, UWW, Wydz. Społ. Sygn. 136, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Ostrołęce za miesiąc maj 1945 r. 
34 Wykaz lekarzy znajdujących się na terenie powiatu ostrołęckiego, w posiadaniu autora. 
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w Czerwinie35. Na terenie powiatu działał też jeden szpital, w Ostrołęce, którego dyrektorem (od 1 czerwca 
1945 r.) był Ryszard Ostaszewski)36.  
 Ważną rolę w opiece lekarskiej odgrywały ośrodki zdrowia powstałe w powiecie ostrołęckim                   
w latach 1946-1948. Był to jeden ośrodek obwodowy w Ostrołęce i pięć w powiecie (Czerwin, Goworowo, 
Kadzidło, Myszyniec, Łyse). Obwodowy Ośrodek Zdrowia w Ostrołęce powstał 1 marca                   
1946 r. i obejmował swym zasięgiem poza miastem Rzekuń i Troszyn, Ośrodki Zdrowia w Czerwinie                   
i Goworowie utworzone zostały 1 kwietnia 1946 r., zaś w Łysych 1 stycznia 1948 r. Ośrodkiem ostrołęckim 
kierował dr Kazimierz Maniszewski, przy pomocy dr. Zygmunta Lipińskiego zastąpionego w 1948 r. przez 
felczera Juliana Sznytko. Oprócz nich w ośrodku pracowała pielęgniarka Bronisława Sawczyna, pomoc 
pielęgniarki Irena Samsel (od 1948 r. Helena Kucharska), położna Aurelia Nieczek, a od 1948 r. sekretarka 
Irena Szabłowska. Ośrodek prowadził sześć poradni: opieki nad matką i dzieckiem, przeciwweneryczną, 
przeciwgruźliczą, przeciwjagliczą, szkolną i ogólną. Początkowo ośrodek mieścił się w dwóch izbach                   
w Ostrołęce przy ul. Kościuszki ale po remoncie liczba izb wzrosła do trzynastu. Liczba osób korzystających  
z ośrodka szybko wzrastała z 953 osób w roku 1947 do 3346 w 1948. W pozostałych czterech ośrodkach 
działających w powiecie (Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Myszyniec) w 1947 r. skorzystało z usług 
lekarskich 3613 osób, udzielonych zostało 5417 porad, dokonano 135 odwiedzin, wykonano 4096 zabiegów 
i przyjęto 81 porodów. Z tego odpowiednio w Czerwinie z porad skorzystało 708 osób, w Goworowie 1160 
osób, odwiedzin domowych w Czerwinie nie było, w Goworowie 80, liczba zabiegów w Czerwinie 195,                   
w Goworowie 1277 i liczba porodów w Czerwinie 22, a w Goworowie 1337. Na podkreślenie zasługuje duża 
liczba szczepień przede wszystkim przeciwko gruźlicy, ospie i wściekliźnie, które w roku 1947 w powiecie 
wyniosły 8768, z czego w Obwodowym Ośrodku Zdrowia w Ostrołęce 2710, a w Goworowie 2430. 
Warunki pracy ośrodków zdrowia były bardzo trudne. Zarówno w Czerwinie, jak i w Goworowie były to 
niewielkie jednoizbowe pomieszczenia wynajęte w budynkach prywatnych. 

Tabela nr 5 
Sprawozdanie z działalności Obwodowego Ośrodka Zdrowia w Ostrołęce za 1948 r. 

 
Lp. 

 
Poradnia 

Liczba osób 
korzystających 

Liczba 
udzielonych 

porad 

Liczba 
odwiedzin 
domowych 

Liczba 
zabiegów 

Liczba badań 
laboratoryjnych 

1. Ogólna 2057 2150 24 1202 32 

2. Dla niemowląt 158 305 352 190 - 

3. 
Dla kobiet 
ciężarnych 

421 88 40 38 12 

4. Szkolna 856 887 - 32 - 

5. Przeciw gruźlicza 60 524 245 1011 108 

6. 
Przeciw 

weneryczna 
132 2279 68 2279 664 

7. Przeciwjaglicza 41 1175 152 15 - 

 Razem 3346 7408 901 4767 816 

 
 

                                                                 
35 APW, Odział w Otwocku, Wydział Zdrowia, Spis felczerów województwa warszawskiego (stan na 8 maja 1847 r.), sygn. 16, k. 45. 
36 J. Kijowski, Dzieje Ostrołęki 1944-2000, Ostrołęka 2002, s. 71. 
37 APW, UWW, Oddz. W Otwocku, Wydz. Zdrowia, sygn. 81 
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Tabela nr 6 
Działalność Ośrodka Zdrowia w Czerwinie w pierwszej połowie 1948 r. 

Dział leczniczo- 
zapobiegawczy 

Liczba osób 
korzystających 

z poradni 

Liczba 
udzielonych 

porad 

Liczba 
odwiedzin 
domowych 

 
Liczba zabiegów 

Poradnia ogólna 134 160 - 28 

Poradnia dla niemowląt 26 35 - 4 

Poradnia dla kobiet ciężarnych 7 16 - - 

Poradnia 
szkolna 

570 570 - - 

Poradnia przeciwgruźlicza 10 18 - 26 

Poradnia przeciwweneryczna - - - - 

Poradnia dentystyczna - - - - 

Poradnia przeciwjaglicza 9 13 - 17 

Razem 756 812 - 68 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Zdrowia w Czerwinie w i półroczu 1948 r., w posiadaniu autora 

 
Tabela nr 7 
Działalność Ośrodka Zdrowia w Goworowie w pierwszej połowie 1948 r. 

Dział leczniczo- 
zapobiegawczy 

Liczba korzystających 
z poradni 

Liczba 
udzielonych porad

Liczba odwiedzin 
domowych 

 
Liczba 

zabiegów 

Poradnia ogólna 81 81 - 20 

Poradnia dla niemowląt 41 41 32 4 

Poradnia dla kobiet 
ciężarnych 

30 30 30 24 

Poradnia 
szkolna 

48 48 26 - 

Poradnia 
przeciwgruźlicza 

12 12 18 12 

Poradnia 
przeciwweneryczna 

6 14 - 60 

Poradnia dentystyczna - - - - 

Poradnia przeciwjaglicza 6 22 - 2 

Razem 224 248 98 152 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Zdrowia w Goworowie w i półroczu 1948 r., w posiadaniu autora 

 Jednym z głównych problemów w okresie powojennym była trwająca walka ze zbrojnym 
podziemiem. Wkrótce po wyzwoleniu radziecki NKWD, a potem polski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
zaczęły dość szybko rozpracowywać niepodległościowe podziemie. Następowały aresztowania, następnie 
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wywózka do obozów na terenie Związku Radzieckiego. Równocześnie wielu zagrożonych aresztowaniami 
ponownie wróciło do podziemia. Na terenie naszego powiatu,  
w tym i w południowych jego gminach działalność rozwijała organizacja Wolność i Niezawisłość (WiN) 
oraz dwa ugrupowania narodowe – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) i Narodowe Siły Zbrojne 
(NSZ). Walki zbrojnego podziemia i władz, przede wszystkim Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego                   
i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, trwały kilka lat. Niełatwo jest w pełni obiektywnie przedstawić te 
wydarzenia. Racje obu stron wzajemnie się krzyżowały i wykluczały. Żołnierze podziemia uważali, że 
jeszcze nie skończyła się wojna o pełną niepodległość Polski i chcieli ją kontynuować, licząc na wybuch 
kolejnej wojny światowej i na pomoc aliantów, ludzie skupieni wobec nowych władz twierdzili, że po 
okresie wojny i okupacji nastał czas na odbudowę państwa, a postanowienia konferencji jałtańskiej są 
ostateczne. Faktem jest, że trwająca kilka lat wojna domowa spowodowała wiele strat materialnych                   
i przyniosła dużo ofiar w ludziach. 
 Na terenie naszego powiatu istnieją dwie partie nielegalne AK i NSZ - raportował Kierownik 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrołęce por. Stanisław Wasilewski – Skupiskiem 
A.K. są gminy Goworowo, Piski i Troszyn natomiast działalność N.S.Z. ujawnia się w gminach Myszyniec, 
Czarnia, Turośl, Łyse i Zbójna38. Armia Krajowa była to konspiracyjna organizacja wojskowa działająca od 
lutego 1942 r. do 19 stycznia 1945 r., kiedy to została rozwiązana decyzją Komendanta Głównego Leopolda 
Okulickiego „Niedźwiadka”. Część jej członków jednak nadal kontynuowała działalność niepodległościową, 
np. w województwie białostockim, któremu podlegał powiat ostrołęcki, była to Armia Krajowa Obywateli 
(AKO), potem WiN. Konspiracyjna organizacja Ruch Oporu Bez Wojny i Dywersji „Wolność                   
i Niezawisłość” (WiN) utworzona została 2 września 1945 r. po rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych na 
Kraj (przejęła jej kadry i środki materialne). Głównym celem WiN było osłabianie komunistycznego 
systemu władzy, przeciwdziałanie wpływom lewicy, samoobrona oraz informowanie o sytuacji  
w kraju Rządu RP na uchodźstwie i światowej opinii publicznej. Miała to być głównie walka polityczna                   
i propagandowa, nie odcinano się jednak całkowicie od walki zbrojnej. W ogłoszonej 15 września deklaracji 
„O wolność obywatela i niezawisłość państwa” mówiono o konieczności uprawiania polityki w warunkach 
„trzeźwego realizmu”, demokracji w Polsce i dobrych stosunkach z ZSRR pod warunkiem niezawisłości 
Polski. Od lutego 1945 r. w skład ostrołęckiego Obwodu AK-AKO weszły dwie gminy należące wcześniej 
do obwodu Ostrów Mazowiecka tj. Czerwin i Goworowo. Całość sił zorganizowana była w czterech 
batalionach  terenowych, z czego dwa pierwsze działały w Ostrołęce i południowych gminach powiatu.                   
I batalionem dowodził ppor. rez. Tadeusz Krak „Groźny”. Składał się z trzech kompanii: Ostrołęka 
(kryptonim „Agrest”) dowódca plut. rez. Stanisław Wojciechowski „Luneta” (trzy plutony szkieletowe 
liczące 105 żołnierzy), Rzekuń (kryptonim „Brzoza”) - dowódca NN „Kogut”, po nim sierż. rez. NN 
„Boryna” (trzy pełne plutony i jeden szkieletowy – 357 żołnierzy), Troszyn (krypt. „Czereśnia”) - dowódca 
wachm. zaw. NN „Telepko, potem Stanisław Łuniewski „Łoś” i Czesław Czarnecki „Cedro” (trzy plutony 
szkieletowe – 92 żołnierzy). Na czele II batalionu stal ppor. rez. Leonard Cejko „Vis”. W jego skład 
wchodziły trzy kompanie: w Czerwinie, Goworowie i Piskach. W Czerwinie (kryptonim „Echo”) kompania 
liczyła trzy plutony szkieletowe z ilością 86 ludzi, a dowódcą był plut. pchor. rez. Edward Buniakowski 
„Okrzeja”, w Goworowie (kryptonim „Flora”) były trzy plutony szkieletowe  (106 żołnierzy) i w Piskach 
(kryptonim „Dąb”) trzy (86 żołnierzy), dowódca ppor. rez. NN „Rad” potem Czesław Sutkowski „Downar”. 
 Ostrołęcki obwód WiN składał się z 4 rejonów, a rejony z kolei dzieliły się na placówki 
obejmujące zazwyczaj teren jednej gminy. Rzekuń wraz z Ostrołęką i Troszynem wchodził w skład I Rejonu. 
Placówka rzekuńska miała kryptonim „Barbara”, jej prezesem był Edward Buniakowski ps. „Okrzeja”,                   
a plutonami dowodzili: Władysław Kołakowski „Kret”, Stanisław Perzanowski „Jan” (po jego śmierci                   
w grudniu 1945 r. Adolf Klimaszewski „Kalina) i Szczepan Jakacki „Gałązka”. Patrolem samoobrony 
dowodził Stanisław Jakacki „Dąb” z Laskowca, aresztowany w sierpniu 1946 r. i skazany na karę śmierci. 
                                                                 
38 APW, Odział w Otwocku, KW PPR, sygn. 1/V-55, s. 74 
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Placówka Troszyn kryptonim „Czesława”, jej prezesem był Czesław Czarnecki „Cedro”, po nim (od stycznia 
1946 r.) Stefan Mierzejewski „Szeliga”, następnie (od sierpnia 1946 r.) Stanisław Zaorski „Patyczek”, 
„Michał”. W skład placówki wchodziło od 3 do 5 plutonów terenowych, liczących w połowie 1946 r. 215 
ludzi. Dowódcy plutonów to m. in.: Zygmunt Żebrowski „Sęp”, Zygmunt Świerczewski „Skiba”, Czesław 
Budny „Zając” i Stefan Kowalczyk „Brzytwa”. II Rejon (kryptonim „Park”) liczył trzy placówki:                   
w Czerwinie, Goworowie i Piskach. Kierował nim Stefan Mierzejewski „Szeliga”, „Gardy” (do sierpnia 
1946), potem Henryk Modzelewski „Czarski”, „Kar”. Placówka Czerwin miała kryptonim „Dominika”, 
prezesem był Julian Pielach „Maks”, „Aleksander”, a plutonami dowodzili: Stefan Głażewski „Krzak”, Piotr 
Zalewski „Silny” i Jan Mieczkowski „Cichy”. Placówka Goworowo, kryptonim „Felicja”, prezes Wincenty 
Paradowski „Poraj” (nauczyciel z Kunina), potem Kazimierz Gierwatowski „Kmicic II”  
i Władysław Bandura „Lis”. Liczyła 5 plutonów, którymi dowodzili: Kazimierz Gierwatowski „Kmicic II”, 
po nim Aleksander Bloch „Orzeł”, Józef Solmiński „Biały”, Władysław Bandura „Lis”, po nim Władysław 
Klusek „Wierzba” i Józef Kuśmierczyk. Na czele patrolu samoobrony stał Alfons Godziebiewski „Jowisz”, 
potem Józef Filipiak „Zemsta”. Prezesem placówki Piski kryptonim „Dominika” był Czesław Sutkowski 
„Downar”, plutonami dowodzili:  Stefan Mieczkowski „Grab I”, Wacław Dąbrowski „Drzewko” i Edmund 
Złotkowski „Drzazga”. Dowódcą patrolu samoobrony dowodził szef wyszkolenia obwodu Mieczysław 
Dąbkowski „Daktyl”39. 
 Ostrołęcki obwód WiN w maju 1945 r. liczył około 2000 żołnierzy, 16 oficerów, 11 podchorążych            
i 269 podoficerów. Obwód posiadał własny powielacz, wydawał pismo obwodowe „Puszcza Szumi” i różne 
druki propagandowe, głównie ulotki. Wielu akowców podjęło służbę w Milicji Obywatelskiej, przede 
wszystkim w posterunkach gminnych, skutecznie rozpracowując jej działania. Członkowie AK objęli wiele 
ważnych stanowisk w nowo organizowanych strukturach władzy. M. in. byli to: starosta – dr Józef Psarski, 
wicestarosta Władysław Pstrągowski, burmistrz Ostrołęki Konstanty Piotrowski i komendant powiatowy 
MO Józef Ogiński oraz wielu wójtów, przewodniczących GRN i radnych. 
 Obok WiN podziemnymi organizacjami zbrojnymi istniejącymi na terenie powiatu ostrołęckiego 
były Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)40 i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)41. 
 Działania organizacyjne NZW w południowo-wschodniej części powiatu kierowane były przez 
Komendę Powiatową (kryptonim „Olkusz” i „Orawa”) dowodzoną od maja 1945 r. przez ppor. Feliksa 
Przybytniewskiego „Mieczysława” i obejmującą swym zasięgiem powiat ostrowski oraz część powiatu 
ostrołęckiego. Z kolei pozostała część powiatu ostrołęckiego należała do Komendy Okręgu (kryptonim 
„Mazowsze”). Komendantem Okręgu i równocześnie komendantem powiatu ostrołęckiego NZW był                   
kpt. Zbigniew Kulesza „Młot II”. Podział ten istniał do jesieni 1946 r., kiedy nastąpiło połączenie obu części 
powiatu przez XVI Okręg NZW „Mazowsze”. Komenda Powiatowa „Olkusz” dzieliła się na pięć ośrodków, 
w skład których wchodziło od 2 do 4 placówek. Ośrodek nr 1 składał się czterech placówek, w tym dwóch                  
z powiatu ostrowskiego (Ostrów Mazowiecka i Wąsewo) oraz dwóch z ostrołęckiego (Czerwin kryptonim 
„Czarnia” i Piski kryptonim „Prypeć”). W Ośrodku II znalazły się placówki: Ostrołęka „Odra”, Goworowo 
„Gopło”, Rzekuń „Raba” i Troszyn „Turka”. Dowódcą placówki w Czerwinie i Troszynie był Zygmunt 
Żebrowski „Żubr”, w Goworowie Józef Filipiak „Zemsta”, w Rzekuniu Stanisław Ochenkowski „Podkowa” 
(w Piskach nie znana jest obsada placówki)42. Działalność NZW uległa znacznemu osłabieniu, kiedy jesienią 
                                                                 
39 K. Krajewski, Podziemie niepodległościowe w powiecie ostrołęckim po 1944 roku, w: Powiat Ostrołęka  

w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, Warszawa (b.r.w.), s. 94-95. 
40 Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) - konspiracyjna organizacja wojskowa powstała z połączenia części Narodowej Organizacji Wojskowej 

(NOW) przeciwnej scaleniu z AK oraz Związku Jaszczurczego. W 1946 r. oddziały NSZ podporządkowały się Narodowemu 
Zjednoczeniu Wojskowemu, a w 1947 r. zostały w zasadzie rozbite przez siły bezpieczeństwa. 

41 Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) – konspiracyjna organizacja wojskowa Stronnictwa Narodowego utworzona w listopadzie 
1944 r. z połączenia wcielonych uprzednio do AK Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej, prowadziła walkę 
zbrojną z Armią Radziecką, wojskiem polskim i siłami bezpieczeństwa na niektórych terenach aż do początku lat pięćdziesiątych. 

42 K. Krajewski, Podziemie niepodległościowe w powiecie Ostrołęka po 1944 roku, w: Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów 
komunistycznych, Warszawa (b.r.w.), s.61. 
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1946 r. został aresztowany przez władze bezpieczeństwa por. Feliks Przybytniewski „Mieczysław”                   
i z więzienia wystosował odezwę do swoich żołnierzy, wzywając ich do zaprzestania walki i ujawnienia się. 
Z powiatu ostrołęckiego ujawniło się wówczas prawie 500 członków NZW43. Podziemie dokonywało wiele 
akcji zbrojnych. Tak np. dwukrotnie (wiosną 1946 i jesienią 1947 r. ) były napady na urząd Gminy                   
w Goworowie połączone z pobiciem wójta i konfiskatą pieniędzy, rozbrojenie posterunku MO w Troszynie 
(18-19 kwietnia 1945), opanowanie Czerwina (15/16 maja 1945), rozbrojenie posterunku ochrony kolei                   
w Goworowie (15 lipca 1945). 
 Między obydwoma strukturami niepodległościowymi, tj. WiN i NSZ dochodziło niejednokrotnie 
do różnych nieporozumień i incydentów. Wprawdzie nie miały miejsca zbrojne starcia, ale nie było też 
koordynacji podejmowanych działań, a zdarzały się wypadki przeciągania akowców w szeregi NSZ, czy też 
zabierania broni. W celu uniknięcia konfliktów prezes Obwodu WiN „Adam” odbył kilka spotkań                   
z przywódcami NSZ. Zdarzały się także wspólne akcje obu tych organizacji, jak np. atak w nocy z 18 na 19 
maja 1945 r. i opanowanie Ostrołęki oraz ataki na garnizon radziecki na stacji kolejowej. Niepodległościowe 
podziemie była zwalczane przez służby bezpieczeństwa i wojsko militarnie, jak i metodami operacyjnymi 
doprowadzając w konsekwencji do rozbicia zarówno organizacji WiN-owskiej jak i NZW44. 
 Tocząca się wojna wewnętrzna pochłonęła wiele istnień ludzkich po obu stronach barykady. 
Potwierdza to np. meldunek sytuacyjny starosty ostrołęckiego za miesiąc sierpień 1947 r., w którym w dziale 
Stan bezpieczeństwa można było przeczytać m. in.: W dniu 14.8. 47 r. o godz. 22/30 w miejscowości 
Czarnowiec gmina Rzekuń, banda w sile czterech osób, uzbrojona w broń automatyczną – dokonała 
morderstwa na rodzinie Cudnych, mordując samego gospodarza Cudnego Wacława, jego żonę Józefę oraz 
dwie córki Stanisławę i Krystynę i w tejże samej gminie, we wsi Borawe o godz. 24 została wymordowana 
przez tę samą bandę rodzina Rutkowskich. Zamordowany został gospodarz Rutkowski Władysław, żona jego 
Stefania, syn Wacław i ciężko raniona została córka Janina, którą odesłano do szpitala45. W tym samym 
sprawozdaniu zawarta jest informacja o uprowadzeniu Antoniego Szynklera, milicjanta z posterunku MO                
w Czerwinie przez czteroosobową bandę, zamordowaniu w miejscowości Żyźniewo Antoniego Wrzoska, 
jego żony Marii i syna Kazimierza oraz zasadzce na milicjantów z posterunku MO Piski, sierżanta Michała 
Kuczuka i strzelca Michała Płudziennika. 
 We fragmencie jednego z meldunków sytuacyjnego prezesa obwodu WiN Ostrołęka Adama 
Bednarczyka z września 1946 r. czytamy: Dnia 1 września 1946 r. oddział NZW z pow. Łomża 
 w sile około 30 ludzi pod dowództwem „Żbika” wtargnął na teren gminy Troszyn z zamiarem dokonania 
nieuzasadnionej akcji konfiskaty mienia ludności cywilnej. Trzy silne patrole WiN-u otoczyły oddział NZW                   
i wezwały „Żbika” na rozmowę, w czasie której zostały omówione warunki współpracy i wzajemne 
kontakty46. Inne informacje z tego czasu zawarte w powyższym meldunku to: zatrzymania na przystanku 
Żyźniewo pociągu relacji Olsztyn-Białystok i rewizja wagonu pocztowego przez patrol WiN, bitwa stoczona 
przez oddział NZW biwakujący w okolicy wsi Podosie gm. Troszyn z atakującymi go oddziałami 
„Demokracji” z Łomży, Ostrołęki i Ostrowi Mazowieckiej oraz wykonanie w Troszynie wyroku na agencie 
UB Tadeuszu Rosiaku. 
 Jednym z najgłośniejszych wydarzeń, rzutującym bardzo negatywnie na funkcjonowanie 
ostrołęckiego Obwodu WiN (kryptonim „Dorota”), było aresztowanie inspektora (prezesa rejonowego) 

                                                                 
43 A. Białczak, Polskie podziemie na Kurpiowszczyźnie w latach 1945-1956, Zarys problemu, „Zeszyty Naukowe” OTN, Ostrołęka 

1998, Nr XII, s. 249-250. 
44 T. Łabuszewski, Działania operacyjne PUBP w Ostrołęce w latach 1945-1955 (wybrane aspekty); Ostrołęcki Obwód Zrzeszenia WiN 

(kryptonim „Dorota”) uległ jeśli nie rozbiciu to poważnemu osłabieniu 19 grudnia 1946 r. w wyniku śmierci jego prezesa Aleksandra 
Bednarczyk „Adama” (zginął podczas aresztowania), natomiast z kolei w końcu czerwca 1948 r, rozbity został sztab XVI Okręgu 
NZW, a jego szef Józef Kozłowski „Las” aresztowany. 

45 APW, UWW, 1944-1950, Wydz. Społ. Pol. Sygn. 181, Sprawozdanie sytuacyjne starosty powiatowego ostrołęckiego za miesiąc 
sierpień 1947 r.  

46 AIPN, BU, 0255/342, t. 89, k. 42-49. 
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Obwodu kpt. Edwarda Filochowskiego „Sana” co miało to miejsce we wsi Pasieki (gmina Goworowo)                   
3 sierpnia 1946 r. Nastąpiło to w wyniku wcześniejszego aresztowania i podjęcia współpracy z Urzędem 
Bezpieczeństwa przez podkomendnego „Sana”, dowódcy patrolu samoobrony WiN z placówki 
goworowskiej. Wprawdzie kpt. Filochowski wyrwał się z rąk UB, ale został ranny w czasie ucieczki 
i wyjechał do Warszawy47. Siły bezpieczeństwa dokonały również napadów na punkty konspiracyjne                   
w Jarnutach, Szczawinie i Górach. Zginęło w nich kilku partyzantów, kilku zostało aresztowanych, w ręce 
UB dostały się broń, amunicja i materiały organizacyjne. Po Filochowskim prezesem Obwodu WiN został, 
pochodzący z Rzekunia, Aleksander Bednarczyk „Adam”, który zginął w nocy z 19 na 20 grudnia                   
1946 r. w swej kwaterze w Gnatach (gmina Lelis).  
 Na początku marca 1947 r. rozpoczęła działalność w Ostrołęce Komisja ds. ujawniania się 
żołnierzy podziemia. Utworzone zostały trzy punkty: w Ostrołęce w gmachu mieszkalnym pracowników 
urzędu oraz dwa w terenie w - Łysych dla północnej części powiatu i w Czerwinie dla części południowej. 
W punkcie w Czerwinie z ramienia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego pracował chorąży Eugeniusz 
Głowacki i chorąży Ryszard Lisiecki, referent Warszawskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego oraz Konstanty Rupiński, wójt gminy Czerwin i Tadeusz Gołąbek48. Równocześnie punkt              
w Czerwinie, podobnie jak i w Łysych, został zabezpieczony odwodem 30-35 żołnierzy ...na wypadek 
terroru ze strony band49. W ciągu kilku dni (3-8 marca) ujawniło się 42 osoby, które zdały 33 sztuki broni. 
Efekty ujawnienia w tym terminie na południu powiatu zakończyły się fiaskiem, o czym możemy się 
dowiedzieć z meldunku szefa PUBP w Ostrołęce z 8 marca 1947 r.: Po danych agenturalnych 
„Zanarwianka” jest tendencja ujawniania się (powinno być „utwierdzenia lub umocnienia” – pm. JK.),              
w tym ażeby dalej i na dłuższą metę można było prowadzić pracę konspiracyjną, dane te najwięcej dają się 
zanotować na gm. Troszyn, Piski, Goworowo, Czerwin i Rzekuń, z tych gmin do komisji ujawniających nikt 
się do dnia dzisiejszego nie zgłosił. Jednocześnie na w/w gminach terror i przejawy bandytyzmu wzmogły się, 
co podajemy w raporcie dekadowym50.  
 O sytuacji w powiecie ostrołęckim związanej z istnieniem zbrojnego podziemia, napisał  
w swych wspomnieniach wicestarosta ostrołęcki Czesław Białoszewski: Pojechałem w zimie 1950 r. do Pisk, 
na odprawę sołtysów. Mówiłem tam o skupie zboża, podatkach, o pracy sołtysa. Sołtysi odpowiadali,                   
że rozumieją potrzeby państwa odbudowującego się ze zniszczeń wojennych, że chcą dobrze wypełniać swoje 
zadania. (…) Trzeba dodać, ze mieszkańcy gminy Piski byli powiązani z reakcyjnym podziemiem i procent 
ujawnionych po amnestii w 1947 r. był wyjątkowo wysoki. Piski chyba gmina „zaściankowa”, na około 2000 
mieszkańców było 12 sołectw, każde składające się z kilku wiosek. Po odprawie, wójt gminy Piski (nazywał 
się chyba Gniazdowski) chce, bym zabrał pieniądze podatkowe, wpłacone przez sołtysów (około 700 000 zł), 
bo boi się trzymać je w swojej kasie51. W innym miejscu z kolei Cz. Białoszewski wspomina o Rzekuniu. 
Pewnego dnia, na wiosnę 1949 roku starosta Czapla mówi do mnie: Idźcie do gminy Rzekuń, tam jest 
odprawa sołtysów i powiedźcie im, że dziś w nocy w kilku wsiach (Żebry-Wierzchlas, Dobrołęka i innych) 
banda zabrała sołtysom pieniądze podatkowe. Powiedźcie im, że zbieramy pieniądze na odbudowę kraju,                 
a nie dla bandytów”. Oczywiście mówiłem o odbudowie kraju i potrzebach finansowych. Nie wiedziałem 
wtedy, ze sołtysi współpracowali z podziemiem i sami sobie pieniądze „zbierali”. Obok mnie siedział na 
odprawie sołtysów wójt Stepnowski, szef wywiadu podziemia na trzy powiaty (Ostrołęka, Maków, Przasnysz) 
skazany trzykrotnie na karę śmierci w procesie, który w początku 1950 r. odbył się w sali posiedzeń                   
w Starostwie na I piętrze52. 

                                                                 
47 Tamże, 0206/88, t. 1, k. 40-42. 
48 Tamże, 0206/88, k. 87-88; APW, Oddział w Otwocku, WKW PPR, KP w Ostrołęce, I sekretarz 1946-1947, sygn 11/V/2, s. 3. Według 

tego źródła w skład komisji w Czerwinie wchodził jeszcze Czesław Pstrągowski. 
49 Tamże. 
50 Tamże,. k. 90 
51 Czesław Białoszewski, Moje trzydziestolecie, maszynopis, s. 4-5, (w posiadaniu autora). 
52 Tamże s. 6-7. 
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 W latach 1946-1947 przeprowadzone zostały w Polsce dwie ważne kampanie polityczne – 
referendum i wybory do Sejmu Ustawodawczego. Referendum odbyło się 30 czerwca 1946 r. i było ono 
swoistą próbą przed wyborami parlamentarnymi. Wyborcom postawiono trzy pytania: czy chcą zniesienia 
senatu i jednoizbowego parlamentu, utrwalenia reform społeczno-gospodarczych oraz granicy na Odrze, 
Nysie i Bałtyku. PPR i jej sojusznicy wezwali do o głosowania „trzy razy tak”; PSL - na pierwsze „nie”, na 
pozostałe „tak”; WiN „nie” na dwa pierwsze pytania oraz NSZ i NZW  „trzy razy nie”. Do przeprowadzenia 
tej kampanii powołany został w Ostrołęce Powiatowy Komitet ds. referendum, w skład którego weszli 
przedstawiciele PPR, PPS, SL i bezpartyjni. Wiece i zebrania odbyły się we wszystkich większych 
miejscowościach, m. in. w Rzekuniu, Czerwinie, Troszynie, Goworowie i Piskach. Powiat ostrołęcki należał 
do okręgu Przasnysz wraz z powiatami Działdowo, Mława i Maków Mazowiecki. Podzielony był na 45 
obwodów głosowania. Przewodniczącymi komisji obwodowych było 40 bezpartyjnych i 5 członków PPS, 
wśród wiceprzewodniczących bezpartyjnych było 35, członków SL 8 oraz po jednym z PPR i PPS. 
Pełnomocnikiem Komisji Okręgowej na powiat ostrołęcki była R. Stulichówna (bezpartyjna)53. 
 W ramach przygotowań do referendum i wyborów do Ostrołęki przyjechał 8 marca                   
1946 r. wojewoda warszawski Gancarczyk, biorąc udział w zjeździe wójtów, sekretarzy gminnych  
i sołtysów. Jak informował o tym spotkaniu kierownik ostrołęckiego Urzędu i Informacji  
i propagandy: Ob. Wojewoda w przemówieniu wyjaśnił sytuację polityczną i gospodarczą oraz sprawy bloku 
wyborczego i świadczeń rzeczowych, jednocześnie wysłuchał szeregu sprawozdań z terenu. Kierownik 
odniósł się także do nastrojów ludności oraz akcji przedwyborczej: Nastroje ludności przygnębione, 
przyczyny tych przejawów są braki materialne z powodu wielkich zniszczeń przez działania wojenne, jednak 
ludność oczekuje poprawy. Na wiecach i zebraniach są pytania ze strony ludności w jakim terminie nastąpią 
wybory, odpowiedź otrzymują, iż termin nie jest jeszcze ustalony. Akcja przed wyborami jest prowadzone 
przez wiece i zebrania. Ze strony ludności przyjęta jest zadawalniająco54.  
 Do kampanii wyborczej przed referendum włączyło się WiN oraz NZW, o czym   informował                   
w swym raporcie sytuacyjnym za miesiąc czerwiec prezes obwodowy Adam Bednarczyk: 22/23 bm (tj. 
czerwca) rozplakatowano na całym powiecie i rozrzucono „Odezwy do Polaków w sprawie głosowania 
ludowego”. (…) Dnia 27/28 ponowiono akcję kolportując odezwę w potrójnym ujęciu. Nakład 7000 egz. 
Ponadto omówiono dokładnie referendum w dwóch numerach „Puszcza Szumi”. Nadesłane referaty: 
„Najważniejsze zagadnienia”, „Pogłębienie Konspiracji” „NKGB” zostały odbite na maszynie a „Stosunek 
Sowietów do Anglosasów” powielony w 80 egz. Referaty te ze względu na poważne ujęcie zagadnień, 
kierowane są jedynie do bardziej wyrobionych umysłowo osób, do wykorzystania w propagandzie 
mówionej55. 
 Głosowanie 30 czerwca 1946 r. przebiegało w miarę spokojnie i nie odnotowano żadnych 
poważniejszych zajść. Frekwencja – według oficjalnych danych - była dobra, bowiem wynosiła ponad 80%       
i nie odbiegała zasadniczo od frekwencji w województwie. Według sprawozdania Lesława Wysockiego, 
przewodniczącego Okręgowej Komisji Głosowania Ludowego w 482 obwodach okręgu nr 2, czyli                   
w województwie warszawskim na 601 296 osób uprawnionych do głosowania udział w wyborach wzięło 
538 074 (około 87%), a głosów ważnych było 522 773, czyli około 97%56. Jeśli chodzi o powiat ostrołęcki 
udział w wyborach wzięło 45 427 osób na 49 950 uprawnionych, czyli 85%. Bardzo duże różnice są 
odnośnie wyników głosowania. Zdaniem władz na pierwsze pytanie „tak” odpowiedziało 67% obywateli, 
drugie - 83%, według danych przekazanych przez prezesa WiN zwierzchnim władzom na „tak” przy 
pierwszym pytaniu było 10%,  na drugie 8%57. Trudno jest dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, jaki był 

                                                                 
53 K. Dobrosielski, Początki władzy ludowej i walka o jej utrwalenie w województwie warszawskim w latach 1944-1947, Warszawa 

1980, s. 204. 
54 APW, UWW, UI i P UW, sygn. 5, Sprawozdanie za miesiąc marzec 1946 r. 
55 AIPN, BU 0255/342, t. 89, k. 8-18, mps, oryginał. 
56 B. Dymek, Pierwsze lata władzy ludowej na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu 1944-1948, Warszawa 1978, s. 163. 
57 AIPN BU 0255/342,t. 101, k. 13, mps, oryginał, 5 lipca 1946. Raport prezesa obwodu WiN Ostrołęka w sprawie wyników tzw. 
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rzeczywisty wynik referendum. Moim zdaniem należy przyjąć, że jego wyniki były korzystne dla władz ale 
na pewno znacznie mniejsze od tych oficjalnych. Najmniej rozbieżności było z rezultatami odpowiedzi na 
trzecie pytanie dotyczące przyłączenia do Polski tzw. Ziem Odzyskanych. Obie strony uznały zdecydowane 
przewagę głosów na „tak”, z tym że według opozycji było to 71%, według oficjalnych danych 91%. 
 Wkrótce po zakończeniu referendum rozpoczęła się kampania wyborcza do sejmu. W Ostrołęce 
utworzona została Międzypartyjna Komisja Wyborcza, w skład której weszło dziewięć osób, po trzy z PPS, 
PPR i SL58. Komisja zwołała 18 grudnia 1946 r. zebranie przedwyborcze  
w celu wybrania Powiatowego Obywatelskiego Komitetu Wyborczego. Przewodniczącym komitetu został 
starosta ostrołęcki Andrzej Chojnacki z SL. Powołano także dwie sekcje – propagandową  
i finansową. Wiece i zebrania odbyły się w zasadzie we wszystkich miejscowościach powiatu.  
W samej Ostrołęce w dniach 10-14 stycznia 1947 r. miały miejsce trzy ważne spotkania: jedno pracowników 
państwowych i samorządowych (10 stycznia), drugie kobiet skupionych w Społecznej Obywatelskiej Lidze 
Kobiet (12 stycznia), trzecie sołtysów 14 stycznia). Wszystkie spotkania kończyły się podjęciem rezolucji 
apelujących do udziału w wyborach i głosowania na listę bloku demokratycznego. Pierwsza z tych rezolucji 
brzmiała: Członkowie koła Z. Z. P. P. (Związku Zawodowego Pracowników Państwowych – pm. JK.) oraz 
pracownicy wszystkich instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i gospodarczych, zebrani                   
w dniu 10.I.1947 r. w Ostrołęce, po wysłuchaniu referatów i po przeprowadzonej dyskusji uchwalają wziąć 
demonstracyjny udział w akcie wyborczym w dniu 19.I.1947 r. i głosować na listę bloku demokratycznego59. 
Fragment rezolucji ze spotkania kobiet: My kobiety zebrane na wiecu S.O.L.K. w Ostrołęce w liczbie                   
200 osób. Po wysłuchaniu referatu przyrzekamy stać wiernie u boku Rządu Jedności Narodowej i stać na 
straży praw Demokratycznych. Dlatego też w dniu 19 stycznia będziemy głosować na listę nr 3. (…). 
Jednocześnie w przyszłym sejmie ustawodawczym domagać będziemy się odpowiedniej opieki nad matką                   
i dzieckiem, rozszerzenia szkół dla najniższych warstw narodu, opieki nad starcami i sierotami, 
równouprawnienia w każdym odcinku życia społecznego i politycznego, równej płacy z równą pracą60. 
Trzecie najliczniejsze zebranie (około 300 osób) odbyło się 14 stycznia w lokalu Starostwa Powiatowego                  
w Ostrołęce z udziałem wszystkich sołtysów z powiatu. Prowadził je starosta ostrołęcki Andrzej Chojnacki, 
a udział wzięło dwóch kandydatów na posłów: sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego 
Józef Przytuła oraz przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce, równocześnie prezes 
Zarządu Powiatowego Stronnictwa Ludowego, mieszkaniec wsi Laski (gmina Czerwin)  Stanisław 
Krawczyk. Starosta powiatowy ob. Andrzej Chojnacki zagaił obrady – czytamy w protokóle z tego spotkania 
- witając zgromadzonych. Przechodząc do omówienia wyborów do sejmu ustawodawczego, zwrócił się                   
z apelem do zebranych sołtysów, by ci nie szczędzili swej pracy, celem uświadomienia miejscowej ludności 
swych gromad, że dzień 19 stycznia 1947 r. to jest dzień wyborów do Sejmu Ustawodawczego musi być 
dniem, w którym ludność gremialnie uda się do urn wyborczych, by oddać swe głosy na listę rządową Bloku 
Demokratycznego nr 361. Równocześnie Starosta Pow. przypomniał zgromadzonym sołtysom, ze ciąży na 
nich obowiązek dostarczenia na każde żądanie komisji wyborczych gońców, podwód, zaopatrzenia lokali 
wyborczych w opał itd. (…) Następnie Starosta Pow. udzielił głosu przewodniczącemu Pow. Rady Narod., 
kandydatowi na posła do Sejmu Ustaw. .ob. Krawczykowi, który zaapelował do zebranych, by w dniu 

                                                                                                                                                                              
referendum ludowego. 

58 APW, Oddział w Otwocku, Akta KP PPR Ostrołęka, sygn. 11/V/2. Ze strony PPS był to Antoni Boguniecki, Michał Wodzinowski                  
i Józef Piotrowski, z PPR – Henryka Markiewicz, Piotr Gołyński i Stanisław Kacprzak oraz z SL – Stanisław Krawczyk, Wiktor 
Załęski i Mieczysław Napiórkowski. 

