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ZAMIAST WSTĘPU

W

iele już padło wzniosłych słów o ojczyźnie, zarówno tej wielkiej,
o której uczą w szkołach, jak i tej małej, miejscu gdzie się urodziliśmy, spędziliśmy dzieciństwo, mamy przyjaciół, rodzinę, gdzie stoi
nasz dom. Melania Burzyńska poetka z Jaświł ujęła to słowami prostszymi: „Jestem
dumna z mojej wsi, uważam ją za najpiękniejszy i najmilszy zakątek świata”. Do
tych trafnych słów dodać tylko można, że zakątek ów, choć położony na uboczu
głównych szlaków komunikacyjnych i wielkich dziejowych wydarzeń, nie jest pozbawiony swojej historii.
Dzieje obszaru gminy Jaświły doczekały się już wcześniej publikacji książkowej
obejmującej głównie czasy nowożytne do końca XVIII wieku. Niniejsze opracowanie jest jej kontynuacją obejmując burzliwy okres XIX i XX wieku. Zapełnia
więc pewną lukę dostarczając mieszkańcom Jaświł i innych miejscowości położonych na terenie tej gminy sporą dozę wiedzy często mało znanej lub zupełnie
nieznanej.
Książka autorstwa historyków: dr Przemysława Borowika i mgr Arkadiusza
Studniarka ma charakter popularno – naukowy. Zaopatrzono ją jednak w elementy krytycznego aparatu naukowego. Tytuł „Jaświły. Z dziejów obszaru gminy
w XIX i XX wieku” wyraźnie sugeruje, że autorzy nie roszczą sobie prawa do pełnego wyczerpania tematu. Jest to pozycja wcale obszerna, zaopatrzona w dobrze
dobrane czarno-białe i kolorowe ilustracje. Ma układ w zasadzie chronologiczno
– rzeczowy. Konstrukcyjnie dzieli się na 12 rozdziałów o różnej objętości poświęconych: kościołom i cmentarzom, majątkom ziemskim, wiekowi XIX, dwudziestoleciu międzywojennemu, życiu codziennemu i świątecznemu, II wojnie światowej
i miejscom pamięci z nią związanych, organizowaniu się społeczności po 1945
roku, zabytkowym wiatrakom, szkolnictwu, spółdzielczości i ochotniczej straży
pożarnej. Zawiera też dodatki. Każdą z części tej syntezy doskonale daje się czytać
jako odrębną całość.
Autor każdej syntezy z natury rzeczy musi się ograniczać, rezygnować z pewnych zagadnień na rzecz innych, jedne z nich uwypuklać, inne marginalizować lub





M. Burzyńska, Szara przędza, Olsztyn 1977, s.10.
J. Maroszek, Jaświły. Dzieje obszaru gminy do końca XVIII wieku, Białystok 2004.

pomijać. Zawsze jest to wybór trudny i zawsze niedoskonały. Autorzy niniejszej
książki, jak się wydaje, świadomie i celowo poświęcili „wielką historię” na rzecz
„małej”, często skupiając się na tym co działo się konkretnie na opisywanym terenie, rezygnując zaś z opisywania szerszego kontekstu tych wydarzeń w dziejach narodu i państwa. Zgodnie z takim wyborem, zupełnie zresztą zrozumiałym,
w książce umieszczono mnóstwo ciekawych szczegółów i szczególików, nazwisk,
dat i faktów. Wybór ten wyraźnie świadczy o tym do kogo adresowana jest niniejsza pozycja – do obecnych i byłych mieszkańców terenów gminy Jaświły. Każdy
z nich z pewnością odnajdzie w tej książce coś dla siebie, każdy odszuka swoje
lub znajome nazwisko. Autorzy w zamieszczonych na końcu wykazach pracowicie
zestawili w porządku alfabetycznym listy byłych mieszkańców niemal każdej miejscowości z wchodzących obecnie w skład gminy. Większość z nich dotyczy okresu
dwudziestolecia międzywojennego. Bez trudu odszukać tam można swego dziadka
lub pradziadka.
Charakterystyczne jest to, że autorzy nie uwypuklają w jakiś szczególny sposób
siedziby gminy (wsi Jaświły). Często jest to mankament licznie ostatnio wydawanych monografii poszczególnych gmin. Tu autorzy równie dużo miejsca poświęcili
innym mniejszym i większym miejscowościom o równie ciekawych i interesujących dziejach. Wyraźnie widać, że autorzy starali się żadnej z nich nie pominąć.
Wśród źródeł i opracowań wykorzystanych w niniejszej książce oprócz licznych
archiwaliów i literatury fachowej zwracają uwagę relacje i wspomnienia mieszkańców gminy, a także różne kroniki i materiały wytworzone przez lokalne instytucje
i pasjonatów. Często są to pozycje istniejące wyłącznie w maszynopisie lub relacje
specjalnie zebrane na potrzeby książki. Szczególną grupę źródeł stanowią materiały kartograficzne. Autorom udało się odszukać i wykorzystać wiele map, planów
i szkiców głównie z okresu uwłaszczenia i komasacji. Fragmenty wielu z nich stanowią interesującą i wartościową ilustrację treści książki.
Książka zaopatrzona jest w obszerne kalendarium. Zawiera także wybór biogramów szczególnie zasłużonych mieszkańców gminy zestawiony w porządku alfabetycznym. Oczywiście osób godnych by znaleźć się w tej rubryce z pewnością
jest więcej.
Publikacja oprócz wartości poznawczych, dzięki licznie wykorzystanym relacjom i kronikom ma też pewną wartość dokumentującą, szczególnie w części dotyczącej czasów najnowszych. Któż za lat... kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt byłby
w stanie powiedzieć, kto z mieszkańców Jaświł, czy też innej miejscowości, uczestniczył w powstaniu styczniowym, tej czy innej wojnie, kto był członkiem spół

dzielni, kółka rolniczego, straży pożarnej, rady gminy, innej organizacji, kto służył
w sąsiednim majątku itd.? Świadkowie wydarzeń na naszych oczach odchodzą. To
co przeżyli, dzięki tej książce, będzie trwać dłużej.
Na uznanie zasługuje samorząd gminy Jaświły, który finansuje wydanie już drugiej pozycji poświęconej lokalnej historii. Oprócz racji ekonomicznych i potrzeb
materialnych ważne są także potrzeby intelektu i ducha. Zważając, że niniejsza
książka z całą pewnością istnieć będzie znacznie dłużej niż kawałek wiejskiej drogi
czy chodnika w tej czy innej miejscowości – nie są to źle wydane pieniądze. Jest
to też z pewnością element promujący te tereny. Zachęcać by można do dalszych
działań w tym względzie. Szczególnie interesujący wydaje się tu okres II wojny
światowej, dla mieszkańców gminy Jaświły bardzo tragiczny i obfitujący w ważne
wydarzenia. Warto to rozwinąć.
Z całym przekonaniem stwierdzić można, mimo pewnych mankamentów, że
książka niniejsza jest ciekawą, potrzebną i wartościową pozycją. Mimo popularnego charakteru znacznie poszerza naszą wiedzę o tej części Podlasia. Mam nadzieję,
że opracowanie to będzie służyło starszemu i młodemu pokoleniu do głębszego
poznania dziejów swojej małej ojczyzny.
dr Grzegorz Ryżewski

(Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)
Białystok, 18 kwietnia 2009 r.
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KOŚCIOŁY, KAPLICE, CMENTARZE

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Brzozowej
Pierwszą kaplicę w Brzozowej wybudowano w drugiej połowie XVI wieku.
2 stycznia 1534 r. w Wilnie król Zygmunt August, potwierdzając dokument erekcyjny kościoła parafialnego w Kalinówce (z 1511 r.), zezwolił plebanowi ks. Maciejowi Kaleckiemu na budowę w „Nowej Woli” nad rzeką Berezową, czyli w późniejszej wsi Brzozowa, kaplicy pod wezwaniami: Narodzenia NMP, św. Mateusza
i Macieja Apostołów, a także św. Mikołaja, św. Antoniego Padewskiego i św. Leonarda Wyznawcy, aby w niedziele i święta odprawiały się tam nabożeństwa. Kaplica potrzebna była z tytułu nowej kolonizacji – założenia wsi Brzozowa, a duża
odległość od kościoła w Kalinówce, odstraszała chłopów tam osiadających.
W 1820 r. kościół w Brzozowej opisywano następująco: „Kościół filialny w Brzozowie wsi, [z]rujnowany tak w ścianach, jako też w wierzchu, upadkiem grożący. Drzwi
na zawiasach i krukach. Sam kościół drewniany. Ołtarz wielki stary, w którym obraz
N.[ajświętszej] M.[aryi] Panny, na nim korona srebrna jedna, mała. Ołtarz drugi, roboty ordynaryjnej, w którym obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Trzeci ordynaryjny,
w którym obraz Niepokalanego Poczęcia NMP. Ambona staroświecka[...]. Dzwonnicy
nie ma. Tylko 2 dzwony wiszą na słupach dwóch, miernej wielkości. Sygnaturka jedna
na kościele. Cmentarz przy kościele w części ma parkanu starego kawał.” Interesująca
była wzmianka o odpustach na św. Jana Chrzciciela. Może, dlatego odbywały się
w tym dniu, bo fundatorem w 1585 r. był Jan Zamoyski hetman wielki koronny
i kanclerz koronny, starosta knyszyński, a więc w dniu patrona dobroczyńcy. Może
jednak termin tych uroczystości kontynuował o wiele starszą, jeszcze przedchrześcijańską tradycję sobótkową. Zwraca też uwagę kamień niezwykłych rozmiarów,
może ongiś kultowy, umieszczony we współczesnej nam bramie wjazdowej do kościoła brzozowskiego.





J. Wiśniewski, Maciej z Mąkolina, Polski Słownik Biograficzny, t. 19, s. 27-28.
 J. Maroszek, Jaświły. Dzieje obszaru gminy do końca XVIII wieku, Białystok 2004 s. 86;  Muzeum Narodowe w  Krakowie, Biblioteka Czartoryskich, nr 1777, s. 255-8.
Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku, (dalej: AAB) Inwentarze czyli opisanie rzymsko-katolickich
kościołów w Archidiakonacie Białostockim 1820 r. (Wizytacja kościoła w Kalinówce z 1820 roku).
J. Maroszek, Jaświły...,  s. 86.
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Ksiądz Mateusz Babecki proboszcz z Kalinówki Kościelnej w 1859 r. rozpoczął budowę kościoła murowanego. Budulcem był kamień polny. Prawdopodobnie w 1863 r. świątynia była ukończona. Świątynię wybudowali włościanie ze wsi
Brzozowa i Bobrówka. Budowlę wzniesiono jednak bez odpowiednich pozwoleń
władz rosyjskich. Na polecenie generał-gubernatora wileńskiego gubernator grodzieński w 1864 r. przeprowadził w tej sprawie śledztwo. Wykazało ono, że winnym budowy nowej filii w Brzozowej jest ówczesny dziekan białostocki ks. Feliks
Bańkowski, którego ukarano grzywną w wysokości 200 rubli.

Il. Pieczęć kościoła w Brzozowej na wizytacji z 1895 r. Obok widnieje podpis księdza filialisty Konstantego
Dziekońskiego, LPAH w Wilnie, F.694, op.1, nr 4124, k.49 v.

Podobno w 1863 r. filia w Brzozowej otrzymała uprawnienia parafialne. Jest to
jednak sprzeczne z informacją, że nowy kościół poświęcono 26 czerwca 1865 r.
mocą dekretu ks. Józefa Bowkiewicza, administratora diecezji wileńskiej. Kościół
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S pis kościołów i duchowieństwa Archidiecezji Białostockiej 2008. Stan z 8 lipca 2008 roku, Białystok
2008, s.251.
Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie, F.694, op.1, nr 4124, k.46 (dalej: LPAH w Wilnie).
Tamże, k.46; X. Y. Z. [W. Sułkowski], Kartka z dziejów kościoła katolickiego w Polsce rosyjskiej. II Biskupstwo Wileńskie, Kraków 1889, s.353.
P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915, cz. 2 Dawna Litwa i
Białoruś, t.1, Sandomierz 1933, s.422.
Spis kościołów..., s.251.

w Brzozowej funkcjonował jako filia parafii w Kalinówce Kościelnej przez cały
wiek XIX. Jeszcze w wizytacji z 1895 r. traktuje się go jako filię kościoła parafialnego.10 Po raz pierwszy jako oddzielna parafia Brzozowa wzmiankowana była
w schematyzmie diecezji wileńskiej w 1906 roku.11 Od 1878 r w filii brzozowskiej
prowadzono księgi metrykalne. Było to wynikiem zatrudnienia stałego księdza filialisty. Odbyło się to dzięki staraniom mieszkańców Brzozowej i Bobrówki, którzy
na mocy umowy z 8 grudnia 1877 r. zobowiązali się wypłacać corocznie stałemu
księdzu 200 rubli 40 kopiejek.12 Pierwszym znanym z nazwiska księdzem filialistą został w 1888 r. ks. Konstanty Dziekoński.13 Pełnił on swe obowiązki jeszcze
w 1895 r.14
Kościół ustawiony jest kalenicowo na osi północ-południe. Zbudowano go na
rzucie krzyża z prostokątną kruchtą. Bryła obiektu jest wieloczłonowa. Składa się
z pięciu prostopadłościanów rozmieszczonych symetrycznie. Ściany są zbudowane
z kamienia polnego połączonego zaprawą wapienno-cementową. Dach jest kryty
blachą. Oprócz zakrystii pokrytych dachami jednospadowymi, pozostałe elementy budowli pokryto dachami dwuspadowymi. Okna w świątyni są skrzynkowe,
wielokwaterowe, a drzwi jedno- i dwuskrzydłowe opierzone. Wnętrze składa się
z nawy, prezbiterium i dwóch zakrystii. Poza korpusem znajduje się przedsionek.
W elewacji frontowej (południowej) przed lico wysunięta jest fasada kruchty. Ściana frontowa kruchty jest trójosiowa, symetryczna z niszami na osiach skrajnych,
które są oddzielone czterema pilastrami. Frontowa ściana korpusu nawowego jest
trójosiowa. Na osi w szczycie znajduje się okno prostokątne zamknięte łukiem odcinkowym, zaś w osiach skrajnych okulusy. Elewacje boczne (wschodnia i zachodnia) są analogiczne, jednokondygnacyjne, w partii korpusu trójosiowe, w prezbiterium jednoosiowe, zakrystie jednoosiowe, od strony zachodniej w partii kruchty
drzwi na osi. Elewacja północna jest jednoosiowa, symetryczna z okulusem na osi.
W szczycie znajduje się okno w kształcie rombu.15 W latach 60-ych XX w. w świątyni założono instalację elektryczną, a w latach 70-ych kościół został zradiofonizowany. Remont kapitalny świątyni w 1991 r. przeprowadził proboszcz parafii ks.
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LPAH w Wilnie, F.694, op.1, nr 4124, k.46-49v.
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LPAH w Wilnie, F.694, op.1, nr 4124, k.48v,49.
[W. Sułkowski], Kartka z dziejów kościoła..., s.353.
LPAH w Wilnie, F.694, op.1, nr 4124, k.49v
WOSOZ Białystok, karta ewidencyjna zabytku, syg. 1927.
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Stanisław Kulesza. Polichromię wnętrz wykonali w 1992 r. Jerzy Pasternak z Krakowa i Gizela Klaryska z Torunia.16
Na terenie parafii znajduje się kaplica p. w. Opatrzności Bożej w Domu Opieki Społecznej, erygowana przez arcybiskupa Stanisława Szymeckiego we wrześniu 1998 r. Dotychczasowymi administratorami parafii byli: ks. Antoni Komosa
(1939-46)17, ks. Stanisław Pietraszewski (1946-72), ks. Ignacy Dąbek (1972-89),
ks. Stanisław Kulesza (1989-2003). Obowiązki proboszcza od 2003 r. pełni ks.
Bogdan Twarowski.18
Z terenu parafii pochodzą księża: metropolita gdański abp. Sławoj Leszek
Głódź, o. Tadeusz Jaroszewicz OCD i o. Innocenty Szumowski, a także 14 sióstr
zakonnych.19
Kościół pod wezwaniem Matki Odkupiciela w Bobrówce
Świątynia powstała dzięki staraniom arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia
i mieszkańców osady. Projekt świątyni sporządził architekt z Białegostoku – Andrzej Poraszko. 15 sierpnia 1990 r. kamień węgielny poświęcił biskup Edward
Ozorowski, konsekracji w dniu 25 sierpnia 1991 r. dokonali kardynał F. Angelini,
bp Edward Kisiel i bp Sławoj Leszek Głódź.20
Świątynia ma dość nietypowe, asymetryczne, rozwiązanie architektoniczne.
Główne wejście znajduje się w centralnej części kościoła. Nad nim położone jest
okrągłe okno z witrażem, przypominające oko, czyli symbol Ducha Świętego. Na
prawo od wejścia znajduje się aleja zadaszona z kolumnami, prowadząca do wejścia bocznego. Aleją tą wprowadzani są znamienitsi goście odwiedzający świątynię.
Świątynia jest otoczona dużym placem z alejkami utwardzonymi. Przy nich są
ustawione drewniane kapliczki, krzyż oraz kamienny obelisk. Przy kościele znajduje się odlane w brązie popiersie papieża Jana Pawła II poświęcone osobiście przez
papieża w Watykanie. Wnętrze kościoła urzeka bogactwem zdobień. W ołtarzu
16
17

18
19
20
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Spis kościołów..., s.251.
Ks. Antoni Komosa ur. się 11 IV 1908 r. w Dolistowie Starym. Został wyświęcony na kapłana 20 VI
1936 r. Pracował m. in. w parafiach: Brzozowa (1939-46), Zalesie (1956-70), Juchnowiec (1970-84).
Był mgr teologii, kanonikiem honorowym Białostockiej Kapituły Metropolitalnej. Od 1983 r. był emerytem, mieszkał na terenie parafii św. Kazimierza w Białymstoku. Zmarł 1 I 2004 r. Pochowany został
na cmentarzu w Dolistowie Starym.
Spis kościołów..., s.252.
Spis kościołów..., s.252.
Relacje ustne mieszkańców Bobrówki.

głównym wykonanym z czarnego marmuru zawieszony jest obraz przedstawiający
Matkę Odkupiciela, namalowany przez artystkę z Włoch. Obraz otoczony jest
zdobieniami pozłacanymi z motywem kwiatów. Z boku obrazu ustawione są gipsowe figurki aniołów. Za ołtarzem znajduje się przejście zamknięte z dwóch stron żelaznymi kutymi bramkami. Bramy wykonał mieszkaniec Bobrówki kowal Edward
Klisz. W ołtarzach bocznych po prawej stronie znajduje się obraz Miłosierdzia
Bożego, a po lewej figura świętego Antoniego. Na ścianach wokół prezbiterium są
zawieszone halabardy i miecze ofiarowane przez arcybiskupa Głódzia. Na szczególną uwagę w świątyni zasługują obrazy na ścianach bocznych przedstawiające
stacje drogi krzyżowej oraz mozaika pozłacana nad oknami bocznymi kościoła.
Mozaiki przedstawiające stworzenie świata mają wielkość 7 x 2 m. W centralnej
części kościoła ustawione są trzy rzędy ławek drewnianych. Całości wnętrza dopełniają prawie stuletnie organy niemieckie, niedawno odrestaurowane.21
Kościół pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Dolistowie Starym
Jest to najstarszy kościół na terenie gminy Jaświły. Pierwsza placówka duszpasterska w Dolistowie być może powstała w 1009 r., w czasie gdy św. Bruno z Kwerfurtu
prowadził misje wśród Rusinów i Bałtów. Pewnym jest, że kościół w Dolistowie istniał w 1501 r. Z tego czasu może pochodzić wezwanie kościoła – św. Wawrzyńca.22
Z inicjatywą wybudowania nowego murowanego kościoła w pierwszej połowie
XVII w. wyszedł marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego Krzysztof Wiesiołowski, zlecając wykonanie tego przedsięwzięcia żonie Aleksandrze z Sobieskich. Niestety, budowa ograniczyła się do wymurowania fundamentów i krypty. Do budowy
kościoła przymierzał się Jan Klemens Branicki, jednak prace budowlane ruszyły dopiero po jego śmierci za sprawą wdowy po nim Izabeli z Poniatowskich Branickiej.
26 marca 1778 r. Antoni Józef Ostrowski pułkownik wojsk koronnych, testamentem
wystawionym we wsi Dolistowo ofiarował kwotę 10 tys. zł. na zbudowanie kościoła
dolistowskiego, ale jego żona Barbara z Jabłonowskich, zobowiązana do przekazania
pieniędzy, nie zrobiła tego. Niestety, darowanej sumy nie udało się odzyskać mimo
tego, że sprawa rozstrzygana była sądownie.23 Żona Józefa Antoniego Ostrowskie21
22
23

T. Giro, Kościół Matki Odkupiciela w Bobrówce, Bobrówka 2004, (maszynopis ze zbiorów archiwum
Gimnazjum w Jaświłach).
J. Maroszek, Jaświły..., s.5,89-90.
J. Grzegorczyk, Dzieje parafii Dolistowo (koniec XV w. – 1989 r.), praca magisterska [KUL], Lublin
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go na budowę kościoła dolistowskiego przeznaczyła jedynie sumy dłużne należne
jej od pana Dzierżka (200 zł) i pana Bartochowskiego (600 zł ).
Wybudowanie w latach 1789-91 obecnego kościoła było możliwe dzięki działalności fundatorskiej Izabeli Branickiej. Obecnie istniejący kościół murowany został wybudowany według projektu Jana Bogumiła Zscherniga.24 Był on porucznikiem i architektem działającym początkowo na usługach Izabeli Branickiej.25 Ks.
proboszcz Kapica, po otrzymaniu wsparcia materialnego od Branickiej, przystąpił
do budowy świątyni. Na pokrycie rozlicznych wydatków związanych z tym przedsięwzięciem wykorzystał też kwotę 2040 zł, ofiarowaną przez byłego proboszcza
ks. Marcina Moniuszko.26 W raporcie z dn. 19 sierpnia 1789 r., przedstawionym
Izabeli Branickiej, czytamy: „W Dolistowie JM ks. Proboszcz na kościół kamieni
zwiózł fur 128, wapna kupił beczek 134. Asygnacja do puszczy królewskiej na drzewo
do tego kościoła u JM p. Hryniewickiego komisarza, na ręce jego od J.O.P. przysłana..”.27
Kściół miał być murowany z kamienia polnego, a w niewielkich fragmentach z cegły. Budową kierował nieznany z nazwiska majster murarski, budowniczy kościoła
bernardyńskiego w Tykocinie. Budowę zaczęto latem 1789 r. od okopania starych
fundamentów, wyrównania ich i wzmocnienia. Prace murarskie i ciesielskie trwały
dwa lata. Zakończono je latem 1791 r., a w latach następnych prowadzono jeszcze
prace przy wystroju wnętrza świątyni.28 Wyrazem troski fundatorki o budujący
się kościół było też uzyskanie przez proboszcza asygnacji do puszczy królewskiej
w celu wycięcia drzew na konstrukcję dachową. Drewno otrzymano za darmo,
a kosztował tylko sam jego transport. Życzeniem Branickiej było, by kościół został
pokryty gontem wyrobionym z drzewa dębowego, a nie dachówką.29
W 1820 r. pisano o świątyni następująco: „Kościół dolistowski z kamienia i cegły,
potrzebuje reparacji w dachu. Ołtarzów w tym kościele 3, malowane, złotem snycerskim
przyozdobione. Cyborium (tabernakulum) roboty snycerskiej, w części wyzłacane... Odpust jest jeden na św. Wawrzyniec. Konfesjonałów jest 3. Tytuł tego kościoła: św. Waw-

24
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rzyńca. W dzwonnicy dzwonów 3, sygnaturka na kościele, na chórze pozytyw stary.
Wotów różnych, srebrnych, jako w słońcu miesiące, sercach, g[w]oździach, gwiazdach 82.”30
Obrazy ołtarzowe nowego kościoła namalował w swej pracowni białostockiej
Antoni Herliczka. Artysta tworzył je od listopada 1791 do czerwca 1792 roku.31
Wymiarów dostarczył mu architekt Zschernig. Kompozycje ołtarzowe nie były
pomysłem Herliczki. Malował on według dostarczonych mu przez Bazyla lokaja
27 września 1791 r. wzorników „kopersztychów”.32 W liście z 3 czerwca 1792 r.
Izabeli Branickiej do podskarbiego Wojciecha Matuszewicza czytamy: „Za obrazy
wymalowane do kościoła dolistowskiego dziękuję panu Herliczce. Jeżeli i wiele mu należy za płótno i farby zapłać mu WM pan, a do proboszcza dolistowskiego napisz, że te
obrazy już skończone, niech po nie przyśle”.33
Księgi chrztów i ślubów z lat 1770-98 zawierają prośbę proboszcza Krzysztofa Kapicy do ówczesnego biskupa wileńskiego Jakuba Masalskiego o pobłogosławienie nowego murowanego kościoła. Sprawa ta została rozpatrzona na 477 Sesji
Administratorialnej w dniu 22 września 1791 r. w Wilnie. W zastępstwie biskupa
Masalskiego załatwienie petycji proboszcza Kapicy zlecono sufraganowi bp. Piotrowi Toczyłowskiemu. On też w dniu 23 października 1791 r. dokonał konsekracji kościoła.34Nieco inne zdanie na temat konsekracji kościoła ma prof. Józef
Maroszek: „Kościół dolistowski nie został konsekrowany. Jedynie 22 1791 r. został
benedyktowany, a ostateczne wyświęcenie przeprowadził proboszcz ks. Krzysztof
Kapica 23 października 1791 r.”35
O wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznym świątyni dokładniejsze informacje
dostarczają inwentarze z 1820 i 1827 roku. Miała ona kształt prostokąta o długości
30 m i szerokości 10 m, wysokość zaś wynosiła 7 m. Kamienne mury miały szerokość 1.2 m. Posiadała 10 okien i dwoje drzwi, jedne boczne, małe, a drugie wielkie
i podwójne, usytuowane we frontowej ścianie. Ponad dachem wznosiła się niewielka, drewniana kopuła zwieńczona żelaznym krzyżem. Takie same krzyże mieściły się również po obu bokach frontowej ściany. Teren wokół świątyni ogrodzony
był kamiennym parkanem. W jego obrębie znajdowała się drewniana dzwonnica
z zawieszonymi w niej trzema dzwonami, a także duży krzyż z figurą Pana Jezusa.
30
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Ściany kościoła nie miały żadnych ozdób. Były tylko wybielone. Podłogę wyłożono
cegłami.36W skład wyposażenia wnętrza wchodziły: baptysterium, ambona, trzy
konfesjonały i organy. Natomiast do utensylii liturgicznych należało: 21 ornatów,
dużo alb, komż, trzy kielichy, puszki, trybularz, trzy srebrne krzyże, lampy i monstrancja.37
Po dwustu latach funkcjonowania, na przełomie lat osiemdziesiątych XX w.
kościół, a w zasadzie jego wnętrze, zostało gruntownie wyremontowane. Największą czcią otoczony jest znajdujący się w głównym ołtarzu pochodzący z XVIII w.
krucyfiks. Pod nim znajduje się, także pochodzący z XVIII w., obraz Matki Bożej
Pocieszenia, wykonany w stylu rokoko. W ołtarzu bocznym można podziwiać barokowy obraz Matki Bożej Różańcowej, również z XVIII wieku. Z boku kościoła
znajduje się kamienna dzwonnica z 1803 roku. Dach kościoła pierwotnie pokryty
był gontem, zamienionym na początku XIX w. na dachówkę. W XIX w. ponadto
ustawiono w kościele nowy prospekt organowy (1839 r.), nowe 69- głosowe organy
(1841 r.) i nowe konfesjonały (1855 r.). W połowie XIX w. nastąpiły niewielkie
zmiany w samym kościele i jego otoczeniu. Wykonano wtedy nowy sufit z desek.
Wybudowano też nową dzwonnicę z kamienia i odnowiono parkan. Następne remonty wykonywano już po II wojnie światowej. Pierwszym większym remontem
zajął się ksiądz proboszcz Michał Dalinkiewicz pracujący w parafii w latach 196174. Wymieniono wtedy podłogę drewnianą na posadzkę z terakoty, odnowiono
i podniesiono ołtarz główny, pomalowano ołtarze boczne, naprawiono organy i zainstalowano nawiewny system ogrzewania.38
Najwięcej prac remontowych wykonano za czasów proboszczowania ks. Mariana Malickiego w latach 1975-89. Ułożono wtedy nowy chodnik, naprawiono
parkan, otynkowano i pomalowano ściany kościoła na zewnątrz, pokryto dach
gontem, odrestaurowano wnętrze świątyni (położono nową instalację elektryczną,
pomalowano ściany, wykonano nowy strop kasetonowy, wykonano ołtarz soborowy,
nowe ławki, odnowiono stacje Męki Pańskiej, dolną część ścian pokryto boazerią,
dokonano konserwacji obrazów z ołtarzy bocznych, odnowiono ambonę i chrzcielnicę, w okna wstawiono witraże i wyremontowano organy.39
W parafii Dolistowo posługę duszpasterską pełniło kilku wybitnych, zasłużonych dla jej rozkwitu, księży. Pierwszym z nich był, ks. Stanisław Dąbrówka, który
36
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zwycięsko wyszedł ze sporu z wójtem Mordasem. Jemu też należy przypisać utworzenie w 1530 r. prepozytury szpitalnej w Dolistowie. Obok szpitala założył kaplicę
szpitalną pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W latach 161348 proboszczem w parafii był ks. Feliks Mikucki. Od 1648 r. parafią opiekował się
ksiądz Michał Wolczyński. Po nim parafię objął ks. Tomasz Moniuszko. Następnym proboszczem był ks. Wawrzyniec Moniuszko fundator altarii (1675 r.), która
przetrwała ponad 50 lat. Następnym znanym proboszczem był w latach 1720-49
ks. Jan Kiełpsza. Za jego czasów z nieznanych przyczyn została zamknięta karczma przynosząca parafii dochody. Następnym duchownym, o którym zachowały
się źródła pisane, był urzędujący od 1762 r. ks. Wawrzyniec Dudziński, a po nim
ks. Marcin Moniuszko, ofiarodawca 2040 zł na budowę nowego kościoła. Kolejnym proboszczem był wspominany już ks. Krzysztof Kapica, budowniczy kościoła
i kaplicy cmentarnej. W latach 1815-28 parafią kierował ks. Franciszek Turski,
wsławiając się w szczególności dbałością o ubogich i potrzebujących, tym samym
przywiązując szczególną uwagę do funkcjonowania szpitala. Kolejny proboszcz,
ks. Marcin Chwiećkowski, zarządzał parafią ponad 40 lat. W czasie swojej posługi
wyremontował kościół, wybudował plebanię (1847 r.) i dom dla służby (1852 r.).40
Kolejną osobistością wśród dolistowskich proboszczów był ks. Edward Szapel.
Kierował on parafią w latach 1923-39. Był to znakomity gospodarz. W 1930 r.
wybudował murowaną plebanię. Dzięki jego staraniom powstały szkoły w Dolistowie, Mikicinie i Zabielu. Jego zabiegom należy przypisać powstanie drogi bitej
z Dolistowa do Knyszyna. Wybudował też duży dom parafialny, pełniący funkcję
plebani.41
W czasie okupacji sowieckiej w domu parafialnym mieścił się magazyn wojskowy, który uległ częściowemu spaleniu.42 W okresie II wojny światowej proboszczem w Dolistowie był ks. Jan Przybiński (1939-46). Starszemu już wiekiem proboszczowi pomagał w czasie okupacji sowieckiej ks. Józef Dziemian.43
40
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Ks. Edward Szapel wcześniej od 1911 r. pracował w Czarnej Wsi (dziś miasto Czarna Białostocka),
gdzie wybudował kościół (A. Dobroński, W kolorze zieleni i czerni (Czarna Białostocka), „Medyk Białostocki”, nr 5 z maja 2004 r., s.28). We IX 1918 r. zorganizował ochotniczy oddział wojskowy, który brał
udział w rozbrajaniu Niemców, a potem walczył w wojnie polsko-bolszewickiej („Gazeta Czarnomiejska”, nr 12 z grudnia 2003 r.). Za swą działalność na niwie społecznej i religijnej kapłan otrzymał Złoty
Krzyż Zasługi od Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, („Jutrzenka Białostocka”, nr 9 z września 1937
r., s.14).
Relacja ustna Wacława Lewocza z Jaświł.
T. Krahel, Ksiądz Józef Dziemian, „Czas Miłosierdzia”, nr 7 z lipca 2004 r.
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Zaraz po wojnie, w 1946 r., pracę w parafii rozpoczął ks. Antoni Bachurzewski.
Był to bardzo trudny okres, w którym zostały naprawione wszystkie szkody spowodowane działaniami wojennymi. Ksiądz Bachurzewski pracował w parafii do
1961 r.44
W 1961 r. funkcję proboszcza objął ks. Michał Dalinkiewicz. Mimo, że objął
parafię w wieku 70 lat w czasie swej pracy w Dolistowie dokonał wiele: odrestaurował kościół wewnątrz i na zewnątrz, wyremontował organy, wybudował stodołę,
oborę i spichlerz, uporządkował cmentarz oraz powiększył go do 4 ha. Za jego czasów otoczono nowy cmentarz murem. Pod koniec 1974 r. z racji podeszłego wieku
złożył podanie o zwolnienie go z funkcji proboszcza. Biskup Henryk Gulbinowicz
w dniu 6 II 1975 r. przyjął rezygnację. Jednocześnie pozwolił mu zamieszkać na
plebani w Dolistowie. Tu też dnia 11 III 1976 r. zmarł. Pochowany został na miejscowym cmentarzu. Jego życiorys mógłby posłużyć jako materiał na scenariusz
filmu lub powieści przygodowej.45
Ks. Marian Malicki objął obowiązki proboszcza w 1976 r., szczególną opieką
otaczał ludzi ubogich, chorych i cierpiących. W czasie swej posługi dokonał generalnego remontu kościoła, uporządkował cmentarz grzebalny i teren przykościelny,
wyremontował kaplicę na cmentarzu i rozbudował kaplicę na „Bocianku”, wyremontował plebanię oraz wybudował dom sióstr Służek Niepokalanej. W 1989 r.
po śmierci ks. Mariana Malickiego następcą jego został ks. Władysław Kulikowski
44
45
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Na podstawie relacji ks. Jana Popławskiego. Ks. Antoni Bachurzewski w czasie wojny przebywał w więzieniu na wieleńskich Łukiszkach Zob. T. Krahel, Tragiczny marzec 1942 r., „W Służbie Miłosierdzia”,
nr 4 z marca 2007 r., Tenże, Ks. Jan Krassowski, „W Służbie Miłosierdzia”, nr 10 z października 2006 r.
T. Krahel, Ksiądz Michał Dalinkiewicz, „W Służbie Miłosierdzia”, nr 9 z września 2006. Ks. Michał
Dalinkiewicz ur. się 4 VI 1891  r. w Zabrzeziu koło Wołożyna. Jako młody człowiek nauczał w tajnych szkołach polskich za co stawał przed sądem carskim w Oszmianie. Potem pracował jako serowar
w mleczarni. W 1912  r. wyjechał do USA. Mieszkał w Jersey City. Pracował na stacji kolejowej,
w fabryce, później pełnił obowiązki zakrystiana. Od 1915 r. uczył się w kolegium w Orchard Lake
przy Seminarium Duchownym. W 1921  r. wrócił do Polski i wstąpił do Seminarium Duchownego
w Wilnie, które ukończył przyjmując 6 czerwca 1925 r. święcenia kapłańskie. Jako kapłan najpierw
pracował w Miorach, Głębokim, Wilnie, Łyntupach. Od 1934 r. pierwszą parafią księdza proboszcza
Dalinkiewicza były Skrundzie (w powiecie słonimskim). Jednocześnie był administratorem w nieodległej Rudzie Jaworskiej. W obu miejscowościach wybudował od podstaw nowe kościoły poświęcone
w 1937 r. Otrzymał za to od władz państwowych Złoty Krzyż Zasługi. Od maja 1938 r. był proboszczem w Szudziałowie w dekanacie brzostowickim. Za pomoc partyzantom został aresztowany 6 marca
1942 r. W więzieniu w Białymstoku spędził 13 miesięcy. 30 IV 1943 r. wywieziono go na przymusowe
roboty do Królewca, gdzie pracował w warsztatach naprawczych lokomotyw i wagonów. Podczas pięciodniowej przepustki na początku 1944 r. został osadzony w na tydzień w obozie karnym w Sokółce,
a potem przewieziony do Grodna i wypuszczony. Potem ukrywał się w Grodnie i w Indurze. Po wojnie
został skierowany do tej części parafii Odelsk, która znalazła się w Polsce. Tam wybudował kościół
w Minkowcach oraz kaplicę w Wierzchlesiu. Potem trafił do Dolistowa.

Il. Fragment wizytacji kościoła dolistowskiego z 1895 r. z wypisanymi księgami chrztu od 28 marca 1617 r.
poczynając, LPAH w Wilnie, F.694, op.1, nr 4124, k.50.

21

(1989-92). Na początku lat 90-ych obowiązki proboszcza w Dolistowie objął ks.
Jan Popławski (1992-2005). W tym czasie uporządkowano plac oraz ułożono polbruk wokół kościoła i plebani. Przebudowane zostało ogrodzenie wokół kościoła
i postawione nowe wokół plebani. Wyremontowano kościół i odnowiono jego elewacje zewnętrzne. Ksiądz Jan Popławski nadał kościołowi nowy charakter poprzez
zmianę wystroju jego wnętrza.46
15 października 2000 r. parafia w Dolistowie przeżywała uroczystość 500-lecia swego istnienia. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencji ks. apb. Stanisław Szymecki Metropolita Białostocki. Podczas uroczystej Mszy Św. homilię
wygłosił Jego Ekscelencja ks. bp. Tadeusz Pikus biskup pomocniczy warszawski
i parafianin dolistowski.47 Oprócz księdza biskupa z terenu parafii wywodzą się ks.
Grzegorz Bolesta, ks. Kazimierz Klepacki, ks. Jan Komosa, ks. Zygmunt Krysztopa, ks. Andrzej Kupiński CSSR, ks. Antoni Szczęsny, ks. Ryszard Winkiewicz, ks.
Józef Wiśniewski, ks. Józef Wroceński SCI oraz 16 sióstr zakonnych. Na terenie
parafii znajduje się sześć kaplic.48
Kaplica Najświętszej Maryi Panny „Na Bocianku”
Kaplica znajduje się przy drodze Dolistowo – Goniądz. Jest pod wezwaniem
NMP. Zbudowana została zaraz po wojnie w 1947 r. przez ks. proboszcza Bachurzewskiego. Według miejscowej tradycji w tym miejscu w 1884 r. objawiła się Matka Boska. Ukazała się trzem mieszkankom Dolistowa: Franciszce Łuszcz, Salomei
Chodorowskiej i Marii Krysztopie. Wieść o tym rozeszła się w bardzo krótkim
czasie. Ludzie zaczęli to miejsce otaczać szczególną czcią modląc się tam do Boga
za pośrednictwem Matki Bożej. Przypadki uzdrowień umacniały wiarę wśród parafian w autentyczność tego wydarzenia. Od początku, więc miejsce objawienia
zyskało miano „miejsca świętego”.49 Następnego dnia po objawieniu przychodzący
tam ludzie zauważyli na leżącym obok drzewa kamieniu ślady stóp. Według ich
mniemania były to ślady Matki Bożej.50
46
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Na podstawie relacji ks. Jana Popławskiego.
J. Popławski, Te Deum Laudamus - Dolistowo 1500 - 2000, „Czas Miłosierdzia”, nr 11 z listopada 2000 r.
Spis kościołów..., s. 236.
J. Grzegorczyk, Dzieje parafii…, s. 42; B. Maksimowicz, „Miejsce święte” w Dolistowie i jego wpływ na
kształtowanie religijności wiernych, Białystok 1974, s. 4 (maszynopis).
J. Bykuć, Dzieje parafii…, s. 40.

W celu podkreślenia świętości tego miejsca, w krótkim czasie po objawieniu
postawiono maleńką, drewniana kapliczkę. Dopiero po II wojnie światowej wybudowano kaplicę o rozmiarach 4 x 5 m. Pod ołtarz wykorzystano kamień, na którym
miała się ukazać Matka Boża. We wnętrzu kaplicy zawieszono obraz Najświętszej
Maryi Panny. W latach 60-tych wykopano studnię, a teren wokół otoczono płotem. Woda ze studni według miejscowej ludności ma walory lecznicze. Ks. Marian
Malicki do tylnej ściany dobudował podium i schody, a następnie wykonał nad
nimi dwuspadowy dach. W kaplicy kilka razy do roku odprawiane są Msze okazjonalne. Miejsce jej usytuowania powszechnie nazywane jest „Bociankiem”, gdyż
na dużej wierzbie przy kaplicy znajdowało się bocianie gniazdo.51
Kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Mikicinie
Umiejscowiona jest w prywatnym, drewnianym domu rodziny Oźlańskich.
Pierwotnie w domu znajdowały się sale katechetyczne. Po zmianach ustrojowych
w kraju, gdy ponownie można było nauczać religię w szkole ks. Marian Malicki
postanowił przekształcić dom katechetyczny w kaplicę. Po gruntownym remoncie
wnętrza i porządkach na zewnątrz kaplica zaczęła funkcjonować. Proboszcz parafii
w Dolistowie Starym ks. Jan Popławski dokończył wyposażania wnętrza kaplicy
wstawiając ołtarz i obraz „Miłosierdzia Bożego”. Dobudowana została też zakrystia. Msze w kaplicy odprawiane są w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Odprawiane są także msze okazjonalne.52
Kaplica pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Zabielu
Ulokowana jest w prywatnym drewnianym domu, który był własnością rodziny
Suszków. Po ich emigracji do Stanów Zjednoczonych dom przejęła gmina. Pierwotnie dom miał służyć jako wiejska szkoła, ale po interwencji ks. Mariana Malickiego przemianowano go na kapliczkę pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki.
Wewnątrz znajdują się cztery niewielkie pomieszczenia, a w jednym z nich znaj-
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J. Grzegorczyk, Dzieje parafii…, s. 42.
Relacje ustne mieszkańców Mikicina z 2006 r.
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duje się ołtarz. W kaplicy odprawiana jest msza w dniu patrona św. Stanisława
Kostki, oraz msze okazjonalne.53
Kaplica w Dzięciołowie
Kaplica znajduje się w obecnych granicach parafii Jatwieź Duża we wsi Dzięciołowo. Do 1948 r. należała ona do parafii dolistowskiej. Po erygowaniu parafii
Jatwieź Duża przez arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego kaplica ta znalazła
się w jej granicach.54
Kaplica została wybudowana w 1835 r. przez Tedwena jako wotum za ocalenie
życia w walkach pod Samosierrą. Tedwen w tym czasie był właścicielem Dzięciołowa. Kaplicę o długości 7 m, szerokości i wysokości po 4 m, została usytuowano w małym lesie nieopodal wsi. Posiada 3 okna oraz drzwi. Zbudowano ją
z kamienia. We wnętrzu był zawieszony krucyfiks, a we wnęce frontowej umieszczono figurkę św. Floriana-patrona strażaków. Pod takim też wezwaniem kaplica
funkcjonuje.55Po powstaniu styczniowym kaplica została odnowiona. W jednym
z przedwojennych wydawnictw odnotowano: „W Dzięciołowie znajduje się kapliczka
pamiątkowa z czasów powstania w r. 1863”.56
Obejście kaplicy otoczone jest kamiennym murem z żelazną furtką wejściową.
Od wschodu na placu znajduje się stary ok. 100 – letni krzyż. Całość posesji wygląda schludnie jest wysprzątana i uporządkowana.
Kaplica p. w. św. Jerzego na cmentarzu parafialnym w Dolistowie Starym
Zbudowana została na przełomie XVIII i XIX w., przez ks. proboszcza Kapicę. W jej wnętrzu wisiał barokowy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w.,
były też naczynia liturgiczne z XVI i XVII w. i dzwon z 1692 r.57 Kaplica została
poświęcona przez dziekana knyszyńskiego ks. Miecielskiego w 1803 r. Nadano jej
wtedy tytuł św. Jerzego.58
53
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Relacje ustne mieszkańców wsi Zabiele z 2007 r.
J. Bykuć, Dzieje parafii…, s. 37.
J. Grzegorczyk, Dzieje parafii…, s. 41.
„Przebój”, nr 4, 1931, s.33.
J. Bykuć, Dzieje parafii…, s. 38.
J. Grzegorczyk, Dzieje parafii..., s. 40, Inwentarz kościoła z 1820 r.

Jest to budowla jednoprzestrzenna o długości 15 m i szerokości 8 metrów. Zbudowano ją z kamienia i cegły na rzucie prostokąta, z półkolistym prezbiterium od
wschodu. Świątynia nakryta jest dachem dwuspadowym o konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, pobitym blachą z sygnaturką w kalenicy zachodniej. Pierwotnie
pokryta była słomą. Okna w całym obiekcie są prostokątne. Wejście znajduje się
od strony zachodniej. Gruntowny remont kaplicy został przeprowadzony przez
ks. Malickiego.59 Budowla została otynkowana. Wykonano w niej sufit kasetonowy i drewniany ołtarz soborowy. Umieszczono w niej ławki z kościoła parafialnego, pokryto dach blachą. Na ścianie za ołtarzem wykonano malowidła, autorstwa
Józefa Łotowskiego.60 Na środku ściany, w miejscu gdzie kiedyś wisiał obraz św.
Jerzego, (obraz w nieznanych okolicznościach zaginął), została namalowana postać Chrystusa Zmartwychwstałego. Po prawej stronie (stojąc twarzą do ołtarza)
znajduje się scena spotkania Chrystusa z uczniami nad jeziorem, a po lewej scena
wskrzeszenia Łazarza. Poprawiono też wówczas wygląd zewnętrzny kaplicy. Dach
został pokryty blachą.61 Ostatni remont kaplicy przeprowadzono w 2007 r., m.in.
pomalowano dach i wnętrze obiektu.
Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach
Parafia w Jaświłach powstała w 1922 roku. Drewniany kościół postawiono w latach 1923 -24, a powiększono go w 1961 roku.62Miejscowości, które obecnie należą do parafii w Jaświłach były wcześniej częścią parafii w Dolistowie (Gurbicze,
Mociesze, Szaciły, Stożnowo, Jadeszki, Jaświłki i Jaświły) i Goniądzu (Rutkowskie
Małe, Rutkowskie Duże i Romejki).63
W 1922 r. zawiązał się Komitet Organizacyjny, który postawił sobie za cel
utworzenie parafii w Jaświłach. Na czele Komitetu stanął pochodzący z Dolistowa Andrzej Lewocz. Osiadł on w Jaświłach, żeniąc się z miejscową panną. Po
załatwieniu spraw formalno – prawnych przystąpiono do budowy świątyni. Prace
rozpoczęto od przygotowania drzewa na ściany i dach kościoła. Wczesną wiosną
1924 r. wykopano dół pod fundamenty, a po ich zalaniu latem stawiano ściany. Pra59
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WOSOZ, karta ewidencyjna zabytku.
Wizytacja kościoła z 1979 r.
J. Grzegorczyk, Dzieje parafii..., s. 40.
A. M. Pereszczako, 75 – lecie Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Jaświłach, „Czas Miłosierdzia”,
nr 2 z lutego 2000, s. 24.
Tamże.
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Il. Pierwszy drewniany kościół w Jaświłach (fot. ze zbiorów A. Pereszczako)

ce budowlane nadzorowali Kazimierz i Stanisław Kucowie z kolonii Mociesze (ojciec i syn). Przy pracach fizycznych udzielali się wszyscy parafianie. Jako pierwszy
parafię objął ksiądz Cyracki, a następnie ksiądz Wacław Wasilewski. Ten ostatni
zajął się organizacją życia kościelnego w Jaświłach: sprowadził sprzęt liturgiczny,
księgi oraz przybory niezbędne do funkcjonowania kościoła. Pierwsza Msza Święta została odprawiona na przełomie września i października 1924 r. 64
4 listopada 1924 r. dokonano pierwszego chrztu w nowej świątyni, a szczęśliwym dzieckiem była Apolonia Okołowicz. W niedługim czasie staraniem księdza
Wacława Wasilewskiego przy kościele stanęła plebania. Pod koniec II wojny światowej wycofujący się Niemcy spalili plebanię zostawiając kościół nietknięty. Niemcy poza grupą ludzi z Jaświł uprowadzili ze sobą także księdza proboszcza. Przez
okres jego nieobecności, czyli pół roku (od sierpnia 1944 do lutego 1945) funkcję
duszpasterza pełnił Nikodem Masłowski. Po powrocie funkcję swoją ks. Wasilewski pełnił do 1948 r. Następcą jego został ks. Aleksander Bebko, ale nie było mu
dane długo służyć jaświlskim parafianom, gdyż zmarł w 1950 r. i został pochowany
na cmentarzu parafialnym obok kaplicy. W czasie swego krótkiego pobytu zdążył
64
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Relacja ustna Wacława Lewocza z Jaświł.

jednak odbudować zniszczoną przez Niemców plebanię. Kolejnym proboszczem
był ksiądz Paweł Bartoszewicz, za którego to czasów powiększono kościół i zmieniono na nim dach. Prace wykonał Antoni Nieścier. Następcą ks. Bartoszewicza
był ks. Józef Rutkowski (1966-73). W 1973 r. proboszczem parafii w Jaświłach został ks. Zygmunt Piskor. W 1974 r. zorganizował on uroczyste obchody związane
z 50-leciem parafii.65
W 1984 r. proboszcz parafii ks. Władysław Kulikowski (1979-89) rozpoczął
starania o budowę nowego kościoła. Projekt nowej świątyni opracował inżynier
architekt Andrzej Chwalibóg. Pozwolenie otrzymano 25 października 1985 roku.
Pod decyzją podpisał się ówczesny naczelnik gminy Antoni Aleksiuk. Budowę
świątyni rozpoczęto 30 kwietnia 1986 roku. Kamień węgielny wmurowano 15
czerwca 1986 r. w czasie Mszy Świętej celebrowanej przez bp. Edwarda Kisiela.
Tenże w dniu 13 listopada 1988 r. dokonał poświęcenia nowej świątyni. Od 1
grudnia 1988 r. rozpoczęto rozbiórkę starego drewnianego kościoła. Zakończono
ją 21 grudnia.66

Il. Wnętrze pierwszego drewnianego kościoła w Jaświłach (fot. ze zbiorów A. Pereszczako)
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Relacje ustne mieszkańców Jaświł z 2006 r.
A. M. Pereszczako, 75 – lecie Parafii..., s. 24.
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Il. Postanowienie lokalizacyjno – koordynacyjne dotyczące budowy kościoła w Jaświłach wydane przez naczelnika gminy w dniu 22 X 1985 r.
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Obecny kościół w Jaświłach jest obiektem jednokondygnacyjnym z częściowo
wykorzystanym poddaszem, o układzie osiowym, trzynawowym. Powierzchnia całkowita wynosi 507.9 m2, powierzchnia użytkowa 429,9 m2, a kubatura 5140 m3.
Wysoki kryty blachą dach zakończony jest szerokim okapem kryjącym ściany
boczne ukształtowane w linii trapezowej, w których wnękach znajdują się okna
witrażowe. W transepcie kaplic bocznych oraz prezbiterium na wysokości połaci
dachowych znajdują się świetliki. Wejście główne prowadzi przez małą kruchtę,
nad którą zlokalizowany jest chór. Z boków wejścia głównego znajdują się wejścia
boczne. Ściany świątyni postawione są z cegły pełnej, a działowe z dziurawki. Stropy, podciągi, nadproża, schody i wzmocnienia pionowe ścian nośnych są żelbetowe,
monolityczne. Ściany wykończono licówką z cegły ceramicznej, natomiast w części
cokołu licówką z kamienia polnego. Sufity i ściany wewnętrzne otynkowano. Posadzka w nawie głównej, holu i sanitariatach zrobiona jest z terakoty, w zakrystii i na
poddaszu z desek.67
W latach 1989-93 parafią zarządzał ks. Ignacy Dąbek. W tym czasie wybudowano chodnik i ogrodzenie wokół kościoła oraz zamontowano krzyż i dzwon nad
wejściem głównym do kościoła. Wewnątrz kościoła dużo pracy w drewnie wykonali
Antoni i Jan Nieścier. W lutym 1993 r. parafię objął ks. Jerzy Sidorowicz. Dzięki
jego energii wewnętrznej prace przy upiększaniu świątyni nie ustają. Kościół został
otynkowany na zewnątrz, powiększono prezbiterium, powstał nowy ołtarz. Kościół ozdobiono freskami i zamontowano dzwony elektroniczne. Wyremontowano
plebanię i zakrystię. 2 października 1996 r. odbyła się bardzo ważna dla parafian
jaświlskich uroczystość związana z 75-leciem parafii. Mszę celebrował arcybiskup
Stanisław Szymecki. W trakcie Mszy Świętej parafianie ofiarowali liczne dary ołtarza jako wotum wdzięczności za opiekę Pana Jezusa nad parafią. Na uroczystości
licznie przybyli księża pracujący w latach poprzednich w parafii oraz wielu innych
duchownych. Wzięło w nich też udział wielu zaproszonych gości reprezentujących
władze wojewódzkie i lokalne.68
Proboszczami w kościele parafialnym w Jaświłach byli: ks. Wacław Wasilewski
(1924-1944 i 1945-1948), ks. Nikodem Masłowski (1944-45), ks. Aleksander Bebko (1948-50), ks. Paweł Bartoszewicz (1950-66), ks. Józef Rutkowski (1966-73),
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ks. Zygmunt Piskor (1973-79), ks. Władysław Kulikowski (1979-89), ks. Ignacy
Dąbek (1989-91), ks. Józef Murziński (1991-93), ks. Jerzy Sidorowicz (od 1993).69
Funkcję wikarego przy kościele w Jaświłach pełnili m.in. ks. Wacław Siwicki, ks.
Jan Milewski, ks. Szczepan Bałazy, ks. Zbigniew Biziuk, ks. Jan Trochim, ks. Stefan
Brzostowski, ks. Antoni Skutnik, ks. Jerzy Sidorowicz, ks. Czesław Walentowicz,
ks. Henryk Ziółkowski, ks. Antoni Paniczko i ks. Piotr Radkiewicz.
Z parafii Jaświły wywodzą się księża: Jerzy Grzegorczyk, Stanisław Krzysztopa,
Antoni Lićwinko, Edmund Wałuszko, Wiesław Trojanowski OSJ.70
Cmentarz rzymskokatolicki w Brzozowej
Cmentarz założony został w 1870 roku. Ma kształt regularny o powierzchni
około 1,5 ha.71 Położony jest na północ od zabudowy wsi, ok. 300 m od kościoła
parafialnego. Po wejściu za bramę główną cmentarza (ok. 15-20 m) usytuowana
jest figurka Matki Boskiej postawiona na wysokich słupach. Figurka zamknięta jest
szkłem nakrytym namiotowym daszkiem blaszanym. Cmentarz jest otoczony kamiennym parkanem z łączeniami cementowymi. Wewnątrz cmentarza od strony
północnej znajduje się drugi, znacznie niższy parkan, także kamienny. Prawdopodobnie jest to pozostałość po ogrodzeniu pierwotnym. Cmentarz znajduje się na
niewielkim wzniesieniu, którego stoki łagodnie opadają we wszystkich kierunkach.
Najstarsze nagrobki z końca XIX i początku XX w. są rozproszone po całym
jego terytorium. Wśród nich przeważają żelazne lub kute krzyże kowalskie osadzone na cokołach różnej wielkości. Krzyże mają także różną wysokość, począwszy
od niespełna metrowych, a skończywszy na tych największych, ponad dwumetrowych. Dość rzadko na cmentarzu można spotkać nagrobki w formie prostego krzyża żelaznego. Wyjątkiem jest stary pomnik z końca XIX wieku. Na półokrągłym
w zwieńczeniu kamieniu osadzony jest ok. 1.5 metrowy krzyż żelazny. Na styku
z cokołem kamiennym mieści się tabliczka żelazna z napisem: Za dusze rodziców
Stanisława i Maryanny Bielskich oraz braci i sióstr i całej familii Uprasza się o Anielskie Pozdrowienie Fund. Jan Bielski 1879 R.
Drugim typem dość powszechnie występujących pomników z okresu międzywojennego są nagrobki kamienne i betonowe. Wśród nich można wyróżnić trzy
69
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najbardziej charakterystyczne kształty: pomniki proste na pojedynczym lub podwójnym cokole, pomniki kamienne imitujące postać drzewa oraz pomniki betonowe z dekoracją z pokruszonego szkła w części frontowej.
Cmentarz przykościelny w Brzozowej
Znajduje się przy kościele parafialnym. Tu znajduje się największa ilość zachowanych nagrobków biorąc pod uwagę pozostałe cmentarze przykościelne z terenu
gminy.
Powierzchnia cmentarza wynosi 0,5 ha i ma on kształt nieregularny.72 Przy
drodze prowadzącej w kierunku plebanii znajduje się dość rzadko spotykany pomnik, w którym na podstawie betonowej położona jest tablica żelazna. Wyryty
na tablicy napis informuje: Tu spoczywa ŚP Wincenty Kiszło żył lat 35 zm. 9 Grud
1891 R Prosi o Zdrowaś Marya Pamięć od żony Kamilii. Kolejny nagrobek znajduje
się przy samej furtce na podwórze plebani. Jest to wysoki krzyż żelazny osadzony
na cokole kamiennym. Około metra nad ziemią znajduje się tabliczka, nad nią
trupia czaszka. Na skrzyżowaniu ramion żelazna figurka Chrystusa, nad nią napis:
INRI. W szczycie krzyża figurka aniołka. Napis na tablicy brzmi: Tu spoczywają
zwłoki ŚP Kazimierza Tor żył lat 55 umarł w 1873 R Proszę o trzy Zdrowaś Marya
za duszę jego i całej familii Fundator Adam Tor 1875 R.
Oprócz opisanych na cmentarzu w Brzozowej znajduje się jeszcze kilkanaście
żelaznych krzyży – nagrobków. Te, które nie wytrzymały próby czasu, złożone
są w jednym miejscu przy ogrodzeniu kościoła. Na cmentarzu przykościelnym
w Brzozowej znajduje się jeden pomnik kamienny. Na kwadratowym kamiennym
cokole osadzony jest korpus. W zwieńczeniu znajduje się bogato rzeźbiony krzyż
kowalski. Na korpusie wyryty jest napis: Za dusze całej familii Andrei Sabunka Rok
1874.
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Cmentarz rzymskokatolicki w Dolistowie Starym
Cmentarz został założony w 1803 roku. Jego starsza część zajmuje powierzchnię ok. 2 ha. Na cmentarz prowadzi prawie dwustuletnia brama. Założenie ma
charakter rozproszony i nieregularny.73 Fakt wytyczenia cmentarza zanotowano
w wizytacji z 1804 r. „W pole jest cmentarz wyniesiony i za konsensem niedawno zeszłego biskupa Karpowicza wydanym przez JW. Mietelskiego kanonika infl. [anckigo]
proboszcza goniądzkiego pod dniem 18 mca 8bris 1803 R-u pobenedyktowany jest murem kamiennym przez teraźniejszego ks. plebana i parafianów oprowadzony.” 74
Pierwotny cmentarz został założony na planie wydłużonego prostokąta. W latach 60-ych XX w. został powiększony o nową część, także w kształcie prostokąta. Całość cmentarza otoczona jest murem z kamieni polnych. W nowej części
kamienie połączone są zaprawą cementową. Na cmentarz prowadzą trzy bramy
ulokowane w południowej kurtynie muru. Dwie z nich prowadzą na cmentarz
stary, a jedna na nowy. Główne wejście cmentarza znajduje się w zachodniej części
ogrodzenia i zostało zbudowane w 1859 roku. Brama cmentarna stanowi swego
rodzaju replikę bramy znajdującej się przy kościele w Dolistowie. Zestawiona jest
z czterech słupów, z których dwa środkowe są wyższe od skrajnych. Jest to budowla
trzyosiowa z przejazdem na osi środkowej. Wszystkie słupy pokryte są czterospadowymi daszkami. W zwieńczeniu słupów wewnętrznych znajdują się krzyże
metalowe. Słupy są połączone w górnej partii poprzeczką murowaną. W bramie od
wschodniej strony znajduje się furtka na cmentarz, natomiast w zachodniej znajduje się analogiczna jak furtka – blenda.75
Cmentarz usytuowany jest poza zabudową osady w odległości ok. 2 km. Do
drogi Dolistowo – Jaświły z cmentarza jest ok. 200 m. Najstarsze nagrobki znajdują się w zachodniej części cmentarza na tzw. „starym cmentarzu”. Przeważają
pomniki żelazne i kamienne. Wokół kaplicy rozmieszczone są nagrobki zmarłych
kapłanów oraz osób ze znamienitszych rodzin. Jednym ze starszych nagrobków
jest pomnik żelazny ogrodzony takim samym płotem. Na korpusie wyryty jest
napis: Kazimierz Moniuszko zm. dnia 5 lipca 1871. Natomiast jednym z cenniejszych nagrobków jest wysoki marmurowy pomnik z końca XIX wieku. Napis na
nagrobku brzmi: Maryja z Czeczottów Moniuszkowa zm. 22/10 września 1898 r.
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Adolf Moniuszko zm. 28/16 Października 1897 r. Na wschód od kaplicy znajduje
się kamienny pomnik księdza Wacława Zawadzkiego. Na podwójnym cokole jest
osadzony korpus zakończony krótkim, także kamiennym, krzyżem. Na korpusie
jest wyryty napis: Tu spoczywa ŚP Ksiądz Wacław Zawadzki Kapłan Zakonu Św.
Trójcy Proboszcz Dolistowski miał lat kapłaństwa 27 i życia 52 zm. D 22 Stycznia
1893 r Prosi o Anielskie Pozdrowienie Zmiłujcie się nade mną przyjaciele moi bo mię
ręka Pańska dotknęła. W pobliżu wyżej opisanego pomnika znajduje się kolejny
cenny nagrobek kamienny o profilowanym kształcie. Napis na korpusie nagrobka
informuje: Stefan Moniuszko żył l. 67 zm. 16 VIII 1944 Prosi o westchnienie do Boga.
Na środku ogrodzonego grobu znajduje się podwójna płyta betonowa z krzyżem.
Na tablicy kamiennej wyryty jest napis: Kazimierz Moniuszko zm. Dn. 28 lipca
1918 R Stefanja Moniuszko zm. Dn. 16 sierpnia 1935 R Proszą o modlitwę.
Cmentarz przykościelny w Dolistowie Starym
Cmentarz przykościelny został założony w XV w. na planie regularnego prostokąta. Zajmuje powierzchnię 0,4 ha.76 O usytuowaniu cmentarza przykościelnego
w układzie przestrzennym miejscowości pisano później: „od zachodu przypiera do
szpitala i innych zabudowań włościan Poświętnego granicą, od północy przypiera włościan Poświętnego, od strony Biebrzy rzeki, od wschodu przypiera do szpitala i innych
zabudowań włościan Poświętnego Od strony wsi Starego Dolistowa, od południa do
traktu goniądzkiego, idącego przez Poświętne Dolistowo do miasta Suchej Woli... Ten
kościół... jest obszerny, w prostokąt zabudowany, długości ma arszyn 37 [26 m], szerokości arszyn 19 ½ [14 m]. Cyrkla jego, w którym wielki ołtarz stoi, obwód długości
arszyn 10 [7 m]. Mur sam ma grubości arszyn 1 ½ [1 m]. Sufit i cały wierzch kościelny
drewniany, wiązaniem i aoliami w formie, jak najmocniej umocowany i opatrzony.
Cały gontami kryty”77
Do końca XVIII w. miejscem pochówków parafian dolistowskich był cmentarz
przykościelny, a bogatszych grzebano w kryptach kościelnych. W 1727 r. cmentarz
przykościelny opisywano tak: „Cmentarz koło kościoła ogrodzony, z drzewa tartego,
dobrze i porządnie, z furtkami dwoma, do którego drzwi jeszcze nie masz. Na środku
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cmentarza, ad ingressum ecclesiae mniejszymi drzwiami, figura stoi, druga także figura
i krzyż.”
Na cmentarzu była ustawiona dzwonnica z dwoma dzwonami. „Dzwony de novo
okowane i fundamentalnie opatrzone. Sama dzwonnica obita tarcicami tartemi, sążniowemi. Gradusy do dzwonnicy, która pobita gontami. Kosztem wszystko moderni parochi.”78
W 1820 r. wizytator parafii dolistowskiej odnotował: „Dawniej przy kościele
były chowane ciała umarłych, lecz rząd pruski przeznaczył inne miejsce, na którym po
dziś dzień trwa. Na cmentarzu kaplica murowana, z kamienia przez księdza plebana
teraźniejszego i częścią parafian, na której dach słomą pokryty i bez obligacji.”79
Obecnie na cmentarzu przykościelnym znajdują się dwa nagrobki. Pierwszy,
betonowy umieszczony po stronie zachodniej. Napis na nagrobku brzmi: Józef
Andraka żył lat 60 1880 R i żona Marija Andraka żyła lat 70 1897 R Proszą Przechodnia o Anioł Pański. Drugi nagrobek znajduje się po południowej stronie elewacji kościoła. Jest to wysoki krzyż żelazny osadzony na cokole kamiennym. Na
tabliczce żelaznej wyryty jest napis: Za dusze rodziców Tomasza Maryanny oraz
żony Maryanny braci sióstr i całej familii Milewskich Proszę o trzy Zdrowaś Marya.
Fundator Jan Milewski 1877 R. Nad tabliczką znajduje się żelazna trupia czaszka,
a na skrzyżowaniu ramion krzyża odlana żelazna figurka Chrystusa. Nad nią napis: INRI.
Cmentarz rzymskokatolicki w Jaświłach
Cmentarz został założony w 1924 r. Znajduje się w odległości ok. 300 metrów
od kościoła parafialnego. Cmentarz regularny zajmuje powierzchnię 1 ha. Otoczony
jest parkanem z pustaków częściowo pokrytych zaprawą cementową.
Na cmentarzu przeważają pomniki bezstylowe, betonowe lub kamienne. Jest też
kilkanaście nagrobków w formie krzyża żelaznego osadzonego na cokole kamiennym. Na cmentarzu pochowani są też mieszkańcy parafii, którzy zginęli śmiercią
męczeńską w czasie II wojny światowej lub też zaraz po jej zakończeniu. Na wschód
od kapliczki znajdują się nagrobki jaświlskich księży proboszczów: Aleksandra Bebko, Józefa Rutkowskiego i Zygmunta Piskora.
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W środowej części cmentarza znajduje się kapliczka zbudowana zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Inicjatorem, a zarazem głównym fundatorem oraz wykonawcą, był Romuald Andrelczyk. Część środków finansowych została pozyskana
od parafian jaświlskich.80
Krzyż przy żwirowni
Znajduje się naprzeciwko dawnej żwirowni na wysokości wsi Moniuszki. Postawiony został przez p. Macieja Kolendo. Obok znajduje się głaz z wyryta datą.
Na krzyżu znajdowała się żeliwna tabliczka z napisem Fundator prosi o 3 Zdrowaś
Mario Maciej Kolendo. Na samej żwirowni znajdowało się cmentarzysko, najprawdopodobniej „choleryczne”. Zmarłych chowano najczęściej w prostej, zbitej z 4
desek trumnie.81 W czasie kopania żwiru na cmentarzysku odkopywano szkielety
dorosłych i dzieci. Cmentarz był w kształcie trójkąta o powierzchni ok. 40 m2.82
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MAJĄTKI ZIEMSKIE

Folwark Grodzisk (Brzozowa Kolonia)
Dobra te należały do starostwa knyszyńskiego. Folwark powstał w latach 60-ych
XVI wieku w formie renesansowej kompozycji kwaterowej. Autorem pierwotnej
kompozycji był Piotr Chwalczewski. W pierwszej połowie XVII wieku kompozycja kwaterowa układu została rozbudowana.
Grodzisk, podobnie jak inne folwarki dawnego starostwa knyszyńskiego, znajdował się przez cały wiek XIX w rękach spadkobierców Jana Gnińskiego, któremu
zastawiono starostwo jeszcze w 1676 r „do wyjścia ośmiorga dożywocia”. Starostwo
dziedziczone było zarówno po mieczu jak i kądzieli. Od 13 września 1803 r. starostwem władała Maria Urszula z Radziwiłłów córka Konstancji Czapskiej i Dominika Radziwiłła żona Wincentego Krasińskiego ordynata opinogórskiego. Starostwo otrzymała na mocy intercycyzy ślubnej. Po pierwszym rozbiorze próbowali
odebrać je Prusacy. Kolejna próba konfiskaty miała miejsce w 1812 roku. Sporządzony w tymże roku „imienny rejestr obywatelów obwodu białostockiego wybyłych
za granicę i na naznaczony dwuchmiesięczny termin nie zwróciwszy się do Państwa
Rosyjskiej Imperii, których majątki znajdujące się w tutejszym obwodzie, wskutek Najwyższego Manifestu 12 Decembra 1812 r. podpadają konfiskacji na konto skarbu, a niektóre po różnym okolicznościam powinny być pod zaprzeczeniem”, wymieniał m. in.:
„Grafini Krasińska, z domu księżna Radziwiłłowa, folwarki: Knyszyn, Dobrzyniewo,
Zubole, Klewianka, Zabiele, Grodzisk, Szpaków...”. Po 1815 r. Krasińscy odzyskali
jednak te dobra. W 1827 r. car nadał Wincentemu Krasińskiemu i Marii Urszuli
z Radziwiłłów dobra knyszyńskie w lenne władanie z prawem dziedziczenia. Po
nich władał nimi ich syn Zygmunt Krasiński (1812-59) trzeci ordynat opinogór






Gospodarstwo rolne prowadzone przez właściciela lub jego pełnomocnika produkujące na zbyt siłami
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ski, znany poeta, prozaik, filozof i dramatopisarz. Następnie starostwem zarządzał
założyciel słynnej Biblioteki Ordynacji Krasińskich – Władysław Krasiński (18441873). Był to czwarty ordynat opinogórski syn Zygmunta i Elżbiety z Branickich.
Żonaty był z Różą z Potockich, a następnie z Marią z Krasińskich. Ta ostatnia
w 1877 r. wyszła powtórnie za mąż za Edwarda Raczyńskiego z Rogalina. Po nich
lennym właścicielem dóbr knyszyńskich był syn Władysława i Róży z Potockich
– Adam Krasiński (1871-1939) wraz z Karolem Raczyńskim (1878-1846) oraz Janem Tyszkiewiczem i Zofią Czartoryską, prawnukami Zygmunta Krasińskiego.
Do czasów dzisiejszych kompozycja folwarku Grodzisk (Grodzisko) nie zachowała się. Z dawnego majątku przetrwało zaledwie kilka drzew przy alei dojazdowej, sadzawka oraz resztki zabudowań: stodoła, piwnica i magazyn z gorzelni.
Ziemie z dawnego majątku obecnie użytkują rolnicy indywidualni.
Aktualnie właścicielem zagrody, w której znajduje się stodoła i piwnica z dawnego folwarku, jest Czesław Laskowski, który został na ojcowiźnie. Jego dziadek
A. Kiszło część ziem otrzymał w wyniku scalenia, a część jako nagrodę za wzorową
służbę w legionach.
Piwnica w czasie II wojny światowej służyła jako schron dla ludzi z sąsiednich
gospodarstw. W dość znacznej odległości od dawnych zabudowań dworskich (ok.
1,5 km) znajduje się magazyn na wyroby alkoholowe z dawnej gorzelni. Wewnątrz
zachowały się szyny, po których przesuwano wózki z gotowym wyrobem.
Majątek Szpakowo (Szpaków)
Na południowy – zachód od Jaświł znajdował się inny folwark królewski – Szpaków. Ogród dworski powstał w drugiej połowie XVI w. W XVII i XVIII w. majątek stanowił własność królewską należącą do starostwa knyszyńskiego. Według
opisu parafii goniądzkiej z 1784 r., sporządzonego przez proboszcza ks. Hilarego
Muszyńskiego, folwark Szpakowo należał do starostwa knyszyńskiego. W XIX w.
jego właścicielami byli Krasińscy. Zachował się plan folwarku z 1868 roku (w kopii). Tu oznaczono, że był częścią starostwa goniądzkiego w lennym władaniu Krasińskich.10
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J , Maroszek, Jaświły..., s.39; M. Bielska, Buntownik z wyboru..., s.57.
WOSOZ, karta folwarku Szpakowo, syg. 586.
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Zabudowania folwarku znajdowały się na południowy zachód od wsi Szpakowo11 Na podstawie planu folwarku oraz mapy guberni grodzieńskiej lokalizować
je można nieco na północ od drogi z Goniądza do Szpakowa. Ziemie folwarku
znajdowały się w dwóch działach. Pierwszy tworzyły grunty przy zabudowaniach
folwarcznych ograniczone z trzech stron gruntami wsi Szpakowo, a od południa
ziemiami wsi Krzeczkowo. Drugi dział to uroczysko Wielkie Dziemidy graniczące
z majątkiem Hornostaje oraz wsiami: Koleśniki, Łupichy i Krzeczkowo.12

Il. Folwark Szpakowo w 1868 roku; AP w Białymstoku, Białostocko-Sokólski Zjazd Pośredników
Polubownych, nr 160.

