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Szanowni Państwo!
Rok 2018 jest szczególnym czasem dla naszej Ojczyzny, ale również dla Gminy Nowe Piekuty. 

Jego wyjątkowość wynika z faktu, iż świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
150-lecie utworzenia Gminy Nowe Piekuty. Obchodzimy również 525 rocznicę erygowania Parafi i 
Jabłoń Kościelna oraz 150 rocznicę budowy do dziś istniejącego Kościoła w Jabłoni Kościelnej. 
W 2018 roku przypada także 210 rocznica powstania Parafi i w Nowych Piekutach. Wymienione 
wydarzenia są niewątpliwie znakomitym powodem do radości i świętowania.

Zacząć należy od tego, co stało się 100 lat temu na ziemiach polskich, na terytorium za-
właszczonym niegdyś przez trzech zaborców – skoordynowane akcje rozbrojenia obcych żołnierzy, 
tworzenie polskich ośrodków władzy oraz inne działania wynikające z pragnienia niezawisłości 
Polaków po 123 latach niewoli. Zwieńczeniem walki Polaków stał 11 listopada 1918 roku, kiedy 
rozradowany tłum witał w Warszawie Komendanta Józefa Piłsudskiego, witał Wolność i Niepod-
ległość Ojczyzny.

Niemal za cud można uznać, że w 100-lecie Niepodległości świętujemy 150 rocznicę utworze-
nia naszej Gminy Piekuty. W 1808 roku w Księstwie Warszawskim utworzono gminy jako element 
lokalnej administracji. Piekuty znalazły się w Gminie Łopienie Zyski. Po reorganizacji od wiosny 
1868 roku na wójta wybrano Rafała Olędzkiego z Krasowa Wielkiego, a siedzibę urzędu prze-
niesiono do Piekut. Ówczesna gmina istniała w bardzo zbliżonych do obecnych granicach admini-
stracyjnych. 

W 1808 roku podzielenie parafi i domanowskiej spowodowało formalne wyodrębnienie nowej, 
samodzielnej parafi i w Piekutach. Kościół wtedy był drewniany, a Parafi a Piekuty liczyła około 
2000 osób. 

W 1493 roku konsekrowanie przez biskupa Jana Pudełko Ordynariusza Diecezji Łuckiej 
i zatwierdzenie jako parafi alnej świątyni istniejącej już osiem lat, spowodowało utworzenie Parafi i 
w Jabłoni. Na przestrzeni pięciuset lat teren parafi i stał się świadkiem wielu historycznych wyda-
rzeń. Po pożarze drewnianego kościółka w 1868 roku wybudowano i poświęcono obecną murowaną 
świątynię. Ciekawostką i chlubą jest fakt, że budowa tak pięknego neoklasycystycznego kościoła trwała 
zaledwie dwa lata. 

Bogactwo historyczne naszej gminy dopełnia przebogata historia Parafi i Hodyszewo, która przy-
stąpiła zaraz po podpisaniu do unii brzeskiej zawartej w roku 1596. Stała się tym samym żywym 
dowodem ekumenicznych działań podjętych w szesnastowiecznej Polsce.

Przekazując naszym Drogim Czytelnikom specjalne wydanie Wieści z Gminy wyrażam głę-
boką radość i wdzięczność Bogu i Matce Najświętszej, że dożyliśmy tak wspaniałych świąt i rocz-
nic w naszej Małej Ojczyźnie. Niechaj to skromne wydawnictwo w 227 Rocznicę Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, 525-lecie Parafi i w Jabłoni Kościelnej, 150-lecie budowy i konsekracji Kościoła 
w Jabłoni Kościelnej będzie podziękowaniem i pamiątką dla wszystkich mieszkańców gminy

Marek Kaczyński

Wójt Gminy Nowe Piekuty
. 

Jabłoń Kościelna, 3 maja 2018 r.
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W roku 2018 w naszej Ojczyźnie przypada 100-lecie odzy- 
skania Niepodległości. Z tej racji już rozpoczęło się świętowa-
nie tej pięknej rocznicy. Na jej tle w naszej parafii obchodzimy  
dwa jubileuszowe wydarzenia.

Pierwszym jest 525-lecie parafii. W lipcu 1493 roku Biskup 
Łucki Jan II Andruszewicz utworzył parafię w Jabłoni Kościel-
nej, chociaż wiadomo, że już w roku 1480 był tu kościół i spra-
wowano w nim nabożeństwa. W chwili powstania parafii wieś  
nosiła nazwę Jabłoń Wronia, z czasem nazwano ją Jabłoń Wiel-
ka, a od około roku 1818 używa się nazwy Jabłoń Kościelna. 
Obecnie do parafii należy 19 wiosek.

Drugim bardzo ważnym wydarzeniem jest 150 rocznica 
wybudowania naszego kościoła. W dniu 11 lipca 1866 roku,  
w niedzielę w godzinach popołudniowych, doszło do tragiczne-
go w skutkach pożaru, jak pisze w swoim liście ks. Franciszek 
Kruszewski do Biskupa Sejneńskiego Konstantego Ireneusza 
Pomian Łubieńskiego. Całkowicie spłonął drewniany kościół  
z 1732 roku. Wspólnota parafialna stanęła wobec konieczności 
wybudowania nowej świątyni. Zważywszy na różnego rodzaju 
uwarunkowania i politykę zaborczej władzy rosyjskiej, można uznać za wydarzenie wyjątkowe, że  
w tak krótkim czasie – w ciągu roku – zdołano uzyskać stosowne pozwolenia na budowę według 
projektu Karola Majewskiego. Już 21 października 1867 ks. Franciszek Kruszewski położył kamień 
węgielny, a 28 października tegoż samego roku – poświęcił kościół, by już było można sprawować  
w nim nabożeństwa. Oczywiście dalsze prace wykończeniowe trwały przez następne lata.

Działania I i II wojny światowej oszczędziły świątynię od zniszczeń. Jednak upływający czas  
spowodował konieczność przeprowadzenia remontu. Tego niezmiernie trudnego zadania podjął się  
w latach 1970–1991 długoletni proboszcz ks. Leopold Rogowski.

W ostatnich latach – przy dużej życzliwości i ofiarności parafian oraz moim staraniem – prze- 
prowadzano ponownie kapitalny remont świątyni w Jabłoni Kościelnej. Zostało zamontowane  
ogrzewanie promiennikowe, wstawiono dwanaście witraży. Dokonano renowacji polichromii ko- 
ścioła, ołtarza głównego oraz ołtarzy bocznych oraz ułożono nową posadzkę granitową. Został  
zbudowany nowy ołtarz posoborowy i lektorium wykonane z marmuru. Zamontowano także nowe 
nagłośnienie. Ponadto pokryto blachą miedzianą wieżę i kościół, odnowiono elewację, i wykonano 
chodnik procesyjny. Nocą kościół z mroku wydobywa i podkreśla jego historyczne piękno iluminacja 
świetlna.

W ten sposób świątynia i ołtarz zostały przygotowane do uroczystej konsekracji, której dokona  
J. E. Ks Bp Janusz Stepnowski, Biskup Łomżyński w dniu 3 maja 2018 roku.

Ks. kan. dr. Andrzej Łapiński
Proboszcz Parafii 

 pw. św. Ap. Piotra i Pawła
 w Jabłoni Kościelnej

Wnętrze kościoła po remoncie
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Historia Parafii p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła 
w Jabłoni Kościelnej1

Kościół w Jabłoni ufundowano przed 29 kwietnia 1485 roku. Komendarz, czyli za- 
rządca tej świątyni, ks. Jakub „de Jabłonia”, był wówczas w sporze z plebanem z Rokitnicy  
(obecne Kulesze Kościelne). Ugruntowana już świątynia, z odpowiednim uposażeniem,  
została oficjalnie zatwierdzona jako parafialna i konsekrowana na przełomie października  
i listopada 1493 roku, w trakcie objazdu północnego skraju diecezji łuckiej przez biskupa  
Jana Pudełko. Wówczas w celu potwierdzenia fundacji stawili się kolatorzy z Jabłoni,  
bracia: Jakub, Stanisław i Mikołaj, a także Dobiesław z ojcem oraz Jadwiga, żona Szczepa-
na, wraz z synami: Janem, Piotrem i Mikołajem. Kościół pierwotnie był pod wezwaniem  
Najświętszej Maryi Panny, świętych Piotra, Leonarda i Marii Magdaleny. Uposażenie ple- 
bana stanowiły trzy włóki ziemi (w tym pola, lasy, łąki, pastwiska) położone między Jabło- 
nią a Żurawiskiem, także dziesięcina pobierana od właścicieli gruntów na terenie parafii,  
w tym z gruntów schizmatyków, czyli wyznawców prawosławia, których niewielka grupa  
osiedliła się w tej okolicy. W 1565 roku w Rakowie, na popis wojenny konno stawił się  
Jakub Szczepanowicz z Jabłoni Kościelnej, w pancerzu i przyłbicy, uzbrojony w oszczep.  
To najstarsza znana wzmianka nazwy wsi w formie „Jabłoni Kostelnej”. W 1566 roku  
wspomniani są Apolonia z synem Mikołajem, Krystyna, żona Macieja ze wsi „Jabłonia 
Kosczielna”. 