59 APW, UWW, UI i P, sygn. 9, s. 5. 
60 Tamże, s. 4. 
61 Blok Stronnictw Demokratycznych (często nazywany Blokiem Demokratycznym) był to blok czterech partii utworzony przed 

wyborami. Powstał 26 września 1946 r., a w jego skład weszły: Polska Partia Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo 
Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne, poza blokiem natomiast znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe Stanisława Mikołajczyka. 
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wyborów – sołtysi wraz ze swymi gromadami – udali się do urn oddać swe głosy na listę Nr 362. Na 
zakończenie zebrani przyjęli tekst rezolucji wzywający do głosowania na listę Bloku Demokratycznego.  
 Również opozycja przygotowywała się do wyborów. Ponieważ praktycznie nie było u nas struktur 
PSL, rolę tę pełniły konspiracyjne ugrupowania: Wolność i Niepodległość oraz Narodowe Zjednoczenie 
Wojskowe. Zgodnie z rozkazem inspektora Okręgu Mazowsze NZW kpt. Zbigniewa Kuleszy należy: 
Przygotować się do wyborów, które odbędą się 19 stycznia 1947 r. Uświadomić szerokie masy o konieczności 
głosowania. Prawdopodobnie będziemy głosowali na listę Mikołajczyka, tj. PSL (Polskie Stronnictwo 
Ludowe), dlatego iż jest to jedyna partia przeciwrosyjska i antykomunistyczna. O zachowaniu się w trakcie 
wyborów zostaniecie należycie poinformowani rozkazem, prasą, ulotkami itp63. 
 Powiat ostrołęcki znalazł się w IV Okręgu Wyborczym z siedzibą w Przasnyszu. W skład Komisji 
Okręgowej wchodzili: Chmielewski – przewodniczący (PPS), Nowak – zastępca przewodniczącego (PPR) 
oraz członkowie – Olzak (SL), Jaroszewicz (SD), Popławski (PPR)  
i Kosiński (PPS). Pełnomocnikiem powiatowym został mianowany Jan Biedrzyński (PPR)64. Powiat dzielił 
się na 28 obwodów wyborczych (przeciętnie po dwa obwody w jednej gminie). Przewodniczącymi komisji 
obwodowych zostało 18 członków PPR, 6 SL, 3 PPS i 1 bezpartyjny65. W kampanii wyborczej na terenie 
powiatu – według ankiety sprawozdawczej KP PPR w Ostrołęce - udział wzięło 42 członków PPR, 5 PPS,             
3 SL, 9 Ligi Kobiet, 3 Związku Nauczycielstwa Polskiego, 6 z „Samopomocy Chłopskiej i 4 z Związku 
Zawodowego Pracowników Samorządowych oraz 35 członków ORMO. Do pomocy w wyborach przybyło 
również do powiatu ostrołęckiego 90 osób z innych powiatów66. W kampanię wyborczą i samą organizacje 
wyborów włączone zostało wojsko, służby bezpieczeństwa i Milicja Obywatelska. Działało także zbrojne 
podziemie, które dawało znać o sobie zarówno przed wyborami, jak i w dniu głosowania. Tak np. w gminie 
Rzekuń w czasie wykładania list wyborczych pobity został zastępca przewodniczącego komisji,  
a w Radgoszczy (gmina Troszyn) wszystkim członkom komisji zagrożono śmiercią i spaleniem67. 
 Blok Demokratyczny w Okręgu Przasnysz, do którego wchodził powiat ostrołęcki, według 
oficjalnych danych osiągnął frekwencję 91%, również 91% głosów oddanych zostało na listę                   
nr 3. Wprawdzie powiat ostrołęcki miał najmniejszą liczbę głosów, które oddano na kandydatów Bloku 
Demokratycznego, ale i tak przypadły mu wszystkie, tj. sześć mandatów68. Faktyczne wyniki wyborów nie 
są dokładnie znane, z pewnością były one sfałszowane, a w wielu przypadkach zasady głosowania 
pogwałcone, co szczególnie dotyczyło zasady tajności. Według władz PSL to jemu przypadło zwycięstwo                 
w wyborach, co raczej było niemożliwe, aczkolwiek na pewno padło na nich więcej głosów niż podały 
oficjalne źródła. Faktem jest przy tym, że rządzące władze otrzymały znaczne poparcie społeczne. Wynikało 
to z kilku względów. Nowe władze uzyskały wiele bezdyskusyjnych osiągnięć. Szybko odbudowywany był 
kraj, oczywiście głównie wielkim wysiłkiem i wyrzeczeniem ludzi, sukcesywnie poprawiały się warunki 
bytowe mieszkańców, następowała stopniowa normalizacja życia, widoczny postęp odnotowano w oświacie, 
kulturze, opiece zdrowotnej i socjalnej. Uwidaczniało się także poczucie beznadziejności dalszej walki 
wynikające z ciągle wzrastającej liczby aparatu władzy (MO, ORMO, KBW i UBP) i natężonym ich 
działaniem. Nadal jednak działało, choć ze znacznie mniejszym natężeniem, niepodległościowe podziemie. 
Dowodem tego może być m. in. fakt zabójstwa b. wójta gminy Czerwin Konstantego Rupińskiego, który 
miał miejsce 12 maja 1949 r. o czym dowiedzieć się można ze sprawozdania władz wojewódzkich:                   
1. W nocy z dnia 12. V. br o godz. 21 został zabity przez bandę ob. Konstanty Rupiński, członek SL-u, ze wsi 
Janki Młode, gm. Czerwin, były członek Rady Wojewódzkiej, członek P.R.N., Przewodniczący Gm. Rady 

                                                                 
62 Tamże, s. 2. 
63 AIPN, BU 00231/152, t. 6, k. 360, mps, odpis. 
64 APW, Oddział w Otwocku, KW PZPR, Akta KP PPR Ostrołęka, sygn. 11/V/1. 
65 Tamże, KW PZPR, Akta WKW PPR, sygn. 1/V/40. 
66 Tamże. 
67 Tamże. 
68 B. Dymek, op. cit., s.167. 
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Narodowej, prezes Rady Nadzorczej P.Z.G.S. W Ostrołęce, członek Zarządu Powiatowego TBS-u (TBS – 
Towarzystwo Burs i Stypendiów pm. JK), długoletni społecznik. Po dokonanym zabójstwie dowódca bandy 
oświadczył, iż całą rodzinę wysiedla ze wsi Janki Młode69.  
 Do najważniejszych spraw gospodarczych stojących przed władzami powiatowymi  
w Ostrołęce należała odbudowa ze zniszczeń wojennych oraz przeprowadzenie podstawowych przemian 
społeczno-ekonomicznych czyli przede wszystkim reformy rolnej. Jej realizację rozpoczęto już 28 marca 
1945 r., poczynając od spisu wszystkich folwarków, ustalenia ich wielkości i własności. W skład brygady 
parcelacyjnej wchodziło pięciu żołnierzy, a z ramienia starosty pełnomocnik powiatowy ds. reformy rolnej 
Stefan Krasnodębski70. Ogółem w powiecie ostrołęckim, a konkretnie w jego południowej części, według 
stanu z 1945 r.  znajdowało się 18 majątków, w tym aż 12 w gminie Goworowo (Szczawin, Ponikiew Mała, 
Grodzisk Mały, Pokrzywnica, Zambrzyce, Rębisze, Brzeźno, Ponikiew Duża, Góry, Jemieliste, Jemieliste 
Duże, Czernie), 3 w gminie Rzekuń (Susk, Przytuły, Czarnowiec), 3 w gminie Czerwin (Grodzisk, Czerwin, 
Buczyn) i 1 w gminie Troszyn (Radgoszcz). Obszar ich wynosił 7337,3 ha z czego 3560,6 ha użytków71. 
Ziemię w pierwszej kolejności otrzymać mieli pracownicy rolni, a następnie właściciele karłowatych 
gospodarstw. Akcja nasza (tj. reforma rolna) - pisał w raporcie z dnia 23 marca 1945 r. do Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej I sekretarz KP w Ostrołęce Jan Kędzierski – wywołała wśród 
ludzi ogólne zadowolenie i ludzie ci złożyli akces do PPR. Nie zabrakło jednak wrogich elementów, którzy 
agitowali przeciw parcelacji i dokonali szereg periodycznych zabójstw na aktywie PPR, by tym oziębić całą 
ludność i zastraszyć, by ziemi z majątków nie przyjmowała. Zabójstwa te dokonywane na naszych członkach 
zahamowały nasze prace, ponieważ zbrodnie powtarzają się co parę dni i czekamy na oczyszczenie terenu 
przez Resort72. 
 Generalnie rzecz biorąc reforma została zrealizowana w pierwszej połowie 1945 r. Najdłużej                   
i z największymi problemami przebiegała parcelacja majątku w Radgoszczy, o czym informował 
pełnomocnik ds. reformy rolnej Stefan Krasnodębski: Z pośród 18 folwarków przeznaczonych na parcelację, 
akcję parcelacyjną przeprowadzono w 17 folwarkach, jeden z folwarków Radgoszcz nie został 
rozparcelowany do chwili obecnej; brygada parcelacyjna natknęła się na zbrojny opór nieznanych ludzi, 
którzy brygadę rozpędzili, a wszelkie akty i szkice, posiadane przez pełnomocnika powiatowego zniszczyli. 
Ponadto uzbrojeni ludzie zmusili nas do opuszczenia tego terenu. Ponadto nie rozparcelowano jeszcze 149,8 
ha ziemi ornej w majątku Przytuły z uwagi na to, że obszar ten jest w całości zaminowany i poruszanie się po 
nim grozi niebezpieczeństwem utraty życia73. Pełnomocnik ds. reformy rolnej przedstawił także zamierzenia 
władz odnośnie zagospodarowania całościowego lub częściowego niektórych majątków, przy czym, nie 
wszystkie te plany udało się zrealizować: Folwark Brzeźno o obszarze 374,4 ha przeznaczonao na produkcję 
zbóż selekcyjnych, która do chwili obecnej stała tam na wysokim poziomie. Ośrodki grodzisk i Czerwin 
zostały przeznaczone na szkoły rolnicze: męska i żeńską, zaś ośrodek Ponikiew Mała na ośrodek ogrodniczy       
i hodowlę drzewek owocowych. Poza tym w jednym z folwarków (Grodzisk lub Szczawin) zostanie założona 
stacja traktorów i maszyn rolniczych74. 
 Ogółem na cele parcelacyjne przeznaczono 3162,7 ha ziemi ornej, z czego 1817, 1 ha nadano 680 
rodzinom, głównie bezrolnym i małorolnym oraz niewielkiej ilości średniorolnym. Pozostała część,                   

                                                                 
69 Załącznik do sprawozdania z dnia 21.V.49 r. Powiat Ostrołęka, maszynopis, w posiadaniu autora. 
70 Relacja Stefana Piaseckiego. 
71 APW, Oddział w Otwocku, KW PPR w Warszawie, sygn. 1/VII-37, k. 1, Sprawozdanie z przeprowadzenia reformy rolnej w pow. 

ostrołęckim do 1 czerwca 1945 r. 
72 Walka Polskiej Partii Robotniczej o umocnienie władzy ludowej na terenie powiatu ostrołęckiego w latach 1945-1947, Temat 

niniejszy został opracowany przez Zdzisława Wójcickiego na podstawie materiałów i i opracowań KP PPR oraz meldunków 
sytuacyjnych P. U. B. P., Ostrołęka 1962/63, maszynopis, w posiadaniu autora, s. 4. 

73 APW, Oddział w Pułtusku, KW PPR w Warszawie, sygn. 1/VII-37, k.1. 
74 Tamże. 
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tj. 1345,6 ha przeznaczono na cele użyteczności publicznej i społeczne, w tym na inne cele i resztówki 275,5 
ha oraz jeszcze nierozparcelowane (do 1 czerwca 1945 r.), czyli tzw. remanent 932,8 ha75. 
 O realizacji reformy rolnej w powiecie ostrołęckim informował w dniu 15 stycznia                   
1947 r. Komisarz Ziemski, kierujący Powiatowym Urzędem Ziemskim przedstawiając wykaz użytków 
państwowych i resztówek.  
 

Tabela nr 8 
Wykaz użytków państwowych i resztówek w pow. ostrołęckim 

L. 
p. 

Nazwa 
obiektu 

Gmina 

Ogól- 
ny 

obszar 
w ha 

Dla kogo 
przezna-czone 

Lata 
przejęcia

Charakter 
obiektu pod 
względem 

gosp. 

Pow w 
ha 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Szczawin Goworowo 67,92 
Powiatowa 
Leczni-ca 

Wetery-naryjna 

16.5.46 
Nie 

przejęte 
Nie 

przejęte 

4,27 ogrody 
4,80 łąki 

11,24 ogrody, 
plac 4,79 
orne 4,39 
31,43 łąki 

stawy rybne 

 
9,07 

 
 

27,42 
 

31,43 

 

2. Brzeźno Goworowo 377,49 
Powiat. Zarząd 

Nieru-chomoś-ci 
Ziem- skich 

6.6.46 
Ośrodek 
Produkcji 

Rolnej 
377.49  

3. Zambrzy-ce Goworowo 29,87 
Samo- pomoc 

Chłopska 
Nie 

przejęte 
Resztówka z 
budynkami 

6,39 
Remanent do rozpar. 

23,48 

4. 
Ponikiew 

Duża 
Goworowo 101,69 

Powiat. Zarząd  
Nieruchomości 

Ziemskich 
6.6.46 

Gospodarstwo 
rybne 

101,69  

5. 
Ponikiew 

Mała 
Goworowo 99.19 

Aprowizacja 
pracowników 
państwowych 

 
Resztówka 29 

ha 
29 

Remanent do rozpar. 
70,16 

6. 
Grodzisk 

Mały 
Goworowo - - - - - Rozparcelowano 

7. Czernie Goworowo 3,65 
Powiat. Zarząd 
Nieruchomości 

Ziemskich 
6.06.46 

Gospodarstwo 
rybne 

3,65  

8. Góry Goworowo 12,58 
Opieka 

Społeczna 
 Resztówka 12,58  

9. Jemieliste Goworowo 14,38 
Samopomoc 

Chłopska 
Nie 

przejęte 
Resztówka 5,30 

Remanent do rozpar. 
9,8 ha 

10. 
Jemieliste 

Duże 
Goworowo 5,23 

Samopomoc 
Chłopska 

Nie 
przejęte 

Resztówka 5,23  

                                                                 
75 Tamże. 
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11. Rębisze Goworowo 29,09 
Gminna Szkoła 

Rolnicza 
20.7 46 

Resztówka 
gosp. rolne 

10,11 
Remanent do 

rozparcel. 19,88 

12. Pokrzywnica Goworowo 43,00   
Resztówka 
gosp. rolne 

43,00 
Dotychczasowy 

dzierżawca ubiega 
się o przydział 

13. 
Grodzisk 

Duży 
Czerwin 87,55 

Pow. Męska 
Szkoła Rolnicza 

20.7 46 Resztówka 70,49 
Remanent do 

rozparcel. 17,00 

14 Czerwin Czerwin 31,55 
Pow. Żeńska 

Szkoła Rolnicza 
25.7.46 Resztówka 31,55  

15. Buczyn Czerwin 33,96 
Samopomoc 

Chłopska 
Nie 

przejęte 
Resztówka 9,67 

Remanent do roz- 
parcelow. 24,29 

16. Czarnowiec Rzekuń 21,30 
Samopomoc 

Chłopska 
Nie 

przejęte 
Resztówka 21,30 

Chwilowo użytkuje 
więziennictwo 

17. Przytuły Rzekuń 128,13 
Szkoła 

Powszechna 
Nie 

przejęte 
Resztówka 4,08 

Remanent do 
rozparcelowania 
124,05 ha (tereny 

zaminowane) 

18. Susk Rzekuń 13,79 
Uniwersytet 

Ludowy 
Nie 

przejęte 
Resztówka 13,79  

19. Radgoszcz Troszyn 107,20 Gminna Szkoła 
Rolnicza 

Nie 
przejęte 

Resztówka 10,00 

Remanent do rozp.  
97,20. Dokończenia 
parcelacji utrudniają 

bandy leśne 

Źródło: APW, Oddział w Pułtusku, Organizacja i tryb urzędowania byłego Starostwa Powiatowego za rok 1947, sygn. 3,    
k. 315-316 

 Jak wynika z powyższego dokumentu większość użytków państwowych i resztówek, pozostałych 
po nadaniu ziemi chłopom, przejęto w 1946 r., ale nadal jeszcze pozostało sporo gruntów 
niezagospodarowanych. Dość dyskusyjne są zapisy mówiące o przeznaczeniu przejętych majątków i jak 
można stwierdzić na podstawie kolejnych źródeł były to raczej zapisy życzeniowe i mało realne. Potwierdza 
to częściowo już dwa miesiące później (20 marca 1947 r.) pismo starosty ostrołęckiego informujące                   
o utworzeniu pięciu ośrodków rolniczych w miejscu byłych majątków tj. w Czerwinie, Grodzisku Dużym, 
Radgoszczy, Rębiszach (nazwa miejscowości raz występuje jako Rębisze kiedy indziej jako Rembisze – pm. 
JK.) i Susku. A więc nie Powiatowe ani Gminne Szkoły Rolnicze i nie Uniwersytet Ludowy. Jest tam 
również zawarta informacja o tym, że rozparcelowanych zostało 18 majątków o obszarze 3 402,63 ha. 
Ziemię otrzymało 754 rodziny a przewidywane było nadzielenie jeszcze 200 rodzin76.  
 Wybiegając nieco w przyszłość różnie potoczyły się losy sparcelowanych majątków. Tak np.                   
w Grodzisku Dużym (gmina Czerwin) utworzony został Państwowy Zakład Unasienniania Zwierząt 
istniejący aż do lat osiemdziesiątych XX wieku, w Brzeźnie i Ponikwi Państwowe Gospodarstwa Rolne,              
w Susku Państwowy Ośrodek Maszynowy, a potem Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie, w Szczawinie, 
Grodzisku Dużym i Pokrzywnicy77 funkcjonowały także przez kilka lat rolnicze spółdzielnie produkcyjne. 
Nie spełniły one jednak zakładanej roli. Tak było np. ze spółdzielnią w Grodzisku Dużym: Po II wojnie 
światowej władze komunistyczne utworzyły w Grodzisku spółdzielnię produkcyjną. Mimo ich wsparcia 

                                                                 
76 APW, Oddział w Pułtusku, sygn. 3, k. 224, Organizacja i tryb urzędowania byłego Starostwa Powiatowego. 
77 Swoistym paradoksem było, że spółdzielnia produkcyjna w Pokrzywnicy (podobnie jak i w Łodziskach, gmina Lelis) powstała                   

w 1953 r. już po śmierci Józefa Stalina, a więc pod koniec etapu stalinizacji Polski. Kilka miesięcy wcześniej w listopadzie 1952                   
r. decyzją egzekutywy KW PZPR rozwiązana została spółdzielnia w Dąbrowach (gmina Myszyniec). 
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wkrótce upadła. Ludzie nie kwapili się do pracy. Okoliczne pola zaczęły zarastać chwastami. W końcu 
spółdzielnię rozwiązano78. 
 Znaczny wpływ na sytuacją gospodarczą i demograficzną powiatu, w tym i jego południowych 
gmin miały przesiedlenia dokonujące się w latach 1945-1947 na tzw. Ziemie Odzyskane79. W wypadku 
naszego powiatu były to tereny dawnych Prus Wschodnich głównie powiat szczycieński i nidzicki. 
Początkowo był to przede wszystkim tzw. szabrownicy rabujący i dewastujący zakłady pracy                   
i gospodarstwa. W Ostrołęce Powiatowy Urząd Repatriacyjny zwany początkowo Urzędem Przesiedleńczym 
powstał w maju 1945 r., zaś pierwsze swoje posiedzenie odbył 13 czerwca. Już tydzień później odbyły się 
pierwsze przesiedlenia. Zgodnie z powziętym planem przesiedlenia pierwszy transport przesiedleńców - Jak 
możemy się dowiedzieć ze sprawozdania tego Komitetu - w liczbie 23 rodziny, 7 koni i 2 krowy i 4 kury – 
furmankami przesiedleńców został wysłany z Ostrołęki dnia 20 czerwca pod przewodnictwem                   
2 dziesiętników i ochroną pięciu milicjantów, do gminy Wilamowo na pograniczu powiatu szczytnowskiego. 
Ten sam dokument informuje o kłopotach przesiedleńców: Furmanek dla przewiezienia przesiedleńców 
gminy nie dostarczyły pomimo nakazu. Pomocy pieniężnej przesiedleńcom nie udzielono – z powodu braku 
na ten cel odpowiednich funduszów, a żywność dla siebie i inwentarza byli zaopatrzeni własnymi środkami. 
Przytoczona została także zwięzła charakterystyka tej grupy przesiedleńców: Wszyscy przesiedleńcy to 
ludzie skrajnie ubodzy, których zabudowania zostały przez działania wojenne doszczętnie zburzone, a pola 
nie obsiane z powodu zaminowania terenu i braku inwentarza żywego80. Kolejne przesiedlenia miały miejsce 
przez pozostałe miesiące 1945 r. i cały rok 1946, natomiast rok 1947 przyniósł znaczne zmniejszenie,                   
a faktycznie zaprzestanie akcji przesiedleńczej, o czym możemy się dowiedzieć m. in. ze sprawozdania 
starosty ostrołęckiego za miesiąc luty 1947 r.:W miesiącu sprawozdawczym wyjechały z terenu powiatu trzy 
delegacje składające się z sześciu ludzi każda do powiatu Nibork, w celu obejrzenia na miejscu majątków 
pofolwarcznych. Przesiedleńców, którzy by faktycznie wyjechali na ziemie pofolwarczne w miesiącu 
sprawozdawczym nie było81. 
 Ogółem z powiatu ostrołęckiego wyjechało w latach 1945-1946 około 20 tysięcy osób, przy czym 
najwięcej z gmin północnych (Myszyniec 4502 osoby, Łyse – 2119 osób i Kadzidło – 1966 osób). Były to 
gminy o stosunkowo najsłabszych glebach i położone najbliżej Prus Wschodnich.  
Z omawianych terenów południowych najwięcej przesiedlonych pochodziło z gminy Goworowo (302 
rodziny - 1286 osób), następnie Rzekunia (266 rodzin – 994 osoby), Czerwina (151 rodzin – 582 osoby), 
niewiele mniej z Troszyna (149 rodzin – 478 osób) i zdecydowanie najmniej zresztą ze wszystkich gmin                  
w powiecie, z Pisk (tylko 45 rodzin - 149 osób)82. 
 Liczba mieszkańców powiatu na dzień 20 marca 1947 wynosiła w powiecie 116 044 osoby,                 
z czego w pięciu południowych gminach 44 938 osoby (około 40% mieszkańców powiatu).  
W poszczególnych gminach liczba mieszkańców wynosiła: w Czerwinie – 9 223, Goworowie – 16805, 
Piskach – 3012, Rzekuniu – 9 321 i Troszynie – 657783. Warto nadmienić, że gmina Goworowo pod 

                                                                 
78 Za: J. Boguski, Herbarz szlachty ostrołęckiej, Ostrołęka 2002, s. 154. 
79 Szerzej o przesiedleniach z powiatu ostrołęckiego: J. Kijowski, Przesiedlenia ludności Kurpiowszczyzny na Ziemie Odzyskane po II 

wojnie światowej (ze szczególnym uwzględnieniem powiatu ostrołęckiego), w: Pogranicze mazursko-kurpiowskie, Praca zbiorowa pod 
redakcja Stanisława Achremczyka i Janusza Gołoty, Olsztyn-Ostrołęka 1988, s. 92-104. 

80 APW, UWW, Wydz, Społ. Pol. , sygn. 136, Sprawozdanie akcji przesiedleńczej w powiecie ostrołęckim za czas od 12 do 30 czerwca 
1945 r. 

81 APW, UWW, Wydz. Sam., sygn. 74, Sprawozdanie sytuacyjne starosty powiatowego ostrołęckiego za miesiąc luty 1947; Główną 
moim zdaniem przyczyną zahamowania akcji przesiedleńczej było przerwanie migracji ludności  
w ramach osadnictwa indywidualnego i wprowadzenie nowej formy osadnictwa tzw. spółdzielczo-parcelacyjnego, która nie spotkała 
się z dobrym przyjęciem. 

82 Znaczna liczba osób, które wyjechały z gminy Goworowo, to z jednej strony duża liczba mieszkańców gminy (Goworowo było 
najliczniejszą gminą w powiecie), a z drugiej istnienie licznych majątków i związanej z tym licznej grupy bezrolnej służby 
folwarcznej. 

83 APW, Oddz. W Pułtusku, sygn. 3, k. 224, organizacja i tryb urzędowania byłego starostwa powiatowego za rok 1947. 
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względem liczby mieszkańców była największa w powiecie (następna była gmina Myszyniec – 14 915), zaś 
gmina Piski zdecydowanie najmniejsza (kolejna najmniejsza Czarnia liczyła 5 710 osób)84. 
 Sytuacja gospodarcza powiatu ostrołęckiego, a więc i gmin południowych przez kilka 
powojennych lat była dość trudna. Dotyczyło to w zasadzie wszystkich aspektów życia ludności. Informował 
o tym władze wojewódzkie ostrołęcki starosta w swym comiesięcznym sprawozdaniu za miesiąc lipiec 1945 
r.. Sytuacja aprowizacyjna ludności pracującej i bezrolnej pozostawia w dalszym ciągu wiele do życzenia, 
wskutek braku tłuszczów, mięsa i nabiału, których to produktów tak ludność pracująca, jak i bezrolna nie 
otrzymuje. Spowodowane jest to nie wykonywaniem świadczeń rzeczowych przez ludność rolniczą i brakiem 
pogłowia rogacizny i nierogacizny w powiecie. Wskutek wyczerpania się własnych zapasów zboża ludność 
pracująca i bezrolna od 2-ch tygodni nie otrzymuje dostatecznej ilości nawet chleba. (…) Wskutek 
spóźnionych żniw z powodu opadów atmosferycznych zbiór plonów przeciąga się i spodziewany wpływ 
świadczeń rzeczowych z tego tytułu może być około 15 września. Stan zbiorów z przyczyn wyżej wskazanych          
i wskutek zniszczenia spowodowanych działaniami wojennymi na terenie powiatu przedstawia się 
niezadowalająco, na co wpłynęło w dużym stopniu nie obsianie ziemi zupełnie w 5-cio klm. pasie objętym 
działaniami wojennymi w przeciągu 5-ciu miesięcy, brakiem zasiewów, sił roboczych, siły pociągowej                   
i spóźnioną porą85. 
 Dodać do tego należy, że znaczna część ziemi leżała odłogiem, bowiem ze względu na brak sprzętu 
rolniczego i siły pociągowej rolnicy nie byli w stanie jej zagospodarować, dużo także było areału 
zaminowanego lub z niewypałami. Od jesieni 1945 r. jednym z głównych źródeł pomocy dla wsi stały się 
dostawy UNRRA. Wieś polska, w tym i powiat ostrołęcki, otrzymała m. in. konie, bydło, jaja wylęgowe, 
pisklęta i ziarno siewne, choć oczywiście nie zaspokoiły one wszystkich potrzeb. Dużym obciążeniem 
mieszkańców wsi były obowiązkowe dostawy produktów rolnych, zniesione dopiero w połowie 1946 r.; 
wysokie były także podatki, narzuty i inne opłaty, uciążliwe przymusowe prace tzw. szarwark. Sytuacja 
uległa pewnej poprawie pod koniec roku 1945, kiedy zostały wypłacone należności mieszkańcom (tylko 
gmin południowych) za świadczenia rzeczowe na rzecz Armii Czerwonej. Spowodowało to napływ 
podatków do kas gminnych86. W latach powojennych, aż do lat siedemdziesiątych chłopi musieli realizować 
obowiązkowe dostawy żywności dla państwa, co było uzasadniane zniszczeniami wojennymi                   
i koniecznością wyżywienia mieszkańców miast. Wielkość dostaw uzależniona była od wielkości 
gospodarstwa i klasy ziemi. Dopiero po wywiązaniu się z obowiązkowych dostaw rolnicy mogli sprzedawać 
nadwyżki żywności  po cenach wolnorynkowych. W ramach tych świadczeń mieszkańcy wsi dostarczali 
państwu mięso, zboże i mleko otrzymując za to skromną zapłatę. O kłopotach związanych  
z realizacją niektórych świadczeń może świadczyć fakt, że np. w 1946 r. do końca września  
z gminy Troszyn i Czerwin nie wpłacono ani grosza podatku gruntowego87. 
 Pierwsze lata powojenne przyniosły wiele znaczących zmian w powiecie ostrołęckim,  
w tym również w jego południowych gminach. Dotyczyło to zarówno szeroko rozumianej infrastruktury 
technicznej i społecznej, jak też samych gospodarstw wiejskich. Większość zniszczonych i spalonych                   
w czasie wojny i okupacji budynków mieszkalnych i gospodarczych została odbudowana, przy czym często 
nie były to już zabudowania drewniane a murowane. Budowane bądź ulepszane były drogi, budowane 
sklepy, zlewnie mleka, szkoły i świetlice. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych sukcesywnie 
dokonywana była elektryfikacja wsi. Tak np. elektryfikacja Troszyna dokonała się w 1954 r., natomiast 
elektryfikacja innych miejscowości, zarówno w tej jak i innych gminach, miała miejsce głównie w latach 
sześćdziesiątych, a niektóre kolonie, czy też gospodarstwa leżące na uboczu dopiero na początku lat 
siedemdziesiątych. Dokonano także regulacji rzeki Orz; szeroki zakres miała melioracja.  

                                                                 
84 Tamże. 
85 APW, UWW, Wydz. Społ. Pol. Sygn. 136. 
86 Tamże. 
87 AIPN BU 0225/342, t. 89, k. 56; Warto podkreślić, że 35% tego podatku zostawało w Urzędach Gminnych. 
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 W połowie 1948 r., wykorzystując złą sytuację aprowizacyjną i działając zgodnie  
z kierunkiem socjalizacji rolnictwa, władze rzuciły hasło kolektywizacji wsi. Rozpoczęto tworzenie 
spółdzielni produkcyjnych co było realizowane z dużymi oporami. Wśród powstałych spółdzielni 
produkcyjnych były trzy na południu powiatu: w Grodzisku, Pokrzywnicy  i Szczawinie, jednak wszystkie 
po krótkim czasie upadły. Warunki życia ludności były bardzo ciężkie, fatalna była sytuacja aprowizacyjna, 
ponieważ ogromny spadek produkcji spowodował powszechny niedobór towarów zarówno przemysłowych, 
jak i spożywczych. Nadal utrzymywany był system kartkowy, sukcesywnie likwidowany dopiero od                   
1 stycznia 1949 r. 
 Liczebność członków partii politycznych była stosunkowo niewielka i większość z nich, 
szczególnie w latach początkowych, stanowili mieszkańcy miasta Ostrołęki. Pod koniec 1945 r. liczba 
członków PPS wynosiła 110 skupionych w czterech ośrodkach: Ostrołęce – 38 osób, Grodzisku (gmina 
Czerwin – 70), Wojciechowicach (dzielnica Ostrołęki) – 10 i Grabowie – 1088. W marcu 1946 r. w powiecie 
ostrołęckim było 249 członków PPS w siedmiu kołach: Ostrołęka, Grodzisk, Myszyniec, Czerwin, Przytuły, 
Pasieki i Brzeźno. Tak więc poza stolicą powiatu – Ostrołęką i Myszyńcem były to wszystkie organizacje 
działające w południowych gminach. Przewodniczącymi kół terenowych byli: Józef Jakubczyk – Grodzisk, 
Jan Krajewski – Czerwin, Roman Zduńczyk – Przytuły, Zofia Żegota – Pasieki i Stefan Kapuściński – 
Brzeźno89.  
W kolejnych miesiącach 1946 r. następował sukcesywny spadek liczby członków PPS w powiecie, o czym 
informował swe zwierzchnie władze przewodniczący Komitetu Powiatowego: W związku z katastrofalnymi 
stanem bezpieczeństwa, komitety terenowe przeszły do konspiracji, a wielu członków zgłosiło wystąpienie. 
Komitet w Przytułach nie pracuje, w Brzeźnie i w Myszyńcu kolejarze przeszli do innych miejscowości lub 
ustąpili i zostało tylko 8 członków. Stan jest następujący: w KP 105 członków, Grodzisk – 70, Czerwin – 18, 
Przytuły - 17. Razem 218 członków. W następnych miesiącach sytuacja jeszcze się pogarsza, rezygnują dalsi 
członkowie w tym w Ostrołęce. Stan PPS w grudniu 1946 r. wynosi 188 członków90. W sierpniu 1947                   
r. łączna liczba członków PPS wynosiła 320, w tym m. in. 120 w Ostrołęce, 123 w Grodzisku (z dopiskiem 
zanik działalności), 14 w Pasiekach, 6 w Przytułach i po jednym w Kamiance, Jaworach, Dzwonku  
i Jankach Młodych91. W 1947 r. i pierwszej połowie 1948 r. następuje powolny wzrost szeregów PPS-
owskich. W 1948 r. na ogólną liczbę 454 członków PPS w powiecie w Ostrołęce było ich aż 346,                   
w Myszyńcu 67 i Goworowie 38 oraz po jednym w Lelisie, Kadzidle i Czerwinie92.  
 Stronnictwo Ludowe w powiecie ostrołęckim zaczęło się organizować już na jesieni 1944                   
r. oczywiście na terenach wyzwolonych tj. w południowych gminach powiatu. Pierwsze koła powstały                   
w Tobolicach, Laskach, Malinowie, Goworowie i Troszynie. Pod koniec 1945 było zaledwie 50 członków 
SL. Czołowymi organizatorami i działaczami byli ludowcy pochodzący z tych terenów m. in. Stanisław 
Krawczyk z Lask (gmina Czerwin), Julian Borkowski z Czarnowca (gmina Rzekuń), Mieczysław 
Napiórkowski z Tobolic (gmina Rzekuń). Pierwszym prezesem był Stanisław Radecki, a następnie Stanisław 
Krawczyk z Laski (gmina Czerwin). Praca w Stronnictwie Ludowym na terenie powiatu rozpoczęła się po 
zjeździe powiatowym – stwierdził prezes PK SL Stanisław Krawczyk w sprawozdaniu z działalności 
Stronnictwa - odbytym w dniu 14 kwietnia 1946 r. w Ostrołęce przy udziale przedstawiciela Wojewódzkiego 
Zarządu ob. posła Makowskiego Wacława. W zjeździe tym brało udział około 500 osób. Również w tym 
czasie ukonstytuował się Zarząd Powiatowego SL, w skład którego weszli: ob. Krawczyk Stanisław jako 
prezes, ob. Kaczyński Michał - wiceprezes, Ob. Chojnacki Andrzej - sekretarz, Ob. Napiórkowski Mieczysław 
- skarbnik, Ob. Fronczak Alojzy i Galiński Stanisław – członkowie. Dotychczasowy zarząd działalności nie 

                                                                 
88 A. Kamiński, Stan organizacyjny PPS w województwie warszawskim, w: „Biuletyn Historyczny, nr 4, Warszawa 1963, s. 49-50. 
89 APW, Odział w Otwocku, Polska Partia Socjalistyczna, Warszawski Komitet Wojewódzki, sygn. 28/VII/30. 
90 Tamże. 
91 Tamże, PPS PK w Ostrołęce, sygn. 38/III/1. 
92 Tamże. 
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przejawiał w pracy stronnictwa, składają się na to różne przyczyny pracy jak: terror, brak lokalu, brak 
funduszów i inne, lecz mimo to Stronnictwo liczy obecnie ponad 500 deklarowanych członków S. L. Na 
terenie powiatu, który składa się z 13 gmin, tylko w 2 gminach są zorganizowane koła Zarządu,                   
w pozostałych gminach są członkowie i sympatycy Stronnictwa lecz zorganizowanych kół i zarządów nie ma. 
Nadmieniam, że wszyscy wójtowie gmin są członkami Stronnictwa Ludowego. W skład Gminnych Rad 
Narodowych wchodzą przeważnie członkowie lub sympatycy Stronnictwa Ludowego. Teren po masowym 
ujawnieniu się band jest podatny dla pracy organizacyjnej, tym bardziej, że na terenie gmin nie działają 
żadne inne partie93. O ile należy potwierdzić fakt, że wszyscy (dokładniej biorąc prawie wszyscy wójtowie, 
poza Goworowem gdzie wójt był bezpartyjny94), byli członkami Stronnictwa) o tyle trudno się zgodzić                   
z liczbą ponad 500 deklarowanych członków S. L., znaczną część z nich należy raczej uznać za sympatyków. 
Nie można także mówić, że na terenie powiatu nie było żadnych partii politycznych, bowiem w tym czasie 
PPR w powiecie ostrołęckim liczyła około 200 członków, podobny był również stan liczebny członków PPS. 
 W czerwcu 1946 r. było 172 członków SL (1 koło gminne i 5 gromadzkich), w październiku 1946 
r. liczba członków Stronnictwa wynosiła 300 (1 koło gminne i 6 kół gromadzkich). Jednym 
 z czołowych działaczy szczebla wojewódzkiego był Karol Kurpiewski pochodzący z Załusk (gmina 
Czerwin),w okresie międzywojennym nauczyciel m. in. SP w Piskach i kierownik SP Nr 1 w Ostrołęce oraz 
prezes Zarządu Powiatowego ZNP w Ostrołęce, w okresie okupacji uczestnik tajnego nauczania, po wojnie 
Inspektor Oświaty w powiecie mińskim, następnie Kurator Okręgu Szkolnego Warszawskiego i naczelnik                  
w Ministerstwie Oświaty. Z ramienia Stronnictwa Ludowego był posłem do Krajowej Rady Narodowej                   
a potem Sejmu Ustawodawczego95. Przez cały czas aż do śmierci w 1954 r. utrzymywał ścisłe kontakty 
zarówno z ostrołęcką oświatą jak i tutejszymi ludowcami.  
 Liczba członków SL w powiecie ostrołęckim w roku 1947 i 1948 ulegała znacznym wahaniom. 
Według danych zawartych w sprawozdaniach Wojewódzkiego Zarządu SL w styczniu 1947 r. było ich 530, 
ale w marcu już tylko 77, w lipcu 372, by spaść w sierpniu do 15396. Pewna stabilizacja nastąpiła pod koniec 
1947 i na początku 1948. było wówczas około 250-260 członków97. Ponieważ nie ma dokładnych danych 
dotyczących liczebności członków SL 
 w poszczególnych gminach można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że spośród około 260 
członków około 60 było w Ostrołęce, a liczba pozostałych rozkładala się w miarę równomiernie między 
gminami północnymi i południowym. Tak więc w omawianych gminach było ich około stu. Organizacja 
ostrołęcka uważana była za jedną z najsilniejszych w województwie warszawskim98.  
 Nadmienić przy tym należy, że ludowcy w latach 1945-1948 zajmowali w powiecie wiele 
eksponowanych stanowisk w administracji państwowej i samorządowej, m. in. starosty, przewodniczącego 
PRN, wiceburmistrza oraz wiele stanowisk wójtów i przewodniczących Gminnych Rad Narodowych. Po 
połączeniu Stronnictwa Ludowego z częścią Polskiego Stronnictwa Ludowego powstało Zjednoczone 
Stronnictwo Ludowe99. Nastąpił przy tym pewien odpływ członków, proces trwał w zasadzie do 1956 r. 
Jedni nie zgadzali się z faktycznym podporządkowaniem ZSL partii, a inni zostali wykluczeni z szeregów 
Stronnictwa głównie pod zarzutem „kułackiego rodowodu” i „obcości klasowej”. Wprawdzie Stronnictwo 
Ludowe było rzadziej atakowane przez niepodległościowe podziemie niż np. PPR ale nie znaczy, że jego 

                                                                 
93 Protokół z posiedzenia Powiatowego Zarządu Stronnictwa Ludowego odbytego w dniu 24 października 1946 r. 

 w lokalu Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce, w posiadaniu autora. 
94 Wójtem Goworowa od wiosny 1946 r. był Władysław Kaczyński, dotychczasowy sołtys wsi Góry, po nim wójtem został Władysław 

Sobotka, członek Polskiej Partii Socjalistycznej. 
95 Relacja Henryka Maćkowiaka. 
96 Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego (AZHRL), SL 1944-1949, Działalność Wojewódzkiego Zarządu SL w Warszawie, 

sprawozdania, sygn. 365, k. 11-46. 
97 Tamże, k. 52-68 
98 R. Halaba, Z dziejów ruchu ludowego na Mazowszu, w:”Rocznik Mazowiecki” Nr I,Warszawa 1967, s. 46; Za najsilniejsze, 

powiatowe organizacje SL w województwie warszawskim uważano: Ostrołękę, Płock, Sochaczew, Płońsk i powiat warszawski 
99 Formalne połączenie ruchu ludowego nastąpiło na Kongresie Zjednoczeniowym obradującym 27-29 listopada 1949 r. w Warszawie. 
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członkowie, szczególnie piastujący odpowiedzialne stanowiska, nie byli narażeni na określone szykany. 
Świadczyć o tym może m. in. następująca informacja: Ob. Czapla Jan, starosta powiatowy, członek SL-u 
otrzymał wyrok od bandy „WAP” (Wyzwoleńcza Armia Polski) z uprzedzeniem by pozytywnie ustosunkował 
się do powiatu i zmienił swą taktykę postępowania, bo w przeciwnym razie zostanie zastrzelony. 
Jednocześnie ob. Czapla oświadczył mi, że to, co mówi w biurze starostwa na odprawach, wszystko jest 
kolportowane w terenie i bandy o tym wiedzą oraz, że jest ktoś w starostwie i w Zarządzie Miejskim 
Ostrołęka, który wiadomości te donosi100. 
 Polskiego Stronnictwa Ludowego na terenie powiatu ostrołęckiego w zasadzie nie było. 
Właściwie, jeśli nawet był Zarząd Powiatowy, to działał bardzo krótko (druga połowa 1946 r.?)  
i w swoistej konspiracji, pewne jest istnienie tylko jednego koła w Lemanie gmina Turośl, liczącego około 
40 członków, które utrzymywało bezpośredni kontakt z Zarządem Wojewódzkim w Warszawie. Według 
innych danych w powiecie było 5 kół z ilością 70 członków.101 Jeszcze inne informacje o PSL przekazał 
swoim władzom prezes obwodowy WiN w raporcie sytuacyjnym za miesiąc sierpień 1946 r.: PSL – od 
dawna żyjące w konspiracji, zdobyło się na odwagę i ujawniło swe istnienie. Po rozmowach 
przeprowadzonych przez delegata Zarządu Wojew(ódzkiego) – Makowskiego – doszło do zebrania 
dotychczas zakonspirowanych członków i sympatyków PSL-u. Udział w nim brali Makowski i Dębski 
Edw(ard) sekr(etarz) Zarządu Wojew(ódzkiego). Uchwalono decyzję zalegalizowania się i powołano 
tymczasowy Zarząd Powiatowy102. Prezesem został wybrany Żera (chyba Zera – pm. JK.) z Kadzidła,                   
a sekretarzem Owczarek z Daniowa (powinno być z Daniłowa – pm. JK.). Według tego raportu w powiecie 
zorganizowanych zostało 10 kół103. 
 Polska Partia Robotnicza rozpoczęła swą działalność w powiecie ostrołęckim dopiero na początku 
1945 r. 1 marca utworzony został Komitet Powiatowy PPR w Ostrołęce z I sekretarzem Janem Kędzierskim 
z Borawego na czele oraz Stanisławem Boguckim – skarbnikiem i dwoma członkami – Władysławem 
Dudziakiem i Stanisławem Opólko104. Liczba członków PPR w powiecie w marcu 1945 r. wynosiła zaledwie 
32 osoby. Po osłabieniu działalności w miesiącach maj-lipiec W maju 1947 r. wynosiła 232, z czego              
w mieście aż 212. Z gmin najwięcej było ich w Goworowie, gdzie funkcjonowało dziewiętnaście 
podstawowych organizacji partyjnych (w Czerwinie trzy, w Rzekuniu -jedna). Duży przyrost członków partii 
nastąpił w drugiej połowie 1947 r. i w roku 1948, dochodząc w listopadzie tegoz roku (czyli tuż przed 
zjednoczeniem) do 656 osób, z czego 238 w Ostrołęce105. Jeszcze większy wzrost szeregów partyjnych 
nastąpił po zjednoczeniu, a więc poczynając od początku 1949 r. Odtąd przez 40 lat Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza na omawianym terenie, podobnie jak i w całym kraju, pełniła będzie „przewodnią rolę”              
w społeczeństwie. Uzewnętrzniało się to będzie zarówno w sprawach ściśle politycznych, jak też 
gospodarczych i kadrowych. Tak zwana nomenklatura partyjna obejmowała wszystkie w zasadzie 
ważniejsze stanowiska. We wszystkich gminach funkcjonowały Komitety Gminne PZPR, na czele  
z etatowymi I sekretarzami. Wymieńmy sekretarzy tych komitetów z gmin południowych, z początku lat 
pięćdziesiątych: w Rzekuniu Stefan Matlęga, w Troszynie Jan Sylwestrzak, w Goworowie Henryk Sarnecki, 
w Czerwinie Czesław Orłowski (nieznany jest sekretarz z Pisk). Do czołowych działaczy partyjnych na tym 
terenie należeli: w Czerwinie - Wiesław Kamiński, Tadeusz Siuda, Aleksander Małaszek, Tadeusz 
Ostrowski, w Goworowie – Henryk Olkowski, Stanisław Piechocki, Aleksander Gawkowski, Franciszek 
Krupka, Edward Żyłka, Jadwiga Nowak, Edward Brzostek, Henryk Belak, Alina Dmowska, Antoni Deptuła, 