Przed wybuchem I wojny światowej folwark przejął Bank Spółdzielczy w Grodnie. W 1914 r. właścicielem majątku był Julian Niewiarowski. Księgi adresowe z lat

11

12

AGAD, Zbiór kartograficzny, 479-481. H. Ch.Textor, D. F. Sotzmann, Topographisch Militarische Karte

vom vormaligen Neu – Ostpreussen oder dem jetzigen Nordlichen Theil des Herzogsthums Warschau
nebst dem Russischen Districk Mit Allerhoch – Lieutenans v. Geusau, und unter ortlicher Aufsicht des
Quartiermeisters Oberst Lieutenans v. Stein aufgenomen vermessung Karte auf Blaetter reducirt nach
eigenen trigonometrischen Messuungen und astronomisches Beobachtungen berichtigt, und nach dem
topographisches Registern redigirt, vom..., Berlin 1808.
AP w Białymstoku, Białostocko-Sokólski Zjazd Pośredników Polubownych, nr 160, k.1; Mapa Guberni
Grodzieńskiej z 1866 r.
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1926-30 wymieniają jako właściciela majątku Szpakowo o powierzchni 54 ha Seweryna Niewiarowskiego.13Potwierdza to inne źródło.14
Ok. 1920 r. został rozebrany ostatni dwór w Szpakowie. Drzewo z rozebranego
budynku od Juliana Niewiarowskiego odkupił Józef Klim, który postawił z pozyskanego budulca chałupę.15 Ostatnim właścicielem posesji był Stanisław Klim.
Po jego śmierci dom nie był zamieszkały. Niewiarowscy zarządzali majątkiem do
wybuchu II wojny światowej. Po wojnie ziemię z dawnego folwarku do czasów
współczesnych użytkują w większości Niewiarowscy - Jerzy, Marian i Krzysztof.
Kompozycja ogrodu dworskiego nie zachowała się.16
Majątek Dzięciołowo
Na północny wschód od Jaświł, opierając swe wschodnie granice o rzekę Brzozówkę, granicząc od wschodu i północy z królewszczyznami, a od południa z ziemiami majątku Mikicin znajdował się folwark szlachecki Dzięciołowo.
Pierwotna kompozycja kwaterowa ogrodu folwarcznego powstała w XVII wieku. W następnym stuleciu została rozbudowana i przebudowana w duchu barokowym.17 Majątek należał do rodziny Towdenów już w XVII wieku.18
W 1812 r. jako właściciel Dzięciołowa wzmiankowany jest Józef Todwen. W tym
samym roku imienny rejestr obywatelów obwodu białostockiego wybyłych za granicę i na
naznaczony dwuchmiesięczny termin nie zwróciwszy się do Państwa Rosyjskiej Imperii,
których majątki znajdujące się w tutejszym obwodzie, wskutek Najwyższego Manifestu
12 Decembra 1812 r. podpadają konfiskacji na konto skarbu, a niektóre po różnym okolicznościam powinny być pod zaprzeczeniem, wymieniał m. in.: Szlachetny Józef Todwen, folwark Dzięciołowo.19
13
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J. Maroszek, Konfiskaty mienia..., s. 104 -5.

Podczas spisanego w 1847 r. inwentarza majątku Dzięciołowo jego właścicielem
był Wincenty Todwen syn Franciszka. Todwenowie zarządzali majątkiem do czasu
powstania styczniowego.20 Według przekazów ustnych mieszkańców Dzięciołowa
ostatniemu z Todwenów za udział w powstaniu 1863 r. cały majątek został skonfiskowany. Za karę został zesłany na Syberię. Po jej odbyciu wrócił do Dzięciołowa,
ale nie mógł już zamieszkać w swym dworze. Do śmierci mieszkał u pana Sutowskiego.21 W 1864 r. odnotowano, że w majątku Dzięciołowo mieszkał Wiktor
Kamiński z żoną i licznym potomstwem. Był to, jak się wydaje, administrator tej
majętności.22
W 1886 r. majątek Dzięciołowo nabył na publicznej licytacji dymisjonowany
major Jan Czymbajewicz. Posiadał on również majątek Miszkieniki w powiecie sokólskim (218 dziesięcin) oraz kamienicę w Grodnie.23 W 1886 r. odnotowano, że
majątek Dzięciołowo Jana Czymbajewicza miał powierzchnię 160 dziesięcin w tym
22 dziesięciny lasu.24 Taką też powierzchnię majątku odnajdujemy w innej publikacji
z tego okresu.25 Dobrami po śmierci Jana Czymbajewicza przez jakiś czas władała
wdowa po nim - Ewa.26 Czymbajewiczowie herbu Warnia to stara książęca rodzina
tatarska. Jan Czymbajewicz prawdopodobnie tożsamy jest z Janem synem Selima
i Rozalii z Talkowskich, który wylegitymował się ze szlachectwa wraz z braćmi
w Królestwie Polskim w 1857 roku.27 Losy majętności Dzięciołowo w pierwszej
ćwierci XX w. nie są znane. Jak się wydaje, wówczas majątek został podzielony na
kilka części. W 1926 r. odnotowuje się już trzy majątki o tej nazwie należące do 4
właścicieli. Aleksandra Kucharskiego i Jan Wysockiego (54 ha), Wojciecha Grygielko (54 ha) oraz Ksawerego Lutowskiego (53 ha). Łącznie ich powierzchnia jest
zbliżona do stanu posiadania Czymbajewiczów.28
Kompozycja założenia nie zachowała się. Do dzisiaj przetrwała sadzawka, budynek zbożowy (magazyn) oraz piwnica dworska z zasypanym wejściem do długiego
20
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s.10.
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korytarza (lochu) łączącego ją z jednym z budynków dworskich. Obecnym właścicielem posiadłości jest Jerzy Skwarko.
Majątek Mikicin
Na południe od ziem folwarku Dzięciołowo znajdował się największy majątek
szlachecki na obszarze obecnej gminy Jaświły – Mikicin. Graniczył on od północnego wschodu z Dolistowem, od wschodu z Brzozową, od południa z Grodziskiem, od południowego wschodu z Jaświłami, a od wschodu z Jaświłkami, Jadeszkami i Moniuszkami.
Siedzibę dworską w Mikicinie założono na południowy-wschód od wsi przy
trakcie lokalnym. Zajęła ona teren łagodnie opadający w kierunku północno-zachodnim do rzeczki Biebły, dopływu Brzozówki.29 Na przełomie XV i XVI w. Jan
Sławski wybudował tu pierwszy dwór. Niekoniecznie jest to równoznaczne z powstaniem założenia dworskiego. W XVII w. powstała i rozwinęła się kwaterowa
kompozycja ogrodów sąsiadujących z rzeką.30
Na przełomie XVII i XVIII w. Mikicinem rządził Florian Młodnicki. Około
1740 r. właścicielem dóbr mikicińskich został chorąży bielski Marcin Kuczyński.
Rodzina Kuczyńskich przebudowała siedzibę, nadając jej jasną, barokową kompozycję. Zajmowała ona prostokątny, sąsiadujący z drogą dojazdową teren ukształtowany w formie trzech opadających do rzeki tarasów. Najwyższy taras zajmowały
zabudowania i dziedzińce. Przy jednym z nich stał dwór ustawiony szczytem do
drogi, powiązany widokowo z ogrodami i doliną rzeki. Ogrody zostały podzielone
na prostokątne kwatery drogami i alejkami. Taras sąsiadujący z dworem miał charakter ozdobny.31 Na przełomie XVIII i XIX w. dobra uległy ponownemu podziałowi. Jedna z części należała do rodziny Breziwów.32
W latach 1838-42 włości mikicińskie zostają skupione od różnych właścicieli przez dziedzica sąsiedniego majątku Moniuszki Kazimierza Moniuszkę.33
W 1864 r. odnotowano, że we dworze Mikicin mieszkał Kazimierz Moniuszko (lat
75), jego żona Wilhelmina (lat 60) oraz ich syn Adolf (lat 36). Ponadto mieszkała
tam wówczas wdowa Konstancja Halecka (lat 47) wraz z dziećmi: Konstantynem
29
30
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(lat 20), Ludwiką (lat 24) i Józefą (lat 16).34 Kazimierz Moniuszko zmarł 5 lipca
1871 roku. Majątek przejął jego syn Adolf, formalnie w 1872 roku.35 W 1881 r.
majątek liczył 1007 ½ dziesięcin.36 W 1886 r. wzmiankuje się, że powierzchnia
majątku Mikicin Adolfa Moniuszki obejmującego również uroczyska „Zawojny”
i Sybir wynosiła również 1007 ½ dziesięcin, w tym 173 dziesięciny lasu. 37 Adolf
Moniuszko zmarł 28 września 1897 roku. Pochowany został, podobnie jego ojciec,
na cmentarzu w Dolistowie Starym.38 Pozostawił po sobie duży majątek, znacznie
jednak zadłużony. Na majątku Mikicin (979 dziesięcin) wycenianym za jego życia
przez banki (zdaje się w 1881 r.) na sumę 80.167 rubli, ciążyły długi w wysokości
58.472 rubli. Wśród wierzycieli największym był Wileński Bank Ziemski (ok. 45
tys. rubli). Drobniejsze pożyczki Adolf Moniuszko zaciągnął w bankach białostockich, grodzieńskich i wileńskich. Pożyczał też pieniądze od Augusta Czeczota.39
Po śmierci Adolfa Moniuszki jego spadkobiercami zastali: żona Maria, siostra
Ewelina z Moniuszków Zawadzka oraz czterech siostrzeńców - synów zmarłej
w 1896 r. Julii z Moniuszków Kozłowskiej: Jan Izydor, Leon Bolesław, Stanisław
Teofil i Stefan Adam Lucjan. Sąd w 1898 r. przyznał po 3/8 majątku ruchomego i 3/7 nieruchomości Ewelinie Zawadzkiej i braciom Kozłowskim. Pozostała
część majątku przypadła spadkobiercom zmarłej w tymże roku Marii z Czeczotów
Moniuszkowej.40 Bracia Kozłowscy odkupili w 1900 r. część Eweliny Zawadzkiej
za sumę 8000 rubli. W 1905 r. Jan Czeczot, brat Marii Moniuszko, odsprzedał
im pozostałą część majątku za sumę 3500 rubli oraz spłatę długów ciążących na
sprzedawanej części.41
W latach 40-ych XIX w. rozpoczęto przebudowę założenia dworsko – ogrodowego. Kontynuował ją także Adolf Moniuszko. W 1847 r. na tarasie górnym został
wzniesiony murowany, klasycystyczny dwór ustawiony frontem do drogi dojazdowej. Bezpośrednio przed budynkiem utworzono eliptyczny podjazd połączony
z drogą dojazdową krótką aleją. Cały górny taras zajął park o swobodnej kompo34
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zycji roślinności. Na przełomie XIX i XX w. nastąpiła lokalizacja pewnych elementów założenia po drugiej stronie drogi łączącej dwór ze wsią, a będącej do tej pory
granicą założenia. Obok dworu i podwórza postawiono czworaki dla robotników
dworskich. Za budynkami dla służby wykopano sadzawkę rybną połączoną rowem
z rzeczką Biebłą. 42
W czasie zarządu nad majątkiem Kozłowskich zmienił się wygląd założenia.
Jak się wydaje, straciło ono wówczas swój dotychczasowy ozdobny charakter i zostało podporządkowane funkcjom użytkowym. Bezpośredni wpływ na ten stan
rzeczy miało z pewnością zadłużenie majętności i zarazem konieczność zwiększenia rentowności gospodarstwa. Większa część ogrodu została przeznaczona na
sad. Część ozdobna pozostała jedynie przed frontem dworu z różnogatunkowymi
nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych wzbogaconych świerkami i krzewami
róż. Część ozdobna była zamknięta szpalerami lilaków, odchodzącymi od dworu
w kierunku południowo-wschodnim i północno-zachodnim. Kwatery sadów otoczone były szpalerami i alejami, w większości lipowymi.43
W rękach rodziny Kozłowskich Mikicin pozostwał do 1940 roku. Formalnie
majątek należał do 4 braci Kozłowskich: Jana, Leona, Stanisława i Stefana. Byli to
synowie Izydora i Julii z domu Moniuszko.44 W 1923 r. najwyraźniej Leon Bolesław już nie żył wspomina się bowiem jego spadkobierców.45W 1927 r. wzmiankuje
się z kolei spadkobierców Stanisława Kozłowskiego. Toczyło się wówczas postępowanie spadkowe po obu zmarłych braciach.46 Prawdziwym dziedzicem był Jan,
ponieważ Stefan, który był z zawodu lekarzem, na stałe mieszkał w Warszawie. Pobyty jego w Mikicinie były raczej sporadyczne.47 Jan Kozłowski (ur. 1857 r. w maj.
Jedwabne w pow. łomżyńskim) z wykształcenia był inżynierem rolnikiem, nic więc
dziwnego, że to on zajmował się na co dzień majątkiem.48By uniknąć przymusowej
parcelacji Jan Kozłowski twierdził jednak, że majątek został podzielony na 4 części. Śladu takowego podziału na gruncie i w dokumentach nie udało się odnaleźć
urzędnikom w latach 1921-23.49
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W 1921 r. według zeznania właściciela majątek obejmował przestrzeń ok.1888
mórg, w tym: ziemi ornej 840 mórg, łąk 216 mórg, lasu 460 mórg, pastewników
346 mórg, pod zabudowaniami 26 mórg. Ogromne straty poniósł majątek w czasie
krótkotrwałych rządów bolszewickich w czasie wojny sowiecko-polskiej 1919-21.
W marcu 1921 r. obsianych było zaledwie 79 mórg żyta i 6 pszenicy. W majątku
zostało tylko 12 koni z 26, 20 sztuk bydła ze 100, 7 świń z 30, ani jednej owcy ze
130 hodowanych przedtem. Najwyraźniej część ocalałego bydła używano do orki,
bowiem odnotowuje się 16 wołów, zaś przed bolszewikami ani jednego. Nie ucierpiał natomiast inwentarz żywy służby folwarcznej. Każda z 20 rodzin służby miała
w 1921 r. po krowie i świni. Najwyraźniej nie ucierpiały też zabudowania.50
Służby państwowe w 1923 r. oceniały majątek Mikicin na ok. 1900 mórg, czyli
ok. 1064 ha. Z tego aż 270 mórg, głównie lasów, zdaniem Powiatowego Urzędu
Ziemskiego było ziemi spornej. Przeznaczono wówczas, wobec funkcjonowania
ok. 120 karłowatych gospodarstw w okolicy, majątek do przymusowej parcelacji.
Do parcelacji jednak wówczas nie doszło.51
O grunt sporny Jan Kozłowski toczył długotrwałe sprawy sądowe. W 1906 r.
wkrótce po objęciu przez Kozłowskich majątku gromada włościańska wsi Mikicin wytoczyła sprawę o przyznanie praw własnościowych do uroczyska Pietrukowszczyzna i Jadeszki (Tryba). Wzajemnie Kozłowscy wytoczyli sprawę mając
pretensję do gruntów w uroczyskach Czechowszczyzna, Starowina, Klin, Jaworowizna i Bagno. Skarga włościan mikicińskich została oddalona przez Sąd Okręgowy w Grodnie, a w 1912 r. przez Sąd Apelacyjny w Wilnie. Orzeczeniem z 2
października 1914 r. oddalona została również skarga kasacyjna złożona przez
gromadę w 1913 r. do Senatu w Petersburgu. Kozłowscy jednakże prawomocnego
wyroku z 1912 r. nie wykonali i ziemia w tych uroczyskach pozostawała własnością
chłopów mikicińskich. W 1924 r. gromadę Mikicin pozwali do sądu Jan i Stefan
Kozłowscy. Z powodu przedawnienia sąd oddalił jednak ich pretensje w sprawie
własności ziemi w 5 wzmiankowanych uroczyskach. Natomiast w swoim wyroku
z końca 1929 r. postanowił przyznać Kozłowskim grunty Pietrukowszczyznę (15 ha
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348 m2) i Trybę (17 ha 300 m2). Inna sprawa toczyła się między wyżej wymienionymi o własność uroczyska Olszynka (69 ha 9701 m2). Tu również w 1914 i 1922 r.
zapadały korzystne rozstrzygnięcia dla Kozłowskich. Kolejne powództwo gromady z 2 sierpnia 1926 wyrokiem z dnia 5 czerwca 1930 r. sąd oddalił, zasądzając na
rzecz właścicieli majątku koszty sądowe w wysokości 329 zł i 50 groszy.52
Za czasów gospodarzenia Jana Kozłowskiego w pamięci starszych mieszkańców
Mikicina zachowało się wyjątkowe zdarzenie. Podczas skopywania grządek jeden
z robotników natrafił na jakiś duży metalowy przedmiot. Wtedy to nadzorujący prace gumienny Siemion zarządził przerwę obiadową. Gdy wszyscy pracujący
udali się na posiłek, on w tym czasie odkopał zagadkowy przedmiot, którym była
metalowa skrzynka. Do dzisiaj miejscowi wspominają o wykopanej przez Siemiona
skrzynce wypełnionej dolarami i złotymi „pięciukami”, którą znalazca w tajemnicy
przed dziedzicem przywłaszczył sobie.53
Dwór w okresie międzywojennym tętnił życiem w lecie, gdy przyjeżdżały na
wakacje siostry Jana: pani Mirajska z dziećmi i samotna „Ryża Pani”. Zajmowały
one najczęściej pokoje na piętrze, starannie przygotowane przed ich przyjazdem.
Z przygotowaniem pokojów na przyjęcie letników wiąże się opowieść przekazywana przez starszych mieszkańców wioski:
„Późną jesienią, przed przyjazdem corocznych gości, Edmund Mikita, jeden
z najbardziej zaufanych ludzi dziedzica, kończył malowanie jednego z pokoików
facjaty. W pewnym momencie weszła do pokoju nieznajoma dama ubrana w czarną suknię, z kruczymi włosami upiętymi w wysoki kok zwieńczony złotym grzebieniem. Na jej ramieniu siedział duży czarny kot z zielonymi oczami. Pan Mikita
sądził, że to przyjechała już jedna z sióstr dziedzica pragnąca zobaczyć, jak idą
prace w przygotowywanym dla niej pokoju. Ukłonił się jej, więc i pracował dalej,
nie zważając na przybyłego gościa. Po jakimś czasie usłyszał na schodach kroki
swego pomocnika, którego wysłał po farbę. Nie minęło kilka chwil, gdy pracującego
dobiegł krzyk i huk spadającego po schodach ciężaru. Gdy wybiegł na klatkę, nikogo
już nie zastał, tylko z dołu dobiegały ciche jęki. Zbiegł po schodach na sam dół, gdzie
leżał jego pomocnik z twarzą przeoraną trzema krwawiącymi rysami. Po jakimś
czasie, gdy w końcu chłopak doszedł do siebie, opowiedział, co mu się przytraf iło.
Otóż, niosąc farbę na górę, w połowie schodów zauważył jakąś czarną kobiecą postać,
z której rąk prosto na jego głowę skoczył czarny duży kot. Po tej opowieści robotnicy nie
52
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przejawiali ochoty na kontynuację pracy i udali się do dziedzica, opowiadając mu o zajściu i o tym, że na górze znajduje się niezgaszona świeca. Jan Kozłowski wysłuchał ich
opowieści i odesłał ich do domu, sam z kolei bez żadnej obawy udał się na górę, gasząc
palącą się świecę. Nikt do tej pory nie wie, kim była tajemnicza kobieta, a odpowiedź,
którą znał tylko dziedzic zabrał ze sobą do grobu”.54
Zespół folwarczny pierwotnie składał się z dwóch zasadniczych części: podwórza gospodarczego i terenu przy dwornego z budynkiem samego dworu pośrodku.
Cały zespół założony był na planie zbliżonym do litery „L”. Najbardziej na wschód
wysunięte było podwórze gospodarcze. Sam dziedziniec gospodarstwa przed II
wojną światową założony był na planie prostokąta z zabudową rozproszoną. Od
strony północnej podwórze zamknięte było okazałym budynkiem stodoły. Przy jej
ścianie wschodniej szczytowej umiejscowiona była brama wjazdowa prowadząca
od strony okolicznych pól na teren obejścia. Na krawędzi dziedzińca wschodniego
znajdowała się owczarnia, na obrzeżu zachodnim stajnia. Spichlerz usytuowany
był nieopodal stajni we wnętrzu podwórza. Od strony południowej obejście było
otwarte. We wnętrzu dziedzińca, w pobliżu wjazdowej bramy północnej, równo-

Il. Schemat założenia dworskiego z początku XX w. LEGENDA: 1 – dwór, 2 – stodoła, 3 – stajnia 4 – stelmacharnia, 5 – owczarnia, 6 – spichlerz, 7 – czworaki dla służby, 8 – obora zwierząt służby
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legle do owczarni stał budynek stelmacharni (stolarni). Budynek dworu od strony
południowej poprzedza dziedziniec wjazdowy, na jego osi od traktu do Brzozowej
biegnie do dworu krótka alejka, która przed fasadą obiega koliście teren zajmowany pierwotnie przez gazon ozdobny. Dwór osadzony jest ścianą wzdłużną na osi
wschód-zachód. W kierunku północnym od niego pierwotnie rozciągał się obszerny sad owocowy. Przy jego południowo-zachodnim narożniku była obora dla
krów należących do służby. Zabudowania gospodarskie nie prezentowały się zbyt
okazale, gdyż wykonane były z drobnego drzewa i gliny. Jedynie spichlerz zbudowany z bali drewnianych, prezentował się dość okazale, czworaki dla służby też
były postawione z drzewa.55
W okresie międzywojennym zarządcą majątku był Antoni Siemion, a jego następcą Wierzbicki. Młyn na terenie majątku dzierżawił Imgrąd. Po nim schedę
przejął jego syn Czesław, a następnie Antoni Wierzbicki. Obowiązki furmana należycie wykonywał Józef Oźlański, który nazywany był osobistym wozakiem dziedzica. Na terenie folwarku znajdowała się wyżej wspomniana stolarnia, w której
na początku pracował Koziołkiewicz, a później Alfons Szumowski. Trudno sobie
wyobrazić duży majątek bez własnej kuźni. Funkcję kowali najczęściej sprawowali, jak to się wówczas mówiło, przyjezdni. Było ich kilku: Dąbrowski, Sieńko
i Ślązak. Obsługę dworu stanowiły miejscowe kobiety, pełniąc w zasadzie funkcje
uniwersalne, począwszy od pokojówek a skończywszy na kucharkach. Panie Rozalia Oźlańska, Kazimiera Oźlańska, Leokadia Ostrowska i Albina Kotuk dbały
o gospodarstwo domowe dworu. Szereg ludzi zatrudniano przy obrządku oraz pracach polowych. Każda z zatrudnionych osób miała w majątku konkretny przydział.
I tak przy krowach pracowali: Anszczak, Sork, Oźlański, Matejko i Kotuk. Za
konie odpowiadali: Jarosz, Antoni Sienkiewicz, Władysław Laskowski i Bronisław
Oźlański.56
Obecnie teren między drogą a frontem dworu jest zadrzewiony pozostałościami parku. Ściany budynku na parterze zbudowane są z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, natomiast na poddaszu z dyli drewnianych. Ganek wsparty jest na
4 kolumnach o przekroju koła. Jego dach służył niegdyś za taras. „Nad piwnicami
pierwotnymi stropy kolebkowe, nad piwnicami późniejszymi wylano stropy belkowe, nad parterem drewniany strop belkowy. Więźba dachowa krokwiowo – płatwiowa ze ściankami stolcowymi. Krokwie związane jętkami, połączone tyblami.
55
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Nad facjatą więźba krokwiowo – jętkowa. Sufity w pomieszczeniach użytkowych
poddasza z desek przybitych do jętek, otynkowane na trzcinie. Sufit nad parterem
obity deskami i otynkowany na trzcinie. Pokrycie dachu z falistej płyty azbestowo
– cementowej. Schody drewniane na belkach policzkowych. Okna ościeżnicowe
na zawiasach francuskich. Drzwi frontowe płycinowe pełne, dwuskrzydłowe. Rzut
budynku dworu na planie prostokąta. W części południowo - wschodniej dwutraktowy, zakłócony ścianką działową, w części południowo – zachodniej dwutraktowy podzielony korytarzem. Bryła budynku w formie prostopadłościanu nakryta
dachem dwuspadowym. W elewacji południowo – zachodniej układ przestrzenny
jednoosiowy symetryczny. Balustrada na ganku żelbetowa profilowana. Na balkonie
balustrada żeliwna, odlewana. W elewacji północno – zachodniej układ symetrycz-

Il.: Mikicin. Plan założenia ogrodowego. Skala 1:1000. Wyk. E. Bończyk – Kucharczyk
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ny z dobudowaną później sienią z suporeksu. Otwory okienne poddasza nie mają
stolarki. Okno parteru – blenda. W elewacji północno – wschodniej drzwi wejściowe przesunięte w lewo oraz drzwi wtórne w lewej części są w miejscu okna. Na
poddaszu świetlik umieszczony symetrycznie. W elewacji południowo – wschodniej układ symetryczny z blendą zamiast okna na parterze.” 57
Duże zniszczenia założenia dworskiego powstały w czasie II wojny światowej.
W 1940 r. został tu założony kołchoz „Swobodnyj Trud”, następnie w czasie wojny
w majątku stacjonowały wojska niemieckie. Większość kompozycji została drastycznie zniszczona zaraz po zakończeniu wojny. 58
W czasie okupacji niemieckiej zmarł Jan Kozłowski ostatni właściciel Mikicina. Do śmierci ukrywał się u jednej z mieszkanek wioski Marianny Stankiewicz.59
W 1957 r. Józef Bojarzymowski wystosował pismo prosząc o zwrot nieprawnie
zagarnięcie przez PGR Knyszyn ziemi, co miało miejsce w 1953 roku. Swą prośbę
argumentował: „ziemię tę otrzymałem testamentem od byłego właściciela tego majątku
Jana Kozłowskiego, którego to żywiłem jako staruszka nie mogącego pracować ze swej
starości.” Dołączył też do pisma wzmiankowany testament, a właściwie zapis darowizny z 1944 roku.60 Podobne prośby składali mieszkańcy Brzozowej, prosząc
o zwrot ziemi zakupionej od Józefa Bojarzynowskiego, a zabranej przez PGR.61
Był duży kłopot z pochówkiem ostatniego właściciela Mikicina. Najbliższy
cmentarz w Dolistowie był oddalony o kilka kilometrów. Młodzi chłopcy nie mogli się publicznie pokazywać, gdyż groziło to wywózką do Niemiec, zarekwirowane
też były wszystkie konie z okolicy. W końcu znalazło się kilku starszych odważnych mężczyzn, którzy zbili trumnę z nieheblowanych desek i własnymi siłami
przewieźli zmarłego na cmentarz. Tam bez księdza, bez Mszy żałobnej urządzili
mu pogrzeb. Na grobie ostatniego dziedzica Mikicina rośnie dzisiaj sosna splatając
nad nim gałęzie w naturalny wieniec.62
Ostatni remont budynku dworskiego przeprowadzono w 1958 r. Według miejscowej ludności, nad remontem czuwał jego ostatni dziedzic. Materiały budowlane
przywiezione do remontu budynku były pilnowane w nocy przez zatrudnionych
dozorców. Jeden z nich zauważył, że punktualnie o dwunastej w nocy pojawia się
57
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siwy starzec z fanarem w ręku i przegląda po kolei wszystkie piwnice. Nocne wizytacje potwierdzili także inni stróżujący. Od tego czasu nikt nie chciał się zbliżyć
do budynku dworu po zapadnięciu zmroku.63
Obecnie stan dworu jest żałosny. Ze ścian zewnętrznych i wewnętrznych odpada tynk. Strop nad parterem jest uszkodzony. Stolarka okienna i drzwiowa –
o ile jeszcze jest – zniszczona, brak szyb. Schody są w bardzo złym stanie. Jeśli
w najbliższym czasie budynek nie zostanie odpowiednio zabezpieczony, zostaną po
nim tylko wspomnienia i fotografie przypominające czasy jego świetności.
Majątek Moniuszki
Moniuszki niewielki majątek szlachecki od północy graniczył z majątkiem Dolistowo, od południowego wschodu z Szaciłami, od wschodu z dobrami szlacheckimi Mikicin, od północy z Jadeszkami i od północnego zachodu z wsią Radzie.
Niewiele wiadomo, o dobrach Moniuszki w pierwszej połowie XIX wieku.
Prawdopodobnie Moniuszki, jako gniazdo rodowe licznie rozrodzonej rodziny
Moniuszko, należały przez cały ten okres do tej rodziny.
W tym czasie właścicielem Moniuszek był Józef Moniuszko syn Stefana. Był
on dwukrotnie żonaty. Miał czterech synów: Kazimierza, Konstantego, Michała
i Feliksa. Prawdopodobnie wszystkich spłodził z pierwszą nieznaną nam z imienia
małżonką. W swym testamencie sporządzonym w 1839 r., drugiej swej żonie Mariannie zapisał na Moniuszkach dożywocie, zaś po jej śmierci, majątek mieli podzielić między siebie po równo jego synowie. W 1858 r., zgodnie z testamentowa
wolą ojca, który pragnął by dobra ziemskie Moniuszki nie były podzielone, bracia
zrzekli się swoich części na rzecz jednego z nich – Michała Moniuszki. Wdowa
miała otrzymywać od niego po 90 rubli rocznie. W tymże roku bracia wspólnie
zakupili majątek Stożnowo z wsią Jaświłki.64Źródło z 1864 r. odnotowuje miejsce
zamieszkania braci Moniuszków. Najstarszy Konstantyn mieszkał wraz z synem
Adolfem w zakupionym wcześniej Mikicinie. Porucznik Feliks Moniuszko mieszkał w Stożnowie. Michał zgodnie z aktem dzielczym w Moniuszkach. Najmłodszy
z braci Konstantyn, z wykształcenia doktor medycyny, mieszkał we dworze w Moniuszkach przy bracie Michale.65
63
64
65

K. i J. Samusikowie, Dwory Ziemi Łomżyńskiej..., s.19.
AP w Białymstoku, SNSO w Grodnie, nr 137, k.306v.
AP w Białymstoku, GRN w Jaświłach, nr 1, k.14v-15,20v-21,32v-33.

51

Data śmierci Feliksa i Michała Moniuszków nie jest znana. Po ich śmierci
majątki: Moniuszki i Stożnowo należały do pozostałych przy życiu braci Kazimierza i Konstantego Moniuszków. Po śmierci Konstantego Moniuszko dobra
Mikicin odziedziczył jego syn Adolf. W Moniuszkach gospodarował – Konstanty.
Zarządzał on majątkiem do swej śmierci, czyli do 1894 roku. W tym czasie majątek obejmował powierzchnię 126 hektarów. Prawo spadkowe na Moniuszkach
w połowie przejął Adolf Moniuszko. Druga połowa przypada synom Konstantego: Janowi, Kazimierzowi Romanowi i Konstantemu Antoniemu. Jan Moniuszko
w tym czasie mieszkał w Czelabińsku, a Konstanty Antoni w Grodnie. Mając
tam ułożone życie, nie byli zainteresowani gospodarowaniem w majątku. Z tego
powodu w 1896 r. postanowiono dokonać nowego podziału własności. Podział
doszedł do skutku 3 kwietnia 1897 roku. W jego wyniku całość majątku liczącego
wówczas ok. 89 hektarów przeszła na własność Kazimierza Romana. W zamian
musiał on spłacić pozostałych spadkobierców. Według źródeł Kazimierz Roman
gospodarował w Moniuszkach jeszcze w 1913 roku. Po nim schedę przejął jego

Il.: Moniuszki. Plan założenia ogrodowego. Skala 1:1000. Wyk. E. Bończyk – Kucharczyk
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syn Stefan, który zmarł w czasie II wojny światowej, w 1944 r. Miał on dwie córki. Jedna zamieszkała na stałe w Czechach, a druga wyszła za mąż za Tadeusza
Cywińskiego.66
Założenie dworskie położone było na południe od wsi Moniuszki pomiędzy
dwiema drogami biegnącymi do wsi. Od drogi ziemnej, obsadzonej po obu stronach wierzbami, stanowiącej wschodnią granicę założenia, odchodziła w kierunku zachodnim druga droga prowadząca do dworu. Sam dwór stał na północ od tej
drogi. Dwór był drewnianym długim budynkiem. Plac przed dworem w kształcie
prostokąta otoczony był budynkami gospodarczymi. Od strony południowej stały
dwie obory, od wschodu stajnia i magazyn z kancelarią (zniszczone w 1939 r.),
a od zachodu stodoła. Między budynkami posadzony był rząd jesionów i szpaler
lilaków. Pośrodku dziedzińca do czasów powojennych, do 1947 r., stała kapliczka,
w której odprawiano msze polowe. Na północ i wschód od zabudowań znajdował
się ogród ozdobny zamknięty od zachodu rzędem drzew lipowych. W ogrodzie
znajdował się staw pełniący funkcję ozdobną.67
Wokół stawu rozciągała się aleja lipowa odchodząca dalej w kierunku południowo – zachodnim. Przecinała ona dojazd do dworu omijając obory od strony
wschodniej i biegła dalej na południe między kwaterami ogrodów użytkowych.
Za ogrodzeniem założenia aleja przecinała tereny pól, biegnąc w kierunku rzeki
Biebły. Ogrody użytkowe podzielone były na kwatery otoczone alejami i pasami drzew ozdobnych. Wewnątrz kwater rozmieszczone były sady owocowe i warzywniaki. Na wschód od terenów założenia, na pobliskich łąkach, znajdowały
się czworaki dla służby.68 W czasie I wojny światowej majątek uległ niewielkim
zniszczeniom, urządzona tam była mleczarnia. O wiele większe zniszczenia spowodowała II wojna światowa. Wtedy to dewastacji uległa dobrze utrzymana roślinność ogrodowa, zieleń ozdobna, drzewa oraz zabudowania (stajnia, magazyn
z kancelarią, czworaki). Po zakończeniu działań wojennych część gruntów przeszła na własność miejscowych chłopów.
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Majątek Stożnowo
Położony był pomiędzy Mocieszami i Jaświłami, a wsią Jadeszki. Siedzibę
dworską w Stożnowie, zwanym też dawniej Stożnowszczyzną lub StożnowemGugnami, ulokowano na północnym stoku dosyć wysokiego wzgórza, w oddali
od innych siedzib. Ogród powstał w XVI lub w I połowie XVII w. W XVIII w.
został przebudowany, a po 1920 r. poszerzony. Dawniej zajmował ok. 6,0 ha. Obecnie, szczątkowo zachowana barokowa kompozycja osiowa zachowująca elementy
wcześniejszego układu kwaterowego, obejmuje ok. 5,0 ha.69
W I połowie XIX w. Stożnowo – z powodu swego zadłużenia – dostało się
w ręce Kazimierza Płońskiego. W 1858 r. zostało wystawione na licytację. Nabyli
go wówczas Kazimierz, Michał, Feliks i Konstanty Moniuszkowie, którzy zostali
wprowadzeni w prawa własności w r. 1859. Siedziba była już wówczas w złym stanie. Część gruntów posiadał jednocześnie niejaki Motoszko (wzm. w 1869 r.). Po
śmierci Michała i Feliksa Moniuszków majątek pozostawał w rękach pozostałych
braci aż do 1871 r., kiedy zmarł Kazimierz Moniuszko. Po nim prawa spadkowe
do części dóbr przejął syn Adolf – dziedzic pobliskiego Mikicina. Ten zrezygnował, w zamian za spłatę, ze swoich praw na rzecz Konstantego Moniuszki. Konieczność dokonania spłaty spowodowała, że Konstanty Moniuszko sprzedał część
majątku Wincentemu Pawłowskiemu. Po śmierci Adolfa i Konstantego Moniuszków majątek przejęli bracia: Leon, Stanisław, Stefan i Jan Kozłowscy (synowie
siostry Adolfa) oraz Jan i Konstanty Antoni Moniuszkowie (synowie Konstantego).70 W 1906 r. sprzedali oni kolejną część gruntów Wincentemu Pawłowskiemu,
a w 1908 r. 1/6 majątku nabył na publicznej licytacji Stanisław Kossakowski. Pozostałe części należały w tym czasie do braci Kozłowskich. W 1909 r. całość dóbr
zakupił Stanisław Kossakowski, przy czym oddzielono od nich folwark Jaświłki,
który został przejęty przez Wincentego Pawłowskiego.71
W okresie międzywojennym dokonano w Stożnowie wielu zmian. Na zachód
od dworu i prostokątnego dziedzińca przed dworem (otoczonego budynkami gospodarczymi) założono, w 1920 r. nowy sad. W starym ogrodzie wykopano nowe
sadzawki, a wnętrza kwater również zasadzono sadem.
69
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Il. Stożnowo. Plan założenia ogrodowego. Skala 1:1000. Wyk. E. Bończyk – Kucharczyk

W 1930 r. jako właściciel majątku Stożnowo wymieniany jest Stanisław hr.
Kossakowski. Folwark zajmował wówczas obszar 60 ha.72 W 1936 r. wzniesiony
został nowy, drewniany dwór, usytuowany na głównej osi kompozycji, na południe
od starego. Przed frontem dworu, od strony dziedzińca, umieszczono podjazd.
W otoczeniu dworu i podjazdu posadzono grupy krzewów ozdobnych – głównie
lilaków. Część gospodarczą ogrodzono, wznosząc jednocześnie murowaną bramę
na osi drogi dojazdowej.
Po wywiezieniu w 1940 r. Stanisława Kossakowskiego na Syberię, Stożnowo
zostało przejęte pod zarząd państwowy. W 1941 r. powrócił tu Mieczysław Kossakowski s. Stanisława, który zarządzał majątkiem do czasu jego upaństwowienia.73
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W 1944 r. majątek przejęło państwo na cele reformy rolnej. Według protokołu
przejęcia tworzyło go ok. 66 ha ziemi, w tym łąki w ur. Karpiniec odległe od folwarku o około 10 km. Wśród zabudowań wymienia się drewniany budynek mieszkalny kryty blachą oraz wymurowane z kamienia budynki gospodarcze: stodołę,
oborę, stajnię, a także drewniany chlew. Wszystkie budynki były w niezłym stanie
technicznym. Tymczasowym zarządcą z ramienia państwa został Julian Winczy
Radziszewski. Majątek przeznaczono do parcelacji. Część ziemi przeznaczono na
uzupełnienie gospodarstw małorolnych, z części zamierzano utworzyć trzy nowe
gospodarstwa chłopskie. Ponieważ w majątku były stawy zamierzano utworzyć
również gospodarstwo rybackie. W zabudowaniach Gminna Rada Narodowa
w Jaświłach postanowiła utworzyć szkołę rolniczą, a tymczasowo umieścić tam
jedną klasę szkoły powszechnej. Początkowo przeznaczono na ten cel 9.5 ha ziemi,
potem włączono również 20 ha projektowanego gospodarstwa rybackiego. Grunty
te i zabudowania jeszcze w 1945 r. przekazano Hieronimowi Jamiołkowskiemu inspektorowi oświaty rolniczej. W lipcu 1945 r. w majątku władze radzieckie umieściły kwarantannę bydła. Mimo, że postój był krótki 800 sztuk bydła doszczętni
spustoszyło i startowało łąki i częściowo inne uprawy. Czerwonoarmiści chyba
nieźle się bawili. Po ich odjeździe w dworze zastano rozbite szyby i ślady w tynku
po wystrzałach karabinowych.74
W 1946 r. w dworze zamieszkał ponownie Stanisław Kossakowski, próbujący dochodzić praw własnościowych.75 Pod koniec tego roku Wojewódzki Urząd
Ziemski wydał orzeczenie zaświadczające, że majątek należący do Stanisława Kossakowskiego o obszarze ok. 59 ha nie podlega parcelacji. Właściciel, by jej w przyszłości uniknąć, wydzierżawił pola okolicznym chłopom za 1/3 zbiorów. Na mocy
decyzji Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 13 lipca 1948 r., dwa miesiące
po jej wydaniu, majątek po raz kolejny przejęło państwo. W dworze mieszkała
wówczas Zofia Niedźwiedzka córka Stanisława Kossakowskiego. Na początku następnego roku wojewoda postanowił wznowić postępowanie o uznanie majątku za
niepodlegający parcelacji.76 W 1949 r. ostatecznie Stanisław Kossakowski został
zmuszony do opuszczenia siedziby, którą przejął następnie PGR.77
Dwór użytkowany przez pracowników PGR uległ znacznej dewastacji. Dworskie budynki gospodarcze rozebrano, zostawiając jedną oborę. Usunięto prawie
74
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wszystkie stare drzewa, z wyjątkiem wierzb z alei przy zachodniej granicy ogrodu
i kilku lip z alei biegnącej od dworu do sadzawek. We wnętrzach kwater mieszczą się uprawy użytkowe i częściowo osuszone sadzawki. Główne wnętrze ogrodu
zajmuje sad. Zachował się też sad założony w 1920 r., zajmujący zachodnią część
założenia.78 Uboga dziś roślinność obiektu składa się z kilkunastu gatunków drzew
i krzewów. Szczątki ogrodu są dobrze widoczne od północy, wschodu i zachodu.
Od południa przesłania je wierzchołek wzgórza, z którego rozciąga się widok na
całą kompozycję.
Majątek Jaświłki
W odległości ok. 3 km od Jaświł założony został w II połowie XIX w. nowy
folwark Jaświłki. Założenie dworskie w Jaświłkach powstało najprawdopodobniej
pomiędzy 1860 a 1890 rokiem.79
Folwark Jaświłki w 1859 r. kupili Moniuszkowie – Kazimierz, Mikołaj, Feliks
i Konstanty. Łączna powierzchnia nabytych gruntów wynosiła 103 dziesięciny, tj.
około 113 ha. Majątek ten po śmierci Feliksa i Michała pozostał w rękach Kazimierza i Konstantego (do 1872 r., kiedy to zmarł Kazimierz). Po nim prawa
spadkowe przejął jego syn Adolf, dziedzic na Mikicinie. Po pewnym czasie zrezygnował on ze swego udziału za spłatę w wysokości 5400 rubli. Ażeby podołać spłacie, Konstanty Moniuszko, ówczesny właściciel majątku Moniuszki, sprzedał część
terenów majątku Stożnowo – Jaświłki. Konkretnie sprzedaż dotyczyła wsi Jaświłki
oraz założenia dworskiego. W 1886 r. w miejscowości tej były dwa mająteczki
ziemskie: jeden liczący 64 dziesięcin (ok. 71 ha) należący do Aleksandra Szymkiewicza i drugi Michała Moniuszki z 41 dziesięcin (ok. 45 ha). Moniuszkowie mieli
tam tylko grunty, gdy dwór ich znajdował się w Stożnowie. Natomiast pierwszy
z właścicieli zamieszkiwał we dworze w Jaświłkach. Założenie dworsko-ogrodowe
obejmowało wówczas ok. 8 ha ziemi. W jednym miejscu znajdowało się uroczysko
„Kwiat”, może pozostałość dawnej kompozycji ozdobnej.80
Założenie dworskie kupił w 1890 r. na publicznej licytacji chłop Wincenty Pawłowski. W tym roku powierzchnia założenia wynosiła około 8 ha. Na terenie
założenia mieścił się dwór drewniany kryty gontem (5 pokoi, kuchnia i 2 sienie),
78
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stodoła kryta słomą, spichrz, drugi drewniany budynek mieszkalny kryty słomą (4
pokoi, 2 sienie) oraz sad owocowy z 60 drzewami. Oprócz tego Pawłowski kupił
jeszcze około 5,5 ha łąk i gruntów ornych.81 Na planie wsi Moniuszki z 1901 r., przy
wschodniej granicy gruntów tej wsi zaznaczono ziemię majątku Jaświłki należącą
do Pawłowskiego, a także niewielki teren sporny między Pawłowskim, a włościanami wsi Jaświły.82 W 1906 r. Wincenty Pawłowski odkupił dalsze grunta z majątku, tym razem 19 hektarów ziemi uprawnej. Po dwóch latach przekazał je w formie
darowizny swojemu synowi Marcinowi.
W 1930 r. jako właściciel majątku Jaświłki o powierzchni 87 ha wymieniany
jest Piotr Pawłowski.83 W 1937 r. odnotowano, że folwark Jaświłki znajdował się
we władaniu spadkobierców Wincentego i Marcina Pawłowskich. Władali nim
wówczas Jan, Stefania, Stanisława, Czesława i Władysław Pawłowscy.84 W rękach
rodziny Pawłowskich ziemia pozostawała do lat 80 – ych XX wieku.
Założenie dworskie w Jaświłkach nigdy nie posiadało charakteru ozdobnego.
Było typowym założeniem użytkowym, które w XIX w. zostało rozplanowane na
obszarze prostokątnym. Z północno – zachodniego rogu założenia wybiegała aleja
wierzbowa łącząca go z wsią Jadeszki i majątkiem w Stożnowie. Na południowy
wschód od założenia wybiegała polna droga łącząca je z wsiami Jaświłki i Jaświły.
Droga ta w formie ogrodowej przecinała majątek, dzieląc go na dwie prawie równe
części. Na zachód od tej drogi w centrum założenia stał dwór, a za nim stodoła.
Na południowy wschód od dworu, przy drodze stał spichrz kamienny, a od strony
północno – wschodniej dworu usytuowany był drugi budynek mieszkalny, istniejący do 1914 roku. Pozostałą część terenu wypełniał sad otoczony rzędami drzew
ozdobnych, przecięty rzeczką. Przy dworze rosły krzewy ozdobne, głównie lilaki. Granicą założenia od strony północnej była aleja lipowa. Na początku XX w.
w wyglądzie założenia dokonano szeregu zmian. W północno – wschodniej części
majątku wzniesiono budynki gospodarcze. Na północ od dworu, po przeciwnej
stronie drogi przecinającej założenie, wykopano staw połączony rowem z rzeczką.
Na południowy zachód od dworu postawiono budynek gospodarczy, a obok niego
piwnicę murowaną (budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej).85
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Il. Fragment mapy z 1937 r. z zaznaczoną lokalizacją gruntów wsi i majątku Jaświłki, AP w Białymstoku, SPB.
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 35, k.86.

W okresie międzywojennym część terenu sadu, położoną na wschód od drogi
przecinającej założenie, zmieniono na pola uprawne. Po II wojnie światowej zniszczona część gospodarstwa została odbudowana. Dostawiono tam drewniany dom
mieszkalny. Znikła kompozycja ogrodowa założenia terenów położonych na wschód
od obecnej drogi wiejskiej. Tereny na zachód od drogi również uległy ewolucyjnym
zmianom. W czasie II wojny światowej Jaświłki nie zostały bardzo zniszczone. Najbardziej ucierpiał budynek położony na południowy zachód od dworu oraz budynki
gospodarcze. W 1946 r. dawna gospodarcza część założenia przeszła w posiadanie
Wacława Lićwinki, który przebudował ją dla potrzeb organizowanego gospodarstwa.
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Drewniany dwór i stodoła przy drodze zostały rozebrane w 1973 roku. W tym samym
roku część XIX – wiecznego założenia, położona na wschód od drogi, która je dzieliła,
przeszła na własność Stanisława Bochenki.86
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Relacje ustne mieszkańców Jaświłek z 2006 r.

DZIEWIĘTNASTY WIEK

Wołość Jaświły
Teren obecnej gminy Jaświły przechodził w XIX w podobne koleje losu, co
reszta Białostocczyzny. Ziemie te najpierw należały do zaboru pruskiego. Prowincję nazwano Nowe Prusy Wschodnie. W 1797 r. podzielono ją na dwa departamenty: płocki i białostocki.

Il. Fragment mapy z czasów zaboru pruskiego obejmujący tereny należące obecnie do Gminy Jaświły
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Osobną strukturą w ramach nowego pruskiego podziału administracyjnego były
Urzędy Domenalne, czyli zarządy gospodarcze dóbr państwowych. Urząd Domenalny powstał w Knyszynie. W początkowym okresie administrował on dobrami:
Zabiele, Dolistowo, Kalinówka, Hornostaje, Milewskie i Zaścianek. Po reorganizacji urząd ten miał w swoim zarządzie m. in. folwark Grodzisk. Źródła pruskie
wśród wsi domenalnych tego folwarku wymieniają: Brzozowo, Bobrówkę, „Jażwilly” ( Jaświły) i „Romieckij” (Romejki). Podobnie zniekształcone nazwy odnajdziemy również na bardzo dokładnej tzw. mapie Textora, powstałej w czasach pruskich.
Zaznaczono na niej miejscowości położone na terenie dzisiejszej gminy Jaświły:
Gurbice (Gurbicze), Saczyli (Szaciły), Mosciechy (Mociesze), Radze (Radzie),
Moniuszki, Dolistowo, Jadeszki, Dzienciotow (Dzięciołowo), Mikiczyn (Mikicin),
Romeyki (Romejki), Bobrowka (Bobrówka), Starawola (Starowola), Brzozowo
(Brzozowa), Spakowo (Szpakowo), Zabiele, Gr. i Kl. Rutkowski (Wielkie i Małe
Rutkowskie), a także Gr. i Kl. Jaszwili, czyli Wielkie i Małe Jaświły ( Jaświły i Jaświłki). Również mapa z 1859 r. Jaświły i Jaświłki nazywa Wielkimi i Małymi („W.
[ielkie] Jaszwile i Ma. [łe] Jaszwile”). Mapa guberni grodzieńskiej z 1866 r. już je
natomiast rozróżnia jako Jaświły i Jaświłki.
Na mocy traktatu w Tylży Białostoczyzna znalazła się w granicach Cesarstwa
Rosyjskiego. Do 1842 r. tworzyła odrębną jednostkę administracyjną tzw. Obwód Białostocki, początkowo podzielony na 4 powiaty. Następnie wcielono ją do
Guberni Grodzieńskiej. Dzieliła się wówczas na 3 powiaty: białostocki, sokólski
i bielski.
Od 1808 r. Jaświły znalazły się w granicach powiatu białostockiego. Powiaty
w imperium dzieliły się według różnych kryteriów. Jednym z ważniejszych był podział na rejony policyjne (stany). Ich liczba nie była stała. Początkowo powiat dzielił się na dwa stany (1849, 1860), potem na 3 (1880, 1886, 1896), zaś przy końcu
rządów moskiewskich na 4 stany (1908, 1914-15). Stany dzieliły się na „uczastki”,
czyli cyrkuły.
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В
 оенно-статистическое обозреніе Россійской Имперіи. Издаваемое по Высочаишему повеленію

Il. Fragment mapy Chrzanowskiego z 1859 r. obejmujący tereny obecnej gminy Jaświły

Inny ważny podział to podział na „wołości”, czyli gminy. W 1860 r. w powiecie
białostockim było 10 wołości, w 1880 r. -11, w 1886 r. -12. Wołość jaświlska, jak się
wydaje, istniała już na początku zaistnienia takiego podziału. W 1849 r. wzmiankuje
się, że skupiała ona 1285 włościan skarbowych płci męskiej. Należała wówczas do
2 rejonu policyjnego w Knyszynie. Jako siedzibę gminy włościańskiej (wołostnego
obszczestva) wymienia się wieś Jaświłki. Pamiętajmy jednak, że inne źródła często
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określały Jaświły i Jaświłki tą samą nazwą. Stąd mniemać można, że siedzibą gminy
były Jaświły.
Wołość Jaświły (gmina) składała się z ok. 70 miejscowości. Była, więc znacznie
obszerniejsza od dzisiejszej. Według III tomu Słownika Geograficznego Królestwa
Polskiego opublikowanego w 1882 r. jaświlska gmina włościańska liczyła 2926 dusz.
Prawdopodobnie są to jednak dane dotyczące ilości gospodarzy z żonami lub samych gospodarzy. Nie wiemy również, z którego roku dane pochodzą. Około 1900
r. znajdowało się na jej terenie 1806 domów, w ogromnej większości należących do
włościan (1455 domów). Gmina obejmował wówczas nieco ponad 25 tysięcy dziesięcin ziemi, prawie w 80 procentach należącej do uwłaszczonych włościan, których
wymieniono 10.105.10
W 1886 r. w skład gminy wchodziły głównie wsie chłopskie zorganizowane
w gromady (sielskie obščestva). Jednostki te obejmowały chłopów jednej lub kilku
nieodległych wsi. W skład wołości jaświlskiej wchodziły następujące gromady: jaświlska (wsie: Jaświły, Bobrówka, Romejki, Bagno, Mociesze, Szaciły), kropiwnicka
(wsie: Kropiwnica, Kalinówka, Szpakowo, Klewianka, Krzecze), Jatwiezka (wsie:
Jatwieź Wielka, Jatwieź Mała, Zabiele, Brzozówka), starodolistowska (wieś Stare
Dolistowo i uroczysko Wielka Dolina), nowodolistowska (wsie: Nowe Dolistowo,
Radzie, Smogorówka Knyszyńska, Smogorówka Dolistowska, Moniuszki), Mikicińska (wsie: Mikicin i Jaświłki-Moniuszki), białosukniańska (wsie: Białosuknie,
Rutkowskie Wielkie i Małe), gurbicka (wsie: Gurbicze, Jadeszki, Dolistowo Poduchowne i Kolonialne, Jaświłki - Siółko, Dzieciołowo, Karpowicze Poduchowne, Kalinówka Poduchowna). Ponadto wsie Karpowicze, Dzięciołowo i Wroceń tworzyły
odrębne gromady. Oprócz tego do wołości jaświlskiej należały dobra kościelne należące do kościołów parafialnych w: Kalinówce (43 dziesięciny w 1886 r.), Dolistowie
(33 dziesięciny) i Brzozowej (26 dziesięcin). Ponadto na jej terenie znajdowały się
również majątki ziemskie i okolice szlcheckie.11
Zachowały się również informacje pozwalające przybliżyć nieco wielkość osad
wchodzących w skład wołości jaświlskiej. Dla czytelnika interesujące będą w szczególności dane dotyczące miejscowości położonych obecnie na terenie gminy Jaświły.
Nie zawsze są to jednak informacje pełne.


10
11
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Il. Pieczątka starosty sielskiego obszczestwa w Brzozowej Kalinowskiego na kontrakcie z 1913 r.,
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 6, k.31

Według danych z 1866 r. do największych miejscowości wołości, położonych
dzisiaj na terenie gminy Jaświły należały: Stare Dolistowo (80 domów), Brzozowa
(77), Zabiele (65), Bobrówka (62) i Jaświły (42). Znaczenie mniejsze były: Mociesze (32) Nowe Dolistowo (27), Bagno (27), Wielkie Rutkowskie (23), Szpakowo (23), Dzięciołowo (22) Jadeszki (20), Moniuszki (17), Romejki (16). Do najmniejszych należały Małe Rutkowskie (10), Gurbicze (9), Jaświłki (9), Starowola
(7), Szaciły (7), Radzie (6) i okolica Stożnowo (2)12
Dokładniejsze informacje pochodzą z końca XIX i początku XX wieku. Są to
jednak dane niepełne. Na ich podstawie można zestawić następującą tabelę.13

12
13

Mapa Guberni Grodzieńskiej z 1866 r.
S G, t. XIV, Warszawa 1895, s.181; t. XV cz.1, s.67,170,250,424,466; t. XV cz.2, s.13,352,331,536,563;
LPAH w Wilnie, F.694, op.1, nr 4124, k.6-6v,49,51  (wizytacje kościołów w Goniądzu, Dolistowie,
Brzozowej z 1895 r.; wizytacja parafii Kalinówka Kościelna nie zawiera danych o poszczególnych
miejscowościach); Г. Семянчук, Ведамасці аб этнаграфічньм складзе насельніцтва Беластоцкага,
Бельскага i Сакольскага ўездаў Гродзенскай губерні за 1906 год, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”,
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Tabela: Domy i ludność w poszczególnych miejscowościach obecnej gminy Jaświły
w latach 1895-1906.
przed 1900 r.

nazwa miejscowości

L. domów

Bagno

L. mieszkańców

L. domów

L. mieszkańców

L. mieszkańców

-

313

-

-

Bobrówka

69

566

Brzozowa

83

647

-

-

-

-

43

Dolistowo Kolonialne

2

-

1906 r.

1895 r.

14621

574
757

Dolistowo Nowe

-

-

67

384

301

Dolistowo Poduchowne3

6

48

28

160

86

Dolistowo Stare

66

640

119

719

527

-

-

55

329

197

15

74

22

117

Dzięciołowo
Gurbicze
Jadeszki
Jaświłki-Moniuszki

4

78
112

-

-

27

173

-

-

15

908

175

Jaświły

46

331

73

411

404

Mikicin

-

-

81

497

9

542

Mociesze

-

-

49

272

286

Radzie

-

-

28

169

112

Romejki

-

-

-

153

158

Rutkowskie Wielkie

-

-

-

380

99

Rutkowskie Małe

-

-

-

80

18

Starowola

-

-

-

-

-

Szaciły

-

-

-

90

82

Szpakowo

-

-

-

-

227

69

552

117

650

5

Jaświłki-Siółko7

Zabiele

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

66

6

10

98

675

W obu wsiach łącznie.
Obecnie część Dolistowa Starego.
Obecnie część Dolistowa Starego.
Ponadto odrębnie wymieniono dom w majątku Dzięciołowo i 7 parafian.
Obecnie wieś Moniuszki.
Ponadto odrębnie wymieniono dom w majątku Moniuszki i 10 parafian.
Obecnie wieś Jaświłki.
Ponadto odrębnie wymieniono dom w majątku Jaświłki i 7 parafian.
Ponadto odrębnie zanotowano parafian z majątku Mikicin. Łącznie aż 161  osób, bez wymienienia
liczby domów.
Ponadto odrębnie wymieniono dom w „fermie” Zabiele i 21 parafian.

Epopeja napoleońska
W okresie powstań narodowych bagna i lasy biebrzańskie stanowiły naturalne
schronienie dla powstańców. Były to tereny licznych potyczek i utarczek z nieprzyjacielem. Dolina Biebrzy to już tradycyjne miejsce oporu. W XVII w. w czasie
najazdu szwedzkiego, to tutaj, w rejonie kotliny biebrzańskiej odbyło się szereg
bitew i potyczek. Podobnie było po utracie przez Polskę niepodległości. W czasie
insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. okolice Biebrzy były miejscem walk, tędy
właśnie przebiegał szlak łączący dwa najważniejsze ośrodki powstańcze, a mianowicie Warszawę i Wilno. Po upadku powstania nie wszyscy się pogodzili z utratą
niepodległości.
W 1797 r. Jan Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie, a po ich rozwiązaniu
Polacy wstępują do wojsk Napoleona. W wojnach prowadzonych przez Bonapartego
brali także udział mieszkańcy z obecnej gminy Jaświły. Niewiele wiadomo o szeregowych żołnierzach. Można natomiast znaleźć informacje o kadrze dowódczej.
Jednym z oficerów napoleońskich wywodzących się z terenu obecnej gminy Jaświły był Tadeusz Tedwen (Toedwen) syn Józefa i Aleksandry Karcużanki. Wstąpił on do wojska jako student Uniwersytetu Wileńskiego.14 Urodził się 2 maja
1790 r. w Dzięciołowie. W wojsku służył w latach 1807-14. W czasie kampanii
pełnił funkcje: szwoleżera 2 kompani (15 VIII 1807 r.), brygadiera (1 VIII 1808 r.),
wachmistrza 8 kompani (14 IX 1809 r.), podporucznika (4 V 1811 r.). Tadeusz
Tedwen walczył pod Wagram, Witebskiem, Możajskiem, Berezyną, Lűtzen, Budziszynem, Dreznem, Lipskiem, Brienne, Montmirail, Lyon, Château-Thierry, Arcis–sur–Aube. Za swe zasługi 7 maja 1811 r. otrzymał Legię Honorową nr 28906.
Po zakończeniu służby wojskowej został szambelanem dworu saskiego.15
Z tej rodziny wywodził się również Wincenty Tedwen (Toedwen) syn Franciszka i Magdaleny Korowskiej. Urodził się w Dzięciołowie w 1788 roku. Do wojska wstąpił w 1807 roku. W czasie odbywania służby pełnił funkcje: szwoleżera
2 kompani (2 IX 1807 r.), brygadiera 7 kompani (1 XI 1807 r.), wachmistrza (1
XII 1807 r.), podporucznika (10 III 1809 r.), porucznika (17 II 1811 r.), kapitana
3 pułku szwoleżerów (11 VIII 1812 r.). 7 maja 1811 r. otrzymał Legię Honorową nr 28905, a w 1814 r. krzyż oficerski Legii Honorowej za bitwę pod Brienne.16 Ze swym pułkiem odbył w latach 1808-14 wszystkie kampanie. Uczestniczył
14
15
16

A. Mickiewicz, Dzieła, Warszawa 1955, s.22.
R. Bielecki, Szwoleżerowie Gwardii. 1 Słynne pułki polskie, Warszawa 1996, nr 535, 4848.
R. Bielecki, Szwoleżerowie gwardii..., nr 577,4849.
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w bitwach pod Wagram, Możajskiem, nad Berezyną, pod Lűtzen, Budziszynem,
Dreznem, Lipskiem, Hanau, Breinne, Montmirail, Laon, Château-Thierry, Arcissur-Aube.17 Największą jednak sławę przyniosła mu wiele lat później słynna szarża
pod Samossierą w Hiszpanii. Opowiedział bowiem o tej bitwie, a zapisane wspomnienia opublikowano. Oto ich fragment:
„Świetny to i pełen sławy był dzień dla naszego pułku, ale ciężki i bolesny dla szwadronu. Ze 125 żołnierzy pozostało przy życiu tylko 25. Stu zaś po bohatersku, co się
zowie poległo, i to w jednej szarży.
Co do mnie otrzymałem ranę w nogę i stopień oficera, a mój koń siedem kul. Moje
suknie i wszystkie przybory tak były nabite kulami jak gwoźdźmi. Z płaszcza, który
zwykle zawieszaliśmy na sobie w kształcie chustki złożonej na krzyż na piersiach i związanej w tyle, nie można było jednej pary rękawic wykroić, a kontrola szwadronu, którą
miałem w kaszkiecie, tak była posiekana kulami, że nie można jej było jej użyć do apelu.
Straciliśmy dużo, to prawda, ale niesłychanie zyskaliśmy na wewnętrznej wartości i gdy
pułk nasz po tej rozprawie przeciągał koło starej gwardii Napoleona, patrzącej na nas
zawsze z ukosa i nazywającej nas młokosami, wówczas sami wykrzyknęli do nas: „Niech
żyje stara gwardia”, a cesarz, przywoławszy do siebie naszego pułkownika hr. Wincentego Krasińskiego, oświadczył mu wobec wszystkich, żeśmy godni tej nazwy.18
O opublikowanych opowieściach Toedwena spod Somosierry trochę inaczej się
wypowiada Józef Załuski: „W „Tygodniku Warszawskim” nr XV, w „Czasie” z dnia 19
kwietnia 1855 czytamy relacją o bitwie pod Somosierra jakoby pochodzącą wprost od kapitana Wincentego Toedwena. Znamy tego zacnego kolegę, znamy jego działalność, możemy powiedzieć jego cnoty, i dlatego właśnie pokładamy zdanie, że relacja o Somosierze
tak jak jest wydrukowana w „Tygodniku Warszawskim”, nie jest wierną opowiadaniu
kapitana Toedwena. Jakoż i autor „Tygodnika” sam pisze: „Toedwen, jeden z naocznych
świadków tej sławnej rozprawy, żyje do dnia dzisiejszego, a będąc w miesiącu grudniu
1853 w Warszawie, opowiadał sam ciekawe szczegóły dotyczące tej bitwy, które jeden
z obecnych skreślił do swych notat i nawet odczytał je w pewnym literackim gronie. Zrobiłem za pozwoleniem właściciela tych notat wyjątek z tychże i podaję tak, jak wyszły
z ust starego wojaka”. Otóż to tej autentyczności opowiadania Toedwena zaprzeczamy:
mała okoliczność, ale Toedwen nie mówiłby: „Napoleon widząc leżących zabitych ułanów naszych”, bo dobrze wiedział, że wtenczas ułanami nie byliśmy. Po wtóre, choćby
17
18
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Toedwen i miał był kontrolę w czapce, to chyba swego plutonu, bo nigdy nie był wachmistrzem szefem, a choćby i był, to by był tylko jednej kompanii, a w tekście „Tygodnika” stoi:
„kontrola szwadronu, którą miałem w kaszkiecie”. I tego wyrazu „kaszkiet” nie byłby Toedwen użył, bośmy kaszkietów nie mieli, a to tym mniej, że tej kontroli nie mógłby użyć,
chyba dla przypomnienia o stu naszych – ma się rozumieć poległych – braciach, bo w całym
szwadronie złożonym z dwóch kompani, 3. i 7., nie zginęło tylko pięćdziesięciu siedmiu
ludzi, a więc z jednej kompanii nie mogło ich zginąć sto. Lubo pamięć nasza o naturze
wąwozu Somosierry, aczkolwiek go po dwakroć przebywaliśmy, po czterdziestu ośmiu
leciech trochę mgłą zaszła, nie można – nawet militarnie – na to przystać, żeby wąwóz
Somosierry nie miał długości „wiele więcej nad pół wiorsty”. Prawda, że w r. 1808 ani
piszący, ani Toedwen nie mierzyliśmy drogi do sławy na wiorsty, w tej więc mierze,
nam obu nowej, możemy się obydwa mylić, ale nam się zdaje, że wąwóz był znacznie
dłuższy. Twierdzić zaś, że wszelkie usiłowania Francuzów o zdobycie tej pozycji spełzły
na niczym, to jest zapominać, czym był obecny Napoleon i czym był cały korpus pierwszy
wojska marszałka Victor. Wreszcie któż by był zabronił Napoleonowi obejść tę pozycją lub
maszerować na Madryt z Burgos głównym traktem? Bardzo dobrze w tym punkcie odpowiada za nas literatowi warszawskiemu dziejopis Thiers. [...] My do tego dodajemy, że
cesarz byłby niezawodnie zdobył wąwóz Somosierry piechotą, aleby to kosztowało kilka
tysięcy zabitych i rannych, wtenczas kiedy zdobycie impetyczne przez jazdę nie poniosło
i stu ludzi straty. To jest tą zagadką militarną, na której rozwiązanie posłał Napoleon
Polaków, bo znał skład tego pułku, że każdy gotów był lecieć oślep na śmierć dla sławy
kraju, dla honoru pułku, a zwłaszcza w oczach jego samego.
Nie przypuszczamy więc, żeby uwagi nad trudnością zdobycia Somosierry pochodziły
od kolegi starszego Toedwena – było albowiem dwóch tego imienia oficerów w pułku – a
jakkolwiek szacujemy osobę i pamięć kapitana, nie możemy pozwolić na to pod żadnym
względem, żeby marszałek Berthier miał przedstawiać cesarzowi, że to natarcie jazdy
na armaty hiszpańskie było niepodobieństwem. Również nie wypada nam zaprzeczać
zupełnej możności, żeby kolega Toedwen, który naówczas był tylko wachmistrzem, nie
miał w kilka dni potem rozmowy z majorem jeneralnym, marszałkiem Berthier, księciem de Neufchâtel, ale byłoby to szczęście osobliwsze dla wachmistrza, bo Berthier był
arcymałomównym, suchym i niekoniecznie sprzyjającym sprawie Polaków. Wszakże
nie ma w takowym rozmawianiu majora generalnego jeszcze niepodobieństwa, lecz pomnożenie istotnych ran Niegolewskiego jedenastu aż do liczby trzydziestu dwóch czyni
podejrzanym o przechwałkę niejeden szczegół tej relacji o Somosierze, przypisanej Toedwenowi. To tylko z tej relacji z upodobaniem uważamy, że oprócz wiadomych nazwisk
oficerów, co polegli pod Somosierra, czytamy nazwiska Benedykta Zielonki i Wincentego
69

Dubieckiego jako oficerów trzeciego szwadronu, i że ta relacja podaje siłę nacierającego
szwadronu: sto dwadzieścia pięć koni.”19
W bitwie pod Sammosierą brał też udział urodzony we Wroceniu Wincenty
Moniuszko.20 Urodził się on 16 marca 1789 jako syn Wojciecha i Marianny Pińkowskiej. W czasach napoleońskich pełnił funkcję szwoleżera 3 kompani (14 XII
1807 r.), wachmistrza 3 kompani 8 pułku szwoleżerów – lansjerów (1 V 1811 r.).
Odbył kampanię 1808-1811 roku.21
Wojna polsko-rosyjska 1830-31 r.
W 1828 r. w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty zawiązał się spisek
przeciwko głównodowodzącemu wojsk Królestwa Polskiego, Wielkiemu Księciu
Konstantemu, który był bratem cesarza rosyjskiego. Był on powszechnie znienawidzony, głównie za pruską dyscyplinę, jaką zaprowadził w wojsku polskim. Bunt
wybuchł nocą dnia 29 listopada 1830 r., gdy grupa 24 spiskowców, pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego, opanowała Belweder – pałac wielkiego księcia. Jednakże Konstanty zdołał się przed napastnikami ukryć. Powstańcy
zdobyli wówczas Arsenał i następnego dnia, wraz z uzbrojoną ludnością cywilną,
opanowali stolicę.
Organizacje spiskowe funkcjonowały także na terenie Obwodu Białostockiego.
W latach 30-ch XIX w. działało „Towarzystwo Przyjaciół Wojskowych” skupiające
zarówno Polaków jak i Rosjan, czy też „Towarzystwo Zgodnych Braci”. Organizacje spiskowe miały swe oparcie głównie w środowisku inteligenckim oraz drobnomieszczańskim. Nawet wytropienie przez policję i rozbicie organizacji spiskowych nie załamały ducha narodowego. Powstanie listopadowe swoimi działaniami
wojennymi objęło teren obwodu białostockiego. Do powstańców obok szlachty
i inteligencji dołączali chłopi, chcąc w ten sposób upomnieć się o wolność osobistą
i uwłaszczenie.
W czasie wojny pewną rolę odegrało Dolistowo, gdzie znajdowały się magazyny
armii moskiewskiej. W założeniach miano stąd spławiać Biebrzą żywność i inne
materiały dla wojsk rosyjskich walczących na terenie Królestwa Polskiego. Drugi
19
20
21
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podobny magazyn istniał w Goniądzu.22 Decyzja moskiewska o dostarczeniu dostaw do magazynu dolistowskiego w marcu 1831 r. z całej Litwy i Żmudzi oraz
obawa o pobór i napięta atmosfera przyśpieszyła decyzje o wybuchu powstania na
Litwie.23 Obawiano się utraty ludzi i koni. „Pod koniec marca przypadł termin dostawy drugiej połowy magazynu, na granicę królestwa do Dolistowa. Z wyczerpniętym
całkowicie zapasem żywności, kilkanaście tysięcy ludzi z końmi i uprzężą miało być wyprowadzonych z kraju [Litwy] o mil kilkadziesiąt, zbliżający się nabór rekruta groził
zabraniem reszty sił miejscowych” -czytamy w pamiętniku.24 Po wybuchu powstania
dostawy do Dolistowa z guberni wileńskiej ustały, zaś armia moskiewska miała
poważne kłopoty aprowizacyjne.25
Powstańcy zdobyli magazyn w Dolistowie. Nie wiadomo jednak, w jakich okolicznościach. Jeden z powstańców wzmiankuje, w pamiętniku wydanym już na
emigracji, że dzięki hojności obywatelskiej i zajęciu magazynu w Dolistowie, nie
brakowało im żywności.26 Zajęcie magazynu mogło mieć miejsce w czasie lub po
marszu dywizji Giełguda. Wcześniej bowiem w Guberni Grodzieńskiej powstanie
nie przybrało większych rozmiarów. Młodzież uciekła do Królestwa, zaś inni do
Puszczy Białowieskiej.27
Swoich przedstawicieli w powstaniu listopadowym miała także ziemia jaświlska. Jednym z nich był Henryk Otton Hayn, który urodził się 8 października 1808
r. w Mikicinie w obwodzie białostockim. Studiował medycynę na Uniwersytecie
Wileńskim. Brał udział w walkach w randze podporucznika. W styczniu 1832 r.
przybył do Francji i należał kolejno do zakładów w Awinionie, Lunel i Le Puy.
W grudniu 1832 r. przeniósł się do Montpellier, gdzie od 1835 r. kontynuował
studia medyczne. 10 maja 1841 r. otrzymał dyplom doktora medycyny. W 1835 r.
brał czynny udział w zwalczaniu epidemii cholery na południu Francji. 23 czerwca
wyjechał do departamentu Ardeche. W marcu 1846 r. przystąpił do aktu powstania
krakowskiego.28
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M. Pietkiewicz, La Lithuanie et sa dernière insurrection, Bruxelles 1832, s.212.
A. Z., Wojna na Litwie w roku 1831, Kraków 1913, s.23-24.
R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, Warszawa 1996, t. III, s.145.
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Z Dolistowa pochodził inny powstaniec Marcin Puciata syn Józefa i Katarzyny z Jankowskich. Urodził się on 20 grudnia 1807 r. w Dolistowie. Przed rewolucją służył w wojsku rosyjskim, skąd przeszedł do wojska polskiego. W czasie
wojny służył w 10 pułku ułanów. W latach 1832-33 więziony był przez Prusaków.
27 kwietnia 1834 r. przypłynął na statku „Earl Kelly” do portu Oran w Afryce.
I tego samego dnia zaciągnął się na służbę wojskową jako fizylier. W Afryce
przebywał w latach 1834-35. 27 lipca 1835 r. przeszedł na służbę Hiszpanii,
gdzie służył w latach 1835-37. Po uwolnieniu ze służby w wojsku hiszpańskim
w maju 1837 r. przybył do Francji, gdzie się osiedlił. We Francji mieszkał w Arras. Zmarł 28 marca 1878 r. w Beaumets – les – Logos w departamencie Pas de
Calais.29
Innym żołnierzem uczestniczących w wydarzeniach 1831 r. był Wiktor Moniuszko, który urodził się w 1801 r. w Moniuszkach w obwodzie białostockim. 16
kwietnia 1831 r. przystąpił do powstania w stopniu podoficera. 22 września 1831 r.
był już w randze podporucznika. Ranny został w bitwie pod Stróżką. 26 września
1831 r. z oddziałem Różyckiego przeszedł do Galicji, gdzie był internowany przez
Austriaków. 20 czerwca 1832 r. przybył do Bourges we Francji. Stamtąd w sierpniu 1833 r. przeniósł się do Auxerre, zamieszkał w Tonnerre w departamencie
Yonne. 10 lutego 1844 r. przeniósł się do Melun. W 1857 r. Wiktor Moniuszko
otrzymał pozwolenie na powrót do guberni grodzieńskiej.30
Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli rodziny Toedwenów. Wiadomo,
że w czasie wojny z Rosjanami służył w randze oficera 13 pułku ułanów Jan Toedwen urodzony w 1804 r. w Dzięciołowie. Po klęsce udał się na emigrację. Przebywał we Francji i Szwajcarii.31
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Tamże;

