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K

siążka ta jest dziełem przypadku. W czasie rozmowy między samorządowcami, do
których i ja się zaliczam, p. Marek Kaczyński, wójt gminy Nowe Piekuty, wspomniał
o potrzebie wydawnictwa historycznego o terenie, którym zarządza. Po rozmowach,
chociaż czasu na pisanie było mało, podjąłem się tego zadania, głównie ze względu na
poprzednią publikację, która nie spełniała kryteriów badawczych i zawierała liczne
błędy faktograficzne1.
Pomijając wspomnianą książkę, dotychczasowe wydawnictwa o tym terenie zasadniczo nie wykraczały poza opracowania broszurowe i artykuły, które głównie dotyczyły
sanktuarium oraz cudownego obrazu w Hodyszewie, a także rocznicy parafii w Jabłoni Kościelnej, o której ponadto napisano dwie niepublikowane prace magisterskie.
Odnotować także należy opracowanie Jana Pogorzelskiego, zawierające spis zesłanych
na Sybir w 1941 roku z parafii Piekuty2. Z materiałów wspomnieniowych najciekawszy
jest pamiętnik Juliana Borzyma3 z majątku Wierzbowizna, odnoszący się do XIX wieku.
Wykaz wykorzystanych publikacji znajdzie szanowny czytelnik w dołączonej poszerzonej bibliografii (źródła, książki, prasa, opracowania niepublikowane).
Niniejsze opracowanie w znacznej części opiera się na materiałach źródłowych.
Badania archiwalne rozpocząłem od kwerend w zasobach Archiwów Diecezjalnych
w Drohiczynie i Siedlcach oraz od przejrzenia akt historycznych w parafiach w Hodyszewie, Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach. Parafie te stanowią najstarszy i najtrwalszy element kształtujący rzeczywistość lokalnej społeczności, na którą nakładały się
ogólniejsze wydarzenia polityczne. Ze względu na ograniczony czas przeznaczony na
pisanie książki, odstąpiłem od badań w Archiwum Diecezjalnym w Łomży. Podstawowe zagadnienia dotyczące tematu zostały tam przebadane i ogłoszone drukiem przez
ks. Witolda Jemielitego i ks. Józefa Stanisława Łupińskiego. Niemniej wskazane są także
kwerendy i tej bogatej w zasoby placówki. Z archiwów państwowych poszukiwania przeprowadziłem w Białymstoku4, Lublinie, Warszawie i Krakowie, a tylko w niewielkim
stopniu w Łomży. Z zagranicznych zbiorów sięgnąłem po wcześniej skopiowane materiały (do innych tematów) w Mińsku, Wilnie i Berlinie. Przyszłościowo w większym
1
Uwagi dotyczą książki autorstwa L. Zugaja, Historia gminy Nowe Piekuty, wydanej w 2008 roku. Jej tytuł nie
odpowiada zawartości, dość skromnej objętościowo jak na „Historię…” całej gminy składającej się z trzech
parafii. Autor nie prowadził kwerend archiwalnych, a jedynie częściowo biblioteczne. Kompilację publikowanych informacji, z bezkrytycznym powielaniem omyłek innych autorów, okrasił własnymi błędnymi wnioskami.
2
J. Pogorzelski, „Piętno zesłania”. Opowieść o Sybirakach z gminy Nowe Piekuty, Nowe Piekuty 2009.
3
J. Borzym, Pamiętnik podlaskiego szlachcica, Łomża 2009.
4
Poza Archiwum Państwowym w Białymstoku, także archiwum IPN Oddział w Białymstoku (zdążyłem
zbadać tylko pewne elementy działalności „Huzara”).
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stopniu należy skupić się na badaniach w archiwach państwowych, szczególnie w Białymstoku i Łomży oraz w Warszawie (AGAD i AAN). Skorzystałem również ze zbioru
dokumentów zgromadzonych przez Urząd Gminy Nowe Piekuty. Odbyłem szereg
rozmów z mieszkańcami, odwiedziłem wszystkie miejscowości gminy, a niektóre kilkakrotnie, penetrując cmentarze, miejsca historyczne. Wątpliwości w istotnych sprawach
konsultowałem z innymi badaczami (np. herby szlachty z Tomaszem Jaszczołtem,
a dyslokację jednostek wojskowych w czasie II wojny światowej z Janem Nikołajukiem).
Zakres terytorialny obejmuje opis obszaru zajmowanego przez obecną gminę
Nowe Piekuty. Chronologicznie opisałem czasy od pierwszych wzmianek historycznych
(XV i początki XVI wieku) do zniewolenia społeczeństwa przez komunistów i zdławienia oporu partyzantki (1948–1953). Tylko sporadycznie wspominałem o czasach
późniejszych, zasadniczo by ogólnie ukazać obecny stan miejscowości. Na napisanie
monografii gminy jest jeszcze zbyt wcześnie, gdyż wymaga to wielu dalszych pogłębionych badań. Układ książki nawiązuje do formy słownika, stąd słowo to pojawiło się
w tytule.
Zasadniczą część książki stanowi opis historyczny poszczególnych miejscowości
gminy, opracowany według podobnego wzorca dla wszystkich wsi. Szerzej opisałem lokalne centra parafialne, ze względu na szczególną ich rolę. Skupiłem się na ustaleniu
początków miejscowości (okazały się one starsze od kilku do kilkuset lat, w stosunku
do dotychczasowej wiedzy), ukazaniu procesu osadnictwa i przemian historycznych,
a w przypadku majątków na ustaleniu stosunków własnościowych. W treść wplotłem
informacje o ciekawszych ludziach i zdarzeniach. Ledwie zaakcentowałem straty ludzkie
czasu wojny. Niestety kompleksowych badań w tym zakresie nie prowadzono, a przytoczone informacje o konkretnych ludziach należy traktować jako wyjściowe. Bez zaangażowania mieszkańców gminy, ukazanie możliwie pełnych strat i represji czasu wojny
nie będzie możliwe5. Przypisy posłużyły mi do dodatkowych uzupełniających wyjaśnień.
Odstąpiłem od przytaczania źródeł informacji, a ograniczyłem się do zamieszczenia
bibliografii, która ukazuje rozległość przeprowadzonych badań.
To ludzie tworzą historię, stąd dodatkowo szerzej przytoczyłem kilkanaście biogramów, by ukazać kim były niektóre wybitniejsze i ciekawsze, czasami zapomniane
postacie tu urodzone lub z tym terenem związane. Zestawienie nie jest kompletne, a jedynie przykładowe i przyszłościowo z pewnością będzie rozbudowane.
Odmienny problem to pisownia nazwisk, czasami pojawiająca się w dokumentach
w różnych zniekształceniach. Przyjąłem pisownię stosowaną w aktach. Może ona odbiegać od obecnie używanej przez potomków rodzin (np. Koćmierowski, Kućmierowski, Koczmierowski, Kuczmierowski, Kuczmirowski6). Uwaga ta dotyczy także pisowni
nazw miejscowości, które przytaczano w formie używanej w opisywanym okresie histo5
Oprócz tragicznych losów opisanych w niniejszej książce, z inskrypcji nagrobnych na cmentarzu parafii
Nowe Piekuty wynika, że w 1939 roku Stanisław Skłodowski zginął na wojnie, a tragicznie życie zakończyli
także 15 sierpnia 1944 Adolf Krasowski lat 66 oraz 12-letni Stanisław Konopka w 1945 roku. Z trudnego
okresu powojennego, jako tragicznie zmarli spoczywają na cmentarzu: Józef Wojno lat 56 – 18 listopada 1946,
Michał Markowski lat 25 – 7 października 1946, Czesław Żochowski lat 23 – 5 czerwca 1946. Tego typu inskrypcje nagrobne są także na cmentarzu w Hodyszewie (np. Paweł Bukowicz lat 21 zginął tragicznie w 1939)
i w Jabłoni Kościelnej (np. Władysław Kępista lat 38, zginął na wojnie w 1945 roku). Wojna spowodowała też
wymuszoną emigrację. Powroty odbywały się jeszcze kilka lat po okupacji. Przykładowo do Piekut powrócili:
Stanisław Żero w 1948, a Paweł Pruszyński i Kazimierz Wyszyński w 1949 roku.
6
Wszystkie te wersje nazwiska, są głównie owocem błędów urzędniczych w aktach kościelnych i urzędowych.
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rycznym. Nazwa Nowe Piekuty (zamiast Piekuty Nowe), pojawiła się dopiero w 1972
roku i jest prawdopodobnie owocem błędu urzędniczego, usankcjonowanego decyzją
ówczesnych władz wojewódzkich.
Prezentowane ilustracje pochodzą ze zbiorów: Urzędu Gminy Nowe Piekuty, Aleksandra Sosny z Białegostoku, Tomasza Michałowskiego, Kazimierza Majewskiego z Piekut Urbanów, Zbigniewa Romaniuka z Brańska, kroniki parafii Jabłoń Kościelna,
„Dzwonka Częstochowskiego” (1908), zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz
zasobów internetowych i publikacji przytoczonych w bibliografii7.
Książka powstała dzięki inicjatywie Marka Kaczyńskiego, wójta gminy Nowe Piekuty, który żywo interesował się jej powstawaniem, za co dziękuję mu bardzo. Podziękowania kieruję także do proboszczów parafii w Hodyszewie, Jabłoni Kościelnej i Nowych
Piekutach, za udostępnienie dokumentów parafialnych. Za pomoc dziękuję również
Małgorzacie Wyszyńskiej, gromadzącej archiwalne dokumenty i zdjęcia z terenu gminy. Serdeczności kieruję także do wszystkich (szczególnie do Kazimierza Majewskiego),
którzy poświęcili swój czas na rozmowy i wywiady, dzięki czemu udało się uchronić
od zapomnienia część faktów niezapisanych w dokumentach.
Mając pełną świadomość, że badania historyczne nie są zakończone, osoby zainteresowane tematem, a posiadające informacje, dokumenty i zdjęcia, którymi chcieliby się podzielić, zachęcam do kontaktu z Urzędem Gminy Nowe Piekuty lub z autorem
książki (Zbigniew Romaniuk, e-mail: rzbig@wp.pl).

7
Autorów rysunków prezentowanych herbów szlachty nie ujawniono w zasobach internetowych, ale ze stylistyki wynika, że niektóre mogą pochodzić z herbarza Kaspra Niesieckiego oraz opracowań białostockiego
grafika i heraldyka Tadeusza Gajla, a także z książki S. Górzyńskiego i J. Kochanowskiego, Herby szlachty
polskiej, Warszawa 1990 (rys. Adam Jońca). Zdjęcie z Hodyszewa, obrazujące odpust przed świątynią, około
1937 roku wykonał Władysław Piotrowski z Łap.
Dołożyłem starań by ustalić autorstwo zdjęć, ale nie zawsze było to możliwe. Uwagi i wątpliwości proszę kierować na podany mój adres e-mail. W miarę możliwości zostaną one uwzględnione w kolejnych publikacjach.

7

Dwór szlachecki w pobliskich Brzóskach, z 1745 roku,
wg rys. Z. Glogera, 1869
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I
Zarys historyczny obszaru gminy Nowe Piekuty

B

rak źródeł historycznych i badań archeologicznych uniemożliwia wiarygodne odtworzenie przeszłości tego terenu do XV wieku. Wiadomo, że w końcu X wieku
Słowianie Zachodni zbudowali grodzisko w Brańsku. W kolejnym stuleciu istniał już
ośrodek grodowy w Święcku (w pobliżu obecnego miasta Wysokie Mazowieckie), także
związany z osadnictwem z kierunku Mazowsza. Pod względem organizacji kościelnej,
od XI do XIV wieku był to teren biskupstwa płockiego. Około połowy XI stulecia część
obszaru podległego Drohiczynowi opanowała Ruś Kijowska, wykorzystując osłabienie
Państwa Polskiego i oderwanie Mazowsza przez Miecława. Pograniczny obszar zmieniał przynależność polityczną, w zależności od mocy i słabości sąsiada oraz polskiej
lub mazowieckiej ekspansywności. Osadnictwo rozwijało się w trakcie spokojniejszych
okresów. W XIII wieku regres panujący w Polsce i na Rusi wykorzystały plemiona Bałtów (Jaćwingowie, Prusowie, Litwini i inni), które wyprawiały się w te okolice w celach
rabunkowych. Po władztwie Rusi halicko-włodzimierskiej i mazowieckim, obszar graniczący z Mazowszem w połowie XIV wieku zajęli budujący swą państwowość Litwini.
W tym stuleciu dodatkowe zagrożenie stanowili Krzyżacy, walczący z jeszcze pogańską
Litwą (chrzest 1387). Wojska krzyżackie, w trakcie swych wypraw rabunkowych tzw.
„rejz” z Prus, przechodziły i przez te tereny, na bogatsze Podlasie nadbużańskie. Wyludniony obszar porastały lasy.
Względny spokój zapanował dopiero po zbliżeniu polsko-litewskim (1385) i złamaniu potęgi krzyżackiej pod Grunwaldem (1410). Od 1390 do około 1405 roku opisywany teren należał do Mazowsza. Z tego kierunku, ale też z Małopolski, wzmogło
się osadnictwo rycerskie (szlacheckie). Wielki książę litewski Witold odzyskał Podlasie.
Nie rugował jednak polskiej szlachty, a nawet wspierał to osadnictwo, rozwijające się
wzdłuż głównych rzek, a potem także mniejszych cieków wodnych. Podobnie czynili
kolejni wielcy książęta litewscy. To dla szlachty osiadłej na tych trenach, przed 1422
rokiem utworzono w Brańsku sądownictwo ziemskie, wzorowane na mazowieckim.
W zbliżonym czasie (przed 1429) sądownictwo takie funkcjonowanie rozpoczęło także
w Surażu. Te dwa ośrodki powiatowe obejmowały swym zasięgiem obecną gminę Nowe
Piekuty. W 1440 roku książę mazowiecki Bolesław IV, wykorzystując wewnętrzny spór
o władzę na Litwie, zajął Podlasie, powołując się na swe prawa do tego terenu. Cztery
lata później wojska litewskie pokonały opór Mazowszan.
Państwo litewskie pod rządami Jagiellonów przeżywało rozkwit i prosperitę gospodarczą. Karczowano lasy, a pozyskane drewno w znacznej części (głównie dęby) sprzedawano faktorom z Gdańska. Każdej wiosny spławiano je podlaskimi rzekami, co
ekonomiczne wzmacniało osiadłą tu szlachtę. Miejsca po wyciętych lasach zagospodarowywano pod uprawę. W XVI wieku w Piekutach mieszkał ród od pokoleń zwany
„Dziegciarzami”, co związane było z gospodarka leśną.
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Obszary stanowiące własność wielkoksiążęcą zasiedlano chłopami, często sprowadzanymi z Rusi (także bojarami). Zapewne zamożniejsza szlachta również korzystała
z tańszej siły roboczej ze Wschodu. Wyspy rusińskiego osadnictwa sięgały po dzisiejszy
teren gminy Nowe Piekuty i okolice Wysokiego Mazowieckiego. Dokument z 1493 roku
ustanawiający parafię w Jabłoni Kościelnej wspomina o gruntach „schizmatyków”, czyli
wyznawców prawosławia, od których pobierana była dziesięcina. Prawosławnych (po
1596 unickich) osadników obsługiwały znane ze źródeł z połowy XVI stulecia cerkwie
w Hodyszewie, Brańsku i Wysokiem Mazowieckiem. W XV i XVI wieku ukształtowało się etniczne oblicze opisywanego obszaru oraz zasadniczy charakter własnościowy.
Część wsi zmieniało nazwy, niektóre osady zanikły8. Do dzisiaj zdecydowanie dominują tutaj wsie drobnoszlacheckie, a dawne większe majątki ziemskie (np. Stokowisko
czy Wierzbowizna) w części trafiły w ręce włościan w XIX wieku, na skutek rządowego
uwłaszczenia, podobnie jak ziemia parafialna odebrana wówczas Kościołowi. Ziemia ta
pierwotnie stanowiła własność szlachty, ale została ona przekazana Kościołowi (Jabłoń
Kościelna przed 1493, Piekuty Nowe w 1529 – zakup ziemi i po 1698 roku darowizny),
jako uposażenie duchownego i parafii. Odmienny typ dawnej własności znajdował się
w południowo-wschodnim skrawku obecnej gminy. Tu były grunty monarsze (Hodyszewo i Jośki) zarządzane w ramach grodowego starostwa brańskiego. W tych wsiach
mieszkali chłopi.
Rozwój polskiego osadnictwa (z dodatkiem litewskiego i niemieckiego) wpływał
na potrzebę tworzenia nowych parafii katolickich. Najstarsze, suraska, a głównie brańska, były zaczątkiem innych (np. topczewska 1433, rudzka 1442, domanowska 1460,
wyszonkowska 1464). Wchodziły one w skład diecezji łuckiej, aż do schyłku XVIII stulecia9. W 2 połowie XV wieku szlachta fundowała kolejne świątynie i uposażała ziemią plebanów w Rokitnicy (czyli Kuleszach Kościelnych), Dąbrowie Wielkiej, Jabłoni
i Jabłonce. Kościoły te w 1493 roku wizytował bp łucki Jan Pudełko (Andruszewicz),
który konsekrował i formalnie uznał je za parafialne. Od 1589 roku diecezja dzieliła się
na okręgi dekanalne. Parafie Domanowo, Jabłoń Kościelna i Wyszonki Kościelne znajdowały się w okręgu kuczyńskim. Okręg ten należał do najbardziej wysuniętego na
północny-zachód obszaru diecezji łuckiej. W 1604 roku przejściowa struktura okręgów
została zmieniona na dekanaty. Od tego czasu, do początków XIX wieku, wspomniane
parafie były w dekanacie brańskim.

8
W 1528 roku w parafii Jabłoń wymienione są osady, które później zanikły lub zmieniły nazwy: Biskupiki,
Jabłoń Wojtkowięta, Oseńki.
9
Siedzibą diecezji łuckiej był Janów (Podlaski). W XVII wieku diecezję zwano łucko-brzeską.
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Opisywany obszar obecnej gminy Nowe Piekuty od XV wieku obejmowały parafie:
Parafia

Fundacja
kościoła

Erygowanie
parafii

Miejscowości z terenu obecnej
gminy Piekuty

parafie katolickie
Suraż
Poświętne
Wyszonki
Kościelne
Domanowo
Piekuty
Nowe

Jabłoń
Kościelna

?
1496
1464

XV wiek
1808
1464

1460
1699

1519
1808

ok. 1485

1493

Stokowisko
Kostry Noski, Kostry Litwa
Koboski, Krasowo Częstki, Krasowo
Siódmaki, Krasowo Wielkie, Krasowo
Wólka, Łopienie Jeże, Łopienie Markowizna, Łopienie Pamięciaki, Łopienie
Ruś, Łopienie Szelągi, Łopienie Zyski,
Markowo Wólka, Nowe Piekuty, Piekuty
Urbany, Pruszanka Mała, Skłody
Borowe, Skłody Przyrusy, Tłoczewo,
Wierzbowizna, Żochy Nowe, Żochy
Stare, Lendowo Budy (wieś z XIX w.)
Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Dobki, Jabłoń
Jankowce, Jabłoń Kościelna, Jabłoń
Markowięta, Jabłoń Piotrowce, Jabłoń
Spały, Jabłoń Śliwowo, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Zarzeckie

parafia prawosławna do 1596, 1875–1915, unicka 1596–1875, katolicka od 1917
Hodyszewo

1 poł.
XVI w.

przed 1558

Hodyszewo, Jośki

Podlasie od 1413 roku znajdowało się w województwie trockim, a po stu latach
w wydzielonym z jego składu województwie podlaskim (1513, 1520). Nowe województwo podzielono na ziemie. Opisywany obszar znalazł się w obrębie ziemi bielskiej.
Ziemia bielska dzieliła się na powiaty. Teren obecnej gminy Nowe Piekuty znajdował się
w powiecie brańskim. Skutkiem decyzji sejmu lubelskiego z 5 marca 1569 roku Podlasie odłączono od Wielkiego Księstwa Litewskiego i przyłączono do Korony, czyli Polski.
Ponad dwa miesiące później, 14 maja, do grodu w Brańsku przybyła szlachta m.in.
z parafii Do-manowo, Jabłoń Kościelna i Wyszonki Kościelne, w celu złożenia przysięgi
wierności Koronie i królowi słowami: „Ja … przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu,
że od tego czasu na potym wierny posłuszny będę królowi J[ego] M[ości], natenczas i na
potym będącemu i Koronie Polskiej, sprawując się we wszelkiej powinności swej, wiernie i statecznie stojąc przy K[rólu] J[ego] M[ości] i Koronie Polskiej i nigdy się od niej nie odrywać i wszelakiego niebezpieczeństwa i szkód ich podle możności mej ostrzegać, jako na
wiernego poddanego należy. Tak mi Pan Bóg racz pomóż i Jego Święta Ewangelia”. Podział
administracyjny nie zmienił się do końca istnienia I Rzeczpospolitej (1795).
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Typowym elementem we wsiach szlacheckich było używanie przydomków rozróżniających poszczególne rody o takim samym nazwisku, co pozwalało na lepszą identyfikację rozradzającej się szlachty. Dla przykładu przytoczę niektóre przydomki z XVII
i XVIII wieku: w Spałach Walenty Spaliński „Barszcz” (1684), w Śliwowie Jan Śliwowski
„Podgajnik” (1684), w Jankowcach Wojciech Jabłoński „Piłat” (1684), Tomasz Jankowski „Krawczyk” (1700), Marianna Jabłońska „Cięcięwa” (1792), w Piotrowcach Jan Piotrowski „Szkatuła” (1686), w Jabłoni Wielkiej (Kościelnej) Szymon Jabłoński „Kosak”
(Kozak?; 1686), Franciszek Jabłoński „Poszwa” (1750), Kazimierz Jabłoński „Żegunia” (1762), Agnieszka Jabłońska „Apteczyna” (1793), Franciszek Jabłoński „Kiełbasa”
(1794, w 1748 Eufemia „Kiełbacina”), Jabłoński „Purgel” (1795), Hieronim Łopiński
„Grabała” (1686), w Zarzeckich Mateusz Porowski „Zaciak” (1689), w Proszance Agnieszka Jabłońska „Wichrowna” (1689), w Dąbrowie Wincenty Jabłoński „Kopańka” (1795),
w Łopieniach Jeżach Wawrzyniec Piekutowski „Złotnik” (1689) i Mateusz Łopieński
„Złotniczyk” (1673) oraz wiele innych.
Szlachta od momentu osadzenia na gruntach przez monarchę, musiała pełnić
służbę ziemską, uczestnicząc w pospolitym ruszeniu. Przedstawicieli dawnego rycerstwa znajdujemy pośród uczestników wielu wypraw wojennych i kampanii obronnych
XVI–XVIII wieku. Dawne obowiązki i tradycje rycerskie kontynuowane tu były zawsze,
gdy była ku temu potrzeba. Wykazy stawiających się na popisy wojenne zachowały się
z XVI wieku, z lat 1528, 1565, 1567. W tym
czasie dwie postacie związane z tym terenem służyły jako rotmistrzowie. W 1538
roku rotmistrz Mikołaj Korycki, właściciel części Hodyszewa i Sielca w starostwie
brańskim, uczestniczył w kampanii chocimskiej przeciwko Mołdawii, dowodząc
rotą złożoną z 50 piechurów. Rotmistrz
Baltazar Wierzbowski, syn Stanisława (?) na
Wierzbowiźnie (parafia Domanowo, obecnie Piekuty), w 1537 roku służył w chorągwi
potocznej Jana Zaborowskiego, dowodząc
200-osobową rotą pieszą.
Część szlachty (młodsi synowie dziedziców) swe kariery na stałe wiązała z woJeździec polski w poł. XVI wieku
jaczką, zaciągając się do wojsk koronnych
i litewskich. W XVII wieku w służbie wymienia się kilku Krasowskich i innych, których można identyfikować z tym terenem. Zmniejszenie etatów w polskich wojskach
w XVIII wieku utrudniało kariery. W 1788 roku wspomniany jest kapitan wojsk królewskich Zygmunt Krassowski z obszaru filii parafii domanowskiej w Piekutach.
Do obrony kraju, od czasów króla Stefana Batorego, w ramach służby wybranieckiej stawali też niektórzy chłopi z dóbr królewskich (Hodyszewo i Jośki ze starostwa
brańskiego). Wiadomo, że wybrańcy z Hodyszewa zasłużyli się w gromieniu Szwedów
pod Toruniem w 1659 roku. Powoływania do służby wybranieckiej zaprzestano w XVIII
wieku.
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Wojny XVII i XVIII wieku, panujące zarazy (największe w 1653 i 1709), klęski
głodu, a może przede wszystkim kryzys polskich elit i destrukcyjne działania Rosji i Prus
oraz szereg innych czynników, w tym znaczne uzależnienie drobnej szlachty od magnaterii, doprowadziły do upadku kraju. Obce mocarstwa dbały o to, by Rzeczpospolita
nie reformowała się. W XVIII wieku tylko nieliczne sejmiki szlacheckie w Brańsku (rejon
zjazdów szlachty z parafii Jabłoń, Domanowo, Wyszonki) kończyły się podejmowaniem uchwał. Zrywano je nagminnie jeszcze na początku panowania ostatniego króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie powiodły się próby ratowania Polski w czasie
konfederacji barskiej (1768–1772), z pomocą konstytucji uchwalonej 3 maja 1791,
w wojnie 1792 roku z Rosją i podczas insurekcji kościuszkowskiej. W trakcie powstania w 1794 roku Michał Korwin Idźkowski,
pan na dobrach Łopienie Pamięciaki, był
komisarzem Komisji Porządkowej Ziemi
Bielskiej, ale jeszcze dwa lata wcześniej popierał targowiczan. W 1794 roku z kościoła
filialnego w Piekutach i parafialnego w Jabłoni Kościelnej złożono dar „na potrzebę
narodową”, przekazując srebrne kielichy,
pateny, wota itd.
W 1795 roku doszło do tragicznego
w skutkach trzeciego rozbioru Polski. Przez
kilka miesięcy grasowały tutaj oddziały rosyjskie. W styczniu następnego roku na Podlasie wkroczyły wojska pruskie i zajęły je po
rzekę Bug. Tereny te włączono do Prus tworząc prowincję zwaną Prusy Nowowschodnie (Neuostpreußen). Białystok awansował
na centrum jednego z dwóch (obok Płocka)
Szlachta polska w strojach z XVIII wieku
departamentów prowincji, w której znalazły się opisywane tereny. Od 1 czerwca 1797 roku obowiązywał nowy podział administracyjny. Departament białostocki dzielił się na dziesięć powiatów, w tym był i suraski.
W tym powiecie znalazły się też parafie Domanowo, Jabłoń, Wyszonki i Hodyszewo.
Siedziba władz powiatu mieściła się w Tykocinie i Brańsku.
Na początku (zapewne 4) marca 1798 roku w Piekutach pojawił się niecodzienny
gość, król francuski Ludwik XVIII, który w obawie o swój los w objętej rewolucją
Francji, pod przybranym nazwiskiem podróżował z Warszawy do Białegostoku i dalej
do Mitawy. Odpoczywał w karczmie (proboszczowskiej?), gdzie spokój zakłóciła mu
szlachta wracająca z jarmarku.
Kolejna zmiana na mapie politycznej, która objęła te tereny, nastąpiła już w 1807
roku. Wówczas w Tylży cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte podarował departament białostocki carowi Aleksandrowi I. Departament, okrojony od zachodu, zwano
od tego czasu obwodem białostockim. Zaś zachodnią część byłego powiatu suraskiego
przyłączono do nowego tworu politycznego – Księstwa Warszawskiego – mającego być
namiastką Polski.
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Traktat w Tylży z lipca 1807 roku spowodował daleko idące zmiany w organizacji
politycznej, administracyjnej i parafialnej opisywanego obszaru. Dekret z 19 grudnia
1807 roku wprowadził podział Księstwa Warszawskiego na departamenty i powiaty, ale
także na gminy10. Od maja 1808 roku w księgach metryk z Jabłoni Kościelnej wpisywano regułkę: „Przed nami proboszczem jabłońskim sprawującym obowiązki urzędnika
stanu cywilnego gminy jabłońskiej11 powiatu tykocińskiego w departamencie łomżyńskim”.
Powiat tykociński obejmował również parafię piekucką, utworzoną w 1808 (?) roku
z części parafii domanowskiej włączonej do Księstwa Warszawskiego. Od starostwa
brańskiego oderwano Jośki i Hodyszewo – ta wieś dodatkowo została podzielona granicą państwową. Tu stacjonowała też straż graniczna.
Opisywany obszar obejmowały gminy:
– Hodyszewo, która istniała w latach 1808–1844 i skupiała dobra rządowe w ramach
ekonomii w Surażu. Po zniesieniu podporządkowano ją gminie Poświętne, a od 1868
roku gminie Piekuty,
– Łopienie Zyski, która istniała w latach 1808–1864. Skupiała wsie ówczesnej parafii
Piekuty. W latach 1864–1868 jej teren włączono do gminy Pietkowo, a potem Piekuty
Nowe,
– Szymbory Andrzejowięta, istniejąca od 1808 roku. Skupiała miejscowości z parafii
Jabłoń Kościelna i inne. W 1868 roku znaczną część jej terenu (wsie Jabłonie) włączono
do gminy Piekuty Nowe,
– Brzozowo, która istniała w latach 1808–1864. Przynależało do niej Stokowisko. Tę jednostkę administracyjną włączono do gminy Poświętne. Stokowisko dopiero w 1944 roku
znalazło się w składzie gminy Piekuty,
– Pietkowo. Ta w 1864 roku objęła byłe gminy: Łapy Kołpaki, Brzozowo, Łopienie, Pietkowo i Poświętne. Jej siedziba mieściła się w Jośkach. W 1866/1867 uszczuplona przez
gminę Poświętne. W 1868 roku znaczny jej obszar objęła nowa gmina w Piekutach,
– Poświętne, istniejąca od 1808, w 1864–1866 wcielona do gminy Pietkowo, a od 1867
roku jako odrębna gmina. Na jej terenie było Stokowisko. Ta jednostka administracyjna
przetrwała do 1915 roku. Stokowisko w 1944 roku włączono do gminy Piekuty,
– Jabłoń Kościelna (?), włączona do gminy Szymbory Andrzejowięta, a od 1868 roku
do gminy Piekuty Nowe.
Ukazy uwłaszczeniowe z marca 1864 roku, wprowadzały reformę gmin wiejskich
w celu ujednolicenia administracji oraz tworzenia łatwiejszych do nadzorowania większych jednostek, poprzez łączenie mniejszych. Korekty organizacji gmin trwały kilka
lat. W końcu 1867 roku powołano gminę Piekuty Nowe, jednostkę, która do tego czasu
nie istniała. Faktyczne jej funkcjonowanie rozpoczęło się od początku 1868 roku. Do
wiosny jej siedzibą były Jośki, gdyż w tej wsi mieszkał Julian Hlebowski, były wójt gminy Poświętne. To on organizował gminę Piekuty Nowe. W 1868 roku do gminy Piekuty
włączono też część parafii Wyszonki Kościelne (wsie: Kostry Litwa, Kostry Noski, Wyszonki Posele, Wyliny, Wyliny Ruś, Zalesie Nowe).

10
F. F. Skarbek, Dzieje Księstwa Warszawskiego, t. 2, Warszawa 1897, s. 73; H. Konic, Samorząd gminny w Królestwie Polskiem w porównaniu z innemi krajami europejskiemi, Warszawa 1886 (wyd. 2, 1906), s. 1 – dekretem
z 23 lutego 1809 roku utożsamiono gminy miejskie i wiejskie.
11
Temat gminy w Jabłoni wymaga dalszych badań.
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Do 1864 roku wójt był z nominacji, a potem wybierano go. Prawo głosu w wyborach miał każdy, kto posiadał minimum trzy morgi ziemi. Kadencja wójtowska trwała
trzy lata. Kandydat na to stanowisko musiał umieć czytać i pisać oraz posiadać minimum sześć mórg ziemi (od 1879 trzy morgi). Po wyborze zatwierdzały go władze
zwierzchnie, które wskazywały także zastępcę. Wójt pełnił funkcję administratora, dbał
o sprawy porządkowe i zarządzał gminnym majątkiem. Do niego należało zwoływanie
zebrań gminnych i wnoszenie spraw pod ich obrady, wykonywanie uchwał zebrania
gminnego i sądu gminnego (w skład wchodzili wójt i 2–3 ławników). Wójt musiał wykonywać polecenia urzędów wyższych rangą, a bezpośrednio naczelnika powiatu, władz
włościańskich i sędziego pokoju. Do pomocy miał pisarza gminnego. Najważniejszymi
organami gminy były: ogólne zebranie właścicieli oraz zarząd składający się z wójta
i ławników. We wsiach byli sołtysi, najniższa władza w terenie.
Przemiany gospodarcze 2 połowy XIX wieku w niewielkim stopniu zmieniały
oblicze rolnictwa, głównego źródła dochodu mieszkańców. Oprócz zakorzenionej tutejszej mentalności, zasadniczo konserwatywnej, wpływ na to miała słaba infrastruktura i rozdrobnienie gospodarstw. Dominowała drobna własność ziemi, a średnia (np.
Wierzbowizna, Stokowisko) i większa (np. Mazury) były nieliczne.
W 1815 roku, po zniesieniu Księstwa Warszawskiego, utworzono Królestwo Polskie (Kongresowe, twór polityczny zależny od Rosji, jednak z autonomią), na którego
czele stanął car Aleksander I, jako król. Kolejny raz zmieniła się struktura administracyjna. Opisywany obszar znalazł się w powiecie tykocińskim obwodu łomżyńskiego,
a w województwie augustowskim. Od 1837 roku zamiast województwo, używano określenia gubernia augustowska. W 1842 roku obwód łomżyński (powiaty łomżyński
i tykociński), przekształcono w jeden powiat łomżyński.
Po powstaniu styczniowym i uwłaszczeniu chłopów, 19 (31) grudnia 1866 roku
kolejny raz wprowadzono zmiany administracyjne. Zniesiono gubernię augustowską,
z której utworzono dwie inne gubernie, łomżyńską i suwalską. Z części powiatu łomżyńskiego i części zlikwidowanego okręgu tykocińskiego, utworzono powiat mazowiecki
w guberni łomżyńskiej. W skład tego powiatu12 w 1868 roku weszła gmina Piekuty
Nowe.
Zmianie ulegała także przynależność kościelna. W 1799 roku papież powołał
diecezję wigierską, w składzie której były dawne parafie diecezji łuckiej, włączone do
zaboru pruskiego. W połowie 1818 roku bullą papieską erygowano diecezję augustowską,
która obejmowała województwo augustowskie. Od 1837 roku siedziba diecezji mieściła się w Sejnach, stąd zwano ją sejneńską. Od 1818 roku zmieniła się także przynależność dekanalna. Parafie Jabłoń Kościelna (już od 1808 w dekanacie tykocińskim)
i Poświętne włączono do dekanatu tykocińskiego, a Piekuty i Wyszonki Kościelne (z dekanatu brańskiego) do dekanatu Wysokie Mazowieckie. Od 1867 roku wszystkie parafie
z terenu powiatu mazowieckiego, tworzyły jeden dekanat mazowiecki.
Cerkiew unicka w Hodyszewie do 1823 roku była w składzie tzw. surogacji tykocińskiej, w latach 1823–1857 w dekanacie tykocińskim13, potem w dekanacie augustow12
W powiecie mazowieckim znajdowało się miasto Tykocin i dziewięć gmin: Kowalewszczyzna, Klukowo,
Mazowieck (jako osada, Wysokie Mazowieckie – w latach 1870–1919 miało zniesione prawo miejskie), Piekuty, Piszczaty, Poświętne, Sokoły, Stelmachowo i Szepietowo.
13
W 1830 roku dekanat ten skupiał 11 parafii i tylko 805 wiernych.
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skim, a w końcu w dekanacie sokołowskim (Sokołów Podlaski) grekokatolickiej diecezji
chełmskiej. Od XVIII wieku w Hodyszewie rozwijał się kult cudownego wizerunku
Matki Bożej. Proboszcza Feliksa Bańkowskiego władze carskie represjonowały za trwanie przy unii z Kościołem katolickim. Mocą ukazu carskiego w 1875 roku zniesiono
kościół grekokatolicki (unicki). Od tego czasu cerkiew w Hodyszewie była prawosławna
przez 40 lat, do 1915 roku. Przynależała wówczas do diecezji chełmsko-warszawskiej,
okręgu warszawskiego. Po ukazie tolerancyjnym z 1905 roku (nadal obowiązywał urzędowy zakaz przywracania parafii grekokatolickich), a większość parafian prawosławnych
(dawnych unitów) przyjęła katolicyzm. Wielu wyznawców prawosławia w 1915 roku
uciekło na Wschód, a ci którzy powrócili po latach, z nielicznymi wyjątkami, także przyjęli katolicyzm. Jesienią 1915 lub w 1916 roku opuszczoną cerkiew hodyszewską przejęła
społeczność katolicka, przekształcając ją na kościół. W 1917 roku w miejsce byłej prawosławnej, powstała parafia katolicka.
Na początku XIX wieku Polacy (głównie szlachta i znaczna część mieszczan) pokładali wielkie nadzieje w Napoleonie Bonaparte. Wierzyli, że pomoże on wskrzesić
nam wolną ojczyznę. Wielu młodych zaciągnęło się do wojska. Dla przykładu podam,
że z majątku Stokowisko w 1807 roku do 1. pułku szwoleżerów-lansjerów gwardii cesarskiej Napoleona Bonaparte ochotniczo wstąpili trzej bracia Kiersnowscy: 21-letni
Józef, który dosłużył się stopnia wachmistrza, odznaczony Legią Honorową, ranny pod
Somosierrą vel (1808, czasami jako Samosierra) w Hiszpanii; młodszy o rok Wincenty
odbył kampanię wojenną w latach 1808–1814 (Somosierra, Wagram, Rosja, Niemcy,
Francja), odznaczony Legią Honorową; trzeci, najmłodszy z braci, Antoni jako szwoleżer, a potem podoficer, bił się pod Wagram, w Rosji i Niemczech, poległ pod Hanau
29 października 1813 roku. Z Krasowa Częstek pochodził Wawrzyniec Krassowski,
szwoleżer 2. kompanii, który walczył w latach 1808–1809, m.in. pod Wagram. Zaś Kazimierz Markowski z Markowa Wólki służył w 14. pułku kirasjerów Księstwa Warszawskiego, ale nie wytrzymał trudów służby i w 1811 roku zdezerterował.
W czasie powstania listopadowego działań bojowych na tym terenie nie było.
W maju 1831 roku w pobliżu, przez Mień, Domanowo i Brańsk, przechodziły polskie
oddziały korpusu gen. Tomasza Łubieńskiego. Wojska rosyjskie przywlokły pandemię
cholery. W 1831 roku w parafii hodyszewskiej zmarło na nią około 50 osób (w tym
proboszcz ks. Adam Bańkowski), w piekuckiej około 60, a w jabłońskiej ponad 70 osób
odnotowanych w księgach zgonów. Cholera szerzyła się także w 1837, 1852 i 1894,
a groźna grypa zwana „hiszpanką” w 1918 i 1919 roku.
Opieka medyczna do ostatniego dziesięciolecia XIX wieku była tutaj w powijakach. Znano i stosowano już szczepienia ochronne przeciwko ospie, którymi obejmowano głównie dzieci. Większe dwory sporadycznie zatrudniały medyków. Wiadomo, że
dwór Mazury (parafia Jabłoń Kościelna) przez kilka lat utrzymywał w folwarku felczera
Karola Delachowskiego (zm. 1808). Z fachowej pomocy (jak na ówczesne możliwości medycyny) korzystali nieliczni, głównie zamożniejsi. Od ostatniego ćwierćwiecza
XIX stulecia lekarze i aptekarze prowadzili już zorganizowaną i zrejonizowaną działalność w większych ośrodkach (Brańsk, Sokoły, Mazowieck). Więcej było lekarzy z wolną
praktyką. Jednak nadal, w potrzebie, częściej radzono sobie domowymi sposobami,
a w poważniejszych przypadkach wzywano lokalnych znachorów i zielarki, w porodach
kobietom pomagały domorosłe „znawczynie tematu”. W 1868 roku w Jabłoni Pio-
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trowcach jako „akuszerka” wspomniana jest siedemdziesięcioletnia Apolonia Rzepna.
Wykształcona położna zyskała uznanie znacznie później. W latach 90. XIX wieku upowszechnił się zawód felczera medycyny. Na terenie obecnej gminy Piekuty wolną
praktykę prowadzili felczerzy w Krasowie Częstkach (1892–1906), w Kostrach Litwie
(1894–1895), w Jabłoni Kościelnej (1894–1897), Jabłoni Śliwowie (1894–1902), Jabłoni
Jankowcach (1898–1904), Jabłoni Piotrowcach (1898–1906), Piekutach Nowych (1908).
Ich zadaniem było dławienie w zarodku chorób zakaźnych i pomoc w mniej skomplikowanych przypadkach medycznych.
Powstanie styczniowe zaznaczyło się potyczkami w Krasowie Siódmakach (24 lipca
1863, poległo dwóch powstańców) i w Markowie Wólce (30 lipca 1863, poległ jeden
powstaniec). Drobne epizody związane są także z Piekutami Nowymi (represjonowani
duchowni, pogrzeb powstańca), Wierzbowizną (przechowywanie broni i sprzętów powstańczych), Hodyszewem (pobór do powstania) i innymi. Ciekawostką jest zdarzenie
z końca stycznia 1863 roku, gdy powstańcy z Łap w połowie trasy między Szymborami
Andrzejowiętami a Jabłonią Kościelną zablokowali czterema wykolejonymi lokomotywami linię kolejową. Jednak Rosjanom dość szybko udało się przywrócić ruch pociągów. Na tym odcinku linia kolei warszawsko-petersburskiej przecięła północną część
obecnej gminy, a uruchomiona została tuż przed powstaniem styczniowym, w końcu
1862 roku.

Atak powstańców na pociąg pod Czyżewem 13 maja 1863 roku

W ramach represji popowstaniowych zabroniono używania języka polskiego w urzędach i szkołach. Odebrano ziemię parafiom katolickim i uwłaszczono na niej chłopów.
Do 2 połowy XIX wieku, na terenie gminy nie było szkół, z wyjątkiem dawnych
parafialnych w Jabłoni Kościelnej i Wyszonkach Kościelnych. Szkoły początkowe (ludowe), z rządowymi programami, utworzono w Piekutach Nowych (1866), Jabłoni Kościelnej (1867) i Hodyszewie (1873). Uczęszczali do nich ciągle nieliczni, głównie chłopcy.
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Fragment mapy dawnego Królestwa Polskiego z 1885 roku.
Na opisywanych terenach ukazano postać drobnego szlachcica z fajką

W Jabłoni Kościelnej w 1866 roku spłonął drewniany kościół parafialny. Dzięki
zaangażowaniu proboszcza oraz dziedzica dóbr Mazury i innych, w latach 1868–1869
wzniesiono nową murowaną świątynię, istniejącą do dzisiaj.
Rewolucyjne wrzenie w Rosji w 1905 roku i trwająca wojna rosyjsko-japońska,
a także przeludnienie wsi i atrakcyjność rozwijających się Stanów Zjednoczonych, doprowadziły do wzmożonej emigracji. Uciekano tam w obawie przed represjami za
wystąpienia przeciwko władzy w 1905–1907 roku i poborem do wojska, ale głównie
z przyczyn ekonomicznych, „za chlebem”. Na listach pasażerów statków z europejskich
portów do USA odnotowano m.in. w 1905 roku Wojciecha Jabłońskiego (lat 28) z Jabłoni, w 1906 Konstantego Jabłońskiego (lat 23) z Jabłoni, w 1907 roku Franciszka Skłodowskiego (lat 18) z Piotrowców, Pawła Skłodowskiego (lat 50) z Piekut, Antoniego
Krasowskiego (lat 27) z Krasowa. W późniejszych latach do Stanów Zjednoczonych
wyjeżdżali: w 1909 Anna (lat 28) i Franciszek (lat 39) Piekutowscy z Jabłoni, Jan Piekutowski (lat 31) z Łopieni, Anna Jabłońska z Jabłoni Dąbrowy, Antonina Jabłońska
(lat 30) z Jabłoni Dąbrowy, Stanisław Jabłoński (lat 22) z Pruszanki Małej; w 1910 roku
Walenty Skłodowski (lat 45) z Kostrów, Bronisław Pruszyński (lat 24) z Piekut; w 1911
Kazimierz Kostro (lat 20) z Rzepek; w 1912 Konstanty Rzepny z Jabłoni Dąbrowy, Paweł
Pruszyński (lat 24) z Jabłoni Śliwowa; w 1913 Stanisław Skłodowski (lat 22) z Krasowa;
w 1916 roku Józefa Jabłońska z Jabłoni Kościelnej.
Osiągnięciem rewolucji 1905–1907 roku był nie tylko ukaz tolerancyjny, czy rozszerzenie prawa do używania języka polskiego, ale także prawo do zrzeszenia się. Kilku
światlejszych gospodarzy z Krasowa Częstek wstąpiło do Wysoko-Mazowieckiego Towarzystwa Rolniczego. Około 1913 roku w Piekutach założono Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe.
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W związku z I wojną światową, mobilizacja zarządzona w 1914 roku objęła również poborowych z regionu łomżyńskiego14. Latem 1915 roku klęski Rosjan w starciach
z Niemcami spowodowały realizację na tym terenie barbarzyńskiej polityki. Ludność
i cenniejszą ruchomą infrastrukturę planowano ewakuować na Wschód, a pozostały
dobytek nieruchomy i zasiewy spalić tuż przed żniwami. Zarekwirowano parafialne
dzwony na potrzeby wojska. Jednocześnie podsycano nastroje antyniemieckie, straszono
dokonywanymi przez nich zbrodniami. Szybkie posuwanie się wojsk niemieckich oraz
masowy opór miejscowych przed wyjazdem, polegający na ukrywaniu się, wielu uchronił
przed kilkuletnią poniewierką (nazywaną „bieżeństwem”). Dobrowolnie nakazu Rosjan
usłuchali nieliczni katolicy. Kozacy przed nadejściem Niemców przystąpili do podpalania wsi i zasiewów, ale dawali się przekupić, stąd dużo dobytku ocalało. Rozmiar „bieżeństwa” i zniszczenia z lata 1915 roku na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie nie są
dostatecznie zbadane. Niewątpliwie większa skala ewakuacji i zniszczeń miała miejsce
w sąsiednim powiecie bielskim. Zaś z okolic Piekut wiadomo, że ewakuacje ludności
miały miejsce z Krasowa Częstek (rodziny Krajewskich i Jakoniuków), Hodyszewa, Josiek i innych wsi.
W 1915 roku ruszyła niemiecka ofensywa z Prus Wschodnich. Próbowano oskrzydlić Rosjan zgromadzonych pod Warszawą. By uchronić oddziały i sprzęt wojskowy
przed zagładą w kotle (jednocześnie od południa atakowały wojska austriackie), dowództwo rosyjskie podjęło decyzję o wycofaniu się na Polesie. Za cenę ogromnych strat
powstrzymywano Niemców na północ od linii kolejowej Warszawa-Białystok, by dać
szansę oddziałom piechurów i wolniejszej w transporcie artylerii, cofnąć się korytarzem
między Małkinią a Siedlcami, na twierdzę Brześć nad Bugiem.
14 i 15 sierpnia 1915 roku w rejonie wsi Jabłoń Jankowce, Jabłoń Śliwowo, Jabłoń
Dąbrowa i Jabłoń Kościelna (w okolicach torów kolejowych na trasie Warszawa-Białystok) walki z Rosjanami prowadziły atakujące ich pozycje wojska niemieckie (1., 4. i 7.,
kompanie turyńskiego 96. pułku piechoty). W trakcie walk zginęło wielu żołnierzy niemieckich (cmentarze w Jabłoni Kościelnej, J. Śliwowie, J. Jankowcach, Krasowie Wielkim, Łopieniach Rusi, Stokowisku i Skłodach Borowych) i rosyjskich (mogiła 60 Rosjan
koło torów, na gruntach wsi J. Jankowce). W okolicy wsi Jabłoń Piotrowce 15 sierpnia krwawy bój stoczyła 9. kompania wspomnianego niemieckiego 96. pułku piechoty,
14
Przykładowo w rosyjskim 12. pułku piechoty służył Antoni Koncewicz, dwudziestoletni robotnik rolny,
który 6 września 1915 roku nad Dźwiną dostał się do niewoli niemieckiej. Więziono go w obozie jenieckim
Parchim w Meklenburii. Pośród wcielonych do wojsk rosyjskich z terenu ówczesnej gminy Piekuty, od lata
do grudnia 1914 roku poszkodowanymi byli: Franciszek Piekutowski – poległ; ranni zostali: Józef Jabłoński
s. Kazimierza, Franciszek Dmochowski s. Konstantego, Czesław Konopka s. Franciszka z Jabłoni, Adolf Puchalski s. Jana, Dawid Patinka s. Lejby (Żyd) z Łopieni, Jan Skłodowski s. Franciszka z Krasowa, Paweł Sasinowski
s. Adama z Rzepek, Wiktor Sasinowski s. Adama z Rzepek, Wincenty Krasowski, Lucjan Szepietowski s. Józefa, Roch Gipser, Stanisław Pawlik s. Feliksa, Władysław Wyszyński s. Macieja, Samuel Bersun (Żyd), Józef
Kormowski (?), Wojciech Woźniak, Michał Wiszniewski, Ignacy Lubiński, Boruch Aranowicz (Żyd) z Lendowa Bud, Aleksander Piekutowski s. Antoniego z Piekut (prawosławny?), Bolesław Kulawczyk s. Romana;
zaginęli bez wieści: Kazimierz Wachowicz, Łukasz Kosiński, Leon Ziółkowski, Bolesław Kalinowski, Ignacy
Uszyński s. Antoniego z Jabłoni, Władysław Ferler, Stanisław Dziemba, Paweł Jabłoński, Jan Markowski, Jan
Wyszyński s. Tomasza, Aleksander Syga s. Sylwestra, Wincenty Wyszyński s. Aleksandra, Wiktor Kostro s.
Tomasza, Paweł Piekutowski s. Adama Józefa z Piekutów Urbanów, Józef Piętka s. Cypriana, Antoni Roszkowski, Bronisław Moczydłowski s. Franciszka, Władysław Grodzki, Jan Cypelny s. Eugeniusza (luteranin)
z Kobosek, Wincenty Kruszewski s. Aleksandra (prawosł.). W lutym 1915 roku zaginął na froncie Stanisław
Jankowski.
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wspieranego przez pododdziały dwóch innych pułków (94. i 95.). Walki toczono także
w Krasowie Wielkim i Skłodach Borowych (79. pułk). Przez południową część gminy
Piekuty i okolice Ciechanowca, spod Warszawy wycofywały się oddziały rosyjskie 26. Dywizji Piechoty oraz 8. i 14. Dywizji Kawalerii. 15 sierpnia znalazły się one w rejonie
Wyszonki-Pobikry-Perlejewo, gdzie ostrzelała je artyleria niemiecka. Nocą z 15 na 16
sierpnia, na północ od Rudki, wymianę ognia z Niemcami prowadziła 11. Syberyjska
Brygada Artylerii. Przez te okolice w bezładzie wycofywał się także korpus turkiestański
i inne oddziały rosyjskie, za którymi Niemcy parli przez Wyszonki w kierunku Brańska.
Front na tym odcinku posuwał się w kierunku wschodnim, do linii kolejowej Białystok-Bielsk, gdzie miał miejsce zaciekły bój pod Strablą.

Sąsiadujące ze sobą cmentarze wojenne z sierpnia 1915 roku, w pobliżu torów kolejowych i drogi
z Jabłoni Kościelnej do Jabłoni Dąbrowy. Z lewej niemiecki, z prawej rosyjski

W trakcie pożogi zgotowanej przez kozaków i sierpniowego przejścia frontu, w tym
intensywnego ostrzału artyleryjskiego z obu stron, spalił się kościół w Piekutach Nowych, a także budynki w wielu wsiach. Przykładowo spłonęły zabudowania w 44 gospodarstwach w Krasowie Częstkach, w 11 w Jabłoni Piotrowcach, po siedem w Jabłoni
Dobkach i Jabłoni Kościelnej, sześć w Jabłoni Śliwowie i bliżej nieznana liczba w innych
miejscowościach.
Pogłoski o okrucieństwach niemieckich nie sprawdziły się, ale wojenne zarządzenia wprowadzające różne ograniczenia i rekwizycje oraz przymusowe roboty i dostawy
żywności dla wojsk były dokuczliwe. W późniejszym czasie pojawił się także pobór do
wojska. Było to tym bardziej tragiczne, że odtąd dwie walczące armie miały w swych
szeregach Polaków, teraz strzelających do siebie w imię interesów obcych monarchów.
Niemcy z wydzielonego zajętego terytorium zaboru rosyjskiego utworzyli administracyjny Obszar Głównodowodzącego Wschodu (Gebiet des Oberbefehlshabers Ost), w skrócie nazywany Ober-Ost. Znalazła się w nim też gmina Piekuty. W końcu marca 1916
roku zlikwidowano powiat Wysokie Mazowieckie i wcielono go do dużego powiatu łomżyńskiego. Niemcy znieśli prawo rosyjskie i język niedawnego jeszcze zaborcy, a także
zezwolili na nieskrępowane używanie języka polskiego. Pozwolono na tworzenie szkół,
w tym i polskich, tak oczekiwanych od dziesięcioleci. Młodzi Polacy konspiracyjnie
organizowali się w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), której struktury
wchodziły w skład obwodu II (Wysokie Mazowieckie) okręgu łomżyńskiego. Wraz z po-
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garszaniem się sytuacji na frontach, Niemcy zaostrzyli swą politykę wobec Polaków.
W listopadzie 1918 roku doszło do rozbrajania Niemców. Polacy wykorzystując wyjątkowy moment dziejowy, po 123 latach politycznego niebytu, wywalczyli niepodległość.
Zachowano ciągłość urzędów na najniższym szczeblu. Funkcjonowała gmina Piekuty
Nowe, a wójtem w czasie okupacji niemieckiej jak i w pierwszych miesiącach odrodzonej Polski był Stanisław Olędzki. Pobyt wojsk niemieckich w Białymstoku do połowy
lutego 1919 roku, opóźnił zorganizowanie polskiej administracji w regionie. Dopiero
14 sierpnia 1919 roku utworzono województwo białostockie z podziałem na powiaty.
Gmina Piekuty znalazła się w tym województwie, na terenie odtworzonego powiatu
Wysokie Mazowieckie.
Kontynuowano prace komasacyjne, rozpoczęte kilka lat przed I wojną światową,
prowadzone także w latach 1915–1918. Scalenie gruntów było niezwykle ważne ze
względu na duże rozdrobnienie gospodarstw (nawet w kilkudziesięciu częściach oddalonych od siebie, tzw. szachownica pól), które w związku z tym ciągle uprawiano mało
wydajnym średniowiecznym systemem trójpolówki. Komasacja spowodowała nadanie
gospodarstwom zwartej powierzchni, w części likwidację gruntów wspólnotowych
i wydzielanie działek na cele szkolne. Scalanie umożliwiło też racjonalną gospodarkę
rolną, w tym przejście na płodozmian. Proces komasacji w gminie Piekuty zakończono
w latach 20. XX wieku.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, 31 lipca po przełamaniu pod
Pietkowem obrony grup gen. Lucjana Żeligowskiego i gen. Jana Rządkowskiego, wchodzących w skład 1. Armii, nastąpił odwrót wojsk na linię Mień-Żochy-Piekuty15. Pod
Piekutami oskrzydlono oddziały gen. Żeligowskiego, a grupę gen. Rządkowskiego odrzucono na Nur i Ciechanowiec. 31 lipca z Hodyszewa 3. batalion 36. pułku legii akademickiej wykonał brawurowy atak na Świrydy i Poletyły koło Brańska, opóźniając
marsz bolszewików. Do najzacieklejszych walk na opisywanym terenie doszło na linii
rzek Ślina-Tłoczewka. Tu opór Polaków trwał nocą z 1 na 2 sierpnia. W dziewiątej kompanii ochotniczego 3. batalionu 201. pułku piechoty, walczył na tym odcinku Tadeusz
Hołówko, były wiceminister w rządzie Ignacego Daszyńskiego, głośny polityk okresu
międzywojennego. Pomimo bohaterskiej obrony, agresorom udało się przełamać polskie pozycje. Jednak już po kilkunastu dniach, 20 sierpnia 4. Armia polska nacierała na
Zambrów i dalej na Wysokie Mazowieckie, przeganiając bolszewików. Tym razem walki
frontowe ominęły Piekuty i Jabłoń.
W gminie Piekuty w 1921 roku było 47 zasiedlonych miejsc, w tym 41 wsi, jedna
osada, dwa folwarki i trzy kolonie, zamieszkiwanych przez 5965 osób. Pod względem
wyznania: 5655 katolików (ok. 95%), 124 prawosławnych (2%), jeden ewangelik i 185
wyznania mojżeszowego (3%). Za Polaków uważało się 5846 osób, za Żydów 67, za
Rosjan 26. Główne źródło utrzymania stanowiła praca na roli. Niewielu było rzemieślników i prowadzących handel. Pracowało kilka wiatraków i młynów, niewielka spółdzielnia mleczarska. Urząd Gminny i Posterunek Policji zatrudniały w sumie kilku
urzędników i funkcjonariuszy, a szkoły (w 1925 roku: Hodyszewo, Jabłoń Kościelna,
Kostry Noski, Łopienie Zyski, Markowo Wólka, Piekuty Nowe, Racibory Nowe, Tłoczewo, Wyliny Ruś, Żochy Nowe) kilkunastu nauczycieli. Rolnicy dotkliwie odczuwali
15
Polska 8. Dywizja Piechoty (od południa wspierana przez 4. pułk piechoty i 17. Dywizję Piechoty), atakowana była przez trzy bolszewickie Dywizje Strzeleckie (11., 16. i 4.).
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kryzys światowy, szczególnie w latach 1931–1933. Związane to było z załamaniem podaży na produkty rolne i niestabilnością cen. W 1937 roku rozpoczęto budowę nowej,
murowanej szkoły w Piekutach. Wzniesiono plebanie w Piekutach i Jabłoni (stan surowy). Proboszczowie z Hodyszewa w 1932 i z Piekut w 1937 roku przystąpili do wznoszenia nowych świątyń, jednak nie udało się im ich ukończyć przed wojną. Duchowe
potrzeby zaspokajały parafie katolickie w Piekutach Nowych, Jabłoni Kościelnej i Hodyszewie. Żydzi związani byli z kahałem w Wysokiem Mazowieckiem. W ramach
spółek drogowych budowano drogi i ulepszono nawierzchnię szosy na trasie z Dąbrówki do Piekut Nowych (1929–1930).
Cudowny wizerunek Matki Bożej Hodyszewskiej wywieziony w 1915 na Wschód,
w 1926 roku sprowadzono do Polski. Przez dwa lata znajdował się on w Warszawie.
W 1928 roku powrócił do odwiecznego miejsca kultu w Hodyszewie, gdzie jest do dzisiaj. Zmieniła się przynależność diecezjalna parafii rzymskokatolickich z terenu gminy
Piekuty, które mocą bulli papieża Piusa XI „Vixdum Poloniae” z 28 października 1925
roku, odłączono od diecezji sejneńskiej i przypisano do nowej diecezji łomżyńskiej.
W latach dwudziestych XX wieku za chlebem do Stanów Zjednoczonych podróżowali m.in.: przed 1920 rokiem Antoni Sasinowski z Kobosek, w 1922 Józef Olędzki
z Kobosek, w 1923 siostry Jadwiga (lat 9) i Eugenia (lat 12) Jabłońskie z Jabłoni Dobków,
w 1929 roku Stanisław Grodzki z Jabłoni Kościelnej. Około 1930 Bronisław Kępisty
(lat 27) z Jabłoni Markowięt i Jan Średnicki (lat 16) z Jabłoni Kościelnej wyjechali do
Francji. W 1931 roku Władysław Jabłoński z Jabłoni Dąbrowy wyemigrował do Urugwaju, a trzy lata później jedna osoba z parafii Jabłoń przebywała w Brazylii16. To dane
osób i kierunki emigracji tylko części osób.
Z organizacji społecznych najaktywniejsze były Ochotnicza Straż Pożarna (Piekuty
Nowe 1922, Jabłoń Jankowce 1930, Hodyszewo 1937), Związek Strzelecki (np. Piekuty
Nowe i Jabłoń Kościelna), ogniwa Stronnictwa Narodowego, a także działające przy
parafiach stowarzyszenia katolickie. Sympatie polityczne mieszkańców gminy Piekuty
były stałe i skupiały się głównie wokół partii prawicowych (z programami katolicko-narodowymi) – średnio około 84% poparcia, centrowe ugrupowania mogły liczyć na
około 15%, a lewicowe na niewiele ponad jeden procent głosów. W latach 1935–1938
grupy związane ze Stronnictwem Narodowym organizowały w Hodyszewie, Piekutach
Nowych i Jabłoni Kościelnej napady na Żydów. Spowodowało to opuszczenie tych miejscowości przez część wyznawców mojżeszowych.
We wrześniu 1939 roku na południe od Piekut, pod Domanowem, Pruszanką
i Mniem, z niemieckim agresorem walczyły oddziały polskie Podlaskiej Brygady Kawalerii. Po walkach koło Hodyszewa nastąpiła koncentracja wojsk polskich (Brygady
Kawalerii, Podlaska i Suwalska) i ich wymarsz w kierunku wschodnim.
W ramach tajnego paktu hitlerowsko-sowieckiego, pod koniec września, w miejsce Niemców wkroczyła Armia Czerwona. Przez całą jesień 1939 roku większość zmobilizowanych wiosną i latem do wojska polskiego powracała do miejsc zamieszkania.
Niektórzy więzieni byli przez sowietów i hitlerowców, nieznana ilość poległa w walce.
Pierwsze tajne organizacje niepodległościowe w znacznej części zostały rozbite (Podlaski Batalion Śmierci, Legia Podlaska). Represje sowieckie na terenie gminy Piekuty
Nowe, włączonej do rejonu w Brańsku (obwód białostocki), w różnej formie objęły
16

Być może postacie związane z emigracją do Urugwaju i Brazylii są tożsame.
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kilkaset osób od kilkumiesięcznych dzieci i kobiet w ciąży, po starców. Z tych, z parafii
Piekuty Nowe i Hodyszewo, ponad 120 zesłano na Sybir. Sowieckie syberyjskie „wczasy”
życiem przypłaciło ponad 35 z nich. Nieznane są dane o ilości deportowanych z parafii Jabłoń Kościelna. Ponadto sowieci z przyczyn politycznych zamordowali około
dziesięciu osób (kilka w masakrze pod Folwarkami Tylwickimi w czerwcu 1941 roku).
Wielu więzili. Mieszkańców objęła przymusowa paszportyzacja, wymuszony udział
w sfałszowanych wyborach oraz pobór do sowieckiego wojska. Urodzony w 1893 roku
w Piekutach Nowych Wacław Jerzy Calewski, bohaterski oficer Wojska Polskiego, adiutant przyboczny prezydenta Ignacego Mościckiego, to ofiara „mordu katyńskiego”.
22 czerwca 1941 roku Niemcy hitlerowskie, zaatakowały dotychczasowego swego sojusznika, Związek Radziecki. Sowieci byli całkowicie zaskoczeni. Niemcy już
pierwszego dnia dotarli do Brańska, gdzie natknęli się na większy opór. Niemiecki 284.
pułk z kierunku Czyżewa przez Dąbrówkę Kościelną i Piekuty kierował się na Pietkowo.
23 czerwca 1941 roku przez Wyliny Ruś na Hodyszewo parła niemiecka 7. Dywizja Piechoty. Wchodzący w jej skład 61. pułk piechoty po przekroczeniu rzeki Mień, około południa stoczył w rejonie Domanowa potyczkę z czerwonoarmistami. Przez Pruszankę
posuwał się oddział przedni pułku, który swe stanowiska ulokował na wschód od Hodyszewa. Tutaj zetknął się on z sowieckimi czołgami ze 113. pułku czołgów, wycofującymi się spod Brańska przez Glinnik w kierunku Łap. Po wymianie ognia sowieci,
przez Ściony skierowali się na Zalesie, gdzie około godz. 19.00 doszło do walki. Za
wspomnianym niemieckim 61. pułkiem, podążał 62. pułk piechoty. Zaś 23 czerwca
przez Dmochy, Łazy, Dąbrówkę i Piekuty parł oddział przedni 23. dywizji piechoty,
wzmocniony 1. plutonem 529. batalionu
niszczycieli czołgów, który nie natrafił już
na opór Rosjan.
Już 17 lipca 1941 roku Hitler zadecydował o utworzeniu okręgu białostockiego (Bezirk Bialystok) włączonego do Prus
Wschodnich. Okręg podzielono na powiaty,
obwody, a te na gminy i sołectwa. Wsie
z parafii Piekuty, Hodyszewo i częściowo
Jabłoń włączono do Amtskomissariatu (obwodu gminnego) Szepietowo w powiecie
łomżyńskim. Wsie parafii Jabłoń Kościelna
(włącznie z tą miejscowością) położone na
północ od linii kolejowej, trafiły do Amtskomissariatu Wysokie Mazowieckie. W Piekutach zlokalizowano posterunek żandarmerii, z siedzibą w zajętej na ten cel plebanii.
W Jabłoni Kościelnej, w szkole, stacjonował
Wkroczenie wojsk niemieckich
niemiecki pluton wojsk ochraniających lido Hodyszewa w czerwcu 1941 roku
nię kolejową.
Walka z okupantem na opisywanym terenie podporządkowana była głównie17
Komendzie Armii Krajowej (AK) Obwodu w Wysokiem Mazowieckiem. Organizatorem
17

Działały także grupy związane z endecją (np. NSZ), ale w czasie wojny nie odegrały tutaj większej roli.
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plutonu AK w oparciu o mieszkańców wsi Jabłoń: Kościelna, Jankowce, Piotrowce,
Dobki, Rykacze i Uszyńskie, był starszy wachmistrz Stanisław Łapiński ps. „Jemioła”,
doświadczony w konspiracji od 1941 roku. Rozbudowany pluton skupiał 97 osób, podzielonych na trzy drużyny, pod dowództwem: Jankowskiego, Maciuszki i Zarzeckiego.
Pluton został przeszkolony, posiadał magazyn broni. Niestety dowódcę plutonu zdradził podkomendny ps. „Cygan”. Stanisława Łapińskiego 26 lutego 1944 roku aresztowano
i wywieziono do obozu Stutthof, z którego szczęśliwie powrócił po wojnie.
Wiosną 1943 roku sformowano także pododdział AK w placówce Piekuty/Szepietowo, w skład którego wchodziły trzy plutony, początkowo skupiające 28 podoficerów
i 166 szeregowych. Latem w ich składzie wykazano dwóch oficerów, dwóch podchorążych, 13 podoficerów i 112 szeregowych, zaś w ostatnim kwartale roku ubyli, jeden
podchorąży i czterech szeregowych.
W Piekutach utworzono także pluton szkieletowy (kadrowy), który w końcu 1943
roku tworzyli: dwóch oficerów, 26 podoficerów i 57 szeregowych. Komendantem placówki AK w Piekutach był por. Kazimierz Kamieński ps. „Gryf ”, „Huzar”. Placówka
ta podlegała rejonowi III AK Wysokie Mazowieckie. Docelowo z piekuckich plutonów
sformowana miała być 7. kompania 2. batalionu 77. pułku piechoty Obwodu AK Wysokie Mazowieckie. W działania Armii Krajowej zaangażowani byli miejscowi duchowni:
ks. kpt. Stanisław Falkowski i ks. Józef Perkowski ps. „Pasterz” z Hodyszewa.
Armia Krajowa likwidowała szpicli, prowadziła wywiad, podtrzymywała polskiego
„ducha” w narodzie. Na terenie gminy Piekuty doszło do dwóch wymuszonych akcji
bojowych Kedywu (Kierownictwa Dywersji) AK. Oddział Tadeusza Westfala ps. „Karaś”, 11 lipca 1943 roku w pobliżu kol. Kalnik (k. Krasowa Częstek), przeprowadził zasadzkę w celu uwolnienia z rąk hitlerowców aresztowanych w obławie (w tym członków
AK). Zabito co najmniej pięciu niemieckich żołnierzy, trzech żandarmów i polskiego
woźnicę, kilka innych osób było rannych. Straty partyzanckie to trzech zabitych i trzech
rannych. Kwaterująca w Jabłoni Dobkach grupa partyzantów Armii Krajowej 7 marca
1944 roku została zaskoczona przez Niemców. Na skutek wymiany ognia zabito zastępcę
komendanta mazowieckiej żandarmerii Zygmunta Klossera oraz zraniono innych żandarmów. Partyzanci wycofali się bez strat. Te dwie potyczki stały się bezpośrednim pretekstem do dokonania przez Niemców okrutnych masowych zbrodni. Wieś Krasowo
Częstki spacyfikowano 17 lipca 1943 roku. Zamordowano tam 257 bezbronnych osób,
w tym kobiety i dzieci, wieś ograbiono, zabudowę spalono. W Jabłoni Dobkach 8 marca
1944 roku ze szczególnym okrucieństwem zamordowano 93 bezbronne osoby, w tym
kobiety i dzieci, wieś ograbiono i spalono.
Także zdarzenie z początku lutego 1943 roku, do jakiego doszło w Piekutach Urbanach, doprowadziło do mordu 15 zakładników przywiezionych z Łomży do Dąbrówki Kościelnej. W tym przypadku jako pretekst posłużyło faszystom zastrzelenie przez
ukrywającego się Rosjanina, niemieckiego żandarma z Piekut.
Hitlerowskie represje to także pojedyncze mordy, przetrzymywanie ludzi w niemieckich obozach (Treblinka – obóz zagłady, Stutthof, Gross Rosen i in.), więzieniach,
roboty przymusowe (ponad sto osób z terenu gminy), obowiązkowe kontyngenty oraz
inne. Niemcy dokonali zagłady miejscowych Żydów. Część z nich więziono w getcie
w Wysokiem Mazowieckiem, a potem zamordowano w obozie zagłady w Treblince.
Ukrywającym się pomoc niosła miejscowa ludność (za pomoc groziła kara śmierci!),
choć w pojedynczych przypadkach nie wszyscy sprawdzili się jako chrześcijanie.
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Szlachetny, dobry przykład szedł z miejscowych plebanii w Piekutach, Jabłoni i Hodyszewie. Uratowano życie około trzydziestu Żydów. Przypadki pomocy podano w opisach poszczególnych miejscowości (Hodyszewo, Jabłoń Kościelna, Jabłoń Zarzeckie,
Jośki, Krasowo Wielkie, Lendowo Budy, Piekuty Nowe). Warto wspomnieć, że medale
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” otrzymali ks. Stanisław Falkowski, wikariusz
z Piekut oraz rodzina Kalisiewiczów (Paweł, Władysława, Józef i Wacław) z Jabłoni
Zarzeckich.
Rozproszeni wojną mieszkańcy gminy Piekuty walczyli z hitlerowcami i ginęli na
różnych frontach, we Francji, Włoszech, Belgii, Związku Radzieckim, Polsce i Niemczech.
Niemcy latem 1944 roku stawiali opór opóźniający ofensywę Armii Czerwonej,
stopniowo wycofując się na główną linię oporu na Wiśle. Na północy-wschód od Brańska, między Hodyszewem a Lizą, znajdowała się jedna z hitlerowskich pozycji obronnych
w ramach „braune Linie”. Tu w końcu lipca rozlokowano 507. batalion czołgów ciężkich „Tygrys”, 1. batalion 427. pułku grenadierów ze 129. Dywizji Piechoty i 2. kompanię 507. batalionu czołgów ciężkich. Oddziały te 8 sierpnia atakowały sowieckie 102.
i 217. Dywizje Strzelców z 48. Armii. W trakcie wielogodzinnej walki uszkodzono dwa
„Tygrysy” (jeden wysadzono w powietrze18), a Rosjanie stracili pięć czołgów. Polegli byli
po obu stronach.
10 sierpnia 1944 roku trzy korpusy piechoty (armijne) wchodzące w skład 48.
Armii wojsk sowieckich podjęły atak na odcinku obecnej gminy Nowe Piekuty, z zadaniem wyjścia na rubieże: 29. korpus piechoty od zagajnika położonego 1,5 km na wschód
od Jabłoni Kościelnej, do wschodniego skraju wsi Jabłoń Piotrowce; 42. korpus piechoty
od wschodniego skraju Tłoczewa, wzdłuż wschodniego brzegu rzeczki Tłoczewki, do
wsi Rzepki Nowe włącznie; 53. korpus piechoty od Wylin Rusi (wsch. i zach.) przez Warele Filipowicze, Warele Stare, Nagórki i dalej wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Nurzec.
W meldunku podano, że w ciągu jednego dnia „zlikwidowano około 200 żołnierzy
i oficerów nieprzyjaciela”, tj. z 4. Dywizji Pancernej oraz Korpusu Kawalerii „Harteneck”,
będących w składzie 2. Armii niemieckiej (wspierały je faszystowskie oddziały ukraińskie i białoruskie).
Wojska sowieckie do 11 sierpnia 1944 roku zajęły teren gminy Piekuty, docierając
w tym dniu do Szepietowa, a w kolejnym do Wysokiego Mazowieckiego. Po 7 sierpnia
wycofywanie się oddziałów niemieckich na tym odcinku było zamierzonym manewrem. Dzięki temu miejscowa ludność uniknęła większych strat, poza masakrą z 11 sierpnia w Skłodach Borowych, gdzie odstępujący Niemcy zamordowali 21 cywili, głównie
mężczyzn, a wieś częściowo spalili. W innych miejscowościach zginęły pojedyncze
osoby na skutek ostrzału frontowego, od wybuchów pozostawionych min i zbrodni żołnierskich (dwunastu na terenie parafii Jabłoń Kościelna oraz kilka na terenie parafii
Piekuty Nowe i Hodyszewo). Przejście frontu spowodowało też znaczne straty w zabudowie wsi i w inwentarzu żywym.
Od sierpnia 1944 do stycznia 1945 roku, zanim ruszyła ofensywa, na terenie gminy
Piekuty stacjonowały oddziały Armii Czerwonej19, a w Jabłoni Kościelnej funkcjonowało lotnisko polowe. Akcja „Burza” została wykonana w minimalnym stopniu, głównie
18

W 2013 roku szczątki wysadzonego czołgu „Tygrys” wydobyto spod drogi koło Lizy Starej.
Żołnierze radzieccy dopuszczali się wielu przestępstw, a nawet mordów. Niestety, niemal wszystkie pozostały bezkarne.
19
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poprzez wprowadzenie zakonspirowanych
przedstawicieli Armii Krajowej do władz
lokalnych. Szersze działania uniemożliwiała
Armia Czerwona i działania NKWD. Część
akowców aresztowano. Władze gminne urzędowanie wznowiły we wrześniu 1944 roku.
Po kilku miesiącach zmieniono wójta Stanisława Olędzkiego na Jana Korytko z Rzepek
Nowych. Ten za współpracę z polską partyzantką został aresztowany i skazany na pięć
lat więzienia.
W styczniu 1945 roku wojska Armii
Czerwonej ruszyły na Zachód. W terenie
uaktywnili się wówczas partyzanci. Opór
prosowieckiej władzy próbowały stawić
byłe pododdziały Armii Krajowej (WiN),
także Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) i inne. Nocą z 30 na 31 marca
1946 roku „leśni” zajęli budynek Zarządu
Gminy Piekuty i spalili akta. Akcję na posterunek MO w Piekutach Nowych 24 kwietJeden z ostatnich pododdziałów kpt. „Huzara”,
nia 1947 roku przeprowadził pododdział
1950 rok. Stoją od lewej: Kazimierz Jakubiak
NZW. Częściej rozprawiano się z komuni„Tygrys”, Eugeniusz Tymiński „Ryś”, Wacław
stycznymi aktywistami i donosicielami. Naj- Zalewski „Zbyszek”, Józef Mościcki „Pantera”. Siedzą od lewej: Kazimierz Parzonko „Zygmunt”
aktywniejszym na tym terenie był oddział
i Adam Ratyniec „Lampart”
kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”,
który działał do 1952 roku.
W 1955 roku z gminy Piekuty Nowe utworzono pięć gromadzkich rad narodowych z siedzibą w: Piekutach, Jabłoni Kościelnej, Stokowisku, Wylinach Rusi i Hodyszewie. Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku uchwałą z 9 grudnia 1972, z dniem
1 stycznia następnego roku utworzyła gminę Nowe Piekuty (zamiast Piekuty Nowe).
Ta gmina, która ponownie skupiła większość obszaru wspomnianych gromad, w swych
granicach istnieje do dzisiaj. Na skutek przemian demokratycznych, w 1990 roku gmina z państwowej stała się samorządową. Wójtem wybrano Ryszarda Markowskiego
z Krasowa Częstek. Od 1994 roku wójtem jest Marek Kaczyński z Jabłoni Jankowców.
Zwracają uwagę odnowione obiekty gminne (szkoły, urząd, przedszkole, remizy OSP
oraz inne) i dobrze utrzymana sieć dróg. Na terenie gminy kultywuje się tradycje szlacheckie, dba o świątynie (wszystkie odremontowane) oraz pamięta o ofiarach z Krasowa
Częstek, Jabłoni Dobków, Skłodów Borowych, a także o zesłanych na Sybir. To dobrze
świadczy o lokalnych władzach i miejscowej ludności, tak ciężko doświadczonej w czasie wojny i władzy komunistów.
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II
Słownik historyczny miejscowości
HODYSZEWO (Odyszewo, Chodiszewo, Godyszewo).

W

ieś chłopska, która w XVI-XVIII wieku wchodziła w skład starostwa grodowego w Brańsku. Stanowiła własność monarchy, zarządzaną przez brańskich starostów. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia słowiańskiego Hodysz. Pierwotnie
miejscowość obejmowała znacznie większy obszar, z którego w XVI wieku wydzielono
wsie Jośki i Kiewłaki20. W 1807 roku od Hodyszewa administracyjnie odłączono ziemie
uprawne, na których później założono wieś Mikołajewo (obecnie Ferma).
Miejscowość niewątpliwie istniała już w XV stuleciu21, a najstarsza znana wzmianka o niej pochodzi z 5 marca 1505 roku. Wówczas dworzanin Andrzej Rytel22 otrzymał
od króla Aleksandra Jagiellończyka dobra Liza, Wodźki i Hodyszewo (w części). Miejscowość wzmiankowano także w 1523 roku, w związku z uposażeniem altarii w Topczewie. Zapewne po śmierci Rytela (zm. 1531), należąca do niego część Hodyszewa
przeszła w posiadanie Mikołaja Koryckiego. To z tego fragmentu miejscowości później
wyodrębniła się wieś Kiewłaki. W 1529 roku Andrzejowa Borodzina sprzedała grunty
„Perkowo” w Hodyszewie (Godyszewo) ziemianinowi bielskiemu Aleksemu Josifowiczowi. Zapewne od imienia ojca właściciela, Josifa (Józefa, Jośka), który być może tu
zamieszkał, utworzona została nazwa odrębnej wsi Jośki. Ta część, podobnie jak zasadniczy fragment dóbr Hodyszewo, od połowy XVI wieku stanowiły własność monarszą.
W 1537 roku wytyczano granice wsi.
20

Część Hodyszewa z 18 poddanymi i 7 „zagrodnikami” już przed 1553 rokiem stanowiła dobra starosty
brańskiego Mikołaja Koryckiego (zm. 1553), a potem jego syna Andrzeja. Wzmiankowany on jest w 1574
roku jako pan na Niewodnicy i Hodyszewie. Przed 1597 rokiem tą część Hodyszewa nazwano Kiewłaki. Nadal była ona w posiadaniu Koryckich. Niewiadomo w jaki sposób Koryccy weszli w posiadanie tego fragmentu Hodyszewa. Być może drogą kupna w l. 40. XVI wieku od Andrzeja Borodzina. Wspomnę, że Mikołaj
Korycki był szwagrem bpa Jakuba Uchańskiego (od 1562 prymasa, a po śmierci Zygmunta Augusta, interreksa), wcześniejszego proboszcza bielskiego, a po śmierci Mikołaja opiekował się jego dziećmi i majątkiem.
W 1560 roku w Hodyszewie wspomina się Tomasza Uchańskiego, bliskiego kuzyna późniejszego prymasa.
21
Najstarsze odnalezione ślady pobytu człowieka na terenie obecnej wsi pochodzą z wczesnej epoki brązu
(kultura trzciniecka).
22
Andrzej Rytel, syn Szczepana, wywodził się z dóbr Rytele w ziemi drohickiej (obecnie powiat Sokołów
Podlaski). Służył jako dworzanin u Aleksandra Jagiellończyka. W latach 1521–1531 był podsędkiem bielskim
urzędującym w Brańsku. W 1523 roku ufundował altarię w Topczewie. Żonaty z Anną, z którą miał syna
Stanisława. Andrzej Rytel zmarł w 1531 roku. Bratem Andrzeja był Paweł. W kopiach dokumentu z 1505 roku
błędnie wpisano nazwę miejscowości jako „Wodziszewo”, „Wzdyszewo”.
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W Hodyszewie osiedleni byli chłopi, głównie pochodzenia rusińskiego. To dla nich
ufundowano cerkiew, a miejscowego popa (najstarsza wzmianka z 1558 roku) uposażono jedną włóką (łanem) zwolnioną od opłat. Chłopów osadzono na 35 włókach23,
a od opłat zwolniony był tylko łan miejscowego wójta. Czynsz płacono z 34 włók, z każdej po 60 groszy rocznie. Poszczególni z 70 chłopów użytkowali od ¼ do 1 włóki.
Wójtostwo hodyszewskie obejmowało wsie Hodyszewo, Jośki i Patoki. Wójtem w 1562
roku był Samson z Josiek.
W Hodyszewie w 1562 roku przeprowadzono nowy pomiar gruntów (reforma
zwana „pomiarą włóczną”). Sporządzony wówczas rejestr opisuje grunty przekazane
w użytkowanie chłopom, idąc drogą od strony wsi Jośki, po prawej stronie było 17 gospodarstw, które posiadali: Jaczko Pilisz Trochim, Hrin Flipowicz, Steczko Poskowicz,
Ostapko Czimnoszewicz z Janem Bostukiem, Jaszko Iwankowicz, Onton Rudzicz, Stepan, Iliasz Stecz Kuryłowicz, Stecz Jatuchowicz z Waśką, Dicz Krulkowicz z Szodołą,
Hapon Rudzicz z Chomą Jołtuchowiczem, Maksym Odinkowicz, Wojciech Chmielnik,
Matisz Chmielnik z Iwanem Hrynem, Paweł Granicznik, Stecz Cziwonowicz, kowal
Ochodko. Po lewej stronie było 16 gospodarstw, które mieli: Olichir z Oliszynem, Julia
Koleśnikowicz z Miską Kuczko, Waszko Smalinicha, Daniło z Haczem, Marcin Papir,
Christo (Krzysztof) – pop ruski („na czerkwi wolne”), Janko Rusko, Iwan Daniłowicz,
Iwaszko Opasieczko, Anchim Skop, Kondrat Waśko Kozimaka, Jon Rytelewicz, Jaczko
Sulchacz, Samson Wójtowicz. Z imion i przydomków wynika, że oprócz Rusinów, mieszkało tu też kilka polskich rodzin. Niektórzy oprócz uprawy ziemi, dodatkowo utrzymywali się z rzemiosła (koleśnik, kowal) i uprawy chmielu. Dwie zabudowane strony
wsi rozdzielała ulica szerokości 10 prętów. Część gospodarstw miała gumna (zabudowę
gospodarczą) po drugiej stronie ulicy. Duchownemu prawosławnemu zwiększono uposażenie do typowego, dwuwłókowego. Z chłopów tylko Stecz Jatuchowicz z Waśkiem
gospodarzyli na trzech włókach, a pozostali mieli po jednej włóce. Ogółem wieś zajmowała 34 włóki osiadłe, a czynsz dzierżawny płacono od 32, zaś dwie cerkiewne włóki
zwolniono od opłat. Oprócz czynszu i osadnego, dotychczasowe należności wnoszone
w naturze (owies, żyto i siano z ich dostarczeniem do starostwa w Brańsku; gęsi, kury,
jajka; „stacje” – czyli koszty pobytów królewskich w okolicy, tłoki w folwarkach starościńskich, niewody) zamieniono na opłacane pieniędzmi, z włóki po 97 groszy. Od strony
późniejszych Kiewłak był zaścianek w uroczysku „Wołkonogi”, porośnięty zaroślami,
z którego mieszkańcy Hodyszewa mogli brać drewno na opał i wypasać tam bydło.
Z tego tytułu, z każdego gospodarstwa wnoszono dodatkową drobną opłatę.
Nie jest znany dokładny czas przystąpienia parafii hodyszewskiej do unii brzeskiej, zawartej w 1596 roku. Doszło do tego zapewne już w końcu XVI wieku. Od tego
czasu miejscowa społeczność uznała zwierzchność papieża rzymskiego i dogmaty katolickie, ale zachowała bizantyjski ryt, małżeństwa księży grekokatolickich i komunię pod
dwiema postaciami. Od unii (czyli związku Cerkwi z Kościołem rzymskim) zawartej
w Brześciu Litewskim, prawosławnych uznających jej postanowienia nazywano unitami.
Od zachowanego dawnego obrządku mającego swoje początki w Grecji, Kościół ten
określano też jako grekokatolicki, a wyznawców nazywano grekokatolikami. Cerkiew
unicka w Hodyszewie do 1796 roku wchodziła w skład dekanatu drohickiego diecezji
23

Włóka – miara powierzchni używana w czasach I Rzeczpospolitej, równa 30 morgom, czyli od 16,8 do 21 ha.
Czasami określana jako łan, chociaż te pojęcia nie są w pełni tożsame.
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włodzimiersko-brzeskiej, a potem do 1807
roku do diecezji brzeskiej.
Król Stefan Batory w 1578 roku ustanowił nowe oddziały wojskowe, piechotę
wybraniecką, złożoną z chłopów pochodzących z dóbr królewskich. Chłopów zobowiązanych do służby zwano „wybrańcami”,
gdyż jeden był wybierany z 20 łanów (preferowano ochotników zdatnych do wojska).
Wybrańcy na podstawie specjalnego przywileju byli zwolnieni z pańszczyzny i płacenia czynszu oraz różnych dodatkowych
świadczeń (płacili jednak podatki), otrzymywali własne gospodarstwo, ale musieli
stawić się na każde wezwanie, na ćwiczenia
co trzy miesiące lub na wyprawę wojenną.
Do zadań wybrańca należało także wyekwipowanie się w rusznicę (z zapasem prochu i ołowiu), szablę, siekierę oraz odpowiedni ubiór. W czasie służby otrzymywali
Żołnierz piechoty wybranieckiej
żołd. Nie wiadomo, czy wybrańcy z Hodyszewa uczestniczyli już w wojnach polsko-moskiewskich Batorego (Wielkie Łuki, Psków). Ta kategoria chłopów niewątpliwie
była w Hodyszewie co najmniej od XVII wieku. W czasie tzw. „potopu szwedzkiego”,
16 czerwca 1659 roku król Jan Kazimierz wydał przywilej dla wybrańców ze starostwa
brańskiego, ze wsi: Hodyszewo, Świrydy, Malesze, Oleksin, Sielc, Klichy, Holonki i Patoki, zwalniający ich na cztery lata od podatków, w nagrodę za wierną służbę i dzielną
postawę, jaką wykazali przy zdobywaniu Torunia. To jedyna znana dotąd wzmianka
o udziale miejscowych wybrańców w działaniach wojennych. W Hodyszewie wybrańcy
dysponowali dwiema włókami, a dodatkowo użytkowali jeszcze połowę trzeciej, na
ogólnych zasadach.
W 1722 roku Paweł Kruszewski, ekonom starosty brańskiego Jana Klemensa Branickiego i inni oficjaliści, chcąc zwiększyć obszar folwarków starościńskich przystąpili do odbierania części gruntów wybranieckich, a wybrańców traktowali jak chłopów
pańszczyźnianych. Poszkodowani wybrańcy wnieśli sprawę do Sądu Referendarii Koronnej. Ich reprezentantami byli: Mikołaj Kryszeń z Oleksina i Łukasz Koczowski (Koczewski) z Hodyszewa. Wybrańcy sprawę przegrali. Ci z Hodyszewa utracili połowę
włóki, która faktycznie nie była „wybraniecka”, a jedynie przez nich dzierżawiona.
Z czasem wzmacnianie siły bojowej piechotą wybraniecką przeżyło się, stąd
w 1726 roku sejm podjął uchwałę o zastąpieniu oddziałów piechoty chłopskiej podatkiem od osadzonych na gruntach wybrańców, płaconym na zawodowy regiment pieszy.
Tej kategorii mieszkańców Hodyszewa dotyczył przywilej króla Augusta III Sasa, wydany 15 czerwca 1750 roku w Warszawie. W akcie tym władca potwierdził prawa wybrańców i nakazał im płacenie na regiment pieszy po sto złotych polskich z łanu. Do praw
wybrańców zaliczono zwolnienie ich z wszelkich robót i danin na rzecz dworu brań-
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skiego, hiberny24, pogłównego, podwód. Mogli też oni na własny użytek warzyć piwo
i „palić” gorzałkę, brać za darmo drewno z królewskich lasów na opał i do budowy.
Wybraniectwo było dziedziczne. Imiennie wymienionymi w dokumencie wybrańcami
z Hodyszewa byli: Mikołaj Laruch, Stefan i Paweł Koczewscy, Jan Kowal i Jan Kowalczak, osadzeni na dwóch łanach (włókach). Przywilej Augusta III, 5 sierpnia 1785 roku
potwierdził także Stanisław August Poniatowski. Prawa wybrańców respektowano jeszcze w 1 połowie XIX wieku.
Powinności chłopów pańszczyźnianych z Hodyszewa i Josiek zostały określone na
początku XVII wieku. Był to skutek procesu ze starostą brańskim Adamem Leśniowolskim. Komisarze królewscy zbadali sprawę na miejscu, a władca Zygmunt III 21 października 1604 roku wydał w Krakowie przywilej, który na dwieście lat ustalił prawa,
obowiązki i obciążenia chłopów z Hodyszewa. Powinnościami ich w zamian za „stancje”,
kury, gęsi, jaja, niewody, osady, stróżne i siano, była roczna opłata po sześć25 zł z włóki,
na świętego Marcina (11 listopada), a także wnoszenie do dworu należności z każdej uprawianej włóki w postaci dwóch beczek miary brańskiej, odrabianie 10 dni pańszczyzny w folwarku bujnowskim26, odbywanie trzech tłok we żniwa po jednej osobie
z każdego domu, pełnienie straży nocnej kolejno oraz na „trzy dni zawłóczyć jako się
z dawna zwyczaj zachował”. Obowiązek chłopów, liczony proporcjonalnie do włóki, polegał również na zapewnieniu transportu (podwód) zboża folwarcznego do portu rzecznego w Nurze, cztery razy rocznie, w każdym roku należało także przywieść po dwa
wozy drewna z puszczy, naprawiać mosty, gdy była taka potrzeba, uczestniczyć w budowie
i w remontach dworu brańskiego. Z innych powinności chłopi zostali zwolnieni. We
wsi obejmującej 34½ włóki gruntów średnich, w części piaszczystych i kamienistych,
czynsz płacono z 30 włók, a pozostałe były zwolnione od opłat (wybranieckie i cerkiewne).
Przywilej z 1604 roku potwierdzali królowie (wszyscy w Warszawie): Władysław
IV – 25 czerwca 1634, Michał Korybut Wiśniowiecki – 10 kwietnia 167027, Jan III Sobieski – 10 kwietnia 1683 (pół roku przed zwycięstwem pod Wiedniem), August II
Sas – 31 maja 1720, Stanisław August Poniatowski – 8 listopada 1790 roku. Przywileje
te nie zapobiegły nadużyciom urzędników starościńskich, ale w sporach bez winy nie byli
także i chłopi. Nazwa Hodyszewo w XVII i XVIII wieku kilkakrotnie pojawia się
w sprawach rozpatrywanych przez Sąd Referendarii Koronnej. Przykładowo w latach
1778–1782 Hodyszewo, Jośki i inne wsie oraz młyny starostwa brańskiego sądziły się
ze starostą brańskim o miedze, robocizny i powinności. Zapadł wyrok mocą którego
zwiększono wówczas pańszczyznę sprzężajną z 3 do 4 dni w tygodniu z włóki, ale obniżono czynsz z 8 na 4 zł z włóki. Starosta Michał Hieronim Starzeński musiał zwrócić
chłopom poniesione przez nich koszty sądowe. Specjalna komisja miała także przepro24
Hiberna – zapewnienie wojsku kwater i wyżywienia w czasie zimy. W 2 połowie XVII wieku świadczenie
w naturze zamieniono na gotówkę, a od 1775 roku doliczano ją do podatku podymnego, zwiększając go
o połowę.
25
Komisarze proponowali 7 zł 11 groszy, ale władca obniżył opłatę.
26
Bujnowo – wieś dawnego starostwa brańskiego, obecnie w gminie Wyszki powiatu bielskiego.
27
Data 10 kwietnia 1661 roku, podawana w kopiach dokumentu i opracowaniach jest błędna. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…”, t. III, s. 90 – także błędnie przytacza 20 kwietnia 1769 roku. Michał Korybut Wiśniowiecki panował od 1669 (elekcja 19 czerwca, a koronacja 29 września) do śmierci 10 listopada
1673 roku. Z treści dokumentu wynika, że potwierdzenia król dokonał w pierwszym roku swego panowania,
a biorąc pod uwagę datę dzienną, było to w 1670 roku.
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wadzić śledztwo i wskazać pośród chłopów „…prowodyrów nieposłuszeństwa i zuchwalstwa na terenie starostwa oraz przykładne ich ukaranie”. Starosta lekceważył niekorzystne
dla niego wyroki sądowe, a chłopi bezskutecznie dochodzili swych praw także w 1791
roku. Pretensje o zaległości z tego okresu zgłaszano jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku.
Wieś Hodyszewo w latach 1655–1660 została częściowo („in parte”) zniszczona
przez wojska nieprzyjacielskie. Ocalałą cerkiew w 1664 roku określono jako drewnianą
i starą. Jednak zniszczenie miejscowości było tak ogromne, że z 30 włók czynszowych
obsiewano wówczas tylko dwie. Hodyszewo graniczyło z gruntami wsi: Jośki, Markowo,
Łopienie, Sieśki, Kiewłaki i Glinnik. W 1667 roku na podstawie umowy ze starostą
brańskim Bogusławem Radziwiłłem, wieś dzierżawił sędzia ziemi bielskiej Jan Skiwski.
Wiadomo, że w 1674 roku z „Odyszewa” podatek pogłówny opłacono od 95 unitów
(w tym parocha z wnukiem i służącą). Doliczając do tego pozostających poza spisem
(małe dzieci, osoby kalekie i inne pominięte) oraz żydowskiego karczmarza z żoną, liczbę mieszkańców ówczesnego Hodyszewa szacować można na około 110 osób. Rejestr
z 1692 roku wymienia we wsi 17 gospodarstw chłopskich: Filipa Topczewskiego z synem, Ne... z żoną, Filipa z żoną, Łukasza Nagórczyka, wdowca Hryły Litwińczyka, Eliasza N., Protasa Szwieca (szewca) z córką, Omeliana, Onaczki z „komornikami”, Daniły
Jurenki, Gawryły Puczko z żoną, Makara Matoszka, Zachara Kalisika, Oleksa Kaleki
z żoną, Mikołaja Prokopika z żoną, Seweryna Tomczyka i Piotra. W 1790 roku w Hodyszewie było 39 domów, a ponadto „plebania z wikariatem” (dwa domy).
Ks. Antoni Roszkowski28 w broszurze z 1928 roku, z której dochód posłużył do
budowy kościoła w Hodyszewie, przytoczył legendę znaną już z wcześniejszych zapisów
z końca XIX wieku. Legenda powtarzana wśród ludu, wypełniała lukę dotyczącą braku informacji o początkach pojawienia się tu ikony Matki Boskiej oraz wskazywała na
nadprzyrodzone wybranie miejsca budowy świątyni słowami: „…okazją do zbudowania
kościoła było zjawienie się obrazu Matki Bożej w lesie na lipie. Lud spostrzegłszy obraz na
drzewie zabrał go i umieścił w kapliczce w Kiewłakach, lecz obraz znikł wkrótce i powtórnie ukazał się na tej samej lipie. […] lud zrozumiał, że Matka Boska życzy sobie pozostać
na miejscu zjawienia się. Obraz pozostawiono, wzięto się tylko do budowy kapliczki, którą
wprędce wzniesiono i w niej umieszczono Obraz Matki Bożej”. Trudno jest dopatrzyć się
w tym zapisie prawdy. Cerkiew w Hodyszewie była starsza od obrazu co najmniej o 80
lat, nie mogła być zatem zbudowana dla obrazu, który pojawił się tutaj później. Motyw
z odnalezieniem ikony na drzewie jest dość powszechny w innych legendach zwią28

A. Roszkowski, Hodyszewo. Opis historyczny parafii, kościoła i cudownego obrazu Najśw. M.P., wydanie II
uzupełnione, nakładem autora (cały dochód przeznacza się na kościół w Hodyszewie), Łomża 1928. Ks. Antoni
Roszkowski urodził się 17 lutego 1894 roku. Na kapłana został wyświęcony 10 lipca 1917 roku. Duchowny ze
zgromadzenia misjonarzy św. Tomasza Apostoła (MST). Teologię studiował na Uniwersytecie Warszawskim
do 1923 roku. Był nauczycielem w gimnazjum im. Ks. Piotra Skargi w Łomży, a od 1924 roku także seminarium niższego w tym mieście. Od 1924 roku wydawca pisma „Życie i Praca”, które zlikwidowano sądownie
w 1935 roku, za teksty antyrządowe i antysemickie. Od 1935 roku redagował „Sprawę Katolicką”. Uczestniczył
w uroczystości sprowadzenia obrazu do Hodyszewa w 1928 roku, co opisał w wymienionej powyższej broszurze. Podawane przez autora informacje historyczne w dużej części rozmijają się z prawdą, co wynika
z ówczesnego stanu wiedzy. Największą wartość ma relacja ze sprowadzenia obrazu.
Autor drugiego opracowania o sanktuarium maryjnym w Hodyszewie, ks. Witold Jemielity (Łomża 1973, s. 17)
także uważa, że „Rozpowszechniona pobożna legenda, że Matka Boska zjawiając się na drzewie spowodowała
wybudowanie kościoła, jest tylko legendą”.
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zanych ze świętymi wizerunkami. Historycy sztuki namalowanie ikony29 Matki Bożej
z Hodyszewa datują na około 1630 rok30.
Już w ówczesnym czasie jej wartość materialna była ogromna. Niewątpliwie nie było
stać małej i ubogiej dwuwioskowej parafii
unickiej na zakup tej klasy dzieła. Musiała
więc ona zostać zakupiona i podarowana
przez kogoś możnego. W kręgu rodów związanych z cerkwią unicką w Hodyszewie,
a dysponujących odpowiednim zasobem
finansowym byli Markowscy z sąsiedniego
majątku Markowo Wielkie31. Z dokumentów z XVIII wieku wiadomo, że ich potomkowie korzystali z posług miejscowego
parocha. Być może ikona pierwotnie zakupiona była do dworu w Markowie, a dopiero później (w XVIII w.?) ofiarowano ją
do cerkwi.
Pierwowzorem wizerunku mogła być
Współczesna wizja objawienia w Hodyszewie.
Obraz z kaplicy w Krynicy
ikona Matki Bożej z Supraśla, znanego ówcześnie monastycznego ośrodka bazyliańskiego. W tej okolicy jest jeszcze jeden wizerunek Matki Bożej, którego historię
znamy. Mianowicie w 1648 roku po śmierci żony Anny z Kuleszów, Seweryn Domanowski, pan na Domanowie, ofiarował obraz namalowany na drewnie do tamtejszego
kościoła św. Doroty. Do dzisiaj wisi on w ołtarzu głównym tej świątyni. Wizerunki
z Domanowa i Hodyszewa wykazują zaskakująco dużo zbieżności i oba zostały namalowane przez artystów pochodzących lub związanych z kręgiem kultury zachodniej.
Temat ten wymaga dalszych badań, które trwają. Zlecanie kopiowania obrazów świętych w wieku XVII, szczególnym czasie rozwoju kultu maryjnego w Rzeczpospolitej,
nie było niczym wyjątkowym.
Wiadomo, że już 25 stycznia 1727 roku w hodyszewskiej cerkwi unickiej ołtarz
główny był: „…z obrazem Najśw[iętszej] Panny snycerskiemi sztukateriami accomodowany [przyozdobiony] mało co”. Pośród sreber cerkiewnych było kilka, które można
uznać za wota: pięć „tabliczek”, „krzyżyk z czeskimi diamencikami” i bisiorka krysz29
W tradycji prawosławnej ikony (święte obrazy na drewnie) są „pisane” a nie malowane. Jednak wizerunek
Matki Boskiej Hodyszewskiej nosi znamiona zlatynizowania.
30
Wizerunek Matki Boskiej zwanej „Hodyszewską”, o wymiarach 96,8 x 82,5 cm, namalowany jest techniką
olejną na trzech sklejonych deskach. Złocona deska ikony w partii tła została udekorowana wyciskanym
w gruncie ornamentem roślinnym, tworzącym ukośne romby z rozetami w polu. W górnych narożnikach
znalazły się prostokątne, podkreślone podwójnym konturem rezerwy z hagiogramami ΜΡ-ΘΥ (wg opisu
Joanny Tomalskiej). Datowanie tego świętego obrazu może ulec uściśleniu, gdy zostanie on poddany badaniom z zastosowaniem najnowocześniejszych technik. Rok 1630 należy traktować jako wyjściowy, a nie
ostateczny.
31
W sąsiedztwie były także inne dwory (w Kiewłakach, Ścionach, Skłodach) itd. Jednak za Markowskimi
przemawiają przesłanki. Na tym etapie wiedzy nie da się też całkowicie wykluczyć, że ofiarodawca mógł pochodzić z odleglejszych stron.
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tałowa. Proboszcz Antoni Bańkowski na wizerunek Matki Boskiej nakładał sukienkę
wykonaną ze słomy, za co otrzymał naganę od wizytatora. Zapisy te stanowią dość mocną przesłankę przemawiającą za istniejącym już wówczas kultem tej ikony, choć dopiero
rozwijającym się. Jeszcze kilka lat wcześniej wierni z tych stron wypraszali łask także
przed ikoną Matki Bożej, ale w Starym Korninie. Tam w 1723 roku udała się Stefania
z Markowa w intencji swego syna Szymona, a także Gregor Piotrowicz z Hodyszewa,
który za wstawiennictwem doznał uleczenia swych oczu.
Nową cerkiew trójdzielną (kruchta, nawa i prezbiterium) z głównym korpusem
„w sześciokąt zbudowanym” wzniesiono w 1775 roku staraniem ks. Antoniego Bańkowskiego, ze składek „obywatelów sąsiadujących i parafian”. Jej wygląd znany jest
z opisu zawartego w wizytacji parafii z 1808 roku. Do prezbiterium przybudowane były
zakrystia32 i skarbiec. Dach zwieńczony kopułą z krzyżem, pokryto gontem, a ściany
obito deskami. Dzwonnica była wolnostojąca33. Wewnątrz, w ołtarzu głównym umieszczono cudowny obraz okryty miedzianą sukienką, głowy świętych zdobiły dwie korony.
Ponadto naliczono ponad sto wotów (sznury z pereł i szkła, złoty kolczyk, złoty krzyżyk,
złote obrączki i kolczyki, dwa serduszka ze złotej blachy, kilkadziesiąt srebrnych tabliczek, szkaplerze tkane złotem i srebrem oraz inne). Z darów wspomniany jest kielich
z 1762 roku, ofiarowany przez Teodora Turyna ze Starego Berezowa. W 1807–1808 roku
przybyły cztery srebrne wota. Ta ilość wotów dowodzi ówczesnego ponadregionalnego znaczenia hodyszewskiego sanktuarium. W 1808 roku pisano: „…w ołtarzu obraz
Najświętszej Maryi Panny na drzewie malowany słynący cudami od czasów dawnych…”.
Obraz zabezpieczano zasuwą, na której, na płótnie namalowane było przedstawienie
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.