W maju 1569 roku w Brańsku przysięgę wierności Koronie składała też szlachta z Ja- 
błoni, w tym: Erazm po Mikołaju, Abraham po Piotrze, Florian po Józefie, Leonard po  
Piotrze, Mikołaj po Abrahamie, Mikołaj po Jakubie, Zygmunt po Stanisławie, Mikołaj  
po Janie, Stanisław po Janie, Stanisław po Jakubie, Józef po Mikołaju, Jakub po Stefanie,  
Stanisław po Józefie, Józef po Marcinie, Stanisław po Marcinie, Maciej po Stefanie, Stani- 
sław po Jakubie, Jan po Mikołaju, Urban po Andrzeju, Stanisław po Janie, Augustyn po  
Wawrzyńcu, Paweł po Józefie, Jakub po Mikołaju, Stanisław po Michale, Mikołaj po Józe- 
fie, Feliks po Mikołaju. Część z nich była zapewne także z innych Jabłoni. W 1580 roku  
podatek z włók szlacheckich ze wsi „Jabłonia Kosczielna” opłacili: Józef po zmarłym  
Piotrze Jabłońskim z 5 włók i 5 morg (najzamożniejszy), Józef po zmarłym Klemensie  
„Rzaczczu” (Rykaczu?) z 3 włók, Stanisław Wspała z 3 włók i Kazimierz Rykacz z po- 
łowy włóki. Spis opłaconego podatku podymnego z 1629 roku wymienia we wsi: Szy- 
mona Żebrowskiego, Mateusza po zmarłym Ambrożym, Frąca Burzyńskiego, Jana po zmar-
łym Wawrzyńcu, Walentego, Szymona, Szczęsnego (Feliksa), Krzysztofa i Jana.
1 Zbigniew Romaniuk, Słownik historyczny miejscowości i postaci z terenu gminy Nowe Piekuty, Nowe  
Piekuty 2014.
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W 1635 roku głównym podatnikiem był Adam syn Stanisława. W 1674 roku poda- 

tek pogłówny opłacono od siedmiu osób z plebanii, ze wsi od 63 „dusz podatkowych”  
oraz od trzech Żydów. Razem od 73 ludzi objętych podatkiem. Dodając do tego pozosta- 
jących poza nim, ogólną liczbę mieszkańców wsi szacować można na około 85. Rodzin  
(poza plebanią) było 20, w tym 16 szlacheckich, trzy chłopskie i jedna żydowska. Miesz- 
kały tutaj osoby o nazwiskach: Jabłoński, Koćmier, Markowski, Kikolski, Dmochowski,  
Dryzdzołek, a pochodzenia chłopskiego: Litwin, Zawadzki i Konik. W 1790 roku we wsi  
Jabłoń Kościelna domy posiadali: spadkobiercy po W. Jaruzelskim (dwa domy), Jan Jabłoń- 
ski (trzy domy), Aleksander po Grzegorzu Koćmierow-
ski, spadkobiercy po Kasprze Koćmierowskim, Bernard 
po Kasprze Koćmierowskim, Jan po Jakubie Jabłońskim, 
Andrzej po Wojciechu Jabłońskim, Tadeusz po Szymo-
nie Jabłońskim, Franciszek po Wojciechu Jabłońskim, 
Katarzyna po Szymonie Jankowskim, spadkobiercy po 
Janie Gierałtowskim, Tadeusz po Mateuszu Jabłońskim, 
Szymon po Kasprze Jabłońskim, Wojciech po Pawle Łeb- 
kowskim, Walenty po Pawle Łebkowskim, Walenty Urba- 
niuk, Tadeusz po Karolu Kruszewskim, Bartłomiej po 
Grzegorzu Jabłońskim, Piotr po Grzegorzu Kućmierow-
skim, spadkobiercy po Józefie Zarzeckim, Marcin po Szy-
monie Jabłońskim, Franciszek po Tomaszu Jabłońskim, 
spadkobiercy po Kikolskim. Razem było 27 domów, bez 
zabudowań plebańskich. Niektórzy z Jabłońskich z tu- 
tejszej parafii sięgali po godności szlacheckie. Przykła-
dowo, Adam Jabłoński z Jabłoni Samsonów, to w 1745  
cześnik nowogródzki, w 1759 wojski łomżyński, był też 
starostą biskupa w Pułtusku (1752). W 1762 roku kupił 
wieś Jeziorsk nad Narwią. Posiadał część Żukowa i inne 
dobra. Poseł łomżyński. W imieniu tej ziemi podpisał 
elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od 1766 
roku pisarz ziemski i grodzki łomżyński. W 1789 odzna- 
czony przez króla orderem św. Stanisława. W 1745 roku 
poślubił Franciszkę Szabłowską, której wuj ks. Antoni 
Dembowski (urodzony w Zambrowie w 1682) był bisku- 
pem kujawskim. Dość często różni Jabłońscy pojawiają  
się pośród niższych funkcyjnych ziemi bielskiej (np. woź- 
ni). W 1804 roku przed Deputacją Wywodową w Wil- 
nie, swego szlachetnego pochodzenia dowiedli: Ignacy  
i Adam, synowie Jana, wnukowie Marcina, prawnukowie 
Pawła po Janie, dziedzica w Jabłoni Kościelnej w 1682 
roku. 

Najstarsza zachowana księga aktów 
urodzenia z XVII w.

Najstarsze zachowane naczynia litur-
giczne pochodzące XVIII w., naczy-
nia siedemnastowieczne znajdują się  
w Muzeum Diecezjalnym w Łomży.

Archiwalne Akta dozoru Parafii Ja-
błońskiej z XIX w.
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Najważniejszą instytucją nieprzerwanie funkcjonującą tutaj od schyłku średniowie- 
cza była parafia rzymskokatolicka. Królowa Anna Jagiellonka, żona Stefana Batorego,  
27 sierpnia 1587 roku nadała plebanowi z Jabłoni dziesięcinę snopową z folwarku Mazury.  
Świadczenia dziesięciny miał dopilnować starosta tykociński Łukasz Górnicki, wybitna  
postać epoki polskiego odrodzenia, autor „Dworzanina”. W 1716 roku dziesięcinę sno- 
pową zamieniono na pieniężną. Miejscowa szlachta, której przodkowie ufundowali świą-
tynię i uposażyli plebana, mieli wynikające z tego prawa oraz obowiązki. Fundatorów  
i dziedziczących potomków zwano kolatorami. Do podstawowego obowiązku kolatorów 
należała opieka nad świątynią i plebanem. Główne prawa kolato możliwość wybierania  
proboszczów, których zatwierdzał biskup diecezjalny, a także przypisane do nich ławki  
stojące najbliżej prezbiterium. Na początku XIX wieku kolatorzy pochodzili ze szlachty 
mieszkającej we wsiach: Jabłoń Wielka („z dawna zwana Wronia”, obecnie Jabłoń Kościelna), 
Jabłoń Dąbrowa Zgniła, Jabłoń Dobki, Jabłoń Kikolskie, Jabłoń Żebrowizna (Zambrowi-
zna) i Jabłoń Biskupiki (wieś zanikła). W parafii były też Jabłonie bez praw kolatorskich: 
Samsony, Uszyńskie, Markowięta, Rykacze, Osinki, Zarzeckie, Spały. W 1839 roku w Ja- 
błoni Dąbrowie Zgniłej mieszkało 32 kolatorów, w Jabłoni Kościelnej 18, Jabłoni Dob-
kach 11, Jabłoni Zambrowiźnie 10, Jabłoni Kikolskich 6. Sposób wyłaniania proboszcza  
w Jabłoni w 1848 roku (po śmierci proboszcza Kazimierza Zawadzkiego) opisał ks. Witold 
Jemielity słowami: „Rządca diecezji przedstawił trzech kandydatów i upoważnił dziekana, 
aby ogłosił z ambony termin wyborów w zwykły dzień tygodnia, na plebanii lub innym 
domu, ale nie w kościele lub na cmentarzu. Dziekan przedstawił zebranym trzy arkusze  
do podpisania prezenty. W tym czasie kandydaci na proboszcza znajdowali się poza tere-
nem parafii. Przybył wójt dla zapobieżenia nieporządkom. Dziekan sprawdzał uprawnienia 
kolatorskie przybyłych osób. Na wybory przybyło 80 kolatorów. Jedni stwierdzili, że nie  
znają przedstawionych kandydatów, więc nie podpiszą; inni, że skoro według nowego  
prawa władza diecezjalna przedstawia, to należy jej ufać; wielu, że dali prezentę ks. Dąb- 
rowskiemu, nieumieszczonemu na liście. Wkrótce jednak uzgodnili stanowiska i zaprezen-
towali ks. Kruszewskiego, jednego z trzech podanych kandydatów”. W 1872 roku kolatorzy 
nadal mieszkali we wsiach: Jabłoń Kościelna, Jabłoń Kikolskie, Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń  
Zambrowizna i Jabłoń Dobki.

Wiekowa drewniana świątynia wielokrotnie była remontowana. W czasie potopu  
szwedzkiego (1655–1660) Podlasie najeżdżały wojska szwedzkie, siedmiogrodzkie, tatar- 
skie, moskiewskie, a i litewskie oraz koronne dopuszczały się rabunków. W tym czasie  
spaleniu miał ulec kościół parafialny w Jabłoni. Chociaż bardziej prawdopodobne jest, że  
ta świątynia została wówczas tylko uszkodzona i była odremontowana. Kolejny drewniany  
kościół, z pomocą parafian, w 1732 roku wzniósł proboszcz ks. Jan Brzozowski. Świątynię  
poświęcono, ale jej nie konsekrowano. Była to budowla orientowana, z ołtarzem na wschód,  
miała wymiary 85 x 43 stopy (25,3 x 12,8 m). Wnętrze kościoła oświetlało 12 okien (cztery  
w nawie, po dwa z każdej strony). Kopuła na dachu (wewnątrz z sygnaturką – małym  
dzwonem) była obita blachą, a wieńczył ją metalowy krzyż. Front świątyni po bokach 
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ozdabiały dwie wieżyczki z kopułkami z krzyżami. Z boków dobudowano dwie kaplice  
na ołtarze boczne. Za dwuskrzydłowymi drzwiami głównymi świątyni była kruchta (do  
niej z prawej strony prowadziły dodatkowe drzwi wejściowe z boku), a dalej nawa głów-
na i prezbiterium. W ołtarzu była malowana „staroświecka” figura Zbawiciela (Chrystusa).  
Z prawej strony, w kaplicy znajdował się boczny ołtarz z malowaną figurą św. Tadeusza  
oraz ołtarzykiem Najświętszej Panny Studziańskiej (informacja z 1811 roku). W kaplicy  
po lewej stronie kościoła był drewniany, rzeźbiony ołtarz Najświętszej Panny Szkaplerz-
nej, a przy nim stary ołtarzyk św. Antoniego. Wewnątrz stała drewniana chrzcielnica,  
a naprzeciwko niej ambona, za którą było wejście do zakrystii. Nad kruchtą znajdował się  
chór, gdzie stał pozytyw z pięcioma głosami. Spowiadającym się służyły dwa konfesjo- 
nały, a wiernym dziesięć ławek. Na cmentarzu przykościelnym była wolnostojąca dzwonnica 
zwieńczona krzyżem. Wewnątrz niej wisiały trzy dzwony. W 1834 roku, na murowanym 
fundamencie, wzniesiono nową dzwonnicę. Świątynia w 1804 roku wymagała remontów, 
gdyż silne wiatry spowodowały wiele uszkodzeń (wykrzywione krzyże i naruszony dach, 
potłuczone szyby w oknach). 