                                                                 
100 Załącznik do sprawozdania z dnia 21.V.49 r.. powiat Ostrołęka, maszynopis w posiadaniu autora. 
101 AZHRL, Polskie Stronnictwo Ludowe 1945-1949, sygn. 115, sprawozdania organizacyjne Zarządu Wojewódzkiego PSL                         

w Warszawie, Stan organizacyjny do czasu rozpisania wyborów. 
102 Aneks Nr 1, Dokumenty AK-AKO-Zrzeszenia WiN Obwodu Ostrołęka, w: Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów 

komunistycznych, s. 706. 
103 Tamże. 
104 APW, Oddz. w Otwocku, PPR, Komitet Powiatowy Ostrołęka, sygn. 11/VI/1. 
105 Tamże. 
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Stanisław Dziełak, Bolesław Plewko, w Piskach – Antoni Kochanek, w Rzekuniu – Adolf Bartosiewicz, 
Stanisław Matusiak, Piotr Zalewski, Edward Gołębiowski, Janina Rykowska, Stanisław Kozłowski,                   
w Troszynie - Tadeusz Boczkowski106. 
 W latach 1945-1948 istniało w Polsce pięć organizacji młodzieżowych: Związek Walki Młodych 
(powiązany z PPR), Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (PPS), Związek 
Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” (SL), Związek Młodzieży Demokratycznej (SD) oraz 
Związek Harcerstwa Polskiego. W powiecie ostrołęckim nie działał ZMD, a liczba członków pozostałych 
organizacji była niewielka. Najliczniejsze było harcerstwo. Jego działalność rozpoczęła się zaraz po 
wyzwoleniu opierając się o doświadczenia przedwojenne kadry, głównie nauczycieli ze wspaniałym                   
dr. Józefem Psarskim na czele. Do września 1948 r. istniał podział harcerstwa na męskie i żeńskie, potem 
nastąpiło ich połączenie, a przy okazji pozbyto się wielu dawnych działaczy. W dniu 20 VI r. b. odbył się zlot 
harcerstwa z terenu– informował władze wojewódzkie ostrołęcki starosta – W zlocie wzięły udział drużyny 
miejskie, ze stacji kol. Ostrołęka, Rzekunia, Goworowa i Pasiek. Po nabożeństwie odbyła się defilada, którą 
odebrali przedstawiciele władz państwowych, wojskowych, Pow. Rady Nar. Władz partyjnych itp107. Po 
zjednoczeniu ruchu młodzieżowego w polowie 1948 r. i powstaniu Związku Młodzieży Polskiej ZHP 
przekształcony został w Organizację Harcerską podległą ZMP. Działalność Związku Młodzieży Polskiej, 
związanego ściśle z PZPR i sukcesywnie zwiększającego zarówno ilość swych członków, jak i formy 
działania była wszechstronna i wielopłaszczyznowa. Tak działo się do końca 1956 roku, kiedy to po tzw. 
„polskim październiku” nastąpiło rozwiązanie tej organizacji i budowanie na wsi nowej – Związku 
Młodzieży Wiejskiej. ZMP działał na terenie miasta i wszystkich gmin w powiecie. Jego członkowie 
organizowali pracę kulturalną i sportową, popularyzowali czytelnictwo prasy i książki, brali udział               
w czynach społecznych i w walce z analfabetyzmem. Z ruchem młodzieżowym ściśle powiązana była 
Powszechna Organizacja „Służba Polsce”, utworzona w Polsce w 1948 r. Była to organizacja powołana                   
w celu mobilizacji taniej siły roboczej, szkolenia wojskowego, przysposobienia zawodowego i działalności 
sportowo-turystycznej. Podstawowym ogniwem „SP” były hufce miejskie, gminne, zakładowe i szkolne. 
Hufce gminne istniały we wszystkich gminach powiatu, m. in. w Rzekuniu, Czerwinie, Goworowie, Piskach 
i Troszynie. 
 Bezpośrednio po wojnie nowa władza wszystkich szczebli utrzymywała dobre stosunki                   
z Kościołem. Respektowano konstytucyjne uprawnienia Kościoła, wspólnie podejmowane były różne 
przedsięwzięcia, bez przeszkód odbywały się lekcje religii w szkołach. Władze brały udział                   
w uroczystościach kościelnych, np. Bożym Ciele, a z kolei księża angażowali się w prace charytatywne, 
społeczne i kulturalne. Wielu wchodziło w skład władz różnych organizacji, np. Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Nie znaczy to jednak, że księża nie wypowiadali się krytycznie o wielu przedsięwzięciach władz, 
jak np. proboszcz parafii Piski, który podczas kazania powiedział m.in.: Wy parafianie, czy to na zebraniach, 
czy na schadzkach, gdy was będą odwracać od nas nie powinniście tego słuchać, należy się zjednoczyć by 
nie obalono wiary i kościoła – zginąć śmiercią, a od wiary nie odejść. Przy spowiedzi wielkanocnej 
powinniśmy wyznać wszystkie bolączki, to będziemy mogli coś zaradzić, bo zacofani ludzie w wierze rządzą 
lecz będzie taka chwila, że nie będzie wyróżnień klasowych, a będzie jedna klasa rządzona przez papieża108. 
W pierwszych latach po wojnie w sprawozdaniach starosty nie były zamieszczane żadne informacje 
dotyczące Kościoła, poza funkcjonowaniem „Caritasu” i „Świadków Jehowy”. Po raz pierwszy odnotowane 
zostały w kwietniu 1948 r. i ujęte były w czterech punktach:  

                                                                 
106 Tamże, AKW PZPR, KP Ostrołęka, konferencje, sygn. 71/1/2, Lista zaproszonych na Konferencję Powiatową w dniu 13.12.53 r.; 

Materiały IV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 17-18 stycznia 1953 r. 
107 APW, UWW, Wydz. Społ. Polit., 1944-1950, sygn. 303, Starosta Powiatowy Ostrołęcki, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc 

czerwiec 1948 r.  
108 APW, UWW, 1944-1950, Wydz. Społ. Pol., sygn. 225, Starosta Powiatowy Ostrołęcki, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc marzec 

1949 r. 
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a/ na terenie powiatu istnieje stowarzyszenie Świadków Jehowy” (Badaczy Pisma św.), które jednak                   
w dalszym ciągu nie przejawia żywszej działalności 
b/ Oddziały „Caritas” istnieją przy 15 parafiach, działalność których aczkolwiek charytatywna, to jednakże 
członkowie tego związku w większości ustosunkowani są do obecnego ustroju negatywnie. Wymieniony 
związek nie przejawia żywszej działalności 
c/ „Caritas” odbywa swe zebrania periodycznie, ściąga składki itp. Specjalnego zainteresowania obecnie 
„Caritasem” nie ma, a to z uwagi na brak artykułów do rozdziału. Można określić, że do „Caritasu” należą 
przeważnie osoby płci żeńskiej, w starszym wieku i oddające się kultowi religijnemu (dewotki). Ważniejszych 
osiągnięć tych związków nie notowano. 
d/ Kler na ogół propagandy wrogiej nie uprawia. Niemniej poza nielicznymi wyjątkami do obecnego ustroju 
ustosunkowany jest negatywnie, zachowuje się dość biernie109. 
 Do dość ostrych kontrowersji między I sekretarzem Komitetu Powiatowego PPR a ks. dziekanem 
Gosiewskim doszło we wrześniu 1947 r., o czym swych zwierzchników informował prezes Obwodu WiN 
„Adam”, czyli Aleksander Bednarczyk: Dnia 23 września br na zebraniu spółdzielców w Ostrołęce miała 
miejsce dość ostra wymiana zdań między dziekanem Gosiewskim a Markiewiczową (Helena Markiewicz                   
I sekretarz KP PPR w Ostrołęce – pm. J.K.), która zwróciła się do księdza z prośbą o zezwolenie 
wprowadzenia do kościoła na uroczyste nabożeństwo z okazji spółdzielczości sztandaru PPR-u. Ks. dziekan 
powołując się na przepisy prawa kanonicznego, zakazującego wprowadzania do kościołów sztandarów nie 
poświęconych i nie posiadających wizerunków świętych ustosunkował się negatywnie do prośby tow. 
Markiewicz. Sprawa oparła się o episkopat. Ks. biskup łomżyński poparł stanowisko ks. dziekana110. 
Podobna sytuacja była ze sztandarem Zarządu Powiatowego Związku Walki Młodych, którego 
przedstawiciele zwrócili się z prośbą o zgodę na poświęcenie sztandaru do biskupa łomżyńskiego. W piśmie 
do proboszcza ostrołęckiego ks. biskup stwierdził dość dyplomatycznie, że: Ks. Dziekan może poświęcić jeśli 
sztandar nie jest czerwony czyli partyjny111.  
 Warunki funkcjonowania Kościoła w Polsce pogarszały się wraz z umacnianiem władzy ludowej. 
Już 15 września 1945 r. rząd zerwał konkordat, ale nadal obowiązywały postanowienia wynikające                   
z konstytucji marcowej 1921 r., mówiące o prawie Kościoła do stowarzyszeń i związków, wolności prasy                   
i publikacji, nauce religii w szkołach i swobodach w zarządzaniu majątkiem kościelnym. Sukcesywnie trwał 
proces laicyzacji życia w Polsce, polegający m. in. na wprowadzeniu obowiązkowych ślubów cywilnych                   
i rozwodów oraz zmianw rocie ślubowania składanej przez funkcjonariuszy państwowych, przysięgi                   
w sądzie i w wojsku. Najłatwiej wdrożono dekret rządowy z 5 sierpnia 1949 r. o wolności sumienia                   
i wyznania, na mocy którego wprowadzono kary za naruszania swobody sumienia i wyznania, jako 
szkodzące Rzeczypospolitej Polskiej i jej ustrojowi112. Była to swoista reakcja na ekskomunikę papieską                  
z 14 lipca 1949 r. dotyczącą wszystkich popierających „materialistyczny i antychrześcijański komunizm”. 
Od 1948 r. władze rozpoczęły działania skierowane przeciwko organizacji kościelnej „Caritas”. Została ona 
wskrzeszona już na posiedzeniu I Konferencji Episkopatu Polski odbytej w Częstochowie w dniach 26-27 
czerwca 1945 r. i dzięki pomocy zagranicznej dysponowała poważnymi dobrami materialnymi co pozwalało 
jej oddziaływać na społeczeństwo. „Caritas” prowadził przedszkola i świetlice, rozdzielał żywność, opał, 
lekarstwa, odzież i środki pieniężne. Od 1948 r. rozpoczęto utrudniać jego działalność, a w 1950 
zlikwidowano kościelny „Caritas”, tworząc równocześnie Zrzeszenie Katolików „Caritas”, 
podporządkowane władzom. 

                                                                 
109 Tamże, sygn. 203, Starosta Powiatowy Ostrołęcki, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc marzec 1948 r. 
110 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, BU 0255/342, t. 89, k.4249, Raport sytuacyjny prezesa Obwodu WiN Ostrołęka za wrzesień 

1946 r. 
111 List biskupa łomżyńskiego do ks. dziekana ostrołęckiego Gosiewskiego w Ostrołęce z 23 października 1945 r., w zbiorach autora. 
112 J. Krukowski, Represyjność prawa polskiego w zastosowaniu do Kościoła katolickiego w latach 1944-1956, w: Aparat ucisku na 

Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Z. Zieliński, M. Peret, Lublin 2000, s. 30-34. 
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 Siedzibami parafii po wojnie na południu powiatu były miejscowości: Rzekuń, Kleczkowo, Piski, 
Czerwin, Goworowo i Kunin. Najmłodszą z nich była parafia w Kuninie, erygowana 1 stycznia 1937 r. przez 
arcybiskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego i utworzona z parafii Goworowo, Lubiel                   
i Różan113. Próba budowy kościoła w Kuninie została podjęta jeszcze przed wojną, ale bez powodzenia, 
latach 1937-1938 wybudowano jedynie plebanię. W 1945 r. proboszcz parafii ks. Stanisław Żukowski 
zakupił drewniany kościół protestancki z Marianowa (pow. pułtuski), który został przewieziony do Kunina, 
zmontowany i nieco powiększony. Pobłogosławiony został 15 sierpnia 1945 r. pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Proboszczem parafii goworowskiej po wojnie aż do 
śmierci w 1948 r. był Leon Gościcki, a jego następcą ks. Stanisław Dulczewski114. 
 W zasadzie wszystkie kościoły w powiecie ostrołęckim były w czasie wojny i okupacji  
w mniejszym lub większym stopniu zniszczone lub uszkodzone i wymagały remontów. Tak np. kościół                   
w Kleczkowie (gmina Troszyn) został wysadzony w powietrze przez Niemców w sierpniu 1944                   
r., a w Troszynie spalony. O zniszczeniach w tym ostatnim kościele dowiadujemy się z zachowanego                   
w archiwum diecezjalnym łomżyńskim kwestionariusza: Troszyn. Kł (Kościół) zb.(zbudowany) 1884, drew. 
(drewniany). 23 .08.1944 wskutek zaminowania i pożaru spalony 100% z wyposażeniem, dzwonnica 100%, 
zabudowania gospodarcze i sad owocowy, plebania 60%, dom parafialny 50%; 277 500 zł (podana kwota to 
szacunkowe straty w według stanu z 1 września 1939 r. - pm. JK)115. 
 W latach 1949-1953 władze partyjno państwowe podjęły próbę osłabienia kościoła poprzez 
utworzenie tzw. komisji księży, której członków zwano księżmi-patriotami i którzy współpracowali                   
z władzami na różnych szczeblach. W powiecie ostrołęckim odnotowany był jeden członek tej komisji                   
i sześciu sympatyków. Członkiem był proboszcz parafii Troszyn ks. Stanisław Murawski,  
a sympatykami m. in. proboszcz rzekuński Marian Skłodowski, proboszcz Kleczkowski ks. Jan Sawicki                   
i proboszcz goworowski Stanisław Dulczewski116. Sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu po 1948                   
r. Władze wykorzystały list papieża Piusa XII do biskupów niemieckich, który podniósł sprawę uchodźców 
niemieckich ze Wschodu. Propaganda przeciw Watykanowi skierowała się również przeciwko kościołowi 
polskiemu, którym od października 1948 r. kierował Stefan Wyszyński. Liczba parafii w powiecie (było ich 
16) była tylko nieco większa od liczby gmin chociaż ich zasięg był nieco inny. Pewna krótkotrwała poprawa 
w relacjach państwo-kościół miała miejsce po „polskim październiku”, czyli pod koniec 1956 r. po czym 
ponownie nastąpiło pogorszenie stosunków, trwające aż do przełomu lat osiemdziesiątych                   
i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
 Spośród organizacji społecznych szczególnie ważną rolę pełniły ochotnicze straże pożarne. 
Działały one w zasadzie we wszystkich większych miejscowościach, przy czym wiele z nich nieprzerwanie 
przez kilkadziesiąt lat. Ich istnienie było bardzo potrzebne, ponieważ zarówno domy mieszkalne, jak                   
i budynki gospodarskie zbudowane były przede wszystkim z materiałów łatwopalnych, stąd też często 
wybuchały pożary. Młodzi mieszkańcy wsi nadorzańskich chętnie wstępowali do straży. Zarówno 
działalność strażaków, jak i oni sami cieszyli się dużym uznaniem społeczeństwa. Na temat pracy OSP                   
w powiecie wypowiedział się starosta ostrołęcki w swym sprawozdaniu z marca 1949 r.: Przeprowadzana 
jest reorganizacja Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, której zadaniem jest oczyścić Zarządy                   
z elementów reakcyjnych, gdyż dotychczas straże te zdolne były do wszystkiego, tylko nie do gaszenia pożaru. 
Należałoby w większych skupiskach ludności, jak Ostrołęka, Czerwin, Goworowo i Myszyniec, wyposażyć 
straże w odpowiedni sprzęt aby w każdej chwili gotowe były do akcji117. Była to wypowiedź, która z jednej 

                                                                 
113 Rocznik jubileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 2000, s. 449. 
114 Ks. Leon Gościcki był proboszczem w Goworowie od 1919 do 1948 r. i bardzo przysłużył się parafii m. in. poprzez remont kościoła, 

budowę nowej plebanii i wyposażenie świątyni. 
115 Za: W. Jemielity, Diecezja łomżyńska, Łomża 2012, s. 345 
116 Archiwum Akt Nowych, Główna Komisja Księży, sygn. 265, Wykaz księży członków Okręgowej Komisji Księży w Warszawie, s. 

51. 
117 Sprawozdanie Starosty Powiatowego za marzec 1949 r., w posiadaniu autora. 
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strony dość negatywnie odnosiła się do pracy straży, z drugiej jednak sam starosta wskazał częściowo na 
przyczynę tego stanu rzeczy, tj. brak odpowiedniego sprzętu. Oprócz spełniania podstawowych zadań, czyli 
walki z zagrożeniami klęskami żywiołowymi straże organizowały działalność kulturalno-oświatową. Były to 
różnego rodzaju imprezy takie jak: zabawy, pikniki, festyny i potańcówki. Niezależnie od tego, że dawały 
one mieszkańcom możliwość przyjemnego spędzania wolnego czasu, strażacy zdobywali środki na swą 
działalność (zakup sprzętu, budowa i utrzymanie remiz itp.). 
 Trudna sytuacja była w oświacie. Wiele szkół zostało zniszczonych, brakowało nauczycieli, 
pomocy naukowych, podręczników, a nawet kredy i papieru. Ogółem w powiecie (dane z roku szkolnego 
1946/1947) było 137 szkół powszechnych, z czego 58 na południu powiatu, w tym 9 w gminie Czerwin, 16 
w gminie Goworowo, 4 w Piskach, 18 w Rzekuniu i 11 w Troszynie. Zajęcia szkolne rozpoczęto                   
w niektórych szkołach, np. w Czerwinie i Piskach jeszcze jesienią 1944 r. w większości szkół zaś                   
w 1945 r. Np. w Rzekuniu 15 lutego (kierownik Jan Ogonowski), w Troszynie 26 marca (kierownik 
Franciszek Smoleń), Goworowie w kwietniu (pierwszy kierownik – Otto Malec), Michałowie, Pasiekach 
(kierownik Edward Wantuch) i Czarnowie 1 września (kierownik Maciej Dzierwałło), Lipiance                   
w październiku (kierownik Halina Chełstowska). Większość budynków szkolnych wymagało remontów, 
nauka najczęściej odbywała się w izbach wynajętych od rolników. Przez dwa lata (od 1945 do 1947 r.) 
funkcjonowało także w Goworowie filia ostrołęckiego Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława 
Leszczyńskiego. Sytuacja materialna nauczycieli była bardzo ciężka, płace niskie, skromne produkty na 
karty żywnościowe pobierane były w Inspektoracie Oświaty w Ostrołęce. Poza sprawami dydaktycznymi                   
i opiekuńczymi nauczyciele angażowani byli do niemal wszystkich społecznych przedsięwzięć takich jak 
walkaz analfabetyzmem, ale również propagowaniem spółdzielczości produkcyjnej, świadczeń rzeczowych, 
opłat podatkowych, realizacji czynów społecznych i wielu, wielu innych. 
 Trudną sytuację w szkolnictwie ratowali mieszkańcy wielu wsi. Tak np. we wsi Drwęcz (gmina 
Rzekuń) mieszkańcy dali drewno na remont szkoły oraz zapłacili zbożem robotnikom za wykonaną pracę. 
Często również wynagradzano nauczycieli płodami rolnymi (mleko, kartofle, jajka). Do pracy                   
w szkolnictwie angażowane były osoby posiadające 7 klas szkoły powszechnej, często uczyli nawet rolnicy. 
W Czarnowcu (gmina Rzekuń) rolnik Julian Borkowski zorganizował kurs dla analfabetów118. 
 Wprawdzie w pierwszych latach powojennych nie były realizowane w powiecie ostrołęckim nowe 
inwestycje oświatowe, natomiast przeprowadzano remonty zniszczonych budynków szkolnych. Już w kilka 
miesięcy po wyzwoleniu, w lecie 1945 r., jak informowały władze ...sporządzono projekt i kosztorys na 
budynek Szkoły Powszechnej w Piskach oraz ...wykonuje się projekt i kosztorys Szkoły Powszechnej                   
w Goworowie, zniszczonej na skutek działań wojennych119. Liczba remontowanych budynków szkolnych                   
w następnych latach wzrosła i jak informował starosta ostrołęcki na początku 1949 r., remontowanych było 
sześć obiektów szkolnych, w tym cztery w gminach południowych, z czego z kolei aż trzy w gminie 
Goworowo: Remont szkoły powszechnej w Jarnutach, wydatkowano 300 tysięcy złotych, zabezpieczono 2560 
m³ drewna, oddano do użytku 4 izby, remont szkoły powszechnej w Suchcicach, wydatkowano 400 tys. zł, 
zabezpieczono na remont drewno i blachę, remont szkoły powszechnej w Goworowie, wydatkowano 300 
tysięcy zł, zabezpieczono 2800 m³ drewna, remont szkoły powszechnej w Kruszewie, wydatkowano 300 
tysięcy zł, zakupiono blachę i drewno120. 
 Ważną sprawą była walka z analfabetyzmem prowadzona pod hasłem „likwidacji spuścizny 
rządów sanacyjnych”, która jednak niezależnie od swej ideologicznej otoczki przyniosła konkretne, 
wymierne korzyści, bowiem znaczna liczba osób starszych nauczyła się czytać i pisać. Zajęcia                   
z analfabetami prowadzone były w całym kraju, także na naszym terenie, przede wszystkim  
w siedzibach szkół. Odbywały się one najczęściej wieczorami i w czasie wolnym od zajęć polowych, czyli 

                                                                 
118 Relacja Mieczysława Borkowskiego (syna Juliana). 
119 Sytuacja gospodarcza w sierpniu 1945 r., informacja w posiadaniu autora. 
120 Dokument w posiadaniu autora; przez zabezpieczenie należy rozumieć zgromadzenie drewna koniecznego do remontu. 
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głównie w zimie. Akcja powyższa rozpoczęła się wiosną 1949 r. i trwała do lipca 1951 r. Nie są znane 
dokładne liczby analfabetów na naszym terenie, można jednak przyjąć, że było w całym powiecie około                
15-20 tysięcy, a gminach prawobrzeżnych około 7-8 tysięcy, na kursy i zespoły uczęszczało około                   
2-3 tysięcy. Formalnie odpowiedzialnymi za walkę z analfabetyzmem na szczeblu powiatu był starosta,                   
w mieście burmistrz, a w gminach wójtowie, faktycznie akcją zajmował się Inspektorat Oświaty, zaś                   
w gminach kierownicy poszczególnych szkół. 
 W dziedzinie kultury szczególną rolę odgrywały biblioteki. W latach 1947-1949 powstały one we 
wszystkich siedzibach gmin powiatu. Jako pierwsza, bo już w 1947 r., utworzona została biblioteka                   
w Goworowie. Pierwotnie mieściła się w budynku szkoły, a pierwszą bibliotekarką była Elżbieta 
Siemieniak121. Potem została przeniesiona do obiektu, w którym mieścił się Urząd Gminy. Od 1949 r. nosiła 
nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie. Kierownikiem był Władysław Hermanowicz, po nim 
zaś Maria Bednarczyk122. Oprócz Biblioteki Gminnej działały filie w Pasiekach, Kuninie, Kruszewie, 
Jaworach Starych i Żabinie oraz punkty biblioteczne m. in. w: Brzeźnie, Czarnowie, Rębiszach                   
i Ludwinowie. Kolejna biblioteka gminna na tym tereniew Rzekuniu została otwarta 15 lutego 1948 r., 
liczyła kilkaset woluminów, pracowała w niej nauczycielka miejscowej szkoły, Janina Przybyłowska123. Od 
1951 r. biblioteka znalazła się  
w budynku prywatnym Józefa Zaremby zaś liczba książek wzrosła do 2 tysięcy. Uruchomione zostały także 
punkty biblioteczne w Borawem, Drwęczy, Zabielu i Rozworach, przy czym liczba ich sukcesywnie 
wzrastała aż do 17124. Gminna Biblioteka Publiczna w Troszynie uruchomiona została 1 listopada                   
1949 r. z liczbą zaledwie niecałych trzystu woluminów. Początkowo mieściła się w jednym pokoju 
wynajętym od Stanisława Dobkowskiego, a pierwszym pracownikiem był Modzelewska. Kolejną 
bibliotekarką była Helena Dolińska, siedziba zaś znajdowała się u Wincentego Drzazgi, następnie Zygmunta 
Zaorskiego. Po kilku latach liczba książek wzrosła do czterech tysięcy, zorganizowane zostały też filie                   
i punkty biblioteczne m. in. w Opęchowie, Kleczkowie, Łątczynie i Zamościu. Gminna Biblioteka                   
w Czerwinie powstała pod koniec 1949 r., zaś w Piskach w 1950 r., podobnie jak i inne biblioteki gminne 
posiadały one swoje filie i punkty biblioteczne. 
 Spróbujmy na koniec zreasumować całość artykułu oraz przedstawić pewne wynikające z jego 
treści, refleksje i przemyślenia. Przede wszystkim należy skonstatować, że omawiany okres, tj. lata 1945-
1956, chociaż stosunkowo krótki, w porównaniu z kilkuwiekowymi dziejami powiatu był niezmiernie dla 
niego ważny zarówno pod względem gospodarczym, jak i społeczno-politycznym. Wiele problemów, które 
zostały wówczas, w różny zresztą sposób, rozwiązane, skutkowały swymi konsekwencjami przez wiele lat, 
częstokroć aż do czasów współczesnych. Tak było np. z likwidacją wielkiej własności, reformą rolną, 
zwalczaniem tzw. kułactwa, czy też poważnym ograniczeniem prywatnego handlu i usług, przy czym 
przeobrażenia te miały niejednokrotnie zarówno stronę pozytywną, jak i negatywną. Bezspornym faktem 
jest, że nastąpił wówczas poważny rozwój społeczno-gospodarczy tych ziem. Na pewno nie był to postęp na 
miarę oczekiwań ludności i na pewno byłby on większy w innych realiach polityczno-społecznych. Decyzje 
ustrojowe nie zapadały jednak ani na szczeblu gminy, ani powiatu czy województwa, lecz na szczeblu 
krajowym, a niekiedy wręcz międzynarodowym (układ jałtański). W niczym to nie umniejsza jednak 
pracowitości i ofiarności mieszkańców, którzy na miarę swoich możliwości, godni pięknych tradycji swoich 
przodków, przyczyniali się do pomyślności swej „Małej Ojczyzny” i jej mieszkańców. 
 
 

 
                                                                 
121 Relacja Stanisława Maryniaka. 
122 Tamże. 
123 J. Dziewirski, Rzekuń i okolice. Zarys dziejów, Ostrołęka 1999, s. 210. 
124 Tamże, s. 211. 
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Mgr Bernard Kielak 
OTN im. A. Chętnika 

Codzienne życie i obyczaje mieszkańców południowych terenów powiatu 
ostrołęckiego 

 Dolina rzeki Orz należy do bardziej interesujących, a w sumie mało znanych obszarów północno-
wschodniego Mazowsza. Leżący na lewym brzegu środkowej Narwi teren jest tylko   
w niewielkim stopniu przebadany i poznany, nie doczekał się opracowania monograficznego, czy tylu prac, 
co leżąca po drugiej stronie rzeki Puszcza Zielona.  
 Nie oznacza to, że o tych obszarach nie pisano wcale, były one prezentowane przy okazji 
szerszych omówień historycznych dotyczących drobnej szlachty Ziemi Łomżyńskiej (Jerzy Wiśniewski1, 
Adam Dobroński2), gospodarczych i społecznych (Małgorzata Dajnowicz3, Jerzy Kijowski4), 
archeologicznych (Joanna Kalaga5). Najobszerniejszymi pracami o ziemi „między Białą a Zieloną” są 
publikacje o miejscowościach gminnych i ich okolicach6. 
 O ile większość wspomnianych opracowań dotyczy problematyki historycznej i gospodarczej, to 
zagadnienia będące tematem niniejszego wystąpienia traktowane są marginalnie. Szereg informacji o życiu 
mieszkańców doliny Orza znaleźć można w gawędziarskich pamiętnikach Henryka Syski (W dolinie Orza, 
Kęs rodzinnego zaścianka), w rzetelnej i obszernej pracy Małgorzaty Dajnowicz o drobnej szlachcie Ziemi 
Łomżyńskiej, a także w pamiętniku mieszkańca Lasków Włościańskich (gmina  Czerwin) z okresu 
międzywojennego, zamieszczonym w I tomie „Młodego pokolenia chłopów”. Na uwagę zasługują także 
artykuły Edyty Sikory o zwyczajach i obrzędach w gminie Rzekuń. 
 Chociaż wspomniane książki i artykuły nie wyczerpują listy, to w dalszym ciągu omawiane tereny 
są jakby na uboczu szerszych badań naukowych i działań popularyzatorskich.  
 Tereny czterech gmin: Czerwina, Goworowa, Rzekunia i Troszyna, stanowiące południową część 
powiatu ostrołęckiego, są obszarami tradycyjnie rolniczymi, ze względu na lepszą niż na północy powiatu 
jakość gleb i z tego względu wcześniej zasiedlone. O procesach osadniczych, składzie społecznym 
mieszkańców ziem nadorzańskich była mowa we wcześniejszych referatach, zastanowić się zatem wypada, 
jak procesy te kształtowały życie i kulturę spadkobierców dawnego rycerstwa książęcego, z którego 
wykształtowała się drobna szlachta mazowiecka. 
 Osadnicy przede wszystkim zajmowali się uprawą roli, której wielkość z biegiem czasu ulegała 
zmniejszeniu. Wpływała na to duża dzietność rodzin drobnoszlacheckich i dawne, rodowe, ściśle 
przestrzegane prawo, że każdemu potomkowi należy się część ojcowizny. Dzielono więc majątki, tworzono 
nowe osady, wychodząc ze wsi – rodzinnego gniazda, zachowując jednocześnie jego dawną nazwę                   
z dodatkiem określającym konkretnych właścicieli. Warto w tym miejscu podać przykład charakterystyczny 
dla prezentowanego terenu. W „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego…” pod hasłem 
„Mierzejewo” znajduje się wyjaśnienie: „okolica szlachecka w powiecie ostrołęckim, gdzie powstało 
piętnaście istniejących dotąd wsi”7. W dokumentach urzędowych wszystkie występowały pod nazwą rodową 
z dodatkiem nazwiska (przezwiska) właściciela: Mierzejewo Zamość, Mierzejewo Drwęca, Mierzejewo 

                                                                 
1  J. Wiśniewski, Początki i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i XV wieku, „Studia Łomżyńskie”, t. I, 1989, 

s. 19 – 107. 
2  A. Dobroński, Drobna szlachta w Łomżyńskiem, „Studia Łomżyńskie”, t. IV, 1993. 
3  M. Dajnowicz, Drobna szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX w., Łomża 2002. 
4  J. Kijowski, Obraz powiatu ostrołęckiego w okresie międzywojennym, Ostrołęka 1983. 
5  J. Kalaga, E. Kowalczyk, D. Skowron, Dorzecze Orza w wiekach średnich, Ostrołęka 1983. 
6  J. Boguski, Czerwin i okolice, Ostrołęka 2001.: J. Dziewirski, Goworowo i okolice, Ostrołęka 2006; Rzekuń i okolice. Zarys dziejów, 

Ostrołęka 1999; Mała troszyńska ojczyzna, Ostrołęka 2002.  
7  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, Warszawa 1880 – 1914. 
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Janki Stare, Mierzejewo Zapieczne, Mierzejewo Janki Młode, Mierzejewo Przędki, Mierzejewo Borawe, 
Mierzejewo Wielgouchy, Mierzejewo Jarnuty, Mierzejewo Repki, Mierzejewo Wojsze, Mierzejewo 
Tomasze, Mierzejewo Janczyki, Mierzejewo Czambrowina, Mierzejewo Bobin. Z biegiem czasu nazwy wsi 
odchodziły od tej prawnie narzuconej wspólnoty. 
 Oprócz zaścianków drobnoszlacheckich, była nad Orzem średnia i bogatsza szlachta, posiadająca 
jeden lub kilka folwarków, ale większość mieszkańców stanowiła rozrodzona szlachta zaściankowa.                   
O proporcjach w tej dziedzinie mogą świadczyć dane przedstawione przez Adama Dobrońskiego:                   
„W gminach „drobni bracia” mieli zagród: Czerwin – 405, Troszyn – 381, Piski – 340 (gmina zdominowana 
przez „szaraków” w proporcjach 340 do 56 (chłopskich – B.K.), Nakły (podobnie jak Piski w proporcjach 
288 - do 30), Rzekuń – 113, Szczawin – 79, Goworowo – 14. Wyjątkowość powiatu ostrołęckiego polegała 
na tym, że obie porównywalne grupy społeczne dysponowały gospodarstwami o przeciętnej takiej samej 
powierzchni (20,3 – 20,4 morgi).”8 
 Jak z powyższego wynika, co potwierdza również Henryka Sędziakowa, w gminie Troszyn było 
80% wsi drobnoszlacheckich, a np. w gminie Czerwin takich wsi było 70,5%. Ziemie nadorzańskie stawały 
się w ciągu wieków również miejscem osiedlania się i powstawania wsi chłopskich. Tradycją było, iż 
mieszkańcy zaścianków nie utrzymywali kontaktów z chłopami, a przez wiele dziesięcioleci obie te grupy 
żyły jakby obok siebie. 
 Mimo że drobna szlachta reprezentowała zróżnicowany status majątkowy, to jako cała warstwa 
akcentowała swą odrębność we wszystkich dziedzinach życia. Poczucie wyższości drobnej szlachty 
wynikało z tradycji, z różnicy pochodzenia, przypisując przy tym wiele cech negatywnych włościanom.                 
M. Dajnowicz tak charakteryzuje tę kwestię: ”Drobna szlachta stosunków z chłopami starała się nie 
utrzymywać (…). Złą opinię wyrażano o małżeństwach szlachecko – chłopskich. (…)  O doborze partnerów 
do związków małżeńskich najczęściej decydowały zasoby materialne. Zasad zawierania związków 
małżeńskich we własnej grupie społecznej ściśle przestrzegano w rejonach o zwartym osadnictwie 
drobnoszlacheckim.”9 
 Pamiętać jednocześnie musimy, mimo powyższych uwag, że z biegiem czasu powstawały na 
prezentowanym terenie wsie mieszane szlachecko – włościańskie, a proces ten nasilił się po uwłaszczeniu 
chłopów w1864 r. Wydarzenie to przyniosło z jednej strony powiększenie części gospodarstw 
drobnoszlacheckich, co wynikało z parcelacji majątków (w powiecie ostrołęckim dominowały gospodarstwa 
średnie i drobne), ale jednocześnie powstawały lub zwiększały się gospodarstwa chłopskie. 
 Wielu badaczy twierdzi, iż mimo izolacji społecznej, długotrwałe sąsiedztwo drobnej szlachty                  
z chłopami upodobniło do siebie obie warstwy w sferze materialnej i duchowej. Bez wątpienia należy 
przyjąć, iż mieszkając od wieków obok siebie, tak samo uprawiając rolę, walcząc z tymi samymi warunkami 
atmosferycznymi, wyznając tę samą religię, obie warstwy musiały zbliżyć się w pewnym stopniu kulturowo 
do siebie. Jednocześnie potomkowie dawnego drobnego rycerstwa robili wszystko, by istniejące różnice 
podkreślić, a „szlachta w kulturze życia codziennego, w stroju, urządzaniu mieszkań i pewnych formach 
życia towarzyskiego wzorowała się na dworach ziemiańskich i na mieszczaństwie”10. Różnice te były 
zauważalne już w wyglądzie wsi. Należy przypomnieć, że w drugiej połowie XIX w. w wioskach chłopskich  
chałupy zawsze sytuowano szczytem, czyli krótszym bokiem, do drogi, co tworzyło popularny na wsi 
polskiej typ ulicówki czy rzędówki. Rozplanowanie  zagrody we wsi typu ulicowego przedstawiało się dość 
typowo dla całego terenu. Siedlisko, czyli zagroda, miało zazwyczaj kształt prostokąta. 
W niewielkiej odległości od drogi  stała chałupa zwrócona węższym bokiem do drogi, szerszą do zagrody, 
wzdłuż za chałupą oraz po przeciwnej stronie zagrody sytuowano budynki gospodarskie (obora, stajnia, 
chlewy, drewutnia, spichlerz i inne). Stodołę budowano w poprzek działki, na jej końcu, tworząc w ten 

                                                                 
8  A. Dobroński, Drobna szlachta w Łomżyńskiem, „Studia Łomżyńskie”, t. IV, 1993. 
9 M. Dajnowicz, Drobna szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2002. 
10  Tamże  
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sposób mniej lub bardziej zamknięty prostokąt.  
 Odmiennie przedstawiała się sytuacja we wsiach drobnoszlacheckich. W doskonały sposób 
scharakteryzował różnice między wsią chłopską a szlachecką pochodzący z północnego Mazowsza wybitny 
historyk  Władysław Smoleński: „Całość wsi  szlacheckiej od chłopskiej wybitnie się różni. Gdy ostatnia bez 
sadów, topól a domów szczupłych, chlewów i stodół dwa długie tworzy szeregi, w których łatwo każdy 
ogarnie szczegół, szlachecka z powodu luźnego  rozmieszczenia budowlii obfitości drzew różnych wygląda 
jak ogród rozległy, w których tajemniczo kryją się chaty…”11. Naszkicowany wyżej obraz  zagrody 
drobnoszlacheckiej  można uzupełnić  dodatkowymi szczegółami. Budynek mieszkalny był obszerniejszy 
niż chłopski,  ustawiony w większej odległości od drogi, w dodatku szerszą stroną.  O ile wszystkie obiekty 
mieszkalne budowano z belek sosnowych w systemie zrębowym, kryto dachem słomianym, w obu grupach 
miały charakter dwutraktowy, to różnice występowały w rozplanowaniu wnętrz i nazewnictwie 
poszczególnych pomieszczeń. Chałupa drobnoszlachecka posiadała sień umieszczoną symetrycznie, czyli 
pośrodku domu, w chłopskich chatach sień znajdowała się przy jednym z krótszych boków. Wejście do 
chałupy dworkowej najczęściej posiada ganek, okna sześcioszybkowe (w odróżnieniu od czteroszybkowych 
chłopskich) zamykane okiennicami. Nadmienić trzeba, że siedzibą szlachcica nie była chata czy  chałupa, ale 
dwór, dworek bądź po prostu dom. Na wnętrze dworku składały się 2 – 3 pokoje, alkierz, komora, kuchnia, 
sień.  Jeden z pokoi pełnił rolę bawialni, salonu czy pokoju  gościnnego, zaś codzienne życie rodzinne 
skupiało się w kuchni. Do wyposażenia pomieszczenia reprezentacyjnego należały zwykle: kanapa                   
z pluszowym pokryciem, długi stół, przy którym była  ustawiona znaczna  liczba wyściełanych krzeseł, 
ponadto znajdował się  tam kredens, komoda z ołtarzykiem domowym (figurka, np. Matki Boskiej 
przyozdobiona kwiatami, pamiątki z odpustów i pielgrzymek oraz inne akcesoria religijne), w pokoju 
znajdowało się też wiele obrazów religijnych, fotografie rodzinne, ozdobne kwiaty doniczkowe. 
 Wyróżnikiem domu szlacheckiego była również drewniana podłoga, świadcząca o zamożności,                   
a także firanki szydełkowe czy muślinowe w oknach. Nie tylko dom, ale również zabudowania gospodarskie 
szlachty były większych rozmiarów. Stały zawsze oddzielnie, a w układ zagrody wchodził także sad 
owocowy, warzywnik i grodzone pastwisko. 
 Dodać należy, że wraz z zaprezentowanymi zagrodami i domami, były także w zaścianku domy  
ludności małorolnej lub bezrolnej, pracującej jako wyrobnicy. Chałupy takie składały się 
z jednej izby z sienią, malutkiego okna i glinianego klepiska w izbie, a o takiej chacie wspomina 
w swych pamiętnikach H. Syska. 
 Na przeciwległym biegunie opisywanego wyżej stanu znajdowała się grupa średniej  
i bogatej szlachty, czyli ziemiaństwo. Choć nie była ona liczna na tym terenie - kilkanaście majątków 
folwarcznych - przodowała w podnoszeniu poziomu miejscowego rolnictwa, upowszechniając nowinki 
techniczne. Jako przykład posłużyć może działalność gospodarcza jednego z bogatszych rodów nad Orzem – 
Glinków h. Trzaska. W wyniku koligacji rodzinnych, majątek w Szczawinie stał się ich własnością,                   
a w majątku gospodarowano umiejętnie i efektywnie. Józef Glinka osuszył bagna nad Orzem, uregulował 
rzekę, wzbogacił osuszoną ziemię nawozami, a pozyskane ziarno sprzedawał do Gdańska. 
 Innym przykładem może być działalność gospodarcza właścicieli Grodziska, najpierw Scherrów, 
później Andlauerów. W 1864 r. istniała tu cukrownia, dająca zatrudnienie miejscowym robotnikom. Był to 
największy zakład przetwórczy w powiecie ostrołęckim. Podczas I wojny światowej cukrownię zniszczono, 
a po wojnie na jej gruzach Andlauerowie uruchomili gorzelnię. Tę z kolei zniszczyli Niemcy pod koniec                   
II wojny światowej. 
 