Powstanie styczniowe
Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 r. i trwało do późnej jesieni 1864 r. Z terenu Obwodu Białostockiego najaktywniej w ruch powstańczy włączyła się drobna
szlachta. Nie przystąpienie do zrywu powstańczego bogatej szlachty było z pewnością podyktowane obawami przed powstaniem społecznym. Strach przed uzbrojonymi chłopami i drobną szlachtą zdecydował o odcięciu się tej warstwy społecznej od prowadzonych walk. Na terenie bagien biebrzańskich i lesistych obszarach
Puszczy Augustowskiej działało wiele oddziałów powstańczych. Największym oddziałem była grupa powstańców dowodzona przez Konstantego Ramotowskiego,
legendarnego „Wawra”. Jedną z potyczek oddział „Wawra” w 1863 r. stoczył pod
Jaświłami.
Swój oddział Konstanty Ramotowskiego zorganizował w marcu 1863 r. w okolicach Komorowa ze słabo uzbrojonych i niekarnych rozbitków powstańczej partii
Zameczka (ok. 200 ludzi). Krążył z nim początkowo na pograniczu województwa
płockiego i augustowskiego unikając starć z Rosjanami, a następnie forsownym
pięciodniowym marszem przeszedł w głąb województwa augustowskiego zbierając
po drodze licznych ochotników.32 Nieustannie ścigany wymknąwszy się oddziałowi Matniejewowa pod Białaszewem ruszył w kierunku Osowca. 33 Następnie
po przejściu Biebrzy i zatopieniu promów zanocował w Downarach. Rankiem 1
kwietnia przez Budy, Owieczki, Białosuknie oddział „Wawra” ruszył w kierunku
Jaświł. W nocy z 1 na 2 kwietnia powstańcy nocowali we wsi Jadeszki m.in. u Pana
Klozy na skraju wsi. 2 kwietnia, gdy powstańcy skierowali się w kierunku Mikicina
32
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S. Chankowski,  Ramotowski Józef Konstanty pseud. Wawer (1812-1888), PSB, t.33, z.126, s.550-552.
J ózef Konstanty Ramotowski (1812 1888) pseudonim „Wawer” urodził się 12 kwietnia w Tykocinie.
Ukończył szkołę wojewódzką w Łomży i w 1830 roku zapisał się na Wydział Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. Po wybuchu powstania listopadowego wstąpił do Akademickiej Gwardii Honorowej,
a następnie do II pułku piechoty liniowej wsławiając się męstwem w Bitwie pod Wawrem (stąd jego
przybrany w 1863 roku pseudonim). Po upadku powstania udał się na emigrację do Francji. W 1863 
roku Ramotowski powrócił do kraju. W tym samym roku wczesną wiosną otrzymał polecenie od
Rządu Narodowego zorganizowania własnego oddziału w Łomżyńskiem. Zorganizował w okolicy
Komorowa 200 osobowy słabo uzbrojony i mało zdyscyplinowany oddział. Jednak dzięki własnemu
talentowi przeprowadził oddział w głąb powiatu augustowskiego pozyskując nowych ludzi spośród
drobnej szlachty i Kurpiów. Oddział Ramotowskiego został rozbity 3 września 1863 roku pod wsią
Strzelcowizna. Jednak w do tego czasu stoczył szereg znaczących bitew: Białaszewo (31 marca 1863),
Jaświły (2 kwietnia 1863), Jastrzębną (19 kwietnia 1863), Balinka i Czarny Bród (23 kwietnia 1863),
Gruszką (28 czerwca 1863), Kozim Rynku (29 czerwca 1863 – stracił tam 1/3 swoich ludzi), Radziłowie
(5 lipca 1863), Sierbuczynem (7 lipca 1863). W kwietniu 1863 roku Ramotowski został mianowany
pułkownikiem. W swej największej świetności oddział „Wawra” liczył ponad 600 osób. Po upadku
powstania Ramotowski wyemigrował do Francji, gdzie przebywał do końca życia.
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zostali zaatakowani przez kolumnę moskiewską majora Dewela (źródła też podają
Demela). Major Dewel wyruszył śladem oddziału Ramotowskiego ze Szczuczna.
Część swoich ludzi wysłał wzdłuż prawego brzegu Biebrzy z resztą ruszył na
Osowiec i dalej za oddziałem powstańców. Do potyczki doszło 2 kwietnia 1863 r.
w trójkącie: Jaświły, Mikicin, Jadeszki. Oddział majora Dewela w czasie potyczki
liczył ok. 500 żołnierzy (243 piechurów, 100 kozaków i 150 obieszczków – straży
leśnej).34
O zbliżającym się oddziale kozaków powiadomił powstańców mieszkaniec
Jaświł, a zarazem łącznik oddziału Jan Kawałko pseudonim „Cichy Jaśko”.35 Dnia
2 kwietnia dopadł Dewel powstańczy oddział maszerujący bezleśną okolicą, między „Wielkimi Jaszwilami, a Mikiczynem”. Kozacy rozrzuciwszy się po obu stronach drogi w odległości, na którą licha broń powstańcza nie donosiła, rozpoczęli
skuteczny ogień przeciw powstańcom. Przy pierwszych zaraz strzałach wszczął
się popłoch w oddziale, lecz niebawem udało się Wawrowi przy pomocy dowódcy kompanii Grzymały, dowódcy kosynierów Tadeusza Wojczyńskiego, oficera
Klimkiewicza i adiutanta Rządkowskiego, zaprowadzić ład w oddziale i poprowadzić go dalej w porządku. Przez cały dzień trwał pochód pod ogniem nieprzyjacielskim, bez możności zatrzymania się dla posiłku lub odpoczynku. Kto stracił
siły i nie mógł iść, ginął mordowany przez kozaków. Na szczęście piechota moskiewska, zdążając na podwodach, nie mogła podejść do oddziału, który zszedłszy
z drogi szedł polami. Po 7 godzinach ciągłego marszu oddział dotarł do Suchowoli, gdzie po zniszczeniu mostu przy młynie uwolnił się od pościgu. Następnie
powstańcy skryli się w lasy Sztabina w leśnictwie Balinka.36
Potyczka pod Jaświłami nie przyniosła dużych strat powstańcom, zginęli
w większości maruderzy odłączający się od oddziału. Część ludzi „Wawra” w zamieszaniu porzucała broń opuszczając powstańców. W oddziale Ramotowskiego
oprócz wyżej wspomnianego Jana Kawałko czynnie walczyli inni mieszkańcy Jaświł i okolic m.in. Tałałaj z Mociesz, Rudziński i Andrelczyk z Jaświł. Dziedzic
z dworku w Jaświłkach, także przystąpił do powstańców, ale niestety nigdy już nie
wrócił do domu.37
34
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W 1967 r. u znanego ówcześnie regionalisty Jakuba Antoniuka z Dobrzyniewa odczytano z modlitewnika francuskiego z roku 1862 zaszyfrowaną wiadomość: „Po spokojnym noclegu w Downarach grupa imci pana Jana Makowskiego idąc
w ariergardzie partii pana pułkownika Wawra została dopadnięta 2 aprela [kwietnia] w sąsiedztwie Mikicina przez Moskali i rozproszona przez kozaków po ponownym zebraniu się w uszczuplonym stanie zadecydowano powrót do domu zdobyty więc
w pierwszym starciu pod Mikicinem taraban zostawiony do czasowej dyspozycji plebana kalinowskiego a część zbędnej broni zakopano o dziesięci kroków na wschód od
wielkiego jałowca przy drodze do Jaskry resztę broni ukryto w wydmie piaszczystej
na błotach na południe od Jaworówki na skrzyżowaniu linii prostych kościół w Dobrzyniewie młyn w Złotoryi ostatni zachodni dom w Jaworówce dworek imci pana
Ksawerego Makowskiego do czasu naszej nowej odpowiedniej chwili.”38 Wspominany taraban odnaleziony został na plebani w Kalinówce Kościelnej, podobnie jak
ukryta przez powstańców zbędna część uzbrojenia.39
Oddział „Wawra” stoczył wiele zwycięskich potyczek z wojskami carskimi,
między innymi pod Jastrzębną, Kadyszem i Gruszkami. Dopiero po ciężkiej bitwie pod Kozim Rynkiem 20 czerwca 1863 r. powstańcy zmuszeni zostali do
wycofania się do Puszczy Kurpiowskiej.40
W powstaniu aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Goniądza i najbliższych
okolic. Wielu z nich walczyło właśnie w oddziale Konstantego Ramotowskiego.
Wielu przepadło bez wieści. Inni zmarli na zesłaniu.41 W jednym z pamiętników,
zachował się inna wzmianka świadcząca o przychylnym nastawieniu mieszkańców tych okolic do powstania. W okolicach Knyszyna i Goniądza zbierał konie
powstańczy oddział Arciszewskiego. Udało się im tu zebrać 16 wierzchowców.
Jednego z nich ofiarował właściciel Mikicina - Kazimierz Moniuszko. Na pięknym arabie jeździł potem dowódca oddziału.42
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Uwłaszczenie włościan
Problem uwłaszczenia chłopów w zachodniej części Cesarstwa Rosyjskiego nabrał właściwej rangi dopiero po wybuchu powstania styczniowego. Powstańczy Rząd
Narodowy stawiając sobie za cel przyciągnięcie chłopów do udziału w walkach z zaborcą 22 stycznia 1863 r. wydał dekret uwłaszczeniowy. Dekret nadawał chłopom na
własność użytkowaną ziemię bez żadnych warunków i znosił powinności feudalne.
Bezrolni uczestnicy powstania otrzymali obietnicę 3-morgowych nadziałów z dóbr
państwowych. Dotychczasowi właściciele ziemi mieli w przyszłości otrzymać odszkodowania. Reakcją na ten dokument był ukaz władz carskich wydany 1/13 III 1863 r.
o natychmiastowym i obowiązkowym wykupie ziemi w guberniach: grodzieńskiej,
kowieńskiej, mińskiej, wileńskiej i części witebskiej. Włościanie dóbr prywatnych
w tych częściach Cesarstwa z dniem tym przeszli do kategorii chłopów właścicieli.43 Decyzja ta miała na celu uzyskanie przychylności wsi i odciągnięcie chłopów od
udziału w powstaniu.
Na obszarze dzisiejszej gminy Jaświły na mocy ukazu z 1863 r. uwłaszczono
włościan we wsiach należących do dóbr Dolistowo księżnej Rozalii z Mostowskich
Sapieżynej t. j. w Dolistowie Nowym i Starym, Radziach i Smugorówce. Uwłaszczenie przeprowadzono wówczas także w innych dobrach prywatnych należących
do Moniuszków, Pogorzelskich i innych właścicieli ziemskich. W Dolistowie Starym na mocy aktu wykupu z 7 lipca 1864 r. wydzielono 45 pełnych ucząstków t. j.
pełnych gospodarstw, a także 14 zmniejszonych. W Dolistowie Nowym nadzielono
24 pełne ucząstki, 6 zmniejszonych i 10 ogrodniczych. W Radziach z kolei było 10
pełnych ucząstków. W Smugorówce było 7 pełnych i 6 zmniejszonych ucząstków.
Nadziały dla gospodarstw były różnej wielkości. Brano bowiem pod uwagę jakość
gruntów ornych i łąk w danej wsi oraz powierzchnię przydzielonych jej użytków.
Różnice te w uwłaszczanych wsiach należących do jednego właściciela nie były jednak duże. W Dolistowie Starym pełne gospodarstwo miało obszar 16 dziesięcin
1600 sążni. W Dolistowie Nowym i Radziach ucząstek wynosił 16 dziesięcin 1605
sążni. W Smogorówce ucząstek był większy -18 dziesięcin 806 sążni. We wszystkich tych wsiach zmniejszone ucząstki miały połowę wielkości pełnego gospodarstwa. Ogrodnicy w Nowym Dolistowie dostawali tylko niewielkie siedliska po 1440
sążni. Wszystkie cztery wsie otrzymały jedno wspólne pastwisko o wielkości 229
43
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dziesięcin 675 sążni. Ponadto otrzymali oni prawo do pokosów za rzeką Biebrzą
w Królestwie Polskim na powierzchni do 500 dziesięcin.44
Włościanie wsi Mikicin należącej do Kazimierza Moniuszki na podstawie aktu
wykupu z 6 lipca 1865 r. otrzymali ogółem 846 dziesięcin 1707 sążni gruntu, z czego
27 dziesięcin 1643 sążnie gruntu sadzibnego, 645 dziesięcin 1471 sążni ziemi ornej,
113 dziesięcin 1420 sążni sianożęci. Ponadto 57 dziesięcin 1901 sążni pastwisk i 4
dziesięciny 1300 sążni nieużytków. Powierzchnia ucząstka czyli pełnego gospodarstwa wyniosła w Mikicinie 17 dziesięcin 2264 sążnie.45
W Rutkowskich Małych i Wielkich uwłaszczono włościan z majątku Aleksandra
Pogorzelskiego. Otrzymali oni na podstawie aktu wykupu z dnia 17 czerwca 1864 r.
łącznie 37 dziesięcin 2100 sążni ziemi. Wydzielono tam 5 pełnych ucząstków po 7
dziesięcin 480 sążni, a także 5 siedlisk dla ogrodników po 900 sążni każdy. Uwłaszczeni chłopi otrzymali też prawo korzystania ze wspólnego pastwiska. Jego powierzchnia
nie została jednak określona, bowiem stanowiło ono część wspólną z innymi właścicielami w tychże wsiach.46 O innych uwłaszczonych wsiach szlacheckich nie udało się
zebrać żadnych informacji.

Il. Wieś Jaświłki w 1864 r, AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 93.
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Reforma nie obejmowała jednak dóbr państwowych np. dóbr skarbowych Jaświłki
czy Knyszyn, do których należało większość wsi położonych na obszarze dzisiejszej
gminy Jaświły. Nadanie gospodarzom ziemi na własność w dobrach skarbowych nastąpiło kilka lat później na podstawie ukazu carskiego z 16/28 maja 1867 roku. Ukaz
ów dotyczył włościan państwowych w 9 zachodnich guberniach Cesarstwa i regulował podstawowe zasady zmian własnościowych na wsi.47 W guberni grodzieńskiej
prace lustracyjne miały być sporządzone w ciągu 3 lat. W wyniku realizacji ukazu
w guberni grodzieńskiej 31.797 włościan zostało nadzielonych ziemią.48
W majątku skarbowym Jaświłki będącym we władaniu Krasińskich uwłaszczono
wsie: Jaświłki, Jadeszki, Gurbicze, Dolistowo Poduchowne i Kolonialne. W Jaświłkach w czasie uwłaszczenia utworzono 7 pełnych gospodarstw. Powierzchnia ucząstka wahała się tam od 12.01 do 12.05 dziesięcin. Wspólne pastwisko obejmowało
obszar 18.40 dziesięcin. Podczas uwłaszczenia zostawiono w Jaświłkach 1.80 dziesięciny ziemi zapasowej, na której w przyszłości mieli osiedlać się komornicy.49 Wiemy,
że jedną z działek komorniczych o powierzchni 1680 sążni gromada nadała później zdymisjonowanemu żołnierzowi wachmistrzowi Michałowi Tałatajowi.50 Wieś
otrzymała nadział w zasadzie w jednym dziale, jednakże na południu dział ten był
przedzielony ziemiami majątku Szymkowszczyzny ( Jaświłki). Od północy wieś graniczyła z Jadeszkami. Od północnego zachodu stykała się z gruntami majątku Jaświłki
Szymkowskiego. Od północnego wschodu i wschodu Jaświłki graniczyły z gruntami
majątku Mikicin, o które właściciel tego majątku toczył wieloletni spór z włościanami
wsi Mikicin. Od zachodu znajdował się majątek Jaświłki Moniuszków. Tu granica
biegła środkiem bezimiennego strumienia. Południowa część nadziału była od północy i południa ograniczona gruntami majątku Jaświłki Szymkowskiego, od wschodu
gruntami majątku Mikicin, zaś na zachodzie stykała się z ziemiami nadzielonymi dla
wsi Mociesze.51 Nadział wsi obejmował łącznie 119,40 dziesięcin, w tym 5 dziesięcin
nieużytków. Z tego wspólne pastwisko zajmowało obszar 28,40 dziesięcin.52
47
48
49
50
51
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A. Леонтьев, Крестьянское право. Систематическое изложение особенностей законодательства
о крестьянах, Petersburg 1914, s.222-223.
П. Зайончковский, Отмена крепостного права в России, изд. 3, Мoskwa 1968, s.285-7.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 35, k.6-7,8-8v.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 35, k.7v.
AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 93, k.1. „ПОДРОБНЫИ ПЛАНЪ Казеннаго
именія ЯСВИЛОКЪ Гродненскoй губерніи Белостокскаго уез[да] Составленъ 1864 году”; SPB.
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 35, k.86 „ Szkic gruntów wsi Jaświłki i części maj[ątku]
pryw[atnego] Jaświłki w Gminie Dolistowo powiecie i województwie białostockim położonych. Sporządził
w roku 1937 mierniczy przysięgły Bronisław Pawłowski”
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 35, k.8v.

Il. Siedliska wsi Jaświłki w 1864 r. AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 93.

Il. Wieś Jadeszki w 1864 r., AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 93.
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W Jadeszkach należących również do majątku skarbowego Jaświłki uwłaszczono chłopów z 20 gospodarstw. Wielkość nadziałów była tu zbliżona i wahała
się od 8,43 do 8,69 dziesięcin. Wieś otrzymała obszar 210,20 dziesięcin, z czego 10,10 nieużytków i 28,80 dziesięcin pastwisk.53 Nadział składał się z dwóch
działów. Dział pierwszy przy zabudowaniach wsi graniczył od wschodu z majątkiem Stożnowo Moniuszków i gruntami włościan ze wsi Moniuszki, od południa
z majątkiem Jaświłki Szymkowskiego oraz wsią Jaświłki, od zachodu z majątkiem
Mikicin, a od północy z majętnością Mostowskiej. Dział drugi położony był ok.

Il. Uroczysko Biele nad Biebrzą i Brzozówka w 1864 r. Łąki wsi Jadeszki i Gurbicze, AP w Białymstoku,
Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 93.
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w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 30, k.8-9v.

15 kilometrów od wsi w uroczysku Biele bezpośrednio nad Biebrzą i Brzozówką.
Jego północna granica stanowiła jednocześnie granice powiatu. Na północ od działu znajdowały się grunty należące do skarbowego majątku Grodzisk. Wschodnią
granicę stanowiły grunty wsi Gurbicze, z którą Jadeszki dzieliły to uroczysko. Granica zachodnia przebiegała po Biebrzy, za którą znajdowało się już byłe Królestwo
Kongresowe. Południową granicę stanowiła rzeka Brzozówką, za którą znajdowały
się grunty majątku Knyszyn.54
Wieś Gurbicze również należała do majątku skarbowego Jaświłki. W wyniku
uwłaszczenia utworzono tam 9 pełnych gospodarstw. Wielkość ucząstka wahała
się w tej wsi od 11,64 do 11,97 dziesięcin. Ogółem gromada otrzymała nadział
wielkości 124,40 dziesięcin, w tym, 7.20 dziesięcin nieużytków oraz 10,90 dziesięcin wspólnego pastwiska.55 Podobnie jak w Jadeszkach wieś Gurbicze otrzymała

Il. Wieś Gurbicze w 1869 r., AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 65

54
55

AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 93, k.1; SPB. Referat Rolnictwa i Reform
Rolnych, nr 30, k.23v-24 „Szkic gruntów wsi Jadeszki gminy Dolistowo, pow. białostockiego”.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 26, k.7-12.
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część uroczyska Biele nad Brzozówką w odległości ok. 16 wiorst56 od zabudowań.
Grunty wsi graniczyły z północnego i południowego zachodu z ziemiami okolicy
szlacheckiej Białosuknie, zaś od północnego i południowego wschodu z gruntami
wsi Mociesze.57
Po ukazie z 1867 r. uwłaszczono również te części Dolistowa Starego, które
były własnością państwową. W Dolistowie Kolonialnym wydzielono 8 ucząstków,
tworząc 5 gospodarstw pełnych, każde po 16,13 dziesięcin, oraz 2 gospodarstwa
zmniejszone o powierzchni równej połowie pełnego ucząstka. Były żołnierz Matwiej Onisko otrzymał ucząstek sołdacki o powierzchni 1 dziesięciny. W Dolistowie Poduchownym utworzono 6 pełnych gospodarstw o powierzchni nieznacznie
zróżnicowanej (16.21-16.39 dziesięcin). Wieś Dolistowo Poduchowne łącznie
objęła 124,70 dziesięcin ziemi w tym 8.90 dziesięcin nieużytków. Dolistowo Kolonialne objęło w swym obrębie 116,50 dziesięcin, w tym 9.20 nieużytków. Oba
sioła otrzymały po 9 dziesięcin pastwisk stanowiących wspólnotę gruntową. Granice obu siół były dosyć skomplikowane. Dolistowo Kolonialne otrzymało ziemię
w dwóch, a Poduchowne w 6 kawałkach.58
W części majątku skarbowego Knyszyn położonej obecnie na terenie obszaru
gminy Jaświły uwłaszczono wsie: Bagno, Bobrówka, Brzozowa, Jaświły, Mociesze
Romejki, Szaciły, Szpakowo, Zabiele.
Niewiele wiadomo o uwłaszczeniu włościan wsi Bagno. Z planu sporządzonego
w 1901 r. wiadomo tylko, że wieś nadzielono ziemią o powierzchni 765 dziesięcin
1442 sążni. Włościanie otrzymali grunty w 4 działach. Dział pierwszy mierzący
nieco ponad 204 dziesięcin graniczył od północnego-wschodu z ziemiami wsi Romejki, od południa z gruntami majątku Starowola. Od północy i zachodu stykał
się z gruntami wsi Guzy, które oddzielały go od położonego na zachód działu II.
W nim znajdowały się siedliska wsi. Na mapie wyraźnie zaznaczono znajdujący się
tam plac karczemny należący do majątku Knyszyn. Dział ten był największy mierząc nieco ponad 447 dziesięcin. Dwa koleje działy tworzyły łąki położone w uro-

56
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Wiorsta - miara odległości równa 1066,8 metrom. Dzieliła się na 500 sążni. Wiorsta poprawiana
równała się 1066,781 metrom.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 26, k.8, Komisja Lustracyjna
Grodzieńska, nr 93, k.1; nr 65, k.1 „ПЛАНЪ Принадлежащей къ казеннoму именію Ясвилки деревни
Гурбиче ГРОДНСКОЙ ГУБЕРНIИ Белостокскаго УЕЗДА Ясвилской волости. Составленный
чинми Гродненскoй Люстраціонной Коммисіи въ1869 году.”
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.15-19,20-24; Komisja Lustracyjna
Grodzieńska, nr 93, k.1

czyskach Dalki (między rzekami Dybła i Ełk) oraz Międzyrzecze (u ujścia rzeczki
Szumowo do Biebrzy). Znajdowały się one w odległości ok. 10-11 wiorst.59

Il. Uroczysko Międzyrzecze w 1901 r. – grunty wsi Bagno,
AP w Białymstoku, Białostocko-Sokólski Zjazd Pośredników Polubownych, nr 38

59

AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 38, k.1 „Планъ дачи крестьянскаго надела
Гродненскoй губерніи Белостокскаго уезда деревни Багно владеніе крестьянъ собственниковъ
Ясвилскoй Волости Бобровскаго сельскаго общества, выделенной изъ именія Кнышын
помещиковъ Графовъ Красинскихъ... 1901 годa...”
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Wieś Mociesze otrzymała nadział o powierzchni 849 dziesięcin 1842 sążni.
Większość nadziału tworzyły grunta w pobliżu zabudowań. Pozostałe znajdowały
się w uroczyskach Dalki (142 dziesięciny1884 sążnie) i „Perejazd” (Przejazd) nad
rzeką Ełk (2 dziesięciny 88 sążni). Pośrodku zabudowań wsi również i tu znajdował się plac karczemny należący do majątku Knyszyn.60

Il. Wieś Mociesze w 1901 r. Schematycznie zaznaczono tu siedliska wsi, układ dróg, a także plac karczemny należący
do majątku Knyszyn (litera a). AP w Białymstoku, Białostocko-Sokólski Zjazd Pośredników Polubownych, nr 45.

Nieco więcej wiadomo o uwłaszczeniu chłopów w Romejkach. Utworzono tu
15 gospodarstw, a także nadzielono dwóch ogrodników. Wielkość gospodarstw
była zróżnicowana. Najwięcej gospodarstw nadzielono gruntem o powierzchni 23
dziesięcin 786-7 sążni (7). Nieco mniej było gospodarstw większych mierzących
31 dziesięcin 1678-1680 sążni (5). Jedno gospodarstwo liczyło tylko 14 dziesię60
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AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 45, k.1 „Планъ дачи крестьянскаго надела
Гродненскoй губерніи Белостокскаго уезда деревни Моцеши владеніе крестьянъ собственниковъ
Ясвилскoй Волости Ясвилскaго сельскаго обществa, выделенной изъ именія Кнышын помещиковъ
Графовъ Красинскихъ... 1901 годa...”.

cin 2296 sążni. Inne dwie rodziny chłopskie nadzielono jednym gospodarstwem
o powierzchni 23 dziesięcin 23 sążni. Ogrodnicy otrzymali tylko działki sadzibne.
Były one we wsi takiej samej wielkości (1528-9 sążni). Ogółem wieś otrzymała
obszar o powierzchni 470 dziesięcin 1272 sążni, z tego 24 dziesięciny 218 sążni
nieużytków, 46 dziesięcin 300 sążni wspólnego pastwiska oraz 16 dziesięcin 624
sążni zarośli.61
Wśród uwłaszczonych chłopów z majątku Knyszyn byli również mieszkańcy
Jaświł. Nadzielono w Jaświłach 46 gospodarstw oraz 11 ogrodników. Nadziały
we wsi były bardzo różnej wielkości i wahały się od nieco ponad 10, aż do ponad 42 dziesięcin. Najczęściej jednak spotykane były gospodarstwa o wielkości
nieco mniejszej niż 18 dziesięcin. Jedenastu ogrodników jaświliskich otrzymało
po 1680 sążni siedlisk i 58 sążni ogrodów. Na ogół ilość nadanej gospodarzowi ziemi zależała w czasie uwłaszczenia od jego zapotrzebowania, wynikającego
m.in. z indywidualnej samooceny możliwości opłacania rocznych rat wykupnych.
Ukaz carski dopuszczał nadanie maksymalnie 3 ucząstków. Wieś Jaświły dostała
nadział o łącznej powierzchni 1324 dziesięciny 2292 sążnie. Z tego 77 dziesięcin,
1584 sążnie stanowiły nieużytki, 215 dziesięcin 600 sążni wspólne pastwisko, 74
dziesięcin 514 sążni zarośla. Użytki indywidualne łącznie stanowiły obszar o powierzchni 957 dziesięcin 1994 sążni (w tym 46 dz. siedlisk, 75 dz. lasu, 672 dz.
1128 sążni ziemi ornej i 164 dz. 634 sążnie sianożęci).62 Podobnie jak w innych
wsiach część łąk znajdowała się w znacznej odległości nad rzeką Biebrzą o około
12-14 km od zabudowań. Łąki nadbiebrzańskie wsi Jaświły położone były w kierunku zachodnim, w dwóch działach. Jeden z nich (bliższy) graniczył z łąkami
wsi Brzozowa oraz wsi i majątku Klewianka. Drugi dział łąk nad Biebrzą stykał
się z rzeką Ełk, granicząc z łąkami wsi Kalinówka Królewska, Krzecze, Piwowary
i Klewianka.63
Inną uwłaszczoną wsią z majątku Knyszyn była Bobrówka. Jak się wydaje,
ucząstek czyli pełne gospodarstwo mierzyło tu 13 dziesięcin 2001 sążni. Były tu
jednak liczne gospodarstwa większe i mniejsze od 7 dziesięcin 1075 sążni zaczynając, aż na 27 dziesięcinach 777 sążniach kończąc. Pewną specyfiką Bobrówki jest
fakt, że dość często jedno gospodarstwo otrzymywało po kilka rodzin chłopskich.
W źródłach da się wyróżnić 13 takich gospodarstw. Na 69 gospodarzy nadzielo61
62
63

 P w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 88, k.9-13v.
A
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.4-7,12-18,19-21.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.37 „Szkic gruntów wsi Jaświły,
gm.[iny] Dolistowo, powiatu Białostockiego sporządzony przez podkomisarza ziemskiego”.
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nych ziemią, aż 27 otrzymało gospodarstwo wspólnie z inną lub kilkoma innymi rodzinami chłopskimi. Domyślać się można, że byli to ludzie niezamożni.
Sytuacje taka zaistniała również wśród 11 ogrodników z Bobrówki odnotowanych w aktach uwłaszczeniowych, spośród których tylko jeden otrzymał do
wykupienia działkę odrębnie, zaś pozostali zostali nadzieleni wspólnie. Łącznie
użytki wsi zajmowały 1035 dziesięcin 1365 sążni kwadratowych. Ponadto wieś

Il. Uroczysko Dalki z łąkami wsi Bobrówka na mapie z 1901 r.,
AP w Białymstoku, Białostocko-Sokólski Zjazd Pośredników Polubownych, nr 40
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otrzymała wspólne pastwisko o wielkości 336 dziesięcin 816 sążni, 14 dziesięcin
1923 sążnie zarośli oraz 94 dziesięciny 1320 sążni nieużytków.64 W Bobrówce
również znajdował się plan karczemny należący do majątku Knyszyn. Oprócz
działu głównego wieś, jak i inne pobliskie miejscowości, otrzymała część ziem
w odległych uroczyskach. Spośród nich najwięcej gruntów Bobrówka miała
w odległym o 11 wiorst uroczysku Dalki, nad rzekami Ełk i Dybła (134 dz.
1428 sążni). Dużo mniejsze były nadziały w uroczyskach Międzyrzecze (4 dz.
1538 sążni) i Paciery (34 dz.).65
W Brzozowej, jeśli wierzyć dokumentom dużo późniejszym, ucząstki miały powierzchnię ok. 15 dziesięcin. Wydzielono 86 gospodarstw o różnej powierzchni. Ponadto działki otrzymało 15 ogrodników.66 Licząc razem z gruntami spornymi nadział wsi to 1822 dziesięciny i 26 sążni. Oprócz gruntów
w pobliżu zabudowań wieś otrzymała grunty w 4 uroczyskach: Targowisko (58
dz. 460 sążni), Kolendzianka (41 dz. 829 sążni), Za Klewianką (73 dz. 1737
sążni) i Budy (20 dz. 64 sążnie). 67
Wieś Zabiele otrzymała podczas uwłaszczenia obszar o powierzchni 1373
dziesięcin 1598 sążni w jednym obrębie. Wielkość ucząstka ani ilość wydzielonych gospodarstw nie jest znana.68
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 P w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 5, k.8-11. Według wspomnień
A
mieszkańców Bobrówki spisanych przez A. Chwatko (Ocalić od zapomnienia (maszynopis), s. 1.)
wielkość ucząstka w Bobrówce oscylowała w granicach 19-21 ha.
AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 40, k.1  „Планъ дачи крестьянскаго
надела Гродненскoй губерніи Белостокскаго уезда деревни Бобровки владеніе крестьянъ
собственниковъ Ясвилскoй Волости Бобровскaго сельскаго обществa, выделенной изъ именія
Кнышын помещиковъ Графовъ Красинскихъ... 1901 годa...”.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 6, k.20v-23v.
AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 41, k.1, „Планъ дачи крестьянскаго надела
Гродненскoй губерніи Белостокскаго уезда деревни Березово владеніе крестьянъ собственниковъ
Ясвилскoй Волости Березовскaго сельскаго обществa, выделенной изъ именія Кнышын
помещиковъ Графовъ Красинскихъ... 1901 годa...”.
AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 51, k.1„Планъ дачи крестьянскаго надела
Гродненскoй губерніи Белостокскаго уезда деревни Забелe владеніе крестьянъ собственниковъ
Ясвилскoй Волости Ятвезскаго сельскаго обществa, выделенной изъ именія Кнышын помещиковъ
Графовъ Красинскихъ... 1901 годa...”
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Il. Wieś Zabiele. Fragment planu z 1901 roku, AP w Białymstoku, Białostocko-Sokólski Zjazd Pośredników
Polubownych, nr 51

Szpakowo w czasie uwłaszczenia, uwzględniając ziemi sporne, otrzymało obszar 821 dziesięcin 1184 sążnie. Z tego część gruntów znajdowało się w uroczysku
Dalki (70 dz. 1789 sążni) i Zaostrowie (27 dz. 2216 sążni).69 Wielkość ucząstka nie
jest znana. Jednakże w dwudziestoleciu międzywojennym przed komasacją spotykano tam niemal wyłącznie gospodarstwa mierzące po 11 ½, 17 i 23 dziesięcin.70
Żadnych informacji nie udało się zebrać o uwłaszczeniu wsi Szaciły. Skądinąd
wiadomo, że w 1886 miała ona 124 dziesięciny ziemi.71
Uwłaszczenie, o którym tyle mówiono, choć jego korzystniejsze warunki wymusiło powstanie styczniowe, stało się aktem carskiej łaski. Chłopi w okolicach
Jaświł byli podobno bardzo zadowoleni.72 Zniesiona została uciążliwa pańszczyzna
i inne obciążenia na rzecz właścicieli majątków. Słowa „pięciodzionniki” czy „sześciodzionniki”, jak z rosyjska w okolicach Jaświł określano gospodarzy (od liczby
dni które musieli przepracować w majątku pana) stały się reliktami przeszłości.73

70
71

AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 49, k.1 „Планъ дачи крестьянскаго надела
Гродненскoй губерніи Белостокскаго уезда деревни Шпаковo владеніе крестьянъ собственниковъ
Ясвилскoй Волости Кропивницкаго сельскаго обществa, выделенной изъ именія Кнышын
помещиковъ Графовъ Красинскихъ... 1901 годa...”
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 107, k.2-2v.
П. Диковъ, Список землевладеній.., s.78.

72
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В. П. Кулин, Виленский Сборник, Wilno 1869, s.216.
 . Chwatko, Ocalić od zapomnienia, s.1 (maszynopis).
A
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Chłopi nie otrzymywali jednak ziemi na własność za darmo, ale musieli ją wykupić, choć poniżej jej wartości. Spłaty, zarówno za ziemię posiadaną indywidualnie,
jak i za wspólnoty gruntowe poszczególnych gromad, rozłożono na raty na 49 lat.
Rząd carski w ostatecznie skrócił ów okres i w 1907 r. zwolnił chłopów- właścicieli
od spłaty rat uwłaszczeniowych.

Il. Siedliska wsi Gurbicze w 1864 r., AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 93

Nadanie chłopom ziemi na własność było w życiu wsi wydarzeniem o wielkiej
i niespotykanej dotąd wadze i skali. Uwłaszczenie uczyniło z chłopów odwiecznych
poddanych-dzierżawców rzeczywistych właścicieli ziemi i gospodarzy. Nie rozwiązywało jednak wszystkich dawnych problemów, a czasem wręcz stwarzało nowe. Na
ogół ilość nadanej ziemi zależała od zapotrzebowania poszczególnego gospodarza,
wynikającego z ilości uprawianej dotąd ziemi, ale również z indywidualnej oceny
możliwości opłacania rocznych rat wykupnych. Skargi na ilość nadanej ziemi były
bardzo rzadkie. Również na zasadzie porozumienia wyznaczano w terenie lokalizację poszczególnych gospodarstw. Chciano zadowolić uczestników uwłaszczenia nadając każdemu ziemię o podobnym wyrobieniu i jakości. Oprócz dziedziczenia była
to główna z przyczyn powstania szachownicy gruntów i pól nadmiernie wydłużonych. Uwłaszczenie zlikwidowało kategorię chłopów nieposiadających na wsi żad89

nego gruntu. Obok jednak gospodarstw ucząstkowych i półucząstkowych powstały
gospodarstwa ogrodnicze, które nie zabezpieczało utrzymania rodzin chłopskich.
Uwłaszczenie było pospieszne i doprowadziło do powstania wielu sporów własnościowych między poszczególnymi wsiami, które przez lata próbowano często bezskutecznie rozwiązać. Przy okazji uwłaszczenia i rozwiązywania sporów sporządzono
wiele planów i map. Często były to pierwsze tego typu dokumenty w poszczególnych
miejscowościach. Nie naniesiono jednak na plany lokalizowanych gospodarstw, nie
sporządzono protokołów z dokonanych czynności geodezyjnych, nie zaprowadzono
hipoteki.74

Il. Siedliska wsi Jadeszki w 1864 r., AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 93
74
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A. Леонтьев, Крестьянское право, s.223.

Dolistowo Poduchowne i Kolonialne
W czasie przeprowadzania komasacji „zniknęły z mapy” dwie wsie: Dolistowo Poduchowne i Dolistowo Kolonialne, które włączono wówczas do Dolistowa Starego.
Genezy Dolistowa Poduchownego, jak sama nazwa wskazuje szukać należy
w dawnym uposażeniu kościoła dolistowskiego. W 1784 r. w opisie parafii dolistowskiej odnotowano miejscowość: „Dolistowo poświętne w środku tejże wsi, o sto
kroków od kościoła na południe”.75 Poświętne dolistowskie wzmiankowane jest również w czasach wcześniejszych. Był to spory obszar, skoro w XVII w. odnotowano
tam 80 poddanych plebańskich, a pleban dolistowski pod tym względem zaliczany
był do najbogatszych.76 Pierwotny obszar funduszowy odebrano kościołowi w 1843
roku. Poświętne w większości stało się własnością skarbową, a kościołowi przeznaczono w zamian 33 dziesięciny ziemi.77
Podczas uwłaszczenia chłopów sporządzono dla byłych mieszkańców Poświętnego zwanego wówczas Dolistowem Poduchownym odrębny akt wykupu.78 Podobnie odrębny akt sporządzono dla Dolistowa Kolonialnego.79 Od tej pory osady te w źródłach często występowały odrębnie od Dolistowa Starego. Zachowały
się plany wsi Dolistowa Poduchownego i Kolonialnego z okresu uwłaszczenia.80
Na mapie guberni grodzieńskiej z 1866 r. nie wyróżniono jednak ani Dolistowa
Poduchownego, ani Kolonialnego. Zaznaczono tam jedynie Dolistowo Stare (80
domów) i Nowe (27 domów)81 Porównując obie mapy da się jednak Dolistowo
Poduchowne na mapie guberni wyróżnić. Na innych mapach miejscowości tych
nie odnajdziemy. Analogiczna sytuacja zaistniała w Karpowiczach. Po zamknięciu
kościoła, jego grunty w 1866 r. przejęto na rzecz państwa.82 Utworzono z nich wieś
75
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O
 pisy parafii dekanatu augustowskiego z roku 1784, wstęp i prac. W. Wernerowa, [w:] „Studia Podlaskie”,
t. IV, Białystok 1993, s.188. Wydawca tego źródła w przypisie poinformował, ze chodzi o Dolistowo
Stare co wynika z treści zapisu.
J. Maroszek, Jaświły. Dzieje obszaru gminy do końca XVIII wieku, Białystok 2004, s.114; A. Laszuk.
Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie Podlaskim w drugiej połowie
XVII wieku, Warszawa 1998, s.48,61. Kilku poddanych plebańskich mieszkało również w Smogorówce
i Klewiance.
LPAH w Wilnie, F.694, op.1, nr 4124, k.52
AP w Białymstoku, SPB w Białymstoku Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.20-24. 15-18v.
Tamże, k. 15-18v.
AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 93, k.1.
Mapa Guberni Grodzieńskiej z 1866 r.
P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915, cz. 2 Dawna Litwa i
Białoruś, t.4, Sandomierz 1938, s.68.
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Karpowicze Poduchowne.83 Podobnie z części beneficjum kościoła w Kalinówce
Kościelnej utworzono wieś Kalinówkę Poduchowną.84
Wydaje się, że podział na Dolistowo Stare, Kolonialne i Poduchowne miał początkowo nie tyle uzasadnienie topograficzne ile własnościowe. Powstał on w momencie
uwłaszczenia, kiedy to Dolistowo Stare było własnością księżnej Rozalii z Mostowskich Sapieżynej, a dwie pozostałe miejscowości były własnością skarbową.85
Obie osady były niewielkie i położone na tyle blisko Dolistowa Starego, że
prawdopodobnie traktowano je na mapach jako jedną miejscowość.
Na początku XX w. Dolistowo Poduchowne liczyło 6 dymów i 46 mieszkańców. Sądząc z ilości posiadanej ziemi Dolistowo Kolonialne było miejscowością
podobnej wielkości.86 W wizytacji kościoła parafialnego z 1895 r. wzmiankuje się
Dolistowo Poduchowne z 28 domami i 160 mieszkańcami. Nie odnotowano tu
wcale Dolistowa Kolonialnego. Może to świadczyć o tym, że była to miejscowość
położona bardzo blisko Dolistowa Starego i o małej ilości parafian.87 Inne źródło
rosyjskie z tego okresu (1890 r.) miejscowość wymieniają nazywając ją Dolistowem
Kolonią.88 Skądinąd wiadomo, że w czasie komasacji grunty w obrębie Dolistowa
Kolonialnego częściowo należały do włościan z Dolistowa Starego, co mogłoby
świadczyć o bliskim położeniu obu miejscowości.89
Również w 1906 r. odnotowuje się obie miejscowości. W Dolistowie Poduchownym było wówczas 96 mieszkańców, zaś w Dolistowie Kolonialnym – 43.90
W czasie komasacji obie miejscowości włączono w obszar scalenia Starego Dolistowa. W Dolistowie Kolonialnym odnotowano wówczas 13 uczestników scalenia
posiadających ok. 90,5 ha ziem oraz ok. 8,5 ha przypadłych im z podziału wspólnoty w uroczyskach Zagrody, Posman i Tołkaczewo. W Dolistowie Poduchownym
mieszkało zapewne więcej ludzi. Źródło odnotowuje tam 34 uczestników scalenia.
Łącznie posiadali oni jednak mniej ziemi, bo tylko ok. 72 ha. Z podziału pastwiska
i nieużytków przypadło im ok. 8,6 ha ziemi w uroczyskach: Grodzisk, Grodzie za
cmentarzem i Krugowiny.91
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 . Диковъ, Список землевладеній..., s.79.
П
Tamże, s.79.
Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, F.4 -A3657 (35992), k.1; AP w Białymstoku SPB. Referat
Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 86, k.6v.
SG, t. XV, cz.1, s.424.
LPAH w Wilnie, F.694, op.1, nr 4124, k.51.
П. Диковъ, Список землевладеній..., s.79
AP w Białymstoku, SPB w Białymstoku Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.268,269v.
Г. Семянчук, Ведамасці... за 1906 год, s.105-126.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.268v-270v.

Il. Dolistowo Poduchowne Fragment mapy majątku skarbowego Jaświłki z 1864 r..
Widoczny jest kościół w Dolistowie oraz zabudowania folwarku plebańskiego,
AP w Białymstoku, Komisja Lustracyjna Grodzieńska, nr 93.
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Geneza Dolistowa Kolonialnego pozostają zagadką. Prawdopodobnie była to
część dawnego uposażenia kościoła parafialnego położona w pewnym oddaleniu
od Poświętnego. Dokładna Lokalizacja Dolistowa Kolonialnego i Poduchownego
możliwa jest na podstawie planu z czasów komasacji. Przedstawiono tam wieś Dolistowo Stare jako ulicówkę ciągnącą się w przybliżeniu wzdłuż Biebrzy. Dolistowo
Poduchowne to pd-zachodni kraniec ulicówki, zaś Dolistowo Kolonialne kraniec
pn-wschodni.92

Il. Fragment mapy z pierwszej połowy lat 30 –tych XX wieku z zaznaczonymi zabudowaniami Dolistowa
Starego, Poduchownego i Kolonialnego, AP w Białymstoku, SPB. Ref. Rol i Ref. Rolnych, nr 17, k.282.
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AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.282. „Szkic gruntów
projektowanego obrębu scalenia jednostki administracyjnej wsi Dolistowo Stare gminy Dolistowo,
powiatu białostockiego”

I WOJNA ŚWIATOWA I OKRES MIĘDZYWOJENNY

I wojna światowa
Działania wojenne szczęśliwie ominęły Jaświły i okolice. Najbliższy odcinek
frontu znajdował się nad rzeką Biebrzą w okolicach Goniądza i Osowca. 6 sierpnia
Niemcy oblegając twierdzę Osowiec użyli gazów bojowych. W rosyjskich planach
wołość jaświlska należała do tzw. rejonu fortecznego twierdzy. Był to teren, na
którym garnizon twierdzy w razie wojny walczyłby, prowadził prace fortyfikacyjne,
a także zbierał w razie potrzeby wszystko, co potrzebne do prowadzenia wojny np.
żywność. W związku z tym sporządzano nawet listy właścicieli zwierząt hodowlanych, wozów, koni, narzędzi oraz ludności. W czasie I wojny walki toczyły się na
przedpolu oraz na lewej flance twierdzy. Prawa flanka obrony twierdzy Osowiec,
rozciągająca się wzdłuż Biebrzy przez teren dzisiejszej gminy Jaświły, miała mniejsze znaczenie. Była jednak pilnowana i dozorowana by nie dopuścić do przeprawienia się nieprzyjaciela. Porobiono nawet rowy strzeleckie i zasieki.
Mieszkańcy Jaświł aktywnie uczestniczyli w walkach o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Po I wojna światowa i następna wojna bolszewicka nie przyniosły dla Jaświł i sąsiednich wsi znaczących strat materialnych, zabudowania osad
nie zostały naruszone.
Większość poborowych z Jaświł służyła w armii rosyjskiej. W pamięci mieszkańców zachowały się następujące nazwiska: Wincenty Popławski – dostał się do
niewoli niemieckiej (wrócił), Wawrzyniec Wałuszko (wrócił), Wincenty Bierć s.
Antoniego – był w niewoli w Austrii (wrócił), Kazimierz Kupiński – był felczerem
(zmarł na tyfus), Franciszek Rość – służył w wojsku 7 lat (zmarł zaraz po powrocie
do domu), Stanisław Dziuba – dostał się do niewoli niemieckiej (wrócił), Antoni
Pawełko s. Wawrzyńca (wrócił), Bolesław Kupiński (wrócił), Józef Uźbiak (zginął),
Paweł Andrelczyk (zmarł w 1924 r.).






 . Modzelewski, Ciekawe dzieje Osowca jako wsi i miasta, „Osowieckim Szlakiem”, nr 6 (27), 1996, s.2.
H
B. Perzyk, Twierdza Osowiec 1882-1915, Warszawa 2004, s.123.
Tamże.
Relacja ustna Wacława Lewocza z Jaświł.
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Gmina Dolistowo z siedzibą w Jaświłach
W latach 1919 –1939 w powiecie białostockim funkcjonowała gmina Dolistowo. W świetle ksiąg adresowych Polski z lat 1926-30 r. siedzibą urzędu gminy było
Dolistowo Stare. Jednakże to samo wydawnictwo sugeruje, że było inaczej zaznaczając w nawiasie, że do gminy należą „Jaświłki”. Wydaje się, że w ten sposób błędnie określono Jaświły. Prawdopodobnie przez cały okres międzywojenny siedzibą
gminy było nie Dolistowo Stare a wieś Jaświły. Wyraźnie zaznaczono ten fakt na
mapie z 1930 r. opracowanej na podstawie materiałów wcześniejszych. Również
źródła statystyczne informują, że to Jaświły były siedzibą gminy.

Il. Mapa 1:100000, Pas 35, Słup 36 Knyszyn, WIG, Warszawa 1930 (fragment).
Wyraźnie widoczne oznaczenie „U.[rząd] gm.[iny] Dolistowo”, koperta
oznaczająca urząd pocztowy. Widoczna lokalizacja kościoła i cmentarza, a także wiatrak.
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Księga Adresowa Polski...1926/27, s.893;

Księga Adresowa Polski... 1928, s.123; Księga Adresowa Polski...1929, s.115; Księga Adresowa Polski...1930, s.112.
Mapa WIG, 1:100000, Pas 35, Słup 36 Knyszyn, Warszawa 1930
G
 łówny Urząd Statystyczny w Warszawie. Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej
- podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Lwów 1933.

Fakt, że siedzibą urzędu gminy Dolistowo była wieś Jaświły specjalnie nie dziwi. Formalnie siedzibą gminy uczyniono Dolistowo odcinając się w ten sposób
od carskiego podziału administracyjnego. Jednakże pozostawały jeszcze względy
praktyczne. W Jaświłach istniał budynek dawnego zarządu gminy włościańskiej
(wołości) z czasów carskich. Melania Burzyńska córka wójta z okresu przedwojennego w swym pamiętniku informuje, że przetrwał on nawet czasy II wojny światowej. Również inne źródła informują nas o istnieniu w Jaświłach budynku gminy.
W Jaświłach funkcjonowała też niezbędna do działania urzędu poczta.10
Według źródeł samorządowych gmina Dolistowo obejmowała obszar 20.223
hektarów.11 Według innych danych 201,6 km2 z czego 179,1 km2 użytków rolnych. Powierzchnia gruntów ornych wynosiła 118,6 km2. Według danych spisu
powszechnego z 30 IX 1921 r. w gminie było 1524 budynki mieszkalne, zaś według
danych ze spisu powszechnego 9 XII 1931 r. było ich 1661. Gminę zamieszkiwało
w 1921 r. 8911 obywateli, zaś w 1931 r. – 9936.12 Dane samorządowe opublikowane w 1931 r. mówią o 9.652 mieszkańcach gminy.13
Gmina Dolistowo podzielona była na 28 sołectw.14 Według skorowidzu miejscowości RP spośród wsi leżących na obszarze obecnej gminy Jaświły do gminy Dolistowo należały: Bobrówka, Brzozowa, Dolistowo Nowe, Dolistowo Stare,
Dzięciołowo, Gurbicze, Jadeszki, Jaświłki (wieś i folwark), Jaświły, Mikicin, (wieś,
folwark i leśnictwo), Mociesze, Moniuszki, Radzie, Romejki, Rutkowskie Duże,
Szaciły i Zabiele.15 Ponadto do gminy Dolistowo należały wówczas osady obecnie
położone poza terenem gminy Jaświły: Białosuknie, Jatwieź Mała, Jatwieź Wielka, Krzecze, Karpiniec (folwark), Karpowicze (wieś i folwark) Smogorówka Dolistowska, Smogorówka Goniądzka, Stożnowo (wieś i folwark), Syberia (kolonia)
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14
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M. Burzyńska, Szara przędza, Olsztyn 1977, s.79. Pamiętnik Melanii Burzyńskiej ma też inną wersję
wcześniejszą od opublikowanej (maszynopis). Jest ona dostępna  w internecie. Obie wersję różnią się
między sobą.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.10
Spis urzędów, agencyi i pośrednictw pocztowo-telekomunikacyjnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz stacyi kolejowych, upoważnionych do wymiany telegramów. Stan z dnia 1-go lipca 1936 r.,
Warszawa 1936, s.112.
„Przebój”, nr 4, 1931, s.33.

Wiadomości statystyczne miasta Białegostoku za lata 1929-1934, t.2, Białystok 1936, s.74
„Przebój”, nr 4, 1931, s.33.

„Przebój”, nr 4, 1931, s.33.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz
i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, pod red. T. Bystrzyckiego, Przemyśl-Warszawa b.d.w.
[1931?,1933?], s.116,178,352,393,506,609,614,977,1046,1077,1420,1451,1483,1663,1934.
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i Wroceń.16 Natomiast obecnie będące częścią gminy wsie: Bagno, Rutkowskie
Małe, Starowola (folwark i kolonia) i Szpakowo według tego źródła należały do
gminy Kalinówka.17 Gminę odtworzono w takich samych granicach po II wojnie
światowej, jednakże pod nazwą Jaświły, a nie Dolistowo. Uchwała nr 13 Gminnej
Rady Narodowej w Jaświłach z dn. 31 VIII 1951 r. wymienia jako leżące na terenie
gminy Jaświły miejscowości należące przed wojną do gminy Dolistowo.18 Zdarzają
się jednak dokumenty powojenne, które używają przedwojennej nazwy gminy.

Il. Dowód osobisty Mikołaja Żukowskiego z 1929 r.

Niezbyt wiele wiadomo o samorządzie przedwojennej gminy Dolistowo. Lista wójtów jest trudna do ustalenia mimo zachowania wielu dokumentów. Często
bowiem w czasie komasacji starsze dokumenty pieczętowali późniejsi wójtowie,
16
17
18
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Tamże, s.610,677,819,1569,1629,1906.
Tamże, s.58,1483,1611,1660,1685
AP w Białymstoku, GRN w Jaświłach, nr 7, k.31v. Rozróżnia się tu miejscowości: Białosuknie Przedmieście i Białosuknie Szlachta oraz folwarki majątku Mikicin: Zapole i Grodzisk.

potwierdzając ich prawomocność, lecz nie odnotowując daty potwierdzenia. Według Melanii Burzyńskiej pierwszym wójtem był jej ojciec, który sprawował urząd
przez dwie kadencje.19 Informację tę potwierdza jeden z dokumentów z 1920 r., na
którym jako wójt dolistowski podpisał się jej ojciec Mikołaj Żukowski.20 W latach
1925-29 r. wzmiankuje się wójta M. Komosę.21 Od maja 1930 r. wójtem był Stanisław Słowikowski. Niewykluczone, że nie była to jego pierwsza kadencja.22 W listopadzie 1934 r. odnotowuje się kolejnego wójta Stanisława Pawełko.23 Wzmiankuje się go również w 1937 roku.24

Il.Pięczęć wójta Gminy Dolistowo z podpisem wójta Stanisława Słowikowskiego, AP w Białymstoku, SPB
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.18.

Jeszcze mniej wiadomo o radzie gminy. Znamy tylko jeden pełny skład rady
z 1931 r., choć niewykluczone, że przedstawia on sytuację z roku poprzedniego.
W skład Rady Gminy wchodzili wówczas: Wincenty Lićwinko, Stanisław Nowik,
Wacław Sienkiewicz, Adolf Bochenko, Andrzej Szabuńko, Feliks Giera, Mikołaj Żukowski, Stanisław Dziuba, Feliks Orzelski, Franciszek Andrelczyk, Czesław
Głódź i Wacław Rudziewicz. Od kwietnia 1930 r. sekretarzem gminy był Aleksander Stasiewicz. Jako pełnomocnika odnotowano Waleriana Wałuszka.25 Wiemy, że
przed wybuchem wojny ten ostatni sprawował funkcję sekretarza gminy.26
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M. Burzyńska,  Szara przędza, s.31.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr  30, k.9v.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 6, k.2; nr 36, k.29v; PUZ w Białymstoku, nr 100, k.31v; nr 77, k.6v.
„Przebój”, nr 4, 1931, s.33.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 16, k.31.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 35, k.50, 86.
„Przebój”, nr 4, 1931, s.33.
AP w Białymstoku, SPB, nr 86, k.95-96v.
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Gospodarka
Gospodarka na terenie gminy opierała się na rolnictwie, z którego utrzymywało
się większość ówczesnych mieszkańców. Na terenie gminy Dolistowo było kilka
majątków ziemskich. Według stanu z lat 1926-30 największy był majątek Mikicin
własność braci Kozłowskich (964-1031 ha).27 Należały do niego trzy folwarki: Mikicin, Grodzisk i Zapole.28 Spory był też majątek Karpiniec należący do Mikołaja
Rabcowa, a potem do Szumkowskiego (356 ha) oraz Karpowicze własność Stefana Skrzywana (218 ha). Pozostałe to majętności raczej niezbyt wielkie. Majątek
Wroceń należący do Stefanii Maciejowskiej mierzył 107 ha, Karpowicze majętność Antoniego Krejbicha -101 ha, Jaświłki majątek Jana Pawłowskiego – 87 ha,
Syberia (Brzozowa) własność Jana Kalinowskiego -76 ha, Stożnowo należące do
Stanisława Kossakowskiego -60 ha. W tym czasie funkcjonowały trzy niewielkie
majątki o nazwie Dzięciołowo należące do: Aleksandra Kucharskiego i Jana Wysockiego (54 ha), Wojciecha Grygielko (54 ha) oraz Ksawerego Lutowskiego (53
ha).29 Ponadto na terenie obecnej gminy Jaświły, a wówczas w gminie Kalinówka
Kościelna odnotowano majątki: Józefa Bilmina w Starowoli (250 ha) i Seweryna
Niewiarowskiego w Szpakowie (54 ha).30 Typowe nadziały chłopskie były mniejsze. Ojciec Melanii Burzyńskiej posiadając w Jaświłach 26 dziesięcin i 1251 sążni
kwadratowych gruntu czyli ok. 29 hektarów był najmajętniejszym gospodarzem
we wsi.31 Przeciętna wielkość gospodarstwa w Brzozowej to tylko ok. 15 ha, a i tak
wieś uważano za bogatą.32
Według relacji mieszkańców handel w okresie międzywojennym w Jaświłach
skupiony był w rękach Polaków. Artykułami spożywczymi handlował Kawałko
Józef i Jankowski Franciszek, a monopolem Olszewski.33 Potwierdzają to księgi
adresowe. W ich świetle artykułami spożywczymi na terenie gminy Dolistowo
handlowali: S. Olejniczak ( Jaświły), J. Kawałko ( Jaświły), A. Kułowski ( Jaświły),
Mularski, Asołowej, A. Wałuszka, T. Krawczyk (Brzozowa), Kleingier (Brzozowa),
27
28
29
30
31
32
33

100

Księga Adresowa Polski...1926/27, s.893;

Księga Adresowa Polski...1928, s.123; Księga Adresowa Polski...1929, s.115; Księga Adresowa Polski...1930, s.112.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa, nr 9, k.1-2.
K
 sięga Adresowa Polski...1926/27, s.893; Księga Adresowa Polski...1928, s.123; Księga Adresowa Polski...1929, s.115; Księga Adresowa Polski...1930, s.112.
Księga Adresowa Polski...1930, s.126.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.9v.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 6, k.24v.
W. Lewocz, relacja ustna.

A. Stanisławczyk (Brzozowa), Purwin (Mikicin), A. Podeszwik (Zabiele), C. Jeleniewski (Białosuknie), A. Twarkowski (Białosuknie) oraz J. Gadomski ( Jaświły),
który prowadził również piwiarnię. W 1930 r. odnotowano Wł. Zawadzką jako
właścicielkę piwiarni. Artykułami przemysłowymi handlowało Stowarzyszenie
Rolniczo-Handlowe. W Zabielu działała kooperatywa „Jedność”.34
Na terenie gminy Dolistowo działały dwa zakłady mleczarskie. Jako ich właścicieli wzmiankuje się: M. Reuta ( Jaświły lub Jaświłki) oraz spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością o nazwie „Rozwój Spółdzielnia Mleczarska” (Wroceń).35 Ta
ostatnia zawiązana została 5 maja 1928 r., a miesiąc później Sąd Okręgowy w Bałymstoku wciągnął ją do rejestru handlowego pod numerem 196. Przedmiotem
działania spółdzielni była przeróbka mleka, handel jajami i przetworami mlecznymi. Kapitał tworzyły opłaty członków wnoszone do kasy spółki jako udział po
20 zł od każdej posiadanej krowy. Pierwszy zarząd spółdzielni stanowili zamieszkali we Wroceniu: Józef Moniuszko (przewodniczący), Antoni Halicki (zastępca)
i Walery Moniuszko (skarbnik).36 W 1931 r. odnotowano, że spółdzielnia mleczarka dobrze się rozwijała.37 W Brzozowej znajdowała się olejarnia Nowickiego.38
Sporo było wiatraków. W 1930 r. na terenie gminy odnotowano wiatraki należące do: A. Cimocha (Mociesze), K. Cimocha ( Jatwieź), S. Kolendy i A. Kowalenta ( Jatwieź Wielka), J. Lewinko (Lićwinko?) (Smogorówka), A. Purwina
(Smogorówka), Jana Kozłowskiego (Mikicin), S. Kolendo i A. Kowalczuka ( Jatwieź Wielka), S. Kawałko i S. Suszko (Zabiele).39 Skądinąd wiadomo, że wiatrak
funkcjonował też w Jaświłach.40 W Zabielu niejaki Środa posiadał młyn wodny.41
W 1929 r. w Jaświłach zorganizowano „Kasę Stefczyka”. Była to instytucja
służąca pomocą przy transakcjach finansowych oraz pożyczkach mieszkańcom
gminy. W skład pierwszego zarządu weszli: Maciej Wojtkielewicz s. Kazimierza
z Jaświłek – prezes, Jan Chodak s. Józefa z Jaświł – członek, Romuald Kupiński
s. Kazimierza z Jaświł – członek. W późniejszym okresie zatrudniono skarbnika,
rachmistrza Jana Kupińskiego s. Kazimierza z Jaświł.42 W świetle źródeł samorzą34
35
36
37
38
39
40
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K
 sięga Adresowa Polski...1926/27, s.890,893,937; Księga Adresowa Polski...1928, s.120,123,147; Księga
Adresowa Polski...1929, s.91, 112,115, 176; Księga Adresowa Polski...1930, s.112.
Księga Adresowa Polski...1930, s.112.
„Białostocki Dziennik Wojewódzki, nr 13 z 15 grudnia 1928 r., s.21.
„Przebój”, nr 4, 1931, s.33.
Księga Adresowa Polski...1929, s.112.
Księga Adresowa Polski...1930, s.112,137,165.
Mapa WIG, 1:100000, Pas 35, Słup 36 Knyszyn, Warszawa 1930.
Księga Adresowa Polski...1930, s.,165
Relacje ustne mieszkańców Jaświł z 2006 r.

101

dowych w 1931 r. na terenie gminy funkcjonowały 3 „Kasy Stefczyka”. W 1928 r.
zorganizowano Gminną Kasę Pożyczkowo – Oszczędnościową. Kapitał zakładowy wynosił 6 136 złotych. Obrót do końca 1930 r. wyniósł 56892 złote.43 Według
innych danych kapitał zakładowy kasy z siedzibą we wsi Jaświły ustalono na 5 tys.
złotych. Kasa mogła zaciągać zobowiązania do dwudziestokrotnej wysokości kapitału.44
Budżet gminy Dolistowo z siedzibą w Jaświłach na rok 1930-31 wynosił
40.087 złotych. Z tego 11.397 zł wydatkowano na szkolnictwo. Zapewne sporo
środków kosztowała gminę budowa nowej 7 – klasowej szkoły powszechnej we
Wroceniu (1931 r.). W przedsięwzięciu tym partycypował Sejmik. Wydatkowano też kwoty na budowę nowej drogi powiatowej. Opieka społeczna pochłonęła
1025 złotych.45
Koło Przysposobienia Wojskowego
W okresie międzywojennym w Jaświłach dość prężnie działało Koło Przysposobienia Wojskowego. Prowadzącym zajęcia był kapral Jan Chodak z Jaświł, uczestnik
wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku. Magazyn zbrojeniowy usytuowany był
w gminie, a na ćwiczenia wydawano broń bez amunicji ostrej. Ćwiczenia i wykłady
teoretyczne odbywały się w świetlicy prywatnego domu Kupińskich (Szczepków).
Na strzelanie członkowie Koła jeździli do Knyszyna furmanką wyznaczoną przez
miejscowego sołtysa. Sporadycznie ćwiczenia ze strzelania odbywały się na miejscu
w Jaświłach lub w Białymstoku. Szkolenie strzeleckie w Knyszynie nadzorował
miejscowy oficer kapitan Hajdasz. Przeprowadzane były zawody szkolonych oddziałów. Rywalizowały w nich najczęściej sąsiadujące ze sobą miejscowości. Nieraz dochodziło do rywalizacji między Kołami z Dolistowa i Jaświł. Zawody takie
z reguły odbywały się pomiędzy wsiami Jadeszki i Moniuszki w miejscu nazywanym Mukowozy. Młodzi mężczyźni dość chętnie zapisywali się do organizacji
wojskowej, gdyż po ukończeniu takiego przeszkolenia, o 3 miesiące krócej służyli
w wojsku. Przeszkolenie takie zaliczano jako okres rekrucki w wojsku. Organizację Przysposobienia Wojskowego nadzorował starosta powiatu białostockiego. W szkoleniu wojskowym udział brali m.in. Bronisław Kupiński s. Wojciecha
43
44
45
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„Przebój”, nr 4, 1931, s.33.
„Dziennik Wojewódzki”,  nr 8 z dnia 15 lipca 1928 r., s.4.
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(Szczepko), Antoni Kupiński s. Kazimierza (Kaźmierysin), Józef Kupiński s. Kazimierza (Kaźmierysin), Antoni Kawałko s. Wincentego (Stolarukow), Wacław
Bierć s. Wojciecha, Adolf Andrelczyk s. Jana (Mociukow), Wawrzyniec Uźbiak,
Antoni Bierć s. Wincentego, Antoni Popławski s. Wincentego, Alfons Zawadzki s.
Adolfa, Bronisław Rynkiewicz s. Jakuba, Wacław Kawałko s. Antoniego.46
Wybory
Jaświły w okresie międzywojennym nie stroniły od odbywających się przemian
w kraju i życia politycznego. Mieszkańcy gminy czynnie włączali się w rozwój
wypadków związanych z wyborami i kształtowaniem się władzy. A przed zbliżającymi wyborami wszystkim udzielała się podobna gorączka jak dzisiaj. Agitatorzy
partii krążyli po wsiach i miasteczkach starając się przekonać do swego programu
wyborczego. Dominującymi partiami w tym okresie było: Stronnictwo Ludowe,
partia rządząca „Be – Be” – sanacja i Chrześcijańska Demokracja (chadecja). Jaświły i okolice „od zawsze” sprzyjały programom ludowym i podobnie było w tym
okresie. Założeniem naczelnym było przeforsowanie do sejmu kandydata SL, a do
senatu kandydował ówczesny wójt Jaświł – Żukowski. Często też w jego domu
odbywały się spotkania i wiece reprezentantów poszczególnych okręgów wyborczych SL. Niezbyt przychylnie traktowani byli agitatorzy innych partii: „Zjawił się
na nim i agitator „Be – Be”. Chciał agitować za swoim posłem. Zrobił się szum! Jak mu
chłopi złożyli po słowie (ale takim chłopskim) to nie miał co robić nieborak; nawiewał,
by nie oberwać od bardziej gorących. Drugi raz był wiec przed kościołem, a tym samym
o wiele liczniejszy. Cała okolica nań zjechała. Była przygotowana przed kościołem trybuna. Była niedziela i gdy ludzie wyszli z sumy, mówca na trybunie zabrał głos. Był
oczywiście ze Stronnictwa Ludowego. Agitator sanacyjny jął mu przeszkadzać, mówiąc
przekrzykiwał mówcę z trybuny. Chciał uświadomić chłopów by nie głosowali na SL, bo
to komuniści. Wszczęła się okropna wrzawa; agitator sanacyjny chciał wleźć na trybunę,
lecz go ściągnięto, obsypując przekleństwami. Posypały się i pogróżki. A, że to wszystko
działo się przed kościołem, wyszedł i ksiądz na schody kościelne, wzywając wszystkich
do opamiętania. Groził karą boską za nieuszanowanie miejsca świętego i przy okazji
powiedział, że należy głosować na Demokrację Chrześcijańską.” 47
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Informacje zebrane przez Wacława Lewocza z Jaświł od Adolfa Andrelczyka s. Jana uczestnika szkolenia (1909 – 1997).
M. Burzyńska, Mój udział w życiu „Wczoraj” „Dziś” i „Jutro” Białostocczyzny, „Szara przędza”, s. 8-9
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W procedurze głosowania nie oddawano głosu na kandydata, tylko na numer
listy. I tak np. Stronnictwo Ludowe miało nr 7, sanacja – 1, Demokracja Chrześcijańska – 25. Numery przygotowywane już były przed wyborami. Wójt Żukowski
rozdawał te z nr 7 wszystkim znajomym i nie tylko, tak żeby w dniu głosowania
mieli już gotowe i nie musieli korzystać z ofert innych agitatorów. Zdarzał się, że
brakowało tych drukowanych, więc dopisywano ręcznie. Niestety nie powiodło się
w wyborach do senatu Żukowskiemu, a przyczyna była bardzo prozaiczna: „Matka
po cichu prowadziła kontragitację przeciwko jego kandydaturze. Bała się, by ojciec zostawszy senatorem nie rzucił gospodarki (a może i jej). Właśnie ojcu zabrakło do przewagi nad rywalem kilkadziesiąt głosów. Był nim Żyd, lekarz – Flojar Rajchman. On
właśnie został senatorem”48
Posłem z okręgu dzięki postawie lokalnych działaczy został kandydat Stronnictwa Ludowego. Natomiast wybory wygrała – sanacja. Nie godziła się na to opozycja wytykając zwycięzcom podejrzane machinacje wyborcze. Swoje niezadowolenie
ludowcy publikowali w „Gazecie Grudziądzkiej”, która docierała także do Jaświł.
Mieszkańcy miasteczka mogli przeczytać dwie wersje gazety, jedną niecenzurowaną, przysyłaną wójtowi przez Wiktora Kulerskiego i drugą już po cenzurze, często
z białymi szpaltami w dziale polityka.
Komasacja
Jednym z najważniejszych wydarzeń okresu międzywojennego była dla mieszkańców terenów obecnej gminy Jaświły komasacja ziemi. Scalanie rozdrobnionych
gruntów chłopskich rozpoczęło się na Białostocczyźnie jeszcze za cara. We wsiach
na terenie dzisiejszej gminy Jaświły komasację przeprowadzano jednak w okresie
międzywojennym na podstawie ustawy o scaleniu gruntów z dnia 31 lipca 1923
roku.49 W powiecie białostockim, do którego należała wówczas gmina, na wykonanie ustawy duży wpływ miało również rozporządzenie prezydenta z 14 października 1927 r. „O ustalaniu prawa własności do gruntów nadanych włościanom
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(maszynopis).
Tamże.
Dz. U. R. P., nr 39 z dn. 29 IV 1926 r., poz.244 z późniejszymi zmianami: Dz. U. R.P., nr 78 z dn. 8 IX
1927 r, poz. 680; Dz. U. R. P., nr 92 z dn.25 X 1927, poz. 833 (tekst jednolity); Dz. U. R. P., nr 26 z 1932 
r., poz. 236; nr 26 z 1932 r., poz.622; Dz. U. R. P., nr 22 z 1933 r. , poz. 167.

przy uwłaszczeniu”, które dopuszczało jako dowody prawa własności w razie braku
dokumentów urzędów carskich również uchwały zebrań wiejskich.50
Scalenie gruntów na terenie przedwojennej gminy Dolistowo było gospodarczą
koniecznością. Typowym przykładem gruntów rozdrobnionych i będących w tzw.
szachownicy może tu być wieś Rutkowskie Duże, gdzie przed scaleniem gospodarze posiadali grunty przeciętnie w 70 odrębnych kawałkach, a byli i tacy, którzy mieli ziemię w 80 kawałkach. Najmniej rozdrobnione gospodarstwa posiadały
grunty orne w ok. 40 kawałkach. Do tego doliczyć należy kilkanaście kawałków
lasu na gospodarstwo.51 Podobnie było np. w Szpakowie, gdzie każdy gospodarz
posiadał ziemię w 30-39 kawałkach.52 Z kolei grunty w Brzozowej były nadmiernie wydłużone. Każdy gospodarz posiadał tam ziemię w 20-25 oddzielnych kawałkach. Stosunek szerokości do długości działek rolnych wahał się tu od 1: 200 do
nawet 1: 1000.53 W Radziach gospodarstwa składały się przeciętnie z 15 działek
rolnych. Stosunek szerokości do długości wahał się od 1: 25 do nawet 1: 200.54
Najdłuższe działki były bodajże w Dolistowie Starym. Gospodarze mieli ziemię
w 12-15 kawałkach, lecz stosunek szerokości do długości działek rolnych wynosił
tam nawet 1: 2000. Były to więc bardzo długie i bardzo wąskie paski ziemi uprawnej.55 Nierzadko zdarzało się, że gospodarze z jednej wsi posiadali część gruntów
w drugiej miejscowości i odwrotnie. Taka szachownica zewnętrzna była w Brzozowej gdzie ok. 15 ha ziemi było we władaniu 16 mieszczan goniądzkich ze wsi Dawidowizna.56 Ponadto były tam również grunty kościelne należące do miejscowego
kościoła parafialnego (ok. 23.5 ha) rozdrobnione na 9 kawałków.57
Żeby orientować się w tym swoistym „labiryncie” własnościowym, mieszkańcy
posługiwali się wieloma im tylko znanymi nazwami topograficznymi, gdzie każde pole, łąka, kawałek lasu miało własną nazwę. Melania Burzyńska odnotowuje
w swym pamiętniku nazwy poletek w Jaświłach: Bełeci, Bielawki, Chwojniak, Dolina, Drabina, Łoźniaki, Kawkaz, Kładka, Kuściki, Pietryki, Płyta, Sianowi, Skierczyki, Szerokie Nadawki, Wąskie Nadawki, Wieli Kamień, Wory, Skierczyki.58
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W Brzozowej przed komasacją funkcjonowały nazwy: Budryca, Cegielnia, Chmyź,
Czynszowe, Grodzisk, Jumiska, Kończański Ług, Klawianka, Kolendzianka, Księżowizna, Kurcin, Ława, Naddawki, Maciejówka, Nobiedzie, Ogrodniki Poświątniańskie, Ozygier, Ogół, Pod Syberią, Roman, Siedliska, Stara Droga, Stelmach,
Targowisko, Wilcza Jama, Za Ogrodami.59 Również wspólnoty gruntowe, głównie
łąki i pastwiska, miały swoją lokalna topografię. W Szpakowie łąki nazywano m.
in.: Bukle, Budowiszcze, Gaj, Glinki, Na Smugach, Rowki, zaś pastwiska: Burkle,
Dolnik, Janiska, Kiwliń, Ługi, Margiel, Moczydło, Narcile, Żurawiny.60 Nie inaczej
było i w innych okolicznych wsiach.