W 1842 roku kościół gruntownie odrestaurowano (nowy dach, obicia ścian i in.),  
a dwa lata później pomalowano. Cmentarz oparkaniono murem. Proboszcza do począt-
ków XIX wieku wspomagali wikariusze, a potem zakonnicy z Tykocina i inni duchowni.  
W XVIII wieku, po budowie nowej świątyni (1732), drugim ważnym wydarzeniem w hi- 
storii miejscowego Kościoła było utworzenie Bractwa Świętego Szkaplerza. Karmelici  
z konwentu w Bielsku Podlaskim 29 czerwca 1728 roku powołali w Jabłoni Kościelnej 
Bractwo Świętego Szkaplerza NMP z Góry Karmel. Jako członkowie – założyciele wpisali  
się bielski przeor o. Angelus Knyper, dziekan Krzysztof Wyszyński, Stanisław Kruszew-
ski, Adam Wyszyński, Wojciech Bogumił – przeor Bractwa Szkaplerza w Bielsku, Antoni  
Apanowicz – przeor Bractwa Szkaplerza. Opiekunem Bractwa został ks. Jan Brzozowski, 
miejscowy proboszcz. W ciągu pierwszych pięciu lat istnienia do Bractwa zapisało się 1270 
osób różnego stanu. Sąsiadują ze sobą wpisy prostych chłopów, zamożnej i biednej szlachty  
oraz duchowieństwa. W 1779 roku ofiarowano 300 zł polskich na śpiewanie w kościele  
w Jabłoni koronki o Najświętszej Maryi Pannie Szkaplerznej. Do 1786 roku rejestr człon-
ków zawierał już 5661 wpisów. W kolejnych latach, aż do 1805 roku jest luka w zapisach. 
Potem ponownie członków szybko przybywao. Bractwo rozwijało się także w XIX wieku, 
pomimo utrudnień i szykan zaborców. Między 1805 a 1891 rokiem zapisało do niego 3427 
osób (w 1863 roku przystąpiły 83 osoby, jest też luka między 1872 a 1890 rokiem). Ostatni, 
1891 rok zawiera wpisy z parafii Jabłoń, Piekuty, Płonka, Poświętne, Sokoły, Wysokie. Idea 
Bractwa Szkaplerza pomimo oficjalnych zakazów władz rosyjskich trwała w świadomości 
ludzi. Odrodziła się w 1926 roku. Ojciec Walerian Wierzbicki z konwentu karmelickiego  
w Obornikach, w czasie dużej uroczystości religijnej w Jabłoni Kościelnej, 2 marca 1928 
roku wprowadził w życie dekrety biskupa łomżyńskiego Romualda Jałbrzykowskiego i prze-
ora generalnego karmelitów Eliasza Magennisa z Rzymu (akt erygowania bractwa w Jabłoni 
z 30 września 1927 roku). W 1928 roku do bractwa zapisało się około 100 osób. Starszym 
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bratem (przeorem) był Bolesław Moczydłowski, jego zastępcą Wojciech Jabłoński. Śpie- 
wom przewodniczył organista Józef Kokoszko, a grupie kobiet Rozalia Jabłońska z Jabłoni 
Samsonów. Księga tego odnowionego bractwa po 65 latach, w 1993 roku zawierała wpisy 
4489 członków. 

W związku z tym, że w parafii nie było specjalnego funduszu na szkółkę parafialną,  
jej istnienie zależało od miejscowych proboszczów. Szkółkę taką założył m.in. ks. Mate-
usz Zaręba, a w 1674 roku nauki w niej pobierało tylko trzech uczniów. Nauczycielem był  
organista Wojciech Markowicz. W 1675 roku uczył kolejny organista, Aleksander Gołębiew-
ski, po którym nauczał Mikołaj Tarnowski, w latach 1675–1706 (z przerwami) „minister”  
i „rector scholae”, który był też zakrystianem (1685) i kantorem (1686–1687).W 1680–1681, 
1690–1691 rektorem (czyli zarządcą) szkoły był Wojciech Dzierżanowski. W latach  
1681–1687 wymieniany jest rektor szkoły Stanisław Pokorski. W 1688 roku uczył Fa-
bian Żero. W 1689 roku wspomniany jest Jan Laskowski „studiosus scholae Jabłonensis”.  
W 1692 roku nauczał Stanisław Kotyński. W 1695 jako rektor w Jabłoni wymieniony jest  
Paweł Wyszeński. W 1696 roku nauczycielem był Wojciech Kraszewski. W 1679 uczyli  

List Ks. Proboszcza Adolfa Kruszewskiego o Brac- 
twie Szkaplerza Świętego

Obrazek Matki Bożej Szkaplerznej znajdujący  
się w Księdze parafialnej z 1948 r.
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zapewne także kantor Szymon Jabłoński i organista Wojciech Markowicz (1675–1679).  
Z zapisów tych wynika, że o szkołę dbał przede wszystkim pleban ks. Mateusz Zaręba.  
Przez kolejnych kilkadziesiąt lat (od około 1707 do około 1793 roku) proboszczowie nie 
przywiązywali już takiej wagi do funkcjonowania szkoły. Ostatni proboszcz jabłoński  
czasów Polski szlacheckiej, ks. Walenty Korzeniewski, pisał: „Szkółki [...] przy kościele  
jabłońskim parafialnym nie było, ani też żadnego funduszu na utrzymanie nauczyciela,  
ale nastawszy na plebanię zaleciłem parafianom, aby dziadki swoje dawali i na kilkukrot-
ne zalecenia ludzie niektórzy oddali dzieci swoje, nad którymi dozór Kacprowi Jarnic- 
kiemu, organistemu, poleciłem bez żadnego funduszu, jedynie z miłosierdzia. Nawet  
ojcowie uczniów albo nic, albo mało co chcą się znać do nagrody”. Próby, o których pisze 
ksiądz, miały miejsce po 1787 roku. Szkółka niewątpliwie funkcjonowała już wiosną 1793,  
a w sierpniu kolejnego roku uczęszczało do niej 15 chłopców w wieku od 9 do 15 lat,  
z terenu parafii: Piotr Dąbrowski z Dobek, Ignacy Perkowski z Markowiąt, Andrzej Ja- 
błoński z Rykaczy, Seweryn Jabłoński z Dąbrowy, Leon Jabłoński z Dąbrowy, Franciszek  
Śliwowski ze Śliwowa, Wojciech Koćmierowski z Jabłoni, Piotr Brzozowski z Szymborów,  
Stanisław Jabłoński z Samsonów, Klemens Szymborski z Szymborów, Felicjan Brzozowski  
z Szymborów, Bonifacy Śliwowski z Rykaczy, Paweł Śliwowski z Rykaczy, Jan Jankowski  
z Jankowców, Jan Polikrzak z Jabłoni Kościelnej. Uczono ich na bazie elementarza i Al-
waru. Niektóre dzieci uczyły się w innych, odleglejszych szkołach. Z terenu parafii Jabłoń  
Kościelna, w 1794 roku do szkółki parafialnej w Tykocinie uczęszczali: od 5 lat Grzegorz 
Szymborski 18-latek, trzeci rok Andrzej Koćmirowski 20-latek, od 3 lat Jan Faszczewski 
12-latek, od 3 lat Stanisław Szymborski 16-latek, od 3 lat Karol Truskolaski 15-latek, od  
2 lat Józef Kruszewski 12-latek, od 2 lat Ignacy Pogorzelski 14-latek. W 1818 roku kosz-
tem parafian i proboszcza wybudowano nową szkołę (w 1846 budynek ten remontowano).  
Były w niej cztery ławki z „urządzeniem do pisania dla uczniów”. W 1819 roku nauczyciel  
szkoły elementarnej utrzymywał się tylko ze „składki szkolnej”. W 1829 roku Seweryn Ja-
błoński uczył ośmiu chłopców, a funkcję nauczyciela pełnił też wikariusz. W 1828 roku  
na terenie parafii była druga szkółka w Szymborach, gdzie 15 uczniów uczył Jan Mystkow-
ski. Szkołę parafialną w Jabłoni w 1851 roku wyremontowano. Represje popowstaniowe  
1863 roku i nierozwiązana sprawa finansowania szkolnictwa parafialnego przyczyniły się 
do zaniku szkół tego typu. W ich miejsce władza  
rosyjska tworzyła szkoły ludowe z programa-
mi rządowymi. W 1874 roku świecka szkoła 
elementarna w Jabłoni Kościelnej czynna była 
tylko w okresie zimy. Uczęszczało do niej kilko- 
ro dzieci, a od wiosny ani jedno dziecko. Na-
uczycielami w tej rosyjskiej szkole rządowej byli:  
Romuald Zubrzycki 1867–1869, Euzebiusz Wą-
sowicz 1873, Tomasz Sobolewski 1873–1875, 
Jan Moczulski 1875–1878, Seweliusz Jefimow Rok szkolny 1958–59
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1878, Stanisław Laskowski 1878–1888, Jan Pło-
dowski 1888–1892, Franciszek Kurpiewski 1891, 
Piotr Siedzielewski 1893, Antoni Damionajtis 
1894–1896, Jan Kowalski 1896–1914. W 1891 
roku do szkoły w Jabłoni uczęszczało 98 dzieci 
(79 chłopców i 19 dziewcząt). W 1905 roku wybu-
dowano drewnianą szkołę, która oświacie służyła 
do 1962 roku. Wówczas na placu byłej spółdzielni 
„Nasz Sklep” (przejętej przez GS „SCh” z Piekut) 
wzniesiono szkołę murowaną. 

Co najmniej od 1682 roku w Jabłoni Ko-
ścielnej funkcjonował szpital, czyli przytułek ubogich i starców. W 1686 roku wymieniono 
Krystiana Skrzypkowskiego „ex xenodochio ecclesiae Jabłonensis”. W połowie XVIII wieku 
pensjonariuszami szpitala byli Marianna Perkowska (1750) i Walenty Kulciak (Kulczycki  
„pauper”, „aevus” 1750–1752), Krystyna Jankowska (1753), Krzysztof Rejszkowski (1770).  
Przytułek istniał nadal w 1842 roku, a przebywali w nim „jeden dziad i dwie baby”, po-
sługujące w parafii. Probostwo miało browar, a produkowane tam napoje sprzedawano  
w księżowskiej karczmie. Wiadomo, że nowy browar wybudował ks. Walenty Korzeniew-
ski. Około 1811 roku spaliła się karczma, ale w tym samym miejscu wybudowano inną.  
Jednak dziedzic Józef Szepietowski z Mazur w 1812 roku zburzył ją, gdyż stanowiła ona 
konkurencję dla jego karczmy. Proces o zburzony budynek i plac pod nim toczył się 
ponad dwadzieścia lat. Po 1812 roku proboszcz na karczmę udostępniał inny dom, który  
w 1834 roku podpalił Radziszewski, szynkarz karczmy Szepietowskich. Hilaria Gostkow- 
ska z Mazur, po śmierci męża (Franciszka Szepietowskiego), nie rościła już pretensji 
do karczmy proboszcza, który wybudował ją w sąsiedztwie placu po szynku zburzonym  
w 1812 roku. W pierwszej połowie XIX wieku w Jabłoni Kościelnej było pięć karczem  
(cztery szlacheckie i proboszczowska). Ukaz cara Mikołaja I z 1846 roku spowodował, 
że pozostała tylko jedna – jak ustalił ks. K. Chaberek. W 1865 roku na placu kościelnym  
w Jabłoni, przy „rynku” stały: dom szynkowy (karczma), dom kowala, szpital i dom cha-
łupnika. Rynek w Jabłoni i karczma wspominane są już w 1685 roku. Wówczas obszar ten 
posiadała szlachta ze wsi Jabłoń Dobki. 