 
 
 
                                                                 
11  Wł. Smoleński, Drobna szlachta w Królestwie Polskim. Studium etnograficzno – społeczne, Warszawa 1885. 
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 Do wiodących majątków należały folwarki w Brzeźnie, Jemielistem, Troszynie, Susku Starym. 
Właściciele wznosili w swych majątkach murowane dworki i pałacyki, a do czasów współczesnych 
przetrwały te w Szczawinie, Brzeźnie, Susku Starym i Czerwinie. W czasach już powojennych zniszczeniu 
lub rozbiórce uległy obiekty w Grodzisku i Czarnowcu, obiekt w Czerwinie został przebudowany                   
z zatarciem cech stylowych, natomiast dworek w Susku ulega niszczeniu w majestacie prawa. 
 Zarówno wymienione, jak i niewymienione dwory i ich stosunek do chłopów przez długie lata 
przedstawiany był nie do końca rzetelnie. O ile dwór zależał od pracy chłopów, o tyle chłopi też uzależnieni 
byli od dworu. W razie nieszczęścia (np. pożar) tam otrzymywali pomoc, gdy padł inwentarz – dostawali 
wsparcie pieniężne, w razie choroby dziedziczka służyła posiadanymi lekarstwami.   
 Przedstawione wcześniej formy zagród, chałup, domów, rodzaje ich urządzania  
i wykorzystywania są ilustracjami przykładowymi. Wiadomo, że zarówno drobna szlachta, jak 
 i włościanie dzielili się pod względem majątkowym na kilka grup, takie też różnorodne były wielkości 
obiektów mieszkalnych, budynków gospodarskich, siedlisk. Od stanu zamożności obu grup społecznych 
zależała wielkość gospodarstw i rodzaje upraw czy hodowli. 
 Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż pod koniec XIX wieku powiat ostrołęcki był wyjątkowym              
w Ziemi Łomżyńskiej. Było to spowodowane faktem, że chłopi i drobna szlachta posiadali gospodarstwa 
rolne przeciętnie o tej samej powierzchni. W obu grupach połowę posiadanego areału przeznaczano na 
ziemię orną, dalej zaś szły łąki i pastwiska, a resztę stanowiły lasy. Biorąc to wszystko pod uwagę 
oczywistym się staje, że własną ziemię uprawiała cała rodzina. Szacunek dla ziemi starano się wpajać już od 
dziecka, które również wykonywało różne prace, stosownie do swego wieku. Gospodarstwem zarządzał                
i wykonywał większość prac właściciel ziemi. Znaczną rolę odgrywała w gospodarstwie kobieta. Na 
obszarach Nadorza nie sprawdzało się przysłowie „Babska droga od pieca do proga”. Gospodynie w razie 
potrzeby wychodziły daleko poza dom, pracowały zarówno w polu, jak i zagrodzie. Oprócz codziennych 
obowiązków domowych miały również zajęcia dodatkowe. W oparciu o tradycję zajmowały się 
wychowywaniem dzieci, przygotowywaniem posiłków dla rodziny. Na nich spoczywały zadania związane              
z hodowlą, zwłaszcza drobiu, który przynosił niemałe dochody. Ponadto do nich należała opieka nad 
ogrodem warzywnym. Dzieci, zarówno w zaścianku, jak wsi włościańskiej, pracowały w gospodarstwie tym 
więcej, im uboższa była rodzina. Do prac wykonywanych przez dzieci  należało przede wszystkim pasienie 
inwentarza na pastwiskach. Małe dzieci pasły gęsi, trochę starsze krowy, kilkunastoletni chłopcy – konie, 
pomagając jednocześnie w różnych pracach w zagrodzie. Mówiąc o hodowli należy podkreślić,                   
że w gospodarstwie drobnoszlacheckim dominowały owce, w chłopskich – bydło. Praca na pastwiskach, 
trwająca aż do św. Marcina (11 listopada), była zajęciem nudnym, dlatego urozmaicano ją różnymi grami               
i zabawami. Do najpopularniejszych należało „biadowanie”, czyli mocowanie się chłopców, ustalające 
jednocześnie miejsce chłopaka w grupie rówieśniczej. Wśród innych gier sprawnościowych znajdowały się 
biegi, skoki, grano w „zbijanie kozła”, „zbijanie świnki” i inne.  
 Szczególną wagę przywiązywano do koni, które na pastwiskach musiały być pod stałym 
nadzorem. Od momentu, gdy w połowie XIX wieku koń zastąpił w pracach gospodarskich woły, miał on 
znaczące miejsce w majątku rodziny. Godny podkreślenia jest pełen szacunku stosunek mieszkańców Doliny 
Orza do koni, wywodzący się prawdopodobnie ze staropolskiej tradycji i upodobania do tego zwierzęcia. 
 Obok hodowli ważne miejsce zajmowały prace rolne. Na terenach nadorzańskich najwięcej 
uprawiano zbóż, którymi później handlowali ostrołęccy Żydzi, dużo też sadzono ziemniaków i wysiewano 
lnu. 

Nakreślony wyżej obraz dowodzi, że mieszkańcy doliny Orza byli w przeważającej części 
społecznością uzależnioną od warunków atmosferycznych. Zjawiska natury pozostając przez wieki nieznane, 
a jednocześnie groźne, decydowały o wynikach prac polowych czy stanie hodowli. Od dawna podejmowano 
wysiłki mające na celu, jeśli nie podporządkowanie sił przyrody, to przynajmniej zapewnienie sobie jej 
przychylności i oddalenie ewentualnych nieszczęść.  
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 Po wprowadzeniu w naszym kraju religii katolickiej, święta kościelne nałożyły się na 
wcześniejsze, pogańskie działania. Święci zastąpili dawnych bożków, nie znikły jednak do końca dawne 
wierzenia i zabiegi. Ten konglomerat wierzeń przodków oraz wiary w Najwyższego i plejadę świętych, dał         
w gospodarce rolnej, w tym też na północno-wschodnim Mazowszu, ciekawy obraz zwyczajów i obrzędów. 
Układają się one w cykl doroczny –  zarówno zwyczaje i święta religijne, jak i związane z nimi zwyczaje 
gospodarskie, rodzinne, wyznaczane przez rytm przyrody. 
 Przegląd należy przedstawić w oparciu o rok liturgiczny. Jego początek daje adwent i ciekawy 
zwyczaj, popularny niegdyś na całym Mazowszu, w tym w dolinie Orza, tzw. otrąbianie adwentu. Trąbiono 
(grano) na ligawce, długim na 1 – 1,5 m. instrumencie pasterskim, wykonanym z dwóch wydrążonych gałęzi 
drzewa,  później mocno razem połączonych. Granie odbywało się dwa razy dziennie, rano i wieczorem,            
a czyniono to dla przypominania o adwencie, zaś w innej interpretacji – na pamiątkę Sądu Ostatecznego              
i zwiastujących go trąb anielskich. 
 Czas adwentu był porą oczekiwania na narodziny Chrystusa i wyciszenia. Zachowywano przy tym 
bardzo surowo post od pokarmów mięsnych. Trwały również przygotowania, świąteczne porządki w domu               
i całym obejściu. Im bliżej świąt, tym więcej przygotowywano świątecznych potraw, a chleb, który                   
w pewnych miejscowościach Nadorza nie był na porządku dziennym, zaczyniano w znacznych ilościach, 
głównie w wigilię lub dzień poprzedni.  Interesujący jest zwyczaj, zanotowany przez E. Sikorę, że po 
wyrobieniu ciasta na chleb, gospodyni szła do ogrodu i wycierała ubrudzone ciastem ręce o pnie drzew 
owocowych. Miało to wpłynąć na lepsze ich rośnięcie i owocowanie. 
 Na święta przygotowywano różne rodzaje chleba, ciast, a także piwo jałowcowe. 
 Do zwyczajów dnia wigilijnego, zachowanych praktycznie do dziś, należy zakaz pożyczania 
czegokolwiek w wigilię, a zwłaszcza ziemniaków i pieniędzy. Jak w całym kraju, tak i nad Orzem 
dekorowano pomieszczenia choinką, przystrojoną jabłkami, orzechami, zabawkami papierowymi; siano pod 
białym obrusem, najlepsze zastawy stołowe, wolne miejsce przy stole wigilijnym to kolejne elementy 
tradycji. Kolacja wigilijna liczyła zwykle 12 potraw lub mniej, w zależności od zasobów materialnych 
rodziny. Zawsze jednak wymienia się bez mała obrzędową potrawę, czyli kluski z makiem, ponadto kapustę 
z grzybami, kaszę gryczaną, ryby, w tym śledzie, groch, placek, kompot z suszu. Kolację rozpoczynano od 
dzielenia się opłatkiem, niegdyś chlebem  i składano sobie życzenia. Wieczór wigilijny był, obok swej 
warstwy religijnej i rodzinnej, czasem wróżb czy przepowiadania przyszłości. Interesującym zwyczajem 
było kładzenie uczestnikom wieczerzy pod talerzyki różnych przedmiotów, w tym soli lub chleba. Kto 
znalazł chleb, miał mieć dostatni rok, kto sól – przykrości. Po wieczerzy gospodarz zawijał różowy opłatek 
w kromkę chleba i podawał zwierzętom. Wieczorem śpiewano kolędy, czekając na wyjście na Pasterkę. 
 Pierwszy dzień świąt spędzano w domu, a za posiłek służyły odgrzewane potrawy wigilijne, gdyż  
istniał zwyczaj zakazujący w tym dniu gotowania czegokolwiek. Drugi dzień świąt był dniem szczególnym. 
W myśl przysłowia „W święty Szczepan każdy sobie pan”, kończył się okres umowy parobków, pasterzy               
i innych pracowników w dawnych majątkach i zaczynał nowy. Umowę albo przedłużano na kolejny rok, 
albo też następowała zmiana najmowanych ludzi. 
 Od Bożego Narodzenia zaczynali chodzić kolędnicy. Zajmowały się tym dzieci, chodząc  
z gwiazdą czy szopką. Składały gospodarzom życzenia, śpiewały kolędy, a gospodarze biedniejsi częstowali 
ich plackiem lub bułeczkami, zamożniejsi dawali niewiele pieniędzy. Obok grup kolędniczych chodziły po 
wsiach szczególne zespoły teatru ludowego, dając widowiska o królu Herodzie i innych postaciach 
biblijnych. Jak pisze H. Syska „Hasło „Herody idą” sprawnie obiegało chałupy i wyganiało z nich nie tylko 
dzieciarnię, ale i stateczną (…) publiczność”12.  
 Okres świąt bożonarodzeniowych jest porą początkującą odradzanie się słońca, dzień wydłuża się 
na tyle, że miejscowe powiedzenie tak określa ten przyrost: „Na Trzech Króli chłop woły popędzając milę 
może ujechać”. Był to jednocześnie początek karnawału i wesołych zabaw. Wielokrotnie podkreśla się, że              
                                                                 
12  H. Syska, Ułomek rodzinnego chleba, Warszawa 1970. 
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w drugiej połowie XIX wieku i początkach XX, drobna szlachta tworzyła grupy zamknięte, utrzymywała 
kontakty jedynie we własnym stanie, podobnie też było z organizacją i uczestnictwem w zabawach 
karnawałowych. Podczas tych zabaw tańczono oberki, polki, kujawiaki i in., a jedynie na zabawach 
szlacheckich tańczono „kontro” w kilku odmianach figuralnych. 
 Karnawał był też okresem znanych szeroko poza zaściankami nodorzańskimi licznych                   
i wystawnych wesel. Przez długi czas małżeństwo wynikało z woli rodziców obu stron i ich wyborów. 
Najczęściej kojarzono parę na zasadzie zbliżonego statusu majątkowego, a kwestie uczucia rzadko były 
brane pod uwagę. Rodzina panny młodej starała się zorganizować wesele jak najwystawniejsze, często 
znacznie się zadłużając. 
 Wśród wielu mieszkańców wsi nadodrzańskich pierwszym krokiem do zawarcia małżeństwa było 
wysyłanie przez chłopaka raja czyli swata, który z rodzicami i panną prowadził stosowne rozmowy. Po 
dojściu do porozumienia (zmówin) odbywał się ślub. W miejscowości, w której mieszkał pan młody, 
organizowano tzw. wyjazd, u panny młodej zaś wesele, na którym raj spełniał rolę starosty weselnego. Do 
ślubu młodzi jechali osobno, wracali zaś razem na jednym wozie czy bryczce. Wspominając o „wyjeździe” 
dodać trzeba, że jeszcze w okresie międzywojennym w zaściankach było nie do pomyślenia zorganizowanie 
„bramy”, czyli zatrzymanie orszaku weselnego, gdyż żaden szlachcic nie wyobrażał sobie stania na drodze 
ze sznurkiem w ręku, aby wymusić butelkę wódki. 
 W trakcie wesela, zarówno w jednej jak i drugiej grupie społecznej, funkcjonowały dawne, 
staropolskie zwyczaje: rozpleciny, oczepiny (zamiana wianka na czepek mężatki), zbieranie na czepek. Przy 
tych i innych czynnościach śpiewano stosowne do sytuacji pieśni. Istotne też były przenosiny, 
przeprowadzka panny do domu męża, a uroczystość połączona z wesołą zabawą potrafiła trwać do trzech 
dni. 
 Od przełomu XIX i XX wieku powoli zmieniał się stosunek do małżeństw „mieszanych” – 
następowało przełamywanie granic stanowych. We wsiach bardzo ubogiej drobnej szlachty lub wsiach                 
w znacznym stopniu mieszanych zaczęto zawierać małżeństwa szlachecko – chłopskie.  
O ile w pierwszej kolejności zaakceptowano ślub szlachcica z włościanką, o tyle sytuacja odwrotna – 
zamążpójście szlachcianki za chłopa długo musiało czekać na akceptację społeczną. 
 Zabawy karnawałowe i wesela kończyły zapusty - ostatnie zabawy i wesołe spotkania towarzyskie,  
które urozmaicali przebierańcy zapustni. Zapusty (ostatki) dawały początek postowi, który trwał prawie 
siedem tygodni. W połowie tego okresu urządzano „półpoście”, które młodzi ludzie obchodzili bardzo 
hałaśliwie. Wieczorem uderzano kamieniami w drzwi domów, rzucano garnki z popiołem, tłuczono szkło 
przed domem, a tam, gdzie mieszkały panny, malowano okna popiołem lub gliną. 
 Pod koniec postu rozpoczynały się przygotowania do świąt wielkanocnych. Tydzień przed 
Wielkanocą, na Niedzielę Palmową,  przygotowywano palemki. Wykonywało się je z gałązek wierzbowych, 
gałązek porzeczki, malin, które włożone wcześniej do wody, na Niedzielę Palmową wypuszczały listki. 
Palemkę przyozdabiano gałązkami borowiny i kwiatkami bibułkowymi. Poświęcone w kościele palmy 
przechowywano za obrazami w domu, czasem na strychu, w stodole. Miały one zabezpieczać przed 
robactwem dom i posiadane zbiory, z drugiej strony palmy zapewniały zdrowie, urodzaj, dobrobyt. 
 Intensyfikacja prac przedświątecznych następowała w Wielkim Tygodniu – kończono porządki 
przedświąteczne, wędzono mięso, robiono wędliny i kaszanki, pieczono ciasta, przygotowywano piwo                   
z owoców jałowca. Do popularnych zwyczajów należało wykonywanie pisanek, farbując je w naturalnych 
barwnikach, a następnie robiąc wzory techniką skrobania ostrym narzędziem. Wielka Sobota jest dniem 
święcenia ognia i wody oraz przygotowywania i święcenia symbolicznych potraw. Do dawnych, ciekawych 
zwyczajów należało oddawanie strzałów wiwatowych podczas procesji na mszy świętej rezurekcyjnej, a po 
samej rezurekcji wyścigi gospodarzy „na urodzaj”, aby dobrze obrodziła pszenica. 
 Po powrocie z kościoła do domu, gospodarz kropił zagrodę wodą święconą. W drugi dzień świąt, 
podobnie jak w całym kraju, oblewano się wodą. Najczęściej robiła to młodzież. Ona też w okresie 
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świątecznym oblegała „bujacki” (huśtawki), dzieciom zaś przygotowywano „kręcawki”. 
 W pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim obchodzi się święto Zesłania Ducha Świętego, 
zwane powszechnie Zielonymi Świątkami. Obok tradycji zawartych w Starym Testamencie, obchody 
zielonoświątkowe zawierają w sobie tradycje dawnego radosnego witania wiosny, elementy pasterskie                  
i zaduszkowe. Z dawnych zwyczajów i obrzędów pozostało majenie domów i zagród zielenią. Na dzień 
świąteczny dekorowano chałupy gałązkami brzozowymi i lipowymi, a nawet całe brzózki wkopywano przed 
domem. Majono też wnętrza, szczególnie okna i drzwi wejściowe. Uroczystość ta kończy niejako okres 
Wielkanocy. 
 Maj do dziś jest miesiącem poświęconym Matce Boskiej. Mieszkańcy południowych gmin powiatu 
gromadzili się licznie pod miejscowym krzyżem lub u gospodarza dysponującego większym 
pomieszczeniem. Wspólnie odmawiano modlitwy do Świętej Panienki, litanię i śpiewano pieśni maryjne. 
Dodać trzeba, że oznaką pobożności osady było wzniesienie jednego lub dwóch wysokich krzyży 
drewnianych na jej obrzeżach. 
 Kolejną dużą uroczystością religijną było święto Bożego Ciała, przypadające najczęściej                   
w czerwcu. Uroczystość ta polega na odprawianiu, w czasie procesji, modłów przy czterech ołtarzach.                   
Z Bożym Ciałem wiąże się  zwyczaj święcenia małych wianuszków z ziół, mających zapewne swe dawne, 
magiczne korzenie. Monika Zaręba na podstawie badań terenowych w miejscowościach nadorzańskich 
pisze: „Święci się je w oktawę, czyli osiem dni po uroczystości, w czasie Mszy Świętej, w „ostatni 
nieszpór”. Wije się 9 malutkich wianków, każdy z innego ziela: z rozchodnika, nawrotka, macierzanki, 
mięty, lipy, jaśminu, grzmotka, przestrachu, rosiczki. Kładziono je pod podwalinę zakładanych domów, pod 
pierwszy snop zwieziony do stodoły we żniwa. Dymem z wianków okadzano dom i zabudowania by były 
bezpieczne od pioruna. Istnieje przekonanie, że nawrotek sprzyja nawróceniu na drogę wiary i cnoty, 
grzmotek chroni przed piorunem, a przestrach leczy z lęków. Starsze osoby pamiętają, że korzystano z tych 
sposobów,  np. gdy dziecko budziło się w nocy z krzykiem, trzeba było okadzić je przestrachem po 
zachodzie słońca i jednocześnie modlić się. W czasie burzy wianki umieszczano w oknie wraz z gromnicą                
i świętym obrazem.”13 
 Oktawa Bożego Ciała kończy okres wiosenny, po którym następują bardzo gorące i wypełnione 
pracą miesiące letnie. Najważniejszymi pracami tego okresu były żniwa. Do czasów I wojny światowej 
zboża żęto sierpem, po wojnie kosą, a zżęte snopy ustawiano na polu w tzw. „dziesiątki”. Po wyschnięciu 
zwożono je do stodół. Na zakończenie procesu żęcia przygotowywano na polu „przepiórkę”. Pozostawioną 
niezżętą garść zboża zbierano w wiązkę przy kłosach, związywano i dekorowano kwiatami polnymi.                   
W środek pozostawionej kępki wkładano niewielki kamień, a na nim kromkę chleba „dla przepiórki”. 
Czynność ta miała przynieść urodzaj zboża w przyszłym roku. 
 Bardzo poważne zmiany w gospodarce rolnej Królestwa Polskiego spowodowało wprowadzenie 
ukazem carskim w 1864 r. uwłaszczenia chłopów. Zniesiono pańszczyznę i zobowiązania wobec dworów, 
bezrolni i małorolni otrzymali tę ziemię, na której pracowali, parcelowano ziemię dużych majątków.              
W guberni łomżyńskiej zmiany w gospodarce były znaczne, wzrosła ogólna liczba gospodarstw, wzrosła też 
wielkość „starych” gospodarstw, a sprzedawane z konieczności fragmenty folwarków objętych parcelacją 
kupowali bogatsi chłopi i zamożniejsza drobna szlachta. Proces ten powodował powstawanie wsi 
mieszanych szlachecko – chłopskich, albo też tworzenie się nowych wsi, z podziałem na szlacheckie lub 
włościańskie. Jednocześnie następował powolny upadek dużych majątków, czego przykładem są tereny nad 
Orzem, gdzie z kilkunastu majątków pozostały praktycznie tylko dwa (Szczawin i Susk Stary).  
 Przedstawiciele ubożejącej szlachty wędrowali do okolicznych miast, szukając tam pracy                  
w urzędach, czasami w wojsku, szkolnictwie, a biedniejsi w pogardzanych wcześniej rzemioślei handlu. 
 Wzrastająca powierzchnia upraw w zaściankach przynosiła pewne zyski, zadając kłam opiniom                 
o potwornej biedzie drobnej szlachty i włościan. Przekonać może w tym względzie pamiętnik Władysława 
                                                                 
13  M. Zaręba, Monografia Lubotynia i okolic, Płock 2006, maszynopis. 
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Glinki z Suska, opisujący, jak w obliczu rozpoczynającej się wojny 1914 r. do kas oszczędnościowych, do 
Ostrołęckiego Towarzystwa Drobnego Kredytu zgłaszały się tłumy po odbiór wkładów: „…kilkakroć sto 
tysięcy rubli chłopskich pieniędzy. W niedługim czasie ten pęd ustał, przeciwnie, do Drobnego Kredytu 
zaczęły wracać wkłady nie tylko dawne, ale i nowe”.  
 Kolejne zmiany zaszły w gospodarstwach rolnych po pierwszej wojnie światowej. Najważniejszą 
sprawą stała się zamiana gospodarki ekstensywnej na intensywną, wprowadzenie nowych, żelaznych 
narzędzi na miejsce drewnianych. Wprowadzono pług żelazny, takąż bronę, sprężynówki, w powszednim 
użyciu znalazły się kosy. Coraz częściej w użytek wchodziły nowe narzędzia mechaniczne, jak kieraty, 
sieczkarnie, młocarnie. Oczywiście, zmiany te zachodziły powoli i nie na całym terenie Nadorza, był to 
jednak trend wprowadzany wcześniej przez majątki ziemiańskie. 
 Mimo zmiany systemu uprawy roli, mechanizacji gospodarstw, pozostało wiele tradycyjnych form 
gospodarowania, a także kultywowanych od wieków obrzędów i zwyczajów. Należało do nich np. 
wykonywanie „równianki”. Na święto Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), zwane powszechnie dniem Matki 
Boskiej Zielnej, gospodynie przygotowywały bukiet złożony  z kłosów różnych zbóż – żyta, pszenicy, owsa, 
czasami warzyw, a całość przyozdabiały kwiatami polnymi. „Równianki” święcono w kościele podczas 
uroczystości i przechowywano w domu do następnego roku. Na dłuższe świętowanie nie było                   
w gospodarstwie dużo czasu, a zbliżający się wrzesień zapowiadał kolejne prace polowe, czyli wykopki 
kartofli. Do wykopków przystępowała praktycznie cała wieś, pod koniec prac popularne było pieczenie 
ziemniaków w ognisku z uschniętych łęcin kartoflanych. Siedzący przy ogniu usiłowali spojrzeć                   
w przyszłość i wywróżyć najbliższą pogodę z unoszącego się dymu. Jeśli dym szedł prosto w górę uważano, 
że będzie słonecznie, jak wił się nisko po ziemi, że będą chmury i mgły. 
 Wymienione prace polowe, jak też inne zajęcia, niejednokrotnie nie mogły być dobrze 
wykonywane wyłącznie przez rodzinę. Często z powodu wielkości gospodarstwa, czasem zaś dlatego, że 
gospodarowali albo staruszkowie, albo jedna osoba, np. wdowa lub wdowiec. Z tych względów popularna 
stała się „tłoka” (tłuka) – pomoc sąsiedzka przy cięższych pracach, np. budowie domu, budynków 
gospodarskich, prac polowych. Do tych prac zapraszano krewnych, sąsiadów, znajomych, którzy pracowali 
bez wynagrodzenia. Po zakończonej pracy gospodarz organizował poczęstunek, czasami nawet sprowadzał 
muzykantów do grania. 
 H. Syska wymienia nazwy tych prac: „doorka”, „docinki”, „dokopki”, myląc jednocześnie pomoc 
sąsiedzką ze zgromadzeniami celem wykonywania wspólnie różnych zajęć, jak np. „doprządki”, „dokrojki” 
(szatkowanie kapusty), „docierki” (międlenie lnu cierlicą). Oprócz wymienionych tu prac, do których 
gromadziły się kobiety w jesienne a potem zimowe wieczory, istniały też zajęcia indywidualne, takie jak np. 
tkanie na krosnach. 
 Wśród codziennych zajęć w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny znajdowało się 
przędzenie na kołowrotkach i tkanie, najwięcej na wąskich, ale niekiedy na szerokich krosnach. Pracę tę 
wykonywały wyłącznie kobiety i starsze dziewczęta. Z badań przeprowadzonych  
w powiecie ostrołęckim w latach 20. XX w. wynika, że produkowano zarówno grube, wełniane sukno 
wykonywane na własne potrzeby, jak i szare płótna, a także cieńsze tkaniny lniano – bawełniane. W dość 
skromnych ilościach powstawały tkaniny kolorowe -  kraciaki, pasiaki służące do przykrywania łóżek, czy 
dery do okrycia koni. 
 Mężczyźni w tym czasie zajmowali się młóceniem zbóż, mieleniem ziarna na mąkę, naprawą 
narzędzi i sprzętów. Zajęcia miała też najmłodsza część rodziny, czyli dzieci i młodzież. Kontynuowała ona 
prowadzone przez lato pasienie zwierząt, a wypas po całym terenie gospodarstw trwał od świętego Michała 
(29 września), w myśl przysłowia: „Święty Michał granice porozpychał” (czyli wszystkie plony do tej pory 
winny być zebrane). Pasienie kończyło się wraz z pierwszym opadem śniegu, czasami gdy „święta Jadwiga 
śnieg przydźwiga” (15 października), albo też do świętego Marcina (11 listopada). 
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 Cytowane, a także inne przysłowia, są jakby wyznacznikiem pór poszczególnych prac rolnych                  
i nauką dla młodego pokolenia. Jednocześnie wiele świąt obchodzono w sposób uroczysty, powstrzymując 
się od pracy. 
 Bogata miejscowa szlachta od wieków wspierała budowę i działalność kościołów. Tradycja ta,              
w zależności od posiadanych środków jest utrzymana do chwili obecnej.  Religijność wszystkich warstw                   
z tego terenu była zjawiskiem powszechnym. Wystarczy wspomnieć, że każda z miejscowości posiadała 
zawsze jeden lub dwa wysokie krzyże, w domach urządzone były na stałe ołtarzyki domowe,                   
w pomieszczeniach zawieszano wiele obrazów religijnych, częstokroć przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie, w tym choć jeden w każdym pokoju, powszechnym było wspólne odmawianie modlitw 
porannych i wieczornych, nie należały do rzadkości modlitwy przed i po jedzeniu. Obowiązkowy był też 
udział w niedzielnej mszy świętej, na którą bogatsi udawali się bryczkami, biedniejsi furmankami lub pieszo. 
 Uczestnictwo w uroczystościach religijnych zobowiązywało do świątecznego ubioru. Poruszając 
sprawę stroju, krótko scharakteryzował ten problem K. Braun: „Barwny, bogaty strój szlachecki: kontusze, 
żupany, pasy słuckie, karabele przy boku, rysie kołpaki z piórami, przekazany nam przez dawną literaturę, 
już w ubiegłym stuleciu zniknął zupełnie. W życiu codziennym, pracy na roli, ubiór szlachcica, szczególnie 
niezamożnego, niczym nie różnił się od włościańskiego. Różnice pojawiają się dopiero w stroju świątecznym, 
uroczystym. Samodziałowe surduty w kolorach ciemnych: czarne, szare, siwe, granatowe, obszyte niekiedy 
taśmą. (…) Spodnie czarne, sukienne, buty długie, z cholewami (…). Na głowach czapki sukienne z daszkiem, 
czasem obszyte siwym barankiem. Głowy wysoko podgolone. Postawa godna, wyprostowana. W ręku                   
(u starszych ludzi) niekiedy laska lub sękaty kij, do połysku wypolerowany przez wieloletnie używanie. 
Sposób bycia poważny i grzeczny. 
 W miarę upływu lat ubiór (…) szlachcica coraz bardziej przypomina ubrania urzędników                   
z Warszawy, Płocka czy Łomży. Tam przecież, począwszy od dziewiętnastego wieku, znajdują naukę                   
i zatrudnienie synowie szlachty zagrodowej. Stamtąd idą wzory ubioru i zachowania. Obowiązkowym prawie 
było obyczajem, aby szlachcianka po wyprawę jechała do Warszawy. A jeśli rodziców nie było na to stać, to 
przynajmniej do gubernialnego miasta.”14 
 Interesującym jest fakt, że wraz z przedstawioną wyżej religijnością zaścianków i wiosek, 
rozpowszechnione były wierzenia o strachach, upiorach i innych czyhających na człowieka 
niebezpieczeństwach. Na spotkaniach przy wspólnej pracy, czy towarzyskich, które uwielbiała miejscowa 
społeczność, opowiadano sobie o dziwnych wydarzeniach straszących ludzi, np. w lesie Moniec, o psach bez 
głów i inne. Bogactwo miejscowego folkloru wyraża się również w krążących na tym terenie legendach,                
z najbardziej popularnymi, jak: legenda o Nerodzie, o jeziorze Gogol, o zapadniętych zamku i kościele koło 
Czerwina, o powstaniu kościoła w Goworowie. Doniosłą rolę odgrywa w tym miejscu GOKSiR                   
w Goworowie, który organizując przegląd legend mazowieckich, skłania młodzież do wyszukiwania starych, 
miejscowych podań. 
 Poza legendami i podaniami spotkania ubarwiano pieśniami. Śpiewano praktycznie przy 
wszystkich pracach, istniał szeroki wachlarz pieśni weselnych, miłosnych, okolicznościowych. Poruszając 
kwestię pieśni, powraca temat braku zainteresowania ziemiami nadorzańskimi. „Ojciec” folklorystyki 
polskiej, Oskar Kolberg, w IV tomie „Mazowsza”, przy ogromnej ilości materiałów z Puszczy Zielonej, 
podał tylko jeden opis wesela z okolic Troszyna i Czerwina oraz 15 pieśni, które mogą być uznane za 
pochodzące z południowej części powiatu. Znajdują się wśród nich: „Od Ostrołęki, Wąsewa” – 5, „Od 
Ostrołęki, Czerwina” – 2, „Od Ostrołęki, Rzekunia” – 1, „Od Ostrołęki, Jelonek” – 2, inne – od samej 
Ostrołęki, Wąsewa, Różana. Jednocześnie ani w opisach terenu, ani w materiałach dokumentacyjnych nie 
zauważył podziału na dwa stany tu żyjące. 
 
 
                                                                 
14  K. Braun (red.), Zapisane w pamięci. Opowieści o polskiej sztuce ludowej, Warszawa 1998. 
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 Działania w kwestii dokumentacji miejscowej kultury podjęło kilka lat temu Starostwo 
Ostrołęckie. 
 Przedstawiony wyżej obraz życia mieszkańców Nadorza nie jest, oczywiście, obrazem pełnym, 
wiele elementów ich kultury wymaga bardziej dogłębnych badań. Należy mieć nadzieję, że młode pokolenie 
tej części powiatu, korzystając „z kart naszej historii”, pozna, utrwali i będzie kontynuowało przywiązanie 
do ziemi, rodziny i tradycji. 
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Dr Małgorzata Lubecka 
OTN im. A. Chętnika 

Stosunki państwo - Kościół katolicki w latach 1944-1989 w południowej 

części powiatu ostrołęckiego (zarys problematyki) 

Wstęp 
Sytuacja Kościoła po II wojnie światowej stanowi jeden z ważniejszych wątków najnowszej historii Polski. 
Nie ulega również wątpliwości, że stosunki, jakie łączyły Kościół z komunistycznym państwem, były trudne 
i skomplikowane. Spotkanie silnego organizacyjnie Kościoła, dysponującego dużym poparciem społecznym, 
z opierającym się na ideologii marksistowskiej państwem, musiało prowadzić do konfliktu. Komuniści, 
budując obcy dla Polaków ustrój, dążyli do przejęcia władzy w obszarach życia społecznego, politycznego             
a także religijnego. Kościół mocno bronił sfery duchowej, a z drugiej strony był też jedyną niezależną 
strukturą społeczną. W związku z powyższym od początku było wiadomo, że władze komunistyczne będą 
prowadziły z nim walkę. Duchowieństwo, skazane na margines życia, nie zamierzało biernie obserwować 
poczynań aparatu partyjno-państwowego.   
 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie stosunków, jakie łączyły Kościół katolicki                   
z państwem w latach 1944-1989 w południowej części powiatu ostrołęckiego. 
 

Taktyka walki z Kościołem w PRL 
W pierwszych latach po II wojnie światowej komuniści nie zdecydowali się na prowadzenie otwartej walki     
z Kościołem. Starali się raczej zredukować jego oddziaływanie społeczne.  Prowadzili taktykę maskowania 
swoich zamiarów, a wiele propagandowych posunięć miało złagodzić ewentualny opór społeczny wobec 
narzuconej komunistycznej władzy. W powiecie ostrołęckim wszystkie uroczystości państwowe odbywały 
się z udziałem księży i zazwyczaj rozpoczynały się od nabożeństwa1. Warto także dodać, że przy takich 
okazjach niejednokrotnie organizowano pochody na mogiły pomordowanych. Tam, przy udziale księży, 
wygłaszano okolicznościowe przemówienia2. Władza chętnie uczestniczyła w nabożeństwach religijnych, 
prowadząc celebransów do ołtarzy. Uroczyste obchody świąt kościelnych z udziałem funkcjonariuszy 
państwa wynikały jednak z chęci zdobycia poparcia społecznego, a ponadto wspólne świętowanie                   
w rzeczywistości integrowało społeczeństwo3. Ciekawe, że w pierwszych latach po wojnie nawet program 
Polskiego Radia rozpoczynano od religijnej pieśni „Kiedy ranne wstają zorze”4. Było wiele  „gestów dobrej 
woli”, jak chociażby wyrażenie zgody na naukę religii w szkołach państwowych i wydawanie prasy 
katolickiej5. W południowej części powiatu ostrołęckiego tuż po wojnie katechezę prowadzili: w Czerwinie 
– ks. Czesław Roszkowski i katecheta Tadeusz Chojnowski, w Kleczkowie – ks. Jan Sawicki i katechetka 
Jadwiga Jankowska, w Piskach – ks. Kazimierz Urban, w Troszynie – ks. Stanisław Murawski i katecheta 
Tadeusz Chojnowski6. W parafii rzekuńskiej obowiązki nauki religii powierzono katechetkom: Stanisławie 
Brochomulskiej i Teresie Wieczorek oraz ks. Marianowi Skłodowskiemu, który „zadowolony był                   

                                                                 
1  Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy (dalej: APW), Oddział w Pułtusku (dalej: OP), Akta miasta Ostrołęki (dalej: 

AmO), sygn. 82, Protokół z 5-ego posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej m. Ostrołęki, odbytego w dniu 16-ego lipca 1947 
r. w lokalu Zarządu Miejskiego, s. 116a. 

2     Ibidem, Urząd Informacji i Propagandy Województwa Warszawskiego (dalej: UIPWW), sygn. 478, Sprawozdanie ze „Święta 
Poległych” w Ostrołęce, s. 92. 

3  B. Rogowska, Funkcje polityczne świąt religijnych w Polsce w latach 1945-1950, „Nomos” 1998/1999,  nr 24-25, s. 131. 
4  K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1990, s. 188. 
5  J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004, s. 11. 
6  Archiwum Diecezjalne w Łomży (dalej: ADŁ), Referat szkolny po wojnie. Zagadnienia nauki religii (dalej: Referat szkolny), 

Alfabetyczny wykaz katechetów diecezji łomżyńskiej (1945 r.), [akta nieuporządkowane]. 
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z inauguracji pierwszego powojennego roku szkolnego w szkołach jego parafii”7. Bezzwłocznie podjął pracę 
w Szkole Podstawowej w Kaczynach8. „Często przychodził do szkoły spacerkiem. Idąc z Rzekunia dróżką 
przez łąki, pokonywał odległość dwóch kilometrów, co było wcale przyjemne z uwagi na roztaczający się 
rozległy widok i spotkania z mile pozdrawiającymi go parafianami”9. 
Wszystkie propagandowe gesty ze strony rządu uwypukliły się z chwilą zerwania  konkordatu. Nowa 
sytuacja dawała państwu swobodę działań wobec Kościoła. Z perspektywy lat można zauważyć, że 
anulowanie przez rząd umowy z Watykanem było paradoksalnie posunięciem korzystnym dla Kościoła. 
Duchowni bowiem stali się niezależni wobec władzy świeckiej10. Niestety jednak w konsekwencji zerwania 
umowy straciły moc wszystkie rozporządzenia i okólniki dotyczące nauki religii w szkołach, a które opierały 
się o konkordat i konstytucję marcową11. To rodziło obawy, że oto Ministerstwo Oświaty zechce, co zresztą 
później stało się faktem, zlaicyzować szkolnictwo. W konsekwencji w całym kraju zaczęły powstawać 
szkoły świeckie, bezwyznaniowe, którym patronowało Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
(RTPD)12. Także duchowni zostali poddani stopniowej inwigilacji z uwagi na autorytet, jakim cieszyli się 
wśród społeczeństwa, szczególnie wiejskiego. Było to bardzo widoczne w parafiach powiatu ostrołęckiego. 
Zresztą na wsi panowało przekonanie, że „księdza należy słuchać i szanować. Ksiądz był z zasady 
światlejszą osobą od przeciętnego obywatela, na wsiach pełnił często funkcję lekarza, doradcy i opiekuna. 
Gdy więc ksiądz każe, widocznie tak powinno być”13. Ponadto duchowni wspierali antykomunistyczne 
podziemie niepodległościowe, a partyzanci w lesie byli częścią opozycji, którą komuniści zamierzali 
wyeliminować. Czasem za wiedzą proboszcza żołnierze chowali swój sprzęt na parafiach. Natomiast 
duchowni jeździli do lasu, by udzielić partyzantom komunii świętej czy ślubu lub uczestniczyć                   
w pogrzebie14. Dodać należy, że biskup łomżyński Stanisław Kostka Łukomski, sympatyzował z działaczami 
podziemia15. Warto także zwrócić uwagę na pewien paradoks. Powiat ostrołęcki był dość ubogi. Wydawać 
by się mogło, że jego mieszkańcy powinni stanowić naturalną bazę społeczną dla komunistów. Tymczasem 
tereny te okazały się wyjątkowo twardym bastionem ruchu niepodległościowego. W południowej części 
powiatu powstały m.in. oddziały o nazwach: „Zbych”, „Jabłoń”, „Mieczysław”, „Chrobry”, „San”, 
„Orzech”, „Leszek”, „Wicher”, „Ciemny” i „Kniołek”16. Wśród wielu duchownych powiatu, którzy 
aktywnie wspierali podziemie niepodległościowe, na szczególną uwagę zasługuje ks. Antoni Puchalski, 
proboszcz parafii Rzekuń17, który nie tylko wygłaszał antyrządowe kazania, ale też „nie chciał chować na 
cmentarzu pomordowanych przez bandę funkcjonariuszy MO i UB; natomiast pochwalał działalność 
nielegalnych organizacji, udzielając im moralnego wsparcia18. W innej notatce organów bezpieczeństwa 
zapisano, że z chwilą wyzwolenia Polski ks. Puchalski prowadził wrogą działalność. Świadczył o tym 

                                                                 
7 S. Śniadała, Z dziejów Kościoła  i parafii Rzekuń, Zarys historyczny, Rzekuń 1998, s. 200. 
8 Dzisiaj to Ostrołęka-Stacja. 
9 S. Śniadała, op. cit., s. 200. 
10 P. Kądziela, Kościół a Państwo w Polsce 1945-1965, Wrocław 1990, s. 16. 
11 H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944-1961), Białystok 1997, s. 30. 
12 J. Doppke, Katechizacja w Polsce 1945-1990, Pelplin 1998, s. 25; 17 lat nauczania religii w Polsce Ludowej. Wybór dokumentów, 

oprac. H. Konopka, Białystok 1998, s. 24-25. 
13 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), sygn. 01476/55, Walka reakcyjnego kleru przeciwko Polsce 

Ludowej w latach 1944-1962, s. 40. 
14 K. Sychowicz, Kościół katolicki w województwie białostockim wobec podziemia antykomunistycznego   w latach 1945-1953, „Pamięć 

i Sprawiedliwość” 2005, nr 2, s. 125. 
15 AIPN, sygn. 01283/639, Odpis operatywnej notatki, s. 212;Ibidem, sygn. 01476/55, Walka reakcyjnego kleru przeciwko Polsce 

Ludowej w latach 1944-1962, s. 35; Ibidem, sygn. 0445/103, Kler katolicki. Grupy i tarcia, s. 296. 
16 APW, OP, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce (dalej: PPRN w Ostrołęce), sygn. 17, Informacja o organizacji 

aparatu MO i jej działalności na terenie powiatu ostrołęckiego w okresie XVI- to lecia, s. 52. Ostatnią grupę partyzantów z  oddziału 
„Kniołka”  (w południowej części powiatu) rozbito w 1951 roku. W północnej części powiatu ostatni partyzanci pochodzili z oddziału 
„Czarnego” i zostali rozbici  w 1952 roku.- Ibidem, s. 53. 