Fragment księgi chrztów parafii unickiej w Hodyszewie. Wpisy z 1768 i 1769 roku z Łopieni,
Piekut, Tłoczewa i Krasowa Częstek
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W cerkwi znajdowały się starodruki: „Służebnik” z 1692 roku drukowany w Pińsku i sześć ksiąg z bazyliańskiej drukarni w Supraślu (z lat 1726–1768).
33
W cerkwi na początku XX wieku było 5 dzwonów: z 1675 roku o wadze ok. 115 kg z napisem „Chvalite
Hospoda vse narody”, z 1749 roku o wadze 12 kg z napisem „Antoni”, kolejny o wadze 65,5 kg z wizerunkiem
Jezusa Chrystusa i Matki Bożej i napisem „Požertvoval Vlodovski 1821 g. Rožana”, z 1880 roku o wadze 164 kg
z napisem „Poju Bohu moěmu dondeže esm”, następny dzwon o wadze 6 kg był bez napisów. Dodatkowo
wspomina się wówczas, że dwa inne były rozbite: ośmiokilogramowy z 1822 roku i 82-kilogramowy z 1869
roku.
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Potwierdzenie kultu znajdowało się w dokumencie odnowienia bractwa cerkiewnego Maryi Panny Matki Bożej w Hodyszewie z lipca 1790 roku, w którym pisano:
„Sposób chwalenia Świętych Bożych w Zaśnieniu Najświętszej Maryi Pannie Matce Bożej w cudownym Jej i sławnym obrazie przy cerkwi hodyszewskiej w obrządku świętej
unii zostającej”. Bractwo to istniało do 1874 roku. Pośrednio o kulcie świadczy też fakt,
że chory Michał Zambrowski, katolik, kazał z daleka przywieść się do Hodyszewa „na
to miejsce święte”. Po spowiedzi, 4 czerwca roku 1797: „…bieg doczesności odbył i jest
pochowane ciało jego na cmentarzu przy cerkwi na wschód słońca”, jak zapisał w akcie
zgonu ks. Stefan Bańkowski, koadiutor cerkwi hodyszewskiej.
Parafia unicka w Hodyszewie prowadziła przytułek dla ubogich, na co wskazuje
wzmiankowanie „dziadów cerkiewnych”, w 1785 roku Szymona Wróbla, a w latach
1799–1800 Andrzeja Koczewskiego i Eufrozyny „baby cerkiewnej”.
Po III rozbiorze Polski, w 1796 roku Hodyszewo zajęli Prusacy. W 1800 roku sołtysem34 wsi był Adam Koczewski. Proboszcza wspierali „kooperator” ks. O. Zieliński
(1805–1806) i wikariusz Adam Głowacki (1806–1807). W 1805 roku władze pruskie
próbowały zamknąć cerkiew w Hodyszewie i zlikwidować tamtejszą parafię, poprzez
przyłączenie jej do cerkwi w Brańsku. Ostro przeciwstawił się temu archimandryta supraski. Zapowiadał odrestaurowanie świątyni w Hodyszewie, a także wskazywał na dużą
odległość wiernych od cerkwi w Brańsku (12 km). Powoływał się także na fakt licznych
pielgrzymów przybywających do cudownego obrazu i mogące pojawić się w związku
z tym niezadowolenie. Jednak już dwa lata później sytuacja polityczna kolejny raz uległa
zmianie. Miała ona ogromny wpływ na mieszkańców Hodyszewa, ale i na tamtejszą cerkiew. W 1807 roku Prusacy zostali wyparci z tych ziem, a w ich miejsce latem wkroczyli
Rosjanie. Hodyszewo przyłączono do ekonomii suraskiej. Chłopi zaprzestali odrabiania
pańszczyzny w Bujnowie. Przebywający w tej okolicy pełnomocnicy Komisji Rządzącej
Księstwa Warszawskiego zostali zaskoczeni faktem, że dobra hodyszewskie w części pozostały po stronie Księstwa Warszawskiego. 3 sierpnia 1807 roku ustanowili komisję
pod przewodnictwem Tomasza Goraczewskiego do zbadania sprawy wsi Hodyszewo,
gdyż okazało się, że tu: „...odcinek suchej granicy rowem oznaczać zaczęto i że tymże
rowem wieś narodowa Hodyszewo do starostw i dzierżawy amtu brańskiego należące została Księstwu Warszawskiemu dołączona”. Goraczewski miał też za zadanie mianować
wójta wsi, spisać inwentarz, objechać granice dóbr i ustalić ile gruntów pozostało po
stronie rosyjskiej. Niewątpliwie wójt gminy Hodyszewo urzędował już w 1808 roku.
W późniejszym okresie wójtami byli Franciszek Skłodowski35 (1822–1824), Jan Kamieński, Kiersnowski, Drągowski (1844). Gminę Hodyszewo zniesiono w 1844 roku, a teren
jej włączono do gminy Poświętne, w powiecie łomżyńskim guberni augustowskiej.
Ustanowienie granicy między Księstwem Warszawskim a Imperium Rosyjskim,
spowodowało rozlokowanie straży po obu jej stronach: w Hodyszewie (strona polska)
i w Kiewłakach (strona rosyjska). W 1808 roku hodyszewskim strażnikiem granicznym
był Antoni Gacki, a w latach 1809–1811 Ignacy Godlewski, „strażnik konny luki hodyszewskiej”. Jeszcze w większym stopniu granica ta była strzeżona od 1815 roku (między
Królestwem Polskim a Imperium Rosyjskim). Po obu stronach ustawiono szlabany
i budki wartownicze. Zbudowano osadę zwaną „Strażą” lub „Luką”. Straż patrolowała
34
35

Sołtysem gromady Hodyszewo w l. 1822–1824 był Aleksander Koczewski, a w 1846 roku Szymon Tomczuk.
Mieszkał we wsi Dzierżki Ząbki.
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podległy jej odcinek (tzw. „lukę”) pieszo i konno. W 1815 i 1816 roku polskim strażnikiem granicznym w Hodyszewie był Jan Jankowski. W latach 1817–1820 „strażnikiem
konnym luki Hodyszewo” był Augustyn Grochowski, a od 1827 do 1833 strażnikował
Ignacy Jabłonowski, w 1837 roku Antoni Szpyczyński i Romuald Łada. We wsi wspomina się lekarza Leopolda Hoeniga, ale nie wiadomo, czy jego pobyt był dłuższy, czy
może tylko czasowy. W 1847 w Hodyszewie strażnikiem tabacznym (tytoniowym) był
Stanisław Tołczyk, a w 1861 roku Julian Koczakowski.

Pieczęć unickiej parafii Hodyszewo
z 1783 roku

Pieczęć wójta gminy Hodyszewo
z l. 1815–1844

W czasie powstania listopadowego wojska rosyjskie przywlekły ze sobą cholerę,
niezwykle groźną chorobę epidemiczną. W sierpniu 1831 roku dotarła ona do położonego na uboczu Hodyszewa. Zazwyczaj rocznie w całej parafii umierało od 6 do 16 osób,
a w krytycznym 1831 roku zgonów było 62. Na zarazę zmarli także proboszcz unicki
ks. Adam Bańkowski w wieku 57 lat i jego córka Julianna, lat 29.
Straż graniczna ze strony rosyjskiej (od Kiewłak i Markowa) do połowy 1824 roku
stanowczo zabraniała przekraczania granicy przecinającej grunty hodyszewskie36. Włościanom uniemożliwiano w ten sposób zbieranie siana z łąk, wypasanie bydła, uprawianie ziemi, na obszarze 294 mórg37 pól i 263 mórg lasów, łąk i pastwisk, odciętych
granicą. Mieszkańcy Hodyszewa na terenie Królestwa Polskiego mieli tylko siedliska
z domami i niewielkie działki, a za granicą pozostała ziemia stanowiąca podstawę ich
egzystencji. Bez dostępu do niej nie byli w stanie utrzymać się i opłacać podatków.
Włościanie czuli się pokrzywdzeni faktem, że za grunty pozostałe za granicą, w zamian
otrzymali „lasek i łąki bagniste”, które wymagały dużego nakładu pracy, aby uzyskać
z nich pożytki. Las karczowano, a kwaśną trawę z bagnistych łąk wynoszono na plecach
w miejsce, gdzie mogła wyschnąć. W związku z tym domagali się zwolnienia od opłat na
kilka lat. Władze dopiero dwadzieścia lat później rozwiązały ten problem. W Hodyszewie, wsi ekonomii suraskiej, w 1843 roku rozpoczęto prace związane z rozmierzaniem
36
Władze próbowały zagospodarować je przekazując w użytkowanie folwarkowi Liza, będącemu w zarządzie
Jana Wagi (jego nagrobek zachował się na terenie cmentarza przykościelnego w Piekutach, zmarł 16 lipca
1848 roku).
37
Jedna morga to obszar równy ok. 0,56 ha. Morga dzieliła się na 300 prętów.

35

miejscowości na nowo i nadzielaniem gruntów 43 włościanom oraz przekazaniem nieużytku o powierzchni 7 mórg 293 prętów, porośniętego zaroślami, na rzecz proboszcza
w Hodyszewie, pod warunkiem wniesienia przez niego zapłaty. Opłaty za nadzielone
grunty obowiązywały od 1 czerwca 1844 roku. „Wybrańców” traktowano na równi z pozostałymi włościanami. Wolne siedliska i grunty zasiedlała władza gubernialna. Mieszkańcy Hodyszewa otrzymali także las, który natychmiast zaczęli wycinać, ale zakazano
im tego. Włościanie domagali się odszkodowania za grunty, które znalazły się za granicą.
Skarżono się, że w ostatnich latach spotkały ich klęski (wylew wód, nieurodzaj, pomór
zwierząt gospodarskich), które spowodowały nędzę i głód. Władze Rady Administracyjnej w Warszawie stwierdziły, że włościanom wypłacono już odszkodowanie za straty do
1830 roku w ogólnej wysokości 630 rubli 95 kopiejek, a potem rokrocznie po 124 ruble
12 i pół kopiejki. Stąd żądania odszkodowawcze włościan oddalono. Wybrańcy domagali się, aby utrzymać ich w dawnych wolnościach, a także nadać im tyle gruntów, ile
mieli przed 1807 rokiem. Jako spadkobiercy praw wybranieckich pretensje te zgłaszali:
Andrzej Osmólski (po Mikołaju Laruchu, czyli synu Hilarego, Osmólskiego), Benedykt
Koczewski po Stefanie Koczewskim, a Jeremiasz Miałchowski twierdził, że pochodził
od Nełchowskich, ale nie potrafił tego dowieść, Bazyli Mikołajczuk po swym teściu
Mieszczuku, spadkobiercy Stefana Kulikowskiego twierdzili, że wybraniectwo dziedziczą po Leończuku, Adam Demiańczuk nabył część praw do wybraniectwa od Stefana
i Szymona Koczewskich. Oddalono pretensje Benedykta Koczewskiego, który jedynie
zajmował dawne siedlisko wybrańca, ale nie miał praw do przywileju.
Oprócz chłopów, we wsi mieszkali także rzemieślnicy: tkacze (Marianna i Eliasz
1779–1784), kowale (Iwan 1642, Józef Nełchowski 1783, Wawrzyniec 1789, Szymon
Jóźwik 1794, Miałchowski 1808, Jan Miałchowski 1824–1827, Michał Kondrasiuk 1825),
tracz (Franciszek, 1784), szewc (Wincenty Grudziński, 1861), krawcy (Teresa Koczewska 1797, Augustyn Sakowicz 1806) i inni.
Do 1843 roku formalnego podziału ziemi między włościan w Hodyszewie nie było.
Użytkowane grunty sami rozmierzyli między siebie w szachownicę. We wsi były też
grunty proboszcza cerkwi unickiej i ogród przypisany do karczmy. Wcześniej w Hodyszewie utrzymywano szkółkę drzew owocowych, ale w połowie XIX wieku już tylko
niektórzy włościanie mieli drzewa owocowe w swych ogrodach. Wybranieckich gospodarstw było sześć, a osad na czynszu 41. Poza tym wybrańcy mieli też grunt, z którego
płacili łanowe oraz czynsz. Hodyszewską karczmę wydzierżawiano38, a stanowiła ona
własność państwową, podległą ekonomii suraskiej. Probostwo zarządzało cerkwią, plebanią i szpitalem (przytułkiem dla ubogich). Grunty w Hodyszewie były słabe, piaszczyste i bagienne, zakwaszone. Jedynie pola przy granicy z wsią Jośki miały lepsze gleby.
W całej wsi (łącznie z cerkiewnymi i karczemnymi) było 15 koni, 85 wołów, 51 krów
i 27 cieląt, 48 owiec oraz 71 świń. Pastwisk wieś miała pod dostatkiem, ale doskwierał
brak pól uprawnych, lasów i łąk. Aby zrekompensować brak pól, pod uprawy zagospodarowywano pastwiska i zarośla, co w konsekwencji doprowadziło do niedoboru
pastwisk i pasz. Chmielu nie uprawiano, pewna grupa włościan oprócz roli, dochody
czerpała z wyrabianych drewnianych bron, które sprzedawano na targach w najbliż38

Rządowa karczma (austeria) w Hodyszewie była wydzierżawiana. W latach 1824–1828 karczmarzem był
Marcin Kudziński, a szynkarzem w latach 1861–1864 protestant Adam Luto, Żyd Lejbko Liwszyc dzierżawcą
w 1882 roku.
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szych miastach. Drogie było drewno, co wynikało z dużego zapotrzebowania, przy
braku tego surowca. Włościanie własnych lasów mieli niewiele (drewno głównie na
opał), zaś najbliższy las państwowy znajdował się około 50 km od wsi w kierunku Łomży, a lasy prywatne były w okolicy Lizy i Skłodów Przyrusów. Jednak z „ogołoconych”
lasów prywatnych nie pozyskiwano już drewna budulcowego. Wybrańcom przysługiwało co prawda dawne prawo przywilejowe korzystania z lasów starostwa brańskiego,
ale pod warunkiem zgłoszenia wejścia do lasu. Jednak lasy tego starostwa od 1807 roku
były po rosyjskiej stronie granicy, co uniemożliwiało pozyskiwanie z nich drewna.
Lustratorzy wsi zwrócili uwagę na fakt funkcjonowania we wsi „…kościoła greckounickiego z cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny i sławnymi odpustami”39.
Uposażenie parafii składało się z około 50 morgów ziemi (z zaroślami). Proboszcz
utrzymywał się z dobrowolnych ofiar na cele religijne. Obszar parafii obejmował tylko
Hodyszewo i Jośki. W Hodyszewie aż do ostatniej ćwierci XIX wieku nie było szkoły,
a włościan nie było stać na posyłanie dzieci po nauki do innych miejscowości. Mieszkańcy do kasy rządowej wnosili podatki i opłaty: podymne, kontyngens40, szarwark
drogowy, czynsz, a wybrańcy opłacali łanowe, kontyngens, zaś karczma wnosiła podymne, szarwark drogowy (z dodatkowym szarwarkiem), proboszcz opłacał podymne,
kontyngens i szarwark. Dziesięciny na rzecz proboszcza nie było. Wybrańcy mieli prawo
wyrabiania trunków na swoje potrzeby, jednak ze względu na fakt, że jednocześnie byli
oni czynszownikami, a także nie udowodnili w pełni swych praw do przywileju wybranieckiego, po pewnym czasie prawo to im odebrano. Napoje alkoholowe mogli nabywać tylko z Naczelnej Dzierżawy Ekonomii Suraskiej, w tym w podległej tej ekonomii
karczmie hodyszewskiej.
Ustalono, że ubogi byt włościan wynikał z odebrania im w 1807 roku ponad połowy najlepszego gruntu pozostałego za granicą. Niektórzy cierpieli jeszcze większą biedę
przez „złą moralność”, głównie pijaństwo. Nowa regulacja nadań gruntów z 1843 roku
polepszyła sytuację materialną większości mieszkańców. Z nowych nadań wyłączono
osoby o „złej moralności”. Czynsz pobierano z 770 morgów 116 prętów, a ogólna powierzchnia wsi wynosiła 785 morgów 236 prętów. Po obmierzeniu i nowym rozplanowaniu wsi wpływy do kasy rządowej z czynszu zwiększyły się ze 161 rubli i 68 kopiejek
do 242 rubli i 77 kopiejek.
We wsi było 47 dymów włościan rolno-czynszowych, karczma i plebania oraz
szpital parafialny. Cmentarz znajdował się przy świątyni. Łącznie probostwo posiadało
48 morgów i 236 prętów gruntów (w tym pod zabudową i cmentarzem z kościołem 1,253; w polu „Wąskie” 18,278; w polu „Trzciane” 25,258; w polu „Smużki” 2,47).
W 1843 roku dołączono 7 morgów 293 prętów. Włościanie ogółem posiadali: 735 morgów 245 prętów; karczma jedną morgę; do całkowitego obszaru Hodyszewa zaliczały się
też drogi i pas graniczny. Ogółem cała wieś obejmowała 793 morgi polskie 175 prętów
(444,3 ha).
Zgodnie z „Operatem urządzenia wsi Hodyszewo w ekonomii Suraż okręgu łomżyńskim guberni augustowskiej” w maju 1844 roku nadzielono „nowe osady”: Stanisławowi
39
Na odpust w Hodyszewie w 1861 lub 1862 roku przyjechał pan na Stelmachowie i Szelągówce hrabia Ludwik de Fleury, ożeniony z hrabianką Joanną Potocką z Bociek, a zamieszkałą w Paryżu, która ponoć miała
wolny wstęp na dwór cesarski Napoleona III. Jak twierdzi J. Borzym, to ona informowała Zachodnią Europę
o tym co działo się w Polsce.
40
Kontyngens – podatek płacony na rzecz wojska.
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Wyrozemskiemu – 17 morgów 33 pręty, Andrzejowi Damiańczukowi – 15 morgów
291 prętów, Sylwestrowi Damiańczukowi – 15 morgów 297 prętów, Eliaszowi Sadowskiemu – 16 morgów 7 prętów, Janowi Warzkowskiemu (vel Naczkowskiemu) – 16 morgów 19 prętów, Dymitrowi Michalczukowi – 16 morgów 34 prętów, Eliaszowi Damiańczukowi – 16 morgów 42 pręty, Teodorowi Łysiakowi – 16 morgów 51 prętów, Ignacemu
Sadowskiemu – 16 morgów 58 prętów, Jakubowi Tymosiukowi – 16 morgów 71 prętów, wdowie Marciniukowej – 16 morgów 79 prętów, Grzegorzowi Siemieńczukowi –
16 morgów 90 prętów, Teodorowi Demiańczukowi – 16 morgów 103 pręty, Janowi Łysiakowi – 16 morgów 112 prętów, Michałowi Kondrasiukowi – 16 morgów 119 prętów,
Marcinowi Largończukowi – 16 morgów 122 prętów, spadkobiercom Filipa Kalinowskiego – 16 morgów 138 prętów, osada nr 18 bez podanego obdarowanego (ostatecznie
otrzymał Jan Kondrasiuk) – 16 morgów 149 prętów, Janowi Kondrasiukowi – 16 morgów
161 prętów, Janowi Kłoczce – 16 morgów 23 pręty, Janowi Stambrowskiemu – 16 morgów 20 prętów, osada nr 22 bez podanego obdarowanego (ostatecznie otrzymał Józef
Kondrasiuk) – 16 morgów 16 prętów, Polonowi Miałkowskiemu (v. Miałchowskiemu) –
16 morgów 8 prętów, Adamowi Miałkowskiemu – 16 morgów 3 pręty, Szymonowi Miałkowskiemu – 15 morgów 299 prętów, Janowi Miałkowskiemu – 15 morgów 289 prętów,
Florianowi Damiańczukowi – 15 morgów 286 prętów, Adamowi Damiańczukowi –
15 morgów 130 prętów, Andrzejowi Osmólskiemu – 15 morgów 143 pręty, Benedyktowi
Koczewskiemu (vel Kuczewskiemu) – 15 morgów 150 prętów, Bazylemu Mikołajczukowi – 15 morgów 162 pręty, Józefowi Dziaczukowi – 15 morgów 171 prętów, Franciszkowi Urbanowi – 15 morgów 179 prętów, spadkobiercom Stefanowi Kuligowskiemu
(vel Kulikowskiemu) – 15 morgów 190 prętów, Teodorowi Łapińskiemu (zmarł w 1844)
– 15 morgów 197 prętów, Józefowi Wróblowi – 15 morgów 208 prętów, Jeremiaszowi
Miałkowskiemu – 15 morgów 217 prętów, Jakubowi Adamczukowi – 15 morgów 218
prętów, Adamowi Siemiańczukowi – 15 morgów 173 pręty, Jakubowi Szpakowskiemu –
15 morgów 180 prętów, Szymonowi Tomczukowi – 16 morgów 69 prętów, Antoniemu
Damiańczukowi – 16 morgów 286 prętów, Sylwestrowi Kondrasiukowi – 16 morgów
295 prętów, Janowi Sadowskiemu – 17 morgów 4 pręty, Bartłomiejowi Kuźmińskiemu
– 17 morgów 21 prętów, Andrzejowi Kondrasiukowi – 17 morgów 40 prętów, Bartłomiejowi Damiańczukowi – 19 morgów 219 prętów, ks. Feliksowi Bańkowskiemu –
7 morgów 293 prętów, przynależnych do karczmy – morgę i 13 prętów. Oprócz dwóch
ostatnich nadziałów, w skład każdego z pozostałych 46 wchodziły: ogród warzywny „na
domową potrzebę”, grunty orne, łąka i pastwisko oraz nieużytki. Przy granicy rosyjskiej
był pas ziemi wyłączony z uprawy.
Odebrane grunty, po stronie rosyjskiej, były początkowo odłogowane, a potem
oddane w użytkowanie włościanom wsi Liza (po stronie rosyjskiej). Od 1850 roku wydzierżawiono je Kiersnowskiemu z folwarku Kiewłaki, który użytkował tylko ich część,
a reszta odłogowała. W 1868 roku grunty te, 393 dziesięciny, za 3026 rubli kupił Mikołaj
Kostalski, pskowski asesor kolegialny. Tu założył on wieś od jego imienia zwaną Mikołajewem i zasiedlił ją głównie prawosławnymi włościanami. Obecnie jest to wieś Ferma
(z rosyjskiego folwark). Kostalski w 1873 roku, gdy w Krynicy (w sąsiedztwie Hodyszewa) stała jeszcze stara kaplica, ciągle unicka, choć po tej stronie granicy unię zniesiono w 1839 roku, intensywnie zabiegał o przemianowanie jej na prawosławną. Z tej
ustronnie położonej kaplicy tradycyjnie korzystali wierni z Hodyszewa oraz pielgrzymi
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w czasie odpustów. Dotąd nie kwestionowano jej unickiej profesji, pomimo zlokalizowania jej w zasięgu parafii prawosławnej w Brańsku. W tym miejscu zaplanowano budowę nowej kaplicy pw. Życiodajnego Źródła, a koszt jej budowy określono na około
2800 rubli. Prawosławny proboszcz brański Grzegorz Bursa nie chciał się angażować
w taki wydatek. Jednak wraz z jego przybyciem do Hodyszewa i objęciem tej parafii, plany
w sprawie kaplicy uległy zmianie. W Krynicy, na bijącym źródle, w rzekomym pierwszym miejscu objawienia się cudownego obrazu, wzniesiono kaplicę, którą poświęcono
w maju 1884 roku, dla upamiętnienia śmierci cara Aleksandra II.
Parafialne Hodyszewo z cudownym obrazem było miejscem, do którego przybywali także różni obcokrajowcy. Pierwsza Rosjanka tu zamieszkująca to Agrypina Ordowa, która zmarła w 1839 roku, mając 63 lata. Wyjątkowym zdarzeniem była: „Rewokacja
z Sciohnów [Ścion] z Dworu. Ja ksiądz Adam Bańkowski proboszcz parafii hodyszewskiej
dnia 27 m[iesią]ca czerwca roku 1825, na usilne żądania Florianny Leymanownej mającej lat 18, w cerkwi mojej hodyszewskiej w powiecie tykocińskim sytuowanej, przyjąłem
wyznanie z obrządku ewangelickiego do łacińskiego, która stosownie do Kościoła rzymskokatolickiego dnia tegoż m[iesią]ca i rb. spowiedź odprawiła i świętą komunię po rewokacji
przyjęła”. Tak oto unicki duchowny przyjął katolickie wyznanie wiary od ewangeliczki.
Protestantami byli hodyszewski szynkarz Adam Luto z żoną Augustą Saknecht z Kalisza, zmarłą w 1864 roku. O pobycie w Hodyszewie protestantów świadczy też bardzo
ciekawy zapis w akcie zgonu z 31 maja 1860 roku. W tym czasie zmarła mająca ledwie
roczek Elżbieta, urodzona w tej wsi, córka Matyldy i 29-letniego Karola Höllermana
z Grudziądza, czasowo mieszkającego w Hodyszewie (zapewne u włościanina Jana Osmólskiego). Utrzymywał się on tutaj z „przedstawiania figur woskowych”. Przypuszczalnie
Höllerman wyrabiał z wosku święte figurki, które sprzedawał. Mogło to mieć związek
ze zwiększającym się ruchem pielgrzymkowym. Tysiące wiernych gromadziły się w Hodyszewie w Zielone Świątki i na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. O bardzo
rozwiniętym kulcie świętego obrazu świadczą choćby rekordowe ilości duchownych
przybywających tu na obchody jubileuszowe. Ksiądz Bańkowski na marginesie księgi
parafialnej zapisał: „r. 1827, 13 maja nowego stylu w niedzielę, czwartą po Wielkanocy
rozpoczęty był Jubileusz Wielki i trwał przez dni pięć w cerkwi parafialnej hodyszewskiej,
przy zgromadzeniu się kapłanów 110, wyraźnie stu dziesięciu”. Gdy w 1847 roku odbywać się miało kolejne nabożeństwo jubileuszowe41, ksiądz F. Bańkowski zabiegał
o pomoc duchownych katolickich nie tylko z dekanatu Wysokie Mazowieckie, ale i z dekanatu tykocińskiego.
Przybywało wotów. W połowie XIX wieku major huzarów wojsk rosyjskich Kazimierz Ostaszewski z Zabłudowa darował brylantowy krzyż. Nieznani ofiarodawcy przekazali: dwa „ordery napoleońskie”42, jeden francuski z 1870 roku, dwa krzyże brązowe43,
jeden złoty i trzy srebrne. W 1867 roku ofiarowano srebrny kielich, wewnątrz pozłacany.
W cerkwi, z czterema ołtarzami, nabożeństwa odprawiali również duchowni rzymsko41
Ks. F. Bańkowski zanotował: „Roku 1847 dnia 4 grudnia rozpoczął się w cerkwi hodyszewskiej nadzwyczajny
jubileusz na uproszenie łask boskich w rządzeniu Kościołem Jego Świątobliwości Piusowi IX, rozporządzeniem
JW. Filipa Felicjana Szymborskiego biskupa diecezji chełmskiej. Trwał przez dni trzy, to jest 5, 6 i 7 grudnia
z prawdziwą gorliwością kapłanów a pobożnością ludu, na wieczną pamiątkę wpisuję ks. Feliks Bańkowski
proboszcz parafii hodyszewskiej”.
42
Do dzisiaj zachowały się dwa francuskie krzyże rycerskie Legii Honorowej z 1804 roku.
43
Zachował się rosyjski brązowy medal, nie krzyż, za wojnę 1812 roku.
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katoliccy. To dla nich były tutaj „łacińskie” paramenty liturgiczne: puszka na komunikanty, dwa ornaty i dwanaście stuł. Znanych jest wiele przykładów ścisłej współpracy
duchownych unickich z Hodyszewa z księżmi rzymskokatolickimi. Zastępowano się
w sprawowaniu sakramentów, głównie chrztów, duchowni katoliccy byli chrzestnymi
dzieci parochów unickich. Czasami zastępstwa w posługach były dłuższe, jak choćby,
gdy ks. Wojciech Świączkowski, wikary kościoła w Piekutach, między 27 października
a 27 grudnia 1863 roku chrzcił unickich parafian hodyszewskich w kościele piekuckim.
Od początku 1856 roku ks. Feliks Bańkowski w odniesieniu do świątyni w Hodyszewie
zaprzestał używania słowa „cerkiew” i konsekwentnie zamienił je na „kościół”.
Dyrektor Komisji Wyznań, Muchanow, w listopadzie 1867 roku informował konsystorz chełmski, że ks. Bańkowski: „…nie tylko pozwala księżom łacińskim odprawiać
mszę, w swoim kościele parafialnym [w Hodyszewie], ale i wzywa parafian do zmiany
obrządku, przejścia na łaciński, głosi o całkowitej zgodności obydwu obrządków […]. Nie
głosi kazań po rosyjsku, nie dostosował się do okólnika z lipca 1865 roku, tłumacząc się
nieznajomością języka rosyjskiego. Dlatego należy pozbawić go swojej parafii i przenieść
do innego miejsca, gdzie niemiałby żadnego wpływu na unitów, zaś na jego miejsce znaleźć kogoś innego do Hodyszewa, z Galicji”. Jak ustalił ks. J.S. Łupiński, carska policja
śledziła ks. Bańkowskiego i w 1872 roku stwierdziła, że podczas liturgii, w miejsce imienia cara, wymawia on imię papieża. Na Wielkanoc razem z wiernymi podczas liturgii
śpiewał i czytał po polsku. Nad ks. F. Bańkowskim gromadziły się czarne chmury, ale
o tym za chwilę.
Wśród lokalnej społeczności dość powszechne były zabobony trącące pogaństwem,
w które wplatano wątki ludowej religijności. W połowie XIX wieku Hodyszewo znane
było jako miejsce, gdzie w czasie odpustów „zdejmowano kołtuny”. Powtarzano wówczas przysłowie: „Tobie kołtuny zbierać w Hodyszewie” – jak zanotował Oskar Kolberg.
W czasie powstania styczniowego, po nabożeństwie w świątyni, kilku młodych
ludzi zostało zabranych do oddziałów. Wiadomo, że spośród mieszkańców Hodyszewa
do powstania poszli Filip Miałchowski i Antoni Urban, którzy polegli w walce lub zmarli
z odniesionych ran. We wsi byli także tzw. „ratnicy”, którzy za pięć kopiejek dziennie
wspierali kozaków w wyłapywaniu pojedynczych powstańców. Według ks. A. Roszkowskiego, „ratnikami” byli: Jakub Łopieński, Stefan Marcińczuk, Grzegorz Piekutowski
i Grzegorz Michalczuk. Podobno jednak nie angażowali się oni zbytnio w tej carskiej
„służbie”, starając się wspierać powstanie. Skutkiem tego było aresztowanie ich wszystkich oraz Marcina Lariończuka, Bogdańskiego, Mateusza Siemieńczuka i ks. Feliksa
Bańkowskiego. Osadzono ich w więzieniu, urządzonym w byłym klasztorze karmelickim w Bielsku. Po tygodniach śledztw uwolniono tylko ks. Bańkowskiego, a pozostałych
siedmiu zesłano go guberni tomskiej. Zsyłki nie przeżył Jakub Łopieński. Na pozostałych mieszkańców Hodyszewa nałożono kontrybucję, po 10 rubli od gospodarstwa.
W 1864 roku włościan hodyszewskich uwłaszczono ziemią rządową. Od 1867/1868
roku wieś znajdowała się w gminie Piekuty. W 1882 roku było tutaj 51 drewnianych
domów, w tym 48 krytych słomą, a trzy gontami (dwa cerkiewne i karczma). We wsi
mieszkało 247 osób, w tym 204 unitów, 34 katolików i 9 wyznawców mojżeszowych.
Parafia unicka (z Jośkami 421 osób) wchodziła w skład dekanatu tykocińskiego, później
augustowskiego i sokołowskiego (Sokołów Podlaski). Głównym zajęciem mieszkańców
było rolnictwo, nadal wyrabiano brony na sprzedaż. Używano języka polskiego „w narzeczu podlaskim”.
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Świątynia po 60 latach od wybudowania (1775) wymagała poważnego remontu.
Jednak ze względu na brak środków, remont odkładano. Prace chciał wesprzeć Szymon
Grądzki, dziedzic dóbr Racibory, ale brak zaangażowania rządowego spowodował, że
wycofał się on z tego zamiaru. Cała parafia nadal składała się tylko z dwóch wsi, Hodyszewo i Jośki, w których były 64 domy i 430 parafian. Remont świątyni przyspieszył
wypadek, do którego doszło nocą z 16 na 17 września 1841 roku. Z górnej części fasady oderwała się belka, która spadając powaliła fragment poszycia dachowego. Spośród
trzech ofert na przeprowadzenie remontu, wygrała ks. F. Bańkowskiego, miejscowego
proboszcza. Według kontraktu podpisanego w połowie 1842 roku, remont miał się zakończyć w ciągu 12 miesięcy. Zgodnie z zaleceniami władz, w 1843 roku sprowadzono
tu z Warszawy ikonostas, na który środki „wyjednał Książę Namiestnik” Iwan Paskiewicz. Remont wykonano i ikonostas został zamontowany, ale wszystkich obiecanych
pieniędzy nie zapłacono jeszcze 1847 roku. W 1857 roku wybudowano murowane ogrodzenie cmentarza przycerkiewnego z bramą (rozebrano je po stu latach).
W 1857 roku, biorąc pod uwagę obecne granice gminy Nowe Piekuty, unici mieszkali w: Hodyszewie – 322, Jośkach – 108, Kostrach – 3, Krasowach – 4, Łopieniach – 2,
Markowie Wólce – 5, Piekutach – 1, Łopieniach Rusi – 4, Rzepkach – 1, Siódmakach – 1,
Stokowisku – 1, Tłoczewie – 2.
Ks. Emil Bańkowski (patrz biogram), syn ostatniego proboszcza hodyszewskiego
Feliksa, opisał Hodyszewo według stanu z 1866 roku następująco: „…znajduje się [tu]
bardzo piękny, cudami słynący obraz matki Boskiej z Dziesiątkiem Jezus na ręku. Obraz
artystycznie malowany na drzewie kolorami żywszymi niż inne wschodnie. Kilka razy do
roku lud po kilkadziesiąt tysięcy zbiera się na odpusta. Szczególnie Rusini z grodzieńskiej
guberni i Mazurzy, Kurpie z myszynieckiej i ostrołęckiej puszczy, tudzież od Kolna, Nowogrodu, a nawet z Prus Wschodnich, a także z województwa podlaskiego44 od Sokołowa i Łosic. Odpusty bywały na polskie i ruskie Zielone Świątki, po pięć dni trwające, na
wszystkie święta Matki Bożej, każdą pierwszą niedzielę miesiąca po nowiu, cały miesiąc
maj i październik. Księży przybywało na odpust do pięćdziesięciu, ale sami łacińscy, czasem tylko paru ruskich z Podlasia, gdyż w bliskości ruskich katolickich [czytaj: unickich,
greckokatolickich] parafii nie było”. W tym samym czasie obecność przybywających do
Hodyszewa licznych pielgrzymów z Kurpi potwierdził biskup augustowski ks. Konstanty Łubieński, pisząc też o tłumach ludzi gromadzących się „od niepamiętnych
czasów” w niektóre święta przed cudownym obrazem. Restrykcje popowstaniowe spowodowały zmniejszenie się liczby pielgrzymów.
Do rangi symbolu urasta zdarzenie z 1872 roku. Podczas odpustu spadł z ołtarza
cudowny obraz. Fakt ten był szeroko komentowany. Szczególnie w kontekście stopniowego ograniczania i zmian w dotychczasowej unickiej obrzędowości liturgicznej.
Ksiądz F. Bańkowski zapisał: „15/27 maja 1869 r. odbytą została wizyta jeneralna przez
JW. Michała Kuziemskiego biskupa diecezji chełmskiej w cerkwi hodyszewskiej, przy licznym zgromadzeniu kapłanów i ludu”. Po tej wizytacji proboszcz hodyszewski zanotował:
„Dnia 31 lipca/12 sierpnia 1869 r. organy45 przestały grać z rozporządzenia JW biskupa
44

Tu województwo podlaskie w rozumieniu terenów na południe od rzeki Bug.
Organy w cerkwi hodyszewskiej były już w 2 połowie XVIII wieku. W dokumentach wspominani są organiści hodyszewscy: Wojciech Moczydłowski (1784), Bazyli Myszkowski (1807–1808) i Jan Marciszewski
(1816–1825).

45
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Michała Kuziemskiego pod dniem 30 czerwca rb. Nr 205”; „Dnia 1/13 września 1869 r.
z pomienionego rozporządzenia JW. Biskupa organy rozebranemi zostały i usunięto”;
„1/13 IX 1870 r. przestałem śpiewać suplikacji po Mszy i po nieszporach czytać modlitw
wieczornych po polsku, na skutek nalegania władzy”.
Ks. Bańkowski naciskany przez władze duchowne, we wrześniu 1873 roku złożył
podanie o przeniesienie na emeryturę. Dość szybko rozpatrzono je pozytywnie. Pracujący tu od 44 lat duchowny zapisał: „Dnia 30 XII/11 stycznia 1873/4 roku uwolniony
został od probostwa hodyszewskiego ksiądz Feliks Bańkowski z rozporządzenia administratora diecezji chełmskiej podówczas ks. Marcelego Popiela z ustnego dziekańskiego pod
dniem 20 grudnia 1873 r. N. 277.”. Z tym samym dniem, 30 grudnia, parafię objął ks.
Dionizy Goralewicz46 z Galicji, który przygotowywał parafię do przejęcia jej przez duchownego prawosławnego, wprowadzając „wschodnie obyczaje” (liturgię po rosyjsku
i obrządek stopniowo zmieniający się na ortodoksyjny). Spotkało się to z oporem wiernych i odmową uczęszczania na nabożeństwa. Interweniowała policja. Ks. Feliks Bańkowski jeszcze około roku przebywał w Hodyszewie. W listopadzie 1874 roku za
uporczywe trwanie przy unii i latynizowanie parafii skazano go na zesłanie. Z rodziną
pod eskortą policyjną udał się do Mokotowa pod Warszawą, bez prawa do emerytury.
Kolejna notatka w aktach parafii Hodyszewo oznajmiała, że rok: „…1875 w miesiącu
styczniu rozpoczyna się prawosławiem w diecezji chełmskiej. Na wieczną pamiątkę umieszczam [ten zapis] w niniejszej księdze”. Latem 1875 roku z Brańska do Hodyszewa przeniesiono duchownego prawosławnego Grzegorza Bursę47. Wielu z miejscowych nie
akceptowało narzuconych zmian związanych z urzędowym przepisaniem ich do innej
religii. Pracowali w dni świąt prawosławnych i nie przestrzegali kalendarza juliańskiego.
Mieszkańców Hodyszewa karano za to w 1877 i upominano w 1878 roku. Z tego ostatniego roku pochodzi sprawa Jana Tomkowskiego z Hodyszewa, który zakazał swoim
dzieciom uczęszczania do szkoły z językiem rosyjskim. Skazano go za to na trzy lata
twierdzy w Modlinie. Dodano mu jeszcze trzy miesiące więzienia za sprzyjanie byłej
unii. Ostre kary, które miały odstraszyć spowodowały, że nie protestowano już tak otwarcie, a przyjęto opór bierny i postępowanie skryte.
Władze wszelkimi sposobami starały się nakłonić grekokatolików do religijnych
praktyk prawosławnych. Tylko duchowni prawosławni zostali upoważnieni do sprawowania sakramentów dla byłych unitów. Grekokatolikom nakazano chrzczenie dzieci
tylko w cerkwi prawosławnej i to do ośmiu dni po narodzeniu, a za opóźnienia karano.
W 1876 roku małżeństwom mieszanym wyznaniowo odebrano prawo decydowania
o wyborze religii dzieci. W przypadku, gdy jeden z małżonków był prawosławny, to
i dzieci z tego związku musiały być ochrzczone w tym obrządku. Wcześniej w Hodyszewie katolicko-unickie małżeństwa nie były rzadkością. Wielu grekokatolików unikało
46
Dionizy Goralewicz v. Góralewicz, duchownym był ledwie od stycznia 1872 roku. Niedługo potem objął też
cerkiew w Wysokiem Mazowieckiem. W sprawozdaniu do władz duchownych w Chełmie donosił, że parafianie w Hodyszewie odprawiają nabożeństwa w języku polsko-łacińskim. Biskup Kuziemski wydał okólnik
dla duchowieństwa i wiernych, dotyczący „...oczyszczenia obrządku wschodniego z naleciałości łacińskich”. Tak
Hodyszewo jak i Wysokie Mazowieckie znajdowały się w dekanacie sokołowskim unickiej diecezji chełmskiej.
Ksiądz Goralewicz na początku 1875 roku przyjął prawosławie.
47
Brańsk znajdował się w części wcielonej do Rosji w 1807 roku. Tu Kościół unicki zlikwidowano już
w 1839 roku. „Świaszczennik” Grzegorz Bursa, s. Wasyla, wcześniej był proboszczem prawosławnym na terenie
powiatu bielskiego w Hryniewiczach 1864–1866 i w Brańsku 1866–1875, a potem do śmierci w Hodyszewie.
Zmarł, według kalendarza juliańskiego, 23 stycznia 1915 roku i został pochowany w Hodyszewie, koło cerkwi.
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chrztów w cerkwi, a swoje dzieci poddawali temu sakramentowi skrycie, prosząc o to
duchownych katolickich z okolicy, ale i z Warszawy. Za unikanie chrztów w cerkwi nakładano na parafian hodyszewskich kary po 5–10 rubli i tygodniowy areszt, co jednak
nie odnosiło pożądanego skutku. Władze w 1891 roku nakazały więc dokonywanie
wpisów, by ślubne dziecko unity lub z małżeństwa mieszanego nieochrzczone w cerkwi,
wpisywane było jako pochodzące ze związku niesakramentalnego. Podobny problem
stanowiło zawieranie małżeństw. Przykładowo w 1884 roku narzeczeni z Hodyszewa,
by uniknąć ślubu w cerkwi, udali się do Galicji, gdzie ich związek pobłogosławiono.
Po powrocie władze cerkiewne były skłonne uznać ważność małżeństwa, ale rosyjski
sąd dokument zawarcia sakramentu unieważnił. W 1878 roku Wawrzyniec Skowroński
z Hodyszewa prosił gubernatora łomżyńskiego o możliwość wychowywania swoich
dzieci w wierze katolickiej. Zawiłość sprawy spowodowała, że w tym przypadku zgodzono się na takie rozwiązanie. Do 1885, rocznie, jedną dwie podobne sprawy z Hodyszewa i okolic, po indywidualnym rozpatrzeniu, załatwiano pozytywnie. Później do
1905 roku było to już niemożliwe. Niektórzy unikali także pogrzebów w obrządku
prawosławnym, grzebiąc ciała bez udziału duchownego tej religii. W styczniu 1879 roku
rodzina Dziemiańczuków zorganizowała pogrzeb bez duchownego z Hodyszewa, w obrządku grekokatolickim48. Wspomnianego już Jana Tomkowskiego w 1878 roku kolejny
raz ukarano, tym razem za to, że odwrócił się i nie zdjął czapki, gdy przechodził kondukt prowadzony przez duchownego prawosławnego. Zdarzało się, że sami prawosławni nie przestrzegali świąt według kalendarza juliańskiego. Prawosławny Mikołaj
Kostalski, właściciel folwarku Mikołajewo (obecnie Ferma) utworzonego na byłych
ziemiach wsi Hodyszewo, a znajdujących się od 1807 roku po drugiej stronie granicy,
w 1877 zatrudniał chłopów z Hodyszewa w święta Zaśnięcia NMP, Ścięcia św. Jana
Chrzciciela i inne prawosławne. Interweniująca policja ukarała chłopów grzywną, ale
wskazywano, że nawet gospodyni „świaszczennika” i żona policjanta także pracowały
wówczas w polu.
„Byli unici” z parafii hodyszewskiej zawsze mogli liczyć na sakramentalną pomoc
duchownych rzymskokatolickich. Wiele jest przykładów takiej pomocy. Dużo jest też
przypadków karania księży za sakramentalne i duchowe wsparcie utajnionych grekokatolików. Już w 1866 roku ks. Stanisław Kossakowski proboszcz z Pietkowa i ks.
Konstanty Warzycki komendarz z Poświętnego, zostali ukarani grzywną po 50 rubli za
odprawianie mszy świętej i udzielanie tam sakramentów, w czasie święta patronalnego
greckounickiej cerkwi w Hodyszewie (15 sierpnia). Ks. Jan Krasowski proboszcz z Dąbrówki w lutym i sierpniu 1874 roku udzielił posług religijnych (spowiedzi i komunii
świętej) rodzinie ks. Feliksa Bańkowskiego z Hodyszewa, za co ukarano go grzywną
w wysokości 15 rubli. Za wspieranie unitów na duchownych z pobliskich parafii rzymskokatolickich, do początku XX wieku nakładano kary pieniężne lub karnie przenoszono ich do innych parafii. Wiosną 1881 roku ks. Józefa Lendo, proboszcza z Piekut
Nowych, oskarżono o ujemny wpływ na „prawosławnych parafian” z Hodyszewa, Josiek
i innych wsi. Ci, kilka lat temu jeszcze unici, a teraz administracyjnie zapisani do parafii prawosławnej, dość licznie uczęszczali na nabożeństwa do kościoła w Piekutach.
Stwierdzono ich pobyt tutaj w Niedzielę Palmową (wracali z poświęconymi palmami)
48
Ciekawostkę stanowi fakt, że proboszcz G. Bursa pobierał opłaty od pogrzebów bez jego udziału. W tym
przypadku wziął od Demiańczuków 30 kopiejek.

43

i w Wielką Sobotę. Zarzucano ks. Lendo, że wspiera unitów i zachęca ich do pozostania przy Kościele katolickim. Gubernator łomżyński polecił przenieść proboszcza do
innej parafii, gdzie nie ma byłych grekokatolików. Kolejny proboszcz piekucki, ks. Józef
Jastrzębski wiosną 1882 roku spowiadał i udzielał komunii świętej byłym grekokatolikom ze wsi Hodyszewo (wdowie Franciszce Urbanowej i Wiktorii Miałchowskiej), ponadto na prośbę wdowy Petroneli Demiańczuk z Hodyszewa odprawił nabożeństwo
za zmarłego unitę Grzegorza Demiańczuka. Władze uznały, że ks. Józef Jastrzębski ma
„szkodliwy wpływ na byłych unitów”. Wobec tego generał-gubernator wnioskował do
biskupa sejneńskiego o natychmiastowe pozbawienie go stanowiska proboszcza parafii
Piekuty i obsadzenie na probostwie, ale poza powiatami augustowskim i mazowieckim
(tu były dawne parafie unickie). Trafił do parafii Szczepankowo. Administrator parafii
Piekuty ks. Dominik Kijewski w lutym 1892 roku był oskarżony o „zaopatrzenie sakramentami” chorej Bogdańskiej z Hodyszewa. Został przeniesiony do parafii Sapieżyszki.
Ks. Józefa Gustajtisa w 1902 roku oskarżono o odprawienie nabożeństwa żałobnego
za zmarłego unitę Demiańczuka. Ksiądz otrzymał upomnienie by uważniej pełnić swe
obowiązki. Ks. Piotr Pawłowski, proboszcz z Pietkowa, w czasie Wielkiego Postu w 1882
roku spowiadał i komunikował byłych unitów mieszkających w Hodyszewie (Bartłomieja Tomczuka i dwie jego córki, Wawrzyńca Sadowskiego – tego pochwalił za odstąpienie od prawosławia; dwie córki sołtysa hodyszewskiego Stefana Michalczuka).
Księdza zwolniono ze stanowiska proboszcza w Pietkowie i skierowano na teren powiatu, gdzie nie było parafii prawosławnych (byłych unickich). Także komendarz kościoła w Poświętnem ksiądz Leon Potocki49 spowiadał i komunikował w czasie Wielkiego Postu w 1882 roku Józefa Demiańczuka z Hodyszewa, a dwa lata wcześniej
w kościele w Piekutach matkę żandarma Kondraciuka i innych byłych unitów. Odbierał
też przysięgę od służby kościelnej, że o jego działaniach nakłaniających prawosławnych
(niedawnych unitów) do zmiany wyznania na katolickie, nikomu nie powiedzą. Duchowny prawosławny z Hodyszewa uważał ks. Potockiego za fanatyka i podawał przykład jak odmówił on uczestnictwa w imieninach u jednego z ziemian, gdy dowiedział
się, że pośród gości będzie też paroch prawosławny Grzegorz Bursa. W czasie przesłuchania ks. Potocki oświadczył naczelnikowi powiatu mazowieckiego, że uważa za swój
obowiązek działać w duchu religii rzymskokatolickiej w stosunku do wszystkich, bez
żadnego wyjątku i, że tych przekonań nie zmieni pod żadnym pozorem. W 1882 roku
księdza karnie pozbawiono funkcji komendarza w Poświętnem i karnie skierowano do
parafii, gdzie nie było unitów.
Unici trwający przy dawnej wierze byli represjonowani przez carskich urzędników
oraz potępiani przez ówczesnego duchownego prawosławnego Grzegorza Bursę. Za pozostawanie w dawnej wierze uwięziono i zesłano w głąb Rosji Tomasza Demiańczuka,
49

Leon Potocki (1825–1886), jak wspomina o nim Konstanty Podhorski, „...przedtem wykwintny kawaler,
lubiący zabawy, polowania, towarzystwo, nadetnie[!] od hulanek, raptem wstępuje do seminarium [w Petersburgu], następnie zostaje księdzem. Zdziwienie wywołało to niemałe między znającymi go, którzy najrozmaiciej tłumaczyli sobie ten jego postępek”. „[...] ksiądz Leon [wyświęcony na duchownego w 1858] był najgorliwszym kapłanem, powiernikiem i sekretarzem arcybiskupa warszawskiego ks. [Zygmunta Szczęsnego]
Felińskiego, z którym dzielił wygnanie. [...] Ksiądz Potocki umarł prałatem w diecezji warszawskiej 1886 roku”.
Ks. Potocki był przyjacielem seminaryjnym ks. abpa Felińskiego i od 1862 roku jego sekretarzem. Dobrowolnie towarzyszył Arcybiskupowi na zesłaniu w Jarosławiu. Po czterech latach, latem 1867 roku, ze względu
na stan zdrowia, zezwolono ks. Potockiemu na wyjazd do Sejn. Od 1869 do 1882 roku był komendarzem
w Poświętnem. W 1886 roku uczył religii w Miastkowie.
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Jana Tomczuka, Onufrego Tomczuka, Jana Łysiuka, Pawła Demiańczuka i Jana Demiańczuka. W ramach tajnej akcji misyjnej pomoc duchową potrzebującym nieśli jezuici.
Bazą misji był sklep, prowadzony przez utajnionego jezuitę w Warszawie. Akcję zasadniczo prowadzono na Podlasiu zabużnym, a logistycznie przygotowywał ją brat zakonny Józef Grużewski. W ostatniej fazie objęła ona też Jośki i Hodyszewo. Około 20 lutego
1886 roku dotarł tutaj misjonarz o. Teodor Sozański50, który ochrzcił 29 dzieci i udzielił
dziesięciu ślubów51. Sakramenty przyjmowali mieszkańcy Josiek, Hodyszewa i zapewne
z innych miejscowości. Księdzu pomagał organista. Sakramentów udzielano w Jośkach,
w domu Jana Kozłowskiego. Jezuita Sozański, w obawie o aresztowanie przerwał swoją
podlaską akcję, ogółem trwającą rok. Wyjechał do Galicji. W związku z szafowaniem
sakramentów w Jośkach uwięziono Jana Łopieńskiego, syna Jakuba – zesłańca z 1863
roku, za to, że przywiózł i odwiózł wspomnianego księdza na stację kolejową do Szepietowa. W 1893 roku duchowny G. Bursa zanotował: „Parafianie byli greko unici, podobnie
jak przedtem nie uczęszczają do cerkwi, żywią do niej pogardę i nie ma żadnej nadziei, że
przyjmą kiedykolwiek prawosławie”.
Po administracyjnym włączeniu unitów do Cerkwi prawosławnej, rozpoczęło się
hojne wspieranie parafii w Hodyszewie przez władze. Już w 1875 roku car Aleksander II wyposażył cerkiew w komplet naczyń liturgicznych, ewangeliarz, krzyż ołtarzowy
(„naprestolny”) i kilka kompletów szat liturgicznych. W styczniu 1876 roku specjalna
komisja powołana przez władze rosyjskie postanowiła o rozbiórce cerkwi drewnianej
i budowie w to miejsce nowej, murowanej. Na czas budowy, stojącą obok dzwonnicę
rozbudowano i przerobiono na tymczasową świątynię. Z cerkwi przeniesiono tu ikonostas, cudowny obraz (znajdował się on w ołtarzowej części za prestołem – czyli tronem)
i ikony. Rozbiórkę starej, stuletniej świątyni unickiej rozpoczęto 13 października 1878
roku. Jeszcze w tym samym roku przystąpiono do budowy cerkwi murowanej, w rosyjskim stylu imperialnym, na planie krzyża (34,5 arszyna długości, 10,5 szerokości
i 11 wysokości). Na jej budowę przeznaczono 19 tysięcy rubli z kasy państwowej. Prace
budowlane ukończono wiosną 1881 roku. Cerkiew otrzymała wezwanie Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny („Uspěnija pieresviatoj Bogorodicy”). Poświęcił ją prawosławny
arcybiskup chełmsko-warszawski Leontiew. Cudowną ikonę przeniesiono do nowej cerkwi dopiero w 1890 roku i umieszczono nad carskimi wrotami ikonostasu, z możliwością
opuszczania jej na dół. Obraz pokryty pozłoconą „ryzą”, obudowano ramą z napisem
wykonanym cyrylicą „Pod Tvoju milost’ pribegajem Bogorodice Devo” („Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko”)52. Nad głową Maryi była pozłocona korona
z sześcioma gwiazdkami. Dwie największe i dwie najmniejsze z brylantami, a dwie
średnie z brylantami i rubinami. Nad głową Dzieciątka była korona pozłacana ze srebrnym sercem.

50
Teodor Sozański (1826–1901), do zakonu jezuickiego wstąpił w 1846 roku. W czasie misji na Podlasiu,
pełnił funkcję superiora w Nowym Sączu. Później był profesorem i duszpasterzem w klasztorach na terenie Galicji. Misje pośród unitów odbywały się z polecenia prowincjała Jackowskiego (Prowincja Galicyjska),
który działał z inspiracji papieża Leona XIII.
51
Dotychczas, za ks. Roszkowskim podawano, że ochrzczono 20 dzieci, a ślubów było 10, dodając, iż przystępujących do tych sakramentów było znacznie więcej.
52
Ikonę oprawioną w złoconą ramę uszkodzono przez przybijanie do niej wotów gwoździkami.
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Unicka dzwonnica przerobiona na tymczasową cerkiew.
Z prawej widoczny fragment nowej, murowanej cerkwi.
Pośród osób, z prawej stoi pop Grzegorz Bursa.
Fot. z ok. 1900 roku

Z lewej ikonostas wewnątrz murowanej cerkwi w Hodyszewie. Nad carskimi wrotami cudowny wizerunek.
Fot. z około 1915 roku (ze zbioru Aleksandra Sosny).
Z prawej cudowny obraz pokryty wotami, w nowych ramach. Fot. z ok. 1900 roku
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By wzmocnić parafię, w 1880 roku przyłączono do niej prawosławnych mieszkańców z trzech wsi: Ściony, Sieśki i Wodźki. Wcześniej był to teren parafii prawosławnej
w Brańsku. Cerkiew w Hodyszewie znajdowała się w diecezji chełmsko-warszawskiej.
Latem 1890 roku, decyzją konsystorza, parafię hodyszewską włączono do drugiego
okręgu warszawskiego, a od lipca 1906 roku do piątego okręgu warszawskiego.
Po 1875 roku nie było już tylu pielgrzymów z Mazowsza i Kurpi, a dominowali
z prawosławnych parafii powiatu bielskiego (Bielsk, Boćki, Brańsk, Siemiatycze) oraz
z Suraża w powiecie białostockim. Te grupy organizowali i aktywizowali lokalni duchowni prawosławni. Oddolna, samoistna idea pielgrzymowania podupadła. W 1881
roku wznowiono hodyszewskie maryjne bractwo cerkiewne, ale pośród jego członków
nie było ludności miejscowej (nikogo z Hodyszewa i Josiek). Część katolików nadal wypraszała łask u Pani Hodyszewskiej, jak choćby Stanisław i Marianna Brzezińscy, którzy
w 1882 roku w dowód wdzięczności ofiarowali do Hodyszewa dwie chorągwie.
Po ukazie tolerancyjnym z 30 kwietnia 1905 roku, gdy car w obliczu klęski w wojnie
z Japonią i wobec powszechnego niezadowolenia społecznego ugiął się i pozwolił na
swobodne wyznawanie religii (nie pozwolił jednak na odrodzenie się religii grecko-unickiej), wielu hodyszewskich parafian przeszło na katolicyzm i zostało zapisanych
do parafii w Piekutach Nowych. W 1905 roku 137 mieszkańców Hodyszewa i 64 z Josiek
przeszło do Kościoła rzymskokatolickiego. W latach 1906–1911 kolejnych 129 prawosławnych parafian hodyszewskich zmieniło wyznanie na katolickie. Z tych rok potem
do prawosławia powróciła jedna osoba.
W sumie, po latach, mimo wielu nacisków
i zachęt ze strony prawosławia okazało się,
że przywiązanie do wiary katolickiej było
silniejsze, a naciski władz zadziałały odwrotnie. W 1913 roku cerkiew w Hodyszewie skupiała 401 wiernych, z tego ledwie
41 z Hodyszewa, czterech z Josiek, sześciu
z Pietkowa, pięciu z Jankowców, a pozostali
mieszkali na terenie guberni grodzieńskiej
w Ścionach, Sieśkach i Wodźkach.
W 1851 roku pośród mieszkańców całej wsi pisać potrafili tylko proboszcz (z rodziną), organista, włościanin Jan Osmólski
i być może ktoś jeszcze. W 1861 roku dołączył do nich kolejny włościanin Marcin
Larionczuk. Sytuacja zmieniła się wraz z założeniem w 1873 roku we wsi szkoły ludowej. Chociaż była to placówka rządowa
(z wykładowym językiem rosyjskim), realizująca cele państwa zaborczego, to spełniała
też podstawowe funkcje oświatowe. NauczyPomnik ustawiony przy drodze z Hodyszewa
cielami byli: Gabriel Markiewicz (1873–1874),
do Josiek i Piekut z napisem:
Aleksander Kondracki (1874), Jan Wawrysie„Na pamiątkę uzyskania swobody religijnej
wicz (1874–1877), Jan Nikolski (1877–1879),
30 kwietnia 1905 r.”
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Aleksander Michajłow (1879v1880), ks. Grzegorz Bursa (1876–1880), Tatiana Glebowa
(1881–1882), Teodozjusz Ulejczyk (1882–1890), Aleksander Potemkin (1891), Włodzimierz
Geppert (1892), Konstanty Konstantynow (1893–1895), Paweł Kłoczko (1896–1899),
Mikołaj Misiuk (1899–1900), Mikołaj Jakowlew (1901–1902), Włodzimierz Łogaczew
(1903–1904), Jan Iwanow (1904–1906), Helena Tarnowiecka (1907), Jan Jurczynin
(1908) i Marek Balo (1909–1914, w 1910 roku rozpowszechniał w okolicy „heretycką
bibułę” – mariawickie gazety i kalendarze).
W Hodyszewie w lipcu 1899 roku otwarto herbaciarnię ludową. W uroczystości
uczestniczył gubernator łomżyński. W 1913 roku funkcjonowała tutaj biblioteka prawosławna prowadzona przez Grzegorza Bursę. W Hodyszewie siedzibę miała także straż
ziemska dla placówki w Piekutach. Starszymi strażnikami byli: Tymofiej Denisiuk w 1899
i 1906 roku, Stefan Ożarowski w 1904, Antoni Zagórski w 1909 roku.
Proboszcz prawosławny Grzegorz Bursa zmarł 5 lutego 1915 roku (wg nowego
stylu, czyli kalendarza gregoriańskiego). Został pogrzebany w Hodyszewie. Zastąpił go
Grzegorz Szutak, który latem 1915 roku uciekł przed nadchodzącymi wojskami niemieckimi na Wschód, do miejscowości Nikołajew. Latem 1915 roku część miejscowych
została przymuszona, ale niektórzy też dobrowolnie udali się na długą tułaczkę po
Rosji, na tzw. „bieżeństwo”, uciekając przed nadchodzącą armią niemiecką. W tym czasie
Rosjanie zabrali spiżowe dzwony i wywieźli je na Wschód. A cudowny obraz Matki
Bożej w lipcu lub na początku sierpnia 1915 roku hodyszewski psalmista Ignacy Maksymowicz Orlański załadował na wóz i zabrał ze sobą, wraz z wotami i paramentami.
Zawiózł je aż do guberni połtawskiej, do wsi Jeremiejowka w powiecie Złotonosza.
Opuszczona hodyszewska cerkiew została zajęta przez ks. Józefa Gustajtisa. Świątynia parafialna tego proboszcza z Piekut Nowych spłonęła latem 1915 roku i nie miał on
gdzie odprawiać nabożeństw. Ksiądz tworzył też parafię rzymskokatolicką w Hodyszewie, co stało się faktem w 1917 roku. W Piekutach wybudowano tymczasową kaplicę.
Ksiądz Gustajtis w 1919 roku pozostawił uformowaną już nową hodyszewską parafię
i powrócił na swoje beneficjum, gdzie niebawem zmarł. Z kilkuletniej tułaczki po Rosji,
z „bieżeństwa”, od 1918 do 1921 roku powracali mieszkańcy wsi. Kilka kolejnych rodzin
prawosławnych przyjęło wiarę katolicką.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej, z kierunku Dojlid i Suraża, 30 lipca 1920 roku,
cofając się, do Hodyszewa dotarły oddziały 36. pułku legii akademickiej, skąd następnego
dnia 3. batalion tego pułku wykonał brawurowy atak na Świrydy i Poletyły koło Brańska.
Tego dnia, także 34. brygada piechoty Wojska Polskiego wycofywała się przez Hodyszewo w kierunku wsi Mień i Rudka. 6 sierpnia wieczorem bolszewicka 3. Armia, posuwając się przez Hodyszewo, parła na Czyżew, Wyszków i Małkinię oraz Brok. Dziewięć
dni później pod Warszawą spotkała ich klęska i bezładna ucieczka na Wschód.
W 1921 roku w Hodyszewie było 48 domów i 235 osób (112 mężczyzn i 123 kobiety), z których 220 było katolikami, 4 prawosławnymi i 11 Żydami. Wszyscy uznali,
że są narodowości polskiej.
Przypuszczalnie ks. Gustajtis jeszcze w czasie I wojny światowej założył w Hodyszewie pierwszą polską szkołę. W jednoklasowej szkole powszechnej w roku szkolnym
1922/1923 uczyło się 56 dzieci, w 1923/1924 uczniów było 77, w 1924/1925 – 63,
a w 1925/1926 – 59. Szkoła posiadała własny drewniany budynek, w którym jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 49 m² stanowiło klasę, a pozostałe służyły jako miesz-
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kanie pracującego tu nauczyciela. Tygodniowo realizował on program w wymiarze
34 godzin. W placówce tej uczyły się dzieci mieszkające do dwóch kilometrów od niej.
Przed 1930 rokiem podniesiono stan organizacyjny szkoły do trzyklasowej, stąd liczba
uczniów zwiększyła się do 188. W ostatnim przed wojną roku szkolnym 1938/1939,
czterech nauczycieli uczyło tutaj 161 dzieci. W 1934 roku pedagogiem był Mateusz Hańczyk, a od jesieni zastąpiła go Mieczysława Pilik, uczył też Śliwowski. Po jędrzejewiczowskiej reformie szkolnej była to szkoła powszechna I stopnia.
Wojewoda Białostocki 3 czerwca 1931 roku zarejestrował w Hodyszewie Kółko
Rolnicze. Działały także organizacje społeczne współpracujące z parafią, jak choćby
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, czy Parafialna Akcja Katolicka (od ok. 1934).
W 1937 roku założono Ochotniczą Straż Pożarną. Żydzi z okolicznych miast próbowali wykorzystać niedzielne, religijne skupisko ludności w Hodyszewie, do celów handlowych. Pięciu kupców, 23 czerwca 1935 roku rozłożyło swe stragany na placu przed
świątynią. Oburzeni tym wierni, po nabożeństwie (nieszpory) powywracali stoiska
z towarami, a handlarzy poturbowali.
Służący w byłej armii carskiej Dominik Zaniewski ze wsi Ściony, przebywając
w Rosji, nawiązał korespondencję z psalmistą hodyszewskim Ignacym Orlańskim,
który ujawnił mu miejsce zdeponowania obrazu we wsi Jeremiejowka, w guberni połtawskiej. Zaniewski swym niesamowitym odkryciem podzielił się z księdzem z Hodyszewa. Po wojnie polsko-bolszewickiej i zawartym w 1921 roku pokoju ryskim, pojawiła
się szansa odzyskania niektórych dóbr wywiezionych z Polski w 1915 roku. Rozpoczęły się starania o powrót obrazu. Prowadził je proboszcz hodyszewski Szymon Bagiński
(1922–1927), który uzyskał pomoc biskupa łomżyńskiego ks. Stanisława Kostki Łukomskiego. Obraz w kwietniu 1926 roku przywieziono do Polski, ale jako ikona uznany
został za obiekt kultu prawosławnego, stąd umieszczono go w cerkwi na Pradze w Warszawie. Dzięki zabiegom kolejnego proboszcza ks. Antoniego Szwaluka (1927–1930)
i ks. biskupa łomżyńskiego, sprawa trafiła do prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego, któremu udało się obraz odzyskać i przekazać katolikom53. Po renowacji
przez wybitnego konserwatora prof. Jan Rutkowskiego54 i oprawieniu w ramy, cudowny
wizerunek przez pewien czas znajdował się na Zamku Królewskim w Warszawie. Do
stolicy 23 maja 1928 roku udała się delegacja pod przewodnictwem dziekana mazowieckiego ks. kan. Józef Rogińskiego. Zwrócono im obraz wraz ze 124 wotami, a następnego dnia został on przewieziony specjalnym wagonem do stacji w Szepietowie. Od
Czyżewa wagon adorowali wierni. W odświętnie przystrojonym Szepietowie oczekiwał
tłum prawie dziesięciu tysięcy ludzi. Dotarły tu też delegacje od strony Łap z kolejarzami i orkiestrą strażacką. Po powitaniach, w pochodzie uformowała się procesja, która
53

„Na imieninach prezydenta Ignacego Mościckiego, gdzie była obecna przyjaciółka Mościckich, Elżbieta z hrabiów Komarów Krasicka (1874–1943) z Pietkowa, podjęto temat, gdzie winien być przechowywany cudowny obraz
Matki Boskiej Hodyszewskiej. Ówczesny prymas ks. Aleksander kardynał Kakowski wyraził opinię, by obraz
pozostał tam, gdzie go rewindykowano, czyli w cerkwi św. Cyryla i Metodego w Warszawie. Hrabinę Krasicką,
która dobrze znała podlaskie sanktuarium, oburzyła opinia prymasa. Wpłynęła na fakt, że już po kilku tygodniach obraz gościł w apartamentach prezydenckich, a prezydentowa Mościcka ufundowała brakujące ramy
do wizerunku”. – J. Maroszek, Dzieje powiatu Wysokie Mazowieckie 1866–2006, Białystok 2008, s. 165. Nie
wiadomo na ile ta opowieść jest anegdotą.
54
Jan Rutkowski (1881–1940), ówczesny kierownik Pracowni Konserwacji Obrazów Zamku Królewskiego
w Warszawie i radca Dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki. Konserwował tak znamienite dzieła jak: obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej, ołtarz Wita Stwosza, obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej.
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udała się do Dąbrówki Kościelnej, gdzie obraz na dwa dni umieszczono w kościele.
W sobotę, 26 maja w Dąbrówce zgromadziło się około 30 tysięcy pielgrzymów. Delegatem Prezydenta Rzeczpospolitej był jego osobisty kapelan ks. prałat Mikołaj Bojanek,
a z kurii łomżyńskiej ks. prałat Wincenty Bogacki, profesor seminarium, wiceoficjał.
Tłumy ludzi w pieszej pielgrzymce adorowały obraz w drodze do Hodyszewa. Nabożne
pieśni śpiewano przy akompaniamencie orkiestry 10. pułku ułanów z Białegostoku i orkiestry strażackiej z Zambrowa. Ludzie zgromadzeni przy drodze witali obraz, a wsie
specjalnie zbudowanymi bramami powitalnymi. W Piekutach Nowych obraz wprowadzono do tymczasowej drewnianej kaplicy, gdzie kazanie wygłosił ks. kan. Franciszek
Staniewicz z Sokół. O godzinie 16 pochód dotarł do Hodyszewa. Przy specjalnie zbudowanej na tę okazję wielkiej bramie odbyło się powitanie przez ks. A. Szwaluka, proboszcza
hodyszewskiego, któremu towarzyszyło wielu innych duchownych. Asystę obrazu stanowiła banderia kierowana przez zasłużonego rotmistrza rezerwy Wiktora Jakubskiego
oraz policja konna pod dowództwem komisarza Franciszka Jarzęckiego z Wysokiego
Mazowieckiego. Obraz umieszczono w ołtarzu polowym na cmentarzu przykościelnym.
Odbyło się nabożeństwo majowe, homilię wygłosił ks. W. Bogacki z Łomży. Adoracja
obrazu trwała całą noc. Biskup łomżyński ks. S. Łukomski, mimo choroby, przybył pokłonić się Najświętszej Maryi w niedzielę (27 maja). Po nabożeństwie przemówił do zebranych. Podkreślił, że niewielka parafia hodyszewska ma powierzoną od Maryi wielką
i doniosłą misję „…pociągnięcia do prawdziwej wiary tych, co jeszcze grzęzną w mrokach…”. Ofiarował ryngraf z Matką Boską Częstochowską. Odzyskany obraz przeniesiono
do świątyni i zawieszono w ołtarzu. Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania
młodzieży. Na czele Komitetu Obywatelskiego przygotowującego całą uroczystość byli
Elżbieta hr. Krasicka z Pietkowa i Olgierd Markowski, właściciel majątku Markowo Wielkie. W 1930 roku wykonano zasłonę obrazu z postacią św. Franciszka z Asyżu. Obraz
z ramami ma wymiary 130 cm wysokości i 105 cm szerokości.
Murowana świątynia (dawna cerkiew prawosławna) w 1925 roku była w złym stanie technicznym, z dziurawym dachem. Ubóstwo niewielkiej parafii (w 1929 roku 354
wiernych) nie dawało możliwości na rychły jej remont. Ponadto bryła typowej (katalogowej) cerkwi prawosławnej, wzniesionej tutaj jako element polityki carskiej, nie była
akceptowana. Sprowadzony obraz wymagał odpowiednio dużej świątyni, która pomieściłaby pielgrzymów. Proboszcz A. Szwaluk rozpoczął gromadzenie środków na budowę
w Hodyszewie nowego kościoła, ale w taki sposób, który odciążyłby parafian. Zebrał
pierwsze kilkanaście tysięcy złotych, głównie ze sprzedaży kopii obrazów Matki Boskiej
Hodyszewskiej oraz z rozprowadzonych broszurek z historią Hodyszewa i opisem sprowadzenia obrazu. Wiosną 1930 roku pozostawił te środki pieniężne oraz ponad trzy
tysiące niesprzedanych jeszcze obrazów55 nowemu proboszczowi, ks. Marcjanowi Dąbrowskiemu. Ten nie ustawał w zachętach ludzi i w następnym roku powołał Komitet Budowy Kościoła w Hodyszewie w składzie: J. Augustyniak, Stanisław Budkiewicz,
W. Chłodowski, W. Demiańczuk i Franciszek Michalczuk. Komitet wspierali Olgierd
55
Ze sprzedaży obrazów wpływało niemal tyle pieniędzy co z innych zbiórek. Wiele z tych wizerunków Matki
Boskiej Częstochowskiej do dzisiaj wisi w domach. W rozprowadzaniu obrazów szczególnie zasłużyły się
kobiety skupione w trzecim zakonie św. Franciszka z parafii Andrzejewo, Dąbrowa Wielka, Kobylin, Jasienica
i Sokoły: A. Dymek, J. Jabłońska, W. Janczewska, Fr. Krakówka, H. Kropiewnicka, M. Kun, Z. Laskowska,
A. Perkowska, A. Tyl i bratanice księdza proboszcza. W 1933 roku czasowo, przez kilka miesięcy, ks. Dąbrowskiego zastępował ks. Stanisław Żochowski.
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Markowski z Markowa Wielkiego, Jerzy hr. Krasicki56 z Pietkowa i Henryk Gawroński57,
właściciel majątku Wilkowo. Odżył i rozwijał się ruch pielgrzymkowy. O ilości pielgrzymów pośrednio świadczy od 16 do 20 tysięcy szafowanych rocznie komunii świętych
(dane z lat 1934–1938). W 1932 roku wybrano projekt neobarokowej świątyni autorstwa znanego architekta Oskara Sosnowskiego58. Charakterystyczne elementy projektu
to ogromna kopuła oraz dwie wieże. Późną jesienią wykopano i zalano betonem fundamenty, chociaż projekt budowy nie był jeszcze zatwierdzony. Wiosną 1933 roku mury
sięgały już pięciu i pół metra nad gruntem. Z nakazu ks. Biskupa prace przerwano, ale
stale czyniono starania o ich wznowienie. Plany oficjalnie zatwierdzono późną jesienią.
Prace wstrzymano na zimę. Parafianie jednak nie próżnowali i w tym czasie gromadzili materiały budowlane. Wiosną 1934 roku prace ponownie ruszyły i w ciągu kilku
miesięcy mury świątyni wywiedziono na wysokość 10 metrów. Ksiądz M. Dąbrowski
wszelkimi sposobami starał się pozyskiwać pieniądze na budowę. W tym celu hodował
owce. W połowie 1936 roku na ukończeniu było wznoszenie murów pod kopułę. Dach
nad prezbiterium, chórem i kruchtą pokryto blachą. Z przerwami prace budowlane kontynuowano do 1939 roku. Udało się wykonać sklepienie i stalową konstrukcję kopuły
(w firmie w Warszawie), którą zamontowano latem 1938 roku. Nie udało się jej pokryć
(decyzja o tym zapadła w czerwcu 1939 roku), gdyż wojna przerwała dalsze prace na
kilka lat. Księdza wspierała Rada Parafialna w składzie Antoni Gromada, Antoni Miałchowski i Wiktor Demiańczuk (1936–1939), a także Komitet Budowy Kościoła w Hodyszewie, którym kierował proboszcz. W 1938 roku na terenie parafii mieszkało 868 osób.

Odpust w Hodyszewie około 1937 roku.
Kopuła budowanego kościoła jest jeszcze bez konstrukcji stalowej,
a z lewej stoi drewniany krzyż, który zmieniono w 1942 roku
56
Jerzy Krasicki z Pietkowa, asesor sądowy w Sokołach i Białymstoku, od 1938 roku sędzia w Warszawie.
Uwięziony przez sowietów, zaginął na terenie ZSRR.
57
W czasie okupacji niemieckiej aresztowany i uwięziony w obozie Stutthof (obecnie Sztutowo k. Gdańska),
gdzie zmarł.
58
Oskar Sosnowski (1880–1939), znany warszawski architekt i konserwator zabytków. Profesor Politechniki
Lwowskiej i Warszawskiej. Autor projektów wielu polskich kościołów. Przykładowo: Niepokalanego Poczęcia
w Warszawie, kościoła w Goniądzu, św. Rocha w Białymstoku, świątyni w Białymstoku–Starosielcach, Grodnie i innych. Projektował otoczenie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie.
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We wrześniu 1939 roku, po bojach z Niemcami pod Zambrowem, Suwalska Brygada Kawalerii dowodzona przez gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, stanowiąca odwód
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” (dowódca gen. Młot-Fijałkowski), realizowała zadanie wycofania się w rejon Puszczy Białowieskiej. Wobec tego, że już 10 września
niemieckie oddziały pancerne zajęły szosę Szepietowo–Brańsk, Suwalska Brygada Kawalerii nocą z 12 na 13 września posuwała się około 10 kilometrów na północ od tej
drogi, lasami koło Markowa i Hodyszewa.
Podlaska Brygada Kawalerii, również wchodząca w skład SGO „Narew”, także
cofała się na wschód, ale pod Mniem wpadła w zasadzkę niemiecką i w konsekwencji
część jej oddziałów stoczyła krwawą bitwę pod Domanowem.
Po południu 13 września, wobec czołgów niemieckich znajdujących się w Markowie Wólce, dowodzony przez rtm. Zbigniewa Piotrowskiego 2. szwadron 5. pułku ułanów zasławskich, z Pruszanki Starej przez Markowo i Mikołajewo (Fermę), wycofał się
do Hodyszewa. Nie wziął udziału w walce w Domanowie, gdzie wykrwawiał się 9. pułk
strzelców konnych. Około godz. 18.00, szwadron ten z Hodyszewa przeszedł do Skłodów Przyrusów, skąd przed północą wymaszerował do lasów na północ od Hodyszewa.
Tu odbyła się odprawa Zgrupowania Operacyjnego Kawalerii prowadzona przez gen.
Zygmunta Podhorskiego. Po zapadłych wówczas decyzjach, oddziały polskie ruszyły
z tego rejonu w kierunku wschodnim. Hodyszewo od południa osłaniał wówczas pododdział 3. pułku strzelców konnych z Suwalskiej Brygady Kawalerii, nad którym dowództwo przejął ppłk Stefan Platonoff. Jego dywizjon odpierał ataki niemieckie z kierunku
Markowo-Pasieka.
Suwalska Brygada Kawalerii z rejonu Hodyszewo-Kiewłaki 13 września o godzinie
21.00 także wyruszyła do planowanego miejsca zbornego. Na jej czele, jako straż przednia przez Zalesie, Wólkę Zaleską i Olszewek, posuwał się 3. pułk szwoleżerów mazowieckich. Podczas próby przekraczania szosy Brańsk-Łapy, we wsi Olszewo doszło do
całonocnego boju z niemieckim oddziałem pancerno-motorowym, wspartym dwukrotnymi uderzeniami hitlerowców z kierunku Topczewa. W walkach poległo 31 Polaków,
a 32 zostało rannych. Nad ranem 14 września główne siły Suwalskiej Brygady Kawalerii
wycofały się w okolice Hodyszewa i Josiek (o godz. 9.00 były w rejonie Hodyszewa
i Kiewłak). Tu dołączyły do niej niektóre pododdziały Podlaskiej Brygady Kawalerii.
Razem, nocą z 15 na 16 września udało się im przekroczyć szosę Brańsk-Łapy, na
południe od Pietkowa. Upamiętnieniem tamtych tragicznych dni jest nazwanie we
wrześniu 1986 roku ulicy przebiegającej przez Hodyszewo imieniem ppłk. Stefana Platonoffa59, który był zastępcą dowódcy 3. pułku strzelców konnych Suwalskiej Brygady
Kawalerii. Na cmentarzu w Hodyszewie znajduje się mogiła z napisem: „Polegli w dniu
13 IX 1939 Hodyszewo: strz. k[onny] Paduk Franciszek 3. pułk strzelców konnych. NN
[Nieznani] żołnierze 3. pułku strzelców konnych i 14 dywizjonu artylerii konnej”.
59

Stefan Jan Józef Platonoff urodził się 29 sierpnia 1890 roku. Rotmistrz w Armii gen. Hallera. Świetny
jeździec. W 1928 roku awansowany do stopnia majora. We wrześniu 1939 roku podpułkownik, zastępca dowódcy 3. pułku strzelców konnych im. hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. Z pułkiem tym
przeszedł cały szlak bojowy. Nie poddał się pod Kockiem. Z okrążenia niemieckiego wyprowadził małą grupę
żołnierzy, którzy mieli ze sobą sztandar 3. pułku strzelców konnych. Po kilku dniach ukryli go w Kosinach
koło Żelechowa. Potem ciężko chory ppłk Platonoff rozwiązał grupę. Sztandar został odnaleziony w 1980
roku i obecnie znajduje się w Muzeum Wojska w Białymstoku. Ppłk S. Platonoff dostał się do niewoli niemieckiej i był więziony w obozie jenieckim w Waldenburgu. Po wojnie mieszkał w Warszawie, gdzie zmarł.
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Ówczesna rzeczywistość szybko się zmieniała. Po koniec września w miejsce Niemców wkroczyli sowieci. Od jesieni 1939 roku nauczycielem w Hodyszewie był Wiktor
Kozłowski (rodem z Josiek), który przez rok kierował szkołą. Latem 1940 roku, za
zbytnią gorliwość zabito we wsi milicjanta narodowości polskiej, ale będącego na usługach sowieckich. Młodzi zapaleńcy zorganizowali w tej okolicy tajną organizację niepodległościową, której przewodził ppor. Wacław Gołaszewski. Jej członkiem był m.in.
Feliks Kozłowski, brat nauczyciela, zootechnik w rejonie brańskim. Po kilku miesiącach
organizacja została rozbita. Przewodniczącym rady wiejskiej (sielsowietu) Hodyszewa
był Jan Gudziński. Od jesieni 1940 roku szkołą w Hodyszewie kierował przysłany tu
dyrektor Wasilij Dyczkin. Wprowadzono programy nauczania przygotowane w Mińsku.
Zmieniono część przedmiotów i listę obchodzonych świąt państwowych. Połowę zajęć
prowadzono w języku białoruskim, nauczano także języka niemieckiego. Do 1941 roku
nauczycielami byli też Śliwowski, Irena Wierzbicka i Wiktor Kozłowski – zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych oraz Grzegorz Proniewski (patrz biogram). Kozłowskiego z żoną Stanisławą (w ciąży) i małą córką Elżbietą zesłano na Sybir.
Po 21 miesiącach, niespodziewanie powróciła armia hitlerowska, już nie jako sojusznicza, a wroga wobec bolszewików. 23 czerwca 1941 roku do Hodyszewa dotarł
niemiecki 61. pułk piechoty 7. Dywizji Piechoty. Jego oddział przedni na wschód od
Hodyszewa zetknął się z sowieckimi czołgami z 113. pułku czołgów, wycofującymi się
spod Brańska w kierunku Łap. Po wymianie ognia sowieci, przez Ściony skierowali się
na Zalesie.
Na przełomie października i listopada 1942 roku z istniejącego jeszcze getta
w Brańsku uciekł Josel Tykocki z pięcioletnią córką. Poprosił o pomoc Bronisława
Miałchowskiego z Hodyszewa, a ten obawiając się pewnej osoby z którą był skłócony,
skierował Żydów do księdza proboszcza Józefa Perkowskiego60. Ksiądz dziecko przyjął
i ochrzcił imieniem Teresa. Dziewczynka wojnę przeżyła, ale niestety zmarła niedługo
potem. Wspomniany Miałchowski wspierał pomocą żywnościową Josla Tykockiego
i nieznaną Żydówkę z dzieckiem. Pomoc
proboszcza z Hodyszewa i jego gospodyni
Marii Kuzin uzyskali także: lekarka Szejna
(Zofia) Kamienicka i jej 7-letni syn Aire
(Jan) z Brańska oraz kobieta Charin z Łap.
Kamieniecka przez pewien mieszkała na
plebanii, gdzie miała swój pokój. Gdy zrobiło się niebezpiecznie, ksiądz umieścił ją
u Władysławy Tomczak i jej męża, który
Kamieniecką woził furmanką do wsi Krupice, miejsca ukrywania jej syna. Po wojnie
Szejna i Arie Kamienieccy wyjechali do
Stanów Zjednoczonych. Tej matce z dzieckiem pomagała także Franciszka Kraków23 czerwca 1941 roku, niemiecki samochód
ka, pracująca na plebanii, również rodzina
wojskowy przed parkanem światyni
Wróblewskich. Maria Kuzin w 1966 roku
60
Ks. Perkowski zastąpił ks. Marcjana Dąbrowskiego, zmarłego w Hodyszewie 18 kwietnia 1942 roku. Ks.
Dąbrowski spoczywa w pobliżu świątyni, którą zaczął budować.
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została odznaczona medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Ksiądz Perkowski
miał także swój udział w uratowaniu 5-letniego chłopca nazywanego Henrykiem. Tego
chłopczyka przechowywali Wróblewscy (u nich leczono jego odmrożenia). Pomagał
mu również Walerian Szymborski ze wsi Piotrowce. W czasie okupacji niemieckiej
tajne nauczanie we wsi prowadził nauczyciel Śliwowski.
Ofensywa Armii Czerwonej w sierpniu 1944 roku oczyściła ten teren z faszystowskich Niemców, broniących się na tzw. „braune Linie”, między Hodyszewem a Lizą.
W czasie walk 8 sierpnia pod Hodyszewem poległ m.in. niemiecki żołnierz Helmut
Berger. Ucierpiała zabudowa wsi.
Front przechodzący w tym czasie przez te okolice spowodował uszkodzenie ścian
i konstrukcji kopuły budowanego kościoła w Hodyszewie. Naliczono około pięćdziesięciu trafień pociskami w korpus świątyni. Po wojnie plac budowy odgruzowano, naprawiono uszkodzenia i wznowiono prace konstrukcyjne. W czasie, gdy proboszczem
był ks. Edward Polak (1945–1950) wykonano dach, pokryto wieże, zamontowano żelazne
okna i balustrady, zalano betonowe podłogi, wykonano ołtarze i kamienne schody,
częściowo położono tynki. Świątynię, z jeszcze niepokrytą kopułą, 22 maja 1949 roku
poświęcił biskup łomżyński ks. Czesław Falkowski. Nabożeństwa z byłej cerkwi przeniesiono do nowego kościoła. Murowaną, byłą świątynię prawosławną jeszcze w tym
roku rozebrano, a pozyskane cegły posłużyły do budowy plebanii (1952–1956) i domu
pielgrzyma (dom katolicki61, 1950, przebudowany w 2014). Przed 1959 rokiem dach
kościoła pokryto blachą. Świątynia, w trudnych i siermiężnych latach socjalizmu, czekała na energicznego i zaangażowanego kapłana. Takim okazał się ks. Bolesław Grabowski, który polecił wykonać żelbetonową kopułę i pokrył ją nową blachą, dokończył
tynkowanie i malowanie. Wykonano także nowy, kamienny parkan okalający kościół
i były cmentarz.
Przeniesiona do Krynicy przez ks. M. Dąbrowskiego dawna kaplica (wcześniej
dzwonnica unicka), także doznała uszkodzeń w czasie wojny. Dopiero w 1952 roku ks.
Franciszek Czajkowski przystąpił do jej remontu, który ukończono dwa lata później. Od
tego czasu w trakcie odpustów odprawiane są tam nabożeństwa. W 1980 roku kaplicę
oszalowano. W ostatnich latach zadbano o otoczenie i odnowiono stacje drogi krzyżowej.
Odpustów w parafii jest kilka: na Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie Matki
Bożej (15 sierpnia) i Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (MB Siewnej – 8 września),
Nawiedzenie NMP oraz w rocznicę koronacji (ostatnia niedziela sierpnia). Ponadto
mniejsze odpusty są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
Parafia Hodyszewo została powiększona w 1936 roku poprzez przyłączenie do Hodyszewa trzech wsi z parafii Topczewo: Kiewłaki, Ściony i Wodźki. Dzięki czemu liczebność wiernych zwiększyła się do 811 osób. W maju 1946 roku do parafii hodyszewskiej
ponownie włączono Jośki (odwiecznie związane z tą parafią), która przez pewien czas
była przyłączona do parafii w Piekutach Nowych. W 1972 roku parafię hodyszewską
poszerzono o wieś Ferma.
Z inicjatywy ks. biskupa Mikołaja Sasinowskiego, ordynariusza łomżyńskiego, od
1976 roku sanktuarium i parafią opiekują się księża pallotyni. Pierwszym z nich był ks.
Marian Dziczek, a po nim jeszcze siedmiu innych. Obecnie proboszczem jest ks. dr
Wojciech Jaszczuk.
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Wcześniejszy, zbudowany w 1930 roku został zniszczony w czasie walk w 1944 roku.
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Kaplica (była dzwonnica unicka) ustawiona na źródełku w Krynicy k. Hodyszewa

Widok na kościół w Hodyszewie od drogi z kierunku Piekut i Josiek, 2014 rok
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W 1978 roku cudowny obraz poddano konserwacji dokonanej przez Jerzego Kozłowskiego z Warszawy. W 1980 roku przebudowano prezbiterium, wykonano nowy ołtarz.
Księża pallotyni w ten sposób przygotowywali się do wielkiej uroczystości, koronacji
obrazu koronami papieskimi. Dokonał jej 31 sierpnia 1980 roku Franciszek kardynał
Macharski, metropolita krakowski, przy współudziale Henryka kardynała Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego, innych biskupów i kilkudziesięciu tysięcy wiernych.
Hodyszewo określa się jako „Jasną Górę Podlasia”. Obecnie świątynia jest znanym
sanktuarium Matki Bożej Pojednania. Od 10 lat funkcjonuje tutaj Ośrodek „Ojczyzna”,
ufundowany przez Reginę Elandt-Johnson (zm. 2011). Celem tego Ośrodka jest propagowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych, integracja środowisk polskich
i polonijnych, integracja z osobami niepełnosprawnymi oraz działalność kulturalna,
sportowa i wypoczynkowa. W ośrodku odbywają się rekolekcje, dni skupienia, konferencje naukowe i religijne.
Od października 1954 do końca 1968 roku Hodyszewo było siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej (GRN), która skupiała wsie: Ferma (Mikołajewo), Glinnik, Hodyszewo, Jośki, Kiewłaki, Lendowo Budy, Markowo Wielkie, Markowo Wólka (do końca
1958), Ściony, Sieśki, Wodźki, Zanie (od 1959 roku). Gromada ta znajdowała się na
terenie powiatu bielskiego. Po zniesieniu gromady Hodyszewo, jej obszar włączono
do gromad w Domanowie, Topczewie i Piekutach Nowych. Od 1969 Hodyszewo było
w gromadzie Piekuty Nowe, a od 1973 roku w gminie Nowe Piekuty.
Latem 2003 roku w Hodyszewie zamknięto samorządową szkołę podstawową, ale
dalszego jej prowadzenia podjęło się Stowarzyszenie Księży Pallotynów. Od 2004 roku
organizowane są Hodyszewskie Dni Gimnazjalistów. W 2008 roku we wsi były 33 domy
i 141 mieszkańców.
Proboszczowie parafii Hodyszewo
Imię i nazwisko

Lata pełnienia
funkcji

Informacje dodatkowe

parafia prawosławna
Krzysztof (Christo)
?

-1562-

duchowny bez podanego imienia,
wzmiankowany był już w 1558

1563–1596

parafia unicka
?
Jan Bańkowski
Antoni Bańkowski
Antoni Bańkowski
Stefan Bańkowski

1596–1691
-1692–1712-1726–17271744–1797
1797–1807

wzniósł cerkiew w 1775
syn parocha Antoniego, od 1777 koadiutor
w Hodyszewie, od 1800 wicedziekan
drohicki
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Adam Jan Bańkowski

1807–1831

Feliks Bańkowski

1831–1873

Dionizy Goralewicz

1873–1875

syn parocha Antoniego, brat parocha
Stefana, ur. 1764, wicedziekan drohicki
i paroch brański, administr. hodyszewski.
Od 1809 tylko proboszcz hodyszewski.
Zmarł w 1831
syn parocha Adama, patrz biogram
ks. Feliksa
pochodził z Galicji, był też parochem
w Wysokiem Mazowieckiem.
Na początku 1875 przyjął prawosławie

parafia prawosławna
Grzegorz Bursa

1875–1915

Grzegorz Szutak

1915

proboszcz w Hryniewiczach 1864–1866,
Brańsku 1866–1875.
Zmarł w 1915 w Hodyszewie
po ucieczce na Wschód w 1915,
już nie powrócił

parafia katolicka
Józef Gustajtis
Antoni Czerniewicz

1917–1919
1919–1920

Ignacy Roszkowski

1920–1922

Szymon Bagiński

1922–1927

Antoni Szwaluk

1927–1930

Marcjan Konstanty
Dąbrowski

1930–1942

proboszcz z Piekut Nowych. Zmarł w 1919
ur. 1847, święcenia 1872, administrator
w Szczuczynie 1895–1896, Rajgrodzie
lub Rydzewie, administrator w Romanach
1908. Po Hodyszewie ks. emeryt
w Zawadach i Kuleszach Kościelnych.
Zmarł 12 lutego 1933
ur. 1885, święcenia 1906. Wikariusz
w Wiźnie 1907–1908, w Rutkach 1919–1920.
Proboszcz w Klukowie 1923–1930,
Zarębach Kościelnych 1930–1934
ur. 1886, święcenia 1914. Wikariusz
w Kolnie 1919–1920. Z Hodyszewa odszedł
na wikariat do Puchał. Proboszcz w Borkowie k. Kolna 1931–1933, w Łosewie
1933–1946 i par. Leman. Zmarł w 1956
ur. 1897, święcenia 1919. Przed Hodyszewem
był wikariuszem w Płonce 1919–1920
w Łomży 1919–1921, Wysokiem
Mazowieckiem 1921–1923, Zambrowie
1923–1926. W czasie jego proboszczowania,
do Hodyszewa powrócił cudowny obraz.
Proboszcz w Klukowie 1930–1932,
Kuczynie 1932–1946
ur. 3 marca 1878, studiował w seminarium
w Sejnach, święcenia 1912.
Proboszcz w Łosewie 1919-1922.
W 1923–1926 wikariusz i adm. w Sokołach.
Rozpoczął budowę świątyni w Hodyszewie.
Zmarł 18 kwietnia 1942
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Józef Perkowski
Edward Polak

1942–1945
1945–1950

Franciszek Czajkowski

1950–1959

Franciszek Guzewicz

1959–1967

Bolesław Grabowski
Tadeusz Andrzej
Śliwowski

1967–1975
1975–1976

ur. 1894, zmarł w 1966 roku
ur. 1903, ppor. artylerii, kapłan od 1931,
pracował w Grajewie 1931, Łapach
1931–1932, Dąbrowie Wielkiej 1933–1934,
Andrzejewie 1934–1935 i Myszyńcu do
1939. W czasie wojny proboszcz w Złotorii.
Żołnierz AK ps. „Jezgar”. W 1953 roku
skazany na karę więzienia w procesie
„Huzara”. W latach 1958–1982 kapłan
w parafii Wąsosz
proboszcz parafii Zalasie 1959–1968,
Nowogród 1968–1977
wikariusz w Łapach 1933–1934,
proboszcz parafii Burzyn 1943–1951,
Rosochate 1967–1981

parafia katolicka pod opieką księży pallotynów (SAC)
Marian Dziczek
Eugeniusz Tomaszek
Edmund Osmulski
Stanisław Barcikowski
Emilian Sigel
Zdzisław Słomka
Jacek Koc
dr Wojciech Juszczuk

1976–1979
1979–1982
1982–1985
1985–1993
1993–1999
1999–2004
2004–2012
2012–

Ks. Antoni Szwaluk,
prob. hodyszewski 1927–1930.
W 1928 roku sprowadzono
cudowny obraz

Ks. Marcjan Dąbrowski,
prob. hodyszewski 1930–1942.
W 1932 roku rozpoczął budowę
obecnego kościoła
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JABŁOŃ (Jabłonia)
Nazwa miejscowości ma pochodzenie topograficzne od rzeczki zwanej niegdyś
Jabłonia, dziś już zanikłej. W XV wieku nadano tu duży obszar dóbr z lasem, który od
wspomnianego cieku wodnego zwano Jabłonia. W ostatnich dziesięcioleciach XV i pierwszych XVI stulecia na skutek działów majątkowych oraz zakupów i innych transakcji,
ukształtowała się typowa struktura grupy wsi drobnoszlacheckich ze wspólną nazwą
Jabłonia (Jabłoń) i wyróżnikiem od nazwy osoby lub rodu: Dobek (Dobiesław), Rykacz,
Uszyński, Wspała (później Spała). Rody tu osiadłe, chociaż nie zawsze spokrewnione
czy spowinowacone, od XVI wieku często używały wspólnego nazwiska od nazwy dóbr
– Jabłoński. Śladem po różnym pochodzeniu części Jabłońskich są ich różne herby rodowe. Z pierwotnego obszaru Jabłoni wydzieliły się wsie: Jabłoń Kościelna, Jabłoń Dobki, Jabłoń Jankowce, Jabłoń Markowięta, Jabłoń Piotrowce.

JABŁOŃ DĄBROWA (Zgniła Dąbrowa, Jabłoń Zgniła Dąbrowa)
Gniazdo Jabłońskich herbu Dąbrowa i Jasieńczyk.