W 1834 roku zapisano: „Grunt Poświętne zwany Rynkiem” w Jabłoni, co sugeruje, że 
właścicielem była parafia, ale w 1865 roku obszar ten wykazano jako własność publiczną  
(ogólną). Odbywały się tutaj jarmarki w czasie parafialnych odpustów. W 1843 roku  
w święta: świętych Piotra i Pawła (29 czerwca), Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej  
(16 lipca), na świętych Szymona i Judy Apostołów (28 października). Położenie Jabło- 
ni, wsi parafialnej, w oddaleniu od ośrodków miejskich, sprzyjało rozwojowi rzemiosła.  
Rzemieślników wymienia się tutaj od XVII wieku. Oprócz dość typowych rzemiosł wiej-
skich, przykładowo kowala, czy cieśli (w 1692 mistrz ciesielski Aleksander Kłosowic),  
pojawiali się i bardziej wyrafinowani. W 1679 roku mieszkał tutaj złotnik Jan Aksamitowski.  
Być może związane to było z pracami zleconymi w kościele. 

Stary budynek szkoły lata 1960-61
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W Jabłoni Kościelnej w XVII wieku osiedliła się mała grupa Żydów. W 1674 roku  

wymienia się Żyda z żoną i córką. W końcu XVIII wieku było tutaj już kilka rodzin zaj-
mujących się dzierżawą karczem, produkcją wina, farbowaniem płótna oraz rzeźnictwem.  
Nie tworzyli oni skupiska na tyle licznego, aby mieć swą synagogę, mykwę (łaźnię rytualną) 
i cmentarz, podstawy kahału (gminy izraelickiej). W 1804 roku w całej parafii Jabłoń Ko- 
ścielna przebywało 85 Żydów (4,6% pośród ogółu mieszkańców). Domyślać się można,  
że chociaż oficjalnego domu modlitewnego tutaj nie wykazywano, to jednak „minian” 
już był. A skoro tak, to mogli się oni zbierać na wspólne modlitwy. W latach 1808–1810  
w Jabłoni Kościelnej mieszkali: Abraham Srulowicz z żoną Lanną i dziećmi Hilkiem  
oraz Gołdą, farbiarz Srul Abrahamowicz, szynkarz karczmy Zarzeckich Josiel Cadykowicz  
z żoną Iradtą Samojłowiczową i synem Abrahamem, Moszko Srulewicz, Szmujlo Szlo-
mowicz z żoną Chaną Joskowiczowną i córką Sorą, arendarz Herszko Szlomowicz, rzeź-
nik Moszko z żoną Rochlą Fiszkowną i synem Herszkiem oraz córką Leją, krawiec Szajko  
Lejzorowicz, szynkarz w karczmie Szepietowskiego Mordko Wigdorowicz z żoną Bejlą  
Abrahamowną i córką Leją oraz inni. W 1817 roku wspominani są także krawiec Szaja 
Lejzerowicz, winnik Herszko, Szymsze Moszkowicz z żoną Mirką Szijowną, a rok później  
krawiec Abram Gabrylowicz, Abram i Hana Berkowna. Żydzi mieszkali także w Jabłoni 
Jankowcach, Jabłoni Piotrowcach i Jabłoni Kikolskich oraz w innych wsiach. W kościele  
w Jabłoni doszło do kilku konwersji z judaizmu na katolicyzm. W 1741 roku ochrzczona  
została żydowska dziewczyna, której nadano imiona Anna Elżbieta. W 1790 roku ochrz- 
czono żydowskie małżeństwo Annę i Wincentego, którzy przybrali nazwisko Nowiccy.  
Zaś 15 maja 1814 roku religię katolicką przyjął około 12-letni chłopak ze wsi Jabłoń Ki-
kolskie, któremu nadano imię i nazwisko Stanisław Majewski (od maja, miesiąca chrztu). 
Chrzestnymi byli: Barnaba Brzózka – wójt gminy Szymbory, Marianna Szepietowska –  
sędzina powiatu tykocińskiego i inni. W przypadkach zmiany wyznania, świadkami  
w czasie uroczystości zawsze były osoby o wyższym statusie i utytułowane. W 1854 roku 
szynkarzem w Jabłoni Kościelnej był neofita Adam Leśniewski (lat 46, wzmiankowany  
także w 1857). 

Kościół dbał, aby dzieci porzucane przez matki miały dalsze godne życie. Zapew- 
niano im odpowiednich chrzestnych. W aktach chrztów parafii odnotowano kilka takich 
przypadków. Przykładowo w 1675 ochrzczono Piotra znalezionego w Jabłoni Śliwowie,  
1791 roku przy drodze pozostawiono dziewczynkę, której nadano imię Antonina. Dzieci 
nieślubne zdarzały się średnio raz w roku lub rzadziej (1678 w Proszance, 1679 w Jabłoni  
Zarzeckich, 1680 w Stokowisku, 1685 w Jabłoni Zarzeckich i w Pruszance itd.). Z nega-
tywnych zjawisk, na terenie parafii zmorą było szerzące się pijaństwo. Problem stanowiły  
również cechy charakteru niektórych osób, pieniactwo i porywczość. Zachowane księgi  
sądowe z XVI i XVII wieku ukazują dość typowe pozwy o obrazę, pobicie, najścia domów, 
kłótnie o miedze, itd. W 1924 roku wódką nielegalnie handlował Franciszek W. Część  
dzieci i młodzieży nie znała pacierza. Ksiądz odnotował, że z niektórych domów uciekała 
młodzież przestraszona sprawdzaniem znajomości modlitwy w czasie kolędy w 1925 roku. 
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W 1857 część gruntów kościelnych zajęto pod planowaną kolej warszawsko-peters-
burską, uruchomioną w 1862 roku. Pod koniec 1865 roku władze zaborcze zarządziły ode- 
branie parafii gruntów funduszowych, z wyjątkiem sześciu morgów ogrodu. W zamian  
wyznaczono proboszczowi roczną pensję w wysokości 300 rubli srebrem. Księdzu przy-
sługiwała też dziesięcina ze 150 włók, po kopie żyta (150 kop) i zbóż jarych (104 kopy).  
Dziesięciny wpływało znacznie mniej: 107 kop żyta i 75 kop jarzyny. Okresowo pojawiały  
się też znaczniejsze ofiary na Kościół. Przykładowo w 1829 roku przekazano dziewięć  
zagonów i siedlisko z domem, z obowiązkiem odprawiania czterech mszy świętych rocz- 
nie, za dusze ks. Kazimierza, Michała i ich krewnych. Proboszcza w zarządzaniu majątkiem  
(kościołem, zabudową parafialną i cmentarzem) od 1817 roku wspomagał Dozór Kościelny 
w składzie: kolator, proboszcz i trzech parafian. W 1857 roku w skład Dozoru wchodzili: 
Tomasz Markowski, Jan Jabłoński, Walenty Czarnowski i Ignacy Uszyński. Później Dozory  
zastąpiły Rady Parafialne. Od 1936 roku w skład Rady Parafialnej wchodzili: ks. Pro- 
boszcz oraz Józef Koćmierowski z Piotrowców, Bronisław Kikolski z Uszyńskkich, Roch 
Szymborski z Szymborów Andrzejowiąt i Stanisław Jeliński z Mazur. 

Parafia w Jabłoni 11 sierpnia 1866 roku przeżyła dużą  
tragedię. Wybuchł wówczas pożar, który całkowicie stra- 
wił świątynię. Udało się uratować tylko część naczyń i szat 
liturgicznych. Po uprzątnięciu pogorzeliska, ks. Franci- 
szek Kruszewski przystąpił do prac przygotowawczych  
do budowy nowego, już murowanego kościoła, w miejscu  
spalonego. Finansowo wspierali księdza, dziedzic dóbr  
Mazury Ignacy Jeliński i parafianie. Projekt wykonał  
architekt Karol Majewski, „budowniczy powiatu łom- 
żyńskiego”. Zaplanował świątynię na rzucie prostokąta, 
z czworoboczną wieżą w elewacji frontowej, o ściętych  
u góry narożach. Wymiary kościoła to 26,7 m długości  
i 14,8 m szerokości. Zakomponowano wnętrze bazyli- 
kowe, trójnawowe, podzielone filarami. W 1868 roku  
poświęcono i „położono” kamień węgielny. Zachowano  
wezwanie kościoła: Świętych Apostołów Piotra i Pawła  
oraz patronów Świętych Apostołów Szymona i Judy-Tade- 
usza. Drewno, cegły i datek pieniężny na kościół złożył  
Ignacy Jeliński z Mazur, parafianie budowę wspierali ro- 
botami ręcznymi i transportem oraz drobnymi ofiarami  
finansowymi. Z innych parafii większe datki pochodziły  
od Kazimierza hr. Starzeńskiego z Pietkowa (dziesięć  
dębów), Józef Kiersnowski ze Stokowiska i Aleksander  
Kiersnowski z Szepietowa przekazali po sześć tysięcy  
cegieł, sędzia pokoju Ludwik Fischer z Zawrocia i Mo- 