17 Ks. Antoni Puchalski pełnił funkcje proboszcza parafii Rzekuń w latach 1956-1964, po ks. Henryku Kulbacie Od 1964 roku 
obowiązki proboszcza przejął ks. Marian Skłodowski, dotychczasowy wikariusz.   

18  AIPN, sygn. 01283/638, Charakterystyka ks. Antoniego Puchalskiego z dnia 8 X 1962 r., s. 566. 



152 
 

jakoby fakt, że w 1945 roku w czasie grasowania band na terenie tut. powiatu ściśle współpracował                   
z członkami nielegalnej organizacji >>NSZ<<, którym w czasie pościgu (…) udzielił skrycia w podległym 
mu kościele, zamykając drzwi i tym samym umożliwił ucieczkę bandytom. Następnie tego samego roku                   
w czasie zatrzymania podejrzanych osób przez funkcjonariuszy M.O. w Śniadowie (…) widząc powyższe 
wyzywał tych funkcjonariuszy M.O. od komunistów smarkatych, dodając, że obecnie nastały takie czasy, 
gdzie Polak Polaka gnębi, z chwilą zameldowania przez Krajewskiego Stanisława na Posterunku M.O. 
powyższych wypowiedzi księdza, w roku 1946 wspomniany Krajewski został zamordowany przez bandę,                   
a wyżej wspomniany publicznie na cmentarzu, oświadczył, że już nie będzie meldował na Posterunku M.O. 
jako szpicel19.Warto również dodać, że część duchowieństwa wspierała partyzantów materialnie, a jeden                   
z księży parafii Czerwin przekazał nielegalnej organizacji 100 tysięcy złotych20. W związku z tym aparat 
bezpieczeństwa otrzymał polecenie, by rozpracować odważnego kapłana. Co prawda strona rządowa 
zachowywała wszelkie pozory przyjaznych stosunków z Kościołem. Nadal funkcjonariusze państwa 
eksponowali swoje przywiązanie do religii, uczestnicząc w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych.                
W niedługim jednak czasie dotychczasowa gra pozorów ze strony państwa zaczęła zmieniać się w otwarty 
konflikt. Jednocześnie stało się jasne, że Kościół po rozbiciu oddziałów zbrojnego podziemia stał się 
„główną ostoją reakcji” w Polsce. Atmosferę wzajemnej nieufności, a nawet wrogości, odczuwało 
szkolnictwo. Już wtedy państwo podjęło działania mające na celu przejęcie pełnej kontroli nad szkołami                   
i organizacjami młodzieżowymi. W tym celu zaczęto tworzyć szkoły pod patronatem TPD21. Niemal od 
początku księża skrytykowali rządowe pomysły, narażając się tym samym lokalnym urzędnikom.  

 
Represje i rozbijanie jedności Kościoła  
Zasadnicza zmiana polityki wobec Kościoła rozpoczęła się w 1948 roku, kiedy władze zaczęły wyraźnie 
atakować duchownych różnych szczebli. Obok wielu niekorzystnych dla katolików decyzji politycznych 
komuniści podtrzymywali atmosferę zastraszania księży poprzez rewizje na plebaniach. Jednocześnie rząd 
deklarował, że polityka wobec Kościoła jest uzależniona od publicznego ustosunkowania się i poparcia przez 
Episkopat komunistycznego ustroju22. Oczywiście Kościół nie godził się na taki szantaż i tym samym 
zajmował pozycję jawnego wroga. Wielu duchownych w tym czasie nasiliło swoją antyrządową działalność, 
krytykując politykę państwa. Wspomniany już ks. Puchalski (podczas spotkania z lokalnymi urzędnikami) 
nie omieszkał wspomnieć o bezdusznej polityce państwa wobec rolników, których władza bezlitośnie uciska, 
a którzy wcale nie są nic winni, bo na świecie już tak jest, że zawsze muszą być bogatsi 
i biedni, przedłużając dyskusję powiedział, że w Związku Radzieckim jest bieda i utrzymuje się ona dlatego, 
że grabi się wszystko z Polski i gdyby nie Anglia i Ameryka to Związek Radziecki w drugiej wojnie światowej 
zostałby pokonany. Na zakończenie nadmienił, że już niedługo przyjdą tu Amerykanie i wtedy będzie koniec       
z wszelką równością, jaka obecnie istnieje23. Podobne zdanie na temat przemian zachodzących w kraju miał 
także ks. Stanisław Dulczewski, proboszcz parafii Goworowo. Negatywny stosunek do rządu próbował 

                                                                 
19  Ibidem, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy agenturalnego rozpracowania na osobę przeciwko ks. Puchalskiemu Antoniemu 

z dnia 6 II 1956 r., s. 568. 
20  Zob. Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956, t. 3: Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, praca 

zbiorowa, Warszawa 2010, s. 442. Niestety autorce nie udało się ustalić personaliów księdza. 
21  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) było finansowane z budżetu Ministerstwa Oświaty. Bardzo często szkoły bez religii tworzono 

wbrew opinii rodziców, w budynku jedynej w okolicy szkoły powszechnej, zamieniając jedynie dotychczasowe szyldy. Ta 
reorganizacja zmuszała dzieci, aby dojeżdżały do odległych szkół z nauką religii lub do rezygnacji z katechizacji. Przymus nauki                 
w szkołach TPD trwał przez kolejne lata, zwiększała się także sieć takich placówek. Nie pomagały skargi i petycje, które pisali 
niezadowoleni rodzice i księża. Władze pozostały niewzruszone.- AIPN, sygn. 01283/825, Akty prawne ograniczające wrogą 
działalność kościoła w Polsce, s. 2. 

22  P. Kądziela, op. cit., s. 29. 
23 AIPN, sygn. 01283/638, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy agenturalnego rozpracowania na osobę przeciwko ks. 

Puchalskiemu Antoniemu z dnia 6 II 1956 r., s. 569. 
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rzekomo zaszczepić u ostrołęckich nauczycieli, a wśród dzieci szerzył fanatyzm religijny24. Warto w tym 
miejscu zauważyć, że grono pedagogiczne, a tym bardziej młodzież, wychowani w duchu chrześcijańskim, 
nie byli przekonani do nowej władzy. Ostrożnie podchodzili do zmian zachodzących w kraju. Natomiast 
księża wypełniali jedynie swoją misję, która była sprzeczna komunistyczną wizją świata bez Boga. Ponadto 
należy też zaznaczyć, że lokalny aktyw partyjny również nie wykazywał większej aktywności na polu 
agitacji i propagandy. W sprawozdaniach partyjnych można znaleźć zapisy o niewłaściwej postawie 
członków partii. Zwracano uwagę, że wielokrotnie zaniedbywali swoje obowiązki lub w ogóle nie 
prowadzili żadnej działalności25. W sprawozdaniu partyjnym z Pisk czytamy: Ludność tutejsza jest bardzo 
mało uświadomiona pod względem społeczno-politycznym, pod względem wyrobienia obywatelskiego 
również nie stoi na właściwym poziomie, jedynie bardzo mały procent tutejszej ludności odznacza się tymi 
zaletami(…) na dobre lub złe ustosunkowanie się ludności do władz i ich zarządzeń w dużej mierze wpływa 
podejście tych samych władz26. Sytuacja w Piskach nie była odosobniona. Słabe struktury partyjne i niechęć 
mieszkańców do komunistów była zjawiskiem powszechnym. W gminie Rzekuń wydawane wszelkie 
zarządzenia, nakazy i zakazy czy to władz nadrzędnych czy lokalnych są z reguły lekceważone przez 
większość mieszkańców, wskutek czego administrowanie terenu jest bardzo trudne (…) według pogłosek 
zwykłe bandy wzbraniały ludności brania udziału w >>Świecie Pracy<< w dniu 1 maja 27. Choć 
pozostający w lasach ostatni partyzanci mieli dobry kontakt z mieszkańcami, to nie należy przeceniać ich 
roli. Ludność powiatu ostrołęckiego była bowiem głęboko religijna, a uroczystości komunistyczne 
traktowała jako zło konieczne. Ponadto narzucony siłą ustrój wciąż pozostał obcy. Należy też zauważyć, że 
pomimo dużego zaangażowania środków nie udało się komunistom szybko rozbić antykomunistycznego 
podziemia. Biuletyny dzienne wciąż donosiły o niepokojących zdarzeniach z terenu powiatu ostrołęckiego. 
W jednym z nich zapisano, że „na terenie wsi Piski >>banda „Chrobrego<< należąca do pionu SN /NZW/ 
zamordowała sekretarza zarządu gminnego”28. Natomiast na terenie gminy Rzekuń „znaleziono zwłoki 
funkcjonariusza MO Sobieckiego, uprowadzonego przez bandę dnia 3 X 1948 roku”29, a w gminie Czerwin 
„banda >>Chrobrego<< zamordowała 2 chłopów średniorolnych”30. Latem 1949 roku natomiast w toku akcji 
przeprowadzonej w pow. Ostrołęka (…) przeciwko bandom NZW okręgu Nr XV grupa operacyjna natknęła 
się na miejsce koncentracji band >>Dęba<<, >>Szarego<<, >>Mrówki<< i >>Mewy<<. W wyniku 
starcia zabito 3 bandytów z bandy >>Mrówki”<< (ps. >>Ogień<<, >>Zbigniew<< i >>Borsuk<<) i ujęto 
sanitariuszkę Komendy Okręgu. Zdobyto 8 jednostek broni i szereg dokumentów. Wykryto 2 bunkry.                   
W jednym z bunkrów (bunkry bandy >>Dęba<<) znaleziono 4 jednostki broni i 230 sztuk amunicji oraz               
9 mundurów wojskowych, płaszcze i spodnie wojskowe. Wykryto magazyn broni bandy >>Dęba<<,                   
w którym znaleziono m.in. 3 RKM, 3 automaty, 3 karabiny, 2 skrzynie amunicji oraz 4 czapki milicyjne,                  
w tym jedną oficerską. Ogółem w powyższej akcji zabito 6 bandytów, ujęto 4, aresztowano członków NZW 
27, współpracowników 61. Zdobyto 45 jednostek broni31. Mimo tak szeroko zakrojonych działań nadal                   
w lasach ukrywało się wielu „leśnych”. Zatem podziemie antykomunistyczne wciąż stanowiło realne 
zagrożenie dla umacniania się władzy ludowej na tym terenie, a wielu księży powiatu,  nie ulegając 
politycznej presji, nadal sympatyzowało z tym środowiskiem. Przez cały okres pracy duszpasterskiej                   
w Rzekuniu antypaństwowe kazania wygłaszał ks. Puchalski. Otwarcie potępiał komunizm i duchowo 
wspierał partyzantów32. W dodatku niejednokrotnie ignorował zaproszenia władz, by stawić się w siedzibie 
                                                                 
24  Ibidem, Charakterystyka ks. Dulczewskiego Stanisława z dnia 6 X 1962 r., s. 177. 
25  APW, OP Powiatowa Rada Narodowej i Wydział Powiatowy w Ostrołęce (dalej: PRN i WP w Ostrołęce), sygn. 6, Sprawozdanie 

sytuacyjne za miesiąc grudzień 1947 roku z powiatu ostrołęckiego, s. 240. 
26  Ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne z Pisk [maj1948 r.], s. 184. 
27  Ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc maj 1948 roku z gminy Rzekuń, s. 185.  
28  AIPN, sygn. 1572/559, Biuletyn dzienny Nr 80/240 z dnia 8 IV 1949 r., s. 357. 
29  Ibidem, Biuletyn dzienny Nr 101/261 z dnia 4 V 1949 r., s. 253. 
30  Ibidem, Biuletyn dzienny Nr 110/270 z dnia 14 V 1949 r., s. 299.  
31  Ibidem, Biuletyn dzienny Nr 129/289 z dnia 8 VI 1949 r., s. 208.  
32  Ibidem, sygn.01283/639,, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy agenturalnego rozpracowania na osobę przeciwko ks. 
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PWRN w związku z wrogim stosunkiem do państwa. Co więcej, Urząd Bezpieczeństwa zanotował także, że 
duchowny nad wyraz gorliwie wypełniał wszystkie zarządzenia hierarchii kościelnej, bez względu na ich 
treść. W konsekwencji stał się przedmiotem agenturalnego rozpracowania. Według UB zachodziło 
podejrzenie, że duchowny, jako zdecydowany wróg ustroju komunistycznego w sposób zakonspirowany                   
i zamaskowany może prowadzić wrogą działalność na odcinku spółdzielczości produkcyjnej, wykorzystując               
w tym celu swój wpływ na społeczeństwo, a zatem w zupełności może oddziaływać wrogą ideologią na 
społeczeństwo lub też szerzyć wrogie wersje o spółdzielczości produkcyjnej33. Równie zuchwały był ks. 
Wacław Zajkowski z parafii Piski, który próbował zachować całkowitą niezależność wobec miejscowych 
funkcjonariuszy. W jednej z rozmów z przedstawicielem państwa przyznawał, że „nie potrzebuje się nikogo 
pytać i nikt mu nie będzie rządził”34. W notatkach UB można znaleźć też informację, że często, przy użyciu 
różnych metod, zmuszał dzieci i grono pedagogiczne do uczestniczenia we mszy świętej. W tym celu po 
nabożeństwie „wszedł na ambonę i nazwał komunistami tych, co nie chodzą do kościoła, a szczególnie 
dotyczyło to wychowawców szkoły w Piskach”35. Natomiast uczniów, którzy noszą znaczki 
harcerskie >>nazwał komsomolcami<< i nawoływał rodziców, by nie pozwolili dzieciom nosić tych 
znaczków”36. Choć opisane postępowanie było sprzeczne  z prawem człowieka do wolności sumienia                   
i religii, to niewątpliwie przeciwdziałało ateizacji państwa. Podstawową jednak metodą, którą stosował 
wspomniany duchowny, aby zmobilizować młodzież do uczestniczenia w nabożeństwach, było sprawdzanie 
listy obecności w kościele, na podstawie sporządzonego wcześniej imiennego wykazu dzieci objętych 
obowiązkiem szkolnym37. 
 Inny z kolei duchowny, ks. Stanisław Koćmierowski z Czerwina, zapraszał natomiast na plebanię 
rodziców, z którymi później rozmawiał o wychowaniu religijnym dzieci38. Trzeba podkreślić, że pomimo 
tego iż nauka religii w szkole nie zawsze była możliwa, wszędzie troszczono się o katolickie wychowanie 
młodzieży. W Piskach, o czym można przeczytać w sprawozdaniu z wizytacji, proboszcz bardzo dbał                   
o poziom religijno-moralny parafian, gorliwie szerzył wśród nich trzeźwość, przeprowadzał ćwiczenia 
duchowe (rekolekcje wielkopostne). W efekcie młodzież, która uczyła się w ostrołęckich szkołach, 
sumiennie uczęszczała na naukę religii prowadzoną w ostrołęckim kościele39. Potrzebę katechizacji szkolnej 
równie mocno co kapłani dostrzegało grono pedagogiczne. W szkole w Drwęczy, nauczycielka Jadwiga 
Prusaczyk na zebraniu z rodzicami agitowała, aby nie dopuścić do braku katechizacji w szkole40. Śmiałe 
wypowiedzi i postępowanie duchownych niewątpliwie drażniło lokalną władzę, a nieugiętych księży 
narażało na ataki i represje. Niestety ich odwagę często boleśnie karano, a okazji do prześladowania było aż 
nadto. Pretekstem stały się choćby negatywne wypowiedzi mieszkańców powiatu na temat wyborów do 
Sejmu, które zdaniem władz inspirował miejscowy kler. Istotnie, okres przedwyborczy skłaniał 
mieszkańców powiatu do wzmożonej krytyki polityki rządu. W obwodzie Czerwin funkcjonariusz milicji 
znalazł (przed lokalem wyborczym) prowokacyjną ulotkę z napisem: „precz z wojskiem Stalina, precz                  

                                                                                                                                                                              
Puchalskiemu Antoniemu, s. 568.  

33 Ibidem, sygn. 01283/638, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy agenturalnego rozpracowania na osobę przeciwko                         
ks. Puchalskiemu Antoniemu z dnia 6 II 1956 r., s. 569. 

34  Ibidem, sygn. 01283/639, Charakterystyczne fakty i zmiany w sytuacji politycznej na odcinku kleru katolickiego z terenu diecezji 
łomżyńskiej. Stan na dzień 8 X 1952, s. 32. 

35 Ibidem, Charakterystyczne fakty i zmiany w sytuacji politycznej na odcinku kleru katolickiego z terenu diecezji łomżyńskiej. Stan na 
dzień 6 II 1952 r., s. 54 

36  Ibidem.  
37  Komunistów bulwersowały też inne zachowania kapłana, takie jak: celowe niezapoznawanie dzieci w szkole z treścią dekretu                      

o wolności sumienia i wyznania oraz zachęcanie młodzieży do ignorowania wychowawców i słuchania tylko rodziców i księdza, 
gdyż on jest jedynym autorytetem w sprawach wiary.- AIPN, sygn. 01283/639, Charakterystyczne fakty i zmiany w sytuacji 
politycznej na odcinku kleru katolickiego z terenu diecezji łomżyńskiej. Stan na dzień 7 III 1952 r., s. 55 

38 Ibidem, s. 45. 
39  ADŁ, Akta parafii Piski, Sprawozdanie dziekana ostrołęckiego, ks. B. Tałandzewicza z wizytacji parafii Piski 

z dnia 27 XI 1951 r., [akta nieuporządkowane]. 
40  AIPN, sygn. 0206/86, Sprawozdanie miesięczne PUBP w Ostrołęce za grudzień 1952 r. z dnia 7 I 1953 r., s. 347-350. 



155 
 

z komuną, niedługo nas wyrżną jak baranów”41. Warto również podkreślić, że organy bezpieczeństwa już       
we wrześniu 1949 roku opracowały szczegółowy plan rozpracowania niektórych księży powiatu 
ostrołęckiego po to, by później wykorzystać ich do współpracy42. Zamiarem władz było m.in. nawiązanie 
bliższej współpracy z ks. Stanisławem Murawskim (proboszczem parafii Troszyn), którego planowano na 
członka Gminnej Rady Narodowej w Troszynie, a ks. Jana Sawickiego, proboszcza w Kleczkowie, 
rozpracować i wykorzystać w celach propagandowych poprzez drobiazgowe prześledzenie jego życia 
osobistego. Zaś proboszczów Pisk i Czerwina rozpracować odnośnie zajęcia wyraźnego stosunku do 
państwa i ustroju komunistycznego. W przypadku wypowiedzi pozytywnych nawiązać z nimi ściślejszy 
kontakt, w przeciwnym razie wyciągnąć odpowiednie konsekwencje i zebrać materiał kompromitujący43.                
W tym miejscu należy jednak zauważyć, że księża: Murawski i Sawicki już wcześniej dali się poznać jako 
sympatycy rządu, zachęcając społeczność do skupu ziemiopłodów. Po wygłoszeniu kazania na ten temat 
udali się osobiście do sołtysów, aby namówić ich do rzetelnego spełnienia obowiązków obywatelskich44.              
W tej samej jednak sprawie nie chciał wypowiadać się ks. Zajkowski, stwierdzając, że: „na ambonie bez 
polecenia biskupa (…) nie może poruszać spraw społeczno-gospodarczych”45.  
Prorządowa postawa niektórych księży pomagała w uzyskaniu pozwoleń na budowę lub remonty 
zniszczonych kościołów. Tak oto w kwietniu 1950 roku rozpoczęto budowę kościoła  
w Kleczkowie (gmina Troszyn), który w wyniku wojny został całkowicie zniszczony, a za kaplicę służyła 
plebania. W niedługim czasie rozpoczęto też budowę kościoła w pobliskim Troszynie, który również został 
zniszczony46. Niestety często remonty były niemożliwe z uwagi na braki materiałowe, a buntownicza 
postawa kapłana, w pewnym sensie, uzasadniała odmowę władz. Boleśnie przekonał się o tym                   
ks. Koćmierowski, który prosił urzędników o przydział blachy na pokrycie kościoła. Referat do Spraw 
Wyznań stwierdził wówczas, że: „ks. parafii Czerwin występuje zdecydowanie przeciwko obecnej 
rzeczywistości, nie udziela się społecznie (…) odpowiedź jest negatywna, na poparcie nie zasługuje”47. 
Sprawa przydziału blachy dla parafii Czerwin była rozpatrywana jeszcze ponownie pod koniec 1951 roku, 
niestety z tym samym rezultatem48. Z odmową przydziału materiałów budowlanych spotkał się też proboszcz 
parafii Piski, w którego charakterystyce znajdujemy zapis: „ks. parafii Piski jest nieprzychylnie 
ustosunkowany do obecnej rzeczywistości, społecznie nie udziela się jak i nie udziela jakiejkolwiek pomocy 
w akcjach prowadzonych przez czynniki społeczne”49. 

Jakkolwiek już w 1948 roku zaczęły się pierwsze represje księży, to jednak zdecydowany atak 
rozpoczął się nieco później. Z początkiem 1949 roku władze odebrały Kościołowi jego największą 
organizację charytatywną „Caritas”. Co prawda już wcześniej parafialne oddziały „Caritasu” w Rzekuniu                 
i Troszynie zawiadomiły władze o zakończeniu działalności. Jako powód podały, że i tak „nie przejawiały 

                                                                 
41  APW, Ekspozytura w Milanówku (dalej: EM), Warszawski Komitet Wojewódzki PZPR (dalej: WKW PZPR), sygn. 407, Meldunek- 

Ostrołęka z dnia 26 X 1952 r., s. 185. 
42  AIPN, sygn. 01206/89, Plan działania PUBP w Ostrołęce w związku z agresywną postawą kleru w obecnym okresie z dnia 15 IX 

1949 r., s. 265.  
43  Ibidem. 
44 Ibidem, sygn. 01283/639, Charakterystyczne fakty i zmiany w sytuacji politycznej na odcinku kleru katolickiego z terenu diecezji 

łomżyńskiej, s. 46.   
45  Ibidem.  
46  Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na posiedzeniu w dniu 30 marca 1950 roku uchwałą nr 24 włączyło budowę kościoła                     

w Troszynie do planu sześcioletniego.- APW, OP, Urząd Wojewódzki w Ostrołęce (dalej: UW w Ostrołęce), sygn. 2013, List PRN              
w Ostrołęce do proboszcza parafii Troszyn z 19 IV 1950 r. , s. 4 

47  Ibidem, sygn. 1940, List Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce Referatu do Spraw Wyznań do Prezydium 
Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej Referatu do Spraw Wyznań w Pruszkowie z dnia 4 X 1951 r., s. 7. 

48  Ibidem, List Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce Referat do Spraw Wyznań do Prezydium Warszawskiej 
Wojewódzkiej Rady Narodowej Referat do Spraw Wyznań w Pruszkowie z dnia 19 XII 1951 r., s. 23. 

49  Ibidem, sygn. 1996, List Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce Wydział do Spraw Wyznań do Prezydium 
Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej Referat do Spraw Wyznań w Pruszkowie z dnia 8 X 1951 r., s. 5. 
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żadnej działalności”50. Równie kontrowersyjna była też akcja zbierania podpisów pod tzw. Apelem 
Sztokholmskim. Władzom bardzo zależało na podpisach duchowieństwa, bo podpis księdza, zwłaszcza na 
wsi, pozwalał przekonać wiernych do zaangażowania się w tę akcję. Znowu również prorządową 
aktywnością w tym względzie wyróżnił się ks. Murawski. Jego kilkudniowe dyżury nakłoniły wiernych do 
poparcia akcji51. Podpisu pod apelem nie złożyło kilku księży powiatu. Wśród nich byli księża z Rzekunia              
i Czerwina, a ks. Zajkowski z Pisk, jak donoszą źródła archiwalne, schował się na widok przedstawicieli KW 
PZPR52. Na efekty swojego nieposłuszeństwa duchowni długo nie czekali. Wykorzystując absurdalne 
zarzuty, zabroniono im później nauki w szkołach. Analizując politykę państwa względem Kościoła można 
dojść do wniosku, że komuniści stosunkowo szybko przystąpili do realizacji ideologicznych założeń. Pod 
koniec 1949 roku stworzyli organizację pod nazwą Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 
(ZBoWiD), a w niej sekcję dla księży, która przerodziła się później w   ruch tzw. „księży patriotów”, których 
następnie skupiono w Komisjach Księży. Wszystkich kapłanów werbowano na zasadzie szantażu (na tle 
obyczajowym lub finansowym), zastraszania lub przekupstwa. Niektórzy, jak ks. Murawski, byli 
świadomymi współpracownikami53. Kapłan wstąpił do Komisji Księży 14 marca 1951 roku54, zobowiązując 
się jednocześnie do zwerbowania jeszcze jednego członka55. W efekcie Prezydium Komisji Księży przy 
Zarządzie Okręgu ZBoWiD w Warszawie 29 marca 1951 roku mianowało ks. Murawskiego pełnomocnikiem 
powiatowym i opiekunem na powiaty: Maków Mazowiecki, Ostrów Mazowiecka i Przasnysz56. Prezydium 
Okręgowej Komisji Księży przychyliło się też do wniosku kapłana o przyznanie uczennicy Marii 
Magdalenie Kamińskiej zamieszkałej w Ostrołęce stypendium szkolnego57. Sam duchowny otrzymywał 
comiesięczną, stałą zapomogę w kwocie 400 złotych58. Duży obszar, jakim opiekował się kapłan, wskazuje, 
że na omawianym terenie Komisja budziła nieufność lub jej cele i zadania były słabo rozpowszechnione. 
Ostatnia hipoteza wydaje się jednak mało prawdopodobna. Większe uzasadnienie znajduje raczej fakt,                   
że Komisja Księży napotykała tu na skuteczne przeciwdziałania miejscowego duchowieństwa, które 
wszelkimi sposobami zniechęcało księży do tego ruchu. Wydaje się także, że niechęć miejscowej ludności, 
bardzo religijnej i przywiązanej do tradycji, nie pozostawała też bez znaczenia. Przez cały okres 
funkcjonowania Komisji Księży rząd zabiegał, by liczba członków i sympatyków KK stale rosła. Te starania 
okazały się nadaremne59. W całym powiecie ostrołęckim był zaledwie jeden członek- ks. Murawski60                   
i sześciu sympatyków61. Do tych ostatnich należeli księża: Marian Skłodowski62, Mieczysław Mieszko63, Jan 

                                                                 
50 Ibidem, Urząd Wojewódzki Warszawski Wydział Społeczno- Polityczny (dalej: UWW WS-P), sygn. 225, Sprawozdanie sytuacyjne za 

miesiąc styczeń 1949 r., s. 1; Ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc luty 1949 r., s. 3.. 
51 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Okręgowa Komisja Księży (dalej: OKK), sygn. 251, Protokół nr 9/51 z zebrania 

Prezydium Okręgowej Komisji Księży przy ZBoWiD w Warszawie z dnia 17 VII 1951 r., s. 27-28. 
52 AIPN, sygn. 0206/96, Charakterystyka obiektu pod kryp. „Credo” za okres 1 IV- 1 VII 1950 r., s. 38.  
53  A.  Dudek, Sutanny w służbie Peerelu, „Karta” 1998, nr 25, s. 111. 
54  AAN, OKK, sygn. 267, Deklaracja zgłoszeniowa na członka ZBoWiD, s. 22; AIPN, sygn. 0648/150,  t. 1, Charakterystyka obiektu 

po linii księży pozytywnych za I kwartał 1951 r., s. 85; Ibidem, Wykaz księży OKK Warszawa i zaproszonych delegatów z innych 
województw na zebranie OKK w Warszawie w dniu 18 IX 1951 r., s. 89.  

55 AAN, OKK, sygn. 256, Sprawozdanie OKK Warszawa za I kwartał 1952 r., s. 104. 
56  Ibidem, sygn. 251, Protokół z zebrania plenarnego, s. 14. Ks. Stanisław Murawski, jako pełnomocnik powiatowy reprezentował 

Komisję Księży wobec społeczeństwa i władz.- Ibidem, sygn. 259, Wytyczne dla Pełnomocników Powiatowych, s. 1;Ibidem, sygn. 
251, Protokół Nr 1/51 z zebrania Komisji Księży przy Zarządzie Głównym ZBoWiD w Warszawie z dnia 8 I 1952 roku, s. 2; AIPN, 
sygn. 0648/150, t. 1, Plan pracy sekcji V-tej Wydziału V WUBP w Warszawie i PUBP na terenie województwa warszawskiego po linii 
kleru postępowego z dnia 18 IX 1950 r., s. 42. 

57 AAN, OKK, sygn. 251, Protokół Nr 1/51 z zebrania Komisji Księży przy Zarządzie Głównym ZBoWiD w Warszawie z dnia 8 I 1952 
r., s. 3. 

58  Ibidem, sygn. 263, Lista księży zakwalifikowanych do otrzymania zapomóg OKK Warszawa z dnia 12 VI 1953 r., s. 17; AIPN, sygn. 
0648/153, Wykaz księży pobierających stałe zapomogi miesięczne, s. 292. 

59  Szacuje się, że w Komisjach Księży było zaledwie 10 % ogółu duchowieństwa. 
60  AAN, OKK, sygn. 265, Wykaz księży członków Okręgowej Komisji Księży w Warszawie, s. 51; AIPN, sygn. 0648/153, Lista księży 

zakwalifikowanych do otrzymywania zapomóg OKK Warszawa z dnia 12 VI 1953 r., s. 288. 
61 AAN, OKK, sygn. 86, Sprawozdanie opiekuna wojewódzkiego OKK Warszawa i opiekunów powiatowych [1 XI 1952- 1 XI 1952],    

s. 101. Z uwagi na brak jednoznacznych informacji w źródłach, autorce nie udało się ustalić nazwiska jednego z sześciu księży 
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Sawicki64, Jan Snarski65 i Stanisław Dulczewski66. Poza tym jedynego „księdza patriotę” z powiatu 
ostrołęckiego władza oceniała w kategoriach „przeciętnie aktywny”67, czyli jego zaangażowanie było raczej 
niezadawalające. Oczywiście próbowano pozyskiwać nowych członków, ale bez rezultatów. Należy dodać, 
że jedyna baza Komisji Księży dla powiatu ostrołęckiego mieściła się w Troszynie. Episkopat zareagował 
dość powściągliwie na wieść o utworzeniu prorządowego ruchu księży. Nie dał tym samym władzom 
kolejnego pretekstu do mieszania się w wewnętrzne sprawy Kościoła68. Z tej również przyczyny dziekan 
ostrołęcki, ks. Bronisław Tałandzewicz, nie zabraniał ks. Murawskiemu wyjeżdżać na zebrania Okręgowej 
Komisji Księży69. Z czasem nastawienie Kościoła do ruchu „księży patriotów” uległo zmianie. Biskupi 
zdecydowanie potępili ich działalność, zakazując jednocześnie czytania prasy wydawanej przez Komisje 
Księży70.  Wyrazem troski o jedność wspólnoty Kościoła był też apel wikariusza rzekuńskiego, zachęcający  
parafian, by „czytali tylko pisma katolickie, bo inne gazety są przeciwko Bogu, a każde pismo katolickie 
idzie w kierunku do Boga”71. Mówił również, że dużo jest ludzi opętanych przez szatana, którzy nie wierzą 
w Boga i innych katolików odciągają od wiary72. 

Drugim, obok Komisji Księży, ruchem skupiającym księży prorządowych był utworzony  
w 1949 roku Polski Komitet Obrońców Pokoju wraz z terenowymi oddziałami. Taka agenda powstała też           
w Ostrołęce. Członkami Powiatowego Komitetu byli dwaj księża powiatu ostrołęckiego: Stanisław 
Murawski i Mieczysław Mieszko73. W kolejnych latach do komitetu weszli kolejni duchowni:                   
ks. Dulczewski i ks. Snarski74. Spośród wyżej wymienionych najbardziej zaangażowanym                   
w przeprowadzenie Narodowego Plebiscytu Pokoju był jak zawsze ks. Murawski. Kapłan pełnił też funkcję 
gminnego przewodniczącego Komitetu Obrońców Pokoju, uczestniczył we wszystkich zjazdach i brał 
czynny udział w plebiscycie75. Do Powiatowego Komitetu Obrońców Pokoju należało 75 osób76. 
Egzekutywa Komitetu Powiatowego PZPR w Ostrołęce zauważyła jednak pewne nieprawidłowości                   
w zakresie przygotowania i zaangażowania prelegentów. Komitety partyjne zwróciły też uwagę na 
niewłaściwy dobór i przeszkolenie agitatorów pokoju, których praca była mało przekonywująca, 
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ogólnikowa, a zdarzały się też przypadki, że „agitatorzy prowadzili wręcz szkodliwą robotę”77. U niektórych 
prelegentów, jak np. „u tow. Merksa Jana była pewna bojaźń w referowaniu oraz niewykorzystanie 
właściwego momentu do odczytania rezolucji na skutek czego uczestnicy wiecu zaczęli opuszczać salę”78. 
Innym razem „w gromadzie Grucele gm. Troszyn ob. Mirkułow Władysław, pozwolił, aby nauczycielka ob. 
Ciborowska Apolonia siała wrogą propagandę o walce o pokój”79. Natomiast w Czarnowcu (gmina Rzekuń) 
referenci nie potrafili właściwie zareagować na „wrogie wystąpienie  ob. Gabrysia, który w czasie wiecu i po 
wiecu puszczał wrogą propagandę o planowym skupie zboża, wypowiadając się, że niech go zabiją, a on 
zboża w ramach planowego skupu nie odstawi”80.Warto zauważyć, że niektórzy prelegenci zostali zwolnieni 
ze swoich funkcji, ponieważ notorycznie spóźniali się na szkolenia lub przyjeżdżali w stanie nietrzeźwym81. 
To zachowanie budziło nieufność społeczeństwa i podważało wiarygodność aktywu partyjnego. Bardziej 
ufna okazała się młodzież, którą również zaangażowano w akcję plebiscytową i jak wynika z protokołów 
partyjnych na ogół chętnie składała karty plebiscytowe82. 

Innym polem konfliktu w relacjach państwo-Kościół był dekret Świętego Oficjum z 1 lipca 1949 
roku83. Dokument papieski zabraniał katolikom, pod karą ekskomuniki, popierania i przynależności do partii 
komunistycznej84. Niemal natychmiast stanowisko Watykanu skrytykowali komuniści. Na posiedzeniu GRN 
w Czerwinie kierownik Szkoły Podstawowej Józef Jankowski zganił stanowisko Watykanu, który jego 
zdaniem „pragnie rozbić Polaków, grożąc ekskomuniką”85. Trzeba jednak zauważyć, że papieski dekret, 
który tak rozdrażnił stronę rządową, był jedynie przypomnieniem od dawna obowiązującego kościelnego 
prawa, które zezwalało nakładać ekskomunikę wobec ateistów negujących istnienie Boga, a jednocześnie 
pozorujących przynależność do Kościoła. Komuniści jednak obawiali się, że deklaracja watykańska będzie 
hamować wstępowanie nowych członków do partii, do czego nie chcieli dopuścić. Mimo że dekret nie 
nabrał w Polsce szczególnego rozgłosu, władze centralne przystąpiły do systematycznego uszczuplania lub 
wręcz ograniczania kościelnego stanu posiadania. 5 sierpnia 1949 roku ukazał się cynicznie nazwany 
„Dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania”86, wyraźnie wymierzony w Kościół. Niestety ten 
dokument miał długofalowe znaczenie i bolesne następstwa. Stał się jednym z ważniejszych aktów 
prawnych, a raczej aktów bezprawia, które wydano w ramach walki z religią. Większość księży powiatu 
ostrołęckiego na czele z biskupem Czesławem Falkowskim zajęła stanowisko wrogie wobec dekretu. Jednak 
nie wszyscy duchowni podzielali to stanowisko. Jednakże księża „postępowi” stanowili niewielki a tym 
samym mało znaczący, procent wszystkich duchownych powiatu. Wśród nich byli m.in. księża: Murawski, 
Sawicki, Skłodowski i Zajkowski87. Szczytowy okres prześladowań Kościoła przypada jednak na 1953 rok, 
kiedy rząd przygotował kolejną prowokację. 9 lutego Rada Państwa uchwaliła dekret o obsadzaniu 
duchownych stanowisk kościelnych. Episkopat zwlekał z oficjalnym protestem przeciwko absurdalnemu 
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prawu. Liczył, że wraz ze śmiercią Stalina zmieni się również polityka władz wobec Kościoła88. Niestety tak 
się nie stało, a w dniu pogrzebu, 9 marca 1953 roku o godzinie 10, władze nakazały księżom bić w dzwony. 
Część duchownych nie wypełniła tego polecenia. Nieposłusznym znowu okazał się proboszcz parafii Piski, 
który nie tylko nie zgodził się dzwonić w dniu śmierci, ale też w dniu pogrzebu Stalina. Najbardziej jednak 
drastycznym przejawem dyskryminacji Kościoła było internowanie Prymasa Wyszyńskiego po tym, jak                   
w maju 1953 roku zdecydowanie potępił prześladowanie katolików w otwartym liście do Bieruta „Non 
Possumus”. W obliczu nowej sytuacji przestało obowiązywać zawarte trzy lata wcześniej kwietniowe 
porozumienie, które nota bene i tak było (w dużej mierze) martwą literą prawa.  

 
Nowe metody walki z Kościołem 
Paradoksalnie jednak internowanie Prymasa, wbrew oczekiwaniom władz, wzmocniło jego autorytet,                   
a skompromitowało w oczach społeczeństwa samych komunistów. Stąd ich dalsza walka z  duchownymi 
przebiegała dyskretniej. Więcej uwagi poświęcono teraz terenowym komórkom partii i organom 
bezpieczeństwa. Ich działalność poddano wnikliwej analizie, która uwypukliła słabość powiatowego 
komitetu PZPR, szczególnie na odcinku agitacji i propagandy. Ustalono, że w Ostrołęce „propaganda nie 
umie w dostateczny sposób wyjaśnić i zdemaskować wrogiej działalności reakcyjnego kleru”89. Na dowód 
tego przytoczono kilka faktów negatywnego oddziaływania księży: „w gminie Piski kler wpłynął na GS, by 
nie sprzedawał śledzi w okresie poprzedzającym post, a odłożył sprzedaż na okres postu”90. W tej samej 
miejscowości „różne materiały budowlane takie jak blacha czy cement przydzielano w pierwszej kolejności 
proboszczowi”91. Natomiast w czasie żniw, „co dziesiąty snopek żyta odstawiano pod hasłem- pierwsze 
zboże dla księdza”92. O słabości propagandy komunistycznej na tym terenie świadczyły też „próby 
organizowania pielgrzymek do Częstochowy w czasie żniw, jak również szykanowanie dzieci, które nie 
uczęszczały na rekolekcje lub lekcje religii”93. Natomiast z protokołu z posiedzenia Plenum KP PZPR                   
w Ostrołęce możemy dowiedzieć się, że radni z Jarnut wysunęli projekt, aby przywrócić koronę dla orła 
wiszącego w Prezydium Gminnej Rady Narodowej”94. Napływające z terenu podobne doniesienia 
wskazywały na duże zróżnicowaniu światopoglądowe członków lokalnych struktur partii. Wielu z nich nie 
zgadzało się z oficjalną linią partii i nadal, choć dyskretnie sympatyzowało ze środowiskiem katolików. 
 Społeczeństwo, pozbawione duchowego przywództwa Prymasa, nie patrzyło biernie na bezprawie 
w Polsce. Niemal natychmiast na komunistów spadła fala krytyki. Z różnych stron kraju napływały do rządu 
petycje w sprawie natychmiastowego uwolnienia Prymasa. Parafianie rzekuńscy również włączyli się do 
ogólnopolskiej akcji. W czasie wizytacji biskupiej przygotowali treść petycji do rządu. Trzeba podkreślić, że 
mimo utrudnień ze strony władz, frekwencja wiernych na spotkaniu z biskupem była imponująca i wyniosła 
około 4 tysiące osób95, za co biskup podziękował miejscowym księżom. W czasie tego spotkania hierarcha 
podkreślił, że we wsiach Kamianka i Przytuły Stare spotkał się z dużą życzliwością matek, które „prosiły go 
 o błogosławieństwo, co świadczy o tym, że są wychowywani w duchu religijnym (…) i należy to 
zawdzięczać proboszczowi parafii”96. Szczególne podziękowania złożył biskup mieszkańcom Wojciechowic, 
którzy jak się wyraził: „przygotowali wspaniały hołd przyjmując go chlebem i solą przy bramie powitalnej    
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w Wojciechowicach”97. Co ciekawe w sprawie przygotowania nielegalnej bramy przez mieszkańców 
Wojciechowic SB i milicja wszczęły dochodzenie, które miało wyjaśnić okoliczności jej powstania, a co 
najważniejsze- wyłonić sprawców, by potem przykładnie ich ukarać98. Przeprowadzone śledztwo wykazało, 
że „główną machiną i inspiratorem w postawieniu bramy były żony inżynierów pracujących przy budowie 
Elektrociepłowni, których nazwisk nie ustalono”99. Władze rozdrażniło też i to, że powitanie biskupa odbyło 
się naprzeciwko kościółka, przy głównej trasie Łomża-Ostrołęka, a ponadto obok bramy zorganizowano 
„banderę konną liczącą 11 osób i 14 osób na rowerach, którzy jechali przed biskupem z Wojciechowic do 
Ostrołęki tj. 3 km drogi”100. W całym zajściu godny uwagi jest pewien absurd. Oto urzędnicy „z troski 
 o bezpieczeństwo mieszkańców” ukarali winnych, ponieważ ich zdaniem, brama powitalna i asysta konna 
„zakłócała ruch kołowy na drodze publicznej”101. Dzisiaj możemy zastanawiać się, czy natężenie ruchu na 
tej drodze było faktycznie tak duże? Z całą pewnością nie, a troska o bezpieczeństwo mieszkańców była 
jedynie wygodnym pretekstem, aby ukarać winnych. Z całą pewnością również wszelkie przejawy 
pobożności w regionie denerwowały władzę, szczególnie że licznie zgromadzona ludność po raz kolejny 
pokazała silne przywiązanie do tradycji, której integralną część stanowiła wiara. Na co dzień lokalne władze 
starały się za wszelką cenę utrudniać działalność Kościoła, aby uniknąć podobnych sytuacji. Niejednokrotnie 
wydawano sprzeczne ze sobą decyzje. Wszystko po to, aby opóźnić lub wręcz uniemożliwić realizację 
pomysłów, które wypływały od mieszkańców parafii. W Czerwinie mieszkańcy w porozumieniu                   
z proboszczem wykupili plac przed kościołem, na którym w czasie wojny Niemcy rozstrzelali kilkunastu 
parafian. Aby oddać hołd pomordowanym, postanowiono go ogrodzić i połączyć z placem przykościelnym. 
Projekt ogrodzenia przedstawiono Komisji Powiatowej, która zaopiniowała pomysł pozytywnie.  