J

abłoń Dąbrowa położona jest w źródliskach rzeczki Dzieży i jej dopływu. Drugi
człon nazwy, wyróżniający wieś spośród
innych Jabłoni, utworzono od położonego
tutaj liściastego lasu – „dąbrowy”, z drzewostanem w części dębowym, ale też z leszczyną, trzmieliną, kruszyną i innymi. Prawdopodobne jest też wiązanie „Dąbrowy”
z nazwą herbu. Położony tutaj podmokły,
a okresowo też zalewowy teren porośnięty
Herb Dąbrowa
Herb Jasieńczyk
(Klucz)
lasem, od rozkładającej się roślinności określano, jako „zgniliznę”. Dlatego początkowo
część wsi nazywano także „Dąbrową Zgniłą” (1580), co okresowo przyjęło się na określenie całości: „Jabłonia Zgniła Dąbrowa”. Z czasem cenne dęby wycięto. Pozostała po
nich pamiątka w nazwie miejscowości.
Wieś wyodrębniła się z dóbr Jabłoń (Jabłonia) w pierwszych dziesięcioleciach XVI
wieku. W 1566 roku wspomniano Feliksa „de Jabłonia Dambrowka”. W związku z przyłączaniem Podlasia do Korony polskiej, szlachta „de Jablonia Dambrowka” z parafii Jabłoń Kościelna złożyła przysięgę wierności królowi Zygmuntowi Augustowi. Przysięga
odbyła się 14 maja 1569 roku w Brańsku, a uczestniczyli w niej: Jakub po Janie, bracia
Bartłomiej i Mikołaj po Pawle, bracia Feliks, Józef i Cherubin po Piotrze, bracia Paweł,
Jan i Erazm po Bartłomieju. Pierwotnie były zapewne cztery działy gruntów: Jana, Pawła,
Piotra i Bartłomieja, które dziedziczyły ich dzieci. Może dalsze badania dowiodą, że ci
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czterej byli rodzonymi braćmi, a ich ojciec to zasadźca Dąbrowy. Paweł po Bartłomieju „de Yabłona” w 1540 roku studiował na Akademii Krakowskiej.
W 1580 roku podatek od ziemi szlacheckiej we wsi „Jabłonia Dąbrowa” opłacili
Maciej i Paweł po Szczepanie Jabłońskim, Adam Śliwowski, Tomasz Rządca (Rząca?)
i Paweł po Józefie (jego gospodarstwo spaliło się). W 1605 roku nazwę miejscowości zapisywano, jako „Jabłonia Dąbrowa”. W 1629 roku podatek podymny opłacono od ośmiu
domów z Dąbrowy Zgniłej, których właścicielami byli: Stanisław po Macieju (Mateuszu), Wojciech Brzozowski, Marcin Jabłoński, Piotr po Adamie, Adam po Stanisławie,
Wojciech po Wawrzyńcu, Wojciech Proszeński i Jarosz (Hieronim) Zarzecki. W 1635
roku najzamożniejszym z nich był Stanisław po Macieju (Mateuszu). W 1658 roku po
Janie Jabłońskim z Jabłoni Dąbrowy, komorniku ziemskim, było trzech synów: Marcin,
Andrzej i Wojciech.
W 1674 roku w aktach chrztów parafii Jabłoń Kościelna, wieś nazywano Jabłonia
Dąbrowa. Ale w spisie podatku pogłównego z tego roku podano Jabłonia Dąbrowa Zgniła.
Mieszkało w niej 15 rodzin (10 Jabłońskich, 3 Kropiwnickich, po jednej Szymborów
i Zarzeckich). Podatek podgłówny opłacono od 40 osób powyżej 10 roku życia i bez
ludzi kalekich. Cztery rodziny zatrudniały po jednej lub dwóch osobach, do pomocy
w gospodarstwie. W 1678 roku Stanisława Jabłońskiego zwano „Sknera”. W 1790 roku
we wsi były 32 domy. Po dwa posiadali Ignacy Jabłoński i Grzegorz Jabłoński. W 1798
roku w Jabłoni Zgniłej Dąbrowie mieszkał Andrzej Jabłoński o przydomku „Chromiak”.
W urzędowym spisie z 1827 roku wieś położoną w parafii Jabłoń powiatu tykocińskiego, odnotowano z nazwą „Dąbrowa Zgniła”. Było w niej 31 domów, w których
mieszkało 150 osób. W 1843 roku wykazano tu 207 chrześcijan. W 1857 roku stan ten
nie zmienił się. W latach 1844–1854 część szlachty wywodzącej się z tej wsi dowiodła
swego szlacheckiego pochodzenia i praw do herbu Dąbrowa.
Nocą z 23 na 24 stycznia 1863 roku, na początku powstania, Leopold Chrzanowski
zaatakował rosyjski garnizon w Wysokiem Mazowieckiem. W monografii tego miasta
zamieszczono opowiadanie wnuczki powstańca, Władysławy Kruszewskiej z Jabłoni
Dąbrowy, która zrelacjonowała rodzinny przekaz o starciu: „Dziadek pożegnał się z nami,
wziął kosę osadzoną na sztorc (inni ze wsi brali rzezaki osadzone na kijach) i powiedział,
że wszyscy mężczyźni mają zebrać się koło kościoła w Jabłoni Kościelnej, skąd wyruszą
do Wysokiego Mazowieckiego, by rozbić tam sotnię Kozaków. Z Jabłoni, po otrzymaniu
błogosławieństwa ks. proboszcza, oddział, którym dowodził miejscowy naczelnik Roszkowski, wyruszył w kierunku Wysokiego. Późnym wieczorem oddział dotarł do Wysokiego
Mazowieckiego. W mieście rozbito magazyn, z którego wytoczono i podpalono na rynku
beczki ze smołą. Przy oświetlonym rynku rozpoczęto szturm. Do ataku poderwał oddział
Drągowski – parobek z Jabłoni Dąbrowy, który z okrzykiem „Hura” rzucił się w kierunku
koszar. Oświetlony rynek ułatwił kozakom obronę. Drągowski, ugodzony kulą, zginął na
miejscu. Później ułożono o nim piosenkę, w której jeden z wersów brzmiał –„Drągowski
krzyczy hura, a tu już jest w głowie dziura”. Kozacy odparli atak. Poległych powstańców
pochowano na cmentarzu w Wysokiem Mazowieckiem.
W 1882 roku we wsi było 31 domów, a obszar gruntów uprawnych obejmował 465
mórg. W 1891 roku na 32 gospodarstwa rolne, tylko jedno należało do chłopa, a 31 do
drobnej szlachty. Mieszkańcy uprawiali 266 ha ziemi, a średnio na jedno gospodarstwo
przypadało po 8,3 ha. W 1905 roku było 325 osób (Polacy i 13 Żydów), mieszkających
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w 39 drewnianych domach. Budynków gospodarczych wykazano 91. W czasie przejścia
frontu w 1915 roku we wsi spalił się dom i kilka innych budynków. W spisie powszechnym z 1921 roku w Jabłoni Dąbrowie odnotowano 37 domów i jeden inny zamieszkały
budynek. Pośród 206 mieszkańców, mężczyzn było 108, a kobiet 98. Pod względem wyznania zdecydowanie dominowali katolicy – 199, jedna osoba była prawosławna (Białorusin), a sześć wyznawało religię mojżeszową. Narodowościowo 200 (w tym jeden Żyd)
deklarowało pochodzenie polskie. Grunty wsi skomasowano w latach 20. XX wieku,
likwidując tzw. szachownicę pól.
Jan Kryński opisując Wysokie Mazowieckie, podał opis zdarzenia w Jabłoni Dąbrowie, do którego doszło 19 stycznia 1941 roku w domu Władysława Kamińskiego.
Sowiecki patrol próbował zatrzymać tam ukrywających się uzbrojonych braci Antoniego i Eugeniusza Krasowskich z Krasowa Wólki. Na skutek strzelaniny zabito dwóch
i zraniono trzeciego sowieta. Ranna w szyję została także Cecylia Kamińska, córka
gospodarza. NKWD prowadząc śledztwo aresztowało we wsi 15 osób, w tym rodzinę
Kamińskich.
W 1946 roku w Jabłoni Dąbrowie było 250 mieszkańców. W 1973 roku mieszkało
tutaj 218 osób, tworzących 53 rodziny. W 1985 roku ksiądz proboszcz w swym rejestrze
odnotował 46 rodzin i 210 parafian. Ochotniczą Straż Pożarną założono w Jabłoni
Dąbrowie w 1974 roku. W 2008 roku we wsi w 36 domach mieszkały 162 osoby.

JABŁOŃ DOBKI (Jabłonia Dobki, Jabłonia Dopki)
Wieś osiadła przez Jabłońskich herbu Jasieńczyk.

W

ieś w XV wieku wchodziła w skład większych dóbr Jabłoń
(Jabłonia), które w końcu stulecia uległy podziałowi na
mniejsze osady. Nazwa wyróżniająca „Dobki”, to liczba mnoga
zdrobnienia słowiańskiego imienia Dobiesław. W 1493 roku synowie owego Dobiesława, pana na Jabłoni, byli współfundatorami
kościoła parafialnego w Jabłoni (Kościelnej). Najstarszy znany dokument z nazwą wsi „Jabłonia Dobki”, pochodzi w 1509 roku. Od
XVI do XVIII wieku miejscowość znajdowała się w parafii Jabłoń
Kościelna, powiecie brańskim ziemi bielskiej. W 1528 roku Bernat (Bernard) syn Dobka, Bartosz s. Grzegorza, Maciej s. Adama
i Wojtko s. Pożeha ze wsi „Jabłońskie Dobkowe”, w razie wojennej
potrzeby mieli obowiązek wystawienia jednego konnego zbrojnego.
W 1548 roku wymieniony jest Domarat syn zmarłego Bernarda ze wsi Jabłonia
Dobki. W 1555 roku wspomniani są Mikołaj Skwarek z Jabłoni Dobki, Krystyn syn
zmarłego Mateusza, Sebastian Dobek po zmarłym Bernardzie, Domarat i inni. W październiku 1567 roku ze wsi „Jabłona Dobki” pod Mołodeczno koło Mińska na Białorusi,
stawiło się piętnastu zbrojonych. Tam zbierano się przed planowaną wyprawą wojenną
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na Moskwę62. Zgromadzonych spisano z posiadanym uzbrojeniem, skąd wiemy, że
dwunastu z nich dysponowało końmi, a trzech było pieszo. Najpopularniejszy oręż to
rohatyna (odmiana włóczni), którą posiadało 11, a także kord – 10 zbrojnych. Dwóch
dysponowało mieczami (Jan syn Domarata i Paweł s. Józefa). Zabezpieczenia ciał przed
atakiem właściwie nie stosowano, gdyż tylko trzech miało skórzane „pancerze” chroniące
tors. Ten spis pośrednio świadczy o małej zamożności i daleko niewystarczającym uzbrojeniu ówczesnych mieszkańców wsi. Wyróżnikiem niektórych rodzin były przydomki.
W 1567 roku w Dobkach wymieniono: Malika i Skwarka.
W związku z przyłączaniem Podlasia do Korony polskiej, szlachta z Dobek została
zobowiązana do złożenia przysięgi wierności królowi Zygmuntowi Augustowi. Przysięga odbyła się 14 maja 1569 roku w Brańsku, a uczestniczyli w niej: Mikołaj po Macieju, Mikołaj po Mikołaju, Dobek po Bernardzie ze swoimi synami, Jan i Stanisław
po Domaracie. Wspomniany Dobek w 1581 roku był już właścicielem Domaratowizny,
czyli schedy po Domaracie, a także przejętej Grzegorzowizny (po Grzegorzu), która
w 1567 roku była jeszcze w zastawie u Jakuba Malika z Dobek (w 1580 miał grunty
w Dobkach i Zębrowiźnie). W 1580 roku aż pięć włók w Dobkach posiadał Tomasz
Kikolski. Zaś synami Dobka byli Stanisław i Piotr, odnotowani w tej wsi w 1589 roku.
W 1629 roku podatek podymny opłacili: Andrzej po Mateuszu (także w 1635),
Mateusz po Ambrożym i Piotr Purgel. W 1660 roku Stanisław Jabłoński z Jabłoni Dobek
był komornikiem ziemskim. W 1674 roku ze wsi „Jabłonia Dobki”, podatek pogłówny
opłacili: Marcin Jabłoński (od siebie, żony, bronowłoka63, dziewki64 i pasterki), Walenty
Jabłoński (od siebie, żony, syna, pastucha, dziewki) i Szymon Jabłoński (od siebie, żony,
dwóch synów i dziewki). W sumie od 15 osób powyżej dziesiątego roku życia i bez osób
kalekich. Grunty we wsi posiadali także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przykładowo w 1658 roku, komornik ziemski bielski Stanisław Jabłoński z Jabłoni Dąbrowy.
W 1700 roku Paweł z Dobek, miał też ziemię w „Zambrowszczyźnie”. W 1790 roku we
wsi było 9 domów.
W urzędowym spisie z 1827 roku wykazano 10 domów i 59 mieszkańców. W 1843
roku było tutaj 70 chrześcijan. Na skutek rosyjskiego uwłaszczenia i wspierania chłopów
kredytami, w 2 połowie XIX wieku pośród właścicieli gruntów także we wsiach szlacheckich pojawili się chłopi. W 1882 roku w 15 domach mieszkało 209 osób (dane ze
„Słownika geograficznego”…, t. III, s. 340, budzą wątpliwość). W 1891 roku w statystyce
ukazano 15 gospodarstw drobnoszlacheckich i pięć chłopskich. Na 114 ha zagospodarowanych gruntów, ornych było 87 ha. Średnio na jedno gospodarstwo wypadało po
5,7 ha gruntów. W 1905 roku w Dobkach mieszkały 122 osoby (Polacy i 15 Żydów),
zajmujące 21 drewnianych domów. Budynków gospodarczych naliczono 52. We wsi
Żydzi prowadzili sklep. Zabudowa została częściowo spalona w sierpniu 1915 roku,
w czasie walk rosyjsko-niemieckich. Spłonęły budynki gospodarcze pięciu rolników,
a dwóch innych gospodarzy utraciło nie tylko stodoły i chlewy, ale i domy (Teodor Jabłoński i Konstanty Śliwowski – ten także wiatrak).
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Szlachta zebrała się, ale wyprawa nie doszła do skutku.
Bronowłok – w okresie staropolskim poddany pochodzenia chłopskiego, który był pomocnikiem parobka.
Nawa pochodzi od jednej z głównych czynności które wykonywał, czyli ciągnięcia brony po polu. Zajmował
się także żęciem zboża i innymi robotami.
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Dziewka – dziewczyna, poddana pochodzenia chłopskiego, która zajmowała się żęciem zboża, pieleniem,
dojeniem krów, karmieniem bydła i owiec itd.
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Po odzyskaniu niepodległości wieś Jabłoń Dobki była w gminie Piekuty Nowe.
W 1921 roku stało tu 14 domów (jeden opuszczony). W 13 domach mieszkało 93 osób,
w tym 49 mężczyzn i 44 kobiety. Wszyscy byli Polakami i katolikami. W 1925 roku
grunty w Jabłoni Dobkach posiadali spadkobiercy Żyda Mendla Pogody.
Najtragiczniejszym dniem w dziejach wsi był 8 marca 1944 roku. Wszystko zaczęło się dzień wcześniej, 7 marca wieczorem, gdy w gospodarstwie sołtysa Stanisława
Szepietowskiego zakwaterowało ośmiu partyzantów z Kedywu AK. Następnego dnia zaalarmowani żandarmi niemieccy z Wysokiego Mazowieckiego, około godziny ósmej
rano przyjechali do wsi i ruszyli w kierunku wskazanego miejsca pobytu partyzantów.
Ci zaczęli się ostrzeliwać. Na skutek wymiany ognia, zabito zastępcę komendanta mazowieckiej żandarmerii Zygmunta Klossera oraz zraniono innych (jednego poważniej).
Niemcy wycofali się. Partyzanci zaś uciekli do lasu koło wsi Jabłoń Samsony. Niebawem
żandarmi niemieccy, wsparci plutonem ochrony kolei z Jabłoni Kościelnej, powrócili
do Dobek. W odwecie siłą spędzili mieszkańców wsi w pobliże domu Stanisława Szepietowskiego, a kilkanaście osób próbujących ukryć się lub uciec zabili na miejscu.
Pozostałych zamknięto w chlewie, który oblano benzyną, do środka wrzucono granaty.
Wszyscy zginęli od wybuchu, bądź spłonęli żywcem. Niemcy dokonali rabunku we wsi,
a później zabudowę podpalono. Spłonęło 17 domów mieszkalnych i 48 budynków gospodarczych. Ocalały trzy gospodarstwa położone na skraju wsi, przy drodze z Jabłoni
Kikolskie do Jabłoni Kościelnej. Proboszcz parafii Jabłoń Kościelna (miejscowości dzieliło 1,5 km), ks. Adolf Kruszewski, usiłował dostać się do pacyfikowanej wsi, jednak
Niemcy nie dopuścili go. Bezpośrednio za zbrodnię w Dobkach odpowiedzialni byli:
amtskomisarz z Wysokiego Mazowieckiego Otto Erit, komisarz rolny Neuman, komendant posterunku żandarmerii w Wysokiem Mazowieckiem Bittman, dowódca plutonu
ochrony kolei leutnant Goś. Pogrzebanie
zamordowanych nakazano mieszkańcom
Szymbor Jakubowiąt i Kikolskich. Ustalono,
że ofiar mordu było 93, w tym 11 z pobliskich wsi (Buczyna, Szymbor Włodków
– dwie osoby wracające ze spowiedzi, Zambrowizny i Rusi), a przebywających w tym
czasie w Dobkach. Pośród zamordowanych było 31 kobiet i 33 dzieci. Ocalało 22
mieszkańców, z których 17 zdążyło uciec
wcześniej, jeszcze podczas potyczki z partyzantami, a pięciu nie było we wsi podczas
pacyfikacji.
Wiktoria Szepietowska, jedna z ocalonych, w 1995 roku opisała to, co zobaczyła po
powrocie do wsi: „…Uratowałam się jako
jedna z kobiet, ponieważ byłam z szyciem
dla dzieci u siostry we wsi Piętki Żebry…
6 marca 1944 roku jedno z nas miało pojeKrzyż z 1896 roku na skraju wsi
chać do mojej siostry. Ponieważ mąż miał
Jabloń Dobki, niemy świadek tragedii
sporo roboty, postanowił, że pojadę ja…
z czasów II wojny swiatowej
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dzieci wyglądały za mną oknem… 8 marca, rano spieszyłam się z powrotem, bo czekały
na mnie dzieci i mąż. Po drodze zatrzymali mnie ludzie ze wsi Wojny Szuby… Jak wróciłam do naszej wsi to jeszcze tam, gdzie były spichrze paliło się zboże. Miejsce morderstwa
było przerażające. Krew płynęła między kamieniami podmurówki. Ludzie, którzy z rozkazu Niemców sprzątali ciała, powiedzieli mi, że mój mąż był zabity na drodze parę
kroków przed mogiłą. W miejscu wskazanym przez tych ludzi sama znalazłam czapkę
męża z drobnymi odpryskami kości. Grzebiąc w spalonym chlewiku, znalazłam strzępy
ubrań swoich dzieci… znalazłam też kawałki różańców, szkaplerze itp. Nad wsią krążyły ze
strasznym krakaniem stada wron, a między zgliszczami wałęsały się psy… Ciągle miałam
w oczach ostatnie pożegnanie dzieci wyglądających przez okno i męża stojącego i patrzącego w moją stronę…”.
Zbiorowa mogiła ofiar z pomnikiem znajduje się obok dawnego chlewa, miejsca
zbrodni, gdzie w 1994 roku wybudowano kapliczkę ku czci zamordowanych. Ofiary
upamiętniono też tablicami zamontowanymi w kruchcie kościoła w Jabłoni Kościelnej.
93. ofiarami nazistowskich Niemców, zamordowanymi 8 maja 1944 roku byli
(według zamieszkiwania w poszczególnych domach)65:
wschodnia strona wsi
– dom Białych: Apolinary lat 45 i Józefa lat 36 oraz ich dzieci: Jadwiga lat 11, Helena lat
9, Teresa lat 5, Mieczysław lat 7, Jan lat 3. Z tej rodziny ocaleli trzej synowie Apolinarego:
Stanisław, Czesław i Józef;
– dom Pruszyńskich zwanych „Prątkami”: Kazimierz lat 25 i jego matka Leokadia Jabłońska lat 55. Ocalała żona Kazimierza, nieobecna w czasie pacyfikacji wsi;

Kapliczka w miejscu dokonania zbrodni
65

Zbiorowa mogiła ofiar
z 8 marca 1944 roku

Listę przytoczono na podstawie opracowania Jerzego Smurzyńskiego.
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– dom Gołaszewskich: Konstancja lat 82, jej synowa Władysława lat 32 z dziećmi: Marianem lat 7, Władysławą lat 6, Henryką lat 2. Ocaleli Michał, mąż Władysławy i jego
dwaj nieżonaci bracia, Stanisław i Jan;
– dom Jabłońskich zwanych „Purglami”: Antoni lat 36, Marianna lat 35 i ich dzieci:
Stanisław lat 8, Teresa lat 7, Marianna lat 4. Ocaleli dwaj nieżonaci bracia Antoniego,
Józef i Mieczysław;
– dom Jankowskich zwanych „Kotami”: Anna lat 39 i jej dzieci: Lucyna lat 9, Irena,
Anna lat 4, a także Stefania Jankowska lat 18, ze wsi Mystki Rzym, która była w tym
czasie u swojej ciotki Anny. Ocalał Feliks Jankowski, mąż Anny;
– dom Szepietowskich zwanych „Chołtkami”: Marianna lat 60, jej syn Jan lat 24, zamężna córka Marianny, Julia Jabłońska lat 35, z synem Stanisławem lat 5, druga zamężna
córka Marianny, Bolesława Gwiazda lat 28. Ocalał syn Marianny, Stanisław Szepietowski;
– dom Jabłońskich i Śliwowskich. Jabłońscy: Michał lat 62, Władysława lat 60 i ich
dzieci: Hieronima lat 25, Wacław lat 23, Stanisław lat 14, Eugenia lat 16, Zygmunt lat 20,
Marianna lat 13, Władysław lat 18. Ocalał syn Michała, Lucjan, Władysława Śliwowska
lat 37 i jej brat Stanisław Śliwowski;
– dom Jabłońskich zwanych „Purglami”: Jan lat 34, Janina lat 36 i ich dzieci: Antoni
lat 5, Henryk lat 3;
– dom Kaczyńskich: Stanisław lat 42, Genowefa lat 32 i ich dzieci: Józef lat 15, Wacław
lat 13, Mieczysław lat 9, Eugeniusz lat 5, Stanisława lat 4;
– dom Jabłońskich: wdowa Marianna lat 60, jej syn Władysław lat 35 i jego żona
Marianna lat 25, bracia Józef lat 32 i Piotr lat 27 (synowie Marianny i Marcina),
kuzynka z Warszawy Anna Zdrodowska lat 52. Ocaleli synowie Marianny, Antoni
i Jan;
zachodnia strona wsi:
– dom Jabłońskich: Bolesław lat 60, Władysława lat 58 (żona Bolesława), Józef lat 30,
Helena lat 30 (żona Józefa) i ich roczny syn Stanisław;
– dom Jabłońskich zwanych „Krakowiaki”: wdowa Antonina lat 65, Stanisław lat 33 (syn
Antoniny) z żoną Łucją lat 22, Antoni lat 27 (syn Antoniny). Ocalała Janina, zamężna
córka Antoniny, mieszkająca w innej wsi;
– dom Porowskich: wdowa Władysława lat 68, Antoni lat 46 (syn Władysławy) z żoną
Marianną lat 40 i synem Marianem lat 9, a także dzieci Władysławy: Czesław lat 33,
Stanisława lat 30, Helena lat 28 oraz Konstanty Grzeszczuk lat 49 (zięć Władysławy)
ze wsi Gierałty, który był w czasie pacyfikacji u rodziny w Dobkach razem z dziećmi
Henrykiem lat 14 i Celiną lat 5. Ocaleli synowie Władysławy Porowskiej: Jan i Michał,
a w Gierałtach córka Marianna Grzeszczuk, żona Konstantego;
– dom Jabłońskich zwanych „Purglami”: wdowiec Jan lat 65, Władysław lat 36 z żoną
Heleną lat 25 i sześciomiesięczną córką Zofią, Józef lat 29 (syn Jana), Władysława lat
26 (córka Jana). Ocalały dzieci Jana, Stanisław i Stanisława (zamężna w sąsiedniej wsi);
– dom Jabłońskich zwanych „Kurzony”: Piotr lat 69 i żona Władysława lat 70, ich syn
Antoni lat 22. W drugim domu na jednym siedlisku mieszkający syn Piotra, Paweł lat
36 z dziećmi Henryką lat 6 i Zdzisławem lat 2. Leontyna Jabłońska lat 33, córka Piotra,
która przyszła z Jabłoni Markowięt odwiedzić ojca Piotra. Ocalała żona Pawła, Wiktoria
(po drugim mężu Szepietowska), która była u siostry w Piętkach Żebrach.
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Z sąsiednich wsi w Jabłoni Dobkach zginęli:
– Antoni Jabłoński lat 40 z Jabłoni Zambrowizny, Antoni Raciborski lat 60 z Buczyna,
Stefania Szymborska lat 40 z Szymbor Włodków, Antoni Jabłoński lat 24, Marianna
Jabłońska lat 52 z Rusi.
Pierwotną listę 96 ofiar zweryfikowano w 1995 roku. Ustalono wówczas, że faktycznie zginęły 93 osoby. Po wojnie wieś częściowo odrodziła się. W 1946 roku w Dobkach było 26 mieszkańców. W 1973 roku mieszkało tutaj 60 osób tworzących 13 rodzin.
W 1985 roku ksiądz proboszcz w swym rejestrze odnotował 12 rodzin i 51 parafian.
W 2008 roku w Jabłoni Dobkach było tylko 10 domów i 35 mieszkańców, czyli stan
sprzed ponad 200 lat.

JABŁOŃ JANKOWCE (Jankowce)
Osiadła przez Jabłońskich herbu Jasieńczyk (Klucz).

P

oczątków wsi, nad rzeczką Tłoczewka, upatrywać należy w podziałach dóbr Jabłoń, które dokonały się końcu XV lub na początku XVI wieku. W 1493 roku w dokumencie potwierdzającym
uposażenie kościoła w Jabłoni, wpisano fundatorów (kolatorów)
świątyni. Pośród nich byli też bracia: Jan, Piotr i Mikołaj, dzieci
Jadwigi i Szczepana. Niewątpliwie grunty Jana stanowiły podstawę późniejszej wsi Jankowce, a Piotra – wsi Piotrowce. Na takie
pochodzenie wsi wskazuje także kolejny dokument z 1528 roku,
w którym wymienia się trzech synów Jana, gospodarujących w tej
miejscowości.
W 1528 roku Jabłoń Jankowce była już odrębną miejscowością. Sporządzony wówczas spis szlachty zobowiązanej do służby ziemskiej wymienia
wieś „Jabłońskich Jankowjat” i imiennie mieszkających w niej: Marcina syna Jana (Jankowicza), Mikołaja zwanego Surbło s. Jana, Marcina s. Mikołaja zwanego Surbło, wdowę
po Janie Szepetczynie (Szepietowskim?), Pawła s. Jana, Mikołaja s. Szepetczyca, Bernata
s. Stanisława, jego brata Bartosza, Stanisława s. Marcina. Byli oni zobowiązani do wystawienia na wyprawy wojenne trzech konnych zbrojnych. W 1566 roku we wsi mieszkał
Józef po zmarłym Janie.
W październiku 1567 roku z „Jankowców Jabłoni” pod Mołodeczno koło Mińska
na Białorusi, stawiło się 24 zbrojonych. Zbierano się tam przed planowaną wyprawą wojenną na Moskwę. Wiemy, że 23 z nich dysponowało końmi, a jeden było pieszo. Najpopularniejszy oręż to rohatyna (rodzaj włóczni) i kord, które posiadało po 12 zbrojnych,
z mieczami było 11 szlachciców. Ochrona ciał przed atakiem była znikoma, gdyż tylko
czterech miało skórzane kaftany. Świadczy to o niewystarczającym uzbrojeniu ówczesnych mieszkańców wsi, ciągle używających mieczy, przestarzałych na ówczesnym
polu walki. W 1567 roku w Jankowcach wymieniono Mikołaja zwanego „Robakiem”.
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W związku z przyłączaniem Podlasia do Korony polskiej, szlachta z Jankowców
została zobowiązana do złożenia przysięgi wierności królowi Zygmuntowi Augustowi.
Przysięga odbyła się 14 maja 1569 roku w Brańsku, a uczestniczyli w niej: Jan po Bernardzie (wspomniany też w 1580), Piotr s. Stanisława, Mikołaj s. Abrahama, Trojan po
Mikołaju, Maciej po Stanisławie, Piotr po Marcinie, woźny ziemski bielski Sebastian,
woźny ziemski bielski Jan Osinka, Paweł po Stanisławie, Serafin po Macieju, Mikołaj po
Pawle (wspominany też w 1580), Stefan po Stanisławie, Stanisław s. Erazma, Aleksy po
Stanisławie, Jan po Erazmie i w imieniu swoich małoletnich pasierbów, Michał po Mikołaju (wspominany też w 1580). W 1580 roku najzamożniejsi we wsi średnio posiadali
od 2 do 2,5 włóki ziemi.
W 1629 roku podatek podymny z około 5 włók opłacili: Melchior po Wojciechu,
Paweł po Gabrielu, Wojciech po Michale, Andrzej po Adamie, Paweł po Mikołaju, Anna
po Stanisławie, Dorota – wdowa po Wojciechu, Marcin po Szymonie i inni.
W rejestrze podatku pogłównego z 1674 roku wymieniono wieś Jankowce, w której
było 21 gospodarstw drobnoszlacheckich i jedno chłopskie. W ośmiu gospodarstwach
drobnoszlacheckich była służba („dziewki”, „bronowłoki”, parobek, „zachodzieniowie”).
Ogółem wieś zamieszkiwało 76 opodatkowanych osób, w tym uboga wdowa. Poza
podatkiem dodatkowo było kilkanaścioro dzieci w wieku do 10 lat i osób kalekich.
Z drobnej szlachty wieś zamieszkiwali niemal wyłącznie Jankowscy, była jeszcze rodzina
Niwińskich. W 1790 roku we wsi było 27 domów.
W 1809 roku w Jabłoni Jankowcach „przy gościńcu ciechanowieckim” mieszkał
żydowski farbiarz Pejsak Joselewicz, z żoną Esterą Srolewiczowną i córką Rochlą.
W urzędowym spisie z 1827 roku odnotowano tutaj 27 domów i 172 mieszkańców.
W 1843 roku w Jankowcach było 194 chrześcijan. W 1853 roku we wsi mieszkał Jan
Bleszczyński, szynkarz-kucharz. Między 1858 a 1860 rokiem północną część wsi przecięła kolej warszawsko-petersburska (oddana do użytku w końcu grudnia 1862 roku).
W Jankowcach mieszkała obsługa kolei. Przykładowo w czerwcu 1861 roku dróżnikiem
był Dominik Graboski. W 1893 roku położono drugi tor. Jednak w Jabłoni nie było
stacji kolejowej, a najbliższe zlokalizowano w Łapach i Szepietowie (początkowo pisano,
że w Średnicy). We wsi gospodarowano na „303 morgach ziemi poduchownej”, czyli
byłej kościelnej, na której uwłaszczono chłopów, ale i zajęto pod kolej. Ziemię we
wsi w 1882 roku posiadali: Ignacy Jeleński (dzierżawca Ludwik Zgliczewski), Franciszek s. Stanisława Jankowski, Franciszek s. Kazimierza Średnicki, Józef s. Franciszka
Wyszyński, Franciszek s. Marcina Jankowski, Roch s. Franciszka Stawierej, Feliks
s. Tomasza Płoński, Kacper s. Andrzeja Jankowski, Klemens s. Pawła Jankowski, Roch
s. Andrzeja Jankowski, Wincenty s. Jana Jabłoński, Jan s. Leona Ślepowroński, Jakub
s. Stanisława Jankowski, Ludwik s. Piotra Jankowski, Wojciech s. Bartłomieja Piekutowski, Teofil s. Mikołaja Czarnowski, Marcin s. Andrzeja Jankowski, Aleksander
s. Klemensa Jankowski, Wincenty s. Kaspra Jankowski (dzierżawca Józef s. Tadeusza
Jankowski), Stefan s. Andrzeja Jankowski, Antoni s. Marcina Jankowski (dzierżawca
Stanisław s. Krzysztofa Jankowski), Alojzy s. Andrzeja Jankowski, Stanisław s. Bernarda
Jankowski i Eneasz…, Bartłomiej s. Augustyna Jankowski, Piotr s. Kazimierza Średnicki, Piotr s. Kazimierza Jankowski, Stanisław s. Grzegorza Kruszewski, Wincenty
s. Marcina Jankowski, wdowa Weronika c. Adama Jankowska z synem, wdowa Kunegunda c. Kazimierza Jankowska z synem Franciszkiem, Lejzor s. Szmula Berger.
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W 1891 roku w Jankowcach mieszkało pięciu włościan. Dominowała tu jednak
drobna szlachta – 29 gospodarstw. Odczuwano „głód ziemi”. Średnio na jedno gospodarstwo wypadało tylko po 5 ha. W 1905 roku we wsi było 280 osób (tylko Polacy), mieszkających w 31 drewnianych domach. Budynków gospodarczych wykazano
wówczas 89.

Tory kolejowe na trasie Warszawa-Białystok, przecinające grunty wsi
Jabłoń Kościelna i Jabłoń Jankowce. Z prawej dawny budynek
dróżniczówki kolejowej z pocz. XX wieku w Jankowcach

W latach 1898–1904 w Jabłoni Jankowcach wolną praktykę prowadził felczer medycyny Marcin Kalinowski. W sierpniu 1915 roku atakujące wojska niemieckie zwarły się
w boju z rosyjskimi broniącymi toru kolejowego, przy drodze z Jabłoni Kościelnej do
Jabłoni Dąbrowy. Po stronie rosyjskiej poległo 60 żołnierzy, a 40 po stronie niemieckiej,
m.in.: Walther Albert, Paul Böhme, Edwin Heinke, Paul Marth, Ludwig Roder, Karl
Schlegel oraz Max Pade (kapral 9. komp. 343 pułku piechoty). Odrębne kwatery cmentarne, niemiecką i rosyjską, urządzono w odległości około 250 m od siebie. W czasie
walk wieś została częściowo spalona.
W 1921 roku w Jankowcach były 34 domy, w których mieszkały 193 osoby (w tym
94 mężczyzn i 99 kobiet), wszyscy narodowości polskiej i wyznania rzymskokatolickiego. Wieś znajdowała się w gminie Piekuty Nowe. W latach trzydziestych XX wieku,
w miejsce wiatraka wybudowano murowany młyn motorowy, stojący do dnia dzisiejszego (własność W. Jankowskiego). Grunty wsi w latach 20. XX wieku skomasowano,
likwidując tzw. szachownicę pól. W 1930 roku założono Ochotniczą Straż Pożarną,
a 30 marca następnego roku została ona zarejestrowana przez wojewodę białostockiego. W okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej felczerem był Stanisław
Stawierej.
Wieś Jankowce ucierpiała w czasie niemieckiego nalotu na linię kolejową 8 września 1939 roku, zginął wówczas Franciszek Piekutowski66. Dwa dni później w Kalinówce
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Na cmentarzu parafialnym w Jabłoni Kościelnej na nagrobku omyłkowo wyryto, że Franciszek Piekutowski
lat 50, zginął śmiercią tragiczną 3 września 1939 roku.
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gm. Rutki poległ w walce z hitlerowcami żołnierz rezerwy Konstanty Markowski67,
ożeniony i osiadły w Jankowcach.
Wojciech Jabłoński, urodzony 22 lutego 1912 roku w Jabłoni Jankowcach, trafił
do obozu sowieckiego. W 1941 roku zaciągnął się do Armii Andersa. Był w 2. Korpusie
Polskim. Zginął w czasie walk na kierunku Ankony, 3 lipca 1944 roku. Spoczywa na
cmentarzu w Loretto we Włoszech. W czasie okupacji niemieckiej we wsi prowadzono
tajne nauczanie.
W 1946 roku w Jabłoni Jankowcach było 236 mieszkańców. W 1973 roku mieszkało
tutaj 214 osób tworzących 49 rodzin. W 1985 roku ksiądz proboszcz w swym rejestrze
odnotował 44 rodziny i 223 parafian. W 2008 roku było 48 domów, w których mieszkały
233 osoby. Z Jabłoni Jankowców pochodzi Marek Kaczyński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej III kadencji 1997–2001 (przewodniczył pięciu podkomisjom sejmowym).
Od 20 lat wójt gminy Nowe Piekuty.

JABŁOŃ KOŚCIELNA (Jabłonia, Jabłonia Magna – czyli Wielka, Jabłonia
Wronia, Jabłonia Ecclesiastica – czyli Kościelna, Jabłoń)

J

abłońscy z Jabłoni Wielkiej vel Wroni Kościelnej68 vel Jabłoni
Kościelnej, z powiatu brańskiego w ziemi bielskiej, w 1697 roku
dowiedli swego szlachectwa i praw do herbu Klucz (Jasieńczyk).
W 1479 roku w aktach ziemskich zambrowskich wpisano Jana
„de Jabłoń ex armis Jasiona” (z Jabłoni herbu Jasieńczyk). W 1471
roku świadkiem sporządzania dokumentu fundacyjnego świątyni
w Sokołach był Jan Jabłoński, być może tożsamy z poprzednim.
W 1479 roku w aktach ziemskich drohickich wymieniony jest
Dadźbog Jabłoński, pochodzący z powiatu brańskiego. Te wzmianki dowodzą tutejszego osadnictwa rodu Jabłońskich, co najmniej
od połowy XV wieku.
Kościół w Jabłoni ufundowano przed 29 kwietnia 1485 roku.
Komendarz, czyli zarządca 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 Szczepana, wraz z synami: Janem, Piotrem i Mikołajem.
Kościół pierwotniebył pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, świętych Piotra,
Leonarda i Marii Magdaleny. Uposażenie plebana stanowiły trzy włóki ziemi (w tym
pola, lasy, łąki, pastwiska) położone między Jabłonią a Żurawiskiem69, także dziesięcina
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Konstanty Markowski urodził się w 1906 roku w Tłoczewie, w rodzinie Leonarda i Anny z Kruszewskich.
Forma Jabłonia Wronia używana w XVII i XVIII wieku, zanikła. W 1792 roku „Jabłonia Kościelna seu Wronia”.
69
Nazwa pola lub miejscowości zanikłej lub o zmienionej (zniekształconej?) nazwie.
68
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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 „Jabłony i s Kostelnej”. W 1566 roku wspomniani są
Apolonia z synem Mikołajem, Krystyna, żona Macieja ze wsi „Jabłonia Kosczielna”.

Fotokopie dokumentów z archiwum parafii Jabłoń Kościelna: pierwsza strona księgi chrztów
z 1723, dwie strony z księgi chrztów z 1681 roku, pierwsza strona księgi zgonów
z 1723 roku i strona tytułowa księgi Bractwa Świętego Szkaplerza NMP
z Góry Karmel z 1728 roku
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W maju 1569 roku w Brańsku przysięgę wierności Koronie składała też szlachta
z Jabłoni, 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, Stanisław 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
Józefie, 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 połowy włóki. Spis opłaconego podatku podymnego z 1629 roku,
wymienia we wsi: Szymona Żebrowskiego, Mateusza po zmarłym Ambrożym, Frąca
Burzyńskiego, Jana po zmarłym Wawrzyńcu, Walentego, Szymona, Szczęsnego (Feliksa),
Krzysztofa i Jana. W 1635 roku głównym podatnikiem był Adam syn Stanisława. W 1674
roku podatek 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 pozostających 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. Mieszkały tutaj osoby o nazwiskach: Jabłoński (10), Koćmier (1), Markowski
(1), Kikolski (1), Dmochowski (1), Dryzdzołek70 (2), a pochodzenia chłopskiego: Litwin,
Zawadzki i Konik.
W 1790 roku we wsi Jabłoń Kościelna domy posiadali: spadkobiercy po W. Jaruzelskim (dwa domy), Jan Jabłoński (trzy domy), Aleksander po Grzegorzu Koćmierowski,
spadkobiercy po Kasprze Koćmierowskim, Bernard po Kasprze Koćmierowskim, Jan
po Jakubie Jabłońskim, Andrzej po Wojciechu Jabłońskim, Tadeusz po Szymonie Jabłońskim, Franciszek po Wojciechu Jabłońskim, Katarzyna po Szymonie Jankowskim,
spadkobiercy po Janie Gierałtowskim, Tadeusz po Mateuszu Jabłońskim, Szymon po
Kasprze Jabłońskim, Wojciech po Pawle Łebkowskim, Walenty po Pawle Łebkowskim,
Walenty Urbaniuk, Tadeusz po Karolu Kruszewskim, Bartłomiej po Grzegorzu Jabłońskim, Piotr po Grzegorzu Kućmierowskim, spadkobiercy po Józefie Zarzeckim, Marcin
po Szymonie Jabłońskim, Franciszek po Tomaszu Jabłońskim, spadkobiercy po Kikolskim. Razem było 27 domów, bez zabudowań plebańskich.
Niektórzy z Jabłońskich z tutejszej parafii sięgali po godności szlacheckie. Przykładowo, 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 odznaczony przez króla orderem św. Stanisława.
W 1745 roku poślubił Franciszkę Szabłowską, której wuj ks. Antoni Dembowski (urodzony w Zambrowie w 1682) był biskupem kujawskim. Dość często różni Jabłońscy
pojawiają się pośród niższych funkcyjnych ziemi bielskiej (np. woźni).
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Dryżdżele (Dryzdele), obecnie Daniłowo Małe koło Suraża. Dryżdżeli v. Daniłowskich v. Łapińskich h. Lubicz
wspominana się już w 1464 roku. Obok Gąsowskich, Dryżdżele są drugim rodem spod Łap, który osiadł
w tych stronach.
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W 1804 roku przed Deputacją Wywodową w Wilnie, swego szlachetnego pochodzenia dowiedli: Ignacy i Adam, synowie Jana, wnukowie Marcina, prawnukowie Pawła
po Janie, dziedzica w Jabłoni Kościelnej w 1682 roku.
Najważniejszą instytucją nieprzerwanie funkcjonującą tutaj od schyłku średniowiecza była parafia rzymskokatolicka. Królowa Anna Jagiellonka, żona Stefana Batorego, 27 sierpnia 1587 roku nadała plebanowi z Jabłoni dziesięcinę snopową z folwarku
Mazury71. Świadczenia dziesięciny miał dopilnować starosta tykociński Łukasz Górnicki, wybitna postać epoki polskiego odrodzenia, autor „Dworzanina”. W 1716 roku
dziesięcinę snopową zamieniono na pieniężną. Miejscowa szlachta, której przodkowie
ufundowali świątynię 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 kolatorskie to 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 (Zambrowizna) i Jabłoń Biskupiki (wieś zanikła). W parafii
były też Jabłonie bez praw kolatorskich: Samsony, Uszyńskie, Markowięta, Rykacze72,
Osinki, Zarzeckie, Spały. W 1839 roku w Jabłoni Dąbrowie Zgniłej mieszkało 32 kolatorów, w Jabłoni Kościelnej 18, Jabłoni Dobkach 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 terenem 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. Dąbrowskiemu, nieumieszczonemu na liście.
Wkrótce jednak uzgodnili stanowiska i zaprezentowali 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.
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Dobra Mazury, dawne Łętowo, do 1526 roku posiadał Krzysztof Mazur (stąd nazwa). Potem kanclerz litewski
Olbracht Gasztołd. Z rąk tego rodu w 1542 roku dobra te przeszły w posiadanie monarsze. Jako królewszczyzna
znajdowały się w starostwie tykocińskim, stąd polecenie wydane staroście Górnickiemu. W 1661 roku Mazury
otrzymał Stefan Czarniecki (znany z naszego hymnu), po którym wraz z ręką jego córki przeszły one na Branickich. W 1673 roku od J. Branickiego dożywotnio otrzymał je Pers, Tadeusz Daniel Baubonabek (polski indygenat otrzymał w 1662). Po śmierci tego Persa dobra wróciły do Branickich, a zarządzał nimi ich ekonom tykociński
Stanisław Piegłowski. W 1697 roku Branicki nadał Mazury chorążemu bielskiemu Wacławowi Jaruzelskiemu.
Później, w 2 połowie XVIII wieku należały do Sienickich. W 1794 roku wraz z ręką Sienickiej, przeszły na Józefa
Szepietowskiego i jego syna, a potem na Gostkowskich, w końcu Jelińskich (Ignacy zm. 1916 i jego żona Aleksandra
z Księskich zm. 1909, ich syn Stanisław zamordowany w 1940). Zarządcą majątku był emerytowany oficer Antoni
Jaruzelski (zamordowany w 1940). Na cmentarzach w Jabłoni spoczywają przedstawiciele tych rodów. Także
sędzia Stefan Jaruzelski (stryj gen. Wojciecha Jaruzelskiego), dziedzic majątku Ruś Stara, zmarły w 1962 roku.
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W 1645 roku wspomniani Jan i Tomasz, po Walentym, zwani Rykacze Jabłońscy z Jabłoni Rykaczy.
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Wiekowa drewniana świątynia wielokrotnie była remontowana. W czasie potopu
szwedzkiego (1655–1660) Podlasie najeżdżały wojska szwedzkie, siedmiogrodzkie, tatarskie, 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 85x43 stopy (25,3x12,8 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 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 główna 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 Szkaplerznej, 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 konfesjonały, 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 początków
XIX wieku wspomagali wikariusze, a potem zakonnicy z Tykocina i inni duchowni.
W XVIII wieku, po budowie nowej świątyni (1732), drugim ważnym wydarzeniem w historii 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 Kruszewski, 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 członków zawierał już 5661 wpisów. W kolejnych latach,
aż do 1805 roku jest luka w zapisach. Potem ponownie członków szybko przybywało.
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
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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 przeora 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 bratem
(przeorem) był Bolesław Moczydłowski, jego zastępcą Wojciech Jabłoński. Śpiewom
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. Mateusz Zaręba, a w 1674 roku nauki w niej pobierało tylko trzech uczniów. Nauczycielem
był organista Wojciech Markowicz. W 1675 roku uczył kolejny organista, Aleksander
Gołębiewski, 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 Fabian 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 zapewne także kantor Szymon Jabłoński i organista73 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 kilkukrotne zalecenia ludzie niektórzy oddali dzieci swoje, nad którymi dozór
Kacprowi Jarnickiemu, 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 Jabłoński z Rykaczy, Seweryn Jabłoński z Dąbrowy, Leon Jabłoński z Dąbrowy,
Franciszek Śliwowski ze Śliwowa, Wojciech Koćmierowski74 z Jabłoni, Piotr Brzozowski
73
Jako organiści w Jabłoni pracowali też m.in.: Polkowski 1679, Szymon Rutkowski 1730, Tomasz Kanigowski
(Kaniuk) 1743–1769, Jan Kanigowski (Kaniuk, syn Tomasza) 1788–1791, Grzegorz Kaniugowski (Kaniuk,
Kanigowski) 1830, Józef Dołęgiewicz 1857–1862, Ignacy Ożankiewicz 1874–1875, Józef Kobosko 1925, Adolf Wyszyński 1932. Organista utrzymywał się z dziesięciny z Rykaczy i Pruszanki oraz „akcydensów” jemu
przynależnych. Kantorem w 1678 roku był Szymon Jankowski. Gospodynią na plebanii w 1679 roku była
Maryna Rębiszewska. Dzwonnik był zatrudniony m.in. w latach 1869–1874. W 1925 roku kościelnym był
Aleksander Bujnowski, gospodynią proboszcza Marianna.
74
Wojciech Kuczmirowski (Koczmierowski, Koćmierowski) urodził się 25 kwietnia 1783 roku w Jabłoni Wielkiej (Kościelnej), w rodzinie Piotra i Marianny z Jabłońskich. Uczęszczał do szkoły w Tykocinie. We wrześniu
1805 roku wstąpił do seminarium duchownego w Tykocinie. Ukończył je po czterech latach i 29 czerwca 1809
roku został wyświęcony na kapłana przez bpa wigierskiego J.K. Gołaszewskiego. Skierowano go na wikariat
do Waniewa. W latach 1824–1830 proboszcz w Kuleszach Kościelnych.
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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 Alwaru. 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 kosztem 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 Jabłoński 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 Mystkowski. 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 programami rządowymi. W 1874
roku świecka szkoła elementarna w Jabłoni Kościelnej czynna była tylko w okresie
zimy. Uczęszczało do niej kilkoro dzieci, a od wiosny ani jedno dziecko. Nauczycielami w tej rosyjskiej szkole rządowej byli: Romuald Zubrzycki 1867–1869, Euzebiusz
Wąsowicz 1873, Tomasz Sobolewski 1873–1875, Jan Moczulski 1875–1878, Seweliusz
Jefimow 1878, Stanisław Laskowski 1878–1888, Jan Płodowski 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 wybudowano 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 Kościelnej funkcjonował szpital, czyli przytułek ubogich i starców75. 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”, posługujące w parafii.
Probostwo miało browar, a produkowane tam napoje sprzedawano w księżowskiej
karczmie. Wiadomo, że nowy browar wybudował ks. Walenty Korzeniewski. 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 Gostkowska 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
75
W latach 1682–1684 wspomina się Mateusza Pobikra v. Pobikrowskiego, z określeniem „mendicus” (żebrak).
Już wówczas był on na utrzymaniu plebanii. Pojawia się jako ojciec chrzestny kilkorga dzieci. W 1683 roku
wymieniony jest Teodor „mendicus”.
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karczem76 (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 chałupnika. 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 Jabłoni, wsi parafialnej, w oddaleniu od ośrodków miejskich, sprzyjało
rozwojowi rzemiosła. Rzemieślników wymienia się tutaj od XVII wieku. Oprócz dość
typowych rzemiosł wiejskich, 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.
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
zajmujących 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 Kościelna 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 Szlomowicz z żoną Chaną Joskowiczowną i córką Sorą, arendarz Herszko
Szlomowicz, rzeźnik 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 ochrzczono żydowskie małżeństwo Annę i Wincentego, którzy przybrali
nazwisko Nowiccy. Zaś 15 maja 1814 roku religię katolicką przyjął około 12-letni chłopak ze wsi Jabłoń Kikolskie, 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).
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Karczmy dzierżawili Żydzi, ale szynkarzami bywali i chrześcijanie – przykładowo w 1827 roku Jan Timofiejuk.
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Kościół dbał, aby dzieci porzucane przez matki miały dalsze godne życie. Zapewniano 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 negatywnych 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.
W 1857 część gruntów kościelnych zajęto pod planowaną kolej warszawsko-petersburską, uruchomioną w 1862 roku. Pod koniec 1865 roku władze zaborcze zarządziły
odebranie parafii gruntów funduszowych, z wyjątkiem sześciu morgów ogrodu. W zamian wyznaczono proboszczowi roczną pensję w wysokości 300 rubli srebrem. Księdzu
przysługiwała 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
rocznie, 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. Proboszcz oraz Józef Koćmierowski
z Piotrowców, Bronisław Kikolski z Uszyńskich, Roch Szymborski z Szymborów Andrzejowiąt i Stanisław Jeliński z Mazur.

Pieczęć Dozoru Kościelnego
z 1 poł. XIX w.

Pieczęć parafialna
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Parafia w Jabłoni 11 sierpnia 1866 roku
przeżyła dużą tragedię. Wybuchł wówczas pożar,
który całkowicie strawił świątynię. Udało się
uratować tylko część naczyń i szat liturgicznych.
Po uprzątnięciu pogorzeliska, ks. Franciszek
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 łomżyńskiego”.
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. ZakomKs. Franciszek Kruszewski (zm. 1872),
proboszcz, budowniczy kościoła
ponowano wnętrze bazylikowe, 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-Tadeusza. Drewno,
cegły i datek pieniężny na kościół złożył Ignacy Jeliński z Mazur, parafianie budowę
wspierali robotami 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 Moczulski z dóbr Michałki podarowali dużą ilość sosen, a kolektę prowadzono w parafiach: Poświętne, Dąbrówka, Wysokie, Kulesze, Kobylin i Piekuty. Konstrukcję ceglano-kamienną wznoszono pod kierunkiem „artysty mularskiego”[!] Józefa Piotrowskiego
z Długoborza (pow. łomżyński), w latach 1868–1869. Ten mistrz murarski miał swoich
robotników, a pomoc w zakresie zwożenia materiałów budowalnych „pod rękę” świadczyli parafianie. Roboty ciesielskie i stolarskie (futryny, drzwi, schody na wieżę, chór
i lożę, podłogi i sufit świątyni, szalowanie itd.) wykonywał lokalny rzemieślnik Adam
Jabłoński z Jabłoni Kościelnej. Prace blacharskie zamówiono u W. Jacobiego z Warszawy
(obróbki i pokrycie kościoła blachą). W 1869 roku kowal Stanisław Federowicz77 z Jabłoni „swoim żelazem umocował dach” oraz wykonał wszelkie okucia okien i drzwi.
Kościół otynkowano. W trakcie budowy Ignacy Jeliński zamówił obrazy do ołtarzy.
Zleceniobiorcą był ceniony malarz artysta Rafał Hadziewicz78, który w 1868 roku na77

Stanisław Fedorowicz, urodzony 28 maja 1826 roku. Mieszkał w Jabłoni Kościelnej. Mąż Rozalii Kowalskiej.
Zmarł 30 stycznia 1896 roku. Spoczywa na cmentarzu w Jabłoni, gdzie zachował się jego żeliwny nagrobek.
W 1856 roku kowalem w Jabłoni Kościelnej był Łukasz Orzechowski.
78
Rafał Hadziewicz (1803–1886), polski malarz. Studia malarskie rozpoczął na Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego (3 lata). Dzięki stypendium, od 1829 roku studia kontynuował w Dreźnie, Paryżu
i w Rzymie. Zafascynowany był twórczością Rafaela. Od 1834 roku pracował w Krakowie. W 1839 roku na
uniwersytecie w Moskwie uczył rysunku. Po pięciu latach zamieszkał w Warszawie, gdzie był profesorem
w Szkole Sztuk Pięknych (uczył m.in. Alfreda Wierusza-Kowalskiego). W tym okresie swego życia namalował
obrazy do kościoła w Jabłoni. W 1871 roku osiadł w Kielcach. Jego obrazy znajdują się w galerii we Lwowie,
w Muzeum Narodowym w Kielcach i kolekcjach prywatnych. Wiele do dzisiaj ozdabia kościoły, namalował
też 30 prac do cerkwi w Medyce. Spoczywa na Powązkach w Warszawie.
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malował Jezusa Ukrzyżowanego (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 ośmiogłosowe79, a na wierzy trzy
dzwony. Sygnaturka wisiała w wieżyczce nad prezbiterium. Nad zakrystią znajdowała się
loża rodziny Jelińskich. We wnętrzu były ławki i dwa konfesjonały. Nową świątynię
poświęcono w 1869 roku i rozpoczęto odprawianie nabożeństw, chociaż nadstawa ołtarza głównego nie była jeszcze gotowa. Zamontowano ją w 1873 roku. W 1872 roku
otynkowania wymagała jeszcze kopuła. Uporządkowano otoczenie kościoła. Pozostawiono nagrobek 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 terenem 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 wejściem do kościoła, na cokole stoi okazała figura Matki
Boskiej Niepokalanie Poczętej. Kościół był remontowany po obu wojnach światowych,
gruntowniej także w latach 1925–1928 oraz ostatnio.
Z polecenia Komisji Porządkowej ziemi bielskiej „na potrzebę narodową” (powstanie kościuszkowskie) ze świątyni w Jabłoni Kościelnej ks. Walenty Korzeniewski
3 sierpnia 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 wykonanie drugiego kociołka, ale i srebrnej, pozłacanej dużej puszki z krzyżem,
na komunikanty oraz srebrnego, pozłacanego kielicha i takiej pateny.

Papież Leon XIII, 5 maja 1900 roku, ustanawia odpust w Jabłoni Kościelnej
79
W 1972 roku zostały one wymienione na nowe 13-głosowe, zbudowane przez organmistrza Józefa Łągowskiego z Warszawy. Remontowano je w 1992 roku.
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Jan Kryński w swej monografii o Wysokiem Mazowieckiem, na podstawie rodzinnego 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 powiecie tykocińskim departamentu łomżyńskiego. Urzędnikiem stanu cywilnego był miejscowy proboszcz. Zagadnienie funkcjonowania gminy w Jabłoni wymaga dalszych badań, zwłaszcza,
że w 1814 roku wspomina się o podległości gminie Szymbory Andrzejowięta80. W 1827
roku w 28 domach mieszkały 162 osoby. W 1843 roku we wsi było 143 chrześcijan, 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 odebranej
parafii uwłaszczyły chłopów. W 1891 roku było tutaj już tylko 17 gospodarstw drobnoszlacheckich i 43 włościańskie. Średni obszar uprawianej ziemi przez jedno gospodarstwo 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 wschodnim 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.

Mieszkańcy parafii Jabłoń Kościelna wg wyznania
Rok
1804
1820
1830
1839
1864
1882
1910
1921
1938

katolików
1748
2014
2100
2100
1975
2281
2310
2127
2250

Liczba
ewangelików
0
0
1
4
5
?
?
0
0

żydów
85
180
76
?
20
123
?
100
90

prawosławnych

6

80
Wójtami gminy Brzozowo Andrzejowięta byli: Barnaba Brzózka 1814, w 1843 Szymborski 1843, Tomasz
Markowski w latach 1854–1862.
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W połowie sierpnia 1915 roku w pobliżu wsi doszło do zaciętych walk rosyjsko-niemieckich. Na terenie gminy Nowe Piekuty pozostałością 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 Kościelnej 15 sierpnia 1915 roku
ciężko zraniono niemieckiego żołnierza Karla Fellera, zmarłego 21 sierpnia Ostrołęce.
W trakcie walk spłonęła część zabudowy przy rynku81, w tym dom parafialny z niektórymi księgami parafialnymi. Kościół szczęśliwie ocalał, nie został nawet obrabowany,
ale rozbito jeden z dzwonów82. 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 Ojczyznę. Pięciu z nich poległo: Stanisław Jaźwiński,
Adolf Skłodowski, Stanisław Szymborski, Antoni Śliwowski i Stanisław Moczydłowski.
Działania zbrojne w wojnie polsko-bolszewickiej, 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. Niemal wszyscy Żydzi (z wyjątkiem pięciu)
deklarowali, że są narodowości polskiej.
W l. 1931–1939 (1950) budowano murowaną plebanię, którą projektował arch.
Feliks Michalski 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.

Plebania w Jabłoni Kościelnej wybudowana w 1855,
rozebrana w 1934 roku
81
Spaliły się wówczas wszystkie zabudowania Józefa Brzozowskiego, dom Feliksa Średnickiego, cała zabudowa Antoniego Piekutowskiego, dom Franciszka Brzoski, cała zabudowa Klementyny Koćmierowskiej, spłonęły wiatraki Grzegorza Jabłońskiego i Piotra Jabłońskiego.
82
Na jednym z dwóch dzwonów odlanych po wojnie w firmie Felczyńskich z Przemyśla, jest napis: „Ulany
zostałem na miejsce rozbitego w wojnie 1915 r. Głosem swoim wołam mocno stójcie w wierze”.
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Nowa plebania według projektu arch. Feliksa Michalskiego

Paszport Józefy Jabłońskiej z Jabłoni Kościelnej (fot. w środku), z 1916 roku.
Później z innych paszportów doklejono zdjęcia pozostałych członków rodziny

Około 1920 (1917?) roku założono 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, zajmując 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 nauczycielem był też Kornel Kuszniruk (być
może także jego brat Gustaw Kuszniruk). Tygodniowo realizowano 113 godzin lekcyjnych. Nauczycielami w 1932 roku byli: Maria Brzosko, Maria Grzegorczyk i Stanisław
Wojciechowski; do 1934 uczył Eliasz Kozak; w 1935 pracowała Waleria Karwel, a rok
później Apolonia 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 222 dzieci. Rok
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później 213, a w 1935/1936 – 200 uczniów. W ostatnim przed wojną roku szkolnym
1938/1939 sześciu nauczycieli uczyło 240 dzieci narodowości polskiej i żydowskiej83.
Okręg szkolny obejmował uczniów mieszkających do trzech kilometrów od placówki.
We wsi funkcjonowało kilka organizacji społecznych, w tym Związek Strzelecki.
W 1935 roku do Katolickiego Stowarzyszenia Mężów należało 14 osób, do Katolickiego
Stowarzyszenia Kobiet 29 niewiast, do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 14 osób
(3 chłopaków i 11 dziewcząt). W 1920 roku parafianie prenumerowali wiele egzemplarzy „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 antysemickich. 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 kolejową i okoliczne wsie. Zginął jeden człowiek. Po krótkiej okupacji niemieckiej, 26 września 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 popłochu. 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 świadkami 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 treści: „Na terenie kolejowym
przynależnym do parafii Jabłoń Kościelna 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 okolicznych 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, popularnie zwany „wachą”84. Zaś
21 marca 1943 roku niemiecka żandarmeria zastrzeliła w domu Emiliana Godlewskiego85,
rolnika ze wsi Jabłoń Kościelna. Niemcy złapanych Żydów mordowali też, jak pisze ks.
83

Według innych danych, w roku szkolnym 1938/1939 w Jabłoni Kościelnej 5 nauczycieli uczyło 221 dzieci.
W 1944 roku pluton ten uczestniczył w pacyfikacji wsi Jabłoń Dobki. Już po przejściu frontu, we wrześniu
1944 roku w Jabłoni Koszarach mieszkał Jan Leśniewski z rodziną. We wsi wspomina się rzemieślników,
kowala Józefa i stolarza Mieczysława Piekutowskich.
85
Syn Bolesława i Marcjanny Łuniewskiej, ur. 3 marca 1916 roku we wsi Dworaki Pikaty.
84
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Kruszewski, w lesie wsi Mazury i w innych miejscach. W Jabłoni Kościelnej 3 listopada 1942 roku Żydówka (żona młynarza) z Sokół pozostawiła pod płotem przy domu
prawie dziesięciomiesięczne dziecko. Niemowlę zauważyła i zaopiekowała się nim Janina Niemołoczno86, brak mleka zmusił ją do przekazania chłopczyka rodzinie Marianny
i Aleksandra Jankowskich oraz ich dwóm córkom, Janinie i Stefanii. Mieli oni krowę,
a gospodarz z zawodu był krawcem. Proboszcz Adolf Kruszewski, zgodnie z prośbą
matki zapisaną na kartce znalezionej przy dziecku, 4 listopada ochrzcił je imieniem
Józef (Jabłoński), a rodzicami chrzestnymi byli Marianna Jankowska i Franciszek Legut. Sołtys wsi Franciszek Zaręba, „zalegalizował dziecko” jako chrześcijańskie, 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 wydobył kulę z rany87. Opiekę nad kobietą przejęli ksiądz Kruszewski z gospodynią Antoniną Jabłońską i jej córką Heleną
Pluszkiewicz. Ukrywana, przeżyła okupację w Jabłoni Kościelnej. Po wojnie wyjechała.
Ksiądz Kruszewski z gospodynią jakiś czas opiekowali się starym Arko, właścicielem
składu opałowego i desek z Sokół, oraz jego synami, którym dostarczali żywność. Poźniej 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 (małżeństwo 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 Kościelnej, do dawnych swych sąsiadów
Stanisława i Marianny Harasimiuków. Ci ukryli ich w piwnicy na ziemniaki, a potem
w dogodniejszej kryjówce. W kwietniu 1944 roku Noskowie będąc w stodole Harasimiuków zaprószyli ogień, budynek spłonął ze znajdującym się w środku chorym Noskiem, ale jego żona i dwie córki zdołały się wydostać na zewnątrz. Harasimiukowie
pomagali im nadal, znaleźli kolejną kryjówkę, do której dostarczali żywność. Nosków
wspierała także rodzina Józefa Koboski. Zaś Harasimiukowie dawali jedzenie sześciorgu
innym Żydom skrywającym się w pobliskiej olszynie. Koboskowie pomagali również
ukrywającej się rodzinie Kopytkowskich.
86
Nieco wcześniej Janinie z Falkowskich Niemołoczno v. Niemołoszno i jej mężowi Cyprianowi urodziło się
dziecko, które zmarło. Znalezione żydowskie dziecko ubrane było: „…w dwie koszulki, jedna z nich w paski
i majtki ciemne w pasy i taką bluzkę i dwa sweterki ciemne i w torebce dwie koszulki i majtki krótkie granatowe
i dołączona była kasza, dwa sucharki i cukru około 1/4 kila, butelka z mlekiem i łyżeczka i pielucha i to było złożone w torebce płóciennej. Jeszcze miało czapeczkę niebieską na głowie, szalik biały na szyi, buciki złote z czarnymi kapkami i pończochy brązowe. Przy dziecku znaleziono kartkę z napisem, która była w torebce, tej treści,
że dziecko polskie nieochrzczone, kto znajdzie proszę przyprowadzić do wiary. Ponadto duża chustka ciemna
w kratę, w którą owinięto dziecko” (cytat dosłowny).
87
Według innej wersji: „Podczas obławy w Piekutach oprawcy hitlerowscy porwali[!] Żydówkę Fajbułową
z dwiema córkami i przywieźli je na posterunek żandarmerii[…]. Kiedy dowiedział się o tym ks. Kruszewski,
poszedł do żandarma, którego znał i który wydał mu się bardziej ludzki. Przekonywał go i prosił, aby […] ocalił te Żydówki. Żandarm słuchał, przytakiwał […]. Kiedy ksiądz odszedł, kilku zbirów zawlekło […] Żydówki
pod stodołę […] oddali serię z automatu i odeszli. Obie córki Fajbułowej padły od kul, natomiast matka, tylko
ranna, przyczołgała się do sąsiedniej stodoły i stamtąd opłotkami między budynkami wydostała się na cmentarz kościelny, a wieczorem zapukała na plebanię księdza Kruszewskiego. […] Opatrzono ranę nieszczęśliwej
matki, kilka tygodni ukrywano ją w piwnicy na plebanii, skąd skierowano do zaufanych gospodarzy”. Relacja
ks. A. Kruszewskiego (raczej bez autoryzacji) spisana w 1967 roku przez P. Borowskiego, dziennikarza „Słowa
Powszechnego”.
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Od lata 1941 roku konspirację Związku Walki Zbrojnej (od 1942 Armia Krajowa)
na terenie parafii Jabłoń Kościelna organizował plutonowy Stanisław Łapiński ps. „Jemioła” (ur. 1915). W listopadzie 1942 roku awansowany był do stopnia wachmistrza,
a rok później starszego wachmistrza. W składzie sformowanego rozbudowanego 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 podzielonych na trzy drużyny, dowodzone przez Janowskiego,
Maciuszkę i Zarzeckiego. Pluton posiadał zdeponowaną broń i był wyszkolony. Za przeprowadzone akcje i wyszkolenie plutonu, „Jemiołę” w maju 1943 odznaczono Srebrnym
Krzyżem Zasługi z Mieczami, a w sierpniu 1944 roku Krzyżem Walecznych. Niestety,
członek konspiracji 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 Jabłoni Kościelnej przebywał
ks. prałat Henryk Betto88, rektor seminarium duchownego w Łomży. Zaprzysiężony
jako kapelan Armii Krajowej ps. „Wychowawca”. Był kapelanem szefostwa BIP Okręgu,
lekarzem-zielarzem, chętnie pomagającym ludziom. Tajne nauczanie 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, Markowięta, Andrzejowięta, Dąbrowa,
Śliwowo (dwie kobiety, w tym jedna zgwałcona i zamordowana 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
najmniej od listopada 1944 do stycznia 1945) pod Jabłonią funkcjonowało sowieckie
wojskowe lotnisko polowe (myśliwce i lekkie bombowce)89. 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
88
Ks. Henryk Betto (1886–1965) ur. w Rudawce, parafia Janów. Uczył się w seminariach w Sejnach i Petersburgu. Kapłan od 1911, studia magisterskie ukończył rok później. Wikariusz w Tykocinie (1912), wykładał
w seminarium w Sejnach. W czasie I wojny światowej dyrektor progimnazjum w Nowej Wilejce. W 1917
proboszcz w Jasionówce, w 1918 administrator w Suwałkach. Rektor seminarium w Łomży od 1919 do 1940
roku. Od 1940 do 1944 rezydent w Jabłoni Kościelnej. Dziekan łomżyński. Od 1944 roku zastępca wikariusza generalnego diecezji łomżyńskiej i proboszcz łomżyński. Od 1952 roku proboszcz i dziekan w Czyżewie.
89
Wiosną 1941 roku sowieci rozpoczęli w Jabłoni budowę lotniska, określanego jako obiekt nr 202 (używano
zniekształconej nazwy miejscowości „Jabłonowo koło Łap”). Pracami dowodził Glejzer, oficer NKWD. Robotnikami byli najprawdopodobniej więźniowie z kolonii karnych, a pracami fachowymi zajmował się batalion
budowlany. Ogółem przy lotnisku pracowało 1908 ludzi. W 1944 roku dokończono tymczasowy obiekt.
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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 sierpniu 1945
roku w Jabłoni Kościelnej patrol „Tygrysa” zabił Jana S., którego w meldunku akowskim
scharakteryzowano jako członka NZW, współpracującego z milicją i dopuszczającego
się rabunków.
Ludność odmawiała płacenia podatków i dostarczania kontyngentów. 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 lejtnant, młodszy
lejtnant i sierżant zajęli plebanię. Tu odbywało się sprawdzanie dokumentów i „badanie” wielu mieszkańców, których poddawano biciu. Dłużej przetrzymywano i dotkliwie
pobito Stanisława Roszkowskiego ze wsi Siódmaki.
Pomimo masowych ujawnień 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 końca 1972
roku miejscowość była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, w skład której 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 dołączono 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 rePlan gruntów kościelnych w Jabłoni
jestrze odnotował 96 rodzin i 407 parafian.
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Ks. Adolf Kruszewski przy ołtarzu, 1969

Wnętrze świątyni w 1968 roku

Jabłoń Kościelna, ulica przed kościołem, 1965 rok
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Szkoła podstawowa od 2003 roku jest Zespołem Szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 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 Jabłoni 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 Topczewie w l. 1784–1787. Proboszcz w Jabłoni Kościelnej od 7 listopada 1787 roku. Kanonik brzeski od 1 lutego 1789 roku. Zmarł 30 maja 1814 roku w Jabłoni)
– 1811–1846 Kazimierz Zawadzki (ur. 8 marca 1773 roku w Zalesiu. Ukończył seminarium w Janowie Podlaskim. Na kapłana wyświęcony 20 czerwca 1796 roku. Cenzor
i egzaminator 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 seminarium w Sejnach. Wyświęcony na kapłana 8 października 1837. Przed przyjazdem
do Jabłoni wikariusz w Radziłowie, w 1852 altarzysta w Sokołach, w 1866 wikariusz
wigierski. 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)
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– 1872–1892 Wojciech Święszkowski (ur. 25 kwietnia 1838 w Radziłowie. Ukończył seminarium duchowne w Tykocinie. Wyświęcony na kapłana 25 lipca 1863 roku. Jako
wikariusz parafii 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 przybył 23 maja 1872 z Sokół, gdzie był administratorem. Zmarł
w 1900 roku)
– 1892–1896 Franciszek Lendo (ur. 8 września 1857, wyświęcony na kapłana 20 lutego
1881, wikariusz w par. Kuszei, od 1889 wikariusz w Poświętnem. Wicedziekan łomżyński 1908)
– 1896–1902 Andrzej Gołaszewski (ur. 1 grudnia 1852, wyświęcony na kapłana 28 stycznia 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 proboszcz w Rutkach)
– 1902–1909 Michał Wilamowicz (ur. 1 maja 1845, na kapłana wyświęcony 3 maja 1882,
zmarł 29 stycznia 1909 roku. Spoczywa 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, wyświęcony na kapłana 10 lipca 1898, w 1908 wikariusz w Kuleszach,
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)
– 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 Jabłoni Kościelnej rozpoczął 7 września
1956 roku, wspomagając proboszcza ks. Kruszewskiego. Od listopada 1970 proboszcz
parafii Jabłoń Kościelna. W 1979 roku, dodatkowo, wicedziekan dekanatu 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, Dobrzyjałowo, Janówka, Stawiski 1966–1972 i Rzekuń. Od 1978 roku proboszcz 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
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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
Teologicznego 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, Stanisław Kaczyński 1700, Tomasz Kazimierz Wróblewski –
koadiutor (pomocnik) 1705–1707, Zygmunt Jamiołkowski – komendarz (wcześniej był
wikariuszem) 1710, Stanisław Wędziński 1728 wikariusz i komendarz, Piotr Włostowski
1735 (1740–1746 komendarz), Jakub Leon Wnorowski 1738 (w 1743 altarzysta topczewski), Jakub Borowski 1738–1740 (komendarz), 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 Sokołach), 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.

JABŁOŃ MARKOWIĘTA (Jabłonia Markowięta, Markowięta)
Mieszkający tutaj Jabłońscy używali herbu Jasieńczyk.

D

rugi człon nazwy został urobiony od imienia Marek. W XVI
stuleciu mieszkali też tutaj Markowscy h. Bończa, wywodzący się Markowa.
W 1528 roku wieś Jabłoń Markowięta („seło Jabłonskich Markowjat”) była już odrębną miejscowością. Sporządzony wówczas
spis szlachty zobowiązanej do służby ziemskiej wymienia imiennie
mieszkających w niej Bernata syna Marka, Mikołaja i Staszka.
Byli oni zobowiązani do wystawienia jednego zbrojnego na koniu.
Wspomniany Marek, ojciec Bernata, to być może założyciel wsi.
W 1566 grunty w Jabłoni Markowiętach posiadał Jan po
zmarłym Bernardzie (Bernacie). W 1567 roku, realizując obowiązek służby ziemskiej ze wsi „Markowięta” vel „Markowo” (forma zniekształcona), na
wyprawę wojenną przeciwko Moskwie, pod Mołodeczno koło Mińska na Białorusi
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konno stawili się: Augustyn syn Wojciecha ubrany w skórzany kaftan, uzbrojony w miecz
i rohatynę; w kaftanie Jan syn Bernata z Markowa z kordem, w kaftanie Stanisław syn
Bernata z mieczem i rohatyną; Jan Markowski opiekun Katarzyny, dziedziczki z Piotrowców, przybył z mieczem i rohatyną; w kaftanie i hełmie Paweł Zawist z mieczem
i rohatyną, a Stanisław syn Mikołaja Markowski tylko z kordem.
W związku z przyłączaniem Podlasia do Korony polskiej, szlachta z Markowięt
(„Jablonia Markowietha”, „Markowiętha ac Jabłonia”) została zobowiązana do złożenia
przysięgi wierności królowi Zygmuntowi Augustowi. Przysięga odbyła się 14 maja 1569
roku w Brańsku, a uczestniczyli w niej: Baltazar po Marcinie, Maciej po Janie, Andrzej
po Pawle, Stanisław po Bernardzie (ów Stanisław Jabłoński w 1580 roku zwany był
„Rogatym”).

Wpis do księgi grodzkiej brańskiej z 7 stycznia 1567 roku dotyczący sporu szlachty
z Brzósek i Jabłoni Markowięt, który rozpatrywał sąd królewski

W 1629 roku podatek podymny opłacili z dwóch domów Wojciech i Stanisław,
synowie zmarłego Stanisława, którzy gospodarzyli na włóce ziemi. W 1605 roku wymienia się Jana po zmarłym Bernardzie Jabłońskim „in Jabłonia Markowięta”. W latach
1580–1615 stolnikiem podlaskim był Andrzej Jabłoński, pan na Jabłoni Wielkiej i Markowiętach.
Podatek pogłówny w 1674 roku ze wsi Jabłonia Markowięta opłacono od 17 osób,
po doliczeniu pominiętych w spisie, liczba mieszkańców mogła wynosić niewiele ponad
20. Mieszkały tu rodziny Andrzeja Jabłońskiego – 4 osoby, Bartłomieja Jabłońskiego
– 2 osoby oraz Michał „ogrodnik” z żoną, Macieja Jabłońskiego – 4 osoby, Olbrycha
(Wojciecha) Jabłońskiego – 3 osoby, zubożałego Tomasza Jabłońskiego – 2 osoby. Wieś
zamieszkiwała drobna szlachta. W 1790 roku było tu 16 domów.
W urzędowym spisie z 1827 roku wymieniono w Markowiętach 16 domów,
w których mieszkało 87 osób. W 1843 roku było tu 81 chrześcijan. W 1884 roku pisano
o 14 domach i 158 morgach uprawianej ziemi. W 1891 roku mieszkało 11 gospodarzy uprawiających 80 ha gruntów. Na jedno gospodarstwo średnio przypadało 7,3 ha.
W 1905 roku we wsi było 141 osób, mieszkających w 14 drewnianych domach. Budynków gospodarczych wykazano wówczas 40. Wieś została częściowo spalona w sierpniu
1915 roku w czasie walk rosyjsko-niemieckich. Czterech gospodarzy utraciło całą zabudowę, a piątemu spalił się dom.
W 1921 roku w Jabłoni Markowiętach w 13 domach mieszkało 77 osób (38 mężczyzn i 39 kobiet). Wszyscy byli rzymskimi katolikami i Polakami. W połowie lat 20.
XX wieku mierniczy Klemens Godlewski przeprowadził komasację ok. 180 ha gruntów,
likwidując tzw. szachownicę pól. W związku z tymi pracami w 1930 roku regulowano
hipoteki nieruchomości: Aleksandra Jankowskiego 7 ha, Wojciecha Jabłońskiego 9,1 ha,
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Ignacego Jabłońskiego 9 ha, Tomasza Jabłońskiego 11,6 ha, Juliana Kuczmierowskiego
4 ha, Jana s. Piotra Jabłońskiego 27,6 ha, Macieja Kuczmierowskiego 4,8 ha, Petroneli
Ciecierskiej 4,2 ha, Franciszka Jabłońskiego 5 ha, Jakuba Kempistego 5,7 ha, Bolesława
Dąbrowskiego 12,1 ha, spadkobierców Szymona Jabłońskiego 6,3 ha, spadkobierców
Franciszka Kamińskiego 4,2 ha, spadkobierców Leona Jabłońskiego 5,7 ha, Jana s. Leona
Jabłońskiego 3,9 ha, spadkobierców Piotra Jabłońskiego 1,3 ha, Władysława Jabłońskiego
2,8 ha, spadkobierców Jana Jabłońskiego 2,4 ha, spadkobierców Antoniego Jabłońskiego
4,9 ha, Adolfa Piekutowskiego 1,9 ha, Adolfa Brzóski 0,8 ha, spadkobierców Piotra Jabłońskiego 3,1 ha, Piotra s. Piotra Jabłońskiego 1,1 ha, Aleksandra Jabłońskiego 4,3 ha,
spadkobierców Tomasza Jabłońskiego 0,9 ha, spadkobierców Walentego Jabłońskiego
0,2 ha, Teofila Jabłońskiego 0,5 ha, Antoniego Jabłońskiego 5,6 ha. Wydzielono też obszar
0,5 ha na kopalnię gliny i 0,7 ha na ogólny wodopój. W 1926 i 1927 roku sołtysem wsi
był Bolesław Jabłoński.
W czasie okupacji hitlerowskiej Antoni Jabłoński z rodziną ukrywał Żydów.
W 1946 roku we wsi było 108 mieszkańców. W 1973 roku mieszkało tutaj 81 osób
tworzących 19 rodzin. W 1985 roku ksiądz proboszcz w swym rejestrze odnotował
20 rodzin i 108 parafian. W 2008 roku było 18 domów i 88 mieszkańców.

JABŁOŃ PIOTROWCE (Jabłonia Piotrowce, Piotrowice)
Osiadła przez szlachtę herbu Jasieńczyk.

P

oczątków wsi upatrywać należy w podziałach dóbr Jabłoń,
które dokonały się końcu XV lub na początku XVI wieku.
W 1493 roku w dokumencie potwierdzającym uposażenie kościoła
w Jabłoni, wpisano fundatorów (kolatorów) świątyni. Pośród nich
byli też bracia: Jan, Piotr i Mikołaj, dzieci Jadwigi i Szczepana. Niewątpliwie grunty Piotra były podstawą późniejszej wsi Piotrowce.
Na takie pochodzenie wsi wskazuje także kolejny dokument z 1528
roku, w którym wymienia się dwóch synów Piotra, gospodarujących w tej miejscowości. Wieś położona jest na południe od Jabłoni Jankowców, a na północ od Pruszanki Małej, nad rzeczką
Tłoczewka.
W 1528 roku Jabłoń Piotrowce była już odrębną miejscowością w parafii Jabłoń Kościelna. Sporządzony wówczas spis szlachty zobowiązanej
do służby ziemskiej wymienia wieś „Petrowiata” i imiennie mieszkających w niej:
Jana „Petrowicza” (czyli syna Piotra) z Małkoni (Małkini?) i Tworka Petrowicza. Byli
oni zobowiązani do wystawienia dwóch zbrojnych na koniach. Świadczy to o ponadprzeciętnej ich zamożności na tym terenie.
W 1555 roku wspomina się Stanisława Kostro z Piotrowicz („de Pyothrowcze”).
W 1566 użyto nazwy wsi w formie „Jabonia Piotrowicze”. W październiku 1567 roku ze
wsi „Pietrowiec” i „Jabłonia Piotrowice” (chodzi o jedną miejscowość) pod Mołodecznem
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koło Mińska na Białorusi, Katarzynę – dziedziczkę z „Pietrowca” reprezentował opiekun Jan Markowski, który udał się tam konno, uzbrojony w miecz i rohatynę. Ponadto
stawili się tam: Michał syn Jana z Jabłoni Piotrowców konno z kordem i rohatyną, a także
Jan syn Stanisława Kostro z majątku Jabłoń Piotrowce, Kostry, Szepietowo i z ziemi
dzierżawionej od Jerzego Janowicza w Jabłoni Piotrowcach. Ten ostatni miał dwa konie,
uzbrojony był w siekierę i rusznicę, jego głowę osłaniała przyłbica, a tors pancerz. Pod
Mołodecznem i Radoszkowicami zbierano się przed planowaną wyprawą wojenną
na Moskwę. Ten spis pośrednio świadczy o dość dużej zamożności Jana Kostro, wyprawiającego się z dwoma końmi i rusznicą (broń palna).
W związku z przyłączaniem Podlasia do Korony polskiej, szlachta z Piotrowców
została zobowiązana do złożenia przysięgi wierności królowi Zygmuntowi Augustowi.
Przysięga odbyła się 14 maja 1569 roku w Brańsku, a uczestniczyli w niej: Michał po
Janie, Jerzy po Janie, dzierżawca z Rzepnego Bernard s. Łukasza, dzierżawca z Moczydeł
Stanisław s. Mikołaja. W 1580 roku podatek z „Jabłoni Piotrowicz” opłacili: Jakub Stawierej z połowy włóki, Stanisław Kostro z włóki osiadłej i od sześciu „ogrodników”90,
Stanisław Moczydło z 2 włók i 22 mórg (opłacił za niego St. Kostro), Katarzyna córka
zmarłego Jerzego (Jurgi) Kostro, z połowy włóki.
W 1629 roku podatek podymny opłacili: za żonę Maciej po Piotrze, Stanisław po
Mikołaju, bracia Wawrzyniec i Stanisław po Stanisławie Moczydle, Wawrzyniec po Jerzym, Jakub po Janie, bracia Wojciech i Piotr po Michale, Mikołaj Rzepny, od poddanego Sebastian po Macieju, Jakub po Janie, Jan i Wawrzyniec Kostrowie od sześciu
poddanych. Razem posiadali około pięciu włók ziemi. W 1635 roku podatek płacili Jan
i jego „kum” Jakub Kostro oraz Wojciech Moczydło.
W rejestrze podatku pogłównego z 1674 roku wymieniono wieś Piotrowce, w której
było osiem gospodarstw drobnoszlacheckich, w tym w dwóch dodatkowo osadzeni byli
chłopi. Ogółem wieś zamieszkiwało 29 opodatkowanych osób. Poza podatkiem było
kilkoro dzieci w wieku do 10 lat i pewnie jakieś osoby kalekie. Wieś zamieszkiwali: wdowa Dorota Janiszewska z trzema synami i córką, Walenty Koćmier z żoną i córką oraz
parobkiem, Stanisław Płoński (1673 wiceregent ziemski bielski) z żoną i parobkiem oraz
chłopem z żoną, Leonard Moczydłowski z żoną i siostrzanką, wdowa Zofia Piotrowska
z żonatym synem, Kazimierz Moczydłowski z żoną, Krzysztof i Jan Kostro z żoną oraz
chłopem i jego żoną, Krzysztof po Wawrzyńcu Kostro z żoną i „dziewką”. W 1790 roku
we wsi było 30 domów, w tym jeden Węgierskiego, zapewne pana na Wysokiem Mazowieckiem.
W Jabłoni Piotrowcach w listopadzie 1776 roku urodził się Stanisław Kruszewski,
syn Leona i Rozalii z Gierałtowskich. Od 23 września 1797 roku przez rok był nauczycielem w Tykocinie. W 1798 roku wstąpił do seminarium duchownego. Po trzech latach
seminarium ponownie przez kilka miesięcy uczył w Tykocinie, do czasu osiągnięcia
odpowiedniego wieku do przyjęcia święceń. Przyjął je 25 marca 1802 roku z rąk bpa
wigierskiego M.F. Karpowicza. Pierwszym jego wikariatem była Dąbrówka.
W 1809 i 1810 roku w Jabłoni Piotrowcach, w domu nr 14 (Petroneli Lipińskiej),
mieszkał żydowski kramarz Josiel Moszkowicz z żoną Basią Herszkowiczówną i synem
Herszkiem.
90
„Ogrodnik” to ówcześnie chłop gospodarujący na małym kawałku ziemi, ale obciążony wobec pana pańszczyzną i innymi powinnościami.
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W XIX wieku mieszkańcy Piotrowców chętnie najmowali się do prac polowych,
głównie w żniwa (jako „żeńce”). O takim najmowaniu ich wspomina Borzym z Wierzbowizny, który dodaje też: „Byliśmy zaproszeni na wesele do wsi Piotrowców. Szlachcic
cząstkowy Kruszewski wydawał córkę Franciszkę za mąż. Franula przychodząc do żniwa
do Wierzbowizny, stawała na postaci, więc na jej prośby nie odmówiliśmy i nawet ojciec
dał konia z bryczką pod pannę młodą do kościoła. Po ślubie konie odesłaliśmy do domu,
a my na całą noc zostaliśmy na weselu. Tańczyliśmy ze szlachcianeczkami do rana. Kiedy
już zaczęło dnieć, pożegnaliśmy całe zgromadzenie i we czterech piechotą, dróżką przez
wądoliska wracaliśmy do domu…” w Wierzbowiźnie. We wspomnianym miejscu określonym jako „Wądoliska”, było stare cmentarzysko, obecnie zniszczone przez wybieranie żwiru i piachu.
W urzędowym spisie z 1827 roku w Jabłoni Piotrowcach wymieniono 31 domów
i 170 mieszkańców. W 1843 roku wykazano tu 196 chrześcijan. W 1884 roku we wsi stało
29 domów, a gospodarzono na 388 morgach dobrej ziemi. W 1891 roku na 31 gospodarstw, jedno było chłopskie. Uprawiano 232 ha ziemi, a średnio na jedno gospodarstwo
wypadało po 6 ha. W 1905 roku we wsi, w 28 drewnianych domach, mieszkało 258 osób
(Polacy i sześciu Żydów). Budynków gospodarczych wykazano wówczas 95. W Jabłoni
Piotrowcach felczerem wzmiankowanym w l. 1898–1906 był Aleksander Moczulski.
Wieś częściowo spalono w sierpniu 1915 roku w czasie wojny rosyjsko-niemieckiej (cała
zabudowa pięciu gospodarzy spłonęła doszczętnie, pięciu innych rolników utraciło budynki gospodarcze, a u jednego spalił się dom). Po stronie niemieckiej pod Jabłonią
Piotrowcami polegli m.in: Ludwig Matthes z 9. kompanii (15 sierpnia), Ernst Stübner, Wilhelm Twardawa, Josef Urbanczyk (zaginął), Carl Aschenbach, Arno Hoffmann (16 sierpnia) z 12. kompanii turyńskiego 96. pułku piechoty. Z nieznanych oddziałów Martin
Kupfer i Gustav Luthardt. Ciężko ranny podoficer Fritz Paul Kunisch z 8. kompanii
1. rezerwowego batalionu 95. pułku piechoty, zmarł cztery dni po bitwie, w szpitalu
polowym nr 3. Podobnie Gustav Asch, strzelec 7. kompanii 94. pułku piechoty ciężko
ranny pod Piotrowcami, zmarł 16 sierpnia w szpitalu polowym nr 7 (w Moczydłach).
Maximilian Reichelmann, strzelec 7. kompanii turyńskiego 95. pułku piechoty, także
poległ walcząc pod tą miejscowością.
W czasie spisu powszechnego w 1921 roku w Jabłoni Piotrowcach były 23 domy
i trzy inne budynki przystosowane do zamieszkania. Mieszkańców było 164, w tym
78 mężczyzn i 86 kobiet, wszyscy narodowości polskiej i wyznania rzymskokatolickiego. Wieś znajdowała się wówczas w gminie Piekuty Nowe. W latach 20. XX wieku
dokończono komasację gruntów.
W marcu 1941 roku doszło do niebezpiecznego pożaru we wsi. Spaliły się zabudowania czterech gospodarzy. Śmierć poniósł wówczas Franciszek Płoński.
Stanisław Płoński, syn Antoniego i Józefy z Moczydłowskich, urodzony 28 września 1899 roku we wsi Jabłoń Piotrowce, w czasie wojny mieszkał w Łapach. Niemcy
aresztowali go 27 maja 1944 roku i więzili w obozie Gross Rosen, a potem Niskie. Zmarł
20 lutego 1945 roku.
W trudnych powojennych latach, w warunkach wojny domowej i walk o oblicze
Polski, nie brakowało tragicznych zdarzeń. W 1947 roku doszło do mordu na rodzinie
Pawła Płońskiego, gdy ojciec bronił czci swych trzech córek. Zabito pięć osób z tej rodziny. Sprawców zbrodni spotkała kara. „Leśni” wykonali na nich wyroki śmierci.
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W Jabłoni Piotrowcach 7 listopada 1948 roku podkomendni „Huzara”, z przyczyn
politycznych zastrzelili 26-letniego rolnika Antoniego Jabłońskiego, wspierającego władzę komunistyczną.
W 1946 roku we wsi było 174 mieszkańców. W 1973 roku mieszkało tutaj 140 osób
tworzących 30 rodzin. W 1985 roku ksiądz proboszcz w swym rejestrze odnotował
24 rodziny i 135 parafian. W 2008 roku było 25 domów, w których mieszkało 128 osób.

JABŁOŃ SPAŁY (Wspały, Jabłonia Wspały)
Gniazdo szlacheckiego rodu Spalińskich.

W

ieś wyodrębniła się z pierwotnego obszaru Jabłoni na przełomie XV i XVI wieku.
Jej nazwa pochodzi od przydomka „Wspała”, który nosili niektórzy mieszkańcy
wsi jeszcze w 1580 roku. Według językoznawców „Wspała” pochodzi od apelatywu
„wspaczać”, „wspak”, zaś „Spała” od nacięcia w drzewie iglastym dla wydobycia żywicy.
Miejscowość położona jest na północny-wschód od Jabłoni Kościelnej i na wschód
od Jabłoni Zarzeckich. W 1528 roku Jabłoń Spały była już odrębną miejscowością
w parafii Jabłoń Kościelna. Sporządzony wówczas spis szlachty zobowiązanej do służby
ziemskiej wymienia wieś „Wspały” i imiennie mieszkających w niej: Jakuba „Petrowicza” (czyli syna Piotra), Macieja s. Piotra, Marka s. Stanisława, Wojtka s. Macieja, Mikołaja s. Macieja, Andrzeja s. Piotra, Wojciecha s. Piotra, Mikołaja s. Piotra i Marka
s. Piotra. Prawdopodobnie na początku XVI wieku były tu trzy działy: Piotra, Stanisława i Macieja, które uległy rozdrobnieniu między potomków wspomnianych dziedziców,
na dziewięć części. W 1528 roku drobna szlachta w „Wspałach” była zobowiązana do
wystawienia trzech zbrojnych na koniach. Świadczy to o ich małej zamożności. W 1537
roku wieś „Wspały” rozgraniczano z sąsiednimi (Racibory, Bujny, Rykacze, Jabłoń i in.).
W 1555 wzmiankowana jest wieś „Jabłonia Wspały”.
W październiku 1567 roku ze wsi „Wspały” i „Spały” (chodzi o jedną miejscowość)
pod Mołodecznem koło Mińska na Białorusi, stawili się konno: Andrzej Wspała w skórzanym kaftanie z kordem i rohatyną, Stanisław s. Pawła w skórzanym kaftanie z kordem i rohatyną, Tworek s. Andrzeja Wspała w skórzanym kaftanie z mieczem i kordem
oraz rohatyną, Piotr s. Andrzeja Wspała z kordem i rohatyną, Baltazar w skórzanym
kaftanie i rohatyną, Maciej s. Serafina z kordem, a z dóbr „Wspały i Markowięta” Augustyn s. Wojciecha w skórzanym kaftanie z mieczem i rohatyną. Pod Mołodecznem
i Radoszkowicami zbierano się przed planowaną wyprawą wojenną na Moskwę, która
jednak nie doszła do skutku. W związku z przyłączaniem Podlasia do Korony polskiej,
szlachta ze wsi „Wspały” została zobowiązana do złożenia przysięgi wierności królowi
Zygmuntowi Augustowi. Przysięga odbyła się 14 maja 1569 roku w Brańsku, a uczestniczyli w niej: Paweł s. Wojciecha za siebie i swego chorego brata Augustyna, Paweł po
Jakubie, Baltazar po Stefanie, Andrzej s. Wojciecha, Sebastian po Jakubie, Maciej s. Serafina, Tworian po Andrzeju. W 1580 roku Stanisław Wspała, syn Pawła, opłacił podatek
z pięciu włók ziemi. W 1629 roku podatek podymny opłacili: Stanisław po Walentym,
Andrzej Mroczek Żebrowski, Jakub po Macieju, Stanisław po Walentym, Maciej po
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Marcinie, Jan i Jan po Stanisławie. W 1635 roku wskazano, że opodatkowany obszar
wsi wynosił trzy włóki. Od nazwy wsi Spały, mieszkająca tu szlachta używała nazwiska
Spaliński.
W rejestrze podatku pogłównego z 1674 roku wymieniono wieś Spały, w której
było 10 gospodarstw drobnoszlacheckich. Ogółem wieś zamieszkiwały 23 opodatkowane osoby, w tym dwie ubogie. Poza podatkiem było kilkoro dzieci w wieku do
10 lat i pewnie osoby kalekie. Wieś zamieszkiwali: Marcin Zarzecki z żoną i synem oraz
córką, Jan Spaliński z żoną, Szymon Spaliński z żoną, Grzegorz Spaliński z żoną, Jakub
Gąsowski z żoną i synem, Janowa Spalińska z synem i jego żoną, ubogie Agnieszka
i Zofia Spalińskie, zubożały Tomasz Gołębiewski z żoną, wdowa Maciejowa Spalińska,
wdowa Marcinowa Spalińska z synem. W 1790 roku we wsi było 14 domów.
W urzędowym spisie z 1827 roku ukazano 13 domów i 68 mieszkańców. W 1884
roku było we wsi już tylko 9 domów, a gospodarzono na 188 morgach ziemi. W 1843
roku wykazano tu 61 chrześcijan. W 1891 roku dziewięć gospodarstw posiadało 102 ha
ziemi, w tym 74 ornej. Średnio na jedno gospodarstwo wypadało po 11,4 ha. Był to jeden
z wyższych wskaźników na tym terenie. W 1905 roku w dziewięciu drewnianych domach mieszkało 138 osób (tylko Polacy). Budynków gospodarczych wykazano wówczas 37.
W sierpniu 1915 roku, między wsiami Spały i Nowe Racibory, atakujące wojska
niemieckie zwarły się w boju z rosyjskimi. Poległa bliżej nieznana grupa żołnierzy, których pogrzebano w mogile na wschód od wsi. Miejscowość została częściowo spalona.
Pełnomocnikami wsi w sprawie scalenia gruntów, wybranymi w lipcu 1918 roku
byli Jan Spaliński i Franciszek Rzońca. Prace pomiarowe prowadził geometra Lewandowski. Grunty wsi zajmowały powierzchnię 234 mórg (ok. 131 ha), w tym 196 ziemi
ornej i 38 łąk (ogólny „paśnik”). Przed scaleniem, każde z 17 gospodarstw, głównie
ok. 25–30 morgowych, było rozdrobnionych na około sto części. Niektórzy rolnicy mieli
ziemię na terenie innych, okolicznych wsi: sześciu w Jabłoni Rykaczach (ok. 50 mórg)
i sześciu w Zarzeckich, dwóch w Bujnach Budziszewie i dwóch w Rzońcach, jedenastu
w Jabłoni Kościelnej. Także mieszkańcy sąsiednich miejscowości mieli grunty we wsi
Jabłoń Spały: trzech z Jabłoni Zarzeckich i trzech z Rzońców. Scaleniowe prace pomiarowe trwały od listopada 1918 do kwietnia 1919 roku. Objęto nimi m.in. grunty:
Jana Spalińskiego, Franciszka Rzońcy, Edwarda Rzońcy, Czesława Rzońcy (Rzący?), Jana
Dąbrowskiego, Władysława Gąsowskiego, Michała Sokołowskiego, Aleksandra Spalińskiego, Teofila Olędzkiego, Józefa Porowskiego – sołtysa. Komasację zawieszono ze
względu na posiadanie przez rolników gruntów w innych wsiach, gdzie nie było jeszcze
scalenia. Dokończono ją w 1926 roku. Ułatwiła to zgoda we wsi i brak jakichkolwiek
sporów dotyczących scalenia. W 1927 i 1928 roku sołtysem był Jan Spaliński.
W czasie spisu powszechnego w 1921 roku w Jabłoni Spałach wykazano dziewięć
domów i dwa inne budynki, które zamieszkiwało 67 osób, w tym 33 mężczyzn i 34 kobiety. Wszyscy narodowości polskiej i wyznania rzymskokatolickiego. Wieś znajdowała się
wówczas w gminie Piekuty Nowe.
W 1946 roku we wsi było 84 mieszkańców. W 1973 roku 63 osoby tworzyły 14 rodzin. W 1985 roku ksiądz proboszcz w swym rejestrze odnotował 13 rodzin i 71 parafian.
W 2008 roku było 13 domów i 84 mieszkańców.
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JABŁOŃ ŚLIWOWO (Jabłonia Śliwowo, Śliwowo)
Gniazdo rodu Śliwowskich herbu Grzymała. W 1841, 1844 i 1850 roku dowodzili swoich
praw do herbu Jasieńczyk.

N

ajstarsza znana dotychczas wzmianka
o tej wsi pochodzi z 1528 roku. Sporządzony wówczas spis zobowiązanych do
służby ziemskiej wymienia szlachtę z dóbr
„Sliwowo” (Śliwowo) w parafii Jabłoń Kościelna: „Szczepa Korola” (czyli zapewne
Szczepana syna „Króla” – przydomek) i Mikołaja syna Andrzeja. O ich zamożności
świadczy fakt, że każdy z nich miał wystawić
jednego konnego zbrojnego. Fakt, że ówHerb Grzymała
Herb Jasieńczyk
czesna osada złożona była tylko z dwóch
gospodarstw przemawia za tym, że jej początki nie były odległe. W 1565 roku w Śliwowie wspomniano Józefa s. Mikołaja, który przybył na popis wojenny do Rakowa.
W październiku 1567 roku ze wsi „Sliwowo”, pod Mołodeczno koło Mińska na Białorusi, stawił się konno Węcław syn Józefa uzbrojony w kord i rohatynę. W związku
z przyłączaniem Podlasia do Korony polskiej, szlachta ze wsi „Sliwowo” została zobowiązana do złożenia przysięgi wierności królowi Zygmuntowi Augustowi. Przysięga
odbyła się 14 maja 1569 roku w Brańsku, a uczestniczyli w niej: Stanisław s. Serafina,
Jakub s. Serafina, Jerzy po Wojciechu, Maciej po Janie, Sebastian s. Serafina. Dziwną
rzeczą jest, że nie ma pośród nich ani jednej osoby wspomnianej dwa i cztery lata wcześniej, ani ich potomków. Natomiast główną linię rodu tworzyły teraz dzieci Serafina91.
W 1580 roku ponownie pojawili się Piotr po Józefie Śliwowskim, Piotr i Maciej po Janie,
Wojciech Warchel w imieniu Jana po Andrzeju Śliwowskim, Adam Śliwowski i Marcin
syn Stanisława, którzy opłacili podatek z około 12 włók ziemi. Nie ma potomków Węcława, co sugeruje, że nie wrócił z wyprawy 1567 roku lub zmarł bezpotomnie. W 1629
roku podatek podymny ze Śliwowa opłacili: Józef po Adamie, Florian po Tomaszu, Anna
po Grzegorzu, Jakub po Adamie, Mikołaj, Wincenty, potomkowie Kaspra, Krzysztof
„Dewotka” z bratem Marcinem, Stanisław i Jan.
W rejestrze podatku pogłównego z 1674 roku wymieniono wieś Śliwowo, z 12 gospodarstwami drobnoszlacheckimi. Dwa pośród nich były znaczniejsze: Józefa Śliwowskiego mieszkającego z żoną, „bronowłokiem” i „dziewką”, który dodatkowo miał
sześciu poddanych chłopów, a drugie gospodarstwo Andrzeja Woyno mieszkającego
z żoną, „bronowłokiem” i „dziewką”, który miał czterech poddanych chłopów (Pawła
z żoną, Orłową wdowę i Szczepana). Pozostałe gospodarstwa należały do drobnej szlachty o nazwisku Śliwowski: Walentego z żoną i „dziewką”, Wojciecha z żoną, Walentego
z żoną i matką, Jana z żoną i „bronowłokiem” oraz „dziewką”, wdowy Stanisławowej
z dwoma synami i „dziewką” oraz „niewiastą”, Adama z żoną, Stanisława z żoną, wdowy
91
Serafin Śliwowski posiadał także ziemię w Jankowcach i Zembrowiźnie. W 1561 roku dziedziczył po nim
syn Jakub z braćmi.
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Wojciechowej z synem i córką, Waleriana z żoną i parobkiem, Urbana. Ogółem wieś
zamieszkiwało 46 opodatkowanych osób. Poza podatkiem było około dziesięciorga
dzieci w wieku do 10 lat i pewnie jakieś osoby kalekie. W 1754 roku ziemię w Śliwowie
posiadał Wojciech Śliwowski. W 1790 roku we wsi było 27 domów, z tych trzy posiadali
spadkobiercy po Janie Śliwowskim, a po dwa mieli Wojciech po Wawrzyńcu Śliwowski
i Telesfor Płoński.
W 1808 roku dzierżawcą szynku w Jabłoni Śliwowie był Jankiel Abrahamowicz
(ur. 1760). W 1810 roku we wsi mieszkał żydowski szynkarz Mordko Dawidowicz
(ur. 1777) z rodziną, żoną Bejlą i synem Mejerem.
W urzędowym spisie z 1827 roku w Jabłoni Śliwowie wykazano 24 domy i 121
mieszkańców. W 1843 roku było tu 146 chrześcijan. W 1884 roku we wsi stały 22 domy,
a gospodarzono na 296 morgach średniej ziemi z lasem sosnowym. W 1891 w posiadaniu 28 gospodarstw było 177 ha ziemi, w tym 107 ha ornej, a lasu 27 ha. Średnio na
jedno gospodarstwo wypadało po 6,3 ha. W 1905 roku było 210 osób (tylko Polacy),
mieszkających w 31 drewnianych domach. Budynków gospodarczych odnotowano wówczas 71. W Jabłoni Śliwowie felczerami medycyny byli Jan Kaczyński (1894–1897),
Władysław Kaczyński (1898–1904) i Julian Jabłoński (1898-1904).
W sierpniu 1915 roku wojska niemieckie walczyły z wojskami rosyjskimi na zachód od wsi Jabłoń Śliwowo. Wieś została częściowo spalona (pożar strawił całą zabudowę
trzech gospodarzy, a trzem innym spłonęły budynki gospodarcze). Poległa nieznana
grupa żołnierzy, których pochowano w mogile zbiorowej. W czasie spisu powszechnego
w 1921 roku w Jabłoni Śliwowie, wsi w gminie Piekuty Nowe było 31 domów i dwa inne
budynki, zamieszkiwane przez 175 osób, w tym 82 mężczyzn i 93 kobiety. Z wyjątkiem
jednego prawosławnego, pozostali byli wyznania rzymskokatolickiego. Wszyscy deklarowali narodowość polską.
W 1946 roku we wsi było 187 mieszkańców. W 1973 roku mieszkało tutaj 141 osób
tworzących 29 rodzin. W 1985 roku ksiądz proboszcz w swym rejestrze odnotował
27 rodzin i 140 parafian. W 2008 roku było 25 domów i 135 mieszkańców.

JABŁOŃ ZAMBROWIZNA (Żebrowszczyzna, Jabłonia Żebrowizna, Zębrowizna)
Gniazdo Żebrowskich herbu Półkozic.