List proboszcza jabłońskiego ks. Fran- 
ciszka Kruszewskiego do biskupa  
sejneńskiego Konstantego Ireneusza  
Pomian Łubieńskiego z 12 sierpnia 
1866 r.
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czulski z dóbr Michałki podarowali dużą ilość  
sosen, a kolektę prowadzono w parafiach: Po- 
świętne, Dąbrówka, Wysokie, Kulesze, Kobylin  
i Piekuty. Konstrukcję ceglano-kamienną wzno- 
szono pod kierunkiem „artysty mularskiego”  
Józefa Piotrowskiego z Długoborza (pow. łom- 
żyński), w latach 1868–1869. Ten mistrz murarski  
miał swoich robotników, a pomoc w zakresie  
zwożenia materiałów budowalnych „pod rękę”  
świadczyli parafianie. Roboty ciesielskie i stolar- 
skie (futryny, drzwi, schody na wieżę, chór i lożę,  
podłogi i sufit świątyni, szalowanie itd.) wyko- 
nywał lokalny rzemieślnik Adam Jabłoński z Ja- 
błoni Kościelnej. Prace blacharskie zamówiono  
u W. Jacobiego z Warszawy (obróbki i pokrycie  
kościoła blachą). W 1869 roku kowal Stanisław  
Federowicz z Jabłoni „swoim żelazem umocował  
dach” oraz wykonał wszelkie okucia okien i drzwi. 
Kościół otynkowano. W trakcie budowy Ignacy  
Jeliński zamówił obrazy do ołtarzy. Zleceniobior- 
cą był ceniony malarz artysta Rafał Hadziewicz,  
który w 1868 roku namalował Jezusa Ukrzyżowa- 
nego (do ołtarza głównego, „obraz bardzo piękny  
i kosztowny”), a do ołtarzy bocznych: świętych  
Piotra i Pawła, Matki Boskiej Szkaplerznej i św. 
Judy Tadeusza. Na chórze zamontowano organy  
ośmiogłosowe, a na wierzy trzy dzwony. Syg- 
naturka wisiała w wieżyczce nad prezbiterium.  
Nad zakrystią znajdowała się loża rodziny Jeliń- 
skich. We wnętrzu były ławki i dwa konfesjonały.  
Nową świątynię poświęcono w 1869 roku i roz- 
poczęto odprawianie nabożeństw, chociaż nad- 
stawa ołtarza głównego nie była jeszcze gotowa.  
Zamontowano ją w 1873 roku. W 1872 roku otyn- 
kowania wymagała jeszcze kopuła. Uporządko-
wano otoczenie kościoła. Pozostawiono nagro- 
bek Fryderyka Gostkowskiego z Mazur (zm. 1854, 
grobowiec) oraz 62-letniego Franciszka Hoyera  
z Knyszyna, zmarłego w 1864 roku w Mazurach. 
Wytyczono nowy cmentarz grzebalny, poza tere- Grobowiec rodzinny Jelińskich – fundato-

rów Kościoła wybudowanego w 1868 r.

Akt położenia i poświęcenia węgielnego ka- 
mienia pod kościół parafialny 1867 r. 
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nem zabudowanym. W 1874 roku nie był on jeszcze oparkaniony. Warszawski malarz  
Twardo pomalował i pozłocił ołtarze. W ścianie frontowej kościoła, po prawej stronie  
wieży w niszy umieszczono figurę św. Pawła i napis wyryty w kamieniu: „Tu dom Boży  
jest i brama niebieska”, a po lewej stronie rzeźbę św. Piotra i kamień z sentencją: „W tem  
miejscu będę mieszkać albowiem obrałem je sobie”. Między bramą w ogrodzeniu a wej- 
ściem do kościoła, na cokole stoi okazała figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczę- 
tej. Kościół był remontowany po obu wojnach światowych, gruntowniej także w latach  
1925–1928 oraz ostatnio.

Z polecenia Komisji Porządkowej ziemi bielskiej „na potrzebę narodową” (powsta-
nie kościuszkowskie) ze świątyni w Jabłoni Kościelnej ks. Walenty Korzeniewski 3 sierp- 
nia 1794 roku przekazał pół kilograma srebra, w tym: mały wyzłacany wewnątrz kielich  
z pateną, trzy małe korony z obrazów i wota (konik, szkaplerze). Kozacy, którzy naszli  
plebanię dokonali rabunku, w tym miedzianego kociołka na święconą wodę. Później  
szczęśliwie ks. Korzeniewski znalazł bliżej nieznaną kwotę pieniędzy, za którą zlecił wy- 
konanie drugiego kociołka, ale i srebrnej, pozłacanej dużej puszki z krzyżem, na komu- 
nikanty oraz srebrnego, pozłacanego kielicha i takiej pateny.

Jan Kryński w swej monografii o Wysokiem Mazowieckiem, na podstawie rodzin- 
nego przekazu wspomina, że na początku powstania styczniowego 1863 roku, uzbrojona 
szlachta zebrała się przed kościołem w Jabłoni. Po błogosławieństwie księdza proboszcza 
Franciszka Kruszewskiego udali się oni do Wysokiego Mazowieckiego, gdzie zaatakowali  
kozaków. Temat powstania styczniowego na terenie parafii Jabłoń Kościelna, czeka jeszcze  
na swego badacza. Od maja 1808 do 1825 roku wspominana jest gmina jabłońska w po- 
wiecie tykocińskim departamentu łomżyńskiego. Urzędnikiem stanu cywilnego był miej-
scowy proboszcz. Zagadnienie funkcjonowania gminy w Jabłoni wymaga dalszych badań, 
zwłaszcza, że w 1814 roku wspomina się o podległości gminie Szymbory Andrzejowięta.  
W 1827 roku w 28 domach mieszkały 162 osoby. W 1843 roku we wsi było 143 chrześci- 
jan, a do tego grupa Żydów. Na początku lat 80. XIX wieku stały 24 domy „szlacheckie”,  
uprawiano 479 mórg ziemi. Ponadto na dawnych gruntach kościelnych znajdowało się  
6 domów, a ich mieszkańcy uprawiali 118 mórg ziemi. Władze rosyjskie na ziemi ode-
branej parafii uwłaszczyły chłopów. W 1891 roku było tutaj już tylko 17 gospodarstw 
drobnoszlacheckich i 43 włościańskie. Średni obszar uprawianej ziemi przez jedno gospo-
darstwo to 4,8 ha. W 1905 roku we wsi w 39 drewnianych domach mieszkało 417 osób 
(Polacy i 59 Żydów). Budynków gospodarczych wykazano wówczas 85. Żydzi mieli bądź 
dzierżawili sklep, dwie karczmy i dwa wiatraki (przy drodze do wsi Dobki i na wschod- 
nim skraju wsi, przy drodze polnej do Raciborów Nowych). W latach 1894–1897 wolną  
praktykę felczera medycyny prowadził Marcin Kalinowski, który od kolejnego roku  
mieszkał już w sąsiedniej wsi Jabłoń Jankowce. W połowie sierpnia 1915 roku w pobliżu  
wsi doszło do zaciętych walk rosyjsko-niemieckich. Na terenie gminy Nowe Piekuty po-
zostałością po nich jest siedem cmentarzy. Kryją one szczątki od 300 do 350 żołnierzy.  
Główne walki skupiły się w okolicach linii kolejowej i na południe od niej. Koło Jabłoni  
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Kościelnej 15 sierpnia 1915 roku ciężko zraniono niemieckiego żołnierza Karla Fellera,  
zmarłego 21 sierpnia Ostrołęce. W trakcie walk spłonęła część zabudowy przy rynku,  
w tym dom parafialny z niektórymi księgami parafialnymi. Kościół szczęśliwie ocalał,  
nie został nawet obrabowany, ale rozbito jeden z dzwonów. Niemcy przełamali front  
15 sierpnia, około południa. Ksiądz proboszcz w kronice parafialnej zapisał: „Wkrótce...  
ludność wypłoszona wróciła do swoich wsi. Okupacja niemiecka... dla ludności wiejskiej,  
pomimo rekwizycji, nie była zbyt ciężką, bo artykuły żywnościowe były bardzo dobrze  
płacone”. Miejscowa ludność odbierała to jednak inaczej. Grunty wsi skomasowano w 1917 
roku (z korektą w 1919), likwidując tzw. szachownicę pól. W 1919 i 1920 roku z terenu  
parafii zmobilizowano do Wojska Polskiego grupę mężczyzn. Dzielnie walczyli za Ojczy-
znę. Pięciu z nich poległo: Stanisław Jaźwiński, Adolf Skłodowski, Stanisław Szymborski,  
Antoni Śliwowski i Stanisław Moczydłowski. Działania zbrojne w wojnie polsko-bolsze-
wickiej, latem 1920 roku dotarły do Jabłoni Kościelnej. Front zatrzymał się tutaj na linii  
niewielkich rzek Tłoczewka i Ślina. Walki trwały nocą z 1 na 2 sierpnia. Spłonęło kilka  
domów. Agresorom udało się przełamać polskie pozycje. Ofiar w ludziach nie było, ale  
rolnicy utracili wiele koni, furmanek i bydła. W 1921 roku w Jabłoni Kościelnej w 46  
domach mieszkało 235 osób (104 mężczyzn i 131 kobiet). Według wyznawanej religii: 182 
katolików, jedna osoba prawosławna (Białorusin) i 52 wyznawców mojżeszowych. Nie- 
mal wszyscy Żydzi (z wyjątkiem pięciu) deklarowali, że są narodowości polskiej. W latach  
1931–1939 (1950) budowano murowaną plebanię, którą projektował arch. Feliks Michal- 
ski z Warszawy. Starą drewnianą, wzniesioną w 1855 (18x8,5 m) rozebrano w 1934 roku.  
W czasie budowy proboszcz mieszkał w domu parafialnym. Uroczyste poświęcenie nowej  
plebanii odbyło się dopiero w październiku 1951 roku. Około 1920 (1917?) roku zało- 
żono polską trzyklasową szkołę powszechną. Mieściła się ona we własnym budynku,  
w którym trzy izby o łącznej powierzchni 90 m² służyły jako klasy, a dodatkowo jedno  
pomieszczenie wynajmowano w prywatnym domu. W szkole mieszkali nauczyciele, zaj- 
mując pozostałe dwa pokoje i kuchnię. Mieli też do dyspozycji ogród. W latach 1920–1930  
uczył w niej Teofil Wnorowski, a religii miejscowy proboszcz. W 1924–1925 roku na- 
uczycielem był też Kornel Kuszniruk (być  
może także jego brat Gustaw Kuszniruk). Ty- 
godniowo realizowano 113 godzin lekcyjnych.  
Nauczycielami w 1932 roku byli: Maria Brzo- 
sko, Maria Grzegorczyk i Stanisław Wojcie- 
chowski; do 1934 uczył Eliasz Kozak; w 1935  
pracowała Waleria Karwel, a rok później Apo-
lonia Kostro. W roku szkolnym 1922/1923  
w tej szkole powszechnej uczyło się 145 dzieci,  
w 1923/1924 uczniów było 180, a 210 w 1924/ 
1925. Od roku szkolnego 1925/1926 była to 
już szkoła czteroklasowa, a uczęszczało do niej  Plebania drewniana 1933 r. – rozebrana w 1934 r.
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222 dzieci. Rok później 213, a w 1935/1936 – 200 uczniów. W ostatnim przed wojną  
roku szkolnym 1938/1939 sześciu nauczycieli uczyło 240 dzieci narodowości polskiej  
i żydowskiej. Okręg szkolny obejmował uczniów mieszkających do trzech kilometrów 
od placówki. We wsi funkcjonowało kilka organizacji społecznych, w tym Związek Strze-
lecki. W 1935 roku do Katolickiego Stowarzyszenia Mężów należało 14 osób, do Kato- 
lickiego Stowarzyszenia Kobiet 29 niewiast, do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży  
14 osób (3 chłopaków i 11 dziewcząt). W 1920 roku parafianie prenumerowali wiele egzem- 
plarzy „Gazety Świątecznej” i „Zorzy”, a piętnaście lat później 125 pism katolickich  
(„Rycerz Niepokalanej”, „Rycerzyk Niepokalanej”, „Życie i Praca”, „Przewodnik Katolicki”, 
„Zorza”, „Gazeta Świąteczna”, „Posłaniec”, „Posłaniec Seraficki” i inne).