Il.Fragment szkicu gruntów wsi Jaświły z 1929 r., AP w Białymstoku,
SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.37.

Akcja scaleniowa rozpoczynała się najczęściej z inicjatywy mieszkańców poszczególnych wsi. Gospodarze mający, co najmniej 10% ziemi w danej miejscowości składali
wniosek do Powiatowego Urzędu Ziemskiego, który formalnie rozpoczynał komasację. W Jaświłach taki wniosek złożyło 19 gospodarzy dnia 25 listopada 1926 roku.
Łącznie posiadali oni 297 dziesięcin 1746 sążni gruntu. Pod wnioskiem złożył swój
podpis Mikołaj Żukowski działacz chłopski (ojciec Melanii Burzyńskiej). Wydaje się
bardzo prawdopodobnym, że on ten wniosek napisał i był jego inicjatorem. Właściwie
59
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AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 171, k.1v,2v,7v,10v,13v,16v,19,22,25,28.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr107, k.48-48v.

jednak wniosek wpłynął dopiero 18 sierpnia 1927 r. jako załącznik do pisma Okręgowego Związku Kółek Rolniczych z 16 lipca 1927 roku.61. Zachowała się również
prośba o przyśpieszenie komasacji z 21 listopada 1928 roku. Podpisał ją między innymi sołtys Jaświł Stanisław Dziuba.62 Do składania próśb o przeprowadzenie komasacji
część chłopów zachęcona była przykładem płynącym z innych okolicznych wsi. Tak
argumentowali swój wniosek z 24 października 1924 r. mieszkańcy wsi Rutkowskie
Duże wówczas w gminie Kalinówka Kościelna, tłumacząc, że sąsiednie Białosuknie są
już w trakcie scalania.63 Wydaje się zresztą, że komasację na terenie gminy Dolistowo
przeprowadzano z pewnym opóźnieniem w stosunku do terenów sąsiednich. Ilustru-

Il. Szkic gruntów wsi Dolistowo Stare z czasów komasacji z ok. 1930-31 roku, AP w Białymstoku,
SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.43.

je to statystyka z 1931 r., kiedy to na terenie gminy skomasowanych było 5 wiosek,
a 9 było w trakcie przeprowadzania tego procesu. Tymczasem w sąsiedniej gminie
Kalinówka skomasowanych było ok. 80% terenów gminy, zaś reszta była w trakcie.64
Jednak nie wszyscy mieszkańcy gminy Dolistowo podpisywali się pod wnioskami
o przeprowadzenie scalenia, mimo że korzyści były widoczne gołym okiem.
61
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AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.2-3.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.23..
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 100, k.1-1v.
„Przebój”, 1931, nr 4, s.32-33.
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Il. Folwark Zabiele w 1868 r., AP w Białymstoku,
Białostocko-Sokólski Zjazd Pośredników Polubownych, nr 162.
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Opóźnienia wynikały jednak z innych przyczyn. Wobec masowego napływu wniosków w urzędach po prostu brakowało personelu.65 Innym powodem było to, że wnioskodawcy nie zawsze potrafili swój wniosek należycie udokumentować. Żeby ustalić
obszar scalenia potrzebne były dokumenty. Często trzeba było po nie posyłać do Archiwum Państwowego w Grodnie. Nie zawsze z sukcesem. Z reguły w przypadku wsi
chłopskich potrzebne były dokumenty uwłaszczeniowe. W przypadku wsi drobnoszlacheckich i takich nie było.
Sytuacja prawno – własnościowa od uwłaszczenia bardzo się zresztą skomplikowała
nie tylko w wyniku spadkobrania, lecz również poprzez dokupywanie przez chłopów ziemi po uwłaszczeniu z sąsiednich majątków. W Zabielu w obszar scalenia oprócz gruntów
nadziałowych weszło również nieco ponad 323 ha nabytych z folwarku Zabiele.66
Podobnie w Rutkowskich w obszar scalenia weszło 115,5 ha gruntów nabytych
w 1898 r. z majątku Rutkowskie Aleksandra Pogorzelskiego.67 W obszar scalenia wsi
Radzie weszło z kolei 82.773 ha gruntów nabytych w 1900 r. z rozparcelowanego

Il. Szkic obszaru scalenia wsi Radzie z 1935 r. Obszar zakreślony to tereny nabyte w 1900 r. z folwarku Dolistów
należącego do dóbr Nowa Wieś, AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 86, k. 31v-32.
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AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 88, k.15.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 108, k.153.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 100, k.21,39-47.

109

folwarku Dolistów należącego do dóbr Nowa Wieś.68 W parcelacji tej wzięli udział
również mieszkańcy Dolistowa Starego, którzy zakupili wówczas 80.7 ha ziemi, który
potem wszedł w obszar scalenia wsi.69 Także mieszkańcy Nowego Dolistowa nabyli
wówczas nieco ziemi z tego folwarku (9.74 ha).70
W Bobrówce w obszar scalenia weszły ziemie z rozparcelowanego folwarku
Krzywa (26.40 ha). Parcelacja ta miała miejsce ok. 1900 r.71 Jeszcze w 1890 r. Krzywa wymieniana była jako folwark należący do dóbr Jasionówka.72 Z majątku Starowola Józefa Bilmina w 1922 r. za 800 tys. marek polskich sprzedano 10 dziesięcin
dwóm mieszkańcom wsi Kamionka.73
W obszar scalenia oprócz gruntów nadziałowych i dokupionych z sąsiednich
majątków, włączano również grunty drobnoszlacheckie i dworskie, które leżały
w szachownicy razem z gruntami chłopskimi, były potrzebne do wyprostowania
granic lub powiększenia gospodarstw karłowatych, co było jednym z celów komasacji. W Smogorówce Goniądzkiej włączono nieco ponad 92 ha takich gruntów.74
W Rutkowskich z kolej włączono 19,5 ha ze wsi Białosuknie.75 W Mikicinie w obszar scalenia weszło 44 ha gruntów drobnoszlacheckich.76 W Moniuszkach obszar
scalenia był z prawnego punktu widzenia jednym z bardziej skomplikowanych.
W jego skład weszło: 23 ha gruntów chłopskich (nadziałałowych) objętych trzema
aktami nadawczymi, 283 ha gruntów szlacheckich bez założonej hipoteki i 64 ha
ziem dworskich objętych księgą hipoteczną „Moniuszki lit.A”.77
Formalnie proces scaleniowy rozpoczynała decyzja administracyjna Powiatowego Urzędu Ziemskiego, który wydawał ją po analizie stanu prawnego i wizycie we
wsi komisarza ziemskiego, który badał całą rzecz na miejscu i projektował obszar
scalenia mając na uwadze nie tylko warunki miejscowe, ale również ustawowe cele
komasacji np. konieczność uzupełniania gospodarstw karłowatych.78
68
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75
76
77
78

110

AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 86, k.119.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.126.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 18,k.43.
E. Bończak-Kucharczyk, A. Oleksicki, Krzywa, Dokumentacja ewidencyjna założenia
dworsko – ogrodowego, Białystok 1979, WOSOZ Białystok (maszynopis).
П. Диковъ, Список землевладеній..., s.175.
AP w Białymstoku, OUZ w Białymstoku, nr 56, k.2-4v.
AP w Białymstoku, OUZ w Białymstoku, nr 126, k.2., 9v.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 100, k.21.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 77, k.16v; „Dziennik Wojewódzki”,
nr 4 z 12 kwietnia 1928 r., s.27.
„Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego”, nr 1 z 12 stycznia 1928 r., s.7.
Dz. U. R. P., nr 39 z dn. 29 IV 1926 r., poz.244 z późniejszymi zmianami

Bardzo ważnym etapem był wybór Rady Uczestników Scalenia. To, kto w niej
będzie miało istotne znaczenie, bowiem był to organ uczestników scalenia podejmujący wiele istotnych decyzji. Radę uczestników scalenia stanowiło od 3 do
7 pełnomocników wybranych zwykłą większością głosów na zebraniu ogólnym
uczestników scalenia w obecności co najmniej połowy uprawnionych. Wybierano też zastępców członków rady.79 Wybory nie zawsze były proste. Zdarzały się
nieporozumienia i niesnaski. W Romejkach wybory przeprowadził w maju 1935
r. sekretarz gminy Dolistowo -Stasiewicz. Na członków Rady wybrano Józefa Sokołowskiego, Dominika Żaka i Feliksa Giero, zaś na zastępców Antoniego Wilczewskiego, Fabiana Chwedko i Wojciecha Wałuszko. Część uczestników scalenia
wniosła jednak skargę, twierdząc, że sekretarz gminy był podczas wyborów pijany
i w wyniku tego po wyborach „okazało się zupełnie co innego”. Skarżący twierdzili,
że nie wybrali „Chwieduka”, gdyż nie mieli do niego zaufania od czasów okupacji
niemieckiej podczas I wojny światowej, kiedy to pełnił on urząd podsołtysa. Jako
świadka swej prawdomówności skarżący podali obecnego na wyborach Jana Waryncie kierownika szkoły w Jaświłach.80

Il. Podpisy uczestników scalenia w Bobrówce pod protokołem wyborów członków Rady Scaleniowej,
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 5, k.63v-64.

79
80

Tamże.
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 88, k.48-49v.
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Ustawa jednak przewidziała takie sytuacje, toteż po upływie 7 dniowego terminu, członków rady mógł wyznaczyć Okręgowy Urząd Ziemski. Stało się tak w Bobrówce 19 lipca 1930 roku.81 Podobnie było w Mikicinie, gdzie radę wyznaczono
z urzędu 30 I 1928 r.82, a także w Rutkowskich Dużych i Małych, gdzie radę powołano 11 kwietnia 1927 roku.83
Wydaje się, chociaż zachowane akta nie są kompletne, że w większości wsi wybory do rady scaleniowej obywały się bez większych kłopotów i była ona wybierana
w normalnym trybie. Dla przykładu radę w Dolistowie Starym wybrano 29 listopada 1933 r.84, w Radziach 13 kwietnia 1935 r.85, w Gurbiczach 26 maja 1935 r.86,
w Jadeszkach 15 sierpnia 1935 r.87, w Jaświłkach 14 czerwca 1936 r.88 Bez większych
problemów wybrano 29 kwietnia 1926 r. również radę w Szpakowie. Jej członkami
zostali Franciszek Klim, Antoni Wróbel i Franciszek Olechno, zastępcami: Maciej
Wróbel, Aleksander Klim i Marcin Rafał.89
Kłopoty z wyborem rady były w Jaświłach. 22 kwietnia 1930 r. na członków rady
zostali tam wybrani: Wincenty Dziuba, Antoni Kawałko, Jan Cymbor, Andrzej Lewocz, Kazimierz Łaszcz i dwóch Stanisławów Kupińskich. Na zastępców powołano
Józefa Andrelczyka, Antoniego Kowalczuka, Antoniego Nowika, Antoni Bajkowski,
Franciszka Andrelczyk, Dominika Sobolewskiego i Wincentego Lewocza. Wpłynęło
jednak zażalenie, co ciekawe, od zwolenników komasacji m. in. Mikołaja Żukowskiego.
Według skarżących w wyborach uczestniczyło mnóstwo osób nieuprawnionych, ponieważ poprzedzały je wybory sołtysa. Skarga została jednak odrzucona.90 Problemów
nie było też początkowo z wyborami w Brzozowej. Jednakże już po rozpoczęciu prac
na gruncie przez mierniczego, część mieszkańców z sołtysem Danielem Kalinowskim
na czele 26 maja 1927 r. podjęła uchwałę o zaniechanie komasacji. Powodem uchwały
był zły stan kościoła parafialnego.91 Scalanie pociągało bowiem za sobą znaczne koszty. Koszt czynności nadzorczych brało na siebie państwo, jednak opłaty za techniczne
wykonanie scalenia, ekspertyzy i projekty melioracyjne, prostowanie granic wsi, wy81
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AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Ref. Rolnych, nr 5, k.1.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 77, k.1.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 100, k.1.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.1.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 86, k.1.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 26, k.1.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 30, k.1
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 35, k.1.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 107, k.31,111.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.66,73,74.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 6, k.86-87v.

Il. Podanie zwolenników komasacji ze wsi Brzozowa do OUZ w Białymstoku z 1927 r. (fragment),
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 6, k.87.
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dzielenie gruntów na cele użyteczności publicznej, regulację dróg i dojazdów, podział
wspólnot gruntowych opłacali uczestnicy scalenia.92 Wkrótce wpłynęło jednak pismo
zwolenników scalenia, argumentujących, że podpisy zbierane były z naruszeniem przepisów, zaś kościół jest w niezłym stanie. Według nich prawdziwym powodem był fakt,
że ówczesny proboszcz, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, nie był zwolennikiem komasacji.93
Ciekawe, że podobnych argumentów używali przeciwnicy komasacji w Jaświłach,
którzy próbowali doprowadzić do odwołania orzeczenia w sprawie wszczęcia postępowania scaleniowego. „W roku 1922 podczas pożaru we wsi spłonęło 23 zagród, na
skutek czego wieś bardzo zubożała, obecnie gospodarze budują kościół i zabudowania na
plebanię, co ich znacznie obciąża i uniemożliwia opłacenie kosztów scalenia.”- czytamy
w skardze podpisanej przez 43 gospodarzy z Jaświł. Petycję odrzucił Minister Reform Rolnych 25 lutego 1930 roku.94
Fachowe prace geodezyjne prowadzili mierniczowie przysięgli. Stanisław Ossowski wymierzał Szpakowo.95 Julian Popławski wymierzał Dolistowo Stare, Kolonialne,
Poduchowne, Nowe.96 oraz Radzie.97 Zapewne też Smugorówkę.98 Jan Janas z Białegostoku pracował przy komasacji Gurbicz99, Romejek100, Jadeszek101 i Bobrówki.102
Bronisław Pawłowski scalał Jaświłki,103 zaś Stanisław Skrzeszewski wieś Mikicin.104
Mierniczy Stefan Jasiński zajmował się komasacją Zabiela.105 Jan Bakun wymierzał
Rutkowskie Duże i Małe.106 Brzozową wymierzali Stanisław Jerzykowicz i Stanisław
Chmielewski.107 Pomiarów Jaświł dokonał mierniczy przysięgły – Benedykt Mech.108
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Dz. U. R. P., nr 39 z dn. 29 IV 1926 r., poz.244 z późniejszymi zmianami
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 6, k.87-v.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k. 62.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 107, k.34,111; OUZ w Białymstoku, nr 127, k.18-20v.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.1,265; nr 16, k.155.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 86, k.1.
Tamże.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 26, k.95.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 88, k.1,115,206
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 30, k.1.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 170, k.99; SPB. Referat Rolnictwa
i Reform Rolnych, nr 5, k.1.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 35, k.85,127.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 78, k.6; nr 77, k.1; nr 173, k.46.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 108, k.10,145
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 100, k.1,80.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 171, k.1; nr 30, k.3, 62;
SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 6, k. k.54-9.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.37,193

Nie była to praca łatwa. „Niektórzy klęli „umetrę”, że dał źle lub za daleko, lecz on odjeżdżając otarł ziemi z butów i rzekł: -Patrzcie, waszej ziemi nie zabrałem nic a nic!”- odnotowała w swym pamiętniku Melania Burzyńska.109
Jednym z ważniejszych problemów podczas komasacji był też podział wspólnoty
gruntowej. Tworzyły ją z reguły wspólne pastwiska nadane w czasie uwłaszczenia,
które trzeba było uczciwie podzielić. W Mikicinie według aktu uwłaszczeniowego
wspólnota gruntowa obejmowała pastwiska zajmujące 57 dziesięcin 1901 sążni
kwadratowych powierzchni oraz 4 dziesięciny 1300 sążni nieużytków.110 W Bobrówce wspólną własność gromady były pastwiska o powierzchni ok. 339 ha oraz
grunty zajęte przez drogi, wody i rowy o powierzchni ok. 32 ha.111 W Brzozowej

Il. Wspólne pastewniki gromady Dolistowo Nowe przed podziałem wspólnoty gruntowej
(I poł. lat 30 –tych XX w.), AP w Białymstoku, SPB. Ref. Rol i Ref. Rolnych, nr 17, k.282.

109 M. Burzyńska, Szara przędza, s.28.
110 AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 77, k.3.
111 AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 170, k.63v. Dokładnie pastwiska zajmowały 338.9285 ha,
drogi 15.9922 ha, rowy 0.1522 ha, woda 15, 6795 ha. Za część wspólnoty uznać należy także grunt
sporny z wsią Brzozową zajmujący 1.4418 ha.
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Il. Wieś Rutkowskie Małe zaznaczona schematycznie na planie z 1924 r.,
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 100.
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wspólnota gruntowa obejmowała ok. 315 ha pastwisk oraz grunt pod drogami,
rowami itp. (ok. 20 ha).112 W Jaświłach wspólne pastwisko obejmowało 215 dziesięcin 600 sążni kwadratowych pastwisk. Wspólnotę stanowiło też 74 dziesięcin
514 sążni kwadratowych zarośli i 77 dziesięcin 1584 sążni nieużytków oraz miejsce
pod szkołą i budynkiem gminy.113
Podczas komasacji z urzędu dzielono wspólnoty gruntowe między poszczególnych gospodarzy według szacunku ich wartości. Projekt podziału wspólnot sporządzał mierniczy przysięgły, lecz zasady ich podziału określała Rada Uczestników Scalenia.114 Niekiedy kilka wsi posiadało wspólne pastwiska. Tak było między
innymi na terenie obecnej gminy Jaświły we wsiach: Dolistowo Nowe, Dolistowo Stare, Radzie i Smogorówka, które posiadały wspólnotę gruntową o obszarze
515 dziesięcin 760 sążni kwadratowych. W takim przypadku najpierw dzielono
wspólnotę gruntową między poszczególne wsie, a dopiero potem między uczestników scalenia. Nie obyło się jednak bez protestów, bowiem dokonany podział
nie satysfakcjonował mieszkańców Dolistowa Starego i Nowego. Złożyli oni protest powołując się na wyrok sądu wołostnego w Jaświłach z 9 czerwca 1879 roku
urzędnicy uznali jednak protest za bezzasadny uznając, że zmiany powierzchni
w porównaniu do dokumentów uwłaszczeniowych wywołane były zmianami koryta Biebrzy. Ostatecznie Dolistowo Nowe otrzymało 115,7890 ha, Dolistowo
Nowe 59,6675 ha, Smogorówka 22,7411 ha, a Radzie 19,5999 ha.115 W przypadku Dolistowa Starego grunty wspólne dzielono proporcjonalnie w stosunku do
powierzchni posiadanych gruntów ornych, łąk i siedlisk. Analiza tego podziału
wskazuje, że każdy uczestnik scalenia otrzymał z dotychczasowej wspólnej części
ok. 12% dotychczasowego stanu posiadania.116
W niektórych wsiach oprócz gromadzkich wspólnot gruntowych powstałych
w czasie uwłaszczenia, istniały przed komasacją również mniejsze wspólnoty
gruntowe tworzone jedynie przez niektórych mieszkańców tych wsi. Powstawały one w wyniku wspólnego dokupywania ziemi z sąsiednich majątków ziemskich przez grupy chłopów, którzy razem zaciągali pożyczki w bankach, a na
dokupioną ziemię zakładali wspólną księgą hipoteczną. Kilka takich wspólnot
powstało w wyniku parcelacji folwarku Dolistowo należącego do dóbr Nowa
112 A
 P w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 171, k.35v. Dokładnie 314.7576 ha pastwisk i 19.7333 pod
drogami.
113 AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.10,17v.
114 Dz. U. R. P., nr 39 z dn. 29 IV 1926 r.,  poz.244 z późniejszymi zmianami.
115 AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.64-65.
116 AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.265-71.
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Wieś. Wspólnota taka obejmująca 16 chłopów powstała wówczas również we
wsi Radzie.117 W Dolistowie Starym były, co najmniej trzy takie wspólnoty: Dolistowo I, Dolistowo II, Dolistowo III.118 Banki rosyjskie chętnie zresztą pożyczały pieniądze włościanom prowadząc zgodnie z interesami rządu carskiego
politykę wykupu ziemi z rąk większej własności polskiej. Bank włościański w
samej tylko Guberni Grodzieńskiej, do której należały ówcześnie tereny obecnej
gminy Jaświły, udzielił do 1915 r. pożyczek na wykup przez włościan 265 213 ha
ziemi.119 Podczas przeprowadzania komasacji należało wspólnoty takie podzielić.
Zazwyczaj działo się to na mocy ugody zawieranej przez uczestników wspólnoty.
W Radziach ugodę taką zawarło 23 uczestników 14 września 1935 roku. Od
czasów zaciągnięcia pożyczki w wyniku spadkobrania, niektórzy z zawierających

Il. Szkic obszaru scalenia Dolistowa Nowego lata 30 XX wieku, AP w Białymstoku,
SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 18, k.29.

117 AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 86, k.119.
118 AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k. 45-60 i nast.
119 W. Grabski, Historia wsi w Polsce, Warszawa 1929, s.428-430.

118

porozumienie byli właścicielami tylko połowy, lub trzeciny udziału. W tymże
roku porozumienie zatwierdził starosta.120
Innym problemem podjętym podczas komasacji było uregulowanie kwestii
gruntów będących przedmiotem sporu między dwiema i więcej wsiami. Spory te
z reguły powstały podczas uwłaszczenia. Chociaż za cara istniał specjalny urząd,
który tym się zajmował i rozstrzygał problemy sporów gruntowych, nie wszystkie
z nich udało się rozwiązać do czasu wybuchu I wojny światowej. W Mikicinie
przedmiotem sporu między gromadą a właścicielami majątku Mikicin zostawało
178,45 ha gruntu. Również niektórzy z uczestników scalenia mieli sporne grunty
z tym majątkiem o obszarze 15.88 ha.121 Od 1864 r. istniał spór o własność 22
dziesięcin 75 sążni gruntu między Szpakowem a gromadami Rutkowskie Duże
i Małe.122 Przedmiotem sporu miedzy Brzozową a Brzozówką był niewielki obszar 1.44 ha.123 Sporów takich było więcej. Niektóre z nich udało się rozwiązać
podczas komasacji. 19 sierpnia 1929 r. ugodę zawarli pełnomocnicy gromad Rutkowskie Duże i Małe i Szpakowa. Sporne ok. 24 ha pastwiska podzielono wówczas w sposób następujący. 8 ha uzyskało Szpakowo, a wsie Rutkowskie Duże
i Małe, które podczas komasacji tworzyły jeden obszar scalenia 16 ha.124
Podczas komasacji Rada Uczestników Scalenia dokonywała wydzielenia gruntów na cele użyteczności publicznej.125 Grunty te tworzyły wspólnotę gruntową.
Z reguły obejmowała ona grunty przeznaczone na: szkoły, remizy, Domy Ludowe
oraz inne potrzeby mieszkańców. W Brzozowej po komasacji grunty użyteczności
publicznej obejmowały ok. 7, 65 ha terenu. Objęto nimi tereny przeznaczone do
kopania pisaku, żwiru i gliny, wodopój, staw, grunty pod studnią i wokół niej, teren
cmentarza (1.789 ha) oraz teren pod budowę szkoły (1.7889 ha).126 W pobliskiej
Bobrówce pozostawiono podczas komasacji jako własność wspólną place do kopania piasku, żwiru, gliny, wodopój, grzebowisko dla zwierząt, działki pod budowę Domu Ludowego (0.4227 ha) i szkołę (1.0489 ha). Łącznie nieco ponad 4,28
ha.127 W Mikicinie podobnie zostawiono plac pod Dom Ludowy (1, 536 ha), grunty
120 AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 86, k.119-120,122-123v.
121 AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 70, k.143v. Według orzeczenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Białymstoku w obszar scalenia weszło ok.31  ha gruntów spornych z majątkiem Mikicin,
„Dziennik Wojewódzki”, nr 4 z 12 kwietnia 1928 r., s.27.
122 AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 107, k.16v.
123 AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 170, k.63v; nr 171, k.214v.
124 AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 107, k.151-151v.
125 Dz. U. R. P., nr 39 z dn. 29 IV 1926 r., poz.244 z późniejszymi zmianami
126 AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 171, k.214-214v.
127 AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 170, k.212v-213.
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na „kopalnie”, oraz „łożysko” dla zwierząt. Razem tylko ok. 3.38 ha.128 W Rutkowskich Dużych pozostawiono na takie cele 2.94 ha.129 Niekiedy z prośbą o wydzielenie takowych występowały różne organizacje społeczne i instytucje państwowe.
W Dolistowie Starym w 1928 r. z prośbą o wydzielenie podczas prac scaleniowych gruntów pod boisko sportowe zwrócił się Powiatowy Komitet Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.130 Podobną prośbę o wydzielenie terenu na boisko złożono w trakcie przygotowań do komasacji w Jaświłach. Z prośbą o wydzielenie 4 ha ziemi pod budowę nowej szkoły w Jaświłach zwrócił się
inspektor szkolny.131 Także w innych komasowanych wsiach zostawiano działki
na cele użyteczności publicznej, przeznaczając je na podobne cele. W porównaniu
jednak do okresu wcześniejszego wspólnota gruntowa wszędzie obejmowała po
procesie scalenia jedynie bardzo niewielką część gruntu.
Scalanie gruntów niejednokrotnie powodowała też konieczność zmiany systemu dróg dojazdowych do pól. Wiele z dróg zostało zlikwidowanych. W ich miejsce powstawały nowe. Przy skali przeprowadzonych zmian specjalnie nie dziwi,
że nie o wszystkim zdołano pomyśleć. W 1934 r. mieszkańcy Gurbicz skarżyli się,
że podczas komasacji Zabiela została zlikwidowana lokalna droga umożliwiająca
dojazd do pól. Podobna skarga wpłynęła w związku ze scaleniem wsi Mociesze.
Skasowano wówczas drogę gminną Rutkowskie- Gurbicze. Nowej drogi umożliwiającej dogodny dojazd do pól nie zaprojektowano.132
Dla uczestników akcji scaleniowej komasacja kończyła się w momencie oficjalnego wprowadzenia w posiadanie gruntów. Wprowadzenie do nowoutworzonych
kolonii w poszczególnych wsiach obszaru dzisiejszej gminy Jaświły nastąpiło:
2 października 1928 r. w Rutkowskich Dużych i Małych133, 30 października 1929
w Szpakowie134; 19 listopada 1932 r. w Mikicinie135, 16 grudnia 1933 r. w Brzozo-
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AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 173, k.143v.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 100, scaleniowa karta sprawozdawcza (bez paginacji).
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.32.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.26,27.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 26, k.14,41.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 100, k.1.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 107, k.1.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 77, k.1.

wej136, 26 kwietnia 1934 r. w Bobrówce137, pod koniec 1935 r. w Zabielu138, 21 II
1936 r. w Dolistowie Starym139, 28 I 1937 r. w Romejkach140, 29 stycznia 1937 r.
w Jadeszkach141, 30 stycznia 1937 r. w Gurbiczach142, 12 lutego 1937 w Radziach143,
10 czerwca 1938 r. w Jaświłkach144, w październiku 1937 r. w Jaświłach.145
Komasacja wsi była wydarzeniem bardzo wielkiej wagi dla jej mieszkańców.
Melania Burzyńska z Jaświł nazwała ją „przewrotem” twierdząc, że przez trzy lata
trwania akcji scaleniowej „na ustach gospodarzy nie było innego tematu”.146 Podobnych słów użył Walerian Bujnowski: „Sprawa scalenia jest tak drażliwa i złożona
w stosunkach wiejskich, że bez przesady można ją nazwać rewolucją agrarną.”147
Najbardziej widoczne zmiany dotyczyły powstawania kolonii i przenoszenia
zabudowań. W Jaświłach: „kilkanaście zagród „wyszło” na kolonię”.148 Podobnie było
i w innych wsiach. W Szpakowie do przeniesienia zabudowań zobowiązało się
43 gospodarzy na 52 uczestników scalenia. Na tym przykładzie doskonale widać
jak wielka i radykalna to była zmiana.149 Reforma przyniosła zmiany charakteru
i form lokalnej zabudowy, ornamentacji i użytkowania przestrzeni.150
Korzystne efekty reformy agrarnej były bardzo widoczne. Po komasacji np.
Szpakowie zabudowania i grunty w jednej obwodnicy miało 7, grunty orne w jednym kawałku 43, w dwóch działkach 3 gospodarzy. Przed akcją scaleniową grunty
należały tu do najbardziej rozdrobnionych, a każdy gospodarz posiadał ziemię
w kilkudziesięciu kawałkach.151 Zmienił się nawet krajobraz. „Mówiąc szczerze,
żal mi było dawnych łanów żyta poprzecinanych miedzami. Miały swój urok i roman136
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AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 6, k.1.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 5, k.1.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 108, k.8,118.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.1.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 88, k.1.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 30, k.1
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 26, k.1.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 86, k.1.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 35, k.1.
AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.1.
M. Burzyńska, Szara przędza, s. 27.
W. Bujnowski, Powiat sokólski. Jego przeszłość i stan obecny, Warszawa 1939, (maszynopis), s. 195.
M. Burzyńska, Szara przędza, s.27.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 107 (scaleniowa karta sprawozdawcza).
J. Szewczyk, Dyskurs o ewolucji podlaskiego budownictwa ludowego, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki
Białostockiej. Architektura, z. 20, Białystok 2007, s.129.
151 AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 107 (scaleniowa karta sprawozdawcza).
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tyzm” -napisała poetka z Jaświł.152 Z czasem zmieniał się też dawny małoefektywny rodzaj gospodarowania. Zaczęła znikać trójpolówka. „Ojciec po komasacji już nie
żął sierpem, tylko kosą. Było ciężej, lecz dużo prędzej. Zbiory okazały się pokaźne, gdyż
nie pozostawialiśmy już ugoru – ojciec siał koniczynę” – czytamy w pamiętniku Melanii Burzyńskiej.153 Likwidacja wspólnot gruntowych była bodajże początkiem
końca życia gromadzkiego, etapem początkowym istotnych zmian społecznych.

152 M. Burzyńska, Szara przędza, s.28.
153 Tamże, s.28.
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ŻYCIE CODZIENNE, OBYCZAJE, OBRZĘDY

Życie codzienne
Warunki życia mieszkańców wsi okresu międzywojennego były bardzo proste
i skromne. Jedzenie było przyrządzane prosto, natomiast dania bardziej wymyślne
szykowano z okazji uroczystości rodzinnych bądź świąt. Jedzono z jednej miski,
przeważnie na ławie, gdyż nie w każdym domu był stół kuchenny. Jadłospis był
mało urozmaicony, sprowadzał się do tradycyjnych codziennych posiłków, w których skład najczęściej wchodziły: kartofle, kapusta, buraki, kwas z buraków, szczaw
lub sporadycznie rosół. Najpopularniejsze zupy to „rozczepka” ze skwarkami lub
zabielana z kluskami lub kartoflami, fasolowa z kluskami lub pęczakiem, kasza
i pęczak z mlekiem, grochowa oraz tradycyjny chłodnik nazywany zimnym kwasem. Latem przyrządzany był ze szczypiorem i ogórkami, a zimą z ogórkami kiszonymi i cebulą. Tylko „od święta” przygotowywano potrawy bardziej uroczyste:
placki z mąki lub ziemniaków nazywane regionalnie – „oładze”, jajecznice, pierogi
na sodzie (sodziaki), ciasto drożdżowe tzw. „pierogi”.
Domy miały podobny, typowy rozkład: duża izba, komora z płytą kuchenną,
światołka z drugą płytą kuchenną. W światołce gotowano tylko latem, dzięki czemu całe mieszkanie było chłodniejsze i nie przyciągało chmary much. Pozostałe
pomieszczenia domowe to spiżarka i tzw. „przeciwek”, w którym wieszano ubrania
oraz nieodzowna sień.
Dzień powszedni mieszkańców wsi był bardzo podobny. Cała rodzina oprócz
małych dzieci wczesnym rankiem wstawała do pielenia (latem), a zimą kobiety
do przędzenia kądzieli. Następnie ranny obrządek, śniadanie i porządki w domu.
Dużo czasu poświęcano domowemu tkactwu. Z utkanego sukna robiono: kurtki,
burki, robocze garnitury, pościel, dywaniki, narzuty na łóżka, obrusy, ręczniki. Prace
tkackie wykonywane były w okresie zimowym, tak żeby uporać się ze wszystkim do
czasu żniw. Okres żniw to jeden z najtrudniejszych momentów w całym roku. Żniwa dzielono na: żytnie, jare i łubinowe. Zboże ścinane było sierpem. W większych
gospodarstwach pomagali tzw. „najemni”. Po zakończeniu żniw bogatsi gospodarze
urządzali – dożynki. Tego dnia, kiedy spodziewano się, że żniwa zostaną zakończone gospodarz zapraszał większą ilość robotników. „Żeńcy brali ze sobą kawałek
białej czystej szmatki na nakrycie „stołu” dożynkowego, którym był mały kamień pod
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„przepiórką”. Przepiórką nazywano garść niezżętego zboża, związanego z wierzchu
nitką z zasadzoną na nią jarzębiną i innymi polnymi kwiatami. Na kamień kładziono
chleb.” Już od samego rana rozlegały się śpiewy kończące się refrenem: „plon żniemy,
plon”. Śpiewano najczęściej pieśni żartobliwe w stylu:
A nasza pani zacierki skubie,
w d… się drapie i w nosie dłubie.
Plon żniemy, plon.
Oj piękne latoś urosło żytko,
ale gospodarz przepije wszystko.
Plon żniemy, plon.
Już nam przepiórka w żytku nie śpiewa,
Nie dacie wódki, będziecie ścierwa.
Plon żniemy, plon.
Gdy żąć skończono baby robiły „równiankę”, czyli właściwy plon, który miał
być wręczony gospodarzowi. Był też ubierany jarzębiną i kwiatami. Przy kończeniu
ostatnich garści każda – szczególnie panna, starała się nie być tą, co kończy żąć
ostatnia, bo mówiliby, że będzie miała w przyszłym roku dziecko. Żnąc śpiewali:
Dożęli żytka aż do odłogu,
Podziękujemy, więc Panu Bogu.
Plon żniemy plon.
Dożęli żytka, dożniem jarzynki,
A nam gospodarz sprawi dożynki.
Plon niesiem, plon.
Otwieraj panie szeroko wrota,
Bo już skończona w polu robota.
Plon niesiem, plon.
Otwieraj panie wrota stodoły,
Bo z plonem zdąża ludek wesoły.
Plon niesiem, plon.
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Dożęli żytka, wygnali zajca,
A nasz gospodarz oparzył jajca.
Plon niesiem, plon.
Dożęli żytka zaraz za wioską,
A nasz gospodarz nie ma ni włoska.
Plon niesiem, plon.
U gospodarza, jakby u pana:
Portki podarte, koszula zasrana.
Plon niesiem, plon.
Już nam na czysto to żniwo zbrzydło,
Bo nasz gospodarz straszne skąpidło.
Plon niesiem, plon.
Plon niosła zawsze przodownica, nazywana „postacianką”. Ciężki był jej los
w dniu dożynek, gdyż, kto miał wodę pod ręką to ją polewał na znak, żeby w przyszłym roku zasiewom nie zabrakło wody. Gdy już doręczono plon gospodarzowi,
przygotowana była uroczysta kolacja z wódką włącznie. Po zjedzeniu posiłku zaczynały się tańce.
Żniwa jare trwały w zależności od pogody do połowy sierpnia. Łubin zbierano
do połowy września. Wrzesień to także czas tarcia lnu. Len tarto namoczony lub
zroszony wcześniej i następnie wysuszony na słońcu, w piecu lub na zapiecku. Suszenie w zapieckach nie było zbyt szczęśliwym rozwiązaniem, gdyż bywało przyczyna pożarów. Kontynuując pracę przy lnie zbierało się po kilka dziewczyn, kobiet
na tzw. „tłoki”, trąc len dla jednej z nich, tej, która akurat miała zapas suchego lnu.
Najchętniej wykonywano tę czynność na dworze przy księżycu, kiedy było dość
widno i nie kurzyło się. Osoba, u której danego dnia zbierały się „kądzielnice” częstowała wszystkich uroczystym obiadem bez alkoholu. Po wytarciu lnu trzepano
go odpowiednią „trzepaczką”, a następnie czesano. Samo trzepanie odbywało się
już po kopaniu ziemniaków i zawsze wewnątrz budynku.
Po zakończeniu „wykopów” brano się w zagrodach do sprzątania ogrodów z warzyw i kapusty. Następnie wywożono obornik i orano ziemię. Przychodził też czas
na „omłoty”. W większości czynność tę wykonywano cepami, ale w okresie mię

M. Burzyńska, Szara przędza, s. 20-21.
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dzywojennym zaczęły się już pojawiać w bogatszych zagrodach maszyny: kierat,
młocarnie szerokomłotne i wialnie znacznie usprawniając pracę.
Do czasu komasacji gruntów bydło z całej wioski pasał „zgodzony pastuch”, nazywany „kiernikiem”. Do pomocy dawany mu był pomocnik nazywany „kolejnikiem”.
Kolejnicy byli brani kolejno z gospodarstw, z których pasiono bydło, a musieli pomagać przez tyle dni, ile było zwierząt z danego gospodarstwa. W Bobrówce istnieli odrębni kiernicy do wypasu bydła, owiec i świń. Byli to przeważnie ludzie
biedni. Za pomoc otrzymywali wyżywienie od poszczególnych gospodarzy. Po sezonie płacono im zbożem, mięsem i innymi produktami. Stawki ustalała gromada
na zebraniu wiejskim.
Z prac domowych nie należy zapominać o praniu i pieczeniu chleba. Chleb
był pieczony po uformowaniu dużych bochnów na drewnianej łopacie, obłożonej
wcześniej odpowiednio spreparowanym i wysuszonym liściem kapuścianym lub
chrzanowym. Nieraz przed właściwym wypiekiem, pieczono tzw. „przedchlebniaki”, robione z cienko rozprowadzonego ciasta chlebowego. O ile pieczenie chleba
było dość przyjemny zajęciem, to już pranie nie. Najpierw trzeba było z drzewnego
popiołu zrobić żrący ług, w którym z kolei po dodaniu mydła zaczynało się ręczne pranie. Ług był to żrący środek boleśnie ścierający naskórek. Po wygotowaniu
bielizny w ługu i mydle, następowało pranie do czysta za pomocą „kijanki” przy
wodzie ze studni. Latem bieliznę po upraniu rozkładało się na trawie, żeby słońce
dokonało swojej powinności i wybieliło ją. Następnie jeszcze raz prano bieliznę
i pościel, żeby wyeliminować kurz z trawy. Kolejna czynność to maglowanie prania
wałkiem i maglownicą. Żelazek używano do elegantszej odzieży.
Konopielka
Konopielka to stary obrzęd wielkanocny, podczas którego śpiewa się pieśni
życzeniowe. Antropolodzy kultury mówią o czterystuletniej historii konopielki.
Pierwsze zapisy pieśni konopielkowych pochodzą z XIX wieku.
Konopielka – pieśń śpiewana na Wielkanoc. Już od „półpościa” po drodze krzyżowej zbierali się chłopcy w wybranym miejscu i uczyli się słów „Konopielki”.
Pieśń miała około 30 zwrotek.
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S. Chwetko, Ocalić od zapomnienia, s.1 (maszynopis).
S. Radecki, Knyszyn stolicą konopielki, „Goniec Knyszyński” nr 4-5, 2002, s. 9.
Tamże.

Po rezurekcji jak wszyscy wrócili do domu, poświęceniu obejścia, zjedzeniu święconego (śniadania wielkanocnego) zbierali się chłopcy koło południa i zaczynali kolędować. Nie wolno było leżeć w ciągu dnia w pierwszy dzień Wielkanocy „bo podobno
miała pszenica wyledz”. Przy kolędowaniu nie omijano żadnej zagrody, chociaż najchętniej odwiedzano domy gdzie były panny na wydaniu. Chłopcy brali ze sobą duże
kosze i śpiewali pod oknami domostw. Najczęściej śpiewano pieśni o zmartwychwstaniu i rataiki. Za kolędowanie i śpiew chłopcy otrzymywali od gospodyń jajka, kiełbasę,
korowaje, a zdarzała się i butelka gorzałki. Część datków odsprzedawano, zbierając
fundusze na zamierzony cel np. budowa remizy. Resztę zabierano na „ogół”, czyli areał
gminny będący w użytkowaniu całej wsi. Zapraszano tam dziewczyny i zaczynano zabawę. Najpierw posilono się, co nie co, a następnie trzeba było iść na „wybitki”. Była to
zabawa nazywana wówczas „taczanką”. Następnie zaczynały się śpiewy i potańcówka.
Nie była to jednak zabawa huczna, gdyż według zwyczaju w pierwszy dzień świąt zabaw nie organizowano. Z reguły konopielki śpiewano w pierwszy dzień świąt, chociaż
co do tego nie było zasady i zdarzały się śpiewy w drugi dzień świąt. Drugi dzień świąt
był jednak zdominowany przez obyczaj zwany „śmigus dyngus”. Chłopcy już od rana
czatowali przy obejściach, gdzie się znajdowały panny. A polanie panny wodą, gdy
jeszcze była w pościeli było największą frajdą. Trzeba było oczywiście wyczekać dogodnego momentu, gdy gospodarz uda się na obrządek. Panny faktem rannej kąpieli
nie były zmartwione, gdyż taki prysznic był zwiastunem powodzenia przez cały rok.
Sytuacja odwrotna, gdy nikt nie polał panny wywoływała u niej smutek zwiastujący
brak powodzenia.
A oto jedna ze zwrotek rataika:
Pytam pani gospodyni
Hej łołem
Czy jest Pan gospodarz w domu
Hej łołem
W domu, w domu pan gospodarz
Hej łołem
Siedzi sobie na róg stoła
Hej łołem
Na nim suknia atłasowa
Hej łołem
I czapeczka sobolowa
Hej łołem
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Obrzędowość Konopielki polegała na życzeniowym charakterze pieśni i zachowań uczestników obrzędu, ścisłym powiązaniem ich z okresem wiosennym to
jest w czasie zimowo – wiosennego przesilenia słonecznego, w którym to okresie
zaczynał się prasłowiański Nowy Rok (odmiennie od kolędowania związanego
z Bożym Narodzeniem nasyconym zresztą także elementami życzeniowymi). Obrzędowość ta, a zwłaszcza pieśni budzą duże zainteresowanie naukowców: folklorystów, etnolingwistów, dialektologów. Niestety nie miało to jednak przełożenia
na praktykę kulturalną. Sam obrzęd zanikał, a badania naukowe potwierdzają jego
ostateczny koniec na lata 50-te XX w. Najlepiej ten obrzęd zachował się w pamięci
mieszkańców terytorium występowania obrzędu tj. pomiędzy Narwią i Biebrzą
z niewielkimi przekroczeniami tej granicy.
Chodzące grupy wiosennych kolędników nazywanych też „partiami”, „kompaniami” czy „wołoczebnikami” zaczynały obchód gospodarstw o zachodzie słońca w
Wielką Niedzielę, a kończyły w poniedziałek rano lub też koło południa.
Ten stary i bardzo silnie związany z wyżej wspomnianym terenem obrzęd wart
jest podtrzymania z uwagi na swoją oryginalność, walory śpiewanych pieśni zarówno tekstowe jak i muzyczne, charakter pograniczny obrzędu, w którym skoncentrowały się 3 elementy językowe pogranicza polsko - białorusko - litewskiego.
Pieśni konopielkowe do dzisiaj są znane na przyległych terenach litewskich i białoruskich. Ważny jest też motyw religijny, gdyż obrzęd ten funkcjonował zarówno
wśród katolików jak i prawosławnych. Nie omijano także w czasie obchodu obejść
żydowskich, śpiewając im obrzędowe pieśni. Istotny był też zasięg społeczny obrzędu. Pieśni śpiewano we wsiach szlacheckich, chłopskich, śpiewano dziedzicom,
gospodarzom, pannom i kawalerom.
Ten piękny zwyczaj był kultywowany w Jaświłach i okolicy do lat 60-tych XX w.
W latach późniejszych pieśni konopielkowe śpiewane były w repertuarze zespołu
ludowego Kądzielnice z Jaświł. Kolędnicy nazywani tu byli „wołokacami” i chodząc
od do mu do domu dopominali się o zapłatę „wołocebne”. Na koniec domowej wizyty śpiewano:
A ty Handzia bądź wesoła
Weź kluczyki skocz do stoła
A od stoła do szafeczki
Przynieś dla nas gorzałeczki
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A my tę gorzałkę zaraz wypijemy
A jak wypijemy to podziękujemy
Do czasów współczesnych zachowało się kilka pieśni śpiewanych w Jaświłach,
których żartobliwy ton, ośmieszał z lekko zabarwioną ironią panny i gospodarzy
ze wsi.
A ten Wołyń z kąca
To złapał zająca;
Adam Bierć go potrzymał,
Cimoch skórkę zeń zdymał, Ale leja!
Kawałko gotował.
Paluch kostował,
A Cymbor był wielki chwat,
Usie mięso dla nich zjadł! Ale leja!
Lezał trzy dni w bobie,
Narwał strąców sobie;
Połozył się na słącu
Dzielił dzieci po strącu. Ale leja!
Nowik, że do pracy
Był leniwy racej;
Jak policja nie słysy.
Chodził z flintą na lisy. Ale leja!
Bajkowski był głucki
I jak chodzo słucki;
Miał jon piekna córeńka,
A zwała się „Saseńka”. Ale leja!
Z kościołeńka wysła
Jak kobyłka bystra;
Jak u słonia jej noga,
A dupa jak podłoga! Ale leja!
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Pod parkanem stała,
Dzie krowa nasrała!
O panieneczko fajna,
Coś taka nieochajna? Ale leja!
Romcio wielgie nogi
Chciał obuć do drogi,
Ale brak mu numera,
Boso skore z nóg zdziera. Ale leja!
Konie Kowaluka
Kość o kość stuka,
Bo nic ni ma we złobie
Gospodarz pije sobie! Ale leja!
Wałuszki nie zwoła
Trąba archanioła;
Stodoła mu się pali,
A jon obiad je dalej. Ale leja!
Kowalcuk jest łysy,
Włosy zjadły mysy.
Za to rozum ma lepsy,
Bo mu ciągle się wietrzy. Ale leja!
Noc Świętojańska
Nazwa Kupalnanocka wywodzi się od słowa „kupało”, co na wschodzie Polski
oznacza kąpiel, zanurzenie w wodzie. Najkrótsza noc była okazją do odprawiania
różnych obrządków, wróżb i czarów. Uświadamiano sobie wtedy w sposób szczególny związek człowieka z rytmami przyrody. W tę noc, bowiem według tradycji,
całą przyrodę przenika potężny i ożywczy impuls.
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Jest to święto powitania lata, miłości i płodności, z oczyszczającymi obrzędami
ognia i wody. Wierzono, że po ziemi snują się duchy zmarłych i pozaziemskie
istoty demoniczne. W ciała ludzi, szczególnie młodych, wstępują nieziemskie siły
i wzmaga się ich gotowość do miłości, płodzenia i rodzenia. Tradycja i obyczaj zezwalał na swobodne igraszki miłosne.
Przesilenie letnie, zimowe, równonoce wiosenne i jesienne w każdej kulturze
pierwotnej były czymś szczególnym. W czasie sobótki palono ogniska, przez które
skakano i przy których odbywały się wróżby, dziewczęta puszczały z nurtem rzek
wianki z zapalonymi świeczkami. Na Mazowszu i Podlasiu obrzędy sobótkowe
nazywane były kupalnocką, a na pograniczu polsko-ukraińskim kupałą. Kupała lub
Kupało było najprawdopodobniej bóstwem solarnym Słowian, któremu właśnie
w okresie przesilenia letniego oddawano cześć.
Jest także legenda, według której sobótka jest uroczystością ku czci pewnej dziewicy: „Dawno, dawno, nie wiadomo ściśle, kiedy, kochało się dwoje młodych -czysta,
wierna dziewica Sobótka i szlachetny, waleczny rycerz Sieciech. Sieciech wrócił z wojny i już miał pojąć czekającą nań Sobótkę za żonę, już nawet zapalono weselne ognie
i zamierzano puścić się w tany, gdy nagle, jak spod ziemi, wyrosła horda najeźdźców.
Kto żyw, rzucił się w wir walki. Sobótka także. Wraży pocisk trafił ją w samo serce. Ale
wroga odparto. Działo się to w noc świętojańską.”
Po wprowadzeniu chrześcijaństwa mądrzy kapłani, doceniający potęgę tradycji
w wierzeniach religijnych i obrzędach, postanowili włączyć kupalnockę do kalendarza kościelnego (w nadziei rychłego oczyszczenia jej z pogańskiego szkaradzieństwa) i oddali ją pod opiekę św. Jana Chrzciciela. Zmiana patrona nie zmieniła jednak istoty święta związanego z wyobrażeniami i praktykami zabobonnymi.
Ludzie młodzi nadal odprawiali misteria i zabawy „biesom jeno miłe, a Panu Bogu
obmierzłe”.10
Noc świętojańska ma swoje źródło jeszcze w czasach pogańskich. Zabiegi magiczne miały chronić przed chorobami, ogień - oczyszczać z czarów i uroków. Nasi
dalecy pradziadowie, wrażliwi na każdy impuls natury objęci nagła wesołością rozpalali ogniska, by tańczyć i skakać koło nich. Także i współcześnie taniec jest najbardziej wyeksponowaną częścią święta.
Jednak te pierwsze tańce powstały wcale nie z radości, lecz ze strachu. Nasi
przodkowie w roślinach, zwierzętach, kamieniach, w słońcu, księżycu, błyskawi

Legenda ze zbiorów Ośrodka Kultury w Goniądzu.
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cach widzieli złe duchy, czyhające na nie. Znali też i dobre duchy, ale zawsze bardziej zależało im na przekupieniu złych, niż na przypodobaniu się dobrym. Taniec
był jedną z możliwości przypodobania się tym złym duchom, wyprowadzenia ich
w pole, dosłownie, jak najdalej od siedzib ludzkich. Wyczyniano, więc różne tańce
dla zimnego wiatru, aby powiał gdzieś daleko za góry, za lasy, tańczono dla słońca, by nie wypaliło traw sypiących ziarnem i nie wysuszyło wodopojów, skakano
dla zwierza, aby nie pożarł myśliwego, lecz przeciwnie, sam pozwolił pożreć się
z kopytami. Skakanie koło ognia i przez ogień w dobie przesilenia letniego jest
jednym z najstarszych nabożeństw, radosnym obrzędem ku czci słońca, „białego
boga”. Nie zanikło w czasach, gdy nasz praprzodek stworzył sobie już materialną
formę swoich bogów, ulepił je z gliny na obraz i podobieństwo swoje albo wyciosał
z pni drzew po borach. Stało się jednym ze stałych świąt pogańskich, które niewiele zmieniając formę przetrwało długie wieki i zakorzenione w tradycji licznych
narodów istnieje szczątkowo do dziś.11
Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej wydanej na początku XX w. pisał: „Marcin z Urzędowa w drugiej połowie XVI w. pisze w swoim zielniku: „U nas w wilją św. Jana niewiasty ognie paliły, tańcowały, śpiewały, djabłu cześć
i modłę czyniąc (!); tego obyczaju pogańskiego do tych czasów w Polszcze nie chcą opuszczać, ofiarowanie z bylicy czyniąc, wieszając po domach i opasując się nią, czynią sobótki,
paląc ognie, krzesząc je deskami, aby była prawie świętość djabelska, śpiewając pieśni,
tańcując”. Nazwa sobótki nie była powszechną w Polsce. Lud np. mazowiecki i podlaski, nad Narwią i Bugiem zamieszkały, obrzęd ten znal tylko pod mianem „Kupalnocki”. U Mazurów nadnarwiańskich w wigilję św. Jana, po zachodzie słońca, gospodynie i dziewczęta, zebrane na łące nad strumieniem, rozpaliwszy „kupalnockę”, patrzyły
czy zebrały się wszystkie; gdyby której nie było, tę uważano za czarownicę. Następnie
biesiadowały, tańczyły przed ogniem i z każdego gatunku przyniesionych pęków ziół
rzucały po gałązce w ogień, wierząc, że dym z tych ziół zabezpieczy je od złego; resztę
zabierały do domów, aby pozatykać w strzechy chat, obór i stodół. Około północy, mocniejszy roznieciwszy ogień, pozostałe napoje weń wlewały, a jedna z dziewcząt wieniec,
uwity z bylicy i ziół innych, rzucała na wodę strumienia, przyczem wszystkie zawodziły prześliczną starodawną pieśń (Wieniec, wianki).” Drugim nieodzowny elementem
święta było i jest ognisko. Święto palenia ognisk było, w czasach odległych, porą
powrotu na świat ludzi zmarłych. Korzystali tu ze sposobności ogrzania wystudzo-
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nych dusz. A ludzie żywi mieli okazje do praktykowania najrozmaitszych wróżb
i guseł, którym duchy zmarłych skutecznie patronowały.
Na północnych i wschodnich obszarach naszego kraju w wigilię Św. Jana
o zmierzchu po doszczętnym wygaszeniu wszelkich palenisk w całej wsi krzesano
nowy ogień. W tym celu wbijano dębowy pal w ziemię, nakładano na niego ściśle dopasowaną dębową tarczę i szybko nią obracano (robili to młodzi ludzie na
zmianę), aby wykrzesać iskry. Gdy pal wreszcie od silnego tarcia zapalił się, odpalano od niego głownie i roznoszono po wsi nowy ogień. Nie może też zabraknąć
na czerwcowym święcie Sobótkowych wianków. Wianek można upleść lub zrobić
z bukiecików polnych i leśnych kwiatów, ułożonych na liściach paproci. Dziko
rosnące kwiaty dość szybko więdną, dlatego wianuszek trzeba upleść tuż przed
puszczeniem go na wodę – musimy przecież mieć pewność, że będzie nadal piękny,
gdy wyłowi go jakiś wspaniały mężczyzna. Przy zbieraniu kwiatów do wianków
dużą wagę przywiązywano do ich wyglądu. Zrywano rośliny, których kwiaty miały
promieniście rozłożone płatki. Symbolizowały one słońce, osiągające najwyższy
punkt w swej wędrówce po niebie, lub oświetloną blaskiem aureoli głowę św. Jana:
złocienie, rumianki i rumiany o kwiatach z żółtymi oczkami otoczonymi białymi
płatkami, koszyczki mniszka lekarskiego, zwanego kupałą i arniki górskiej- kupalnika oraz nagietka o barwie złocistożółtej. Ceniono także żółte kwiaty jaskrów
i dziurawca – tzw. świętojańskiego ziela.
Inne znaczenie miało zestawienie kolorów pszeńca gajowego, często spotykanego w naszych lasach. Słoneczna barwa kwiatów kontrastuje tu z ciemnofioletowymi górnymi liśćmi, co symbolizuje zmaganie się światła z mrokiem nocy.
Nieodzownym elementem Nocy Świętojańskiej są Wróżby Sobótkowe, które
dotyczą przede wszystkim miłości i małżeństwa. Wierzono, że ta najkrótsza noc
w roku jest nocą niezwykłą, bo „... na św. Jana słońce kłania się ziemi dwa razy”
(dwukrotnie zachodzi). Dziewczęta plotły wianki, które mocowały do deseczek,
a w środku umieszczały świece. Wianki te puszczały na wodę i jeśli wianek płynął bez przeszkód lub wyłowił go ukochany, oznaczało to szybki ślub i szczęśliwe
życie. Jeśli zaś wianek utknął w zaroślach lub świeca zgasła, wróżyło to niepomyślność dla miłosnych planów. Dziewczęta wyruszały także na poszukiwanie ziela,
najczęściej języcznika, które miało im zapewnić miłość ukochanego i powodzenie.
Do lasu należało pójść przed północą – nago, z rozpuszczonymi włosami, wypowiadając zaklęcie. Chłopcy natomiast udawali się na poszukiwanie kwiatu paproci,
który miał zakwitać w tę noc. Kwiat miał przynieść znalazcy bogactwo, szczęście,
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dar przepowiadania przyszłości i stawania się niewidzialnym oraz umiejętność leczenia ludzi i zwierząt.
Pomiędzy godziną 11, a 12 w nocy niezawodnym wróżem stawał się również
krzew ligustrowy, pod warunkiem jednak, ze skończył siedem lat. Ligustr albo
inaczej kocierpka, krzew używany na żywopłoty, dorasta do 4 metrów wysokości.
Siedmioletni jest już w sile wieku, więc i wzrost ma odpowiedni. Kwitnie w czerwcu pachnącymi kwiatkami. Osoba pragnąca dowiedzieć się czy jej najgorętsze
pragnienia zostaną spełnione, szła w oznaczonej porze do ligustru i starała się
z zamkniętymi oczami dosięgnąć jego kwiatów. Jeśli zdołała urwać trzy, mogła
mieć nadzieję na powodzenie. Noc świętojańska była też wdzięcznym motywem
w poezji ludowej. Jednym z takich wierszy jest utwór poetki ludowej z Jaświł Henryki Bierć „Kwiat paproci”:
W noc świętojańską moi złoci,
Szukajcie kwiatu paproci.
W leśnej gęstwinie, w ciemnym lesie,
Kwiat ten, wam szczęście przyniesie.
Trzeba do lasu iść o północy
Pod czarną osłoną nocy.
Znaleźć go i ująć w ręce,
Raz kwitnie w roku, nigdy więcej.
Szukajcie młodzi tego kwiatu,
To nie zaszkodzi twemu bratu,
Siostra, też pewno jego szuka.
Znaleźć ten kwiat, to trudna sztuka.
To kwiat, co się w legendach złoci,
Czy ktoś z was widział kwiat paproci?12
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II WOJNA ŚWIATOWA

Przygotowania do obrony
Jaświły leżały kilka kilometrów od strategicznej linii obrony znajdującej się na
Biebrzy. Nieuchronność walk związana była z pobliską twierdzą Osowiec.
W 1939 r. naczelne władze wojskowe przystąpiły do przygotowania kraju
i wojska do wojny. 3 marca 1939 roku utworzono Samodzielną Grupę operacyjną
„Narew”. Dowódcą grupy, której zadaniem była obrona granicy z Prusami został
gen. Bryg. Czesław Młot – Fijałkowski. Pas działania SGO „Narew” sięgał od
granicy polsko – litewskiej na wschodzie do linii Chonele – Goworowo na zachodzie. W skład grupy weszły: 18 DP, 33 DPRez, Suwalska BK i Podlaska BK.
Pod koniec marca podporządkowano jej także KOP w Osowcu, a także znajdujące się na tym terenie oddziały straży granicznej. Pas działania grupy „Narew”
został podzielony na sześć odcinkow: „Augustów”, „Osowiec”, „Wizna”, „Łomża”, „Nowogród”, „Ostrołęka”. Wzmocnienia tych pozycji miano dokonać przez
budowę fortyfikacji i zalewów na Narwi i Biebrzy. Odcinek „Osowiec” sięgał do
wsi Karpowicze na wschodzie oraz do Grobli Honczarowskiej na zachodzie. Za
obronę tego odcinka odpowiedzialna była grupa ppłk Tadeusza Tabaczyńskiego
w skladzie: 135 rez. pp, II dywizjon 32 pułku artylerii lekkiej oraz batalion forteczny. Najważniejszymi zadaniami grupy była osłona mobilizacji, rozpoznanie
i opóźnienie działań niemieckich z Prus Wschodnich w kierunku Osowca oraz
obrona linii rzeki Biebrzy. Obroną rejonu Goniądza miał się zająć III batalion
wzmocniony kompanią forteczną.
Mobilizacja
24 sierpnia 1939 r. z Jaświł do Wojska Polskiego zostali zmobilizowani miejscowi rezerwiści: Antoni Popławski, Antoni Kupiński, Jan Kupiński, Antoni Sobolewski, Antoni Wiśniewski, Antoni Bierć, Wacław Andrelczyk, Józef Kawałko,
Zygmunt Kawałko, Romuald Pawełko, Stanisław Mogilnicki, Czesław Muklewicz,
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Jan Kupiński s. Józefa, Stanisław Cymbor, Bronisław Nieścier, Antoni Nieścier,
Antoni Kupiński s. Wojciecha, Bronisław Bajkowski, Daniel Kawałko, Wacław
Nieścier, Jan Nieścier, Jan Chodak. W czynnej służbie wojskowej w tym czasie
z Jaświł służyli: Jan Bierć, Antoni Zawadzki, Wacław Kawałko, Alfons Cymbor,
Bronisław Kawałko.
Z niedalekiej wsi Bobrówka większość młodych mężczyzn została zmobilizowana do wojska. Wśród nich byli m.in. Józef Purwin (wrócił), Bronisław Giro
s. Benedykta (ranny pod Piotrkowem, wzięty do niewoli niemieckiej – wrócił),
Stanisław Giro s. Benedykta (wzięty do niewoli sowieckiej i osadzony w Krzywym Rogu), Feliks Giro s. Benedykta (wrócił), Józef Giro s. Benedykta (wrócił),
Bolesław Giro s. Benedykta (wzięty do niewoli niemieckiej), Józef Purwin (służył w Armii Andersa, wzięty do niewoli niemieckiej – wrócił), Kazimierz Giro s.
Wawrzyńca (po wojnie osiadł w Australii), Kazimierz Łatacz s. Onufrego (wzięty
do niewoli niemieckiej – wrócił), Emil i Józef Rudzińscy (po wojnie zostali w Anglii), Józef Jaroszewicz (wrócił), Antoni Radkiewicz (wrócił), Józef Łatacz s. Wincentego (wrócił), Jan Mazur (służył w Armii Andersa – wrócił), Mateusz Klisz
(wrócił), Antoni Kraszewski (wrócił), Henryk Łaszcz s. Leona (wzięty do wojska
z czynnej służby – wrócił), Albin Suszko (wzięty do niewoli niemieckiej – wrócił),
Wincenty Niemotko walczył m.in. pod Narwikiem (wzięty do niewoli niemieckiej
– wrócił), Bronisław Niemotko (wrócił), Bronisław Rudziński s. Aleksandra (wzięty do niewoli niemieckiej – wrócił), Antoni Andraka (służył w armii sowieckiej
w Azji), Albin Wałuszko (wrócił), Józef Wałuszko (wrócił), Wincenty Nowicki
(wrócił), Bolesław Nowicki (wzięty do niewoli niemieckiej – wrócił), Adolf Nowicki (wrócił), Bolesław Klim (wrócił), Czesław Kawrygo (wzięty do niewoli niemieckiej – wrócił), Bronisław Giro z kolonii (wzięty do niewoli niemieckiej – wrócił),
Henryk Dudar (zmobilizowany do armii sowieckiej, następnie trafił do I Armii
Wojska Polskiego, przeszedł szlak bojowy Lenino – Berlin).
Ze Szpakowa w kampanii wrześniowej udział brali m.in.: Zygmunt Olechno,
Alfons Olechno, Antoni Olechno, Antoni Dekarz, Paweł Purta, Julian Niewiarowski, Bolesław Wróbel, Aleksander Rafało, Józef Klim s. Franciszka, Józef Klim
s. Aleksandra.
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Sporządzono na podstawie notatek Wacława Lewocza.
Z zebranych materiałów p. Wacława Lewocza z Jaświł.
Relacja Stanisław Rafało ze Szpakowa.

Walki z Sowietami - Potyczka w Dolistowie
Zgodnie z tajnym protokołem niemiecko - sowieckiego paktu o nieagresji z 23
sierpnia 1939 r. tereny na wschód od linii Narew – Wisła – San miały, po pokonaniu Polski zostać włączone do ZSRR. Wojska niemieckie przebywały, więc na
terenie Osowca tymczasowo, samą twierdzę zamierzano wykorzystać jako punkt
etapowy przy ewakuacji jednostek niemieckich do Prus Wschodnich.
Oddziały sowieckie dotarły pod Twierdzę Osowiec przed południem 25 września. Były to jednostki rozpoznawcze 15 Korpusu Czołgów. W tym czasie sowiecka
20 Brygada Zmotoryzowana po zajęciu Dąbrowy Białostockiej rozpoczęła marsz
wzdłuż Biebrzy docierając wieczorem do Dolistowa, gdzie stoczono potyczkę
z oddziałami polskimi.
110 Zapasowy Pułk Ułanów Wołkowyskich dowodzony przez ppłk Dąbrowskiego przebijał się z okolic Sejn w kierunku broniącej się Warszawy. W okolicach
Lipska oddział został zmuszony do rezygnacji z poruszania się po drogach głównych schodząc na ścieżki i drogi boczne. Drogami głównymi poruszało się wojsko
sowieckie zdążające w kierunku Twierdzy Osowiec. Od strony zachodniej drogi
były także zajęte, gdyż po nich przemieszczały się oddziały niemieckie. Pułkownik
Dąbrowski z oddziałem nie mając innego wyjścia maszerował drogami podrzędnymi prawą stroną Biebrzy. Kolejnym przystankiem na drodze polskiego wojska
miała być miejscowość Dolistowo.
W czasie odpoczynku pod wsią Mogielnica dowódca wezwał do siebie jednego
z żołnierzy. Wezwanemu żołnierzowi, który pochodził z Dolistowa polecił żeby
się udał do osady w celu sprawdzenia możliwości przeprawy przez Biebrzę na jej
lewy brzeg. W miejscowości Jasionowo dokonano oględzin kilku domów mieszkalnych szukając dogodnych warunków na izbę chorych. Armia zakupiła także
woła u miejscowego gospodarza na potrzeby wojskowej kuchni polowej.
3 szwadron 110 pułku ułanów rezerwy dowodzony przez rtm. Moczulskiego
wzmocniony działonem artylerii i plutonem karabinów maszynowych podszedł




Henryk Dobrzański pseudonim „Hubal” urodził się 22 czerwca 1897 r. w Jaśle. W czasie pierwszej
wojny światowej walczył w II Brygadzie Legionów Polskich. Po wojnie był oficerem kawalerii wojska polskiego, odnosił także duże sukcesy sportowe w zawodach hippicznych. W 1939 r. był zastępcą
dowódcy 110 pułku ułanów w Wołkowysku. 23 września 1939 r. nie chcąc się internować na Litwie,
postanowił z częścią pułku dotrzeć do broniącej się Warszawy. W ostatniej dekadzie września jego
oddział kierował się spod Grodna w kierunku Polski centralnej. 26 września przeprawiono się przez
Biebrzę, a 30 przez Wisłę w okolicach Maciejowic..
Relacja ustna Zenona Kolendo z Dolistowa.
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pod Dolistowo Stare. Wystawiono ubezpieczenia w postaci działa i ciężkich karabinów maszynowych. Część żołnierzy rozlokowała się we wsi. Dowodzący polskim oddziałem rozpoczęli przygotowania do przeprawy przez Biebrzę, a następnie
przez szosę Grodno - Osowiec. W międzyczasie wysłano dwóch zwiadowców Stanisława Szumskiego i Mieczysława Janika w okolice Laskowca w celu rozpoznania
możliwości przemarszu wojsk i przeprawy przez Narew. Zwiadowcy byli cywilami
z Dolistowa - zaufanymi dyrektora miejscowej szkoły ppor. rez. Antoniego Jaworskiego. Na zwiad udali się na rowerach.10
25 września 1939 r. niemiecka kolumna zmotoryzowana posuwająca się szosą
z Osowca nie zauważyła Polaków. Dotarła do mostu przez Brzozówkę i wróciła
z powrotem do Osowca. Niespełna pół godziny później od strony Zabiela nadjechały sowieckie czołgi.11Po południu rotmistrz Moczulski przy obchodzie stanowisk ogniowych, rozkazał będąc przy stanowisku polskiego działa by zacząć ostrzał,
jeśli tylko zobaczą pojazdy wroga. Po kilku minutach, gdy rotmistrz zbliżył się do
kolejnego stanowiska z karabinem maszynowym, padł strzał z działa. Celem, do
którego strzelano był zbliżający się od szosy głównej sowiecki czołg i 2 wozy opancerzone z żołnierzami. Rotmistrz wydał rozkaz strzelania dla stanowisk z bronią
maszynową. Działo zdążyło wystrzelić trzy razy. Pierwszy pocisk wylądował aż za
drogą, którą maszerowało sowieckie wojsko, obok zabudowań Klozy, przy drodze
Dolistowo – Jaświły, drugi trafił w zbliżający się czołg uszkadzając gąsienice, trzeci
uderzył w dom Sikory w Dolistowie. Następnych strzałów już nie oddano, gdyż
towarzyszący czołgowi wóz pancerny sforsował rzekę i przejął działo. W krótkim
starciu został zniszczony 3 szwadron 110 rez. pułku ułanów, do niewoli wzięto 56
polskich żołnierzy.12
W czasie strzelaniny rotmistrz Moczulski z jednym z żołnierzy skryli się za
stogiem siana w odległości 200 metrów od stanowiska karabinu maszynowego. Nie
było to jednak najlepsze miejsce do kierowania walką, więc rotmistrz zdecydował
się na przejście w kierunku znajdującego się o kilka metrów rowu, z którego łatwiej
by było kierować akcją. W momencie, gdy tylko wychylił się zza stogu siana padł
strzał trafiając go w głowę. Widząc z bliska całą sytuację, towarzyszący rotmistrzowi żołnierz począł się czołgać od rzeki w kierunku pobliskiego wzniesienia.



10
11
12
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Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora „Hubala”, Warszawa 1987, s.43.
Wrzesień 1939 na kresach w relacjach, oprac. Cz. K. Grzelak, Warszawa 1999, nr 36 s.221.
S. Szumski, Potyczka zbrojna w Dolistowie (maszynopis).
Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony..., s.43.
Tamże, s.43-44
S. Szumski, Potyczka zbrojna w Dolistowie.