N
Herb Półkozic

Herb Ślepowron

azwa pochodzi od zniekształconego
słowa „żebro”, od którego wywodzą się
przydomek „Żebro” i nazwa dóbr Żebry
w Łomżyńskiem. Najstarsza odnaleziona dotąd wzmianka o osadzie „Żebrowszczyzna”
w parafii Jabłoń Kościelna pochodzi z 1565
roku. W tym czasie Michał s. Gabriela realizował obowiązek ziemski z dóbr Kikolskie
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i Żebrowszczyzna, stawiając się konno na popis wojenny pod Raków. Miał na sobie
skórzany kaftan, na głowie „przyłbicę” i uzbrojony był w oszczep.
Baltazar po Marcinie z Jabłoni „Zebrowizny” (Żebrowizny) 18 lutego 1567 roku
zawarł ugodę z dzierżawcą Wojciechem Bujno, w sprawie praw do dóbr Żebrowizna.
W październiku 1567 roku ze wsi Żebrowizna („Жебровизна”) pod Mołodeczno koło
Mińska na Białorusi, stawił się konno wspomniany zamożny Baltazar s. Marcina Żebrowski92, w pancerzu na torsie, a na głowie miał przyłbicę (hełm z ruchomą zasłoną
twarzy), uzbrojony był w łuk, kord i rohatynę. Z tej wsi pod Mołodeczno dotarli także
konno: w kaftanie z kordem i rohatyną Kalikst s. Marcina Żebrowski, z kordem i rohatyną
Wojciech s. Macieja. Podobnie wyposażeni byli: Urban Ślepowron, Jan s. Michała, Jan
s. Mikołaja, Oleksy s. Wojciecha, Jan s. Wojciecha, Maciej s. Pawła, a z szablami byli
Salomon s. Andrzeja, Abram s. Jakuba, Jan s. Jakuba, syn Stanisława po Jakubie. Lepszy
ekwipunek miał Kazimierz s. Jakuba: koń, pancerz, przyłbica, szabla i rohatyna. Byli
i ubożsi, którzy na wyprawę ruszyli pieszo: Michał s. Stanisława miał tylko rohatynę,
Grzegorz s. Wojciecha z oszczepem i rohatyną, a Niemira s. Wojciecha jedynie z kordem.
W związku z przyłączaniem Podlasia do Korony polskiej, szlachta ze wsi „Zębrowiszna”
została zobowiązana do złożenia przysięgi wierności królowi Zygmuntowi Augustowi.
Przysięga odbyła się 14 maja 1569 roku w Brańsku, a uczestniczyli w niej: Walenty po
Pawle, Kalikst po Marcinie, Stanisław po Pawle i Wojciech po Macieju. W 1580 roku
podatek za całą wieś „Jabłonia Zembrowizna” opłacił Baltazar określony tu już, jako
Jabłoński. Maciej Zembrzycki (od Zembrowizny), s. Stanisława, w 1594 studiował na
Akademii Krakowskiej. W 1629 roku podatek podymny z tej miejscowości opłacili: Frąc
s. Adama, Stanisław po Janie, Walenty po Macieju, Adam po Stanisławie, Grzegorz po
Felicjanie, Stanisław po Grzegorzu, Wojciech po Janie.

Marcin, dzierżawca w Jabłoni Żebrowiźnie, ustępuje swoje prawa Baltazarowi, 1567 rok

W rejestrze podatku pogłównego z 1674 roku wymieniono wieś „Jabłonia Żebrowizna”, w której było 8 gospodarstw drobnoszlacheckich: Michała Jabłońskiego z żoną,
parobkiem, „bronowłokiem” i „dziewką”, Franciszka Ślepowrońskiego z żoną, Piotra Jabłońskiego z żoną, Mikołaja Jabłońskiego z żoną, Jakuba Jabłońskiego z żoną i siostrzenicą, Macieja Ślepowrońskiego z żoną i matką, Andrzeja Ślepowrońskiego, ubogich
niewiast Maryny i Anny Jabłońskich. Ogółem wieś zamieszkiwało 20 opodatkowanych
92
Jego bratem był Józef Szepietowski, a Baltazar dzierżawił też grunty w Szepietowie Żakach. Stąd wnosić
można, że część Szepietowskich wywodzących się z Żaków była herbu Jasieńczyk. Jednak występujące w XVII
wieku trzy rodziny Ślepowrońskich wskazują, że to Szepietowscy mogli przybrać nazwisko Żebrowskich, a od
nietypowego dla tego rodu herbu zwano ich Ślepowronami (herb Szepietowskich). W gminie Nur znajduje się
wieś Ślepowrony, gniazdo Ślepowrońskich, skąd także mogli pochodzić przedstawiciele rodu z Żebrowizny.
Zagadnienie to wymaga dalszych badań.
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osób. Poza podatkiem było kilkoro dzieci w wieku do 10 lat i zapewne jakieś osoby
kalekie. W 1790 roku we wsi stało 11 domów.
W 1827 roku „Zambrowizna” miała 10 domów, w których mieszkało 58 osób.
W 1843 roku wykazano tu 61 chrześcijan. W Zambrowiźnie mieszkała obsługa kolei.
Przykładowo w 1862 roku dróżnikiem był Jan Łepkowski, a dozorcą (strażnikiem) kolei Feliks Zdrodowski. Około 1884 roku wykazano 9 domów i 149 uprawianych mórg
ziemi. W 1891 roku dziewięć gospodarstw uprawiało 86 ha ziemi, w tym 63 ha orne.
Przeciętna powierzchnia gospodarstwa wynosiła 9,5 ha. W 1905 roku we wsi, w dziesięciu drewnianych domach, mieszkało 67 osób (tylko Polacy). Budynków gospodarczych
było wówczas 36.
Wieś została częściowo spalona w sierpniu 1915 roku w czasie walk rosyjsko-niemieckich. Trzej gospodarze utracili zabudowę gospodarczą, a czwartemu spłonęły stodoła, chlewy i dom. W czasie spisu powszechnego w 1921 roku w Jabłoni Zambrowiźnie,
wsi w gminie Piekuty Nowe, było dziesięć domów i jeden inny budynek, zamieszkiwane
przez 71 osób, w tym 33 mężczyzn i 38 kobiet. Wszyscy deklarowali narodowość polską
i wyznanie rzymskokatolickie. Grunty wsi w latach 20. XX wieku skomasowano, likwidując tzw. szachownicę pól. Kazimierz Jabłoński przebywający w głębi ZSRR, w 1941
roku wstąpił do Armii Andersa. Uczestniczył w walkach z Niemcami, w tym w bitwie
pod Monte Cassino.
W 1946 roku we wsi było 89 mieszkańców. W 1973 roku mieszkało tutaj 70 osób,
tworzących 18 rodzin. W 1985 roku ksiądz proboszcz w swym rejestrze odnotował
19 rodzin i 75 parafian. W 2008 roku w 14 domach mieszkało 59 osób.

JABŁOŃ ZARZECKIE (Jabłonia Zarzeczkie, Jabłonia Zarzeckie, Zarzeckie)
Wieś osiadła przez szlachecki ród Zarzeckich.

Z

arzeckie założono przed połową XVI wieku. W 1565 roku Serafin s. Macieja realizował obowiązek ziemski z dóbr Uszeńskie i Zarzeckie, stawiając się konno na popis wojenny pod Raków. Miał na sobie skórzany kaftan, na głowie „przyłbicę” i uzbrojony był w oszczep. Władztwo Serafina rozciągało się po obu stronach górnego odcinka
rzeczki Ślina i stąd nazwa na część po drugiej stronie cieku – „Zarzeczkie”, czyli leżące
za rzeczką w stosunku do wsi Uszeńskie, ale też Markowięta i Jabłoń Kościelna. W 1566
roku wymieniony jest Paweł po zmarłym Józefie z Jabłoni Kościelnej i Zarzeckich („Zarzeczkie”). W lutym następnego roku ów Paweł po Józefie z Jabłoni Markowiąt, zastawił
Kazimierzowi po Jakubie Rykaczewskim z Jabłoni za 45 kop groszy, dobra Zarzeckie
(„Zareczkie”). W 1567 roku wspomina się także Mikołaja po zmarłym Janie Zarzeckim,
pana na dobrach Jabłoń i Zarzeckie („Jabłonia et Zarzeczkie”). W 1580 roku podatek
z dóbr „Zarzeczkie Bernatki” (drugi człon od imienia Bernat, patrz 1629 rok) opłacił
woźny ziemski bielski Sebastian Jabłoński, w imieniu Stanisława i Mikołaja Zarzeckich.
W 1598 roku wspomniany Bartłomiej po Józefie Jabłonowski „de Jabłonia Zarzeczne”.
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W 1629 roku podatek podymny opłacili: Adam i Aleksy Zarzeccy, Andrzej Bernat po
Andrzeju, potomkowie Kaspra, Stanisław po Mikołaju. W rejestrze podatku pogłównego
z 1674 roku wymieniono wieś „Zarzeckie”, w której było 14 gospodarstw drobnoszlacheckich: wdowy Krystyny Wyszyńskiej z synem i córką, Leonarda Wyszyńskiego z gospodynią, Stanisława Wyszyńskiego z żoną, Mateusza Kalinowskiego z żoną, Franciszka Zarzeckiego z żoną i „bronowłokiem”, Tomasza Zarzeckiego z „bronowłokiem”
i „dziewką”, Wojciecha po Adamie Zarzeckim z żoną i synem, Hieronima Zarzeckiego
i Jana z żoną oraz „komornikiem”, Stanisława Zarzeckiego z żoną, Pawła Zarzeckiego
z żoną, Kazimierza Zarzeckiego, Jana Kierznowskiego z żoną, wdowy Wojciechowej
Pacykowej z córką, Piotrowej Zarzeckiej. W 1790 roku we wsi było 15 domów.
W 1827 roku w 17 domach mieszkało 95 osób. W 1843 roku wykazano tu 108 chrześcijan. Około 1884 roku było 15 domów i 253 uprawianych mórg ziemi. W 1891 roku
15 gospodarstw uprawiało 135 ha ziemi, w tym 115 ha ornych, dwa ha łąki i hektar lasu.
Przeciętna powierzchnia gospodarstwa wynosiła 9 ha. W 1905 roku w 18 drewnianych
domach mieszkały 154 osoby (tylko Polacy). Mieli 42 budynki gospodarcze. W sierpniu
1915 roku Rosjanie spalili wieś. Pozostał tylko jeden dom.
W 1921 roku w Jabłoni Zarzeckich w gminie Piekuty Nowe, było sześć domów i aż
14 innych budynków przystosowanych do mieszkania (domy jeszcze nieodbudowane
po zniszczeniach w 1915), które zamieszkiwało 101 osób, w tym 55 mężczyzn i 46 kobiet. Z wyjątkiem jednego prawosławnego, pozostali mieszkańcy to katolicy. Wszyscy
deklarowali narodowość polską. W 1924 sołtysem wsi był Roch Jankowski, a w 1926
roku Antoni Roszkowski. Mierniczy Klemens Godlewski w 1925 roku przeprowadził
we wsi komasację ok. 125 ha gruntów. W związku z tymi pracami w 1930 roku regulowano hipoteki nieruchomości: Rocha Jankowskiego 9,7 ha, Ludwika Zarzeckiego 8,9 ha,
Jana Drągowskiego 9,7 ha, Michała Jabłońskiego 8,9 ha, spadkobierców Marcina Roszkowskiego 8,8 ha, spadkobierców Jana Jamiołkowskiego 13 ha, Stanisława s. Macieja
Zarzeckiego 7,9 ha, spadkobierców Tomasza Jabłońskiego 9,4 ha, Mikołaja s. Aleksandra
Zarzeckiego 4,1 ha, spadkobierców Stanisława Faszczewskiego 11 ha, Franciszka Drągowskiego 15 ha, Stanisława Zarzeckiego 1,8 ha, Witalisa Zarzeckiego 3,9 ha, Stanisława
s. Aleksandra Zarzeckiego 6,6 ha, Bronisława Zarzeckiego 0,5 ha, spadkobierców Aleksandra Zarzeckiego 5,4 ha, Władysława i Pawła Kalisiewiczów 16 ha, spadkobierców
Pawła Wojno 2 ha, Teofila Olędzkiego 2,1 ha, spadkobierców Walentego Olędzkiego 2 ha,
Józefa s. Walentego Olędzkiego 0,5 ha, Stanisława Rzący 1,7 ha, Bolesława Spalińskiego
1,3 ha, spadkobierców Aleksandra Spalińskiego 0,5 ha, spadkobierców Franciszka Brzoski 0,1 ha, Feliksa Średnickiego 0,3 ha, Walentego Jabłońskiego 1,3 ha, spadkobierców
Mendla Pogody 0,1 ha. Na kopalnię gliny wytyczono 0,2 ha, na studnię 0,04 ha, na
kopalnię piasku 0,8 ha. W latach 30. XX wieku w tym miejscu, na zachód od wsi,
była cegielnia.
Małżeństwo, Pawła i Władysławy Kalisiewiczów z Jabłoni Zarzeckich miało pięcioro
dzieci. W czasie wojny jedno dziecko zmarło, a drugie zostało zamordowane w niemieckiej obławie we wsi. Pomimo tego zdecydowali się oni na ogromne ryzyko i od listopada
1942 roku pomagali Żydom zbiegłym z likwidowanego getta w Wysokiem Mazowieckiem, Perli Weisenberg i jej córkom 28-letniej Fani, 19-letniej Szejnie i 14-letniej Minie,
a także Frumie Bursztejn-Lew i Fejdze Bursztejn. Ukrycie dla nich przygotowano w wykopanej i obitej deskami piwnicy pod chlewikiem, ale na co dzień wszyscy przebywali
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na poddaszu tego budynku, do piwnicy schodząc w czasie zagrożenia. Pewnego dnia
pomieszczenia Kalisiewiczów były przeszukiwane przez niemieckich żandarmów, ale
nie udało się im znaleźć ukrywających się Żydów93. Próbując zastraszyć dziecko i rodziców, Niemiec celował z karabinu do dziesięcioletniego Miecia, syna Kalisiewiczów.
Pomimo tego nie wydali oni ukrywanych, którym udało się przeżyć wojnę. Kalisiewicze
(Paweł, Władysława, Józef i Wacław) ryzykujący życiem by ocalić obce im osoby, w 1988
roku zostali wyróżnieni medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
W 1946 roku we wsi było 157 mieszkańców. W 1973 roku mieszkało tutaj 118 osób
tworzących 26 rodzin. W 1985 roku ksiądz proboszcz w swym rejestrze odnotował
23 rodziny i 98 mieszkańców. W 2008 roku w 24 domach mieszkało 77 osób.

JOŚKI (Joski)

W

ieś chłopska, która w XVI–XVIII wieku wchodziła w skład starostwa grodowego
w Brańsku, stanowiąc własność monarchy, zarządzaną przez starostów. Jośki, nad
rzeczką Markówką, przynależały do parafii w Hodyszewie.
Nazwa wsi pochodzi od Jośka, zdrobnienia imienia Josif, czyli Józef. Wieś założono w 1 połowie XVI stulecia na gruntach Hodyszewa. Pół żerebia zwanego „Perkowo”
w Hodyszewie, na prawie „otczyców”, posiadała Andrzejowa Borodzina. Jednak nie
mogła utrzymać tego obszaru w takim stanie, by płacić z niego podatki i pełnić inne
służby. Ponadto przygraniczne tereny o znacznej powierzchni, bezprawnie zajęła okoliczna szlachta. W 1529 roku Borodzina, za zgodą wojewody wileńskiego i starosty bielskiego Olbrachta Gasztołda, sprzedała grunty „Perkowo” w Hodyszewie ziemianinowi
bielskiemu Aleksemu Josifowiczowi94. Król Zygmunt I potwierdził transakcję 12 lutego
1529 roku, uznając jego prawo do posiadania dziedzicznego. Zapewne od imienia ojca
nowego właściciela, Josifa (Józefa, Jośka), który być może tu zamieszkał, utworzona została nazwa odrębnej wsi Jośki. Zastanawiający jest fakt, że między 1558 a 1562 rokiem
areał wsi zwiększył się z 12 do 18 włók, co może świadczyć o włączeniu byłego gruntu
prywatnego (6 włók) do wsi w starostwie brańskim (12 włók) lub dotyczy to ponownego
włączenia ziem wcześniej bezprawnie zajętych przez okoliczną szlachtę. Faktem jest,
że w 1558 roku Jośki stanowiły własność monarszą.
Osadzono tu chłopów pochodzenia rusińskiego. Pierwszy raz nazwę Jośki wspomina się w 1558 roku, ale wówczas nie było już we wsi Jośka (Józefa). Mieszkający tu
chłopi gospodarzyli ówcześnie na 12 włókach, które podzielono między nich na cztery
części (po 3 włóki): Kuniosz Anchim z braćmi, Paweł z Iwanem, Onisko Chomczyc
z braćmi, Denis Morozowicz. Z każdej włóki płacono po 60 groszy czynszu. Wieś
w 1562 roku objęto nowym pomiarem gruntów (reforma zwana „pomiarą włóczną”).
Sporządzony wówczas rejestr opisuje miejscowość idąc od strony Markowa. Po prawej
stronie były grunty: Steczka Chomicza, Iwana Chomicza (podwójny nadział), Paszka
93
94

Ukrywani byli przez 18 miesięcy, do października 1943 roku.
W niektórych wtórnych opracowaniach błędnie „Aleksemu Jaśkiewiczowi”.
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(podwójny nadział), Samsona Paszkowicza – wójta hodyszewskiego (podwójny nadział,
jedna – wójtowska włóka wolna od opłat), kolejna włóka Iwana Chomicza, Iwaszka Mojsaczewicza. Po lewej stronie: Oniszka Chomiczyca, Micza Chromczyca (Chomiczyca?),
Łojka Chaczowicza, Denisa Moroszowicza (Morozowicza), Juliusza Moroszowicza, Konona Koboski, Ostempa Supronowicza, Kumeca Supronowicza, Anchima Supronowicza.
Z imion i przydomków wynika, że mieszkali tutaj Rusini. Ogółem nadzielono kilkanaście osób. Areał wsi zwiększono do 18 włók, a oczynszowano 17 z nich. Oprócz czynszu
i osadnego, dotychczasowe należności wnoszone w naturze (za owies, żyto i siano z dostarczeniem do starostwa; za gęsi, kury, jajka; za „stacje” – czyli koszty pobytów królewskich w okolicy, tłoki w folwarkach starościńskich, niewody) zamieniono na płacone
pieniędzmi z włóki po 106 groszy. Zaścianek tej wsi o powierzchni 18 mórg, znajdował się przy granicy z wsią Skłody (Przyrusy). W 1562 roku nadano go wójtowi hodyszewskiemu Samsonowi. Wieś otrzymała także dwa wspólnotowe grunty tzw. „wypusty”
(18 i 37 mórg), położone od strony wsi Markowo i Domanowo. Tutaj wypasano bydło
i zaopatrywano się w drewno olchowe.
W 1598 roku doszło do konfliktu chłopów ze starostwa brańskiego ze starościną
Ewą Leśniowolską95, która samowolnie zwiększyła obciążenia chłopów (dodatkowe podwody, stróże, kądzielne i inne). Opornych, którzy nie chcieli zaakceptować takiego
stanu więziono i bito. Chłopi w obronie swych praw wnieśli sprawę do sądu referendarskiego, który w 1599 roku wydał wyrok zakazujący bezprawnych aresztów i innych
„gwałtów”. Starościna zlekceważyła te zalecenia. Chłopi ze starostwa, w tym z Josiek,
ponownie wnieśli sprawę do sądu, ale tym razem przegrali, gdyż starościna „odpowiednio” zadbała o świadków. W konsekwencji zwiększono wymiar pańszczyzny. Zgodnie
z umową zawartą 31 sierpnia 1599 roku między starostą a mieszczanami brańskimi
i chłopami, potwierdzono dawne prawa włościan z Hodyszewa, Josiek i innych wsi,
które były „na osadzie”, co do czynszów i podatków, obowiązków i praw wybrańców,
„prowadzenia szkut” (statków rzecznych), podwód, przędziwa, plewidła, wyrabiania gorzałki i warzenia piwa. Jednak w miejsce dotychczasowych czterech dni pańszczyzny,
chłopi odrabiać musieli już tych dni dziesięć. Brat zmarłego starosty Adama, Prokop Leśniowolski – od 1622 także starosta brański, w 1635 roku zaskarżył chłopów opornych
w odrabianiu pańszczyzny, którzy ośmielili się też targnąć na jego pachołków. Ten
Leśniowolski pięciokrotnie zwiększył pańszczyznę, do jednego dnia tygodniowo (52 rocznie), a także wymiar czynszu w naturze i inne obciążenia. Nic dziwnego, że chłopi
buntowali się, a starosta nie mógł złamać ich oporu ani zakuwaniem w dyby, ani zabieraniem im bydła. Dochodziło do starć ze służbą starościńską, kilku pachołków zraniono.
Stąd pozew Leśniowolskiego przeciwko chłopom. Starosta wzywał na pomoc wojsko.
Sprawę badała specjalna komisja: ksiądz proboszcz Piotr Popławski z Brańska oraz
podsędek bielski Wojciech Kostro i podstarości brański Wojciech Kulesza. Trudno było
oczekiwać, że komisja w tym składzie wyda opinię niezgodną z interesem starosty,
dlatego chłopi kolejny raz wnieśli skargę. Po rozprawie w 1637 roku znowu zwiększono pańszczyznę. Były kolejne komisje, rozprawy. Przesilenie konfliktu miało miejsce
w 1645 roku, gdy chłopi ze starostwa brańskiego, a głównie z Oleksina lepiej się zorganizowali i stawiali opór czynny (z kosami) i bierny, odbywali zebrania, zaorywali miedze.
95

Sprawowała opiekę nad małoletnim Adamem Leśniowolskim, który dziedziczył starostwo brańskie po
zmarłym ojcu Janie.
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Tym razem sąd referendarski na buntowników nałożył dotkliwe kary pracy w kajdanach i publicznej chłosty. Do zwalczania oporu starosta brański wynajmował okoliczną
szlachtę. Pańszczyznę kolejny raz zwiększono, do ośmiu dni pieszych lub czterech ciągłych w tygodniu z włóki. W obliczu wojen z lat 1648–1660 i zarazy 1653 roku, konflikty
„straciły na ostrości”. Chociaż spory i sądy trwały do końca istnienia Polski szlacheckiej96. W 1645 roku w Jośkach gospodarstwo prowadził chłop Hawryło Wierzbicki.
Potomkowie tej rodziny do dzisiaj mieszkają w tej miejscowości.
Lustracja starostwa brańskiego sporządzona w 1664 roku ukazała, że wieś ocalała
z pożogi wojen ze Szwedami, Siedmiogrodzianami i Moskwą. Wybrańcem97 we wsi był
Charyton Mankowicz (Manczuk), który posiadał z tego tytułu pół włóki ziemi zwolnionej od podatku. Czerty włóki od starosty brańskiego dzierżawił Wacław Nowicki,
a po nim przejął je Chryzostom Markowski. Aż dwunastu włók nie obsiewano od kilkunastu lat. Z gruntów na których gospodarowali chłopi, obsianych było tylko półtorej
włóki. Do obowiązków mieszkańców należało dostarczanie tzw. „stacji” do starostwa
brańskiego, w czasie przejazdów monarchy. Należna „stacja” z każdej włóki to: gęś, jajka,
siano, pełnienie straży i innych służb, co w końcu zamieniono na czynsz roczny płacony
na św. Marcina (11 listopada). Dodatkowo wnoszono także opłaty wartości dwóch beczek zboża miary brańskiej, z każdej obsianej włóki. Inne roboty i powinności mieszkańcy Josiek odpracowywali na rzecz starostwa, tak jak chłopi z Hodyszewa.
Inwentarz starostwa brańskiego z 1667 roku wymienia: „Wieś Joski włók 18… dymów 12”. Wówczas ziemię we wsi posiadali (w nawiasach podano odmiany pisowni
pojawiającej się w tym samym źródle): Łukasz Wójcik, Fiedor Malesczyk (Malejczyk),
wdowa Pawłowa, sołtys Charyton Manczuk (Monczuk), Mikita Malejczyk, Łukasz Malczuk, Naum Malejczyk, Andrzej Malejczyk, wdowa Makarowa, wdowa Pawłowa, wdowa
Dorohowa, Piotr Dąbrowski, kuśnierz Tomek, Szymon Siuk, wdowa Sidorowa, Fiodor Niczypor, Sierniejowska, Jan Dąbrowszczyk, Misiuk, Iwan Łysopalczyk, Stefan
Putkowicz, Stanisław Buda, szewc Olesza, wdowa Markowa, Jakub Moniezik, Mikołaj
Wołoszyk, Klimek Dawidzik (Klimko Dawidczuk), Stefan Pudkowicz, Michał Kozioł,
Tymosz Kowal, Kalisz Jabłoński z Brańska. Po wojnach 1655–1660 wieś ciągle była
w opłakanym stanie, a pola nieobsiane, z wyjątkiem być może jednej włóki wybranieckiej. Powinności chłopskie wobec dworu starościńskiego w Brańsku, w przypadku pełnego obsiania gruntów, określono następująco: czynsz 6 zł z włóki, „łokciowego” 6 zł,
żyta dwa korce miary brańskiej, dwa wozy drewna opałowego, gęś, kapłon, dwie kury,
20 jajek. W robociźnie 12 dni z włóki rocznie, naprawianie mostów według potrzeb,
pełnienie straży nocnej kolejno, odpracowywanie na polu dworskim (w folwarku Bujnowo) z każdego domu po trzy dniówki w czasie żniw (tłoka), z włóki po cztery podwody ze zbożem do portu rzecznego w Nurze oraz jedną podwodę „wielką” (do 140 km)
do nakazanego miejsca. Gdyby chłopi dodatkowo dzierżawili ziemię, to z każdej włóki
płacili po 12 zł, do tego do dworu mieli oddać po korcu żyta i owsa. Te obciążenia były
tylko teoretyczne, gdyż w 1667 roku żadnego dochodu z tej wsi nie było. Obsiewano
ledwie skrawki pól, a zalegający śnieg uniemożliwił ustalenie rzeczywistej powierzchni
ozimin. Wieś szacunkowo obciążono niewielką opłatą 8 zł i 6 groszy.
96

Przykładowo w latach 1778–1782 Hodyszewo, Jośki i inne wsie oraz młyny starostwa brańskiego sądziły się
ze starostą brańskim o miedze, robocizny i powinności.
97
Piechota wybraniecka – od czasów Stefana Batorego piechota polska składająca się z chłopów – „wybrańców”. Wybrańcem był jeden chłop z 20 łanów w dobrach królewskich.
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Rejestr pogłównego z 1674 roku podaje, że we wsi „Joski” podatkowi temu podlegało 39 osób wyznania grekokatolickiego (unitów). Doliczając do tego osoby pozostające poza spisem (małe dzieci, osoby kalekie i inne pominięte), liczbę mieszkańców
ówczesnej wsi szacować można na około 50 osób.
Rejestr podatku pogłównego z 1692 roku we wsi wymienia tylko dziewięć gospodarstw chłopskich: Lariwona Pasiuka, Pawła Charytończyka, Chwedora Malejczyka
z żoną, Mikity Marczuka z żoną i dziewką, Michała Kozła z żoną, Stefana Mołczana
z żoną, Andrzeja Mackowicza, Wasila Sidorczuka, żony Władysława Dąbrowskiego.
Kolejny zachowany wykaz pogłównego z 1712 roku zawiera spis podatników, do których należeli: Mikołaj Mankiewicz z żoną, jego szwagier z żoną, parobek sołtysa, Szymon sołtys z żoną i „dziewką”, Kondrat Pasiuk z żoną, Chwedor Hryńczuk z bratem,
Osip Marczuk z siostrą, Piotr Koźluk z parobkiem i Wojcianka Zofia. Wybrańcem
w połowie XVIII wieku był Jan Miałchowski.
W 1790 roku w Jośkach było pięć „dymów”, a ponadto dom wójtowski. Oprócz
tego był tutaj jeszcze budynek „wójtostwa” zamieszkiwany przez pięć osób. Wójtostwem
zarządzał Michał Smorczewski, wójt w latach 1764–1811, żonaty Teresą z Olszewskich.
W 1796 roku Jośki włączono do amtu brańskiego, stanowiącego własność króla
pruskiego. W 1807 roku wieś znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego, w ekonomii suraskiej. Zerwano wówczas tradycyjne powiązania wsi z Brańskiem. Od tego
czasu chłopi zaprzestali odrabiania pańszczyzny w folwarku w Bujnowie (ten znalazł
się po drugiej stronie granicy). W to miejsce opłacali czynsz do ekonomii suraskiej
w wysokości 592 zł i 10 groszy rocznie, razem z opłatami od wybraniectwa i wójtostwa.
W Jośkach utrzymano siedzibę lokalnego wójtostwa, a jego „wieczystym posesorem”
był Aleksander Sierhiejewicz (wzmiankowany w latach 1842–1851), mąż Anieli z Wagów. W Jośkach mieszkał Julian Hlebowski98, co najmniej w latach 1855–1864, wójt
gminy Poświętne, a od 1864 wójt gminy Pietkowo i ponownie Poświętne do 1867 roku.
Ze względu na miejsce zamieszkania wójta, to Jośki były siedzibą tych gmin. Z Josiek,
przez kilka pierwszych miesięcy 1868 roku zarządzano także nową gminą Piekuty.

Dom wójta Juliana Hlebowskiego w Jośkach, według planu z 1857 roku
98

Julian Hlebowski był żonaty z Rozalią z Krauszyców. Jego nazwisko jest pochodną imienia Gleb (Hleb),
a nie od chleba, stąd pisownia.
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W 1808 roku w Jośkach było siedem domów i 72 osób. W 1820 roku mieszkało
tutaj 11 czynszowników z rodzinami, jeden wybraniec i wójt. Ludność wysiewała rocznie 98 korców zbóż ozimych i 82 korców zbóż jarych, a wójtostwo cztery korce pszenicy,
25 żyta, pięć jęczmienia i 20 owsa. Dzierżawca wójtostwa Jośki swe grunty wypuszczał
w arendę chłopom („na trzeciaka”)„…i dlatego nie trzymał koni i bydła”. Włościanie
płacili 40 zł „suchej arendy” rocznie, za co mogli nabywać „trunki [napoje alkoholowe]
gdzie się im podoba”, czyli z pominięciem przymusu
propinacyjnego. W 1838 roku w Jośkach mieszkał
majster szewski Adolf Frydryczyk pochodzący
z Sawczyna, który utrzymywał kontakty z szewcem
Antonim Sapińskim z Łopieni. W 1827 roku w 12
domach mieszkało 70 osób, głównie chłopów. W połowie XIX wieku unitów było 108. W 1882 roku
w Jośkach w 33 domach mieszkało 215 osób, w tym
153 katolików. Resztę stanowili prawosławni (do
1875 roku unici) i nieliczni Żydzi. W lutym 1886
roku w Jośkach jezuita Teodor Sozański, w domu
Jana Kozłowskiego, udzielił ślubu dziesięciu parom
oraz ochrzcił 29 dzieci w obrządku katolickim.
Rosyjskie prawo zakazywało duchownym katolickim
świadczenia posług na rzecz byłych unitów. Niemal
Ks. Teodor Sozański,
wszyscy byli grekokatolicy i ich rodziny, przypisani
misjonarz SJ
w 1875 roku do prawosławia, po ukazie tolerancyjnym z 1905 roku, przyjęli wyznanie rzymskokatolickie. Przy prawosławiu pozostały tylko cztery osoby (dane z 1913 r.).
Wieś obejmowała obszar 859 morgów (481 ha). W 1864 roku chłopów uwłaszczono, folwark rozparcelowano i rozprzedano. W 1891 roku na 35 gospodarzy, było
33 chłopów i dwóch pochodzenia szlacheckiego. Na jedno gospodarstwo średnio wypadało po 10,9 ha gruntów. W 1905 roku we wsi w 35 drewnianych domach mieszkało
321 osób (Polacy i 13 Żydów). Budynków gospodarczych wykazano wówczas 89. Według
spisu powszechnego z 1921 roku w Jośkach były 34 domy zamieszkałe przez 219 osób
(112 kobiet i 107 mężczyzn), głównie Polaków wyznania katolickiego, ale było także
trzech wyznawców prawosławia (Białorusin i dwóch Rosjan). Wieś o luźnej, kolonijnej
zabudowie, tworzyły trzy główne skupiska. Grunty w Jośkach skomasowano w latach
20. XX wieku.
W grudniu 1940 roku aresztowano Tadeusza Sobisza z Josiek, który nie brał
udziału w uzupełniającym głosowaniu do ustawodawczego gremium Republiki Białoruskiej Związku Sowieckiego. Otrzymał za to wyrok 5 lat więzienia. Karę odbywał w Białymstoku i Kujbyszewie. W 1941 roku wstąpił do Armii Andersa. Sowieci w czerwcu 1941
roku wywieźli na Sybir rodzinę Kozłowskich (Romualda, Annę, Tadeusza i Eugeniusza).
Leopold Wierzbicki z żoną Marianną i synem Kazimierzem, w listopadzie 1942
roku udzielili schronienia zbiegłym z getta w Brańsku Chaimowi Finkelsteinowi, jego
żonie Motl oraz dzieciom Abramowi, Szoszanie i Chanie, a także Wełwkowi Alpernowi.
Ukryto ich w schowku pod sąsiekiem w stodole. Grupa ta, wspierana także przez kilku
mieszkańców Brańska, przeżyła okupację (Chaima zabito w 1947 roku). Po wojnie

106

wyjechali do Izraela, gdzie zamieszkali w osadzie „Kiriat Bialystok”. Na bohaterską postawę Wierzbickich, cieniem kładzie się działalność kilku innych Polaków, którzy już
po wojnie pojawili się w Jośkach i domagając się od gospodarza rzekomego „żydowskiego złota”, dotkliwie pobili Leopolda, który zmarł w wyniku odniesionych ran.
W 2008 roku we wsi było 39 domów, a mieszkało w nich 140 osób.

KOBOSKI (Skupie, Skupewe Koboszki, Koboszki)
Wieś osiadła przez Kobosków, szlachtę herbu Lubicz (?). W połowie XIX wieku wylegitymowani z herbem Giza, co nie odpowiada prawdzie.

W

ieś znana z dokumentu z 4 lutego 1519 roku ustanawiającego zasięg parafii w Domanowie, w którym określona została jako „Skupie”. W 1528 roku we wsi „Skupewe Koboszki” działy ziemi mieli: Szczepan Janowicz, wdowa Aleksina, Jan zięć
Michała, Marek Koboszka, Paweł Koboszka, Mikołaj Jakubowicz, Maciej Jakubowicz,
Jakub Stary, Tomko Piotrowicz. W razie potrzeby wojennej byli oni zobowiązani do
wystawienia trzech konnych zbrojnych. Wymieniony wówczas przydomek rodowy
„Koboszka” dał nazwę miejscowości. W 1544 roku wspomniany jest Mateusz (Maciej?)
Koboska z Kobosek („de Cobosky”). Oznacza to, że między 1528 a 1544 roku przyjęła się
już nazwa wsi Koboski, a dawna – Skupie – została zapomniana. W 1556 roku Wojciech
i Jan, synowie zmarłego Michała z Łopieni, podarowali swemu bratu Marcinowi z Łopieni dobra Siódmaki i Koboski (w znaczeniu części tych wsi).
W 1567 roku szlachta z Kobosek uczestniczyła w planowanej wyprawie wojennej
na Moskwę i zebrała się konno pod Mołodeczno w składzie: Jan s. Macieja w skórzanym kaftanie z siekierą i rohatyną, Maciej Koboska z kordem i rohatyną, Michał
s. Dominika z takim samym uzbrojeniem, Adam s. Marka w kaftanie z rohatyną. Pieszo
służbę ziemską odbywali: Jan s. Stefana uzbrojony w miecz, Jan s. Stanisława wyposażony w kord i rohatynę oraz Jan s. Andrzeja tylko z rohatyną. Dodatkowo z dóbr Piekiełki służbę odbywali: Stanisław s. Jana z Kobosek oraz Jan s. Marka z Kobosek, obaj
konno z kordami i rohatynami. Jakub s. Andrzeja z Kobosek, pieszo z siekierą. Wyposażenie to świadczy o niewielkiej majętności tutejszej szlachty.
W związku ze zbliżającym się wcieleniem Podlasia do Polski, 14 maja 1569 roku
w Brańsku przysięgę wierności Koronie polskiej składała szlachta, w tym Stanisław po
zmarłym Janie z Kobosek. Owy Stanisław w 1580 roku, razem z innymi z tej wsi oraz
z dóbr Siódmaki, opłacili podatek z pięciu włók. Synami Stanisława Koboski byli Paweł
i Franciszek, wzmiankowani w 1598 roku. Według herbarzy ród Koboszko vel Koboszka
pieczętował się herbem Giza. Jest to herb dość osobliwy i niespotykany u innych rodów
na Podlasiu, stąd domniemanie o jego błędnym przypisaniu. Rodzina Kobosków dowodziła praw do tego herbu dopiero w XIX wieku.
W 1674 roku we wsi mieszkało 15 rodzin (w tym trzy zubożałe), a podatek pogłówny opłacono od 36 osób powyżej 10 roku życia. Mieszkały tu głównie rodziny
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szlacheckie o nazwisku Koboska (osiem), niektóre z nich miały przydomki: Ciesko,
Szeruga, Chudy. Były także rodziny: Walentego i Bartłomieja Porowskich, Jakuba Skłodo, Grzegorza Markowskiego, Wawrzyńca Łopieńskiego, Walenty Piekutowskiego i Tomasza Łoźnego.
W 1790 roku we wsi znajdowało się 17 domów (cztery rodziny Brzozowskich,
dwie Krasowskich, trzy Piekutowskich, trzy Skłodowskich, po jednej Konopków, Markowskich, Kuleszów, Łopieńskich), w tym Józef Krasowski posiadał dwa, a pozostali po
jednym domu.
Urzędowy wykaz z 1827 roku wymienia w Koboskach 21 domów, w których mieszkało 106 osób. W 1883 roku było tu 16 domów i 122 mieszkańców wyznania rzymskokatolickiego, którzy uprawiali 136 mórg ziemi, w głównej mierze „żytniej”. Wzmianka
z 1891 roku potwierdza istnienie 16 gospodarstw, w tym dwóch włościańskich. Uprawiały one 83 ha ziemi (w tym 50 ha gruntów ornych). Średnio jedno gospodarstwo
obejmowało 5,2 ha. W 1905 roku we wsi w 19 drewnianych domach mieszkały 202
osoby (tylko Polacy). Budynków gospodarczych wykazano wówczas 50. W czasie wojny
na froncie w grudniu 1914 roku zaginął żołnierz wojsk rosyjskich Jan Cypelny, luteranin ożeniony i zamieszkały w Koboskach. Według spisu powszechnego z 1921 roku
w Koboskach (gmina i parafia Piekuty Nowe) w 21 domach przebywało 117 osób (w tym
52 mężczyzn i 65 kobiet) narodowości polskiej i wyznania katolickiego.

Chałupa w Koboskach, z 2 połowy XIX wieku

W latach 1921–1928 sołtysem wsi był Józef Skłodowski. Grunty wsi skomasowano, likwidując tzw. szachownicę pól. Pomiarów dokonał mierniczy Jan Wolter w 1922
roku. Pełnomocnikami 16 gospodarzy z prawem głosu, do spraw scalenia byli: Józef
Skłodowski, Romuald Sasinowski i Kazimierz Jabłoński. Wymienia się także gospodarstwa: Wiktora Bajkowskiego, Aleksandra Brzozowskiego, Wiktora Jabłońskiego,
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Juliana Konopki, Szymona Krasowskiego, Józefy Kućmierowskiej, Franciszka Maksimowicza, Józefa Olszewskiego, Kajetana Perkowskiego, Aleksandra Piekutowskiego,
Mateusza Piekutowskiego, Antoniego Sasinowskiego (budynki spaliły się, a gospodarz
był w Stanach Zjednoczonych), Wincentego Sasinowskiego, Józefa i Feliksa Skorupskich, spadkobierców Szymona Śniecińskiego, Juliana Wojno. Co najmniej siedmiu
z nich nie potrafiło pisać i czytać. Cały obszar gruntów wsi obejmował 285 mórg. Część
ziem była w szachownicy razem z gruntami Piekut Urbanów.
We wsi zachowała się chałupa o konstrukcji zrębowej z czterospadowym dachem pokrytym strzechą. Dość typowy obiekt dla 2 połowy XIX wieku. W 2008 roku
w Koboskach w 17 domach zamieszkiwało 80 osób.

KOSTRY LITWA (Kostry, Kostry Borówka)
Zamieszkiwał tu ród Kostro herbu Pierzchała (Roch).

O

d schyłku średniowiecza dobra Kostrów znajdowały się
w parafii Wyszonki Kościelne. Nazwa Kostro pochodzi
od przydomka „Kostro”, a ta od słowa „kostry” oznaczającego
paździerze lnu lub „sążeń drewna”. Drugi człon nazwy – „Litwa”, określał zapewne ówczesne położenie wsi w Wielkim
Księstwie Litewskim. W latach 1458–1484 Stanisław Kostro był
podsędkiem ziemskim bielskim, urzędującym w Brańsku. Z posiadanej przez niego części Kostów wydzieliła się wieś Kostry
Podsędkowięta. W XV wieku wspomina się także Andrzeja
Kostro (1474) i Aleksego Kostro (1483–1484) oraz Klemensa
(1480), syna podsędka Stanisława. Pierwotny obszar należący do Kostrów ulegał dalszemu podziałowi w końcu XV i w XVI wieku. W 1528 roku wszystkich Kostrów
zobowiązanych do służby ziemskiej wykazano pod jedną nazwą dóbr Kostry. W 1567
roku wieś Kostry Litwa była już wyodrębniona, a wymieniono mieszkającego w niej
Piotra syna Stanisława. W regestrze poborowym z 1580 roku we wsi Kostry Litwa
(„Kostry Lithwa”) odnotowany jest Stanisław Kostro zwany „Noskiem”, który opłacił też
należność z gruntów w Wyszonkach Rusi i Kostrach Borówce. Ów Stanisław „Nosek”
Kostro miał syna Gabriela, który w 1581 roku dzierżawił część Stawierej w parafii dąbrowskiej. W 1622 roku wspomniano Andrzeja Kostro ze wsi „Kostry Litwa et Borowka” (Kostry Litwa i Borówka). Wieś razem z Borówką wymieniana jest także w 1629
i 1635 roku.
Kilku Kostrów studiowało na Akademii Krakowskiej: Jan syn Melchiora99 immatrykulowany był w 1608 roku, Stanisław i Andrzej, synowie Piotra, w 1628. Niestety nie
ma pewności, z których Kostrów pochodzili.
99
Melchior Kostro, ojciec studenta, to podstarości drohicki 1589–1591, sędzia grodzki drohicki 1584–1594,
sędzia ziemski bielski 1595–1615.
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W 1674 roku podatek pogłówny opłacono od 47 osób mieszkających w Kostrach
Litwie. Pośród podatników było także czternastu pochodzenia chłopskiego i dwie rodziny drobnoszlacheckie zubożałe. Wszyscy pochodzący ze szlachty nosili nazwisko
Kostro.
W 1790 roku we wsi w 24 domach mieszkało 20 rodzin o nazwiskach: Zaleski,
Szałkowski, Markowski, Pruszyński, Kostro (jedenaście rodzin), Niemyski, Wojtkowski,
Tołoczko, Krasowski, Wojno. Po trzy domy posiadali Paweł Kostro i Paweł Tołoczko.
Według urzędowego wykazu z 1827 roku było tutaj 15 domów, zamieszkiwanych
przez 74 osoby. Wieś znajdowała się wówczas w powiecie tykocińskim obwodu łomżyńskiego w województwie augustowskim.
W 1883 roku Paweł Łukaszewicz z Piekut Nowych opisał w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego…” Kostry Litwę słowami: „…wieś szlachecka, pow. mazowiecki,
gm. Piekuty, par. Wyszonki. […] Ma 20 domów, 180 mieszkańców katolików, 254 morgi
rozległości, grunta pszenne, okolica bezleśna, gospodarstwo trójpolowe”. W 1891 roku 22 gospodarzy uprawiało 150 ha gruntów (126 ha ornych), wszyscy wywodzili się z drobnej szlachty. Średnio na jedno gospodarstwo wypadało po 6,8 ha. W końcu XIX wieku
we wsi nielegalne nauczanie po polsku prowadził Julian Krasowski. W latach 1894–1895
wolną praktykę prowadził tutaj felczer medycyny Paweł Kostro. W 1905 roku w Kostrach Litwie było 141 osób (tylko Polacy), mieszkających w 23 drewnianych domach.
Budynków gospodarczych wykazano wówczas 67. Grunty wsi skomasowano.
Według spisu powszechnego z 1921 roku w 26 domach mieszkało 170 osób
(74 mężczyzn i 96 kobiet). Pośród nich 163 katolików i siedmiu prawosławnych.
Wszyscy uważali się za Polaków. W 2008 roku w 27 domach było 127 mieszkańców.

KOSTRY NOSKI (Kostry)
Mieszkał tu ród Kostro herbu Pierzchała (Roch).

H

istorycznie wieś przynależała do parafii Wyszonki Kościelne, a obecnie do parafii Nowe Piekuty. Ród Kostrów
był tutaj osiadły, co najmniej od połowy XV wieku. W 1528
roku wszystkich z tej rodziny, zobowiązanych do służby ziemskiej, wykazano pod jedną nazwą dóbr Kostry (patrz opis wsi
Kostry Litwa).
W związku ze zbliżającym się wcieleniem Podlasia do
Polski, 14 maja 1569 roku w Brańsku przysięgę wierności Koronie polskiej składała szlachta, w tym „Stanisalus olim Johannis Noszek”, czyli Stanisław syn zmarłego Jana Noska, ze wsi
Kostry. Ów Stanisław Nosek przysięgał także w imieniu Macieja, Stanisława i Jana, synów swego młodszego brata Rosłana. Przydomek „Nosek”
nosił więc Jan od 1 połowy XVI wieku, a być może już jego ojciec (w 1528 roku w dobrach Kostry wspomniani Jan s. Piotra i Jan Czachowicz). To od tego rodu część gruntów
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wsi Kostry, którą posiadali i zasiedlali, zwano „Kostrami Noskami”. W 1567 roku
wspomniany jest Stanisław po zmarłym Janie Kostro z Jabłoni Piotrowców, a w innym
dokumencie wymienia się go we wsi Kostry. W regestrze poborowym z 1580 roku
Stanisław Kostro zwany „Noskiem” opłacił podatek ze wsi Kostry Litwa oraz ziemi posiadanej w Wyszonkach Rusi i Kostrach Borówce. Ów Stanisław „Nosek”Kostro miał
syna Gabriela, który w 1581 roku był dzierżawcą części Stawierej. Co najmniej od 1615
roku używano już nazwy wsi – Kostry Noski (Mateusz po Stanisławie „de Noski Kostri”).
W 1674 roku podatek pogłówny w Kostrach Noskach opłacono od 61 osób powyżej
10 roku życia, podatek ten nie uwzględniał też osób kalekich. W tym opłatę wniesiono
również od 15 poddanych chłopów i czterech zubożałych rodzin drobnoszlacheckich.
We wsi mieszkały głównie rodziny szlacheckie o nazwisku Kostro, ale były także pojedyncze: Kropiwnickich, Wyszyńskich, Krasowskich i Łuniewskich. Chłopskie „nazwiska”
to: Figlak, Boruciak, Breda, Hajmitka.
Kostrowie z Kostrów Nosków w 1695 roku dowodzili, że są herbu Roch (Pierzchała). Również w rekognicjarzu poborowym z 1581 roku Kostrowie odciskali pieczęcie sygnetowe z herbem Pierzchała.
W 1790 roku we wsi było 29 domów, a mieszkało tutaj 28 rodzin o nazwiskach:
Kostro (siedem), Żochowski, Pruszyński (trzy), Niemyski, Orłowski, Łuniewski, Wojno,
Bystrzycki, Konopko, Wyszyński, Porowski (trzy), Gierałtowski, Perkowski (dwie), Sułkowski (dwie), Piekutowski, Godlewski. Po dwa domy posiadali Gracjan Bystrzycki
i Walenty Pruszyński.
Według urzędowego wykazu z 1827 roku było tutaj 25 domów, w których mieszkało 205 osób. Wieś znajdowała się wówczas w powiecie tykocińskim obwodu łomżyńskiego w województwie augustowskim. W 1883 roku w 29 domach było 305 katolików
(średnio po 10–11 osób na dom), zajmujących się rolnictwem. Wieś obejmowała
364 morgi gruntów, klasy „średniej” z „zaroślami” na opał. W 1891 roku 29 gospodarzy
legitymowało się pochodzeniem szlacheckim, a jeden włościańskim. Średnio na gospodarstwo wypadało po około 7,5 ha ziemi. W 1905 roku we wsi 310 osób (Polacy
i 12 Żydów) mieszkało w 33 drewnianych domach. Budynków gospodarczych wykazano wówczas 87. Według spisu powszechnego z 1921 roku w 36 domach przebywało 205 osób (92 mężczyzn i 113 kobiet). Wyznaniowo dominowali katolicy (200),
ale było także pięciu prawosławnych. Narodowość inną jak polska podały dwie osoby,
jedna białoruską, a druga zapewne rosyjską.
We wsi funkcjonowała trzyklasowa szkoła powszechna. W roku szkolnym 1922/1923
uczyło się w niej 91 dzieci, w 1923/1924 uczniów było 147, a w 1924/1925 – 138,
w 1925/1926 – 151, w 1930/1931 – 121. W ostatnim przed wojną roku szkolnym
1938/1939 trzech nauczycieli uczyło 104 dzieci. Szkoła posiadała własny drewniany
budynek, w którym trzy pomieszczenia o powierzchni ok. 85 m² przeznaczono na klasy, a pozostałe służyły jako mieszkanie trzech nauczycieli. Tygodniowo realizowali oni
program w wymiarze 96 godzin. Szkoła posiadała hektar gruntów. W placówce tej
uczyły się dzieci mieszkające do trzech kilometrów od niej. Nauczycielami byli m.in.:
Kazimiera Janczuk (1925–1929), w 1929 Maria Augustynek oraz S. Koczko i Jan Modrzejewski, a w 1931 roku uczyli Wanda Bednarczyk i nowy nauczyciel Ignacy Popowski. W czasie okupacji niemieckiej tajne nauczanie prowadziła Kazimiera Janczuk.
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Z Kostrów Nosków pochodził Antoni Czajkowski, który uczestniczył w akcji narodowców na Wyszonki Kościelne. Został tam zastrzelony przez polskiego policjanta
16 października 1937 roku. Stał się lokalnym bohaterem zwolenników Stronnictwa
Narodowego. Ułożono o nim piosenkę śpiewaną w trakcie akcji propagandowych we
wsiach i miasteczkach powiatów mazowieckiego i bielskiego.
W czasie okupacji sowieckiej we wsi uruchomiono szkołę podstawową. Nauczycielem był Białorusin J.W. Prycuk, który 16 października 1940 roku skierował do
rodziców ucznia Wacława Siekierko „list” o treści (pisownia oryginalna): „…ne uważa
Lekcyi języka Rosyjskiego tylko się kręto i przeszkadza na lekcyi drugim”. W odpowiedzi
matka na odwrotnej stronie tego „liściku” napisała do nauczyciela: „Tow[arzysz] nauczyciel niech się nauczy pisać, później będzie do mnie pisał takie kartki”. W sprawozdaniu
naczelnika brańskiego rejonu NKWD z 1940 roku pojawił się zapis: „Były przewodniczący Kostronoskiej Rady Wiejskiej Józef Żochowski, organizator i przywódca pogromów.
W Wiejskiej Radzie organizował wszelkiego rodzaju nielegalne narady skierowane przeciwko władzy radzieckiej. Po aresztowaniu próbował zbiec”. Sowieci represjom poddali
także inne osoby we wsi. Na Sybir, do „obłasti omskiej” w 1941 roku zesłali rodzinę Wyszyńskich: Antoniego lat 70, jego żonę Antoninę lat 67 (oboje zmarli na zsyłce) oraz
synową Eugenię lat 28 z dziećmi, Tadeuszem ur. w 1936 i Teresą ur. w 1937 roku (rodzina powróciła w 1945). Na Sybirze była także rodzina Niemyjskich (powrócili w 1946):
Ignacy lat 71 z żoną Antoniną lat 67 (zmarła) oraz Jan lat 41, Anna lat 26, Stanisław
lat 24, Marianna lat 22, Henryk lat 6 i dwumiesięczny Mieczysław (ur. 1941). Sybir
„zwiedzał” również Kazimierz Sienicki lat 27. Zaś Wiktor Kostro urodzony 8 lutego 1913
roku w Kostrach Noskach, trafił do niewoli sowieckiej, a stąd do Armii Andersa. Walczył w stopniu plutonowego w składzie 2. Korpusu Polskiego. Zginął 12 listopada 1944
roku w walkach w Apeninie Emiliańskim we Włoszech. Po wojnie w lesie zabito kowala
A., którego podejrzewano o spowodowanie zsyłek, donosami.
Na kolonii wsi Kostry Noski 27 lipca 1948 roku kwaterowały oddziały „Huzara”
i „Młota”. Przypadkowo pojawił się tam patrol Milicji Obywatelskiej. Doszło do wymiany ognia. Zabito partyzanta z oddziału „Huzara”, Jana Wyszyńskiego ps. „Jędruś”.
Milicję wsparła grupa operacyjna KBW. W trakcie dalszej walki śmiertelne rany odniósł st. sierż. Witold Goldzisz ps. „Radio” (pochowany w lasku koło Pruszanki Baranki).
W okolicach wsi Kostry Noski w 1951 roku Mieczysław Grodzki „Żubryd”
i Lucjan Niemyjski „Krakus” (z oddziału „Huzara”) zatrzymali, a potem zastrzelili
Stanisława Bobrowskiego, gminnego sekretarza PZPR w Piekutach Nowych i Piotra
Sawickiego, komendanta posterunku MO z Piekut Nowych.
W 1956 roku we wsi założono Ochotniczą Straż Pożarną. W latach 1954–1959
Kostry przynależały do Gromadzkiej Rady Narodowej w Wylinach Rusi, a potem
w Piekutach. Po wojnie szkoła, państwowa a potem samorządowa, istniała do sierpnia 2003. Następnie prowadziło ją stowarzyszenie „EDUKATOR”. W 2008 roku w Kostrach Noskach w 32 domach mieszkało 140 osób.
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KRASOWO CZĘSTKI (Krasewo Częstki, Krassowo Częstki)
Ród Krasowskich (Krassowskich) pieczętował się herbem Rawa (Rawicz).

W

1883 roku Paweł Łukaszewicz z Piekut Nowych pisał:
„…uroczysko w tej wsi [Krasowo Częstki], przez lud
zwane „Skarbną Górą”, jest to wyniosły pagórek, na którym leży
dosyć kamieni różnej wielkości. Prawdopodobnie cmentarzysko
pogańskie, dotąd przez nikogo niezbadane. Znajdują się tu kości
z czaszek palone i skorupy dosyć grube, zapewne z urn”. Opis ten
świadczy o pradziejowym osadnictwie na tym terenie.
Dobra Krasowo Częstki położone są nad rzeczką Tłoczewka. Nazwa Krasowo pochodzi od nazwy osobowej, przydomka – Kras (słowo krasa oznacza barwę), a drugi człon od
Częstka, zdrobnienia imienia Częstomir. Owy Częstek w 1444
roku sprzedał część swego majątku w Krasowie, a nabywcą był Adam z Tymianek koło
Nura. Najpewniej ziemia po Częstku zwana była Krasowem Częstkami, a po podziałach, przekształciła się w odrębną wieś. Ród Krasowskich herbu Rawicz wywodził się
z okolic Rawy Mazowieckiej i osiadł na Podlasiu w XV wieku. W 1519 roku wieś
weszła w skład parafii w Domanowie. W 1528 roku w Krasowie wspomina się Stanisława Krasa. W 1 połowie XVI wieku studentami Akademii Krakowskiej byli: Andrzej
s. Mikołaja „de Crasowycze” (od 1521 roku) i Gabriel s. Piotra „Crasowski” od 1546
roku. Nie ma pewności z którego Krasowa pochodzili.
W 1566 roku w Krasowie Częstkach nieruchomości posiadali: Stanisław Krasowski, bracia Tomasz z Józefem i Janem, synowie zmarłego Wojciecha, bracia Stanisław
z Janem i Danielem, synowie zmarłego Kaliksta. Posiadali także część gruntów Rybałtów. W 1567 roku „de Krasowo Częstki” wspomniani są: Stanisław po zmarłym
Kalikście, Józef syn zmarłego Wojciecha i Mikołaj. W tym samym roku szlachta z tej
wsi wyruszyła pod Mołodeczno, gromadząc się tam na wyprawę wojenną przeciwko
Moskwie. Do działań zbrojnych nie doszło, ale znamy co najmniej dwóch przedstawicieli Krasowa Częstek, którzy dotarli na tam konno. Byli to Piotr syn Marcina w skórzanym kaftanie i Jan syn Macieja, uzbrojeni kordy i rohatyny. Być może byli i inni,
ale pochodzenie pozostałych opisano ogólnie Krasowo i nie wiadomo z której wsi się
wywodzili. W związku ze zbliżającym się wcieleniem Podlasia do Polski, 14 maja 1569
roku w Brańsku przysięgę wierności Koronie polskiej składała szlachta z Krasowa
Częstek, spisana razem z Krasowem Wielki. Pośród przysięgających byli wymienieni
już: Stanisław po Kalikście, ale i jego brat Daniel, Józef s. Wojciecha, Mikołaj s. Serafina i inni. W 1580 roku podatek z Krasowa Częstek opłacali: Lenart po Bernacie Krasowskim (Kraszowski), komornik ziemski bielski Andrzej Krasowski (także z Krasowa
Wielków, miał młyn), Mateusz s. Tomasza Krasowskiego, Marcin s. Piotra, Jan s. Macieja,
Andrzej s. Mikołaja Skłodo, Krzysztof Kostro (z Częstek i Piekiełka) oraz Krzysztof Krasowski w imieniu Jana po Wojciechu. Ojcowie wszystkich wymienionych w 1580 roku
już nie żyli. Rekognicjarz poborowy z 1581 wymienia znanych ze spisu wcześniejszego
o rok.
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W 1674 roku podatek pogłówny ze wsi „Krassewo Częstki” opłacono od 82 osób
powyżej 10 roku życia i wolnych od kalectwa. Doliczając pozostających poza rejestrem
podatkowym, liczbę ludności miejscowości oszacować można na około sto osób. Rodzin drobnoszlacheckich było 20. Niektóre wyróżniały się swoją zamożnością: Jan Krasowski zwany „Bladek” miał siedmiu poddanych chłopów, Piotr Krasowski jedenastu,
Krzysztof Skłodo zwany „Kulawym” pięciu, Józef Krasowski zwany „Kazirodzik” trzech,
a Szczuka czterech. Przydomki we wsi mieli też: Jan Krasowski „Kasprzyk”, Tomasz
Skłodo „Burczymucha” i Maciej Krasowski „Podsądny” (wymieniony już w 1606 roku).
W 1722 roku w księdze cudów parafii unickiej w Starym Korninie odnotowano,
że: „Ze wsi Krasewa od Brańska, na imię Władysław Sawicki zeznał pod sumieniem, że
chorował ciężko chorobą trzy ćwierci roku, bliższym był śmierci dysponowany na śmierć,
a gdy się ofiarował do Kornina, zaraz mu się polepszyło i do siebie przyszedł”.
W 1790 roku we wsi były 52 domy. Najzamożniejsi posiadali po trzy domy: Kazimierz Gąsowski i zmarły już ks. Pietraszko z Domanowa. Urzędowy spis z 1827 roku
wymienia w Krasowie Częstkach 66 domów, w których mieszkało 375 osób. Wśród
tutejszych szlachciców mieszkali też nieco bogatsi, którzy osadzili na swojej ziemi niewielkie grupy chłopów. Gospodarstwa te podlegały uwłaszczeniu w 1864 roku (ukaz
carski). W Krasowie Częstkach urodził się i mieszkał Franciszek Piętka100, wójt gminy
Łopienie Zyski w 2 ćwierci XIX wieku.
W pierwszej połowie XIX wieku, pośród alumnów seminarium duchownego
w Tykocinie byli także pochodzący z Krasowa Częstek:
– Franciszek Dworakowski urodzony 5 listopada 1795 roku. Ukończył pięć klas szkoły
parafialnej w Tykocinie. Dwa lata spędził w seminarium w Janowie, a w latach 1819–1821
uczył się w seminarium duchownym w Tykocinie. Tam 4 marca 1821 roku został wyświęcony na kapłana przez bpa augustowskiego ks. I. Czyżewskiego. Związał się z parafią Piekuty Nowe. Przez dziesięć lat był tutaj wikariuszem, a w latach 1831–1854
proboszczem. Zmarł 10 czerwca 1854 roku,
– Jan Józef Krassowski, syn Stanisława i Katarzyny z Radziszewskich, urodził się 26 maja
1817 roku. Ukończył cztery klasy gimnazjum wojewódzkiego w Łomży. W 1840 roku
wstąpił do seminarium duchownego w Tykocinie, gdzie spędził cztery lata. Na kapłana
wyświęcił go 21 lipca 1844 roku w Tykocinie bp augustowski P. Straszyński. Pierwszym
jego wikariatem były Kulesze,
– ks. Wojciech Piętka ur. w Krasowie Częstkach, duchowny diecezji płockiej, wikariusz
w Krasnosielcu 1890–1891, proboszcz w: Popowie 1892–1895, Kroczewie 1903–1905,
Sikorzu 1908–1910, Osieku Wielkim (diecezja włocławska).
W 1883 roku Krasowie Częstkach, wsi szlacheckiej w gminie Piekuty powiatu mazowieckiego, było 70 domów, w których mieszkało 375 osób, w tym 32 Żydów. Wieś
obejmowała 621 mórg ziemi. Tutejsze grunty określono jako „gliniaste”. W 1891 roku
66 gospodarstw drobnoszlacheckich oraz 6 chłopskich gospodarzyło na 390 ha ziemi.
Średnio na jedno gospodarstwo wypadało po 5 ha. W 1905 roku we wsi w 78 drewnianych domach mieszkało 546 osób (Polacy i 44 Żydów). Budynków gospodarczych
100

Franciszek Damazy Piętka ur. 25 grudnia 1788 roku w Krasowie Częstkach, ukończył pijarską szkołę
średnią i akademię w Warszawie, kandydat praw i filozofii. Powrócił do Krasowa Częstek na ojcowiznę, spłacił
braci, gospodarzył. Dokupił ziemię w Częstkach. Ożenił się z Ewą (ur. 1801), córką Ludwika Borzyma z Wierzbowizny. Był wójtem gminy Łopienie Zyski do śmierci. Podobno popadł w alkoholizm. Zmarł krótko po 1848
roku.
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wykazano wówczas 195. Żydzi mieli tu wiatrak i sklep. W latach 1892–1906 wolną praktykę prowadził felczer medycyny Konstanty Olędzki.
Grupa postępowych rolników z Krasowa Częstek, Adam Skłodowski, Kazimierz
Skłodowski i Stanisław Krassowski, w 1909 roku była członkami Wysoko-Mazowieckiego Towarzystwa Rolniczego.
Wieś znacząco ucierpiała w sierpniu 1915 roku. Większość budynków spłonęła.
Zniszczony został wiatrak. Jeszcze w 1921 roku było 31 domów i aż 44 inne, zazwyczaj
prowizoryczne budynki w których mieszkano. Wieś należała do największych
w okolicy. Mieszkańców było 405, w tym 221 mężczyzn i 184 kobiety. Zdecydowana większość wyznawała religię rzymskokatolicką – 371, prawosławnych było 19,
a wyznawców mojżeszowych 15. Za Polaków uważało się 390, za Białorusinów 11 i czterech za osoby innych narodowości. Grunty wsi skomasowano, likwidując tzw. szachownicę pól i wytyczając kolonie.
W czasie okupacji sowieckiej, w 1941 roku na Sybir pod Omsk zesłano Władysława lat 55 i Rozalię lat 52 (zmarła) Wyszyńskich oraz Mariannę Sutkowską lat 35.
Oddział Armii Krajowej Tadeusza Westfala101 ps. „Karaś”, 6 kwietnia 1943 roku
wykonał wyrok na konfidencie Romanie Porowskim, mieszkańcu wsi Krasowo Częstki.
Na skutek donosu matki konfidenta102 aresztowano trzech żołnierzy „Karasia”, Kazimierza, Eugeniusza i Antoniego Krassowskich „Brycuków”
z Krasowa Wólki, których przetrzymywano na posterunku żandarmerii w Dąbrówce Kościelnej. Dwóch z nich
chciano rozstrzelać, a trzeciego przewieźć do więzienia
w Łomży, na dalsze tortury. Nocą z 10 na 11 kwietnia,
w brawurowej akcji mazowieckiego oddziału Kedywu
„Karasia” na posterunek w Dąbrówce, więzionych odbito.
W połowie czerwca 1943 roku hitlerowcy w Krasowie
Częstkach zamordowali Józefa Krassowskiego.
11 lipca 1943 roku nad ranem Niemcy (15 żandarmów wspartych czterdziestoma żołnierzami z Jagdkomando) przeprowadzili akcję aresztowania w Łopieniach
i Piekutach(?) 15 osób podejrzanych o przynależność do
Armii Krajowej. W tym czasie u Kruszewskiego na kol.
wsi Krasowo Częstki kwaterował oddział złożony z 26 partyzantów Kedywu „Karasia”103. W pobliżu kol. Kalnik
Tadeusz Karaś „Westfal”
przygotowali oni zasadzkę na Niemców prowadzących aresztantów. O piątej rano doszło do walki. Większość więźniów zdołała uciec.
W czasie wymiany ognia zabito co najmniej pięciu niemieckich żołnierzy, trzech
żandarmów, zginął także polski woźnica, a dwóch – żandarm i polski szucman (policjant) – byli ranni. Straty partyzantów były mniejsze – trzech zabitych i trzech
101

Tadeusz Westfal (1915–1944), ps. „Miś”, „Karaś”, pochodził z Wielkopolski. Podporucznik, pilot samolotu „Karaś” (stąd pseudonim), ranny w 1939 roku. Od 1940 roku w konspiracji na terenie powiatu Wysokie
Mazowieckie. W czasie okupacji niemieckiej stworzył oddział Kedywu Obwodu Wysokie Mazowieckie. Szef
Kedywu Okręgu AK w Białymstoku. Podobno zabity przez sowietów w lipcu 1944 roku koło wsi Brzozowo
Korabie, spoczywa na cmentarzu w Poświętnem.
102
Według innych donos złożył Romuald Krasowski „Podsądny”.
103
Podobno partyzanci mieli przeprowadzić akcję na mleczarnię w Dąbrówce Kościelnej.
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rannych104. Partyzanci zginęli na skutek nieszczęśliwego trafu, rozerwania się granatu
u jednego z akowców, po tym jak uderzył w niego niemiecki pocisk105. Akcja odbicia
aresztantów, w której były znaczne straty niemieckie, ułatwiła Herbertowi Zimmermanowi, komendantowi Policji Bezpieczeństwa i SD w Białymstoku, podjęcie decyzji co
do wyboru wsi, która i tak w tym rejonie miała być spacyfikowana106. Zadecydował
on, że wymordowana zostanie największa wieś w okolicy zdarzenia. Padło na Krasowo
Częstki107. Zbrodnia jakiej dopuścili się tam Niemcy, szokuje ludzi do dzisiaj.
Młody wikariusz tykociński ks. Józef Kaczyński, pochodzący z tej wsi, przeczuwał
niebezpieczeństwo i 14 lipca osobiście próbował przestrzec ludzi. Mieszkańcy Krasowa
Częstek jednak mu nie uwierzyli, gdyż minęło już kilka dni od zdarzenia w Dąbrówce,
a Niemcy nie uczynili nic co byłoby niepokojące.
Tymczasem hitlerowcy, nad ranem 17 lipca 1943 roku (sobota) zgromadzili żandarmów z okolicznych posterunków (także z Piekut Nowych) i około stuosobowy
oddział SS.
Około godziny 2.00 w nocy otoczyli wieś i spędzali mieszkańców do stodoły
Stanisława Jankowskiego. Na terenie wsi zabili kilka osób, strzelano też do uciekających.
Zebranych podzielono na dwie grupy, w prawej części stodoły znalazły się kobiety,
dziewczęta i małe dzieci, a mężczyźni i chłopcy w lewej. Kilkunastu młodym mężczyznom nakazano wykopanie dwóch dołów za stodołą. Trwało to dość długo, gdyż w tym
miejscu zalegały pokłady gliny. Około godziny 15 lub 16, gdy doły były już gotowe,
kopaczy rozstrzelano i obrzucono granatami. Potem odczytywano listę mieszkańców.
Stwierdzono, że niektórych osób brakuje. Dwóch chłopców ze stodoły nie było na liście.
Byli to Janusz Grabowski i Zenon Więckowski z okolic Warszawy. Pozwolono im opuścić
wieś. Egzekucji dokonywano grupami wyprowadzanymi ze stodoły nad wykopane doły.
Z daleka słychać było strzały, krzyki, płacz i modlitwy. Zamordowano 257 osób. Landrat z Łomży nadzorował zbrodnię siedząc koło stodoły, na drągu do kieratu. Jeszcze
w trakcie egzekucji część Niemców przystąpiła do grabieży mienia i dobytku. Do wsi
wjechały furmanki, które pod rygorem musieli podstawić mieszkańcy okolicznych
miejscowości. Dodatkowo przy każdej furmance było po dwóch mężczyzn do załadunku mienia. Po dokonanym mordzie, nakazano mieszkańcom sąsiednich wsi posypanie ofiar chlorem i zasypanie dołów. Ranni konali wydając ostatnie tchnienia, ziemia
nad nimi ciągle poruszała się. By dokończyć dzieła, Niemcy polecili wozakom przejeżdżać po mogiłach. Potem wieś ostrzelano i podpalono. Spłonęły 53 domy, 52 stodoły
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Podane straty niemieckie przytoczono na podstawie hitlerowskiego ogłoszenia z lipca 1944 roku. Raport
Armii Krajowej straty niemieckie określa na 11 zabitych (trzech żandarmów, siedmiu ukraińskich żołnierzy
Jagdkommando, jeden szucman Polak) i siedmiu ciężko oraz kilku lżej rannych, w tym dwóch woźniców. Inny
dokument AK mówi aż o 14 zabitych po stronie niemieckiej. Najbliższy realnym stratom może być dokument
niemiecki. Przybliżona wielkość strat zadanych Niemcom i rozbieżność polskich szacunków jest zrozumiała,
zwłaszcza, że walczące strony nie miały możliwości ich weryfikacji, gdyż swoich rannych i zabitych zabrano
z miejsca walki.
105
Pośród polskich ofiar byli: Papiński z Racibor, Zawisza i Skarżyński z gminy Dąbrowa Wielka. Rany odnieśli Zygmunt Stokowski ps. „Oliwa” (poległ rok później), Tadeusz Słyk ps. „Dzik”, a trzecia osoba nie jest znana.
106
W połowie lipca 1943 roku Niemcy na terenie Łomżyńskiego i Białostocczyzny dokonali szeregu innych
masowych zbrodni ludności cywilnej.
107
Opis zbrodni i listę ofiar oparłem na opracowaniu Jerzego Smurzyńskiego „Czarne lata na łomżyńskiej
ziemi”. Niewątpliwie zbrodnia w Krasowie Częstkach wymaga dalszych badań i uściśleń. Tekst obrazuje
obecny stan wiedzy. Lista ofiar różni się nieco od zamieszczonej na tablicy w kaplicy w Krasowie Częstkach.
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i 62 obory. Ocalała tylko jedna zagroda, Kazimierza Krassowskiego. Niemcy zabrali ze
wsi 85 koni, 178 krów i inny dobytek. Furmanki załadowane tym co wyniesiono z domów przed ich spaleniem, zapełniły hitlerowskie magazyny w Szepietowie. Niemiecka
„akcja” zakończyła się wieczorem.
Bezpośrednią odpowiedzialność za zbrodnię ponoszą: Kreiskommissarz z Łomży
Karl von Groeben, szef Gestapo w Łomży, porucznik SS Ennulat, amtskommissarz z Szepietowa Thomm, jego zastępca Danko i inni. Prawdopodobnie zbrodnia w Krasowie
Częstkach to efekt działań „grupy Müllera”, która zajmowała się w tym czasie organizacją masowych zbrodni w regionie.
W Krasowie Częstkach 17 lipca 1943 roku ofiarami niemieckiego mordu byli:
– Jankowscy: rolnik Aleksander ur. w 1881, jego żona Aleksandra ur. w 1887, ich córka
Marianna ur. w 1925, syn Kazimierz ur. w 1917, jego żona Janina z d. Kruszewska ur.
w 1921, ich dzieci Lucjan ur. w 1942 i Stanisław ur. w 1941;
– Zarembowie: kowal Stanisław ur. w 1893, jego żona Helena (krawcowa) z d. Żebrowska ur. w 1901, ich dzieci Jadwiga ur. w 1931, Czesław ur. w 1930, Anna ur. w 1937;
– Kaczmarek Adam ur. w 1903 r., gospodarz i kowal;
– Piętka: rolnik Tomasz ur. w 1865, jego syn Mieczysław ur. 1907, żona Janina z Łopieńskich ur. w 1917 i ich córka Teresa ur. w 1942; Anna ur. 1915, córka Tomasza,
panna; ich kuzyn z Brzozowa Panek, Ambroży Piętka ur. w 1873;
– Kaczyńscy: Józefa ur. w 1886, żona Michała Kaczyńskiego, matka ks. Józefa Kaczyńskiego; Władysław ur. w 1899, syn Michała; Kazimierz ur. w 1921, syn Michała; Marianna ur. w 1928, córka Michała; Jerzy Bońkowski ur. w 1935 w Warszawie, syn Jana
i Aleksandry z Kaczyńskich, przebywał u dziadków w Krasowie;
– Jankowscy: Adela ur. w 1873, Józef ur. w 1902 – gospodarz, Władysława ur. w 1912 –
żona Józefa, Marian ur. w 1936 i Lucjan ur. w 1938, synowie Józefa;
– Dmochowscy: rolnik Franciszek ur. w 1903, Feliksa ur. w 1898 – żona Franciszka,
Stefania ur. w 1929, córka Franciszka; bliźniaczki Janina i Stanisława Żochowskie ur.
w 1926 – córki Feliksy z pierwszego małżeństwa;
– Eugenia Jadacka ur. w 1913. W Krasowie Częstkach Prowadziła tajne nauczanie,
w domu Kaczyńskich;
– Skłodowscy: rolnik Stanisław ur. w 1905, Marianna ur. w 1905 – żona Stanisława,
Wacław ur. w 1888 – brat Stanisława, Tadeusz ur. w 1933 i Mieczysław ur. w 1935 –
synowie Stanisława;
– Zalescy: rolnik Kazimierz ur. w 1867, Władysława ur. w 1880 – żona Kazimierza;
– Wysoccy: szewc Jan ur. w 1908, Aniela ur. w 1913 – żona Jana, Tadeusz ur. w 1934
oraz Stanisław ur. w 1936 i Kazimierz ur. w 1938 – synowie Jana; trzytygodniowa córka
Jana, jeszcze nieochrzczona;
– Krassowscy: rolnik Wincenty ur. w 1886 (w młodości kształcił się na duchownego,
ale wybrał życie rodzinne); Anna ur. w 1884 – żona Wincentego;
– Krassowscy: Stanisława ur. w 1915 r., wdowa po Józefie wcześniej zabitym przez Niemców; Celina ur. w 1940 i Stanisława ur. w 1942 – córki Józefa i Stanisławy;
– Jankowscy: rolnik Bolesław ur. w 1892, Władysława ur. w 1886, Janina ur. w 1914 r. –
córka Władysławy (spłonęła w piwnicy, w której się ukrywała);
– Uszyńscy: Apolonia ur. w 1901 – żona Antoniego, Stanisław ur. w 1931 i Anna ur.
w 1936, dzieci Antoniego i Apolonii;
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– Żochowscy: rolnik Wincenty ur. w 1882 i jego żona Anna ur. 1882, Halina ur. w 1928
i Tadeusz ur. w 1932, dzieci Wincentego i Anny;
– Śniecieńscy: rolnik Roman ur. w 1896, jego żona Helena ur. w 1891, Anna ur. w 1935
oraz Jadwiga ur. w 1925 i Kazimierz ur. w 1928, a także Marian ur. w 1931, dzieci
Romana i Heleny;
– Krassowscy: rolnik Stanisław ur. w 1909, jego żona Stefania ur. w 1908 – zginęła na
progu domu Jankowskich; ich dzieci: Józef ur. w 1935, Eugeniusz ur. w 1940 i Helena
ur. w 1930;
– Aleksandra Krassowska ur. w 1873;
– Truskolascy: rolnik i cieśla Władysław ur. w 1882, jego żona Marcela ur. w 1888;
– Olędzcy: rolnik Aleksander ur. w 1908, jego żona Władysława ur. w 1916, ich córka
Janina ur. w 1938;
– Łopieńscy: rolnik Adam ur. w 1895, jego żona Kazimiera ur. w 1893, ich dzieci: Anna
ur. 1917, Marianna ur. 1921, Kazimierz ur. 1923, Eugenia ur. 1931;
– Łukasiukowie: włościanin Stanisław ur. w 1893, jego żona Anna ur. w 1888, córki:
Eugenia ur. w 1923 i Stanisława ur. w 1921;
– Czarnowscy: rolnik Antoni ur. w 1892, jego żona Anna ur. w 1892, ich córka Stefania
ur. w 1925; Leokadia Krassowska ur. w 1862 – matka Anny Czarnowskiej – najstarsza
wiekiem ofiara (81 lat);
– Olędzcy: rolnik Stanisław ur. w 1903, jego córka Stanisława ur. w 1935;

Tłoka mieszkańców Krasowa Częstek, u Stanisława Olędzkiego.
Kilka dni potem wszystkich wymordowano

– Krassowscy: rolnik Romuald ur. w 1879, jego żona Marianna ur. w 1902, ich syn
Marian ur. w 1937;
– Sienniccy: Aleksander ur. w 1891 (przed wojną był w Stanach Zjednoczonych. W Krasowie Częstkach z żoną prowadził czyżarnię. Grywał na skrzypcach wraz z akordeonistą Kazimierzem Szepietowskim), jego żona Aniela ur. w 1893;
– Szepietowscy: rolnik i muzykant (harmonista) Kazimierz ur. w 1903, jego żona
Leonarda ur. w 1908, ich córki: Marianna ur. w 1934 i Amelia ur. w 1927;
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– Agnieszka Gierałtowska ur. w 1905 r., wdowa z kolonii „Kalnik”;
– Jankowscy: Józefa ur. w 1862, rolnik Stanisław ur. w 1898, jego żona Zofia ur. w 1893,
Marianna ur. w 1918, Józef ur. w 1925, Janina ur. 1928. Na ich siedlisku odbyła się
zbiorowa egzekucja;
– Krassowscy: rolnik Aleksander ur. w 1898, jego żona Zofia ur. w 1892, Stanisław
ur. w 1913, Janina ur. w 1939, Kazimierz ur. w 1941, Marianna ur. w 1931;
– Żochowscy: Łucja ur. w 1863, Bronisława ur. w 1911, Irena ur. w 1920, jej dzieci:
Eugeniusz ur. w 1933, Danuta ur. w 1937, Stanisław ur. w 1931; Agnieszka Krassowska
ur. w 1881;
– Kostro: Irena ur. w 1926 i jej siostra Eugenia ur. w 1929;
– Zalescy: rolnik Aleksander ur. w 1891, jego żona Helena ur. w 1893;
– Łopieńscy: Bronisława ur. w 1903 i jej dzieci: Józef ur. w 1923, Eugeniusz ur. w 1935,
Michalina ur. w 1929, Jadwiga ur. w 1934;
– Stanisława Tyszowska ur. w 1906. Zatrzymała się we wsi w drodze z Brańska do Warszawy i została rozstrzelana razem z mieszkańcami Krasowa;
– Krassowscy: rolnik Władysław ur. w 1901, jego żona Aniela lat 35, ich dzieci: Władysława ur. w 1938, Stanisław ur. w 1943;
– Żochowscy: rolnik Bolesław ur. w 1888, jego żona Petronela ur. w 1887, ich dzieci:
Marianna ur. w 1926 i Stanisław ur. w 1933; Mikula(?) Żochowska ur. w 1867;
– Jankowscy: rolnik Franciszek ur. w 1913, jego żona Zofia ur. w 1913, ich córka Jadwiga
ur. w 1936; Jarosław Jabłoński ur. w 1932 – pastuszek u Franciszka Jankowskiego;
– Krassowscy: rolnik Kazimierz ur. w 1900, jego żona Leokadia ur. w 1902, ich dzieci:
Józef ur. w 1919, Anna ur. w 1933, Wanda ur. w 1940, Arkadiusz lat 2;
– Krassowscy: Anna ur. w 1891, Zofia ur. w 1913 i jej syn Mieczysław ur. w 1931;
– Mrozowiczów: rolnik Feliks ur. w 1893 r. w Warszawie, Mieczysław ur. w 1911;
– Krassowscy: rolnik Bolesław ur. w 1894, jego żona Michalina ur. w 1893, ich dzieci:
Lucyna ur. w 1925, Henryka ur. w 1926, Tadeusz ur. w 1934, Jan ur. w 1932;
– Krassowscy: Stefania ur. w 1903, jej dzieci: Marianna ur. w 1931, Eugenia ur. w 1933,
Marian ur. w 1934, Józef ur. w 1935; Konstanty Zawadzki ur. w 1893, ojciec Stefanii;
– Krassowscy: rolnik Stanisław ur. w 1913; Antonina z d. Sadkowska ur. w 1887 –
żona Stanisława zwanego „Galanternikiem”, sołtysa wsi Krasowo Częstki; Halina ur.
w 1908 (żona Władysława – przeżył, brat sołtysa – Stanisława); dzieci Stanisława i Antoniny: Kazimierz ur. w 1925, Irena ur. w 1934, Janina ur. w 1937 Jadwiga ur. w 1940,
Danuta ur. w 1942;
– Markowscy: rolnik Stanisław ur. w 1895, jego żona Amelia ur. w 1903, ich dzieci:
Maria ur. w 1928, Henryk ur. w 1934, Eugeniusz ur. w 1939, Jadwiga ur. w 1941; Janina
Markowska ur. w 1915;
– Trzeszczkowscy: rolnik Antoni ur. w 1913, jego żona Stefania ur. w 1913, ich dzieci:
Józef ur. w 1933, Stanisław ur. w 1938, Maria ur. w 1935; Bronisława Trzeszczkowska
ur. w 1868;
– Porowscy: rolnik Nikodem ur. w 1887, jego żona Maria ur. w 1884, ich syn Wacław
ur. w 1917; Kazimiera Wojnówna ur. w 1903 – pomoc domowa, jej córka Regina ur.
w 1928;
– Pietrzakowie: włościanin Piotr ur. w 1880, jego żona Marianna ur. w 1883, ich córki:
Marianna ur. w 1905, Zofia ur. w 1907, Janina ur. w 1902;
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– Fabian Zaremba ur. w 1872, kawaler, utrzymywał się z pracy dorywczej;
– Kamila Piekutowska ur. w 1860;
– Olędzcy: rolnik Antoni ur. w 1890, jego brat Walenty ur. w 1901, ich siostra Aleksandra ur. w 1905, Helena ur. w 1888;
– Krassowscy: rolnik Piotr ur. w 1890, jego żona Marianna ur. w 1893, ich dzieci: Roman
ur. 1923 i Aniela ur. w 1924;
– Pruszyńscy: Helena ur. 1917, jej brat Ignacy ur. w 1919, Paulina ur. w 1924;
– Wnorowscy: rolnik Teofil ur. w 1881, jego żona Marianna ur. w 1901, ich syn Stanisław ur. w 1923;
– Olędzcy: rolnik Stanisław ur. w 1902, jego żona Leokadia ur. w 1913, ich dzieci:
Kazimierz ur. w 1936, Anna ur. w 1933, Janina ur. w 1935, Halina ur. w 1938, Stanisław
ur. w 1941; wdowa Marcela ur. w 1888;
– Olędzcy: rolnik Bolesław ur. w 1885 i jego żona Feliksa ur. w 1903;
– Brzozowscy: rolnik Kazimierz ur. w 1903, jego żona Anna ur. w 1918, ich dzieci:
Halina ur. w 1940, Marian ur. w 1942;
– Olędzcy: rolnik Józef ur. w 1911, jego
żona Anna ur. w 1908, ich dzieci: Anna ur.
w 1938, Stanisław ur. w 1939, Józef ur.
w 1942; Józefa ur. w 1888 – matka Józefa,
– Wyszyńscy: Helena ur. w 1917, jej syn
Władysław ur. w 1937; matka Heleny, Anna
Moczydłowska ur. w 1891;
– Wyszyńscy: Mieczysław ur. w 1902 i jego
żona Stefania ur. w 1906;
– Laskowscy: rolnik Bronisław ur. w 1908,
jego żona Helena ur. w 1911;
– Wojnowie: kuśnierz Jan ur. w 1898, jego
żona Władysława ur. w 1892, ich dzieci:
Kazimierz ur. w 1926 i Aniela ur. w 1931;
Rodzina Olędzkich, ofiary zbrodni.
– Piętkowie: rolnik Aleksander ur. w 1876,
Od lewej: Józefa, Anna, Józef, Staś
wdowiec, Stefania ur. w 1912 (kilka dni
przed egzekucją przeniosła się dziećmi z Żochów Starych do Krasowa Częstek) i jej
dzieci: Apolonia ur. w 1928, Stanisław ur. w 1930, Helena ur. w 1931;
– Józef Mystkowski ur. w 1916 – rolnik, ciągnięto go na sznurze za samochodem ze
wsi Pułazie, zabił go żandarm Danke;
– Kazimierz Markowski ur. w 1920;
– Wanda Klepacka ur. w 1926, nauczycielka, uczyła w tajnej szkole w Krasowie Częstkach, mieszkała u rodziny Dmochowskich.
Masakrę przeżyło dwadzieścia osób pochodzących z Krasowa Częstek: ks. Józef
Kaczyński, Józef i Jan Zalewscy, Kazimierz Krassowski, Antoni, Józef, Jan, Halina i Helena Uszyńscy, Stanisław, Józef i Kazimierz Jankowscy, Konstanty i Józef Śniecieńscy,
Czesław, Kazimierz i Eugeniusz Krassowscy, Walenty i Paweł Łukasiukowie, Stanisław
Olędzki, Józef Szepietowski, Stanisław i Lucjan Żochowscy, Julian Żochowski, Władysław Krassowski, Władysław i Roman Markowscy, Józef i Jan Pietrzakowie, Kazimierz
i Władysław Wnorowscy, Antoni Olędzki, Jan Wyszyński, Mieczysław Olędzki, Eugenia
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Wojnówna. Ksiądz Józef Kaczyński swe późniejsze życie w znacznym stopniu związał
z upamiętnianiem ofiar i miejsca zbrodni. W 1946 roku w sąsiedztwie mogił wybudował kaplicę i uporządkował teren.
Bydło zrabowane w Krasowie, w części trafiło do nadgranicznych wsi Prus Wschodnich. Z tych obszarów rekrutowało się także wielu żandarmów. VIII Uderzeniowy
Batalion Kadrowy Armii Krajowej pod dowództwem Stanisława Karolkiewicza „Szczęsnego”, otrzymał rozkaz ataku odwetowego na tereny zamieszkiwane przez Niemców, za
ich okrucieństwo w Krasowie Częstkach. Wybrano mieścinę Mittenheide koło Johannisburga (Pisza), w której mieszkało około tysiąca osób. Nocą z 14 na 15 sierpnia 1943
roku akowcy wzmocnieni patrolem NSZ zajęli leśnictwo Krumenheide, gdzie zabito
nadleśniczego Hermana Opitza, a następnie zaatakowali Mittenheide. Tu zniszczono
około 40 gospodarstw, zabito ponad 70 osób, w tym trzech żandarmów.
Po wojnie Krasowo Częstki odbudowano. 12 listopada 1949 roku podkomendni
„Huzara” zastrzelili tu poborcę GRN Franciszka Bobrowskiego, członka PZPR i ORMO.
W 1985 roku wieś odznaczono Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2008 roku we wsi było 41 domów zamieszkiwanych przez 202 osoby.

KRASOWO SIÓDMAKI (Sedmaki, Siodmaki, Siedmaki)
Wieś zamieszkiwali przedstawiciele różnych rodów drobnoszlacheckich.

W

ieś wyodrębniła się w 1 połowie XVI wieku z działu Piotra Sedmaka (Siedmaka).
Położona jest na rzeczką Dzieża. W 1529 roku wymieniono nazwę wsi „Siodmaki”,
graniczącej z Piekutami. W 1566 wspomniany jest Jerzy Sobota syn Piotra z Siódmak,
a rok później jako Jerzy „Sedmakow”, czyli Jerzy z Siódmaków. Dość osobliwym zdarzeniem z tego okresu było osobiste realizowanie obowiązku ziemskiego przez kobietę
Rainę, córkę Macieja z Siódmaków. Na planowaną wyprawę wojenną w 1567 roku wyruszyła ona pieszo, pokonując kilkaset kilometrów, a uzbrojona była w siekierę, kord
i rohatynę. Dwa lata później, w 1569 roku w Brańsku przysięgę wierności Koronie polskiej, ze wsi „Siodmaki” w parafii domanowskiej, złożyło trzech szlachciców: Jerzy syn
nieżyjącego już Piotra („Sedmaka”?), Stanisław syn Mikołaja i Jan po Macieju „Zembku”.
W 1580 roku z Kobosek i Siódmaków podatek z pięciu włók, za wszystkich szlachciców
ze wsi opłacił Stanisław, syn zmarłego Jana.
W 1674 roku podatek pogłówny z Siódmaków opłacono od dziewięciu osób objętych podatkiem. Ogółem we wsi mieszkało nie więcej jak kilkanaście osób pochodzenia
szlacheckiego. Wymieniono tutaj rodziny: Jana Konopki, Łukasza Siodmaka zwanego
„Sobotka”, Jana Roszkowskiego i Adama Żabki. W 1709 roku we wsi nadano grunt, który
stanowił uposażenie kaplicy w Piekutach Nowych.
W 1790 roku we wsi było 15 domów, a mieszkały tu rodziny: Krasowskich, Poletyłów, Roszkowskich, Konopków i Rytelów.
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W urzędowym spisie z 1827 roku wykazano w Siódmakach 15 domów i 87 mieszkańców. W czasie powstania styczniowego, latem 1863 roku, dużą aktywność na tym
terenie przejawiał oddział konny żandarmerii Franciszka Górskiego (ponad 40 konnych),
we współpracy z jezdnymi eksrotmistrza Michała Kwapiszewskiego (ok. 40 konnych)
i Kazimierza Kobylińskiego (ponad 50 konnych) z Zalesian, którzy niszczyli tory i niepokoili rosyjską ochronę trasy kolejowej Warszawa-Petersburg, na odcinku między stacjami Czyżew i Łapy. Po rozpoznaniu, że na stacji Średnica (Szepietowo) znajduje się
oddział Rosjan, F. Górski postanowił rozbić posterunek i zabrać stamtąd konie, których
brakowało powstańcom. Po nieudanej akcji raportował: „23 [lipca] celem zaopatrzenia
oddziału w konie, siodła i broń zmuszony byłem wraz z oddziałem obywatela Kazimierza Kobylińskiego przejść kolej, a nie znalazłszy dobrego przewodnika uderzyłem [nocą
z 23 na 24 lipca] wprost na plant, wypuściwszy naprzód strzelców. Spotkani przez dwa
razy liczniejszego wroga, którego ilości dla ciemnej nocy nie mogliśmy zrazu ocenić, po
dwugodzinnej utarczce uważaliśmy za właściwe cofnąć się w porządku do wsi Siódmaki”.
Powstańcy do Krasowa Siódmak dotarli już o godzinie drugiej w nocy. Wobec realnego
zagrożenia pościgiem Rosjan, Górski polecił wystawić wartę i zabronił rozsiodłania koni.
Wartownicy o piątej nad ranem zaalarmowali, że do wsi zbliża się rosyjska piechota
i kozacy. Powstańcy grupami po sześciu wycofywali się drogą w kierunku lasu pod
wsią. Kozacy rozpoczęli ostrzał, ale po fortelu pozornego wycofania się i nagłym
zwrocie, to powstańcy byli już stroną atakującą. Po półgodzinnej walce zmusili Rosjan
do cofnięcia się w stronę wsi Skłody Borowe, gdzie był ich odwód. Górski z oddziałem
wykorzystał sytuację i umknął pogoni. Dwie ofiary walki, jedną zmarłą z rany ciętej na
szyi i drugą ciężko ranną (rany cięte), ukryto w pobliskiej dzwonnicy przy kościele
w Piekutach. Ciężko rannego, J. Nadmiller i J. Borzym bryczką przetransportowali do
Skłodów, do lekarza J. Zagórskiego. Ten powstaniec zapewne zmarł, bo później wykazywano dwie śmiertelne ofiary potyczki, Jana Terlikowskiego i ledwie 18-letniego ucznia
białostockiego gimnazjum Franciszka Szmyca. Co najmniej jeden z nich został pochowany na cmentarzu w Piekutach. W pogrzebie uczestniczyli powstańcy, a nad mogiłą
wygłoszono przemowę. W Siódmakach dwóch innych powstańców odniosło lżejsze
rany.
Powstańcy Franciszka Górskiego, Michała Kwapiszewskiego i Kazimierza Kobylińskiego zmierzali w ten rejon, gdyż w Markowie Wólce zarządzono ich punkt zborny.
Dowództwo nad całością miał objąć płk Juliusz Nadmiller, powstańczy naczelnik powiatu łomżyńskiego. Przyjechał do dworu Borzymów do Wierzbowizny by odebrać
zdeponowane tam siodła i rewolwery (przywiezione z dworu Kiersnowskich w Szepietowie). Zgodnie z planem w Markowie Wólce doszło do koncentracji trzech oddziałów
powstańczych, nad którymi dowództwo objął Nadmiller. Zgromadzonych podzielono
na trzy szwadrony i doposażono dostarczonymi siodłami, rewolwerami oraz amunicją.
Stolarze robili lance, a kowale okuwali je. Nadmiller dowodził codziennym szkoleniem.
Szwadron Górskiego stacjonował w Markowie Wólce, a dwa pozostałe w sąsiednich
wsiach. Nadmillera wezwano do Rządu Narodowego w Warszawie. Przed wyjazdem wydał on polecenie by oczekiwano na niego108. Po kilku dniach, 30 lipca 1863 roku, Markowo Wólkę zaatakowały wojska barona Liwiena (szwadron rosyjski i sotnia kozacka),
108

J. Borzym w swoim pamiętniku twierdzi, że Nadmiller cały czas był w Markowie Wólce. Opisał też dość
plastycznie walkę w tej wsi. Opis ten budzi jednak pewne wątpliwości.
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wysłane tu przez płka Dobrowolskiego z garnizonu w Białymstoku. Po krótkiej
utarczce powstańcy wycofali się, w obawie nadejścia rosyjskich posiłków. W boju poległ Józef Zadarnowski, a drugi powstaniec był ranny. Rosjanie podobno stracili dwóch
zabitych, a pięciu było rannych.
W 1883 roku w Krasowie Siódmakach wymienia się 17 domów i 121 mieszkających w nich osób, głównie katolików, ale pośród nich było także dwóch unitów i sześciu
Żydów. Gospodarzono na 194 morgach ziemi. Głównym źródłem utrzymania ludności
było rolnictwo. Jednak niewielkie gospodarstwa na „lichym”, piaszczystym gruncie, nie
dostarczały dostatecznych środków utrzymania, co zmuszało wielu do dodatkowego
najmowania się do pracy w innych wsiach („wyrobnictwo”). Żyło się tutaj biednie.
W 1891 roku było 19 gospodarzy szlacheckich uprawiających 101 ha ziemi, średnio po
5,3 ha. W 1905 roku we wsi w 17 drewnianych domach mieszkały 204 osoby (Polacy
i czterech Żydów). Budynków gospodarczych wykazano 38. Według spisu powszechnego z 1921 roku było tutaj 15 domów, w których mieszkało 87 osób (41 mężczyzn
i 46 kobiet), tylko Polaków wyznających wiarę katolicką.
Sowieci w 1941 roku z Krasowa Siódmaków zesłali na Sybir dwie rodziny Leszczyńskich (Józefa lat 56 – zmarł, Konstantego lat 24 – zmarł, Józefa lat 32 i Walentego
lat 30) i Piekutowskich (Franciszka lat 49 – zmarł, Mariannę lat 46, Annę lat 26, Anielę
lat 19, Stanisława lat 17 – zmarł).
W 2008 roku we wsi było 12 domów i 64 mieszkańców.

KRASOWO WIELKIE (Krasowo Wielki, Krasewo Wielkie, Krassowo Magna)
Wieś osiadła przez ród Krasowskich (Krassowskich) herbu Rawa.