W konsekwencji  parafianie zakupili materiały budowlane. Niestety, ostatecznie Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce cofnęło uprzednią zgodę. W odpowiedzi na zażalenie proboszcz 
otrzymał odpowiedź, w której czytamy: „Kościół od szeregu lat ogrodzony jest parkanem stałym, teren 
przykościelny całkowicie wystarczy na zaspokojenie potrzeb religijnych”102. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, 
że antyrządowa działalność proboszcza uniemożliwiła pozytywne załatwienie tej sprawy103. Z tego samego 
powodu, jak należy przypuszczać, został negatywnie zaopiniowany projekt techniczny budowy organistówki  
w Czerwinie104. Lokalni urzędnicy nie mogli porozumieć się też z innym duchownym, ks. Puchalskim, który 
w końcu kwietnia 1962 roku zorganizował misje dla parafian, a ich zakończenie zaplanował na pierwszego 
maja. Niestety data kolidowała z organizowanymi przez władze uroczystościami pierwszomajowymi, stąd 
funkcjonariusze zwrócili się do proboszcza Rzekunia z prośbą o przełożenie terminu zakończenia misji, 
motywując to zmniejszeniem frekwencji na uroczystościach państwowych. Jak należało się spodziewać 
duchowny zignorował prośbę stwierdzając: „Co to, nie wasz pierwszy maj, ja w kościele będę robił co mi się 
podoba”105. Duchowny ciągle uchylał się też od regulowania należności podatkowych, a „do organów 
finansowych (…) odnosił się arogancko”106. Co ciekawe w 1961 roku Wydział Finansowy PPRN z tytułu 
zaległości finansowych zajął nieruchomości należące do parafii Rzekuń, do czasu przeprowadzenia licytacji 
pozostały jednak pod opieką proboszcza. Ten przezornie postanowił je sprzedać. Transakcja została 
sfinalizowana,  a urząd skierował sprawę do prokuratury. Sąd skazał kapłana na 6 miesięcy aresztu                
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w zawieszeniu na dwa lata. Pomimo wyroku ks. Puchalski w dalszym ciągu nie płacił podatków i dopiero             
w wyniku interwencji biskupa uregulował swoje należności107. Dobre stosunki z władzami utrzymywał za to 
ks. Murawski, któremu pozwolono katechizować dzieci w szkołach w Troszynie i w Grucelach108. Urzędnicy 
poparli też jego decyzję o zwolnieniu organisty w Troszynie. Po przepracowaniu niespełna roku Zygmunt 
Sarnowski otrzymał od proboszcza wypowiedzenie z pracy. W piśmie ks. Murawski podał co prawda 
motywy swojej decyzji, ale argumentacja wydaje się mocno wątpliwa. Głównym zastrzeżeniem proboszcza 
było: niezałożenie obrusa na ołtarzu, nieutrzymywanie porządku w kościele i fakt, że syn organisty 
niesystematycznie uczęszczał w niedzielę do kościoła109. Bardziej prawdopodobną przyczyną zwolnienia 
organisty wydaje się otwarty konflikt córki organisty z proboszczem. Eulalia Sarnowska, pracując                   
w miejscowej szkole, bezpardonowo krytykowała działalność ks. Murawskiego. Zarzucała mu m.in. 
„rozwiązłość, zachłanność i stwarzanie pozorów „głębokiej” wiary, pod płaszczykiem której jednoczy 
„otumaniony lud”110. Duchowny kilkakrotnie przestrzegał ją przed tą działalnością i uprzedzał                   
o konsekwencjach jej publicznych, krytycznych wypowiedzi. Warto zauważyć, że Zrzeszenie Organistów 
Polskich próbowało wstawić się za zwolnionym kolegą, ale bez sukcesów.   

Stopniowo narastający, w połowie lat pięćdziesiątych, kryzys społeczno-gospodarczy wpłynął na 
ożywienie protestów przeciwko antykościelnej i antyreligijnej polityce władz i w konsekwencji doprowadził 
do „odwilży” politycznej. Jej przejawem było uwolnienie Prymasa i złagodzenie nacisku na Kościół. 
Niestety wymuszona liberalizacja nie trwała długo. Z chwilą umocnienia władzy Gomułki nastąpił powrót 
do „twardej polityki” wobec ideologicznego wroga. Za okazję do rozpoczęcia nowych ataków na Kościół 
posłużyło prowokowanie przez władzę konfliktów wokół nauczania religii w szkołach. Wbrew 
porozumieniom z grudnia 1956 roku lokalne władze zaczęły utrudniać tę edukację. Wszystkie działania 
zmierzały do całkowitej laicyzacji życia społecznego. Próbowano, często z sukcesem, organizować festyny, 
rozgrywki sportowe czy zajęcia pozalekcyjne, które odwracały uwagę młodzieży od praktyk religijnych. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się kółko fotograficzne w Piskach oraz koło pieśni i tańca                   
w Zawadach111. Istotną rolę w oddziaływaniu na młodzież spełniała też organizacja harcerska. Już 1954 roku 
w powiecie funkcjonowały 64 drużyny skupiające około 5 tysięcy młodzieży. Ze sprawozdania partyjnego 
wynikało, że dobrze pracowały drużyny harcerskie w Kleczkowie112. Niestety ich działalność była 
społecznie szkodliwa, ponieważ wpajały młodym ludziom idee socjalizmu113. Realizując plan całkowitej 
laicyzacji życia społecznego, w późniejszym czasie usuwano symbole religijne ze szkół i urzędów 
publicznych. W wielu miejscach doszło do silnych protestów zarówno księży jak i mieszkańców114.                   
W Piskach, gdzie „w godzinach popołudniowych przyszło do kierownika szkoły 10-ciu mężczyzn, 
mieszkańców tej gromady i zażądało wydania zdjętych krzyży. Po odmowie kierownika, wspomniani 
splądrowali szkołę, a po znalezieniu krzyży, zawiesili je w klasach”115. W tym przypadku komunistów 
zaskoczył jednak inny fakt, oto „inicjatorem tych zajść był jeden z członków Prezydium GRN”116. To 
zdarzenie obnażało poziom upolitycznienia członków partii. Do podobnego incydentu doszło też                   

                                                                 
107  APW, OP, UW w Ostrołęce, sygn. 2002, Notatka [1962 r.], s. 78. 
108  Ibidem, sygn. 2013, List Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Referat do Spraw Wyznań do Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej  Referat do Spraw Wyznań w Ostrołęce z dnia 17 IX 1954 r., s. 15.  
109  Ibidem, List Zrzeszenia Organistów Polskich Okręg Warszawski do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Referat do Spraw 

Wyznań z 20 IV 1955 r., s. 20.  
110  Ibidem, List Eulalii Sarnowskiej do Polskiego Radia z dnia 1 VI 1955 r., s. 21-23. 
111 Ibidem, PPRN w Ostrołęce, sygn. 221, Formy oddziaływania nauczycielstwa szkół podstawowych i pracowników oświatowych na 

wychowanie nowego pokolenia, s. 68. 
112  Ibidem, s. 69. 
113  Ibidem, sygn. 253, Analiza z wykonania planu gospodarczego za rok 1961, s. 177.  
114  J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003, s. 188. 
115 AIPN, sygn. 01283/342, Informacja Nr 6 z 3 IX 1958 r. dotycząca działalności kleru w związku z rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego, s. 252.  
116  Ibidem. 
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w Goworowie, gdzie przed budynkiem Gminnej Rady Narodowej zebrało się około 50 kobiet. 
Przewodniczący Rady próbował wytłumaczyć wzburzonym zasadność państwowego zarządzenia, ale te, nie 
słuchając wyjaśnień i skandując okrzyki: „My chcemy Boga”, zawiesiły z powrotem krzyże w szkole117. 

Akcja dekrucyfikacyjna niewątpliwie naruszała wielowiekowe tradycje, podobnie jak późniejsza 
ustawa o systemie oświaty, która zdecydowała o świeckości szkoły państwowej. Od tej pory katechizacja 
mogła odbywać się tylko poza szkołą i to pod szczególnymi (trudnymi do spełnienia) warunkami118. Tym 
samym zamach na swobodę wyznania w Polsce stał się bolesnym faktem. Znowu także protestowali rodzice 
i Kościół. Duchowieństwo powiatu wielokrotnie narażało się na surowe kary za prowadzenie katechizacji 
bez zezwolenia, np. wikariusz parafii w Goworowie, ks. Jerzy Drozdowski, dostał karę 1000 zł, którą po 
wielu odwołaniach w końcu mu umorzono119. Obawy przed karami nie studziły zapału duchownych do 
katechizowania dzieci i młodzieży. Nadal ks. Dulczewski, prowadził naukę religii bez żadnych zgłoszeń, 
dopiero pod koniec roku szkolnego po kilkakrotnych upomnieniach przez Inspektorat Oświaty w Ostrołęce 
zdecydował się zgłosić punkt katechetyczny, lecz w dalszym ciągu nie zawarł umowy z PWRN na jej 
prowadzenie, jak też na to nie zezwolił podległym sobie księżom120. Podobnie ks. Puchalski, który nie tylko 
nie zarejestrował punktu, ale też nie pozwolił zawierać umów wikariuszom i zignorował wezwanie władz                
w tej sprawie. Co więcej, podczas niedzielnej mszy św. ogłosił, że przez cały rok szkolny będzie prowadził 
razem z wikariuszami naukę religii dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkoły 
zawodowej. Prosił też, by rodzice systematycznie przysyłali dzieci na naukę religii do kościoła121. Natomiast 
ze swej strony wikariusze rzekuńscy krytykowali publicznie rodziców, którzy nie posyłali dzieci na taką 
naukę122. Nieco dalej posunął się z kolei ks. Drozdowski z Goworowa, który wysłał zaproszenia na rozmowy 
tym rodzicom, których dzieci nie uczęszczały na katechizację. Taki list trafił też do sekretarza Komitetu 
Gminnego, który później z oburzeniem doniósł na kapłana władzom123. Szczególnie jednak bulwersowały 
funkcjonariuszy państwa informacje dotyczące zachowania niektórych aktywistów. Oto bowiem zdarzały się 
wypadki, że członkowie partii do celów katechizacji udostępniali swoje mieszkania prywatne. 
Zaobserwowano to w Gocłach i Borawem124. Trzeba jednak podkreślić, że nauka religii w wielu punktach, 
odbywała się nieregularnie, a co ważniejsze- przy niskiej frekwencji. Zgodnie z notatką Inspektoratu 
Oświaty w Kleczkowie, Piskach i Czerwinie frekwencja wahała się od 15 do 25% młodzieży szkolnej125. Ta 
sytuacja była spowodowana w dużej mierze przeciwdziałaniem ze strony władz i wmawianiem, że wiara                   
w Boga to objaw „zacofania, ciemnoty i wstecznictwa”. Silna indoktrynacja w szkołach także nie pozostała 
tu bez znaczenia.  

Powolna laicyzacja państwa powodowała wzrost krytycznych wypowiedzi miejscowego 
duchowieństwa i ich wzmożoną działalność duszpasterską. W Czerwinie, ks. Antoni Lutostański przy okazji 
kolędy, zachęcał ludzi starszych do częstszej spowiedzi, bo w wypadku śmierci odmówi im pogrzebu na 
cmentarzu z uwagi na to, że nie są już katolikami126. Organy bezpieczeństwa zauważyły też, że kapłan ma 

                                                                 
117 Ibidem, Informacja z 2 IX 1958 r. dotycząca działalności kleru w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, s. 224. 
118  19 sierpnia 1961 roku wprowadzono zarządzenie w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych.  
119 AIPN, sygn. 01283/638, Charakterystyka ks. Jerzego Drozdowskiego z dnia 9 X 1962 r., s. 176. 
120 Ibidem, Charakterystyka ks. Stanisława Dulczewskiego z dnia 6 X 1962 r., s. 178. 
121  Ibidem, Charakterystyka ks. Antoniego Puchalskiego z dnia 8 X 1962 r., s. 567.  
122 APW, EM, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 24, Ocena pracy ideowo-wychowawczej ostrołęckiej organizacji partyjnej w świetle uchwał 

XIII Plenum KC PZPR, s. 205. 
123  Ibidem. W późniejszym czasie kapłan został ukarany grzywną w wysokości 1000 zł. za zorganizowanie nielegalnej wycieczki            

z młodzieżą szkolną.- AIPN, sygn. 01283/638, Zestawienie faktów i przejawów wrogiej działalności dokonywanej przez osoby 
duchowne kościoła rzymsko-katolickiego na terenie diecezji łomżyńskiej w okresie lat 1945-1963, s. 26. 

124  APW, EM, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 24, Ocena pracy ideowo-wychowawczej ostrołęckiej organizacji partyjnej w świetle uchwał 
XIII Plenum KC PZPR, s. 204. 

125  Ibidem, OP, UW w Ostrołęce,  sygn. 1978, Notatka w sprawie organizacji punktów katechetycznych na terenie powiatu Ostrołęka 
[Stan na dzień 8 III 1962 r.], s. 48. 

126 AIPN, sygn. 01283/638, Charakterystyka ks. Antoniego Lutostańskiego z dnia 7 X 1962 r., s. 394. 
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dobry kontakt z młodzieżą i potrafi uaktywnić ministrantów127. Natomiast ks. Dulczewski z Goworowa                 
(w czasie niedzielnej mszy) „upominał wiernych, żeby nie ważyli się odstępować od wiary, strasząc ich 
piekłem”128. Kapłan był pod specjalnym nadzorem bezpieki, ponieważ bez pozwolenia zainstalował 
urządzenie nagłośniające na zewnątrz kościoła, za co zresztą został kilkakrotnie ukarany grzywną129. Na 
domiar złego- donosiły służby bezpieczeństwa- „utrzymuje kontakty korespondencyjne z osobami 
przebywającymi w USA, do których zwraca się listownie z prośbą o pomoc materialną, rzekomo na cel 
kościoła”130. Niepokoiły też funkcjonariuszy kontakty księdza, które utrzymywał głównie „z byłymi 
członkami rekrutującymi się z przedwojennego Stronnictwa Narodowego”131. Jednak dla władz ważniejsze 
wydawało się to, że duchowny namawiał parafian do wystąpienia z partii132. Irytacja komunistów była tym 
większa, iż opisana sytuacja nie należała do wyjątków, a księża ze swej strony apelowali do parafian                   
o wierność poglądom chrześcijańskim, z którymi ideologia marksistowska była sprzeczna.  

Widocznym przejawem nowej ofensywy antyreligijnej i kolejnym sygnałem odejścia od 
„października 1956 roku” było też ograniczenie skali budownictwa kościelnego. Na próżno zatem 
mieszkańcy Chrostowa zabiegali, aby pozostawić wybudowaną wcześniej kapliczkę, ponieważ władze 
nakazały ją natychmiast rozebrać133. Podobnie było w Suchcicach. Tutaj od 1954 roku istniała nielegalna 
kaplica, która w 1963 roku została powiększona, ponieważ mieszkańcy dobudowali bez zezwolenia „okazałą 
część budynku o rozmiarach 5x4,5 m z grubych desek i pokryli go dachówką”134. Także i w tym przypadku 
lokalne władze nakazały rozebrać dobudowaną część a następnie całość opieczętowały135. Z odmową władz 
spotkali się też parafianie Przytuł, którzy próbowali z kolei ogrodzić kaplicę136. We własnym zakresie 
postawili słupki i zgromadzili potrzebny materiał budowlany- wapno i cement. Niestety władze wstrzymały 
prace i skierowały sprawę do prokuratury137.  

Jednak największy kryzys w stale pogarszających się stosunkach z państwem nastąpił z chwilą 
wydania przez Episkopat  (pod koniec 1965 roku) „Orędzia biskupów polskich do biskupów 
niemieckich”138. Wspomniany dokument miał nie tylko głębokie znaczenie religijne, lecz także w jakimś 
sensie polityczne. Z jednej strony wpisywał się w rocznicę Milenium chrztu Polski, z drugiej poruszał 
problem złożonych – nie tylko przecież politycznych – relacji pomiędzy PRL a RFN. Wypowiedzi 
duchownych powiatu ostrołęckiego na temat orędzia były bardzo zróżnicowane. Zdecydowana większość 
kapłanów dystansowała się od tej sprawy, jak ks. Kazimierz Urban z Pisk, który zaznaczył, że „orędzie jego 
nie interesuje, dla niego sprawy te są obojętne”139.Wśród duchowieństwa nie zabrakło też głosów 
krytycznych. Ks. Skłodowski, lojalnie ustosunkowany do PRL-u, skrytykował autorów orędzia, 
stwierdzając, że niektóre sformułowania są niesłuszne, a wręcz oburzające140. Kilka lat później za 

                                                                 
127  Ibidem. 
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s. 117. Kaplica mieściła się w mieszkaniu prywatnym, który oddała na potrzeby kultu religijnego mieszkanka Suchcic. Przez długi 
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135  Opieczętowanie kaplicy nastąpiło w kwietnia 1965 roku.  
136  Do tej pory odbywały się w kaplicy nabożeństwa. Mieszkańcy okolicznych wiosek wnioskowali też, by w Przytułach utworzyć 

samodzielną parafię, a zgromadzony materiał przeznaczyć na budowę plebanii.   
137 APW, OP, UW w Ostrołęce,  sygn. 2002, Notatka dotycząca kaplicy w Przytułach, pow. Ostrołęka z dnia 23 VI 1965 r., s. 123. 
138  AAN, Urząd do Spraw Wyznań (dalej: UdSW), sygn. 125/36, Wypowiedzi przedstawicieli Partii i Rządu w sprawach religii               

i kościoła w czasie od IV Zjazdu PZPR (15-20 VI 1964 r.), s. 31; P. Madajczyk, Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów 
polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, Warszawa 1994, s. 179-187. 

139  APW, OP, UW w Ostrołęce, sygn. 1978, Sprawozdanie z wyjazdu do Ostrołęki w dniu 10 III 1965 r., s. 105 
140  Ibidem. 
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prorządową postawę, angażowanie się w kampaniach wyborczych do sejmu i rad narodowych zostanie 
odznaczony złotym Krzyżem Zasługi141. Niewątpliwie sprawa orędzia podzieliła też opinię publiczną. Wielu 
katolików nie rozumiało, dlaczego biskupi prezentują „antypolskie stanowisko”, jak powszechnie określano 
je w prasie. Wrażliwość społeczeństwa na stosunki polsko-niemieckie była bardzo duża, a głosy krytyczne 
piętnujące Episkopat nie trafiały w próżnię. Władze partyjno-państwowe, które odczytały orędzie wyłącznie 
w wygodnych dla siebie kategoriach politycznych, przystąpiły do wzmożonych akcji antykościelnych, które 
przeciwdziałały zbliżającym się obchodom milenijnym. Przez wiele miesięcy Polska stała się widownią 
rywalizacji o „rząd dusz”. W początkowej fazie władze organizowały imprezy świeckie w tych miastach, 
gdzie odbywały się uroczystości kościelne142. Dla upamiętnienia 1000- lecia państwa polskiego komuniści 
chętnie podejmowali czyny społeczne. Tylko w powiecie ostrołęckim w okresie przedmilenijnym 
wybudowano 208 km dróg, a 121 km wyremontowano, zasadzono 11.200  drzew, wybudowano (przy 
pomocy państwa) szkoły w: Laskowcu, Ołdakach, Dzwonku, Seroczynie i Dąbku. Ponadto wybudowano 
remizy strażackie w miejscowościach: Borawe, Laski, Żochy oraz zbiorniki wodne we wsiach: Laski, 
Jarnuty, Żochy, Suchcice, Brzeźno Wieś, Choromany, Brzeźno Kolonia, Strzałki, Brzeźno Rososz, Rzekuń. 
Postawiono również (przy pomocy dotacji państwowych) Domy Kultury w Susku Nowym i Czerwinie143.     
W okresie obchodów jubileuszu państwa polskiego w powiecie ostrołęckim zebrano w gotówce na 
Społeczny Fundusz Budowy Szkół kwotę 12.833.000 złotych, z czego wybudowano cztery szkoły                   
w: Kadzidle, Gocłach, Wojciechowicach i Ostrołęce-Stacji144. 

Obchody milenijne Kościoła poprzedziła peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej, która odbywała się pod czujnym okiem funkcjonariuszy reżimu komunistycznego, i którzy 
podejmowali szereg działań zmierzających do zakłócenia tych uroczystości i maksymalnego ograniczenia 
liczy uczestników. Do powiatu ostrołęckiego wizerunek Matki Boskiej przybył ze wsi Jelonki, skąd 
przewieziono go 16 maja do Czerwina. Następnego dnia cudowny obraz zagościł w Piskach, by 19 maja 
dotrzeć do Kleczkowa, 20 maja odwiedzić Troszyn i 21 maja Rzekuń145. Udział wiernych w nabożeństwach 
z udziałem kopii obrazu był imponujący. Wszędzie księża dołożyli starań, by właściwie przygotować 
parafian na te odwiedziny. Mimo przeciwdziałania ze strony władz obchody milenijne, w tym wędrówka 
obrazu, rozbudziły świadomość religijną i narodową Polaków. 
 

Zmiana polityki w stosunku do Kościoła w latach 70-tych i 80-tych 
Przegrana władz komunistycznych, w rywalizacji z Kościołem podczas obchodów milenijnych, skłoniła 
nowe kierownictwo partii do zmiany antykościelnej polityki. Stosowanie bowiem otwartej wojny                   
z kapłanami paradoksalnie prowadziło do umacniania ich popularności w narodzie, który w przeważającej 
mierze był niechętny komunizmowi. Zarówno za rządów Edwarda Gierka czy Wojciecha Jaruzelskiego 
bardziej maskowano antykościelne działania aparatu bezpieczeństwa. W dalszym ciągu prowadzono akcję 
ateizacji młodzieży. W rzekuńskiej szkole, którą stawiano w owym czasie za wzór, główną uwagę 
skoncentrowano na kółkach zainteresowań oraz organizacjach szkolnych. Podkreślono wówczas, że 
doskonale działa szkolne koło ZHP, które „pożytecznie i przyjemnie pozwala spędzać czas”146. Problem 
„właściwego wychowania” młodzieży był w porządku obrad wielu sesji rady gminy w Rzekuniu. Na jednej    

                                                                 
141  Ibidem, sygn. 2002, Charakterystyka proponowanego do odznaczenia ks. Skłodowskiego Mariana z listopada 1973 r., s. 197. 
142 Dodać należy, że państwo nie mając zbyt wielu rocznic godnych upamiętnienia, chętnie obchodziło rocznice nietypowe. 
143  APW, OP, PPRN w Ostrołęce, sygn. 29, Meldunek o podjętych i wykonanych czynach dla uczczenia obchodów tysiąclecia państwa 

polskiego w powiecie ostrołęckim [Stan na dzień 16 VII 1966 r.], s. 50. 
144  Ibidem, s. 51. 
145  AIPN, sygn. 01283/638, Sprawozdanie z nawiedzenia parafii diecezji łomżyńskiej przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej [1959 

r.], s 565. 
146  APW, OP, Urząd Gminy w Rzekuniu (dalej: UG w Rzekuniu), sygn. 2, Informacja o realizacji Uchwały GRN  

w XI/43/76 r. w Rzekuniu w sprawie zabezpieczenia ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz zabezpieczenia przeciw 
pożarowego gminy, s. 288. 
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z nich zwrócono uwagę, że młodzież w przyszłości będzie „współtwórcą budowy >>drugiej Polski<<”147.  
Przymusowa ateizacja młodzieży była częścią długofalowego planu zobojętnienia religijnego  
i niestety przynosiła wymierne efekty. Jednak należy podkreślić, że na terenie będącym przedmiotem moich 
rozważań, nie była szczególnie uciążliwa. Podobnie jak w przypadku udzielania pozwoleń na budowę 
nowych kościołów. Pomimo iż generalnie ograniczano budownictwo sakralne, to na terenie południowych 
ziem powiatu ostrołęckiego duchowni raczej nie napotykali na większe trudności. Ich pozytywne 
nastawienie, często lojalny stosunek do rządu, wpływał na wyrozumiałość władz w wielu kwestiach, także 
budowlanych. To z uwagi na prorządową postawę i dobre relacje z miejscowymi urzędnikami udało się 
uzyskać ks. Skłodowskiemu zgodę na rozszerzenie cmentarza grzebalnego, pomimo zastrzeżeń sanepidu148.  
W późniejszym czasie kolejny proboszcz parafii w Rzekuniu, ks. Piotr Łada, także cieszył się przychylnością 
urzędników. Co prawda, w ocenie tych ostatnich „inspirował wiernych do działalności zmierzającej do 
nielegalnego budownictwa sakralnego”149, ale z uwagi na ogólną postawę i ugodowy charakter otrzymał 
zgody na wybudowanie: domu parafialnego w Rzekuniu (w którym mieściła się też salka katechetyczna), 
plebanii i dwóch kościołów (w Borawem i Przytułach Starych), które w późniejszym czasie otrzymały 
własną podmiotowość prawną150. Także w Czerwinie, ks. Jan Kowalczyk w 1970 roku otrzymał pozwolenia 
na wybudowanie nowej plebanii151. Materiały na budowę pozyskał z rozbiórki starej, którą pierwotnie 
planowano wyremontować152. Rok później, bez większych problemów, uzyskał też zgodę na remont dachu 
kościoła w Czerwinie153. Co ciekawe, przez wiele lat władze oceniały ks. Kowalczyka negatywnie.                   
W konsekwencji Wydział do Spraw Wyznań wyraził zastrzeżenia do nominacji duchownego na stanowisko 
proboszcza w Czerwinie. Zresztą wcześniej kapłan otwarcie zaprotestował przeciwko prowadzeniu księgi 
inwentarzowej, której po objęciu probostwa także nie zamierzał zakładać154. Zmiana nastawienia 
duchownego do obowiązujących przepisów prawa nastąpiła, zdaniem władz, z chwilą starania się o zgodę na 
budowę wspomnianej plebanii. Potwierdzała to jakoby wypowiedź kapłana w czasie oficjalnego spotkania               
z władzami: „najwyższy czas, byśmy widzieli sprawy wspólne a nie wyszukiwali różnic. W Polsce jest wiele 
pracy, którą trzeba wykonać dla dobra wszystkich”155. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ta przemiana była 
faktycznie wynikiem jego starań o wybudowanie potrzebnej dla parafii plebanii, a wcześniej ubieganiem się 
o stanowisko proboszcza w Czerwinie. Nie dziwi z kolei przychylny stosunek władz wobec potrzeby 
wybudowania w pobliskim Troszynie nowej, murowanej plebanii, a wcześniej kościoła, o co zabiegał lojalny 
od lat ks. Murawski156.  Jego następca, ks. Zdzisław Mikołajczyk, już nie był tak spolegliwy. Jego stosunki              
z władzami były raczej chłodne. Został nawet ukarany grzywną za zorganizowanie nielegalnego 
zgromadzenia w Jarnutach157. Natomiast za krytykowanie „postępowego ruchu księży „Caritas” nie otrzymał 
zgody na wyjazd do USA, aby zbierać fundusze na roboty budowlane prowadzone wokół kościoła                   

                                                                 
147  Ibidem, sygn. 1, Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym posterunkowi MO w Rzekuniu                

w roku 1975 w porównaniu do roku 1974, s. 123. 
148  Ibidem, UW w Ostrołęce, sygn. 1977, Notatka służbowa z wyjazdu do Ostrołęki w dniu 6 VIII 1971 r., s. 83-84. 
149  Ibidem, sygn. 2002, Charakterystyka ks. Piotra Łady w dniu 23 I 1971 r., s. 48. 
150  Nasze wczoraj i dziś. 600 lat parafii Rzekuń, pod red. M. Lubeckiej i M. Roszkowskiego, Rzekuń 2013, s. 60. 
151  APW, OP, UW w Ostrołęce, sygn. 1977, Notatka służbowa z posiedzenia Zespołu Powiatowego w Ostrołęce  

w dniu 18 IX 1970 r., s. 19. 
152  Ibidem, sygn. 1940, List proboszcza Czerwina ks. Kowalczyka do Kurii Diecezjalnej w Łomży z dnia 2.IX 1970 r., s. 77; Ibidem, 

Notatka służbowa z rozmowy przeprowadzonej w dniu 18 listopada 1970 r. z ks. Kowalczykiem, wikariuszem zarządcą parafii 
Czerwin, pow. Ostrołęka z dnia 19 XI 1970 r., s. 173. 

153  Ibidem, List Wydziału do Spraw Wyznań do Kurii Diecezjalnej w Łomży z 19 XI 1971 r., s. 89.  
154  Ibidem, Decyzja Wydziału do Spraw Wyznań z dnia 10 V 1967 r., s. 161. Warto zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia księgi 

inwentarzowej, zawierającej spis składników majątkowych, nie dotyczył żadnego innego podatnika w Polsce, zatem konieczność 
prowadzenia ksiąg przez Kościół było przejawem prześladowania hierarchii kościelnej.  

155  Ibidem, sygn. 1977, Notatka służbowa z wyjazdu do Ostrołęki w dniu 6 listopada 1970 r., s. 25.  
156  Ibidem, sygn. 2013, List Kurii Diecezjalnej w Łomży do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 25 VI 1968 

r., s. 87.  
157  Ibidem, Decyzja Wydziału do Spraw Wyznań w Warszawie z dnia 15 VIII 1966 r., s. 82. 
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w Troszynie158. Aparat bezpieczeństwa bardzo uważnie śledził jego działalność duszpasterską, którą na ogół 
oceniano krytycznie. W okresie milenijnym bowiem z jego inspiracji wzniesiono nielegalnie w kilku 
miejscowościach parafii pięć przydrożnych, drewnianych krzyży159, które władza potraktowała jako 
samowolę budowlaną. Nie uszło uwadze bezpieki i to, że w czasie pogrzebu członka partii wygłosił 
antyrządowe kazanie160. Wypowiedzi krytyczne pod adresem urzędników państwa, nawet jeśli w pełni 
uzasadnione, nie pomagały kapłanowi w codziennym administrowaniu  parafią, bowiem przychylność władz 
była uwarunkowana postawą samego proboszcza. Na zrozumienie lokalnych urzędników (w tym czasie) nie 
narzekał proboszcz parafii Piski, ks. Kazimierz Urban161. Kiedy w kwietniu 1971 roku mieszkańcy postawili 
w miejscu istniejącego krzyża figurkę Matki Boskiej, urzędnicy postanowili ją zalegalizować, decyzję 
jednak uzależniając od przebiegu rozmowy z proboszczem162. Spotkanie z ks. Urbanem przyniosło 
pozytywny efekt, podobnie jak kolejne rozmowy duchownego w sprawie, budowy plebanii, remontu 
kościoła i dzwonnicy163. Dobre stosunki z urzędnikami łączyły też ks. Mariana Jaroszka z parafii 
Goworowo, któremu umorzono zaległości podatkowe, powstałe w okresie administrowania parafią przez             
ks. Dulczewskiego164. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że z chwilą objęcia probostwa w Goworowie przez 
ks. Jaroszka, nastąpiła tym samym zmiana 
 w podejściu do władz na szczeblu rządcy parafii. Stosunki bowiem, jakie łączyły poprzedniego duszpasterza 
z miejscową władzą, nie były najlepsze. Jeszcze na krótko przed odejściem na emeryturę został ukarany 
grzywną w kwocie 500 zł. za przeprowadzenie nielegalnej zbiórki165. Należy też dodać, że parafia 
Goworowo nie należała do jedynych, na których ciążył obowiązek spłaty zaległości podatkowych.                   
Z problemami finansowymi borykało się wielu duchownych. Na terenie całej Polski wielu księży nie było                   
w stanie wypełniać należycie swoich zobowiązań finansowych wobec państwa. Często ich dochody nie 
pozwalały na płynne wywiązywanie się z tych świadczeń. Niestety nowe kierownictwo partyjne, wbrew 
oczekiwaniom społecznym, nie zmieniło znacząco podejścia do tych kwestii, choć faktycznie zniosło 
obowiązek prowadzenia ksiąg inwentarzowych przez parafię. Dalej także duchowieństwo poddano 
szczególnemu nadzorowi bezpieki, a nawet więcej-nasilono wówczas inwigilację księży i werbowanie ich 
dawnymi metodami na tajnych współpracowników. W południowej części powiatu ostrołęckiego jeszcze  
w marcu 1968 roku udało się władzom nakłonić do współpracy ks. Skłodowskiego, nadając mu pseudonim 
„Aleks”166. Stosując zapewne szantaż, wykorzystano doniesienia o jego słabym charakterze, świeckim trybie 
życia, jak również lojalnym stosunku do państwa. W raporcie dotyczącym duchownego napisano: 
„Wymieniony, będąc proboszczem parafii Rzekuń, był księdzem lojalnie ustosunkowanym do PRL-u, 
przekazującym interesujące operacyjnie informacje, dotyczące zagadnień związanych z działalnością 
kleru”167. W czasie współpracy z organami bezpieczeństwa uważano go za „dobre źródło informacji”. Jak 
zapisano w charakterystyce kapłana „z chęcią udziela on ustnie interesujących informacji, umożliwia 
zapoznanie się z dokumentami nadesłanymi z kurii i wypożycza je (…) Podczas kontaktowania się z K.O. 
„Aleks” stwierdzono, że przekazywane przez niego informacje naszej służbie są obiektywne i polegają na 

                                                                 
158  Ibidem, List Wydziału do Spraw Wyznań z 30 IX 1967 r., s. 84. 
159  Ibidem, Notatka dotycząca aktualnej postawy ks. Zdzisława Mikołajczyka [Stan na dzień 28 IV 1968 r.], s. 86. 
160  Ibidem. 
161  Proboszcza parafii Czerwin władze oceniały jako lojalnego kapłana, który w homiliach nie porusza spraw politycznych i biernie 

wykonuje obowiązki duszpasterskie. W sprawozdaniach partyjnych często określany jako „ksiądz rolnik”, który listy i komunikaty 
czyta bez zbędnych komentarzy, niejednokrotnie skracając ich  treść.- Ibidem, sygn.  1966, List Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Wydziału do Spraw Wyznań do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału do Spraw Wyznań w Białymstoku z dnia 8 I 1974 r., s. 54. 

162  Ibidem, sygn. 1977, Notatka służbowa z wyjazdu do Ostrołęki w dniu 18 czerwca 1971 roku, s. 78.  
163  Ibidem, Notatka służbowa z wyjazdu do Ostrołęki w dniu 5 marca 1971 roku, s. 71. 
164  Ibidem, sygn. 1977, Notatka służbowa z wyjazdu do Ostrołęki w dniu 6 listopada 1970 r., s. 25 s. 26. 
165  Ibidem, sygn. 1978, Notatka służbowa z wyjazdu w dniu 28 lutego 1970 roku do Ostrołęki, s. 277.  
166  Do ewidencji ks. Skłodowski został wpisany jako kontakt operacyjny o nr rej. 3873. –AIPN, sygn. 001160/628, Raport z dnia                   

17 X 1989 r., s. 224. 
167  Ibidem. 
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prawdzie ”168. Wszystkie spotkania z urzędnikami służb bezpieczeństwa odbywały się w Rzekuniu. Co 
ważne- duchowny dołożył starań, by nikt z wiernych i duchowieństwa nie dowiedział się o tej współpracy169. 
Częstotliwość spotkań była uzależniona od bieżących potrzeb operacyjnych, najczęściej co 2-3 miesiące. Za 
współpracę nie pobierał żadnego wynagrodzenia, a jedynie drobne upominki, bowiem funkcjonariusze 
bezpieki pamiętali o jego imieninach i urodzinach170. Z czasem ta współpraca się na tyle zacieśniła, że 
myślano nawet, by zmienić kwalifikacje kontaktu i zarejestrować go w sieci tajnych współpracowników. 
Jednak słaby stan zdrowia, częste wizyty w szpitalach uniemożliwiły ostatecznie realizację tych zamierzeń, 
zresztą w 1980 roku decyzją ordynariusza łomżyńskiego, został przeniesiony na emeryturę i wówczas jako 
emeryt i pacjent szpitala nie utrzymywał kontaktów z szerokim kręgiem duchowieństwa. Wówczas też 
zdecydowano, aby przerwać tę współpracę, bo „zatracił możliwość uzyskiwania informacji interesujących 
Służbę Bezpieczeństwa”171. Trzeba jednak dodać, że z uwagi na dobrą współpracę z organami 
bezpieczeństwa i lojalną postawę ks. Skłodowski mógł liczyć na pomoc ze strony urzędników, kiedy miał 
problemy zdrowotne. To za pośrednictwem władz umieszczono go w warszawskim szpitalu, w którym mógł 
przejść potrzebną kurację172. Generalnie rzecz ujmując księża, współpracujący z bezpieką, mogli korzystać     
z różnorakiej pomocy. Pomimo to znikoma część kapłanów w Polsce zdecydowała się na taką współpracę. 
Świadczy o tym chociażby fakt, żez terenu powiatu ostrołęckiego zarejestrowano w sieci agenturalnej 
jedynie ks. Skłodowskiego. Zatem wszechstronna inwigilacja, jakiej poddawano tutejsze duchowieństwo, nie 
przyniosła zamierzonych efektów. Okazała się niewystarczająca, aby doprowadzić do neutralizacji 
politycznej hierarchii kościelnej i osłabienia jej wpływu na społeczeństwo. W późniejszych latach księża 
wielokrotnie stawali w obronie strajkujących i prześladowanych robotników. 

Trudna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin i podwyżki cen żywności spowodowały strajki                   
i protesty społeczne. Mieszkańcy gminy Rzekuń otwarcie krytykowali rząd za politykę gospodarczą                   
i solidaryzowali się ze strajkującymi. Dla nich podwyżki cen żywności były dużym błędem173.                   
Ks. Skłodowski określił tę sytuację dosadniej, mówiąc, że celem podwyżek jest doprowadzenie do sytuacji, 
w której półki sklepowe zostaną zapełnione, a ludzi i tak nie będzie stać, aby ten towar wykupić174. 
Natomiast rolnicy z Rzekunia uważali, że „za władzy tow. Gierka będzie im się gorzej wiodło, ponieważ 
wierzy on tylko w robotników i o nich przede wszystkim będzie się troszczył”175. Zresztą mieszkańców 
denerwowały przede wszystkim obowiązkowe dostawy płodów rolnych na rzecz państwa176. Natomiast 
wikariusze rzekuńscy, z chwilą objęcia władzy przez Gierka, oczekiwali normalizacji stosunków                   
z Kościołem i zachęcali wiernych do zachowania rozwagi i spokoju177. Kolejne lata nie przyniosły jednak 
spodziewanego ocieplenia we wzajemnych relacjach. Także wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża nie 
zakończył agresywnej polityki władz. Stał się natomiast symbolem odrodzenia religijnego. We wzmocnieniu 
roli Kościoła w Polsce, jako jedynego i prawdziwego autorytetu, słusznie widziano wielkie zagrożenie dla 
komunizmu i władzy partii. Potwierdzeniem tych obaw było powstanie „Solidarności” w sierpniu 1980 roku, 
wkrótce po I pielgrzymce papieża do Polski. Decyzją brzemienną w fatalne skutki dla kraju, a mającą 
obronić władzę komunistów, było ogłoszenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego i rozwiązanie NSZZ 
„Solidarność”. Kościół znowu stanął po stronie prześladowanych. W Rzekuniu, podobnie jak w wielu 

                                                                 
168  Ibidem, Charakterystyka K.O. ps. „Aleks”. Nr rejestr. 3873, s. 6. 
169  Ibidem.  
170  Ibidem, Notatka służbowa dot. K.O. „Aleks” nr rejestr. 3873 pozostającego na kontakcie St. Insp. Oper. RSB Ostrołęka por. 