Po kilkudziesięciu metrach czołgania usłyszał kolejne strzały, które go dosięgły
raniąc obie ręce i lewą nogę. Po kilkunastu minutach zapanowała cisza. Wtedy
zauważył jak sowieci ładują na samochód karabin maszynowy wraz z jego obsługą.
Sowieci opuścili Dolistowo.
O pogromie 3 szwadronu poinformował dowódcę pułku ppor. rezerwy Witold
Krasicki, który dość szczęśliwie wpadł w bagno, aż po szyję i sowieci nie zauważyli
go.13Na miejsce potyczki przybyli furmanką dwaj podchorążowie i major Dobrzański. Zabrali ciało zabitego rotmistrza i przekazali strażnikowi śluzy w Dębowie,
aby je pochował. Następnie udano się do miejscowości Jaminy gdzie pochowano
Moczulskiego14Pochówek odbył się 26 września, potajemnie w godzinach popołudniowych w obecności dozorcy kanału w Dębowie Wacława Urbanka, miejscowego rolnika Jana Andraki i księdza Stanisława Dąbka.15
Dwóm żołnierzom polskim, którzy byli przy sztabie i nie zdążyli uciec na drugą
stronę Biebrzy życie uratowała Stanisława Urban szybko przebierając ich w cywilne ubrania.16Z polskiego oddziału zostało kilkudziesięciu żołnierzy, w większości
byli to podoficerowie i podchorążowie. Jeszcze tego samego dnia późnym popołudniem ze wsi Kopytkowo nadeszło kilkudziesięciu polskich żołnierzy. Na wspólnej zbiórce polskiego oddziału major Dobrzański zaproponował nowo przybyłym
13
14

15
16

Wrzesień 1939 na kresach..., nr 188, s.190.
Wiktor Maciej Moczulski (1900 -39) Syn Juliana i Franciszki z domu Jerzykiewicz ur. się 4 lutego 1900
w Bielsku Podlaskim. 21 lipca 1931 r. zawarł związek małżeński z panną Michaliną Filipówną z Bielska
Podlaskiego. Od 1 kwietnia 1918 r. do 10 listopada 1818 r. pełnił służbę w Legionach Polskich, a od 11 
listopada 1918 r. w Wojsku Polskim w następujących jednostkach: 2 Pułk Ułanów, Wojskowa Szkoła
Gazowa, Szkoła Podchorążych Piechoty – Warszawa, Centrum Wyszkolenia Kawalerii – Grudziądz, 3 
Pułk Strzelców Konnych, 10 Pułk Strzelców Konnych, Szkoła Podchorążych Kawalerii – Lwów, Korpus Ochrony Pogranicza, 9 Pułk Strzelców Konnych, Szkoła Podchorążych Piechoty – Komorowo k/
Ostrowi Mazowieckiej. W lipcu 1939 r. w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie jest dowódcą
szwadronu luzaków w stopniu rotmistrza. Po wybuchu II wojny światowej 15 wrześniu 1939 r. nastąpił
wymarsz Brygady Kawalerii z Wołkowyska. Wraz z nią wyruszył rtm Wiktor Moczulski ze swym 110
rezerwowym pułkiem ułanów pod dowództwem ppłk Jerzego Dąbrowskiego. Początkowo kierowano
się w kierunku Wilna. Po 17 września zmieniono kierunek marszu na Grodno i dalej na północ ku
granicy litewskiej. W rejonie Grodna dowódca brygady przekazał dowódcom pułków rozkaz generała
Przeździeckiego dotyczący przekroczenia granicy litewskiej, złożenia broni i ewentualnego przedostania się na zachód.Dowództwo 110 pułku zdecydowało, że nie złożą broni, a udadzą się do Puszczy
Augustowskiej z zamiarem kontynuowania walki. 22 września pułk zatrzymał się na postój w miejscowości Podmacharce. Na ubezpieczenie w kierunku szosy wysłany został 3 szwadron pod dowództwem
rotmistrza Moczulskiego. 25 września w okolicach Dolistowa szwadron Moczulskiego został zaatakowany z broni pancernej przez wojska sowieckie. W godzinach popołudniowych (o godz. 15) tego dnia
zginął wychodząc zza stogu siana od kuli nieprzyjaciela rotmistrz Moczulski. Zdarzyło się to ok. 30 m
od mostu w Dolistowie.
J. Janewicz, Wrzesień 1939 – wspomnienia z ziemi augustowskiej (maszynopis).
Wrzesień 1939 na kresach..., nr 36,s.222.
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przyłączenie się do jego wojska. Zaproponował, żeby wystąpiło 30 ochotników.
Chętnych było znacznie więcej, ale „Hubal” nie mógł wziąć większej grupy gdyż
ograniczyłoby to możliwości swobodnego poruszania się oddziału. Część żołnierzy udała się, więc w kierunku wsi Dębowo i Mogielnice, a Ci, którzy zostali z majorem zakwaterowali się we wsi Kopytkowo. „Hubal” oznajmił wojsku, że ruszają
dalej na zachód jak tylko przejdą wojska sowieckie. Następnie udał się do Dolistowa na spotkanie z pułkownikiem Dąbrowskim. W czasie spotkania poinformował
pułkownika, że udaje się ze swoim oddziałem w kieleckie lasy i tam będzie próbował przetrwać do czasu wyzwolenia kraju.
Przed wymarszem major Dobrzański przekazał podchorążemu Stankiewiczowi
(pochodzącemu z Dolistowa) mapę sztabową, na której były oznaczone miejsca
ukrycia broni, amunicji, granatów, mundurów, butów, koców i sprzętu łączności. 26
września oddział opuścił okolicę. 29 września, gdy tylko polepszył się stan zdrowia pułkownika Dąbrowskiego, wyruszył on wraz z garstką ułanów przebranych
w cywilne ubrania poprzez Tajno Podjeziorne, przez Kopiec i Sosnowo w kierunku
Litwy. Zamysłem pułkownika było przedostanie się do Francji. Niestety na Litwie
został aresztowany.
Losy ppłk Jerzego Dąbrowskiego obszernie opisuje Mirosław Gajewski w artykule „Bracia Dąbrowscy – sławne postacie dziejów Wileńszczyzny”.
Jerzy Dąbrowski uczestniczył w obronie Grodna, gdzie dowodził 110 rezerwowym
pułkiem ułanów. Obrona Grodna przed nacierającymi ze wschodu oddziałami Armii
Sowieckiej nie powiodła się i już 20 września 1939 roku sowieckie czołgi wjechały do
miasta, a 22 września zajęto je całkowicie. Komendant obrony Grodna gen. bryg. Wacław Przeździecki nie widząc możliwości dalszej walki, wieczorem 23 września nakazał przekroczenie granicy litewskiej. Jedynie 110 rezerwowy pułk ułanów na czele
z ppłk. Jerzym Dąbrowskim nadal bił się z Armią Czerwoną. Pułk, do którego nieco
później dołączyła grupka ułanów z 102 pułku z rotmistrzem Stanisławem Sołtykiewiczem, stoczył dwie potyczki z czerwonoarmistami w rejonie Krasnego Boru u wylotu Puszczy Augustowskiej oraz pod Dolistowem Starym nad Biebrzą, gdzie utracił
2 szwadron i wydostał się poza zaciskający się z każdą godziną pierścień wroga. Tylko
wówczas Jerzy Dąbrowski, będąc zresztą chory, zdecydował się na rozwiązanie pułku,
z czym nie zgodził się jego zastępca major Henryk Dobrzański i powiódł ochotników na
pomoc walczącej Warszawie. Ów major Dobrzański to późniejszy słynny „Hubal”, który
nie składał broni aż do wiosny 1940 roku i na czele swego partyzanckiego oddziału nękał Niemców na Kielecczyźnie. „Hubal” zginął w obławie urządzonej przez Niemców
30 kwietnia 1940 roku.
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Podpułkownik Jerzy Dąbrowski, po rozwiązaniu swego pułku, przekroczył granicę litewską, gdzie został internowany. Po zajęciu Litwy w 1940 roku przez Związek Sowiecki, Dąbrowski dostał się w ręce NKWD. Rosjanie wkrótce zorientowali się,
z jaką figurą mają do czynienia, przypomniano jego działalność, zwłaszcza w czasie
walk polsko – bolszewickich w latach 1919 – 1920. Najpierw był osadzony w obozie
w Starobielsku, następnie został przeniesiony do więzienia w Mińsku. Tutaj straszliwie
skatowany, został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Stracony w nocy z 16 na
17 grudnia 1940 roku. Tak się urwało życie osoby zasłużonej dla dziejów Polski, legendarnego zagończyka i partyzanta z lat 1919 – 1920 – Jerzego Dąbrowskiego, sławnego
„rotmistrza Łupaszki”.17
Staraniem Sybiraka i oficera ze szlaku bojowego Lenino – Berlin Józefa Janewicza z Augustowa i starosty augustowskiego Franciszka Wiśniewskiego został
postawiony w 1996 r. pomnik kamienny w miejscu spoczynku rtm Moczulskiego
w Jaminach.18 11 listopada 2004 r. przy kościele parafialnym w Dolistowie została
uroczyście odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona tragicznie zmarłemu na terenie osady rtm Moczulskiemu.19
Pierwsi okupanci
Pierwsi Niemcy pojawili się w Jaświłach po trzech tygodniach od wybuchy
wojny. Przyjechali do wsi z polową kuchnią, nabrać wody ze studni Bajkowskich,
która stała przy ulicy. Ojciec Melanii Burzyńskiej znał trochę język niemiecki,
gdyż w czasie pierwszej wojny światowej był wzięty z kilkoma ludźmi z Jaświł do
podwożenia Niemców i jeździł z nimi kilkanaście tygodni, podszedł do przybyłych
Niemców. Powiedzieli do niego, że chcą pożyczyć siekiery, żeby narąbać drewna
do kuchni. W rewanżu dali puszkę sera. Po dwóch tygodniach znowu przyjechali z kuchnią po wodę. Tym razem pożyczyli od Żukowskich wiadro. Odnosząc
je Niemiec przyniósł w nim zupę pomidorową z ryżem i dużą ilością krajanego
w kostkę mięsa. W zasadzie na tym zakończył się pierwszy kontakt Jaświł z pierwszym okupantem. Wkrótce wkroczyło wojsko sowieckie. „Było spokojnie” -odnoto17
18
19

M. Gajewski, „Bracia Dąbrowscy – sławne postacie dziejów Wileńszczyzny”, [w] Nasz Czas 18(337).
Relacja ustna Józefa Janewicza z Augustowa.
Pomnik został postawiony z inicjatywy A. Studniarka współautora niniejszej monografii i w/w oficera
Wojska Polskiego w stanie spoczynku J. Janewicza z Augustowa

141

wała Melania Burzyńska.20 „Żołnierze sowieccy zajeżdżają do wsi. Są uprzejmi” -czytamy w pamiętniku Edwardy Kisło.21 Ciekawie relacjonuje spotkanie z sowiecką
kawalerią jeden z mieszkańców Szpakowa: „Zatrzymali się przy nas oświadczając,
że nas oswobodzili. Ojciec na to odpowiedział po polsku „diabeł was prosił”. Na szczęście
tego nie zrozumieli. Poprosili o nakarmienie ich, bo byli głodni. Kiedy razem z ojcem
i „bojcami” udaliśmy się do domu, to opanowało ich zdziwienie. Zabudowania nasze
wyglądały dość dobrze, więc zaczęli szeptać, że to „kułak” lub „pomieszczyk”. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, co znaczą te nazwy. Odeszła im chęć pożywienia z rąk przeciwnika
sowieckiej władzy”.22
Jeszcze w 1939 r. przyjechały do Jaświł trzy Rosjanki: Wiera – lekarz, Sonia
– akuszerka i komsomołka Nadzia. Dwie z nich osiedliły się później w Polsce
wychodząc za mąż za tutejszych kawalerów: Wiera wyszła za Alojzego Kawałkę,
a Nadzia za Stanisława Uźbiaka.
Sowieckie lotnisko i umocnienia pod Dolistowie Starym
Po przejęciu terenów obecnej gminy Jaświły przez administrację sowiecką
w 1939 r. w planach wojskowych przewidziano budowę lotniska polowego oraz
schronów żelbetonowych w pobliżu wsi Dolistowo Stare. Lotnisko zlokalizowane było wzdłuż szosy Osowiec – Grodno między drogami żwirowymi Jaświły
– Dolistowo, oraz drogi do Dzięciołowa. Na terenie przewidzianym pod lotnisko usytuowane były zabudowania miejscowych rolników, które zostały rozebrane,
a gospodarze musieli przenieść się do rodziny lub na swoje dawne posesje (zajęte grunty pod lotnisko były obszarem wydzielonym podczas scalania w okresie
międzywojennym).
Całość inwestycji nadzorowało wojsko. Kancelaria oraz część magazynowa została umiejscowiona w zabudowaniach Feliksa Maliszewskiego (obecnie Antoniego i Ryszarda). W biurze pracowało kilka osób. Funkcję kierowcy pełnił Bykow.23
Najważniejszym zadaniem przy budowie lotniska było zniwelowanie terenu. Do
prac tych kierowano mieszkańców gminy. Do kolejnych wsi przyjeżdżał sowiecki
żołnierz i wspólnie z miejscowym sołtysem wyznaczali kilka lub kilkanaście fur20
21
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manek z obsługą do prac przy lotnisku. Następnie żołnierz konwojował furmanki
na miejsce wyznaczonej pracy. Prace przy wyrównywaniu terenu trwały do wiosny
1941 r., kiedy to lotnisko obsiano trawą. Po zakończeniu wszystkich prac nastąpiło
sprawdzenie i przekazanie lotniska do użytku. Latem 1941 r. na nowo wybudowanym lotnisku wylądował samolot dwupłatowy, którym przyleciał oficer rosyjski
w celu odbioru prac. Jak się później okazało był to pierwszy i zarazem jedyny samolot jaki wylądował pod Dolistowem. Kolejne lądowisko o podobnym przeznaczeniu znajdowało się w pobliskim Mikicinie (zbudowane w 1944 r.).24
Wraz z pracami przy lądowisku trwały roboty przy budowie schronów, które stawiano między korytem rzeki Biebrzy, a główną drogą wiejską w Dolistowie Starym.
Postawiono tam cztery schrony. Pierwszy z nich stawiono w rejonie działki pani
Zawadzkiej, drugi na granicy posesji Huniewicza i Snarskiego, trzeci Janika i ostatni na działce Urbana. Kolejne dwa schrony usytuowano po drugiej stronie ulicy na
działkach należących do rodziny Szklanków i Puciatych. Ostatni schron znajdował
się przy drodze Dolistowo – Wroceń, ale ten wybudowany był już wcześniej przez
wojsko polskie. Wyróżniał się od pozostałych tym, że miał żelazną kopułę.
Po agresji wojsk niemieckich na ZSRR i ustąpieniu władzy sowieckiej z okupowanych terenów przygotowane lotnisko miejscowi rolnicy znowu przeznaczyli
na grunty uprawne. Natomiast wybudowane bunkry zakończyły żywot w 1944
r., kiedy to cofające się oddziały niemieckie wysadziły je w powietrze. Do czasów
współczesnych można obejrzeć resztki schronów wybudowanych w latach 193941 w Dolistowie Starym.
Pod sowiecką władzą
W pamięci wielu mieszkańców Białostocczyzny okres okupacji sowieckiej
w latach 1939-1941 dotąd kojarzy się przede wszystkim z aresztowaniami i wywózkami. Wywieziono również wielu mieszkańców dzisiejszej gminy Jaświły. „Tu
wywieźli w nocy ojca, tam męża, syna. A i setki całych rodzin powywożono gdzieś w
dalekie syberyjskie tundry”- zanotowała w wigilię 1940 r. Edwarda Kisło wówczas
mieszkanka Dolistowa. W innym zaś miejscu pod datą 6 lutego 1941 r. odnotowała
aresztowanie kilkunastu chłopaków z antysowieckiej partyzantki. „Cała wioska we
łzach tonie...” -czytamy w pamiętniku. Wywózki trwały w najlepsze, aż przerwała je
24
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wojna sowiecko-niemiecka. W Dolistowie jeszcze 20 czerwca 1941 r., na dwa dni
przed jej wybuchem aresztowano i wywieziono 8 rodzin (ok. 40 osób).25 Nie inaczej
było w innych okolicznych wsiach „Pamiętam jak do wsi wpadli Ruskie i zabierali co
światlejszych ludzi” – wspominał jeden z mieszkańców Bobrówki.26
Nie sposób wspomnieć tu wszystkich wywiezionych. Warto może przytoczyć
tytułem przykładu losy kilkorga zesłańców z Dolistowa. Józef Barszczewski urodzony w Dolistowie Starym w 1896 r. został wieziony do obwodu saratowskiego.
Tu pracował jako brygadier w kołchozie imienia Czapajewa w rejonie markowskim.
Został aresztowany 3 grudnia 1942 r. za uczestnictwo w antysowieckiej organizacji.
17 lipca 1943. sowiecki sąd skazał go na 7 lat łagrów. Bolesław Barszczewski urodzony w Dolistowie w 1902 r., a przed wojną zamieszkały w Białymstoku, został
aresztowany 22 marca 1940 r. jako element socjalnie niepożądany. Został skazany za
uczestnictwo w organizacji powstańczej na 8 lat łagrów. Wypuszczono go 1 września 1941 roku. Jan Klepacki urodzony w 1888 r. w Dolistowie został aresztowany 30
sierpnia 1940 r. za uczestnictwo w nielegalnej organizacji. Stanisław Szumski urodzony w 1920 r. w Dolistowie został aresztowany 18 stycznia 1941 r. za przynależność do organizacji powstańczej.27 Takich i podobnych wzmianek o mieszkańcach
gminy Jaświły odnajdziemy setki. „Całe nieszczęście na Dolistowo sprowadził Bonawentura Andraka, sowiecki „priedsiedatiel”. Miał wygląd Stalina i był tak samo groźny.
Jego podpis na liście do zsyłki był jak wyrok śmierci” – wspominał jeden z zesłańców.28
Spośród ok. 70 mieszkańców Dolistowa, wywiezionych 20 czerwca 1941 r. na Sybir,
po pięciu latach katorgi do rodzinnej wsi wróciło ok. 50. „Dzieduszka Raszczutkin
powiedział nam na pożegnanie: „Wot, słuszajcie Palaczki. Kto u nas był, to nie zabudziet.
A kto nie był, to jeszczo możet budziet” -relacjonuje Zenon Kolendo.
Zaraz po wkroczeniu wojska potworzono komitety chłopskie, podlegające zarządom tymczasowym w miastach powiatowych. Rolnik ze wsi Zabiele w taki oto
sposób, realistycznie i prawdziwie, opowiada jak doszło do tego w jego wsi: „Armia
Czerwona wkroczyła do nas 22 września 1939 r. Po paru dniach zorganizowano komitet na czele z predsiedatielem. Członkowie komitetu nie byli wybierani przez ludność, ale przez sowieckie władze i ludzi im powierzonych. Komitet i milicjanci kierowali
sprawami ludności. Przeprowadzali aresztowania wśród ludności, która brała udział
25
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w pracach organizacyjnych młodzieży polskiej. Do komitetu należały następujące osoby:
Paliwoda Józef, Cićwieryk Julian, Bazydło Franciszek, Brusinowski Józef”.29 „Za wojskiem przybyli politruki, aby organizować swoją administrację. Zwoływano zebrania
po wsiach. Na takim zebraniu we wsi..., prelegent oświadczył, że „Polski nie ma i nie
będzie, na zawsze została skreślona z mapy świata””- wspomina mieszkaniec Szpakowa.30 Komitety chłopskie podlegające zarządom powiatom były elementem władzy
tymczasowej, elementem przejściowym w inkorporacji okupowanych po 17 września 1939 r. ziem polskich. Po „wyborach” do Zgromadzenia Ludowego Białorusi
Zachodniej, które odbyły się 22 października 1939 r. i podjęciu przez nie uchwały o włączeniu tych terenów do Związku Sowieckiego zorganizowano już władze
stałe. W styczniu 1940 r. wprowadzono nowy podział administracyjny, w miejsce
powiatów utworzono rejony, w tym rejon mońkowski, na terenie którego znajdował
się obszar dzisiejszej gminy Jaświły.31
Kolejny etap wojny to agresja niemiecka na Związek Radziecki. Uciekający sowieci w 1941 r. zamordowali w Szpakowie Lucjana Gilewskiego, Kazimierza Klima
i Antoniego Zabielskiego. Tego ostatniego żołnierze sowieccy zakłuli bagnetami
w zagajniku za domem.32
Wywiezieni (20/21 czerwca 1941 r.) na Sybir
Podobnie jak i z innych ościennych miejscowości część ludności z obecnej gminy
Jaświły została „wytypowana” do wywózki w głąb Rosji. Była to najgorsza z możliwych kar, a przeżyć taką gehennę udało się tylko nielicznym. Z Jaświł wywieziono
m.in. Wawrzyńca i Rozalię Wałuszko – starsze małżeństwo, w momencie wywózki mieli
ponad 70 lat. Mieli dwóch synów. Józef był osobą niepełnosprawną po chorobie HeinegoMedine, zajmował się drobnym handlem. Handlował m.in. machorką. Drugi syn Walerian
był człowiekiem wykształconym, po wojnie pełnił funkcję sekretarza gminy. Z pewnością
Rosjanom chodziło o Waleriana, ale nie mogąc go namierzyć gdyż się ukrywał wywieźli
w głąb Rosji rodziców. Oboje nie wytrzymali nieludzkiej katorgi i zmarli na obczyźnie.
Annę Kawałko z dziećmi – W momencie wywózki córka Janina miała 7 lat, a syn Ryszard
29
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około 2 miesiące. Anna była żoną Józefa przydomek Stolaruk. Przed wojną prowadzili
mały sklepik w Jaświłach. Brat rodzony Józefa – Antoni był znanym w okolicy działaczem
społecznym. Bracia ukrywali się, więc wywieziono rodzinę Józefa. Antoni Kawałko był
kawalerem. Syn państwa Kawałków Ryszard zmarł w wieku 2.5 roku na Syberii. Janina
z córką po wojnie szczęśliwie powróciła w rodzinne strony. Janina wyszła za mąż za Stanisława Sobolewskiego i przeniosła się do Białegostoku. Antoniego i Bronisława Pawełko
z rodziną – Antoni zmarł w 1942 r., a Bronisława w 1945 r. na obczyźnie. Syn Wacław
zmobilizowany został do Armii Andersa. Po zakończeniu działań wojennych osiadł w Anglii. Drugi syn Edward został wcielony do Armii Kościuszkowskiej. Zmarł 20 sierpnia
1944 r. w wyniku odniesionych ran. Pochowany jest na cmentarzu w Magnuszewie. Z całej
rodziny ocalała najmłodsza corka państwa Pawełków – Stanisława. Do Polski wróciła 16
czerwca 1946 r. Podróż jej z Rosji trwała ponad miesiąc (wyjechali 14 maja 1946 roku).
Wyszła za mąż za Wacława Sobolewskiego, miała trzy córki, zamieszkała w Jaświłach.
O wiele liczniejsza grupa rodzin została wywieziona z Dolistowa 20 czerwca 1941 r., a wśród nich m.in. Szczepura Adam s. Edwarda (ojciec rodziny – zmarł
na Syberii), Szczepura Bronisława z Puciatych (matka rodziny – zmarła na Syberii), Szczepura Janina (córka – wróciła). Szczepura Alicja (córka). Kisło Józef (ojciec
rodziny), Kisło Magdalena (matka rodziny), Kisło Stanisława (córka), Kisło Maria
(córka), Kisło Kazimierz (syn), Purwin Józef (mąż Stanisławy Kisło – pochodził ze
wsi Rybaki) – wszyscy wrócili. Lewocz Anna (matka rodziny), Lewocz Mieczysław
(syn), Lewocz Romuald (syn), Lewocz Jadwiga (żona Romualda z domu Jaroszewicz) – wrócili do Anglii. Wałuszko Michał (ojciec rodziny), Wałuszko Maria (matka
rodziny). Wałuszko Jadwiga (córka), Wałuszko Maria (córka), Wałuszko Stanisław
(syn) – wszyscy wrócili. Radziwon Szymon (ojciec rodziny – nie wrócił z Syberii),
Radziwon Bronisława (synowa – wróciła), Radziwon Lech (syn Bronisławy – wrócił).
Kucharska Kalina (matka rodziny – pochodziła z Rosji), Kucharska Janina (córka
Kaliny) – wróciły do Anglii. Mikuta Anna (zmarła w drodze powrotnej z Syberii do
Kraju). Oprócz w/w z Dolistowa wywieziono jeszcze: Chałko Aleksander ur. 1937 r.,
Cymbar Aleksander ur. 1912 r., Joka Józef ur. 1943 r., Juchniewicz Józef ur. 1919 r.,
Kisło Halina ur. 1937 r., Kolendo Zenon ur. 1931 r., Kolendo Melania ur. 1907 r., Maliszewski Antoni ur. 1932 r., Pacuk Jan ur. 1939 r., Pacuk Wanda ur. 1944 r., Purwin
Józef ur. 1918 r., Purwin Stanisława ur. 1921 r., Szumska Filipina ur. 1929 r., Szumski
Stanisław ur. 1920 r., Urban Stanisław ur. 1908 r., Wałuszko Stanisław ur. 1931 r.,
Waszkuć Leokadia ur. 1932 r.33
33
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Okupacja niemiecka
Początkowo administracja niemiecka nadzorująca Jaświły mieściła się w Goniądzu. W tym okresie wywieziono na przymusowe roboty w głąb Niemiec m.in.
Antoniego Kukiełko s. Teofila, Antoniego Kowalczuka s. Antoniego, Antoniego
Kawałko s. Wincentego, Antoniego Myśliwca s. Józefa, Genowefę Bajkowską c.
Antoniego, Stanisławę Rość c. Franciszka, Mariannę Bajkowską c. Wincentego,
Stanisławę Kupińską c. Wojciecha, Stefanję Wasilewską c. Jana, Antoniego Gudela
s. Józefa, Alfonsa Cymbora s. Jana, Antoniego Łaszcza s. Kazimierza, Bronisława
Wołynia s. Antoniego, Janinę Kisło, Stanisława Szklanko. Wszyscy z wywiezionych powrócili w rodzinne strony.
Po pewnym okresie przeniesiono administrację niemiecką nadzorującą teren
gminy do Jasionówki. Amskomisarzem był pilot, niemiecki oficer ranny w czasie
kampanii wrześniowej. Zamieszkał w dworze państwa Abramowiczów, których
nakazał wysiedlić. Rozpoczął też gruntowny remont obejścia dworskiego wykorzystując przy pracach chłopów m.in. z Jaświł i okolic.
W czasie okupacji niemieckiej mieszkańcy Jaświł sporadycznie przechowywali
zbiegłych Żydów. Jednego z nich Chaima przezywanego Skórka przechowywał
ojciec Melanii Burzyńskiej. Większość Żydów ukrywała się na podleśnych koloniach w polskich gospodarstwach. Niestety z czasem wszyscy zostali wyłapani
i rozstrzelani przez niemieckich żandarmów.
Na kolonii w Mocieszach ukrywał się sowiecki żołnierz. Gdy się o tym dowiedzieli Niemcy zrobili obławę, obstawili kolonię i gospodarstwo Dębowskich.
Zabrali ojca, matkę, syna i ukrywającego się żołnierza i rozstrzelali w pobliskim
zagajniku. Do dzisiaj w miejscu męczeńskiej śmierci rodziny przetrwał żelazny
krzyż. Rodzina spoczywa na cmentarzu rzymsko – katolickim w Jaświłach.
Podobnie jak w innych tego typu wsiach, tak i w Jaświłach było paru „kapusiów”.
Dzięki „sąsiedzkiej pomocy” składowane materiały stracili m.in. Andrelczykowie
i Kupińscy -drewno, Mogileńscy – pustaki, Pawełko – deski itd.
W czasie okupacji na szeroką skale, mimo represji, kwitła spekulacja. Prawie
w każdym domu można było dostać samogon. Byli odpowiedni „fachowcy” zaopatrujący miejscową ludność w zakazany napój. Ludzie pili go dużo, mając pod ręką
niewyczerpane źródło monopolu. Prowadzono także nielegalny ubój zwierząt oraz
inne zakazane procedery.
W 1943 r. w Jaświłach amskomisarz zarządził przygotowanie dożynek. Stało się
to możliwe dzięki dobrym stosunkom miejscowego proboszcza z tłumaczem am147

skomisarza. Obyło się bez tradycyjnego składania wieńca, a amskomisarz wygłosił
w języku niemieckim przemówienie, tłumaczone na język polski. Mówił przede
wszystkim o lojalności wobec wojsk niemieckich i tępieniu przeciwników. Przy
okazji przytoczył mnóstwo przepisów o lojalności. W programie dożynek były zawody sportowe z nagrodami oraz zabawa taneczna, którą zbojkotowali miejscowi
chłopcy. W czasie imprezy pozwolono oficjalnie pić samogon.
Wiosną 1943 r. przez Szpakowo przechodzili partyzanci wileńscy pod dowództwem „Łupaszki”. O tym fakcie władzom niemieckim w Jasionówce zameldował
nauczyciel ze wsi – Chrzan. Amskomisarzem był wówczas Niemiec Wainglich.
Wymyślił on swego rodzaju prowokację, otóż ogłosił, że do partyzantów uciekło
dwóch jego pracowników Czyżewski i Śleszyński. Przybyli oni wspólnie z Chrzanem do Szpakowa z zamiarem pojmania partyzantów. W tym czasie kilku partyzantów przebywało na kolonii Krzeczkowo u Iwanickiego nazywanego Buzunem.
Gdy żandarmi podeszli pod dom zaczęli strzelać. Partyzanci odpowiedzieli ogniem. Na miejscu zginęli Śleszyński i Czyżewski. Chrzanowi udało się uciec lasem
i polami do Jasionówki po pomoc. Zaraz żandarmi zorganizowali obławę, ale po
partyzantach nie było już śladu.34
W okresie wojny sowiecko – niemieckiej Jaświły i okolice zostały dotkliwie
zbombardowane. W tym czasie obowiązywało całkowite zaciemnienie. Zwiadowcy
sowieccy dostrzegli jednak światło. Po przekazaniu informacji do dowództwa nadleciały samoloty i zbombardowały okoliczne wsie: Grodzisko, Brzozową, Romejki
i kolonie. W tej ostatniej od odłamka zginęła seniorka rodziny Sokołowskich.
Kolejny kontakt z Niemcami mieli jaświlanie w czasie ich odwrotu z Rosji.
Był to smutny widok, jak to butne i dumne wojsko szło w nieładzie, wynędzniałe
i głodne. Zaglądali do przydrożnych chat prosząc o jakieś jedzenie. W czasie żniw
w 1944 r. na niebie zaczęły pojawiać się coraz większe łuny pożarów i dym. Ludzie chowali, co cenniejsze rzeczy przed ewentualnym rabunkiem. Gdy pojawiło
się niemieckie frontowe zaplecze ludzie uciekali z dobytkiem w lasy, olszyny bądź
zboże. Zwierzęta, najczęściej świnie zabijano i osolone chowano do drewnianych
skrzyń i zakopywano jak najdalej od domu. Gdy nadciągnęły żołnierze z pierwszej
linii frontu założono stanowiska ogniowe w okolicach Jaświł m.in. w pod lasami
koło Mikicina i wsią Romejki, w Brzozowej, Bobrówce. Wieś Brzozowa i Bobrówka spłonęły prawie doszczętnie, a jej mieszkańcy ukrywali się w sąsiednich
wioskach, bądź też w samych Jaświłach. Przez tydzień czasu ludzie ukrywali się
34
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w przydomowych piwnicach. Po kilku dniach sołtys Jaświł Alfons Zawadzki powiadomił wszystkich, że wszyscy mają opuścić wieś i udać się w kierunku wsi Białosuknie. Mało, kto jednak z tego skorzystał i każdy na własną rękę szukał chronienia. Najczęściej poza wioską w piwnicach, dołach po ziemniakach lub specjalnie
wykopanych jamach w ziemi. W tym czasie po ucieczce ludności Niemcy spalili
południową część wsi. Wchodzili z zapalonymi żagwiami do domów i po prostu
podpalali je. Nie spalono budynku szkoły i gminy. Spalono także część północną
z plebanią włącznie, oszczędzając jedynie drewniany kościół parafialny. Ocalał jedynie środek wsi. Niemcy zabrali kilka osób z Jaświł prowadząc ich przed frontem.
Wśród nich byli: ojciec i syn Chodakowie, proboszcz z domownikami, Adolf Andrelczyk, Kuprel, Abramowicz, rodzina Antoniego Sobolewskiego i Rogalskich.
Część z zabranych nigdy już nie wróciła jak chociażby Kuprel czy Jan Chodak.35
W czasie kilkutygodniowych walk nad Biebrzą spalona została pozostała część
Jaświł. Ocalało niewiele domów. Żołnierze radzieccy wzięli do niewoli baterię artylerii niemieckiej, której żołnierze nie posiadali łączności z dowództwem i nie
wiedzieli, że trzeba się wycofać. Artyleria rozmieszczona była w borku pod Dzięciołowem. W samych Jaświłach przekazano do niewoli sowieckiej Niemca, który
mieszkał u Siemiona. Miejscowi Antoni Kawałko i Józef Wasilewski chcieli go
zabić na miejscu, ale on upadłszy na kolana wyprosił sobie życie.
Straty wojenne
Po przejściu frontu na drugą stronę Biebrzy można było podsumować straty.
Według pamiętnika Melanii Burzyńskiej na ok. 80 zagród we wsi Jaświłach ocalało
jedynie: 14 chałup, 2 chlewy, kilka stodół i jeden spichlerz. Ponadto nie spłonęły budynki szkoły i gminy. Ocalała kaplica pełniąca rolę świątyni parafialnej, lecz
spłonął budynek plebani. Mało gdzie pozostał jakikolwiek inwentarz żywy, konie
i wozy. Zrabowany był prawie doszczętnie dobytek wszystkich rodzin. Zabierano
rzeczy cenne, a później wraz z odsuwającym się frontem wszystko, co nawinęło
się pod rękę, w szczególności artykuły żywnościowe takie jak: tłuszcz, soki, miód,
jajka, sery, zboże, warzywa.36 W Archiwum Państwowym w Białymstoku zachowało się kilkanaście tomów akt zawierających kwestionariusze rejestracji szkód wo35
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jennych wypełnianych w listopadzie i grudniu 1945 r. przez mieszkańców Jaświł
i okolicznych miejscowości. Źródło to, mimo swojej specyfiki, doskonale ilustruje
jak okrutnie obeszła się wojna z dziadkami i pradziadkami dzisiejszych jaświlan.
Pozwala też zweryfikować informacje z pamiętnika. Na podstawie danych zawartych w zachowanych kwestionariuszach udało się ustalić, że w Jaświłach spłonęły domy: Antoniego Andrelczyka (ur. 1885), Romualda Andrelczyka (ur. 1902),
Wacława Andrelczyka (ur. 1913), Antoniego Bajkowskiego (ur. 1896), Antoniego Biercia (ur. 1907 r.), Wojciecha Biercia (ur. 1897), Apolonii Chodak (ur.1904),
Bolesława Cimocha (ur.1914), Jana Cymbora (ur. 1885), Antoniego Dyszkiewicza (lat 50), Franciszka Jankowskiego (ur. 1902), Bronisława Kawałko (ur. 1910),
Józefa Kawałko (ur. 1905), Wincentego Kawałko (ur. 1896), Marianny Kawałko
(ur. 1908), Waleriana Kisło (ur. 1902), Antoniego Kotuka (ur. 1907), Wincentego
Kotuka, Antoniego Kowalczuka (ur. 1888), Teofila Kukiełko (ur. 1892), Zofii Kupiskiej, Antoniego Kupiskiego (ur. 1898), Antoniego Kupińskiego (ur. 1901), Bronisława Kupińskiego (ur. 1910), Edwarda Kupińskiego (ur. 1905), Jana Lewocza
(ur. 1893), Wacława Lewocza (ur. 1904), Stanisława Nowika (60 lat), Antoniego
Popławskiego (ur. 1906), Bronisławy Sobolewskiej (ur. 1904), Antoniego Wołuszko
(ur. 1910). Łącznie zachowane kwestionariusze wymieniają „tylko” 31 spalonych budynków mieszkalnych. Ponadto kwestionariusz wypełnili członkowie komitetu parafialnego potwierdzając informacje o spalonej plebani. Oprócz tego zachowały się
kwestionariusze 18 gospodarzy, którzy wśród szkód wojennych wymieniają spalone
budynki gospodarcze (rozumiemy, ze budynek mieszkalny ocalał), kwestionariusze
gdzie rubryka ta została przekreślona (czyli takich strat nie było), a także gospodarze którzy rubrykę pozostawili pustą. Łącznie zachowało się 50 kwestionariuszy, w
których mieszkańcy Jaświł szacowali różnorodne straty wojenne.37 Nie przeczy to
jednak danym zawartym w pamiętniku Burzyńskiej, a wręcz te dane potwierdza.
Część małorolnych mieszkańców Jaświł po spaleniu, jeszcze jesienią wyjechało na
Ziemie Odzyskane. Pamiętnik wymienia imiennie 3 takie rodziny z Jaświł, dodając
słowa „m. [iędzy] in. [nymi]”. Prawdopodobnie musiało być takich rodzin więcej.
Osoby takie nie mogły więc wypełnić dokumentów pod koniec 1945 roku. Część
gospodarzy pozostałych w Jaświłach nie wypełniła kwestionariuszy lub się one nie
zachowały. Nie znany jest przecież kwestionariusz samej Burzyńskiej. Oba źródła
wydają się wiarygodne i wzajemnie się uzupełniają.
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Inne miejscowości leżące na terenie gminy obecnej gminy Jaświły też poniosły
w wyniku działań wojennych, głównie w 1944 r., ogromne starty. Niemal doszczętnie spłonęła Bobrówka i Brzozowa. W Bobrówce ocalało tylko 16 domów, kilka
stodół i chlewów.38 Nie wszystkie jednak ucierpiały w takim samym stopniu. Według danych z kwestionariuszy w Jaświłkach ocalała większość budynków mieszkalnych. Spłonął dom i zabudowania gospodarcze Jana Siemiona. Inni gospodarze
stracili zabudowania gospodarcze. Stanisław Rogalski (ur. 1895) w kwestionariuszu
odnotował spaloną stodołę, oborę i chlew. U Wacława Sienkiewicza (ur. 1895) spaliły się dwie stodoły, obora, dwa chlewy i szopa. Maciej Wojtkielewicz (ur. 1895)
stracił spichlerz. Edward Rogalski stracił stodołę i oborę.39 Możliwe, że część tych
strat powstała już po odejściu Niemców. Melania Burzyńska odnotowała, że 18
września 1944 r. w Jaświłkach spłonęły trzy zagrody: Michniewicza, Rogalskiego
i Sienkiewicza. Według niej przyczyną pożaru było strzelanie do portretu Hitlera
przez podpitych chłopów.40 W Dzięciołowie kwestionariusze odnotowują, że domy
stracili: Jan Daniszewski (ur. 1867) i Józef Sadowski (ur.1894).41 W Gurbiczach dwa
budynki mieszkalne i liczne zabudowania gospodarcze utraciła Anna Kucharska
(lat 60).42 W Jadeszkach kwestionariusze nie odnotowały spalonych zabudowań.43
W Mocieszach spłonęły zabudowania Stanisława Łojewskiego (ur. 1906), w tym
budynek mieszkalny.44 W Moniuszkach budynek mieszkalny utracił: Czesław Jabłoński (ur. 1928).45 W Radziach i Romejkach kwestionariusze nie odnotowały spalonych budynków mieszkalnych.46
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Tuż po „wyzwoleniu”
Gdy sytuacja uległa normalizacji gospodarze nareszcie mogli się wziąć za niedokończone żniwa. Sowieci w pierwszym tygodniu wolności przywieźli do Jaświł kino
objazdowe. Wszystkich mieszkańców przez megafon zaproszono na film. Przed
samą projekcją można było posłuchać wojskowych melodii. Po zakończeniu filmu
„Czapajew” znowu grano sowieckie melodie. Zagrano też Mazurka Dąbrowskiego,
co obecni mieszkańcy przyjęli z radością i ze łzami w oczach.
Ludzie, których chaty spłonęły, a ocalała kuchnia z kominem nakrywali ją derami, kocami, płachtami, kto co miał pod ręką w ten sposób osłaniając ją od wiatru
i deszczu i w ten sposób przygotowywali posiłki. Na szczęście pogoda tego lata była
wymarzona i dzięki temu żyło się trochę łatwiej.
Szybkimi krokami zbliżała się zima. Większość mieszkańców Jawił nie miała dachu nad głową. Kwaterowano się, więc w miarę możliwości u sąsiadów, u krewnych
w sąsiednich wsiach. Wiele rodzin znalazło swój tymczasowy dom w zachowanym budynku gminy i szkoły. W gminie zakwaterowało się dziewiętnaście rodzin,
a w szkole siedem.
Wiosną 1945 r. ludzie posiadający niewielkie kawałki ziemi lub nie posiadający
jej wcale zaczęli wyjeżdżać na Ziemie Odzyskane. Z Jaświł wyjechali m.in. Józef
Wasilewski z siostrami, Adam Bierć, Józef Cimoch, Antoni Majewski z Jaświłek
i inni.47
Koniec wojny nie oznaczał końca nieszczęść mieszkańców ziemi jaświlskiej.
Coraz częściej zaczęły się pojawiać zwykłe bandy rabusiów, podszywające się pod
prawdziwe polskie podziemie walczące o model przyszłej państwowości. Tacy bandyci 1 listopad 1945 r. zapukali do drzwi kierownika szkoły Jana Warynyci. Małżeństwo Warynycia przyjechali do Jaświł w 1925 r. z okolic Rzeszowa. „Tego wieczoru
państwo Warynycia późno położyli się spać. W pewnym momencie przez drzwi do kuchni wdarło się kilka osób, prawdopodobnie zamaskowanych. Obudzili śpiącą tam kobietę
– spytali kim jest, przy czym oświetlili oczy latarkami tak, iż kobieta nie mogła nikogo
rozpoznać. Spytali również, kto śpi w pokoju obok. Odpowiedziała, że kierownik szkoły
z żoną. Zapytali, czy w domu są ich dzieci. Na odpowiedź, że nie ma, wpadli do pokoju
Warynyciów i kazali im oddać pieniądze. Pieniądze w znacznej kwocie, kierownik szkoły
otrzymał z białostockiego kuratorium, na rozruch szkoły/zakup środków dydaktycznych,
sprzętu itd./. Warynycia tłumaczył, że pieniędzy jeszcze nie otrzymał. Wówczas padło
47
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polecenie „wynosić wszystko”. Pani Warynycia stanowczo zaprotestowała, zwróciła się do
jednego z bandytów po imieniu/możliwe, że go znała/. Ten fakt, wydaje się, przesądził
o dalszym losie rodziny. Wyciągnięto ich z domu i poprowadzono w kierunku wsi Romejki, na pobliskie żwirowisko. Tam bandyci dokonali egzekucji przez rozstrzelanie. Ofiary
niedokładnie przysypano żwirem i pozostawiono. Wycofując się bandyci mieli grozić spotkanym mieszkańcom, którzy domyślali się, jaki los spotkał Warynyciów, żeby nie ważyli
się pochować ciał zamordowanych. Nawet ksiądz, bliski przyjaciel rodziny, bał się pochować zwłoki. Ks. Wasilewski wiedział gdzie mordercy pozostawili ciała, ale nie powiadomił o tym córki, Warynyciów. O miejscu gdzie leżą zamordowani Maria dowiedziała się
przypadkowo od pastucha. Sama poszła na żwirownię, wyposażona tylko w tasak. To, co
zobaczyła zszokowało ją…Pod zwałami świeżego żwiru zauważyła wystającą rękę ojca,
poznała ją po nietypowym sygnecie. Po chwili odnalazła z drugiej strony wystającą nogę
matki. Przysypała żwirem zwłoki i pobiegła po pomoc. Nikt nie chciał się mieszać w takie
sprawy. Sparaliżowani strachem mieszkańcy bali się pomóc zdesperowanej dziewczynie.
Ostatnią deską ratunku był ksiądz, ale on po raz drugi kategorycznie odmówił, nie zważając na łączące ich więzi. Zaoferował jednak, że poświęci ich mogiły, ale tylko w nocy.
Wzburzona Maria szukała pomocy u znajomych. Wspomógł ją Bajkowski (mieszkaniec
szkoły). Wspólnymi siłami przewieźli ciała zamordowanych i pochowali je.
Wkrótce z Białegostoku przybył oddział wojska i Warynyciowie mogli spocząć w godnej mogile. Zadziwiające jest, że w domu nikt nie wszczął alarmu, nikt nie starał się im
pomóc, choć każdy miał świadomość tego, co się rozgrywało tej nocy. Ludzie byli tak zastraszeni i sterroryzowani przez bandytów, iż bali się pomóc tak szanowanym ludziom
nawet po ich śmierci. Morderstwo na Warynyciach było dobrze zorganizowane: bandyci
posiadali broń, środki transportu (wozy konne), doskonale wiedzieli również o pieniądzach przeznaczonych na szkołę. Sprawa zabójstwa Jana i Kseni Warynyciów była bardzo głośna, tak relacjonują to mieszkańcy Jaświł.”
Niestety śledztwo w sprawie śmierci małżeństwa Warynyciów prowadzone było
bardzo nieudolnie, o ile w ogóle było prowadzone.
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Wojenne losy
Wspomnienia Jana Biercia
Jan Bierć urodził się w Jaświłach w rodzinie chłopskiej, tam też spędził dzieciństwo i młodość. Miał trójkę rodzeństwa. W latach 1925 – 1932 uczęszczał do
szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości
20 marca 1939 r. otrzymał powołanie do wojska do Grodna. Mieścił się tam
76 pułk Strzelców Lidzkich im. Ludwika Narbutta. Jan Bierć do czerwca 1939 r.
należy do 5 kompanii. Przeznaczona jest ona na szkołę podoficerską. Później trafia
do szkoły łączności i dzięki podpowiedzi nadterminowego kaprala Henryka Kozakiewicza trafia do plutonu radiowego. Tam zapoznaje się z alfabetem Morse,a,
pracując na maszynach typu NZT.48 Po ogłoszeniu mobilizacji batalion Jana Biercia wyrusza z Grodna na zachód. Jadąc koleją 27 sierpnia 1939 r. mijają Białystok,
następnie Warszawę zatrzymując się w Skierniewicach. Następnie już piechotą
przemieścili się przez Tomaszów do Szarówki.
1 lub 2 września 1939 r. 2 batalion dołączył do Armii Prusy. Miała ona za zadanie uderzyć we flankę gdyby Niemcy przełamali opór i szli na Warszawę. Armia
dopiero tworzyła się. Wraz z 2 batalionem dochodził jeszcze 77 pułk z Lidy i 3
PAC Wileński. Batalion z Grodna zatrzymał się w laskach niedaleko Sulejowa na
terenie Nadleśnictwa Taraski. Tak okopani pozostają tam do 3 września 1939 r.49
Tego dnia lotnictwo niemieckie bombarduje Sulejów. Jednak straty wojskowe były
niewielkie. Gorzej było, gdy doszło bezpośredniego pojedynku z piechota niemiecką. Tu straty polskiego wojska były już znaczne. 3 września w godzinach popołudniowych przyszedł rozkaz z dowództwa pułku: Przygotować się do wymarszu,
żołnierze ulokują tornistry na zarekwirowane furmanki. Wydać większą ilość amunicji i granatów ręcznych. Wymarsz godzina 19-ta, zabrać też radiostację.
Maszerujemy przez Sulejów. Wkoło trupy cywilów po bombardowaniu. Przekraczamy rzekę Pilicę. Następnie polną drogą idziemy w kierunku Piotrkowa,
prawdopodobnie zajętego przez Niemców. W nocy ok. 23 00 wchodzimy do dużej
wioski. W pewnym momencie przechodząc obok niezamieszkałej posesji zostajemy ostrzelani z broni maszynowej. Kolega idący z mojej prawej strony pada pod
moje nogi ugodzony kulą. Ja padam na niego. Dzięki temu prawdopodobnie przeżyłem. Słyszę nad sobą świszczące pociski. Jak się okazało ostrzelał nas mały od48
49
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dział ubezpieczający jednostkę nocującą w wiosce. Zaczęła się większa walka. Wieś
zaczęła się palić. Zginął nasz dowódca mjr Justyniak. Straty w ludziach były duże.
Ranni zostali na placu walki. Resztki oddziału pod dowództwem podchorążego
Krasuckiego wycofały się na wschód. Idąc kilka dni lasami 13 września dotarliśmy
w okolice Wisły. Tam na otwartym terenie natknęliśmy się na niemiecki oddział.
Po nierównej walce zostaliśmy wzięci do niewoli.50
Po dostaniu się do niewoli jeńcy zostali ustawieni w trójki i zaprowadzono ich
do miejscowości Ryczywół, gdzie spędzili pierwszą noc. Drugi nocleg był w Kozienicach. Spano w kościele i na cmentarzu. Tam też jeńcy zjedli pierwszy gorący
posiłek – zupę na koninie. Następny przystanek to odległy o 33 kilometry Radom.
Tam nocleg był zorganizowany w opuszczonych koszarach. Jeńcy otrzymali po
kromce chleba. Z Radomia już na samochodach zostali przewiezieni do Kielc. Tam
także nocleg był w koszarach po artylerii lekkiej. Następnie jeńców pogrupowano
i zaprowadzono na dworzec kolejowy, gdzie zostali załadowani do 20 wagonów
towarowych. W każdym wagonie było ok. 40 ludzi. Jan Bierć zajął miejsce przy
oknie. W pewnym momencie zobaczył chłopca, którego poprosił o kupienie chleba. Dał mu na ten zakup 5 złotych. W niedługim czasie chłopiec wrócił i przyniósł
okazały bochenek chleba. Podzielony następnie przez Biercia wśród towarzyszy
niedoli.51
Pierwszy postój transportu miał miejsce w Opolu. Tam spędzono 2 dni, a karmiono więźniów kaszą. Przed dalszą drogą, która miała trwać dwie doby jeńcy
zostali zaopatrzeni w kilogramowy chleb i pudełko topionego sera. 18 września
1939 r. pociąg zatrzymał się w Keisensteinbruch w Austrii i skierowano więźniów do letniego obozu wojskowego. Tam Jan Bierć otrzymał numer obozowy
2315 i został umieszczony w stalagu 17 a. W obozie zaprzyjaźnił się z rezerwistą
z Nowowilejki – Władysławem Mickiewiczem. Po pewnym czasie 250 osobową
grupę jeńców przetransportowano do kolejnego obozu w Celamze. Tam podobnie
jak w poprzednim miejscu wykorzystywani byli do prac porządkowych. Następnie
polskich jeńców przeniesiono do obozu usytuowanego między Kapron, a Celamze.
Obóz ten podzielony był na dwie części. Po jednej stronie w drewnianych barakach
mieszkali jeńcy, a po drugiej pilnujący ich fachmani. Tam pracowali przy odśnieżaniu doliny i wycinaniu darniny, przygotowując miejsce pod wykopy pod tory
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kolejowe. Z czasem Bierć awansował na „nadwornego stolarza”. Pozytywne było
to, że praca była w obiekcie zamkniętym i nie marzło się.52
Na wiosnę obóz przeniesiono do Kapron. Oprócz Polaków przebywali tam Czesi, Austriacy i Włosi. Miała tam powstać największa hydroelektrownia w Europie
i jeńcy wykonywali tam prace związane z tym przedsięwzięciem. W pierwszej połowie maja przetransportowano ich do Wiednia, a stamtąd dalej na wschód. Kolejną praca, do jakiej został przydzielony była na gospodarstwie. Pracował razem
z kilkoma Polakami we wsi położonej miedzy Koln, a Achen-Bessenich. Gospodarstwo specjalizowało się w produkcji mleka i buraków cukrowych. Gospodarze
oraz ludność wsi odnosiła się do jeńców z sympatią i życzliwością. Po zakończeniu
żniw w 1940 r. przeniesiono więźniów do obozu w Durren w pobliżu miasta Otton. Tam także pracowano w gospodarstwie. Pod koniec września kolejne przenosiny tym razem do Dortmundu. Był tam dość duży obóz, gdzie oprócz 1000 Polaków przebywało 4000 jeńców francuskich z wojska kolonialnych oraz Anglicy. Tu
z kolei pracowali w zakładach przemysłowych. Warunki socjalne oraz wyżywienie
były tam bardzo marne. Na szczęście ludność niemiecka pracująca w zakładach
pomagała jeńcom.53
Po ponad dwóch miesiącach pobytu w Dortmundzie jeńców przetransportowano do Weiden na pograniczu niemiecko – czeskim. Tam z kolei pracowali przy
regulacji rzeki. Następny punkt wędrówki to obóz w Ertzbergu. Tam pracowano
w kopalni rudy lub w fabryce porcelany. Był to ostatni i zarazem najdłuższy pobyt
Jana Biercia w czasie wojennej zawieruchy w jednym miejscu. Tam też w kwietniu
1945 r. doczekał wyzwolenia. Spośród wyzwolonych jeńców utworzono dwie grupy. Jedna miała zostać na zachodzie, a druga wrócić do Polski. Jan Bierć wybrał tę
drugą. Podróż koleją do ojczyzny trwała ponad dwa tygodnie. Najpierw przez czeską Pragę dojechał na Śląsk do Kędzierzyna Koźla, a następnie przez Warszawę do
Białegostoku. W Białymstoku z kilkoma kolegami wynajęli samochód, który miał
ich zawieźć do domu. Niestety przed Mońkami auto uległo awarii i dalszą część
drogi trzeba było przejść pieszo. Po drodze Bierć zaszedł do ciotki do Krzeczkowa
spytać się, czy ma w ogóle, do kogo wracać. Na szczęście okazało się, że rodzina
przeżyła wojnę i czeka na swego Janka z utęsknieniem. Samo powitanie to wielka
radość i łzy szczęścia.54
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Tamże.
Relacja ustna Jana Biercia.

K. Pereszczako, Jak liść…op. cit.

Losy rodziny Maliszewskich z Dolistowa Starego
Stan osobowy rodziny państwa Maliszewskich tuż przed wybuchem wojny
przedstawiał się następująco: Maliszewski Feliks – w 1939 r. aresztowany i osadzony w więzieniu w Białymstoku, Maliszewska Stanisława żona Feliksa – wywieziona na Syberię 20.VI.1940 r., Maliszewski Czesław s. Feliksa i Stanisławy
– aresztowany i osadzony w więzieniu w Łomży 02.II.1940 r., Maliszewski Jan s.
Feliksa i Stanisławy – wywieziony na Syberię 20.VI.1940 r., Maliszewska Janina
c. Feliksa i Stanisławy – wywieziona na Syberię 20.VI.1940 r., Maliszewska Melania c. Feliksa i Stanisławy – wywieziona na Syberię 20.VI.1940 r., Maliszewski
Antoni s. Feliksa i Stanisławy – wywieziony na Syberię 20.VI.1940 r. (wrócił do
domu 26.IV.1946 r.), Maliszewska Irena c. Feliksa i Stanisławy – w czasie wywózki
zostaje przekazana zakonnicy z Dolistowa Urszuli.55
Wiosną 1940 r. duża ilość wojska w okolicach Dolistowa – zaczynają budować lotnisko, zabierając wybrane pola miejscowym gospodarzom. Wiosną 1940
do państwa Maliszewskich przyszło dwóch ludzi, jeden żołnierz NKWD drugi
w cywilu. Feliks Maliszewski dobrze znał język rosyjski. Po rozmowie nakazali mu
się zbierać i pójść z nimi. Żona zaczęła lamentować i pytać, o co chodzi? Odpowiedzieli jej, żeby się nie martwiła niedługo mąż wróci. Od tego momentu rodzina
nie widziała Feliksa przez 6 lat. Poprowadzono go pieszo do Dolistowa i stamtąd
przewieziono do więzienia w Białymstoku.
W 1941 r. na święto Matki Boskiej Gromnicznej /bardzo sroga zima/, ktoś zaczął
się dobijać do okna domu Maliszewskich. Zanim matka Stanisława zdążyła zapalić
lampę, już drzwi wejściowe były wyłamane. Do środka weszli żołnierze NKWD,
ich dowódca zadał po rosyjsku pytanie, który to Czesław Maliszewski? Po otrzymaniu odpowiedzi został zabrany. W tym samym czasie aresztowano kilkunastu
młodzieńców z Dolistowa i okolic, gdyż byli podejrzani o zakładanie siatki konspiracyjnej. Jak się okazało wszystkie nazwiska wydał kierownik szkoły w Dolistowie
po przesłuchaniu przez NKWD. Wszystkich aresztowanych zawieziono do więzienia w Łomży. Po gehennie w więzieniu żaden z nich nie dożył starości. W domu
Maliszewskich została matka, najstarsza córka mająca 18 lat i małoletnie dzieci.
Po rozpoczęciu wojny niemiecko – sowieckiej Feliks Maliszewski opuszcza
więzienie w Białymstoku, podobnie jak syn Czesław, który opuścił mury więzienia
w Łomży. Wracając z dwu różnych więzień ojciec z synem spotkali się w pobliżu
Jaświł, gdzie napotkali rosyjski patrol (rozbitki), który zażądał dokumentów. Ojciec
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odpowiedział, że wracają z więzienia i nie posiadają dokumentów, więc puszczono
ich wolno. Córka Irena w tym czasie znajduje się w domu zakonnic w Dolistowie.
Wiosną 1941 r. w słoneczny poranek żołnierze NKWD otoczyli wybrane domy,
w tym Maliszewskich i na podwórko wjechała ciężarówka. Jeden z żołnierzy wbiegł
do domu i krzyknął – zbierać się macie na to 20 minut. Traf dał, że nie było matki,
gdyż akurat była u kuzynów we Wróceniu i przenocowała. Nie był to problem dla
sowietów, zabrali wszystkie dzieci, a matka Stanisława, gdy wróciła i dowiedziała,
co się stało, sama dogoniła swoją rodzinę w Mońkach, zabierając resztę bagażu.
W Mońkach załadowano zwiezionych ludzi do wagonów „bydlęcych” zamknięto i jeszcze na śrubę zakręcono. I w taki sposób zaczęła się podróż w nieznane. Wyjechali w piątek i po dwóch dniach pociąg zatrzymał się w Mińsku. W mieście huk i gwar, wyją syreny. Ludzie w pociągu nie wiedzieli, co się dzieje. Słyszeli
także huk lecących samolotów, gdyż w pobliżu dworca kolejowego znajdowało się
lotnisko. Gdy pociąg ruszył, po kilkunastu minutach jazdy zesłańcy słyszeli dokoła
wybuchy bomb, mieli wrażenie, że trzęsie się ziemia. Po jakimś czasie dowiedzieli
się, że to już Niemcy bombardują miasto. Przy odrobienie szczęścia gdyby bomba
uderzyła w tory, podróż została by zakończona. Niestety tak się nie stało. Okrągły
miesiąc trwała podróż do Omska na Syberii. Po przyjechaniu na miejsce wszystkich
załadowano na samochody i zawieziono do dawnego carskiego cyrku. Przez cały
miesiąc zwiezieni ludzie koczowali w tym cyrku. Po tym czasie podjechały samochody i kazali pakować się. Ludzie podnieśli bunt, że nie chcą nigdzie jechać. Więc
sowieci, którzy przyszli bez broni, wzięli się za ładowanie bagaży na samochody.
Tym sposobem zmuszając obecnych tam Polaków do wejścia na podstawione samochody, gdyż nikt nie chciał się rozstać z posiadanym dobytkiem. Samochodami
zawieziono zesłańców nad Irtysz. Tam już czekały barki towarowe. Po załadowaniu
się, barki ruszyły na północ. Pierwszą przystanią w czasie rejsu była miejscowość
Tara. Następnie, co jakiś czas wysadzano ludzi na lewym, bądź prawym brzegu
rzeki. Pierwszą wioską, w której nocowała rodzina Maliszewskich była Tatarskaja.
Tam też rankiem podstawiono fury na drewnianych kołach, zaprzęgnięte w woły
i wieziono nocujące tam rodziny jeszcze dwa dni. Wieziono ich lasem. Miało się
wrażenie, że ciągle jest noc, tak było ciemno w tym olbrzymim urmanie (lesie).
W końcu dotarli do miejsca przeznaczenia, czyli kołchozu Tałowka im. Cycyna,
Wasiskij Rajon, Omskaja Obłast. Wioska, do której ich przywieziono była najdalej
wysuniętą miejscowością w rejonie Omska. Było tam 14 domów. Ludność, która
przyjmowała zesłańców była pochodzenia kozackiego. Zesłano ich w 1933 r., za to,
że nie godzili się z komunistycznym ustrojem. Wywieziono ich znad Donu w sa158

mym środku zimy, zostawiając w szczerym polu na pastwę losu. Z tych, których
przywieziono przeżyła tylko trzecia część, ci najsilniejsi. Gdy przyjechali Polacy
mówili do nich: Wy pryjechali w komnaty, jak my przyjechali nie było niczego. We
wsi była jedna studnia, z której wszyscy korzystali. Jak wspomina Jan Maliszewski
jeszcze w lipcu znajdował się w niej lód i przez wąski otwór wybity w tym lodzie
wyciągano wodę. Lato było tak „długie”, że nim stopnieje lód z poprzedniej zimy,
już rozpoczynała się następna. Wokół wioski były same lasy. Antoni jako jedyny
z rodziny zaczął chodzić do szkoły rosyjskiej. Gdy utworzono klasę polską, przeszedł do niej uczęszczając przez trzy miesiące. Maliszewscy mieszkali w ziemiance
i pracowali przy wyrębie lasu. „Kto nie pracował nie jadł”. Zapłatą za ciężką pracę
było pół kilograma chleba.
W kołchozie panował głód. Przydział kilku kilogramów żyta na osobę był kroplą w morzu potrzeb. Jedyną pracą, jaką można było zdobyć była robota w lesie.
Rodzina Maliszewskich przebywała w Tałowce do końca października, kiedy to
otrzymała pismo urzędowe na podstawie, którego stali się wolnymi ludźmi. Już nie
byli zesłańcami w świetle prawa. Stało się to po podpisaniu paktu Sikorki – Stalin.
Natychmiast Stanisława Maliszewska zgłosiła się do kierownika kołchozu i poinformowała, że wyjeżdża z rodziną. Zapytał ją jak ona chce to zrobić. Usłyszał
w odpowiedzi, że muszą się dostać do najbliższej przystani na Irtyszu o nazwie
Półgród. Kierownik kołchozu zaraz nakazał podstawić parę koni z furą i po załadowaniu się ruszono w kierunku rzeki. Przyjechali na przystań, a tu szok. Rzeka
zamarznięta. Jednak jak mówi Antoni Maliszewski czuwała nad nimi Boża opatrzność. Otóż dużym, białym jeszcze carskim parachodem wiezieni byli poborowi do
sowieckiej armii. Przed statkiem płynęły dwa lodołamacze, kruszące lód na rzece.
Tym statkiem rodzina znowu dostała się do Omska. Byli tam 1 listopada, mróz
nie do wytrzymania. Zajechali samochodem z portu na dworzec kolejowy. Tam już
było pełno Polaków. W większości to mężczyźni, którzy chcieli się dostać do Armii
Sikorskiego. Na dworcu ludzie podpowiedzieli Stanisławie Maliszewskiej, żeby nie
ryzykowała jazdy z takimi małymi dziećmi i udała się do Kazachstanu. Powiedzieli
jej, że stamtąd, co oni jadą jest praca w elewatorze zbożowym. W związku z tym
rodzina Maliszewskich znalazła się w mieście: Tajencza. Tam znaleźli pracę.
Zamieszkali w wynajętej ziemiance. Warunki mieszkalne były tragiczne, dzieci zaczęły chorować. Doszło do tego, że zapadł się na mieszkająca tam rodzinę
gliniany sufit. Na szczęście był tam polski lekarz, który pomógł dojść do zdrowia
rodzinie. Niecodzienne zdarzenie miało miejsce pewnego dnia, gdy Stanisława
wybierała węgiel, gdzieś przy torach kolejowych. Nagle usłyszała pytanie: Mali159

szewska, co tu robisz?. Gdy się obróciła zobaczyła polskiego oficera, który ożenił
się z córką Zawadzkiej z Dolistowa. Nazywał się Słowikowski. Przyjechał, aż do
Kazachstanu, żeby agitować Polaków do wstąpienia do Armii Sikorskiego. Maliszewska poprosiła go, żeby wziął ze sobą najstarszego syna Jana, który co prawda
jeszcze nie był pełnoletni, ale że był rosły chłop nie wyglądał na małoletniego.
Jan Maliszewski służył w Armii Andersa, walczył m.in. pod Monte Casino, a po
wojnie wyjechał do Argentyny, gdzie przebywał, aż do śmierci.
W sąsiedztwie Tajenczy było miasto Sochocino. Na jego obrzeżach było lotnisko, gdzie szkolono przyszłych pilotów. Porozbijane samoloty były na porządku dziennym, a wkoło sterty żelastwa. Co ciekawe na częściach porozrzucanych
w promieniu kilku kilometrów wszędzie widniały napisy USA. Atrakcją dla młodzieży były też skoki na spadochronach, które wszyscy chętnie oglądali.
W 1943 r. do Tajenczy przywiezieni zostali Czeczeni i Inguszowie. Stalin nie
ufał tym narodom i obawiał się, że po przyjściu Niemców będą mieli w nich sojuszników. W północnym Kazachstanie rodzina przebywała prawie 5 lat. Po tym
czasie zesłańcy spakowali swój „majątek” i pociągiem wyruszyli w drogę do Polski.
Na stacji w Brześciu w pamięci rodziny utkwiło pewne wydarzenie. Starszy człowiek, mieszkaniec Grajewa wysiadł z pociągu, ucałował ziemię i powiedział „daj
Boże zmienić naturę”. Nikt nie mógł zrozumieć, o co chodzi. Okazało się, że on
prosił Boga, żeby w Polsce nie musiał kraść. Bo jak wspomina Antoni Maliszewski, żeby na zesłaniu nie kraść to by się długo nie przeżyło. Jednym ze sposobów
często praktykowanych przez zesłańców, była kradzież zboża z wozów, którymi
je zwożono. Zboże, najczęściej pszenica do elewatora zwożono nieraz z odległych miejsc przekraczających i 100 kilometrów. Zboże ładowane było w skrzynie
o długości ok. 6 metrów. Młodzi chłopcy zaczajali się w pobliżu drogi, czekając
na wóz ze śpiącym woźnicą. Mieli przygotowane specjalne torby z usztywnionym
drutem wsypem i po zagarnięciu pszenicy w kilka sekund torba była pełna. Pewnego razu jednemu z powożących tak wybrali zboża, że aż się osunął ze swego
miejsca w głąb wozu. Gorzej było jak się woźnica obudził. A każdy miał przy
sobie pleciony bat (kanut) i jak złapał takiego delikwenta to już szybko z rąk nie
wypuścił. Do dzisiaj Antoni Maliszewski pamięta 20 batów, jakie dostał od jednego z woźniców. Ciekawa też przygoda spotkała go, kiedy w czasie jednej z eskapad z kolegami oprócz zboża nawinęła im się pełna karafka kumysu, czyli wina
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zrobionego z kobylego mleka. Po osuszeniu znalezionej karafki wszyscy zgodnie
zasnęli w miejscu gdzie ją opróżnili.56

Jan Maliszewski w czasie II wojny światowej. Zbiory rodzinne.