W

połowie XV wieku dziedzicami w Krasowie byli: Stanisław z bratem Wielisławem i jego synem Janem. Wielisław drogą dziedziczenia i skupywania powiększał swą majętność. W 1459 roku od Wawrzyńca z Krasowa nabył dwie włóki,
a w 1466 roku od brata Stanisława kolejne dwie części w Krasowie. Wielisław, a w zdrobniałej (skróconej) wersji imienia –
Wielk, dał początek miejscowości Krasowo Wielki, a nie Wielkie. Z rodową formą nazwy miejscowości („Wielk”, „Wielki”)
spotykamy się niemal do końca XVI wieku. Z czasem pochodzenie drugiego członu miana wsi zamiast od słowiańskiego
imienia, zaczęto utożsamiać z przymiotnikiem „wielki” (dostrzegalne w łacińskim odpowiedniku – „magna”), zmieniając formę nazwy wsi na
Krasowo Wielkie. I tak niewielka miejscowość, w nazwie uzyskała przymiotnik, rzekomo
świadczący o jej rozległości. Jak dowodzi Tomasz Jaszczołt, w 1596 roku Krasowscy byli
herbu Rawicz (wzm. 1581, 1596), tak jak Krassowscy z ziemi wiskiej. Jest to zgodne z zapisami Ignacego Kapicy. Inni Krasowscy, z Krasowa Urbanów, pieczętowali się herbem
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Ślepowron. Według podlaskiego rekognicjarza poborowego z 1581 roku Jakub s. Walentego Krasowski ze swego działu w „Krasowie Wielkich” przystawił pod dokumentem
pieczęć sygnetową z herbem w kształcie krokwi – czyli herbem Kościesza.
W 1481 roku Michał Wyszyński sprzedał swą część w tej wsi Krasowskim,
a w 1498 roku Kołak, z żoną Dorotą z Krasowskich(?), zastawił Janowi Krasowskiemu
za 9 kop groszy grunt w Krasowie. W tym ostatnim roku wspomniana jest też Anna
Proszeńska, posiadająca dział we wsi Krasowo Wielki. W 1519 roku wieś Krasowo została włączona do parafii Domanowo. W jej składzie pozostawała do 1808 roku.
W 1528 roku szlachta z Krasowa (wszystkich wsi o tej nazwie w parafii Domanowo), miała obowiązek wystawienia sześciu konnych zbrojnych, a uczynić to mieli:
Mroczek Krassowski, Bernat Krassowski, Liasota, Wojciech, Andrzej syn Michała Pekołka, Stanisław Kras, Maciej s. Michała, Jan s. Mikołaja Liaszkowicza, Jan s. Macieja
i jego brat Marcin, Maciej Liaszkowicz, Paweł s. Marcina, Tomasz i Kordasowicz.
Zaufani Bony Sforzy, Mroczek Krassowski (wspomniany w 1528) i Stanisław Wierzbowski (od jego rodu pochodzi nazwa części Krasowa – Wierzbowizna) byli delegatami
szlachty bielskiej (wspartymi listami królowej), do Zygmunta I w sprawie wykupienia
ziemi bielskiej z uciążliwego zastawu u Olbrachta Gasztołda, wojewody wileńskiego.
Król jesienią 1532 roku przyjął delegatów i wysłał na Podlasie swoich przedstawicieli
by dopilnowali realizacji zaleceń władcy. Królowa Bona wyznaczyła poborców podatkowych Baltazara Patkowskiego, Stanisława Wierzbowskiego i Mroczka Krassowskiego
do zbierania pieniędzy mających posłużyć do wykupienia zastawu od Gasztołda. Po
zebraniu funduszy, pieniądze przekazano Bonie, a ona odkupiła ziemię bielską od wojewody wileńskiego.
Szlachta z Krasowa Wielkich była pośród stawających w ramach rycerskiej służby
ziemskiej pod Mołodeczno w 1567 roku. Krasowskich ze wszystkich wsi o nazwie
Krasowo, spisano razem. Ogólnie zauważalne jest jednak ponadprzeciętne wyposażenie wielu Krasowskich, co świadczy o ich zamożności. Przysięgę wierności Koronie
w 1569 roku w brańskim grodzie składało także wielu Krasowskich, ale wpisano ich
„de Crasowo et Piekuty” i „de Crasowo Częstki et Wielky”, stąd trudno jest ustalić kto
z jakiej miejscowości pochodził.
W 1580 roku podatek z gruntów we wsi „Crassowo Wielgie” (także „Kraszowo
Wielkow”) opłacił komornik ziemski bielski Andrzej Krassowski, z młyna „dorocznego” i trzech włók ziemi, Krzysztof po zmarłym Szczęsnym Kostro, Jakub Krassowski
po zmarłym Walentym, Mikołaj Rzepny, Piotr po zmarłym Wawrzyńcu Kostro, Więcław po zmarłym Janie Krasowskim oraz Jan po zmarłym Mroczku Krassowskim – ci
wszyscy z 15 włók i sześciu mórg.
W 1674 roku podatek pogłówny z „Krassewa Wielkiego” opłacono od 11 rodzin.
Osób obciążonych podatkiem było 83, a zwolnionych z tej daniny kilkunastu kolejnych.
We wsi były dwa większe majątki:
– Pantaleona Kostro, z którym we dworze mieszkała żona i córki, a służbę stanowili
„czeladnik” Kostro (ze szlachty), kucharka i trzech chłopów, w folwarku było kolejnych
26 chłopów;
– drugi majątek stanowił własność wdowy Puchalskiej109. Do jej służby zaliczali się:
parobek, dwie „dziewki” i 20 chłopów folwarcznych.
109

Mężem jej był Kacper Puchalski, który zmarł w 1673 lub 1674 roku.
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Poza tym we wsi mieszkały rodziny Krzysztofa Krasowskiego, Stefana Krasowskiego zwanego „Czajka”, Piotra Krasowskiego (zatrudniał chłopa i „hajewnika” Pawła
Lewończyka, czyli głównym bogactwem właściciela był las), Krzysztofa Czarkowskiego,
Nikodema Kostro, Wojciecha Kostro (zatrudniał chłopa Bartosza Rublewskiego) i wdowy
Pawłowej Krasowskiej.
W 1790 roku we wsi znajdowało się 29 domów. Najzamożniejsza była rodzina
Olędzkich: Baltazar miał trzy, a Franciszek i Jakub po dwa domy. Dwa domy pozostały
po ks. Pietraszce z Domanowa. We wsi mieszkały rodziny: Olędzkich (najwięcej), Lubowickich, Markowskich, Krasowskich, Puchalskich, Młodzianowskich, Piekutowskich
i Sawickich.
W spisie urzędowym z 1827 roku wymieniono we wsi 25 domów zamieszkiwanych przez 155 osób. W 1820 roku mieszkał tu Ambroży Olędzki, były radca powiatu
tykocińskiego. Być może jego synem był Wojciech (ur. 1801) z Krasowa, który po gimnazjum w Łomży, w 1823 roku wstąpił na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. W Krasowie Wielkim 22 stycznia 1825 urodził się Jan Puchalski, syn
Kajetana i Teresy z Perkowskich. Ukończył cztery klasy gimnazjum gubernialnego
w Łomży i w 1845 roku wstąpił do seminarium duchownego w Tykocinie, a po trzech
latach do seminarium w Sejnach. Na kapłana został wyświęcony w marcu 1849 roku
w Pułtusku. Potem był wikariuszem w Wiejsiejach, a w 1852 roku w Kolnie. W 1882 roku
w Krasowie Wielkim urodził się Jan Stanisław Jankowski, późniejszy polityk, minister,
delegat rządu emigracyjnego i wicepremier (patrz biogram).
W 1883 roku we wsi w 31 domach mieszkały 243 osoby (194 katolików, unita
i 48 wyznawców mojżeszowych). Drobna szlachta uprawiała 534 morgi, chłopi 15 mórg,
a ziemi „poduchownej” (parafii piekuckiej) było siedem i pół morgi „w średniej glebie”.
W Krasowie były karczma i wiatrak. Kilka lat wcześniej rozprzedano na mniejsze części
majątek Drągowskich. Na gruntach Krasowa Wielkiego w 1870 roku założono cmentarz parafii Piekuty („w kwadracie”). W 1883 roku był on obmurowany kamieniami polnymi. W 1891 roku we wsi było 19 gospodarstw drobnoszlacheckich i 12 chłopskich.
Uprawiano 292 ha ziemi, w tym 210 ha ornej. Średnio na jedno gospodarstwo wypadało po 9,7 ha. W 1905 roku we wsi było 297 osób (Polacy i 64 Żydów), mieszkających
w 45 drewnianych domach. Zaś budynków gospodarczych naliczono wówczas 106. Żydzi
prowadzili sklep oraz wiatrak (młyn?). Latem 1915 roku w Krasowie Wielkim spalono część
domów. Grupa mieszkańców udała się na tzw. „bieżeństwo” na Wschód. Powracali po
latach, ale ich domów już nie było. Na tymczasowe mieszkania zajmowali różne budynki
gospodarcze. Zebranie wiejskie w 1917 roku podjęło decyzję o scaleniu gruntów Krasowa Wielkiego. Prace zlecono geometrze Aleksandrowi Wolterowi, który prowadził je
między listopadem 1917 a sierpniem 1918 roku. Skomasowano ziemie: Juliana Józefa
Łuniewskiego110, Aleksandra Piekutowskiego, Kazimierza Piekutowskiego, Romualda
110

Julian Łuniewski syn Józefa i Anny, dziedziczył (razem z siostrą Stefanią Julianną po mężu Markowską)
majątek o powierzchni 120 mórg (67 ha) gruntu, który w czasie komasacji, gdy właściciel był nieobecny (przebywał na terenie byłego zaboru niemieckiego), podzielono między: Juliana Grochowskiego, Leona Kunickiego,
Icka Bursztyna, Wiktora Olędzkiego i Kazimierza Krasowskiego. Okazało się jednak, że Leon Kunicki nabył
ziemię od prawowitych właścicieli Juliana i Wandy (córka Józefa i Anny) z Łuniewskich Grochowskich, którzy od
1904 roku posiadali ¼ gruntów po rodzicach Wandy. Icek Bursztyn kupił 10 morgów od Juliana Grochowskiego,
tak również w posiadanie 2½ morgi wszedł Kazimierz Krasowski, a Wiktor Olędzki nabył od Grochowskiego
pół morgi. Uznano, że zamieszanie spowodowane było nieujawnieniem geometrze części transakcji sprzedaży
ziemi. Potwierdzono, że dokonała się niesprawiedliwość wobec Juliana Łuniewskiego, którą próbowano naprawić.
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v. Romana Byczkowskiego, Jana Żochowskiego, Stanisława Burdzińskiego, spadkobierców Juliana Grochowskiego, Leona Kunickiego, Wiktora Olędzkiego, Icka Bursztyna111,
Kazimierza Krasowskiego, Władysława Dąbrowskiego, Adolfa Moczydłowskiego, Adama
Lubowickiego, Edwarda Dobrowolskiego, Romana Olędzkiego, Edwarda Polityło (Poletyło?), Feliksa Olędzkiego, Aleksandra Skarżyńskiego, Stanisława Perkowskiego, Anny
Kostro, Michaliny Piekutowskiej, Jana Dobrowolskiego, Jana Piekutowskiego, Marianny
Trzaskowskiej, Tomasza Dołęgowskiego, Józefa Ołdakowskiego, Adolfa Wojtkowskiego,
Władysława Brzozowskiego, Walentego Zalewskiego, Adolfa Zalewskiego, Franciszka
Piekutowskiego, Tomasza Jabłońskiego. Ziemię we wsi posiadali także Ignacy Konopka
ze Skłodów Przyrusów, Aleksander Markowski i Maciej Czaczkowski z Markowa Wólki,
Józef Markowski i Apolonia Wojno z Pułazi Świerży. Chrześcijanom nie podobał się
fakt, że kolonię koło cmentarza katolickiego, przy granicy z Piekutami Nowymi, otrzymał Żyd Icek Bursztyn. Wobec tego zamieniono tę kolonię z kolonią Leona Kunickiego.
Po skomasowaniu gruntów, likwidacji uległa uciążliwa tzw. szachownica pól. Scalenie
gruntów wieś zatwierdziła na zebraniu w 1927 roku (uczestniczyło w nim 27 z 45 uprawnionych do głosowania), ale protokół w tej sprawie podpisano dopiero rok później.
We wsi od dawna był sklep spożywczy Icka Bursztyna oraz wiatrak (od lat 30. młyn
motorowy) J. Podhasanego.
Spis powszechny z 1921 roku wykazał 28 domów i aż 16 innych budynków mieszkalnych (tymczasowych). Krasowo Wielkie, wieś w gminie i parafii Piekuty liczyła ówcześnie 270 mieszkańców (122 mężczyzn i 148 kobiet), głównie katolików, ale było także
31 wyznawców mojżeszowych i czterech prawosławnych. Katolicy i prawosławni deklarowali narodowość polską, a Izraelici żydowską. W 1919 sołtysem wsi był Feliks
Olędzki, a w 1927 i 1928 roku Franciszek Perkowski (s. Stanisława).
Na początku 1939 w Krasowie Wielkim urodził się Tadeusz Zalewski, kapłan katolicki od 1961 roku. Wikariuszem był w: Stawiskach (1961), Wyszonkach Kościelnych
(1961–1963), Kuczynie (1963), Lubotyniu (1964–1966), Filipowie (1966–1969), Zarębach
Kościelnych (1969–1972), Grabowie (1972–1975), Rajgrodzie (1975–1977), Łysych
(1977–1982), Zambrowie i Przytułach (1982–1983), Suwałkach (1983, parafia św. Apostołów Piotra i Pawła). W 1984 roku został proboszczem parafii Niedźwiadna, a od
2000 roku proboszczem w Brodowych Łąkach. Od 2006 roku jest na emeryturze.
„Za pierwszego sowieta”, jak mówią, to znaczy podczas okupacji sowieckiej
w l. 1939–1941, miejscowa ludność poddana była represjom. 26 lutego 1941 roku aresztowano m.in. Aleksandra Wojno112 z Krasowa, który ukrywał się u Leśniewskiego.
Szeregowy Stanisław Piekutowski, walczący w składzie 1. kompanii karnej I Dywizji Piechoty, poległ w walkach z Niemcami 2 sierpnia 1944 roku pod Dęblinem. Urodził się
w 1924 roku w Krasowie Wielkim, w rodzinie rolnika Franciszka Piekutowskiego.
W 1943(?) roku żandarmi niemieccy z Piekut Nowych zastrzelili we wsi troje żydowskich dzieci, a rannej ich matce udało się uciec (porównaj przypis 87, z nieco inną
wersją). Wcześniej rodzina ta ukrywała się w Jabłoni. Nie jest dokładnie znana przyczyna zamordowania 30 czerwca 1943 roku całej polskiej kilkuosobowej rodziny, na
kolonii wsi Krasowo Wielkie. Niektórzy wskazują, że podłożem mogła być zemsta, a jako
111

Rodzina Bursztynów mieszkała w Krasowie Wielkim. Icchak (Icek) Bursztyn był żonaty z Rachelą, z którą
miał syna Gelmana (Kalmana) urodzonego w 1888 i córkę Frumę urodzoną w 1904 roku w Piekutach Nowych.
Kalman i Fruma zostali zamordowani w czasie II wojny światowej.
112
Aleksander Wojno, rocznik 1918, syn Kazimierza.
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wykonawców mordu wskazują partyzantkę sowiecko-żydowską. Wcześniej na tej kolonii mieli przebywać Żydzi.
Niemcy wycofując się, 11 sierpnia 1944 roku podpalili wieś. Antoniego Skłodowskiego i Władysława Koboskę uprowadzili do wsi Skłody Borowe, gdzie zostali oni
zamordowani w grupie innych osób.
W 2008 roku we wsi było 46 domów, zamieszkiwanych przez 199 osób.

KRASOWO WÓLKA (Wola Krasowska, Wólka Krasowska)

N

ajstarsza znana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1519 roku. Wówczas Krasowo Wólkę („Wola Krasowska”) włączono do parafii Domanowo. W1674 roku
Wólkę Krasowską posiadał Szymborski zwany „Dziczak”. W 1790 roku w folwarku
stały trzy domy. W 1827 roku dwór zamieszkiwało siedem osób. Co najmniej w latach 1836–1840 dziedzicem Wólki był młody Wojciech Duchnowski, któremu z żony
Petroneli Szymborskiej urodziło się tutaj dwoje dzieci. W 1840 roku panna Ewa Tyborowska, służąca w domu Duchnowskiego, urodziła córkę. Być może narodziny nieślubnego dziecka Tyborowskiej było związane ze skandalem obyczajowym z udziałem
dziedzica? Wiadomo, że Duchnowski rozpił się i roztrwonił majątek do tego stopnia,
że jego syn Julian został parobkiem w Wierzbowiźnie. Dawny gospodarz skromnie
dożywał w Krasowie Wólce, którą sprzedał niejakiemu Ilnickiemu. Nowy dziedzic na
Wólce, w połowie lat 50. XIX wieku zasłynął z niegodnych zachowań, które uwiecznił
w swym pamiętniku Julian Borzym z Wierzbowizny, słowami: „Dwory o większych
obszarach były bardzo rzadkie, a nie było więc dla wszystkich zarobku, ruszono się więc
do defraudacji przez granicę. Całemi bandami szwarcowano towary jawnie, prawie
każdej nocy, staczano bójki ze strażą pograniczną. Każda taka partia miała dowódcę
i kilka uzbrojonych pod jego komendę, którzy ucierając się ze strażą, przeprowadzali cały
transport. Jednym z takich wodzów był obywatel Ilnicki dziedzic Wólki o granicę z Wierzbowizną. Pan ten Ilnicki utworzył potem bandę złodziejską, która okradała zamożniejszych. Banda Ilnickiego robiła wyprawy o kilkanaście mil w Polsce i Rosji, okradała kościoły, cerkwie, miasteczka i dwory. Sterroryzowała całą okolicę. Spokojni bali się zemsty
i patrzyli przez szpary na wszelkie nadużycia. Nareszcie miara się przebrała i rząd
[w 1855 roku] przeznaczył urzędnika z Łomży pana Troczewskiego, dawszy mu sotnię
kozaków do wyłowienia bandy. Poszło mu łatwo, gdyż… Ilnickiego, Józio Piętka po Franciszku…, będąc podpisarzem sądu pokoju tykocińskiego, skorzystał z bytności Ilnickiego
w Tykocinie i osadził go w więzieniu”.
Mogiła zachowana pośród pól, zgodnie z lokalną tradycją, uchodzi za miejsce
spoczynku trzech powstańców zabitych w 1863 roku, którzy podobno ukrywali się we
dworze u Kamińskich w Krasowie Wólce. Na kopcu stoi żeliwny krzyż z 1878 roku,
z napisem: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie”, co do pewnego
stopnia zaprzecza wspomnianej tradycji. W 1883 roku wymieniono tu folwark z gruntami na 104 morgach. Ziemia była „pszenna” (czyli żyzna). We dworze mieszkało 10,
a w 1905 roku 14 osób (tylko katolicy). Kolejne dane statystyczne, z 1921 roku, ukazują
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Krasowo Wólkę, jako kolonię z jednym domem i 16 mieszkańcami (ośmiu mężczyzn
i osiem kobiet). Wszyscy deklarowali narodowość polską i wyznanie katolickie. Kolonia
położona była między wsiami Kostry Litwa, Wierzbowizna i Stawiereje Michałowięta,
nad nieistniejącym już ciekiem wodnym uchodzącym do Mianki.
Od 1940 roku w Jabłoni Dąbrowie ukrywali się zagrożeni aresztowaniem przez
NKWD, Antoni i Eugeniusz Krasowscy z Krasowa Wólki. 19 stycznia 1941 roku próbowano ich aresztować w Dąbrowie. Wywiązała się strzelanina, dwóch sowietów zastrzelono, Krasowscy uciekli. Po tym zdarzeniu aresztowano dwie rodziny Krasowskich
z Krasowa Wólki i zesłano na Sybir: Tomasza lat 74, Janinę lat 54 (zmarła na zesłaniu),
Jana lat 38, z drugiej rodziny Lucjana lat 70 z żoną lat 60, Witolda lat 14. Ponadto z tej
wsi na Sybir trafili Kostrowie: Jan lat 55 (zmarł na zesłaniu), Józef lat 53, Marianna
lat 52, Włodzimierz lat 11, Zofia lat 8, Aniela lat 26, a także Maria Piętka lat 68 (zmarła
na zesłaniu).
W 2008 roku w Krasowie Wólce było 21 domów, w których mieszkało 65 osób.
Obecnie w granicach wsi Krasowo Wólka znajduje się kolonia Piekiełko (Piekiełki).
Był tutaj folwark między Kostrami Litwą a Wierzbowizną. Już w 1528 roku pośród
szlachty z Krasowa w parafii Domanowo, wymieniono Andrzeja syna Michała „Pekołka”
(transliteracja z języka ruskiego). W 1535 roku Maciej Piekiełkowicz z „Krasova”, nie
stawił się na wojnę starodubską. W 1565 roku właścicielem części tego majątku w Krasowie był Michał, po zmarłym Stanisławie Piekiełku. Ta nazwa osobowa przeszła na
określenie części Krasowa. W 1566 roku wspomniani tu byli Walenty po zmarłym Mateuszu Piekiełko oraz Michał po zmarłym Stanisławie z „Krasowa Piekiełki”. Folwark
zaliczano do gruntów wsi Krasowo Częstki, ale ziemię tu miała też szlachta z Kobosek.
W 1567 roku szlachta uczestnicząca w planowanej wyprawie wojennej na Moskwę zebrała się konno pod Mołodecznem, a służbę z dóbr Piekiełki odbywali: Stanisław s. Jana
z Kobosek oraz Jan s. Marka z Kobosek, obaj konno z kordami i rohatynami, a Jakub
s. Andrzeja z Kobosek, pieszo z siekierą. W 1571 roku wspomniano Michała po zmarłym Stanisławie Piekiełkowskim „de Piekiełki Krassowo”. W 1580 i 1581 roku większą
część Piekiełka posiadał Krzysztof Kostro, dziedzic działów w Krasowie Częstkach
i Krasowie Wielkich. Piekiełki w 1615 roku wziął w zastaw Walenty Krasowski z Krasowa Wielkiego. W 1934 roku nadal była tu osada.

LENDOWO BUDY (Budy Markowo, Budy Lendowo)

T

o najmłodsza wieś na terenie gminy Nowe Piekuty. W 1807 roku część gruntów
Markowa Wielkiego została oddzielona od wsi nową granicą biegnącą rzeką Mianka.
Na terenie Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku Królestwa Polskiego, pozostało
12 włók z glebą „średnią”, w znacznej części porośniętą zaroślami i laskami. Zarośla
porastające grunty i utrudnienia związane z przekraczaniem granicy spowodowały, że
właściciele majątku Markowo Wielkie urządzili tam osadę leśną. Od tymczasowej zabudowy, osady takie zwano Budami. Takie „budy” istniały tutaj już w latach 20. XIX
wieku (1828 – „Budy Markowo”). W takich osadach, z drewna wyrabiano smołę, węgiel
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drzewny, popiół, terpentynę. Przez kilka dziesięcioleci rosnące tu drzewa i zakrzaczenia
wykarczowano. Brak surowca drzewnego spowodował częściowy upadek osady leśnej.
Okoliczna drobna szlachta odczuwała brak ziemi. Pomysłodawcą by byłą osadę przekształcić w wieś i w ten sposób choć w części zaspokoić wspomniany głód ziemi, był
ks. Józef Lendo, administrator parafii Piekuty Nowe. Zapewne ks. Lendo pośredniczył
w kontaktach szlachty z właścicielami majątku Markowo Wielkie, którzy zgodzili się
rozprzedać ziemię pozostałą za granicą. Siedmiu nowych właścicieli pobudowało tu
domy i zabudowania gospodarcze: Walenty Śliwowski, Jan Krasowski, Józef Wyszyński, Franciszek Tymiński, Paweł Jabłoński, Julian Zalewski i Józef Wojno. Przed 1882
rokiem miejscowości nadano nazwę Lendowo Budy. Miano to oficjalnie zatwierdziły
władze. Kim był duchowny upamiętniony w nazwie miejscowości?
Józef Lendo, syn Jana i Marianny z domu Tońskiej, urodził się 20 listopada 1836
roku w Nowogrodzie. Po wstępnych naukach w szkółce parafialnej, ukończył cztery
klasy szkoły powiatowej w Łomży. We wrześniu 1855 roku wstąpił do seminarium duchownego w Tykocinie. Pierwsze dwa lata studiował na koszt własny, a trzeci i czarty
rok sfinansowano mu z funduszu J.K. Branickiego. Zbierał pochwały za naukę i zachowanie. Seminarium ukończył 6 lipca 1859 roku. Na kapłana, 30 sierpnia 1859 roku
w Worniach, wyświęcił go ks. bp telszewski czyli żmudzki M.K. Wołonczewski. Neoprezbitera skierowano do parafii Szczerba, a potem był wikariuszem w m. Wąsosz
(1861–1863). Parafią Piekuty administrował od 1870 do lata 1881 roku. Wysłał stąd
datek do Biura Informacyjnego o Wyjątkowej Nędzy. Według władz carskich miał ujemny
wpływ na prawosławnych, którzy przybywali do kościoła w Piekutach na Niedzielę
Palmową, skąd powracali do domów z poświęconymi palmami. Po nabożeństwie
w Wielką Sobotę z kościoła zabierali ze sobą „kawałki ciernia”. Duchowny prawosławny
z Hodyszewa Grzegorz Bursa skarżył się na ks. Lendę, że ten przeciwdziałał połączeniu się byłych unitów z prawosławiem i chciał ich utrzymania przy katolicyzmie. Generał-gubernator 28 kwietnia 1881 roku nakazał karne przeniesienie księdza do parafii
w której nie było unitów. Tak ksiądz trafił do Jedwabnego. Potem był wikariuszem Kuszei, a od połowy 1889 roku w Poświętnem. Proboszczował parafii w Grajewie w latach
1894–1912, był też dziekanem szczuczyńskim. Zawsze bardzo aktywny społecznie.
Jeden z założycieli grajewskiej OSP w 1900 i jej prezes w 1905, współzałożyciel Grajewskiej Kasy Oszczędnościowej w 1911 roku. W Grajewie działało również „Towarzystwo
Czytelni i Bibliotek im. księdza Lendo” założone w 1909 roku. Później był dziekanem łomżyńskim, kanonikiem katedralnym i proboszczem parafii Michała Archanioła
w Łomży w latach 1912–1920.
W 1884 roku w siedmiu domach, w Lendowie Budach mieszkało już 48 osób wyznania katolickiego. W 1891 roku we wsi było sześciu drobnoszlacheckich gospodarzy,
którzy dysponowali 193 ha ziemi. W tym grunty orne zajmowały 129 ha, lasy 4, a łąki
18 ha. Jak na gminę Piekuty, średnio na jedno gospodarstwo przypadało tu stosunkowo
dużo, bo 32,2 ha. W 1905 roku we wsi, w dziesięciu domach mieszkało 47 osób wyznania rzymskokatolickiego, były też 22 budynki gospodarcze i niewielka osada leśna
zamieszkiwana przez sześciu Żydów, zajmujących się przetwarzaniem drewna. W czasie
spisu powszechnego w 1921 roku w Lendowie Budach w dziewięciu domach mieszkało
72 chrześcijan (31 mężczyzn i 41 kobiet), w tym 65 katolików i siedmiu prawosławnych.
Pośród nich 68 deklarowało narodowość polską, a trzech inną (rosyjską?).
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W czasie wojny w Lendowie ukrywani byli Żydzi. Niestety ktoś poinformował
o tym Niemców. W czasie obławy hitlerowcy zabili siedmiu Żydów, w tym rodzinę dentystki z Brańska. Pomimo tego zdarzenia niektórzy rolnicy z Lendowa nadal pomagali
ukrywającym się Żydom. Świadectwo o tym złożyła Liba Wróbel Goldberg, która przeżyła dzięki nim.
W 2008 roku we wsi było dziewięć domów zamieszkiwanych przez 44 osoby.

ŁOPIENIE JEŻE (Jeże)
Mieszkali tu Łopieńscy używający herbów Bończa i Lubicz.

N

iewątpliwie już w 2 połowie XV wieku rozległy obszar, którego oś stanowiła rzeczka
Dzieża, był własnością rodu Łopieni (Łopieniów). Dokument z 1519 roku określający obszar parafii w Domanowie, w północnej jej
części wymienia osiadłych „Łopieńskich”. Dobra
tego rodu otaczały inne majątki osiadłe przez
równie rozrodzone rodziny Krasowskich, Jabłońskich i Brzozowskich. W 1528 roku szlachta
z Łopieni (z wyjątkiem Piekut), na wyprawę
wojenną musiała wystawić jednego konnego
Herb Bończa
Herb Lubicz
zbrojnego, a należało to do obowiązków Piotra
s. Jana, Jana s. Zubka, jego brata Wawrzyńca, Piotra Soboczycza i Jana Zubka.
Po 1519 a przed 1528 rokiem z Łopieni wydzieliły się dobra „Łopienie Piekuty”.
Zaś rok później określono je jako „Łopienie zwane Piekuty”. Następne dziesięciolecia
to czas kolejnych podziałów. W 1556 dział Łopieni posiadał Józef syn Jana Jeża, a rok
później wspomniany jest jego brat Maciej Jeż (s. Jana) „de Łopienie”. To przydomek
tej rodziny – „Jeże”, dał drugi człon nazwy tej miejscowości. O krewkości niektórych
Łopieńskich i ich sąsiadów Kobosków świadczy sprawa sądowa o zadanie ran oraz
ugoda zawarta w 1567 roku. W 1569 roku przysięgę wierności Koronie złożyli też
Łopieńscy z Łopieni. Pośród nich był wspomniany Józef, syn zmarłego Jana (niewątpliwie z rodu „Jeży”) i inni.
W 1558 roku doszło do podziału dóbr między rozrodzonych Łopieńskich: Jerzego (Pieczonki) syna zmarłego Jana, Erazma i Stanisława (Niemiry) synów zmarłego
Jakuba113, Jana syna zmarłego Wawrzyńca, Leonarda, Macieja i Wawrzyńca – synów Jana,
Macieja, Józefa, Mikołaja, Jana, Wojciecha i Stanisława – synów zmarłego Marcina,
Mikołaja syna zmarłego Jakuba, Szymona, Jana i Stanisława – synów zmarłego Mikołaja
Łopieńskich dziedziców na Łopieniach. Zapewne dopiero po śmierci wspomnianych
113

W 1544 roku Jerzy Pieczonka oraz bracia Erazm i Stanisław Niemira Łopieńscy, panowie na Łopieniach,
po trzyletnim procesie zostali zobowiązani do płacenia dziesięciny plebanowi z Domanowa.
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„Jeży”, dla odróżnienia ich dział określano jako Łopienie Jeże. Nazwa ta była używana
od XVII wieku. W 1634 roku wspomniany jest Józef po Janie Łopieński ze wsi Łopienie Jeże.
Podatek pogłówny ze wsi w 1674 roku opłacono od 52 osób. W Łopieniach Jeżach
mieszkało około 60 ludzi, a rodzin było 16 (10 Łopieńskich, 4 Piekutowskich – część
z przydomkiem „Złotnik”, jedna Skłodowskich „Borutów” i Tedonów [Toedwenów?]).
W 1790 roku w Łopieniach Jeżach były 34 domy. Mieszkały tutaj rodziny: Idźkowskich (Kazimierz miał dwa domy), Łopieńskich, Piekutowskich (zwanych Myszki
i innych), Olędzkich, Krasowskich, Skłodowskich. Urzędowy spis z 1827 roku wymienia
we wsi 26 domów, zamieszkiwanych przez 136 osób. Pośród szlachty wylegitymowanej
z Jeży około połowy XIX wieku byli: Bernard syn Antoniego (1848), Dionizy syn Pawła
(1844), Wawrzyniec syn Adama (1847).
W Łopieniach Jeżach we wrześniu 1830 roku urodził się Cyprian Jan Olędzki, syn
Adama i Rozalii z Jabłońskich. Po czterech klasach szkoły w Łomży, w 1852 roku wstąpił
do seminarium duchownego w Tykocinie. Po dwóch latach został jednak stąd usunięty
„z braku zdolności”. Nie wiadomo z których Łopieni pochodził Kazimierz Tomasz Łopieński, urodzony w 1796 roku. Uczył się w szkole parafialnej w Tykocinie, a potem od
1815 roku był w seminarium duchownym w tym mieście. Pomimo, że nauka szła mu
miernie, w marcu 1819 roku ukończył seminarium i został wyświęcony na kapłana.
Pierwszym jego wikariatem była Płonka.
Położenie Łopieni przy drodze z Sokół do Brańska i Bielska powodowało, że wieś
była atrakcyjna gospodarczo. Nie dziwi więc fakt, że były tutaj karczma i wiatrak, prowadzone przez Żydów. Obiekty te istniały co najmniej od lat 80. XIX wieku. Mieszkańcy
wywodzący się z drobnej szlachty utrzymywali się z roli, uprawiając 203 morgi gruntów
„o glebie średniej”. W Łopieniach Jeżach około 1884 roku były 22 domy, zamieszkiwane
przez 116 katolików i 12 wyznawców mojżeszowych. Najzamożniejszym gospodarzem
był Franciszek Łopieński „Juchro”. W 1891 roku w Jeżach na 22 gospodarstwa, jedno
było chłopskie. Uprawiano 128 ha, w tym 28 ha stanowiły lasy. Średnia wielkość gospodarstwa to około 6 ha. W 1905 roku w 26 drewnianych domach, mieszkało 195 osób
(Polacy i 24 Żydów). Budynków gospodarczych wykazano 71. Żydowska rodzina posiadała wiatrak (w polu, na południe od wsi, po prawej stronie drogi do Piekut Urbanów).
Spis powszechny z 1921 roku wykazał w tej wsi 28 domów zamieszkiwanych przez
133 mieszkańców (73 mężczyzn i 60 kobiet). W Łopieniach Jeżach wyznaniowo zdecydowanie przeważali katolicy, ale było też dwóch prawosławnych i sześć osób wyznania
mojżeszowego. Polacy i Żydzi oraz jeden prawosławny zadeklarowali, że są narodowości
polskiej. Jedna osoba prawosławna była narodowości białoruskiej. Żydowska rodzina
Sapirów miała we wsi wiatrak. Grunty Łopieni Jeży w latach 20. XX wieku skomasowano, likwidując tzw. szachownicę pól.
W okresie międzywojennym osada Łopienie Markowizna przypisana była do
gromady Łopienie Jeże. Nazwa wskazuje, że osadę utworzono z gruntów, które w Łopieniach posiadał Markowski. W 1905 roku w Łopieniach Markowiźnie było 12 osób
mieszkających w trzech domach. Spis powszechny z 1921 wymienia osadę o nazwie
Łopienie Markowizna, z jednym domem i jednym innym zamieszkałym budynkiem,
w których przebywało 11 osób (4 mężczyzn i 7 kobiet). W 1922 roku osadę skomasowano razem z wsią Łopienie Ruś. Uczestnikami scalenia byli m.in. Jan i Antoni
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Bajkowscy, Stanisław Olędzki, Roman Łopieński, Wiktor Puchalski, Adolf Puchalski.
Sołtysem wsi był Józef Łapiński z Łopieni Jeży. Prawo głosowania w sprawach wiejskich
miało 10 osób.
W 1941 roku sowieci z Łopieni Jeży zesłali na Sybir: Ignacego Gołębiewskiego
lat 27, Helenę Piekutowską lat 71 (zmarła), Stanisława Perkowskiego lat 18 (zmarł),
rodzinę Czarnowskich (Franciszkę lat 66 – zmarła, Tadeusza lat 11, Helenę lat 33, Władysława lat 40, Agnieszkę lat 33), rodzinę Puchalskich (Adolfa lat 60 – zmarł, Wiktora lat
65, Zofię lat 33, Stanisława lat 23). Aleksander Piętka, syn Franciszka i Anny, urodzony
w Łopieniach Jeżach w 1907 roku, w czasie wojny został aresztowany przez Niemców.
Trafił do obozu koncentracyjnego Gross Rosen, gdzie zmarł 1 września 1944 roku.
Od 1956 roku we wsi istnieje Ochotnicza Straż Pożarna. W skład sołectwa Łopienie Jeże włączono Łopienie Ruś i Łopienie Pamięciaki. W 2008 roku w miejscowości
było 25 domów i 135 mieszkańców.

ŁOPIENIE PAMIĘCIAKI (Łopienie Pamięcicze, Łopienie Pamięcięta)
Mieszkał tutaj ród Łopieńskich herbu Bończa. Łopieńscy byli powiązani z Grochowskimi z okolic Łap. Ignacy Kapica przypisuje Łopieńskim herb Lubicz.

Ł

opieńscy zwani „Pamięciczami” wzmiankowani są od
1556 roku. Wówczas część Łopieni i (Łopieni) Grochów
posiadali Piotr i Jan, synowie zmarłego Marcina „Pamięcicza”.
Także ta miejscowość wyodrębniła się w końcu XVI lub na
początku XVII wieku z ogólnego działu Łopieni i z części
Grochów. W 1645 roku wspomniano Szymona po Stanisławie
Łopieńskiego z „Łopieni Pamięcicz”.
W 1674 roku podatek pogłówny ze wsi „Łopienie Pamięcięta” opłacono od 16 osób. Ogólna liczba mieszkańców była
nieco większa. We wsi znajdowało się sześć rodzin: Wojciecha Idźkowskiego, Fabiana Łopieńskiego, Pawła Łopieńskiego
zwanego „Szuść”, Wojciecha Łopieńskiego „Szuścia”, Pawła Jankowskiego i wdowy
Radziszewskiej.
W 1739 roku ziemie w Łopieniach Pamięciakach, w ramach działów majątkowych
z kuzynami Skorupskimi, przejął Stanisław Antoni Idźkowski. Michał Korwin Idźkowski h. Ślepowron, syn Antoniego i Barbary z Gołaszewskich. Dziedziczył dobra
rodowe w Idźkach Młynowskich i Średnich. W 1779 roku kupił część wsi Łopienie,
a w 1787 roku grunty w „Pamieciętach” i Szelągach. Był to komornik ziemski bielski
(1779–1792), archiwista i regent archiwum Komisji Edukacyjnej 1778–1793, komisarz
cywilno-wojskowy ziemi bielskiej (1791–1792). 14 maja 1792 roku w Brześciu Litewskim przystąpił do konfederacji targowickiej i został w niej archiwistą. Od 1 maja 1794
roku komisarz Komisji Porządkowej Ziemi Bielskiej w czasie powstania kościuszkow-
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skiego. Od 12 maja wchodził w skład Wydziału Skarbowego tej Komisji. Żonaty z Marianną Katarzyną z Czerniewskich. Jak widzimy miejscowa szlachta potrafiła znaleźć się
w obozie zdradzieckim, a zaraz potem w patriotycznym.
W 1827 roku „Pamięcięta” liczyły 14 domów i 71 mieszkańców. Wieś podupadła.
W 1884 roku było tutaj już tylko osiem domów i 58 mieszkańców (57 katolików i jeden prawosławny). Gospodarzono na 107 morgach gruntów. W 1891 roku 9 gospodarzy uprawiało 41 ha ziemi. Średnio na jedno gospodarstwo przypadało po 4,6 ha.
W 1905 roku we wsi Łopienie Pamięciaki 67 osób (tylko katolicy) mieszkało w ośmiu
drewnianych domach. Budynków gospodarczych wykazano wówczas 17. Według spisu
powszechnego z 1921 roku w ośmiu domach mieszkały 53 osoby (23 mężczyzn i 30
kobiet). Wszyscy deklarowali narodowość polską, a wyznanie katolickie. W latach 20.
XX wieku grunty wsi skomasowano, likwidując tzw. szachownicę pól.
Obecnie miejscowość stanowi część sołectwa Łopienie Jeże.

ŁOPIENIE RUŚ

M

iędzy Łopieniami Zyskami a Łopieniami Pamięciakami, w XVII wieku wyodrębnił się dział nazwany Łopieniem Rusią. W 1650 roku wspomina się „bona
Łopienie Ruś”, będące w posiadaniu rodziny Kostro. W 1753 roku mieszkał tutaj Apolinary Wąż z żoną Marianną z Łopieńskich. W 2 połowie XVIII wieku w Łopieniach Rusi
gospodarzyła rodzina Borowskich. W 1784 roku Witalis i Krystyn Borowski przekazali
prawa do znaczącego datku na odmawianie koronki o Świętej Trójcy w Piekutach, lokowanego dotąd na Łopieniach Rusi, rotmistrzowi królewskiemu Zygmuntowi Krasowskiemu, który przejął zobowiązania i zabezpieczył je na swych dobrach w Krasowie
i Skłodach. W 1790 roku w czasie pobierania podatku podymnego, wieś Łopienie Ruś
spisano razem z Łopieniami Pamięciakami. W obu wsiach razem było 13 domów (Borowskich, Idźkowskich, Łopieńskich i Skorupskiego). W 1799 roku „we wsi Łopienie
Ruś nazwanej” Krystynowi Borowskiemu urodził się syn Jędrzej. Według urzędowego
wykazu z 1827 roku w 5 domach mieszkało 28 osób pochodzenia szlacheckiego.
W 2 połowie XIX wieku mieszkały tutaj rodziny Juliana Borowskiego, Walentego Jabłońskiego, Filipa Piekutowskiego i inne. W 1884 roku w Łopieniach Rusi w ośmiu
domach mieszkało 60 osób (50 katolików, ośmiu wyznawców mojżeszowych i dwóch
prawosławnych). Uprawiano 158 mórg ziemi. Za najlepszego gospodarza uchodził Julian Borowski. W 1891 roku we wsi było dziesięciu gospodarzy (w tym gospodarstwo
chłopskie), obrabiających 74 ha ziemi. Średnio na jedno gospodarstwo wypadało po
7,4 ha. W 1905 roku w dziewięciu drewnianych domach mieszkało 80 osób (Polacy
i 2 Żydów). Budynków gospodarczych wykazano 25. W połowie sierpnia 1915 roku
przez wieś przechodził front. Poległych żołnierzy niemieckich i rosyjskich pochowano
na skraju wsi.
Według spisu powszechnego z 1921 roku w Łopieniach Rusi było dziewięć domów, w których mieszkało 66 osób (33 mężczyzn i 33 kobiety). Wszyscy deklarowali
narodowość polską i wyznanie rzymskokatolickie.

133

Grunty wsi skomasowano w 1921 i 1922 roku, likwidując tzw. szachownicę pól. Prace scaleniowe prowadził geometra Jan Wolter, a jego wynagrodzeniem
od zmierzonej morgi była równowartość w pieniądzu
90 funtów żyta. Cała wieś obejmowała 334 morgi.
Nie wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni ze scalenia. Interweniowała policja. Scalenie objęło grunty
12 uczestników, m.in.: Piotra Łopieńskiego, Józefa
Jabłońskiego, Jana Łopieńskiego, Franciszka i Juliana
Brzozowskich, Ignacego Borowskiego i Kazimierza
Pieczęć sołtysa wsi
Borowskiego, Elżbiety Dworakowskiej, Teofili ŁoŁopienie Ruś,
pieńskiej, Stanisława Markowskiego oraz innych.
z lat 20. XX wieku
Sołtysem wsi był Paweł Brzozowski.
Eugenię Borowską (ur. 1913, córka Jana i Rozalii,
żona Tadeusza) i jej rocznego syna Tadeusza, sowieci
w 1941 roku zesłali przez na Sybir, do obwodu omskiego.
W 1944 i 1945 roku przebywali oni w obwodzie tiumeńskim. Kanonier Eugeniusz Jabłoński urodzony 15 sierpnia
1917 roku w Łopieniach Rusi, uwięziony przez sowietów
w czasie II wojny światowej, wstąpił do Armii Andersa,
z którą wyszedł do Iranu. Zmarł 19 kwietnia 1942 roku.
Spoczywa na cmentarzu w Teheranie. Podobny los spotkał Kazimierza Dworakowskiego rodem z Łopieni Rusi,
więzionego przez sowietów, a od 1941 żołnierza Armii
Andersa, który zmarł 16 lutego 1944 roku w wieku 26 lat
i spoczywa na cmentarzu w Ramlah (Izrael).
Nagrobek szer. Kazimierza
Obecnie wieś stanowi część sołectwa Łopienie Jeże.
Dworakowskiego na cmentarzu
w Ramlah (Izrael). Fot. K.D. Majus

ŁOPIENIE SZELĄGI
Mieszkali tu Łopieńscy herbu Bończa, wspólnego pochodzenia
z Grochowskimi spod Łap. Ignacy Kapica przypisuje Łopieńskim herb Lubicz.

O

d około połowy XVI wieku część Łopieni zwano Grochami. Ta nazwa była w użyciu co najmniej w latach
1546–1580. Wyparł ją jednak inny wyróżnik. W 1546 roku
wspomniany jest Andrzej syn zmarłego Stanisława Szelągowicza z Grochów. To ród po ojcu owego Stanisława, zwany
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„Szelągami”, dał nazwę obecnej wsi. W 1565 wspomniany jest Jan (zwany „Baranem”),
syn zmarłego Stanisława Szeląga, pan na Łopieniach i Grochach, a rok później też
Wojciech Szeląg pan na Łopieniach. Przydomek „Szeląg”, w liczbie mnogiej „Szelągi”,
pochodzi od nazwy drobnej srebrnej monety wartości 1/3 grosza, w XVI wieku popularnej w codziennym obrocie. Ten drugi człon nazwy miejscowości upowszechnił się
zapewne na przełomie XVI i XVII wieku, a używany wcześniej – „Grochy”, zanikł.

Szelągi Zygmunta Starego, z I połowy XVI wieku

W 1674 roku podatek pogłówny z „Łopieni Szelągów” opłacono od 47 osób.
Wszystkich mieszkańców we wsi mieszkało zapewne ponad 60. Rodzin było 11, a pośród nich cztery o nazwisku Łopieński (jeden z przydomkiem „Piróg”), dwie Maruszewskich, dwie Grochowskich, po jednej Mystkowskich i Brzeźnickich. Ta ostatnia, Macieja
Brzeźnickiego, regenta ziemskiego bielskiego, była najzamożniejsza (czworo służby
i siedmioro chłopskich poddanych). W 1790 roku we wsi było 26 domów, w których
mieszkały rodziny: Łopieńskich (dziewięć), Maruszewskich (dziewięć), Grochowskich,
Gąsowskich, Dzierżków, Krokowskich (dwie), Skłodowskich (dwie). W 1799 roku wieś
odnotowano jako „Łopienie Szelągówka”.
W latach 1840–1850 część szlachty wywodzącej się z rodziny Łopieńskich „Pirogów” dowiodła swego szlacheckiego pochodzenia i praw do herbu Lubicz.
Kazimierz Franciszek Łopieński, syn Józefa i Rozalii z Ożarowskich, urodzony
4 kwietnia 1820 roku we wsi Łopienie Szelągi, ukończył cztery klasy szkoły w Łomży.
We wrześniu 1840 roku wstąpił do seminarium duchownego w Tykocinie. Został wyświęcony na kapłana przez bpa augustowskiego P. Straszyńskiego 17 sierpnia 1845 roku
w Sejnach. Pierwszym jego wikariatem były Sokoły. W 1852 roku jako wikariusz w Kolnie,
zarządzał także kościołem filialnym w Turośli. Odznaczony medalem za wojnę krymską
(1853–1856). Od 1860 proboszcz w Przerośli, gdzie zmarł 25 grudnia 1891 roku.
W 1827 roku w 28 domach mieszkało 159 osób. W następnych latach miejscowość
nieco podupadła. W 1884 roku liczyła 19 domów zamieszkiwanych przez 121 katolików
i 10 wyznawców mojżeszowych. We wsi stała karczma prowadzona przez Żydów. Uprawiano 196 mórg ziemi (ok. 110 ha). Największe gospodarstwo miał Mikołaj Łopieński
„Pieróg”. W 1891 roku na 21 gospodarzy, 19 pochodziło ze szlachty, a dwóch ze stanu
chłopskiego. Średnio gospodarzono na 4,7 ha. W 1905 roku we wsi było 269 osób (Polacy i 35 Żydów), mieszkających w 24 drewnianych domach. Budynków gospodarczych
wykazano wówczas 57.

135

Według spisu powszechnego z 1921 roku w Łopieniach Szelągach było 25 domów i 154 mieszkańców
(72 mężczyzn i 82 kobiety), wśród nich 7 Żydów. Pod
względem wyznaniowym dominowali katolicy (Polacy). Grunty wsi w latach 20. XX wieku skomasowano, likwidując tzw. szachownicę pól. Uczestników
scalenia było 83, ale prawo głosowania miało 20 gospodarzy. Przeciwko projektowi scalenia występowali spadkobiercy Stanisława Przeździeckiego i Jan Truszkowski.
Scalono m.in. grunty: Klemensa Włostowskiego, Bolesława Piekutowskiego, Pawła Moczydłowskiego, Jana
Pieczęć sołtysa wsi Łopienie
Truszkowskiego, Juliana Szymborskiego, Stanisława
Szelągi, z lat 20. XX wieku
i Wojciecha Kropiewnickich(?), Antoniego Porowskiego,
Józefa Łepkowskiego, Józefa Brzozowskiego, Juliana Zarzeckiego, Kazimierza Łapińskiego, Stanisława Wyszyńskiego, Czesława Zarzeckiego, Bolesława Truszkowskiego,
Józefa Porowskiego, Franciszka Moczydłowskiego, sołtysa Józefa Przeździeckiego.
Do 1939 roku funkcjonował tu młyn Kazimierza Borowskiego. W 1940 roku został
przejęty przez sowietów, a od lata 1941 roku ponownie był w rękach rodziny Borowskich. Komuniści kolejny raz odebrali im ten młyn. Obecnie znów stanowi on własność
Borowskich, ale jest nieczynny.
Na Sybir, na teren obwodu omskiego, sowieci w 1941 roku wywieźli rodzinę Borowskich, Helenę (ur. 1896, córka Jana i Marianny, a żona Kazimierza) i jej dzieci: bliźniaczki Annę i Mariannę (ur. 1923), Kazimierę (ur. 1925), Stanisława (ur. 1928), Józefa
(ur. 1931). W październiku 1944 roku przetransportowano ich do obwodu kirowogradzkiego na Ukrainie. Stąd w końcu roku uciekł Stanisław. Wszystkim udało się
przeżyć wojnę.
W 2008 roku w Łopieniach Szelągach było 20 domów i 104 mieszkańców.

ŁOPIENIE ZYSKI
Wieś osiadła przez Łopieńskich herbu Bończa, łączonych też z herbem Lubicz.

W
Herb Bończa

Herb Lubicz

ieś wyodrębniła się w 1 połowie XVII
wieku z ogólnego obszaru wsi Łopienie,
między Szelągami a Pamięciakami. Położona
nad rzeczką Dzieża. Miano wsi pochodzi od
osoby zwanej „Zysk”. W 1645 roku wspomniany
jest Stanisław po Pawle Łopieński „de Łopienie
Ziski”. W 1674 roku podatek pogłówny z „Łopieni Zysków” opłacono od 32 osób. Wszystkich mieszkańców we wsi mieszkało zapewne
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ponad 40. Rodzin było 11, a pośród nich aż dziesięć o nazwisku Łopieński (jeden
z przydomkiem „Sokolik”). Była też rodzina Jana Kosińskiego.
W 1790 roku w 14 domach mieszkały rodziny: Łopieńskich (dziewięć), Kosińskich, Czwalina, Perkowskich, Brzozowskich, Krokowskich. W 1808 roku wieś została
siedzibą gminy Łopienie. Wójtem w 1818 roku był Jan Łopieński (czasami pisany jako
Łapiński) z Łopieni Zysków, w l. 1819–1820 Jan s. Franciszka Drągowski z Krasowa,
w latach 1830–1848 Franciszek Piętka z Krasowa. W końcu 1830 roku teren gminy
Łopienie zamieszkiwały 1364 osoby. Gminę zlikwidowano w maju 1864 roku, włączając
ją do gminy Pietkowo. Od 1868 roku był to już teren gminy Piekuty.

Pieczęć wójta gminy Łopienie
Zyski z 1 poł. XIX w.

Pieczęć sołtysa wsi Ł. Zyski
z lat 20. XX w.

Urzędowy wykaz z 1827 roku wymienia w Łopieniach Zyskach 15 domów, w których mieszkało 99 osób. W 1884 roku domów było 17, mieszkańców 102 (tylko
katolicy). Uprawiali oni 198 mórg ziemi (ok. 111 ha). Najzamożniejszym gospodarzem
był Wiktor Dłuski. W 1905 roku we wsi było 144 osób (Polacy i dziewięciu Żydów),
mieszkających w 18 drewnianych domach. Budynków gospodarczych wykazano wówczas 42. W 1921 roku było tu 20 domów i jeden inny budynek tymczasowy, które
zamieszkiwało 118 osób (62 mężczyzn i 56 kobiet). Dominowali katolicy, ale było też
czterech prawosławnych (Białorusini). Grunty wsi skomasowano w 1919 roku, likwidując tzw. szachownicę pól. Pełnomocnicy gospodarzy wsi do spraw komasacji to:
Władysław Łopieński, Kazimierz Borowski, Stanisław Brzozowski, Stanisław Pruszyński – sołtys (także w 1926 roku). Uczestników scalenia było 29, w tym dziewięciu
oprotestowało projekt. Scalenie objęło ziemie m.in.: Kazimierza Borowskiego, Witalisa
Brzozowskiego, Adama Brzoski, Konstantego Idźkowskiego, Benedykta, Leonarda,
Władysława i Aleksandra Łopieńskich, Jana Łopieńskiego syna Marcelego, Pawła Łopieńskiego, Antoniego Moczydłowskiego, Kazimierza i Stanisława Pruszyńskich, Kazimierza Śliwowskiego, Stanisławy Topczewskiej, Franciszka Wojno, Józefa Wyszyńskiego
i innych.
Przed 1922 rokiem założono dwuklasową szkołę powszechną. W roku szkolnym
1922/1923 uczyło się w niej 81 dzieci, w 1923/1924 – 80, a w 1924/1925 – 83, w 1925/1926 –
92, w 1930/1931 – 92 uczniów. W ostatnim przed wojną roku szkolnym 1938/1939 jeden
nauczyciel uczył tutaj 65 dzieci. W 1925 roku na szkołę wynajmowano dwie izby o powierzchni 58 m², dodatkowo pokoje na mieszkania dwóch nauczycieli. Tygodniowo
realizowali oni program w wymiarze 64–66 godzin. W placówce tej uczyły się dzieci
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mieszkające do dwóch kilometrów od niej. W latach 1929–1931 uczyło małżeństwo,
Alfons i Regina Preuss, w 1935 roku Genowefa Brzosko, a od 1938 do 1940 roku Julia
Bierżańska z mężem. Jadwiga (Julia?) Bierżańska w czasie okupacji niemieckiej prowadziła tajne nauczanie. W 1955 roku szkołę przeniesiono do Stokowiska.
Pośród zmobilizowanych w 1939 roku do Wojska Polskiego, był m.in. 33-letni Kazimierz Łuniewski114, robotnik młyna Kazimierza Borowskiego we wsi Łopienie Szelągi.
Wcielony do 42. pułku piechoty, poległ 10 września 1939 roku w walkach z hitlerowcami pod Nowogrodem.
Sowieci w 1941 roku zesłali na Sybir, do obwodu omskiego, kilka rodzin i osób
samotnych: Brzózków (Stefanię lat 49, Wandę lat 14, Kazimierza lat 12, Janinę lat 10),
Henryka Brzozowskiego lat 24, Kazimierza Dworakowskiego lat 24 (zmarł na Sybirze),
Gąsowskich (Władysława lat 67, Mariannę lat 36, Zofię lat 38, Kazimierza lat 38, Bolesława lat 33, rocznego Stanisława – zmarł, Pawła lat 29 – zmarł, Józefa lat 27, Janinę ur.
1920, Stanisława lat 17 – zmarł, Mieczysława lat 15, a na zesłaniu urodził się Władysław.
Żyjący powrócili w 1946 roku), Eugeniusza Jabłońskiego lat 25 (zmarł), Józefa Łapińskiego lat 27, rodzinę Łopieńskich (Józef lat 40 – zmarł, Leonard lat 48, Mieczysław
lat 22 – zmarł).
W 2008 roku we wsi było 27 domów i 132 mieszkańców.

MARKOWO WÓLKA (Wola Markowska, Markowa Wola, Markowo Wola)
Wieś osiadła przez ród Markowskich herbu Bończa.

W

końcu średniowiecza miejscowość wyodrębniła się
z dóbr Markowo. Drugi człon nazwy miejscowości
– „Wólka” oznacza, że osadnicy osiedlani na nowym miejscu
posiadali przywilej zwalający ich od opłat na czas zagospodarowania się. Czas objęty zwolnieniem z opłat zwano „wolnizną”. W 1519 roku osada „Wola Markowska” została włączona
do parafii w Domanowie. W 1580 roku Stanisław Markowski,
syn zmarłego Mikołaja, opłacił podatek od ośmiu włók szlacheckich ze wsi „Markowo Wolia”. W 1615 roku wspomina się
Piotra po zmarłym Jerzym „de Markowo Wólka”, który wydzierżawił grunty Franciszkowi Kobosce.
Herb Bończa
W 1674 roku w Markowie Wólce podatek pogłówny
opłacono od 67 „dusz podatkowych”. Faktyczna liczba wszystkich mieszkańców sięgać
mogła ponad 80 osób. Pośród 23 rodzin, 15 nosiło nazwisko Markowski z przydomkami: Wasik, Tomczyk, Rzeszotko, Janik, Kuc, Tryk, Prus. Pozostałe to rodziny o nazwiskach: Fascza (Faszcz), Poletyło, Uszeński, dwie Pruszyńskich (jednego zwano Sołtanik),
Szymbor, Nikodemczyk115 (dwie rodziny).
114

Kazimierz Borowski, syn Władysława i Marianny z Jankowskich, urodził się w Łopieniach Zyskach 5 września 1906 roku.
115
Możliwe, że „Nikodemczyk” to przydomek Markowskich.

138

W 1790 roku we wsi były 33 domy. Najzamożniejszy Wawrzyniec Markowski posiadał trzy domy. W Markowie Wólce mieszkały rodziny: Markowskich (23), Olszewskich, Dworakowskich, Rzeszotków, Faszczewskich, Poletyłów, Skłodowskich, Woynów.
Kazimierz Markowski z Markowa Wólki służył w 14. pułku kirasjerów Księstwa Warszawskiego, ale nie wytrzymał trudów służby i w październiku 1811 roku zdezerterował na
terenie Niemiec. W 1827 roku w 36 domach mieszkało 186 osób.
W czasie zrywu niepodległościowego 1863 roku, powstańcy Franciszka Górskiego,
Michała Kwapiszewskiego i Kazimierza Kobylińskiego latem w Markowie Wólce mieli
punkt zborny. Dowództwo nad całością objął płk Juliusz Nadmiller, powstańczy naczelnik powiatu łomżyńskiego. Powstańców podzielono na trzy szwadrony i doposażono
dostarczonymi siodłami, rewolwerami oraz amunicją. Stolarze robili lance, a kowale
okuwali je. Nadmiller dowodził codziennym szkoleniem. Szwadron Górskiego stacjonował w Markowie Wolce, a dwa pozostałe w sąsiednich wsiach. Nadmillera wezwano
do Rządu Narodowego w Warszawie. Przed wyjazdem wydał on polecenie by oczekiwano
na niego. Po kilku dniach, 30 lipca 1863 roku, Markowo Wólkę zaatakowały wojska
barona Liwiena (szwadron rosyjski i sotnia kozacka), wysłane tu przez płka Dobrowolskiego z garnizonu w Białymstoku. Po krótkiej utarczce powstańcy wycofali się,
w obawie nadejścia rosyjskich posiłków. W boju poległ Józef Zadarnowski, a drugi powstaniec był ranny. Rosjanie stracili podobno dwóch zabitych, a pięciu było rannych.
W 1836 roku szynkarzem we wsi był 28-letni Mikołaj Wasiluk. W połowie lat 80.
XIX wieku w 32 domach mieszkało 181 osób, głównie Polaków, ale i 21 Żydów. Uprawiano 286 mórg ziemi o glebie „średniej”, systemem trójpolówki, z polami w „szachownicy”. Część mieszkańców zajmowała się stolarstwem. W 1891 roku w Markowie Wólce
było 31 gospodarzy, w tym jeden włościanin. Dysponowali oni 160 ha, a na jedno gospodarstwo przypadało 5,1 ha. W 1905 roku w 33 drewnianych domach mieszkało 245
osób (Polacy i dziewięciu Żydów). Budynków gospodarczych było 94.
W 1921 roku spis powszechny w Markowie Wólce wykazał 40 domów, w których
mieszkały 192 osoby (95 mężczyzn i 97 kobiet). Pod względem wyznaniowym dominowali katolicy, ale było tutaj także 17 prawosławnych i sześciu wyznawców mojżeszowych. Wszyscy deklarowali, że są Polakami. Przed wojną próbowano osuszać
podmokłe łąki nad rzeczką Markówką. W tym celu w 1928 roku powołano spółkę
wodną „Markowo”. Przed 1922 rokiem założono jednoklasową szkołę powszechną.
W roku szkolnym 1922/1923 uczyło się w niej 37 dzieci, w 1923/1924 uczniów było 36,
w 1924/1925 – 30, w 1925/1926 – 40, a w 1930/1931 – 48 dzieci. W ostatnim przed
wojną roku szkolnym 1938/1939 nauczycielka uczyła tutaj 20 dzieci. Na szkołę wynajmowano pomieszczenia w prywatnych domach. W 1930 roku klasa zajmowała powierzchnię ok. 34 m². W latach trzydziestych szkoła i mieszkanie nauczycielki znajdowało się
w domu Franciszka Kamieńskiego. W szkole pracowały: Bronisława Niemczewska (1925),
Kazimiera Nabiałko (1930–1931), Maria Harasym (1931–1934), Celina Kwiatkowa
(1935). Tygodniowo realizowały one program w wymiarze 34 godzin. W placówce tej
uczyły się dzieci mieszkające do kilometra od niej.
W 1941 roku sowieci wywieźli na Sybir Aleksandrę Kamieńską (lat 49), żonę Franciszka Kamieńskiego (zm. 1939), w latach 30. XX wieku wójta gminy Piekuty Nowe. Ich
synem urodzonym w Markowie Wólce był Kazimierz Kamieński ps. „Huzar”, dowódca
oddziału partyzanckiego, zamordowany w 1953 roku. Na Sybir została zesłana także
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przyrodnia siostra „Huzara”. Z matką przebywały w Tiumeniu. W czasie okupacji niemieckiej tajne nauczanie prowadził Jan Gosko. Grupa podległa „Huzarowi” 13 marca
1948 roku zastrzeliła w Markowie Wólce sołtysa Stanisława Jankowskiego.
W 2008 roku we wsi było 25 domów i 123 mieszkańców.

NOWE PIEKUTY (Łopienie Piekuty, Piekuty, Piekuty Kościelne, Piekuty Nowe)
Gniazdo rodu Piekutów v. Piekutowskich herbu Ostoja (wywód z 1555). Przez Ignacego
Kapicę zaliczeni do herbu Lubicz. Pierwotnie grunty wsi były częścią okolicy szlacheckiej zwanej Łopienie, położonej nad Dzieżą, wzmiankowaną w 1699 roku.

B

iskup łucki Paweł Holszański ustanawiając w 1519 roku
parafię Domanowo, wymienił w swym dokumencie miejscowości i osady wchodzące w jej skład. Pośród nich nie było
jeszcze Piekut, ale niewątpliwie mieszkał już tutaj ród Piekutów116. Niebawem, od miana tego rodu część dóbr Łopienie zaczęto nazywać Piekutami. W 1528 roku określono obowiązek
ziemski szlachty litewskiej. Ustalono wówczas, że ze wsi „Łopienie Piekuty”: Jan Pawłowicz (czyli syn Pawła), Mikołaj Jakubowicz, Święch (Świach) Jakubowicz Piekut, Marek Maciejewicz, Andrzej Janowicz Rożko, Olijasz Wojciechowicz, Rafalik
Piekut i Jan Maciejewicz, w razie potrzeby musieli wystawić
Herb Ostoja
trzech konnych zbrojnych. Osada zamieszkiwana przez te osoby
zapoczątkowała Piekuty, które wyodrębniły się z większych dóbr Łopienie. W tym
czasie w sąsiedztwie były także inne Piekuty, zwane Janowiętami, a później Piekutami
Urbanami (przez pewien czas Piekutami Starymi).
Kolejne zachowane wzmianki o Piekutach związane są z gruntami uposażeniowymi altarii Trójcy Przenajświętszej, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, świętej
Anny i Wszystkich Świętych w kościele parafialnym w Domanowie. Oto 12 lipca 1529
roku Piotr syn zmarłego Jakuba z Łopieni zwanych Piekuty („Piekhuty”), sprzedał proboszczowi domanowskiemu ks. Bernardowi Puchalskiemu pola przy granicy z wsią
Siódmaki i w innych miejscach. W 1530 roku i w kolejnych latach ten ksiądz dokupił
następne pola w: Piekutach (w sumie jedną włókę), Markowie (2 włóki), Markowie
Wólce (1½ włóki) i Domanowie (plac). W 1532 roku proboszcz udał się do Krakowa,
gdzie na audiencji królewskiej 7 września uzyskał dokument potwierdzający własność
tych gruntów i zwalniający je od opłat, podatków i ciężarów117. Przywilej króla Zyg116

Piekut (pikut) – kogut, kur, nazwa bekasa od wydawanego głosu. Zapewne Piekut to przydomek jednego
z Łopieńskich. Piekuta to też nazwa chaty zagrodniczej, z której czynsz do dworu opłacano roczną daniną
pewnej liczby kurów, albo inaczej piekutów.
117
W królewskim dokumencie wspomniani są Piotr i Święch, synowie zmarłego Jakuba oraz Maciej, syn
zmarłego Rafała, z Łopieni zwanych Piekutami. Wymienieni tutaj Święch, syn Jakuba i Rafał z Łopieni, znani
są też z dokumentu z 1528 roku.
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munta I wpisano do akt ziemskich brańskich w 1533 roku. Regest tej oblaty, niestety
z błędami, zamieścił w swym herbarzu Ignacy Kapica118, co doprowadziło do ugruntowania tego ostatniego roku jako rzekomej fundacji kościoła czy kaplicy w Piekutach.
Faktycznie w Piekutach było tylko częściowe uposażenie gruntami ołtarza z duchownym w Domanowie. Natomiast aż do około 1699 roku w Piekutach nie było ani kościoła,
ani kaplicy. Altarię w Domanowie erygował bp łucki Paweł Holszański aktem wystawionym 22 maja 1534 roku w Skrzeszewie. W dokumencie tym wspomina się jako jej
uposażenie, pośród innych ziem, także dwie włóki w Piekutach (nazwę tę wymieniono
już bez łączenia jej z Łopieniami). Po śmierci ks. Bernarda Puchalskiego (zm. ok. 1549),
proboszcza domanowskiego, fundacja zaczęła upadać, gdyż odebrano jej ziemie będące
uposażeniem altarii. Procesy sądowe, głównie za sprawą ks. Jana Chomontowskiego
(proboszcz domanowski 1614–1620) doprowadziły do utrzymania przy Kościele tylko
jednej włóki (w sześciu częściach) w Piekutach Nowych i placu w Domanowie. Okrojone uposażenie nie gwarantowało odpowiedniego zabezpieczenia altarii, stąd grunty
włączono do beneficjum parafialnego, a obowiązki altarzysty spełniał proboszcz. Po
częściowym uzupełnieniu fundacji przez cześnika ziemi bielskiej Wojciecha Grzymka
Krassowskiego z Kostrów Podsędkowiąt, który w 1651 roku ofiarował na ten cel tysiąc
złotych, incydentalnie w 1656 roku w Domanowie pojawił się altarzysta ks. Paweł Grzymała z Wizny. Niebawem, odradzającej się altarii kres położyły najazdy wojsk szwedzkich, siedmiogrodzkich i moskiewskich. W Piekutach pozostały jednak grunty parafialne,
które stały się zaczynem późniejszej fundacji.
W 1692 roku proboszczem w Domanowie został ks. Piotr Markowski. To postać
ważna w historii Piekut. Urodził się około 1662 roku i jak wskazuje nazwisko, pochodził z tutejszej parafii. Jemu miejscowość zawdzięcza wzniesienie pierwszej kaplicy. Ks.
Markowski wykorzystując dawny grunt fundacyjny altarii domanowskiej, położony
w Piekutach i dwa tysiące florenów podarowane przez Krystynę Kostro w 1698, w następnym roku w Piekutach zbudował kaplicę. Jednocześnie skutecznie zabiegał o kolejne
nadania: w 1699 roku Dorota Piętczanka, córka zmarłych Mateusza Piętki i Marianny
z Piekutowskich, dziedziczka na Piekutach, ofiarowała swój majątek ruchomy i nieruchomy na nową kaplicę w Piekutach („…novam fundationem capella in villa Piekuty
Nova erigendae”), Jakub, syn zmarłego Wojciecha, Borzym na potrzeby nowej kaplicy
ofiarował swe majątki w Skłodach Borowych (w tym karczmę), Krasowie Wielkim i Krasowie Częstkach, Jan Piekutowski (syn zmarłego Tomasza) przekazał dwa zagony w Piekutach, Erazm po Wojciechu Borzym z siostrą Marianną (żoną Stanisława Szymborskiego) nadali dwa pola po sześć zagonów w Krasowie Wielkim (jedno było nad rzeczką
zwaną Dzieża), Piotr po Bartłomieju, Bartłomiej po Janie, Kalikst po Wacławie, Michał
po Krzysztofie, Jan po Grzegorzu, Piotr i Jan po Tomaszu Piekutowscy, Andrzej po Stanisławie Perkowski, bracia Paweł, Tomasz i Wojciech Perkowscy, Stefan syn Macieja
Skłodowski, Szymon po zmarłym Macieju Piekutowskim przekazali 28 zagonów w Piekutach, Urban po Walentym Porowski z Kobosek podarował cały swój majątek w Koboskach i Piekutach Urbanach (co potwierdzono w 1716 roku); w 1700 roku Piotr po
Bartłomieju Piekutowski przekazał ziemię w tzw. Przeczach w Piekutach; w 1706 roku
Krystyna Kostro ofiarowała tysiąc florenów; w 1707 roku Baltazar Puchalski siedem zagonów w Krasowie Wielkim (w następnym roku wolę swego zmarłego ojca potwierdzili
118

Herbarz Ignacego Kapicy-Milewskiego, Kraków 1870, s. 321.
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Wiktoryn i Dominik), Katarzyna Żochowska darowała 200 florenów, Jan po Władysławie Krassowski z Krasowa Częstek przekazał swój majątek w Skłodach Borowych; w 1709
roku Wawrzyniec po Krzysztofie Konopka uczynił donację pola w Krasowie Siódmakach; w 1710 roku Dorota z Krassowskch Markowska przekazała dwa zagony w Krasowie Wielkim, a Wawrzyniec, Wojciech i Maciej po Janie Konopce podarowali siedem
zagonów w Krasowie Siódmakach, Marianna z Domanowskich Zarębina ofiarowała
majątek w Domanowie, Katarzyna z Łopieńskich Rzepna przekazała datek pieniężny,
Piotr Kostro 12 zagonów w Krasowie Częstkach; w 1713 roku Kazimierz po Kasprze Puchalskim dał siedem zagonów w Krasowie Wielkim; w 1714 roku w Krasowie Częstkach
Eleonora z Radziszewskich Skłodowska podarowała dziewięć zagonów, Krzysztof
Krassowski osiem zagonów, Wojciech Radziszewski 20 zagonów, Walenty Perkowski
sześć zagonów; w 1718 roku Jan Pruszyński przekazał trzecią część swego majątku
w Pruszance; w 1721 roku „klinek” ze swej części w Siódmakach, podarował na kościół piekutowski Piotr Dzierzkowski, ale pozostałe prawa do tego gruntu proboszcz
miał odkupić od ciotecznych braci ofiarodawcy. Były i inne datki. W tych dokumentach główny trakt prowadzący przez miejscowość nazywano suraskim.
25 listopada 1699 roku ks. Piotr Markowski, dla północnej części parafii Domanowo, zaczął prowadzić w Piekutach Nowych odrębne księgi chrztów, małżeństw i zgonów.
Dowodzi to istnienia w tym czasie kaplicy we wsi, w której sprawowano sakramenty.
O fundacji kaplicy wspomina wiele dokumentów z tego czasu, a księdza Markowskiego
określa się w nich jako: „…modernus parochus domanoviensis, procurator et fundator
capella” (nowego proboszcza domanowskiego, zarządcę i fundatora kaplicy) w Piekutach Nowych. Ksiądz Piotr Markowski 6 września 1708 roku potwierdził przekazanie
otrzymanych dóbr w Piekutach Nowych, Piekutach Urbanach, Krasowie Wielkim i Skłodach Borowych, na rzecz kaplicy w Piekutach, na chwałę Boga, by szerzyć kult Najświętszej Maryi i wszystkich świętych, z możliwością odprawiania mszy świętych i spełniania
sakramentów, ze względu na znaczną odległość od kościoła parafialnego w Domanowie.
Proboszcz w 1712 roku wydał drukowaną broszurę o zawiłym barokowym tytule: „Wódz
szczęśliwy y tryumfalny przed dwiemaset kilkadziesiąt laty umarły; całey korony polskiey
y W. Księstwa Lit. patron protekcyonalny Kazimierz S. Królewic polski w wielu y wielkich
niebezpieczeństwa przedtym experientialiter doznany. Świeżo teraz ku JWżnym Wżnym
JchMść Panom Dyrektorom woysk koronnych y W. X. Lit. tudzież do całego rycerstwa
Marsowego oboyga narodów z propensyą swoią protekcyonalną odzywa się iako w proemium naprzód, przytem w circumscriptyi odgłosu iego. Et insuper w niektórych punktach
samego anagrammatum contextu wyraźnie pokaże się”. Autor podpisał się, jako: „X. Piotr
Markowski pleban Domanowski”. Choć wśród znawców pracę tę określa się jako „próżną
i czczą, pożytku nieprzynoszącą” (Estreicher), to jednak zawiera ona ważną wzmiankę
o okolicznościach budowy kościoła w Piekutach: „Szczupły zbiór logizacji Kazimierza Świętego z samego wprawdzie jego imienia przez Anagrammata uformowane wynikaiących. Lecz samą rzeczą chwalebnie praktykowanych częścią w wieloczynnych patrocynalnych dziełach po śmierci iego, częścią też po wielolicznych za żywota ieszcze tegoż
Panicza Świętego cnotach y przymiotach świętych weryfikuiący się. Od ubogiego Questarza Piekutowskiego do rąk Pańskich dostaie się”. Tutaj ks. Markowski określił siebie jako
„kwestarza piekutowskiego”, czyli osobę zbierającą pieniądze na świątynię w Piekutach.
W tym dziele autor: „Opowiada, jak mając tylko dwa talery bite cudownie fabrykę pro-
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wadził. Nie mając rysownika na zrobienie projektu kościoła, natrafił na nieumiejętnego
pisania, owszem głuchego i ciemnego od urodzenia człowieka, którego Bóg tym obdarzył
talentem. Moja tylko turbacya żebracza, pobożnych ludzi contrybucya ten kościół buduje”.
Ukazuje jak w cudowny sposób, mając ledwie dwa talary budował kościół, a kolejny cud
to projekt świątyni wykonany przez prostego człowieka, analfabetę i kalekę. Wszystko
to miało się odbywać za wstawiennictwem św. Kazimierza. Z tych zapisów wiadomo,
że w 1712 roku kościół był już w budowie. Zorientowano go ołtarzem w kierunku południowym. Zapewne pięć lat później świątynia w zasadniczej części była gotowa, gdyż
wizytujący parafię domanowską bp łucki Joachim Przebędowski, 19 października 1717
roku był w Piekutach, może w celu jej poświęcenia. Według późniejszych informacji
zawartych w wizytacjach z XIX wieku, wznoszenie drewnianej świątyni całkowicie ukończono dopiero w 1720 roku, ale jej nie konsekrowano. W 1724 roku wzmiankowany
jest kościół w Piekutach pod wezwaniem św. Kazimierza, „noviter extructam”. Budowla
miała 22,60 m długości (bez kruchty) i 13,70 m szerokości. Na środku dachu pokrytego
gontem, znajdowała się kopuła z sygnaturką i krzyżem. Ściany z zewnątrz obito deskami.
Wnętrze doświetlało dziewięć okien. Główne wejście poprzedzała dobudowana kruchta,
wewnątrz której był kamień na święconą wodę. Dodatkowe drzwi prowadziły do zakrystii i skarbca. Wewnątrz kościoła sufit wykonano z desek. Główny ołtarz był św. Kazimierza, a boczne Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego. Ambonę obito materiałem
w kwiaty. Na chórze umieszczono pozytyw o siedmiu głosach (w 1798 roku organistą
był Józef Sarnacki). Przed ołtarzem głównym z sufitu zwisał stary mosiężny trybularz.
W nawie głównej stało sześć ławek. W 1750 roku wizytator kościoła dzwonnicę określił,
jako „…pośmiewisko ludzkie”. Dwa lata później wystawiono nową, zadaszoną. Nadal
wisiały w niej dwa dzwony (jeden pękł przed 1804). Na dzwonnicy był napis: „Niech
cała ziemia drży z uszanowaniem, przez nie niech głos rozchodzi się między wszystkimi
narodami zebranymi!”. Świątynię otaczał cmentarz. Tu w 1804 roku stała „komórka”,
w której na święto Wszystkich Świętych i w Dnie Zaduszne ubodzy ze „szpitala” (przytułku) składali zebraną jałmużnę. Cmentarz okalały drzewa. Być może, ostatnią pamiątką po nich jest stary dąb do dzisiaj rosnący przy kościele. Obecny cmentarz, po drugiej
stronie ulicy, założono w 1870 roku.
Ksiądz Markowski na drzwiach świątyni umieścił napis: „Wiedz komu i kiedy te
drzwi otwierać”, a w kruchcie: „Błogosławiony, który słucha Boga i nie wstydzi się klęknąć
choć u proga! Szczęśliwszy jeszcze drugi nad tamtego, który zbliży się do Boga samego.
Przystępując do Przedwiecznej Światłości – przystąpcie do Wiecznej jasności”. Napis odnotowano w wizytacji kościoła z 1750 roku.
Dochody na rzecz kościoła filialnego przynosiła też karczma wydzierżawiona Żydowi. W folwarczku duchownego pracowało trzech chłopów: Jan i Marcin Borysowie
oraz Szymon Barnacki. Ksiądz Markowski zapewniając podstawy materialne funkcjonowania kościoła w Piekutach (uposażenie podarowaną ziemią), dążył do zabezpieczenia tu bytu wikariusza.
Skromna świątynia, wybudowana sposobem gospodarczym (amatorski plan),
po 30 latach, w 1750 roku wymagała napraw, a kilkanaście lat później już remontu.
W 1768 i 1769 roku na ten cel swe datki przeznaczyli Jakub Łopieński „Łukasik” z Łopieni
Jeży – 400 florenów (czyli złotych polskich) i Zofia Skłodowska z Piekut 50 florenów119.
119

W 1766 Wawrzyniec Skorupski z Łopieni Jeży także przekazał pieniądze na kościół, tak jak Marianna z Łopieńskich Perkowska z Krasowa Częstek, która w 1773 roku podarowała 100 florenów.
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Kościół ubogacano srebrnymi darami: pozłacanym kielichem, puszką i monstrancją.
Pochodzący z parafii jezuita ks. Ludwik Skłodowski120 przekazał kielich i srebrny pacyfikał z relikwiami św. Kazimierza. W 1777 roku Katarzyna z Brzozowskich Żochowska
z Żochów Nowych podarowała tysiąc florenów na śpiewanie koronki o Trójcy Przenajświętszej. Na potrzeby świątyni, po sto florenów w 1782 roku ofiarowali: Józef Koćmierowski, Jan Piekutowski, Józef Łopieński i Jan Koćmierowski. Kościół był akceptowany
przez wiernych, o czym świadczy fakt, że w 1750 roku 60% parafian domanowskich
korzystało tutaj z sakramentów świętych (w Piekutach 1353 wiernych).
Kościół filialny w Piekutach parafii domanowskiej dekanatu brańskiego diecezji
łuckiej, obsługiwał wiernych ze wsi: Piekuty Nowe, Piekuty Urbany, Krasowo Wielkie,
Krasowo Siódmaki, Krasowo Częstki, Skłody Borowe, Tłoczewo, Wierzbowizna, Pruszanka Mała, Krasowo Wólka, Rzepki Stare, Rzepki Nowe, Żochy Stare, Żochy Nowe,
Markowo Wólka, Łopienie Zyski, Łopienie Szelągi, Łopienie Ruś, Łopienie Pamięciaki,
Łopienie Jeże, Koboski, Skłody Przyrusy.
Ksiądz Piotr Markowski był postacią o zasadniczym charakterze, człowiekiem
dość porywczym, co powodowało konflikty ze szlacheckimi parafianami (były nawet
rękoczyny), ale i z duchownymi. To zapewne z tej przyczyny władze kościelne chciały
go przenieść w inne miejsce. Ten ksiądz, tak mocno związany z Domanowem i Piekutami, nie podporządkował się poleceniom Kurii i pozostał na parafii, a nawet utrudniał pracę nowemu proboszczowi ks. Mateuszowi Łapińskiemu, jak i jego następcy ks.
Tadeuszowi Jabłońskiemu. Ksiądz Markowski ustąpił z probostwa dopiero w 1741 roku.
Został jednak wikariuszem w Piekutach. Był nim do 1746 roku. W tym roku krótko był
jeszcze proboszczem w Wyszkach. Duchownymi związanymi z kaplicą w Piekutach
w 2 połowie XVIII i na początku XIX wieku byli proboszczowie domanowscy (ks. Antoni Pietraszko w 1771 roku tytułował się prepozytem domanowskim i rektorem kościoła
piekuckiego), ale i komendarz kościoła piekuckiego ks. Paweł Kostro (1773–1784) oraz
wikariusze „domanowscy i kościoła piekuckiego” ks. Cyprian Ołdakowski (1788–1801,
potem proboszcz domanowski) i Józef Grochowski (1802) oraz wikariusz piekucki Jan
Narbutt (1810). W Piekutach mieszkali już wówczas duchowni.
W czasie insurekcji kościuszkowskiej, proboszcz domanowski ks. Józef Krajewski,
latem 1794 roku, przekazał z piekuckiej świątyni na „narodową potrzebę” osiem funtów
berlińskich (3,75 kg) srebra, w tym m.in.: dwa kielichy, pacyfikał, dwie pateny, wota
(w kształcie konika i lilii), dwie sukienki z obrazu św. Kazimierza i koronę. Po latach
znowu przybywało wotów. W 1806 roku obraz świętego Kazimierza uzyskał nową oprawę. Srebrną koronę ufundował Ludwik Borzym z Wierzbowizny, a sukienkę „sprawił
swoim kosztem” ksiądz proboszcz. W 1813 roku Mateusz Skłodowski ofiarował wotum
w kształcie „wolika” i dwie małe srebrne korony, zawieszone na obrazie św. Antoniego.
W kościele organista prowadził małą orkiestrę (dwie trąbki i dwie waltornie).
120

Ludwik Skłodowski, ur. 9 października 1721 roku w Skłodach. W połowie 1741 roku wstąpił do zakonu
jezuitów w Wilnie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 kwietnia 1752 roku w Warszawie. Misjonarz ludowy
w Ilińcach i Milkowie (1756–1758), prefekt szkół i biblioteki klasztornej w Pińsku (1760–1761), prokurator
spraw spornych prowincji (1761–1773). Po kasacie zakonu emeryt w Brześciu Litewskim. Zmarł w Pińsku
w 1788 roku.
Ze Skłodów pochodził także inny jezuita, Franciszek Skłodowski (1686–1758). Do zakonu wstąpił w 1708
w Wilnie, wyświęcony na kapłana w 1717. Kaznodzieja i prefekt szkół, rektor w Nowogródku i Nieświeżu,
wicerektor i mistrz nowicjatu w Wilnie oraz duchowny domu w tamtejszym klasztorze.
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Proboszczami domanowskimi sprawującymi opiekę nad kościołem filialnym
w Piekutach byli: Piotr Markowski (1692 lub 1698-1723), Mateusz Stanisław Łapiński (1723–1729), Tadeusz Jabłoński (1730/1731–1743), Jan Frankowski (1743–1760),
Franciszek Pietraszko (1760–1788), Józef Krajewski (1789–1800), Cyprian Ołdakowski
(1800–1819, proboszcz piekucki do 1831). Wpływ na wybór proboszcza w Piekutach
mieli szlacheccy kolatorzy z terenu parafii. Często dochodziło między nimi do konfliktów dotyczących wyboru121.
W 1535 roku Eliasz syn Stanisława z „Lopeni Pekutov”, nie stawił się na wojnę
zwaną starodubską, z Moskwą. Z tego powodu groziła mu konfiskata ziemi. Być może
doszło do tego, gdyż o Eliaszu nie ma już innych informacji. W 1542 roku Bartłomiej,
Jan, Maciej, Michał, Walenty i Sebastian dokonali podziału swych dóbr Piekuty.
W 1567 roku na wyprawę wojenną przeciwko Moskwie, pod Mołodeczno z Piekut
stawili się (niektórzy mogli być z Piekut Urbanów, np. Wojciech Piekut i Jan, synowie
Urbana): Wojciech syn Macieja (pieszo), Maciej s. Wawrzyńca (pieszo), Grzegorz s. Mikołaja Piekut (pieszo), Jan s. Michała (pieszo), Wojciech s. Jana (konno), Michał Piekut
(konno), Maciej s. Mikołaja wysłał konno w zastępstwie swego syna, Bartosz s. Bartosza
(pieszo), Jan s. Bartosza (konno), Mikołaj s. Stanisława (konno), Bartosz s. Stanisława
(konno), Serafin s. Jana (pieszo), Wojciech s. Macieja (pieszo), Trojan s. Macieja z Krasowa i Piekut (pieszo), Marcin s. Piotra (konno), Stanisław s. Macieja (pieszo), Serafin
s. Jana (pieszo), Niemira s. Macieja (pieszo), Jan s. Basza (pieszo), Stanisław s. Macieja
(pieszo), Józef s. Jana w zastępstwie wysłał pieszo swego sługę. Wyekwipowanie i uzbrojenie szlachty z Piekut było najsłabsze w całej okolicy. Zasadniczo oręż stanowiły rohatyna
i kord lub miecz. Często tylko kord lub miecz, czy ledwie siekiera albo rohatyna. Tylko
jeden z Piekutów miał skórzany kaftan.
W 1569 roku szlachta z Piekut składała w Brańsku przysięgę wierności Koronie.
Pośród nich byli m.in. Augustyn po Piotrze, Maciej po Mikołaju, Wojciech po Macieju
i Stanisław po Grzegorzu. Zaś Jakub po Stanisławie z Krasowa i Piekut.
W 1580 roku podatek z ziemi szlacheckiej w Piekutach opłacili: Stanisław po Macieju, Serafin Piekut, Grzegorz Piekut (także za braci, Macieja i Jana), Jan po Barto121

Konflikty między kolatorami zaistniałe w 1 połowie XIX wieku opisał ks. Witold Jemielity: „W 1839 roku
wyliczono nazwiskami kolatorów w Piekutach Nowych 15, Krasowie Wielkim 8, Krasowie Wólce 1, Rzepkach
Nowych 2, Krasowie Częstkach 1, Wierzbowiźnie 1 osoba. W 1854 roku zmarł proboszcz Franciszek Dworakowski. Wówczas 30 kolatorów dało prezentę ks. Bukowskiemu, ale ten się wycofał. Administrację parafii przejął
ks. Koćmierowski. Po kilku miesiącach kolatorzy i parafianie, razem kilkuset, zażądali odwołania tego księdza,
co administrator diecezji, ks. Bonawentura Butkiewicz, zamierzał uwzględnić. Powtórzył zarzuty tamtych: nie
potrafił głosić kazań i zaniedbywał się w wypełnianiu obowiązków. Kolatorzy i inni, razem około 400 osób,
podpisali się za ks. Brzozowskim. We wrześniu 1855 roku zapowiedziano z ambony wybór proboszcza. Dziekan
zbierał głosy w obecności wójta. Oddawali je tylko dziedzice gruntów i po jednym z domu, chyba, że w domu
mieszkały dwie oddzielne rodziny. Posilono się listą uformowaną przez wójta. Ks. Koćmierowski otrzymał 37
głosów, w tym 6 krzyżykami [znak analfabetów], ks. Brzozowski 134, w tym 85 krzyżykami. Wielu kolatorów
pojechało w tym dniu na jarmark do pobliskich Sokół i gotowi byli dołożyć swoje głosy za ks. Brzozowskim, gdyby
nie zdobył przewagi. Ks. Koćmierowski nadal pracował w parafii i stopniowo odzyskiwał zwolenników. Nowy
administrator diecezji, ks. Jakub Choiński, w styczniu 1857 roku posłużył się prawem krajowym i kościelnym.
W oparciu o ukaz z 6/18 marca 1817 roku i rozporządzenie z 1847 roku uznał dotychczasowe prezenty jako
nieważne i sam przedstawił trzech kandydatów. Zapowiedział, że gdyby kolatorzy nie opowiedzieli się za jednym
z nich, to po upływie czterech miesięcy od daty wyboru, na ten jeden raz utracą prawo głosowania, a on sam
narzuci proboszcza. Ks. Koćmierowski otrzymał 243, ks. Gromadzki 55, ks. Bartoszewicz 2 głosy. Pierwszy z nich
objął probostwo w styczniu 1858 roku. W przeciągu tych czterech lat trwała ożywiona korespondencja, kandydatom czyniono zarzuty i pochwały”.
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szu (także za brata Balcera, czyli Baltazara). Ogółem podatek zapłacili od sześciu włók
i pięciu morgów.
W XVI wieku źródłem dochodu miejscowej ludności była nie tylko ziemia, ale
i gospodarka leśna. W 1598 wspomniany jest Melchior syn Jana Piekuta z Piekut, zwany
„Dziekciarzem”, a 1617 roku Paweł po Mikołaju Piekucie także zwanym „Dziegciarzem”, dziedzic działu w Piekutach. Być może była to specjalność tej rodziny. Dziegieć
wyrabiano z kory brzozowej.
W 1645 roku, po wyroku trybunału lubelskiego rozmierzano grunty Mikołaja Piekuta z Piekut. Ten powoływał się na zapis w dokumencie z 1593 roku, w którym wymienieni byli Krzysztof po Stanisławie z Krasowa Częstek, Piekut i Pruszanki oraz Andrzej
po Wojciechu Urbanowiczu, pan na Piekutach.
W 1584 roku dziedzicem na Piekutach-Krasowie był Krzysztof, syn Stanisława.
W 1597 roku wspomniano Mikołaja zwanego Dus, syna Macieja z Piekut-Łopieni. Te
dwa zapisy być może rozróżniają dwie wsie Piekuty, a może świadczą tylko o posiadaniu
ziemi w różnych miejscowościach.
W 1606 roku w Piekutach wymieniono: Baltazara, Jana i Pawła, synów Piotra;
Adama i Andrzeja, synów Wojciecha; Melchiora, syna Jana; Mikołaja, syna Augustyna;
Pawła, syna Wojciecha. W 1628 roku Marcin Bruszewski z Piekut, właściciel dóbr po
Pawle Piekucie, zapisał w testamencie 50 florenów (czyli złotych polskich) dla kościoła
w Domanowie. W 1649 roku dziedzicami na Piekutach byli: Jakub syn Tomasza, Kacper
s. Walentego, Stanisław i Urban synowie Jana. W 1680 i 1684 roku wspomniany jest
ks. Mikołaj Piekutowski, który udzielał chrztów w Jabłoni Kościelnej. Niewątpliwie pochodził z tego terenu, najpewniej z Piekut.
Podatek pogłówny w 1674 roku opłacono w Piekutach Nowych od 53 „dusz” podatkowych. Ogólna liczba mieszkańców mogła wówczas sięgać 70. Rodzin było 16:
Piekutowskich – 13 (dwie z przydomkami: Fater, Marchelik), a po jednej Puchalskich,
Roszkowskich i Perkowskich. W 1680 roku wspomina się: Andrzeja, Grzegorza, Macieja, Stanisława i Wawrzyńca, synów Walentego z Piekut. W 1790 roku we wsi Piekuty
Nowe było 21 domów, a dodatkowo na terenie kościelnym cztery zaliczały się do tzw.
„plebanii” (proboszcza z Domanowa) i jeden był domem wikariusza. W Piekutach Nowych mieszkały rodziny: Pawła Piekutowskiego „Kowalika”, Dionizego Piekutowskiego,
Mateusza Perkowskiego, Piotra Piekutowskiego, Łukasza Krasowskiego, Tomasza Piekutowskiego, Stanisława Piekutowskiego, Walentego Piekutowskiego, Tomasza Piekutowskiego „Kozaka”, W. Konopki, Jana Skłodowskiego, Władysława Piekutowskiego,
Tadeusza Moczydłowskiego, Grzegorza Skłodowskiego, Jana Skłodowskiego, spadkobierców Mateusza Piekutowskiego, Stanisława Skłodowskiego, Kazimierza Skłodowskiego,
Łukasza Moczydłowskiego, Franciszka Olędzkiego, Franciszka Skłodowskiego.
Ludwik Stanisław Ksawery de Bourbon, pretendent do tronu Francji, późniejszy król francuski Ludwik XVIII, w obawie o swój los we własnym kraju objętym
rewolucją, podróżował po Europie pod przybranym nazwiskiem hrabiego de Lille. Na
początku marca 1798 roku, w drodze z Warszawy do Białegostoku i dalej do Mitawy,
zatrzymał się na nocleg w karczmie (proboszczowskiej?) w Piekutach. Pamiętnikarz
Franciszek Józef Biłgorajski przytoczył opowieść o tym zdarzeniu zrelacjonowaną mu
przez naocznego świadka, Ignacego Kapicę, archiwistę z Brańska i przez innych: „Była
chwila, że późniejszy król francuski Ludwik XVIII z dworem swoim opuściwszy Warszawę,
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którą uważał za miasto pełne Jakobinów, a których niezmiernie lękał się, gościł czas niemały
w Białymstoku i kosztem pani Branickiej wszyscy byli utrzymywani. […] Podróże swoje odbywał najętymi furmanami i unikał wielkich
traktów, wieźli go ubocznemi drogami, lecz
wszędzie spotykały Jego królewską Mość nieprzyjemności. Rozlokował się na nocleg w Piekutach. Wracała szlachta z jarmarku [na św.
Kazimierza, 4 marca] i swoim zwyczajem stawała przed karczmą na odpoczynek, a w karczmie chciała wypić szklankę piwa lub kieliszek
gorzałki. Choć [król] jechał „incognito”, ale
tajemnica ukryć się nie mogła, dowiedzieli się,
że to król francuski od furmanów, tem więcej
ich ciekawość wzbudziło przyjrzeć się mu. Zaczynają się pogadanki, a między niemi byli
Ludwik XVIII, pretendent do tronu Francji od
1795 roku i król w l. 1814–1824, spędził noc
i tacy, co słyszeli jak się z królem Francuzi
w Piekutach z 4 na 5 marca 1798 roku
obeszli. Jeden mówi król, drugi przeczy i dowodzi, że chyba po śmierci jeździ, bo królowi
Francuzi głowę ucięli, a teraz Rzeczpospolita u nich tak, jak u nas była. Inny odzywa się,
dobrze mu tak, nie bronił Rzeczypospolitej choć się z córki naszego Stanisława Leszczyńskiego rodził, pozwolił nasz kraj rozszarpać. Ma rację pan komornik, rzecze pan wicerejent,
cała ta banda, kto oni są, włóczą się po obcych krajach i szukają pomocy to u Prusaka,
to u Moskala, tak jak nasi dawni panowie, co jeździli i sprowadzali na kraj obce wojska;
sprowadzą oni i na swój kraj, kiedyś i z niemi będzie i to, co i nami.
Przy Francuzach był tłumacz i powtarzał im rozmowę między szlachtą prowadzoną.
A że pan wicerejent Łapiński z p. komornikiem Brzoską przemówili do siebie po łacinie,
jeden z dworaków przybliżył się do nich przemawiając z pokorą także po łacinie, czyby nie
byli tak łaskawi użyć wpływu, żeby skłonić do opuszczenia karczmy zebranych obecnych,
aby ich pan potrzebujący jako słaby i sfatygowany podróżą, [w] spokojności mógł zasnąć.
Kapica rejent, który mało mówił, a przypatrywał się Francuzom i słyszał jak nazywali
szlachtę Jakobinami, odezwał się: „Nie trwóżcie się panowie, w kraju naszym Jakobinów
nie ma. Opuścimy, tak my, jak i inni tu obecni gospodę, na chwilę tu tylko każdy z nas
wstąpił” i zaraz przemówił do szlachty, że w kilka minut karczma była opuszczoną i nocleg mieli spokojny. Nieraz słyszałem to zdarzenie opowiadane przez wyżej wymienionych
i przez księdza Cypriana Ołdakowskiego, proboszcza domanowskiego, a później piekuckiego.
Nazajutrz rano tabor królewski przejeżdżając do Suraża przez łąki pietkowskie dla
ominięcia błota na drodze, zatrzymany był przez miejscowego dziedzica Ksawerego Godlewskiego, który podjechawszy odezwał się: „Tędy nie wolno jechać”. Tłumacz wysiadł
i przemówił: „Pozwól panie Łowczy, to jedzie król francuski”. „Tylko królowi francuskiemu
pozwalam i jego dworowi, a więcej nikomu”, co tłumacz poszedł i powtórzył przed karetą,
a jak Godlewski opowiadał wszyscy mu się ukłonili”.
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Piekuty i okolice na pruskiej mapie z 1799 roku.
Zaznaczono lokalizację domów, a także kościół

Rozpołowienie parafii domanowskiej granicą wytyczoną w 1807 roku, przyśpieszyło formalne wyodrębnienie się z niej nowej parafii w Piekutach Nowych. Przekształcenie filii w samodzielną parafię nastąpiło między 14 lutego 1808 (ks. Cyprian Ołdakowski wspomniany jako proboszcz kościoła parafialnego domanowskiego i filialnego
piekuckiego) a 8 stycznia 1809 roku (wzmianka o parafii Piekuty). Z powyższych zapisów wynika, że parafia Piekuty jako samodzielna jednostka, zaistniała w 1808 roku122.
Jednak w dokumentach parafii Jabłoń Kościelna, 16 kwietnia 1811 roku wspomina się
jeszcze o Piekutach Nowych, jako parafii filialnej. Zagadnienie to wymaga dalszych
badań, chociaż za rokiem 1808 przemawia więcej przesłanek.
W 1815 roku parafia w Piekutach liczyła
2036 wiernych, w tym 1006 mężczyzn i 1020 kobiet123. Żydów na terenie parafii było 75. W tym
roku wybudowano nową dzwonnicę. Na gruncie
kościelnym mieszkał koleśnik, czyli rzemieślnik
wyrabiający powozy i koła. Była kuźnia. Zaś browar proboszczowski obsługiwał Żyd.
Cyprian Ołdakowski124, proboszcz piekucki
zmarł 10 czerwca 1831 roku. Majątek ruchomy
i nieruchomy zabrali jego sukcesorzy, Maciej i Marianna z Ołdakowskich Dąbrowscy. Członkowie
Pieczęć parafii Piekuty z wyobrażeniem św.
Dozoru Kościelnego z Piekut stwierdzili, że ci
Kazimierza, używana od 1 poł. XIX
spadkobiercy „ogołocili” probostwo. Skorzystali
do 1 poł. XX wieku
122

Według badacza historii Kościoła na terenie diecezji łomżyńskiej ks. Witolda Jemielitego, parafia w Piekutach Nowych była samodzielna od 1807 roku. Ks. Kaczyński opowiadał się za 1815 rokiem.
123
Parafię Piekuty w 1820 roku zamieszkiwało 2025 katolików i 88 Żydów; w 1830 roku 2127 katolików i 154
Żydów; w 1837 roku 2004 katolików i 10 Żydów; w 1864 roku 2315 katolików i 55 Żydów; 1885 roku 2460
katolików (parafia była wówczas w dekanacie Wysokie Mazowieckie).
124
Cyprian Ołdakowski urodził się we wsi Bolendy Zaręby (parafia rosochacka) w 1767 roku. Wyświęcony na
kapłana został przez bpa synopeńskiego Jana Szyjkowskiego 10 lipca 1796 roku w Janowie Podlaskim. Wikariusz w Domanowie od 1788 roku. Na probostwo domanowskie instytuowany i introdukowany w 1800 roku.
Proboszcz domanowski do 1819 roku. Jednocześnie od 1808 roku był proboszczem w Piekutach Nowych.
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„z czasu rewolucyjnego, gdy komunikacja z władzami rządowymi przecięta była” (odwołanie się do powstania listopadowego), zabrali cztery tysiące złotych w gotówce,
miedziane naczynie browarne i rzeczy gospodarskie w lepszym stanie, a resztę majątku ruchomego, wystawili na licytację. Dąbrowskich wspierał Onufry Sokołowski,
regent powiatu tykocińskiego, który na domagających się sprawiedliwości dozorców
kościelnych (Franciszka Piętkę – zarazem wójta gminy Łopienie, Marcina Piszczatowskiego i Pawła Puchalskiego) nasłał kozaków, zabrał część rejestrów, by uniemożliwić późniejsze dochodzenie roszczeń. Kościołowi należała się, co najmniej
czwarta część z masy spadkowej po ks. Ołdakowskim. Spadkobiercą po proboszczu
Cyprianie Ołdakowskim, był także jego kuzyn ks. Stanisław Ołdakowski, proboszcz
domanowski. Ks. Cyprian Ołdakowski posiadał grunty w Domanowie, Krasowie Wielkim i Żochach Nowych. Dąbrowscy tłumaczyli się, że zabrane pieniądze posłużyły na
spłatę zadłużenia księdza oraz na koszty pogrzebu. Skarżyli się na zbyt wystawną stypę,
którą urządził Dozór Kościelny (podobno wypito wówczas 55 garnców wódki, czyli
207 litrów!).
Proboszczem po ks. Ołdakowskim w 1831 roku został Franciszek Dworakowski.
Urodził się on 5 listopada 1795 roku w Krasowie Częstkach. Ukończył pięć klas szkoły
parafialnej w Tykocinie. Potem wstąpił do seminarium duchownego w Janowie, a po
dwóch latach w Tykocinie. Wyświęcony na kapłana 4 marca 1821 roku w Tykocinie.
Został wikariuszem w Piekutach, a proboszczem piekuckim był w latach 1831–1854.
Zmarł 10 czerwca 1854 roku w Piekutach, gdzie został pogrzebany. Wikariuszem piekuckim w latach 1841–1848 był Franciszek Mateusz Wróblewski125. Wikariuszem do
1858 roku był też ks. Michał Skiwski, później zesłany na Sybir za aktywność powstańczą
w 1863 roku126.
Inwentarz kościelny z 1832 roku przybliża wygląd drewnianego kościoła wybudowanego ponad sto dziesięć lat wcześniej. Stan techniczny obiektu był zły: „…ściany…
rychłej i koniecznej potrzebują reperacji i wierzch… ze wszystkim oblatuje… Wszystko
w nędznym stanie… Okna wszystkie…, ambona, baptysterium, ławki…, pułapy, drzwi
wszystkie koniecznej wymagają reperacji”. Jedynie konfesjonał i kopuła na dachu, obita
blachą, były w stanie dobrym. Do głównego korpusu przybudowano kruchtę, a do
części prezbiterialnej, po bokach, zakrystię i skarbiec. Za kruchtą, po wejściu do nawy,
na górze był chór z pozytywem. Wewnątrz, w ołtarzu głównym, znajdował się obraz
św. Kazimierza, pokryty sukienką posrebrzaną. W ołtarzach bocznych wisiały obrazy
Najświętszej Panny Szkaplerznej i św. Antoniego Padewskiego. Koło kościoła stała
125

Franciszek Mateusz Wróblewski, syn Sylwestra i Katarzyny z d. Łukasze, urodził się 10 września 1818
roku w Smolewie w par. Zuzela. Wywodził się z włościan. Ukończył cztery klasy gimnazjum wojewódzkiego
w Łomży. W 1837 roku wstąpił do seminarium duchownego w Tykocinie. Wyświęcony na kapłana w 1841
roku w Sejnach.
126
Michał Skiwski ur. 22 września 1816 roku w Tyborach Wólce k. Wysokiego Mazowieckiego. Ukończył
gimnazjum w Łomży, a seminarium duchowne w Tykocinie. Na kapłana wyświęcony 3 maja 1840 roku.
Wikariuszem był w Sokołach, Kolnie, Jabłonce – administrator, i w Piekutach. Stąd w listopadzie 1858 roku
przeniesiono go na proboszcza do Szumowa. W czasie powstania styczniowego był uwięziony przez Rosjan
i oskarżony o wygłaszanie „podburzających” kazań, przyjmowanie w swoim domu powstańców i zaopatrywanie ich w żywność, prowadzenie na ich potrzeby zbiórek pieniędzy, jedzenia i obroku, przechowywanie
zakazanych pism, chęć ukrywania się przed odpowiedzialnością i o składanie fałszywych zeznań. Namiestnik
Berg 1 (13) listopada 1863 roku skazał go na pozbawienie wszystkich praw stanu i 12-letnią forteczną katorgę
na Syberii.
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dzwonnica z dwoma dzwonami (większy pęknięty). Cmentarz przykościelny z trzech
stron otaczał kamienny parkan, a od frontu, od strony gościńca suraskiego i ciechanowieckiego ogrodzenie wykonano z drewnianych dyli. Pośród 18 ornatów, jeden haftowany był złotem. Ze sreber wymieniono dwa kielichy z patenami, monstrancję, puszkę
na komunikanty (pokrywka z gałką i krzyżem), trójkątną puszkę „której do chorych
używają”, srebrną koronę na obrazie św. Kazimierza, dwie srebrne korony na obrazie
św. Antoniego i jedno votum ofiarowane do tego ołtarza. Malowanych obrazów wiszących na ścianach było siedem.
Drewniana plebania z dwoma izbami, alkierzami i sienią, pokryta była słomą.
Obok stały: spichlerz, dom służby, kolejny dom w którym mieszkali organista i kowal,
browar z ozdownią i chlewem, kuźnia, karczma. Wszystkie te budynki bliskie były całkowitej ruiny. W dobrym stanie znajdował się tylko dom, w którym mieszkał wikariusz
i jednocześnie był „szpital” (przytułek ubogich, w 1839 roku przebywał w nim Adam
Grochowski – lat 71, „dziad szpitalny”). W tzw. „gumnie” plebańskim stały dwie obory,
wozownia, szopa i spichlerz, zbudowane na rzucie litery U. Stan techniczny tej zabudowy oddaje określenie: „wszystko zrujnowane”. W skład parafii wchodziły wsie: Piekuty Nowe (7 włók), Markowo Wólka (10), Rzepki Stare i Nowe (5), Żochy Stare (5),
Żochy Nowe (8), Skłody Borowe (5), Krasowo Wielkie (20), Krasowo Częstki i Wólka
(20), Krasowo Siódmaki (2), Skłody Przyrusy (8), Koboski (3), Tłoczewo (8), Proszaneczka (Pruszanka Mała, 2), Wierzbowizna (8), Piekuty Urbany (7), Łopienie (Zyski,
Ruś, Pamięciaki, Jeże; 34 włóki).
Julian Borzym w swym pamiętniku odnosząc się do około 1837 roku potwierdza,
że kościół w Piekutach był tak mały jak kaplica. Ta bardzo skromna świątynia po
utworzeniu parafii składającej się z kilkunastu wsi, dawniej przynależących do kościoła w Domanowie, z czasem okazała się za ciasna. Podjęto decyzję o wzniesieniu
nowej świątyni, według zatwierdzonego planu. Kierowania budową podjął się Wincenty
Borzym (patrz biogram) z Wierzbowizny. Zorganizował on zwózkę drewna i innych
niezbędnych materiałów, zatrudnił majstrów. Budowę ukończono zapewne po dwóch
latach. Ten kościół służył wiernym do lata 1915 roku.
W urzędowym spisie z 1827 roku w Piekutach Nowych
odnotowano 14 domów i 103 mieszkające tutaj osoby. Zaraza (epidemia cholery) przywleczona przez wojska rosyjskie
w 1831 roku spowodowała śmiertelność zwiększoną o ponad jedną trzecią. Średnio w parafii było około 90 zgonów
rocznie, a w 1831 roku odnotowano ich 151. To tylko część
zmarłych, którym sporządzono akty zgonów. Niektórych
grzebano w zbiorowych mogiłach na tzw. „cmentarzach
cholerycznych”, a ci bywali chowani poza ewidencją. Cholera szerzyła się także w 1837, 1852 i 1894 roku. Do czasu
rozpowszechnienia się szczepionek, szczególnie dla dzieci
groźne były epidemie ospy, zasadniczo opanowane w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku. W 1839 roku karczmę
Kapliczka z 1848 roku
w Piekutach Nowych prowadził szynkarz Antoni Krzyżewski.
w Nowych Piekutach
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Katarzyna Grabowska, 56-letnia kobieta, dwa lata wcześniej porzucona przez męża,
pochodząca z parafii Różan, a od pewnego czasu mieszkająca w Piekutach Nowych,
korzystała z pomocy ludności, która dawała jej pracę najemną i jałmużnę. Dobro, które
ją spotkało ze strony mieszkających tutaj ludzi spowodowało, że zdecydowała się ona
na zmianę religii z wyznawanej dotąd ewangelickiej na rzymskokatolicką. Obrzęd konwersji miał miejsce w piekuckiej świątyni 30 września 1838 roku, w obecności wójta
gminy Łopienie, Franciszka Piętki.
W 1863 roku plebania w Piekutach była miejscem schronienia powstańców, którym proboszcz ks. Jan Koćmierowski i wikariusz ks. Józef Zambrzycki (1811–1888,
pochodził ze wsi Rzepki) dawali odzież i żywność. Rannych powstańców przetrzymywali w dzwonnicy, a jednemu zmarłemu pomagali urządzić pogrzeb. Za zaangażowanie w sprawy powstańcze ks. Józef Zambrzycki znajdował się pod carskim „surowym
dozorem policyjnym”. 16 września 1863 roku uwięziono go w warszawskiej cytadeli.
Oskarżany był o utrzymywanie kontaktów z dowódcami powstańczymi, spowiadanie
skazanych przez powstańców na śmierć, o zatajanie wiedzy o miejscu pobytu i ukrywaniu się polskich patriotów, gdy miał obowiązek i możliwość doniesienia o tym władzom carskim. Pełniący obowiązki namiestnika Królestwa Polskiego pozbawił księdza
wszelkich praw i skazał go na 8 lat ciężkich robót w jednej z syberyjskich fortec. Z cytadeli w Warszawie, w drogę na zsyłkę księdza Zambrzyckiego wysłano 8 października
1863 roku. Dopiero 16 sierpnia 1883 roku car Aleksander III pozwolił księdzu powrócić na teren byłego Królestwa Polskiego, polecając biskupowi sejneńskiemu Piotrowi
Wierzbowskiemu, by nie powierzał mu stanowisk w parafiach.
W następnym 1864 roku, gdy powstanie dogorywało, odnotowano tu dwa zdarzenia mające związek z powstaniem. Kozacy 25 maja, na odpuście w Piekutach, urządzili
zasadzkę na rzekomo mających pojawić się tu sześciu powstańczych żandarmów narodowych. Jednak zaczajeni kozacy nie zauważyli nikogo podejrzanego. Zaś w sierpniu
(?) we wsi Tłoczewo pojawiło się ponoć 12 konnych, dobrze uzbrojonych powstańców.
W 1866 roku władze carskie odebrały parafii część z posiadanych 50 morgów
i 292 prętów gruntów uposażeniowych i nadały je 13 bezrolnym chłopom (głównie
po 4–5 mórg). Parafii pozostawiono ogród o powierzchni sześciu mórg. W 1868 i 1871
roku zabudowania plebańskie zlicytowano i rozebrano. Pozostawiono tylko plebanię,
stodołę, „półstodołę”, spichlerz, stajnię, oborę i chlewiki, które były w dobrym stanie
technicznym. W wyeksploatowanym budynku „szpitalnym” mieszkała służba kościelna.
Konstanty Łukaszewicz, organista pracujący w Piekutach od 1849 roku127, na swe utrzymanie otrzymał dwie morgi gruntu parafialnego, na którym w 1870 roku wystawił dom.
W 1808 roku w Księstwie Warszawskim utworzono gminy, jako element lokalnej
administracji. Piekuty znalazły się w gminie Łopienie Zyski. Po reorganizacji w 1867,
od początku 1868 roku siedzibę nowej gminy Piekuty ulokowano w Jośkach, ze względu
na mieszkającego tam wójta Juliana Hlebowskiego, byłego wójta w Poświętnem. Przez
kilka miesięcy urzędowania nadal używał on starej pieczęci gminy Poświętne. Wiosną
odbyły się wybory, w czasie których wójtem wybrano Rafała Olędzkiego128 z Krasowa
Wielkiego (1868–1871). Był ostatnim wójtem czasu zaboru rosyjskiego, który na urzędowych dokumentach podpisywał się po polsku. Siedzibę gminy przeniesiono do Piekut
127
128

Zastąpił poprzedniego organistę Józefa Stankiewicza, wspominanego w dokumentach z lat 1836–1838.
Rafał Olędzki urodził się 27 maja 1808 roku.
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Nowych, gdzie na kancelarię gminną przerobiono karczmę odkupioną od miejscowego proboszcza. Kolejnymi wójtami gminy piekuckiej, pełniącymi kadencje trzyletnie
(ale też urzędującymi krócej lub dłużej), byli: Józef Łuniewski z Krasowa Wielkiego
(1871–1872), F. Łopiński (1872–1877), Wojno (1878–1882), Zarzecki (1882–1883), Markowski (1883–1884), Piotr Kołakowski (1884–1885), Wojciech Gierałtowski (1885–1891,
zastępcą wójta był Piotr Radziszewski), Bonifacy Dworakowski (1891–1893, zastępca Antoni Sasinowski), Antoni Sasinowski (1894–1895), Jan syn Jana Kamieński
(1896–1897, zastępca Adolf s. Michała Olędzki), Paweł s. Stanisława Truskolaski (1898),
Adolf s. Michała Olędzki (1898–1904, zastępca Cezary s. Kazimierza Wojno 1899–1902,
zastępca Adam Sadkowski 1904), Stanisław s. Kazimierza Olędzki (1904–1919).