Stanisława Witczaka z 2 V 1972  r., s. 5. 
171  Ibidem, Raport z dnia 17 X 1989 r., s. 224. 
172  APW, OP, UW w Ostrołęce, sygn. 2002, Podanie Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Wydziału do Spraw Wyznań do tow. Tadeusza 

Dusika w-ce dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań  z dnia 27 V 1977 r., s. 202. 
173  AIPN, sygn. 001160/628, Notatka informacyjna spisana ze słów K.O.  ps. „Aleks” ze spotkania odbytego dnia 20 I 1971 r., s. 25. 
174  Ibidem, Notatka służbowa ze spotkania z K.O „Aleks”, s. 200a.  
175  Ibidem,  Notatka informacyjna spisana ze słów K.O. ps. „Aleks” ze spotkania odbytego dnia 20 I 1971 r., s. 25. 
176  Ibidem.  
177  Ibidem, s. 25a. 
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miejscach w Polsce, księża apelowali o rozsadek i rozwiązania pokojowe178. Jak wiemy, niezwykle istotnym 
czynnikiem, który w dużej mierze miał wpływ na rozwój sytuacji w Polsce, był dobiegający z Rzymu głos 
Jana Pawła II, który zwracał się w listach do gen. Jaruzelskiego o powrót do pokojowego dialogu                   
i zaprzestanie rozlewu krwi. Z dzisiejszej perspektywy zasadnym wydaje się twierdzenie, że stan wojenny, 
który miał uratować socjalistyczny ustrój i porządek PRL utrwalany przez kilkadziesiąt powojennych lat,  
w rezultacie przyczynił się do upadku komunizmu. Jednakże zniesienie stanu wojennego nie oznaczało 
zmiany polityki władz wobec opozycji, której częścią był Kościół, a aparat bezpieczeństwa do końca lat 80-
tych prowadził z nim bezwzględną walkę. 
 

Podsumowanie 
Narzucony Polsce system komunistyczny, przyniósł Kościołowi zagrożenie wiary i religii. Na terenie 
będącym przedmiotem moich rozważań nie udało się władzom podporządkować Kościoła i zamknąć 
działalności kapłanów w murach świątyń. Choć różnymi metodami próbowano krępować ich aktywność, 
starali się odważnie wypełniać swoją misję, zachowali autorytet i szacunek wiernych.  
Obszar południowej części powiatu ostrołęckiego to parafie o charakterze wiejskim. Jak na ironię, nie 
stanowiły naturalnego zaplecza społecznego dla komunistów, wręcz przeciwnie- mieszkańcy tych terenów to 
przede wszystkim bohaterowie walki o wolność i swobody religijne. Mocno przywiązani do wiary przodków 
i narodowej tradycji, odważnie stawiali opór reżimowi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
178  Ibidem, Notatka informacyjna sporządzona na podstawie ustnej informacji K.O „Aleks”, s. 184. 



169 
 

Mgr Marta Łępicka 
OTN im. A. Chętnika 

Ochrona przeciwpożarowa terenów nadorzańskich do 1939 roku 

 Opierając się na  założeniu A. Wyrobisza, że przez region historyczny rozumiemy na ogół pewien 
obszar geograficzny o (mniej lub bardziej) wyraźnie oznaczonych granicach, z którym związana jest 
określona działalność człowieka – specyficzna dla tego właśnie obszaru, zarówno w sferze gospodarczej, 
społecznej, kulturowej, a także jakiejkolwiek innej1, pojęcie Mazowsza północno – wschodniego rozumiemy 
jako tereny Puszczy Zielonej i Puszczy Białej2, które rozciągają się na wschód od dolnej Narwi i na północ 
od dolnego Bugu3, co konkretyzują na podstawie badań m.in. O. Kolberg, A. Gieysztor, H. Samsonowicz,                
A. Koseski, M. Pokropek, W. Jemielity oraz J.Gołota, który Mazowsze północno – wschodnie widzi na 
obszarze zamkniętym rzekami: Wkrą, Narwią, Bugiem – byłą granicą między Królestwem a okręgiem 
białostockim, Biebrzą (za Biebrzą pozostawia Tykocin i Rajgród), a na północy jedną z najtrwalszych granic 
między ziemiami Mazowsza, a terenami międzywojennych Prus wschodnich.4 
 W tych też geograficznych granicach mieszczą się współcześnie gminy: Rzekuń, Goworowo, 
Troszyn, Czerwin uznawane jako tereny nadodrzańskie, czyli zaścianek Mazowsza. 
 F. Engels pisał: „Ogień [...] po raz pierwszy dał człowiekowi władzę nad siłą przyrody i tym samym 
ostatecznie go wyodrębnił ze świata zwierzęcego”.5 Niekwestionowaną jest więc rola, jaką odegrał ogień        
w postępie cywilizacyjnym. Stał się bowiem nie tylko podstawowym źródłem wytwarzania energii, 
decydującym czynnikiem w procesach wytwórczych wszelkich dóbr w życiu człowieka. Ogień zainicjował 
przejście z epoki kamienia do epoki brązu i żelaza, co w konsekwencji doprowadziło do początków 
metalurgii i produkcji narządzi, ozdób, broni. W późniejszych wiekach zaś posłużył jako składnik 
produkcyjny pary. Miał też duże znaczenie w rolnictwie, służąc m. in. do wypalania nieużytków, odłogów.6 
Jednakże wśród wielu pozytywnych aspektów znajdziemy  też i negatywne. Ogień bowiem człowiek 
wykorzystał jako broń zarówno w sensie niszczenia mienia przeciwnika, jak i celowych podpaleniach dla 
chęci zemsty, próbie oporu lub umyślnych zabiegów wynikających z chęci zainteresowania własną osobą. 
 W historii opisywanych terenów najliczniejsza grupa obejmuje pożary wzniecone w skutek wojen, 
najazdów i przemarszy wojsk obcych oraz celowych podpaleń w celu osłabieniu przeciwnika. Analizując tę 
grupę pożarów należy mieć świadomość, że wojna w wiekach średnich miała zupełnie inny charakter. Przy 
nieznajomości szeroko rozumianej techniki ogień okazał się najlepszą metodą walki przy najazdach wojsk 
obcych.  

Według badań archeologicznych pierwsze grody obronne w Grodzisku i Świerżach – Chmielewie 
gm. Czerwin uległy spaleniu. „U podnóża wału, od strony wewnętrznej odsłonięto ślady spalonego drewna 
oraz spore ilości polepy. Są to także pozostałości elementów konstrukcyjnych wału, które po pożarze uległy 
zsunięciu się po jego stokach”.7 Biorąc pod uwagę fakt, że pełniły one w głównej mierze fukcję obronną 

                                                                 
1   A. Wyrobisz, Regiony historyczne Polski średniowiecznej i nowożytnej (do końca XVIII wieku)., [w:] Zeszty Naukowe OTN, T.XIV, 

Ostrołęka 2000, str. 10. 
2  J.Kazimierski, Dzieje Północno-wschodniego Mazowsza 1525-1864, [w:] Dzieje ziem województwa ostrołęckiego, Warszawa 1984, 

str. 78.; Puszcza Biała to kompleks lasów rozciągających się w widłach Narwi i Bugu od Pułtuska  przez Różan, Brok, Wyszków aż 
po Ostrów Mazowiecką.  Puszczą Zieloną  zaś, określane są  tereny leśne  położone  w dorzeczu środkowej Narwi; z granicami  
wyznaczonymi przez rzeki: od wschodu Pisę, od południa Narew oraz na zachodzie Orzyc. Północne jej  krańce sięgają dawnej 
granicy Prus Wschodnich czyli powiatu łomżyńskiego, ostrołęckiego i przasnyskiego.   

3   J. Tyszkiewicz, Mazowsze północno-wschodnie we wczesnym średniowieczu, Warszawa 1974, str. 8. 
4  J.Gołota, Próby przezwyciężenia zapóźnień urbanizacyjnych w miastach północno-wschodniego mazowsza w okresie 

międzywojennym, [w:] Zeszyty Naukowe OTN, T. XVII, str. 71. 
5  F. Engels, Anty-Dührig, Warszawa 1956, str. 129  op. cit: S. Kuta, OSP w Polsce Ludowej 1944-1975, Warszawa 1987, str. 6.  
6  E. Walczak, Kompendium historii pożarnictwa i straży pożarnych na ziemiach polskich do 1918 roku, Biblioteka MDP, nr 12, str. 4-5. 
7  Cyt za: I. Górska, L. Padlewska, J. Pyrgała, W. Szymański, Grodziska Mazowsza i Podlasia, Wrocław 1976, s. 57 [w:] J. Boguski, 
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istenieje duże prawdopodobieństwo, że zostały spalone w trakcie starć nękających te tereny na przełomie IX 
i XI wieku Prusów, Jadźwingów oraz Litwinów.8 
 Ziemie te płonęły również w czasach potopu szwedzkiego, m.in. wtedy to spłonął drewniany 
kościół w Troszynie i powstań narodowych. W roku 1807, gdy wycofujące się wojska rosyjskie podpaliły 
zbudowania plebańskie w Czerwinie, wcześniej zużywając mebli kościelnych do palenia ognisk. 9 Duże 
zniszczenia odnotowano po roku 1914. Płonął Troszyn wraz okolicznymi wsiami. Doszczętnie spalone 
zostało Goworowo. Pożar ogarnął całą osadę i dotarł aż do plebanii włącznie.10 Ogromne straty odnotowano 
na terenie parafii troszyńskiej. Obraz zniszczeń, według doniesień do ówczesnej prasy, był porażający.11 
Płonęły wsie gminy Czerwin. 
 6 VIII 1920 płonął Rzekuń, było to w trakcie walk pomiędzy bolszewikami a stacjonującymi  
w Rzekuniu marynarzami. 
 Drugą grupą były pożary wywołane w skutek nieumiejętnego obchodzenia się z ogniem oraz 
wywołane brakiem odpowiedniego zaplecza przeciwpożarowego (sprzętu), nieporządkiem oraz 
powszechnym wykorzystaniem w budownictwie materiałów nieognioodpornych. 
 Gęsta zabudowa, z bardzo małymi odstępami między budowlami, ponadto do jednego domu 
należało jeszcze kilka budynków gospodarczych lub zakładów pracy razem połączonych lub w bliskiej 
odległości, zła sytuacja w budownictwie odbijały się na stanie sanitarnym. Gdy dodajmy brak oświetlenia 
ulicznego, brak kanalizacji, złe stany nawierzchni okaże się, że wybuch groźnego pożaru bywałą kwestią 
czasu. Nieumiejętnie zachowywano się z ogniem wewnątrz zabudowań gospodarskich. Powszechnym było 
stawianie palenisk otwartych, bezpośrednie oświetlanie domów ogniem, łuczywami, głowniami, świecami. 
Jeszcze w XVIII wieku nie znano kominów, a dym z paleniska wewnątrz izby rozchodził się po całej chacie, 
znajdując ujście jedynie drewnianym dachem. Zabudowania wiejskie składały się, oprócz domu 
mieszkalnego,  z wielu dobudówek w postaci chlewów, szop i obór pokrytych wspólnym dachem. Jeszcze             
w 1832 roku w guberniach płockiej i augustowskiej spotkać można było domy, w których nie było ani pieca, 
ani komina, a dym rozchodził się po izbie. Okna w izbach były bardzo małe. W tej sprawie niejednokrotnie 
interweniowano w guberni. W początkach XIX wieku na budowę domu drewnianego należało mieć 
pozwolenie. Warunki fizjogeograficzne sprzyjały wykorzystaniu drewna jako głównego budulca 
w zakładaniu nowych osad i rozbudowie istniejących. Budownictwo drewniane,  pomimo tego że,  jak 
twierdzi M. Prokopem, „przez  wiele stuleci wiązało się nierozerwalnie z krajobrazem nie tylko wsi polskiej 
ale także miasteczek, zaścianków i dworów szlacheckich […],”12stanowiło poważne zagrożenie pożarowe 
dla mieszkańców. Zagroda chłopska w końcu XIX wieku w omawianej części Mazowsza stanowiła teren 
zamknięty ścianami budynków i płotem13. Stawiano je z bali drewnianych, kryto najczęściej słomą. Jeszcze 
w XVIII w. nie znano kominów,  a dym, rozchodzący się po całej chacie, znajdował  ujście w nieszczelnych 
dachach. Na wsiach kominy zaczęły się pojawiać dopiero na początku XX wieku. Początkowo budowano je 
z brył rudy żelaznej, która występowała na tych terenach płytko pod powierzchnią ziemi, a zlepiano je gliną. 
Z takiej to przyczyny w 1859 roku spłonęło Goworowo w związku z faktem, że Goworowo było wsią 
o zabudowie drewnianej, krytej słomą. Pożar spowodował duże straty. 14 Z powodu nieostrożności 17 VI 
1880 roku również w Goworowie wybuchł pożar drewnianego kościoła (pozostawiona  
w kościele świeca). Spaliło się wszystko, nie tylko kościół, ale i jego, i kaplicy murowanej                   

                                                                                                                                                                              
Troszyn i okolice, Ostrołęka, 2005, s. 25. 

8  J. Boguski, Czerwin i okolice, Ostrołęka 2001, s. 17-19. 
9  M. Przytocka, S. Mojzych, Czerwin – kościół parafialny p.w. Św. Trójcy, s. 13-31. [w:] j.Boguski, Czerwin, op.cit., s. 62, 
10  J. Dziewirski, Goworowo i okolice, Ostrołęka 2006, s. 97. 
11  J. Boguski, Troszyn..., s. 101. 
12  M. Pokropek, Budownictwo ludowe w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976, str. 47. 
13      Z Kroniki Szkoły Podstawowej w Wachu (obecnie Zespół Szkół w Wachu). Księga IV str. 12 – 44. 
14  Z tego pożaru był i pozytywny aspekt, ponieważ przed pożarem Goworowo było ulicówką, czyli zabudowania rozmieszczano wzdłuż 

drogi; po pożarze zaś, powstała nowa struktura urbanistyczna , stąd m.in. rynek cyt za: J. Dziewirski, Goworowo... ,op. cit., str. 133. 
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p.w św. Franciszka wyposażenie.  Proboszcz A. Grodzki wybudował nową, już murowaną. Warto odnotować 
również pożar w 1937 roku w Szczawinie, gdzie od uderzenia pioruna zapaliła się obora należąca do 
Stanisława Glinki – dziedzica majątku, a od niej cała wieś. Drewniane zabudowania szybko zapalały się 
jedne od drugich. Faktem jest, że w Szczawinie od 1937 roku funkcjonowała straż ogniowa, ale jej jeszcze 
słabe wyposażenie i brak doświadczenia w tak dużych akcjach spowodowały, że musiano do pomocy 
wzywać strażaków z pobliskiego Goworowa, którymi dowodził Henryk Kordasz. W jego relacji czytamy: „ 
[...] gdy niebo stanęło w płomieniach wszyscy poczuliśmy się mali i bezradni [...] brak wody                   
i odpowiedniego sprzętuskomplikowało gaszenie pożaru w tym stopniu, że zaledwie 1/3 tej ok. 50 –
ciobudynkowej wsi udało się uratować, no i oczywiście wyłącznie dzięki tej akcji nie spłonął majątek ziemski 
w Szczawinie”. Z dymem poszło 20 domów, 20 stodół, 30 budynków hodowlanych.15 
 Gminy i wsie miały obowiązek posiadania szop ogniowych oraz sprzętu, który byłby 
wykorzystywany w przypadku pożaru oraz wpłacania składki ogniowej (aneks nr 1) W sprawozdaniach                   
z 1907 roku Goworowo wykazało następujący sprzęt pożarniczy: 1 sikawka ręczna, 1 wąż do sikawki.16 

 
Ochrona Lasów 
 Dzięki Puszczom Białej i Zielonej, oraz połaciom lasów pokrywających opisywane tereny, las stał 
się nie tylko podstawowym i dostępnym źródłem budulca, ale również dawał schronienie, szczególnie                   
w czasie powstań (mam tu na myśli głównie powstanie listopadowe i walki w owych Puszczach) oraz 
pożywienie. Dlatego też zważywszy (w szczególności na wsiach) na  bliskie sąsiedztwo zabudowań 
mieszkalnych z obszarami zielonymi oraz pożyteczną rolę lasów, zadbano również o jak najlepsze 
zabezpieczenie ich przed niszczycielską siłą pożarów. Już  24 V 1808 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Księstwa Warszawskiego wydało rozporządzenie o zachowaniu ostrożności w lasach. Owo rozporządzenie 
składało się z dziewięciu punktów, w których wprowadzano między innymi: zakaz przebywania w lesie                 
w czasie posuchy, a z materiałem łatwopalnym na 100 kroków – karą za to przewinienie było 200 złp lub                   
4 tygodnie więzienia. Jeśli w wypadku nieostrożności las zapali się i straty wyniosą 600 złp więzienie będzie 
trwało – 3 miesiące, 1200 złp – 6 miesięcy, a powyżej groził rok więzienia. Ponadto od Wielkiej Nocy aż do 
św. Michała (29 IX) zabrania się mieć narzędzia do wzniecania ognia. Po rozpalaniu ogniska w lesie można 
było się od niego oddalić na odległość do 100 kroków. W rozporządzeniu uwzględniono również wypalanie           
i karczowanie traw. Czynności te można było wykonywać tylko w obecności urzędników oraz po 
dopełnieniu odpowiednich warunków: okopanie rowkiem wypalanych części, wzniecenie ognia tylko  przy 
wietrze od lasu, nie zostawienie tlącego się ogniska.  Za umyślne podpalenie groziła kara od 10 lat do kary 
śmierci. Ponadto w rozporządzeniu tym  mowa była o spieszeniu do pożaru wszelkiej ludności wraz 
z narzędziami własnymi, tj: motyką, szpadlami, siekierami. Za nieprzybycie bez podania przyczyny groziło 
3 dni aresztu lub 18 złp. Natomiast za wykrycie podpalacza przyznawano nagrodę w wysokości 300 złp17.  
Również komisja województwa płockiego w 1819 roku wydała stosowne rozporządzenie, które również 
miało być wyczytane z ambon tyczyło: 
- zakazu palenia tytoniu i pozostawienia niedogaszonych ognisk w miesiącach letnich pod groźbą kary                   
30 zł , ośmiu dni aresztu lub kary cielesnej, 
- zakazu wypasu bydła w miejscach, gdzie drzewa są bardzo wysokie, a ich czubki „stykają się” pod karą             
30 zł, 
- ponadto uwzględniła karę dla tego, kto nie stawi się do pożaru w wysokości 40 zł, a dla podpalaczy 
przewidziano więzienie od 10 – 20 lat, 
- jeżeli zaś ogień wskutek nieostrożności powstanie, wtedy kara pieniężna wynosi od 100 – 500 zł lub 

                                                                 
15  Relacja H. Kordasza oraz A. Platy [w:] J. Dziewirski, Goworowo..., s. 213. 
16  Obzor łomźynskoj gubernii za 1907 god. 
17  I. M. Prokopp, op. cit., str. 10-11. 
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miesiąc aresztu18.  
 Niedługo po wydaniu tych rozporządzeń, 31 X 1820 r. do księdza dekanatu ostrołęckiego wpłynęło 
rozporządzenie Komisji Rządowej Dochodów i Skarbu o zachowaniu ostrożności w lasach. Należało je 
odczytać wiernym na ambonie na trzy ostatnie niedziele przed Wielkanocą. Podobnie zarządzono                   
z przepisami z roku 1854. 19 

 
Rola Kościoła 
 Kluczową rolę w walce o poprawę bezpieczeństwa publicznego odegrał kościół. Duże zasługi ma 
również w walce z podpaleniami, które stanowią trzecią grupę pożarów występujących na opisywanych 
terenach.  
 Pożary wywołane podpaleniem były na tyle poważnym problemem, iż do walki z tym 
przestępstwem włączył się kościół katolicki. Ambona była miejscem, z którego najłatwiej można było 
dotrzeć do dużej liczby osób, a i autorytet księdza miał duże znaczenie. Na ręce proboszczów 
poszczególnych parafii trafiały listy biskupów oraz władz gubernialnych i wojewódzkich w sprawie 
zwracania uwagi na ochronę przeciwpożarową i konsekwencje grożące za jej nieprzestrzeganie. Podpalacze 
bowiem tłumaczyli się brakiem wiedzy na ten temat  i przy przesłuchaniach ujawniali nieznajomość prawa     
w tej dziedzinie. Proboszczowie ogłoszenia te mieli początkowo odczytywać trzy razy w roku: w  Nowy 
Rok, na Wielkanoc, w święto Wniebowzięcia Pańskiego, potem jeszcze ze względu na powagę tych działań 
w dzień Wszystkich Świętych, a także gdy w kościele zbierze się wielu wiernych i przy okazji odpustów. 
Ponadto żądano potwierdzeń, że faktycznie zostały one wiernym przekazane. Księża też zobowiązani byli 
pouczać przy okazji spowiedzi.20 
 W 1810 roku w Kleczkowie w pow. ostrołęckim w księdze ogłoszeń proboszcz umieścił zapis 
dotyczący zakazu palenia tytoniu na ulicach i pod przykrytymi słomą dachami pod groźbą kary pieniężnej 
lub aresztu.21 
 

Zabobony i wierzenia ludowe 
 Czwartą grupę stanowiły pożary związane z zabobonami ludowymi, które, powołując się na 
magiczną moc piorunów, nie zezwalały na ich gaszenie.  
Żywioł ten stanowił również źródło kultu. U Słowian praktykowane były obrzędy oddawania czci  
i ofiar ogniowi, gdyż, jak sądzono, miał on oczyszczającą moc, rozjaśniał mrok nocy unicestwiając to, co 
stare, złe, a tym samym zapowiadał pojawienie się nowego życia.22 Dzięki badaniom m. in. A. Chętnika,               
Z. Glogera oraz O. Kolberga można odtworzyć niektóre dziś już zapomniane. Najbardziej przestrzegano 
przesądów o zakazach plucia na ogień oraz odwracania się od niego, co w efekcie mogło grozić chorobą,  
pożyczania ognia, niegaszenia pożaru powstałego od pioruna. Ponadto wystrzegano się wkładania do ognia 
ostrych przedmiotów, a w burze zapalania gromnic. Powszechny był też związek bociana z ogniem. 
Przejawiał się on w tym, iż chronił dom przed pożarem i piorunami, a także, może gdy źle „czuł się”                   
u gospodarza, mógł wykrzesać ogień za pomocą dzioba i podpalić dom. Podobnie na Kurpiach sądzono, że 
to palmy wielkanocne stanowią ochronę przed czarami, ogniem i wszelkim złem. Dlatego też w Wielką 
Sobotę przy kościołach palono ognisko, w którym palono stare palmy. Z powstałego paleniska zabierano 

                                                                 
18  ArŁm, sygn. II 80, k. 286.  
19  ArŁm, sygn. I 317, k. 184. 
20  Pisma w sprawach nawoływania do przestrzegania tych przepisów jest bardzo wiele (gdyż kierowane były jednocześnie do kilku 

parafii) m. in. ArŁm, sygn. II 496, k. 88, k. 89, sygn. I 317, k. 184, sygn. II 80, k. 285-286, sygn. II 527, k. 1-7. dot. opisywanych 
terenów. 

21  Ks. W. Jemielity,  Ambona w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim dla ogłoszeń cywilnych [w:] Prawo kanoniczne 43 (2000) 
nr 1-2, str. 167.  

22  W. Konieczny, Ciemnogród w wierzeniach ludu, jego skutki w walce z pożarami i innymi nieszczęściami, Włocławek  2006,  str. 9 – 
praca licencjacka. 
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popiół, którym rozniecano ogień w czasie wielkanocnym. W tradycji ludowej istotną funkcję odgrał 
wspominany już piorun. 
 W domach i kaplicach kościelnych natrafić można było na obrazy z podobiznami świętych 
patronów od ognia, czyli: św. Agatę23, św. Wawrzyńca24 rzadziej św. Floriana.W wigilię św. Wawrzyńca (10 
sierpnia) obchodzono ogniska domowe słowami: „W imię Ojca i Syna i Ducha św., idź z Bogiem ogniaszku, 
a śpij”, aby ustrzec się od zaprószenia ognia.25 Ponieważ święty ten jest także patronem ognia,      w dzień 
jego święta rozniecano nowy ogień z iskry, jaka padła z drewna osiki czy olchy przez silne pocieranie. 
Wymawiano przy tym słowa modlitwy: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Wawrzyńcze, 
przebłogosławiony, Tobie oddaję ogień ten sławiony pod Najświętszą Twoja opiekę”. Gdzie indziej 
odmawiano modlitwę: „Tyś jest ognia szczególną zasłoną, Ciebie świat wielbi i ma za patrona. Zagaszaj 
pożary to Cię z dobrej wiary zawoła”.26 
 W 1852 roku, z uwagi na rosnącą liczbę pożarów niegaszonych (gdyż powstałych po udarzeniu 
pioruna), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchowych wystosowała prośbę do duchownych, aby    
w miarę możliwości uświadamiać wiernych, iż: „ [...] przesądy jakoby gaszenie takiego pożaru było 
grzechem i sprzemiewierzaniem się wyrokom Najwyższego – zwiększa jeszcze klęskę, której nie raz 
pospiesznym ratunkiem zapobiegać można [...] prośba do wszystkich proboszczów aby wytłumaczyli wiernym  
i wskazywali, że czyn podobny jest powinnością dobrego chrześcijanina, z zasługą i nagrodą w życiu 
pozostałym.”27 
 

Idea strażactwa ochotniczego 
 Piękną zaiste kartę w dziejach narodu posiada strażactwo. Stoi na straży mienia i życia współbraci 
w walce z groźnym żywiołem, niesie im bezinteresowną pomoc-to pierwszy iście humanitarny cel tej szarej 
kadry ludzi, których pospolicie nazywamy strażakami, a którzy niemniej od rycerzy miecza są rycerzami 
topora. Dzielność ich i bohaterstwo są przysłowiowe.”28 
 Liczne pożary i związane z tym straty w mieniu mieszkańców spowodowały wzrost 
zainteresowania ideą strażactwa ochotniczego. W pobliskich miastach, m.in. w Ostrołęce i w Ostrowi 
Mazwieckiej istaniały już straże ochotnicze, które swym zaangażowniem i bezinteresownością stanowiły 
doskonały wzór do naśladowania. 
 Inicjatorami straży była głównie lokalna inteligencja, m.in. księża (Goworow, Rzekuń), 
pedagodzy: (Choromany, Łątczyn, Kunin, Michałowo). 
 Pierwsza Ochotnicza Straż Ogniowa powstała na opisywanych terenach w Troszynie i powołano ją 
do życia 29 VI 1912 roku. Jej założycielami byłi: Ignacy Jagaczewski, Stanisław Nosek, Władysłąw Cieślik, 
Franciszek Doliński, Marceli Kruczyk, Józef Andrzejczyk oraz Teodor Głowacki. Pierwszy zastęp liczył                
50 ochotników, którzy z własnych środków zakupili sprzęt pożarniczy, m.in. ręczną sikawkę oraz 3 węże, 
bosaki, łopaty 3 beczkowozy.  
 Straż w Goworowie powstała z inicjatywy ks. proboszcza Leona Gościckiego w roku 1921. 
Inicjatywa została zaakceptowana i tak powołano Straż w Goworowie. W skład pierwszego zarządu 
wchodzili: ks. Leon Gościcki, Antoni Glinka, Franciszek Telakowski, Romuald Rytyński, Michał 

                                                                 
23  Kult tej świętej bardziej rozpowszechniony był na „krańcach wschodnich” Mazowsza, oraz Podlasia czego przykładem są rzeźba 

świętej autorstwa K. Chojnowskiego, którą posiada Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży oraz zachowana nieopodal Łomży                
w Sejnach kapliczka p.w. św. Agaty z 1789. 

24  Pod wezwaniem św. Wawrzyńca znajduje się kościół w Kleczkowie gm. Troszyn. Św. Wawrzyńca uważano, za chroniącego od 
pożaró, pomagającego w chorobach reumatycznych i poparzeniach. 

25  B.Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, wyd. II, Warszawa 2001, s. 9-10.  
26  Oskar Kolberg, Wszystkie dzieła, t.3, s. 92.oraz  s.103; t.24. s.187 
27  Ar Łm, sygn .II 497, k. 262. 
28  E. Słoński, Strażacy w służbie Ojczyzny, [w:] Kronik Ciechnowska nr 13/1932, s. 1 cyt. za: J. Pełka, Dzieje Ochotniczego 

Pożarnictwa w powiecie ciechanowskim (1882-2002), Ciechanów 2002, s. 9. 
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Tarkowski.29 Sprzęt początkowy był dość pokaźny, bowiem straż na swoim wyposażeniu posiadała: 
beczkowóz, pompę ręczną, drabiny, bosaki, tłumice, łopaty. 
 Od 13 IV 1922 roku istnieje również Straż Ogniowa w Zabielu, gm. Rzekuń. Pierwszy zarząd 
przedstawiał się następująco: Mieczysław Borkowski – naczelnik, Stanisław Mierzejewski – sekretarz, 
Antoni Mierzejewski – gospodarz. Strażacy, podobnie jak w ościennych jednostkach, na sprzęt „zarabiali” 
organizacją potańcówek i loterii fanowych. W wyremontowanym dworskim czworaku urządzili sobie małą 
remizę. Idea strażacka tak się przyjęła, że w dniu 13 czerwca 1923 roku powołano do życia jednostkę                   
w Rzekuniu i pierwszy zarząd wyglądał następująco: prezesem został ks. Stanisław Suliński – proboszcz, 
naczelnikiem organista – Władysław Romanik, sekretarzem – Wacław Jakacki, skarbnikiem – Feliks 
Płaszczyński, gospodarzem – Hipolit Wysocki, oraz Kazimierz Kowalczyk jako członek zarządu. Wybrana 
zostało również komisja rewizyjna, w skład której wszedł dr Józef Psarski i Czesław Pruszyński. 
 1 I 1928 roku zawiązano straż we wsi Dzbenin z zarządem: Jan Orłowski – prezes, Stanisław 
Czychowski – naczelnik, Wacław Pichalski – sekretarz, Bolesłąw Opęchowski – gospodarz. Sprzęt strażacy 
nabyli z pomocą Powiatowego Zarządu Straży Pożarnych w Ostrołęce. Mieli własną remizę oraz sztandar30, 
do którego gwoździe wbijali najbardziej zasłużeni społecznicy i ważne osobistości. 31 
 Mniejsze liczebnie jednostki na terenie gminy Troszyn to: Łątczyn na czele z prezesem 
Franciszkiem Gzelą – kierownikiem miejscowej szkoły, Kleczkowo, gdzie również powołano orkiestrę pod 
kierunkiem Tadeusza Ćwieka –nauczyciela, a także we wsi Choromany32.  
W 1927 roku powstała również straż w Kuninie. Założycielem jej był p. Bujacz – nauczyciel miejscowej 
szkoły. 
 W tym czasie zostały również powołane do życia jednostki w Szczawinie, Czerwinie, Laskach, 
Piskach. 
 Warto również wspomnieć o inicjatywie ze wsi Michałowo. Tam Jerzy Stefan – pedagog, również 
wzorem okolicznych miejscowości powołał do życia strażacką drużynę, która z dużym entuzjazmem                   
i zaangażowanie przystąpiła do pracy, niestety wojna zniweczyła zapał i możliwości. Druh Stefan zginął                 
w czasie II wojny światowej. 
 Ochotnikom nigdy nie brakowało rąk do pracy, młodzież garnęła się do straży, gdyż pokładano               
w niej nadzieję niesienia pomocy. Była to także swoista szkoła pracy społecznej, siedlisko życia 
narodowego, które kształtowało rozwój samorządności, dawało poczucie obywatelskiego/społecznego 
obowiązku. Straż była także symbolem wojskowości polskiej (mężczyźni ubrani w mundury, wykonujący 
ćwiczenia, rozkazy), nawiązującej do kształtowania się „wycieńczonego” wojnami kraju. Warta podkreślenia 
jest również postawa mieszkańców tych miejscowości, którzy, pomimo że nie byli czynnymi członkami 
ruchu strażackiego, udostępniali prywatne konie, gdy była taka potrzeba.  
 Pierwsze jednostki ochotnicze o środki na własne potrzeby troszczyli się sami, organizując kwesty, 
loterie. Bardzo popularne były potańcówki, z których dochód przeznaczany był na potrzeby strażaków.                
W związku z dużym zainteresowaniem takiej formy rozrywki powstały przy strażach orkiestry dęte oraz 
teatry amatorskie i chóry. Zespoły te uświetniały swą grą uroczystości kościelne, państwowe i rzecz jasna 
strażackie. W Troszynie, Goworowie, gdzie pierwszym kapelmistrzem był miejscowy organista Franciszek 
Telakowski, wielki społecznik, filantrop. Według relacji, po skończonych próbach zabierał muzykantów do 
restauracji Busse przy ulicy Kościuszki na poczęstunek. Orkiestra grała, podobnie jak w Troszynie, na 
uroczystościach kościelnych, państwowych i strażackich. W orkiestrze w latach 30-tych grali m.in.: na 
klarnecie Stanisław Maryniak, Kazimierz Świderski na alcie, Jan Dudziec z Rębisz na trąbce, Popławski            

                                                                 
29  J. Dziewirski, Goworowo, ....., s. 211. 
30  Ze sztandarem OSP w Dzbeninie związana jest anegdota, gdyż Niemcy wiedzieli, że strażacy go mają i usilnie próbowali go znaleźć. 

Przetrwał, gdyż naczelnik Bolesław Opęchowski ukrył go w poduszce pod głową dziecka lub jak podają inne źródła w skrzyni na 
mąkę, która miała podwójne dno.  

31  J. Dziewirski, Rzekuń i okolice. Zarys dziejów., Ostrołęka 1999, s. 116 – 119. 
32  J. Dziewirski, Mała Troszyńska Ojczyzna, Ostrołęka 2002, s. 132. 
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z Brzeźna na basie, Jan Lewicki na bębnie, Wacław Lędziszewski z Pokrzywnicy, Władysłąw Świderski                  
z Wólki Brzezińskiej, Stanisłąw Greus z Brzeźna, Henryk Wichniewicz. 33 Orkietra istniała również  
w Rzekuniu oraz Kleczkowie. 
 Istotnym dla strażaków było posiadanie własnego sztandaru. Wyróżniał on straż spośród innych 
organizacji społecznych działających w danym środowisku, wpływał na poczucie wartości i jedności 
szeregów, wiązał członków z organizacją oraz szerzonymi przez nią ideami i celami.34 Sztandary posiadały 
jednostki m.in. w Troszynie (1934), Goworowie35, Dzbeninie. 
 Duża aktywność, zaangażowanie i ofiarna praca ochotników stały się wzorem dla innych 
okolicznych wsi i już około roku 1930 w całym powiecie ostrołęckim istniało 29 jednostek, w tym:                   
4 w gminie Czerwin oraz 1 remiza w Laskach, 1 w Goworowie, 3 w Piskach, 2 w Szczawinie                   
i 2 w Troszynie.36 
 Wbrew pozorom, zbieranie i opracowywanie materiałów z historii ochotniczych straży pożarnych 
nie należy do zajęć łatwych, mimo że ta najstarsza z obecnie istniejących w Polsce organizacji społecznych 
liczy niewiele ponad sto lat. Opracowywania historyczne powinny wykrywać rzeczywiste prawidłowości 
rozwoju straży, wskazywać, w jakim stopniu stanowił on odbicie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, 
poszczególnych regionów, a nawet miejscowości, odbicie sytuacji politycznej narodu i jego dążeń. Jako 
jeden z podstawowych celów wyłania się tutaj umożliwienie oceny i wybór tradycji, których kontynuacja              
i przekształcanie odpowiada wymaganiom współczesnego życia i przyszłości. Historię nazywamy przecież 
od wieków nauczycielką życia.”37 
 

                                                                 
33  Op. cit., s. 212. 
34  J. R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, Warszawa 2005, s. 113. 
35  Kosztował on 350 zł. Chrzestnymi sztandaru była goworowska elita. Wybranie akurat osób zasłużonych dla Goworowa było 

zabiegiem celowym, gdyż składane przez nich datki w pełni pokryły spłatę kosztów sztandaru. 
36  J. Gołota, Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym. OTN, Ostrołeka 2000, s. 219. 
37  J. Kolasiński, Kronika Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej-Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej 1881-1970, s.  1, ze wstępu 

autorstwa  Z. Radwańskiego. 
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Dr Adam Białczak 
OTN im. A. Chętnika 

Z dziejów tradycji myśliwskich i łowieckich na ziemiach nadodrzańskich 

 Specyfika stosunków towarzyskich ziemiaństwa polegała na znacznym rozproszeniu  
i dużych odległościach między dworami. Świadomość odrębności klasowej i etykieta zabraniały bliższych 
układów z chłopami czy służbą folwarczną, dlatego ziemiaństwo spotykało się ze sobą w większym gronie 
zwykle przy specjalnych okazjach, natomiast z sąsiadami „przez miedzę” utrzymywano kontakty codzienne. 
Być może to zjawisko rozproszenia powodowało, że nie spotyka się w źródłach konfliktów między 
przedstawicielami rodów ziemiańskich, a widoczna jest kultura, tolerancja i szacunek w stosunkach 
wzajemnych. Spotkania towarzyskie ziemiaństwa, w czasie których omawiano wszelkie problemy polityczne 
i gospodarcze, pełniły ważną rolę spajającą wewnętrznie tę grupę społeczną. Do najważniejszych form 
kontaktów towarzyskich należały m.in. polowania. 
 Większość ziemian należała do grona zapalonych myśliwych i każdy posiadał w domu broń 
myśliwską, często wiszącą na honorowym miejscu w salonie. Uczestnicy polowań musieli posiadać 
odpowiedni strój, psy myśliwskie i dobrze jeździć konno. Łowy traktowano jako konkurs sprawności             
i okazję do spotkań towarzyskich. 
 Rosnące zainteresowanie łowiectwem wymagało unormowań prawnych. Najwcześniej 
stowarzyszenie takie powstało na obszarze Galicji, w 1862 roku we Lwowie, pod nazwą Miejskie 
Towarzystwo Myśliwskie1. Powstanie i działalność organizacji spowodowały, że władze galicyjskie 
przystąpiły do ustawowego uregulowania łowiectwa i myślistwa. Podlegało ono w całości kompetencji 
władz autonomicznych. W 1897 roku Sejm Krajowy w Galicji przyjął ustawę łowiecką, ujednolicając 
przepisy w tym zakresie2. 
 Zupełnie inaczej rzecz się miała z powstawaniem organizacji i tworzeniem przepisów łowieckich 
w zaborze rosyjskim. Po powstaniu styczniowym władze carskie w każdej organizacji upatrywały 
niebezpieczeństwo odrodzenia narodowego Polaków. Ponadto uwłaszczenie chłopów i przepisy regulujące 
prawo własności ziemskiej nadawały możliwość polowania każdej własności, nawet tej najmniejszej. 
Spowodowało to gwałtowne przetrzebienie zwierzyny metodami uznawanymi później za nielegalne, tj. przy 
pomocy wnyków, sieci, potrzasków itp. Korespondent „Głosu Warszawskiego” informował czytelników, że 
„(…) z sześciu myśliwych, którzy urządzili tam zeszłej zimy polowanie na terenie, uważanym dotychczas za 
raj pod względem łowieckim, żaden nie tylko że nic nie zabił, ale nawet nie widział ani jednej sztuki 
zwierzyny łownej, i to tylko dlatego, że kłusownicy, przez nikogo nie prześladowani, grasują w okolicach 
Ostrołęki bezkarnie”3. 
 W 1871 roku władze carskie wydały przepisy o uprawianiu myślistwa w Królestwie Polskim. 
Według tych ustaleń prawo polowań mieli właściciele liczącego co najmniej 150 morgów obszaru w jednym 
obrębie. Zatem prawa do polowań na własnych gruntach została pozbawiona drobna chłopska własność. Ale 
dla posiadaczy mniejszych terenów pozostawiono możliwość polowań, o ile trzy osoby z własnych gruntów 
stanowiących zwartą całość utworzyły obwód łowiecki o wymaganym przepisami obszarze (150 morgów). 
Przepisy te pod groźbą kar zakazywały podczas polowań używać szkodliwych narzędzi. Ponadto warunkiem 
uprawiania myślistwa było otrzymanie „świadectwa myśliwskiego”, ważnego przez rok4. 