Do Dolistowa z rodziny Maliszewskich wróciła tylko matka Stanisława i syn
Antoni. W Białymstoku byli 26 kwietnia 1946 r. najstarsza córka Melania wyszła
za mąż za Polaka zesłańca Wiesława Rabcewicza i zaraz tego samego roku wrócili
razem do kraju. Osiedlili się na stałe we Wrocławiu. Młodsza córka Janina wyszła
za mąż za rosyjskiego lotnika Naumowa. Gdy w 1952 r. przyjechała na urlop do
kraju z sześcioletnią córką już została w Polsce. Mąż jej ze względu, że był zawodowym żołnierzem nie mógł zamieszkać ze swoją rodziną. Janina także osiedliła
się we Wrocławiu. Brat Janek po zakończeniu wojny zamieszkał w Anglii skąd
wyemigrował do Argentyny i nigdy do Polski już nie wrócił.57
Wspomnienia Mieczysława Litwinko
9 lipca 1942 r. do domu zapukał sołtys Bronisław Karłuk przynosząc skierowanie na roboty przymusowe do Niemiec. Miałem wtedy 19 lat. Nie dano zbyt
dużo czasu na uporządkowanie swoich spraw, gdyż już następnego dnia wraz
z kilkoma kolegami ze wsi i okolic ruszyliśmy piechotą do Knyszyna. Stamtąd
już koleją dotarliśmy do Białegostoku. Po wyjściu z pociągu i przedstawieniu dokumentów skierowano nas do obozu przejściowego znajdującego się niedaleko
dworca. W Białymstoku spędziliśmy cztery dni. Z wyżywieniem było krucho, ale
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na szczęście mieliśmy jeszcze prowiant z domu. Nadszedł czas wyjazdu. Ja z kilkoma znajomymi dostałem skierowanie do Królewca, a reszta kolegów pojechała
w kierunku Olsztyna. Około południa 14 lipca zaczęto ładować nas na wagony.
Najpierw jechaliśmy w zwykłych wagonach „bydlęcych”, a następnie przesadzono nas do wagonów osobowych. Do Królewca przyjechaliśmy nocą, pamiętam na
ulicach paliły się latarnie. Następnie zaprowadzono nas do jakiegoś urzędu, gdzie
przydzielano do poszczególnych prac. Każdemu rozdano po kilka skrawków materiału, na którym naszyta była litera P. Litera P oznaczała, że się jest Polakiem. Następnie kazano nam naszyć ją na ubranie. Mnie przydzielono do lżejszej pracy do
warsztatu samochodowego, w którym naprawiano samochody wysyłane na front.
Nie wolno było Polakom jeździć żadnymi środkami lokomocji, także rowerem. Nie
wolno też było słuchać radia.
Pracowałem w warsztacie u Niemca Eddelmana, który znajdował się przy ulicy Generalizmanstrasse 35. Razem ze mną pracowali m.in. Stanisław Kamiński,
Edward Jankuć, Piotr Litwinko, 3 Rosjan: Podola, Smirnow, Moskalenko oraz 3
Francuzów. Mieszkaliśmy w baraku w czternaście osób, chociaż barak przeznaczony był dla 10. Do pracy wstawaliśmy przed 6 rano. Do warsztatu chodziliśmy
piechotą, a było tam ponad 2 kilometry. Dzień pracy trwał prawie 10 godzin. Z samego początku pracowałem przy czyszczeniu i szlifowaniu łożysk i pokrywaniu
ich cyną oraz dorabianiu różnych części do samochodów wojskowych i cywilnych.
Po kilku tygodniach zostałem przeniesiony do pracy przy tokarce. Zarabialiśmy
tygodniowo w granicach 15 – 18 marek. Jedzenie mieliśmy wydawane na kartki, które otrzymywaliśmy od właściciela zakładu. Gdyby nie paczki żywnościowe
z domu ciężko by tam było wyżyć. Zarobione pieniądze przeznaczone były na
zakup ubrania, butów oraz żywności.
Po kilku miesiącach, gdy wszyscy się już oswoili z zaistniałą sytuacją zaczęły się
masowe ucieczki przymusowych robotników. Najczęściej uciekano nocą, chociaż
były tez próby ucieczek w dzień. Pewnego razu uciekło znowu paru Polaków w tym
kilku moich znajomych. Niemcy wiedząc o tym oskarżyli mnie o próbę ucieczki
i osadzili w więzieniu. Przesiedziałem tam 15 dni. Po wyjściu wróciłem do dawnej
pracy.
Po roku Eddelman wybudował warsztat na własnej posesji zaraz przy barakach, w których mieszkaliśmy. Nie musieliśmy, więc już tak wcześnie się zrywać,
ale warunki pracy nadal były nie ciekawe. Pierwszy urlop dostałem w grudniu następnego roku. 15 grudnia opuściłem Królewiec. Oczywiście nie miałem zamiaru
nigdy tam wracać. Po przyjeździe do rodzinnej wsi przez cały czas musiałem się
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ukrywać. Prawie każdej nocy spało się gdzie indziej. Przede wszystkim nie wolno
było wejść w oczy sołtysowi i trzeba było być wyczulonym na częste łapanki organizowane przez Niemców. Niemcy często przyjeżdżali do wsi szukając zbiegłych
robotników. W lipcu do naszej wsi nadciągnął front. Niemcy po wejściu do wioski
zabierali wszystkich, kogo tylko napotkali. Akurat ukrywałem się w piwnicy u jednego z gospodarzy, ale i tam mnie znaleźli i razem z resztą mężczyzn wyprowadzili
na ulicę. Tam był już tłum ludzi. Następnie goniono nas przed sobą aż do Jadeszek,
gdzie przespaliśmy pierwszą noc. Następnie przeprowadzono nas do Goniądza
gdzie pracowaliśmy przy kopaniu okopów, wycinaniu drzew. Tam spędziliśmy 2
tygodnie. Następnie przeszliśmy do Rudy pod Grajewo, gdzie wykonywaliśmy podobne prace do tych w Goniądzu. Po wykonaniu zaplanowanych prac zagoniono
nas na stację kolejowa do Grajewa. Tam załadowano nas na bydlęce wagony i przewieziono w okolice Ostrołęki. W okolicach Ostrołęki pracowaliśmy prawie cztery
miesiące wykonując znane już nam roboty. Kolejny przystanek to Mamonowo. Tam
zajmowaliśmy się ładowaniem pocisków do samolotów. Wyżywienie było bardzo
słabe. Dostawaliśmy z kuchni polowej rano chleb z masłem i kawę, na obiad zupa,
a kolacji z reguły nie było. Wczesną wiosną Mamonowo zostało przejęte przez sowietów. Jednak nie od razu wróciliśmy do domów. Tym razem to Rosjanie „znaleźli
nam zajęcie” każąc pracować w zajmowanych przez nich miastach. Pracowaliśmy
m.in. w Dobrym Mieście i Sebergu. Pracowano gdzie się dało w piekarniach, młynach, magazynach, warsztatach itd. Dopiero 9 maja 1945 r. w Olsztynie dostaliśmy
zbiorową przepustkę wydana przez polskie władze i mogliśmy wrócić do domów.
Po powrocie z robót zobaczyłem tylko zgliszcza po domu i reszcie budynków.
To był koszmar.58
Wspomnienia Stanisława Rafało ze Szpakowa
Już w początku roku 1939 wiadomo było, że zbliża się wojna. Poczynania Niemiec Hitlerowskich niezmiennie na to wskazywały. Żądanie udostępnienia korytarza przez Pomorze z Niemiec do Prus Wschodnich zostało przez Polskę odrzucone. W sierpniu 1939 w mojej wsi Szpakowo odbyły się dożynki wiejskie.
Zorganizowała je była nauczycielka, wielka patriotka – Łazarczykowa. Cała wieś
wzięła w nich udział. W ostatni czwartek sierpnia 1939 r. wszyscy, którzy służyli
58
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w Wojsku Polskim, otrzymali karty powołania. 1 września 1939 r. o godzinie 4.45
rozpoczęła się wojna. Wojsko Polskie stawiało zaciekły opór. Zmechanizowane
oddziały niemieckie szybko szły naprzód. Radio nadawało, że Anglia i Francja już
wypowiedziały wojnę Niemcom, lecz jak się okazało tylko na papierze. Radio nadawało, aby mężczyźni chętni i zdolni do noszenia broni stawili się na stacji Waliły,
tam będą uzbrojeni. Miałem wtedy 17 lat, a za miesiąc 1 pazdziernika 18. W moich
latach szkolnych w Polsce przedwojennej był bardzo zaszczepiony patriotyzm. Nie
wahając się długo z kilkoma kolegami ruszyliśmy na wskazany punkt zbiorki. Zatrzymując się na trasie Korycin-Janów, Żydzi oblegali nas pytając jak postępują
Niemcy z Żydami. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie jest nastawienie Niemców do Żydów. Po przybyciu pod Waliły dowiedzieliśmy się, że wojska sowieckie
wkroczyły do Polski. Było to już po 17 września 1939 r. Wszystkich, którzy w Waliłach nieopatrznie dostali się w ręce sowietów, zagnano do jednego pomieszczenia,
następnie załadowano na wagony i ślad po nich zaginął. Tak wpadł w ich ręce mój
cioteczny brat Bolesław Grygo. Słuch po nim zaginął na zawsze. Polnymi drogami
omijając główne drogi i wsie we dwójkę wracaliśmy do domu. Wszędzie było pełno wojsk sowieckich. Kiedy pracowaliśmy z rodziną przy kopaniu ziemniaków, naraz od strony Jasionówki na gościńcu Jasionowka-Osowiec pojawiły się tumany
kurzu. Za chwilę wyłoniła się sowiecka kawaleria. Zatrzymali się przy nas oświadczając, że nas oswobodzili. Ojciec na to odpowiedział po polsku „diabeł was prosił”.
Na szczęście tego nie zrozumieli. Poprosili o nakarmienie ich, bo byli głodni. Kiedy razem z ojcem i „bojcami” udaliśmy się do domu, to opanowało ich zdziwienie.
Zabudowania nasze wyglądały dość dobrze, więc zaczęli szeptać, że to „kułak” lub
„pomieszczyk”. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, co znaczą te nazwy. Odeszła im
chęć pożywienia z rąk przeciwnika sowieckiej władzy. Zapytali tylko o dalszą drogę w stronę Osowca. Tak wyglądało pierwsze spotkanie z sowietami. Wycofujących się Niemców nie widzieliśmy. Po kilku tygodniach sowieci zaczęli ustanawiać
swoją władzę. Spędzili całą wieś do szkoły. W szkole „politruk” zaczął uświadamiać
w jak przyjaznej atmosferze do Polski przybyli. Oświadczył, że: „jak na dłoni nie
uwidisz włosów, tak Polszy już nie budiet”. Zaczęli tworzyć gminy, wybierać swoich przedstawicieli do władz wiejskich i rejonowych. W szkole przywiezieni lektorzy zaczęli uczyć po rosyjsku. Kursy języka rosyjskiego dla dorosłych nie były obowiązkowe. Postanowiłem jednak chodzić na ten kurs, aby opanować język rosyjski.
Ponieważ za czasów carskich mój ojciec uczył się po rosyjsku, były w domu książki,
z których ja się trochę uczyłem. Nawet umiałem kilka wierszyków w języku rosyjskim. Nauka na kursie szła mi łatwo, na wiosnę 1940 r. gdzieś w marcu były egza164

miny, które zdałem na „otliczno”. Już wtedy w lutym dowiedzieliśmy się o pierwszych wywózkach na Sybir. Zarządzono pierwsze wybory do rad. Było to w kwietniu.
Powołano „priedsiedziatiela”, którym został wybrany wcześniej parobek u mojego
ojca, a potem złodziej, który w 1936 r. nas okradł, za co siedział w więzieniu. Według władz sowieckich to był najlepszy człowiek na tego typu stanowisko. Zemsta
z jego strony dosięgała nas na każdym kroku. Zostały ustalone kontyngenty. Najpierw dostawy zboża, mleka, mięsa, ziemniaków. Wymierzano je na oko. Bogatszym tyle, żeby nie mogli się wywiązać. U nas było gospodarstwo 22 hektarowe.
Koni mieliśmy 6 sztuk, inwentarza 12. Wyznaczono wysokie podatki, kto się nie
wywiązał ten pod sąd i w głąb Rosji. Rata podatku gruntowego wynosiła równo
wartość jednego konia. Konie nie były w cenie, gdyż od konia nałożono kontyngenty wywózki drzewa z lasów puszczy knyszyńskiej, kamieni do budowy bunkrów
we Wroceniu, kamieni do budowy lotniska pod Goniądzem. Codziennie musiałem
odrabiać te kontyngenty. Nie było wolnego dnia nawet w niedzielę czy święta.
Priedsiediatiel chodził i sprawdzał, a szczególnie, co tak „polubił”, tak jak nas.
Oprócz tych robót należało wyrąbać w puszczy 25 m sześć. Drzewa i przygotować
go do wywózki. Wtedy to właśnie pracując w lesie przy 20* stopniowym mrozie
odmroziłem nogi. Myślałem wtedy, że na zawszę będę kaleką. Na szczęście udało
się je odratować. Na wsi był taki zwyczaj, aby w maju odprawiać nabożeństwo.
Działo się to w naszym domu, a ja byłem prowadzącym. We wsi w tym czasie był
czekista, który jako pomocnik priedsiediatiela „miał mu pomagać”. Nazywał się
Achremczuk. Wiejski priedsiediatiel przyprowadził go na nabożeństwo do naszego domu, aby wszystkich rozpędzić, chciał pogasić świece, lecz Rosjanin nie pozwolił mu na to. Kiedy skończono śpiewy, on został ze mną porozmawiać, gdyż zorientował się że dobrze władam językiem rosyjskim. Spytał czy może u nas
zamieszkać. Nie mając za bardzo innego wyjścia zgodziliśmy się. Tak rozpoczęła
się znajomość z tym człowiekiem. Nie mogę na niego nic złego powiedzieć, w niedługim czasie stał się moim przyjacielem. Kiedy wiosną 1941 r. sekretarz „sielsowieta” i jego referat finansowy zrobili nadużycia, po osadzeniu ich w więzieniu,
w „sielsowiecie” nie było komu być za tłumacza. Wtedy Achramczuk przypomniał
sobie o mnie i zaproponował tam pracę. Oczywiście odmowa nie wchodziła w rachubę. Pracę rozpocząłem w maju 1941 r. Gdy ojciec mój skaleczył rękę i nie mógł
pracować, a wiejski priedsiedatiel bardzo na niego naciskał, chciałem zrezygnować
z wykonywanej pracy. Wtedy to został on wezwany do sielsowietstwa w Białosukniach, gdzie dano mu do przeczytania i napisania kilka słów. Lecz on ani po polsku, ani po rosyjsku nic nie umiał. Powiedziano mu wtedy, że do wożenia piasku
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i kamieni jest dużo ludzi, a do pracy w biurze nie ma. Tak się odczepiono ode mnie
i mojej rodziny. Nie na długo jednak, gdyż zajrzałem w tajne dokumenty i przeczytałem, kto jest przeznaczony do wywózki. Ile mogłem w tajemnicy uprzedziłem. W ten sposób wiele rodzin zdążyło się ukryć. Pierwsza wywózka z naszej
okolicy nastąpiła w piątek 20 czerwca 1941 r. Następna miała być 24 czerwca.
Między innymi i nasza rodzina była zakwalifikowana do wywózki. W tym czasie
jako pracownik „sielsowieta”, robiłem na wsiach spis rolny. Było to z soboty na niedzielę. Robiłem spis we wsi Piwowary. W domu podobnie jak cała rodzina nie nocowałem, spodziewając się wywózki. Nad ranem wyszedłem od dziewczyny i z rowerem szedłem do gościńca biegnącego z Goniądza do Szpakowa. Gdzieś około 4
godziny pokazały się samoloty niemieckie, które już wracały z akcji. Po chwili
zbombardowały Mońki, towarzyszył temu wybuch paliwa i pożar osady. Wtedy już
wiedziałem, że to wojna. Było to 22 czerwca 1941 r. Kończyła się jedna okupacja,
a zbliżała druga. Wszystkimi drogami z Osowca wiały wojska sowieckie. Po drodze, gdy kogoś spotkali, rozstrzeliwali. Byli zli na wszystkich. Wtedy z mojej wsi
zginęli z rąk sowieckich oprawców moi koledzy: Kazimierz Klim, Antoni Zabielski, Lucjan Gilewski. Niczemu oni nie zawinili. Zabielskiego wyciągnęli z domu
i zakłuli bagnetami. Ja z kolegą Józefem Olechno zdążyliśmy uciec i ukryć się. Sowieci sami uciekali przed Niemcami, więc nie mieli czasu nas szukać. Chciałem
z bliska zobaczyć, co się dzieje w Mońkach. Pojechałem, więc tam rowerem. Widok był straszny. Kilka bomb spadło na uciekające wojska sowieckie. Leżeli pozabijani i ludzie i konie, w miejscu gdzie stoi obecnie stacja paliw na wylocie drogi
w kierunku Białegostoku. Ponieważ miałem w domu dobre konie, zachciało mi się
zdobyć siodło. Już miałem próbować zdjąć, ale pomyślałem wezmę, gdy będę wracał. Za chwilę z krzaków wyskoczyło dwóch „bojców” z karabinami, krzycząc „ruki
w wierch”. Uratowała mnie „sprawka” w języku rosyjskim, że jestem pracownikiem
„sielsowiectwa”, oraz to, że nie zdążyłem zdjąć siodła. Otarłem się wtedy o śmierć.
Wycofałem się zaraz na drogę do Ciesz i tak szczęśliwie wróciłem. Za parę dni już
we czwartek, gościńcem z Osowca przez Goniądz do Jasionówki, szła nawała wojsk
niemieckich. Jechało dużo motocyklistów, rowerzystów, a końmi ciągnięto działa.
Wieś odetchnęła, że jedna plaga odeszła. Nikt nie spodziewał się, jaka będzie okupacja niemiecka. Wiosną 1940 r. w Mońkach został utworzony oddział Batalionów Chłopskich. Dowódcą i organizatorem był Izydor Gacki porucznik Wojska
Polskiego, zastępcą Czesław Znosko. Ile osób liczyło ugrupowanie nie wiedziałem,
gdyż było to tajemnicą. Formacja prowadziła działalność do jesieni 1941 r., kiedy
to został aresztowany dowódca Gacki. Na terenie obwodu Kalinówka Kościelna
166

powstała placówka ZWZ, do której wstąpiłem razem z kolegą. Placówką tą kierował Jan Siedlecki pseudonim „Pik”. Przysięgę złożyłem 2 lutego 1942 r. Na początku zajmowaliśmy się rozpoznaniem, jakie siły wojsk niemieckich idą na wschód.
Mieliśmy nadzieję, że coś się wydarzy, co przyniesie Polsce jakąś korzyść. W tym
czasie wybrano mnie we wsi sołtysem, nie wielkie to stanowisko, ale zbliżyło mnie
do pracowników administracji niemieckiej w Jasionówce. Tu zostało przyjętych
dwóch pracowników: tłumaczkę języka niemieckiego i pracownika ewidencji.
Wiosną 1943 r. przeszedłem szkolenie wojskowe i awansowałem do stopnia kaprala. Pracę wykonywałem w kontrwywiadzie. Zbiegłym z Niemiec żołnierzom
Wojska Polskiego i nie tylko, przy współudziale przedstawicieli AK pracujących
w „Antskomisariacie” wyrabialiśmy „Auswajsy”, przepustki i inne potrzebne dokumenty. Dwa razy byłem zagrożony wpadką. Raz wiosną 1943 r., kiedy oddział leśny przybył do wsi po zaopatrzenie. Miałem rozkaz o tym powiadomić żandarmerię, ale oczywiście w godzinach późniejszych, wskazując przeciwny kierunek ich
wymarszu. Kiedy udałem się do „Antskomisariatu” około godziny 9.00, przywitano
mnie krzykiem, dlaczego nie meldujesz o bandytach którzy u Ciebie byli?. Mówię,
że właśnie przyjechałem żeby zameldować, a oni na to, że już wiedzą. W tym czasie zauważyłem jak z posterunku żandarmerii wychodził nauczyciel z naszej wsi
o nazwisku Chrzan. Okazało się później, że był donosicielem informacji do Niemców. Powstał wielki raban, przyjechało gestapo, wzięli mnie na przesłuchanie i tylko dzięki dobremu tłumaczeniu sekretarki, uratowałem się od aresztu. Drugi przypadek zdarzył się w Łomży, gdzie zawiozłem „Auswajsy” ukrywającym się tam
oficerom WP. Aby nie wzbudzać podejrzeń, czego tam jadę, załatwiłem przydział
na kierat, które to były tam produkowane w dawnej fabryce Orłowskiego. Dla dyrektora fabryki zawiozłem wałówkę. Było tego sporo: wędliny, spirytus, masło,
miód. Przyjął to wszystko i mówi do mnie, że kieratu nie dostanę. Przestraszyłem
się, a on mówi, że dziś nie ma dobrego odlewu, a chce mi dać dobry. A ten będzie
dopiero jutro. Odpowiedziałem, że dobrze, gdyż zyskałem czas na pozbycie się dokumentów. Po wyjściu z fabryki spotkałem kleryka z Kalinówki Zygmunta Piskora, razem szliśmy do siedziby klasztoru Ojców Kapucynów. Wychodząc zza zakrętu ulicy spostrzegłem kilku Niemców z psami, którzy nas zatrzymali i zapędzili do
jakiegoś budynku, gdzie było już dużo ludzi. Okazało się, że to łapanka. Zaczęło
się sprawdzanie dokumentów. Wchodziliśmy do salki obok do sprawdzenia dokumentów. Tam za stołem siedział gestapowiec w żółtym mundurze z opaską i swastyką na rękawie. Poznałem w nim dyrektora fabryki. On mnie też poznał i kazał
wypuścić. Wtedy poprosiłem, że mam do pomocy kolegę i tak razem z Piskorem
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zostaliśmy zwolnieni. Dalszy ciąg pobytu był spokojny, oddałem „auswajsy”, rano
na wagon załadowałem kierat i jakby nigdy nic wróciłem do domu. W tym czasie
otrzymywałem „Biuletyn Informacyjny”- pismo podziemne AK. Wiedzieliśmy
prawdę o Katyniu. Wiedzieliśmy, że już się zbliża koniec wojny. Nasza organizacja
była na bieżąco informowana o sytuacji na wszystkich frontach. Urządziliśmy dwie
zasadzki na niemieckie pociągi. Jedną w Mońkach, drugą na trasie do Knyszyna
koło miejscowości Borsukówka. Wykoleiliśmy wagony zdążające na front wschodni, opóźniając w ten sposób dostawę broni i wojska. Był to okres nasilających się
aresztowań, od czerwca do przyjścia wojsk sowieckich ukrywałem się. Nadszedł
dzień 28 lipca 1944 r. wojska sowieckie pokazały się u nas. Opowiadali, że z nimi
idzie Wojsko Polskie, u nas niestety nie było go widać. Zaraz po przyjściu sowietów ktoś podszepnął, że byłem sołtysem za Niemca. Zostałem aresztowany przez
NKWD i osadzony w punkcie zbiorczym w Popiołówce, za Jasionówką, gdzie
miało swoją siedzibę NKWD. Przy pomocy tamtejszej gospodyni, która wódki
„bojcom”, udało się nam kilku uciec. Tak zaczęła się wolność w Polsce Ludowej. Po
wyzwoleniu Warszawy 19 stycznia 1945 r. generał Okulicki, Komendant Główny
AK wydał rozkaz, aby zaprzestać działalność organizacji. To już miała być wolność.
Inne organizacje jak NSZ i WiN działalności nie przerwały. Zajmowały się przeważnie porachunkami pomiędzy sobą. W tym okresie nasiliły się obławy i aresztowania. Wystarczyło, aby ktoś złożył meldunek, że ten czy ów jest w organizacji.
Tak się też stało ze mną, 7 kwietnia 1946 r. nic nie podejrzewając byłem w domu.
Była to niedziela, zobaczyłem wojsko idące ulicą. Po chwili już byłem aresztowany.
Na śledztwie przesiedziałem w budynku UB na Warszawskiej, a później na ulicy
Mickiewicza 5 w celi numer 7 pod schodami do dnia 28 czerwca 1946 r. Co przeszedłem w tym czasie trudno opisać, a i tak nie każdy w to uwierzy. Widziałem
powieszonych po przesłuchaniu, a upozorowanych niby sami się powiesili. Po wyjściu jeszcze raz chciano mnie aresztować, na szczęście uniknąłem łapanki. Wtedy
dowiedziałem się, że prześladuje mnie syn Chrzana tego, co był szpiclem niemieckim. Przez znajomego Żyda Kałmana, któremu pomagałem za Niemca, podałem
aby zgłosił to ówczesnemu szefowi UB Różańskiemu. Tak został aresztowany Rysio, a potem ojciec Chrzan. Otrzymali zapłatę za współpracę z Niemcami, ojciec 8
lat, a syn 4. Wiosną 1947 r. władze PRL-u wydała akt amnestii. Kto się ujawnił nie
był ścigany. Niestety wielu z tych, co się przyznało do pracy w podziemiu i konspiracji nigdy tak naprawdę nie miała z działalnością nic wspólnego.59
59
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Relacje Stanisława Rafało spisane przez autora (A.S.) w 2005 r.

MIEJSCA KAŹNI I PAMIĘCI NARODOWEJ

Mord rodziny z Mociesz
Jesienią 1943 r. na kolonii wsi Mociesze hitlerowcy zamordowali rodzinę Dębowskich. Żandarmi z Goniądza przyjechali w godzinach rannych pod zagrodę
Dębowskich i rozpoczęli przetrząsanie zabudowań w poszukiwaniu żołnierza radzieckiego, który zbiegł z obozu jenieckiego i zatrzymał się w Mocieszach u rodziny Dębowskich. Żołnierza sowieckiego nazywano „Żorka”. W godzinach południowych całą rodzinę i zbiegłego jeńca wyprowadzono do pobliskiego zagajnika.
Tam strzałami w tył głowy uśmiercono ich. W egzekucji śmierć ponieśli Anna
i Kazimierz Dębowscy, ich 18 – letni syn Wacław, oraz sowiecki żołnierz „Żorka”.
Po egzekucji zostały rozebrane zabudowania Dębowskich, a budulec przeznaczono na budowę okopów. W kampanii wrześniowej zginął także starszy syn Dębowskich – Antoni.
W maju 1967 r. staraniem Powiatowego Obywatelskiego Komitetu Ochrony
Pomników Walki i Męczeństwa na budynku szkoły w Mocieszach odsłonięta została tablica pamiątkowa dla uczczenia śmierci rodziny Dębowskich i żołnierza radzieckiego zamordowanych w bestialski sposób przez zbirów hitlerowskich w czasie ostatniej wojny światowej. Na uroczystości odsłonięcia tablicy zgromadziło się
wielu mieszkańców wsi. Do zebranych przemówił, a następnie dokonał aktu odsłonięcia tablicy, przewodniczący Powiatowego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, oficer rez. – Tadeusz Malesiński. Chwile grozy
z czasów okupacji hitlerowskiej przypomniał naoczny świadek zbrodni – Wacław
Skiścim. Wzruszające były wystąpienia harcerzy, którzy recytowali wiersze poetki
z Jaświł – Melanii Burzyńskiej, napisane specjalnie na tę smutną uroczystość. Jeden z tych wierszy cytowała wnuczka po zamordowanych – Zenona Rećko. Pod
tablicą złożono liczne wieńce i wiązanki kwiatów od ZBoWiD, społeczeństwa
i młodzieży.




Relacja ustna Wacława Lewocza z Jaświł z 2006 r.

„Gazeta Białostocka” z 24 V 1967 r.
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Obelisk pod Dolistowem
W sierpniu 1943 r. we wsi Dolistowo Stare w województwie białostockim niemiecka żandarmeria rozstrzelała 10 jeńców radzieckich. Byli to jeńcy wojenni zbiegli z obozu. Po egzekucji miejscowi chłopi pochowali zamordowanych we wspólnej
mogile. Po wojnie dokonano ekshumacji zwłok przez władze radzieckie i szczątki
żołnierzy wywieziono do ojczyzny. Obecnie w miejscu kaźni znajduję się obelisk.
W uroczystości odsłonięcia obelisku uczestniczyło ponad 1500 mieszkańców
Dolistowa, Zabiela, Karpowicz, Jatwiezi Dużej. Wśród nich naoczni świadkowie
mordu. Warty honorowe przy obelisku zaciągnęli członkowie OSP i harcerze. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej i obelisku dokonali: sekretarz KP PZPR – Aleksander Wołoszyn i przewodniczący Powiatowego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa – Tadeusz Malesiński. Delegacje młodzieży,
ZBoWiD, zakładów pracy i organizacji społecznych złożyły wieńce.
Tablica upamiętniająca śmierć sowieckiego lotnika w Mikicinie
27 sierpnia 1944 r. niedaleko wsi Mikicin zginął po powietrznej walce z hitlerowcami sowiecki lotnik lejtnant Wasyl Siemionowicz Szychow. Zabity lotnik
odznaczał się nieprzeciętną odwagą odnosząc wiele zwycięstw w bezpośrednich
bojach w powietrzu. Podczas jednej z takich walk z samolotami niemieckimi maszyna Szychowa została uszkodzona. W czasie lądowania samolot zaczepił skrzydłem o ziemię i zaczął koziołkować, by w końcu roztrzaskać się. Niestety pilot nie
przeżył.
W 20 lat po śmierci lotnika został postawiony obelisk z pamiątkową tablicą.
W uroczystościach odsłonięcia obelisku udział wzięli mieszkańcy Mikicina i okolicznych wsi. Z władz powiatowych na uroczystości był m.in. sekretarz KP PZPR
– Włodzimierz Prokopczuk. Napis na płycie brzmi: Tu spoczywa lotnik Radziecki,
Lejtnant Wasyl Siemionowicz Szychow. Poległ bohaterską śmiercią w walce z hitlerowskim najeźdźcą w dniu
27 VIII 1944 r. Cześć jego pamięci. Społeczeństwo Powiatu Monieckiego 1965.
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Tablica pamiątkowa w Romejkach
W czasie II wojny światowej na terenie kolonii Romejki hitlerowcy rozstrzelali czterech obywateli polskich narodowości żydowskiej. Po wykonaniu egzekucji
i odjechaniu wojska niemieckiego mieszkańcy wsi Romejki pogrzebali zwłoki zabitych w zbiorowej mogile. Po wojnie dokonano ekshumacji zwłok i pochowano je
na cmentarzu parafialnym w Jaświłach.
W 1970 r. dla upamiętnienia tej zbrodni władze w Białymstoku wmurowały
w kamień pamiątkową tablicę. Głaz z tablicą usytuowany jest kilkaset metrów za
wsią Romejki, przy drodze do wsi Starowola. Na tablicy wyryty jest napis: Pamięci.
Zamordowanych czterech obywateli polskich przez hitlerowców w dn. 30.10.1943 R.
Cześć ich pamięci.
Pomnik przy drodze Jaświły – Romejki
W czasie II wojny światowej Mieczysław Giero służył w I Dywizji Piechoty im.
Tadeusz Kościuszki. Zginął w czasie pierwszej bitwy pod Lenino. Żeby uczcić jego
bohaterską śmierć przy drodze Jaświły – Romejki postawiony został przez Feliksa
Giero murowany pomnik, otoczony metalowym ogrodzeniem.
Na nagrobku wyryty jest napis: Pamiątka zgonu. Mieczysława Giero ż. lat 24.
Poległ na polu chwały pod Lenino 12.10.1943 r. Wieczny Pokój jego duszy.
Egzekucja rodziny Wiśniewskich z Jatwiezi Dużej
W 1943 r. w zimie w okolicach wsi Jatwieź Duża dokonano zrzutu spadochronowego. Najprawdopodobniej dla lokalnej organizacji podziemnej. W zrzuconej
skrzyni oprócz odzieży i obuwia znajdował się sprzęt radiowo – nadawczy. Skrzynia została odnaleziona przez miejscowych rolników. Wraz ze sprzętem zrzucono
trzech skoczków. Jednym był mieszkaniec Jatwiezi Adam Turel (był strażnikiem
pogranicza, znał dobrze język niemiecki), drugi to nauczyciel z pobliskich Mogielnic, a trzeci zupełnie nieznany. Skoczkowie nie przejęli zrzutu, gdyż źle namierzo


Relacja ustna Wacława Lewocza z Jaświł z 2006 r.
Informacja z tablicy nagrobnej.

171

no lądowanie i skrzynia wylądowała w zupełnie innym miejscu niż oni. Jednym,
pośrednio związanych ze zrzutem był młody człowiek – Bolesław Wiśniewski.
Niemcy wiedzieli o zrzucie pod Jatwiezią i cały czas prowadzili śledztwo, ale
dopiero latem zaczęły się pierwsze aresztowania. W sierpniu 1943 r. komendant
żandarmerii w Suchowoli Veiss osobiście aresztował Bolesława Wiśniewskiego.
Po krótkim śledztwie w Suchowoli wezwano rodziców Bolesława, by ci stawili się
na posterunku żandarmerii i zaświadczyli o niewinności syna. 17 sierpnia 1943 r.
w Suchowoli stawili się rodzice Bolesława – Marianna i Jan, oraz siostra Jadwiga
(będąca w ciąży) z mężem Zygmuntem Koźbielem. Wszystkich przybyłych aresztowano. Dołączono do nich wcześniej aresztowanego Romualda Beczkę z Karpowicz i powieziono ich furmanką w kierunku Chodorówki Nowej. W czasie przejazdu za Poświętnem skręcono w kierunku cmentarza parafialnego. Był to zły znak.
Zaczął się lament i rozpacz uwięzionych. Będąc na cmentarzu żandarmi spytali czy
to już wszyscy z rodziny. Ktoś odpowiedział, że w domu została jeszcze 17 – letnia
siostra Bolesława – Leokadia. W związku z tym wysłano po nią jednego z żandarmów. Po jakimś czasie żandarm wrócił z nastolatką. Żeby ją przekonać do pójścia
z nim, powiedział jej, że od jej stawienia się zależy życie rodziny. Rodzinę ustawiono w szeregu przy kościółku na cmentarzu. Bolesława posadzono z boku, żeby
mógł oglądać egzekucję. Do każdej ofiary strzelano z osobna. Jadwiga zemdlała,
więc zastrzelono ją w pozycji leżącej.
Po dokonaniu mordu jeden z żandarmów wezwał Zdzisława Cichońskiego
z Żuchowa i Smarzewskiego z Poświstnego by ci pogrzebali zwłoki. Jeden z żandarmów będący przy egzekucji powiedział „przez jednego bandytę zginęła cała
rodzina”, natomiast komendant, gdy złożono ciała we wspólnej mogile skwitował
wszystko słowem „dobranoc”.
Po wojnie rodzina zamordowanych z Chodorówki ufundowała nagrobek z inskrypcją na krzyżu: Grób rodziny Wiśniewskich z Jatwiezi Dużej Jan Marianna Bolesław Jadwiga Zygmunt Leokadia Romuald Beczko Zamordowani przez Niemców
17.VIII. 1943. Boże daj im zbawienie.
Tablica pamiątkowa na budynku posterunku policji w Jaświłach
Tablicę wmurowano w 1962 r. upamiętniając tragiczną śmierć pierwszego komendanta milicji w Jaświłach, który zginął tuż po zakończeniu działań wojennych.
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Relacje ustne mieszkańców Jatwiezi Dużej z 2007 r.

Zabity Antoni Majewski s. Pawła urodził się 17 września 1916 roku. Pochodził
z rodziny chłopskiej, zostawił żonę i jedno dziecko. Służbę pełnił, w momencie
śmierci, w stopniu kaprala. Zabity został 30 kwietnia 1945 r. przez nieznanych
sprawców. Należał do Polskiej Partii Robotniczej.10
Krzyż pamięci narodowej
Kamienny krzyż znajduje się przy drodze Jadeszki - Dolistowo, nieopodal wsi
Moniuszki. Ufundowany został przez rodzinę Klozów. W zwieńczeniu korpusu
osadzony jest krótki żelazny krzyż. W części środkowej widnieje miejsce po tabliczce. Tabliczka najprawdopodobniej została zdjęta we wczesnych latach PRL-u.
Według przekazów miejscowej ludności postawiony został na cześć poległym żołnierzom z powstania styczniowego. To właśnie tędy przemieszczał się powstańczy
oddział pod dowództwem pułkownika Konstantego Ramotowskiego pseudonim
„Wawer”. Tutaj też doszło do potyczki z wojskami carskimi.11
Drugim powodem, dotyczącym ustawienia krzyża może być fakt, że kilkadziesiąt metrów dalej w kierunku Mikicina znajdował się cmentarz, zapewne
choleryczny. Krzyż mógł zostać ustawiony po to, żeby wskazywać miejsce pochówków. Za drewnianym ogrodzeniem krzyża leży kamień z wyrytą datą 1669. Bardzo
wątpliwe, żeby przeleżał on tyle czasu od wskazywanej daty, ale możliwe jest, że
mógł wskazywać datę 1863.
Mord Polaków we Wroceniu
31 lipca 1943 r. niemiecka żandarmeria polowa dokonała mordu 12 osób przy
szkole podstawowej. Zabici zostali pokryci warstwą błota, która jednak nie zabezpieczała skutecznie przed błąkającymi się psami. Po uzyskaniu zgody od komisarza
stacjonującego w Goniądzu rodziny zabitych mogły zabrać ciała i pochować na
cmentarzu w Dolistowie. Powodem tak drastycznej niemieckiej akcji było podejrzenie mieszkańców Wrocenia o współpracę z partyzantami.

10
11

Informacja z tablicy pamiątkowej usytuowanej na budynku posterunku w Jaświłach.
Relacje ustne mieszkańców wsi Jadeszki z 2006 r.
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W wyżej wymienionym dniu Niemcy rozstrzelali:
1.	Niedziołko Antoni urodzony w 1925 roku we Wroceniu, syn Feliksa i Bronisławy – rolnik.
2.	Rutkowski Władysław urodzony w 1912 roku we Wroceniu, syn Bolesława
i Klementyny – rolnik (sołtys Wrocenia).
3.	Rutkowska Marianna z domu Rutkowska urodzona w 1908 roku we Wroceniu, córka Wawrzyńca i Feliksy – gospodyni domowa (żona Władysława).
4.	Rutkowski Adam urodzony w 1925 roku we Wroceniu, syn Wawrzyńca
i Feliksy – rolnik (brat Marianny).
5.	Rutkowska Czesława urodzona w 1921 roku we Wroceniu, córka Wawrzyńca i Feliksy – gospodyni domowa (siostra Marianny).
6.	Rutkowski Czesław urodzony w 1939 roku we Wroceniu, syn Władysława
i Marianny.
7.	Rutkowski Władysław urodzony w 1941 roku, syn Władysława i Marianny.
8.	Wroceński Wacław urodzony w 1898 roku we Wroceniu, syn Józefa i Kamili
– rolnik (muzykant).
9.	Wroceńska Anna urodzona w 1903 roku w Kiejlanach w gminie Radziłów
– gospodyni domowa, żona Wacława.
10.	Wroceński Tadeusz urodzony w 1925 roku we Wroceniu, syn Wacława
i Anny – rolnik.
11.	Wroceński Wawrzyniec urodzony w 1931 roku we Wroceniu, syn Feliksa
i Marianny (syn Marianny Rutkowskiej z pierwszego małżeństwa).
12.	Turel Józef urodzony w 1863 roku, pochodził ze wsi Pokośne – zatrudniony
we Wroceniu jako pastuch.12
W listopadzie 1966 r. staraniem Powiatowego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Mońkach, odsłonięty został pod wsią Wroceń
obelisk z tablicą pamiątkową upamiętniającą zbrodnie hitlerowską na niewinnych
mieszkańcach tej wsi. Przed obeliskiem zebrało się wielu mieszkańców Wrocenia
i Smogorówki Dolistowskiej. Odsłonięcia obeliska dokonał sekretarz KP PZPR
Aleksy Wołoszyn. Pod tablicą złożono wieńce od rodzin pomordowanych mieszkańców wsi Wroceń, delegacji ZBoWiD i Prezydium GRN w Klewiance.13
12
13
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Informacja z inskrypcji na pomniku zamordowanych znajdującym się przy szkole podstawowej we
Wroceniu.
„Gazeta Białostocka” z dnia 1 XII 1966 r.

ORGANIZOWANIE SIĘ SPOŁECZNOŚCI
W JAŚWIŁACH W XX WIEKU

Z

araz po wojnie w Jaświłach w pierwszej kolejności zaczęto odbudowywać zniszczone domy i budynki gospodarskie. Zaczęły się też tworzyć
organizacje społeczno – gospodarcze. Jedną z pierwszych było Koło Gospodyń Wiejskich. Podstawowym zadaniem koła była organizacja kursów i konkursów. Każdego roku Koło prowadziło kilka kursów, do najciekawszych można
zaliczyć: kurs szycia, kroju, hafciarstwa, racjonalnego żywienia, pieczenia, gotowania, przygotowania surówek, potraw z ryb, przetworów z mięsa. Za uczestnictwo
w konkursach Koło otrzymało wiele ciekawych nagród. Pierwszą z nich była pralka elektryczna za konkurs uprawy lnu, następnie za ogródki warzywne - zestaw
sprzętu gospodarczego. Były też nagrody rzeczowe i pieniężne dla indywidualnych
uczestników z Koła. W latach 70-tych Koło z Jaświł przystąpiło jako członek do
Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej „Witamina”. Współpracowało także z lokalnymi instytucjami takimi jak Gminna Spółdzielnia, Kółko Rolnicze, OSP, czy
też miejscowy Bank. Wspólnie ze szkołą organizują akademie lub przedstawienia
z okazji świąt lub rocznic.
W latach 1944-54 według ówczesnego podziału administracyjnego w skład
powiatu białostockiego wchodziło 14 gmin wiejskich, wśród których były także
Jaświły. Do 1950 r. obowiązki wójta w Jaświłach na przedwojennych zasadach pełnili: Kupiński Józef z Jaświł, Wincenty Wałuszko, Bronisław Rynkiewicz z Romejek, Feliks Łatacz z Bobrówki.W 1948 r. według danych na dzień 25 lipca gmina
Jaświły zajmowała obszar 210 km2 Z tego 16.908 ha stanowiły opodatkowane
grunty prywatne, a 267 ha grunty państwowe. Prywatne grunty uprawne zajmowały obszar 14.077 ha, lasy 939, nieużytki 2159 ha. Władze gminy odnotowały
2027 płatników podatku gruntowego. Na terenie gminy było 30 gromad wiejskich
zamieszkałych przez 10341 obywateli. Na terenie gminy działały wówczas dwie
spółdzielnie spożywcze w Jaświłach i Dolistowie. Odnotowano też 5 młynów należących do: Polkowskiego (Mikicin), Radkiewicza ( Jaświły), Cimocha (Mociesze), Kolendy (Dolistowo Stare), Toczko (Karpowicze). Infrastrukturę drogową
tworzyło 182 km dróg gminnych i powiatowych w większości niebrukowanych,
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10 drewnianych mostów i mostków i 29 przepustów. Funkcjonowało wówczas 14
szkół, z czego połowa w wynajętych budynkach. Były to szkółki niewielkie. Łącznie gmina dysponował tylko 16 własnymi i wynajętymi salami szkolnymi. W tej
ciasnocie uczyło się 1350 dzieci uczonych przez 22 nauczycieli. Były to wyłącznie
szkoły początkowe: 2 czteroklasowe, 4 trzyklasowe, 5 dwuklasowych i 3 jednoklasowe. Funkcjonowały trzy straże ogniowe. Działalnością charytatywną zajmował
się „Caritas” działający przy kościołach w Jaświłach, Brzozowej i Dolistowie. Brak
było jakiejkolwiek komunikacji publicznej. Najbliższą stacją kolejową były Mońki
odległe od poszczególnych wsi o 16-22 kilometrów. W urzędzie gminy pracowało
7 pracowników, w tym 6 umysłowych.
W latach 50-tych całkowicie zmieniła się struktura samorządu terytorialnego.
Ustawa z 20 marca 1950 r. dotycząca terenowych organów władzy państwowej,
wprowadziła na terenie kraju zasady ustroju radzieckiego. Zniesione zostały stanowiska: wojewody, wicewojewody, starosty, wicestarosty, prezydenta, wiceprezydenta
miasta, burmistrza, wiceburmistrza, wójta i zastępcy. Zniesiono również związki
samorządu terytorialnego, wydziały wojewódzkie i powiatowe, zarządy miejskie
i zarządy gminne. Zniesiono urzędy wojewódzkie i starostwa. Likwidując instytucje samorządu terytorialnego zniesiono wszelką odrębność prawną jego majątku,
przejmując go na własność państwa. Kompetencje zniesionych organów przejęły
rady narodowe. Posiadały one uprawnienia gospodarza terenu, organu pełniącego
funkcje uchwałodawcze i kontrolne nad aparatem administracyjnym i gospodarczym.
Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Jaświłach odbyła się 25 czerwca
1950 r. W skład Gminnej Rady Narodowej w Jaświłach weszli wówczas następujący radni: Józef Sławiński (Karpowicze), Antoni Lenkiewicz (Zabiele), Jan Dembowski (Krzecze), Filomen Kotik (Białosuknie), Antoni Szczęsny (Dolistowo),
Konstanty Gromko (Białosuknie), Fabian Rudziński (Bobrówka), Otylia Jasińska
(Bobrówka), Zofia Kościuch (Rutkowskie), Jan Koszczuk (Moniuszki), Edward
Konaszewski (Smugorówka), Józef Rutkowski (Mikicin), Stanisław Dziekoński
(Mikicin), Kazimierz Bujnowski (Mikicin), Antoni Żukowski ( Jatwieź Duża), Felicja Cimoch ( Jaświły), Antoni Dziekoński (Mikicin), Stanisław Łajewski (Mociesze), Alfred Wroceński (Wroceń), Kazimierz Kawałko ( Jaświły), Romuald Siemion ( Jaświłki), Antoni Snarski (Radzie), Kazimierz Męczkowski ( Jatwieź Mała),
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Adam Łuszcz (Dolistowo), Czesław Komosa (Zabiele), Władysław Szypulski
(Mikicin), Wacław Polkowski (Mikicin), Tadeusz Ponarad (Dolistowo), Antoni
Stanisławczyk (Brzozowa), Antoni Romanowski (Smugorówka), Józef Bruzgo
(Dzięciowo), Józef Klepacki (Dolistowo Stare). Wybrano również delegata do Powiatowej Rady Narodowej, którym został Józef Sławiński.
Organami rad narodowych było prezydium rady oraz komisje. Prezydium było
organem wykonawczym i zarządzającym. Najczęściej składało się ono z przewodniczącego, zastępców, sekretarza oraz członków. Gminna Rada Narodowa w Jaświłach w dniu 25 czerwca 1950 r. wybrała Prezydium w następującym składzie:
1. przewodniczący – Antoni Lenkiewicz,
członek ZSL (21 głosów za i 4 przeciw),
2. zastępca przewodniczącego – Antoni Dziekoński,
członek PZPR (22 głosy za i 3 przeciw),
3. sekretarz – Stanisław Szczepański
(23 głosy za i 2 przeciw),
4. członek – Kazimierz Męczkowski,
członek PZPR (22 głosy za i 3 przeciw),
5. członek – Alfred Wroceński
(23 głosy za i 2 przeciw).
Były to czasy stalinizmu. Dla przykładu w dniu 22 lipca 1951 r. Gminna Rada
Narodowa w Jaświłąch odbyła uroczystą sesję nie tylko z okazji rocznicy manifestu lipcowego, ale i z okazji „25 rocznicy śmierci Wielkiego Polaka Rewolucjonisty ob.
Feliksa Dzierżyńskiego”. Do swoich osiągnięć Gminna Rada Narodowa zaliczała
w 1953 r. m in. fakt że „dawniejsze majątki dziedziców i panów zostały rozparcelowane”. Wciąż jednak panował głód ziemi. Namawiano wówczas na przenoszenie się
na tzw. ziemie odzyskane. Napotykało to jednak na pewne kłopoty: „plotka panuje
u małorolnych i bezrolnych obywateli...., że ziemie zachodnie nie są nasze i że za parę
lat będą musiały wrócić”.
Nie był to koniec zmian administracyjnych. Gminna Rada Narodowa w Jaświłach zastanawiała się nad przeniesieniem siedziby gminy do Mociesz. Potem
opiniowała pozytywnie projekt Powiatowej Komisji Podziału Administracyjne
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go, który teren gminy Jaświły i kilka sąsiednich wsi z gmin Goniądz i Kalinówka
dzielił na cztery mniejsze gminy: Jaświły, Białosuknie, Dolistowo i Dzięciołowo
z siedzibą w Jaćwiezi Dużej. Ostatecznie zgodnie z ustawą z 25 września 1954 r.
o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych najniższymi jednostkami podziału administracyjnego wsi stały się gromady,
które zastąpiły gminy. W skład jednej gromady wchodziło kilka wsi. Na terenie
byłej gminy Jaświły podział ten wyglądał następująco:
1.	Gromada Jaświły: Gurbicze, Jadeszki, Jaświły, Jaświłki, Mociesze,
Rutkowskie Duże, Stożnowo, Szaciły
2. Gromada Bobrówka: Bobrówka, Brzozowa, Krzywa
3.	Gromada Białosuknie: Piwowary, Białosuknie Przedmieścia, Białosuknie
Szlachta, Klewianka, Gurbicze
4.	Gromada Dolistowo Stare: Dolistowo Nowe, Dolistowo Stare I, Dolistowo
Stare II, Zabiele
5.	Gromada Jatwieź Duża: Dzięciołowo, Jatwieź Duża, Jatwieź Mała,
Karpowicze
6. Gromada Mikicin należały: Brzozowa I, Mikicin I, Mikicin II
7.	Gromada Smugorówka Dolistowska: Moniuszki, Smugorówka
Dolistowska, Smugorówka Goniądzka, Radzie, Wroceń
8.	Gromada Szpakowo: Bagno, Łupichy, Krzeczkowo, Starowola, Szpakowo,
Rutkowskie Małe
Po wydarzeniach 1956 r. złagodzono zasady tworzenia się form samorządu chłopskiego, co w konsekwencji umożliwiło powiększenie obszaru gromad
i zmniejszenie ich liczby. W skład gromady Jaświły weszły wówczas następujące wsie: Bobrówka, Brzozowa I, Brzozowa II, Jadeszki, Jaświłki, Jaświły, Krzywa,
Mociesze, Mikicin I, Mikicin II, Romejki, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe.
W 1961 r. do gromady Jaświły dołączono wsie: Gurbicze ze zlikwidowanej gromady Białosuknie i Szaciły ze zlikwidowanej gromady Smugorówka Dolistowska.
W wyborach do Sejmu i rad narodowych w 1961 r. w gromadzie Jaświły wzięło
udział 2476 osób na 2585 uprawnionych. Wybrano do Gromadzkiej Rady Narodowej następujących radnych: Edward Giro (Bobrówka, bezpartyjny), Albin
Łaszcz (Bobrówka, PZPR), Władysław Bagan (Krzywa, PZPR), Edward Piekarski (Bobrówka, ZSL,) Konstanty Smoliński (Bobrówka, ZSL), Stanisław Łajewski
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(Mociesze, ZSL), Wacław Siwiec (Mociesze, ZSL), Witold Czajkowski (Stożnowo, PZPR, przewodniczący GRN), Ryszard Rogalski ( Jadeszki, bezpartyjny), Romuald Ciemion ( Jaświłki, PZPR), Monika Bierć ( Jaświły, bezpartyjna), Stanisław
Chrobol ( Jaświły, PZPR), Józef Kisło ( Jaświły, PZPR), Antoni Łaszcz ( Jaświły, ZSL), Paweł Kościuch (Rutkowskie Duże, ZSL), Stanisława Narel (Mikicin,
PZPR), Józef Śmiglewski (PGR Mikicin, PZPR), Antoni Dziekoński (Mikicin,
PZPR, sekretarz GRN), Bronisław Sawicki (Mikicin, PZPR), Edward Stankiewicz (Mikicin, PZPR), Antoni Szypulski (Mikicin, PZPR), Edward Rudziński
(Brzozowa I, ZSL), Mieczysław Karłuk (Brzozowa I, PZPR), Edward Judycki
(Brzozowa I, PZPR), Józef Karłuk (Brzozowa I, PZPR), Józef Bielski (Brzozowa
II, PZPR), Wacław Wysoki (Brzozowa I, ZSL).
W wyborach do Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaświłach w 1965 r. wzięło udział 2555 wyborców, na ogólną liczbę 2635 uprawnionych do głosowania.
Do GRN w Jaświłach wybrano następujące osoby: Władysław Bagan (Krzywa),
Bronisław Giro (Romejki), Konstanty Smoliński (Bobrówka), Stanisław Piekarski ( Jaświły, przewodniczący rady), Stanisław Giro (Bobrówka), Ryszard Rogalski
( Jadeszki), Witold Czajkowski (Stożnowo), Stanisław Dołżyk (Gurbicze), Wacław
Skiścim (Mociesze), Edmund Kloza ( Jaświłki), Włodzimierz Porębski ( Jaświły),
Wacław Warejko ( Jaświły), Antoni Łaszcz ( Jaświły), Salomea Kępińska ( Jaświły),
Józef Skibicki (Rutkowskie Duże), Wacław Gabriel (Mikicin), Ireneusz Kapusta (Mikicin), Antoni Dziekoński (Mikicin), Stanisław Kotuk (Mikicin), Edward
Dembowski – Mikicin, Mieczysław Michalski – Mikicin, Edward Rudziński
(Brzozowa I), Mieczysław Karłuk (Brzozowa I), Bronisław Jankuć (Brzozowa I),
Edward Krzywosz (Brzozowa I), Bronisław Stanisławczyk (Brzozowa II), Józef
Rogalewski (Brzozowa II).10
1 czerwca 1969 r. został wybrany nowe rady narodowe. W skład GRN w Jaświłach weszli następujący radni: Wacław Gabriel (Mikicin), Henryk Wałuszko (Bobrówka), Arkadiusz Kolendo (Mociesze), Edward Judycki (Brzozowa I), Stanisław
Dancewicz (Krzywa), Wacław Kawałko ( Jaświły), Mieczysław Kloza ( Jaświłki),
Stanisław Kotuk (Mikicin), Antoni Kupiński ( Jaświły), Stanisław Klim (Gurbicze), Antoni Żukowski (Mikicin II), Salomea Kupińska ( Jaświły), Stanisław
Rafało ( Jaświły), Irena Wasilewski ( Jaświły), Edward Giro (Bobrówka), Wanda
Kaczyńska ( Jaświły), Edward Głódź (Brzozowa I), Eugenia Szaciłowska (Brzo
10
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zowa I), Wanda Kawałko ( Jaświły), Stanisław Dołżyk ( Jaświły), Edward Gilewski
(Rutkowskie Duże), Stanisław Giro (Bobrówka), Witold Czajkowski ( Jadeszki
– Stożnowo), Bronisław Sawicki (Mikicin I), Antoni Wojtach (Rutkowskie Małe),
Stanisław Piekarski ( Jaświły), Edmund Białodzia (Bobrówka), Edmund Masłowski (Brzozowa I), Mieczysław Michalski (Mikicin PGR).11
Ustawa z 25 września 1954 r. znosiła tradycyjny urząd sołtysa, a art. 72 ustawy
o radach narodowych z 25 stycznia 1958 r. funkcję sołtysa przywrócił. 29 marca
1963 r. GRN w Jaświłach zatwierdziła następujących sołtysów: Władysław Bagan
(Krzywa), Wincenty Wałuszko (Bobrówka), Ryszard Krzywosz (Brzozowa II),
Edward Krzywosz (Brzozowa I), Edward Pawełko (Mikicin), Romuald Mitrusz
( Jadeszki), Czesław Cimoch (Mociesze), Ludwik Jelski (Gurbicze), Serafin Rutkowski (Rutkowskie Duże), Jan Kloza (Romejki), Antoni Kowalczuk ( Jaświły),
Paweł Kościuch (Rutkowskie Małe), Kazimierz Dec (Mikicin Kolonie), Antoni
Sosnowski (Szaciły), Albert Rogalski ( Jaświłki). Sołtysi otrzymywali wynagrodzenie w postaci prowizji za inkaso funduszu gromadzkiego, które w 1963 r. wynosiło
– 3% od sum bezpośrednio zainkasowanych.12
Taki stan podziału administracyjnego przetrwał do 1972 r., kiedy to ustawa z
dnia 29 listopada wprowadza w miejsce gromady – gminę. W 1975 r. utworzono
stanowisko naczelnika gminy.
Następna reorganizacja nastąpiła w 1990 roku. Powróciła funkcja wójta gminy
i burmistrza miasta. Pierwszym demokratycznie wybranym wójtem gminy został
Jan Joka, który funkcję tą sprawuje do dzisiaj.
Według ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym poprzez gminę
należy rozumieć wspólnotę samorządową, którą tworzą z mocy prawa mieszkańcy
gminy oraz odpowiednie terytorium. W przypadku Gminy Jaświły jest to wspólnota 6.233 mieszkańców zamieszkałych na terytorium obejmującym 17.541 ha.
Zgodnie z art. 15 ust. 1wyżej wymienionej ustawy organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, z wyjątkiem odwołania rady gminy oraz samo opodatkowania
mieszkańców na cele publiczne jest rada gminy. W skład Rady Gminy w Jaświłach
zgodnie z art.17 ustawy o samorządzie gminnym wchodzi osiemnastu radnych,
gdyż gmina liczy mniej niż 7.000 mieszkańców. Kadencja rady gminy trwa 4 lata
licząc od dnia wyboru. Radni wybierani są w wyborach powszechnych, równych,
bezpośrednich i tajnych. Organem wykonawczym gminy zgodnie z art.26 w/w
11
12
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ustawy jest zarząd. W skład zarządu w Gminie Jaświły wchodzą: wójt, zastępca
wójta oraz czterech radnych rady gminy. Skład osobowy zarządu wybierała rada
gminy spośród radnych lub spoza składu rady w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów do rady gminy przez właściwy organ wyborczy.
W skład Rady Gminy w Jaświłach w latach 1990-94 tj. w okresie pierwszej kadencji, weszli następujący radni: Edmund Olechno (Bagno; Przewodniczący Rady
Gminy), Andrzej Kulesza (Brzozowa II; zastępca przewodniczącego, a od 23 XI
1993r. - przewodniczący rady), Leopold Rutkowski (Rutkowskie Duże; zastępca
przewodniczącego), Mieczysław Bierć (Dolistowo Nowe), Wacław Dec (Mikicin
II), Antoni Głódź (Bobrówka), Remigiusz Grzegorczyk (Radzie), Edward Kalinowski (Brzozowa I), Kawałko Andrzej (Mociesze), Edward Komosa (Zabiele), Stanisław Komosa (Zabiele), Wacław Lićwinko ( Jadeszki), Wiesław Łazarski
(Dolistowo Stare I), Edward Pycz ( Jaświły), Stanisław Rafało (Szpakowo), Kazimierz Rutkowski (Dolistowo Stare II), Krystyna Szypulska (Mikicin I), Andrzej
Wojtulewicz ( Jaświły).
Podczas sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Jaświłach, która odbyła się 7
czerwca 1990 roku, ustalono termin zgłaszania kandydatur na wójta na dzień 17
czerwca 1990 roku (do godz. 14.00). Ustalono wówczas również termin wyboru
wójta na dzień 20 czerwca 1990 roku o godz. 9.00. W ustalonym terminie swoje
kandydatury zgłosili następujący mieszkańcy gminy: Antoni Aleksiuk (naczelnik
gminy), Jan Joka (wiceprezes Gminnej Spółdzielni „SCh” w Jaświłach), Eugeniusz
Kuć (nauczyciel Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Jaświłach). W głosowaniu tajnym ustalono, że Eugeniusz Kuć otrzymał najmniejszą ilość głosów. Z uwagi na
otrzymaną równą ilość głosów przez Antoniego Aleksiuka i Jana Jokę odbyła się
dogrywka. W ponownym głosowaniu wójtem Gminy Jaświły został - Jan Joka. Po
odrzuceniu przez Radę Gminy w głosowaniu tajnym, kandydatury poprzedniego
wieloletniego (pełnił funkcję od 1975 roku) sekretarza urzędu gminy Pana Zenona Storonowicza, radni zaproponowali, by funkcję zastępcy wójta i sekretarza
gminy pełniła ta sama osoba. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego
powołano na stanowisko sekretarza Gminy Jaświły - Marka Jarosza. Skarbnikiem
Gminy Jaświły- głównym księgowym została Krystyna Wojtulewicz.
W skład Zarządu Gminy Jaświły w pierwszej kadencji tj. w latach 1990-94
weszły następujące osoby: Jan Joka (przewodniczący zarządu i wójt gminy), Marek
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Jarosz (zastępca wójta), Wacław Dec, Antoni Głódż, Stanisław Komosa, Kazimierz Rutkowski.13
Na wniosek mieszkańców wsi Krzywa dotyczący zezwolenia im na odejście do
sąsiedniej Gminy Jasionówka i po przeprowadzonym w w/w sprawie referendum,
Rada Gminy w Jaświłach uchwałą Nr VIII/30/91 z dnia 28 lutego 1991 roku,
wyraziła zgodę na odłączenie się sołectwa Krzywa i przyłączenie do Gminy Jasionówka. Rada Gminy w Jasionówce wyraziła z kolei zgodę na przyłączenie sołectwa.
Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie (terytorialnym) gminnym, Rada Ministrów
przychyliła się do prośby mieszkańców sołectwa Krzywa.
W skład Rady Gminy w Jaświłach w latach 1994-98 tj. w okresie drugiej kadencji weszli następujący radni: Wacław Lewocz ( Jaświły; Przewodniczący Rady
Gminy), Mieczysław Bierć (Dolistowo Nowe; zastępca przewodniczącego), Stanisław Rafało (Szpakowo; zastępca przewodniczącego), Jan Ciborowski ( Jaświły), Tadeusz Daniłko (Dolistowo Stare I), Wacław Dec (Mikicin II), Eugeniusz
Dziuba (Dzięciołowo), Tadeusz Filipczuk (Dzięciołowo), Antoni Głódź (Bobrówka), Remigiusz Grzegorczyk (Radzie), Edward Kalinowski (Brzozowa I), Edward
Komosa (Zabiele), Stanisław Komosa (Zabiele), Jan Kucharski (Dolistowo Stare
II), Edward Lićwinko (Brzozowa II), Antoni Rutkowski (Rutkowskie Duże), Mirosław Skiścim (Mociesze), Krystyna Szypulska (Mikicin I).14
W wyniku zarządzonych przez Radę Gminy w Jaświłach wyborów wójta, kandydaturę swoją złożył jedynie dotychczasowy wójt gminy - Jan Joka. W głosowaniu tajnym rady, wójtem Gminy Jaświły został wybrany jednogłośnie Jan Joka.
W skład Zarządu Gminy w Jaświłach w latach 1994-98 tj. w okresie drugiej
kadencji weszły zgłoszone przez wójta i wybrane jednogłośnie następujące osoby:
Jan Joka (przewodniczący zarządu i wójt gminy), Marek Jarosz (zastępca wójta),
Tadeusz Daniłko, Wacław Dec, Antoni Głódż i Stanisław Komosa. Z uwagi na
to, że Rada Gminy w Jaświłach nie odwołała osób pełniących funkcję sekretarza
gminy i skarbnika gminy, zostali nimi nadal Marek Jarosz - jako sekretarz Gminy
Jaświły i Krystyna Wojtulewicz - jako skarbnik Gminy Jaświły.15
Skład Rady Gminy w Jaświłach trzeciej kadencji t.j. za okres od 1998-2002
przedstawiał się następująco: Wacław Lewocz ( Jaświły; Przewodniczący Rady
Gminy), Jan Ciborowski ( Jaświły; zastępca przewodniczącego), Antoni Rutkow13
14
15
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ski (Rutkowskie Duże; zastępca przewodniczącego), Karol Stanisław Cywiński
(Moniuszki), Tadeusz Daniłko (Dolistowo Stare I), Eugeniusz Dziuba (Bagno),
Stefan Głódź (Brzozowa), Remigiusz Grzegorczyk (Radzie), Adam Jan Jankowski
(Dolistowo Nowe), Andrzej Kawałko (Mociesze), Leszek Klimowicz (Bobrówka),
Andrzej Kotuk (Mikicin II), Jan Kucharski (Dolistowo Stare II), Stanisława Polak
(Mikicin I), Tadeusz Prolan (Zabiele), Mirosław Skiścim (Mociesze), Jerzy Tur
(Brzozowa II), Kazimierz Winkiewicz (Zabiele).16
W skład Zarządu Gminy Jaświły na okres trzeciej kadencji tj. na okres 19982002 weszły następujące osoby: Jan Joka (przewodniczący zarządu i wójt gminy), Marek Jarosz, Tadeusz Daniłko, Eugeniusz Dziuba, Stefan Głódź i Tadeusz
Prolan. Również tak jak w przypadku radnych Rady Gminy w Jaświłach drugiej
kadencji, radni trzeciej kadencji uznali, że osoby sprawujące dotychczas funkcje
sekretarza Gminy Jaświły i skarbnika Gminy Jaświły, winne dalej piastować zajmowane stanowiska. Tak, więc sekretarzem Gminy Jaświły pozostał dalej Marek
Jarosz, a skarbnikiem Gminy Jaświły pozostała Pani Krystyna Wojtulewicz.
W kolejnej kadencji 2002-2006 skład Rady Gminy Jaświły przedstawiał się następująco: Bogusław Rutkowski (Rutkowskie Duże; przewodniczący rady); Adam
Jan Jankowski zam. (Dolistowo Nowe; zastępca przewodniczącego), Ostrowski
Czesław ( Jaświły; zastępca przewodniczącego), Bogdan Antoni Andrelczyk (Dolistowo Stare I), Sławomir Chmielewski (Mikicin I), Eugeniusz Dziuba (Bagno
15), Zdzisław Giro (Bobrówka), Adam Guzel (Szpakowo), Jan Kucharski (Dolistowo Stare II), Krzysztof Laskowski (Mikicin I), Józef Pawelski (Brzozowa I), Jan
Pawełko ( Jaświły), Józef Pikus (Zabiele), Tadeusz Prolan (Zabiele), Jan Wiśniewski (Dzięciołowo).
Radnymi Rady Gminy Jaświły obecnej kadencji (2006-10) są: Bogusław Rutkowski (Rutkowskie Duże, przewodniczący rady), Adam Jan Jankowski (Dolistowo, zastępca przewodniczącego), Zdzisław Giro (Bobrówka, zastępca przewodniczącego), Andrelczyk Bogdan Antoni Dolistowo Stare), Jarosław Bojarzyński
(Brzozowa I), Sławomir Chmielewski (Mikicin I ), Ciborowski Jan ( Jaświły), Eugeniusz Dziuba (Bagno), Maria Guzel (Szpakowo), Piotr Kitlas ( Jaświły), Jan Kucharski (Dolistowo Stare II), Krzysztof Laskowski (Mikicin I), Edward Lićwinko
(Brzozowa II), Józef Pikus (Zabiele), Tadeusz Prolan (Zabiele).
Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa. Nie posiadają osobowości prawnej i własnego majątku. Mogą jednak zarządzać i korzystać z mienia komunalne16

Tamże.
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go oraz rozporządzać dochodami z tych źródeł w zakresie określonym w statucie.
Zgodnie z art. 36 ustawy o samorządzie gminnym, organem uchwałodawczym
w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa
wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
W XX w. obowiązki sołtysa w Jaświłach pełnili: Stanisław Dziuba, Jan Dembowski, Bolesław Kupiński, Adolf Zawadzki, Teofil Kukiełko, Alfons Zawadzki s.
Adolfa, Feliks Wołyń, Józef Bajkowski s. Antoniego, Antoni Dyszkiewicz s. Karola,
Wacław Kawałko s. Antoniego, Jan Kawałko, Stanisław Andrelczyk s. Jana, Antoni
Kowalczuk s. Antoniego, Romuald Kupiński s. Józefa, Józef Łaszcz s. Kazimierza,
Jan Kupiński, Adolf Kupiński s. Kazimierza, Halina Szpak c. Feliksa, Stanisław
Bajkowski s. Wincentego, Tomasz Pietrzykowski.17

17
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Zebrał Wacław Lewocz.

WIATRAKI

N

a terenie obecnej gminy Jaświły można było spotkać jeszcze do lat 70ych XX w. trzy rodzaje wiatraków. Pierwszym, a zarazem najbardziej
rozpowszechnionym z nich był tzw. wiatrak koźlak, którego nazwa wywodzi się od jego osadzenia na tzw. koźle, czyli drewnianej statycznej konstrukcji wspartej na kamieniach. Niestety, do czasów współczesnych nie zachował się
żaden wiatrak tego typu. Koźlak najczęściej był budynkiem jednoprzestrzennym,
dwukondygnacyjnym, o konstrukcji słupowo – szkieletowej, oszalowanej deskami.
Dach miał dwuspadowy, z reguły kryty gontem, z naczółkiem od strony śmig. Do
wiatru, za pomocą dyszli, obracany był cały budynek razem ze śmigami. Do dyszli
zaprzęgano konie przybyłych interesantów lub robili to ludzie. Możliwe to było ze
względu na to, że koźlak był wiatrakiem najmniejszym gabarytowo.
Wiatraki koźlaki i paltraki, budowane wyłącznie z drewna, obracały się całym
korpusem na podstawie. Wiatrak typu paltrak, o konstrukcji budynku słupowoszkieletowej najczęściej oszalowany był deskami. Dach miał trójspadowy, kryty
dranicami. Wiatraki wiejskie miały tę zaletę, że były proste w budowie i można
było je wykonać z drewna. Jednak miały też sporo wad: małą sprawność ogólną,
niekorzystny współczynnik wykorzystania energii wiatru, często wadliwe wykonanie (głównie skrzydeł). Mała sprawność powodowała konieczność budowy dla
żądanych mocy wielkich i ciężkich skrzydeł zamocowanych na grubym i ciężkim
wale, osadzonym w odpowiednio wytrzymałym i ciężkim budynku. W I połowie
XX w. wobec znacznej ilości pracujących wiatraków wiejskich często z budynkami
murowanymi znajdującymi się w dobrym stanie starano się ulepszyć je tak by uzyskać większą moc, a przez to uchronić je przed rozbiórkami. Poprzez osłonięcie tylnej strony ich ramion odpowiednio załamanymi płaszczyznami i stosując zmienny
kąt zamocowania żeber osiągnięto dwu-, a nawet trzykrotny wzrost mocy.
Młyny stałe z obrotową głowicą (tzw. holenderskie) wymagają mniejszych sił
do obracania głowicy i umożliwiają umieszczenie wirnika na wyższym poziomie.
Urządzenia młyna były umieszczone w budynku służącym jednocześnie do osadzenia głównego wału poziomego wiatraka w ruchomym łożu obwodowym umieszczonym na wierzchu konstrukcji budynku. Pokręcanie głowicy wiatraka mogło być
dokonywane ręcznie za pośrednictwem dźwigni albo samoczynnie przy pomocy
dodatkowego silnika nastawczego. Pionowy wał wiatraka musi być umieszczony
w osi obrotu głowicy.
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Il. Typy wiatraków: koźlak, paltrak i holender

Wiatrak paltrak z Mociesz
Typowym przykładem wiatraka paltraka z omawianego terenu był wiatrak z
Mociesz. Został on zbudowany przez Józefa Iwanickiego z Bagna w czasie II wojny światowej (1942 – 1943).Obok młyna dostawiono dom mieszkalny i budynek gospodarczy (obora). Konstrukcją nośną budynku był ruszt poziomy z belek
ułożonych krzyżowo na planie prostokąta. Żelazną okrągłą szynę umocowano na
fundamencie betonowym. Na szynie zamocowano osiem metalowych kół, na których spoczywa cała bryła budowli. Wiatrak ustawiany był do kierunku wiatru za
pomocą wystającego dyszla. Konstrukcję nośną obiektu stanowią cztery narożne
słupy powiązane poziomymi ryglami i ukośnymi zastrzałami.
Bryła obiektu miała kształt ostrosłupa ściętego o podstawie 600 cm x 615 cm
i wysokości 795 cm. Z dachem budynek miał 1065 cm. Ściany budynku obite
były pionowymi deskami z listwami kryjącymi szczeliny styku. Dach dwuspadowy
o konstrukcji jętkowo – krokwiowej wsparty był na oczepie. Dach krokwiowo-jętkowy. Była to budowla jednoprzestrzenna trzykondygnacyjna o stropach drewnianych, połączonych jednobiegowymi schodami. W czasach jego świetności cztery
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śmigi deskowe osadzone w wale poziomym, poruszały mechanizm mielniczy. Na
parterze znajdował się magazyn mąki i warsztat podręczny. Na pierwszym piętrze
znajdowały się urządzenia do końcowej obróbki mlewa. Drugie piętro to miejsce
złożenia kamieni młyńskich oraz mechanizmu przemiałowego. W latach 60-ych
dom oraz obora spaliły się. W 1961 r. doprowadzono do budynku energię elektryczną. Kilka lat później zaniechano eksploatacji. Ostatnim właścicielem wiatraka
był p. Cimoch.
Niestety w lipcu 2003 r. wiatrak został rozebrany. Stan techniczny budynku
w momencie rozbiórki był dobry. Na parterze znajdował się magazyn mąki i podręczny warsztat. Na pierwszym piętrze znajdowały się urządzenia do końcowej
obróbki mlewa. Drugie piętro to miejsce złożenia kamieni młyńskich oraz mechanizmu przemiałowego.
Wiatrak holenderski w Jatwiezi
Ten typ wiatraka rozpowszechnił się w Polsce nie wcześniej niż w XVII w. i został zapożyczony z północno – zachodniej Europy.
Jednym z takich wiatraków, którego stan techniczny do czasów współczesnych
nie budzi zastrzeżeń, jest wiatrak holenderski w Jatwiezi. Młyn został zbudowany na początku XX w. W latach 50-ych zainstalowano w nim silnik spalinowy.
W latach 70-ych dostawiono murowaną przybudówkę wykorzystywaną jako motorownia. Wiatrak jest położony na północno – wschodnim krańcu wsi. Budynek o konstrukcji szkieletowej osadzony na fundamencie kamienno betonowym.
Szkielet ścian zewnętrznych jest ustawiony na ośmiobocznej podwalinie związanej
z góry oczepem będącym podstawą pod głowicę.
W ścianach zewnętrznych wyodrębnić można podział na trapezowate pola zamknięte z boków słupami narożnymi, a poziomo ryglami wpuszczonymi w te słupy. Co drugie pole posiada krzyżujące się zastrzały. „Zastrzał - w budownictwie
element konstrukcji drewnianych w postaci pręta ukośnego, który przenosi siły ściskające
lub rozciągające. Zastrzał łączy słup z leżącą na nim belką.” Na każdej kondygnacji zastosowano stężenia przestrzenne parami podciągów. Belki stropowe ułożone
prostopadle do podciągów. Na belkach stropowych opierają się policzki schodów
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jednobiegowych łączących poszczególne kondygnacje. Na zewnątrz ściany pokryte
są deskami w układzie pionowym oraz gontem. Dach budowli o konstrukcji krokwiowo – jętkowej z dwoma szczytami pokryty jest blachą. Główne wejście do
budynku stanowią drzwi dwuskrzydłowe.
W piwnicy znajduje się przesiewacz mąki i mechanizm poruszający wrzeciono
złożenia kamieni. Na parterze jest kompletne złożenie kamieni i urządzenie zsypowe. Na pierwszym piętrze znajduje się przesiewacz mąki, a na drugim mechanizm do ustawiania głowicy w kierunku wiejącego wiatru.
Młyn holenderski I w Zabielu
Został zbudowany w 1924 r. przez cieślę z okolic Suchowoli – Bartulewicza.
Od momentu budowy do czasów współczesnych znajduje się w rękach rodziny
Komosów. Usytuowany jest ok. 700 m od wsi. Budynek o konstrukcji szkieletowej
osadzony jest na betonowym fundamencie. Szkielet ścian zewnętrznych ustawiony
jest na podwalinie ośmiobocznej, zwieńczony u góry oczepem, będącym podstawą
pod głowicę.
Słupy nośne nachylone zbieżnie ku górze. W ścianach zewnętrznych wyodrębnić można podział na trapezowate pola zamknięte z boków słupami narożnymi,
a poziomo ryglami wpuszczonymi w te słupy. Co drugie pole posiada krzyżujące
się zastrzały. Na każdej kondygnacji zastosowano stężenie przestrzenne parami
podciągów. Belki stropowe ułożone prostopadle do podciągów. Na belkach stropowych opierają się policzki jednobiegowych schodów łączących poszczególne
kondygnacje.
Na zewnątrz ściany są pokryte deskami w układzie pionowym oraz gontem.
Dach budowli o konstrukcji krokwiowo – jętkowej z dwoma szczytami pokryty
jest blachą. Główne wejście do budynku stanowią drzwi dwuskrzydłowe. Budowlę
pokrywa dach wielospadowy konstrukcji krokwiowo – jętkowej pokryty blachą.
Czapa spoczywa na łożysku składającym się z oczepu, szyny okrągłej i rolek metalowych umocowanych w tej podstawie.
Budynek jest podpiwniczony. W piwnicy znajduje się przesiewacz mąki i mechanizm poruszający wrzeciono złożenia kamieni. Na parterze jest złożenie ka
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mieni i urządzenie zsypowe. Na pierwszym piętrze są dwa przesiewacze mąki. Na
drugim piętrze znajduje się mechanizm ustawiania głowicy. Kubatura budynku
wynosi 680 m3, a użytkowa - 200 m2. Szerokość podmurówki wynosi 8,5 m. Wysokość wiatraka bez czapy wynosi 12,2 m, a z czapą 15,7 m.
Młyn holenderski II w Zabielu
Zbudowany został w połowie lat 60-ych XX w., roboty ciesielskie przy budynku
wykonał Józef Gudel, mechanizmy wewnętrzne Władysław Szubzda, a skrzydła
własnoręcznie wykonał dotychczasowy właściciel Jan Kawałko.10położony jest ok.
500 m od wsi Zabiele, na zachód od drogi łączącej wioskę z szosą Dąbrowa Białostocka – Osowiec.
Budynek o konstrukcji szkieletowej osadzony na fundamencie kamienno betonowym. Szkielet ścian zewnętrznych ustawiony jest na ośmiobocznej podwalinie
związanej z góry oczepem będącym podstawą pod głowicę. W ścianach zewnętrznych wyodrębnić można podział na pola trapezowate zamknięte z boków słupami
narożnymi, a poziomo ryglami wpuszczonymi w te słupy. Co drugie pole posiada
krzyżujące się zastrzały. Słupy nośne nachylone zbieżnie ku górze. W ścianach
zewnętrznych wyodrębnić można podział na trapezowate pola zamknięte z boków
z narożnymi słupami a poziomo ryglami wpuszczonymi w te słupy. Co drugie
pole posiada krzyżujące się zastrzały. Na każdej kondygnacji zastosowano stężenie
przestrzenne parami podciągów. Belki stropowe ułożone prostopadle do podciągów. Na belkach stropowych opierają się policzki jednobiegowych schodów łączących poszczególne kondygnacje. Na zewnątrz ściany pokryte są deskami w układzie pionowym oraz gontem. Dach budowli o konstrukcji krokwiowo – jętkowej
z dwoma szczytami pokryty jest blachą.11posiada piwnicę, w której ustawiony jest
mechanizm poruszający wrzeciono złożenia kamieni i przesiewacz mąki. Na parterze jest kompletne złożenie kamieni, na piętrze przesiewacz mąki, a drugie piętro
jest puste.
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Młyn holenderski w Dolistowie Starym
Kolejny młyn holenderski w gminie Jawiły znajduje się w Dolistowie Starym.
Usytuowany jest na końcu osady (od strony wschodniej). Stoi tam już od prawie
140 lat. Od czterech pokoleń, czyli około 130 lat, należy do rodziny Kolendów.12
Został zbudowany w II połowie XIX w. przez niemieckiego majstra, którego
nazwisko, niestety, nie zostało zapamiętane. Młyn wykonano na zamówienie Żyda
z Suchowoli. Całość budowli była wykonana na miejscu, gdzie wykwalifikowani
rzemieślnicy z Dolistowa (kowale, stolarze, cieśle) przygotowywali elementy, z których składano młyn. Do dnia dzisiejszego podłoga w wiatraku jest zbita gwoździami drewnianymi. Górna część młyna była ruchoma i odpowiednio ustawiana
w zależności od kierunku wiejącego wiatru. Mechanizm wiatraka jest wykonany
z drzewa, łoże z dębiny, a rolki z grabu. Na sam dół spuszczona była lina z konopi
pociągając, którą ustawiano skrzydła odpowiednio do wiejącego wiatru. Cały mechanizm bardzo lekko się obracał i funkcjonował bez zarzutu. Młyn pokryty był
gontem, który przetrwał ponad sto lat. Od ponad trzydziestu lat wiatrak ma nowe
pokrycie dachowe, także z gontu.13
W latach 70-ych XIX stulecia młyn od pierwszego właściciela odkupił Piotr
Kolendo, który dłuższy czas przebywał w Stanach Zjednoczonych. Wiatrak wraz
z sąsiednimi zabudowaniami kosztował go 16 000 złotych. Na ówczesny przelicznik była to równowartość 20 hektarów najlepszej ziemi uprawnej, czyli, krótko
mówiąc, majątek.14Do dzisiaj we młynie wisi tabliczka z ocynkowanej blachy, będąca potwierdzeniem ubezpieczenia budynku z następującym napisem w języku
rosyjskim: Warszawskoje Wysut, 1870, Strachowoje Obszczestwo.15
Na początku we młynie „pracowały” trzy pary kamieni, po pierwszej wojnie już
tylko dwa. Piotr Kolendo drugi właściciel młyna w początkowej fazie swej pracy
wykonywał usługi dla Twierdzy w Osowcu. Mełł zboże na mąkę dla budowniczych
twierdzy, stacjonujących tam żołnierzy oraz dla obsługi. Miał podpisany stały kontrakt, z którego przyzwoicie można było wyżyć. Okres międzywojenny i czas po
II wojnie światowej - to najlepsze okresy dla działalności i rozwoju młynarstwa.
Kolejki do zmielenia zboża ustawiały się na kilka dni wcześniej, prowadzone były
zapisy na listę, której wszyscy musieli przestrzegać. Bywało, że w kolejce stało i 40
12
13
14
15
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furmanek. Zboże zwożono zarówno z okolicy jak i z dalszych miejscowości, choćby spod Ełku, Grajewa, Nowego Dworu czy Gruszek – miejscowości znajdującej
się obecnie 3 kilometry od granicy Polski z Białorusią. Stawki za przemiał zboża
w okresie międzywojennym przedstawiały się następująco: zboże – 3 złote za metr,
śruta – 1 złoty za metr. Dla porównania metr /100 kg/ żyta kosztował 12 złotych,
tyle samo kosztowały długie skórzane buty ze skóry juchtowej, nazywane potocznie „krukami”.16
Przed II wojną młyn przejął syn Piotra, Stanisław. Wtedy we młynie działał
tylko jeden kamień, walce i „oczystka”, czyli maszyna czyszcząca. Walce wykonane
były przez białostocką fabrykę żydowskiej spółki Leib – Gotlieb. Był to najtańszy
zakład produkujący tego typu sprzęt w Polsce. Druga fabryka o podobnym asortymencie, niemieckiej spółki Lengiewski – Hartwig, była firmą znacznie droższą,
stąd młyny z Polski północnej, i nie tylko, zakupywały sprzęt białostocki.
Walce o rozmiarach 500 x 250 kosztowały przed wojną 1650 złotych. Była to
kwota olbrzymia, gdyż wtedy za 100 złotych można było kupić dobrą krowę.17Przy
młynie z powodzeniem funkcjonowała sieczkarnia ustawiona w suterenie. Gospodarze z Dolistowa i okolicznych miejscowości zwozili słomę i cięli ją na sieczkę.
Sieczkarnia bębnowa była maszyną bardzo wydajną. Opłata za usługę wynosiła 1
złotówkę za 12 pęczków słomy. Trzeba tu dodać, że w tym czasie chłopi nie posiadali takich maszyn w swoich gospodarstwach.18
Budynek młyna w Dolistowie, o konstrukcji szkieletowej osadzony jest na fundamencie kamienno betonowym. Szkielet ścian zewnętrznych ustawiony jest na
ośmiobocznej podwalinie związanej z góry oczepem będącym podstawą pod głowicę. Słupy nośne nachylone zbieżnie ku górze. W ścianach zewnętrznych wyodrębnić można podział na pola trapezowate zamknięte z boków narożnymi słupami,
a poziomo ryglami wpuszczonymi w te słupy. Co drugie pole posiada krzyżujące
się zastrzały. Na każdej kondygnacji zastosowano stężenie przestrzenne parami
podciągów. Belki stropowe ułożone prostopadle do podciągów. Na belkach stropowych opierają się policzki jednobiegowych schodów łączących poszczególne
kondygnacje. Na zewnątrz ściany pokryte są gontem. Dach budowli o konstrukcji
krokwiowo – jętkowej jest pokryty blachą.19
16
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W czasie II wojny młyn nie zawiesił swojej działalności. Funkcjonował, oczywiście ze znacznymi ograniczeniami, np. za okupacji niemieckiej można było zemleć
tylko 16 kg mąki dziennie, nie mogło być też więcej zboża w środku niż ustalona norma. Oczywiście, Stanisław nie stosował się do obowiązujących przepisów,
za co zamknięto go w obozie w Knyszynie (również za ładowanie akumulatorów
do radiostacji). Kolejną tragedią rodziny Kolendów w czasie wojny było zesłanie jej przez Sowietów na Syberię w okolice Omska. Nie wywieziono tylko ojca
rodziny Stanisława, który w tym czasie się ukrywał. Zaraz po wojnie we młynie
zainstalowano dwa motory spalinowe. Po ich zainstalowaniu pracownicy urzędu
skarbowego w Białymstoku nakazali zdjąć skrzydła, gdyż, jak mówili, nie może
być w jednym zakładzie dwóch napędów. Oczywiście, napęd na ropę łatwiej było
skontrolować. Zdjęte skrzydła z czasem porąbano i spalono.20
W latach 60-ych XX w. młyn przejął trzeci przedstawiciel rodu Kolendów –
Zenon. Obecnie we młynie są urządzenia niemieckie Kaplera, natomiast wały wyprodukowane są także przez niemieckie zakłady Kruppa. W okresie powojennym
najgorzej było sobie poradzić z prawem fiskalnym. Zdarzało się, że młyn kontrolowany był i trzy razy dziennie. Ucisk trochę zelżał za czasów Edwarda Gierka.
Obecny młyn elektryczny prowadzi syn pana Zenona, a zarazem czwarty z rodu
Kolendów – Sławomir.