Pismo wójta gminy Piekuty, na urzędowym blankiecie,
do proboszcza w Hodyszewie, z 29 sierpnia 1877 roku

Gmina obejmowała parafię Piekuty Nowe, Hodyszewo, część parafii Jabłoń Kościelna (bez Mazur) oraz fragment parafii Wyszonki Kościelne, w tym wsie: Budy –
późniejsze Lendowo Budy, Hodyszewo, Jabłoń Dobki, Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Jankowce, Jabłoń Kościelna, Jabłoń Markowięta, Jabłoń Piotrowce, Jabłoń Rykacze, Jabłoń
Spały, Jabłoń Śliwowo, Jabłoń Uszyńskie, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Zarzeckie, Jośki,
Koboski, Kostry Litwa, Kostry Noski, Krasowo Częstki, Krasowo Siódmaki, Krasowo
Wielkie, Krasowo Wólka, Łopienie Jeże, Łopienie Markowizna, Łopienie Pamięciaki,
Łopienie Ruś, Łopienie Szelągi, Łopienie Zyski, Markowo Wólka, Piekuty Nowe, Piekuty Urbany, Pruszanka Mała, Pruszanka Mańce, Racibory Nowe, Rzepki Nowe, Skłody
Borowe, Skłody Przyrusy, Tłoczewo, Wierzbowizna, Wyszonki Posele, Wyliny, Wyliny
Ruś, Zalesie Nowe, Żochy Nowe i Żochy Stare.
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W oparciu o rosyjskie przepisy, mieszkańcy po naradzie z wójtem gminy Piekuty,
zorganizowali we wsi szkolę ludową. Od doktora Jana Zagórskiego ze Skłodów, za 4 tysiące rubli, zakupiono drewniany dom z placem w Piekutach. W domu tym po „sprawieniu” ławek i innych sprzętów urządzono szkołę. Budynek był drewniany, parterowy
i celom oświatowym służył jeszcze w okresie międzywojennym. W 1868 roku trzy morgi
gruntu odebranego Kościołowi przez władze, przekazano szkole (ogród i pole orne). Nauczycielowi wyznaczono pensję, która pochodziła z opłat mieszkańców parafii, a także
deputat w postaci drewna na opał. Pierwszego nauczyciela zatrudniono już w 1866 roku,
a był nim Dąbrowski, kwestarz klasztoru w Tykocinie. Przed rozpoczęciem pracy musiał
on zdać egzamin państwowy w Łomży. Chociaż program szkoły ustalały władze rosyjskie
i placówka była niewątpliwie wykorzystywana jako element rusyfikacyjny, to jednak
niosła ze sobą pewną dozę oświaty, odpowiadała też na zapotrzebowanie społeczne. Korespondent pisma „Zorza” w odniesieniu do początków szkoły pisał o miejscowych reakcjach na nią: „…zaraz zaczęły się gadki. – A jak też to on [czyli Dąbrowski] nasze dzieci
powyucza? I jeszcze rozmaicie wymyślali, co wszystko on cierpliwie znosił. Ale inaczej się
pokazało. Bo kiedy dzieci zaczęły chodzić do szkoły, to się i czytać powyuczały i trochę się
okrzesały w mowie. Zaraz pierwszej zimy [1866/1867] chodziło chłopców 120, dziewcząt
38”. Wiosną 1871 roku uczyło się już tylko 60 chłopców i 10 dziewcząt. W 1867 roku
szkołę wizytował naczelnik wydziału oświaty z Łomży, w 1870 roku był ponownie i egzaminował grupę chłopaków, a najlepszych nagrodził książkami. W 1871 roku uczniów
kończących kurs nauki egzaminowano w Wysokiem Mazowieckiem. W 1891 roku
w szkole uczyło się 84 dzieci (65 chłopców i 19 dziewcząt). Od 1869 roku nauczycielem
był Wiktor Byczkowski (v. Byczuk) z Żoch Nowych. Po nim nauczali: kilka miesięcy
(1869) Jan Sadkowski z parafii Nowogród, ponownie Wiktor Byczkowski (1869–1874),
Szymon Wojniewicz (1874–1875), Mikołaj Ralcewicz (1875), Stanisław Korewa (1876),
Jakub Danilewicz (1876–1877), Zenobia Łukaszewicz (1877), Helena Czuprynowicz
(1877), Andrzej Marcinkiewicz (1879), Lucjan Kamiński (1879–1883), Julian Borowski (1881), Józef Kraszewski (1883–1884), Semen Rekuć (1884-1886), Jan Wiśniewski
(1886–1888), Franciszek Żyliński (1888–1893), Franciszek Piotrowski (1894), Konstanty
Jabłoński (1895–1896), Józef Rudwal (1897–1906), Teodozja Wasilewska (1906–1909),
Michał Gierasimow (1909–1911), Seweryn
Gosztoft (1911) i Ignacy Krynicki (1912–1914).
W grudniu 1900 roku w Piekutach założono
bibliotekę. Dysponowała ona 188 książkami.
W latach 1889–1894 Paweł Łukaszewicz (syn
Konstantego, organisty) z Piekut Nowych
pisywał do „Ogrodnika Polskiego” na temat
urodzaju drzewek owocowych, a także pomagał opracować kilka haseł do monumentalnego „Słownika geograficznego Królestwa
Polskiego…”.
Ziemię we wsi Piekutach Nowych w 1882
roku posiadali m.in.: Józef s. Jana ŁukaszeMapa z 1914 roku ukazująca sieć głównych
wicz, Franciszek s. Marcina Fiedorczuk, Wadróg i kolei, a także granice gmin,
lenty
s. Rocha Grochowski (lokator Chaim
w tym gminy Piekuty
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s. Wolfa Sokolak), Wojciech s. Mikołaja Trzeszcz, wdowa Marianna c. Jana Kaczyńska,
Paweł s. Konstantego Łukaszewicz. W 1891 roku w Piekutach Nowych na 37 gospodarzy,
15 wywodziło się z drobnej szlachty, a pozostali z włościan. Głównie był to skutek
uwłaszczenia włościan na ziemi kościelnej. We wsi uprawiano 126 ha gruntów. Średnie
gospodarstwo miało tylko 3,4 ha, najmniej w okolicy. Część mieszkańców uzupełniała dochody czerpiąc je z rzemiosła, wyrobnictwa i innych. W 1905 roku w 30 drewnianych domach mieszkało 240 osób (Polacy i 10 Żydów). Budynków gospodarczych,
także drewnianych, wykazano 67. W posiadaniu Żydów był wiatrak za cmentarzem,
przy drodze na Tłoczewo, a także karczma.
Nadmienię, że grupa zmobilizowanych mężczyzn z gminy Piekuty odbywała
służbę w związku z wojną rosyjsko-japońską. Do rzadkości nie należały przypadki
uchylania się od służby wojskowej. W latach 1905–1907 przez carską Rosję przetoczyły się wystąpienia społeczne, także te o zabarwieniu narodowym. Na terenie dawnego
Królestwa Polskiego domagano się praw socjalnych, nauczania w ojczystym języku polskim i autonomii. Odpryski burzliwych wystąpień znalazły też swe odzwierciedlenie
na terenie gminy Piekuty Nowe. Wiosną 1906 roku mieszkańcy: Krasowa Częstek, Skłodów Borowych, Kobosek, Piekut Nowych i Piekut Urbanów, pozrywali carskie tablice
urzędowe zwieńczone dwugłowym orłem. Śledztwo w tej sprawie wykazało, że zamieszani w tę akcję byli: Piotr Łukaszewicz z Piekut Nowych, Romuald Sasinowski z Kobosek, Wincenty Mioduszewski z Tłoczewa, Michał Kaczyński z Łopieni Jeży, Paweł
Konopka z Siódmak, Jan Iglicki z Wierzbowizny, Adam Wolf i Józef Rudwal, nauczyciel
z Piekut. Skazano ich na miesięczny areszt. W 1906 roku rewizji dokonano u Tomasza
syna Jana Krasowskiego w Krasowie Wielkim, którego podejrzewano o agitację i rozpowszechnianie nielegalnej literatury. Konsekwencją wystąpień i protestów oraz przegranej wojny z Japonią był wydany przez cara tzw. „ukaz tolerancyjny”, którym zredukował on represje wobec katolików. W tym czasie zwiększyła się także emigracja,
głównie zarobkowa do Stanów Zjednoczonych.
W 1908 roku Piekuty Nowe trafiły na łamy wielu gazet, za sprawą cudu. Pisały
o nim m.in. „Kurier Warszawski”, „Gazeta Toruńska” (1908, nr 156), lubelska „Nowa
Jutrzenka” (1908 nr 17 z 23 lipca), „Goniec Częstochowski” (1908) i inne. Pierwszego
lipca 1908 roku na Jasną Górę do Częstochowy przybyła duża grupa pielgrzymów
z parafii Piekuty, pod przewodnictwem księdza Józefa Gustajtisa. W tej grupie znajdowała się także Marianna Kostro, żona Kazimierza – gospodarza ze wsi Skłody Borowe,
z pięcioletnią córką Józefą, od półtora roku całkowicie niewidomą. Gdy Józefa Kostro
znajdowała się w kaplicy Najświętszej Panny Maryi na Jasnej Górze, nagle odzyskała
wzrok. Zdarzenie to pod przysięgą wobec przeora klasztoru o. R. Rejmana i o. Romualda Dziemianowicza, opisali i potwierdzili swymi podpisami naoczni świadkowie:
proboszcz parafii Piekuty ks. Józef Gustajtis, proboszcz parafii Koluszki ks. Ignacy Dąbrowski, felczer z Piekut Adam Wolf, organista piekucki Aleksander Skarżyński oraz
mieszkańcy wsi Skłody Borowe, Aleksander Gąsowski i Emilia Piekutowska.
Około 1913 roku założono w Piekutach Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe. W skład jego rady wchodzili: ks. Józef Gustajtis, Wincenty Mioduszewski, Franciszek Idźkowski i Bolesław Krassowski. Zarząd tworzyli: Romuald Sasinowski, Adolf
Olędzki, Aleksander Skarżyński i Kazimierz Borowski. Istniało ono jeszcze w 1916
roku, w czasie okupacji niemieckiej.
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W połowie sierpnia 1915 roku na terenie gminy doszło do walk niemiecko-rosyjskich. Pozostały po nich cmentarze. Nie jest do końca jasne w jakich okolicznościach
spłonął kościół w Piekutach. Mogli spalić go kozacy, a tak częściowo uczynili z zabudową we wsi. Bardziej prawdopodobne
jest, że był to skutek walk w Skłodach. Wówczas obie strony
używały artylerii. Ksiądz Gustajtis pozbawiony kościoła, przejął opuszczoną cerkiew w pobliskim Hodyszewie. W Piekutach
zaś wznoszono skromną tymczasową świątynię. Niemcy zezwolili na otwarcie polskich szkół, w tym w Piekutach (w 1916 roku
na terenie gminy wykazano cztery szkoły, potem było ich więcej). Dotkliwe odczuwano okupacyjne rekwizycje, kontyngenty
i pobory. Piekuty były siedzibą gminy (6 tys. mieszkańców),
na czele której stał wójt S. Olędzki. Niemcy opuścili ten teren
Ks. Józef Gustajtis,
w listopadzie 1918 roku. Wieś dołączyła do obszaru na którym
proboszcz piekucki
odradzała się Polska.

Plan sytuacyjny budowy kościoła
w Piekutach Nowych, z 1935 roku,
na którym poniżej planowanej
do wzniesienia świątyni murowanej,
wrysowano „prowizoryczny kościół
drewn[iany]” z 1919 roku
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W czasie wojny polsko-bolszewickiej, w końcu lipca 1920 roku 8. Dywizja Piechoty i 4. Brygada Piechoty Legionów, broniły się nad rzeczkami Mianką i Tłoczewką.
W Piekutach pozycje zajęła grupa gen. Lucjana Żeligowskiego. Po trzytygodniowej
okupacji bolszewickiej i szczątkowych próbach wprowadzania „czerwonej” władzy
22 lub 23 sierpnia 1920 roku teren gminy Piekuty został oczyszczony z agresorów. Na tym
odcinku z południowego zachodu parła polska 4. Armia, zajmując Wysokie Mazowieckie,
Zambrów i Łomżę.
Według danych spisu powszechnego
z 1921 roku, w miejscowości Piekuty Nowe
(Kościelne) istniało 27 domów i cztery inne budynki przystosowane do zamieszkania. Mieszkańców było 199, w tym 103 mężczyzn i 96
kobiet. Pod względem wyznania: 176 katoliPieczęć kancelaryjna Zarządu Gminy
ków, dwóch prawosławnych, jeden ewangelik
Piekuty z czasów I wojny światowej,
i 20 wyznania mojżeszowego. Za Polaków
używana także w latach 20. XX wieku
uważało się 190 osób, a za Żydów dziewięć.
Wójtem gminy Piekuty Nowe od 1919 do 1932 był Kazimierz Roszkowski z Krasowa Siódmaków, potem Ignacy Borowski z Łopieni Rusi (do 1934?), a od około 1935
do 1939 roku Franciszek Kamieński z Markowa Wólki129. Po zgonie Kamieńskiego, kilka
miesięcy, do wkroczenia sowietów wójtował Stanisław Płoński z Jabłoni Piotrowców.
Przewodniczącym Rady Gminnej był Czesław Kalinowski z Krasowa Częstek. Oprócz
wójta w gminie pracowali: sekretarz130, zastępca sekretarza (Roman Grochowski z Piekut, zwany popularnie pisarzem) i stróż. Czasowo zatrudniano także sekwestratora.
Wiosną 1929 roku zdarzyło się, że Jan Stańczak, sekwestrator Urzędu Gminnego w Piekutach, dopuścił się defraudacji. Po zebraniu 1300 zł z podatków, przepadł bez wieści.
Mówiono, że bawił się za nie w Warszawie. Jesienią 1929 roku grupa mieszkańców
Piekut i okolic (Feliks Kalinowski, Stanisław Idźkowski, Jan Dziemianowicz i Jan Łupiński), zostali oszukani przez agenta poznańskiej firmy „Mazowsze”, który pobrał od
nich zaliczki na maszyny rolnicze i nie wywiązał się z umowy.
W skład Rady Gminnej w 1930 roku wchodzili: Stanisław Olędzki, Konstanty
Jankowski, Kazimierz Sadkowski, Walenty Zalewski, Adam Niemyjski, Paweł Kostro,
Franciszek Rząca, Stanisław Jankowski, Wiktor Puchalski, Kazimierz Borowski, Paweł
Skłodowski i Józef Skłodowski.

129

Franciszek Kamieński urodzony w 1896 roku, pochodził ze wsi Kamieńskie Wiktory w gminie Poświętne.
Ożenił się Aleksandrą ze Spaleńskich, wdową po Markowskim zwanym Wilkiem. Z pierwszego małżeństwa
miała ona córkę, a z drugiego trzech synów: Kazimierza, Romana i Jana. Małżeństwo mieszkało w Markowie
Wólce. Kamieński wójtem gminy Piekuty Nowe był od około 1935 roku. Wiosną 1939 roku, podczas ostatnich wyborów samorządowych był pełnomocnikiem komitetu wyborczego w Dąbrowie Wielkiej, gdzie
podobno został pobity i zmarł z odniesionych wówczas obrażeń. Spoczywa w rodzinnym grobie na cmentarzu
w Poświętnem.
130
Sekretarzami gminnymi byli: Krasowski (1918–1919), Franciszek Rząca ze wsi Jabłoń Spały (1923–1927),
Jan Ferens z Wysokiego Mazowieckiego, od 1930 roku Józef Mieczysław Bytomski z Wysokiego Mazowieckiego, Mieczysław Bis z Piekut.
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W 1921 roku mieszkańców w gminie Piekuty Nowe było 5965. Około 1930 roku
obszar gminy wynosił 12862 ha, a administracyjnie dzielił się na 40 sołectw131 (w tym
41 wsi, trzy kolonie, dwa folwarki i jedną osadę). Część gruntów wymagała melioracji.
Na terenie gminy działała spółka wodna “Markowo”, która do 1930 roku zmeliorowała
145 ha. Ziemia była tutaj głównie żytnio-kartoflana. Dominowały drobne gospodarstwa
rolne „prowadzone w średniej kulturze”. Wszystkie gospodarstwa w gminie do 1930
roku skomasowano. Poziom hodowli bydła starano się podnieć utrzymując trzy
buhaje rasy czerwonej polskiej. Rolnicy z gmin Szepietowo i Piekuty w czasie pokazu
28 czerwca 1931 roku w Dąbrówce Kościelnej, prezentowali ok. 400 sztuk bydła rasy
czerwonej. Specjalna komisja kwalifikacyjna niektórym przyznała nagrody i listy
pochwalne Ministerstwa Rolnictwa. Podkreślano lokalną “wspaniałą hodowlę bydła
i produkcję mleka” (do 5 tys. litrów rocznie od krowy). Pokaz oglądali m.in. członek
Międzynarodowego Instytutu Rolnego w Rzymie, profesor hodowli z Wilna, hr. Jezierski z Pobikier, starostwie z Łomży i Wysokiego-Mazowieckiego oraz inni.

Piekuty Nowe 1930 rok. Od lewej siedzą: sekretarz gminy
Józef Mieczysław Bytomski, wójt gminy Kazimierz Roszkowski,
zastępca sekretarza Roman Grochowski

Rolnictwu służyła także piekucka filia spółdzielni mleczarskiej w Dąbrówce Kościelnej132, dająca dobre wyniki. Do początków lat 30. XX wieku na terenie gminy była
tylko jedna straż pożarna – w Piekutach Nowych (od 1922 roku) – i to z poważnymi
brakami w sprzęcie. Skupiała ona członków z pięciu wsi. Pierwszym prezesem był
131

Gmina Piekuty Nowe w 1921 roku obejmowała: folwark Chorążyce, Hodyszewo, Jabłoń Dobki, Jabłoń
Dąbrowa, Jabłoń Jankowce, kolonia Jabłoń Koćmiery, Jabłoń Kościelna, Jabłoń Markowięta, Jabłoń Piotrowce,
Jabłoń Rykacze, Jabłoń Spały, Jabłoń Śliwowo, Jabłoń Uszyńskie, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Zarzeckie, Jośki,
Koboski, Kostry Litwa, Kostry Noski, Krasowo Częstki, Krasowo Siódmaki, Krasowo Wielkie, kolonia Krasowo Wólka, Lendowo Budy, Łopienie Jeże, osada Łopienie Markowizna, Łopienie Pamięciaki, Łopienie Ruś,
Łopienie Szelągi, Łopienie Zyski, Markowo Wólka, Piekuty Nowe, Piekuty Urbany, Pruszanka Mała, kolonia
Pruszanka Mańce, Racibory Nowe, Rzepki Nowe, Skłody Borowe, Skłody Przyrusy, Tłoczewo, Wierzbowizna,
Wyliny, Wyliny Ruś folw., Wyszonki Posele, Zalesie Nowe, Żochy Nowe i Żochy Stare.
132
Początkowo filię Spółdzielni Mleczarskiej prowadziła Piekutowska z rodziny zwanej „Serki”, z Krasowa
Wielkiego. Później przejął ją Aleksander(?) Wyszyński z Piekut Nowych. Odbierano tutaj mleko, badano
tłuszcz i transportowano surowiec do Spółdzielni w Dąbrówce Kościelnej (założona w 1928, w 1938 roku
skupiała ok. 480 członków). W ostatnim okresie Spółdzielnię Mleczarską wykupiła Spółdzielnia w Wysokiem Mazowieckiem. W powiecie Wysokie Mazowieckie spółdzielnie mleczarskie funkcjonowały w: Brykach,
Dąbrówce Kościelnej, Jabłonce, Poświętnem i Sokołach.

157

Jan Piekutowski z Krasowa Wielkiego, a ostatnim przed wojną Konstanty Śnieciński.
W 1930 roku aktywnymi strażakami byli Jan Piekutowski, Władysław Przeździecki
i Stanisław Moczydłowski.

Kurs strażacki w Wysokiem Mazowieckiem, 1930 rok. Na kursie, OSP w Piekutach
reprezentowali: Jan Piekutowski, Władysław Przeździecki i Stanisław Moczydłowski

Działalność społeczna we wsi była nikła. Dość późno zaczęto organizować świeckie
organizacje społeczne. Na początku lat 30. XX wieku utworzono w Piekutach oddział
Związku Strzeleckiego, zwany „Strzelcem”. Męska młodzież odbywająca ćwiczenia w tej
strukturze, mogła liczyć na skrócenie służby wojskowej. Strzelcy, jak o nich popularnie
mówiono, byli umundurowani i mieli karabinki. Organizację tę prowadził nauczyciel
Stanisław Cebula, a wspierał go Kamiński. Z kościelnych organizacji najaktywniejsze było
Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej133, działały także: Akcja Katolicka, chór i grupa
teatralna. W 1936 roku organistą został Antoni Jadacki, który jak wspominał: „…od
razu zabrałem się do pracy chóralnej i teatralnej. Wystawiliśmy w Piekutach „Gwiazdę
Syberii” i „Boginię Astarte”. Jeździłem z proboszczem po wsiach na spotkania z młodzieżą.
Ze skrzypcami w ręku starałem się ją rozśpiewać. […] W Piekutach poznałem siostrę cioteczną proboszcza – Annę. Spodobaliśmy się sobie”. Anna Modzelewska została jego żoną.

Ks. Roch Modzelewski z rodziną
133

Wcześniej działał Związek Katolicki Parafii Piekuty.
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Jednym z priorytetów Rady Gminnej były sprawy związane z rolnictwem. Na ten
cel rok rocznie wydatkowano z budżetu od 500 do 1000 zł, co proporcjonalnie należało
do najwyższych wskaźników w powiecie. Budżet gminy na rok 1930–1931 to 35719 zł
72 grosze. Najwięcej środków przeznaczano na szkolnictwo 10020 zł 50 groszy, na opiekę
społeczną 6060 zł, a subsydium dla Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego (PWiWF) to 500 zł. Rozwój motoryzacji i pojawienie się samochodowej komunikacji zbiorowej wymusiły działania zmierzające do poprawy stanu ważniejszych dróg.
W celu budowy tzw. „dróg bitych”134 zawiązywano spółki drogowe. W powiecie Wysokie
Mazowieckie były cztery takie spółki. Trzecia, zawiązana w 1929, a zatwierdzona w styczniu kolejnego roku, zajmowała się budową szosy na trasie: Dąbrówka, Pułazie-Świerże,
Kostry Noski, Piekuty Nowe. W 1930 budowano odcinek z Piekut do Dąbrówki (8 km).
Sympatie polityczne mieszkańców gminy Piekuty znamy głównie z wyników wyborów do parlamentu z 1922, 1928 i 1930 roku. Gmina znajdowała się w okręgu wyborczym nr 4 (powiaty: Ostrów, Bielsk, Białowieża, Wysokie Mazowieckie). Obwody
głosowania były w trzech miejscowościach gminy (na terenie obecnej gminy w Piekutach i Jabłoni). W wyborach do sejmu i senatu w 1922 roku zanotowano bardzo dobrą
frekwencję mieszkańców gminy (uczestniczyło 91,3% uprawnionych, tj. 2989, z tego
nieważnych głosów było tylko sześć). Największym poparciem głosujących cieszył się
Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, na który oddano 96,5% (2878) głosów
ważnych. Pozostałe 3,5% głosujących wsparło Polska Partię Socjalistyczną – 36 głosów,
Blok Mniejszości Narodowych – 27 głosów (lista żydowska), Polskie Stronnictwo Ludowe – 18 głosów, Narodowe Zjednoczenie Ludowe „Polskie Centrum” – 13 głosów,
Chłopskie Stronnictwo Radykalne – 11 głosów. Chrześcijański Związek Jedności Narodowej (ChZJN, potocznie Chjena) był koalicją partii i ugrupowań o orientacji narodowej i katolickiej. W skali całej Polski ugrupowanie Chjeny także wygrało wybory,
ale nie zdołało utworzyć stabilnego rządu.
Kolejne wybory parlamentarne odbyły się w marcu 1928 roku. Frekwencja wyborcza w gminie Piekuty nadal była wysoka – 87,4% (2870 głosujących). W okręgu
zarejestrowanych było 12 list wyborczych, ale w trzech piekuckich obwodach głosowania poparcia udzielono tylko siedmiu listom. Lokalnie zwyciężyła Lista Katolicko-Narodowa, na którą ważne głosy oddały 1843 osoby (64,5%), drugą lokatę zajęła lista
nowego propiłsudczykowskiego ugrupowania politycznego BBWR (Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem) z poparciem 31,4% (897 głosów). Pozostałe listy wsparto symbolicznie – od 0,1% (PSL „Wyzwolenie”) do 1,9% (Polska Partia Socjalistyczna). Żydzi
głosowali na Blok Mniejszości Narodowych (33 głosy – 1,15% poparcia). Nowym ugrupowaniem, które prowadziło przed wyborami bardzo intensywną akcję zebrań i wieców w terenie była Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa, na którą głosowały
22 osoby (0,77% poparcia). W skali Polski zwyciężył BBWR, który rywalizował o władzę
z endecją, a w gminie Piekuty odebrał endecji trzecią część głosów. Wysokie poparcie BBWR w mateczniku endeckim, jakim był teren diecezji łomżyńskiej, spowodował
ostrą reakcję biskupa ks. Stanisława Kostki Łukomskiego (bp łomżyński 1926–1948),
który wystosował w tej sprawie list pasterski. W reakcji na ten list i zalecenia z Kurii,
134

Nazwa od tłuczonych (bitych) kamieni, które służyły do budowy. Latem 1930 roku Wincenty Jaźwiński
ze Stokowiska zobowiązał się zamiast “90 m kamienia nawieźć na trasę nowobudującej się szosy Piekuty-Poświętne via Sokoły 1500 m kamienia”. Wartość darowizny szacowano na 10 tys. złotych.
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proboszcz z Piekut, ks. Antoni Gerwel, odmówił święceń wielkanocnych we wsiach,
których ludność głosowała na BBWR (Krasowo Siódmaki, Markowo Wólka, Tłoczewo
i Pruszanka Mała). Gdy sprawa przycichła, w sierpniu 1929 roku Rada Powiatowa BBWR
w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowała wiec w Piekutach, ale już bez większego
poparcia.
Jesienią 1927 roku w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi
nasiliły się różne wiece i spotkania z politykami. Stefan Brzywczy z Łap, instruktor
Wszechstanowej Organizacji Monarchistycznej, zwołał w Piekutach Nowych wiec, na
który przybyło podobno około 400 osób. Przemówienie instruktora dotyczyło propagowania idei ustroju monarchistycznego, który według prowadzącego miał mieć
przewagę nad ustrojem parlamentarnym. W tym samym roku poseł Józef Jankowski
ze Związku Ludowo-Narodowego zorganizował wiec w Jabłoni Kościelnej, z udziałem
około 300 osób. Wiec tego posła odbył się także w Piekutach Nowych, a frekwencję
odnotowano adekwatną do tej z Jabłoni. W Piekutach ów poseł partii opozycyjnej
wobec sanacji powątpiewał, czy rząd będzie potrafił odpowiednio wykorzystać otrzymaną pożyczkę zagraniczną, krytykował politykę szkolną na Kresach, a szczególnie
istnienie tam szkolnictwa rosyjskiego i białoruskiego. Poddał też krytyce zarządzenia
sanitarne ministra spraw wewnętrznych gen. Sławoja-Składkowskiego135. Uznał, że
przewidywane tam kary są niewspółmierne do przewinień. Protestował przeciwko
przenoszeniu zbyt młodych urzędników na emerytury, co zbytecznie obciążało państwo. Rozprowadzano także opozycyjne wydawnictwa: „Związek Ludowo-Narodowy
w obronie Konstytucji i prawa” oraz „O godność Sejmu”. W Jabłoni Kościelnej wiec
zorganizowała także Chrześcijańska Demokracja. Prowadził go Julian Rawicki, instruktor Stronnictwa na IV okręg wyborczy. Przekonywał on, że rząd marszałka Józefa Piłsudskiego był socjalistyczny, gdyż chciał wprowadzenia ślubów cywilnych, rozwodów
i kościoła narodowego. Protestował przeciwko zaciągniętej pożyczce zagranicznej, co
miało uzależniać Polskę od obcego kapitału. Rawickiemu wtórował Stefan Kaczorowski
z Warszawy, redaktor „Pracownika Polskiego”. W wiecu uczestniczyło około 500 osób.
Kolejne wybory parlamentarne odbyły się już dwa lata później, w 1930 roku. Przez
niektórych określane one były jako „wybory brzeskie”. Towarzyszyła im atmosfera
aresztowań sanacyjnej opozycji. W okręgu zarejestrowano sześć list wyborczych, ale
w trzech piekuckich obwodach głosowania poparcia udzielono czterem listom. W głosowaniu uczestniczyło już mniej osób – 82,5% uprawnionych. Znacząco zmniejszyło się
poparcie wcześniej udzielone dla BBWR-u, który tym razem uzyskał 233 głosy (8,2%),
tradycyjnie zwycięzcą na tym terenie było główne ugrupowanie prawicowe, w tych
wyborach określane jako Lista Narodowa. Swe głosy na nią oddało 2566 osób (90,2%
poparcia). Niewielka grupa Żydów mieszkająca w gminie głosowała na swoją listę, Blok
Obrony Praw Narodowości Żydowskiej – 33 głosy (1,16%), a dwunastu (0,4%) najzagorzalszych zwolenników lewicy i partii ludowych poparło Centrolew. W skali całego
kraju władzę utrzymał BBWR.
Przytoczone wyniki wyborów parlamentarnych świadczą o zwartych i utrwalonych sympatiach politycznych miejscowej ludności. Wynikało to z faktu powszechnych
tu od wieków tradycji drobnoszlacheckich i katolickich. Niestety, nie zachowały się
wyniki wyborów do władz gminy, a także do parlamentu z lat 30. XX wieku.
135

Premier zasłynął głównie z określenia parametrów i nakazu stawiania „sławojek” (od Sławoja), czyli
drewnianych ubikacji, które jeszcze 20 lat temu były dość popularne.
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W latach 1934–1938 nasiliły się działania grup młodzieży skupionych wokół
idei skrajnie narodowych (ONR). Młodzi członkowie Stronnictwa Narodowego, zwani
popularnie „narodówką”, zajmowali się głównie bojkotem handlu żydowskiego, ale też
wybijaniem szyb w oknach, wywracaniem straganów na targach. W Piekutach Nowych
mieszkało pięć żydowskich rodzin. 9 stycznia 1937 roku doszło do zajść antysemickich.
Rozbijano okna i wyłamywano drzwi, wdzierano się do środka domów. Krzyki napadanych Żydów i pierze z porozrywanych pierzyn spowiły wieś, szczególnie w okolicy
kapliczki136. Przerażony tym ksiądz proboszcz, w czasie niedzielnego kazania próbował
zganić napastników, ale ci uderzając okutymi butami w drewnianą podłogę kościoła,
zagłuszyli kapłana. Ksiądz „walkę” z Żydami rozumiał w kontekście ekonomicznym
(rozwój polskiej konkurencji), a nie jako napady na ludzi137. Próby przeciwdziałania
narastającej antysemickiej agresji spowodowały konflikt młodych narodowców z ks.
Rochem Modzelewskim. W 1937 roku wysłali oni nawet delegację do biskupa łomżyńskiego z żądaniem przeniesienia księdza do innej parafii, ale bezskutecznie. Z innych
akcji lokalnej narodówki wspomnę próbę powalenia wiatraka Zelka w Piekutach Urbanach. Żyd sprzedał wiatrak Zakrzewskiemu z Wilkowa i wyprowadził się ze wsi.
W Wyszonkach Kościelnych, niedaleko Piekut Nowych, 16 października 1937 roku
doszło do ataku na domy żydowskie i do strzelaniny. Jeden z napastników, Antoni
Czajkowski138 ze wsi Kostry Noski, został śmiertelnie postrzelony przez polskiego policjanta. Po tym zdarzeniu Żydzi z Wyszonek wyprowadzili się do Brańska i innych
większych miejscowości.
W 1937 roku w Piekutach założono ogniwo Obozu Zjednoczenia Narodowego
(OZN, tzw. „Ozon”), organizacji politycznej wspierającej ówczesny rząd sanacyjny.
Z terenu gminy Piekuty do „Ozonu” należeli zamożniejsi gospodarze: Stanisław Olędzki, Stanisław Przeździecki z Piekut Nowych, Władysław Jankowski z Skłodów Borowych, Paweł Olędzki i Józef Borowski z Łopieni Jeży oraz Borowski z Łopieni Szelągów.
Od lat dwudziestych w Piekutach Nowych znajdował się posterunek policji
(w miejscu obecnej remizy OSP). Etatowo w skład obsady posterunku wchodzili: komendant w stopniu przodownika (sierżanta) i trzech posterunkowych. W 1924 roku
komendantem posterunku był przodownik Jan Ferens, a starszym posterunkowym
G. Poświata. Od około 1934 do około 1938 roku komendantem był przodownik
Aleksander Michałowski139. Przed wojną nadal było czterech policjantów, Janeczko
136

Według relacji rozrywanie poduszek i perzyn miało miejsce 30 listopada 1938 roku. Zaś naoczny świadek
twierdzi, że było to kilka dni po strzelaninie w Wyszonkach Kościelnych, czyli w drugiej połowie października 1937 roku. Akta wymieniają jednak tylko akcję narodówki w Piekutach Nowych z 9 stycznia 1937 roku.
Nie da się wykluczyć, że zajść było więcej i każdy z opisujących ma rację. Jednym z czołowych lokalnych
działaczy „narodówki” był Pierzchała z Piekut.
137
Wcześniej (1935) ksiądz nawoływał z ambony „…do zerwania stosunków handlowych z Żydami”. Narodowcy zarzucali księdzu, że sam prowadził „pokątne interesy” z Żydami.
138
Antoni Czajkowski stał się lokalnym bohaterem „narodowców”. Śpiewano piosenkę zaczynającą się słowami: „Z parafii Wyszonki, ze wsi Kostry Noski, padł za Wielką Polskę, kolega Czajkowski…”
139
Aleksander Michałowski, przodownik Policji Państwowej, komendant posterunku w Piekutach Nowych.
Urodził się 20 lipca 1899 roku w Czerwinie nad Wisłą. Po wojnie polsko-bolszewickiej ukończył Szkołę Policyjną. Służbę odbywał w V Okręgu Policji Państwowej Białystok, na pograniczu polsko-litewskim w Stanowisku, a następnie w Małkini i Ostrowi Mazowieckiej. Od około 1934, do 1937 lub 1938 roku w Piekutach
Nowych, gdzie mieszkał z żoną i dwojgiem dzieci (tu w 1936 roku urodził się Ryszard). Poważnie zachorował.
Leczył się w Otwocku. Zmarł 29 czerwca 1939 roku. Pochowany jest w Wysokiem Mazowieckiem.
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(Janeczek?) – komendant i trzech posterunkowych: Kudrzycki, Barański i Gocyl. Policja
dysponowała jednym z trzech aparatów telefonicznych w Piekutach Nowych140. Poważnym problemem okresu międzywojennego były grasujące grupy bandyckie i złodziejskie. Z tych drugich szczególnie dotkliwie odczuwano działalność koniokradów.
W gminie Piekuty było kilka kradzieży koni, a o jednej z nich pisał „Dziennik Białostocki”. Wiosną 1938 roku nieustaleni sprawcy skradli z niezamkniętej stajni parę koni
wartości 600 złotych. Złodzieje nie pogardzili też dwoma postronkami konopnymi
i dwoma kantarami. Poszkodowanym był Jan Jabłoński z Jabłoni.

Przodownik Aleksander Michałowski przed posterunkiem
policji w Piekutach, 1937 r.

Komendant Michałowski przed
wyjazdem na patrol, Piekuty
Nowe ok. 1937 r.

Pełna obsada posterunku policji w Piekutach z
rodzinami, ok. 1937 r.
140

W 1939 roku w Piekutach Nowych telefon nr 2 miał ks. Roch Modzelewski, a nr 3 posterunek policji,
aparat był też w Urzędzie Gminnym. Pierwszy telefon we wsi zainstalowano w końcu lat 20. XX wieku.
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Pozarolnicza aktywność gospodarcza w gminnej miejscowości jaką były Piekuty Nowe, nie należała do imponujących. W niektórych działach zdominowali ją Żydzi
(stanowili 10% ogółu mieszkańców wsi), którzy częściowo opanowali rzemiosło (kowal,
krawiec), a w handlu artykułami spożywczymi należały do nich dwa pośród czterech
sklepów, prowadzili też sklep z bławatami (tkaninami), posiadali jeden z dwóch młynów. Wiatrak stanowił własność chrześcijanina. W związku z koncesjonowanym handlem alkoholem, zezwolenie z urzędu miał katolik A. Kostro, zapewne weteran 1920
roku. Niewielką działalność prowadziły oddziały dwóch funkcjonujących w Piekutach
chrześcijańskich spółdzielni: Stowarzyszenia Spożywczego Rolników oraz mleczarni.
Aktywność gospodarcza w Piekutach Nowych w latach 20. XX wieku
Rodzaj
prowadzonej działalności gosp.
handel drewnem
młyny

Właściciel firmy
1926

1928

1930

Liwszyc N.

-

-

A.Jankowski,
J. Podkasany,
drugi S. Zelko

A. Jankowski i drugi młyn S. Zelko

wiatraki
handel artykułami
spożywczymi

T. Jabłoński
H. Ardziszewski,
M. Bursztyn,
M. Choroszcz,
Bronisław Czuba,
N. Pakciarz

-

wyszynk trunków

H. Ardziszewski,
M. Bursztyn,
Bronisław Czuba,
N. Pakciarz

A. Kostro

akuszerka

-

H. Gąsowska

kooperatywa

-

Stowarzyszenie Spożywcze Rolników

kowal

-

B. Goldberg

krawiec

-

D. Kopytowski

spółdzielnia

-

Oddział Spółdzielni Mleczarskiej

handel bławatami

-

-

S. Blumenkranc

Co najmniej od 1921 roku w Piekutach funkcjonowała dwuklasowa szkoła powszechna. Uczyło się w niej od 100 do 130 dzieci, w zakresie od I do IV oddziału. Najbliżej Piekut wykształcenie do pełnych VI lub VII klas szkoły powszechnej można było
uzupełnić w Sokołach i Wysokiem Mazowieckiem. Gimnazja znajdowały się w Łomży, Zambrowie i Białymstoku. Zaś w Kruszewie prywatną szkołę rolniczą prowadziła
Stanisława Karpowiczówna. W 1939 roku ukończył ją Czesław Grochowski (ur. 1919)
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z Piekut Nowych. W Wysokiem Mazowieckiem była sejmikowa zawodowa szkoła dokształcająca. Jednak z tej „wyższej” edukacji korzystali nieliczni. Od 1921 roku kierownikiem szkoły w Piekutach był Franciszek Sypniak141. W 1925 roku opisał szkołę mieszczącą się w tym samym miejscu, co w czasach carskich: „Budynek drewniany, parterowy.
Szkoła mieściła się w większej połowie [!] budynku. Front szkolny zajmują sale. Wejście
frontowe – z wejścia korzysta kierownik szkoły. Dziedziniec czysty 100 m² powierzchni,
dotyka stodoły. Dzieci korzystają z niego bez przeszkód. Na dziedzińcu znajduje się także
studnia kopana, głęboka, bez pompy, odkryta. Ustępy 2 osob[owe] specjalne, przewietrzane, w dalszej odległości od studni. Izb szkolnych dwie i jeden korytarz duży i mały wejściowy. Umywalnia w korytarzu – jedna miednica. Zamiatanie codziennie po zajęciach,
odkurzanie i szorowanie sal, pieca i okien dwa razy w miesiącu. Obsługa wynajęta stała.
Popołudniowych zajęć nie ma. Spluwaczki [wymóg ówczesnych przepisów sanitarnych]
po jednej w każdej sali, wodę zmienia się codziennie, a znajdują się na podłodze. Zasłony
papierowe, dwa ciepłomierze [termometry], dwa kosze do odpadków. Tablice sosnowe,
czarne, ścierane bywają gąbką, 5 m odległe od najdalszego ucznia. Ławki sosnowe, niemalowane, po 15 w każdej klasie. I klasa 7 ławek trzyosobowych i 8 ławek dwuosobowych.
II klasa 8 ławek trzyosobowych i 7 ławek dwuosobowych. W jednej sali dzieci 45, w drugiej 42. Katedra w każdej sali. W sali znajdują się tylko mapy i ozdoby wyrabiane przez
dzieci. Nauczyciel mieszka w szkole. Mieszkanie tegoż składa się z dwóch pokoi i kuchni.
W lokalu nauczyciela mieszka[ją] trzy osoby, łączy się [on] ze szkołą korytarzem wejściowym.
Lokal szkolny czasowo zdatny do użytku ze względu na sufit (niski) i ogólną ciasnotę”.
Szkoła w 1926 roku dysponowała gruntem o powierzchni 1,3 ha, niegdyś wydzielonym przez zaborcę z ziemi odebranej Kościołowi, a wchodzącym w skład uposażenia
nauczycieli. Z innego dokumentu wiadomo, że w roku szkolnym 1930/1931 w trzyklasowej szkole były cztery oddziały. Zatrudnionych było trzech nauczycieli, którzy realizowali program w zakresie 92 godzin lekcyjnych tygodniowo, ucząc 168 dzieci. Dwie
sale lekcyjne w budynku szkolnym zajmowały 62 m². Dodatkowo wynajmowano pomieszczenie o powierzchni 26 m² na trzecią salę do nauki. W sąsiedztwie szkoły istniało
boisko o powierzchni 630 m². W 1934 roku nadal była to szkoła trzyklasowa, ale już
sześciooddziałowa. Uczyło się w niej 123 uczniów. Łącznie z kierownikiem w szkole
pracowało trzech nauczycieli oraz ks. Roch Modzelewski uczący religii. W ostatnim
przed wojną roku szkolnym 1938/1939 uczyło się tutaj 176 dzieci. W 1937 roku zawiązał się społeczny komitet budowy szkoły i na placu naprzeciwko kościoła rozpoczęto
wznoszenie gmachu murowanego. Budowę częściowo finansował i nadzorował Urząd
Gminny z Piekut Nowych. Do wojny korpus budynku był gotowy, ale niepokryty
jeszcze dachem. Po Franciszku Sypniaku, od jesieni 1937 roku kierownikiem szkoły był
Stanisław Cebula z Juchnowca. Nauczali: Józef Adamczyk (1927–1932), Maria Łukaszewiczowa (1927/1928), ks. Antoni Gerwel (1927–1930), Anna Borysowa (1931–1934),
ks. Roch Modzelewski (1931–1939), Stefan Ritański (1932–1937), Maria Borsukówna (1934/1935), Stefania Podolcówna (1935/1936), Aniela Rogowska (1936/1937),
141

Franciszek Sypniak, urodzony ok. 1891 roku, ukończył gimnazjum w Jaśle i kursy pedagogiczne. Należał do
tzw. „zaciągu galicyjskiego” nauczycieli, którzy przybyli na tereny dawnego zaboru rosyjskiego, by nadrabiać
tu olbrzymie zaległości w edukacji polskiej młodzieży, spowodowane celową polityką władz carskich. Szkołą
w Piekutach Nowych kierował do lata 1937 roku. W 1938 roku był kierownikiem szkoły w Koszycach Małych.
Od 1940 roku, niemal do śmierci, kierownikował szkole w Lubicy koło Jasła, na Podkarpaciu. W czasie okupacji
niemieckiej członek Armii Krajowej. Zmarł 7 marca 1964 roku. Jego żoną była nauczycielka Wiktoria Sypniak.
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S. Koczarowa (1937–1939). Mieszkańcy w latach 30. XX wieku wymieniają także: Bielańskiego, Kowalską i nauczycielkę zwaną „Ciocią Niemcią”.
Przed 1921 roku skromne wyposażenie tymczasowej kaplicy w Piekutach wzbogaciło się barokowo-klasycystycznym ołtarzem i rokokową chrzcielnicą oraz innymi
sprzętami pozyskanymi głównie z kościoła w Płonce. W ołtarzu głównym, w miejsce
spalonego obrazu św. Kazimierza (ten był otaczany kultem), zawisł obraz św. Trójcy
z 2 połowy XIX wieku. Zamysł budowy murowanej świątyni zrodził się w Piekutach
Nowych na początku lat dwudziestych. Ks. proboszcz Dąbrowski w 1923 roku, w czasie
prac komasacyjnych we wsi Koboski, prosił o wydzielenie we wskazanym miejscu kolonii
Romualdowi Sasinowskiemu142, gdyż zawarł z nim umowę, że jeśli otrzyma on ten grunt,
to dwie morgi przeznaczy do pobierania gliny (najlepszej w tej okolicy) i na cegielnię.
Jednak Sasinowski nie otrzymał tej kolonii, wobec czego – jak pisał ksiądz – „…parafia
na dłuższy czas musi rozstać się z myślą o budowie kościoła”. Energiczniej do sprawy
budowy podszedł kolejny proboszcz ks. Roch Modzelewski. Księdza w sprawach organizacyjnych, a szczególnie w zbieraniu składek wspierała Rada Parafialna. Jej prezesem był Płoński z Tłoczewa, skarbnikiem Ignacy Radziszewski ze Skłodów Przyrusów,
a członkiem Władysław Jankowski ze Skłodów Borowych. Zdecydowano o realizacji
projektu architekta Feliksa Michalskiego z Warszawy, doświadczonego w projektowaniu
świątyń143, który w tej okolicy był już autorem planu budowy plebanii w Piekutach
Nowych i Jabłoni Kościelnej. Plany, do
kumenty i wszelkie zezwolenia uzyskano
w 1936 roku. Ofiary na budowę nie były
jednak wystarczające. Zbierano składki odwiedzając wszystkie domy w parafii, zwracano się o pomoc do innych parafii, po
Bożym Narodzeniu do zbiórki włączali się
kolędnicy. Do prac budowlanych przystąpiono w 1937 roku. W tym samym czasie
naprzeciwko, na byłej ziemi kościelnej,
budowano szkołę (częściowo ze środków
państwowych, gminnych i ze składek). Społeczeństwo z trudem dźwigało te dwie jednoczesne, duże inwestycje. Mimo to uznawano,
Pierwotny plan budowy kościoła
w Piekutach Nowych, z 1936 roku.
Po wojnie, zbudowano niższą wieżę
oraz dokonano przeróbek fasady kościoła
142

Był on prezesem Dozoru Kościelnego w Piekutach Nowych.
Feliks Michalski (1879–1946), syn Antoniego. Ukończył politechnikę w Monachium. Początkowo praktykował u J.P. Dziekońskiego. Członek rzeczywisty Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Wiele z jego projektów doczekało się realizacji, głównie na prowincji: kościoły (np. w: Jedwabnem, Strudze, Płudach, Piątnicy
i Kaletniku), pałace, szpitale, kolonie mieszkaniowe. Po wojnie polsko-bolszewickiej realizował projekt odbudowy Radzymina. W Warszawie projektował dom firmy C. Ulrych przy Ceglanej (wspólnie z A. Oczkowskim), domy przy Służewskiej 5; Wareckiej 11, Waliców 6, domy Spółdzielni Cukrowników, wille na Żoliborzu
Oficerskim i Mokotowie. Współautor projektu wiaduktu mostu Poniatowskiego.

143
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że prace budowlane kościoła realizowane były w dobrym tempie. Latem 1939 roku
mury wyprowadzono „pod zrąb” i szykowano się do wykonania sklepień. Jednak roboty na szereg lat przerwał wybuch II wojny światowej. Wznowiono je dopiero w 1946
roku, a zakończono ponad ćwierć wieku później.
W 1939 roku ze wsi zmobilizowano grupę kilkunastu mężczyzn. Jednym z nich
był Roman Wojno, urodzony 16 października 1916 roku w Piekutach. Po kampanii 1939
roku przedostał się do Francji (walczył w 1940 roku), a potem do Anglii i Szkocji.
W 1944 roku służył w polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka w stopniu starszego
strzelca, zapewne w 10. pułku strzelców konnych, będącym jednostką rozpoznawczą
pancerniaków. Po desancie w Normandii uczestniczył w walkach z Niemcami. Poległ
na terenie Francji 17 sierpnia 1944 roku, na przedpolach m. Trun koło Falaise. Pochowano go na cmentarzu polskim w m. Langannerie.
Na południowy-wschód od Piekut, pod Mniem i Domanowem (12–13 września
1939) walczyła Podlaska Brygada Kawalerii, a przez Hodyszewo przedzierała się Suwalska Brygada Kawalerii (bitwa pod Olszewem 13–14 września). Po walkach w rejonie
Pruszanki Starej, Markowa i okolic, niejaki Łukaszewicz zorganizował kobiety z Piekut Nowych, które przewiozły do wsi rannych. Trafili tutaj także ranni pod Olszewem.
Razem było ich około dwudziestu. Żołnierzy kurowano w domach. Zmarłych pochowano na cmentarzu parafialnym w Piekutach. Ich mogiła pielęgnowana jest do dzisiaj.
Większość rannych udało się wyleczyć. Pośród nich był kpr. Józef Burak, ciężko ranny
pod Olszewem.
Po krótkim pobycie Niemców, około 25 września 1939 roku do Piekut weszła
Armia Czerwona, ówczesny sojusznik hitlerowców. Sowieci zafałszowanymi wyborami
„zalegalizowali” swoje bezprawne wkroczenie i zajęcie części Polski. Zasadniczo miejscowa ludność wrogo odnosiła się do okupantów, ale znaleźli się też ich poplecznicy
i donosiciele. Na częstych „mityngach” uprawiano prymitywną „czerwoną” propagandę.
Zabroniono obchodzenia polskich świąt narodowych i wprowadzono własne: 1 maja,
rewolucji październikowej i inne. Mieszkańcom wydano sowieckie dokumenty tożsamości. Zmieniono granice administracyjne, a Piekuty znalazły się w rejonie (powiecie)
brańskim. Wieś pozostała siedzibą gminy, której „predsiedatielem” był Woronow (po
nim Ziemczenko). Otwarto sklep spółdzielczy (kooperatywę), który prowadził Markowski. Towar przywożono furmankami z Łap.
Po wejściu sowietów, jesienią 1939 roku szkoła wznowiła działalność, ale już w odmiennych realiach politycznych. Nauczycielami w tym czasie byli: Stanisław Cebula,
Łukaszewicz, Morozewicz144, Bronisław Ostrowski, Maria Rosłowicz.
Sowieci w 1940 roku utworzyli w Piekutach pocztę145. Naczelniczką była Helena
Majewska z Piekut Urbanów. Pracowało w niej także trzech listonoszy: Władysław i Zygmunt Kuźmińscy oraz Rowiński. Helena Majewska po donosie, że osobiście dostarcza korespondencję ks. Modzelewskiemu, przez co przepływ listów nie mógł być kontrolowany przez NKWD, od września 1940 roku skutecznie ukrywała się, unikając
aresztowania.
144

Według niektórych zamordowany 17 lipca 1943 roku w masowej egzekucji w Krasowie Częstkach. Chociaż nie ma go na oficjalnej liście zamordowanych.
145
Przed wojną urzędową korespondencję do mieszkańców gminy dostarczał woźny Urzędu Gminnego.
Teren gminy obsługiwała poczta w Szepietowie.
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Helena Majewska, naczelniczka poczty w Piekutach w l. 1940–1941

Z czasem nasilały się represje i aresztowania. Od 1940 do czerwca 1941 roku
z Piekut Nowych na Sybir, do obwodu omskiego (powiaty połtawski i isilkulski), wywieziono około 20 osób. Pośród nich byli:
– Cebula Irena lat 32, żona kierownika szkoły, z córką Henryką lat 12,
– Kropiewnicka Stanisława, lat 60,
– Paczyńska Helena lat 23, z córką Jolantą lat 2,
– Pierzchało Paweł lat 78 (zmarł na Sybirze), Eugenia ur. w 1920 (c. Stanisława i Stanisławy) i jej roczna córka Ewa Danuta (c. Kazimierza),
– Podrygalska, lat 60 (zmarła na Sybirze),
– Szelewiński Józef ur. w 1914, w 1940 roku robotnik w Piekutach Nowych. Zesłany na
Sybir z rodziną. Żołnierz 2. Korpusu gen. Andersa – plutonowy 3. pułku artylerii lekkiej
Trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy
i Krzyżem Walecznych,
– Świderska Leontyna lat 30, z córką Zofią ur. w 1938 (c. Anatoliusza),
– Wyszyńscy: Oktawia lat 40 (żona Aleksandra) oraz jej dzieci: Józef lat 15, Janina
ur. w 1927, Tadeusz lat 11.
Ci, którym udało się przeżyć, powrócili wiosną 1946 roku.
W czerwcu 1941 roku z załadowanych ludźmi i przygotowanych do zsyłki wagonów stojących na stacji w Szepietowie, wyciągnięto 12 osób, w tym cztery z gminy Piekuty Nowe: nauczycielkę Marię Rosłowicz146, Konstantego Leszczyńskiego z Krasowa
Siódmak, Lucjana Kostro z Tłoczewa i Wyszyńskiego z Rzepek Nowych. Wszystkich
rozstrzelano 23 czerwca koło cmentarza w Folwarkach Tylwickich pod Zabłudowem,
w grupie innych osób z Brańska i Ciechanowca oraz okolic, gnanych pieszo z więzienia
w Brańsku do Białegostoku.

146

Jej zwłoki odszukał niejaki Dąbrowski i przywiózł na cmentarz w Piekutach, gdzie została pochowana.
Podobno miała 65 lat.
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Zesłany na Sybir robotnik Józef Szelewiński, w 1943 roku przed polską komisją
historyczną złożył relację o okupacji sowieckiej w której czytamy (zachowano oryginalny styl): „Zamieszkiwałem w owym czasie we wsi Piekuty Nowe… Krasna [Czerwona]
Armia wkroczyła do naszej miejscowości…, ludzie bali się wychodzić na ulicę… Oto mych
kolegów podaję, którzy padli ofiarą dziczy, zostali zamordowani w sposób straszny w śledztwie przez 13 dni. Znaleziono ich na strzelnicy zamordowanych, z połamanymi żebrami
i rękami i torturowani, że nie można było ich poznać. Imiona ich: Łapiński Ignacy, Mystkowski i Krasowski Jan… Ja nie poszedłem do głosowania. Po dwóch tygodniach aresztowano mnie, gdzie zostałem skazany na karę 10 lat więzienia, a zarzucano mi, że nie chcę
uznać władzy sowieckiej, jestem wróg przeciw rządowi sowieckiemu, a potem wywieziono
moją rodzinę w kwietniu 1940 roku w głąb Syberii, gdzie znaleźli śmierć głodową… Oto
jeszcze jeden fakt jak barbarzyńcy postępowali w szkołach z dziećmi… Otóż kazali im się
modlić do Pana Boga, ażeby im Pan Bóg dał cukierków, względnie ubranko i szydzili
z Boga. [Potem]… mówili, aby modliły się do Stalina, to Stalin im wszystko da i rozdawali
dzieciom cukierki i mówili, że to od Stalina…”.
Oprócz zesłanych na Sybir, aresztowano inne osoby, które przetrzymywano w areszcie rejonowym w Brańsku i więzieniu obwodowym w Białymstoku. Do tego drugiego
trafili przykładowo: Stanisław Olędzki z Wierzbowizny – były wójt piekucki, Aleksander Wyszyński147 z Piekut Nowych, Borowski, a także były sekretarz gminy Piekuty.
Już pierwszego dnia wojny niemiecko-sowieckiej, 22 czerwca 1941 roku Piekuty
zajęli hitlerowcy. Niemcy wyrzucili księdza z plebanii i zorganizowali w niej swój posterunek żandarmerii (dwóch żandarmów). Bliżej nieznaną grupę osób wywieziono na
roboty przymusowe do Niemiec i Prus Wschodnich. Pośród nich był wspomniany już
Józef Burak, syn Kazimierza i Marii z Dudów, który urodził się 20 grudnia 1911 roku
w Lidzie. Przed wojną służył w wojsku w Suwałkach. Pozostał w służbie jako podoficer
zawodowy (kapral), pełnił funkcję pomocnika podoficera kasynowego. Tuż przed wojną
trafił na stanowisko zastępcy dowódcy pierwszego plutonu 11. szwadronu kolarzy
3. pułku szwoleżerów mazowieckich im. Kozietulskiego. Pułk ten w 1939 roku wycofywał się w składzie Suwalskiej Brygady Kawalerii spod Suwałk przez rejon Tykocina
i Zambrowa. 12 września zatrzymał się w Hodyszewie i okolicach, skąd następnego dnia
wymaszerował w kierunku wschodnim. W trakcie przekraczania szosy Brańsk-Łapy,
we wsi Olszewo doszło do walki z niemieckim oddziałem pancernym. Ochotniczo do
akcji osłonowej i walki włączył kpr. Burak, niewielki wzrostem, ale zwinny. Został ranny
w klatkę piersiową, wyniesiony z pola bitwy i opatrzony w warunkach polowych przez
lekarza Czesława Gerulę. Bezpośredni przełożony J. Buraka, ppor. Czesław Liszewski, zapytał doktora o stan zdrowia tego kaprala. W odpowiedzi usłyszał: „Źle, rana śmiertelna,
niedługo umrze”. Dowódca tak opisał swe ostatnie spotkanie z Brakiem leżącym na wozie:
– „Jak tam Burak, kiedy wstaniecie? – pytam wesoło, poznał mnie.
– Ja nie wstanę, umrę, ale to nic, to za Polskę – odpowiada cichutko.
Żal mi go bardzo, łobuz, zawadiaka, pyskacz, ale dzielny i odważny żołnierz. I te
jego słowa... Dumny, że umiera za Polskę, on kapral szwoleżerów. Ja też jestem dumny, że
byłem dowódcą takiego żołnierza”.
147

Ten przedwojenny pepeesowiec, zabrał głos na wiecu w Piekutach Nowych mówiąc, że przed wojną inaczej
tłumaczono mu socjalizm, jak zrobił to Rosjanin towarzysz Ziemczenko. Aleksander Wyszyński przypłacił
to aresztowaniem, a jego rodzinę zesłano na Sybir. Wyszyński po rozbiciu więzienia w Białymstoku w końcu
czerwca 1941 roku, wracając do domu próbował rozbroić napotkanego sowieckiego żołnierza, a ten go zastrzelił.
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Pułk ponownie cofnął się do Hodyszewa i do lasów koło wsi Jośki (14 i 15 września). Buraka, po opinii lekarza, umieszczono już na liście poległych. Jednak w Piekutach przywrócono go do zdrowia. Postanowił tu zostać, za sprawą pięknej dziewczyny.
Pracował na roli. Został objęty przymusowymi, niewolniczymi robotami na rzecz
hitlerowców. 29 maja 1942 roku zabrano go w głąb Niemiec. Dwa lata później, w maju
1944 roku, nadal niewolniczo pracował w kopalni w miejscowości Duisburg Hamborn.
Do 1948 roku uważano go za zaginionego. Zginął po wojnie w wypadku drogowym na
Dolnym Śląsku. Pośmiertnie odznaczono go Krzyżem Virtuti Militari.
Szkoła w uproszczonej formule istniała do 1943(?) roku. W czasie okupacji niemieckiej we wsi tajne nauczanie prowadzili Bednarczyk, Stanisław Cebula, Łukaszewicz
i Morozewicz.
Żydów z Piekut Nowych uwięziono w getcie w Wysokiem Mazowieckiem. Zapewne
tam trafiło też rodzeństwo Kalman i Fruma Bursztyn, urodzeni w Piekutach Nowych.
Późną jesienią 1942 roku, wraz z nastaniem mrozów, z wikariuszem piekuckim
ks. Stanisławem Falkowskim skontaktował się ks. Józef Perkowski, proboszcz sąsiedniej
parafii Hodyszewo. Poprosił o pomoc młodemu 12-letniemu chłopcu żydowskiemu Józefowi Fajwiszysowi148, który uciekł z transportu do Treblinki. O wszystkim wiedział
proboszcz z Piekut ks. Roch Modzelewski, który wspierał ks. Falkowskiego. Uratowany
Żyd wspominał po latach: „Ksiądz Falkowski przyjął mnie, wyposażył w ciepłą zimową
kurtkę, wykąpał, odwszył i umieścił na kanapie w swoim pokoju”. Ksiądz Falkowski opisał to tak: „Był w strasznym stanie. Opowiedział mi swoją historię. To jasne, że musiałem
się nim zająć. Ludziom w okolicy mówiłem,
że to mój krewny”. Niby takie oczywiste,
a jednak niewielu chciało ryzykować swe
życie „dla obcych”. Ks. Falkowski nauczył
chłopca zasad wiary katolickiej i ochrzcił go.
Duchowny sam mieszkający w wynajmowanym pokoju, nie miał warunków, by
przez dłuższy czas gościć u siebie chłopca.
Nie pozostawił go jednak bez opieki
i umieszczał w kolejnych schronieniach.
Józef początkowo był parobkiem u zaprzyjaźnionego z księdzem kolonisty Trzeszczkowskiego. Później u miejscowego wójta
Stanisława Olędzkiego149 z Wierzbowizny
prowadził korepetycje, ucząc języka polskiego jego syna Władysława. Ksiądz przy
Ks. S. Falkowski sadzi drzewko oliwne
w Yad Vashem w Jerozolimie
pomocy wójta pomógł chłopcu uzyskać
niemiecki dowód tożsamości na nazwisko
Kutrzeba. Z legalnym dokumentem i „dobrym wyglądem” Józefa skierowano na
roboty do Prus Wschodnich, gdzie szczęśliwie doczekał końca wojny w gospodarstwie
Thamma, niemieckiego gminnego komisarza w Szepietowie. Po wojnie wyemigrował
148

Jego ojciec pochodził z Łodzi i przed wojną był dyrektorem chórów synagogalnych w Polsce. W Treblince
zamordowano rodziców i siostrę Józefa Kutrzeby.
149
Żoną wójta była Waleria. Olędzki był wójtem do 1945 roku.
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do Stanów Zjednoczonych. Został znanym reżyserem. Po staraniach, Józef Kutrzeba
(przy tym nazwisku pozostał do końca życia, zmarł w 2013) w 1977 roku skutecznie
wnioskował o medal i tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” dla ks. Falkowskiego. Ksiądz własnoręcznie zasadził drzewo oliwne w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Odwiedzał także Józefa Kutrzebę w USA, korespondowali. Kutrzeba regularnie
wysyłał Księdzu paczki z żywością i lekami, które ten w trudnych czasach komunizmu niemal w całości rozdawał swoim parafianom. Uratowany jest autorem wspaniałej
książki: „The Contract. A Life for a Life” („Kontrakt. Życie za życie”), wydanej w Nowym
Jorku w 2009 roku, w której opisał swoje losy, w tym wątki z Hodyszewa i Piekut.
Ks. Roch Modzelewski okresowo pomagał wychrzczonej Mariannie Jurczuk i jej
dzieciom, Annie Klementynowicz, Zofii Mocko oraz nieznanej z imienia jej córce,
Szejnie Kamienieckiej z Brańska, Marii Bardzińskiej, Żydówce znanej Kasią oraz innym.
Wiosną 1943 roku uaktywnił się ruch konspiracyjny Armii Krajowej. W placówce AK Piekuty/Szepietowo sformowano kompanię, w skład której wchodziły trzy plutony, początkowo skupiające 28 podoficerów i 166 szeregowych. Latem w ich składzie
wykazano dwóch oficerów, dwóch podchorążych, 13 podoficerów i 112 szeregowych,
zaś w ostatnim kwartale roku ubyli, jeden podchorąży i czterech szeregowych.
W Piekutach utworzono także pluton szkieletowy (kadrowy), który w końcu 1943
roku tworzyli: dwóch oficerów, 26 podoficerów i 57 szeregowych. Komendantem placówki AK w Piekutach był por. Kazimierz Kamieński ps. „Gryf ”, „Huzar”. Placówka
ta polegała rejonowi III AK Wysokie Mazowieckie. Docelowo z piekuckich plutonów
sformowana miała być siódma kompania 2. batalionu 77. pułku piechoty Obwodu AK
Wysokie Mazowieckie. W działania Armii Krajowej zaangażowani byli miejscowi duchowni: ks. kpt. Stanisław Falkowski i ks. Józef Perkowski ps. „Pasterz” z Hodyszewa.
Latem 1944 roku akcja „Burza” tylko w minimalnym stopniu objęła te tereny (częściowo
zrealizowano plan wprowadzenia „swoich” ludzi do lokalnych władz).
W trakcie przechodzenia frontu w sierpniu 1944 roku spłonęło wiele zabudowań.
8 sierpnia niemiecki 2. batalion 428. pułku piechoty atakiem prowadzonym od Piekut
Nowych na Skłody Przyrusy, o godz. 16.30 powstrzymał nacierające na tym kierunku
oddziały 48. Armii Czerwonej. Rosjanom udało się osiągnąć wieś Koboski i Piekuty
Urbany. Niemcy utrzymali jednak Piekuty Nowe, gdzie bronił się 430. pułk grenadierów
podpułkownika Martina Schlegela ze 129. dywizji piechoty. Na południe od Piekut,
w Krasowie Siódmakach stacjonował 3. szybki oddział kawalerii z 3. Brygady Kawalerii,
zajmującej też pozycje koło wsi Lendowo Budy. Część wojsk niemieckich pod osłoną
nocy, 9 sierpnia wycofała się. Pozostawili jednak za sobą wielkie niebezpieczeństwo.
Śmierć na polach minowych ponieśli: Baranowski, Henryk Biernat (15 lat) i Anna Olędzka.
Organista Henryk Turek w trakcie pogrzebu, na cmentarzu stracił stopę.
W 1944 roku proboszcza R. Modzelewskiego zastąpił ks. Saturnin Rostkowski,
który do pomocy miał wikariusza ks. Bolesława Kozłowskiego150. Od 1946 roku długoletnim proboszczem w Piekutach był ks. Wacław Olszewski (1946–1971).
150
Ks. Bolesław Kozłowski urodził się w rodzinie Antoniego i Marianny, 5 września 1909 roku w Rutkach Nowych k. Bargłowa Kościelnego. Maturę uzyskał w 1931 roku w Gimnazjum św. Kazimierza w Sejnach. Ukończył seminarium w Łomży. Wyświęcony na kapłana 6 czerwca 1936 roku. Wikariusz w parafiach: Bakałarzewo
1936–1939, Wizna 1939, Stawiski 1939–1942, Dobrzyjałowo 1943, Poświętne 1943, Piekuty Nowe 1944–1945,
Kuczyn 1945–1946, Dąbrowa Wielka 1946, Czyżew 1947. Od 1947 roku administrator parafii Tabędz. W 1951
został proboszczem parafii Lipniki, a od 1964 roku proboszczem parafii w Andrzejewie. Zginął tragicznie,
7 sierpnia 1980 roku w wypadku samochodowym. Spoczywa w Bargłowie.

170

Teren gminy Piekuty do 11 sierpnia 1944 roku został oczyszczony z Niemców.
Wkroczyły tutaj oddziały sowieckie, które zatrzymały się na linii Wisły do połowy
stycznia 1945 roku i były prawdziwą zmorą dla miejscowych. NKWD intensywnie włączyło się do ustanawiania nowej „władzy ludowej”. Mnożyły się aresztowania. Opór tej
władzy próbowały stawić byłe pododdziały Armii Krajowej (WiN), także NZW i inne
ugrupowania. Ich akcje ograniczały się do rozbrajania załóg posterunków milicji, palenia akt w urzędach, kar wykonywanych na pospolitych bandytach i aktywistach komunistycznych. Nocą z 30 na 31 marca 1946 roku „leśni” zajęli budynek Zarządu Gminy
Piekuty i spalili akta. Między Piekutami a Szepietowem, 15 stycznia 1947 roku, zastrzelono milicjanta Dominika Bobę. Akcję na posterunek MO w Piekutach Nowych 24 kwietnia 1947 roku przeprowadził pododdział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Po
rozbrojeniu załogi, uprowadzono milicjanta Jana Skiepkę. W Jabłoni Dąbrowie, w Wigilię Bożego Narodzenia 1947 roku, w potyczce partyzantów z oddziału „Huzara” z grupą
Urzędu Bezpieczeństwa i pododdziałem KBW, śmiertelnie zraniono partyzanta Franciszka Łapińskiego ps. „Szwed”. Znaleziono przy nim dokumenty wystawione przez ówczesnego wójta gminy Piekuty Jana Korytko151 z Rzepek Nowych. Wójta aresztowano
i skazano na pięć lat więzienia. Wyrok odsiedział w całości. Po nim wójtami gminy
byli Stanisław Brzozowski z Łopieni Zysków, Czesław Kalinowski z Krasowa Częstek
i Kazimierz Dąbrowski z Jabłoni Piotrowców. Do 1952 roku aktywną działalność partyzancką na tym terenie prowadził Kazimierz Kamieński ps. „Huzar” (patrz biogram).
Od jesieni 1948 roku pracą szkoły podstawowej kierowała Jadwiga Falkowska.
Budynek szkolny był bez okien, drzwi, dachu (pokryto blachą późną jesienią) i ławek.
Nauczycielami były też Maria Łukaszewicz i Lucyna Lewszyk (do grudnia), od lutego
1949 roku Władysław Skarżyński, a od czerwca Alicja Dworakowska. Obowiązkowi
szkolnemu podlegało 130 dzieci, ale na zajęcia uczęszczało 80, podzielonych na siedem
klas. Przy szkole zorganizowano kurs dokształcający dziesięciu lokalnych milicjantów.
W styczniu 1949 roku w szkole urządzono gminną bibliotekę prowadzoną przez Jana
Dąbrowskiego. W roku szkolnym 1949/1950 zapisanych do szkoły było 234 dzieci.
W październiku 1955 roku z gminy Piekuty Nowe utworzono pięć gromadzkich
rad narodowych z siedzibą w: Piekutach, Jabłoni Kościelnej, Stokowisku, Wylinach Rusi
i Hodyszewie. W skład Gromadzkiej Rady Narodowej (GRN) w Piekutach Nowych
wchodziły wsie: Koboski, Kostry Litwa, Krasowo Częstki, Krasowo Siódmaki, Krasowo
Wielkie, Krasowo Wólka, Piekuty Nowe, Piekuty Urbany, Pruszanka Mała, Skłody Borowe, Skłody Przyrusy, Tłoczewo, Wierzbowizna, Łopienie Jeże (od 1958), Łopienie
Zyski (od 1958), Markowo Wólka (od 1959 roku). Pierwszym przewodniczącym GRN
był Marian Brzozowski z Piekut Urbanów. Niebawem zastąpił go Mieczysław Roszkowski z Krasowa Siódmaków (urzędował w latach 1955–1969), a od 1969 do 1972 roku
ponownie przewodniczącym był Marian Brzozowski. Z końcem 1959, a faktycznie od
1960 roku do gromady włączono wsie: Hodyszewo, Jośki, Kostry-Noski, Lendowo Budy,
Łopienie Szelągi, Rzepki Nowe, Stokowisko, Żochy Nowe, Żochy Stare.
Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku uchwałą z 9 grudnia 1972, z dniem
1 stycznia następnego roku utworzyła gminę Nowe Piekuty (zamiast Piekuty Nowe).
Gmina w granicach z 1973 roku istnieje do dzisiaj. Na skutek przemian demokratycznych, w 1990 roku z państwowej, stała się ona samorządową.
W 2008 roku w Nowych Piekutach było 45 domów, w których mieszkały 242 osoby.
151

Zmarł 27 lipca 1955 roku, w wieku 61 lat. Spoczywa na cmentarzu w Nowych Piekutach.
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Budowa kościoła w Piekutach Nowych,
l. 60. XX wieku

Ks. Józef Kaczyński przed przybudówką
(ze starego tymczasowego kościoła
z 1919 roku) ustawioną przy frontonie
murowanego kościoła, fot. po 1971 roku

Konsekracja kościoła w Piekutach Nowych przez
bpa M. Sasinowksiego, 23 listopada 1975 roku

Przed plebanią, po konsekracji kościoła, bp Mikołaj Sasinowski, ks. J. Kaczyński, duchowni, klerycy, służba
parafialna i ministranci, 23 listopada 1975 roku
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Obchody jubileuszu 50-lecia OSP
w Piekutach Nowych, 1972 rok.
W tle budynek szkoły.
Poniżej, poczet sztandarowy
i samochód strażacki.

Strażacy w Piekutach Nowych w 1978 r.
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Proboszczowie parafii Nowe Piekuty
– ks. Cyprian Ołdakowski 1808–1831 (biogram w tekście),
– ks. Franciszek Dworakowski 1831–1854 (biogram w tekście),
– ks. Jan Koćmierowski 1854 (administrator, biogram zamieszczono poniżej),
– ks. Józef Teofil Zambrzycki 1855–1856 (s. Adama i Marianny, ur. w 1811 roku we wsi
Chrzanowo Dusze par. Przytuły. Ukończył cztery klasy szkoły wojewódzkiej w Łomży.
Od 1834 roku był w seminarium duchownym w Tykocinie. Wyświęcony na kapłana
w 1838 w Kuleszach),
– ks. Jan Koćmierowski 1856 (kolatorzy oprócz niego prezentowali różnych kandydatów:
Brzozowski, Stanisław Bukowski – wikariusz w Piekutach od około 1852, Żochowski,
Gromadzki), przez prawie dwa lata był administratorem, a proboszczem od stycznia
1858 do czerwca 1865,
– ks. Marcjan Włostowski 1865–1866 (s. Dionizego i Józefy z Mystkowskich, ur. w 1833
roku we Włostach. Ukończył pięć klas szkoły powiatowej w Łomży. W 1855 wstąpił
do seminarium w Tykocinie. Wyświęcony na kapłana w 1859. Wikariusz w Zambrowie),
– ks. Jan Koćmierowski (powrócił do Piekut) 1866–1870 (ur. 20 listopada 1810 roku
w Jabłoni, w rodzinie Mikołaja i Katarzyny z Jabłońskich. Po czterech klasach szkoły
wojewódzkiej w Łomży, wstąpił do seminarium duchownego w Tykocinie, ale po pięciomiesięcznym pobycie w 1835 został usunięty z powodu nałogu pijaństwa. Jednak
udało mu się dokończyć studia i uzyskać święcenia kapłańskie 10 lutego 1839 roku.
W 1852 był wikariuszem w Wyszonkach. Od 27 lipca 1854 do końca tego roku administrator parafii Piekuty, ponownie w 1856, w związku z nieporozumieniami kolatorów,
a kolejny raz od stycznia 1858 do czerwca 1865. Aresztowany 12 września 1864 roku
i oddany pod śledztwo Wojenno-Śledczej Komisji w Łomży i w Grodnie, za utrzymywanie kontaktów z powstańczymi żandarmami. Wrócił do Piekut i był proboszczem od
7 maja 1866 do 27 stycznia 1870. Złożył rezygnację na żądanie biskupa i jako emeryt
mieszkał w Jabłoni Kościelnej, gdzie zmarł 27 maja 1875 roku,
– ks. Józef Lendo 1870–1881 (biogram księdza znajduje się w opisie wsi Lendowo Budy),
– ks. Józef Jastrzębski 1881–1882 (przybył jako wikariusz z Sokół, za pomoc unitom
przeniesiony na wikariusza do Nowogrodu),
– ks. Jan Józef Krassowski „Podsądny” 1882–1889 (ur. 26 maja 1817 roku w Krasowie
Częstkach, s. Stanisława i Katarzyny z Radziszewskich. Ukończył cztery klasy gimnazjum wojewódzkiego w Łomży. W 1840 roku wstąpił do seminarium w Tykocinie. Wyświęcony na kapłana w 1844 roku. Proboszcz w Dąbrówce Kościelnej od 1857, gdzie
w 1875 roku zbudował kościół. W 1883 roku księdza upomniano za to, że ochrzcił
dziecko prawosławnego Józefa Oleksiejewicza, szeregowca rezerwy),
– ks. Dominik Kijewski 1889–1892 (z pomocnika proboszcza w Wyszonkach przeniesiony na administratora par. Piekuty. W lutym 1892 roku ksiądz był oskarżony o „zaopatrzenie sakramentami” chorej Bogdańskiej z Hodyszewa, w związku z czym przeniesiono go do parafii Sapieżyszki). Krótko zastępował go ks. Dereszkiewicz 1892–1893;
– ks. Józef Woronko 1892–1901 (ur. 12 marca 1857, wyświęcony na kapłana 20 lutego
1881, wikariusz w Janówce 1881-1884, Kolno 1885–1889, Zawadach 1889, Tykocinie
1892, od 1901 administrator i proboszcz w Sokołach – zbudował tam obecny kościół.
Emeryt w Sokołach od 1922. Zmarł 13 marca 1928 roku),
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– Józef Gustajtis 1901–1919 (syn Mateusza, ur. 10 marca 1861, pochodził z Litwy, święcenia kapłańskie przyjął 21 lutego 1886. W 1917 roku założył w Hodyszewie parafię katolicką i przewodził jej do 1919. Powrócił do Piekut, gdzie zmarł 16 października 1919
roku),
– Teofil Dąbrowski 1919–1925 (ur. 6 lutego 1882, święcenia 2 lipca 1905 roku. Zbudował
w Piekutach plebanię z cegły. Odszedł do Wigier, gdzie proboszczem był do 1938, a potem emeryt w Suwałkach. Zmarł w 1941 roku),
– Antoni Gerwel 1925–1930 (s. Jana i Antoniny z Myszczyńskich – rodzice zmarli w czasie jego pobytu w seminarium duchownym, ur. 14 stycznia 1894 w Gibach, święcenia
kapłańskie przyjął 20 października 1916. Kapelan 2. pułku strzelców w I Korpusie Polskim w Kijowie 1917. Od 1921 roku w Bargłowie. Proboszcz w Wigrach 1924–1925,
z Piekut w 1930 odszedł do parafii Łyse 1930-1938, potem do Kadzidła 1938-1949.
Aresztowany przez Niemców 19 kwietnia 1940 roku i uwięziony w obozie w Działdowie.
Zmarł w obozie koncentracyjnym Dachau 25 maja 1940 lub 31 sierpnia 1942 roku),
– Roch Modzelewski 1930–1944 (patrz biogram),
– Saturnin Rostkowski 1944–1946,
– Wacław Olszewski 1946–1971 (ur. w 1905, zm. w 1971 roku),
– Józef Kaczyński 1971–1993 (patrz biogram),
– Józef Bagiński 1993–2004,
– Tadeusz Sołtysik od 2004.

NOWE RZEPKI (Rzepki, Rzepki Nowe)
Wieś osiadła przez Rzepnych herbu Pierzchała (wywód z 1591 roku).

O

d 1519 roku wieś Rzepki była w parafii Domanowo152. W 1528 roku bracia Mikołaj i Bernat synowie
Andrzeja, a także Jan s. Marka Przyrus, ze wsi z wpisaną
zniekształconą przez rusińskiego pisarza nazwą „Rezniki” (winno być Repniki – czyli Rzepki) mieli obowiązek wystawienia na wojenną potrzebę jednego konnego
zbrojnego. W 1535 roku Andrzej syn Grzegorza z Rzepek („z Repnych”), nie stawił się na wojnę starodubską.
W styczniu 1567 roku używano określenia – „Rzepne”.
W tym samym roku Katarzyna, żona Macieja Rzepnego, wniosła mu swój posag. Na wyprawę wojenną na
Moskwę, w 1567 roku szlachta gromadziła się koło Mińska na Białorusi. Nie zabrakło tam ziemian Rzepnych:

152

Jako ciekawostkę dodam, że także w parafii Wyszonki Kościelne były Rzepki, wzmiankowane od XVI do
XVII wieku. W 1674 roku dawna nazwa tej wsi była już niemal zapomniana, a używano określenia Wyszonki
Wojciechy, z dopiskiem „Rzepnina”.
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Andrzeja s. Jana i Mikołaja s. Łukasza, którzy dotarli tam konno, w skórzanych
kaftanach, z mieczami, a ten drugi miał dodatkowo rohatynę. Trzeci, uboższy Walenty
Rzepny, był pieszo, tylko z rohatyną. W związku z przyłączaniem Podlasia do Korony
polskiej, szlachta „de Rzepne” została zobowiązana do złożenia przysięgi wierności
królowi Zygmuntowi Augustowi. Przysięga odbyła się 14 maja 1569 roku w Brańsku,
a uczestniczyli w niej: Bernard i Mikołaj synowie Łukasza oraz Krzysztof syn zmarłego Wojciecha. W 1580 roku z dóbr ziemskich Rzepki podatek opłacili: Bernat (czyli
Bernard) Rzepny, Kalikst Rzepny, Paweł i Baltach (Baltazar) po zmarłym Łukaszu
i Jan Wojno – komornik ziemski. W 1674 roku nadal była to jedna wieś Rzepki, w której
mieszkało osiem rodzin, w tym siedem Rzepnych (z przydomkami „Baior”[?], „Janik”,
„Golec”, „Horczyk”) i jedna Grochowskich. Osób od których opłacono podatek pogłówny było 22. Poza rejestrem pozostawały dzieci do 10 lat i osoby kalekie.
Podział na dwie wsie nastąpił przed 1743 rokiem. Wówczas w aktach chrztów parafii Domanowo wymieniane są już „Rzepki Kopacze” i „Rzepki”. W 1775 wymienia się
Rzepki Nowe, a w 1799 roku Rzepki Kopacze z dopiskiem „Stare”. Nazwa Rzepki Kopacze nadal była w użyciu. Zanikła kilkanaście lat później.
W 1790 roku w Rzepkach Nowych było sześć domów: spadkobierców po Janie
Wyszyńskim, Pawła Rzepnego, Wojciecha Rzepnego, Walentego Wyszyńskiego, Piotra
Wyszyńskiego i Bartłomieja Brzozowskiego. Zaś w Rzepkach Starych siedem domów:
Rzepnych, Krasowskich i Żochowskich. W urzędowym spisie miejscowości Królestwa
Polskiego z 1827 roku wymienione są Rzepki Nowe (z siedmioma domami i 70 mieszkańcami) oraz Rzepki Stare (z 26 domami i 152 mieszkańcami). Obie wsie położone
były w parafii Piekuty, powiecie tykocińskim obwodu łomżyńskiego. Nowe Rzepki założono nad rzeczką Tłoczewka, w pobliżu jej ujścia do Mianki, a Rzepki Stare u zbiegu
Mianki i Markówki. Peryferyjne położenie drugich Rzepek (starych), przy granicy
z Rosją, bez traktów a nawet lokalnych dróg łączących te tereny z sąsiednimi (była
tylko droga dojazdowa), spowodowały stopniowy zanik wsi. Wzmacniały się za to lepiej usytuowane Nowe Rzepki, zapewne poprzez przenoszenie gospodarstw z jednych
do drugich. Rzepki Stare uległy całkowitej likwidacji w końcu XIX wieku (ukazano je
jeszcze na mapach z 1914 i 1922, ale wynikało to z kopiowania wcześniejszych podkładów). W statystyce miejscowości z 1906 roku brak jest już Rzepek Starych.
W 1905 roku we wsi Rzepki Nowe było 115 osób (Polacy i 12 Żydów), mieszkających w 14 drewnianych domach. Budynków gospodarczych wykazano 32.
Spis powszechny z 1921 roku wymienia tylko Nowe Rzepki, wieś w której było
16 domów i 102 mieszkańców, w tym 50 mężczyzn i 52 kobiety. Pośród katolickich mieszkańców narodowości polskiej, mieszkało tutaj także czterech 4 prawosławnych, zapewne narodowości rosyjskiej.
Sowieci w 1941 roku zesłali na Sybir ośmioosobową rodzinę Wyszyńskich, Kazimierza lat 54 (zabity na zesłaniu) i Rozalię lat 50 oraz ich dzieci: Stanisława lat 21,
Amelię lat 20 (zmarła na zesłaniu), Kazimierza lat 17, Mieczysława lat 13 (zabity na
zesłaniu), Leokadię lat 19 (zmarła na zesłaniu) i Tadeusza ur. w 1932. Do 1944 przebywali w obwodzie omskim, a w 1944 roku przetransportowano ich do województwa
chmielnickiego na Ukrainie. Stąd z życiem uszło tylko czworo zesłańców, którzy powrócili do Polski w 1946 roku. Pododdział „Huzara” 14 maja 1946 roku stoczył we wsi
Rzepki potyczkę z grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Korpusu
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W latach 1954–1959 wieś przynależała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Wylinach Rusi, a potem w Piekutach. Od 1973 roku do gminy
Nowe Piekuty.
W 2008 roku w Nowych Rzepkach było 15 domów zamieszkiwanych przez 89 osób.

PIEKUTY URBANY (Piekuty Janowięta, Piekuty Urbany Stara Wieś)
Gniazdo rodu Piekutów v. Piekutowskich h. Ostoja. Ignacy Kapica przypisywał im herb
Lubicz.

W

ieś początkowo od imienia posiadacza pierwotnego działu zwano Piekutami Janowiętami. Pod
takim mianem odnotowano ją w 1528 roku. W czasie „popisu wojennego” (1528) szlachty zobowiązanej do służby
ziemskiej, z Piekut Janowiąt jednego konnego zbrojnego
razem wystawić musieli: Urban syn Jana, Piotr s. Urbana,
Zygmunt s. Jana i Grzegorz s. Zygmunta. Wobec tego,
że wspomniany Jan już wówczas zapewne nie żył, a dziedziczący po nim Urban gospodarował jeszcze długo, to
jego imię stało się wyróżnikiem i drugim członem nazwy wsi. Po sąsiedzku była inna wieś określana w tym
czasie, jako Łopienie zwane Piekutami. Synowie Urbana
pojawiają się: w 1567 Wojciech Piekut i Jan, w 1569
Mikołaj Wojciech (zapewne tożsamy z wcześniejszym
Wojciechem). Już w 1555 roku używano nazwy Piekuty Urbany. Być może w stosunku
do sąsiednich Łopieni zwanych Piekutami, wcześniej urobiona nazwa Piekut Urbanów
spowodowała, że dodawano do nich określenie „stara wieś”. W 1555 roku Maciej
i Grzegorz, synowie Mikołaja z Piekut dowiedli swych praw do herbu Ostoja, którym
„z herbu ojczystego” świadczyli Wińscy herbu Ostoja z Winnej Krzyszczków. Być może
jest to ślad dawnych powiązań rodzinnych.
W 1580 zapisano „Piekuty Urbany stara wieś” (ale także „Piekuty Urbany”), w 1634
Mateusz po Wojciechu Piekut „in Piekuty Stara Wieś”, w 1674 tylko „Piekuty Urbany”,
w 1780 Dominik Krasowski „ze stary wsi Piekuty Urbany”, w 1798 roku „Piekuty Stara
Wieś”. Zaś od XVII wieku Piekuty zza miedzy, dla odróżnienia zwano „nowymi”.
W ramach realizacji obowiązku ziemskiego, w październiku 1567 roku na wyprawę wojenną pod Mołodeczno koło Mińska na Białorusi udała szlachta z Piekut, ale
spisano razem dwie miejscowości (Piekuty Urbany i Piekuty Nowe), bez rozróżnienia,
z której wsi byli poszczególni rycerze. Pełny ich wykaz podano przy opisie Nowych Piekut. Niewątpliwie z Urbanów pochodzili: Wojciech i Jan, którzy na wyprawę udali się
konno, uzbrojeni w kordy i rohatyny. Pod Mołodecznem i Radoszkowicami zbierano się
przed planowaną wyprawą wojenną na Moskwę.
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Fragment wpisu do księgi grodzkiej brańskiej z 1555 roku,
dotyczący dóbr Piekuty Urbany

W związku z przyłączaniem Podlasia do Korony polskiej, szlachta z Piekut została
zobowiązana do złożenia przysięgi wierności królowi Zygmuntowi Augustowi. Przysięga odbyła się 14 maja 1569 roku w Brańsku, a uczestniczyło w niej 26 mężczyzn
z obu wsi Piekuty, bez wskazywania, z której z nich pochodzili.
W 1580 roku podatek z około 4 włók ziemi z Piekut Urbanów opłacili Stanisław
syn zmarłego Jana i Stanisław syn zmarłego Grzegorza. Rejestr pogłównego z 1676 roku
dostarcza orientacyjnych danych o zaludnieniu Piekut Urbanów. We wsi mieszkało
wówczas 10 rodzin (Marcjan Piekutowski z żoną i córką, Tomasz Piekutowski z żoną,
Franciszek Piekutowski z żoną i matką, Stanisław po Melchiorze z żoną i „dziewką”,
Stanisław po Walentym Piekutowskim z żoną i „dziewką”, Wojciech Krasowski zwany
„Katermaszka” z żoną i dwoma synami, Krzysztof Krasowski „Katermaszka” z żoną
i córką, ubogi Maciej Zimnoch z żoną, Wojciech Piekutowski zwany „Żabka” z żoną,
Józef Piekutowski z żoną. Mieszkańców od których opłacono podatek było 28, dodając
do tego osoby pozostając poza rejestrem podatkowym, ogółem zaludnienie wsi szacować można na około 35 osób.
W 1790 roku we wsi było 13 domów: Wojciecha Szymborskiego, Tadeusza Szymborskiego, spadkobierców po Janie Piekutowskim, Michała Perkowskiego, spadkobierców po Danielu Krasowskim, Tomasza Piekutowskiego, Franciszka Markowskiego,
Piotra Piekutowskiego, Jana Piekutowskiego, Piotra Krasowskiego, Andrzeja Brzozowskiego, Karola Piekutowskiego, Benedykta Szymborskiego.
W spisie urzędowym z 1827 roku w tej wsi wykazano pięć domów, w których
mieszkało 31 osób. W 1891 roku naliczono już 18 gospodarstw, a na jedno średnio przypadało 4,7 ha. W 1906 roku było 61 drewnianych budynków (18 mieszkalnych i 43 gospodarcze), a mieszkańców 142 (66 kobiet i 76 mężczyzn). Oprócz Polaków mieszkało
tutaj także siedmiu Żydów. Spis powszechny przeprowadzony w 1921 roku wykazał,
że stało tutaj 14 domów i jedna inna zamieszkana budowla. Mężczyzn we wsi było 35,
a kobiet 39 (razem 74 mieszkańców). Wszyscy deklarowali narodowość polską i wyznanie rzymskokatolickie. Porównując dane z 1906 i 1921 roku uderza dwukrotne zmniejszenie się liczby mieszkańców. O ile nie jest to błąd statystyczny, to może być związane
z ewakuacją na Wschód z 1915 roku (nie wszyscy jeszcze powrócili, przykładowo
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Abram Sapiro dopiero w 1924 roku), a także z poborem do armii rosyjskiej, niemieckiej, epidemią grypy tzw. „hiszpanki” i działaniami wojennymi 1920 roku. Problem
ten wymaga dalszych badań.
W 1921 roku geometra Stanisław Trocki z Warszawy zawarł z mieszkańcami wsi,
obejmującej 290 mórg ziemi, umowę dotyczącą komasacji, w celu likwidacji tzw. szachownicy pól i wytyczenia trzech kolonii (Pawła Piekutowskiego, Bolesława Górskiego
i Franciszka Idźkowskiego) oraz podzielenia wspólnotowego lasu i pastwiska. Prace
w terenie przeprowadzał mierniczy Jan Wolter w 1922 roku. Pełnomocnikami mieszkańców byli rolnicy: Antoni Brzozowski, Antoni Markowski, Andrzej Olędzki, Wojciech Pruszyński i Julian Szymborski. Pośród gospodarzy wymieniono także: Henryka
Majewskiego, Franciszka Brzozowskiego, Kazimierza Skłodowskiego, Natalię Szymborską, Hieronima Konopkę i Adama Krasowskiego. Między wsiami Piekuty Urbany
i Koboski istniał zadawniony i ostry konflikt o 100 prętów pastewnika. Problem ten
rozwiązano lokalizując tam miejsce poboru gliny dla obu wsi. Abram Sapiro protestował przeciwko włączeniu jego ziemi do działki Stanisława Olędzkiego, niezadowoleni
z nowego pomiaru byli także Bolesław Górski, Wojciech Pruszyński i Antoni Markowski. Scalenie, po rozpatrzeniu odwołań, zatwierdzono w 1926 roku. Sołtysem wsi
w latach 1926–1927 był Andrzej Olędzki. We wsi 15 gospodarzy posiadało prawo głosowania na zebraniach gromadzkich.
Sowieci w 1941 roku aresztowali i wywieźli na Sybir (rejon Niżnyje Tawda w obwodzie omskim, potem
Ukraina) rodzinę Majewskich: Henryka lat 49 i Wiktorię lat 47 oraz ich dzieci: Kazimierza lat 17, Janinę lat
12 i Jana lat 5. Kazimierz służył w Wojsku Polskim,
z którym odbył szlak bojowy.
W czasie okupacji niemieckiej, w związku z brakiem męskich sił do pracy w polu, hitlerowcy do robót
w niektórych gospodarstwach skierowali jeńców sowieckich. W Piekutach Urbanach do wdowy Kulkowskiej i jej córki Ireny skierowano jeńca, podoficera
Armii Czerwonej. W końcu 1942 lub na początku 1943
roku Rosjanin zaczął się ukrywać we wsi Koboski
i w lesie, ale pojawiał się także w Piekutach Urbanach.
Na początku lutego 1943 roku przyszedł do Wiesława
Kierzanowskiego w Piekutach Urbanach. W tym czasie wieś patrolował Moca, żandarm niemiecki z Piekut,
w towarzystwie volksdeutscha. Kierzanowski wyszedł
do nich przed dom. Po rozmowie, wszedł do mieszkania razem z żandarmem. Volksdeutsch czekał na zeKazimierz Majewski na zsyłce,
wnątrz. Rosjanin ukrywający się za drzwiami strzelił
Ukraina 1945 rok
do Niemca, który trafiony, jednak zdołał jeszcze oddać
strzał do zbiegłego jeńca, zabijając go, i wyjść na zewnątrz domu, gdzie skonał. Zaalarmowani żandarmi aresztowali sołtysa wsi Piekuty Urbany i Wiesława Kierzanowskiego.
Rosjanina nakazali pogrzebać za wsią. Zeznania volksdeutscha nie obciążały mieszkańców wsi (wskazał na pomoc Kierzanowksiego), stąd zatrzymanych zwolniono.
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Niemcy w odwecie za zabicie żandarma, zastrzelili 15 więźniów przywiezionych
z Łomży do Dąbrówki Kościelnej153.
W 1998 roku, 115. urodziny obchodził Jan Skłodowski ze wsi Piekuty Urbany,
ówcześnie najstarszy mieszkaniec Polski. W 2008 roku we wsi było 17 domów i 67
mieszkańców.

PRUSZANKA MAŁA (Proszanka, Tłoczewo Proszanka, Pruszanka Koziołki,
Proszaneczka)

Pruszyńscy (Prószyńscy) pieczętowali się herbem Lubicz.