                                                                 
1       M. Markowski, Myślistwo i łowiectwo ziemian w dwudziestoleciu międzywojennym jako zjawisko kulturowe na przykładzie  
         województwa kieleckiego, w: Studia i materiały historyczne , 2002, s. 93. 
2  S. Hoppe, Zarys historii organizacji łowieckich, „Łowiec Polski” 1962, nr 13; M. Mazarski, Łowiectwo w Polsce, Kraków 1993, 

s.110-128; M. Markowski, op. cit., s. 94. 
3  Kalendarz myśliwski ilustrowany na rok 1910, Warszawa 1910, s. 122. 
4  M. Mazarski, Łowiectwo w Polsce, Kraków 1993, s.4 i n.; M. Markowski, op. cit., s. 95. 
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 W dalszym ciągu jednak przepisy zabraniały tworzenia odrębnych organizacji. Można było 
natomiast zawiązywać oddziały Cesarskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa (Impieratorskoje 
Obszczestwo Prawilnoj Ochoty). 
 Polowania w południowej części powiatu ostrołęckiego z udziałem okolicznych ziemian odbywały 
się w większości majątków, które posiadały nawet niewielki obszar lasu. Spotkania takie odnotowała prasa 
łowiecka z opisem łowów i liczbą zabitej zwierzyny. Przykładowo: 5 grudnia 1893 roku w Szczawinie „(…) 
u p. Mikołaja Glinki w 9 strzelb zabito 104 zające”5. W następnym roku 6 grudnia również w Szczawinie, w 
majątku Mikołaja Glinki „(…) odbyło się polowanie w 10 strzelb, na którym zabito 33 zające”6.                   
W gminie Rzewnie (dawniej Sielc) polował z zamiłowaniem Leonard Jastrzębski, właściciel majątku                   
w Jaworku (Bindużce)7. 
 Władze rosyjskie wydały „Przepisy o polowaniu w guberniach Królestwa Polskiego  
z Najwyższego zezwolenia 17 lipca 1871 roku”, na których oparto opublikowaną 3 czerwca 1872 roku, 
ustawę łowiecką, obowiązującą także myśliwych zamieszkujących tereny puszczańskie do końca zaboru. 
Składała się ona z 61 paragrafów w pięciu rozdziałach: O prawie polowania, Przepisy o polowaniu,                   
O sposobach polowania, O psach, O środkach karnych.8 W myśl wprowadzonych przepisów, z prawa 
polowania mogła korzystać osoba posiadająca w jednej „okolnej granicy” ponad 150 morgów ziemi                   
(85,5 ha).  
 Do uprawiania myślistwa upoważniało „świadectwo myśliwskie”, wystawione przez Naczelnika 
Powiatu na rok. Kosztowało ono 1 rubla, w kolejnych latach cena świadectwa rosła.  
W okresie zaboru rosyjskiego, jak podaje A. Chętnik, w powiecie ostrołęckim „(…) coraz trudniej było 
polować, gdyż nie było na co, z braku zwierzyny, oraz trudno było o pozwolenie na broń. Kto przy pomocy 
łapówki dostał zezwolenie na kupno i noszenie strzelby, to płacił rocznie rządowi za prawo polowania 1 rb 
50 kop. Tak było około roku 1870, potem podwyższono tę opłatę do 6 rb, a utrudniono zezwolenie na broń 
palną.”9 
 W 1889 roku władze carskie wyraziły zgodę na powstanie Oddziału Cesarskiego Towarzystwa 
Rozmnażania Zwierzyny Łownej, Pożytecznych do Polowania Zwierząt i Prawidłowego Myślistwa.                   
Car Aleksander II nadał towarzystwu statut, w myśl którego prezesem oddziału podlegającego centrali                   
w Moskwie musi być myśliwy sprawujący najwyższy urząd carskiej administracji na danym terenie, a koło 
musi być założone z „Najwyższego zezwolenia”. Już 12 kwietnia 1889 roku grupa osób założyła Oddział 
Warszawski, na czele którego stanął generał lejtnant M. P. Sidorow. Organizacja ta była jedyną oficjalną 
organizacją łowiecką działającą na terenie Królestwa Polskiego. 
 W niepodległej Polsce powstawały liczne koła łowieckie. Każde z nich przyjmowało nazwę, statut 
i wybierało zarząd. W powiecie ostrołęckim początki zorganizowanego ruchu łowieckiego datuje się na rok 
1922, kiedy zostało powołane Ostrołęckie Powiatowe Towarzystwo Łowieckie. Jego założycielami byli: 
Tadeusz Gałecki z Ław, Kazimierz Eustachiewicz p.o. starosty ostrołęckiego, Edmund Weis - dyrektor Biura 
Handlowego Sejmiku Ostrołęckiego, Zygmunt Kosowski - inżynier drogowy, Emil Kutz - leśniczy                   
z leśnictwa Durlasy, Otokar Stoklas - nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęckiego, Stanisław Chyliński                   
z Borawego, Władysław Banach - burmistrz Ostrołęki, Adam Stencel-leśniczy Leśnictwa Borawe, Leopold 
Busse - przemysłowiec, Tomasz Kazłowski - lekarz, Wacław Śniegocki - inżynier dystansu wodnego Narwi, 
Stefan Witkowski - inspektor ubezpieczeń od ognia, Tadeusz Walicki - starosta ostrołęcki. Działalność 
Towarzystwa opierała się o „Regulamin Ostrołęckiego Powiatowego Towarzystwa Łowieckiego”.                   

                                                                 
5  Kalendarz Myśliwski Ilustrowany za rok 1894, Warszawa 1894, s. 172. 
6  Kalendarz Myśliwski Ilustrowany za rok 1895, Warszawa 1895, s. 218. 
7         cyt. za K. Mielnikiewicz, Puszczańskie łowy, Ostrołęka 2010, s. 77. 
8         Ustawa Cesarskiego Towarzystwa Rozmnażania Zwierzyny Łownej i Pożytecznych do Polowania Zwierząt oraz  
          Prawidłowego Myślistwa, zatwierdzona przez ministra Spraw Wewnętrznych 3 czerwca 1872 r. Biblioteka Polskiego  
          Związku Łowieckiego w Warszawie. 
9  A. Chętnik, Życie puszczańskie Kurpiów, Warszawa 1971, s. 113. 
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Z dokumentacji wynika, że w powiecie ostrołęckim w latach 1934-1935 zarejestrowano 54 obwody 
łowieckie, które posiadały 56 232 ha i lasów państwowych około 35 000 ha. Większe majątki prywatne 
(stanowiły one obwody łowieckie własne) znajdowały się tylko w południowej i południowo-wschodniej 
części powiatu, w północnej części na Kurpiach większych majątków nie było, tereny te stanowiły drobną 
własność lub były terenami państwowymi, zwłaszcza lasy10. Z uwagi na nie najlepsze grunty, stan zwierzyny 
był tutaj ubogi, szczególnie na Kurpiach, „Ludność kurpiowska, przywykła do myślistwa, a obecnie do 
kłusownictwa, tępi zwierzyny nadmiernie, a zresztą ubogie gleby nie sprzyjają rozmnażaniu się zwierzyny. 
Rozwinięte jest niesłychanie wnykarstwo, są wsie, które swoje laski mają wprost odrutowane, iż przejść jest 
trudno, żeby się nie złapać na wnyki”11. 
 W 1932 roku następuje zmiana nazwy Towarzystwa na Ostrołęckie Towarzystwo Łowieckie. 
Prezesem Towarzystwa został J. Radgowski, wiceprezesem – J. Ostaszewski, sekretarzem – A. Zdzieniecki, 
skarbnikiem - S. Fedor i łowczym - Emil Kutz. Stowarzyszenie w 1934 roku liczyło 30 członków. 
Prawdopodobnie od 1933 roku organizacja ostrołęcka należała do Polskiego Związku Stowarzyszeń 
Łowieckich. Członkiem honorowym Towarzystwa był nadleśniczy Ignacy Iglikowski12. 
 Analiza składu osobowego kół pozwala stwierdzić, że tworzyły je osoby z tego samego kręgu 
towarzyskiego, zawodowego i społecznego w danej miejscowości lub powiatu. W Ostrołęckim Powiatowym 
Towarzystwie Łowieckim, liczącym 30 osób, znaleźli się: burmistrz miasta, starosta, lekarz, dyrektor biura 
handlowego, inżynierowie, przemysłowcy, urzędnicy i znani obywatele ziemscy. Wszyscy stanowili elitę 
społeczno-zawodową miasta i powiatu.  
 Kryzys finansowy i organizacyjny Towarzystwa spowodował jego rozwiązanie 1935 roku. 
Z inicjatywy oddziału powiatowego Wojewódzkiej Rady Łowieckiej Białostockiej utworzono Towarzystwo 
Racjonalnego Polowania w Ostrołęce przy Radzie Łowieckiej. Na czele tymczasowego zarządu stanął 
burmistrz Ostrołęki - H. Mantcy. Towarzystwo w początkowym okresie organizacyjnym liczyło                   
20 członków13. 
 W okresie II Rzeczypospolitej Ostrołęckie Towarzystwo Łowieckie, na zjazdach wojewódzkich 
reprezentowali: płk Stefan Dembiński, inż. I. Iglikowski - łowczy powiatowy i członek Białostockiej 
Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, Jerzy Andlauer - właściciel majątku w Grodzisku, inż. Błażej Fila                   
z Ostrołęki, Stanisław Glinka - właściciel majątku w Szczawinie, Hugo Mantcy - burmistrz Ostrołęki - 
podłowczowie.14 
 Jak wynika ze sprawozdania inż. I. Iglikowskiego, w południowej części powiatu,w majątku 

Szczawin, stanowiącym własność Stanisława Glinki, dziki występują tylko przejściowo (stada przechodnie), 

stan zajęcy w części północnej powiatu był znacząco mniejszy niż w części południowo-wschodniej,                   

a w szczególności w gm. Piski. Autor sprawozdania przypisuje ten fakt szczególnej ochronie gminy – „(…) 

dzierżawi tam polowanie p. starosta i komendant p.p. [policji państwowej – A.B.] i dzięki temu ochrona jest 

wzmocniona”15.  

 W latach 1932-1933 na obszarze powiatu zliczono około 3500 zajęcy, licznie występowały 

kuropatwy, szczególnie w południowo - wschodnich gminach (na 100 ha wypadały 2 stada). Saren 

szacowano na 250 sztuk. Z kolei w północnej części w leśnictwie Ostrołęka saren szacowano na 100 sztuk                   

z tendencją do wzrostu. Najwięcej ich występowało w Nadleśnictwie Kolno, leżącym w dwóch powiatach - 

                                                                 
10  „Łowiec Polski” 1936, nr 6/7, s. 129 
11  Ibidem. 
12  K. Mielnikiewicz, op. cit., s. 92 
13  Łowiec Polski 1936, nr 6/7, s. 129; K. Mielnikiewicz, op. cit., s. 92. 
14  Na podstawie informacji zawartych w Kalendarzach Myśliwskich z lat 1931-1939; K. Mielnikiewicz, op. cit., s. 94. 
15  „Łowiec Polski”  1934, nr 8, s. 155. 
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ostrołęckim i łomżyńskim. Poważniejszych chorób wśród zwierząt na tym obszarze nie odnotowano16. 

Dużą rolę w prowadzeniu właściwej gospodarki łowieckiej, szczególnie w lasach państwowych 

odegrali pracownicy nadleśnictw wraz z myśliwymi. Prowadzili oni poletka karmowe dla zwierzyny, siali 

żarnowiec, bulwę, jarmuż. Przygotowywali karmę zieloną w lecie, którą karmiono zimą sarny. Urządzali 

lizawki. Lasy państwowe kładły duży nacisk na ochronę zwierzyny, pracownicy rekwirowali broń za co 

otrzymywali nagrody i wypłacano „strzałowe” za szkodniki17. 

W Polsce międzywojennej zasady nabywania i posiadania dla celów myśliwskich broni i amunicji. 
Prawo otrzymania broni normował dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa z 25 stycznia 1919 roku oraz 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia tegoż roku. Do udzielenia zgody na jej zakup 
upoważnieni zostali starostowie, mający działać w porozumieniu z Dowództwem Okręgu Generalnego18. 
 Osoba ubiegająca się o zakup broni i nabycie karty myśliwskiej musiała się cieszyć nienaganną 
opinią, potwierdzoną przez wywiad policyjny. Ponadto musiała mieć własny teren do polowań lub prawo do 
korzystania z łowiska. Później wprowadzono obowiązek rejestracji broni na posterunku policji19. 
 W powiecie ostrołęckim w 1935 roku wydano 76 pozwoleń na broń myśliwską, w tym 43 osobom 
prywatnym, 32 administracji lasów państwowych i 1 pozwolenie leśniczemu prywatnemu. Kart łowieckich 
wydano „(…) 58 prócz tego ważnych jest kilka 3-letnich z poprzednich lat”20. 
 W latach 1924-1925 nastąpiła unifikacja organizacji łowieckich z trzech zaborów. Powstał 
Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich. Dnia 3 grudnia 1927 roku ukazał się dekret 
Prezydenta RP „Rozporządzenia o prawie łowieckim”. W art. 2 stwierdzało się, że: „Przez polowanie 
rozumie się przywłaszczanie zwierzyny... tropienie, ściganie, łowienie, strzelanie do niej i inne 
czynności...”21. Odbywać się ono mogło w obwodach łowieckich liczących co najmniej 100 ha w jednym 
obrębie. Obwód taki, jako własny, musiał być zarejestrowany w starostwie. Zatem zdecydowana większość 
ziemian posiadała własny, a do ochrony przed kłusownikami, tudzież w celu dokarmiania zwierzyny mogła 
zatrudniać zaprzysiężonych strażników. 
 W „Rozporządzeniu” zawarto również przepisy poświęcone ochronie zwierząt. Karty wydawano 
na 14 dni, jeden rok lub na trzy lata. Ważne były na terenie całego kraju. Zabraniano łowienia zwierząt                 
za pomocą samostrzałów, wnyków, trutek, dołów zakończonych ostrymi narzędziami, ziarna rozmoczonego 
w spirytusie, potrzasków, sideł itp. Zakaz ten nie dotyczył zwierząt drapieżnych, tj. wilków, tchórzy, łasic, 
jastrzębi, wron itd. 
 Przepisy zabraniały polowań podczas odbywającego się nabożeństwa w odległości nie mniejszej 
niż 2 km od świątyń oraz 100 m od cudzych zabudowań mieszkalnych oraz nocą. Ponadto znalazł się w nich 
wykaz absolutnie chronionych zwierząt, m.in. żubrów, bobrów, świstaków, niedźwiedzic z małymi, samic                 
i cieląt łosia, daniela. Natomiast czasy ochronne dla zwierząt corocznie ogłaszał wojewoda w dzienniku 
urzędowym. W tym okresie nie można było również podawać w restauracjach potraw z dziczyzny. 
„Rozporządzenie” przewidywało wysokie kary za łamanie prawa łowieckiego. W zależności od rozmiarów 
wykroczenia, kara pieniężna wynosiła od 50 do 5000 zł oraz od 4 do 6 miesięcy aresztu22. 
 Niewątpliwie stan zwierzyny zależał od skuteczności walki z kłusownictwem. Był to proceder 
masowo występujący wśród ludności chłopskiej, przyzwyczajonej w czasach carskich do polowań na 
własnych polach. Ale względy społeczne również miały niemały wpływ na występowanie tego zjawiska. 
                                                                 
16  Ibidem 
17  Ibidem; W powiecie ostrołęcki w latach 30. było sześć nadleśnictw państwowych, obszar lasów państwowych obejmował około 

30000 ha. 
18  M. Markowski, op. cit., s. 96. 
19  Idem, s. 96. 
20  „Łowiec Polski” 1936, nr 6/7, s. 129 
21  M. Markowski, op. cit., s. 97. 
22  „Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej” 1927, nr 110, poz. 934. 
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Upolowana zwierzyna bowiem stanowiła, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego, ważny składnik 
zaopatrzenia w żywność. Aby kłusować, chłopi hodowali charty, zakładali wnyki, potrzaski, rozczepy, 
stępice, klepce itd. Kłusownicy stanowili też zagrożenie dla straży łowieckiej oraz właścicieli obwodów. 

 Ze sprawozdania nadleśniczego I. Iglikowskiego wynika, że do starostwa w 1935 roku „(…) 

wpłynęło spraw za przekroczenia łowieckie, prócz spraw za nielegalne posiadanie broni 42, z tego 
osądzonych było 23, Broni skonfiskowano przez policję i straż leśną 58 sztuk”23. Nadleśniczy I. Iglikowski 
na koniec sprawozdania konstatował, że „(…) kary za przekroczenia łowieckie i wnykarstwo są stosowane 
za łagodnie”24. 
 Z chwilą nadejścia sezonu łowieckiego przygotowywano się do wcześniej zaplanowanego 
polowania. Większość pamiętników ziemian, sprawom polowania i myślistwa poświęcała wiele miejsca. 
Opisuje się w nich przebieg polowania, liczbę ubitej zwierzyny, procedurę ogłaszania króla polowania, 
charakteryzuje zachowania niektórych uczestników oraz następujące później spotkania towarzyskie. Temat 
ten przewijał się również w korespondencji prywatnej. We wszystkich tego typu źródłach wymienia się 
uczestników polowań, ich sukcesy i zachowania. Był to niekończący się temat spotkań towarzyskich. 
Potwierdzeniem znaczenia polowań w życiu codziennym ziemiaństwa są zaczerpnięte z prasy łowieckiej 
opisy łowów oraz wykazy ujawniające liczbę ubitej zwierzyny. 
 Z analizy uczestników poszczególnych polowań ustalić można kręgi rodzinne i towarzyskie, 
powiązania terytorialne, sympatie i antypatie a także okazję do nawiązywania kontaktów między młodzieżą. 
 Z kroniki i sprawozdań zamieszczonych na łamach „Łowca Polskiego” wynika, że na terenie 
powiatu ostrołęckiego w sezonie 1933-1934 efekty polowań były dobre, biorąc pod uwagę jego zasoby                  
i „(...) mimo, że majowe śniegi i zimno niesprzyjająco odbiły się na stanie zwierzyny”25. Np. w majątku 
Grodzisk, stanowiącym własność Jerzego Andlauera ubito 240 sztuk zajęcy. W lasach państwowych 
najlepszy wynik był w nadleśnictwie Podgórze, leśnictwie Wykrot, gdzie padło 50 zajęcy, 1 kuna,                   
1 kozioł26. 
 W gminie Piski w trzech jednodniowych polowaniach, urządzonych przez starostę ostrołęckiego 
padło odpowiednio: 76, 64, 45 sztuk zajęcy w około 10 strzelb27. W północnej części powiatu pada około 10-
20 sztuk zajęcy i 1-3 lisów28. 
 12 listopada 1938 roku w majątku Grodzisk, w powiecie ostrołęckim, własność Jerzego 
Andlauera, „(…) upolowano w 12 strzelb 220 sztuk, w tem 178 zajęcy, 4 lisy i 38 kuropatw”29. Polowania 
zbiorowe i indywidualne z udziałem okolicznych ziemian i bogatych włościan urządzał właściciel Buczyna 
koło Czerwina- Jan Rutkowski. Polował u niego Piotr Radwański, dzierżawiący 800 ha terenów 
włościańskich wsi: Choromany, Ciągaczki, Wiśniewo, aż do Gniazdowa30. 
 W majątku Przystań, polowania na zające, bażanty, kuropatwy, lisy i sarny organizowali 
Bourbonowie. Grunty wsi Wojsze dzierżawili Jan i Kazimierz Chełstowscy, którzy zapraszani byli na 
polowania indywidualne i zbiorowe do Jerzego Andlauera31. 
 Zamiłowanym myśliwym na terenie powiatu był ks. proboszcz Franciszek Przedpełski  
w Troszynie. Relację z tego jubileuszu przedstawił na łamach „Łowca Polskiego” Ignacy Iglikowski – „Dnia 
27 lutego r.b. w Troszynie powiatu ostrołęckiego odbyła się wzniosła uroczystość 50-lecia kapłaństwa 
księdza Przedpełskiego, proboszcza w Troszynie, znanego na terenie powiatu myśliwego”. 

                                                                 
23  „Łowiec Polski” 1936, nr 6/7, s. 129. 
24  Ibidem 
25  „Łowiec Polski” 1936, nr 6-7; s. 129. 
26  Ibidem 
27  Ibidem, 1934, nr 8, s. 155. 
28  Ibidem 
29  Ibidem, 1938, nr 36, s. 749. 
30  Podaję za K. Mielnikiewicz, op. cit., s. 96. 
31  Ibidem 
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 Uroczystość tę zaszczycił swoim udziałem J. E. Ks. Biskup Łukomski z Łomży, p. Starosta 

Kulikowski z Ostrołęki i liczne grono myśliwych, którzy ofiarowali Jubilatowi piękny obraz  

o motywach łowieckich. 

 W czasie obiadu, wśród przemówień ks. biskupa, dziekana i starosty, wygłosił również 

przemówienie Łowczy Powiatowy Ignacy Iglikowski Nadleśniczy L.P., którego brzmienie podajemy: 

„Wasza Ekscelencjo, Szanowny Jubilacie, Panie Starosto, Księże Dziekanie i Szanowni Państwo: 

 Mnie, jako Łowczemu Powiatowemu, wypada oświetlić życie Szanownego Jubilata ze strony Jego 

zasług i upodobań łowieckich. Mało już mamy dziś takich myśliwych, jakim jest Szanowny Jubilat. 

 Jest On myśliwym starej daty, pamięta lepsze czasy łowieckie. Wiemy, że dawniej odróżniano 

zwierzynę wielką i małą - myślistwo wielkie i małe. Do zwierzyny wielkiego myślistwa zaliczano dziki, 

niedźwiedzie, łosie, jelenie, wilki; do zwierzyny małego myślistwa – zające  

i ptactwo. Analogicznie możemy odróżnić myśliwych wielkich i małych. Do tej kategorji wielkich 

myśliwych zaliczam Szanownego Jubilata. Może on razem z Wojskim Mickiewicza powiedzieć  

o sobie: 

 „Za moich, panie czasów w języku strzeleckim, dzik, niedźwiedź, łoś, wilk, - zwany był zwierzem 

szlacheckim, a zwierzę nie mające kłów rogów, pazurów, zostawiano dla płatnych sług, dworskich ciurów”. 

 Dziś czasy się zmieniły i wielcy myśliwi służą: „w jeździe, która wojuje szaraki, albo  

w piechocie, która nosi broń na ptaki. 

 Nic im to nie ubliża. Szanowny nasz Jubilat chętnie w zacnym gronie myśliwych oddaje się 

łowom. Jednak zawsze można w nim odczuć wielkiego myśliwego. Nikt nigdy nie miał z Nim żadnych 

nieporozumień na polowaniu, tak częstych, niestety, pomiędzy niektórymi naszymi quasi myśliwymi. 

Zawsze pogodny, wesoły, był niezrównanym kompanem myśliwym. 

 Wszystkie troski, kłopoty - któż ich nie ma - wywiewa mu zawsze wiatr w polu. 

 Na wszystkie drobne prowincjonalne plotki, nieporozumienia, może odpowiedzieć: 

 „Gdzie zagrają ci ogary, hej na pola i na gaje, niechaj wezmą wszyscy djabli babskie owe baje. 

Ruszaj, bracie, ruszaj w pole, ruszaj bracie w pole”. 

 

 Ta żyłka myśliwska daje Mu świeży umysł, mimo podeszłego wieku, daje mu długoletnie zdrowie 

i humor. Niech więc pielęgnuje tę iskrę Bożą, poluje z nami długie lata i niech nam żyje!”32. 

 Ważną postacią dla ostrołęckiego leśnictwa oraz myślistwa był wspomniany tu łowczy powiatowy, 

inż. Ignacy Iglikowski. Urodził się 24 stycznia 1890 r. w miejscowości Meszcze, pow. Piotrków Trybunalski, 

zmarł 22 marca 1959 r. w Siedlcach. Ukończył Wyższą Szkołę Lasową we Lwowie w 1912 r. 

 W latach 1940-1944 żołnierz ZWZ-AK, obwód Ostrów Maz., kryptonim „Opocznik”. Nadleśniczy 

nadleśnictw: Bielsk Podlaski 1919-1921, Jegiel 1921-1929, Ostrołęka 1929-1939 i 1947-1955. W latach 

1941 - 1944 i 1945 - 1947 był odpowiednio zastępcą nadleśniczego 

 w Nadleśnictwie Nowe Wiśniewo i leśniczym Leśnictwa Nagoszewka Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. 

Od 1947 r. do przejścia na emeryturę w 1955 r. pracował jako inspektor w Biurze Inspekcji DLP Siedlce. 
                                                                 
32  „Łowiec Polski” 1938, nr 12, s. 240. 
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 Prezes Straży Ogniowej w Jeglu (od roku 1923); Wiceprezes Rady Nadzorczej Kasy Stefczyka                   

w Jeglu (od 1923 r.); Członek Zarządu Związku Strzeleckiego - Oddział w Ostrołęce (1933-1939); prezes 

Powiatowej Rady Łowieckiej w Ostrołęce (od 1933 roku). 

 Wybudował parową wyłuszczarnię przy tartaku w Dalekiem, pow. Wyszków. W1928 r. zainicjował 

budowę stawów rybnych w Nadleśnictwie Jegiel. Od 1941 r. żołnierz ZWZ AK, Ośrodek Długosiodło. 

Zmarł 22 marca 1959 r., pochowany w Warszawie na Cmentarzu Północnym33. 

 W zasadzie wszystkie polowania przebiegały według tego samego scenariusza. Tylko czasami 

wprowadzano pewne urozmaicenia, które miały umilić czas spędzony podczas polowań. Do takich innowacji 

należało na przykład ognisko albo śniadanie podane w starym młynie. Nie mniej jednak podczas wszystkich 

polowań przestrzegano zasad i etyki myśliwskiej. Drobne spory lub niejasności rozstrzygał gospodarz. 

Zachował się regulamin opracowany przez Ostrołęckie Towarzystwo Łowieckie, a który to w kilku 

rozdziałach precyzował prawa i obowiązki zarządu, łowczego, członków, reguły polowania, określał zasady 

rozwiązywania konfliktów między myśliwymi oraz system kar za przewinienia. Za nieprzestrzeganie etyki               

i zwyczajów groziły kary, ustalone regulaminem. Przykładowo, za spóźnienie na zbiórkę przed polowaniem    

i spóźnienie ponad 5 minut na furmankę po miocie - 5 zł, za wszczynanie kłótni - 5 zł, rozmawianie, palenie 

papierosów i dawanie sygnału sąsiadom podczas trwania naganki - 1 zł, za zbędne dyskusje  z kierownikiem 

polowania - 10 zł, za strzał do kotła po sygnale -10 zł, za strzał po linii po raz pierwszy -10 zł i usunięcie                  

z polowania, po raz drugi usunięcie z towarzystwa. Wysokie były kary za strzelenie kozy - 50 zł, cieciorki - 

2 zł, zwierzyny nie będącej w planie polowania - 5 zł34. 

 Oprócz uregulowań statutowych i prawnych, myśliwych obowiązywały jeszcze inne, zwyczajowe 

zasady. Dyshonorem dla myśliwego było na przykład strzelanie do słupującego zająca. Strzelać można było 

tylko wówczas, gdy zając się poruszył, ale przy tym należało znać zwyczaje zwierząt, zające bowiem po 

przebiegnięciu jednego kilometra słupkują i zawracają w to samo miejsce, skąd przybiegły35. 

 Stosowano wówczas kilka sposobów polowania, a do najpopularniejszych należały: obława, 

kocioł, ława zwyczajna, ława czeska, tzw. strejfa.  

 Obława zwana czasem nagonką lub naganką polegała na naganianiu przez naganiaczy  

w polu lub w lesie zwierzyny w kierunku myśliwych. Kocioł natomiast najczęściej dotyczył odłowu zajęcy, 

a polegał na koncentrycznym otaczaniu przez myśliwych zwierzyny i jej ostrzał. Polowanie ławą polegało na 

kroczeniu wspólnie z nagonką w linii prostej i płoszenie zwierzyny. Wreszcie strejfa, czyli ława czeska 

charakteryzowała się tym, że i myśliwi w linii poprzecznej przesuwali się do przodu, po bokach zaś szli 

naganiacze z siatkami, aby zwierzyna nie uciekła im na boki. Była to metoda polowania trochę 

skomplikowana, lecz nader skuteczna36. 

 Przyjemnym zakończeniem każdego polowania była biesiada przy ognisku, a gdy dotyczyło to 

polowania ziemian - przyjęcie zorganizowane przez gospodarza. Stanowiło ono integralną część każdego 

polowania. To wówczas dzielono się spostrzeżeniami, opowiadano anegdoty, była również okazja do 

                                                                 
33  Biogram przytaczam za K. Mielnikiewicz, op. cit., s. 99. 
34  Podaję za K. Mielnikiewicz, op. cit., s. 92. 
35  M. Markowski, op. cit., s. 103. 
36  Ibidem, s. 103-104. 
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wymiany zdań na tematy nurtujące środowisko ziemiańskie, a więc na tematy gospodarcze i polityczne. 

Zawierano też nowe znajomości, a młodzi mieli okazję do spotkań towarzyskich. Zatem przebieg polowania 

oraz czas po nim spędzony przebiegał według tego samego rytuału.  

 Polowanie było zjawiskiem kulturowym, a nie ekonomicznym. We wszystkich natomiast 

wspomnieniach, doniesieniach prasowych pisano o nim jako przyjemnym zajęciu, rozrywce, towarzyskim 

spotkaniu. Nie mniej jednak, według tych źródeł polowanie stanowiło jeden 

 z ważnych elementów życia codziennego ziemiaństwa. 

 
 



185 
 

Dzieje ziem nadorzańskich (streszczenie) 

 
Dzieje ziem nadorzańskich to praca zbiorowa ukazująca historię terenów położonych między 

środkowym biegiem Narwi a Orzem, zwanych inaczej ziemiami nadorzańskimi, ostrołęckimi zaściankami 
szlacheckimi lub w ujęciu administracyjnym, południowymi ziemiami powiatu ostrołęckiego. Interesujący 
obszar obejmuje cztery obecne gminy – Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo. Spośród dziesięciu autorów 
prezentowanych artykułów jest siedmiu historyków, jeden archeolog (M. Balcerzak), jeden etnograf 
(B. Kielak) i jeden socjolog pasjonujący się historią (M. Łępicka). Publikacja ma charakter chronologiczno-
problemowy, przy czym sześć pierwszych referatów obejmuje dzieje tych ziem poczynając od pradziejów 
(M. Balcerzak), poprzez okres I Rzeczypospolitej (H. Samsonowicz), czas zaborów (N. Kasparek), 
dwudziestolecie międzywojenne (D. Budelewski i J. Szczepański) aż do pierwszych lat po II wojnie 
światowej (J. Kijowski). 

Małgorzata Balcerzak w „Zarysie pradziejów ziem położonych między Narwią a Orzem” odnosi 
się do prehistorii tych terenów. Ich początek, zdaniem autorki, to schyłkowy paleolit, konkretnie lata 9800-
8250 p. n. e., kiedy to na ziemie między Narwią i Orzem napłynęły pierwsze grupy łowców reprezentujące 
tzw. kulturę świderską. Kolejną była kultura janisławicka (okres mezolitu), potem amfor kulistych (neolit), 
oraz kultury trzciniecka i łużycka (epoka brązu). Najobszerniej, ze względu na dużą liczbę znalezisk, autorka 
omawia epokę żelaza, dzieląc ją na okres halsztacki i lateński, okres wpływów rzymskich oraz zmierzch 
pradziejów i wczesne średniowiecze. Swoje rozważania M. Balcerzak kończy na X w. n.e., czyli na 
włączeniu Mazowsza do monarchii piastowskiej i przyjęciu religii chrześcijańskiej, słusznie stwierdzając: 
(...) od tego momentu archeolodzy w pewnej mierze ustępują pola historykom. 

„Ziemie nad Orzem w dawnej Polsce” to stosunkowo niewielka objętościowo lecz niezmiernie 
interesująca rozprawa wybitnego polskiego historyka, prof. Henryka Samsonowicza o mazowieckich 
zaściankach szlacheckich, w tym również i „naszych”, czyli położonych między Narwią i Orzem. Z tekstu 
wynika, że chociaż było tu kilkanaście większych majątków, to jednak przeważała szlachta drobna i raczej 
mało majętna, najczęściej uprawiająca sama swe gospodarstwa. Posiadała przy tym wszystkie atrybuty 
stanowe oraz cechy zarówno pozytywne, jak i negatywne. Między innymi autor ukazuje swoisty fenomen 
księstwa sieluńskiego, położonego w sąsiedniej ziemi różańskiej, częściowo zaś w Goworowszczyźnie, 
będącego dobrem biskupów płockich. 

Artykuł Norberta Kasparka dotyczy niezmiernie ważnego fragmentu powstania listopadowego, 
jakim była wyprawa na gwardie rosyjskie wiosną 1831 r. Ten śmiały i odważny, niestety niezrealizowany 
plan, rozgrywał się w znacznym stopniu na ziemiach nadorzańskich, a jego tragicznym zwieńczeniem był 
przegrany ostrołęcki bój 26 maja 1831 r. Autor bardzo wnikliwie oddaje obraz tamtych dni, zamierzenia 
dowództwa, generalskie błędy, bohaterstwo żołnierzy i krwawe starcia. 

Dwa artykuły, Dariusza Budelewskiego i Janusza Szczepańskiego, odnoszą się do okresu 
międzywojnia, z tym że nie ma w nich powtórzeń, a wręcz w znacznym stopniu się uzupełniają. Pierwszy                
z nich, Dariusza Budelewskiego ,,Rozwój gospodarczy południowych gmin powiatu ostrołęckiego w okresie 
międzywojennym 1918-1939” odnosi się do problematyki ekonomicznej, zaś Janusza Szczepańskiego 
„Życie społeczno-polityczne ziem południowej części powiatu ostrołęckiego w I dekadzie Polski 
Odrodzonej (1918-1928)” skupia się na szeroko rozumianej tematyce polityczno-społecznej typu układ 
narodowościowy, działalność partii i stronnictw politycznych, wyniki wyborów parlamentarnych                   
i samorządowych oraz funkcjonowanie organizacji społecznych. Dominującą gałęzią gospodarki na tym 
terenie – jak wynika z artykułu D. Budelewskiego – było oczywiście rolnictwo, z którego utrzymywała się 
zdecydowana większość mieszkańców. Główne uprawy to zboża i ziemniaki, zaś w hodowli bydło                   
i nierogacizną. Jeśli chodzi o sympatie polityczne to najwięcej było zwolenników Narodowej Demokracji, 
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działały także stronnictwa ludowe. Natomiast pod względem narodowościowym, obok rzecz jasna Polaków, 
stosunkowo liczna była ludność żydowska, z tym że skupiała się ona w zasadzie w dwóch istniejących na 
tym terenie tzw. Osadach, czyli w Goworowie i Czerwinie. Dość istotną rolę, zarówno w aspekcie 
gospodarczym, jak i społecznym, odgrywały majątki ziemskie, szczególnie największe z nich w Szczawinie        
i Susku, należące do rodziny Glinków. 

Rozważania sensu stricto historyczne kończy artykuł Jerzego Kijowskiego omawiający najbliższe 
nam czasowo lata po II wojnie światowej od 1944 do 1956 r. Autor starał się w nim, oczywiście w dużym 
uproszczeniu, przedstawić najważniejsze problemy tych czasów. Mamy więc informacje o zniszczeniach 
materialnych, stratach ludnościowych spowodowanych przez II wojnę światową, reformach rolnych, 
przesiedleniach na Ziemie Odzyskane, funkcjonowaniu administracji samorządowej, a ze spraw 
politycznych o walkach ze zbrojnym podziemiem, o referendum ludowym, wyborach do Sejmu 
Ustawodawczego, działalności kościoła, szkolnictwiei kulturze. 

Nieco inny charakter ma artykuł Bernarda Kielaka, traktujący o zwyczajach i obyczajach 
miejscowej ludności. Mimo, że mieszkańcy tych ziem nie mogą się pochwalić tak bogatą kulturą ludową jak 
ich sąsiedzi z północnej części powiatu ostrołęckiego, czyli Zielonej Puszczy Kurpiowskiej, to jednak mogą 
wymienić dość ciekawe i oryginalne zwyczaje, przez pewien czas nieco zapomniane, które dzisiaj                  
w większości znowu się kultywuje, między innymi za sprawą działalności LGD „Zaścianek Mazowsza”. 

Trzy ostatnie artykuły poświęcone są trzem różnym zagadnieniom doskonale wpisującym się                   
w tytułową problematykę. M. Lubecka przedstawia stosunki państwo-Kościół w latach 1944-1989,                   
M. Łępicka pisze o ochronie pożarowej tych terenów i o najbardziej wyrazistej organizacji społecznej, 
działającej w tym czasie i na tym terenie, tzn. o Ochotniczej Straży Pożarnej, zaś A. Białczak odnosi się do 
bardzo popularnego zajęcia miejscowej ludności (szczególnie ziemiaństwa), tj. myślistwa i łowiectwa. 
Całość pracy zamyka indeks: geograficzny i osobowy. 
 
 
 

Jerzy Kijowski 
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SUMMARY 
 
"The history of the land located by the river Narew and Orz” 
 
 
  The history of the land located by the river Narew and Orz is a collective work, which presents the 
history of the area between the middle bank of the river Narew and the river Orz. This specific area is also 
called Ostrolęka’s village inhabited by impoverished gentry or in terms ofadministrative language the land is 
named the south region of Ostrołęka’s county. The mentioned area is nowadays represented by Rzekuń, 
Troszyn, Czerwin and Goworowo districts. Among the ten of authors of presented articles there are seven 
historians, one archeologist (M. Balcerzak), one ethnographer (K. Kielak) and one sociologist (M. Łępicka) 
who fascinates history.  The character of this publication is chronological- problematic, the first six papers 
consists of the history of this area, starting from the ancient history (M. Balcerzak), later, period of the                   
I Republic of  Poland (H. Samsonowicz). Next,  the period of the Partitions of Poland(N. Kasparek), the 
interwar period (D. Budelewski and J. Szczepański), finally, it mentions the first few years after the II World 
War (J. Kijowski). 
 
  Małgorzata Balcerzak in her article “An outline of ancient history of the area between Narew and 
Orz”, touches the prehistoric times of those lands. According to her the beginning of  the lands starts in the 
end ofthe Paleolithic Era, i.e. 9800-8250 BC, when those lands were inhabited by groups of hunters, 
representatives of “świderska” culture. In the Mesolithic Erathere was “janisławicka” culture, in the 
Neolithic Era “trzcimiecka” and “łużycka” culture (the Bronze Age). The greatest attention she draws to the 
Iron Age due to the largenumberof finds. She divides the Iron Age into to period of Roman influence and 
twilight of prehistory and the early Middle Ages. M. Balcerzakends her deliberations on X AD with the 
inclusion of Mazovia to the Pisatowska monarchy and acceptance of the Christian religion, rightly stating 
that â ś since that moment archaeologists to some point to give way to historians". 
 
  "Lands by the river Orz in the former days of Poland “is a relatively small volume of work but it is 
very interesting thesis, written by the eminent Polish historian, pref. Henry Samsonowicz. He writes about 
Mazovia’s a impoverished gentry, as well as about our impoverished gentry located between Narew and Orz. 
From the text it appears that although there were several large estates, however, this area was dominated by 
small gentryand rather not so wealthy, mostly they cultivated the land by themselves. However, they had all 
the attributes at the state and both positive and negative characteristics. Among other things, the author 
presents a peculiar phenomenon "sieluńskiego” principality situated in the neighboring land of Różan and 
partly in Goworowo, which was a property of Płock’s bishops. 
 
  The article written by Norebert Kasparkek, concerns an extremely important fragment of the 
November Uprising, namely, an expedition to Russian guard in the spring of 1831. This bold and brave, but 
unrealized plan was set largely in the lands by the rivers Narew and Orz. Its tragic culmination was a lost 
battle in Ostrołęka on 26 May 1831. The author very carefully captures the image of those days, command 
intentions, generals errors, the heroism of the soldiers and the bloody clashes. 
 
  Two articles of Darius Budelewski and Janusz Szczepanski, refer to the interwar period, however, 
there are no repetitions,  on the contrary, to a large extent both perfectly supplement each other. The first one 
by Dariusz Budelewski "Economic development of southern county of Ostrołęka in the interwar period 
1918-1928 " focuses on the economic issues. Whereas, the second article by Janusz Szczepanski "Socio-
political life of southern lands in the county of Ostrołęka during the Polish Renaissance 1918-1928 " 
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concentrates on the broader sense of a socio-political issues, such as the ethnic arrangement, the activities of 
parties and the political parties, the results of the parliamentary elections and the functioning of government 
and social organizations. The dominant sector of the economy in the area –  as it is clear from the article by 
D. Budelewski - was, of course agriculture, which was cultivated by the majority of the population. Mainly 
cereals and potatoes, and in breeding cattle and swine. When it comes to political affiliation, these lands had 
mainly supporters of the National Democratic Party, as well as Peasants’ Party. In contrast, in terms of 
ethnicity next to the Poles, there was a relatively large Jewish population, though they were mainly found on 
two existing settlements in the area  in Goworowo and Czerwin . Quite an important role, both in terms of 
economic and social,  played estates, especially the biggest ones in Sczawin and Susk, which belonged to the 
Glinkas’ family. 
 
  Strict historical considerations are ended by Jerzy Kijowski’s article. His discussion about the years 
after World War II, from 1944 to 1956. The author tried to present and simplify the most important issues of 
that time. Consequently, we have information about the destruction, losses in population caused by the 
Second World War, about the land reform, political battles with the armed underground activity, peasants’ 
referendum, elections for parliament, activities of the church, education and culture. 
 
The article by Bernard Kielak is to some extent a bit different.  It presents habits and customs of the local 
population. Despite the fact that the inhabitants of these lands did not have a rich folk culture as their 
neighbors from the north of Ostroleka’s county, i.e, "Zielonej Puszczy Kuriowskiej” however, they had some 
interesting and funny habits, which over time started to be forgotten, yet nowadays  most of them are starting 
to be cultivated again, partially thank to  the LAG activities "Zaścianek Mazowsze". 
 
  The last three articles are devoted to three different issues which fit perfectly to the title of this 
collective work. M. Lubecka presents church-state relations in the years of 1944-1989, she writes about fire 
protection of these areas and most expressive social organization operating at that time and in that area which 
was the Volunteer Fire Brigade, while A. Białczak refers to a very popular activities of the local population 
which was hunting. The whole work is completed by: geographical and personal appendixes. 
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