20
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Z DZIEJÓW SZKOLNICTWA

Szkoła w Jaświłach
Szkoła stopnia podstawowego w Jaświłach postała w 1863 r. w ramach systemu edukacyjnego zaborcy. Szkołę wizytował Wasilij Pietrowicz Kulin inspektor
wileńskiego okręgu szkolnego. Swoje wrażenia z wizyty w Jaświłach krótko opisał
w opublikowanym w 1869 r. „Wilenskim Sborniku”.
Szkolnictwo rosyjskojęzyczne funkcjonowało do czasów I wojny światowej. Rosyjską szkołę w Jaświłach wzmiankuje „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego”.
Jej działalność pozwalają nieco przybliżyć dane statystyczne z 1906 roku. Do szkoły uczęszczały głównie dzieci z samych Jaświł. Uczniowie z innych okolicznych
miejscowości byli nieliczni. Źródła odnotowują w jaświlskiej szkole pojedynczych
uczniów z Romejek, Brzozowej, Jaświłek, Jadeszek i Wrocenia. Ogółem w szkole
w 1906 r. na zajęcia uczęszczało 51 dzieci. Działka pod szkoła i gminą mierzyła 1
dziesięcinę 1680 sążni powierzchni.
Mimo istnienia na początku XX wieku dwóch szkół (w Jaświłach i Starym Dolistowie) poziom analfabetyzmu musiał być ogromny. Z wielu miejscowości wołości jaświlskiej nie posyłano dzieci wcale do szkoły. Z wielu innych brak danych.
Nauką szkolną poza nielicznymi wyjątkami nie były objęte dziewczęta. W jaświlskiej szkole uczyło się ich tylko 8. W samych Jaświłach do szkoły uczęszczali niemal wszyscy chłopcy w wieku szkolnym oraz cztery dziewczęta z 26 odnotowanych przez źródło. Nie można wykluczyć, że część dzieci z wsi położonych bliżej
Goniądza uczęszczały do szkoły goniądzkiej. Wiemy, że przed założeniem szkoły
w Jaświłach pojedyncze dzieci z terenu wołości jaświlskiej tam właśnie uczęszczały do szkoły. Dotyczyć to może szczególnie wsi i okolic szlacheckich należących
wówczas do parafii goniądzkiej.
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Na początku XX w. szkoła w Jaświłach była piętrowym drewnianym budynkiem. Kiedy tereny obecnej gminy Jaświły zajęli Niemcy, pracownik administracyjny władz niemieckich przywiózł do pacy w szkole nauczyciela Rafałowskiego, powierzając mu kierowanie placówką. Rafałowski wśród lokalnej społeczności nosił
przezwisko „Kusa łapa”, gdyż jedną rękę miał uciętą. Nakazano mu, żeby jak najszybciej wprowadził jako język nauczania – język niemiecki. Rafałowski doskonale
znał język niemiecki, ale skutecznie odwlekał wprowadzenia go w szkole.
Pod koniec 1916 r. do pomocy Rafałowskiemu skierowano Antoniego Gilewskiego. Zajęcia prowadzono w jednej izbie z uwzględnieniem podziału na dwie
klasy. Nauka obejmowała podstawy czytania, pisania i rachowania. W młodszych
klasach uczył Gilewski, a starsze Rafałowski, który był bardzo wymagającym pedagogiem. Wcale nie były wykorzystywane pomieszczenia na piętrze budynku.
A według miejscowej legendy nie można na górę wchodzić, gdyż tam powiesiła
się pewna kobieta nazywana „żelazną babą”. W 1917 r. z nieznanych przyczyn
obaj nauczyciele opuścili Jaświły. W związku z tym naukę w szkole zawieszono do
września 1918 r. W 1918 r. naukę w Jaświłach nielegalnie prowadziła nauczycielka
o imieniu Stanisława. Zajęcia nie odbywały się oczywiście w szkole, ale w prywatnych domach. Najchętniej wykładanym przedmiotem był język polski i historia.
Częste kontrole władz niemieckich pod kątem nielegalnej nauki języka ojczystego
zmuszał nauczycielkę oraz uczniów do przestrzegania wyjątkowych środków bezpieczeństwa. Stanisława prowadziła zajęcia do czerwca 1919 r., a następnie wyjechała z Jaświł.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę do Jaświł przyjechała rodzina nauczycielska – Opackich. Oni byli prekursorami edukacji jaświlańskiej w nowych realiach.
Zajęcia w szkole prowadził Władysław Opacki oraz jego syn Witold. Do 1924 r.
kierownikiem i organizatorem szkolnego życia był Władysław. Woźnym w szkole
był Bolesław Kuc. Sytuacja uległa zmianie, kiedy do Jaświł w 1925 r. zawitał Jan
Warynycia. Został on tu oddelegowany przez władze oświatowe jako kierownik
placówki. Za tego typu wyborem przemawiało jego doświadczenie i wykształcenie
pedagogiczne. Okres pracy kierownika Warynyci to czas rozkwitu szkoły. Dzięki
jego umiejętnościom organizatorskim i pedagogicznym szkoła tętniła życiem. Założył on m.in. zespół muzyczny, znany na całej Białostocczyźnie ze swoich występów. W tym czasie zajęcia z religii prowadził ksiądz dolistowski – Kucharski.
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W czasie wakacji 1930 r. dokonano kapitalnego remontu szkoły. Wymieniono
spróchniałe, drewniane elementy budynku, zlikwidowano I piętro szkoły oraz zewnętrzne schody, a cały obiekt otynkowano. W ten to sposób szkoła stała się najważniejszym miejscem dla lokalnej społeczności. Była miejscem nie tylko nauki,
ale także całego kulturalnego życia osady.10

Zespół muzyczny przy szkole podstawowej w Jaświłach. Pierwszy z prawej kierownik szkoły Jan Warynycia.

Niestety rozkwit szkoły został przerwany przez wybuch II wojny światowej i kolejną okupację sowiecką. Nauka w miejscowej szkole rozpoczęła się w październiku 1939 r. Funkcję kierownika nadal pełnił Jan Warynycia, a „do pomocy” władze
sowieckie skierowały nauczyciela języka rosyjskiego Ratuszyna. W czasie okupacji
sowieckiej do szkoły w Jaświłach uczęszczały dzieci z okolicznych wsi: Bobrówki, Romejek, Mociesz, Rutkowskich. W klasach I – III uczono języka polskiego,
natomiast rosyjski był wprowadzony w klasach IV – VII. Ten model prowadzenia
lokalnego szkolnictwa przetrwał do czasu wybuchu wojny niemiecko – rosyjskiej.
Okupacja niemiecka to dalszy regres edukacyjny. Władze niemieckie wydały całkowity zakaz nauczania zamykając szkoły. Nie oznaczało to jednak, że zaprzestano
10
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całkowicie nauczania. W okresie okupacji niemieckiej w Jaświłach prowadzone
było potajemne nauczanie. Zajęcia organizował Stanisław Tarczyński, nauczyciel
pochodzący z Goniądza, wcześniej pracujący w Bobrówce. Nauczanie odbywało się
w starej plebanii, która wcześniej była świetlicą, a w czasie wojny Tarczyński tam
zamieszkał z rodziną. Wejście na zajęcia ze względów bezpieczeństwa było na hasło. Nie było stałego grafiku zajęć. W tajnym nauczaniu udział brali m.in. Chodak
Feliks s. Jana, Sobolewski Stanisław s. Antoniego, Tarczyński Stanisław s. Stanisława, Kupiński Justyn s. Józefa, Pawełko Witold s. Stanisława.11 Taki stan rzeczy trwał przez cały okres okupacji sowieckiej. Wycofywanie się Niemców i front,
który całkowicie zdezorganizował życie mieszkańców Jaświł i okolic zastopował
całkowicie jakiekolwiek nauczanie.12
Nauka została dopiero wznowiona 1 września 1945 r. Funkcję kierownika pełnił
nadal Warynycia. Niestety sprawował ją tylko do 1 listopada tego samego roku,
kiedy to został zamordowany razem z żoną przez nieznanych sprawców. Do końca
roku szkolnego 1945/1946 placówką szkolną kierowało rodzeństwo Karolina i Kazimierz Poniatowscy. Na początku roku szkolnego 1946/1947 kierowanie szkołą
przejęło małżeństwo Helena i Henryk Sienkiewiczowie, prowadzący dotychczas

Uczniowie i grono pedagogiczne szkoły podstawowej w Jaświłach z lat 60 – tych XX w.
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zajęcia szkolne w Bobrówce. Przez kilka pierwszych lat funkcję kierownika pełnił
Henryk a po jego rezygnacji do 1973 r. Helena Sienkiewicz.
Podczas reorganizacji sieci szkolnej w 1973 r. władze oświatowe odsunęły Helenę Sienkiewicz od kierowania szkołą, powołując na jej miejsce Stanisława Piekarskiego. 31 stycznia 1975 r. po utworzeniu stanowiska Gminnego Dyrektora Szkół
(Genowefa Kwiatkowska) dyrektorem szkoły w Jaświłach mianowano Wandę
Kaczyńską. 1 września 1975 r. połączone zostały stanowiska dyrektora Zbiorczej
Szkoły Gminnej i Szkoły Podstawowej a dyrektorem została Genowefa Kwiatkowska. Dzięki jej staraniom rozpoczęła się procedura budowy nowej szkoły. Po
uzyskaniu akceptacji władz i wydaniu stosownych pozwoleń rozpoczęła się budowa budynku. Czynnie w realizację inwestycji włączyła się społeczność Jaświł
i okolic.13
17 grudnia 1979 r. nowa szkoła została oddana do użytku. Funkcję zastępcy
dyrektora gminnego objął Mieczysław Sosnowski, natomiast zastępcą dyrektora
szkoły w Jaświłach została Irena Szczęsna. W nowej szkole zatrudnionych było
23 nauczycieli: Apolonia Sosnowska, Teresa Jurska, Ryszard Jurski, Irena Pełszyńska, Hipolit Pełszyński, Emilia Ciborowska, Romualda Aleksiuk, Jolitta Borysiuk,
Stefania Fedorowicz, Irena Grycuk, Andrzej Pereszczako, Czesława Matys, Danuta Wojdałowicz, Zenobia Garniewska, Krystyna Dobko, Lucyna Olechno, Witold Jurski, Tadeusz Matyskiel. W 1979 r. do Zbiorczej Szkoły Gminnej należały
szkoły w Dolistowie, Bobrówce, Mikicinie, Zabielu, natomiast filialnymi szkołami
stały się placówki w Mocieszach, Brzozowej, Radziach, Bagnie. Po przejściu Ireny
Szczęsnej na emeryturę w 1990 r. dyrektorem szkoły został Jan Szczęsny.14
W 1983 r. pracę w szkole rozpoczyna Barbara Dąbrowska. 1 września 1985 r.
pracę w szkole w Jaświłach rozpoczęły absolwentki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Barbara Rogacewicz i Zofia Dziuba. Zajęcia z klasą pierwszą miała prowadzić Irena Pełszyńska.15
Od września 1986 r. naukę w szkole podstawowej rozpoczęli uczniowie starszych klas ze szkół filialnych w Szpakowie, Brzozowej i Mikicinie. Nowym zastępcą dyrektora został mgr Mirosław Pycz. W 1987 r. pracę w szkole rozpoczęły
dwie kolejne nauczycielki – G. Daniewicz i H. Chartowska. Na zakończenie roku
szkolnego 1989/1990 pożegnano wieloletnią dyrektorkę szkoły Irenę Szczęsną,
która przeszła na zasłużoną emeryturę. Na rozpoczęciu roku szkolnego 1990/1991
13
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do szkoły zawitali miejscowi księża, gdyż od tego roku nauka religii miała znowu
odbywać się w szkołach. Serdecznie powitano też nowego dyrektora szkoły – Jana
Szczęsnego.16
17 czerwca 1991 r. był wyjątkowo uroczystym dniem dla szkoły w Jaświłach.
Tego dnia szkoła otrzymała sztandar im. Konstytucji 3 Maja. Obowiązki dyrektora szkoły od roku szkolnego 1991/1992 objął Mirosław Pycz. 28 lutego 1992 r.
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Jaświłach podjął akcję
strajkową skierowana przeciwko degradacji szkolnictwa wynikającej z pomysłów lansowanych przez ówczesnego ministra szkolnictwa A. Stelmachowskiego.
W dniach 7-17 maja 1992 r. ZNP podjął akcję Czarnej Dekady Polskiej Szkoły.
26 czerwca 1992 r. szkołę w Jaświłach odwiedzili uczniowie i nauczyciele z Rogoźnicy na Białorusi. Bogaty program pobytu zapewnili im uczniowie i nauczyciele szkoły. W tym samym roku po 30 latach pracy na emeryturę odszedł pedagog Hipolit Pełszyński. W 1993 r. na emeryturę odchodzi kolejna nauczycielka
– R. Aleksiuk.17
W roku szkolnym 1993/94 skład Rady Pedagogicznej szkoły przedstawiał
się następująco: Mirosław Pycz – dyrektor, Ewa Pereszczako, Bożena Laskowska, Krystyna Karejwo, Stefania Fedorowicz, Jarosław Masłowski, Halina Bierć,
Renata Lićwinko, Genowefa Daniewicz, Teresa Jurska, Mirosław Brozio, Celina
Gudel, Alicja Bobko, Irena Tałałaj, Irena Golc, Andrzej Pereszczako, Irena Dembowski, Stanisław Zabielski, Marianna Pycz, Marek Dąbrowski, Barbara Rogacewicz i Emilia Ciborowska. W roku szkolnym 1994/95 pracę w szkole rozpoczął
nauczyciel fizyki – Jacek Dojnikowski. W tym roku w szkole działały następujące organizacje: Samorząd Uczniowski, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony
Krzyż, Koło Miłośników Książki, Schola, SKS „Junior” i Sklepik uczniowski. Przy
szkole działało też Przedszkole Samorządowe, a funkcję dyrektora pełniła Irena
Golc. 17 grudnia 1994 r. odbyły się już VIII Mistrzostwa Szaradziarskie Szkoły.
Tym razem do mistrzostw zgłosiło się 22 uczniów. Trzeba zaznaczyć, że szaradziarstwo to jedna z bardziej znaczących tradycji szkoły. 2 września 1996 r. rok
szkolny rozpoczęło 15 klas, w tym 3 klasy ósme. 7 grudnia tego samego roku odbyły się X Jubileuszowe Mistrzostwa Szaradziarskie Szkoły. Udział w nich wzięło
24 uczestników. W roku szkolnym 1996/97 odbyło się ostatnie zakończenie roku
szkolnego w punkcie filialnym szkoły w Mocieszach. Szkoła została rozwiązana,
16
17
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a uczniowie i nauczyciele znaleźli swoje miejsce w szkole w Jaświłach. W kolejnym
roku szkolnym 1996/97 zmniejszono stopień organizacji szkoły w Szpakowie z kl.
0 – VI do 0 – III. Szkoła stała się punktem filialnym szkoły w Jaświłach. W szkole jaświlskiej rok szkolny rozpoczęło 16 klas edukowanych przez 21 nauczycieli.
Funkcję dyrektora pełnił nadal Mirosław Pycz, a zastępcy Andrzej Pereszczako.
Na początku roku szkolnego 1998/99 z funkcji v-ce dyrektora szkoły zrezygnował Andrzej Pereszczako. W roku szkolnym 1999/2000 nastąpiła reorganizacja
w szkolnictwie i absolwenci klas VI z poprzedniego roku stali się uczniami I klas
gimnazjalnych. Na terenie gminy Jaświły powstało jedno gimnazjum z czteroma
pierwszymi klasami. W związku z reorganizacją szkolną w nowo powstałym gimnazjum zostali zatrudnieni: Grażyna Kuc (biologia), Anna Dojnikowska (fizyka,
chemia) i Paweł Koda (wychowanie fizyczne). 4 października 1999 r. odbyło się po
raz pierwszy uroczyste ślubowanie uczniów Publicznego Gimnazjum w Jaświłach,
natomiast 11 grudnia przeprowadzono I Mistrzostwa Szaradziarskie Publicznego Gimnazjum w Jaświłach. Pierwszym gimnazjalnym mistrzem został Krzysztof
Dec z klasy I „d”. W drugim roku funkcjonowania gimnazjum poza dyrektorem
Mirosławem Pyczem zajęcia z młodzieżą prowadziło 21 nauczycieli, podobnie jak
w poprzednim roku naukę rozpoczęło 4 pierwsze klasy gimnazjalne. 28 kwietnia 2001 r. odbyły się I Szaradziarskie Mistrzostwa Powiatu Monieckiego. Udział
w nich wzięły 2 drużyny z Jaświł i 1 z Moniek. Pierwszym zwycięzcą została Joanna Kawałko z Jaświł. W maju tego roku rozpoczęły się prace związane z rozbudową szkoły i już 1 listopada oddano do użytku nowe sale szkolne. 10 czerwca
2001 z okazji 10 – rocznicy nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej odbył
się Turniej Piłki Siatkowej. Odbyła się także uroczysta akademia zorganizowana
przez uczniów i nauczycieli SP. 26 czerwca szkołę i gimnazjum w Jaświłach odwiedził arcybiskup Wojciech Ziemba. Z końcem roku szkolnego na emeryturę odeszły wieloletnie nauczycielki szkoły E. Ciborowska i T. Jurska. W roku szkolnym
2001/2002 podobnie jak w poprzednich latach naukę rozpoczęły cztery I klasy
gimnazjalne. Pracę w SP rozpoczęły trzy nowoprzybyłe nauczycielki: Dorota Klepacka i Grażyna Lewocz i Beata Komosa.18
5 października 2001 r. nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie nowej społeczności
uczniowskiej gimnazjum. 16 października odbył się po raz pierwszy w gimnazjum,
egzamin próbny trzecich klas. 30 października odbyły się największe uroczystości
gimnazjalne w Jaświłach. Nowo powstałe Publiczne Gimnazjum otrzymało sztan18
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dar i nadano mu imię papieża Jana Pawła II. W uroczystościach uczestniczyło
wielu znamienitych gości z arcybiskupem Wojciechem Ziembą na czele. List od
Jana Pawła II z błogosławieństwem na nowy etap życia szkoły odczytał proboszcz
parafii Jerzy Sidorowicz. 16 marca 2002 r. odbyły się XV jubileuszowe Mistrzostwa
Szaradziarskie SP, a 24 kwietnia II Szaradziarskie Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych Powiatu Monieckiego. Tym razem do zawodów stawiły się prawie wszystkie
gimnazja z powiatu. Indywidualnie zwyciężyła Zuzanna Morozowska z PG Goniądz, a drużynowo I zespół z Moniek. Wraz z końcem roku szkolnego 2001/2002
pożegnano dwie nauczycielki SP Alicję Bobko i Irenę Dembowską, które odeszły
na emeryturę. W następnym roku dyrektor szkoły słowami „coś się kończy, coś
się zaczyna” pożegnał kolejną nauczycielkę – Irenę Kwiatkowską odchodzącą na
zasłużony odpoczynek. We wrześniu 2003 r. Gimnazjum w Jaświłach otrzymało pracownię komputerową przyznaną w konkursie „Pracownia za pomysł” realizowanym w ramach programu „Internet w Szkołach – Projekt Prezydenta RP”.
W 2003 r. zakończono prace związane z wymianą okien i ociepleniem budynku
szkoły. W czasie przerwy wakacyjnej dokonano remontu łazienek, stołówki i stolarki wewnątrz szkoły. We wrześniu 2004 r. powitano w szkole dwoje nowych nauczycieli: Urszulę Pankiewicz (język angielski) i Cezarego Powichrowskiego (matematyka). 28 kwietnia 2004 r. odbyły się IV Szaradziarskie Mistrzostwa Powiatu
Monieckiego Szkół Gimnazjalnych. Drużynowo zwyciężyła ekipa z Jaświł przed
Mońkami i Jasionówką. Indywidualnie zwyciężył Anszczak z Gimnazjum w Mońkach otrzymując w nagrodę rower.19
W roku szkolnym 2005/2006 w 12 oddziałach gimnazjum uczyło się 265 uczniów. Najczęściej byli to absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy Jaświły
oraz gmin sąsiednich. Kadrę pedagogiczną stanowili dobrze wykształceni nauczyciele. Ofertę edukacyjną szkoły wzbogacały liczne zajęcia pozalekcyjne, nauka drugiego języka obcego (j. niemiecki lub rosyjski), wycieczki.20
Przez ostatnie kilkanaście lat bardzo zmieniło się szkolne życie. Organizowane było szereg imprez tradycyjnych takich jak: Spotkania Opłatkowe, Choinka,
Tradycja Wielkanocna, Andrzejki, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Dziecka,
Dzień Sportu, Dzień Kobiet, Topienie Marzanny, Apele Okazjonalne. Zaczęto
też organizować imprezy prekursorskie tworząc w ten sposób nowe tradycje takie
jak choćby Mistrzostwa Szaradziarskie, Walentynki, Pokazy Mody, Wybory miss
19
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i misteria szkoły, warsztaty twórcze, konkursy kierunkowe, akcje „sprzątania”, zawody sportowe w kilku lub nawet kilkunastu dyscyplinach. Zapraszano do szkoły
cyrk, teatr, zespoły muzyczne, ciekawych ludzi, organizowano szereg ciekawych
wycieczek przy organizacji, których najwięcej pracy i inwencji wykazał Andrzej
Pereszczako. W szkole prowadzone są systematycznie różnorodne kółka zainteresowań, krótko mówiąc – szkoła tętni życiem.
W ciągu kilku ostatnich lat uczniowie szkoły wzięli udział w różnych konkursach
i zawodach zdobywając czołowe lokaty. W roku szkolnym 2003/2004 Szymon Tur
uzyskał tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu „Internet – Grafika – Algorytmy”.
Tenże, w 2003 r. zajął III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym „Na
najlepszy uczniowski program edukacyjny”. Anna Mosiej uzyskała tytuł finalisty
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w roku szkolnym 2003/2004. W tymże roku wiele osiągnęli szkolni sportowcy. Marzena Moniuszko została mistrzynią
województwa podlaskiego w Gimnazjadzie Lekkoatletycznej SZS w konkurencji
– bieg na 1000 m, a także wicemistrzynią województwa w biegach przełajowych.
Zuzanna Bobko została wicemistrzynią województwa podlaskiego w Gimnazjadzie Lekkoatletycznej SZS w konkurencji – bieg na 100 metrów, a Urszula Szaciłowska wicemistrzynią w konkurencji – bieg na 600 m. Michał Lićwinko został
mistrzem województwa w Gimnazjadzie Lekkoatletycznej SZS w konkurencji
– pchnięcia kulą. Nie zabrakło też osiągnięć w konkursach plastycznych. Uczennice Weronika Kuć, Urszula Pereszczako, Beata Sadowska otrzymały wyróżnienia w konkursie wojewódzkim na najładniejszą szopkę betlejemską. W kolejnym
roku szkolnym 2004/2005 Joanna Dekarz uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, Anna Pawelska tytuł finalisty Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego, Jolanta Kawałko finalisty Wojewódzkiego Konkursu
Języka Angielskiego, Emilia Guzel tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Uczeń Jerzy Daniłko został wyróżniony w Wojewódzkim Konkursie
Informatycznym „Moja szkoła w Internecie” w kategorii „Moje hobby”. Paulina
Bochenko otrzymała wyróżnienie w Europejskim Konkursie Szkolnym „Europa
w szkole”.W następnym roku szkolnym 2005/2006 Julia Bierć uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Łukasz Grzegorczyk tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Uczniowie Małgorzata Joka, Joanna Dekarz, Bernard Pereszczako zajęli zespołowo II miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Informatycznym „Moja szkoła w Internecie” w kategorii „Mój region”.
W roku szkolnym 2005/2006 Justyna Zajko otrzymała nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Sposób na życie – bezpieczna, szczęśliwa rodzina”.
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W 2006 r. Anna Olechno otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość”, a Justyna Kupińska i Izabela Ostrowska otrzymały
nagrody za wykonanie palm w XI Wojewódzkim Przeglądzie „Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych” W następnym 2006/2007
roku szkolnym Mateusz Ostrowski uzyskał tytuł laureata (III miejsce) w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym „Moja Szkoła w Internecie”, Joanna Chołko tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Bogumił Bierć tytuł
finalisty Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego, Bernard Pereszczako tytuł
finalisty Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego, Kamil Wojtach tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego. W tymże roku szkolnym Bernard
Pereszczako wraz z zespołem koła PCK zajął III miejsce na szczeblu okręgowym
w konkursie „Nasza szkoła promuje krwiodawstwo PCK” organizowanym przez
Zarząd Główny PCK.21
Grono Pedagogiczne w Gimnazjum im Jana Pawła II w Jaświłach w roku
szkolnym 2008/2009 tworzą: Katarzyna Babieno, Halina Bierć, Joanna Dębowska,
Anna Dekarz, Anna Dojnikowska, Jacek Dojnikowski, Irena Golc, Lech Jakubiuk,
Magdalena Janicka, Edyta Klim, Tomasz Kłubowicz, Paweł Koda, Beata Komosa
(wicedyrektor), Marta Kozłowska Grażyna Kuc, Teresa Kuć, Anna Łatacz-Bruzgo,
Izabela Majko, Sławomir Olechno, Andrzej Pereszczako, Izabela Pycz, Mirosław
Pycz (dyrektor), Monika Radzicka. W Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 maja
pracują: Magdalena Bartnik, Alicja Bobko, Elżbieta Borys, Bożena Daniłowska,
Irena Golc, Celina Gudel, Krystyna Gudel, Lech Jakubiuk, Dorota Klepacka, Grażyna Lewocz, Tomasz Kłubowicz, Beata Komosa, Teresa Kuć, Eliza Łukaszewicz,
Elżbieta Okulczyk, Barbara Olechno, Zbigniew Orzechowski, Elżbieta Ostrowska, Ewa Pereszczako, Marianna Pycz, Mirosław Pycz, Monika Radzicka, Joanna
Rożko, Bożena Sobolewska, Dorota Wołyń.22
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Serwis informacyjny szkoły.
Tamże.

Szkoła w Dolistowie
Szkoła w Dolistowie Starym ma bardzo starą tradycję. Najstarszy dokument
wzmiankujący o istnieniu w Dolistowie szkoły pochodzi z 1606 r. Funkcjonowała
ona jedna z przerwami. Na dłuższy czas szkoła w Dolistowie Starym zaprzestała swej działalności w 1720 r. po pożarze plebanii dolistowskiej, w którym zgorzał również budynek szkolny.23 Szkółka parafialna wznowiła swą działalność na
powrót w czasach Komisji Edukacji Narodowej. W 1777 r. uczyło się w szkółce
dolistowskiej 16 uczniów.24 W 1781 r. uczniów było 5, a w roku następnym 13.25
Potem szkoła jednak zaprzestała działalności. W 1820 r. szkoła nie funkcjonowała.
Niektóre dzieci z terenu parafii dolistowskiej uczęszczały do szkoły w Goniądzu.26
Rok później podczas wizytacji szkoły w Goniądzu odnotowano w niej następujących uczniów z terenu parafii dolistowskiej: Wojciecha Borysewicza (lat 13 z parafii dolistowskiej), Wincentego Wroczyńskiego (lat 13 z Zabiela), Franciszka Wroczyńskiego (lat10 z Zabiela) oraz Wojciecha Kiszło (lat 9 z Dolistowa).
Brak jest jakichkolwiek dowodów na funkcjonowanie szkółki parafialnej w Dolistowie Starym przez cały XIX. Z całą pewnością szkoły nie było w Dolistowie
w 1886 roku.27 W wizytacji z 1895 roku również szkoły nie wzmiankuje się.28 Milczy o jej istnieniu również Słownik Geograficzny.29 Wszystko wskazuje na to, że
szkoła parafialna z rosyjskim językiem nauczania mogła powstać dopiero pod koniec XIX lub na początku XX w. (przed 1906 r.).
Izby lekcyjne mieściły się początkowo na plebanii, a następnie w prywatnym
mieszkaniu Radziwona. Zajęcia prowadzili nauczyciele rosyjscy, a jedynie religię
w języku polskim wykładali miejscowi księża.30 W 1906 r. do szkoły uczęszczały
dzieci ze Starego i Nowego Dolistowa oraz pojedynczy uczniowie z Dolistowa
23
24
25

26
27
28
29
30

J. Maroszek, Jaświły..., s.110-111.
 . Wierzbowski, Szkoły parafjalne w Polsce i na Litwie za czasów Komisji Edukacji Narodowej
T
1773-1794, Kraków 1921, s. 204.
J. Kurczewski, Wiadomość o szkołach parafialnych w diecezji wileńskiej, [w:] Rocznik Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Wilnie, t. II 1908, Wilno 1909, s. 56; Tenże, Biskupstwo Wileńskie. Od jego założenia
aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa Djecezji Wileńskiej, oraz wykaz
kościołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych, Wilno 1912, s.308.
J. Maroszek, Jaświły..., s.111.
Памятная книжка Гродненской Губерніи на 1886 годъ, s.46-7.
LPAH w Wilnie, F.694, op.1, nr 4124, k.46-52.
SG, t.II, s.101; t.XV, cz.1, s.424.
A. Poźniak, Wielkie i małe dni mojej rodziny i miejscowości. Szkoła Podstawowa w Dolistowie,
Dolistowo Nowe 2004, (maszynopis ze zbiorów archiwum gimnazjum w Jaświłach).
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Poduchownego, Dolistowa Kolonialnego i Zabiela. Łącznie uczyło się wówczas
w szkole tylko 31 dzieci.31
Po odzyskaniu niepodległości, w Dolistowie została zorganizowana cztero
oddziałowa szkoła, mieszcząc się nadal w domu Radziwona.32 W roku szkolnym
1927/1928 odnotowano, że kierownikiem państwowej szkoły w Dolistowie Starym
był Włodzimierz Lőwenhoff. W szkole uczyły Maria Oziemkiewiczówna, Eulampia Sawczakówna i Zofia Masłowska. Ta ostatnia była wyznania prawosławnego,
stąd mniemać można, że była to nauczycielka jeszcze z czasów carskich. Religii nauczał miejscowy proboszcz ks. Edward Szapel. Szkoła była koedukacyjna, oprócz
91 chłopców uczyło się tam 80 dziewcząt.33 Przed wybuchem wojny kierownikiem
szkoły był Ludwik Jaworski.34
Mimo usilnych starań mieszkańców wsi władze szkolne nie zezwoliły na budowę nowego obiektu szkolnego przydzielając Stare i Nowe Dolistowo do rejonu
szkolnego Wroceń. Tam w 1931 r. wybudowano nową szkołę siedmioklasową.35
Jednak nie zważając na decyzje władzy, miejscowa społeczność rozpoczęła sposobem gospodarczym budowę obiektu szkolnego, choć formalnie miał być to „Dom
Ludowy”. Budowę rozpoczęto w 1925 r. Głównym motorem napędowym budowanej szkoły był mieszkaniec wsi – Jan Wojewnik. Większość środków finansowych zebrano dzięki dobrowolnemu opodatkowaniu się lokalnego społeczeństwa.
Każdy z gospodarzy w zależności od wielkości gospodarstwa wpłacał odpowiednio
naliczoną kwotę. Część środków wpłynęło od dopiero, co tworzącej się prywatnej
inicjatywy oraz od funkcjonującej na tym terenie Kasy Stefczyka.36
Prace przy budowie szkoły trwały 2 lata. Według zachowanych sprawozdań
finansowych koszt budowy szkoły zamknął się kwotą 25.764 złotych. Komisja rewizyjna komitetu budowy „Domu Ludowego” w składzie: Antoni Szczęsny, Stanisław Kamiński, Mieczysław Barszczewski, oraz Wawrzyniec Koszczuk w obecności Jana Wojewnika i kierownika Maciejewskiego ustaliła, że zamknięto księgę
kasową po stronie dochodów i rozchodów z saldem ujemnym 209 zł 82 grosze.37
31
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Il. Budynek szkoły w Dolistowie Starym w latach 30-tych XX wieku.

Pierwszym kierownikiem nowej szkoły był Kozłowski, a pierwsi absolwenci
opuścili szkołę w Dolistowie w połowie lat 40-tych. W czasie II wojny światowej
szkoła uległa znacznej dewastacji. Zniszczona została dokumentacja szkoły, sprzęt
i pomoce naukowe. Zaraz po wojnie szkoła zostaje reaktywowana, a pierwsi absolwenci opuszczają jej mury już w roku szkolnym 1949/1950. W 1960 r. szkoła
zostaje zelektryfikowana. W 1962 r. do szkoły zostaje zakupiony pierwszy telewizor, a teren szkolny zostaje ogrodzony siatką. W 1963 r. szkoła zostaje wyremontowana, a z korytarza zostają wydzielone dwie małe salki. W jednej znalazła swoje
miejsce szkolna biblioteka, a w drugiej szkolne pomoce naukowe. Kierownikiem
szkoły był Kazimierz Rutkowski, a resztę ciała pedagogicznego dopełniały: Alicja
i Antoni Kozikowscy, Ewa Wałuszko, Bożena Grajewska i Henryk Moniuszko.
W 1965 r. w szkole zorganizowano pracownię biologiczną, fizyko – chemiczną,
prac ręcznych oraz harcówkę. Kierownikiem szkoły był Jan Kobeszko, a w miejsce
nauczycielskiego małżeństwa Kozikowskich rozpoczęli pracę Teresa i Bronisław
Harasiukowie. We wrześniu 1968 r. kierownikiem szkoły zostaje Irena Szczęsna,
która za główne swoje zadanie stawia sobie rozbudowę szkoły.38 W roku szkolnym
38

Relacje ustne mieszkańców wsi Dolistowo Stare z 2005 r.
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1968/1969 w szkole dolistowskiej pracują: Ewa Wałuszko, Małgorzata Kosicka,
Halina Rydzewska, Henryk Moniuszko i Lidia i Czesław Cymbor.39
W latach 1972/1974 szkoła nabiera innego wyglądu. Przede wszystkim powstały nowe, jasne, przestronne sale lekcyjne, dosyć dobrze wyposażone jak na ówczesne czasy.40 Kolejna rozbudowa szkoły i zarazem remont kapitalny odbył się w 1994
roku. Wtedy to dobudowano nową część szkoły, w której znalazło się miejsce na
nowe łazienki, dwie sale lekcyjne i pokój dyrektora. Kolejnym ważnym dniem dla
dolistowskiej szkoły był 14 listopada 2004 r., kiedy to została oddana do użytku
piękna hala sportowa.
Szkoła w Brzozowej w okresie międzywojennym
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i zakończeniu działań I wojny światowej w 1918 r. powołano w Brzozowej jednoklasową szkołę powszechną. Największym mankamentem tego typu szkół był brak kadry pedagogicznej oraz podręczników w języku polskim. Z roku na rok sytuacja jednak się poprawiała i już w roku
szkolnym 1920/1921 szkoła w Brzozowej funkcjonowała jako szkoła dwuklasowa.
W nowo powstałej szkole pracowały dwie nauczycielki, ale niestety ich nazwiska
nie zachowały się w pamięci mieszkańców wsi. Dopiero w połowie lat trzydziestych wiadomo, że w szkole pracowały: Opacka, Sawczakówna, Ejsler, Emila Garcikówna, Nowozilski. Religię wykładał proboszcz z Brzozowej ks. Sałatyński.41
W roku szkolnym 1923/1924 szkoła powiększa się o kolejną klasę i jest już
placówką trzy klasową. Kierownikiem szkoły była E. Sawczakówna. W szkole ponadto zajęcia prowadziły: Kausówna i Garbacikówna. W 1923 r. wyszło odgórne
rozporządzenie nakazujące przygotowanie list rodziców nie wysyłających dzieci do
szkoły. Było to przyczyną konfliktu pomiędzy kierowniczką szkoły, a społecznością
wsi. W rezultacie pod koniec roku szkolnego Sawczakówna i Garbacikówna poprosiły Inspektorat Szkolny o przeniesienie ich do innej placówki szkolnej. Prośba
została rozpatrzona pozytywnie. W roku szkolnym 1924/1925 obowiązki kierownika szkoły pełnił Romuald Gadzalski, w pracy pedagogicznej pomagały mu: Eugenia Gadzalska i K. Rausówna. Szkoła otrzymała nowe wyposażenie: ławki, tablice, obrazy oraz podręczniki szkolne. Coraz więcej dzieci i młodzieży uczęszczało
39
40
41
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do szkoły. Ludzie na wsi stawali się coraz bardziej światli rozumiejąc, jakie korzyści
płyną ze zdobytej nauki. W maju 1925 r. nauka w szkole została przerwana z powodu szerzącej się epidemii szkarlatyny i odry.42

Il. Szkic zmian do projektu scalania wsi Brzozowa z 1933 r. z zaznaczonymi lokalizacjami terenu pod przyszłą
szkołę, AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 171, k.224.
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W kolejnym roku szkolnym szkoła ponownie uległa zwiększeniu, powstał kolejny
piąty oddział. Skład ciała pedagogicznego nie uległ zmianie. Nauka była prowadzona
w trzech pomieszczeniach wynajętych u brzozowskich gospodarzy. Nie spełniały one
jednak potrzebnych warunków do nauki, gdyż były małe, niskie i ciemne. W wyniku nie
najlepszej sytuacji gospodarczej kraju ówczesny minister oświaty wydał rozporządzenie
zwiększając liczbę dzieci przypadających na jednego nauczyciela. Oznaczało to redukcję
szkolną z trzyklasowej na dwuklasową placówkę. Skutkowało to tym, że Rausówna została przeniesiona do innej szkoły, a małżeństwo Gadzalskich nie mogło sobie poradzić
z nadmiarem obowiązków. W 1926 r. zaczęło szwankować zdrowie Eugenii Gadzalskiej i na jego odratowanie otrzymała półtora miesięczny urlop. Do pomocy kierownikowi szkoły przydzielono nauczyciela Grzegorza Hałówko i jakoś wspólnymi siłami
dobrnięto do końca roku szkolnego. Zajęcia z religii prowadził ks. M. Jancewicz. Po
zakończeniu roku państwo Gadzalscy poprosili o przeniesienie do innej placówki, na co
otrzymali zgodę i otrzymali nową pracę w Kalinówce.43
W następny roku szkolnym w Brzozowej pojawili się nowi nauczyciele. Poza Grzegorzem Hałówko, który zadomowił się już w szkole, funkcję kierownika objął Ludwik
Dziurski, a nową nauczycielką była Maria Bramsonówna. W 1927 r. w państwie została
przeprowadzona reforma edukacji. W ty przypadku spowodowała ona, że starsze oddziały ze szkoły z Bobrówki i Mikicina zostały przeniesione do Brzozowej. Na miejscu
zostały jedynie najmłodsze dzieci. Po ukończeniu trzeciego oddziału w Mikicinie i Bobrówce dzieci kontynuowały naukę w Brzozowej. W dniach 11-13 marca 1927 r. wizytacji szkoły w Brzozowej dokonał inspektor Franciszek Nowakowski. Ocena wizytacji
była pozytywna. Nauczyciele uczący w szkole dzieci w wieku szkolnym nie poprzestawali
tylko na tym, ale prowadzone też były kursy wieczorowe dla dorosłych, które cieszyły się
w tym okresie dużą popularnością. Przy szkole zaczęła funkcjonować biblioteka szkolna,
w której książki mogli wypożyczyć także starsi mieszkańcy wsi. W szkole prowadzony
był sklepik z podręcznymi artykułami szkolnymi i spożywczymi oraz funkcjonował już
demokratycznie wybrany samorząd szkoły. W kolejnym roku szkolnym 1927/1928 nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna szkół, tym razem szkoły w Mikicinie i Bobrówce
znowu stały się szkołami samodzielnymi. Znów trzeba było przewozić sprzęt i pomoce
naukowe ze szkoły w Brzozowej, czyli krótko mówiąc znowu niepotrzebne zamieszanie.
Do pracy w szkole w Jaświłach odeszła Maria Bramsonówna, a na jej miejsce przybyła
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Leokadia Czerepówna, która dodatkowo zajęła się opieką nad szkolną biblioteką. Zajęcia z religii prowadził ks. I. Trosko.44
W czasie komasacji zostawiono na szkołę 1,7889 ha ziemi.45 Jak się wydaje, planowano budowę nowego budynku szkolnego. Zachował się schematyczny plan, na którym
naniesiono dwie proponowane lokalizacje szkoły.46 Po II wojnie światowej szkoła funkcjonowała jako samodzielna jednostka, oraz jako filia Szkoły Podstawowej w Jaświłach.
Przed rozwiązaniem szkoły skład rady pedagogicznej wyglądał następująco: p. Jarosław
Masłowski, p. Renata Lićwinko i p. Stefania Fedorowicz. Uchwałą Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 lutego 2001 r. uległa likwidacji. Ostatnie zajęcia w szkole odbyły się w czerwcu
2001 r.
Szkoła w Radziach
Szkoła w Radziach powstała w okresie międzywojennym. Lekcje, podobnie jak
w innych okolicznych wsiach, początkowo prowadzone były w prywatnych pomieszczeniach. Szkoła była jednoklasowa. Pod koniec 1927 r. w szkole uczyło się 76 dzieci.
Była wówczas tylko jedna nauczycielka – Janina Wrońska.47
W czasie komasacji gruntów wydzielony został plac pod budowę przyszłej szkoły. W
1935 r. społeczność wsi zakupiła stary dom parafialny w Dolistowie i przeniesiono go
na miejsce wyznaczone pod szkołę. Kierownikiem nowej placówki w początkowej fazie
jej działalności została Wrońska.48
W czasie II wojny światowej w szkole nie odbywały się żadne zajęcia, szkoła nie
została też zniszczona. Pierwszą kierowniczką, a zarazem nauczycielką w szkole w Radziach po wojnie została Helena Werycho, pracując tam do 1948 r. Zaraz po wojnie
szkoła została gruntownie wyremontowana. Przygotowano cztery sale lekcyjne z przesuwanymi ścianami, tak by w czasie większych uroczystości rozsunąć je i zrobić miejsce
dla większej ilości osób. W ławkach siedziało po sześciu uczniów. Następną kierowniczką szkoły była Lucyna Klimaszewska, a do 1956 r. obowiązki kierownika pełnił Włodzimierz Butruk. W tym okresie nauczycielami w Radziach byli m.in. Helena Szymkie-
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wicz, Stanisława Rogało, Szaciło, Zaorski. Kierownik i nauczyciele pracujący w szkole
mieszkali w wynajętych kwaterach w sąsiedztwie szkoły.49
W połowie lat sześćdziesiątych warunki nauki w szkole poprawiły się, było więcej
pomocy dydaktycznych, podręczników no i ławki były już dwuosobowe. Kolejnym kierownikiem szkoły został Stanisław Gosiewski. Ponadto pracowali: Monika Gosiewska,
Alfreda Kniaź, Antoni Dziekoński. Religia nie była już prowadzona w szkole, a w prywatnie wynajętej salce. Na początku lat siedemdziesiątych przeprowadzono kapitalny
remont szkoły dobudowując dodatkową część z przeznaczeniem jej na mieszkania dla
pracujących w szkole nauczycieli. W latach 1963 – 67 kierownikiem szkoły był Mieczysław Tomaszewski, a nauczycielami: Apolonia Hakało (Markiewicz), Barbara Nagórska
i Hipolit Pełszyński. W tym czasie została utworzona ośmioklasowa szkoła podstawowa. W latach 1968 – 1973 kierownikiem szkoły była Irena Szumska. W związku ze
zwiększeniem ilości klas, zwiększyło się także grono nauczycielskie. Oprócz Apoloni
Markiewicz i Hipolita Pełszyńskiego w szkole pracowali: Lidia Kloza, Renata Waszkuć,
Halina Żochowska (Szklanko), Krystyna Wasilewska. W kolejnych latach zmieniało się
grono pedagogiczne szkoły. W Radziach pracowali m.in. Alicja Klim, Anna Kiermut,
Emilia Łaszcz (Ciborowska), Helena Roszczewska.50
W kolejnych latach klasy w mniejszych szkołach stawały się coraz mniej liczne, co
w konsekwencji doprowadzało do powstawania klas łączonych. Kolejna reforma oświaty
w połowie lat osiemdziesiątych powołała do życia zbiorcze szkoły gminne. Taka szkoła powstała w pobliskich Jaświłach, a szkoła w Radziach stała się punktem filialnym.
Funkcje kierownika szkoły w latach 1973 – 1975 pełniła Genowefa Kwiatkowska, będąc jednocześnie dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jaświłach. Po oddaniu do
użytku nowego budynku szkoły w Jaświłach w 1979 r. w szkole w Radziach pozostały
jedynie lasy I – III. Starsi uczniowie dowożeni byli do szkoły zbiorczej. Kierownikiem
punktu filialnego została Apolonia Markiewicz. Oprócz niej w szkole pracowały: Małgorzata Konaszewska, Halina Szklanko, Alina Orzelska. Szkoła w Radziach została
zlikwidowana Uchwałą Rady Gminy Jaświły z dnia 14 lutego 2001 r. Ostatni skład
osobowy rady pedagogicznej szkoły w Radziach przedstawiał się następująco: p. Lidia
Małgorzata Kraszewska - dyrektor, p. Dorota Klepacka, p. Jadwiga Jasińska, p. Agnieszka Dubicka, p. Alina Orzelska, p. Joanna Puciata i ks. Artur Samsel.
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Relacja ustna p. Heleny Szymkiewicz z Goniądza z 2000 r.
Kronika szkoły w Radziach.

Szkoła w Zabielu

Il. Szkoła w Zabielu w okresie międzywojennym

Szkoła w Zabielu powstała w okresie międzywojennym. Prawdopodobnie funkcjonowała ona początkowo w budynkach prywatnych. W roku szkolnym 1927/28 nauczali
w niej Adam Skalimowski i Stanisława Maliszewska. W szkole były wówczas dwie
klasy i 88 uczniów.51
Budynek szkoły w Zabielu wybudowano z inicjatywy Michała Pietkiewicza. Pierwsze prace zostały wykonane w 1929 r., natomiast pierwsze zajęcia odbyły się w nim
w 1934 r.52
Podobnie jak w większości nowo powstałych szkół największym mankamentem był
brak kadry pedagogicznej oraz podręczników. Jednak z roku na rok sytuacja się poprawiała i do czasu wybuchu II wojny światowej szkoła dysponowała podstawowym
sprzętem dydaktycznym.
W latach 1974-83 szkoła funkcjonowała jako placówka czteroklasowa, w latach
1983-92 już jako szkoła sześcioklasowa, a w latach 1992-1999 jako pełna szkoła podstawowa ośmioklasowa. Od 1999 r. po kolejnej reformie oświaty szkoła w Zabielu staje się
szkołą sześcioklasową. Wiosną 1996 r. rozpoczęto rozbudowę dotychczasowej placówki. Bezpośrednio do nowej inicjatywy przyczynili się: Jan Joka – wójt gminy, Tadeusz
51
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LPAH w Wilnie, F.694, op.3, nr 322, k.137.
Kronika szkolna (rękopis).
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Kaluta – kurator oświaty, Janina Zajko – dyrektor szkoły. Powstał nowoczesny obiekt z
sześcioma salami lekcyjnymi, klasą komputerową, biblioteką i pozostałą niezbędną infrastrukturą szkolną. W 2000 r. szkoła w Zabielu nabyła pierwszy komputer zakupiony
z funduszy Spółdzielni Uczniowskiej działającej w szkole. W następnych latach dzięki
środkom finansowym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie szkoła pozyskała kolejne komputery.53
Kierownikami szkoły w Zabielu byli: Michał Pietkiewicz, Adam Skolimowski, Zaniewski, Włodzimierz Butruk, Władysław Klejno, Alina Murowska, Krystyna Gudel,
Bogusława Bochenko, Cecylia Janina Zajko.54 Szkoła została zlikwidowana 31 sierpnia
2005 roku.
Szkoła w Mikicinie
Szkoła w Mikicinie powstała w dwudziestoleciu międzywojennym. Początkowo była
to szkoła jednoklasowa. Po koniec 1927 roku w szkole było 84 dzieci. Uczyła wówczas
tylko jedna nauczycielka Maria Lirówna.55
Pod koniec lat trzydziestych XX w., w prywatnym domu założono czteroklasową
szkołę powszechną. Za założyciela szkoły należy uważać Franciszka Szczepańskiego,
dzięki którego pracy i zaangażowaniu zaczęła funkcjonować placówka. W początkowym
okresie merytorycznie wspomagała go Maria Kotuk, prowadząc zajęcia z dziećmi.56
W 1940 r. już w czasie okupacji sowieckiej zbudowana została pierwsza szkoła na
placu podarowanym przez dziedzica majątku Mikicin.57 Darowizna ta miała miejsce
20 listopada 1931 r. w czasie przeprowadzania komasacji wsi. Jan Kozłowski podarował
wówczas gromadzie plac zwany „karczemny” położony po obu stronach ulicy pod warunkiem przeznaczenia go na cele kulturalno - oświatowe. Rada uczestników scalenia
na posiedzeniu odbytym tego samego dnia postanowiła przeznaczyć część tego placu
położoną po północnej stronie ulicy i mierzącą ok. hektara na szkołę. Pozostałą część
placu po drugiej stronie ulicy wraz z ogrodem i siedliskiem synów Kazimierza Szypulskiego (ok. 0,5 ha) przeznaczono wówczas pod budowę Domu Ludowego oraz „szopy
pożarowej”.58
53
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Na podstawie relacji ustnych mieszkańców wsi Zabiele z 2006 r.
Kronika szkolna (rękopis).
LPAH w Wilnie, F.694, op.3, nr 322, k.137.
Fakty z życia szkoły do roku 1963 (maszynopis).
Tamże.
AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 78, k.64-65. Jan Kozłowski właściciel Mikicina proceso-

W czasie okupacji niemieckiej w nowo wybudowanym budynku mieścił się magazyn
zbożowy, a następnie mieszkania prywatne. Zaraz po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę, tworzeniem nowej placówki szkolnej zajął się ponownie Franciszek Szczepański
zostając jednocześnie jej pierwszym kierownikiem. Podobnie jak przed wojną zajęcia
z dziećmi prowadziła Maria Kotukowa. Podobnie jak przed wojną była to szkoła czteroklasowa, a starsze dzieci musiały dojeżdżać do innych szkół.59
Pierwszymi uczniami w nowej szkole byli m.in. Alfred Brodziński, Stanisław Cybulko, Czesława Dec, Edward Dec s. Adolfa, Maria Dec c. Bronisława, Irena Dębowska c.
Antoniego, Helena Dziekońska c. Bolesława, Danuta Kotuk c. Bronisława, Jan Kotuk
s. Kazimierza, Antoni Kotuk s. Jana, Henryk Pilichiewicz s. Adolfa, Henryk Sawicki s.
Antoniego, Stefan Stankiewicz s. Waleriana, Kazimierz Szczepański s. Jana, Mieczysław Wojtkielewicz s. Józefa, Janina Znorowska c. Piotra.60
W roku szkolnym 1946/1947 nie zmieniła się kadra pedagogiczna. Był to ciężki rok
dla placówki. Brak było podstawowego sprzętu szkolnego. Często uczniowie siedzieli
po 4 lub 5 w jednej ławce, brak było atramentu i kredy. Wielu uczniów przerwało naukę
w szkole z różnych często niezależnych od nich powodów. W wielu klasach byli tzw.
uczniowie przerośnięci. Zdarzało się, że 12-latek uczęszczał do I klasy. Szkoła liczyła
129 uczniów. Powstała po raz pierwszy piąta klasa licząca 10 uczniów, w bieżącym roku
szkolnym tylko połowa uczniów ukończyła tą klasę. Do IV klasy uczęszczało 19 uczniów, do III - 30, do II - 31, a do I 39 - uczniów.61
W roku szkolnym 1947/1948 w pięcioklasowej szkole naukę pobierało 117 uczniów.
Klasa I liczyła 28 uczniów, klasa II – 32, klasa III – 22, klasa IV – 23, a w klasie V było
12 uczniów. Z ogólnej liczby uczniów szkoły promocję do następnej klasy otrzymało 105 uczniów, w tym klasę V ukończyło dziesięć osób. W ostatniej klasie uczyli się
m.in. Zdzisław Kloza s. Bolesława, Władysław Muzyka. W kolejnym roku szkolnym
1948/49 szkoła w Mikicinie była już placówką sześcioklasową. Do klasy I uczęszczało
21 uczniów, II – 30, III – 30, IV – 23, V – 15, a do najstarszej VI klasy 12, z czego promocję otrzymało 9 osób. Ogólnie w szkole uczyło się 131 uczniów, a promocję otrzyma-
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wał się o część „placu karczemnego” wielkości pół dziesięciny najpierw z Kazimierzem Szypulskim,
a potem z jego synami Antonim i Mateuszem. W 1912 r. uzyskał wyrok pozytywny, ale go nie wykonał.
W 1923 i 1924 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku, a potem Sąd Apelacyjny oddaliły pretensje z powodu
przedawnienia. W momencie darowizny realną własnością Kozłowskiego była tylko część placu po
północnej stronie ulicy (Tamże, k.55-57v). Według szczegółowego rejestr pomiarowego działka po
północnej stronie ulicy mierzyła 1, 0570 dziesięciny. Po scaleniu plac karczemny po obu stornach ulicy
określono zapewne jako działkę pod Dom Ludowy wielkości 1,5360 ha.
Fakty z życia szkoły do roku 1963 (maszynopis).
Nazwiska wymienione są w arkuszu ocen z roku szkolnego 1945/46.
Fakty z życia szkoły do roku 1963 (maszynopis).
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ło 111. W szkole nadal kierownikiem był F. Szczepański, a wspomagała go M. Kotuk.
Nadal szkoła borykała się z brakiem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem. Część
ławek szkolnych wykonali sami rodzice, ale i tak było ich za mało jak na tak rozwijającą
się placówkę. W związku z tym nauka prowadzona była na dwie zmiany, a klasy były
łączone.62
W roku szkolnym 1949/50 obsada nauczycielska nie uległa zmianie. Szkoła liczyła
142 uczniów i do następnej klasy promowanych było 114. I tak klasa I liczyła 28 uczniów, klasa II – 24, III – 28, IV – 26, V – 21, a najstarsza klasa VI – 15, z czego wszyscy
uzyskali promocję do następnej klasy. Po raz pierwszy pojawia się funkcja woźnego,
którą pełniła Józefa Wińska. Warunki do edukacji młodzieży pozostawały bez zmian.
Szczególnie uciążliwy był brak opału, co znacznie pogarszało funkcjonowanie szkoły
w okresie zimy. Rok szkolny 1950/1951 to kolejny mały krok w rozwoju szkoły. Po
raz pierwszy zostaje utworzona klasa VII. Uczniami tej klasy byli: Helena Dec, Janina
Dziekońska, Maria Kotuk. Leokadia Łatacz, Leokadia Majewska, Leonarda Młodzianowska, Antoni Ostrowski, Halina Oźlańska, Stanisław Oźlański, Helena Polkowska,
Danuta Wojtkielewicz, Stanisława Znorowska, Eugeniusz Łatacz, Kazimierz Szypulski, Helena Niderlówna. Zmieniona została też obsada pedagogiczna szkoły. Nowym
kierownikiem został Ryszard Lewicki. Z młodzieżą pracowały nauczycielki: Lewicka,
Kotuk i Wiśniewska. Poprawiły się też warunki pracy w szkole, a prezydium GRN
w Jaświłach zaopatrzyło szkołę w węgiel. W kolejnym roku szkolnym 1951/1952 obsada nauczycielska pozostała bez zmian. W szkole uczyło się 147 uczniów, a promocję
do następnej klasy uzyskało 117. Do VII klasy uczęszczało 12 uczniów: Leonarda Bolesto, Romualda Cybulko, Edward Dec, Helena Dec, Zenon Dembowski, Janina Dziekońska, Marian Dziekoński, Leokadia Majewska, Henryk Matan, Helena Oźlańska,
Monika Stankiewicz i Józef Szypulski. W następnym roku szkolnym 1952/1953 skład
nauczycielski się nie zmienia. W szkole uczyło się 150 uczniów i promocję do następnej klasy uzyskało 122. Absolwentami szkoły byli: Danuta Bolesto, Helena Cybulko,
Teresa Dec, Antoni Dębowski, Zdzisław Dec, Antoni Jaroszewicz, Zygmunt Kozłowski, Edwarda Kotuk, Antoni Kotuk, Edwarda Matan, Teodora Oźlańska, Jan Oźlański,
Helena Stankiewicz, Maria Zawadzka, Marianna Zabielska, Wacława Znorowska, Alicja Żukowska, Stanisława Zawadzka. W roku szkolnym 1953/54 w siedmioklasowej
szkole w Mikicine kadra nauczycielska nie uległa zmianie. Po raz pierwszy w historii
szkoły prowadzone były zajęcia pozalekcyjne. Do kółka sportowego (SKS) należało 28
osób, do kółka artystycznego 15 i kilkanaście do kółka biologicznego. Uruchomiono
62
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Tamże.

także bibliotekę szkolną liczącą ok. 180 pozycji. Odczuwalny był brak boiska sportowego, a chętnych do ćwiczeń było coraz więcej. Uczący w szkole nauczyciele prowadzili
następujące zajęcia: M Kotuk – z języka polskiego, historii i biologii, W. Lewicka – z
fizyki, chemii i geografii, Borawska – z matematyki i prac ręcznych. W roku szkolnym
1954/55 nie zaszły większe zmiany organizacyjne w życiu szkoły. W następnym roku
szkolnym 1955/1956 kierownikiem szkoły został Czesław Wyszyński. W pracy merytorycznej wspierali go: Karolina Wyszyńska, Helena Borawska i Krystyna Pogorzelska.
W szkole uczyło się 152 uczniów. Po raz pierwszy w szkole zawiązana została drużyna
harcerska. Siódmą klasę ukończyli m.in. Edward Bujnowski, Antoni Dec, Jan Dec, Genowefa Dec, Melania Dębowska, Edward Dębowski i inni. W roku szkolnym 1956/57
szkoła liczyła 151 uczniów, a do szkoły przyjętych zostało 26 nowych uczniów. Szkoła
otrzymała także jeden dodatkowy etat nauczycielski. Było to związane z reorganizacją w szkolnictwie i ścisłym określenie ilości uczniów w klasie. W tym roku szkolnym
zajęcia w szkole prowadzili: Otylia Pipało, Felicja Waśko, Teresa Bołtruszko, Helena
Borawska i Ildefons Mróz z pobliskich Karpowicz. Przy szkole założona została działka
doświadczalna, na której uczniowie sadzili i pielęgnowali warzywa, kwiaty i krzewy. Był
to też rok, kiedy były dość liczne klasy i tak np. w klasie I było 34 uczniów, a w II – 35.
Dalej funkcjonowały kółka zainteresowań skupiające ogólnie ok. 50 dzieci. Powiększył
się też stan zasobu biblioteki do prawie 400 tomów. Był to ważny rok dla mikicińskiej
szkoły z jeszcze jednego powodu, otóż szkoła została zradiofonizowana. Dzięki podłączeniu dwóch głośników można było wykorzystywać do prowadzenia lekcji audycje
radiowe. Po raz pierwszy uczniowie ze szkoły zaczęli się uczyć języka obcego, którym
oczywiście był język rosyjski. W kolejnym roku szkolnym kierownikiem placówki został
Mieczysław Tomaszewski. W trakcie roku zastąpiła go Otylia Pipało, gdyż został on
powołany do wojska. W szkole tak jak w roku poprzednim pracowało 5 nauczycieli.
Szkoła liczyła 142 uczniów, z tego w ostatniej klasie było tylko siedmiu. Absolwentami
szkoły w tym roku byli: Stanisława Bolesto, Krystyna Szczepańska, Czesław Polkowski,
Jerzy Dec i Edwarda Dec. W roku szkolnym 1958/59 od jesieni po wyjściu z wojska
ponownie obowiązki kierownika szkoły obejmuje M. Tomaszewski. Szkoła liczy 128
uczniów. Skład ciała pedagogicznego był nadal pięcioosobowy tzn. p. Markowski, p.
Borawska, p. Mróz i p. Waśko. W roku szkolnym ze względu na fakt, że w ostatniej
klasie została tylko jedna uczennica Genowefa Dziekońska klasa została rozwiązana,
uczennica przeniesiona do szkoły w Jaświłach.63
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W następnym roku szkolnym 1959/60 obowiązki kierownika pełnił nadal p. Tomaszewski. Szkoła liczy 147 uczniów. Zmianie uległ stan osobowy kadry pedagogicznej.
Zajęcia z młodzieżą poza kierownikiem prowadzili: Romualda Jurgielewicz, Stanisława
Nowel, Felicja Nowel i Jerzy Bykuć. Ten ostatni pracował tylko do listopada 1959 r.,
gdyż wtedy otrzymał powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Na uwagę
zasługuje energiczna i efektywna praca p. Jurgielewicz z 20 – osobową grupą harcerzy.
Zorganizowana została po raz pierwszy wycieczka do Warszawy. Szkołę ukończyło 10
absolwentów w tym osiem dziewcząt i dwóch chłopców. Biblioteka szkolna liczyła już
523 tomy. W kolejnym roku szkolnym 1960/1961 szkoła liczyła już 162 uczniów. Obowiązki kierownika pełnił M. Tomaszewski, a w składzie nauczycielskim nastąpiła jedna
zmiana, w miejsce p. Waśko, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych pracę w Mikicinie rozpoczęła Stanisława Moczydłowska. Zwiększył się stan posiadania zasobów bibliotecznych do 615 woluminów. Klasę VII ukończyło 11 absolwentów. W roku szkolnym 1961/62 nastąpiła jedna zmiana w kadrze pedagogicznej. W miejsce Stanisławy
Moczydłowskiej pracę rozpoczął absolwent Augustowskiego Liceum Pedagogicznego,
entuzjasta sportu Ireneusz Kapusta. Nowo przybyły pedagog pracę swoją rozpoczął od
uporządkowania boiska sportowego i zorganizowania prężnego koła SKS. Ponownie
zwiększył się stan osobowy szkoły, która liczyła już 178 uczniów, z czego 25 uczniów
to uczniowie ostatniej klasy. Z klasy wszyscy ukończyli szkołę z wynikiem pozytywnym. Po raz pierwszy w historii Mikicina zorganizowana została Szkoła Przysposobienia Rolniczego, której kierownikiem został prekursor lokalnego szkolnictwa Franciszek
Szczepański, do tej chwili pełniący obowiązki kierownika szkoły w Brzozowej.64
W latach 60-ych i 70-ych do szkoły w Mikicinie uczęszczało ok. 150 uczniów. Klasy
były liczne. W latach 1966/1967 powstały ósme klasy, dotychczas w szkołach podstawowych uczono w systemie siedmioklasowym.65
W 1968 r. powstała przy szkole w Mikicinie – Liga Ochrony Przyrody.66
W 1973 r. w szkole w Mikicinie działały następujące koła zainteresowań: SKS, chór,
kółko matematyczne, LOP, Kółko Miłośników Książki, oraz organizacje: ZHP, Zuchy,
PCK i SKO.67
W 1976 r. pracę kierownika szkoły zakończył p. Ireneusz Kapusta. Po nim funkcję tą
objął p. Hipolit Pełszyński. Następnie funkcję kierownika objęła p. Romualda Aleksiuk,
a po niej p. Teresa Jurska. W 1979 r. powstały Szkoły Gminne i w Mikicinie pozosta64
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Archiwum Szkoły w Mikicinie, Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 30.01.1968 r.
Tamże, Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 25.10.1973 r.

wiono klasy I – III i oddział przedszkolny. Wtedy szkoła nosiła nazwę „Filia Zbiorczej
Szkoły Gminnej w Jaświłach”. W tym okresie kierownikiem punktu filialnego była p.
Krystyna Szypulska. Po roku klasy IV – VI powróciły do Mikicina z powodu trudności
organizacyjnych (transportowych).68
23 marca 1983 r. wydano orzeczenie o organizacji Szkoły Podstawowej w Mikicinie.
Według tego orzeczenia Klasy VII i VIII z tego obwodu szkolnego uczęszczały do
Szkoły Zbiorczej w Jaświłach.69
W latach 1987 – 1989 funkcję dyrektora pełnił p. Lech Wojdołowicz, a od 1990
r. do 1999 r. ponownie p. Krystyna Szypulska. W 1999 r. dyrektorem szkoły została
p. Małgorzata Muklewicz i funkcję tą pełniła do 2009 r. 70
W piśmie z 5 maja 1993 r. dotyczącym danych o nieruchomości Szkoły Podstawowej
w Mikicinie zanotowano: Działka o powierzchni 0.84 ha jest ogrodzona siatką i znajdują się na niej: budynek szkoły murowany, budynek gospodarczy murowany, studnia,
śmietnik i boisko szkolne.71
Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 08.02.1993 r. stwierdziło, że szkoła
podstawowa w Mikicinie założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 23
marca 1983 r. wydanego przez Gminnego Dyrektora Szkół w Jaświłach jest publiczną
szkołą podstawową. Do jej obwodu należą: Mikicin i Brzozowa.72
W 2001 r. do szkoły w Mikicine uczęszczało 53 uczniów i 12 przedszkolaków. Zajęcia prowadziło 7 nauczycieli, w tym dyrektor szkoły i katechetka. Zatrudniony był
pracownik obsługi – sprzątaczka. Zajęcia odbywały się w 5 salach lekcyjnych, na korytarzu szkolnym oraz na boiskach szkolnych. Do szkoły uczęszczały dzieci z obwodu
szkolnego – Mikicin.73
W roku szkolnym 2003/2004 wprowadzono obowiązkowa naukę języka angielskiego od klasy pierwszej, w 2003 r. dokonano termomodernizacji budynku szkoły, zainstalowano także nowoczesny sprzęt komputerowy połączony z internetem. Od 2005 r.
funkcjonowała pracownia komputerowa. Na bieżąco prowadzone były prace remontowe oraz doposażenie szkoły.74

68
69
70
71
72
73
74

Relacja p. Krystyny Szypulskiej.
Tamże. Orzeczenie o organizacji Szkoły Podstawowej w Mikicinie.
Relacja p. Krystyny Szypulskiej.
Tamże. Pismo odręczne dotyczące nieruchomości SP w Mikicinie.
Archiwum Szkoły w Mikicinie.
Relacja p. Małgorzaty Muklewicz.
Tamże.
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17 lutego 2009 r. Rada Gminy w Jaświłach podjęła Uchwałę Nr XXII/102/09 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mikicinie.75
23 lutego 2009 r. Rada Rodziców przy SP w Mikicinie wystosowała petycję do Podlaskiego Kuratora Oświaty, w której napisano m.in. Zwracamy się z apelem do Podlaskiego
Kuratora Oświaty o utrzymanie Szkoły Podstawowej w Mikicinie. Placówka ta pomyślnie
rozwija się od wielu lat – nauczanie we wsi zaczęło się jeszcze przed II wojną światową i
jej likwidacja nie odbędzie się bez szkody dla środowiska, z którego wywodzą się uczniowie.
Mamy tu na myśli, nie tylko dzieci i młodzież uczęszczające do szkoły, ale także ich rodziny,
a także osoby niepełnosprawne i starsze, dla których szkoła stanowi miejsce spotkań. Wraz z
utratą szkoły Mikicin utraci jedyny istniejący we wsi ośrodek kulturalny i integracyjny. Likwidacja szkoły spowodowałaby konieczność dojazdów do szkoły w jednym autobusie małych
dzieci z gimnazjalistami, co w związku z brakiem nadzoru pedagogicznego nad młodzieżą
wydaje się rozwiązaniem nie do przyjęcia. Dzieci 6-letnie (a nawet 5-letnie, jeśli rodzice zapiszą je do oddziału przedszkolnego w Jaświłach) , uczniowie I klasy, II klasy, III klasy będą
rano – przed godz.7.00 - czekać na szkolny autokar razem z gimnazjalistami.
Zdecydowana większość uczniów Szkoły Podstawowej w Mikicinie mieszka głównie na
koloniach, położonych w kilku kierunkach od wsi Mikicin. Wiele dzieci będzie musiało pokonać
około 3, a nawet 4 km do „przystanku” szkolnego autokaru. Późną jesienią, zimą te dzieci będą
wychodzić z domu, kiedy na zewnątrz będzie jeszcze ciemno.
Warunki małej szkoły pozwalają na stworzenie dzieciom domowej atmosfery i indywidualny kontakt nauczyciela z uczniem. Jest to szkoła zapewniająca bezpieczeństwo bez konieczności angażowania firm ochroniarskich, jak to ma aktualnie miejsce w wielu placówkach
większych. Nasi wychowankowie nie spotykają się z aktami przemocy, jak też sami nie wchodzą w konflikt z prawem.
Liczymy na zrozumienie i pomoc ze strony Podlaskiego Kuratora Oświaty i mamy nadzieję, iż nasz ośrodek edukacyjny nadal pozostanie zauważonym drugim domem dla licznego
grona dzieci i ich rodzin.76
17 marca 2009 r. Podlaski Kurator Oświaty postanowił pozytywnie zaopiniować
zamiar likwidacji szkoły stwierdzając: Likwidacja SP w Mikicinie jest wynikiem starań
Rady Gminy Jąświły o racjonalizację sieci szkolnej w gminie i poprawę warunków kształcenia dzieci. Ponadto na podjęcie decyzji wpłynęły względy finansowe oraz demograficzne.77
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Uchwała Rady Gminy w Jaświłach.
Fragment apelu Rady Rodziców do Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczący likwidacji szkoły.
Na podstawie postanowienia Podlaskiego Kuratora Oświaty z dn. 17.03.2009 r.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Jaświłach
Gminne Spółdzielnie “Samopomoc Chłopska” (popularnie zwane GS-ami),
to spółdzielcze przedsiębiorstwa produkcyjno - handlowo - usługowe, tworzone
w większości gmin wiejskich za czasów PRL. Zajmowały się sprzedażą wszelkich
artykułów, od spożywczych począwszy, poprzez przemysłowe, aż do sprzedaży
materiałów budowlanych i węgla na opał. Prowadziły również skup żywca. Zajmowały się przetwórstwem spożywczym, prowadząc piekarnie, rzeźnie, masarnie,
rozlewnie piwa, wytwórnie wód gazowanych, restauracje i bary. W grudniu 1944 r.
PPR i popierający ją działacze chłopscy zorganizowali Kongres Chłopski. Powołano wówczas organizację Związek Samopomocy Chłopskiej, przy pomocy, której
władze miały zamiar kontrolować wieś. Jednym z zadań ZSCh było wspieranie
poczynań nowych spółdzielni rolniczych – Gminnych Spółdzielni Zaopatrzenia
i Zbytu “Samopomoc Chłopska”. Spółdzielnie te tworzono jako konkurencję dla
zniszczenia tradycyjnej spółdzielczości wiejskiej, działającej już przed I wojną
światową. Spółdzielnie “SCh” dodatkowo wzmocniono, przekazując im państwowe „resztki poparcelacyjne”. W 1946 r. utworzono Powiatowe Związki Gminnych
Spółdzielni (PZGS). Część Gminnych Spółdzielni przetrwała reformy rynkowe
i działają współcześnie. Niestety nie udało się przetrwać spółdzielni w Jaświłach.