W

1498 roku wspomniana jest Anna Proszyńska,
która posiadała majątek w Krasowie. Zapewne
z tych dóbr wyodrębniła się obecna wieś Pruszanka
Mała, położona nad rzeczką Tołczewka. Jeszcze w 1555
roku dobra te wymieniono jako „Crassowo Prossanka”
(Krasowo Proszanka). W 1519 roku bp łucki Paweł Holszański zaliczył osadę Andrzeja Proszeńskiego do parafii
Domanowo. W 1528 roku razem z sąsiednim Tłoczewem wymienia się Andrzejową Proszyńską („Andrejewaja Proszewskaja”). Zaś Andrzej z bratem Jakubem,
synowie Marcina oraz bracia Lenart i Szymon, synowie
Wojciecha z Proszanki w parafii Jabłoń Kościelna, mieli
w razie wojennej potrzeby wspólnie wystawić jednego
konnego zbrojnego. Gniazdem Pruszyńskich (Proszyńskich, Prószyńskich) na tym terenie były dwie Pruszanki (Stara i Baranki), położone na północny-zachód od Domanowa. To zapewne z tej okolicy wywodził się Proszyński (Pruszyński Andrzej?), który
w końcu XV wieku ożenił się z Anną, najpewniej Krasowską. Z tego działu powstała
osada od właściciela zwana Proszanką (Pruszanką) z późniejszym wyróżnikiem „Mała”.
Proszyńscy z tej okolicy posiadali dobra w parafii Domanowo (późniejsza Pruszanka
Mała) i Jabłoń Kościelna (późniejsza Pruszanka Mańce – wzm. 1662). W 1567 roku
Jerzy s. Andrzeja z Proszanki Tłoczewo miał spór ze szlachtą z Krasowa. Proszyńscy
w czasie realizacji obowiązku ziemskiego, w 1567 roku spisani zostali razem z parafią
Jabłoń Kościelna. Wówczas pod Mołodeczno stawił się wspomniany Jerzy s. Andrzeja
Proszeński – konno w pancerzu i przyłbicy oraz z mieczem i rohatyną. To wyposażenie świadczy o jego zamożności powyżej przeciętnej na Podlasiu. Inni Proszeńscy
i Pruszyńscy wpisani wówczas razem z Jerzym, to: Oljasz, Abram i Wojciech. Uzbrojeni
153

Na podstawie ustaleń Jerzego Smurzyńskiego („Czarne lata na łomżyńskiej ziemi”). Zaś według Jana
Kryńskiego z Wysokiego Mazowieckiego, w kwietniu 1943 roku w Piekutach Urbanach to polskie podziemie wykonało wyrok śmierci na hitlerowskim żandarmie Mozarku. Powodem miało być okrucieństwo
żandarma (znęcanie się i bicie). Co jednak wobec przywołanych przez J. Smurzyńskiego ustaleń ks. Józefa
Kaczyńskiego i relacji Franciszka Brzozowskiego z Piekut Urbanów, jest wersją mało prawdopodobną.
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oni byli w miecze i rohatyny, dwóch pierwszych do miejsca zbiórki dotarło konno,
a trzeci pieszo. Także z Pruszanek w parafii Domanowo stawiło się wielu Pruszyńskich.
W związku z przyłączaniem Podlasia do Korony, szlachta z Pruszanek została zobowiązana do złożenia przysięgi wierności królowi Zygmuntowi Augustowi. Przysięga
odbyła się 14 maja 1569 roku w Brańsku, a z „Jabłonia Proszanki” (Proszanki w parafii Jabłoń Kościelna) uczestniczyli w niej bracia Eliasz, Mikołaj, Maciej, Wojciech
i Abram po Jakubie, Jerzy po Andrzeju, Mikołaj syn Pawła.
W 1580 roku podatek z 3½ włók szlacheckich z „Prossanki” w parafii Jabłoń
Kościelna, opłacili Mikołaj po Jakubie i Mikołaj po Pawle. Z parafii domanowskiej
z dóbr „Tłoczewo Prossanka” (10 włók) podatek wnieśli Serafin po Jerzym Kruszewski
i Stanisław Korzeniowski.
W 1674 roku podatek pogłówny ze wsi „Proszaneczka Mała” w parafii Domanowo opłacono od 16 osób, powyżej dziesiątego roku życia. Rodzin było osiem. Wszyscy
o nazwisku Pruszyńscy, w tym trzech Jakubów, których odróżniano po przydomku
Gulik lub imieniu ojca Wawrzyniec (Laurenty). Zaś w parafii Jabłoń Kościelna była Pruszanka stanowiąca własność Szczęsnego (Feliksa) Pruszyńskiego, a mieszkało w niej
sześć „dusz” podatkowych. W XVIII wieku Pruszankę Małą zwano „Pruszanką Koziołki”.
W 1790 roku w Proszance Małej pięć domów posiadali Proszyńscy: Józef, spadkobiercy Franciszka, Paweł, sukcesorzy po Marcinie i Michał.
W aktach kościelnych parafii Domanowo z 1804 roku wskazuje się, że z dwóch
włók w „Proszaneczce” (czyli Pruszance Małej) proboszczowi przysługiwała dziesięcina.
W urzędowym wykazie miejscowości Królestwa Polskiego z 1827 roku wymieniono
Pruszankę Małą (5 domów, 31 mieszkańców) w parafii Piekuty i Pruszankę Mańce
(5 domów, 36 mieszkańców) w parafii Jabłoń Kościelna. W 1891 roku w Pruszance
Małej było czterech gospodarzy, którzy średnio uprawiali po 13,4 ha gruntów. Zaś
w Pruszance Mańcach, położonych między wsiami Jabłoń Rykacze i Mazury, trzech gospodarzy (średnio po 17,5 ha). Około 1914 roku były tutaj tylko dwa domy, a w połowie
drogi do Rykaczy stał wiatrak. W 1905 roku we wsi Pruszanka Mała w pięciu drewnianych domach mieszkało 48 osób (tylko katolicy). Budynków gospodarczych wykazano
wówczas 15. W Mańcach w dwóch domach mieszkało 28 osób, a budynków gospodarczych stwierdzono 11. Według spisu powszechnego z 1921 roku w Pruszance Małej były
cztery domy, w których mieszkało 26 mieszkańców (15 mężczyzn i 11 kobiet) wyznania
katolickiego i narodowości polskiej. W Pruszance Mańcach jeden dom zamieszkiwany
przez Polaków, zajmowały dwie osoby płci męskiej i jedna płci żeńskiej. Około 1930
roku mieszkała w nim Julianna Szymborska z dwiema córkami i synem Pawłem. Niedługo potem kolonię Mańce zlikwidowano. Do dzisiaj przetrwała wieś Pruszanka Mała.
W 2008 roku w pięciu domach mieszkało w niej 25 osób.
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SKŁODY BOROWE (Skłody, Skłody Stare)
Gniazdo rodu Skłodów v. Skłodowskich, pierwotnie herbu Prus. Potem używali Kościeszy, Jastrzębca, Dołęgi.

W

ieś nad rzeczką Tłoczewka, u ujścia do Dzieży,
założył zapewne ród Skłodów z ziemi nurskiej.
Nazwa wsi pochodzi od pruskiego imienia Skłod. W 1519
roku bp łucki Paweł Holszański określił obszar parafii
Domanowo, w skład której weszła wieś Skłody. W 1528
roku ze Skłodów obowiązek ziemski wystawienia dwóch
konnych zbrojnych miało pięciu braci (synów Mikołaja):
Stanisław, Maciej, Bernat, Oleksy i Piotr, a także Marcin
s. Jakuba i wdowa po Oleksym. W 1535 roku Jakub syn
Macieja ze Skłodów („s Sklodov”), nie stawił się na wojnę
starodubską.
W ramach realizacji obowiązku ziemskiego, w październiku 1567 roku na wyprawę wojenną pod Mołodeczno koło Mińska na Białorusi gromadnie udała szlachta ze Skłodów. Dotarli tam:
Bronisz (Bronisław) i Walenty synowie Wawrzyńca, Serafin s. Stanisława (pieszo), Bartosz s. Augustyna (pieszo), Grzegorz s. Pawła wysłał swego syna, Wawrzyniec s. Jana,
Zygmunt s. Macieja, Maciej s. Jakuba, Mikołaj s. Stanisława (ze Skłodów i Krasowa),
Jan s. Jakuba Skłodo, Bernat Józefowicz, Jan Skłodo (z Pruszanki i Skłodów), Marcin
s. Marcina, Stanisław i Maciej s. Aleksego, Mikołaj s. Piotra (pieszo), Jan s. Marcina,
Abram s. Jakuba, Abram s. Aleksego w zastępstwie wysłał swego sługę, Szczęsny (Feliks) s. Bartosza, Jan s. Mikołaja (pieszo), Wojciech s. Stanisława w zastępstwie wysłał
swego sługę i ubrał go w pancerz, Andrzej s. Jana (pieszo), Jakub s. Bartosza, Wojciech
s. Michała wysłał swego syna z Markowa, Maciej s. Piotra, Bartosz s. Urbana (pieszo),
Maciej s. Mikołaja. Poza oznaczonymi „pieszo”, pozostali dotarli konno. Standardowo
uzbrojeni byli w rohatyny, kordy lub miecze, część w skórzanych kaftanach, a niektórzy
uzbrojeni byli ledwie w siekierę.
W związku z przyłączaniem Podlasia do Korony, podlaska szlachta została zobowiązana do złożenia przysięgi wierności królowi Zygmuntowi Augustowi. Przysięga
odbyła się 14 maja 1569 roku w Brańsku. Ze wsi Skłody złożyli ją: Serafin i Mikołaj
po Stanisławie, Marcin i Maciej (z rodziną) po Jakubie, Maciej po Marcinie, Stanisław
i Abraham po Aleksym, Wojciech po Stanisławie, Bronisław i Walenty po Wawrzyńcu,
Bartłomiej po Urbanie, Rosłan po Adamie, Paweł po Tomaszu, Jakub po Bartłomieju,
Maciej po Piotrze, Bartłomiej po Augustynie, Jan po Jakubie, Wawrzyniec po Janie, Andrzej po Mikołaju. W 1580 roku podatek ziemski ze Skłodów opłacił Mojżesz Skłodo,
od 5 włók szlacheckich swego ojca Marcina. Jedną włókę w Skłodach posiadał także
Tomasz Owsiany, namiestnik brański i suraski królowej Bony, pisarz ziemski w Brańsku
do 1578, zmarły około 1583 roku.
W 1674 roku podatek pogłówny w Skłodach Starych, z parafii Domanowo,
opłacono od 13 osób. Rodzin wykazano sześć: Stanisława Skłody, Wojciecha Borzyma,
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Krzysztofa Skłody, Wojciecha Skłody zwanego „Kubasa”, Wojciecha Warpechowskiego
i Macieja Krasowskiego. Ogólna liczba mieszkańców wsi sięgała 20 osób. W 1699 roku
wieś nazywano już Skłodami Borowymi. Ówcześnie grunt w tej wsi, Jakub, syn Wojciecha Borzyma nadał kaplicy fundowanej w Piekutach Nowych. W aktach parafii Domanowo w 1753 roku w Skłodach Borowych wymieniona jest rodzina Pruszyńskich
z przydomkiem „Wróble”. Dali oni początek osadzie młynarskiej „Skłody Wróble”. Według herbarza Adama Bonieckiego, w 1795 roku Franciszek Gierałtowski, syn Tomasza
i Doroty z Żochowskich, sprzedał Skłodowskiemu swe działy na Skłodach Borowych
i Żochach.
W 1790 roku we wsi były 24 domy, które stanowiły własność rodzin: Krasowskich,
Proszyńskich, Skłodowskich, Górskich, Gierałtowksich, Zawadzkich, Perkowskich, Łuczajów(?), Jankowskich. Urzędowy wykaz z 1827 roku podaje, że w Skłodach Borowych
było ówcześnie 21 domów, w których mieszkało 109 osób. W latach 50. XIX wieku majątek w Skłodach (a może chodzi o Skłody Przyrusy?) od Kaczyńskiego kupił za 75 tys.
złotych doktor Jan Zagórski154. Wdowiec Zagórski był lekarzem szpitala uzdrowiskowego w Solcu-Zdroju. W 1857 roku wprowadził się do zakupionego majątku i zamieszkał tu z córkami Kazimierą (żoną byłego oficera Ludwika Stasiewicza, gospodarzącego
w Skłodach) i Józefą (panną) oraz siostrą zmarłej żony. Pośród domowników była także
niejaka Godeffroy, żona Karola, założyciela i właściciela uzdrowiska w Solcu-Zdroju.
Zakochana w lekarzu porzuciła męża i przyjechała do Skłodów. Lekarz Zagórski opatrywał rannych powstańców styczniowych, za co był aresztowany i więziony w Czyżewie.
W lesie koło wsi znajduje się domniemana mogiła, w której spoczywać mają dwaj
powstańcy styczniowi. W 1915 roku teren ten wykorzystali Niemcy i urządzili własny
cmentarz wojenny dla dziesięciu żołnierzy. Pośród nich jest strzelec Bernhard Lambers155, który poległ pod Skłodami 15 sierpnia. Spoczywa tam także „Landsturmmann”
Louis Backhaus156 z 79. pułku, który zmarł 16 sierpnia w polowym lazarecie w Żochach
Starych. Miejscowi twierdzą, że pochowany jest
tam także ułan spod Częstochowy, poległy w 1918
lub 1919 roku.
W lipcu 1908 roku niewidoma pięcioletnia
Józefa Kostro, córka Kazimierza i Marianny, ze
Skłodów Borowych doznała cudu w Częstochowie – odzyskała wzrok. Fakt ten potwierdziło wielu
świadków, a zdarzenie opisywała prasa od Lublina
po Warszawę i Toruń (szerszy opis przy Nowych
Piekutach).
Z lewej ks. Gustajtis, w chustkch
W 1891 roku było tutaj 26 gospodarstw (w tym
Marianna i Józia Kostro, 1908 rok
dwa włościańskie), na które średnio przypadało po
154

Jan Zagórski ur. ok. 1816 roku w Rudce, był synem Tytusa, właściciela majątku Ściony. Ukończył gimnazjum w Białymstoku i Akademię Medyko-Chirurgiczną w Wilnie (1838). Był lekarzem internistą i akuszerem.
Lekarz powiatowy w powiecie stanisławowskim (Mińsk Mazowiecki) i Stopnicy. W sezonie letnim praktykował w Busku i w uzdrowisku w Solcu. Żoną jego była Aniela Jacyna. Oprócz dwóch wyżej wymienionych
córek, mieli też Emilię zmarłą w dzieciństwie. W 1857 roku zrezygnował z pełnionych funkcji i wyjechał
w rodzinne strony. Miał problem ze wzrokiem. Zamieszkał w Skłodach. Od 1865 do 1873 roku praktykował
w Warszawie. Zmarł w Warszawie 26 stycznia 1884 roku.
155
Strzelec Bernhard Lambers, urodzony w Nordhorn, z zawodu malarz.
156
Louis Backhaus, urodzony w 1883 roku w Getyndze, żonaty, piwowar.
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4,8 ha. W 1905 roku we wsi było 230 osób (tylko katolicy), mieszkających w 27 drewnianych domach. Budynków gospodarczych wykazano 75. Według spisu powszechnego w 1921 roku w 30 domach mieszkały 172 osoby (86 mężczyzn i 86 kobiet),
zróżnicowane narodowościowo i wyznaniowo. Dominowali Polacy (wyznawcy katolicyzmu i czterech prawosławnych) wywodzący się głównie z drobnej szlachty, ale było
też 15 Żydów i jeden Białorusin (prawosławny). W osadzie młynarskiej Skłody Wróble
znajdował się wiatrak P. Krasowskiego. Potrzebę scalenia gruntów mieszkańcy wsi
uchwalili już w marcu 1915 roku. Prace miernicze rozpoczął warszawski geometra Jan
Wolter, ale podczas wojny przebywał w Rosji. Po powrocie, w 1918 roku dokończył
roboty miernicze. Gospodarstwa wytyczone na nowo zostały przekazane rolnikom
w listopadzie 1918, a w 1920 roku scalenie zatwierdziły władze. Pełnomocnikiem wsi
w sprawie scalenia był Piotr Krasowski. Kilku mieszkańców wsi dokonało zamiany
gruntów z właścicielami z Piekut (Józef Łuczaj i Konstanty Skłodowski z mieszkańcami Skłodów Borowych: Kazimierzem Kostro, Franciszkiem Jankowskim i Ignacym
Pruszyńskim), Ignacy Pruszyński z Franciszką Żochowską z Żoch Starych, Ignacy
Pruszyński zamieniał też ziemię z Mikołajem Żochowskim, Kostrami, Julianem Markowskim i innymi, zaś Marianna Krasowska i Józefa Konopka ze Skłodów Borowych,
z Janem Żochowskim, Piotrem Piekutowskim i Stanisławem Żochowskim, Andrzej
Piekutowski ze Skłodów Borowych zamienił ziemię z Józefem Piekutowskim z Krasowa Częstek. Niezadowoleni z komasacji byli: Adolf Szymborski, Stanisław Gąsowski, Stanisław Perkowski, Antoni Łuczaj, Jan Piekutowski, Marianna Krasowska, Jan
Pruszyński oraz Stanisław Skłodowski (ten był z Krasowa Częstek, ale miał też grunty
w Skłodach). Ogólne zebranie uprawnionych gospodarzy 22 kwietnia 1921 roku zgromadziło 31 gospodarzy uprawnionych do głosowania. Za zatwierdzeniem scalenia było
27 z nich. Komasacja zlikwidowała tzw. szachownicę pól. Sołtysem wsi w 1921 roku
był Ignacy Pruszyński.
Józef Szymborski, syn Adolfa i Franciszki Perkowskiej, urodzony we wsi Skłody
Borowe 25 grudnia 1912 roku. W czerwcu 1941 roku został wywieziony przez sowietów
na Sybir. Na początku 1944 roku wstąpił do oddziałów wojska polskiego formowanych
na terenie ZSRR w Sielcach nad Oką. Walczył jako kapral 9. pułku piechoty 3. Dywizji
Piechoty. Zginął 20 września 1944 roku w Warszawie, w grupie żołnierzy, którzy w okolicach ulicy Solec próbowali wesprzeć powstanie warszawskie (z 873, zginęło wówczas
485). Spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Warszawie-Woli.
Inną ofiarą czasu wojny był Franciszek Szczęśniak, syn Jana i Marianny Kłos,
urodzony w Warszawie 29 czerwca 1908 roku. Mieszkał w Skłodach Borowych. Został
zamordowany przez nieznanych 29 lipca 1944 roku w lesie na gruntach wsi Krasowo
Częstki.
Czarnym dniem w historii miejscowości był 11 sierpnia 1944 roku. W tym czasie
w okolicy zatrzymał się front i trwały walki niemiecko-sowieckie. Hitlerowcy nakazali
w osadzie Skłody Wróble by wszyscy opuścili wieś i udali się do miejscowości Pogorzel.
W zamieszaniu wojennym rozkaz ewakuacji nie dotarł do Skłodów Borowych. Zapewne
uznano ten fakt za niesubordynację, a niektórzy uważają, że ludność cywilna przeszkadzała Niemcom. Faktem jest, że żołnierze hitlerowscy kobiety i dzieci skierowali na
drogę do Dąbrówki Kościelnej, a mężczyzn rozstrzelali przy wymurowanej z kamienia piwnicy Bolesławy Wojno. Część mieszkańców zapewne próbowała ucieczki,
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gdyż ich ciała znaleziono na łące i w lesie. Pośród
21 ofiar157 byli też rolnicy z sąsiednich wsi. Niebawem do miejscowości weszli żołnierze sowieccy.
Jedna osoba dawała jeszcze oznaki życia, ale mimo
udzielonej pomocy zmarła. Ofiarami niemieckiego
okrucieństwa byli: Paweł Brzozowski lat 80, Antoni
Gąsowski lat 21, Stanisław Gąsowski lat 65 (zabity
w lesie wsi Rzepki Nowe), Henryk Jankowski lat 22
(zabity w lesie), Stanisław Jankowski lat 25 (z Żoch
Starych, zabity w lesie wsi Skłody Borowe), Władysław Kobosko (lat 77) z Krasowa Wielkiego, Leokadia Konopka lat 56 (pozostała w domu, gdzie ją
zastrzelono), Ignacy Krasowski lat 49, Kazimierz
Krassowski lat 16, Stanisław Krassowski lat 19 (rozstrzelany w lesie wsi Rzepki), Władysław KrassowPomnik 21 ofiar w miejscu
ski lat 37 (zabity w lesie wsi Krasowa Częstek), Taniemieckiego mordu
deusz Laskowski lat 17 (zabity razem z Antonim
w Skłodach Borowych w 1944 roku
Zalewskim na łące), Wacław Lewicki158 lat 60 (kowal
z Lizy Nowej, skąd pędził krowy przez Skłody), Kazimierz Olędzki lat 18 (zabity
w lesie wsi Skłody Borowe), Franciszek Perkowski lat 75 (zabity koło swojego domu),
Antoni Skłodowski lat 35, kowal Wacław Sosieński lat 50 (z Marynek?, według innych
miał na imię Jan), Tomasz Średnicki lat 66, Władysław Szymborski lat 45, sklepikarz Michał Wyczołek lat 53 (zabity w lesie wsi Rzepki Nowe), Antoni Zaleski lat 35
(zastrzelony na łące). Zamordowani spoczęli głównie w grobach rodzinnych na
cmentarzu parafialnym w Piekutach Nowych. Niemcy odstępując wieś spalili (spłonęło
9 domów i 24 budynki gospodarcze) oraz zrabowali konie, krowy i trzodę chlewną.
W 2004 roku kosztem Urzędu Gminy Nowe Piekuty ufundowano we wsi pomnik
z tablicą upamiętniającą zamordowanych w 1944 roku.
We wsi od 1961 roku działa Ochotnicza Straż Pożarna. W 2008 roku były w Skłodach Borowych 23 domy, w których mieszkało 105 osób.

SKŁODY PRZYRUSY (Skłody)

D

rugi człon nazwy miejscowości Skłody Przyrusy, urobiony jest od położenia wsi
przy granicy obszaru zasiedlonego w XV/XVI wieku przez Rusinów (Hodyszewo
i Jośki) lub od przydomka „Przyrus”, który pojawił się w tej okolicy już w 1528
roku (Marek „Przyrus” w Nowych Rzepkach parafii Domanowo). Nazwa „Skłody
Przyrusi” wymieniona jest w 1519 roku pośród wsi włączonych do nowej parafii
w Domanowie.
157
158

Listę zestawił Jerzy Smurzyński.
Według innych był to Marceli Lewicki lat 42, z Lizy Starej.
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W XVII wieku pisownia nazwiska Skłodo upowszechniła się w formie Skłodowski.
W pobliżu, na południe od wsi był majątek. W 1674 roku posiadał go Kazimierz
Skłodowski. Mieszkał tu z żoną, parobkiem i dwiema „dziewkami”. W folwarku zatrudniał dziesięciu chłopów. Poza folwarkiem, we wsi mieszkało 15 rodzin (11 Skłodowskich, w tym trzy z przydomkiem „Boruta”, po jednej Krzyżewskich i Sasinów oraz dwie
Dzierżków). Ogółem było 51 „dusz podatkowych”.
Według wywodu szlachectwa z 1840 roku, właściciel folwarku Kazimierz Skłodowski w 1737 roku zapisał na nim 500 zł na rzecz synowej z Wściekliców Skłodowskiej,
żony Michała. Po owym Michale pozostał syn Mateusz, a pewnie i Franciszek Skłodowski, piszący się ze Skłodów Przyrusach. Ten ostatni w czasie powstania kościuszkowskiego w 1794 roku był Komisarzem Porządkowym ziemi bielskiej, a w latach
1809–1811 radcą powiatu tykocińskiego, administratorem dóbr narodowych (1820).
W końcu XVIII wieku (1797) z majątkiem była związana rodzina Wojciecha i Katarzyny
z Brzozowskich Złotkowskich.
W 1790 roku w miejscowości było 13 domów (Skłodowskich, Brzozowskich i Idźkowskich), a w folwarku w posiadaniu spadkobierców po Tomaszu Skłodowskim, dodatkowo osiem domów. W 1827 roku w folwarku były trzy domy i 25 mieszkańców.
W połowie XIX wieku we wsi był wiatrak.
Przed 1780 rokiem praw do części Skłodów Przyrusów, poprzez małżeństwo z Rozalią ze Skłodowskich, nabył Walenty Idźkowski. Po nich dziedziczył syn, Franciszek Idźkowski159, wzmiankowany w Skłodach Przyrusach w latach 1833–1843. W maju 1844
roku Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Guberni Augustowskiej ogłosiło przetarg na
dzierżawę majątku Skłody Przyrusy. Wadium wynosiło 1500 zł, 3-letnia dzierżawa
4069 zł 6 gr, „zaległość” 1800 zł, kaucja 378 zł 6 groszy. Według Zygmunta Glogera
folwark Skłody Przyrusy około 1862 roku obejmował 375 mórg gruntów.
W 1891 roku było we wsi 12 gospodarstw włościańskich, co oznacza, że majątek
ówcześnie był już rozparcelowany. Średnio, każdy z gospodarzy miał po 22,3 ha (to jeden
z najwyższych wskaźników w gminie Piekuty). W 1905 roku w Skłodach Przyrusach
było 106 osób (tylko katolicy), mieszkających w 12 drewnianych domach. Budynków
gospodarczych wykazano wówczas 42. Według spisu powszechnego z 1921 roku w Skłodach Przyrusach w 12 domach mieszkały 82 osoby (37 mężczyzn i 45 kobiet, katolicy
i Polacy). Sołtysem wsi w 1922–1925 roku był Benedykt Radziszewski. Grunty wsi
w 1922 roku skomasowano, likwidując tzw. szachownicę pól, która częściowo była
wspólna ze wsią Koboski. Pełnomocnikami miejscowości w sprawie scalenia gruntów byli: Józef po Piotrze Skłodowski, Stanisław Mystkowski, Józef po Kazimierzu
Skłodowski. Prace miernicze przeprowadzał Jan Wolter. Niezadowolenie ze scalenia
okazywał Józef Sasinowski i kilku innych rolników. Scalono także grunty: Antoniego
Sienickiego, Aleksandra Łapińskiego, Kamili Skłodowskiej, Franciszka Kostro, Pawła
Skłodowskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Ignacego Konopki. Po II wojnie światowej
dawny folwark nazywano Skłodami Dworskimi.
Sowieci w 1941 roku na Sybir zesłali rodzinę Kostrów: Franciszka lat 75, Józefę
lat 65 oraz ich syna Czesława, urodzonego w 1915 roku, który wstąpił do Armii
159

Paweł Franciszek Idźkowski, syn Walentego i Rozalii ze Skłodowskich, urodził się 28 marca 1780 roku
w Skłodach Przyrusach. W 1811 roku był dzierżawcą Wojnów-Szubów. W tym roku ożenił się z rozwódką
Salomeą z Budziszewskich (po pierwszym mężu Mieczkowską).
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Andersa. Zmarł 15 czerwca 1942 roku. Spoczywa na cmentarzu w Kitab w Uzbekistanie.
W 2008 roku we wsi było 12 domów i 61 mieszkańców.

STOKOWISKO (Tokowisko, Stokowisko Łopienie)
Wieś uformowała się z dawnego majątku ziemskiego.

O

kreślenie „stokowisko” oznacza miejsce, z którego wypływa „stok”, czyli źródło.
Czasami nazywano też tak podmokłą ziemię, zdrojowisko. Na gruntach wsi Stokowisko początek swój bierze ciek zasilający rzeczkę Dzieża. Część językoznawców
nazwę wywodzi też od słowa: tokowisko (miejsca, gdzie odbywają się zbiorowe toki
niektórych ptaków), do którego dodano typowy przedrostek S-. W 1566 jako pan na
Tokowisku wspomniany jest Zygmunt syn Zygmunta po Mikołaju zwany Czeladka
(Czelatka) z Płonki160. W 1579 roku w Stokowisku Jan Czeladka (wzmiankowany też
w 1566), syn zmarłego Zygmunta, zapłacił podatek z dwóch włók osiadłych oraz „trzech
soch ratajskich… i trzech ogrodników”. W 1582 roku Dawid syn Jana Czeladki był panem na Tokowisku i Płonce. W 1600 roku wspomniany jest Florian, syn zmarłego Zygmunta161 Czelatki, z Czelatki i Stokowiska [!]. W 1580 roku część dóbr „Thokowisko”
posiadał starosta tykociński Łukasz Górnicki, znany humanista doby renesansu, autor
„Dworzanina”.
Według rejestru podatku pogłównego z 1674 roku, Stokowisko Łopienie dzierżawił Piotr Pietkowski (jako „tenutarius” Stokowiska wspomniany jeszcze w 1693 roku,
mąż Krystyny Markowskiej). We dworze służyli mu:
czeladnik Andrzej Kamieński, woźnica Jakub, parobek
Mateusz, pastuch Matys, chłopak Stasiek, dziewczyna,
chłop Fabian z żoną i parobek Jan. Zaś w folwarku mieszkali: karczmarz, młynarz i kowal oraz 31 chłopów.
W ostatniej ćwierci XVII wieku w posiadanie tego
majątku wszedł podstarości drohicki Walenty Kuczyński
herbu Ślepowron, pan na Kuczynie, który zmarł 7 października 1688 roku. W ramach podziału dóbr po nim, w 1691
roku część schedy, w tym połowę Stokowiska, przejął jego
syn Wiktoryn Kuczyński. Ten drugą połowę Stokowiska pozyskał w 1694 roku spłacając Krystynie Markowskiej zastaw
w kwocie 6300 złotych. Majątek był też obciążony zaległym długiem 3150 zł wobec sukcesorów dawnego właściWiktoryn Kuczyński
ciela Piotra Pietkowskiego (Rydzewskich i Irzykowiczów).
h. Ślepowron,
pan na Stokowisku
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Mikołaj Płoński zwany „Czeladka”, w 1519 roku potwierdził fundację kościoła w Płonce. To dworzanin
Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I. Być może już on otrzymał Stokowisko od króla Zygmunta I.
161
W 1581 roku Anna, córka nieżyjącego już Zygmunta Czeladki, była żoną Marcina Piekuta po zmarłym
Macieju, pana na Piekutach.
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W 1698 roku właścicielem części dóbr był Marcin Kuczyński, skarbnik drohicki. Wiktoryn długi ciążące na Stokowisku spłacał w sierpniu 1697 i wrześniu 1703 roku.
Właściciel majątku w 1701 roku został pozwany przed sąd, gdyż nie chciał wydać
chłopa Lewonia, który po ucieczce od niejakiego Kotańskiego, przebywał w Stokowisku. Ostatecznie Kuczyński zatrzymał Lewonia, ale za odszkodowaniem. W 1711
roku Kuczyński nadal był właścicielem Stokowiska. Wiktoryn Kuczyński, kasztelan
podlaski, zmarł w 1737 roku. W latach 1724–1748 roku dobra te posiadał podczaszy
Adam Mogilnicki (Mogielnicki), żonaty z Krystyną, a potem Marcjanną Pigłowską.
Po nim przejął je Józef Mogielnicki (wzm. 1759). W posiadaniu tej rodziny dobra były
także w 1764 roku. W 1790 roku w Stokowisku stwierdzono 11 domów.
W 1762 roku część majątku przejęli Kiersnowscy (Kiersznowscy, Kierznowscy)
h. Pobóg. W 1762 roku wspomniany jest komornik ziemski bielski Krzysztof Kiersnowski162, pan na Stokowisku („ad presens actualis possessoris bonorum Stokowisko sub
cammerarij terrae bielscensis”). W 1800 roku Kazimierz Kiersnowski, sędzia grodzki
brański163, kupił ornaty i kapy do kościoła parafialnego w Poświętnem (były i inne dary
Kazimierza oraz jego potomków, np. kamienne rzeźby do ołtarzy bocznych). Kazimierzowi Kiersnowskiemu i Helenie z Czechowskich, w Stokowisku urodziło się trzech synów.
Wszyscy latem 1807 roku zaciągnęli się do 3. szwadronu 7. kompanii szwoleżerow,
służąc w 1. pułku szwoleżerów-lansjerów gwardii cesarskiej Napoleona Bonaparte.
Najstarszy Józef164, awansował do stopnia wachmistrza,
ale czasie walki pod Somosierrą (1808) został ranny
w nogę i w lutym 1810 roku zwolniono go ze służby.
Odznaczony Legią Honorową (nr 26939). W listopadzie 1815 roku był w domu, w stopniu porucznika
gwardii napoleońskiej. W czasie powstania listopadowego wystawił konnych do jazdy polskiej. Najmłodszy
z braci Antoni165, w 1813 roku został przeniesiony
z 7. do 8. kompanii. Jako podoficer odbył kampanie
wojenne od 1808 do 1813 roku. Bił się pod Wagram,
Witebskiem, Możajskiem, nad Berezyną, pod Lützen,
Budziszynem, Dreznem i Lipskiem. Poległ pod Hanau,
w przeddzień bitwy, 29 października 1813 roku.
Wreszcie średni syn, Wincenty Leon166, z największym
doświadczeniem w walkach. Awansował od szwoleżera do wachmistrza w 1811 roku. W składzie gwardii
odbył kampanię wojenną w latach 1808–1814. WalSzwoleżer gwardii
czył pod Somosierrą w Hiszpanii (1808), pod Wagram
162

Komornikiem bielskim był jeszcze w 1771 roku. W 1774 roku jako cześnik drohicki (czy tożsamy?).
Z tytułem tym od 1790 roku. Był żonaty z Heleną.
164
Józef Kiersnowski urodził się 19 marca 1786 roku w Stokowisku. W 1829 roku ustanowiony został kuratorem wdowy Hilarii ze Święckich Szepietowskiej, pani na Szepietowie Podleśnym.
165
Antoni Kiersnowski urodził się 10 kwietnia 1788 roku w Stokowisku. Poległ mając 25 lat pod Hanau
w Niemczech, na początku bitwy, w końcu października 1813 roku. W bitwie tej osobiście dowodził Napoleon, walcząc z siłami bawarskimi i austriackimi. Bonaparte pokonał trzykrotnie liczniejsze siły wroga. Udział
Polaków w zwycięstwie był znaczący.
166
Wincenty urodził się 10 czerwca 1787 roku.
163
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(1809) w Austrii. W 1812 roku w Rosji bił się pod Witebskiem, Możajskiem i nad
Berezyną, w czasie odwrotu z Moskwy. W 1813 roku walczył na terenie Niemiec pod
Lützen, Budziszynem, Dreznem, Lipskiem, Hanau i Brenną. W 1814 roku we Francji
bił się pod Montmirail, Laon, Château-Thierry, Arcis-sur-Aube. Odznaczony Legią
Honorową 28 listopada 1813 roku (nr 44239). Razem ze swoim gwardyjskim pułkiem
powrócił do Polski latem 1814 roku. Jeszcze jakiś czas służył w armii Królestwa Polskiego. W listopadzie 1815 roku był już w domu, w stopniu porucznika gwardii napoleońskiej. Z żony167 Łucji Tekli (v. Wiktorii) Hornowskiej miał syna Tadeusza Józefa
(używał drugiego imienia) urodzonego w Stokowisku w 1820 roku, który w dojrzałym
wieku był wójtem gminy Brzozowo, miał swój dział ziemi w rodowym majątku, był też
dziedzicem Nowej Lizy. W 1854 roku poślubił Annę Fischer. W 1849 roku zarządcą
majątku Stokowisko był Jan Kamieński, mąż Maryny Piętki. Józef Kiersnowski, jako
dziedzic Stokowiska wymieniany jest od 1849 roku. To późniejszy sędzia okręgowy
tykociński. Przewodził trybunałowi powstańczemu, za co resztowano go w marcu 1864
roku. Podobno pięć lat spędził na Sybirze. Jednak już 15 lutego 1868 roku zawarł
kontrakt na sprzedaż cegieł na budowę świątyni
w Jabłoni Kościelnej, z jego cegielni w Stokowisku.
We wrześniu 1874 roku od komisji konkursowej
Wystawy Rolniczej w Warszawie uzyskał list pochwalny za wystawiany groch ze Stokowska. Drugim
synem Wincentego był także urodzony w tym majątku Aleksander Konstanty Erazm Kiersnowski
(1821–1901), mąż Józefiny Kazimiery Adelajdy Szepietowskiej (ur. 1827). Od koło 1842 roku również
gospodarzył w majątku Stokowisko. Uczestniczył
w powstaniu styczniowym. Za 1863 aresztowano go
dopiero w 1867 roku, obwiniając o udział w powieszeniu Rosjanina i katolickiego księdza lub kleryka
Jaszczołta, przy współudziale zarządów majątku Szepietowo, Ożarowskiego i Raczyńskiego. Kiersnowski
osiemnaście miesięcy więziony był w X pawilonie
Cytadeli Warszawskiej. Wykupiony za ogromną łapówkę, musiał udać się na roczne wygnanie 168.
Mieszkał w tym czasie w Cieszynie. Potem powrócił
do swego majątku. Z Józefiną Kazimierą Adelajdą Szepietowską miał córki: Jadwigę Zofię Józefę
(ur. 1855) i Kazimierę Marię (zm. 1880), żonę
Stanisława Wierzbickiego, a także pierworodnego
syna Stanisława Aleksandra Kiersnowskiego 169
Aleksander Kiersnowski
(1854–1930, żonatego z Julią z Piwnickich), dziedzica
167

Drugą żoną Wincentego poślubioną wiosną 1829 roku była Marianna z Szepietowskich (córka Józefa
Szepietowskiego i Franciszki z Sienickich). Wzmiankowana w 1844 roku jako mieszkanka Stokowiska.
168
W marcu 1869 roku z polecenia Sztabu Okręgu Wojennego Warszawskiego chciano go ponownie
aresztować, ale w tym czasie przebywał w Krakowie, na terenie zaboru austriackiego.
169
Jego dziećmi byli: Stanisław (1883–1970), Maria (1885–1923), Halina (1888–1959) i Stanisława. Po sprzedaniu Stokowiska, jego dzieci dziedziczyły Szepietowo.
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na Szepietowie Wawrzyńcach i Podleśnym, Janówki, Moczydeł, Łazów, Gierałtów,
Stokowiska, Dąbrówki Kościelnej, właściciela pałacu w Warszawie. Ów Stanisław Aleksander, wzorem swego ojca (w 1875 fundator kościoła w Dąbrówce Kościelnej),
znany jest z przeznaczania znacznych funduszy na świątynie w Dąbrowie Wielkiej
i Poświętnem. Pasjonowało go ziołolecznictwo. Znany z filantropii i wsparcia własnym
drewnem odbudowy domów pogorzelców z Zambrowa. Był ostatnim z Kiersnowskich,
właścicieli Stokowiska.
Kiersnowscy od 1808 do 1864 roku byli wójtami gminy Brzozowo. Urzędowali
w swym dworze w Stokowisku. Wincenty Kiersnowski w 1839 roku był wójtem brzozowskim i hodyszewskim.
W połowie XIX wieku oprócz Kiersnowskich, część gruntów w Stokowisku posiadał tykociński sędzia pokoju Fryderyk Gostkowski (zm. 1854, spoczywa w Jabłoni
Kościelnej).
W 1790 roku w Stokowisku było 11 „dymów”. W 1827 roku także 11 domów,
w których mieszkały 74 osoby. Zaś w 1873 roku wykazano tu 122 osoby (w tym jeden
protestant i dwóch Żydów), a w 1890 roku we wsi było 110 mieszkańców oraz w folwarku 8 osób (razem 118, w tym 10 Żydów). W 1913 roku we wsi było 55, a w folwarku
71 osób (razem 126). W 1866 roku Józef Kiersnowski posiadał w Stokowisku 445 ha
ziemi. W 1881 roku folwark obejmował 789 mórg, w tym 156 mórg to las. W końcu
XIX wieku w folwarku ogółem było 775 mórg, w tym ornych 579, a we wsi 10, z czego
ornych osiem. Zabudowę folwarku stanowiło 19 budynków, w tym tylko jeden był
murowany. Według „Słownika geograficznego” w czasie uwłaszczenia 13 gospodarstw
włościańskich nadzielono dziewięcioma morgami ziemi dworskiej. Folwark dochody
czerpał ze sprzedaży zboża, prowadzono hodowlę bydła, były tu wiatrak i karczma
(w 1879 roku od Stanisława Kiersnowskiego170 dzierżawił ją Żyd Sokołowski), a także
„pokłady wapienia”. Stokowisko administracyjnie znajdowało się w parafii i gminie
Poświętne. W 1882 roku w Stokowisku mieszkały rodziny Franciszka Moczydłowskiego
i Ludwika Mogielnickiego.
Podobno(!) powodem, dla którego Aleksander Kiersnowski
sprzedał Stokowisko Kryńskiemu, był samowolny zamach na lokalnego żandarma, dokonany przez jego syna, Stanisława. Pieniądze
ze sprzedaży Stokowiska miały posłużyć jako łapówka wręczona lekarzom za orzeczenie niepoczytalności młodego Kiersnowskiego,
co uratowało mu życie. Przypuszczalnie jest to historyjka urobiona
od innego zdarzenia, jeszcze z czasów powstania styczniowego.
Stanisław Kiersnowski jako właściciel 404 dziesięcin gruntów
w Stokowisku, wymieniany jest jeszcze w 1900, a posiadaczem
ziemi w tym majątku był także w 1909 roku.
Stanisław Kiersnowski
Podobno przed 1895 rokiem właścicielem większej części
majątku został Tomasz Kryński, który na przełomie wieków zbudował nowy dwór
(istnieje do dzisiaj, na rzucie litery „L”), z fontanną przed frontem. Do 1905 roku
w pobliżu dworu wykopano trzy stawy połączone kanałami, zasadzono drzewa (lipy,
jesiony, wierzby białe, olchy czarne), wytyczono aleję dojazdową do dworu. W 1905
roku wzniesiono murowaną stajnię, nad którą nadbudowany był spichlerz. Cały
170

Stanisław Kiersnowski (1854–1930), oprócz Stokowiska posiadał także dobra Szepietowo, Czyżewo-Siedliska, Dąbrówkę Kościelną i inne.
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majątek obejmował 442,3 ha. Stosunki własnościowe w końcu XIX i na początku XX
wieku wymagają uściślenia.
Około 1914 roku 331,7 ha, w tym folwark i dwór kupił Wincenty Jaźwiński (ur.
1858) ze wsi Jaźwiny Koczoty pod Czyżewem, właściciel majątku Kutyłowo Skupie.
Spłacił on też ostatnie raty należne Kiersnowskiemu. Czwarta część majątku (110,6 ha)
pozostała w posiadaniu Franciszka Kryńskiego (wzmiankowany w 1913). Rodzina Jaźwińskich, Wincenty z żoną Józefą z Włodkowskich oraz trzema synami i trzema córkami, w 1914 roku zjechała do Stokowiska. Do nauki dzieci sprowadzono specjalnego
„edukatora”. Latem 1915 roku Jaźwińskiemu udało się uniknąć ewakuacji w głąb Rosji,
jak i spalenia dworu przez kozaków. Jednak niebawem powiało grozą. W połowie sierpnia, gdy w okolicy zwarły się w bojach wojska rosyjskie z atakującymi od północy
oddziałami niemieckimi, front przechodził przez te okolice. Poległych pogrzebano
w mogile zachowanej do dzisiaj. Zabudowania dworskie szczęśliwie ocalały. Oprócz
dworu i spichlerza, były tu też czworak i ośmiorak dla fornali. W 1918 roku ledwie
15-letni, Jan Jaźwiński (patrz biogram), uczestniczył w akcji rozbrajania Niemców.
A dwa lata później, jak pisał Kajetan Bieniecki: „…zgłosił się na ochotnika do kawalerii
z własnym koniem do obrony Warszawy przed bolszewikami w 1920 roku. Z uwagi na
jego wiek do kawalerii przyjęty został tylko koń. Janek nie dał jednak za wygrane i zgłosił się do piechoty. W podmiejskich okopach Pragi odpierał szarże Kozaków”. Ten krótki
opis dowodzi patriotycznego wychowania dzieci przez rodziców Jaźwińskich i ich
gotowości do największych nawet poświęceń.
W 1921 roku wieś liczyła 5 domów i 34 katolickich mieszkańców, natomiast
folwark 7 domów i 102 mieszkańców, w tym 91 katolików i 11 prawosławnych. Łącznie
we wsi i folwarku mieszkało 136 osób. Stokowisko ówcześnie było w gminie i parafii
Poświętne.
W latach dwudziestych Wincenty Jaźwiński gospodarzył na 442 ha ziemi. Latem
1920 roku w obliczu najścia bolszewickiego, załadował część dobytku na wozy i z rodziną ewakuował się na tereny wolne od działań wojennych. Wśród niektórych fornali
i chłopów szerzyły się idee socjalistyczne, a nawet komunistyczne. Po zadaniu przez
Polaków klęski bolszewikom, Jaźwińscy powrócili do Stokowiska. Dwór spustoszony
przez bolszewików wyremontowano i wyposażono w nowe sprzęty.
Światowy kryzys gospodarczy z 1929 roku, który w Polsce doskwierał wielu majątkom do około 1935 roku, nie ominął i Stokowiska. Wincenty Jaźwiński próbował
ratować sytuację zaciągając pożyczki. Jedna z nich o mało nie doprowadziła do upadku majątku. Pożyczającym był Pejsach Lew, handlarz zbożem z Wysokiego Mazowieckiego. W 1929 roku po całkowitej spłacie długu w znacznej ówcześnie kwocie 10565 zł,
miały miejsce kolejne pożyczki. W 1931 roku Jaźwiński zadłużył się na trzy tysiące zł
u wspomnianego Pejsacha Lwa, a dwa lata później dodatkowo pożyczył siedem tysięcy zł
od syna tego Żyda, Rubina Lwa oraz pięć tysięcy zł od jego szwagra Moszki Brenera.
Zawiłości wekslowe z lichwą w tle, spowodowały problemy ze spłatą i długi proces,
który trwał do wojny. Wincenty Jaźwiński chciał zaliczenia długu do kategorii rolnych,
by móc skorzystać z ustawy oddłużeniowej, co dość skutecznie blokowali pożyczkodawcy. W latach trzydziestych czwarta część Stokowiska była własnością Wacława Witolda Kryńskiego.
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Wincentemu Jaźwińskiemu w prowadzeniu majątku pomagał syn Tadeusz, który po naukach w gimnazjum i w szkole mierniczej w Łomży, powrócił do Stokowiska.
Odbył też służbę wojskową w kawalerii. Ożenił się z Heleną Murawską spod Nura,
z którą miał kilkoro dzieci. Podobno posag żony przeznaczono na spłatę zadłużonego
Stokowiska, a niektórzy twierdzą, że konieczne też było wsparcie stryja Heleny, który
przysyłał dolary ze Stanów Zjednoczonych. Tadeusz został zmobilizowany w 1939 roku
jako podoficer 1. pułku szwoleżerów im. J. Piłsudskiego. Gdy we wrześniu jego żona
rodziła bliźnięta, Tadeusz był na froncie. W Stokowisku gospodarował ojciec wraz
z Heleną, żoną jego syna Tadeusza. Pozostałe dzieci Wincentego Jaźwińskiego: oficerowie kpt. Jan i por. Henryk, Irena, Eugenia oraz Maria, nie były związane z majątkiem Stokowisko.
Tadeusz Jaźwiński171 brał udział w walkach w rejonie Przasnysza, bronił linii
Narwi w rejonie Pułtuska i Serocka oraz rzeki Bug. Znalazł się w grupie trzech szwadronów, które wycofały się na wschód, a tam 2 października zostali wzięci do niewoli przez sowietów. Szczęśliwie udało mu się uniknąć uwięzienia w łagrze i jesienią
powrócił, ale zatrzymał się u rodziny żony pod Nurem, gdzie było bezpieczniej. Tam
przyjechała też Helena z dziećmi i ojciec, który zmarł po kilku miesiącach, na początku
1940 roku.
Stokowisko zajęły władze sowieckie, urządzając tutaj państwowe gospodarstwo
rolne (sowchoz). W majątku czasowo stacjonował oddział NKWD. Atak hitlerowskich
Niemców na swego niedawnego sojusznika ZSRR, już pierwszego dnia – 22 czerwca
1941 roku, spowodował zajęcie tych terenów przez nowego okupanta, Niemców. Do
majątku przyjechał szwagier Jaźwińskiego, Edward Ekielski172, który z upoważnienia
właściciela próbował odzyskać majątek. Przed wojną pracował w polskiej ambasadzie
w Berlinie, co ułatwiło mu rozmowy z niemieckim zarządem dóbr ziemskich (Wschodniopruskie Towarzystwo Rolnicze) odebranych Polakom. Udało mu się uzyskać pracę
zarządcy Stokowiska.
Sytuacja majątku zmieniła się kolejny raz po wkroczeniu sowietów na początku
sierpnia 1944 roku. Miejscowość z dotychczasowej gminy Poświętne, przeniesiono do
gminy Piekuty. Po pewnym czasie Ekielskiego aresztowano i zesłano do łagru w głębi
ZSRR. Powrócił w 1946 lub 1947 roku. Mieszkał w Siemiatyczach, a potem w Czyżewie. W Stokowisku już w 1945 roku uformowało się wiejskie ogniwo PPS, wspierające
władzę o proweniencji wschodniej. Nowe, socjalistyczne organa majątek upaństwowiły i rozparcelowały, a dwór przeznaczono na mieszkania (Bronisława Stefanowicza,
171

Po wojnie Tadeusz Jaźwiński, do 1946 roku pracował na roli w okolicach Nura i Bogut, a w końcu został
kolejarzem. Mieszkał w Miłosnej pod Warszawą. Henryk, najmłodszy z braci Jaźwińskich, we wrześniu 1939
roku porucznik WP, trafił do niewoli niemieckiej. Po wojnie wyemigrował do Anglii, gdzie spotkał się
z bratem Janem. Powrócił do kraju, aresztowany, zaginął bez wieści. Zaś Murawski, syn najstarszej córki
Wincentego Jadźwińskiego, służył w RAF-ie. Pod koniec działań wojennych zginął w trakcie lotu nad
Kanałem La Manche.
172
Edward Ekielski ps. „Dudek”, s. Teofila i Rozalii, urodzony 17 lipca 1890 roku w Chybowie. W POW był
od września 1916 roku. Kierownik kulturalno-oświatowy w Siemiatyczach. W l. 1918–1919 podoficer Wojska
Polskiego. Trafił do niewoli bolszewickiej. Skazano go na 8 lat obozu dla jeńców politycznych. Po uwolnieniu
i powrocie do Polski był pracownikiem MSZ (polska ambasada w Berlinie). W czasie wojny zarządzał
majątkiem Stokowisko, należącym do szwagra Jaźwińskiego. Po wojnie, w socjalistycznej rzeczywistości
rolnik i młynarz w Słowiczynie. Uwięziony przez NKWD i uprowadzony w głąb ZSRR. Po kilku latach
powrócił i zamieszkał w Siemiatyczach. Ostatecznie osiadł w Czyżewie Stacji, gdzie zmarł.
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Władysława Mazurka i Jadwigi Wróblewskiej), a od 1955 roku też na szkołę przeniesioną z Łopieni Zysków. Budowę nowej szkoły ukończono w październiku 1959 roku.
Szkołę tę zamknięto w 2003 roku.
Pododdział „Cygana” z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, 11 grudnia 1947
roku zastrzelił w Stokowisku 38-letniego rolnika Aleksandra Popławskiego.
Majątek rozparcelowano w latach 1947–1950. W Stokowisku w latach 1954–1968
mieściła się Gromadzka Rada Narodowa, w skład której wchodziło siedem sołectw: Stokowisko, Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Śliwowo, Łopienie Szelągi, Łopienie Jeże (do końca
1957), Łopienie Zyski (do końca 1957), Porośl Wojsławy. GRN znajdowała się na terenie
powiatu łapskiego. Od 1973 roku wieś jest w składzie gminy Nowe Piekuty.
W 2008 roku we wsi były 23 domy, a mieszkało w nich 110 osób.

TŁOCZEWO
Wieś osiadła przez szlachtę różnych herbów.

N

azwa miejscowości ma etymologię topograficzną, od rzeczki Tłoczewka, lewego
dopływu Mianki. Możliwe, że Tłoczewo wyodrębniło się z Krasowa (w 1555
„Crassowo Thłoczewo”). Wieś od XVI wieku przynależała do parafii domanowskiej
w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej.
Biskup łucki Paweł Holszański 4 lutego 1519 roku określił teren nowej parafii Domanowo. W wystawionym wówczas dokumencie wymienia się Tłoczewo. W 1528 roku
nazwę zapisano jako „Tłocze” pomijając końcówkę -wo. Wówczas Idek s. Szczepana,
Wawrzyniec Przeździecki173, Stanisław s. Wawrzyńca, Jan Rybałt174 i Andrzejowa Proszeńska, w razie wojennej potrzeby wspólnie mieli wystawić dwóch konnych zbrojnych.
W 1531 roku wspomniano Tomasza po zmarłym Stanisławie z Krasowa, dziedzicu
w Tłoczewie i Macieja Tłoczewskiego z Tłoczewa. W 1535 roku Jan syn Wawrzyńca
z „Tloczeva”, nie stawił się na wojnę starodubską.
W 1555 roku w Tłoczewie gospodarzył Stanisław Korzeniewski. W 1566 wymienia się w tej wsi chłopa Wawrzyńca Mikusza, sługę wyżej wymienionego Korzeniewskiego z Krasowa Tłoczewa. W 1567 roku przed planowaną wyprawą wojenną
na Moskwę, pod Mołodecznem koło Mińska na Białorusi, konno stawiła się szlachta
z Tłoczewa z parafii Domanowo: Wojciech syn Andrzeja solidnie wyekwipowany
(w skórzanym kaftanie, z przyłbicą, mieczem i rohatyną), Jakub i Jerzy synowie Stanisława (każdy w kaftanie, z mieczem i rohatyną), Augustyn s. Hieronima z kordem
i rohatyną, Stanisław s. Niemiry konno z mieczem i rohatyną, Mikołaj Niwiński wysłał swego syna z kordem i rohatyną, Serafin s. Jerzego z rohatyną. Być może i inni, ale
173

Wawrzyniec Przeździecki pochodził z powiatu zambrowskiego. Jego potomkowie w 1555 roku byli dziedzicami na Krasowie Rybałtach.
174
Zapewne z rodu Rybałtów, którego przedstawiciele założyli wsie o nazwie Olszewo w ziemi drohickiej
i bielskiej.
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Tłoczewo spisano razem ze szlachtą z Proszanki (Pruszanki) i Siódmaków („Sedmaki”), co
utrudnia identyfikację. W 1569 roku przysięgę wierności Koronie w grodzie brańskim
składał Jan Wierzbowski, pan na Tłoczewie Krasowie. W 1580 roku podatek ziemski
z Tłoczewa i Proszanki opłacał Serafin syn zmarłego Jerzego Kruszewskiego za siebie
i Stanisława Korzeniewskiego. Razem z 10 włók szlacheckich.
Próba trwałego urobienia nazwiska od nazwy dóbr nie powiodła się, chociaż
w 1531 wymieniono Macieja Tłoczewskiego, a 1650 roku zapisano „Tłoczewska”
Zofia córka zmarłego Wojciecha z Tłoczewa, żona Bartłomieja z tej wsi.
W 1674 roku opłacono podatek pogłówny od 40 osób z Tłoczewa. Dodając pominiętych, zaludnienie wsi sięgało ówcześnie 50 osób. Mieszkały tu rodziny: Macieja
Szymborskiego, Wojciecha Krasowskiego, Wojciecha Sienickiego, Pawła Kruszewskiego,
Franciszka Kruszewskiego, Stanisława Kostro, Andrzeja Krasowskiego, wdowca Grzegorza Szymbora, Pawła Niwińskiego, Jana Niwińskiego oraz dwie chłopskie (Romana
poddanego Lenarta Kostry i Kani, poddanego Jabłonowskiego).
W 1790 roku we wsi były 23 domy: Skłodowskich, Brzozowskich, Kruszewskich,
Dworakowskich, Płońskich, Markowskich, Kostrów, Jabłońskich, Poletyłów.
Od 1808 roku wieś przynależała do parafii Piekuty Nowe i do gminy w Łopieniach Zyskach. W 1827 roku w Tłoczewie w 19 domach mieszkało 119 osób. W 1837
roku Wincenty Borzym, pan na Wierzbowiźnie, posiadając dział w Tłoczewie wybudował tu karczmę i kuźnię. W tej wsi odkupił też grunty Piszczatowskiego i Kruszewskiego.
Wiosną 1880 roku spadkobiercy Wincentego Borzyma (Julian Borzym – pamiętnikarz,
Ołtarzewscy, Borowscy) rozprzedali okolicznej szlachcie swoje grunty w Tłoczewie.
Stanisław Mioduszewski za pomoc w zawarciu transakcji otrzymał działkę na której
stał krzyż, z zadaniem dbania o niego.
W 1891 roku pośród 19 gospodarstw, 17 było drobnoszlacheckich. Średnio jedno gospodarstwo zajmowało obszar 7 ha. W 1905 roku we wsi 202 osoby (Polacy
i 9 Żydów), mieszkały w 20 drewnianych domach. Budynków gospodarczych wykazano
wówczas 59. W sierpniu 1915 roku wieś została spalona. Jeszcze w 1921 roku trzecia
część domów nie była odbudowana.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej pod Tłoczewem miał miejsce dość istotny
szczegół. W końcu lipca na tym odcinku pozycje obronno-zaczepne zajął ochotniczy
3. batalion 201. pułku piechoty. W dziewiątej kompanii tego batalionu znaleźli się
znani, sanacyjni politycy Stanisław Thugutt (w 1923 roku kandydat na premiera) i Tadeusz Hołówko. Ten drugi w listopadzie 1918 był wiceministrem propagandy w rządzie
Ignacego Daszyńskiego, to bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, współorganizator POW, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, a w okresie późniejszym wiceprezes BBWR i poseł na sejm. Został zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich
29 sierpnia 1931 roku. Ów Hołówko swój szlak bojowy rozpoczął od obrony przepraw
na Narwi. Oddział w którym służył rozlokowano między Surażem a Topilcem. Już
w pierwszym starciu z wrogiem, wyróżnił się on odwagą i inicjatywą, a w nagrodę
powierzono mu dowodzenie sekcją. 2 sierpnia walki przeniosły się na linię rzeczki
Tłoczewka. W pobliżu wsi Tłoczewo w czasie ataku bolszewików, Hołówko wraz ze
swoją sekcją przedostał się na tyły wroga i ogniem z flanki zmusił atakujących do odwrotu. Bohater akcji sam został wówczas ciężko ranny w prawe ramię, które o mało nie
zostało amputowane. Za śmiały atak pod Tłoczewem został on odznaczony krzyżem
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Virtuti Militari V klasy. O krótkim ledwie kilkudniowym udziale Hołówki w walkach
z podziwem wypowiedział się także gen. Władysław Sikorski, ówcześnie dowódca
5. Armii.
Według spisu powszechnego z 1921 roku, w 16 domach i 11 innych budynkach
mieszkalnych przebywały 162 osoby (79 mężczyzn i 83 kobiety). Wszyscy podali, że
są katolikami i Polakami. Przed 1922 rokiem utworzono we wsi jednoklasową szkołę
powszechną. W roku szkolnym 1923/1924 uczniów było 57, w 1924/1925 – 37,
w 1925/1926 – 54, a w 1930/1931 – 59. Na szkołę wynajmowano jedno pomieszczenie
o powierzchni 19 m². Nauczyciel tygodniowo realizował program w wymiarze 34 godzin.
W placówce tej uczyły się dzieci mieszkające do dwóch kilometrów od niej. W 1931
roku nauczycielką była Julia Bielecka. W czasie okupacji niemieckiej tajne nauczanie
prowadził Józef Łuczaj.
W Tłoczewie 20 maja 1945 roku zmarł ks. Władysław Markowski (ur. w 1908
roku).
Po wojnie, do lata 1999 roku działała we wsi czteroklasowa filia szkoły podstawowej. Od 1969 roku jest Ochotnicza Straż Pożarna. W 2008 roku w Tłoczewie
22 domy zamieszkiwały 103 osoby.

WIERZBOWIZNA
Byłe dobra ziemskie w parafii Domanowo, a potem Piekuty Nowe.

D

obra Wierzbowizna w XVI wieku wyodrębniły się z Krasowa, z osady Rybałtów,
położonej przy dobrach Tłoczewo. W 1519 roku pośród wsi i osad tworzących
nową parafię Domanowo, wymieniono Krasowo i osadę Jana Rybałta. W 1567 roku
Józef, Tomasz i Jan po zmarłym Wojciechu, Stanisław po Kalikście z Krasewa i Rybałt,
uwolnili od zobowiązań Stanisława po Stanisławie Wierzbowskim, pisarzu ziemskim
bielskim (1526–1549), dzierżawcy w Krasowie Rybałtach. Nazwa majątku pochodzi od
owego Wierzbowskiego. W 1569 roku przysięgę wierności Koronie, z dóbr Tłoczewo
Krasowo, składał Jan Wierzbowski (s. Stanisława). W 1574 roku ów Jan Wierzbowski z Krasowa Rybałtów darował pięć włók (część posiadanych dóbr) od strumienia
Tłoczewka, przy granicy z (Jabłonią) Piotrowcami, do granicy z Moczydłami. W 1580
roku ten Wierzbowski, w imieniu swej żony Zofii, opłacił podatek z dóbr „Crasowo
Ribałthy”. O rok późniejszy rekognicjarz poborowy uzupełnia, że on i jego dzieci,
dziedzice wsi Krasowo Rybałty w parafii Domanowo, używali herbu Boleścic. W 1598
roku Krasowo Rybałty posiadał Mikołaj po zmarłym już Janie Wierzbowskim „de Krasowo Ribałty Kuchmistrzewo”.
W 1674 roku właścicielem majątku i dworu był Niewiadomski. W Wierzbowiźnie
mieszkali ówcześnie jego poddani: Mazur z żoną i dwoma chłopami z żonami. Co najmniej w latach 1694–1713 panem na tym majątku był Walenty Ołdakowski h. Rawicz175.

175

Uczestniczył w elekcji króla Augusta II, gdzie reprezentował ziemię nurską. Żoną jego była Anna Grabowska.
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W 1727 roku dobra te posiadał Jan Ołdakowski, żonaty z Marianną Rutkowską. Ich
córka Felicjana, w 1740 roku wyszła za Jana Poletyłę176 z Poletył h. Trzywdar, a druga
córka za Marcina Mierzwińskiego. Poletyło objął południową (dwa domy), a Mierzwiński północną (dwa domy) część Wierzbowizny. W 1775 roku wykazano także część
będącą w posiadaniu spadkobierców Jana Ołdakowskiego (jeden dom). W 1790 roku
grunty w Wierzbowiźnie posiadali sukcesorzy Jana Poletyły (największa część), Wojciech Skarżyński i Franciszek Drągowski. Antoni, syn Jana Poletyły – wicesgerensa
grodzkiego brańskiego, swoją odziedziczoną część wydzierżawił, a sam wyjechał do
Lwowa. Zaś Mierzwiński miał sześć lub siedem córek. Z tych zamężna za Stanisławem
Wojciechem Skarżyńskim była Marianna (v. Julianna w 1785), a pozostałe siostry za:
Idźkowskim, Piszczatowskim, Franciszkiem Drągowskim177 (Krystyna w 1783), Mateuszem Kruszewskim (Antonina w 1776), Grzegorzem Ignacym Luto (za Rozalią w 1785).
W 1777 roku Benedykt Jaruzelski (Jeruzalski) poślubił Petronelę Mierzwińską. Dziedziczące, wspomniane małżeństwa, odsprzedawały swe części rodzeństwu (szwagrom).
Idźkowski spłacił Skarżyńskiego (po 1797), Piszczatowski Drągowskiego, a Kruszewski
nieznanego szwagra. W ten sposób połowa dawnej należąca do Mierzwińskiego, stała się
własnością po jednej trzeciej: Idźkowskiego, Piszczatowskiego i Kruszewskiego. Dwory
wybudowali Idźkowski i Piszczatowski, a Kruszewski mieszkał w sąsiednim Tłoczewie,
swój fragment Wierzbowizny oddając Piszczatowskiemu pod zastaw pięciu tysięcy złotych.
Antoni Poletyło swoją część tych dóbr 21 lutego 1800 roku sprzedał Ludwikowi
Borzymowi178, za 18 tysięcy złotych. Piszczatowski179 z Wierzbowizny, w 1820 roku był
w dozorze kościoła piekuckiego. W połowie XIX wieku Borzym odkupił od Piszczatowskich ich grunty w Wierzbowiźnie. W latach 60. XIX wieku szóstą część dóbr posiadał
jeszcze Ferdynand Idźkowski, który wymieniany jest we wsi co najmniej do 1873 roku180.
Wincenty Borzym, syn Ludwika, wiosną 1869 roku sprzedał Wierzbowiznę za 80 tys.
zł swemu zięciowi Adam Brzozowskiemu, zarządcy dóbr korczewskich. Borzym zachował jednak prawo dożywocia (zmarł 29 października 1871 roku, mając 66 lat). W 1870
roku z karnej służby na Kaukazie powrócił powstaniec styczniowy Antoni Borzym (syn
Wincentego), który zarządzał majątkiem w imieniu Brzozowskiego. Adam Brzozowski,
mąż Borzymówny, zmarł 22 października 1875 roku. Pogrzebano go w rodzinnym
grobie Borzymów w Piekutach. W 1879 roku Wierzbowiznę nabył Jan Grochowski.
W 1882 roku grunty tu posiadali: Adolf s. Kazimierza Olędzki, Wawrzyniec s. Wojciecha Perkowski (z synem Franciszkiem) i Konstanty s. Ferdynanda Idźkowski. W 1909
roku Jan Leśniewski z Wierzbowizny był członkiem Wysokomazowieckiego Towarzystwa Rolniczego.
176

Jan, syn Maksymiliana Poletyło, z Felicjanną z Ołdakowskich miał dwóch synów: Stefana (ur. 1751 w Wierzbowiźnie) – cesarsko-królewskiego podkomorzego dworu austriackiego, Antoniego ożenionego z Falkowską
(dwie córki: jedną zamężną za Komorowskim, a drugą Józefę, zamężną za Gołaszewskim), regenta we Lwowie.
177
W 1798 roku Krystynie z Mierzwińskich i Franciszkowi Drągowskiemu urodził się syn Wincenty Benedykt.
178
Ludwik Borzym (1746–1826), syn Kacpra, był dziedzicem wsi Arbasy k. Drohiczyna, w ziemi drohickiej
w 1765 roku. Żonaty z Marianną Dąbrowską, z którą miał synów: Wincentego, dziedzica dóbr Wierzbowizna
i Lucjusza. Byli oni wylegitymowani w Królestwie Polskim w 1838 roku.
179
Piotr Piszczatowski z Wierzbowizny, poślubił Mariannę Przybylską. W 1807 roku urodziła się im córka
Ewa, która 21 lat później poślubiła Stanisława Przyjemskiego z parafii Kobylin.
180
Tu rodziły się jego dzieci. Przykładowo, 14 kwietnia 1868 Wojciech Walerian (zmarł 18 marca 1873),
14 marca 1871 roku Bolesław.
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Według urzędowego wykazu z 1827 roku było tu pięć domów zamieszkiwanych
przez 39 osób. W 1891 roku ukazano trzy odrębne gospodarstwa, które łącznie dysponowały obszarem 125 ha (średnio na jedno po 41,6 ha). W 1905 roku we wsi było
47 osób (tylko katolicy), mieszkających w czterech drewnianych domach. Budynków
gospodarczych wykazano wówczas 17 (wszystkie drewniane). W 1921 roku w Wierzbowiźnie było sześć domów i 41 mieszkańców (24 mężczyzn i 17 kobiet). Pod względem wyznaniowym cztery osoby deklarowały prawosławie, a pozostali byli katolikami.
Wszyscy twierdzili, że są Polakami. Największą część dawnego majątku – 90 ha, z dworem, posiadała rodzina Olędzkich. To oni wznieśli murowane budynki gospodarcze,
częściowo zachowane do dzisiaj w ruinie. Stanisław Olędzki w 1936 roku był członkiem
Komitetu Diecezjalnego Łomżyńskiego Kongresu Eucharystycznego. To także długoletni wójt gminy Piekuty (1904–1919, 1941[?]–1945) i radny. W 1943 roku przechowywał u siebie młodego Żyda Fajwiszysa, który używał przybranych danych – Józefa
Kutrzeby. Pomógł wyrobić dla niego legalne dokumenty. Olędzki współdziałał w tym
zakresie z ks. Falkowskim, wikariuszem z Piekut Nowych. Pomoc Żydom nieśli także
inni mieszkańcy Wierzbowizny, którzy przygotowali ukrycia i dostarczali żywność
Abramowi Dawidowi pochodzącemu z Piekut Nowych i dwóm innym mężczyznom,
uciekinierom z transportu do Treblinki. Pomagającymi byli m.in. Józef i Natalia Leśniewscy (wspierali Icka rodem z Piekut) i Maria Idźkowska. Perkowski z Wierzbowizny pomagał wspomnianemu Abramowi Dawidowi.
Zmobilizowany 19 sierpnia 1939 roku rolnik Jan Średnicki181, uczestnik kampanii wrześniowej, zaginął na froncie. W 1940 i na początku 1941 roku u Juszkiewicza
w Wierzbowiźnie spotkali się konspiratorzy z tajnej polskiej organizacji Batalion
Śmierci, chociaż może chodzić także o Legion Podlaski. Organizacje te są często mylone i utożsamiane. Po wojnie, w 1949 roku komuniści przejęli majątek o powierzchni 90,25 ha. W 2008 roku w Wierzbowiźnie były cztery domy zamieszkiwane przez
16 osób.

ŻOCHY NOWE
Gniazdo rodu Żochowskich herbu Brodzic.

W

ieś Żochy Nowe, nad rzeczką Tłoczewka, wyodrębniła się z większego obszaru dóbr Żochy, przed 1580
rokiem. W 1580 roku Szymon syn Jana z Wyszonek Wojciechów (parafia Wyszonki) zapłacił podatek z 1½ włoki
oraz 5 mórg ziemi z „Zochow Nowej wsi” (par. Domanowo).
Podatek pogłówny z Żoch Nowych w 1674 roku
wniesiono od 42 osób. Łącznie z pozostającymi poza opo-

181

Pochodził ze wsi Ruś Stara, gdzie urodził się w 1908 roku, w rodzinie Feliksa i Kamili z Nowickich. Mieszkał w Wierzbowiźnie.
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datkowaniem, we wsi mogło mieszkać niewiele ponad 50 osób. Było tu dziesięć rodzin
szlacheckich (6 Żochowskich oraz po jednej Porowskich, Rzepnych, Piekutowskich
i Jabłońskich) i trzy chłopskie (rolnicze i szewc) – głównie poddani regenta. W 1677
roku Krzysztof Żochowski posiadał ziemię w Żochach Nowych i Żochach Starych,
a także odziedziczone po ojcu Żochy Tybory, które sprzedał Wojciechowi Rzepnemu.
W 1790 roku we wsi było 21 domów, w których mieszkały rodziny: Więckowskich, Piekutowskich, Żochowskich, Jabłonowskich, Roszkowskich, Lipińskich, Kruszewskich (Jan miał dwa domy).
W 1827 roku w Żochach Nowych było 19 domów i 131 mieszkańców. W 1839
roku najzamożniejszym gospodarzem we wsi był Mikołaj Więckowski l. 40 (określany
jako „Jejmość Pan”). Żochowscy z Żochów w 1840 roku dowiedli swoich praw do herbu
Brodzic. W 1882 roku gospodarzami we wsi byli: Wiktor Byczkowski, Andrzej Piekutowski, Józefa Lubowidzka[!] z bratem Antonim, Jan Piekutowski, Walenty Piekutowski (dzierż. Kazimierz Lipiński), Karol Porowski, Tadeusz Piekutowski, Franciszek
Żochowski (dzierż. Krzysztof Wojno i Jan Skłodowski), Józef Piekutowski z Marianną
Jabłonowską, Szajko Lejbowicz Nytobach (mieszkał w Skłodach Borowych) a dzierżawcą był Michał Litowiak, Mikołaj Żochowski, Jan Żochowski, Fabian Krasowski,
Julian Żochowski z bratem Franciszkiem, Józef Żochowski, Walenty Piekutowski
(dzierż. Wojciech Pruszyński), Jacenty Piekutowski, Krystian Lubowidzki, Franciszek
Wyszyński z bratem Cyprianem, Kazimierz Perkowski (dzierż. Józef Żochowski).
W 1891 roku ziemię posiadało 21 gospodarzy pochodzenia drobnoszlacheckiego.
Na 149 ha obszaru, 14 ha stanowiły lasy. Średnio na jedno gospodarstwo przypadało
po 7,1 ha. W 1905 roku 166 osób (tylko katolicy), mieszkło w 22 drewnianych domach.
Budynków gospodarczych wykazano wówczas 63. Według spisu powszechnego z 1921
roku były tutaj 23 domy, w których mieszkało 120 osób (49 mężczyzn i 71 kobiet).
Poza siedmioma wyznania prawosławnego (5 Białorusinów i 2 Polaków), pozostali byli
katolikami i Polakami.
Od około 1922 roku w Żochach Nowych funkcjonowała jednoklasowa szkoła
powszechna. Średniorocznie uczęszczało do niej 38 dzieci (od 37 do 39), mieszkających do dwóch kilometrów od szkoły. Placówkę prowadził jeden nauczyciel. Do wiosny
1925 roku uczyła Maria Dziewońska. Latem tego roku szkołę zamknięto.
W Żochach Nowych 30 maja 1951 roku grupa operacyjna KBW, po donosie agenta,
w ramach akcji „Narew” zaatakowała odpoczywający we wsi patrol plut. Eugeniusza
Tymińskiego ps. „Ryś” (z oddziału „Huzara”). Podczas próby wyrwania się z okrążenia polegli Antoni Żochowski „Naspiuk” („Mars”), Tadeusz Porowski „Boberek” oraz
Eugeniusz Tymiński „Ryś”. Jedynie ranny sierż. Stanisław Gontarczuk „Rekin” zdołał
przebić się i ukryć w lesie koło majątku Wyliny Ruś. Żołnierzom KBW przy pomocy
psów udało się wytropić „Rekina”. W trakcie kolejnego starcia zginął żołnierz KBW
szer. Kruk. „Rekin” przemieścił się. Został ponownie osaczony w ogrodzie pobliskiego
majątku, gdzie go śmiertelnie postrzelono.
W latach 1954–1959 wieś przynależała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Wylinach Rusi, a potem w Piekutach. Od 1973 roku do gminy Nowe Piekuty. Po wojnie we
wsi funkcjonowała czteroklasowa filia szkoły podstawowej. Zamknięto ją latem 1999
roku. W 2008 roku we wsi było 15 domów zamieszkiwanych przez 78 osób.
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ŻOCHY STARE (Żochy)
Gniazdo Żochowskich, szlachty herbu Brodzic.

Ż

ochowie herbu Brodzic (Brody) wzmiankowani są od
1471 roku w ziemi łomżyńskiej. Wsie o nazwie Żochy
znajdują się także w powiecie Sokołów Podlaski, Ciechanów
i Ostrołęka, a koło Wysokiego Mazowieckiego położona jest
wieś Tybory-Żochy. Językoznawcy nazwę „Żochy” wywodzą
od słowa „żoch”, niegdyś oznaczającego żołądek. Niewątpliwie nazwa wsi pochodzi od osoby o przydomku „Żoch”.
Początkowo dobra Żochy znajdowały się w parafii Wyszonki.
W 1519 roku określono granice nowej parafii w Domanowie, do której przyłączono Żochy. W 1528 roku wieś spisano
jeszcze w ramach parafii Wyszonki. Ówcześni właściciele
gruntów w Żochach, Maciej Żołner oraz bracia Mikołaj i Piotr, synowie Holenia
(Golenia?), mieli obowiązek wystawienia jednego konnego zbrojnego. W 1566 roku
wspomniana jest w aktach Jadwiga, żona Bartłomieja Włosta z Wojciechów i Żochów.
Urzędowego podziału wsi dokonano 7 stycznia 1567 roku. Być może od tego czasu formalnie zaistniały już dwie miejscowości. Po podziale na dwie wsie, do miana Żochy
dodano drugie człony rozróżniające stosunek chronologiczny wsi macierzystej (starej)
i wydzielonej z niej (nowej). W 1567 roku szlachta z Żoch stawiła się na popis wojenny
pod Mołodeczno. Spisano ich razem z parafią Domanowo. Pośród nich byli: Bernat
po Mikołaju (posiadał ziemię także w Wojciechach par. Wyszonki) w zastępstwie wysłał
swego syna konno w skórzanym kaftanie, z mieczem i rohatyną. Zaś Wojciech syn
Abrahama z dóbr Żochy i Wojciechy dotarł konno ubrany w kaftan, z rusznicą, siekierą, szablą i rohatyną, a Marcin s. Macieja z dóbr Żochy i Wojciechy wysłał w swoim
imieniu konno syna, ale uzbrojonego symbolicznie, tylko w kord. Byli zapewne i inni,
ale wpisano ich razem z Domanowem i Krasowem, co utrudnia identyfikację. Powiązanie kilku szlachciców z Żoch, z dobrami Wojciechy, jest śladem dawniejszych
związków rodzinnych z parafią Wyszonki. W 1569 roku szlachta z Żoch składała
w brańskim grodzie przysięgę wierności Koronie. Niestety dokument z imiennym
wykazem uczestników uroczystości jest w tym miejscu nieczytelny (uszkodzony).
Przysięgę składali m.in. Walenty po Piotrze, Jakub s. Bernarda, Jakub po zmarłym Jakubie „de Zochi” (z Żoch) i inni.
W 1580 roku szlachta ze wsi Żochy w parafii domanowskiej, opłaciła podatek
z sześciu włók i pięciu mórg. Opłatę wnosili: Mikołaj s. Macieja z rodziną, Maciej s.(?)
Korduli (imię żeńskie), Wojciech s. Abrahama, Wojciech s. Pawła. W 1608 roku Mateusz Żochowski, syn Jakuba, studiował na Akademii Krakowskiej. W 1615 roku Helena
Nagórczanka, wdowa po Mikołaju Żochowskim z Żoch wydzierżawiła swe grunty
w Żochach Stanisławowi Żochowskiemu.
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W 1615 roku Helena Nagórczanka, wdowa po
Mikołaju Żochowskim, wydzierżawiła swe dobra
w Żochach Stanisławowi Żochowskiemu, synowi Stefana.
Wpis do księgi grodzkiej brańskiej

W 1674 roku podatek pogłówny z Żoch Starych opłacono od 15 osób. Ogólna liczba
mieszkańców wsi wynosiła zapewne niewiele ponad 20. Najzamożniejszą była Katarzyna z Domanowskich Szczuka, która miała woźnicę i dwóch poddanych z żonami.
W Żochach Starych mieszkały także rodziny Andrzeja i Józefa Żochowskich oraz czterech poddanych Pawła Kruszewskiego. W 1677 roku Krzysztof Żochowski pan na Żochach Nowych i Starych sprzedał Wojciechowi Rzepnemu swoje grunty w Żochach
Tyborach, odziedziczone po ojcu. Potomkowie tej gałęzi Żochowskich w 1840 roku
dowiedli swych praw do herbu Brodzic. W 1790 roku we wsi było dziesięć domów należących do rodzin: Kruszewskich, Kostrów, Żochowskich, Konopków, Perkowskich,
Piekutowskich, Wyszyńskich. Według urzędowego wykazu z 1827 roku, w Żochach
Starych było 12 domów, w których mieszkało 86 osób.
W Żochach Starych 9 marca 1843 roku urodził się Grzegorz Żochowski zwany
„Cierlica”, powstaniec 1863 roku. Aresztowany i zesłany na Sybir spędził tam podobno
czterdzieści lat. W 1904 roku powrócił do Żoch Starych. Weteran zmarł 14 kwietnia
1926 roku. Spoczywa na cmentarzu w Nowych Piekutach z adnotacją na nagrobku:
„Bohater powstania styczniowego 1863 r. Ojczyźnie poświęcił swoje życie”.
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W 1882 roku ziemie we wsi posiadało dziesięciu Żochowskich, Paweł Piekutowski,
Józef Jankowski, Ignacy Wyszyński, Cyprian Konopka i trzy rodziny Kostro.
W 1891 roku w Starych Żochach było 17 gospodarstw drobnoszlacheckich, uprawiających 139 ha (w tym 10 ha to lasy). Średnio na jedno gospodarstwo wypadało po
8,2 ha. W 1905 roku we wsi było 148 osób (Polacy i pięciu Żydów), mieszkających
w 21 drewnianych domach. Budynków gospodarczych wykazano wówczas 54. Niemcy
15 sierpnia 1915 roku utworzyli we wsi polowy lazaret. Zmarłych grzebano na cmentarzu w Skłodach. W 1921 roku w 22 domach mieszkało tutaj 130 osób – 75 mężczyzn
i 55 kobiet (w tym 8 prawosławnych – Rosjanie). W latach 1954–1959 wieś przynależała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Wylinach Rusi, a potem w Piekutach. Od 1973
roku do gminy Nowe Piekuty. W 2008 roku we wsi było 20 domów, w których mieszkało 79 osób.
W pobliżu wsi jest kolonia Chostowiec (Krostowic) – założona po komasacji
gruntów w latach 20. XX wieku.
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III
Biogramy znaczniejszych i ciekawych postaci
Emil (Emilian) Bańkowski (1830–1892), duchowny unicki, powstaniec styczniowy, kanclerz kurii w Chełmie, wykładowca seminarium w Chełmie
Urodził się w 1830 roku w Nowej Woli w obwodzie białostockim, w rodzinie duchownego unickiego (grekokatolickiego) Feliksa Bańkowskiego i Anny z Bazylewskich.
Dzieciństwo spędził w Hodyszewie przy rodzicach. Ukończył gimnazjum w Łomży.
Do 1854 roku uczył się w seminarium duchownym w Chełmie. Będąc jeszcze alumnem, od 1852 roku wykładał w tym seminarium przedmioty teologiczne. Od 1854 roku
proboszcz unicki na Podlasiu. W latach 1855–1859 zarządzał parafią w Czołomyjach.
Według J. Białyni-Chołodeckiego, ks. Bańkowski „…był w powstaniu styczniowym organizatorem i służył w oddziale Czarkowskiego. Brał udział w bitwach pod Węgrowem.
Siemiatyczami, Siedlcami i Chesznem, dwukrotnie ranny. Po powstaniu otrzymał posadę
kapelana w Dublanach”. Od 1863 do 1866 roku osobisty sekretarz ks. bpa Jana Kalińskiego. W 1866 roku proboszcz w Rogowie i administrator w Sawicach oraz Szkopach
w dekanacie sokołowskim. W 1866 roku aresztowany razem z ks. bpem Kalińskim.
Uwolniony opiekował się rodziną ks. Biskupa, zesłanego do Wiatki. Administrator diecezji ks. Józef Wójcicki mianował ks. Bańkowskiego sekretarzem konsystorza greckounickiego diecezji chełmskiej. Profesor prawa kanonicznego w seminarium, nauczyciel
historii i geografii w szkole nauczycieli parafialnych. W 1866 i 1867 roku potajemnie
spotykał się w Poświętnem, Hodyszewie (u swego ojca), w Łomży lub na stacjach kolejowych, z katolickim księdzem Warzyckim, sekretarzem bpa Łubieńskiego, przez
ręce którego składał do Watykanu raporty o stanie diecezji unickiej. W 1868 roku bp
unicki Michał Kuziemski mianował ks. Bańkowskiego kanclerzem i swoim zastępcą
odpowiedzialnym za komitet wsparcia wdów i sierot po księżach oraz za odbiór nowych lub odnowionych budynków diecezjalnych. Po objęciu w 1871 roku diecezji przez
moskalofilskiego Marcelego Popiela, wyjechał do Galicji (zabór austriacki) i informował o tragicznym położeniu unitów w diecezji chełmskiej, prosząc o pomoc Stolicę
Apostolską i rządy państw katolickich. Memoriały składał na ręce nuncjusza w Wiedniu ks. kard. Mariano Falcinellego i namiestnika Galicji hr. Agenora Romualda Gołuchowskiego oraz marszałka krajowego księcia Sapiehy. Nie mógł już powrócić do
swej macierzystej diecezji i został przeniesiony do diecezji lwowskiej. Uzyskał posadę
kapelana bazylianek w Sławucie. Dwa i pół roku później otrzymał obywatelstwo austriackie. Został nauczycielem ludowym w szkole rolniczej w Dublanach. Pisał obszerne
pamiętniki. W 1887 roku we Lwowie opublikował pracę „Ruś chełmska od czasu rozbioru Polski”. Osobiście znał się z rosyjskim ministrem Dmitrijem hr. Tołstojem. Zmarł
w 1892 roku we Lwowie.
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Feliks Bańkowski (1805–1883), proboszcz unicki w Hodyszewie.
Urodził się 24 sierpnia 1805 roku w Brańsku, w rodzinie duchownego unickiego (grekokatolickiego) Adama i Marianny z Michniewiczów. Pod opieką rodziców
w Brańsku i Hodyszewie pozostawał do 1818 roku, gdy oddano go do szkoły powiatowej w Drohiczynie. Szkołę tę prowadzili pijarzy. Po sześciu latach edukacji, w 1824
roku ukończył klasę czwartą. „Czując powołanie do stanu duchownego”, po uzyskaniu
zgody ojca, wstąpił do diecezjalnego seminarium duchownego w Chełmie. „Cztery
stopnie mniejsze” otrzymał 6 lipca 1825, seminarium ukończył w 1828 roku. Przez rok
był w Hodyszewie przy ojcu „…trudniąc się dawaniem nauk parafialnych”. Na kapłana
unickiego wyświęcony 16 sierpnia 1829. Diakon od 18 sierpnia 1829 roku. W czasie
powstania listopadowego przebywał w Hodyszewie. Jak sam podkreślał, często musiał
w tym czasie szafować sakrament chorych, gdyż grasowała bardzo zakaźna cholera. Od
święceń do 14 listopada 1831 roku był „kooperatorem” w parafii hodyszewskiej. Od
tego dnia administratorem parafii (jego ojciec, dotychczasowy paroch hodyszewski
zmarł na cholerę 28 sierpnia 1831 roku). Egzaminy przed władzami diecezjalnymi
zdawał 23 i 24 maja 1832 roku. Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 15 kwietnia
1834 roku nominowała go na probostwo hodyszewskie. Po zaprzysiężeniu 15 czerwca,
od 29 czerwca 1834 roku został pełnoprawnym proboszczem w Hodyszewie. W 1843
roku przeprowadził generalny remont cerkwi, a w 1857 roku otoczył świątynię i cmentarz murowanym parkanem z bramą. Rozwijał kult cudownego obrazu.
W 1829 roku poślubił Annę z Bazyliańskich (1811–1880), z którą miał dwóch
synów i siedem córek (Izabela, Dominika, Justyna, Konstancja, Anna Julianna, Salomea Anastazja, Elżbieta Maria). Syn księdza Feliksa, Emilian (Emil, 1830–1892), był
duchownym diecezji chełmskiej, powstańcem styczniowym, kanclerzem kurii, wykładowcą seminarium w Chełmie, autorem książki „Ruś chełmska od czasu rozbioru
Polski”.
Ks. Feliks Bańkowski, w 1866 przejął unickie dziekaństwo sokołowskie po swoim
uwięzionym zięciu ks. Zatkaliku, ale odebrano mu je w 1867 roku. Po uwięzieniu ks.
Zatkalika, jego żona, a córka ks. F. Bańkowskiego, przyjechała do ojca do Hodyszewa,
ale władze zabroniły jej przybywania na plebanii. Wynajęła zatem, razem z siostrą, pomieszczenia u włościanina w Jośkach i tam mieszkały kilka lat. Ksiądz Bańkowski był też
administratorem cerkwi w Wysokiem Mazowieckiem (1871). Łączyły go bardzo dobre
stosunki z duchownymi rzymskokatolickimi. Za ich wzajemne kontakty byli wielokrotnie karani przez władze carskie. Sprzeciwiał się przyłączeniu unitów do prawosławia.
Z końcem 1873 roku przeniesiono go na emeryturę, ale bez wynagrodzenia. Został
skazany na karny pobyt w domu swego zięcia ks. Władysława Zatkalika (1836–1905,
były proboszcz w Sokołowie Podlaskim, zesłaniec do Porochowa w 1866) w Mokotowie.
Odwieziono go tam z żoną i córkami w listopadzie 1874 roku, w towarzystwie policjanta.
Zmarł 7 września 1883 roku w Mokotowie pod Warszawą (spoczywa na cmentarzu
wilanowskim).
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Wincenty Eliasz Borzym (1805–1871), właściciel majątku Wierzbowizna, powstaniec listopadowy

Urodził się 19 lipca 1805 roku w Wierzbowiźnie w parafii Piekuty Nowe, w rodzinie właściciela majątku Ludwika i Marianny z Dąbrowskich. Po naukach domowych,
uczył się w filialnej szkółce pijarskiej w Sokołach, razem bratem Lucjuszem Gaudentym (1807–1851), plenipotentem hr. Wiktora Ossolińskiego w Ossolinie, a potem
w Rudce (ok. 1844 do 1851). Zdolniejszy Wincenty, kontynuował naukę i ukończył gimnazjum w Łomży. Od września 1829 roku studiował w sekcji Budownictwa i Miernictwa Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. Po wybuchu
powstania listopadowego porzucił naukę i zaciągnął się do 5. pułku piechoty (Dzieci
Warszawskich). Awansowany do stopnia podoficerskiego. Uczestniczył w bitwie pod
Grochowem (25 lutego 1831) i Iganiami (10 kwietnia). Pod Liwem (kwiecień) został
ranny w nogę, a po kuracji walczył pod Ostrołęką (25 maja) i Warszawą (6 i 7 września).
Z bitwy pod Ostrołęką, jak uważał, tylko cudem udało mu się ujść z życiem182 dzięki
temu, że ofiarował się Matce Boskiej Hodyszewskiej. Po powstaniu powrócił do Wierzbowizny, gdzie gospodarzył z bratem, posiadając też dział w Tłoczewie. 26 listopada
1837 roku poślubił o piętnaście lat młodszą Emilię Pisarzewską (zm. w marcu 1849),
córkę Kacpra, nadstrażnika granicznego z Pietkowa. Miał z nią kilkoro dzieci urodzonych w Wierzbowiźnie: Edwarda (19 listopada 1838 – zm. w listopadzie 1862),
późniejszego pamiętnikarza Juliana (ur. 7 stycznia 1840), Antoniego (ur. w 1842) –
który wiele lat służył na Kaukazie (powrócił w 1870), Annę (ur. w 1844) – od 1862
roku żonę Jana Borowskiego, zarządcy dóbr korczewskich, a także Kazimierę (ur.
w 1849) – od 1876 żonę aptekarza Erazma Ołtarzewskiego. Wincenty Borzym owdowiał w 1849 roku, po 11 latach i czterech miesiącach małżeństwa. Synów swych kształcił w Wysokiem Mazowieckiem, a potem w gimnazjum w Drohiczynie (tu uczył się
z nimi Józef Tokarzewicz z Bielska Podlaskiego, późniejszy sławny „Hodi”), a w końcu
w gimnazjum w Łomży. Julian od 1858 roku kontynuował naukę w gimnazjum realnym w Warszawie (wydział mechaniczny), a jego brat Antoni po piątej klasie gimnazjum, w 1859 roku rozpoczął naukę fachu „siedlarskiego, czyli fabryki powozów”
w Warszawie. Edward po ukończeniu gimnazjum w Łomży, pomagał ojcu w Wierzbowiźnie. W czasie powstania styczniowego Antoni wstąpił do oddziału W. Cichorskiego
„Zameczka” i służył w stopniu chorążego, walcząc z Moskalami w Rudce, Ciechanowcu
i Siemiatyczach. Potem w kawalerii Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra”. Koło
Knyszyna dostał się do niewoli. Był więziony w Białymstoku. Skazany na karną służbę na
Kaukazie, był pisarzem w 39. Dywizji (za wstawiennictwem kuzyna płka Krasowskiego
ze Skiw). Szwagrem Wincentego Borzyma był Franciszek Damazy Piętka z Krasowa
Częstek, mąż Ewy po Ludwiku Borzymie. Piętka był wójtem gminy Łopienie. Borzymowie wylegitymowali się w 1838 roku, z dowiedzionym prawem używania herbu Belina.
Wincenty Borzym wykorzystywał swą edukację w zakresie budownictwa. W 1837
roku w Tłoczewie projektował karczmę i kuźnię. Kierował wznoszeniem nowego kościoła w Piekutach Nowych. Przystąpił też do przetargu na remont cerkwi w Hodyszewie, ale jego oferta nie była najkorzystniejsza. Wygrał z nim ks. Feliks Bańkowski,
hodyszewski proboszcz unicki. Prywatnie przyjaźnili się. Wiosną 1844 roku Borzym był
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Pod ostrzałem przeszedł na drugą stronę Narwi po belce zburzonego mostu.
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ojcem chrzestnym Elżbiety Marii, córki owego duchownego. Bańkowscy z Hodyszewa
byli częstymi gośćmi we dworze w Wierzbowiźnie. Także w momentach smutnych, jak
na pogrzebie Edwarda Borzyma w 1862 roku.
Wincenty Borzym w 1855 roku odkupił część Wierzbowizny od Piszczatowskiego
i Kruszewskiego, a wcześniej nabył Tłoczewo.
Wiosną 1869 roku sprzedał Wierzbowiznę za 80 tys. zł swemu zięciowi Adam
Brzozowskiemu. Zachował jednak prawo dożywocia (zmarł 29 października 1871 roku,
mając 66 lat). Pochowano go w grobowcu rodzinnym, w centralnej części nowego
cmentarza w Piekutach Nowych. Pierwotnie nad jego grobem miała stanąć kaplica,
ale zamiaru tego nie zrealizowano.

Wacław Jerzy Calewski (1893–1940), oficer Wojska Polskiego, bohater wojny 1920
roku, adiutant przyboczny Prezydenta RP, ofiara „mordu katyńskiego”.
Urodził się 14 grudnia 1893 roku w Piekutach
Nowych, w rodzinie pisarza gminnego Józefa183 i Leokadii z Kamieńskich. Calewscy do 1896 roku mieszkali w Piekutach Nowych. W późniejszych latach przebywali tam, gdzie Józef pracował jako pisarz gminny:
w Poświętnem (1896–1898), Wysokiem Mazowieckiem
(1898–1906), w Nurze (1911–1914). Wacław ukończył
gimnazjum i Szkołę Handlową w Łomży w czasie, który
nie sprzyjał dalszej edukacji. Rozpoczęła się pierwsza
wojna światowa. Młody Calewski był już ówcześnie
w konspiracji, należał do Związku Strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej. W sierpniu 1915 roku
wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 1. pułku ułanów dowodzonym przez Władysława Zygmunta Belinę-Prażmowskiego. Odbył kampanię 1915/1916.
W kwietniu 1917 legiony zostały przeformowane w Polską Siłę Zbrojną („Polnische
Wehrmacht”). W 1917 roku ukończył oficerski kurs kawaleryjski w Ostrołęce. Wacław
Calewski należał do żołnierzy, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność obcym
monarchom, skutkiem czego został internowany w obozie w Szczypiornie, a potem
w Łomży. Po uwolnieniu z internowania, w 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego.
Otrzymał przydział do 1. pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. W szeregach tego
pułku odbył kampanię wojenną (1918–1921). Zachowało się zdjęcie por. Wacława
Calewskiego w mundurze Szwadronu Przybocznego Naczelnika Państwa. Porucznik
Calewski, jako dowódca plutonu kaemów 1. pułku szwoleżerów, 27 maja 1920 roku
nadzwyczaj celnym ogniem przyczynił się do zdobycia stacji kolejowej w Mielni. Na najbardziej wysuniętej placówce wytrwał wszystkie kontrataki, znajdując się pod ogniem
183

Józef Calewski urodził się 1 lipca 1856 roku w Jaziewie (powiat augustowski), w rodzinie Antoniego i Agaty
z Kundów.
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nieprzyjacielskich pociągów pancernych. Wycofał się dopiero, gdy zabrakło amunicji.
Za czyn ten otrzymał Order Virtuti Militari 5 klasy (nr 4322). We wniosku o odznaczenie ppłk Jan Głogowski pisał, że por. Calewski w akcji wyróżnił się niezwykłą brawurą.
W czasie walk był ranny. Za swe zaangażowanie w walkę o niepodległość otrzymał
szereg odznaczeń: Krzyż Niepodległości, czterokrotnie Krzyż Walecznych, dwukrotnie Srebrny Krzyż Zasługi, medale za 1918 i 1921 rok. Po wojnie pozostał w wojsku.
Jego oficerski stopień wojskowy podporucznika zweryfikowano ze starszeństwem od
1 czerwca 1919 roku. Przydzielony do 1. pułku szwoleżerów, dowodził 3. szwadronem.
Ukończył Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu oraz Centralną Szkołę Strzelań w Toruniu (1922). Awans do stopnia rotmistrza otrzymał 15 sierpnia 1924 roku.
Kawaler Orderu Gwiazdy Rumunii. W 1928 roku odznaczono go medalem pamiątkowym 10-lecia odrodzonej Polski. W tym też roku, razem z Eugeniuszem Mączyńskim,
zgłosili do opatentowania swój wynalazek, podstawę juczną do karabinu maszynowego Maxim 08, z możliwością zastosowania w każdym systemie ckm. Dwa lata później
uzyskali patent nr 12344.
W 1928 roku rotmistrz Calewski został przeniesiony do Gabinetu Wojskowego
Prezydenta Rzeczpospolitej, jako adiutant przyboczny Prezydenta Ignacego Mościckiego. Zachowało się wiele zdjęć, na których rotmistrz Calewski znajduje się obok lub
krok za Prezydentem.

Wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego w chłopskiej chałupie,
z prawej strony prezydenta stoi rtm. Wacław Calewski.
Fot. ze zbiorów NAC

Po trzech latach, w 1931 roku przeniesiono go na stanowisko referenta w Dowództwie Korpusu Ochrony Pogranicza. W kolejnym roku powrócił do macierzystego
1. pułku szwoleżerów i objął funkcję dowódcy szwadronu. Ukończył kurs doskonalący
w Rembertowie. Od 1933 był dowódcą szwadronu zapasowego w 26. pułku ułanów
wielkopolskich, a od 1938 roku dowódcą szwadronu zapasowego w 25. pułku ułanów.
Około 1935 roku awansowany do stopnia majora. Mieszkał wówczas na terenie osiedla
stacji kolejowej Łapiguz w Łukowie i miał samochód osobowy. We wrześniu 1939 roku
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służył jako zastępca dowódcy Ośrodka Zapasowego Nowogródzkiej Brygady Kawalerii
w Łukowie. Z pozostałych nadwyżek poborowych i ochotników sformowano niepełny
Pułk Zapasowy „Łuków” w składzie dwóch szwadronów marszowych, który włączono
do Grupy „Dubno” gen. bryg. w stopniu spoczynku Stefana Strzemieńskiego. Grupa
organizowała obronę na linii rzeki Ikwy. Pułk „Łuków” walczył do 25 września. Wobec
braku możliwości dalszej walki broń złożono pod Rawą Ruską, poddając się wojskom
sowieckim. Oficerów wziętych do niewoli osadzono w obozie w Starobielsku. Wiosną
1940 roku Wacław Calewski znalazł się pośród ofiar zbrodniczego mordu NKWD
w Charkowie. Miał wówczas 47 lat. Obecnie jego szczątki spoczywają w Piatichatkach
na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie. Minister Obrony Narodowej 5 października 2007 roku pośmiertnie awansował go do stopnia podpułkownika. W pobliżu
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu, zasadzono Dąb Pamięci
Wacława Calewskiego.