W 1936 (1937?) roku na terenie Jabłoni Kościelnej doszło do wystąpień antysemic-
kich. Ksiądz proboszcz w swej kronice zapisał: „...miały miejsce dzikie wybryki przeciw  
Żydom, wskutek czego z Jabłoni, wyprzedawszy nieruchomości swoje Żydzi w liczbie  
sześciu rodzin się wyprowadzili”. Pomocy medycznej udzielał felczer Stanisław Stawierej  
z Jankowców, a od lat 30. XX wieku położną w Jabłoni Kościelnej była Aniela Perkowska. 
Mieszkańców z tego terenu leczono w szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem. W 1932–1933  
roku we wsi był sklep, a sprzedawała w nim Stefania Kostro. 8 września 1939 roku,  
w czasie popołudniowego nabożeństwa, niemieckie samoloty zbombardowały linię kole- 
jową i okoliczne wsie. Zginął jeden człowiek. Po krótkiej okupacji niemieckiej, 26 wrze- 
śnia do Jabłoni wkroczyły wojska sowieckie. Rosjanie dom kościelny zajęli na „sielsowiet”  
(radę wiejską). W 1940 i 1941 roku część ludności represjonowano (areszty, zsyłki na  
Sybir). W czerwcu 1941 roku sowieci zaatakowani przez Niemców wycofali się w po- 
płochu. Żydów z Jabłoni uwięziono w getcie w Wysokiem Mazowieckiem. Od grudnia  
1941 do wiosny 1942 roku panowała epidemia tyfusu plamistego. Na ten czas zabroniono  
odprawiania nabożeństw „zbiorowych”. Polacy byli mimowolnymi i bezradnymi świad- 
kami niemieckich zbrodni dokonywanych na Żydach. Od listopada 1942 roku linią  
kolejową z kierunku Białegostoku transportowano Żydów do obozu zagłady w Treblince.  
Niektórzy próbowali uciekać. Miejscowy kolejarz Gierałtowski złożył oświadczenie o tre- 

ści: „Na terenie kolejowym przynależnym do parafii Jabłoń Ko- 
ścielna zostało zabitych przez Niemców 125 Żydów i jeden Polak  
katolik”. Ludzie ci ginęli w trakcie wyskakiwania z pociągu  
w biegu lub byli zastrzeleni przez niemiecką eskortę. Kolejarze  
i miejscowa ludność musieli ich grzebać przy torach. Nieznanej  
grupie Żydów udało się przeżyć ucieczkę z pociągu lub oko- 
licznych gett. Część miejscowych chrześcijan, pomimo realnego  
zagrożenia utratą życia, niosła pomoc ukrywającym się Żydom. 
Szczególny w tym udział miał proboszcz ks. Adolf Kruszewski. 
Było to o tyle trudniejsze, że w miejscowej szkole (określanej 
jako koszary) stacjonował niemiecki pluton ochrony kolei, po- 
pularnie zwany „wachą”. Zaś 21 marca 1943 roku niemiecka  

Ksiądz Proszcz  
Adolf Kruszewski



17

WIEŚCI z gminy
żandarmeria zastrzeliła w domu Emiliana God- 
lewskiego, rolnika ze wsi Jabłoń Kościelna. Niem- 
cy złapanych Żydów mordowali też, jak pisze  
ks. Kruszewski, w lesie wsi Mazury i w innych  
miejscach. W Jabłoni Kościelnej 3 listopada 1942  
roku Żydówka (żona młynarza) z Sokół pozo- 
stawiła pod płotem przy domu prawie dziesięcio- 
miesięczne dziecko. Niemowlę zauważyła i za- 
opiekowała się nim Janina Niemołoczno, brak  
mleka zmusił ją do przekazania chłopczyka ro- 
dzinie Marianny i Aleksandra Jankowskich oraz  
ich dwóm córkom, Janinie i Stefanii. Mieli oni 
krowę, a gospodarz z zawodu był krawcem. Pro- 
boszcz Adolf Kruszewski, zgodnie z prośbą mat- 
ki zapisaną na kartce znalezionej przy dziecku,  
4 listopada ochrzcił je imieniem Józef (Jabłoński),  
a rodzicami chrzestnymi byli Marianna Jan- 
kowska i Franciszek Legut. Sołtys wsi Franciszek  
Zaręba, „zalegalizował dziecko” jako chrześcijań- 
skie, uzyskując od Niemców zgodę na jego pobyt  
w Jabłoni. Dziecko przeżyło wojnę. Po emigracji 
do Izraela, chłopczyk nazywał się Józef Gedali  
Wanger. Żandarmi niemieccy z Piekut w 1943  
roku w Krasowie Wielkim strzelali do Fajwelowej i trojga jej dzieci (te zabito). Ranna  
Fajwelowa, zdołała dostać się do Jabłoni Kościelnej, gdzie felczer Stanisław Stawierej wy- 
dobył kulę z rany. Opiekę nad kobietą przejęli ksiądz Kruszewski z gospodynią Antoniną  
Jabłońską i jej córką Heleną Pluszkiewicz. Ukrywana, przeżyła okupację w Jabłoni Ko- 
ścielnej. Po wojnie wyjechała. 

Ksiądz Kruszewski z gospodynią jakiś czas opiekowali się starym Arko, właścicie- 
lem składu opałowego i desek z Sokół, oraz jego synami, którym dostarczali żywność.  
Później Niemcy zastrzeli Arko i jego syna Józefa. Młodszy syn 
przeżył wojnę (zabity kilka miesięcy po przejściu frontu). Były  
i inne przypadki pomocy. Żydowska rodzina Nosków (małżeń- 
stwo z dziećmi) z Jabłoni Kościelnej, tuż przed wojną osiadła  
w Wysokiem Mazowieckiem. W końcu 1942 roku Noskowie,  
którzy zbiegli z tamtejszego getta, przybyli do Jabłoni Kościel- 
nej, do dawnych swych sąsiadów Stanisława i Marianny Hara- 
simiuków. Ci ukryli ich w piwnicy na ziemniaki, a potem w do- 
godniejszej kryjówce. W kwietniu 1944 roku Noskowie będąc  
w stodole Harasimiuków zaprószyli ogień, budynek spłonął ze  

Akt chrztu Józefa Jabłońskiego sporządzo-
ny w 1945 r.

Pani Marianna Harasimiuk
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znajdującym się w środku chorym Noskiem, ale jego żona i dwie córki zdołały się wy- 
dostać na zewnątrz. Harasimiukowie pomagali im nadal, znaleźli kolejną kryjówkę, do  
której dostarczali żywność. Nosków wspierała także rodzina Józefa Koboski. Zaś Harasi- 
miukowie dawali jedzenie sześciorgu innym Żydom skrywającym się w pobliskiej olszy- 
nie. Koboskowie pomagali również ukrywającej się rodzinie Kopytkowskich. 

Od lata 1941 roku konspirację Związku Walki  
 Zbrojnej (od 1942 Armia Krajowa) na terenie parafii 
Jabłoń Kościelna organizował plutonowy Stanisław Ła-
piński ps. „Jemioła” (ur. 1915). W listopadzie 1942 roku 
awansowany był do stopnia wachmistrza, a rok później 
starszego wachmistrza. W składzie sformowanego rozbu-
dowanego plutonu, znajdowali się konspiratorzy ze wsi: 
Jabłoń Kościelna, Jabłoń Jankowce, Jabłoń Piotrowięta, 
Jabłoń Dobki, Jabłoń Rykacze, Jabłoń Uszyńskie. W 1943 
roku w skład plutonu wchodziło 97 akowców podzie- 
lonych na trzy drużyny, dowodzone przez Janowskiego, 
Maciuszkę i Zarzeckiego. Pluton posiadał zdeponowaną 
broń i był wyszkolony. Za przeprowadzone akcje i wy-
szkolenie plutonu, „Jemiołę” w maju 1943 odznaczono 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, a w sierpniu  
1944 roku Krzyżem Walecznych. Niestety, członek konspi-
racji o pseudonimie „Cygan” zdradził i wydał Niemcom 
S. Łapińskiego ps. „Jemioła”. Uwięzionego wywieziono  

26 lutego 1944 roku do obozu koncentracyjnego w Stutthofie koło Gdańska. Jednak  
udało mu się przeżyć i powrócić. Od maja 1940 do 8 marca 1944 roku na plebanii w Ja- 
błoni Kościelnej przebywał ks. prałat Henryk Betto, rektor seminarium duchownego  
w Łomży. Zaprzysiężony jako kapelan Armii Krajowej ps. „Wychowawca”. Był kapelanem  

Bolesława Jabłońska – pierwsza z pra- 
wej, dziecko – Kazimierz Jabłoński – 
syn Bolesławy i Aleksandra

Teresa JabłońskaAleksander Jaabłoński Bolesława Jabłońska Janina Jabłońska
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szefostwa BIP Okręgu, lekarzem-zielarzem, chętnie pomagającym ludziom. Tajne naucza- 
nie we wsi prowadziła Janina Soboczyńska. W połowie lipca 1944 roku na teren parafii  
zjechały wojska niemieckie, które przygotowały linię obrony przed atakującą Armią  
Czerwoną. W tych okolicach operowała hitlerowska 4. Dywizja Pancerna oraz oddziały  
Korpusu Kawalerii „Harteneck”, będące w składzie 2. Armii. Niemcom towarzyszyły  
wspierające ich faszystowskie oddziały ukraińskie i białoruskie. Od początku sierpnia  
front zatrzymał się na północ i zachód od Brańska. Między 9 a 11 sierpnia toczyły się  
umiarkowane walki między Śliwowem i Dąbrową (pozycje sowieckie) a Jankowcami  
(pozycje niemieckie). W trakcie ostrzałów artyleryjskich ucierpiała zabudowa, a wojska  
niemieckie i sowieckie rekwirowały u gospodarzy część inwentarza żywego. Poległych  
żołnierzy było mało. Zginęło 12 parafian ze wsi: Piotrowce, Jankowce, Zambrowizna, Mar- 
kowięta, Andrzejowięta, Dąbrowa, Śliwowo (dwie kobiety, w tym jedna zgwałcona i za- 
mordowana przez sowietów), Samsony (dwoje dzieci, trzecia osoba z odniesionych ran),  
Zarzeckie (dwóch chłopców). Sześciu ludzi zostało okaleczonych, głównie od wybuchów 
min, które pozbawiły ich nóg i zadały inne rany. 