Stanisław Falkowski (1916–2004), kapłan diecezji łomżyńskiej, „Sprawiedliwy

wśród Narodów Świata”

Urodził się 19 kwietnia 1916 roku w Filipach
parafii topczewskiej, w rolniczej rodzinie Stanisława
i Benigny z Topczewskich. Od początku pragnieniem jego matki było, aby jej syn został księdzem.
Stanisław swą szkolną edukację rozpoczął w rodzinnej wsi, a po trzech latach, klasę czwartą i piątą
kończył w pobliskiej wsi (3 km). Potem uczył się
w szkole powszechnej w Pietkowie. Od 1930 roku
kontynuował naukę w Biskupim Gimnazjum Męskim im. św. Kazimierza w Sejnach. Należał do Sodalicji Mariańskiej i do harcerstwa, interesował się
teatrem oraz muzyką. Życie młodego Stasia nie było
łatwe. W domu stale brakowało pieniędzy na czesne.
Dorabiał korepetycjami. Jak sam wspomina, w końcu: „…przed maturą w roku 1935,
kiedy trzeba było uregulować należności wobec gimnazjum, Ojciec mój, mając już 60 lat,
sprzedał swoje cztery morgi gruntu, chatę i przeniósł się na pokomorne do brata Mamy
w innej wsi [Wnory]. Uprawiając zachwaszczone i kamieniste, kupione tam parę morgów
gruntu, dorabiał budową pieców, gdy Go ktoś zaangażował. Nie długo pożył na tym pokomornym, zmarł, gdy byłem na drugim roku w Seminarium w Łomży. W ostatnie przed
śmiercią Ojca moje wakacje, już będąc ciężko chorym, widział mnie w sutannie. Otrzymałem maturę w maju 1935 roku [w Sejnach] i wraz z 17 kolegami złożyłem ją w ręce Ks.
Rektora Seminarium Duchownego w Łomży.”
W każde wakacji czynnie uczestniczył w życiu religijnym rodzinnej parafii. Wybuch
wojny w 1939 roku nie przerwał jego przygotowań do kapłaństwa. Ostatnie egzaminy zdawał u księży w ich parafiach, w Jabłoni Kościelnej oraz Poświętnem. Stanisław

207

Falkowski święcenia kapłańskie otrzymał 22 września 1940 roku z rąk biskupa łomżyńskiego Stanisława Kostki Łukomskiego, w kościele parafialnym w Kuleszach Kościelnych. Swą Mszę prymicyjną odprawił w kościele w Topczewie. Okupacja sowiecka
znacząco utrudniała funkcjonowanie administracji kościelnej oraz sprawowanie posług
księżom, stąd ks. Stanisław Falkowski początkowo wspierał w pracy duszpasterskiej
proboszcza w Wyszkach. Oficjalnie swój pierwszy wikariat objął w Piekutach Nowych
7 lipca 1941 roku, już po agresji niemieckiej na ZSRR. Proboszczem tutaj był ówcześnie
ks. Roch Modzelewski. Niemcy wyrzucili z plebanii księży i zajęli ją na potrzeby swojej
żandarmerii. Proboszcz i wikary znaleźli zakwaterowanie w prywatnych domach parafian. Tutaj, młody ksiądz został poddany wielkiej próbie wiary i człowieczeństwa. Późną jesienią 1942 roku, wraz z nastaniem mrozów, skontaktował się z nim ks. Józef
Perkowski, proboszcz sąsiedniej parafii Hodyszewo. Poprosił go o pomoc młodemu
12-letniemu chłopcu żydowskiemu Józefowi Fajwiszysowi, który uciekł z transportu
do Treblinki. Uratowany Żyd wspominał po latach: „Ksiądz Falkowski przyjął mnie, wyposażył w ciepłą zimową kurtkę, wykąpał, odwszył i umieścił na kanapie w swoim pokoju”. Ksiądz Falkowski wspominał to tak: „Był w strasznym stanie. Opowiedział mi swoją
historię. To jasne, że musiałem się nim zająć. Ludziom w okolicy mówiłem, że to mój
krewny”. Pomoc trwała cztery miesiące. Niby takie oczywiste, a jednak niewielu chciało
ryzykować swe życie „dla obcych”. Duchowny sam mieszkający w wynajmowanym pokoju, nie miał warunków, by przez dłuższy czas gościć u siebie chłopca. Nie pozostawił go jednak bez opieki i umieszczał w kolejnych schronieniach. Józef początkowo
był parobkiem u chłopa zaprzyjaźnionego z księdzem. Później u miejscowego wójta
prowadził korepetycje, ucząc jego dzieci języka polskiego. Ksiądz przy pomocy wójta
pomógł chłopcu uzyskać niemiecki dowód tożsamości na nazwisko Kutrzeba. Z legalnym dokumentem i „dobrym wyglądem” Józefa skierowano na roboty do Niemiec,
gdzie szczęśliwie doczekał końca wojny. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie został znanym reżyserem. Józef Kutrzeba (przy tym nazwisku pozostał
do końca życia, zmarł w 2013) złożył do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie wniosek
o uhonorowanie ks. Falkowskiego medalem i tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata”, które przyznano księdzu 20 października 1977 roku. Ksiądz Falkowski własnoręcznie zasadził drzewo oliwne w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Odwiedzał
także Józefa Kutrzebę w USA, korespondowali. Kutrzeba regularnie wysyłał Księdzu
paczki z żywością i lekami, które ten w trudnych czasach komunizmu niemal w całości
rozdawał swoim parafianom. Uratowany jest autorem wspaniałej książki „The Contract:
A Life for a Life” (Kontrakt. Życie za życie), wydanej w Nowym Jorku w 2009 roku,
w której opisał swoje losy, w tym wątki z Hodyszewa i Piekut.
Ksiądz Falkowski od 10 marca 1944 roku był już wikariuszem w Kuczynie, gdzie
zastał go koniec wojny. Skierowano go na administratora parafii Jasienica, a od 1 sierpnia
1945 roku był tam wikariuszem. Tu los zetknął Księdza z inną wybitną osobą. Na plebanii schronienie znalazł ranny w nogę Lech Leon Beynar ps. „Nowina” (oficer oddziału
Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”). Pobyt „Nowiny” na plebanii w Jasienicy trwał
kilka miesięcy i wywarł pozytywne piętno na obu humanistach. Nazwa miejscowości
Jasienica, stała się pisarskim pseudonimem Beynara, który po wyjeździe do Krakowa,
już jako Paweł Jasienica, pisał poczytne książki historyczne, współpracował także
z „Tygodnikiem Powszechnym”.
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Parafia Brok od 1 października 1946 roku stanowiła kolejny przystanek w pracy
duszpasterskiej ks. Falkowskiego. Po niespełna dwóch latach (15 września 1948) Ksiądz
na krótko trafił do Łap, a od 1949 roku do Zambrowa. Wówczas w Polsce rozpoczął
się okres agresywnego wtłaczania społeczeństwu komunizmu. Ksiądz sprzeciwiał się
temu w swych kazaniach. 30 października 1949 roku wezwał wiernych do modlenia się
za dusze członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (podobno był kapelanem
NZW), zamordowanych przez aparat bezpieczeństwa. Krytykował zdejmowanie krzyży.
Apelował o wychowywanie młodzieży tak, aby w przyszłości nie wyrośli z nich komuniści. Ks. Falkowskiego aresztowano 4 stycznia 1950 roku pod zarzutem „rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić szkodę interesom ludowego
państwa polskiego, a dotyczących swobody wyznania w Polsce”. W tym celu miał on
rozpowszechniać różne wiersze, pisma i druki, które redagował i przepisywał na maszynie. Według Urzędu Bezpieczeństwa, jego kazania pochwalały m.in. faszyzm (zarzut
celowo zmyślony), działania członków podziemia oraz zawierały fałszywe (czytaj niekorzystne dla władzy) wiadomości. Śledztwo przeciwko niemu trwało osiemnaście miesięcy. Na początku 1951 roku planowano urządzić Księdzu proces pokazowy w Łomży,
jednak przychylny stosunek społeczeństwa do duchownego spowodował rozprawę
w Białymstoku, dopiero 18 czerwca. Skazano go na 5 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie Sąd Najwyższy w Warszawie 22 kwietnia 1952 roku wyrok złagodził do 2,5 roku
więzienia i zaliczył na poczet tej kary okres tymczasowego aresztowania. Paczki do
więzienia wysyłał mu też Józef Kutrzeba. W 1992 roku komunistyczny wyrok uznano
za nieważny, ponieważ ks. Falkowski prowadził walkę o faktyczne, niepodległe Państwo Polskie. Po zwolnieniu z więzienia, od 1 sierpnia 1952 roku, ks. Falkowski był
wikariuszem parafii Kobylin.
10 listopada 1953 roku objął probostwo parafii Chlebiotki, gdzie przepracował
13 lat. Tu dokończył wyposażanie kościoła. Zawał serca zmusił Księdza do odejścia
na rentę. 11 lutego 1967 roku zamieszkał w Łysych, jako rezydent. Odwiedził w Stanach Zjednoczonych Józefa Kutrzebę. Po powrocie do Łysych, doszło do wielu wprost
skandalicznych zajść (działania SB?, ale też skutek dość trudnego charakteru kapłana).
Dlatego w 1969 roku odebrano ks. Falkowskiemu prawo pełnienia posługi kapłańskiej.
Z Ameryki wsparcia udzielił mu wówczas Kutrzeba, który napisał list do kardynała
S. Wyszyńskiego. Decyzją Kardynała przywrócono ks. Falkowskiego do łask kościelnych. Już 16 maja 1969 roku został proboszczem w Klukowie. Dzięki działaniom księdza
Falkowskiego o parafii Klukowo pisał tygodnik „Za i przeciw” (9 marca 1980). Podkreślano zaangażowanie księdza w życie parafii i remonty świątyni oraz dbałość o jej
otoczenie. Ksiądz bardzo aktywnie wspierał wszelkie działania związane z abstynencją.
Pełnił także funkcje diecezjalne. Przykładowo był rejonowym wizytatorem religii
oraz diecezjalnym instruktorem ds. duszpasterstwa katechetycznego. Biskup Łomżyński 24 kwietnia 1986 roku podniósł ks. Stanisława Falkowskiego do godności Kanonika
Honorowego Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej. Po przejściu 1 lutego 1991 roku na eme
ryturę, zamieszkał w Klukowie. Od 2003 roku przebywał w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży, gdzie zmarł 1 kwietnia 2004 roku, w wieku 88 lat. Jego ciało złożono
do grobu na cmentarzu w Klukowie.
Jest autorem kilku wspomnień o swojej pracy kapłańskiej (w tym książki „Tak
Ojcze”. 50 lat kapłaństwa w czasach niełatwych 1940–1990).
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Fryderyk Gostkowski h. Junosza (1803–1854), sędzia pokoju, właściciel majątku
Mazury i nieruchomości w Jabłoni Kościelnej

Urodził się z Wincentego i Ludwiki z Rostkowskich, 3 marca 1803 roku w Tuszowie w guberni lubelskiej. Ukończył liceum w Lublinie. Stopień magistra obojga praw
i administracji uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Wydziale Sprawiedliwości Królestwa Polskiego. Służył w wojsku polskim. Po powstaniu listopadowym
zajmował się gospodarowaniem w majątku Mazury. Wybrany sędzią pokoju okręgu tykocińskiego. W latach 1842–1844 członek Rady Opiekuńczej Szpitala Obwodowego św.
Ducha w Łomży. Oprócz Mazur posiadał część Stokowiska i Lubowicza Wielkiego oraz
nieruchomości w Jabłoni (też karczmę). Zmarł 16 kwietnia 1854 roku we dworze w Mazurach. Spoczywa w grobowcu za kościołem parafialnym w Jabłoni Kościelnej.
Poślubił panią na Mazurach, Hilarię ze Święckich (ur. 1805, córka Tomasza Święckiego – mecenasa przy Sądzie Najwyższym Królestwa Polskiego), wdowę po zmarłym
w 1829 roku Franciszku Stanisławie Szepietowskim184 z Szepietowa Podleśnego. Córka
Gostkowskich, Kamila – lat 16[!], 19 października 1850 roku poślubiła w kościele
w Jabłoni podpisarza sądu pokoju Jana Szpakowskiego, syna Piotra i Antoniny z Gostkowskich. Na ślubie świadczyli sędzia Józef Czarkowski z Suwałk i Józef Kiersnowski,
dziedzic Stokowiska. Małżeństwo Fryderyka i Hilarii miało też córki urodzone w Mazurach: Stefanię Ewę w 1835 i Feliksę (1837–1838). Hilaria z pierwszego małżeństwa
miała dwie córki, Julię Laurę Zofię (w 1847 poślubiła Józefa Antoniego Cyryla Czartkowskiego) oraz Amelię, pannę zmarłą 3 kwietnia 1853 roku w Mazurach, w wieku
28 lat. Spoczywa w grobowcu w Jabłoni, obok ojczyma Fryderyka Gostkowskiego.
W kościele parafialnym w Jabłoni Kościelnej (okręg tykociński), 16 kwietnia 1855
roku, w rocznicę śmierci sędziego pokoju okręgu tykocińskiego Fryderyka Gostkowskiego, odbyło się żałobne nabożeństwo za spokój jego duszy. Informację o tym zamieszczono w „Gazecie Warszawskiej” (1855, nr 150, s. 4).

Jan Stanisław Jankowski185 (1882–1953), działacz polityczny, minister, Delegat
Rządu na Kraj 1943–1945, wicepremier, ofiara sowieckich represji

Urodził się 6 maja 1882 roku we wsi Krasowo Wielkie w gminie Piekuty Nowe,
w drobnoszlacheckiej rodzinie Józefa i Julianny z Olędzkich186. Miał pięcioro rodzeństwa, cztery siostry (Annę, Marię-Mariannę, Aleksandrę, Bronisławę) i młodszego brata
184

Urodzony w 1795 roku w Szepietowie Podleśnym par. Dąbrówka, marszałek powiatu tykocińskiego, radca
Rady Obywatelskiej Województwa Augustowskiego, poseł tykociński. Jego ojcem był Józef Szepietowski
(zmarł w 1827 w Mazurach) – patrz biogram, a matką Franciszka z Siennickich. Hilaria Święcka, córka Tomasza i Ewy z Ornowskich, zawarła związek małżeński z Franciszkiem Szepietowskim 16 kwietnia 1823 roku
w Warszawie (curkuł I).
185
Biogram opracowano na podstawie: PSB, www.1944.pl, J.J. Milewski, P. Nowak, Dwa listy wicepremiera
Jana Stanisława Jankowskiego do siostry, Biuletyn IPN, nr 59 (2005), s. 93–95.
186
Matka Jana Stanisława Jankowskiego pochodziła z rodziny właścicieli majątku Wierzbowizna w gminie
Piekuty Nowe.
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Konstantego (1896–1974), który pozostał na rodzinnym
gospodarstwie. Jan Jankowski początkowo uczył się
w Piekutach. Później wyjechał do Piotrkowa Trybunalskiego, do bliskiej rodziny. W tym mieście w 1900
roku ukończył gimnazjum filologiczne. Studiował na
Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1901 na Wydziale Chemicznym Warszawskiego Instytutu Politechnicznego. Uczestniczył
w strajku szkolnym 1905 roku, w związku z czym musiał zmienić uczelnię. Od 1906 roku studia kontynuował w Wyższej Szkole Technicznej w Pradze. Ukończył
ją dwa lata później i otrzymał dyplom inżyniera. Od
1909 do 1912 roku uczył się w Studium Rolniczym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie, od maja 1911 roku jednocześnie pracował
jako asystent w Zakładzie Rolniczo-Doświadczalnym UJ.
Niemal od początku studiów angażował się w działalność polityczną. Wstąpił do
Związku Młodzieży Polskiej „Zet” (1901) i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego.
W latach 1901–1902 współtworzył Związek Młodzieży Robotniczej oraz Związek im.
Jana Kilińskiego. Jako członek tej ostatniej organizacji, współorganizował w 1905 roku
Narodowy Związek Robotniczy (NZR). W 1908 roku był w Zarządzie Głównym NZR-u.
Od 1908 roku członek Ligi Narodowej. Jeden z inicjatorów, tzw. Frondy ND (rozłamu
endecji). Bardzo aktywny politycznie, był zagrożony aresztowaniem, stąd w 1909 roku
wyjechał do Krakowa. Tam od 1912 do 1914 roku był członkiem Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Współorganizator Polskiego
Związku Wojskowego.
Od 1914 roku ochotniczo służył w 1. plutonie Pierwszej Kompanii Kadrowej Józefa
Piłsudskiego. W następnym roku był w 1. pułku ułanów Legionów Polskich. W latach
1915–1917, z ramienia NZR, wchodził w skład Centralnego Komitetu Narodowego.

Rząd Wincentego Witosa wiosną 1926 roku.
Drugi z prawej stoi Jan S. Jankowski
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Już w wolnej Polsce uzyskał posadę w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a w latach 1919–1921 w Głównym Urzędzie Ziemskim. Nadal prowadził ożywioną działalność polityczną. W 1920 współzakładał Narodową Partię Robotniczą (NPR)
i do 1923 roku był prezesem jej Głównego Komitetu Wykonawczego. Przez następne
dziesięć lat wiceprezes i sekretarz tej partii. Wincenty Witos w swym pierwszym rządzie, w 1921 roku powierzył J.S. Jankowskiemu tekę ministra pracy i opieki społecznej.
Ministrem był ledwie dwa miesiące, od 10 marca do 11 maja. Powrócił do pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Od 1925 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Wiosną następnego roku kierował tym resortem,
a Wincenty Witos, kolejny raz uczynił go kierownikiem ministerstwa w swoim „trzecim rządzie”. Formalnie ministrem był tylko cztery dni (od 10 do 14 maja), gdyż rząd
Witosa obalił przewrót majowy. Później pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W latach 1927–1934 był radnym miasta stołecznego Warszawy. Od 1928 do 1935
roku posłował z listy NPR-u (sejmy II-IV kadencji). Na skutek sporów z Karolem Popielem, w 1935 roku wystąpił z NPR-u. Dwa lata później związał się ze Stronnictwem Pracy.
Przed wojną odznaczono go w 1925 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
w 1933 Krzyżem Niepodległości, a w 1938 roku Krzyżem Niepodległości z Mieczami.
Po wrześniu 1939 roku pracował i udzielał się w instytucjach opieki społecznej.
Był też w ścisłym konspiracyjnym kierownictwie Stronnictwa Pracy. Od 1941 dyrektor Departamentu Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu RP na Kraj, a w końcu
1942 roku powołano go na zastępcę Delegata Rządu na Kraj. Po aresztowaniu Delegata
Jana Piekałkiewicza, od 21 kwietnia 1943 roku to jemu formalnie przekazano pełnienie funkcji Delegata Rządu na Kraj. Do 1943 roku należał do trzyosobowego komitetu
doradczego przy komisarycznym burmistrzu Warszawy. Działał w VI Oddziale Biura
Informacji i Propagandy Komendy Głównej ZWZ-AK.
Od maja 1944 roku wicepremier (oficjalnie od 20 lipca) w emigracyjnym rządzie
Tomasza Arciszewskiego, kierujący Krajową Radą Ministrów. Jankowski znalazł się
tam, jako Delegat Rządu na Kraj. W rządzie był też reprezentantem Stronnictwa Pracy.
W czasie okupacji używał pseudonimów: „Doktor”, „Jan”, „Klonowski”, „Sobolewski”,
„Soból”.
Rząd RP w Londynie upoważnił wicepremiera Jankowskiego do „…przyjęcia wszystkich decyzji wymaganych tempem ofensywy sowieckiej”. Premier Stanisław Mikołajczyk
przekazał w jego ręce możliwość „…ogłoszenia powstania w momencie przez was wybranym”. J.S. Jankowski decyzję tę podjął 31 lipca. To w oparciu o nią, dowódca AK gen.
Komorowski „Bór” wydał rozkaz rozpoczęcia powstania w Warszawie 1 sierpnia 1944
roku.
Wicepremier Jankowski około 10 października opuścił Warszawę wraz z ludnością cywilną. Zatrzymał się w Pruszkowie, gdzie dalej prowadził działalność konspiracyjną. J.S. Jankowskiego odznaczono Orderem Virtuti Militari V klasy.
W czasie rozmów z władzami sowieckimi w Pruszkowie, nocą z 27 na 28 marca
1945 roku został podstępnie aresztowany przez NKWD, wraz z innymi przywódcami
Polskiego Państwa Podziemnego. Uprowadzono ich do Moskwy i osadzono w więzieniu na Łubiance. Od 18 do 21 czerwca sądzono w tzw. „procesie szesnastu”. Zarzucano
mu organizowanie działalności wywrotowej, aktów dywersji i zamachów skierowanych przeciwko Armii Czerwonej i ZSRR. J.S. Jankowskiego skazano na 8 lat więzienia.

212

Najprawdopodobniej został zamordowany 13 marca 1953 roku we Włodzimierzu nad
Klaźmą, dwa tygodnie przed końcem odbywania więzienia. Przypuszczalnie spoczywa
na przywięziennym cmentarzu, w zbiorowej mogile, m.in. razem z Johanem Laidonerem – bohaterem narodu łotewskiego.
Symboliczny grób Jana Stanisława Jankowskiego znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Tablicę upamiętniającą Delegata Rządu na Kraj Jana
Stanisława Jankowskiego i jego zastępcę, wmurowano w ścianę zewnętrzną kościoła
św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach. W jego rodzinnych stronach tablice pamiątkowe znajdują się w świątyniach w Hodyszewie (1989) i Nowych Piekutach
(2013). W 1995 roku prezydent RP pośmiertnie odznaczył J.S. Jankowskiego Orderem
Orła Białego. Wdowa po wicepremierze, Helena z Bańkowskich zmarła w 1975 roku.
Na cmentarzu w Nowych Piekutach spoczywają bliscy wicepremiera, ojciec Józef
(zmarł w 1930), brat Konstanty (zmarł w 1974) i inni. Tu na nagrobku napis: „Śp. Jan
Stanisław Jankowski * 9 V 1882, wicepremier rządu, delegat na kraj, zmarł śmiercią męczeńską w marcu 1953 r. w więzieniu w Rosji, pochowany w nieznanym miejscu”.

Jan Jaźwiński (1905–1985), syn właściciela majątku Stokowisko. Peowiak, oficer polskiego wywiadu, dowódca samolotowej bazy przerzutowej we Włoszech w 1944 roku,
pamiętnikarz
Urodził się 15 czerwca 1905 roku w rodzinie Wincentego i Józefy z Włodkowskich. Miał dwóch braci i trzy
siostry. Jaźwińscy pochodzili ze wsi Jaźwiny Koczoty pod
Czyżewem, a Wincenty był też właścicielem majątku
Kutyłowo Skupie. Od 1914 roku rodzina zamieszkała
w Stokowisku. Dzieci uczył tutaj specjalnie sprowadzony
„edukator”. Latem 1915 roku Jaźwińskim udało się uniknąć ewakuacji w głąb Rosji.
W 1918 roku ledwie 15-letni Jan uczestniczył w akcji
rozbrajania Niemców. W 1920 roku zgłosił się na ochotnika do kawalerii z własnym koniem. Chciał bronić Warszawy przed bolszewikami.
Jednak z uwagi na jego wiek, w kawalerii pozostał tylko koń. Upór Jana spowodował,
że przyjęto go jednak, ale do piechoty. W okopach od strony warszawskiej Pragi brał
udział w odpieraniu ataki kozaków. W 1923 roku był oficerem rezerwowym 43. pułku
piechoty. Po wojnie podjął naukę na poziomie wyższym. W 1926 ukończył Oficerską
Szkołę Inżynierii (w 1927 awans na porucznika), a w 1934 roku Wyższą Szkołę Wojenną w Warszawie. Służył w batalionie mostowym. W 1938 roku otrzymał przydział
do Oddziału II (wywiadowczego) Sztabu Głównego w Warszawie. Jeszcze przed wojną
odbył misje szpiegowskie do Moskwy, Niemiec, Austrii i Czechosłowacji, rozpoznając
tamtejsze koleje pod kontem strategicznym. W lipcu 1939 roku w Paryżu konferował
z oficerami francuskimi. W jego raporcie znalazło się stwierdzenie, że w wypadku
uderzenia Niemców na Polskę, nasz kraj w żadnym wypadku nie mógł liczyć na aktywną
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pomoc Francji i W. Brytanii. W kampanii wrześniowej został odkomenderowany do
dyspozycji szefa Komunikacji Sztabu Głównego. Z sukcesem przeprowadził około 90
kolejowych transportów atakowanych przez Luftwaffe i Wehrmacht. Po ewakuacji przez
Rumunię do Francji, w 1940 roku organizował i szkolił saperów. W Wielkiej Brytanii
był pionierem w organizacji przerzutów lotniczych do okupowanego kraju. Od stycznia
1944 roku mjr Jan Jaźwiński dowodził samolotową bazą przerzutową z włoskiego lotniska Campo Casale koło Brindisi, z zaopatrzeniem polskiego ruchu oporu. Po utrudnieniach gen. Tatara, który zahamował zaopatrzenie, Jaźwiński podał się do dymisji. Od
września 1944 roku pełnił służbę w 2. Korpusie gen. Andersa, w brytyjskim Centrum
Wyszkolenia Saperów, był na froncie w 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Ostatecznie gen.
Anders przydzielił go do Oddziału III (Operacyjnego) Sztabu 2. Korpusu. Po wojnie
został awansowany do stopnia podpułkownika. Po demobilizacji w 1950 roku ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Polish University College. W 1952 roku wyemigrował
do Kanady, a trzy lata później do Stanów Zjednoczonych, gdzie jeszcze w wieku 74 lat
pracował jako inżynier lądowy. Zmarł w Los Angeles w 1985 roku. Pozostawił po sobie
obszerny pamiętnik (ostatnio wydany drukiem pt. „Dramat Dowódcy – wspomnienia
Jana Jaźwińskiego”), w którym opisał między innymi swą edukację w Stokowisku, I wojnę
światową i aktywność w szeregach POW. Opracowano na podstawie tekstu Kajetana
Bienieckiego.

Józef Kaczyński187, ksiądz katolicki, proboszcz w Nowych Piekutach od 1971 do 1993
roku, kustosz miejsca pamięci w Krasowie Częstkach
Urodził się 2 września 1917 roku we wsi Krasowo
Częstki koło Piekut Nowych, w drobnoszlacheckiej
rodzinie Aleksandra i Józefy z Żochowskich. Uczył się
w Szkole Powszechnej w Piekutach, a od 1933 roku
w Gimnazjum w Białymstoku. Przeniósł się do Gimnazjum Klasycznego oo. jezuitów w Pińsku. W 1938 roku
wstąpił do nowicjatu u jezuitów i podjął studia teologiczne w Krakowie. Po wybuchu wojny w 1939 roku powrócił do rodziny w Krasowie Częstkach. Kontynuował
studia teologiczne, zdając egzaminy u księży profesorów łomżyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego.
Święcenia kapłańskie przyjął 21 września 1941 roku
w Łomży, z rąk biskupa łomżyńskiego ks. Stanisława Kostki Łukomskiego. Pracę wikariusza rozpoczął
w parafii Dąbrówka Kościelna, w połowie lutego 1943 roku przeniesiono go do Tykocina, a po niespełna trzynastu miesiącach ponownie trafił do Dąbrówki Kościelnej, od
187

Na podstawie wspomnienia autorstwa ks. Józefa Łupińskiego („Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne –
Kwartalnik” 2009 nr 4), tekstu Ks. J. Kaczyńskiego, Jak nie udało się uratować mieszkańców rodzinnej wsi,
„Biuletynu IPN” 2005 nr 12, s. 96-102.
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13 października 1945 do 3 listopada 1946 był w Piekutach, potem w Jedwabnem, a od
29 sierpnia 1947 w Kolnie. Tam od 15 sierpnia 1953 roku administrował parafią. W Kolnie też uczył religii oraz łaciny w liceum ogólnokształcącym i w szkole zawodowej.
Remontował tamtejszą świątynię. Na potrzeby Kościoła katolickiego adaptował byłą
świątynię protestancką w Jeżach. Ostatnim jego wikariatem, od 16 kwietnia 1958 roku,
była parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrołęce. Jednocześnie ks. Kaczyński został
rektorem kościoła w Wojciechowicach. Restaurował tamtejszą świątynię.
Od 25 września 1971 do 25 sierpnia 1993 roku był proboszczem parafii Piekuty.
Tu dokończył budowę kościoła (wzniósł wieżę i portal, wykonał posadzkę, polichromię
wnętrz, umeblowanie kościoła, ogrzewanie, zakupił dzwony i organy), ogrodził świątynię, odremontował plebanię, wybudował sale katechetyczne, budynki gospodarcze,
uporządkował cmentarz grzebalny. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w domu parafialnym w Piekutach. Kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej
został w 1987 roku. W kapłaństwie przeżył 58 lat. Zmarł 15 października 2009 roku
w Piekutach. W pogrzebie uczestniczyli biskup senior Tadeusz Zawistowski oraz kilkudziesięciu innych duchownych. Ks. Kaczyński spoczął na miejscowym cmentarzu
parafialnym.
Zdarzeniem, które w znacznej części zaważyło na życiu ks. Kaczyńskiego była
tragedia jego rodzinnej wsi. Ksiądz od zaprzyjaźnionego Niemca wiedział o grożącym
niebezpieczeństwie i osobiście próbował przestrzec mieszkańców miejscowości, ale nie
usłuchano go. Niemcy 17 lipca 1943 roku przeprowadzili pacyfikację Krasowa Częstek.
Pośród zamordowanych byli też jego matka, bracia i siostra. Razem hitlerowcy zamordowali wówczas 257 osób. Dla upamiętnienia tej ohydnej zbrodni ks. Kaczyński zagospodarował teren i wzniósł kaplicę – mauzoleum. Za postawę podczas II wojny
światowej oraz za troskę nad miejscem upamiętniającym męczeństwo Polaków, duchowny został odznaczony.
Ksiądz Józef Kaczyński, będąc wikariuszem w Tykocinie, zawarł znajomość z Philippem Schweigerem – oficerem żandarmerii nadzorującym pracę pięciu posterunków.
Ów Niemiec okazał się być, przynajmniej w znacznej części antyhitlerowcem. Dzięki
temu zawiązała się nić przyjaźni między nimi. Schweiger przekazał księdzu informację
o niebezpieczeństwie zagrażającym wsi Krasowo Częstki. Po kilku miesiącach ich drogi
rozeszły się. Księdza Kaczyńskiego 10 marca 1944 skierowano do Dąbrówki Kościelnej, a Schweiger zginął 25 maja 1944 roku. W 1976 roku Ewa Schweiger, wdowa po
żandarmie, zaprosiła ks. Kaczyńskiego do Meckenheim w Niemczech. Znała duchownego jeszcze z Tykocina. W Meckenheim ks. Kaczyński odprawił mszę świętą za zamordowanych w Krasowie. Przemawiał do mieszkańców miasta. Zgodzili się oni
ufundować dzwon, który odlano w Polsce. Zawieszono go na wieży kościoła w Piekutach Nowych, jako „dzwon pojednania” („Versöhnungsglocke”).
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Kazimierz Kamieński (1919–1953), ps. „Huzar”188, dowódca oddziału partyzanc-

kiego AK i WiN

Urodził się 8 stycznia 1919 roku w Markowie Wólce gm. Piekuty Nowe, w rodzinie rolnika Franciszka
Kamieńskiego i Aleksandry ze Spaleńskich189. Uczył się
w szkole powszechnej w Hodyszewie, a na poziomie
średnim w Gimnazjum Handlowym w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie w 1938 roku zdał maturę. Jesienią wstąpił do szkoły podchorążych rezerwy kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Odbył tam
kurs uzyskując z wyróżnieniem stopień kaprala podchorążego. Skierowano go do 9. pułku strzelców konnych
(dywizjon Osowiec). W szeregach tego pułku był we
wrześniu 1939 roku. Jego pułk 12 i 13 września walczył
pod Domanowem, w pobliżu jego rodzinnej miejscowości. Podchorąży Kamieński bił się z hitlerowcami
i sowietami. Do niewoli niemieckiej dostał się 6 października pod Kockiem190. Dzięki
dokumentowi z PCK udało mu się wydostać z tymczasowego obozu urządzonego
w lotniczych hangarach w Dęblinie. Na początku listopada powrócił do domu. Niemal natychmiast wstąpił do konspiracyjnego Batalionu Śmierci Strzelców Kresowych.
W styczniu 1940 roku był łącznikiem do Komendanta Głównego Batalionów w Warszawie. Potem, od lutego 1940 roku przystąpił do struktur ZWZ-AK Obwodu Wysokie
Mazowieckie. Do końca 1942 pełnił funkcję dowódcy plutonu terenowego w gminie
Piekuty, od 1943 dowódcy kompanii, a od 1944 roku oficera broni w Komendzie Obwodu i adiutanta Komendy Obwodu (komendant Witold Leszke ps. „Witold”).
Wówczas używał pseudonimu „Gryf ”. Uczestniczył w niektórych akcjach bojowych, za które odznaczono go Krzyżem Walecznych (za czas okupacji niemieckiej,
przyznany mu przez „Mścisława” w 1945). W czerwcu 1943 roku pod Lizą brał udział
w walce z Niemcami. Awansowany 2 września 1943 do stopnia podporucznika, 1 czerwca
1945 porucznika, a 30 kwietnia 1946 roku kapitana (w Zrzeszeniu WiN).

188

Przy pisaniu biogramu wykorzystano opracowania: K. Krajewski i T. Łabuszewski, Kazimierz Kamieński
„Huzar”, ostatni podlaski komendant 6 Brygady Wileńskiej AK i jego żołnierze (1939–1952), Wysokie Mazowieckie 2007; Ostatni komendanci, ostatni żołnierze, 1951–1953, Warszawa 2011 (biogram „Huzara” autorstwa
K. Krajewskiego i T. Łabuszewskiego); także własne badania, w tym zasobów IPN-u. Uwaga – niektórych
danych nie udało się zweryfikować, a w opisach pojawiają się dwie lub więcej wersji.
189
W wieku 16 lat wyszła za mąż za Markowskiego, z którym miała córkę. Po owdowieniu poślubiła Franciszka Kamieńskiego ze wsi Kamieńskie Wiktory w par. Poświętne. Rodzina mieszkała w Markowie Wólce.
Z małżeństwa zostało zrodzonych trzech synów: Kazimierz (ur. 1919), Roman i Jan (1927). Gospodarstwo
w Markowie obejmowało areał o powierzchni 14 ha. Kamieńscy mieli przydomek „Krucie”. Franciszek
Kamieński od koło 1935 do 1939 roku był wójtem gminy Piekuty Nowe. Zmarł późną wiosną 1939 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Poświętnem, w grobie rodzinnym. Jest to też symboliczna mogiła Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”. NKWD w czerwcu 1941 wywiozło na Sybir Aleksandrę Kamieńską i jej córkę,
z pierwszego małżeństwa.
190
W czasie bitwy pod Kockiem był konnym łącznikiem pomiędzy dowódcą 9. psk i dowódcą Grupy Operacyjnej „Polesie”. Wówczas zabito pod nim cztery konie, a on sam był lekko kontuzjowany.
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Wiosną 1944 roku dołączył do grupy Kedywu dowodzonej przez ppor. Romana
Ostrowskiego „Wichra”. Od połowy tego roku dowodził grupą. Wspólnie z Kedywem
12 maja w Szepietowie rozbrojono niemiecki posterunek. Kazimierz Kamieński uczestniczył w zasadzce, w której 25 maja zaatakowano trzy niemieckie samochody na szosie
Białystok-Łomża, w okolicach Tykocina. Zabito wówczas kilku Niemców (w tym żandarma Schweigera, znajomego ks. J. Kaczyńskiego). W czerwcu, wspólnie z innymi
pododdziałami likwidował komunistyczną bandę rabunkową koło wsi Podosie. Rozbrajano także niemieckich zarządców majątków, atakowano grupki wycofujących się
żołnierzy niemieckich (akcja „Burza”). Pododdział „Huzara” uniknął losu zgrupowania
akowskiego w powiecie bielskim i nie został rozbrojony przez sowietów oraz aresztowany. Stacjonująca w tych okolicach, aż do połowy stycznia 1945 roku, duża ilość
wojsk sowieckich uniemożliwiała aktywność partyzancką, którą zawieszono.
Późną jesienią 1944 roku wznowił działalność, jako szef samoobrony Obwodu
AK-AKO-WiN Obwodu Wysokie Mazowieckie, stając na czele czteroosobowego patrolu
złożonego z ludzi przydzielonych mu przez Komendanta Obwodu. Po rozpoczęciu przez
sowietów ofensywy w styczniu 1945 roku i wymarszu wojsk na front, jego oddział
szybko rozrósł się do plutonu. Był wówczas dowódcą oddziału Komendy Obwodu i referentem samoobrony Obwodu. Oprócz plutonu, „Huzarowi” podlegały też cztery rejonowe grupy dyspozycyjne i partyzanckie (dowodzili nimi: pchor. Karol Gasztoft „Zemsta”,
plut. Antoni Truszkowski „Grek”, ppor. Hieronim Perkowski „Dziadek” i ppor. Roman
Ostrowski „Wicher”), łącznie około 75 żołnierzy. Wykonywano akcje przeciwko funkcjonariuszom komunistycznym Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UBP), Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW – oddziały wojskowe do zwalczania partyzantów), NKWD i stworzonej przez nich agenturze oraz na pospolitych przestępcach.
W latach 1945–1946 wykonano 30 wyroków śmierci. Niestety, w trakcie wykonywania
akcji likwidacyjnych zdarzały się pojedyncze tragiczne pomyłki. Przyczyny tego stanu
były różne i niezamierzone (przykładowo ofiary przypadkowe). Oddział stoczył kilka potyczek z grupami KBW, UBP i MO, rozbrajał posterunki MO (wiosną 1945 w Szulborzu
i Łapach, latem 1946 w Kosowie Lackim). Przeprowadzano też akcje na kasy kolejowe,
poczty i sklepy spółdzielcze (zakładane na wzór sowiecki. Partyzanci traktowali je jako
źródło środków finansowych i żywności), a nawet pociągi (17 lutego 1946 w Kitach pociąg relacji Łapy-Warszawa, na początku kwietnia pociąg na stacji Czarnowo-Undy).
Z większych akcji przeprowadzonych w latach 1945–1946 wspomnę o wspólnym
z patrolem „Dziadka” zajęciu Łap 10 maja 1945 roku; 27 maja ci sami partyzanci urządzili zasadzkę na grupę operacyjną WUBP na drodze z Łap do Płonki. Zabito pięciu
funkcjonariuszy UBP i MO, a ośmiu zraniono; w grudniu rozbrojono trzech milicjantów i odbito z aresztu w Łapach Józefa Łapińskiego; 17 stycznia 1946 kolejny raz rozbrojono pMO w Łapach i uwolniono więzionych w areszcie; w lutym stoczono potyczkę
z grupą operacyjną UB i KBW w Wołkunach koło Poświętnego; 7 kwietnia w Wiśniówku
k. Dąbrówki Wielkiej odbyła się walka z grupą operacyjną PUBP w Wysokiem Mazowieckiem i pododdziałem 13. Samodzielnego Batalionu Ochrony Kolei; 27 kwietnia
rozbrojono grupę operacyjną UBP i MO we wsi Osse-Bagno; 14 maja stoczono walkę
z funkcjonariuszami UBP i KBW w Rzepkach k. Piekut. We wrześniu 40 żołnierzy
„Huzara” prowadziło różne akcje na terenie powiatu Sokołów Podlaski. Pod Zawadami
odparto atak grupy operacyjnej KBW i UB. Po tym zdarzeniu unikano większych akcji.
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Po amnestii lutowej 1947 roku jego oddział został rozformowany, a większość żołnierzy ujawniła się. „Huzar” nadal ukrywał się. Dołączali do niego kolejni byli żołnierze AK-WiN, którzy pomimo ujawnienia i zapewnień władz, nadal byli represjonowani
przez UBP, a także inni zagrożeni aresztowaniem. Oddział partyzancki został odbudowany, po uzyskaniu akceptacji Komendy eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego.
W maju 1947 roku „Huzar” podporządkował się Władysławowi Łukasiukowi „Młotowi”, w ramach 6. Brygady Wileńskiej AK. Po śmierci „Młota” 29 czerwca 1949 roku,
objął dowództwo nad pododdziałami poakowskimi na tym terenie (powiaty: Ostrów
Mazowiecka, Wysokie Mazowieckie, Łapy, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Biała Podlaska, Łosice i Sokołów Podlaski). Szacuje się, że przez jego oddział przewinęło się ponad
120 ludzi, ale jednorazowo w terenie było od kilkudziesięciu do około dwudziestu żołnierzy. „Huzar” w partyzantce aktywnie działał do jesieni 1952 roku. Nie założył własnej
rodziny, w obawie przed objęciem represjami najbliższych. Jego bracia nie uczestniczyli
w konspiracji, ukrywali się. Roman złapany przez komunistów pod Wrocławiem, rok
spędził w więzieniu.
Władze komunistyczne nie były w stanie przerwać istnienia oporu, którego widocznym, choć symbolicznym śladem była działalność „Huzara”. Kilkuletnia jego
aktywność była możliwa dzięki wsparciu miejscowej ludności oraz niezłomnej, zdyscyplinowanej postawie i doświadczeniu partyzanckiemu Kazimierza Kamieńskiego.
Od maja 1947 do września 1952 roku partyzanci podlegli „Huzarowi” przeprowadzili
około 90 akcji, stoczyli 21 potyczek z KBW, UBP i MO. Część akcji „Huzara” na terenie
gminy Piekuty przytoczono w opisach niektórych miejscowości.
W Kostrach Noskach 27 lipca 1948 roku polegli podlegający „Huzarowi” Jan Wyszyński ps. „Jędruś” i Witold Goldzisz „Radio” z grupy „Młota”.
23 listopada 1949 roku koło wsi Pełch zabito Aleksandra Marchela „Pokrzywę”.
Latem 1950 roku „Huzar” w powiecie Wysokie Mazowieckie dysponował 20 żołnierzami, których rozdysponował do czterech patroli:
– w dowodzonym osobiście przez „Huzara” byli: Adam Ratyniec „Lampart”, Kazimierz
Parzonko „Zygmunt” i Eugeniusz Tymiński „Ryś”,
– pod dowództwem Lucjana Niemyjskiego „Krakusa” byli: Mieczysław Grodzki „Żubryd”, Tadeusz Żochowski „Marek”, Józef Gontarczuk „Korsarz”,
– Witoldowi Buczakowi „Ponuremu” podlegali: Witold Zalewski „Zbyszek”, Stanisław
Gontarczuk „Rekin”, Józef Brzozowski „Hanka”, Witold Białowąs „Litwin”, Tadeusz
Kryński „Rokita”,
– Arkadiuszowi Czapskiemu „Arkadkowi” podlegali: Józef Oksiuta „Pomidor”, Eugeniusz Welfel „Orzełek”, Władysław Strzałkowski „Władek”, nieznany ps. „Czesław” (krótko
w partyzantce). Ten patrol działał za Bugiem.
Po osaczeniu przez UBP i KBW patrolu plut. Arkadiusza Czapskiego „Arkadka”
koło Borychowa (za Bugiem), 30 września 1950 roku zabito czterech partyzantów. Jednak „Huzar” odbudował ten pododdział.
Dotkliwym ciosem było zlikwidowanie przez grupę operacyjną KBW patrolu plut.
Eugeniusza Tymińskiego ps. „Ryś” 30 maja 1951 roku w Żochach Nowych. Polegli
wówczas: „Ryś”, Antoni Żochowski „Naspiuk”, Tadeusz Porowski „Boberek”, a Stanisław
Gontarczuk „Rekin” zginął koło maj. Wyliny Ruś.
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W pierwszej połowie 1952 roku grupa „Huzara” składała się z czterech patroli,
razem ponad 20 żołnierzy:
– patrol sztabowy dowodzony przez „Huzara”: „Krakus”, Żubryd”, Rokita”,
– patrol „Zygmunta”: „Pantera”, „Marynarz”, „Paweł”, „Mój”,
– patrol „Ponurego”: „Korsarz”, „Zbyszek”, „Hanka”,
– patrol „Lamparta”, ośmiu żołnierzy działających za Bugiem.
Gdy okazało się, że pokonanie i złamanie ducha „Huzara” było niemożliwe, sięgnięto po zakrojone na szeroką skalę środki operacyjne oraz skierowane przeciwko miejscowej ludności. Jednak i te nie dały efektu. W grudniu 1949 roku fiaskiem zakończyło
się ubeckie operacyjne rozpoznanie przeciwko oddziałowi „Huzara”, oznaczone kryptonimem „Rozbójnicy”191. Pół roku później specjalna Grupa Operacyjna o kryptonimie
„Ciechanowiec” koordynowała działania przeciwko „Huzarowi” i jego ludziom. Po miesiącach nacisków na ludzi, tworzeniu siatki agenturalnej i organizowaniu prowokacji,
działania komunistów nadal nie przyniosły pełnego sukcesu. Kolejna Grupa Operacyjna, „Łosice”, „…stworzyła fikcyjne centrum dowódcze podziemia, określane jako „V Komenda WiN” (operacja oznaczona kryptonimem „Cezary”). Ta prowokacyjna struktura,
składająca się w całości z tajnych współpracowników i etatowych funkcjonariuszy MBP,
nastawiona była początkowo na rozpracowywanie polskich emigracyjnych ośrodków pracy
niepodległościowej” – jak dowodzą badania pracowników IPN-u. Dopiero w ramach
tych działań odnotowano sukcesy. Walnie przyczynili się do nich tajni agenci bezpieki,
Janusz Terlikowski, były akowiec z Obwodu Bielsk Podlaski, a w tym czasie tajny współpracownik UBP (ps. „Rytel”, „Ryglewski”) oraz Marian Obniski, były prezes Pomorskiego Okręgu WiN, a w 1950 roku tajny współpracownik ps. „Ignacy”, „333”. To oni
w ramach połączonych działań o kryptonimie „Narew”, przy współpracy innych zdrajców, byłych żołnierzy podziemia i osób bliskich „Huzarowi”, uwiarygodnili się w jego
oczach. Przez ludzi Kazimierza Krasowskiego „Głuszca” (NZW) nawiązali kontakt
z patrolem sierż. Kazimierza Parzonko „Zygmunta” z oddziału „Huzara”. Ten spotkał
się ze wspomnianym agentem Januszem Terlikowskim ps. „Rytel” (byłym studentem
medycyny, pochodzącym spod Nura). „Huzar” w październiku 1951 roku w Niemyjach
Ząbkach podjął rozmowy z Terlikowskim. Tym razem instynkt zawiódł doświadczonego konspiratora, uwierzył zdrajcy. Kolejne spotkanie agentów, z niepodejrzewającym
prowokacji Kazimierzem Kamieńskim, doprowadził do zaprzestania akcji zbrojnych
i przejścia „Huzara” do pracy organizacyjnej, w ramach rzekomej V Komendy WiN-u.
Coraz bardziej wciągano go do gry operacyjnej, przydzielając mu w 1952 roku komendanturę Białostockiego Okręgu WiN (fikcyjnej struktury UB, czego nie podejrzewał
„Huzar”). Jednocześnie w ramach akcji „Narew” KBW (ponad 3,5 tys. żołnierzy) prowadziło szeroko zakrojoną akcję w terenie, przeczesując lasy i wsie. Na zadanie ostatecznego ciosu czekano kilka miesięcy. Rozpracowywano w tym czasie osoby związane
z „Huzarem”. Po rozbiciu patrolu ppor. Witolda Buczaka „Ponurego” i śmierci bliskiego
mu Lucjana Niemyjskiego „Krakusa”192, Kazimierz Kamieński przyjął ofertę rzekomej
191

Pewien sukces osiągnięto jedynie za Bugiem, gdzie rozbito grupę „Brzaska” i zlikwidowano patrol
„Arkadka”.
192
Z oddziału Huzara polegli m.in.: Eugeniusz Tymiński „Ryś” 30 maja 1945; Roman Ostrowski „Wicher”
17 września 1946; Stanisław Roszkowski „Tarzan” i Franciszek Łapiński „Szwed” 24 grudnia 1947; Eugeniusz
Welfel „Orzełek” i NN „Jurek” 30 września 1950 pod Borychowem; Antoni Żochowski „Naspiuk” („Mars”),
Tadeusz Porowski „Boberek” oraz Eugeniusz Tymiński „Ryś” w Żochach Nowych, a pod Wylinami Rusią
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pomocy w wyjeździe na Zachód. W tym celu w październiku 1952 roku udał się do
Warszawy, w towarzystwie wiernego żołnierza Wacława Zalewskiego ps. „Zbyszek”.
„Huzara” po tygodniu aresztowali funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Niebawem ujęto też „Zbyszka” i „Zygmunta”. W 1952 roku w ramach rozpracowywania „Huzara”, łącznie aresztowano 282 osoby w powiatach Wysokie Mazowieckie,
Siedlce i Bielsk Podlaski.
W marcu 1953 roku odbyły się dwa pokazowe procesy (Łapy, Ciechanowiec).
„Huzara” na sesji wyjazdowej w Łapach „sądził” Wojskowy Sąd Rejonowy z Warszawy,
pod przewodnictwem ppłka Mieczysława Widaja. 26 marca, w trzecim dniu rozprawy
odbywającej się w zajętej przez UB sali parafialnej, zapadł wyrok skazujący go w trybie
doraźnym na wielokrotną karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw
honorowych na zawsze. Także grupę jego ludzi skazano na karę śmierci. Cały proces był
wyreżyserowany i wykorzystywany propagandowo. Szafowano fałszywymi oskarżeniami, przykładowo o współpracy z Niemcami. Rada Państwa nie skorzystała z prawa
łaski. Kapitana Kazimierza Kamieńskiego ps. ,,Huzar” stracono w więzieniu w Białymstoku 11 października 1953 roku, o godzinie 13.30. Śmiertelny strzał oddał kat Aleksander Jurczuk. Do dzisiaj miejsce pochówku „Huzara” nie jest znane.
Dopiero zmiana systemu politycznego spowodowała rehabilitację i przywrócenie
pamięci o „Huzarze”. W 1995 odsłonięto pomnik w Nowych Piekutach, a w 2007 roku
w Wysokiem Mazowieckiem. Sąd wojskowy w Białymstoku 13 marca 1997 unieważnił
urągający sprawiedliwości wyrok z 1953 roku. Prezydent Lech Kaczyński w 2007 roku
pośmiertnie odznaczył „Huzara” Krzyżem Wielkim Orderu Polonia Restituta, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. W 2013 roku (60. rocznica
pokazowego procesu), w Łapach odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Kazimierzowi Kamieńskiemu.

Adolf Pius Kruszewski (1876–1970), ksiądz katolicki, proboszcz parafii Jabłoń
Kościelna przez 51 lat, kapłan niemal przez 71 lat

Urodził się 5 maja 1876 roku w Perkach Bujence, w rodzinie drobnoszlacheckiej
herbu Abdank. Ukończył seminarium duchowne w Sejnach. Święcenia kapłańskie przyjął 27 listopada 1899 roku. Od czerwca 1901 do 18 stycznia 1902 był rektorem kościoła
w Stawiskach, od 1 listopada 1902 do 7 lutego 1903 wikariuszem w Porytem, od 1903 do
1909 wikariuszem w Sokołach, a od 1909 do 1917 roku w Płonce Kościelnej. W tym
czasie członek Wysokomazowieckiego Towarzystwa Rolniczego (1909). Odbył podróż
sierż. Stanisław Gontarczuk „Rekin”, wszyscy 30 maja 1951; Stanisław Łapiński „Orzełek” i Józef Gontarczuk
„Korsarz” 1 kwietnia 1952 w Lizie Starej; st. sierż. Adam Ratyniec „Lampart”, por. Konstanty Maksymow
„Ryszard”, Kazimierz Jakubiak „Tygrys”, Wiesław Filczuk „Romek” 11 maja 1952, Andrzej Jakubiak „Ryś”
10 maja 1952 w lesie pod Chłopkowem; ppor. Witold Buczak „Ponury” 28 maja 1952; Józef Brzozowski „Zbir”
„Hanka” 10 sierpnia 1952; sierż. Lucjan Niemyjski „Krakus” 22 sierpnia 1952 roku. Straceni w więzieniu:
Wacław Zalewski „Zbyszek” 11 października 1953, a 22 września 1953 roku Mieczysław Grodzki „Żubryd”,
Józef Mościcki „Pantera”, Kazimierz Parzonko „Zygmunt” i Kazimierz Radziszewski „Marynarz”. Więzieni
byli m.in.: Witold Białowąs ,,Litwin” od 1952 do 1970 i Tadeusz Wojno „Raszyn” od 1950 do 1957 roku.
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do Galicji, w 1909 roku przebywał w Krakowie. Był też w Bra
zylii (stan Prana). W 1915 roku w rodzinnej wsi ufundował
istniejącą do dzisiaj kapliczkę. Od 8 czerwca 1917 do 1919 proboszcz w Łapach, także kapelan tamtejszego szpitala. Był to
trudny czas końca I wojny światowej i początków niepodległości
Polski. Proboszcz zbierał ofiary w naturze i rozdawał je potrzebującym. Uchodził za ojca i opiekuna ubogich i potrzebujących
wsparcia. Na później odkładał budowę świątyni w Łapach, dostrzegając pilniejsze potrzeby i ubóstwo społeczeństwa. W odpowiedzi na to Komitet Budowy Kościoła w Łapach doprowadził
do przeniesienia ks. Kruszewskiego do Jabłoni Kościelnej, gdzie proboszczem był on
od 14 kwietnia 1919 roku, nieprzerwanie przez 51 lat. Kanonik sejneński. Wybudował
murowaną plebanię w Jabłoni. W latach 30. XX wieku był wizytatorem nauki religii
w szkołach powszechnych. W czasie okupacji niemieckiej członek Armii Krajowej.
Pomagał ukrywającym się Żydom. Po wojnie remontował świątynię i wznosił zabudowania parafialne. W imieniu parafii przekazał grunty na cele społeczne. Od 1956 roku
miał pomocnika, ks. Leopolda Rogowskiego, wikariusza. Był proboszczem w Jabłoni
w najtrudniejszym czasie: odbudowa niepodległego kraju 1919–1939, wojna polsko-bolszewicka 1920, okupacja sowiecka 1939–1941, okupacja niemiecka 1941–1944,
pobyt wojsk sowieckich 1944–1945, walka partyzancka 1939–1952, czasy komunizmu
do schyłku I sekretarza PZPR W. Gomułki. Zmarł 31 sierpnia 1970 roku. Ksiądz Adolf
Kruszewski spoczywa na cmentarzu parafialnym w Jabłoni Kościelnej.

Ks. Adolf Kruszewski podczas pogrzebu w Jabłoni Kościelnej w 1969 roku
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Roch Modzelewski (1883–1961), ksiądz katolicki, budowniczy kościoła w Nowych
Piekutach, więziony przez sowietów, kapelan AK

Urodził się 15 sierpnia 1883 roku w Modzelach Starych
w powiecie łomżyńskim, w drobnoszlacheckiej, rolniczej rodzinie Piotra i Aleksandry Modzelewskich h. Syrokomla. Rodzina zamieszkała w Łomży, gdzie Roch uczył się w szkole
powszechnej, a potem w gimnazjum. Wstąpił do seminarium duchownego w Sejnach. Na kapłana został wyświęcony
22 marca 1908 roku. Pierwszym jego wikariatem były Sokoły
(1908–1911), a następnie Rajgród (1912–1915). Od 1915 roku
był administratorem i proboszczem w Bargłowie. W lutym
1916 roku zorganizował w tej parafii sekcję Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), jedną z pierwszych w regionie. Przybrał pseudonim „Robak”. Bargłowska komenda POW w styczniu 1917 roku zlikwidowała dowódcę niemieckiej żandarmerii oraz współpracującą z Niemcami konfidentkę.
W odwecie Niemcy zarządzili, by mężczyźni w wieku od 17 do 25 lat podlegali obowiązkowi meldowania się. Po bojkocie tego zarządzenia, 21 stycznia 1917 roku, w niedzielę,
Niemcy otoczyli kościół w Bargłowie, z zamiarem aresztowania opornych. Ksiądz Roch
Modzelewski pomimo, że był w szatach liturgicznych, aktywnie wzbraniał Niemcom
wejścia do świątyni, dając czas konspiratorom na ukrycie się. W listopadzie 1917 roku
za pracę niepodległościową księdza aresztowano i osadzono w Raczkach. Po rozprawie
sądowej w Augustowie trafił do więzienia w Margrabowie (Olecku). Później został przewieziony do obozu internowanych w Hawelbergu. Tam przetrzymywano go do jesieni
1918 roku. Po powrocie do kraju ochotniczo zgłosił się do 1. pułku strzelców suwalskich,
gdzie od 1 stycznia 1919 roku był kapelanem. W 1920 roku został zwolniony z wojska
w stopniu kapitana i przeszedł do duchowieństwa parafialnego. W 1921 roku odznaczono go Krzyżem Walecznych. Od 1920 do 1926 roku był proboszczem w Sylwanowcach pod Grodnem. Potem w parafii Łyse na Kurpiach (1927–1930).
W 1930 roku został proboszczem w Piekutach Nowych. W 1933 roku odznaczono go Medalem Niepodległości. Posiadał także Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami.
W 1937 roku rozpoczął budowę murowanego kościoła. Początkowo wspierał Stronnictwo Narodowe, ale po zdarzeniach w Piekutach, krytykował zajścia antysemickie.
W początkach 1940 roku organizował tajną akcję propagandową, by rodzice nie posyłali dzieci do szkoły sowieckiej. Organizował też zbrojną grupę w ramach „Podlaskiego
Batalionu Śmierci”. Ksiądz ukrywał u siebie członków konspiracji (Stępnia, Juszkiewicza). Na tajnym zebraniu w Wierzbowiźnie zgodził się zostać powiatowym komendantem organizacji „Batalion Śmierci”. Po aresztowaniach, od wiosny 1941 roku ksiądz
Modzelewski ukrywał się. Agenci sowieccy w maju ustalili, że przebywał w Waniewie
(wcześniej był w Hodyszewie). Aresztowany, został osadzony w białostockim więzieniu.
Uwolniony w końcu czerwca 1941 roku, po rozbiciu więzienia w czasie wojny niemiecko-sowieckiej. Podczas okupacji hitlerowskiej wyrzucony z plebanii, mieszkał
u jednego z rolników. Pomagał ukrywającym się Żydom. Członek Armii Krajowej ps.
„Zagłoba”, kapelan 33. pułku piechoty AK. Proboszczem w Piekutach Nowych był do
1944 roku.
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Po wojnie, od 1945 do 1950 roku, proboszcz parafii Rosochate, a w latach 1951–1957
w Kałowie pod Łodzią. Emeryturę spędzał w Tykocinie, gdzie zmarł 18 lipca 1961 roku.
Spoczywa na cmentarzu w Rosochatem. Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach nosi
imię ks. Rocha Modzelewskiego.

Józef Perkowski (1917–1918), ksiądz katolicki, proboszcz w Hodyszewie, rektor seminarium w Łomży

Urodził się 13 marca 1894 roku w Perkach Wypychach, w parafii Sokoły. Uczęszczał do gimnazjum
w Łomży. Maturę zdał w Woroneżu w Rosji. W 1911
roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Sejnach.
Po wybuchu pierwszej wojny światowej, gdy Sejny były
zagrożone przejściem frontu, wyjechał do Włocławka,
gdzie dokończył kurs nauk seminaryjnych i 9 lipca 1917
roku przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszy jego wikariat był w parafii w Kuczynie, a potem w Wysokiem Mazowieckiem. W 1918 roku, krótko zastępował ks. Józefa
Złotowskiego w Stawiskach. Jeszcze w tym roku rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1923 roku przy jego nazwisku pojawił się skrót MST,
oznaczający przynależność do zakonu księży misjonarzy.
Od 1923 ks. Perkowski był prefektem Gimnazjum Męskiego w Łomży. W 1928 roku
został ojcem duchownym w seminarium w Łomży. Po trzech latach, od 1931 roku przeszedł do pracy parafialnej w Bargłowie. W 1936 roku został proboszczem i dziekanem
w Teolinie. W 1939 roku powrócił do Łomży, do pracy w seminarium duchownym,
jako ojciec duchowny. W tym czasie mianowano go kanonikiem kapituły sejneńskiej.
W trudnych latach wojennych, gdy seminarium duchowne zamknięto, był proboszczem
w Hodyszewie (1942–1945). Jego bohaterskiej postawie życie zawdzięczało kilku Żydów, którym pomagał, z narażeniem własnego bytu. Pośród ocalonych z jego udziałem
byli m.in.: Józef Kutrzeba z Łodzi, Zofia Kamieniecka i jej syn z Brańska, pięcioletnia
dziewczynka o nazwisku Tykocka z Brańska, Mina Charin z Łap, dziewczynka Stella.
Po wojnie, w 1945 roku bp Stanisław Łukomski polecił mu objęcie stanowiska rektora
odradzającego się seminarium w Łomży. W tym roku został także kanonikiem kapituły
katedralnej łomżyńskiej. Rektorem seminarium był przez 21 lat (1945–1966). Jeden
z jego alumnów (1958–1964) to Józef Michalik, późniejszy arcybiskup przemyski
i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004–2014. Księdza Perkowskiego w 1965 roku mianowano prałatem Jego Świątobliwości Ojca świętego. Zmarł
19 listopada 1966 roku w Łomży.
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Grzegorz Proniewski (1882–1967) – chemik, starożytnik, nauczyciel
Ukończył gimnazjum i studia chemiczne w Petersburgu. W l. 1907–1913 wykładał nauki matematyczno-przyrodnicze w seminarium duchownym w Płocku.
Przyjaźnił się z bpem płockim ks. Antonim Nowowiejskim. Udzielał się w Towarzystwie Naukowym Płockim.
Prowadził pionierskie badania archeologiczne. Pisywał
do lokalnej prasy. Autor podręcznika do nauki chemii
w szkołach średnich. Po wyjeździe z Płocka pracował
w szkole w majątku hr. Zamoyskiego w Starej Wsi. Tuż
przed I wojną światową odbył imponującą wycieczkę
rowerową po kilku krajach, odwiedzając Austro-Węgry,
Serbię, Grecję, Włochy, Niemcy, Belgię i Holandię.
W 1914 roku wyjechał do Warszawy, a stąd do Wilna.
Tu mieszkała jego rodzina. Proniewscy ewakuowali się
do Piotrogradu, gdzie Grzegorz otrzymał skromną posadę w Ministerstwie Kolei. Jesienią 1918 roku powrócił do Polski. Mieszkał w Wyszkowie, a potem w Warszawie. Tu
przez 10 lat pracował jako asystent na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej,
był też (do 1933) nauczycielem w gimnazjum żeńskim. W 1933 roku ożenił się z Heleną Dziubas, z którą miał syna Michała. Przez dwa lata pracował w kolejnym gimnazjum warszawskim, a potem przeniósł się do rodzinnego majątku Powianużka,
przy granicy z ZSRR. Po wkroczeniu sowietów w 1939 roku, rodzinę wyrzucono
z majątku. Zatrzymali się w Dziśnie, ale gdy zrobiło się niebezpiecznie, w 1940 roku
wyjechał na Białostocczyznę, gdzie otrzymał posadę w wiejskiej szkole w Hodyszewie,
ale z polskim językiem wykładowym. Żona z dwojgiem dzieci (drugim był syn Marian)
pozostała w Dziśnie. Po wkroczeniu Niemców, latem 1941 roku wyjechał stąd do żony
i dzieci. Udało mu się zatrudnić jako księgowy w swoim byłym majątku Powianużka,
zarządzanym już przez Niemców. W 1944 roku władze ZSRR ponownie zajęły ten majątek. Proniewscy w 1946 roku repatriowali się do Polski. Trafili na tzw. „ziemie odzyskane”, do Piły. Tu Proniewski pracował na różnych stanowiskach. Zmarł 8 września
1967 roku. (Opr. na podstawie tekstu Tomasza Kordala)

Józef Szepietowski – pan na Mazurach w par. Jabłoń Kościelna i Szepietowie, powstaniec kościuszkowski, poseł na sejmy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego,
sędzia pokoju w Tykocinie

Urodził się w 1764 roku w rodzinie pana na Szepietowie Wawrzyńcach, Stanisława
Szepietowskiego i Balbiny ze Złockich. Józef mając 12 lat stracił ojca. Jego początkowa edukacja nie jest znana. Młodość spędził w służbie wojskowej. W wieku 18 lat,
w 1782 roku służył w Kawalerii Narodowej. Dziesięć lat później w stopniu chorążego
był w 2. Brygadzie Małopolskiej Jana Eryka Potockiego. Wówczas, w czasie wojny polsko-
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-rosyjskiej 1792 roku, wyróżnił się w bitwie pod Zelwą. Awansowany do stopnia
podporucznika w lutym 1793 roku. Rok później ożenił się z Franciszką z Siennickich
(Sienickich). Małżeństwo to mieszkało w Mazurach w parafii Jabłoń Kościelna, posiadłościach żony, która wniosła do rodzinnego majątku także Szepietowo Podleśne
oraz nieruchomości w Jabłoni Kościelnej. Razem z Szepietowem Wawrzyńcami, dobra
Józefa Szepietowskiego, były jednymi z rozleglejszych w okolicy. W czasie powstania
kościuszkowskiego służył w oddziałach w swojej macierzystej 2. Brygadzie Małopolskiej. W 1807 roku przebywał w Galicji, gdzie go aresztowano i przez rok więziono
w Ołomuńcu, pod zarzutem szpiegostwa. Po powrocie w rodzinne strony w 1808 wybrano go sędzią pokoju powiatu tykocińskiego (był nim do śmierci), a w następnym
roku posłem tykocińskim na sejm Księstwa Warszawskiego. Posłem był do 1812 roku.
W 1811 został członkiem Rady Departamentowej departamentu łomżyńskiego, w a 1812
roku marszałkiem sejmiku tykocińskiego. Po wejściu Rosjan, w 1813 roku reprezentował departament łomżyński w Komitecie Centralnym Rady Najwyższej Tymczasowej
Księstwa Warszawskiego. Dwa lata później odznaczony orderem św. Stanisława IV klasy.
Trzykrotnie wybierany w Tykocinie posłem na sejm Królestwa Polskiego (1817, 1820,
1826). Cieszył się bardzo dużym poparciem szlachty. W poglądach konserwatywny,
tradycjonalista. Opozycjonista wobec ówczesnych władz Królestwa. Od 1824 członek
Rady Obywatelskiej Województwa Augustowskiego, a 1826 roku prezes tej Rady.
Od 1812 roku prowadził ostry spór z proboszczem z Jabłoni Kościelnej o grunt
w pobliżu świątyni, na którym stała karczma proboszcza. Budynek ten Szepietowski
polecił rozebrać. Roszczeń zaprzestała jego synowa Hilaria, dopiero kilka lat po śmierci
Szepietowskiego. Józef Szepietowski zmarł 24 listopada 1827 roku w swym dworze
w Mazurach. Jego ciało złożono w grobowcu w Dąbrówce Kościelnej. Z małżeństwa
z Franciszką Siennicką zostało zrodzonych dwóch synów (dziedziczący Mazury Franciszek – mąż Hilarii, Aleksander Kazimierz ur. w 1796 w Mazurach) oraz trzy córki
(Marianna – żona Wincentego Kiersnowskiego ze Stokowiska, Anastazja i Konstancja).
Opracowano na podstawie tekstu Macieja Mycielskiego (PSB t. 48/2, z. 197
z 2012 r., s. 207-208) oraz badań własnych.

225

Bibliografia
Materiały archiwalne
Archiwa parafialne:
– Zasób Archiwum Parafialnego w Hodyszewie.
– Zasób Archiwum Parafialnego w Jabłoni Kościelnej (uporządkowane i skatalogowane).
– Zasób Archiwum Parafialnego w Nowych Piekutach (bardzo zubożone).
Archiwum Państwowe w Białymstoku:
– Zespoły: Księga Grodzka Brańska, Kamera Wojny i Domen, Okręgowy Urząd Ziemski
w Białymstoku, Urząd Wojewódzki Białostocki 1920–1939 (Miesięczne, i tygodniowe,
sprawozdania sytuacyjne wojewody białostockiego), Biuro do Spraw Finansowo-Rolnych w Białymstoku (mikrofilm), Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego 1867–1918,
Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd Gubernialny Augustowski 1816–1866,
Rząd Gubernialny Łomżyński 1867–1918, Urząd Wojewódzki Białostocki 1920–1939,
Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Wysokiem Mazowieckiem 1944–1948,
Wojewódzkie.
Archiwum Państwowe w Białymstoku, Oddział w Łomży:
– Zespoły: Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego 1816–1866, Zarząd Powiatowy Mazowiecki 1867–1918, Urząd Powiatowy w Mazowiecku 1916–1918, Akta administracji
państwowej i samorządu terytorialnego z terenu powiatu wysoko-mazowieckiego
1862–1915, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – Referat Rolnictwa
i Reform Rolnych 1918–1939, Powiatowa Rada Narodowa w Wysokiem Mazowieckiem
1945–1950, Starostwo Powiatowe Wysoko Mazowieckie 1945–1950, Wydział Powiatowy w Wysokiem Mazowieckiem 1946–1950, Gminna Rada Narodowa w Piekutach
1950–1954, Komisja Powiatowa Mazowiecka do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej
1906–1907, Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Mazowieckiego 1866–1915,
Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Mazowieckiego 1882–1915, Powiatowy Urząd
Ziemski w Wysokiem Mazowieckiem 1918–1937, Urząd Powiatowy Mazowiecki do
Spraw Powinności Wojskowej 1874–1918, Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem 1944–1950, Sąd Okręgowy Łomżyński 1886–1914, Sąd Pokoju Powiatu Łomżyńskiego 1802–1879, Sąd Gminny III Okręgu Powiatu Mazowieckiego 1877–1914, Sąd
Grodzki w Wysokiem Mazowieckiem 1946–1950, Więzienie Gubernialne Łomżyńskie
1888–1917, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłoni Kościelnej
1890–1907, Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Hodyszewie 1888–1913,
Akta cerkwi prawosławnych w Hodyszewie i Kolnie 1910–1913.
Archiwum Akt Nowych w Warszawie:
– Zespół: Akta Instytutu Hoovera, zesp. 800/41, Reports of Polish depostees 1941.

226

Archiwum Państwowe w Lublinie:
– Zespół: Chełmski Konsystorz Greckokatolicki.
Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie:
– Zespół Akt Parafii Domanowo.
Archiwum Diecezjalne w Łomży.
Archiwum Diecezjalne w Siedlcach:
– Zespół: Akta diecezji łucko-brzeskiej.
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie:
– Zespoły: Księgi grodzkie brańskie, Kapicjana, Archiwum Skarbu Koronnego.
Archiwum Państwowe w Krakowie:
– Zespół: Zbiór Zygmunta Glogera.
Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie:
– Protokół czynności Komisji Porządkowej województwa podlaskiego ziemi bielskiej
1794 roku
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.
Narodowe Archiwum Historyczne w Mińsku:
– Zespół: Księgi grodzkie brańskie.
Państwowe Litewskie Archiwum Historyczne w Wilnie.
– Rejestr pogłównego ziemi bielskiej z 1790 roku.
Staatsbibliothek zu Berlin:
– Zespół: Preussischer Kulturbesitz.

Publikacje
– Agresja na Polskę 17 września 1939 r. w świetle dokumentów, t. III, pod red. Czesława
Grzelaka, Warszawa 1995.
– Akty izdavajemyje Vilenskoj Archeogfičeskoj Komissijej dla razbora drevnich aktov,
Vilno 1887, t. XIV.
– Ališauskas V., Jaszczołt T., Jovaiša L., Paknys M., Lietuvos katalikų dvasininkai
XIV–XVI a., t. II, Vilnius 2009.
– Bańkowski Emil, Ruś Chełmska od czasu rozbioru Polski, Lwów 1887.
– Baranowski Bohdan, Walka klasowa chłopów ze starostwa brańskiego na Podlasiu
(XVII–XVIII), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” t. XV (1953).
– Bielecki Roberty, Szwoleżerowie gwardii, t. 1 – Słynne pułki polskie, Warszawa 1996.

227

– Boniecki Adam, Herbarz polski, t. 1-16, Warszawa 1899–1913.
– Borzym Julian, Pamiętnik podlaskiego szlachcica, Łomża 2009.
– Bujakowski Zygmunt, Szkółki parafialne w ziemi bielskiej w roku 1794, Wilno 1914.
– Chaberek Kazimierz, Wielki Jubileusz 500-lecia Parafii Jabłoń 1493–1993. 125-rocznica świątyni parafialnej 1868–1993, Jabłoń 1993.
– Czaplicki Ferdynand Władysław, Moskiewskie na Litwie rządy 1863–1869, Kraków
1869.
– Czartoryski Arkadiusz, 5 pułk ułanów zasławskich w polskiej wojnie obronnej 1939 r.,
Ostrołęka 2009.
– Dajnowicz Małgorzata, Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX
wieku, Łomża 2001.
– Dobroński Adam, Infrastruktura społeczna i ekonomiczna guberni łomżyńskiej i obwodu białostockiego (1866–1914), Białystok 1979.
– Drobna szlachta podlaska w XVI–XIX wieku, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Białystok
1991.
– Dziennik działań bojowych Frontu Białoruskiego we wrześniu 1939 roku, wstęp i opracowanie Czesław Grzelak, Warszawa 1998.
– Encyklopedia wiedzy o jezuitach, opr. L. Grzebień SJ, Kraków 1996.
– Estreicher Karol, Bibliografia Polska. Stulecie XV–XVIII, cz. III, t. XI (Bibliografia
Staropolska t. XXII), Kraków 1908.
– Gerber Rafał, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. Słownik biograficzny,
Warszawa 1977.
– Gloger Zygmunt, Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta, „Ziemia Brańska”
t. IV (1993).
– Gnatowski Michał, Niepokorna Białostocczyzna, Białystok 2001.
– Gnatowski Michał, Radzieckie dokumenty o polskim podziemiu niepodległościowym
w regionie łomżyńskim w latach 1939–1941, „Studia Łomżyńskie” t. V (1995).
– Gnatowski Michał, Radzieckie dokumenty o „Legii Podlaskiej” – polskiej podziemnej
organizacji działającej w latach 1939–1941 w regionie białostockim i łomżyńskim, „Studia Łomżyńskie” t. XXIII (2012).
– Gołaszewski M., Siegel E. SAC, Matka Pojednania. Niezwykłe dzieje Matki Bożej w Jej
Hodyszewskim Sanktuarium, Warszawa 2000.
– Городецкий М., Памятники древняго православия в Мазовецком уезде, „Исторический Вестник” 1887, t. 29, nr 7.
– Gwozdek Zdzisław, Białostocki Okręg ZWZ-AK (X 1939–I 1945), t. I – Organizacja,
Białystok 1993.
– Gwozdek Zdzisław, Białostocki okręg ZWZ-AK (X 1939–I 1945), t. III – Wsypy
i aresztowania, Białystok 2001.
– Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, t. 1–10, Lipsk 1839–1845.
– Hertlein Wilhelm, Chronic der 7. Infanterie-Division, Munchen 1984.
– Jadacki Jacek Juliusz, Ks. Roch Modzelewski (1883–1961). Materiały do biografii,
Warszawa 2000.
– Jaźwiński Jan, Dramat Dowódcy – wspomnienia, t. 1, 2012.
– Jemielity Witold, Hodyszewo. Sanktuarium Maryjne, Łomża 1973.

228

– Jemielity Witold, Szkoły powszechne w województwie białostockim w latach 1919–1939,
Łomża 1991.
– Jemielity Witold, Sanktuaria maryjne w Diecezji Łomżyńskiej, Łomża 1991.
– Jemielity Witold, Szkolnictwo w Guberni Łomżyńskiej, Warszawa 1994.
– Jemielity Witold, Podziały administracyjne powiatów wysokomazowieckiego i łapskiego
w latach 1919–1990, „Studia Łomżyńskie” t. VII (1996).
– Jemielity Witold, Ośrodki religijne i ludność wyznania mojżeszowego we wschodnim
rejonie Królestwa Polskiego, Łomża 2001.
– Jemielity Witold, Zmiana granic parafii w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej,
„Studia Teologiczne” t. 18 (2000).
– Herbarz Ignacego Kapicy-Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego), Kraków 1870.
– Kaczyński Józef, Jak nie udało się uratować mieszkańców rodzinnej wsi, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 12.
– Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom IX zeszyt 3, województwo łomżyńskie, Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice, pod redakcją Marii Kałamajskiej-Saeed, Warszawa 1986.
– Kolberg Oskar, Mazowsze, cz. VII, Dzieła wszystkie t. 42, Wrocław 1969.
– Konic Henryk, Samorząd gminny w Królestwie Polskiem w porównaniu z innemi krajami europejskiemi, Warszawa 1886.
– Kosztyła Zygmunt, Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Warszawa 1976.
– Krajewski Kazimierz, Łabuszewski Tomasz, Kazimierz Kamieński „Huzar” ostatni
podlaski komendant 6. Brygady Wileńskiej AK i jego żołnierze 1939–1952, Wysokie Mazowieckie 2007.
– Krajewski Kazimierz, Łabuszewski Tomasz, Białostocki okręg AK-AKO: VII 1944–VIII
1945, Warszawa 1997.
– Krajewski Kazimierz, Łabuszewski Tomasz, Białostockie – między różnymi sposobami
widzenia historii, „Biuletyn IPN” 2006 nr 1–2.
– Krajewski Kazimierz, Łabuszewski Tomasz, „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność
5. i 6. Brygady Wileńskiej AK 1944–1952, Warszawa 2002.
– Królik Ludwik, Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin
1983.
– Kryński Jan, Wysokie Mazowieckie. Monograficzny zarys dziejów, Wysokie Mazowieckie
1992 (wyd. 2 z 2008).
– Księga adresowa Polski dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa na 1926/27, 1928,
1930.
– Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie, Warszawa 2003.
– Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych, opr. Antoni
Mironowicz, Białystok 1997.
– Księga poległych na Polu Chwały. Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego polegli, zmarli
z ran i zaginieni w czasie drugiej wojny światowej w latach 1943–1945, opr. Leszek Lewandowski, Warszawa 1974.
– Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku, wyd. A. Keckowa, W. Pałucki, t. 1 (1768–1780), Warszawa 1955; t. 2 (1781–1794), Warszawa 1957.

229

– Kubicki Paweł, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915.
Materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych
i prywatnych, Sandomierz 1936.
– Kuczyński Wiktoryn, Pamiętnik (1668–1737), Białystok 1999.
– Kułak Aneta, Ołtarz czy ikonostas? O wyposażeniu podlaskich cerkwi na początku
XVIII w., [w:] Śladami unii brzeskiej, „Acta Collegii Suprasliensis”, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, Lublin-Supraśl 2010.
– Kutrzeba Joseph S., The Contract: A Life for a Life, New York 2009 (wydanie w tłumaczeniu na język polski 2011- „Kontrakt. Życie za życie”).
– Laszuk Anna, Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1998.
– Lietuvos metrica, knyga 12 (1522–1529), Vilnius 2001.
– Likowski Edward, Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX w., Poznań
1880.
– Łupiński Józef Stanisław, Likwidacja parafii grekokatolickiej w Hodyszewie, „Studia
Łomżyńskie” t. 10 (1999).
– Łupiński Józef Stanisław, Seminarium duchowne w Tykocinie w latach 1769–1863,
Łódź 2011.
– O niepodległą i granice. Komunikaty oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1919–1920, opr. M. Jabłonowski i A. Kosecki, Warszawa 1999.
– Maroszek Józef, Dzieje obszaru gminy Szepietowo w XV–XX wieku, Szepietowo 2006.
– Maroszek Józef, Dzieje powiatu Wysokie Mazowieckie 1866–2006, Białystok 2008.
– Milewski Jan Jerzy, Nowak Paulina, Dwa listy wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego do siostry, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 12.
– Monkiewicz Waldemar, Za cenę życia. O ratowaniu Żydów w Białostockiem w czasie
okupacji niemieckiej, „Białostoccy Żydzi” t. 2, pod red. Adama Dobrońskiego, Białystok
1997.
– Nikołajuk Jan, Pierwszy sowiet. Dyslokacja wojsk RKKA i NKWD na „występie białostockim” w przededniu Barbarossy, „Militaria XX wieku”, numer specjalny 26/2012.
– Od „Łupaszki” do „Młota” 1944–1949. Materiały źródłowe do dziejów V i VI Brygady
Wileńskiej, oprac. Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Warszawa 1994.
– Odincov Nikolaj, Skazanie o Hodyśevskom prichode, prichodskom Uspenskom chrame
i Hodyśevskoj ikone Presvjatoj Bogorodicy, Varśava 1908.
– Elenchus cleri saecularis ac regularis dioecesis… […seinensis seu augustowiensis anno
Domini 1908, 1920, 1922, 1924; …seinensis seu łomżensis anno Domini 1925; …łomżensis
anno Domini 1926 i nast.].
– Ostatni komendanci, ostatni żołnierze. 1951–1963, Warszawa 2013.
– Памятная книжка Ломжинской губернии на 1883 год [roczniki do 1914].
– Piscovaja kniga Grodnenskoj Ekonomii s pribavlenijami dlja razbora drevnich aktov,
cz. II, Vilna 1882.
– Pogorzelski Jan, „Piętno zesłania”. Opowieść o Sybirakach z gminy Nowe Piekuty, Nowe
Piekuty 2009.
– Polegli w walce o władzę ludową. Materiały i zestawienia statystyczne, Warszawa 1970.
– Polska księga adresowa dla przemysłu, handlu i rolnictwa, Berlin-Warszawa 1916.
– Polski Słownik Biograficzny, t. 48/2.

230

– Romaniuk Zbigniew, Rudka. Dzieje miejscowości, majątku i parafii do 1944 roku,
Rudka 2012.
– Romaniuk Zbigniew, 21 miesięcy władzy sowieckiej w Brańsku, „Ziemia Brańska”,
t. VI (1995).
– Romaniuk Zbigniew, Z dziejów parafii rzymskokatolickiej w Brańsku, Brańsku 2012.
– Romaniuk Zbigniew, Zachodnia granica obwodu białostockiego, „Zeszyt Naukowy
Muzeum Wojska”, nr 15, Białystok 2002.
– Rosłoniec Stanisław, Samorzutne scalanie gruntów wśród mazowieckiej i podlaskiej
szlachty zagrodowej, Warszawa 1928.
– Roszkowski Antoni, Hodyszewo. Opis historyczny parafii, kościoła i cudownego obrazu
Najś. M.P., wyd. 2, Łomża 1928.
– Ruch robotniczy na Białostocczyźnie w XIX i XX wieku, pod red. Władysława Góry,
Warszawa 1979.
– Samusikowie Katarzyna i Jerzy, Dwory w Łomżyńskiem, Łomża 2000.
– Sędziak Henryka, Nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem, Łomża 2009.
– Siedlecki Jan, Brańsk Bogusława Radziwiłła 1653–1669, Białystok 1991.
– Skarbek Fryderyk F., Dzieje Księstwa Warszawskiego, t. 2, Warszawa 1897.
– Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników
pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 20 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. V, województwo białostockie, Warszawa 1924.
– Słownik biograficzny białostocko-łomżyński, z. 1, Białystok 2002.
– Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1-15, Warszawa 1880–1902.
– Smurzyński Jerzy, Czarne lata na łomżyńskiej ziemi (Masowe zbrodnie hitlerowskie
w roku 1939 i latach 1941–1945 w świetle dokumentów), Warszawa 1997 (uzupełnienia
w wydaniu internetowym).
– Sobieszczak Piotr, Poświętne wczoraj i dziś. Zarys dziejów parafii i gminy do końca XX
wieku, Łapy 2008.
– Sobieszczak Piotr, Łapy. Miasto przy kolei, wyd. 2, Łapy 2014.
– Sosna Grzegorz, Wykaz hierarchii i kleru parafialnego oraz opiekunów cerkiewnych
Kościoła prawosławnego na Białostocczyźnie w latach 1839–1986, Białystok 1986.
– Sosna Grzegorz, Troc-Sosna Antonina, Zapomniane dziedzictwo. Nieistniejące już
cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi, Białystok 2000.
– Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniach 5 i 12 listopada 1922 r., Warszawa 1926.
– Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu 4 i 11 marca 1928 r., Warszawa
1930.
– Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu z dnia 16 i 23 listopada 1930 r., Warszawa 1935.
– Sygowski Paweł, Z zapomnianej tradycji – surrogacja tykocińska unickiej diecezji
chełmskiej (cerkwie i ich wyposażenie w I ćwierci XIX w. w świetle materiałów z Archiwum Państwowego w Lublinie), [w:] „Eikon staroobrzędowy”, Materiały z konferencji
naukowej, pod red. M. Olejnik, J. Tomalskiej, Szamotuły 2008.
– Szkoły Powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1925/1926, Warszawa
1927.

231

– Szkoły Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/31, pod red. M. Falskiego, Warszawa1933.
– Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, opr. Elżbieta Sęczys,
Warszawa 2000.
– Szumski Jerzy, Uwłaszczenie chłopów w północno-wschodniej części Królestwa Polskiego 1846–1871, Białystok 2002.
– Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności,
alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi, t. 1:
A-Ł, t. 2: M-Z; Warszawa 1827.
– Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878–1904), opr. Robert Danieluk SJ, Kraków 2009.
– Tomalska Joanna, Hodyszewo. Dzieje unickiego sanktuarium w XIX w. w świetle dokumentów archiwalnych, [w:] „Dziedzictwo unii brzeskiej”, „Acta Collegii Suprasliensis”,
t. XIV, pod red. Radosława Dobrowolskiego, Mariusza Zemło, Lublin-Supraśl 2012.
– Ulaczyk Andrzej, Matka Zbawiciela Pani Domanowska, Drohiczyn 2012.
– Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t.1-15, Warszawa 1904–1931.
– Urzędnicy podlascy XIV–XVIII w., opr. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994.
– Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych, uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych: oraz wykazy: aptek, szpitali, ubezpieczalni społ., ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych, oraz centrali i filii
Państwowej Szkoły Higieny, Warszawa 1939.
– Werschler Iwo, Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko – życie i działalność,
Warszawa 1984.
– Wincenciak Witold, Oświata i szkolnictwo północno-wschodniego Mazowsza w latach
wojny i okupacji 1939–1945, Łomża 1993.
– Włodek Józef, Dzieje zagłady ziemiaństwa polskiego południowo-zachodniej Białostocczyzny, „Pamiętniki historyczne” cz. 1, Ciechanowiec 2005.
– Wokół Jedwabnego, t. 1 (studia), Warszawa 2002.
– Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach
1939–1946, Londyn 1952.
– Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych, opr. Franciszek Piekosiński, Lwów 1911.
– Zabytkowe cmentarze i mogiły województwa łomżyńskiego, oprac. Ewa Szerszeń, Warszawa 1991.
– Z okupacyjnych dziejów Wysokiego Mazowieckiego i okolic, opracowanie zbiorowe,
Wysokie Mazowieckie 1988.
– Zieleniewski Jerzy, Raporty wywiadu AK-AKO-WiN obwodu Wysokie Mazowieckie
w okręgu Białystok 1944–1947, t. I, Białystok 2001.
– Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913.
– Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 8, Warszawa 2007.
– Zugaj Leszek, Historia gminy Nowe Piekuty, Nowe Piekuty 2008.
– Źródła Dziejowe tom XVII, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VI Podlasie, cz. 1–3, opracował Aleksander Jabłonowski, Warszawa 1908–1910.

232

Maszynopisy
– Konopka Krzysztof, Dzieje parafii Jabłoń Kościelna w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej w latach 1818–1925, Łomża 1995, praca magisterska napisana pod kier. ks.
W. Jemielitego.
– Sokołowski Krzysztof, Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej w XX
wieku, Białystok 2009, praca magisterska WH-S UwB.
– Врублевский Роберт, Тигр... откуда, где и когда? Из истории 507. батальона
тяжелых танков.

Prasa archiwalna
„Cholmskij greko-uniatskij mesjaceslov na 1869 g.”; „Dziennik Białostocki” 1938; „Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego” 1931, nr 17; „Dzwonek Częstochowski”
1908, t. VII; „Gazeta Toruńska” 1908, nr 156; „Gazeta Warszawska” 1889, nr 152; „Głos
Obywatela” (Białystok) 1929, 1930 nr 206; „Godzina Polski” 1916, nr 286; „Goniec
Częstochowski” 1908; „Kurier Warszawski” 1908; „Nowa Jutrzenka” 1908 nr 17;
„Przebój. Ilustrowane czasopismo poświęcone samorządom i ubezpieczeniom społecznym”, 1931; „Przegląd Artyleryjski” 1926 nr 2–3; „Przegląd Łomżyński” 1935 nr 10;
„Słowo Powszechne” 1967; „Sprawa Katolicka” 1937 nr 22; „Zorza” 1871, nr 23.

233

ANEKS
Wykaz władz gminy Nowe Piekuty,
sołtysów i prezesów OSP
w latach 1990–2014
Rada Gminy Nowe Piekuty
I kadencja 1991–1994
1. Stefan Brzozowski – Przewodniczący
2. Kazimierz Wyszyński – Z-ca Przewodniczącego
3. Józef Pasiuk
4. Stanisław Łopieński
5. Edward Sachajko
6. Lucjan Łapiński
7. Eugeniusz Cichoński
8. Krzysztof Porowski
9. Stanisław Gierałtowski
10. Zenon Byczkowski
11. Ryszard Markowski
12. Kazimierz Markowski
13. Zbigniew Kostro
14. Józef Skłodowski
15. Józef Jabłoński
16. Wiesław Brzozowski
17. Mieczysław Uszyński
18. Stanisław Dąbrowski
II kadencja 1994–1998
1. Zbigniew Zalewski – Przewodniczący
2. Aniela Skłodowska – Z-ca Przewodniczącego
3. Marek Kaczyński
4. Andrzej Radziszewski
5. Witold Zaręba
6. Wiesław Brzozowski
7. Stanisław Kostro
8. Józef Rząca
9. Lech Krasowski
10. Kazimierz Markowski
11. Józef Pasiuk
12. Eugeniusz Cichoński
13. Zenon Byczkowski
14. Stanisław Poletyło
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15. Franciszek Jankowski
16. Henryk Dąbrowski
17. Janusz Januszewski
18. Ryszard Markowski
III kadencja 1998–2002
1. Witold Zaręba – Przewodniczący
2. Henryk Płoński – Z-ca Przewodniczącego
3. Aniela Skłodowska
4. Henryka Krassowska
5. Kazimierz Markowski
6. Marian Kozłowski
7. Andrzej Radziszewski
8. Mieczysław Jankowski
9. Łucjan Łapiński
10. Wiesław Brzozowski
11. Józef Rząca
12. Jan Sokołowski
13. Eugeniusz Jankowski
14. Zbigniew Kostro
15. Henryk Jankowski
16. Wiktor Kostro
17. Zygmunt Zalewski
18. Andrzej Jabłoński
IV kadencja 2002–2006
1. Andrzej Radziszewski – Przewodniczący
2. Jan Sokołowski – Z-ca Przewodniczącego
3. Aniela Skłodowska
4. Krzysztof Gierałtowski
5. Henryk Jankowski
6. Władysław Kostro
7. Zbigniew Kostro
8. Marian Kozłowski
9. Łucjan Łapiński
10. Zdzisław Olędzki
11. Marek Piekutowski
12. Wiesław Piekutowski
13. Barbara Pruszyńska
14. Zygmunt Zalewski
15. Witold Zaręba
V kadencja 2006–2010
1. Andrzej Radziszewski – Przewodniczący
2. Jan Sokołowski – Z-ca Przewodn. do 5.09.2007 – wygaśnięcie mandatu
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3. Leszek Dąbrowski – Z-ca Przewodniczącego od 29.11.2007
4. Krzysztof Gołębiewski
5. Henryk Jankowski
6. Wiktor Kostro
7. Władysław Kostro
8. Zbigniew Kostro
9. Łucjan Łapiński
10. Marzanna Majewska
11. Dariusz Piekutowski
12. Marek Piekutowski
13. Wiesław Piekutowski
14. Tadeusz Wojtkowski
15. Zygmunt Zalewski
16. Leszek Grodzki
VI kadencja 2010-2014
1. Andrzej Radziszewski – Przewodniczący
2. Leszek Dąbrowski – Z-ca Przewodniczącego
3. Krzysztof Gołębiewski
4. Leszek Grodzki
5. Henryk Jankowski
6. Wiktor Kostro
7. Ryszard Mystkowski
8. Zbigniew Kostro
9. Franciszek Zimnoch
10. Marzanna Majewska
11. Dariusz Piekutowski
12. Cezary Wyszyński
13. Wiesław Piekutowski
14. Aniela Skłodowska
15. Grzegorz Kruszewski

W latach 1990–2002 roku bieżącą działalnością gminy, jako
organ wykonawczy, kierowało kolegialne ciało – Zarząd Gminy
Zarząd Gminy Nowe Piekuty 1991–1994
Markowski Ryszard – wójt gminy i przewodniczący Zarządu, członkowie Zarządu:
Łapiński Lucjan, Dąbrowski Stanisław, Pasiuk Józef, Byczkowski Zenon
Zarząd Gminy Nowe Piekuty 1994–1998
Marek Kaczyński – wójt gminy i przewodniczący Zarządu, członkowie Zarządu:
Andrzej Radziszewski, Wiesław Brzozowski, Witold Zaręba, Stanisław Kostro
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Zarząd Gminy Nowe Piekuty 1998–2002
Marek Kaczyński – wójt gminy i przewodniczący Zarządu, członkowie Zarządu: Janina
Markowska, Wiesław Brzozowski, Wiktor Kostro, Zygmunt Zalewski, Kazimierz Markowski
Od 2002 roku wójtowie są w Polsce wybierani są w wyborach powszechnych. W kadencjach 2002–2006, 2006–2010 i 2010–2014 wójtem wybierano Marka Kaczyńskiego
(wójtem gminy jest od 1994 roku).

Sołtysi w gminie Nowe Piekuty
Kadencja 1990–1994
1. Aniela Skłodowska – Nowe Piekuty
2. Kazimierz Jabłoński – Markowo Wólka
3. Mieczysław Pruszyński – Lendowo Budy
4. Józef Pasiuk – Hodyszewo
5. Kazimierz Radziszewski – Skłody Przyrusy
6. Kazimierz Skłodowski – Koboski
7. Stanisław Moczydłowski – Piekuty Urbany, do lipca 1994
8. Kazimierz Brzozowski – Łopienie Zyski
9. Czesław Brzozowski – Łopienie Szelągi
10. Jan Dominiak – Stokowisko
11. Mirosław Dąbrowski – Jabłoń Śliwowo
12. Kazimierz Kulesza – Jabłoń Dąbrowa
13. Władysław Porowski – Jabłoń Spały
14. Henryk Zarzecki – Jabłoń Zarzeckie
15. Tadeusz Jabłoński – Jabłoń Markowięta
16. Henryk Szepietowski – Jabłoń Dobki
17. Józef Jabłoński – Jabłoń Jankowce
18. Jan Piekutowski – Jabłoń Piotrowce
19. Józef Osmólski – Pruszanka Mała
20. Stanisław Kostro – Tłoczewo
21. Jadwiga Perkowska – Wierzbowizna
22. Tadeusz Skłodowski – Krasowo Wólka
23. Ryszard Saniewski – Kostry Litwa
24. Kazimierz Kulesza – Skłody Borowe
25. Danuta Konopko – Żochy Stare
26. Józef Piekutowski – Żochy Nowe
27. Romuald Sasinowski – Rzepki Nowe
28. Stanisław Sienicki – Kostry Noski
29. Jan Piekutowski – Krasowo Wielkie
30. Stanisław Łopieński – Krasowo Siódmaki
31. Marian Falkowski – Jośki
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32. Stanisław Górski – Łopienie Jeże
33. Zygmunt Zalewski – Krasowo Częstki
34. Wacław Jabłoński – Jabłoń Kościelna
35. Jadwiga Mitrusiak – Jabłoń Zambrowizna
Kadencja 1994–1998
1. Aniela Skłodowska – Nowe Piekuty
2. Kazimierz Jabłoński – Markowo Wólka
3. Antoni Perkowski – Lendowo Budy
4. Józef Pasiuk – Hodyszewo
5. Kazimierz Radziszewski – Skłody Przyrusy
6. Barbara Wojno – Koboski
7. Alina Mioduszewska – Piekuty Urbany, od sierpnia 1994
8. Jan Gołaszewski – Łopienie Zyski
9. Krzysztof Kropiewnicki – Łopienie Szelągi
10. Tadeusz Dominiak – Stokowisko
11. Roman Kruszewski – Jabłoń Śliwowo
12. Jan Kulesza – Jabłoń Dąbrowa
13. Henryk Dąbrowski – Jabłoń Spały
14. Zdzisław Drągowski – Jabłoń Zarzeckie
15. Tadeusz Jabłoński – Jabłoń Markowięta
16. Andrzej Jabłoński – Jabłoń Dobki
17. Eugeniusz Jankowski – Jabłoń Jankowce
18. Jan Piekutowski – Jabłoń Piotrowce
19. Józef Osmólski – Pruszanka Mała
20. Stanisław Grabowski – Tłoczewo
21. Jadwiga Perkowska – Wierzbowizna
22. Jerzy Krassowski – Krasowo Wólka
23. Stanisław Kostro – Kostry Litwa
24. Kazimierz Kulesza – Skłody Borowe
25. Danuta Konopko – Żochy Stare
26. Józef Piekutowski – Żochy Nowe
27. Romuald Sasinowski – Rzepki Nowe
28. Zbigniew Kostro – Kostry Noski
29. Jan Piekutowski – Krasowo Wielkie
30. Stanisław Łopieński – Krasowo Siódmaki
31. Stefania Dąbrowska – Jośki
32. Lucjan Łapiński – Łopienie Jeże
33. Zygmunt Zalewski – Krasowo Częstki
34. Jan Sokołowski – Jabłoń Kościelna
35. Marek Jabłoński – Jabłoń Zambrowizna
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Kadencja 1998–2002
1. Aniela Skłodowska – Nowe Piekuty
2. Kazimierz Jabłoński – Markowo Wólka, do grudnia 2004
3. Antoni Perkowski – Lendowo Budy
4. Józef Pasiuk – Hodyszewo
5. Kazimierz Radziszewski – Skłody Przyrusy
6. Barbara Wojno – Koboski
7. Szczepan Brzozowski – Piekuty Urbany
8. Jan Gołaszewski – Łopienie Zyski
9. Wiesław Truszkowski – Łopienie Szelągi
10. Tadeusz Dominiak – Stokowisko
11. Roman Kruszewski – Jabłoń Śliwowo
12. Sławomir Brzózko – Jabłoń Dąbrowa
13. Henryk Dąbrowski – Jabłoń Spały
14. Zdzisław Drągowski – Jabłoń Zarzeckie
15. Tadeusz Jabłoński – Jabłoń Markowięta
16. Andrzej Jabłoński – Jabłoń Dobki
17. Eugeniusz Jankowski – Jabłoń Jankowce
18. Zdzisław Piętka – Jabłoń Piotrowce
19. Józef Osmólski – Pruszanka Mała
20. Stanisław Grabowski – Tłoczewo
21. Ewa Idźkowska – Wierzbowizna
22. Jerzy Krassowski – Krasowo Wólka
23. Stanisław Kostro – Kostry Litwa
24. Henryk Krasowski – Skłody Borowe
25. Wiesław Jankowski – Żochy Stare
26. Józef Piekutowski – Żochy Nowe
27. Sławomir Sasinowski – Rzepki Nowe
28. Zbigniew Kostro – Kostry Noski
29. Jan Piekutowski – Krasowo Wielkie
30. Stanisław Łopieński – Krasowo Siódmaki
31. Stefania Dąbrowska – Jośki, do 19 marca 2002
32. Lucjan Łapiński – Łopienie Jeże
33. Zygmunt Zalewski – Krasowo Częstki
34. Jan Sokołowski – Jabłoń Kościelna
35. Nie było – Jabłoń Zambrowizna
Kadencja 2002–2006
1. Aniela Skłodowska – Nowe Piekuty
2. Kazimierz Markowski – Markowo Wólka, od stycznia 2005
3. Antoni Perkowski – Lendowo Budy
4. Józef Pasiuk – Hodyszewo
5. Kazimierz Radziszewski – Skłody Przyrusy
6. Barbara Wojno – Koboski
7. Szczepan Brzozowski – Piekuty Urbany
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8. Jan Gołaszewski – Łopienie Zyski
9. Wiesław Truszkowski – Łopienie Szelągi
10. Tadeusz Dominiak – Stokowisko
11. Jerzy Jabłoński – Jabłoń Śliwowo
12. Sławomir Brzózko – Jabłoń Dąbrowa
13. Henryk Dąbrowski – Jabłoń Spały
14. Zdzisław Drągowski – Jabłoń Zarzeckie
15. Wiesław Jankowski – Jabłoń Markowięta
16. Nie było – Jabłoń Dobki
17. Eugeniusz Jankowski – Jabłoń Jankowce
18. Janina Piętka – Jabłoń Piotrowce
19. Józef Osmólski – Pruszanka Mała
20. Zenon Kostro – Tłoczewo
21. Ewa Idźkowska – Wierzbowizna
22. Jerzy Krassowski – Krasowo Wólka
23. Stanisław Kostro – Kostry Litwa
24. Mariusz Krasowski – Skłody Borowe
25. Wiesław Jankowski – Żochy Stare
26. Józef Piekutowski – Żochy Nowe
27. Sławomir Sasinowski – Rzepki Nowe
28. Dariusz Porowski, do XII 2003; Jan Gierałtowski od I 2004 – Kostry Noski
29. Elżbieta Zakrzewska – Krasowo Wielkie
30. Stanisław Łopieński – Krasowo Siódmaki
31. Marian Kozłowski – Jośki
32. Lucjan Łapiński – Łopienie Jeże
33. Zygmunt Zalewski – Krasowo Częstki
34. Jan Sokołowski – Jabłoń Kościelna, do 9 sierpnia 2007
35. Nie było – Jabłoń Zambrowizna
Kadencja 2006–2010
1. Aniela Skłodowska – Nowe Piekuty
2. Kazimierz Jankowski – Markowo Wólka
3. Antoni Perkowski – Lendowo Budy
4. Paweł Wnorowski – Hodyszewo
5. Kazimierz Radziszewski – Skłody Przyrusy
6. Barbara Wojno – Koboski
7. Szczepan Brzozowski – Piekuty Urbany
8. Tadeusz Gołaszewski – Łopienie Zyski
9. Wiesław Truszkowski – Łopienie Szelągi
10. Tadeusz Dominiak – Stokowisko
11. Jerzy Jabłoński – Jabłoń Śliwowo
12. Sławomir Brzózko – Jabłoń Dąbrowa
13. Henryk Dąbrowski – Jabłoń Spały
14. Zdzisław Drągowski – Jabłoń Zarzeckie
15. Wiesław Jankowski – Jabłoń Markowięta
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16. Henryk Szepietowski – Jabłoń Dobki
17. Eugeniusz Jankowski – Jabłoń Jankowce
18. Janina Piętka – Jabłoń Piotrowce
19. Józef Osmólski – Pruszanka Mała
20. Grzegorz Łuczaj – Tłoczewo
21. Ewa Idźkowska – Wierzbowizna
22. Jerzy Krassowski – Krasowo Wólka
23. Stanisław Kostro – Kostry Litwa
24. Mariusz Krasowski – Skłody Borowe
25. Wiesław Jankowski – Żochy Stare
26. Józef Piekutowski – Żochy Nowe
27. Adam Wyszyński – Rzepki Nowe
28. Jan Gierałtowski – Kostry Noski
29. Elżbieta Zakrzewska – Krasowo Wielkie
30. Stanisław Łopieński – Krasowo Siódmaki
31. Józefa Faszczewska – Jośki
32. Lucjan Łapiński – Łopienie Jeże
33. Stanisław Żochowski – Krasowo Częstki
34. Maria Sokołowska – Jabłoń Kościelna, od 12 września 2007
35. Jan Jabłoński – Jabłoń Zambrowizna
Kadencja 2010–2014
1. Aniela Skłodowska – Nowe Piekuty
2. Robert Mitrusiak – Markowo Wólka
3. Kazimierz Przeździecki – Lendowo Budy
4. Paweł Wnorowski – Hodyszewo
5. Kazimierz Radziszewski – Skłody Przyrusy
6. Barbara Wojno – Koboski
7. Szczepan Brzozowski – Piekuty Urbany
8. Tadeusz Gołaszewski – Łopienie Zyski
9. Wiesław Truszkowski – Łopienie Szelągi
10. Tadeusz Dominiak – Stokowisko
11. Jerzy Jabłoński – Jabłoń Śliwowo
12. Sławomir Brzózko – Jabłoń Dąbrowa
13. Henryk Dąbrowski – Jabłoń Spały
14. Zdzisław Drągowski – Jabłoń Zarzeckie
15. Wiesław Jankowski – Jabłoń Markowięta
16. Stanisław Śliwowski – Jabłoń Dobki
17. Eugeniusz Jankowski – Jabłoń Jankowce
18. Janina Piętka – Jabłoń Piotrowce
19. Józef Osmólski – Pruszanka Mała
20. Krystyna Trzeszczkowska – Tłoczewo
21. Ewa Idźkowska – Wierzbowizna
22. Jerzy Krassowski – Krasowo Wólka
23. Stanisław Kostro – Kostry Litwa
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24. Karol Dąbrowski – Skłody Borowe
25. Wiesław Jankowski – Żochy Stare
26. Józef Piekutowski – Żochy Nowe
27. Cezary Wyszyński – Rzepki Nowe
28. Jan Gierałtowski – Kostry Noski
29. Elżbieta Zakrzewska – Krasowo Wielkie
30. Stanisław Łopieński – Krasowo Siódmaki
31. Józefa Faszczewska – Jośki
32. Lucjan Łapiński – Łopienie Jeże
33. Wiesław Markowski – Krasowo Częstki
34. Maria Sokołowska – Jabłoń Kościelna, od 12 września 2007
35. Nie było – Jabłoń Zambrowizna
Prezesi OSP
– Łopienie Jeże – Kazimierz Markowski do 2008, od 2009 Wojciech Łapiński
– Jabłoń Kościelna – Wacław Jabłoński – do 2008, od 2008 – Dariusz Piekutowski
– Jabłoń Jankowce – Józef Jankowski do 2002, od 2003 do 2008 Henryk Dąbrowski,
od 2009 Wiesław Piekutowski
– Hodyszewo – Ryszard Sienkiewicz 2005-2006, Tadeusz Sadowski 2006–2010, od 2011
Marek Sienkiewicz
– Nowe Piekuty – Stanisław Leszczyński – do chwili obecnej
– Skłody Borowe – Edmund Konopka do 1994, od 1994 Krzysztof Jankowski
– Kostry Noski – Kazimierz Wojno do 2000, od 2000 do 2006 Dariusz Porowski,
od 2006 Piotr Kryński
– Tłoczewo – Eugeniusz Gołębiewski do 2003, od 2003 do 2008 Adolf Markowski,
Zenon Kostro 2008–2009, od 2009 Paweł Pruszyński
– Jabłoń Dąbrowa – Stanisław Brzózko do 1992 roku, od 1992 Roman Płoński
Opracowanie wykazów: Urząd Gminy Nowe Piekuty
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