Do stycznia 1945 roku front zatrzymał się na linii Wisły. Przez kilka miesięcy (co naj- 
mniej od listopada 1944 do stycznia 1945) pod Jabłonią funkcjonowało sowieckie wojskowe 
lotnisko polowe (myśliwce i lekkie bombowce). We wsiach stacjonowało wojsko, głównie 
kawaleria. Na plebanii urządzono koszary, a w organistówce stołówkę. 

Gdy armia sowiecka ruszyła w styczniu 1945 na Berlin, przy wsparciu NKWD  
rządziły tu nowe władze komunistyczne, zaprowadzone na przełomie lata i jesieni roku  
poprzedniego. Jednak „leśni” czy „nocni” (partyzantka akowska i eneszetowska), jak ich  
określano, nie chcieli się z tym pogodzić. Mieli silne oparcie w lokalnej społeczności,  
chociaż byli i wspierający komunistów. Przez kolejne lata trwała wojna domowa. W sierp- 
niu 1945 roku w Jabłoni Kościelnej patrol „Tygrysa” zabił Jana S., którego w meldunku 
akowskim scharakteryzowano jako członka NZW, współpracującego z milicją i dopusz- 
czającego się rabunków. Ludność odmawiała płacenia podatków i dostarczania kontyn-
gentów. Miejscowi jeszcze długo nie mieli spokoju. Dotkliwe były rekwizycje i rewizje  
oraz areszty połączone ze znęcaniem się. Przykładowo 28 czerwca 1945 roku w Jabłoni  
Kościelnej pojawiło się czterdziestu czerwonoarmistów, otoczyli miejscowość. Starszy lejt-
nant, młodszy lejtnant i sierżant zajęli plebanię. Tu odbywało się sprawdzanie dokumen-
tów i „badanie” wielu mieszkańców, których poddawano biciu. Dłużej przetrzymywano  
i dotkliwie pobito Stanisława Roszkowskiego ze wsi Siódmaki. Pomimo masowych ujaw-
nień partyzantów w 1947 roku, nadal istniały niewielkie oddziały „leśnych”. Władza  
„ludowa” bezwzględnie rozprawiała się z partyzantami, coraz częściej aresztowanymi za 
sprawą donosów. Jednak trwający w oporze przeciwko narzuconym nam komunistom, 
nadal przeprowadzali akcje bojowe, z wykonywaniem wyroków śmierci włącznie. W 1947 
roku na terenie parafii Jabłoń Kościelna zabito 12 osób. Jeszcze w 1952 roku 13 osób z tego  
obszaru więziono za pomaganie partyzantom „Huzara”. Od października 1954 do koń-
ca 1972 roku miejscowość była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, w skład której  
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wchodziły wsie: Jabłoń Dobki, Jabłoń Jankowce, Jabłoń Kikolskie, Jabłoń Kościelna, Jabłoń 
Markowięta, Jabłoń Piotrowce, Jabłoń Samsony, Jabłoń Spały, Jabłoń Uszyńskie, Jabłoń  
Zambrowizna, Jabłoń Zarzeckie, Moczydły Jakubowięta. Od 1960 roku do GRN dołączo-
no jeszcze wsie: Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Śliwowo, Szymbory Andrzejowięta, Szymbory  
Jakubowięta, Szymbory Włodki. Od 1973 roku większą część zlikwidowanej gromady  
włączono do gminy Nowe Piekuty. W 1946 roku we wsi było 304 mieszkańców. W 1973  
roku mieszkało 273 osób (64 rodziny), a na kolonii dodatkowo 115 osób (24 rodziny). 
Razem w Jabłoni Kościelnej było 388 osób, tworzących 88 rodzin. W 1985 roku ksiądz  
proboszcz w swym rejestrze odnotował 96 rodzin i 407 parafian.

Szkoła podstawowa od 2003 roku jest Zespołem Szkół (Szkoła Podstawowa i Gimna-
zjum) im. Jana Pawła II. W 1965 roku założono Ochotniczą Straż Pożarną. W 2008 roku 
w Jabłoni Kościelnej było 99 domów i 460 mieszkańców. Jest tutaj 10 ulic: Mazowiecka, 
Cmentarna, Polna, Krótka, Sokołowska, Przemysłowa, Zielona, Rynek Kościelny, Kolejowa  
i Dobkowska. 

Proboszczowie parafii Jabłoń Kościelna:
– 1485 Jakub – komendarz
– 1517 Zygmunt
– 1541–1565 Mikołaj Mlącki
– 1567 Jan Krzywański
– 1569–1583 Tomasz Chojeński, wicedziekan łucki; 1581 Stanisław Zarzecki (?)
– 1583–1590 Jakub Kruszewski
– 1581 Szymon Wróblewski – komendarz 
– 1588 Jan Zaremba – komendarz 
– 1590–1600 Jan Gosiewski (v. Gąssowski)
– 1606–1610 Stanisław Pierzchała Wyszeński
– 1625–1656 Stanisław Jabłoński 
– 1658–1668 Tomasz Łapiński
– 1669–1706 Mateusz Zaręba (ze wsi Zaremby Święchy, ociemniał, zm. w 1708 roku w Ja-
błoni Kościelnej)
– 1707–1710 Adrian Gołaszewski, w 1707 komendarz w Wyszonkach
– 1710–1712 Tomasz Kazimierz Wróblewski – wicekomendarz 1710, proboszcz 1710 
– 1712–1724 Szymon Pruszeński (Pruszyński)
– 1724–1751 Jan Antoni Brzozowski (do maja 1751)
– 1751–1769 Antoni Brzozowski (od lipca 1751)
– 1769–1787 Jan Stanisław Truskolaski (altarzysta w Sokołach 1765, zmarł w 1787, po jego 
śmierci miały zaginąć funduszowe dokumenty kościelne)
– 1787–1811 Walenty Korzeniewski (ur. 30 stycznia 1741 roku w Korzeniówce w par. 
Dziadkowice. Na kapłana wyświęcony 1 maja 1770 roku w Warszawie. Altarzysta w Top-
czewie w l. 1784–1787. Proboszcz w Jabłoni Kościelnej od 7 listopada 1787 roku. Kano- 
nik brzeski od 1 lutego 1789 roku. Zmarł 30 maja 1814 roku w Jabłoni)
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– 1811–1846 Kazimierz Zawadzki (ur. 8 marca 1773 roku w Zalesiu. Ukończył semina-
rium w Janowie Podlaskim. Na kapłana wyświęcony 20 czerwca 1796 roku. Cenzor i egza-
minator diecezjalny. Proboszcz w Jabłoni od 16 kwietnia 1811. Od 1817 do 1827 dziekan  
tykociński, od 1823 kanonik augustowski. Od 1846 roku pracował w kurii diecezjalnej  
w Sejnach. Zmarł 24 sierpnia 1848 roku)
– 1846–1849 Jerzy Lewkiewicz – administrator (ur. 13 kwietnia 1814. Uczył się w semi- 
narium w Sejnach. Wyświęcony na kapłana 8 października 1837. Przed przyjazdem do  
Jabłoni wikariusz w Radziłowie, w 1852 altarzysta w Sokołach, w 1866 wikariusz wigier- 
ski. Zmarł w 1883 roku)
– 1849–1872 Franciszek Kruszewski (ur. 4 października 1819, 
święcenia kapłańskie przyjął 27 sierpnia 1843, zmarł 11 maja 
1872. Spoczywa na cmentarzu w Jabłoni)
– 1872–1892 Wojciech Święszkowski (ur. 25 kwietnia 1838  
w Radziłowie. Ukończył seminarium duchowne w Tykocinie. 
Wyświęcony na kapłana 25 lipca 1863 roku. Jako wikariusz pa-
rafii Kulesze zapłacił nałożoną przez urzędników carskich karę  
25 rubli za to, że w 1866 roku wziął udział w nielegalnym  
i „karalnym” zjeździe 16 księży w Poświętnem. Do Jabłoni przy- 
był 23 maja 1872 z Sokół, gdzie był administratorem. Zmarł  
w 1900 roku) 
– 1892–1896 Franciszek Lendo (ur. 8 września 1857, wyświę- 
cony na kapłana 20 lutego 1881, wikariusz w par. Kuszei, od 1889 wikariusz w Poświęt- 
nem. Wicedziekan łomżyński 1908)
– 1896–1902 Andrzej Gołaszewski (ur. 1 grudnia 1852, wyświęcony na kapłana 28 stycz- 
nia 1883, wikariusz w Śniadowie 1883–1884, w Kobylinie 1884, w 1908 administrator  
w Szczepankowie, w 1921–1924 proboszcz i dziekan w Jedwabnem, w 1924–1933 pro- 
boszcz w Rutkach)
– 1902–1909 Michał Wilamowicz (ur. 1 maja 1845, na kapłana 
wyświęcony 3 maja 1882, zmarł 29 stycznia 1909 roku. Spoczy- 
wa na cmentarzu w Jabłoni)
– 1909–1912 Maciej Hollak (ur. 23 lutego 1864, kapłan od  
27 marca 1887. Zmarł 6 października 1912 roku, spoczywa na  
cmentarzu w Jabłoni Kościelnej)
– 1912–1919 Antoni Moczydłowski (ur. 14 listopada 1873, wy- 
święcony na kapłan a 10 lipca 1898, w 1908 wikariusz w Ku- 
leszach, w 1919–1921 administrator w Porytem, w 1922–1923  
proboszcz w Niedźwiadnej, w 1923–1925 w Zbójnej, w 1925  
w Złotorii, w 1925–1933 w Słuczu)
– 1919–1970 Adolf Kruszewski (patrz biogram)

Ksiądz Proboszcz 
Franciszek Kruszewski

Ksiądz Proboszcz 
Michał Wilamowicz
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– 1970–1991 Leopold Rogowski (ur. 28 stycznia 1922 roku we wsi  
Trzaski w par. Przytuły. „Małą maturę” uzyskał w gimnazjum 
męskim w Łomży. Dalszą edukację kontynuował w Gimnazjum 
Humanistycznym w Sejnach. Przerwała ją wojna. Maturę zdał 
w 1946 roku w Państwowym Liceum Koedukacyjnym w Łomży. 
Wstąpił do łomżyńskiego seminarium duchownego. 

Na kapłana wyświęcił go ks. bp Czesław Falkowski 10 grudnia 
1950 roku w Łomży. Był wikariuszem w Grajewie. Pracę w Jabło- 
ni Kościelnej rozpoczął 7 września 1956 roku, wspomagając pro- 
boszcza ks. Kruszewskiego. Od listopada 1970 proboszcz parafii  
Jabłoń Kościelna. W 1979 roku, dodatkowo, wicedziekan deka- 
natu Wysokie Mazowieckie. Od 1986 roku Kanonik Honorowy  
Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej. 

W 1991 roku przeszedł na emeryturę, pozostając w Jabłoni. 
Zmarł 8 sierpnia 1999 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym  
w Jabłoni Kościelnej) 
– 1991–1999 Kazimierz Chaberek (na kapłana wyświęcony w 1960 
roku. Wikariuszem był w parafiach: Kadzidło, Zalasie, Dobrzyja- 
łowo, Janówka, Stawiski 1966–1972 i Rzekuń. Od 1978 roku pro- 
boszcz w Wojnach Krupach, a od 1988 administrator i proboszcz  
w Filipowie. Duszpasterz rodzin w dekanacie suwalskim. Od 1990  
wicedziekan. Probostwo w Jabłoni Kościelnej objął 1 sierpnia  
1991 roku. Wicedziekan 1991–1994 i dziekan wysokomazowiecki  
1994–1999. Od lata 1999 roku proboszcz i dziekan w Czyżewie.  
Prałat. Od 2009 roku emeryt w Łomży. Autor broszury „Wielki  

Jubileusz 500-lecia Parafii Jabłoń 1493–1993. 125-rocznica świątyni parafialnej 1868–1993”  
(Jabłoń 1993)
– od 1999 proboszczem jest ks. Andrzej Łapiński (na kapłana wyświęcony we Włoszech.  
Od 1987 roku doktor teologii. Do 1992 roku pracował na terenie Włoch jako wicerektor  
seminarium duchownego i proboszcz. Po powrocie do Polski dyrektor „Caritas” Diecezji  
Łomżyńskiej, zarządzał też domem księży emerytów. Wykładowca Kolegium Teologicz- 
nego w Łomży. Od lipca 1999 roku proboszcz parafii Jabłoń Kościelna. Od 2000 roku  
kanonik Kapituły Kolegialnej w Myszyńcu. Przeprowadził gruntowny remont świątyni  
w Jabłoni, uporządkował archiwum parafialne). Niektórzy wikariusze 
– 1517 Mikołaj, 1545 Jan, 1549 Maciej, 1559 Wawrzyniec Szembor, 1560 Maciej (były  
wikariusz w Poświętnem), 1564–1565 Mikołaj Dąbrowski zwany Kobyłka, 1575 Leonard  
Szembor (być może tożsamy z Wawrzyńcem Szemborem), Franciszek Zarzecki 1686, Sta- 
nisław Kaczyński 1700, Tomasz Kazimierz Wróblewski – koadiutor (pomocnik) 1705–1707,  
Zygmunt Jamiołkowski – komendarz (wcześniej był wikariuszem) 1710, Stanisław Wę- 
dziński 1728 wikariusz i komendarz, Piotr Włostowski 1735 (1740–1746 komendarz), Jakub  

Ksiądz Proposzcz 
Leopold Rogowski

Ksiądz Proboszcz 
Kazimierz Chaberek
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Leon Wnorowski 1738 (w 1743 altarzysta topczewski), Jakub Borowski 1738–1740 (ko-
mendarz), Antoni Brzozowski 1746–1752 komendarz, Jan Truskolaski – komendarz 1769, 
Antoni Roszkowski – komendarz 1781–1782 (1787 komendarz w Dąbrówce i altarzysta 
św. Józefa), Wawrzyniec Grajewski 1781 – (ur. 1754; wyśw. 1781), Antoni Kulesza 1785 
(ur. 1758; wyśw. 1785), Kazimierz Zaleski – komendarz 1787 (1792 altarzysta w Soko-
łach), Ludwik Targoński 1824–1831, Antoni Zakrzewski 1831 (ur. 1803, wyśw. 1831), 
Wiktor Baczewski 1836, Stanisław Dąbrowski 1837–1839 (kapłan od 1837), Jan Dobroński 
1839, Mateusz Nagórka 1844, Piotr Sienicki 1846.

Figurka Matki Bożej przed Kościołem w Jabłoni

Tablica upamiętniająca 525-lecie Pa-
rafi i Jabłoń oraz 150-lecie Kościoła

Remont elewacji wieży kościoła 2016 r.



WIEŚCI z gminy

24

Swiątynia w 2018 r.
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Historia tragicznych wydarzeń  
z dnia 8 marca 1944 r. w Jabłoni Dobkach

Historia naszej parafii została tragicznie naznaczona podczas II wojny światowej. 
8 marca 1944 r. hitlerowcy dokonali mordu na mieszkańcach wsi Jabłoń Dobki. Ksiądz 
Leopold Rogowski tak napisał o tym wydarzeniu: „Śmierć tych, których prochy leżą  
w tej ziemi, w tej wspólnej mogile, zadana przez wroga, była niewyobrażalnie męczeń-
ska i okrutna. Zamordowani zostali tu ludzie – Polacy. Umierali z modlitwą na ustach, 
ze śpiewem: Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko”, dając to ostatnie 
świadectwo swej wiary w Boga. Umierali z wielkim wołaniem i krzykiem o litość, o życie. 
Umierali na ziemi przodków – na polskiej ziemi za to, że byli Polakami. Umierali od kul  
i ognia okupanta, bo pragnęli, domagali się odebranej wolności i walczyli o wolność,  
suwerenność i niepodległość swej Ojczyzny”

Przybycie ośmioosobowego oddziału Kedywu Armii Krajowej z obwodu wysokoma-
zowieckiego stało się bezpośrednią przyczyną tragicznych wydarzeń w Jabłoni Dobkach. 
Partyzanci zjawili się we wsi i poprosili o nocleg. Wszystko wskazuje na to, że przybycie 
partyzantów zauważyli żołnierze Wehrmachtu stacjonujący w sąsiedniej miejscowości  
Jabłoń Kościelna. Zawiadomili o obecności partyzantów żandarmerię w Wysokiem Mazo-
wieckiem. Następnego dnia rano około godziny 8:00 od strony Wysokiego Mazowieckiego 
nadjechali żandarmi na dwóch furmankach. Zatrzymali się pode wsią koło krzyża i prze-
szli na drugi koniec Dobek. Rewizję rozpoczęli Niemcy od gospodarstwa Gołaszewskich.  
Szybko jednak część żołnierzy przeszła dalej i gdy znaleźli się w pobliżu zabudowań  
Stanisława Szepietowskiego, padły stamtąd strzały. W czasie strzelaniny został zabity  
żandarm niemiecki Zygmunt Klosser, zwany przez okoliczną ludność „Krwawym Zyg-
muntem”. Zginął również schutzman Franciszek Jaroszewicz. Pozostali żandarmi wyco- 
fali się, zabierając ze sobą rannych. W tym czasie partyzanci obawiając się obławy opu- 
ścili wieś. Uciekli do pobliskiego lasu w kierunku wsi Jabłoń Samsony. 

Niemcy natychmiast powiadomili o zajściu najbliższe posterunki żandarmerii w Sze- 
pietowie, Czyżewie. Zanim wyruszyły one do Dobek, władze policyjne tzw. „Bezirk Bia- 
lystok” podjęły decyzję i wydały obwieszczenie o wymordowaniu tejże wsi. 

Nieliczni mieszkańcy Jabłoni Dobek wykorzystali chwile zamieszania po strzelaninie.  
Postanowili ratować się ucieczką. Wieś opuścili wówczas Stanisław Szepietowski, Józef  
Jabłoński, Feliks Jankowski, Michał Gołaszewski, Jan Gołaszewski. Ci, którym udało się 
zbiec i zatrzymali się w pobliżu, obserwowali z ukrycia przebieg mordu. Widzieli więc,  
jak do wsi przyjechały oddziały żandarmerii niemieckiej z Wysokiego Mazowieckiego,  
Szepietowa, Czyżewa i oddział Wehrmachtu w sile dziesięciu osób z Jabłoni Kościelnej. 
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W pierwszym etapie pogromu żołnierze i żandarmi niemieccy otoczyli ze wszystkich 
stron wieś, uniemożliwiając ludności przedostanie się na zewnątrz kordonu. Hitlerowcy  
ustawili się w tyralierę i szli zaciskając pierścień wokół zabudowań. Mieszkańców, którzy  
w tym czasie próbowali uciekać, Niemcy rozstrzeliwali. W ten sposób zginęło prawdopo-
dobnie 17 osób. Budynki były podpalane, a inwentarz żywy i wszystkie cenne przedmioty  
rabowane. 

Wszystkich mieszkańców: kobiety, dzieci, mężczyzn i starców, których nie rozstrze-
lano, spędzono w pobliże zabudowań Stanisława Szepietowskiego. Tam wpędzono ich  
wszystkich do budynku gospodarczego i zaryglowano drzwi. Proboszcz parafii Jabłoń  
Kościelna, do której należały Dobki, ks. Adolf Kruszewski, słysząc strzały i widząc po-
żar, usiłował dostać się do palonej wsi, aby ewentualnie udzielić pomocy mieszkańcom. 
Jednak kierujący akcją Niemcy nie pozwolili mu na wejście do wsi. W tej sytuacji ofiarny  
kapłan poszukiwał potrzebujących pomocy w okolicznych zaroślach. Niestety wieś była 
szczelnie otoczona przez Niemców. Ks. Kruszewski znalazł tylko jedną konającą ofiarę,  
której udzielił Sakramentów świętych.

Zabite i spalone żywcem zostały wówczas 93 osoby, w tym 33 dzieci, 31 kobiet  
i 29 mężczyzn. 

Opr. Katarzyna Mantur

Pomnik ofiar zbrodni z wmurowanymi w 2004 r. tabli- 
cami zawierającymi nazwiska pomordowanych

Kapliczka upamiętniająca ofiary zbrodni 
wybudowana w 1994 r.
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Zbiory archiwalne Parafii w Jabłoni Kościelnej

Nawa boczna – widok na ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej

Nawa główna kościoła
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Hodyszewo nocą

Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie

Kościół p.w. Św. Kazimierza w Nowych Piekutach –  
widok zimą 

Kościół p.w. Św. Kazimierza w Nowych Piekutach