Il. Jaświły. Spęd bydła przy miejscowym GS-ie (lata 80-e XX w.)
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Kalendarium GS „SCH”:
1.	1947 r. – Pierwsza Gminna Spółdzielnia „SCH” powstała w Mocieszach, terenem działalności Spółdzielni była gmina Jaświły, powiat Białystok, województwo Białystok. Pierwszy Statut Spółdzielni podpisali: Mateusz Kuc,
W. Siwiec, Romuald Kamiński, A. Tałałaj, Stanisław Kuc, B. Łowczyk, Stanisław
Łajewski, S. Krzywosz.
2. 13 I 1947 r. – Posiedzenie Rady Nadzorczej GS „SCH” w Mocieszach.
Członkami Rady Nadzorczej byli: M. Kuc, B. Kamiński, W. Siwiec, St. Kuc, B.
Łowczyk, S. Łajewski, S. Krzywosz, B. Kuc, A. Bierć, J. Wierzbicki, K. Sawicki.
W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Spółdzielni: Edwarda Dziubę (prezes),
Wacława Skiścima (z-ca prezesa), Edwarda Ciszewskiego (przewodniczący),
Tałałaja Antoniego (z-ca przewodniczącego), Edwarda Okulczyka (sekretarz).
3. 13 I 1947 r. – GS „SCH” w Mocieszach zwróciła się do Sądu Okręgowego
Wydziału Rejestrowego Handlowego w Białymstoku o zarejestrowanie
i wciągnięcie do rejestru nazwisk wymienionych członków zarządu
upoważnionych do składania podpisów na dokumentach: Edward Dziuba,
Edward Cimoch, Edward Okulczyk, Wacław Skiścim, Antoni Tałałaj.
4.	24 III 1947 r. – została wydana decyzja przez Prezydium Zarządu „Społem”
o przyjęcie Powszechnej Spółdzielni „Rolnik” w Mikicinie na członka „Społem”
Związku Gospodarczego Spółdzielni RP. Spółdzielnię wpisano do rejestru
członków pod nr 8628.
5.	17 VI 1947 r. – Spółdzielnia Powszechna „Spójnia” w Brzozowej, gmina
Jaświły decyzją Prezydium Zarządu „Społem” w Białymstoku została przyjęta
na członka „Społem” Związku Gospodarczego Spółdzielni RP i wpisana do
rejestru członków pod nr 9713.
6.	28 VI 1947 r. – Spółdzielnia „Zgoda” w Jaświłach została przyjęta na członka
„Społem” Związku Gospodarczego Spółdzielni RP i wpisana do rejestru
członków pod nr 9778.
7.	23 II 1948 r. – Sąd Okręgowy w Białymstoku na wniosek Zarządu Spółdzielni
Powszechnej „Zgoda” w Jaświłach postanowił zmienić nazwę Spółdzielni na
Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Jaświłach.
8.	14 III 1948 r. – Spółdzielnia w Jaświłach złożyła deklarację przystąpienia do
Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Białymstoku.
9.	7 IV 1948 r. – Sąd Okręgowy w Białymstoku w osobie sędziego rejestrowego S.
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Tobolczyka po rozpoznaniu zgłoszenia przystąpienia Powszechnej Spółdzielni
Spożywców „Rolnik” w Mikicinie do GS „SCH” w Jaświłach postanawił
o przejęciu Spółdzielni przez GS w Jaświłach i wykreślenie jej z rejestru.
10. 25 IV 1949 r. – Postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku zmieniony
został skład Zarządu GS „SCH” w Jaświłach. W miejsce Antoniego Kotuka
i Antoniego Dziekońskiego zostali powołani: Antoni Wiśniewski i Fabian
Rudziński.
11. 30 I 1950 r. – Sąd Okręgowy w Białymstoku mocą Walnego Zgromadzenia
Delegatów GS w Jaświłach i Dolistowie zatwierdził połączenie obu spółdzielni
jako GS „SCH” w Jaświłach (Rs. 55). Sędzia rejestrowy Tobolczyk wykreślił
Spółdzielnię w Dolistowie z rejestru.
12. 22 III 1951 r. – Postanowieniem Sądu Powiatowego w Białymstoku, na wniosek GS w Jaświłach zatwierdzono Zarząd w Spółdzielni w którego skład
weszli: Bolesław Doliński, Piotr Drozdowski, Wacław Polkowski.
13. 1 I 1954 r. – Spółdzielnia w Jaświłach przystąpiła do Wojewódzkiego Związku
Gminnych Spółdzielni „SCH” w Białymstoku. Liczba zgłoszonych członków
Spółdzielni wynosiła 1439 osób.
14.	28 II 1954 r. – Odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli GS „SCH”
w Jaświłach.
15. 27 VII 1956 r. – Sąd Powiatowy w Białymstoku zatwierdził zmiany statutowe
GS m.in. udział 50 zł płatny w co najmniej czwartej części przy zadeklarowaniu. Skład Zarządu: Antoni Kotuk (prezes), Wacław Bochenko (v-ce prezes),
Roch Sawicki (v-ce prezes).
16. 3 I 1957 r. – Skład Zarządu GS w Jaświłach przedstawiał się następująco:
Antoni Kotuk – (prezes), Józef Dyszkiewicz (v-ce prezes), Feliks Bykuć (v-ce
prezes ds. skupu).
17. 17 IV 1957 r. – Sąd Powiatowy w Białymstoku zatwierdził skład nowego
Zarządu GS w Jaświłach: Bronisław Rynkiewicz (prezes), Kazimierz Pawełko
(v-ce prezes), Bronisław Wojtulewicz (v-ce prezes).
18. 11 VI 1960 r. – Sąd Powiatowy w Białymstoku zatwierdził nowy skład Zarządu
GS w Jaświłach: Józef Kisło (prezes), Bronisław Rynkiewicz (v-ce prezes ds.
zaopatrzenia), Władysław Bagan (v-ce prezes ds. skupu).
19. 19 IV 1961 r. – Sąd Powiatowy w Białymstoku zatwierdził skład Zarządu
GS w Jaświłach: Józef Kisło (prezes), Władysław Bagan (v-ce prezes ds. zaopatrzenia), Adam Waszkiewicz (v-ce prezes ds. skupu i kontraktacji).
20. 24 IV 1962 r. – Odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli GS „SCH”
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w Jaświłach. Głównymi punktami zebrania było: sprawozdanie z działalności
Zarządu GS i Rady Nadzorczej, sprawozdanie lustratora z przeprowadzonej
rewizji, dyskusja.
21. 29 XI 1962 r. – Skład Zarządu GS przedstawiał się następująco: Czesław
Suszko (prezes), Władysław Bagan (v-ce prezes ds. zaopatrzenia), Adam
Waszkiewicz (v-ce prezes ds. skupu i kontraktacji).
22. 23 X 1963 r. – Skład Zarządu GS w Jaświłach: Czesław Suszko (prezes),
Stanisław Giro (członek zarządu), Władysław Bagan (członek zarządu).
23. 08 II 1965 r. – Skład Zarządu GS w Jaświłach: Stanisław Giro (prezes), Witold Czajkowski (członek Zarządu), Władyslaw Bagan (członek zarządu).
24.	22 IV 1965 r. – Odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli GS
„SCH” w Jaświłach. Głównymi zagadnieniami zebrania było: sprawozdanie
z działalności GS, Rady Nadzorczej i lustratora, podział nadwyżki bilansowej
z 1964 roku, wybór Rady Nadzorczej, uchwalenie zmian w statucie.
25. 17 IV 1966 r. – Odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli GS „SCH”
w Jaświłach.
26. 21 III 1967 r. – Skład Zarządu GS w Jaświłach: Stanisław Giro (prezes), Edward Pycz (członek zarządu), Czesław Suszka (członek Zarządu).
27.	25 VI 1968 r. – Skład Zarządu GS w Jaświłach: Stanisław Giro (prezes), Edward Pycz (z-ca prezesa ds. zaopatrzenia ludności), Tadeusz Kulikowski (z-ca
prezesa ds. obrotu rolnego).
28. 19 X 1973 r. – Sąd Powiatowy w Białymstoku zatwierdził wnioskowaną przez
GS zmianę statutu spółdzielni. Ważniejsze zmiany to m.in. Walne Zgromadzenie składa się z przedstawicieli wybranych na okres dwóch lat przez
Wiejskie Zebranie Członków w stosunku 1 przedstawiciel na 35 członków.
Liczba przedstawicieli nie może być mniejsza niż 50 osób. Przedstawicielem
może być tylko członek spółdzielni.
29.	13 III 1974 r. – Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska z-cy prezesa Edwarda
Pycza. Zarząd funkcjonował w składzie dwuosobowym.
30.	18 IX 1975 r. – Sąd Rejonowy w Białymstoku wpisał do rejestru następujący
skład Zarządu GS w Jaświłach: Stanisław Giro (prezes), Tadeusz Kulikowski
(z-ca prezesa ds. obrotu rolnego), Piotr Zubowicz 9z-ca prezesa ds. zaopatrzenia ludności).
31. 24 IV 1977 r. – Odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli.
Najważniejszymi sprawami poruszanymi na zebraniu było: sprawozdanie
Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności, ocena polustracyjna Spółdzielni,
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podział nadwyżki bilansowej, zmiany w statucie.
32. 8 IV1978 r. – Odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli. Na zebranie
zaproszono m.in. Waldemara Gadomskiego (sekretarz KC PZPR), Jerzego
Siewko (naczelnik gminy), Izydora Gawędzkiego (główny księgowy WZSR),
Jerzego Dąbrowskiego (lustrator CZSR).
33. 11 X 1979 r. – GS „SCH” w Jaświłach zostaje członkiem Wojewódzkiego
Związku Spółdzielni Rolniczych.
34. 23 VIII 1984 r. – Sąd Rejonowy w Białymstoku zatwierdza zmiany w statucie
GS w Jaświłach.
35. 27 IV 1986 r. – Odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli GS
w Jaświłach.
36. 09 IV 1987 r. – Odbyło się Zebranie Przedstawicieli GS w Jaświłach.
37. 20 V 1987 r. – Sąd Rejonowy w Białymstoku potwierdza na stanowisko z-cy
prezesa ds. obrotu rolnego Jana Jokę.
38. 22 VII 1990 r. – Rada Nadzorcza GS „SCH” odwołuje ze stanowiska z-cy
prezesa ds. obrotu rolnego Jana Jokę (obejmuje stanowisko wójta gminy)
i powołuje Stanisława Dziubę.
39. 12 III 1991 r. – Rada Nadzorcza GS „SCH” w Jaświłach Uchwałą nr 1/91
podejmuje decyzję o przejęciu majątku likwidowanego Centralnego Związku
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie.
40.	 15 III 1993 r. – Rada Nadzorcza GS powołuje na stanowisko z-cy prezesa
Mirosława Kamińskiego i Joannę Kamińską.
41. 9 IV 1993 r. – Sąd Rejonowy w Białymstoku na wniosek GS w Jaświłach
zatwierdził w miejsce dotychczasowych członków Zarządu Stanisława Dziuby
i Jana Ciborowskiego nowych: Mirosława Kamińskiego i Joannę Kamińską.
42. 26 I 1994 r. – Zarząd GS „SCH” w Jaświłach przedstawiał się następująco:
Mirosław Kamiński, Joanna Kamińska, Stanisław Giro.
43. 20 III 1994 r. – Walne Zgromadzenie Członków GS „SCH” w Jaświłach
podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji spółdzielni.
44.	28 IV 1994 r. – Sąd Rejonowy w Białymstoku zatwierdził likwidację GS „SCH”
w Jaświłach. Likwidatorem został Stanisław Giro.



Sporządzono na podstawie dokumentów źródłowych udostępnionych przez p. Stanisława Giro z Jaświł w 2006 r.
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Przez cały okres swej działalności Gminna Spółdzielnia w Jaświłach wybudowała następujące obiekty: magazyn sklepu AGD w Jaświłach (1952), który spalił się we wrześniu 1959 r., biuro GS w Jaświłach (1956), magazyn skupu żywca
w Jaświłach (1966), przebudowany w 1970 r. na biuro, magazyn nawozowy nr 1
w Jaświłach (1960), sklep w Zabielu (1964), sklep w Bobrówce (1964), trzy sklepy
w Dolistowie (1964), dwa sklepy w Jaświłach (1966), magazyn zbożowy w Jaświłach (1967), magazyn nawozowy w Jaświłach (1967), sklep mięsny w Jaświłach
(1968), sklep w Mikicinie (1968), sklep z artykułami do produkcji rolnej w Jaświłach (1975), piekarnię w Jaświłach i magazyn opału przy piekarni (1975), dyżurkę wagową (1976), pawilon handlowy w Moniuszkach (1976), pawilon handlowy
w Brzozowej (1977), restaurację w Jaświłach (1977), budynek tuczarni w Jaświłach
(1981), pawilon handlowy w Jaświłach (1988), wiatę magazynową (1984).
Według danych statystycznych w 1978 r. w gminie Jaświły było: użytków rolnych – 15298 ha, w tym gruntów ornych – 10885 ha, łąk – 2002 ha, pastwisk
– 2372 ha i sadów – 39 ha. Skup płodów rolnych rolnych i zwierząt osiągnięty
w jednym roku: zboże – 4300 ton, trzoda chlewna – 12600 szt., bydło – 1400 szt.,
ziemniaki przemysłowe – 14600 ton, ziemniaki jadalne – 8200 ton, konie ok. 100
szt., cielęta – ok. 600 – 900 szt., owce ok. 100 szt., gryka 5 – 13 ton, groch 6 – 15
ton, fasola 2 – 4 tony, mak 15 – 46 ton.
Bank Spółdzielczy w Jaświłach
W okresie międzywojennym sytuacja drobnych rolników, którzy stanowili większość w Jaświłach i okolicy nie była najlepsza. Odczuwało się to w szczególności na
„przednówku”. Pożyczki, jakie prywatnie musieli zaciągać u bogatszych rolników,
lub panów z majątku, a zwłaszcza ich wysoki procent rujnowały większość gospodarstw. Szukając wygodniejszych dróg i łatwiejszego korzystania z kredytów, grupa
rolników z Jaświł i sąsiednich wsi postanowiła założyć Spółdzielnię Oszczędnościowo – Pożyczkową tzw. „Kasę Stefczyka”, bardzo popularną w tym okresie. Kasę
założono w 1929 r. Inicjatorami jej założenia byli Jan Chodak i Romuald Kupiński
z Jaświł oraz Maciej Wojtkielewicz z Jaświłek. W skład pierwszego zarządu weszli:
Maciej Wojtkielewicz (prezes), Jan Chodak i Romuald Kupiński (członkowie).
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Informacje przekazane przez Stanisława Giro z Jaświł.
Dane sporządzone i przekazane przez p. Stanisława Giro z Jaświł.

Zgromadzenie założycielskie podjęło uchwałę ustalając wysokość udziału 10 zł,
oraz wpisowe 2 zł. Pożyczki udzielane były do wysokości 500 zł.
Powstanie „Kasy Stefczyka” miało na celu ochronę interesów drobnych rolników. Kasa powoli, lecz systematycznie rozwijała się. Wielu rolników dzięki kredytom powiększyło obszary swych gospodarstw, zwiększyło ilość inwentarza oraz
dokonano wielu innych pilnych potrzeb szczególnie na przednówku. Rolnicy bardziej zamożni oraz inteligencja lokowali w „Kasie Stefczyka” swoje oszczędności
uzyskując przez to odsetki. Niektóre kredyty były udzielane na zasadzie ulgowego
oprocentowania, celem tej działalności kredytowej było unowocześnienie produkcji
rolnej i podniesienie jej efektywności. Przy realizacji tego celu kasy współdziałały
z organizacjami rolniczymi.
W 1939 r. w „Kasie Stefczyka” w Jaświłach na etacie pracowali już: skarbnik
i rachmistrz. Niestety wybuch wojny przerwał rozwój kasy. Nie udało się też, przechować dokumentacji bankowej.
Po wojnie w nowych warunkach ustrojowych wzrosła rola spółdzielczości,
zwłaszcza tej wiejskiej. Powstała możliwość zjednoczenia ruchu spółdzielczego
i włączenia go do realizacji zadań wynikających z planów gospodarczych kraju.
W 1947 r. na 1235 banków spółdzielczych, działało wiejskich rolniczych „Kas
Stefczyka” – 879, pozostałe to banki spółdzielcze, ludowe i inne. Centralą finansującą kasy do połowy 1946 r. była Centralna Kasa Spółek Rolniczych, a następnie
Bank Gospodarstwa Spółdzielczego. Powstały z połączenia Banku Spółdzielczego
„Społem” i Centralnej Kasy Spółek Rolniczych. Podstawą prawną nowej organizacji
i struktury aparatu bankowego był dekret o reformie bankowej z dnia 25 października 1948 r. Dekret ten postanawiał m.in., że do wykonania czynności bankowych
powołuje się spółdzielnie kredytowe jako Gminne Kasy Spółdzielcze, przeznaczone do obsługi finansowej rolników i stanowiące zarazem organ pomocniczy Banku
Rolnego. Zmiany te objęły również spółdzielczość bankową w Jaświłach.
31 grudnia 1951 r. w Jaświłach została założona Gminna Kasa Spółdzielcza.
Swą działalnością objęła miejscowości z terenu ówczesnej gminy. W skład pierwszego Zarządu Gminnej Kasy Spółdzielczej weszli: Józef Moniuszko, Wawrzyniec
Koszczuk i Teofil Kukiełko. Pierwszym pracownikiem nowo powstałej Kasy został Wawrzyniec Koszczuk. Jeszcze tego samego roku do pomocy w Kasie został
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delegowany Walerian Łuszcz. Wcześniej odbył szkolenie bankowe w Mońkach.
W niedługim czasie z pracy zwolnił się Wawrzyniec Koszczuk, a na jego miejsce
został zatrudniony Stanisław Wejs ze Smogorówki Goniądzkiej.
Pierwsza siedziba Kasy mieściła się w prywatnym domu Romualda Andrelczyka. Po roku funkcjonowania Kasa zostaje przeniesiona do Edmunda Andrelczyka (Radziwonow). Do 1954 r. zostaje zatrudniony trzeci pracownik Kasy Bronisław Kawałko z Jaświł. Po 1956 r. opiekę nad bankami spółdzielczymi przejmuje
Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych. Zwiększa się
też ilość członków banku, zwiększają zasoby własne, rozszerza działalność kredytowa, zwiększają się wkłady na książeczkach oszczędnościowych. W połowie lat
siedemdziesiątych staraniem Zarządu Kasy Spółdzielni został oddany do użytku
nowy budynek banku. Działalność Banku Spółdzielczego najbardziej się rozwijała
od 1975 r., kiedy powstał Bank Gospodarki Żywnościowej z połączenia Banku
Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych.
Bank Spółdzielczy przyjął z byłego Banku Rolnego wszystkie zadania w zakresie
kredytowania indywidualnego rolnictwa.10
W 1979 r. uroczyście obchodzono 50 – lecie powstania Banku w Jaświłach.
W spotkaniu wziął udział m.in.: Dyrektor Departamentu Centrali BGŻ w Warszawie Józef Majdak, oraz Dyrektor Oddziału BGŻ w Białymstoku Józef Stelmaszyński. Z ich rąk odznaczenia otrzymali: Prezes Zarządu BS w Jaświłach Feliks
Chodak i inspektor Wanda Mocarska. Odznaczenia państwowe na tej samej uroczystości otrzymali: Edward Głódź z Brzozowej i Edward Bujnowski z Zabiela.
Dla uczczenia tego faktu do 15 grudnia w pełni wykonano zadania planowane
na ten rok w zakresie otwierania rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych,
planu przyrostu wkładów oszczędnościowych.11
Obecnie Bank Spółdzielczy w Jaświłach kontynuuje swą działalność, jako oddział Banku Spółdzielczego w Mońkach.



10
11

226

W. Lewocz, Bank w Jaświłach, rękopis.
W. Łuszcz z Goniądza, relacja ustna.
Kronika Banku Spółdzielczego w Jaświłach.
Tamże.

Mleczarnia w Dolistowie
W latach okupacji niemieckiej władze nakazały, żeby w okolicach nadbiebrzańskich łąk we wsi Dolistowo i Wroceń zorganizować punkty skupu mleka. Zalecono,
że dostarczone mleko jako kontyngent żywnościowy miało być przerobione na masło, które z kolei miało być dostarczone do składnicy żywnościowej w Białymstoku.
Początkowo wyrób masła odbywał się u jednego z rolników. Po sprawdzeniu przez
okupanta, że w okolicach Dolistowa i okolicy będzie mogła się rozwijać hodowla
krów rozpoczęto budowę mleczarni. Budowę rozpoczęto w 1943 r. Prace budowlane wykonywali w większości ludzie z Dolistowa, była to praca przymusowa. Do
połowy 1944 roku wybudowano tylko ściany budynku, gdyż w najbliższej okolicy
stanął front. W Dolistowie powstała tzw. próżnia czasowa przyfrontowa trwająca
do 15 stycznia 1945 r. Kolejny mało sprzyjający etap to formowanie się władz Polski
Ludowej.12
Na początku 1946 r. aktywniejsi rolnicy powołali zrzeszenie spółdzielczo – mleczarskie łączące działalność mleczarską ze skupem jaj i drobiu. W tym celu powołano Zarząd i Radę Nadzorczą, która miał poczynić starania w sprawie pokrycia
budynku dachem. W pierwotnym założeniu budynek miał służyć jako miejscowa
mleczarnia. W pokrytym budynku oraz dobudowanej przybudówce rozpoczęto
przyjmować i w miarę możliwości przerabiać pozyskane dostawy. Pierwsze dostawy
były jedynie z wiosek, w których można było zorganizować skup, czyli z Dolistowa,
Wrocenia, Zabiela, Smugorówki, Mikicina. Najgorszym problemem był brak wody
bieżącej w zakładzie. Nie lepiej było z urządzeniami i maszynami niezbędnymi do
produkcji. Wodę noszono wiadrami z sąsiednich gospodarstw. Podgrzewano zaś
w większych naczyniach, wykorzystując ją do podgrzewania mleka, żeby wyprodukować ser, odwirować mleko, z którego śmietany produkowano masło.13
Rozpoczęto poszukiwania urządzeń i maszyn, które były wycofane z produkcji
z terenu Warmii i Mazur z okolic Olsztyna. Na początku zakupiono wirówkę ręczną,
masielnicę 500 litrową na 2 ręczne korby, oraz wanny z płaszczem ochronnym do
podgrzewania mleka na sery. Mleko na początku przywożono furami zaprzęgniętymi w konie. Mleko zwozili „wozacy” zatrudnieni przez mieszkańców wsi, w których
znajdowały się punkty skupu. Załoga mleczarni w początkowej fazie pracowała bez
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wynagrodzenia, z nadzieją, że przyjdzie czas, w którym to się zmieni. Sprowadzono
też kolejne urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności.14
W posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Jajczarsko-Mleczarskiej w Dolistowie w dniu 10 kwietnia 1949 r. udział wzięli: Jan Krysztopa (przewodniczący
Rady), Jan Radziwon (zastępca), Edward Szczepura (członek), Marcin Bałąkowski
(członek), Romuald Łuszcz (prezes), Stanisław Kuc (skarbnik), Bolesław Dziuba
(księgowy), Edward Grzegorczyk. Głównymi punktami posiedzenia były sprawy
związane z rozbudową budynków mleczarni, a konkretnie rozpisanie przetargów na
planowane inwestycje.15
Od 1 stycznia 1951 r. samodzielna Spółdzielnia Mleczarska w Dolistowie została podporządkowana pod Zarząd Mleczarski w Białymstoku. W dalszym ciągu
skup i przerób mleka odbywał się na miejscu. Był to czas, gdy jeszcze nie była doprowadzona energia elektryczna, więc oświetlano pomieszczenia lampami naftowymi, a wszystkie prace były wykonywane ręcznie. Początek lat 60-tych był to czas
obowiązkowych kontyngentów. W ramach kontyngentów trzeba było przekazywać
płody rolne, trzodę chlewną, bydło oraz masło produkowane w warunkach domowych, które mogło też być przekazywane do mleczarni, w której je przerabiano
dostosowując do obowiązujących norm. Początek lat 60-tych XX w. to początek
kampanii skupu mleka. Najpierw we wsiach gminy Jaświły, a następnie Goniądz
tworzono punkty skupu mleka. Początki były dość trudne, gdyż do tej pory nie było
tradycji tego typu przedsięwzięć, nie było też wystarczającej liczby krów. Jednak
z roku na rok poprzez zwiększanie liczby punktów skupu, docieranie do większej
rzeszy rolników skup surowca wzrastał. Zwiększenie ilości skupowanego mleka wymogło na zakładzie dostosowanie jego mocy przerobowych do ilości otrzymywanego surowca. W 1952 r. zakupiono starą poniemiecką lokomotywę parową z 1918 r.,
z której można było uzyskać parę do podgrzewania mleka i ciepłą wodę potrzebną
do utrzymania wymagań sanitarnych w zakładzie. Wykonano też urządzenia transmisyjne za pomocą, których poruszano masielnicę. Dużym kłopotem w okresie letnim było przechowywanie masła. Oczywiście nie funkcjonowały żadne urządzenia
chłodnicze, więc w okresie zimy należało przygotować duże ilości lodu zwożonego
z Biebrzy i układanego w pryzmy, a następnie pokrywanego grubą warstwą trocin.
W ten sposób składowanym lodem w czasie lata okładano zbiornik ze śmietaną
oraz pomieszczenia dojrzewalni serów. We wrześniu 1954 r. nastąpiła kolejna zmia14
15
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na własnościowa w mleczarni w Dolistowie. Od tego roku zakład funkcjonował
jako samodzielna jednostka na własnym rozrachunku. W związku z tym poczyniono starania i zakupiono samochód, którym zwożono mleko i transportowano sery
i masło do składnicy w Białymstoku.16

Il. Protokół z posiedzenia Zarządu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Dolistowie Starym.
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Po zmianach administracyjnych w 1956 r. zakład został połączony z Krypnem,
a następnie od września 1957 r. ponownie działał jako samodzielna jednostka. Na
walnym zgromadzeniu założycielskim członków Spółdzielni Mleczarskiej w Dolistowie odbytym w dniu 11 sierpnia 1957 r. przy udziale przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych wybrano dwunastoosobową Radę Nadzorczą. W jej skład
weszli: Kazimierz Kolendo, Antoni Żukowski, Wawrzyniec Koszczuk, Jan Grzegorczyk, Stanisław Rutkowski, Wacław Wojtkielewicz, Stanisław Kuc, Stanisław
Żak, Antoni Szczepura, Jan Dec, Stanisław Weiss i Walerian Łuszcz. W zebraniu
udział wzięło 58 członków spółdzielni. Zgromadzeniu przewodniczył Stanisław
Kuc, a funkcję sekretarza pełnił Edward Szczepura. Jednym z najważniejszych
punktów obrad było zatwierdzenie planu działania spółdzielni na najbliższe lata.17
W posiedzeniu Zarządu Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej
w Dolistowie w dniu 1 września 1957 r. udział wzięli: Czesław Waszkuć – prezes,
Ferdynand Rogało – zastępca, Stanisław Kuc – przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jan Dec – członek Zarządu Rady Nadzorczej. Głównym punktem zebrania były
nominacje i przyjęcie do pracy w spółdzielni głównego księgowego i kierownika
technicznego. Funkcję głównego księgowego w latach 1955/56 pełnił Walerian
Łuszcz i to jego podano do zatwierdzenia przez władze wojewódzkie.18
Na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej w Dolistowie w dniu 15
września 1957 r. podjęto decyzję o zatrudnieniu na funkcję administratora gospodarczego zakładu Ferdynanda Rogało.19
W 1958 r. zakupiono drugi nowy samochód, którego głównym zadaniem była
zwózka mleka i śmietany odwirowanej w niektórych punktach skupu. Zatrudnienia pod koniec lat 50-tych kształtowało się w granicach 20 osób. Produkowano
głównie ser edamski kulisty, a następnie ser puławski, łowicki oraz salami. W 1962
r. podłączono do zakładu energię elektryczną. W 1963 r. budynek produkcyjny
zyskał nową elewację. Plac przed mleczarnią ogrodzono oraz zainstalowano wannę
serowarską o pojemności 5000 l. „Bieżący rok był rokiem trudnym dla zakładu. Na
skutek „zimy stulecia”, a następnie „lata stulecia” poważnie zmniejszył się skup mleka.
Wynosi on obecnie 9 tys. litrów dziennie. Zakład produkuje masło, sery i kazeinę.”20
17
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W 1967 r. zakupiono nowoczesną masielnicę oraz inne nowe niezbędne urządzenia o napędzie elektrycznym. Produkcja w latach 70-tych była już na wysokim
poziomie. Rocznie wytwarzano ok. 300 ton sera i 150 ton masła. W 1969 r. zakupiono kocioł parowy i zbudowano nową zlewnię mleka przy zakładzie. Mleko
w tym okresie było skupowane z terenu gmin: Jaświły, Goniądz, Trzcianne i częściowo Mońki. Zakład zwiększył produkcję do ok. 500 ton sera i 250 ton masła
rocznie.21
W 1971 r. prezes spółdzielni Ryszard Jacewicz na walnym zgromadzeniu OSM
w Dolistowie powiedział: „OSM w Dolistowie obejmuje swym zasięgiem 82 sołectwa
na terenie 9 GRN. Posiada 38 stałych punktów skupu mleka i organizuje 17 zbiorowych
dostaw. W ub. roku gospodarczym spółdzielnia skupiła 7.589 tys. litrów mleka, wykonując roczny plan w 112,9 proc. Za dostarczone mleko OSM w Dolistowie wypłaciła producentom 18 milionów 351 tys. zł. W bieżącym roku spółdzielnia zamierza skupić o 700
tys. litrów mleka więcej, tj. 8 mln 200 tys. litrów. Tylko w ubiegłym roku wyprodukowano 255 ton masła. Zamiast planowanych 188 wykonano 227,3 tony sera. Spółdzielnia
uzyskała czysty zysk w wysokości 998 tys. zł, w poprzednim roku 406 tys. zł.” 22
W połowie 1972 r. oddano do użytku Zakład Mleczarski w Mońkach. Na mocy
zarządzenia Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Białymstoku,
przyłączono do niego mleczarnie w Dolistowie i Krypnie. Zakłady mleczarskie
stały się oddziałami Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej nastawionymi na produkcję sera. W 1975 r. nastąpił remont kapitalny budynku mleczarskiego w Dolistowie, dwa lata później podłączono urządzenia chłodnicze niezbędne przy tego
typu produkcji. W 1993 r. wybudowano i oddano do użytku oczyszczalnię ścieków
przy zakładzie mleczarskim.
Warunki pracy w mleczarni z roku na rok były coraz lepsze. Nowoczesność
i technika zawitała też do zakładu w Dolistowie. Zakład do 2004 r. specjalizował się w produkcji sera salami w I gatunku, który stanowił prawie 100% ogólnej produkcji. Niestety 30 września 2004 r. zakład został zamknięty, a pracownicy
zwolnieni. Przerwano produkcję sera, który cieszył się dobrą opinią konsumentów
na rynku w całej Polsce. Los, który spotkał Zakład Mleczarski w Dolistowie nie
był obojętny też pracownikom. W tym dniu stracili pracę. Byli wśród nich tacy,
którzy w tym zakładzie pracowali od chwili jego powstania niemalże do końca.
Mówiąc o zamkniętej już historii Zakładu Mleczarskiego w Dolistowie nale21
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ży przypomnieć nieżyjących już pracowników, którzy wnieśli swój wielki wkład
w rozwój tego zakładu poprzez swą długoletnią pracę: Czesław Waszkuć (założyciel i kierownik zakładu), Edward Szczepura (ekonomista), Jan Dec (serowar – laborant), Tadeusz Dzięgielewski (maślarz – serowar), Stanisław Jankowski (mistrz
serowarstwa), Czesław Romanowski (maślarz), Antoni Bruzgo (palacz – mechanik), Piotr Bruzgo (mechanik – konserwator), Tadeusz Głębocki (aparatowy).
Ponadto część pracowników z długoletnim stażem jest już na zasłużonej emeryturze: Piotr Jankowski (mistrz aparatowni), Wanda Pacuk (serowar – laborant), Józef
Joka (elektromonter – mechanik), Anna Głębocka (technolog serowarstwa – laborant), Walerian Łuszcz (księgowość, kierownik przepracował w zakładzie 50 lat).23
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaświłach
Powstanie i rozwój towarzystw ochotniczych straży ogniowych przypada na
okres przeobrażania się społeczeństwa polskiego w kapitalistyczne. Straże zastępowały organizacje kulturalne, oświatowe i sportowe, były szkołami wychowania
obywatelskiego i samorządnego współdziałania.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaświłach powstała w okresie międzywojennym
w 1924 r. Pierwszym komendantem nowo założonej jednostki był Józef Kupiński,
jego zastępcą Antoni Bierć. Komitet założycielski składał się z 15 osób, a w jego
skład wchodzili m.in. Antoni Kupiński, Wacław Kawałko, Antoni Kawałko, Antoni
Sobolewski, Antoni Wiśniewski i inni.
Początki jednostki były bardzo trudne, szczególnie uciążliwy był brak podstawowego sprzętu. Pierwotnie na wyposażeniu straży były dość prymitywny sprzęt tj.
pompa ręczna popularnie nazywana sikawką, kilka bosaków, trzy beczki na podwoziach przystosowane do przewożenia wody. Siłę pociągową stanowiły zaprzęgi konne. Sprzęt gaśniczy składowany był w szopie obok byłego budynku gminy. Mimo
tak skromnego wyposażenia okres ten należy uznać za jeden z ciekawszych w historii jednostki. Należy wspomnieć, że okres międzywojenny to czas, kiedy przy straży skupiało się życie społeczno-kulturalne Jaświł, czas szeregu szkoleń i zawodów,
zarówno specjalistycznych jak i sportowych. Stan ten przerwał wybuch II wojny
światowej w 1939 r. Był to najgorszy okres dla miejscowej straży. Prowadzone były
tylko podstawowe i doraźne działania gaśnicze. W okresie okupacji niemieckiej na
rozkaz nadzorującego komisarza sprzęt został wywieziony do Jasionówki.
Zaraz po odzyskaniu niepodległości reaktywowano działalność jednostki. Jednak dalej korzystano z prymitywnego sprzętu w skład którego wchodziło jedynie
kilka bosaków, pompa i 7 odcinków węża tłoczonego. Sytuacje radykalnie zmienił
dopiero przydział motopompy zwiększając tym samym operatywność jednostki.
Przydział nowego sprzętu oraz większe wymogi techniczne wymusiły potrzebę budowy nowej strażnicy. Budowę rozpoczęto w 1959 r. Budowa ze względu na brak
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środków finansowych prowadzona była sposobem gospodarczym. Ukończono ją po
niespełna 5 latach w 1963 r. W następnym roku – 5 lipca Jaświły otrzymały pierwszy samochód gaśniczy. Mimo tego, że nie był to nowy pojazd, sam fakt otrzymania
nowszego środka lokomocji był dużym sukcesem i przeżyciem dla miejscowych
strażaków – ochotników. Od 1970 r. obowiązki komendanta gminnej OSP pełnił
Edward Głódź z Brzozowej (do 31 stycznia 1987 r.). W skład Zarządu Gminnego
OSP powołanego w 1974 r. wchodzili: Zenon Storonowicz (prezes), Wacław Lewocz (zastępca), Mirosław Kamiński (sekretarz) i Feliks Chodak (skarbnik). Zarząd pełnił obowiązki do lutego 1996 roku. W lipcu 1975 r. Komendant Rejonowej
Straży w Mońkach Chojnowski zaproponował budowę nowej strażnicy. Inicjatywę
mieszkańcy przyjęli z entuzjazmem. Po konsultacjach z lokalną społecznością i ówczesnym naczelnikiem gminy Jerzym Siewko podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy. 9 stycznia 1976 r. wydelegowany został do Warszawy druh Bronisław Kukiełko
w celu zakupienia standardowego projektu przyszłej strażnicy. Według wewnętrznej
umowy budynek miał się składać z jednego garażu, dyżurki i nadbudówki. Niestety okazało się, że zaproponowany projekt według Komendy Wojewódzkiej Straży
Pożarnej jest nieodpowiedni dla jednostek w siedzibie gmin. Najnowsze założenia
nakazywały budowę strażnic według tzw. projektu A-1. Projekt ten zakładał, że
w strażnicy mają być trzy boksy garażowe z zapleczem technicznym i socjalnym.
Po pewnym czasie właściwą dokumentację, nieodpłatnie przekazała Komenda
Wojewódzka w Białymstoku. Największe problemy były ze skompletowaniem dokumentacji budowlanej. Trzeba było przebrnąć przez gąszcz przepisów prawnych
związanych z adaptacją projektu, uzgodnieniem lokalizacji, wprowadzenie nowej
budowy do planu wojewódzkiego inwestycji, uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Czas kompletowania dokumentów i uzyskiwania pozwoleń trwał 8 lat. Było to coś
absurdalnego biorąc pod uwagę fakt, że strażnica miała służyć bezpieczeństwu lokalnego społeczeństwa i nie tylko. Budowę nowego obiektu dzięki „wspaniałej operatywności” władz PRL-u rozpoczęto dopiero w 1984 roku. Słowa uznania należą
się strażakom – ochotnikom za wytrwałość w dążeniu do celu. Niech za motto posłużą słowa jednego z nich: „Istnieje powiedzenie, że do odważnych świat należy, a ja
bym dodał, że do upartych należy sukces.” Budowę rozpoczęto od wyburzenia budynku
gospodarczego znajdującego się na placu budowy, likwidacji betonowych płotów,
wykarczowaniu drzew i krzewów. Następnie wykonano wykopy pod kotłownię
i fundamenty przyszłego budynku. Wszystkie prace, a także czynności porządkowe
oraz transport i rozładunek materiałów budowlanych wykonano społecznie. Ogó234

łem przepracowano przy budowie 3050 godzin pieszo i 777 godzin pracy ciągników
z przyczepami.
Budowę można było rozpocząć dzięki pomocy PZU, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Białymstoku
(w postaci przekazania nieodpłatnego projektu budowy, środków transportowych,
wyposażeniu pokoju gminnego Zarządu OSP, mundurów wyjściowych), pomocy
Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Mońkach (przekazanie części materiałów
budowlanych i umożliwienie skorzystania ze środków transportu). Środki na budowę pochodziły także ze składek członkowskich oraz wpłat z Rad Sołeckich: Jaświły
(468.535 zł), Jadeszki (50.000 zł), Jaświłki (17.000 zł), Krzywa (20.000 zł). Ponadto
40.000 zł wpłaciła Gminna Spółdzielnia w Jaświłach. Budowa obiektu trwała 6
lat. Uroczyste oddanie do użytku nastąpiło w 1991 roku. Według osób najbardziej
zaangażowanych w prowadzenie inwestycji słowa najwyższego uznania należą się
wszystkim strażakom, społeczeństwu Jaświł, władzom gminy, radnym oraz ostatniemu naczelnikowi gminy Antoniemu Aleksiukowi.
Prace społeczne strażaków – ochotników z Jaświł nie ograniczały się do akcji
bojowych czy budowy strażnicy. Wykonali oni szereg prac na rzecz lokalnej społeczności m.in. przepracowali 682 godziny przy budowie mostów i dróg, 357 godzin przy budowie boiska do piłki nożnej przy szkole. Strażacy uczestniczyli w
kontrolach przeciwpożarowych na terenie gminy (1194 godziny – stan w 1991 r.)
oraz brali udział w gaszeniu pożarów (2544 godziny – stan w 1991 r.). W lutym
1996 r. powołano nowy Zarząd Gminny OSP w Jaświłach. W jego skład weszli:
Jan Joka (prezes), Marek Jarosz (zastępca), Wiesław Bujno (sekretarz) i Wacław
Lewocz (skarbnik).
25 lipca 1999 r. odbyły się uroczystości związane z 75-leciem powstania OSP
w Jaświłach. Poprzedziła je Msza Święta w kościele parafialnym. Część oficjalna
odbyła się po przemaszerowaniu jednostki, zaproszonych gości i orkiestry dętej z Jasionówki, na plac przed remizą. W uroczystościach wzięły udział jednostki straży
wraz ze sztandarami z Dolistowa, Zabiela, Brzozowej, Bobrówki, Jasionówki i Moniek. Głównym punktem obchodów było przekazanie jednostce sztandaru ufundowanego przez lokalne społeczeństwo, który z kolei został odznaczony złotym
medalem za zasługi dla pożarnictwa. Aktu tego dokonał z upoważnienia Prezesa
Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospo
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litej Polskiej w Białymstoku dh Jan Gratkowski. W trakcie uroczystości medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz odznakami za wysługę lat uhonorowani zostali zasłużeni działacze OSP. Przygotowaniem uroczystości oraz gromadzeniem
potrzebnych środków zajmował się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru pod
przewodnictwem Jana Joki.
W 2001 r. powołano nowe władze OSP w Jaświłach. Prezesem ponownie został Jan
Joka, zastępcą Marek Jarosz, sekretarzem Wiesław Bujno, a na stanowisku skarbnika
nastąpiła zmiana pokoleniowa gdzie Wacława zastąpił jego syn Jarosław Lewocz.
Ochotnicza Straż Pożarna w Dolistowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Dolistowie została założona w 1928 r. Inicjatorami
powołania straży byli: ksiądz proboszcz Edward Szapel, wójt Stanisław Słowikowski
i Antoni Krysztopa. Głównym powodem powołania jednostki było zagrożenie pożarowe wynikające z ówczesnych realiów budowlanych, czyli zabudowy drewnianej i słomianego pokrycia. W nieodległej przeszłości w 1917 r. miał miejsce ogromny pożar w
Dolistowie, który strawił prawie całą wieś. Przyczyną pożaru było uderzenie pioruna.
„Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożrnej w Dolistowie” po zatwierdzeniu statutu
przez Urząd Wojewódzki zostało zarejestrowane w dniu 28 lutego 1928 roku.

Założyciele pierwszej jednostki OSP w Dolistowie. Zbiory prywatne.
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Na podstawie relacji Marka Jarosza z Jaświł z 2007 r.
Relacja Wacława Lewocza z Jaświł.
Kronika OSP w Dolistowie Starym.
„Dziennik Wojewódzki”,  nr 3 z 12 marca 1928 r., s.12.

Pierwszym naczelnikiem nowo powstałej OSP został Antoni Krysztopa, gospodarzem mianowano Romualda Koszczuka, a funkcję skarbnika objął Jan Siemion.
Pierwszymi dochodami, jakie pozyskiwała jednostka były czynsze z dzierżawy wiejskich działek powszechnie nazywanych „ogółami”. Najważniejszym zadaniem jednostki w początkowej fazie rozwoju było jak najszybsze wybudowanie remizy strażackiej. Prace budowlane przy powstającej remizie wykonywali sami strażacy. Ściany
budynku wykonano z gliny i słomy, dach pokryto dachówką betonową. Do mieszania
gliny miejscowi wykorzystywali konie. Podjęto nawet uchwałę, że jeżeli strażak złapie
konia pasącego się na cudzej łące to za karę zwierzę będzie zatrzymane i wykorzystane do mieszania gliny w ciągu jednego dnia. W remizie mieściło się pomieszczenie do
przechowywania sprzętu pożarniczego oraz sala przeznaczona na zebrania i imprezy
kulturalno – rozrywkowe.10
OSP w Dolistowie w 1933 r. otrzymała sztandar ufundowany przez miejscową
społeczność. Sztandar został ręcznie wykonany przez mieszkankę Dolistowa - Słowikowską. Podczas wyświęcania nowej plebani ksiądz biskup Romuald Jałbrzykowski
poświęcił także pierwszy sztandar jednostki. Ceremonia poświęcenia odbyła się na
placu przed plebanią. Po części oficjalnej odbył się pokaz sprawności gaszenia pożaru
symulowanego. Pokaz odbył się na ówczesnym rynku, a obecnym głównym skrzyżowaniu w Dolistowie. Chorążym jednostki w tym okresie był Jan Waszkuć. 14 września 1934 r. zmarł pierwszy naczelnik OSP Antoni Krysztopa. Jego następcą został
Edward Skiścim, pełniąc powierzoną funkcję do czasu wybuchu II wojny światowej.
W czasie wojny zaginął sztandar dolistowskiej straży, po którym został tylko jego
grot.11
Wznowienie działalności jednostki nastąpiło w 1947 r. Pierwszym naczelnikiem
został Jan Skiścim. Najważniejszym zadaniem odradzającej się straży była odbudowa zniszczonej remizy. W pierwszej kolejności wymieniono północną ścianę budynku i umocowano częściowo zawalony dach. Jednostka zaraz po wojnie dysponowała
pompą ręczną i beczką. W 1958 r. rozbudowano i wyremontowano remizę strażacką.
Środki finansowe strażacy pozyskali wożąc zimą do miejscowej mleczarni tafle lodu z
rzeki. W 1961 r. zmarł druh Jan Skiścim, a obowiązki naczelnika przejął dh Mieczysław Bierć.12
W 1963 r. jednostka w Dolistowie otrzymała motopompę marki „Polonia PO3”,
a sprzęt strażacki dowożony był na miejsce akcji ciągnikiem z Kółka Rolniczego. W
10
11
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Relacja ustna Stanisława Huniewicza z Dolistowa Starego.
Tamże.
Relacje ustne druhów z Dolistowa Starego z 2006 r.
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1968 r. jednostka dostała samochód pożarniczy „Star 21”, który służył prawie 20 lat w
służbie dolistowskich strażaków. W 1987 r. po jego wycofaniu z eksploatacji jednostka otrzymała samochód pożarniczy marki „Żuk”. W 1991 r. straż posiadała następny
samochód, tym razem był to „Star 244”, a od 1996 r. jednostka dysponuje ciężkim
samochodem bojowym „Jelcz 315”.13
W 1978 r. rozpoczęła się budowa nowej remizy. Przy nowej inwestycji czynny
udział brali wszyscy mieszkańcy wsi. Zebrano na ten cel 20.590 złotych w gotówce. Z
prowadzonej przez druha Mieczysław Biercia rachunkowości wnikało, że wartość prac
wykonanych przez strażaków wyniosła 255 320 zł, a wartość prac wykończeniowych
i porządkowych zamknęła się kwotą 150 500 zł. Remizę oddano do użytku w 1987
roku. Poświęcenia nowego budynku dokonał ksiądz proboszcz Marian Malicki.14
4 maja 2004 r. OSP w Dolistowie świętowało 75-lecie powstania jednostki. Miejscowa społeczność ufundowała strażakom sztandar. Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą celebrowaną przez biskupa Tadeusza Pikusa, który poświęcił nowy sztandar
jednostki. Obecnie OSP w Dolistowie liczy 25 członków. Prezesem jest druh Zdzisław Dembowski, a funkcję naczelnika pełni druh Stanisław Szczepura.15
Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu
Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu została utworzona na początku lat pięćdziesiątych XX w. Bezpośrednim powodem założenia jednostki był duży pożar, w wyniku,
którego całkowicie spłonęło kilka kolejnych gospodarstw. Pożar wybuchł w zagrodzie
Antoniego Komosy leżącej na skraju wsi. Spaliły się też gospodarstwa Żukowskich,
Hierów, Pikusów, Bochenków. Szalejący żywioł powstrzymano poprzez rozebranie
stodoły w obejściu Dziubów. W ten sposób uniemożliwiono dalsze rozprzestrzenianie
się ognia. Miejscowych gospodarzy w trakcie akcji gaszenia pożaru dzielnie wspomagała OSP w Dolistowie. Ochotnicy z Dolistowa, gdy tylko ujrzeli unoszący się dym
nad sąsiednią wsią natychmiast ruszyli z pomocą. W tym czasie dostępnym środkiem
transportu była furmanka, i takim też strażacy z Dolistowa transportem dojechali.16
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Kronika OSP w Dolistowie Starym.
Tamże.
Relacja ustna Jana Joki z Dolistowa Starego z 2005 r.
P. Bochenko, Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu, Zabiele 2004, (maszynopis ze zbiorów
archiwum gimnazjum w Jaświłach).

Inicjatorami założenia własnej jednostki w Zabielu byli miejscowi rolnicy: Antoni Żukowski, Edward Pikus, Bronisław Pikus, Czesław Gudel, Feliks Bykuć. Po
otrzymaniu zezwolenia na organizację jednostki, nowo powstała OSP otrzymała z
Powiatowej Komendy Straży, której siedziba mieściła się w Knyszynie (komendantem był Daniszewski), pierwszą pompę i węże strażackie. Środkiem transportu nowej
jednostki był żelazny wóz na niskich kołach nalewanych gumą. Siłą pociągową były
konie Edwarda Pikusa, które jako nieodzowne wyposażenie zostały ubezpieczone.17
Chrztem bojowym jednostki było ratowanie obejścia kolonijnego Antoniego Kawałko. Jako pierwsza na miejscu zdarzenia pojawiła się miejscowa OSP. W tym czasie
komendantem był Antoni Żukowski. Kolejnym krokiem w rozwoju jednostki była
inicjatywa wybudowania remizy strażackiej. Do tej pory sprzęt strażacki składowany był w obejściu Edwarda Pikusa oraz Ryszarda Suszko. Fundament pod budynek
wykonali sami strażacy z Zabiela. Z pomocą mieszkańców wsi wykonano pustaki,
na które otrzymano nieodpłatnie cement z gminy. Gdy już stanął budynek remizy,
kolejnym krokiem było zabezpieczenie się w wodę, czyli przygotowanie zbiornika
wodnego. Dotychczas wodę czerpano z wiejskich studni, oraz sadzawki. Na wniosek
Antoniego Żukowskiego pogłębiono sadzawkę, która znajdowała się niedaleko budynku remizy, wyłożono jej brzegi darnią i w ten sposób powstał zbiornik strażacki.
Po pewnym czasie wybudowano jeszcze dwa zbiorniki wodne, jeden u Żukowskiego,
drugi u Skibickiego. Jednostka stała się też bogatsza o pompę motorową.18
Kolejnym groźnym żywiołem, z którym musieli się zmagać strażacy z Zabiela
i Dolistowa był pożar w gospodarstwach: Mateusza i Czesława Gudelów, Romualda Kuca i Antoniego Podgórskiego. W tym okresie jeszcze ochotnicy nie posiadali
ubrań ochronnych, jedynie „sikawkowy” zmuszony był zakładać ubranie z brezentu.
Pierwszym z nich był Edward Piskus. Po uformowaniu się jednostki członkowie OSP
stworzyli własny fundusz członkowski, który uzupełniany środkami z gminy pozwolił
na zakup odzieży ochronnej. Środki finansowe pozyskiwano także poprzez organizowanie, w tych czasach bardzo popularnych, zabaw tanecznych.19
Pierwotnie OSP w Zabielu liczyło 15 członków. Do prekursorów zaliczyć trzeba:
Antoniego Żukowskiego, Czesława Gudla, Józefa Komosę, Antoniego Lenkiewicza,
Bronisława Pacuka, Edwarda Pikusa, Czesława Suszko, Józefa Bochenko, Czesława
Hiero. „Przywództwo” w OSP Zabiele po Antonim Żukowskim przejął Józef Komosa, a następnie Bronisław Pacuk. W latach sześćdziesiątych jednostka wzbogaciła się
17
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Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu.
P. Bochenko, Kronika Ochotniczej…op. cit.
Na podstawie relacji ustnych mieszkańców Zabiela z 2005 r.
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o kolejne dwie motopompy M-400 i M-800. Do pożarów nie jeżdżono już furmanką,
a wypożyczanym z miejscowej Spółdzielni Kółek Rolniczych ciągnikiem z przyczepą.
W 1975 r. jednostka otrzymała nowy samochód marki Żuk oraz nową motopompę
z rozruchem elektrycznym. W maju 1992 r. OSP w Zabielu dzięki pomocy księdza
generała Sławoja Leszka Głódzia otrzymała nowy wóz bojowy marki „Star”. Dokonano wtedy modernizacji garażu, wykonano odpowiedni podjazd i wymieniono drzwi
garażowe.20
Dotychczas naczelnikiem straży był Kazimierz Zajko. Obowiązki skarbnika i kierowcy pełnił Stanisław Suszko. Aktualnie Jednostka liczy ok. 25 członków. Wyposażona jest w pełne umundurowanie ochronne i wyjściowe. Rozszerzył się także zakres
obowiązków OSP, gdyż są wzywani nie tylko do gaszenia pożarów, ale także do wypadków samochodowych. Od 1997 r. OSP w Zabielu należy do Krajowego Systemu
Ratownictwa.21
Od stycznia 2011 r. Zarząd OSP Zabiele przedstawia się następująco: Prezes - Józef Hiero, Wiceprezes-naczelnik - Stanisław Hiero, Wiceprezes - Kazimierz Dembowski, Sekretarz - Ryszard Prolan i Skarbnik - Jarosław Bochenko.
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowej
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowej została utworzona w 1925 roku. Założycielami jednostki byli: ówczesny sołtys wsi Brzozowa Bronisław Klecyngier, Edward
Rudziński, Bronisław Janku, Wacław Andrelczyk, Emilian Kamieński, Bronisław Karłuk, Wincenty Szabuńko oraz przedstawiciel „Kasy Stefczyka” z Jaświł – Wałuszko.
Pierwszym komendantem jednostki był Edward Rudziński, natomiast prezesem
Wacław Andrelczyk. OSP swym zasięgiem obejmowała wsie: Brzozowa I, Brzozowa II, Bobrówka, Mikicin I, Mikicin II. Dzięciołowo, Jatwieź Duża, Jatwieź Mała i
Karpowicze.
W 1931 r. jednostka zakupiła za 660 złotych ręczną pompę strażacką. Pieniądze
w połowie pochodziły ze składek członkowskich i składek wiejskich, a w połowie z
funduszy pozyskanych od fabrykantów żydowskich z Jasionówki.
W czasie II wojny światowej jednostka z Brzozowa nie zawiesiła działalności, biorąc czynny udział w oporze wobec okupantów, służąc potrzebom miejscowej ludno20
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Opracowano na podstawie Kroniki OSP w Zabielu w 2006 r.
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ści, wspierając Armię Krajową. Członkowie przedwojennej straży brali bezpośredni
udział w wojnie, a 11 z nich trafiło do niewoli niemieckiej i sowieckiej. Piotr Głódź
zginął w obronie Warszawy, a Antoni Andrelczyk został śmiertelnie ranny w bitwie
o Monte Ciasno.
W 1952 r. po reformie administracyjnej OSP w Brzozowej podlegały: Brzozowa
I, Brzozowa II, Mikicin I, Mikicin II. W tym samym roku ówczesny prezes Edward
Rudziński wspólnie z Zalechem założyli jednostkę w Bobrówce. Przekazali na jej
potrzeby pompę ręczną, pozyskując w międzyczasie motopompę M-400. W 1964
r. wspólnym wysiłkiem społeczności Brzozowej i członków OSP została wybudowana remiza strażacka. W następnym roku został oddany do użytku zakryty basen
przeciwpożarowy.
W 1971 r. straż w Brzozowej jako pierwsza w województwie otrzymała na stan
samochód bojowy marki „Żuk”. Po dwudziestu latach „Żuk” zostaje zamieniony na
większy samochód pożarniczy „Star 244”. W latach 1950 -70 jednostka w Brzozowej słynęła w okolicy i nie tylko z działalności kulturalnej. Zespół artystów prowadzony przez Mieczysława Karłuka rozsławiał Brzozową w całym ówczesnym
województwie.
Obecnie jednostka liczy 34 członków biorących czynny udział w akcjach bojowych
na terenie gminy Jaświły. Uczestniczy też w zawodach sportowo - pożarniczych oraz
szkoleniach.22
Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrówce
Ochotniczą Straż Pożarną w Bobrówce założono w 1947 roku. Za założyciela i inicjatora powstania jednostki uważa się druha Żałobę z Kamionki. Pierwszym prezesem został wybrany Henryk Piekarski, naczelnikiem Antoni Białodzia, a skarbnikiem
Antoni Purwin. W momencie rozpoczęcia działalności OSP posiadało jedną pompę
ręczną, jedną prądownicę, kilka sztuk węży ssących i tłocznych. Sprzęt gaśniczy pierwotnie przechowywany był w jednej z zagród gospodarskich w stodole. Do pożaru
jeżdżono furmanką zaprzężoną w konie. Powóz udostępniali miejscowi gospodarze:
Antoni Smoliński i Antoni Piekarski. W 1949 r. sprzęt strażacki został przeniesiony

22

Całość opracowano na podstawie Kroniki OSP w Brzozowej w 2006 r.
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do pierwszej prowizorycznej strażnicy, która została wybudowana dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi i pomocy Gromadzkiej Rady Narodowej.23
W 1957 r. jednostka otrzymała pierwszą motopompę M- 400. Po powstaniu Kółka
Rolniczego w Bobrówce strażacy ochotnicy do akcji gaśniczych wypożyczali ciągnik
z przyczepą, co przyczyniło się do szybszego przemieszczania się jednostki.24
Obecną strażnicę oddawano do użytku w dwóch etapach. W 1965 r. można było
już korzystać ze świetlicy strażackiej, a w 1970 wykończono garaż. W 1973 r. OSP
otrzymała pierwszy samochód marki Żuk GLM, jako pierwszy za kierownicą zasiadł
druh Wiesław Łatacz. Kolejnymi samochodami na wyposażeniu OSP w Bobrówce
były wozy strażackie Star 660 i Star 244 wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy
i bardzo potrzebne w czasie akcji bojowych radiotelefony. Ten drugi samochód został
przekazany jednostce w 1991 r. dzięki osobistemu zaangażowaniu się arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia.25
W 1997 r. OSP w Bobrówce obchodziła uroczyście 50-lecie powstania jednostki. Z tej okazji mieszkańcy wsi ufundowali ochotnikom pierwszy sztandar. Główne uroczystości odbyły się 4 maja w dzień świętego Floriana, opiekuna wszystkich
strażaków. Nowy sztandar został poświęcony w czasie Mszy Świętej rozpoczynającej
uroczyste obchody. W dalszej części obchodów odbyły się pokazy ratowniczo – gaśnicze. W uroczystości wzięło udział grono znamienitych gości z województwa, powiatu
i gminy.26
W 1999 r. sztandar jednostki został odznaczony srebrnym medalem za zasługi
dla pożarnictwa. Na początku XXI stulecia Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrówce
liczyła 29 członków. Obowiązki naczelnika jednostki pełnił druh Bronisław Dembowski. Honorowym prezesem był jeden ze współzałożycieli i zarazem legenda jednostki druh Henryk Piekarski. Poprzedni Zarząd OSP w Bobrówce przedstawiał się
następująco: prezes – Maciej Głódź, wiceprezes – Kamil Rudziński i Artur Giro, sekretarz – Wojciech Wałuszko, skarbnik – Konrad Kruszewski, kronikarz – Wojciech
Wałuszko. Obecnie od 2011 r. skład zarządu OSP Bobrówka wygląda następująco:
Prezes Maciej Głódź, Wiceprezes-naczelnik – Kamil Rudziński, Wiceprezes – Artur
Giro, Z-ca naczelnika, Sekretarz – Wojciech Wałuszko, Skarbnik Konrad Kruszewski
i Kronikarz - Wojciech Wałuszko.
23
24
25
26
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 . Kruszewski, Historia straży pożarnej Bobrówki, Bobrówka 2004, (maszynopis ze zbiorów archiwum
K
gimnazjum w Jaświłach).
Tamże.
Kronika OSP w Bobrówce.
K. Kruszewski, Historia straży…op.cit.

Zasłużeni Jaświlanie

Melania Burzyńska (1917 – 2003)
Z domu Żukowska urodziła się 1 sierpnia 1917 r. w Jaświłach. Tam też ukończyła 7 – klasową Publiczną Szkołę Powszechną. Pierwsze kroki poetyckie stawiała
w okolicznościowych rymowankach. Po ukończeniu szkoły wstąpiła do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej przemianowanego niedługo potem na Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W stowarzyszeniu pracowała do 1939 r. pełniąc funkcje
sekretarki, bibliotekarki, prezeski. W ramach działalności w organizacji ukończyła
trzyletni kurs przysposobienia rolniczego.
Gospodarstwo rodzinne M. Burzyńskiej jak na okres międzywojenny było bardzo duże, gdyż zajmowało obszar prawie 35 ha (po komasacji). Ojciec Melanii
zajmował się ponadto pszczelarstwem, stolarstwem i muzykowaniem.
W 1946 r. Melania wyszła za mąż za Antoniego Burzyńskiego. Urodziła czterech synów. Przez całe życie ciężko pracowała w gospodarstwie. Jednak znalazła
czas żeby poświęcić się swojej pasji, czyli pisaniu. Przez prawie 11 lat utwory, które
napisała nie ujrzały światła dziennego.

Il. Melania Burzyńska (1917 – 2003)

Dopiero w latach sześćdziesiątych zauważono jej talent przyjmując ją do Klubu Pisarzy Ludowych w Lublinie. Od tej pory pisarstwo dzieliła z aktywną pracą
243

społeczną, była m.in. członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – Sekcji
Korespondentów. Zainteresowania kulturą ludową zaowocowało wieloma pracami
publikowanymi na łamach prasy. Oprócz twórczości poetyckiej, powstały utwory
sceniczne. Za sztukę teatralną „Ofiara Wandy” w konkursie ogólnopolskim otrzymała I nagrodę w 1983 r.
Dorobek pisarski Melanii Burzyńskiej został umieszczony w wielu antologiach.
Publikacje jej ukazywały się też na łamach prasy m.in. w: „Chłopskiej Drodze”, „Gromadzie”, „Zarzewiu”, „Gospodyni”. Publikowane były tam wiersze, gawędy, opowiadania, utwory satyryczne. Jej pieśni wykonywali tak znakomici artyści jak Czesław
Niemen czy Stefania Kozłowska.
Nagrano z poetką wiele audycji radiowych, nakręcono kilka filmów. Za działalność literacką i społeczną otrzymała wiele nagród i odznaczeń m. in. Ministra
Kultury i Sztuki, Krzyż Orderu Odrodzenia Polski.
Była członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Związku Literatów Polskich w Białymstoku.
Melania Burzyńska wydała następujące publikacje:
» „Poezja życiem pisana ”, Lublin 1977,
» „Szara przędza ” (pamiętnik), Olsztyn 1977,
» „Słowa jak chleb pachnące ”, Białystok 1987,
» „Gałązka wrzosu ” (wiersze), Białystok 1995,
» „Wiersze wybrane ”, Białystok 1997,
» „Wesele w Jaświłach. Utwór sceniczny w 5 odsłonach ”, Białystok 2007
Ponadto jej utwory zamieszczone zostały w innych antologiach:
» „Od Bugu do Tatr ”, Lublin 1966,
» „Wiersze proste jak życie ”, Lublin 1966,
» „Wieś tworząca ”, t. I – VIII,
» „Pogłosy Ziemi ”, Warszawa 1971,
» „Z Podlaskiej Ziemi ”, Białystok 1988,
» „Zapal mi jasne słoneczko ” (dla dzieci), Lublin 1989,
» „Uśmiech krzywej gęby ” (fraszki), Białystok 1991.
Tematyka poezji autorki jest szeroka i różnorodna. Interesowało ją codzienne
życie wsi, ludzie, ich praca, radości i smutki, ale nie tylko. Refleksja poetki przekracza jednak codzienne bytowanie. W życiu i twórczości była osobą wrażliwą i uczciwą, bardzo związaną ze swoją „Małą Ojczyzną” – Jaświłami, w których, pracując na
roli i zajmując się rodziną, spędziła całe życie, realne życie, bo inne życie Melanii
to był świat książek i jej twórczości.
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Jan Chodak (1902 – 1944)
Jego rodzicami byli Józef i Marianna. Dzieciństwo spędził w rodzinnym domu
w Jaświłach, gdzie także ukończył szkołę podstawową. W czasie jego nauki w szkole językiem wykładowym był rosyjski, a uczył Rosjanin – Goncarew.
W 1920 r. mając 18 lat zaciągnął się do wojska na ochotnika. Gdy osiągnął wiek
poborowego został powołany do zasadniczej służby wojskowej. Po czterech latach
służby Ojczyźnie powrócił do Jaświł. Tutaj zastał nową rzeczywistość. Polska była
wolnym krajem i zaczynały powstawać różnego rodzaju organizacje. Pierwszą
z nich była Ochotnicza Straż Pożarna. Jan Chodak jest jednym ze współzałożycieli
jednostki, członkiem pierwszego zarządu i sekretarzem.
W związku z tym, że okres po uzyskaniu niepodległości był bardzo trudny dla
rozwoju rolnictwa Jan decyduje się wspólnie z kilkoma kolegami (m.in. Adolfem
Rynkiewiczem z Jaświł) na wyjazd w celach zarobkowych do Francji. Po powrocie w 1926 r. założył w Jaświłach koło „Przysposobienia Wojskowego”. Na początku organizacja liczyła 12 osób, a instruktorem i komendantem był kapral Jan
Chodak.
W 1927 r. Jan Chodak ożenił się z panną z Goniądza - Apolonią Wysocką.
W tym samym roku został wybrany na członka Rady Gminy Jaświły. W 1929 r.
zorganizowana została „Kasa Stefczyka”, a jednym z trzech członków pierwszego
zarządu był właśnie Jan Chodak. Dodatkowym zajęciem było dowożenie poczty.
Poczta musiała być dostarczona z Goniądza, a Chodak jako były żołnierz i komendant Przysposobienia Obronnego miał prawo posiadać krótką broń palną. Praca
konwojenta i przewoźnika przynosiła skromne dochody do rodzinnego budżetu.
Czas szybko mijał i nieuchronnie nadszedł sierpień 1939 r. Wtedy to została
ogłoszona mobilizacja z terenu gminy Jawiły. 24 sierpnia z Jaświł powołano do
wojska 22 rezerwistów w tym Jana Chodaka. Niestety nie zdążył on dotrzeć na
czas do macierzystej jednostki (do Grodna) i po dwóch tygodniach bezskutecznego starania się o dołączenie do wojska musiał powrócić do domu. Po wkroczeniu
wojsk sowieckich na tereny obecnej gminy Jaświły zaczęto tworzyć podziemne
struktury ruchu oporu. Początkowo był to Związek Walki Zbrojnej, a następnie
Armia Krajowa. Zaufani ludzie zwerbowani przez Jana Chodaka prowadzili małą
dywersję na terenie gminy. Głównymi zadaniami członków ruchu oporu na terenie
gminy było ścinanie słupów telefonicznych, uchylanie się od prac przy budowie
lotniska polowego w Dolistowie, zbieranie informacji o działalności rosyjskich
służb specjalnych. W czerwcu 1941 r. zmienia się sytuacja polityczna gdyż Niemcy
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napadają zbrojnie na Związek Radziecki i automatycznie zaczynają okupację ziem
do niedawna podległych sowietom. Ruch oporu musi się przestawić na działalność
przy nowym okupancie. Zostają też wydane nowe dyspozycje tzn. konieczność
gromadzenia broni, amunicji, żywności, umundurowania, środków opatrunkowych
oraz werbowania nowych ludzi do organizacji. Organizacja kierowana przez Jana
Chodaka w 1943 r. liczyła ok. 25 osób.

Jan Chodak (1902 – 1944)

W sierpniu 1944 r. wycofujący się Niemcy wysadzili drewniany młyn Cimochów i podpalili zabudowania w Jaświłach. Ludzie uciekali na kolonie. Ukrywali
się, kto gdzie może. Rodzina Jana Chodaka znalazła schronienie u Szczawińskich.
Niemcy wyciągnęli wszystkich, uformowali kolumnę i popędzili w kierunku Mociesz, a następnie Gurbicz. Tam oddzielili kobiety i starsze osoby od grupy. Resztę
poprowadzono do wsi Piwowary, gdzie na koloni zakwaterowano ich na noc. Następnego dnia obrano kierunek Osowiec i dalej do Dybły. Tam więźniowie spali
drugą noc a rano po raz pierwszy dostali posiłek. Zaczęła się też praca polegająca na ścinaniu darni i układaniu jej w formy wałów ochronnych oraz budowaniu
w pobliskich lasach ziemianek dla żołnierzy niemieckich.
Jan Chodak z synem, kilkoma osobami z Mikicina i Radkiewiczem z Jagłowa uciekli przekraczając Kanał Rudzki. Tam jednak też było wojsko niemieckie.
Wczesnym rankiem Jan Chodak poszedł na zwiady. Niestety już nigdy nie wrócił
do swoich. Grupa uciekinierów rozpadła się. Syn Jana -Feliks Chodak i Radkiewicz zostali schwytani przez Niemców. W czasie transportu Radkiewiczowi udało
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się zbiec. Młodego Chodaka Niemcy powieźli dalej. Następnego dnia pokazali
mu dowód osobisty i zapytali czy to jego ojciec. Feliks odparł twierdząco. Od tego
momentu słuch o Janie Chodaku zaginął na zawsze. Natomiast Feliks po karnym
pobycie w niemieckich obozach pracy w 1945 r. powrócił na rodzinne gospodarstwo. Tam wraz z matką musiał wszystko zaczynać od początku.
Sławoj Leszek Głódź (1945- )
Jego Ekscelencja Metropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
urodził się 13 sierpnia 1945 r. w Bobrówce w rodzinie rolniczej. Jest synem Cezarego i Leokadii z domu Sokołowskiej. Ukończył Seminarium Duchowne w Białymstoku. Podczas studiów w latach 1965-67 odbył służbę wojskową. 14 czerwca 1970
r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Henryka Gulbinowicza Administratora
Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku.
Był duszpasterzem w Szudziałowie (1970-72) i wśród Polonii w Paryżu (197274). Studiował prawo kanoniczne w Instytucie Katolickim w Paryżu i na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Doktoryzował się w Papieskim Instytucie Orientalnym
w Rzymie (1980). Był pracownikiem Kurii i Sądu Arcybiskupiego w Białymstoku
oraz kapelanem NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok (1981). Pracował w watykańskiej Kongregacji Kościołów Wschodnich (1981-1990).

Il. Leszek Sławoj Głódź (fot. Wrota Podlasia)



Na podstawię rękopisu p. Wacława Lewocza z Jaświł.
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21 stycznia 1991 r. został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 23 lutego 1991 r. w Bazylice Jasnogórskiej
przyjął sakrę biskupią. 18 kwietnia 1991 r. został mianowany przez Prezydenta RP
Lecha Wałęsę na stopień generała brygady, a 11 listopada 1993 r. na stopień generała dywizji.
Jest konsultorem Kongregacji Kościołów Wschodnich (od 1994), członkiem
Centralnego Biura ds. Koordynacji Duszpasterskiej Ordynariatów Polowych watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów (od 1998), delegatem Konferencji Episkopatu
Polski ds. opieki duszpasterskiej nad harcerstwem polskim (od 1995), Krajowym
Duszpasterzem Kombatantów (2001-2004), przewodniczącym Rady ds. Środków
Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski (od 2001), przewodniczącym
Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja (od 2002), członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski (od 2002).
Jest autorem publikacji książkowych, m.in. Walczę dla Chrystusa (Warszawa 1995),
Drogami Narodu i Kościoła (Warszawa 1999), Ojczyzna jest darem Boga (Warszawa
2003), Nie tylko z ambony (t. I - Warszawa 2003, t. II - Warszawa 2004).
Został odznaczony, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta
z Gwiazdą (1998). 17 lipca 2004 r. został podniesiony przez Ojca Świętego Jana
Pawła II do godności arcybiskupa „ad personam”, a 26 sierpnia 2004 r. mianowany biskupem ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej. Ingres do archikatedry
pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie odbył 2
października 2004 roku.
17 kwietnia 2008 r. został mianowany metropolitą gdańskim, a w dniu 26
kwietnia tegoż roku odbył ingres do archikatedry pod wezwaniem Trójcy Świętej
w Gdańsku-Oliwie.
Metropolita przyczynił się do wybudowania kościoła w swej rodzinnej wsi Bobrówce. Wspierał wiele inicjatyw lokalnych na terenie powiatu monieckiego m.in.
przyczynił się przyczynił się do powstania Biebrzańskiego Parku Narodowego. 12
grudnia 2005 r. został Honorowym Obywatelem Powiatu Monieckiego. „Ja się nie
tylko tu urodziłem, ale jak powiedział Adam Bień, premier rządu podziemnego: „Ja się tu
stałem””- powiedział w jednym z wywiadów.
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Edmund Kloza (1910 - 2005)
Urodził się 23 listopada 1910 r. w Jaświłach jako syn Mateusza Klozy. Siedmioklasową szkołę powszechną ukończył w Jaświłach. Przez cały okres dzieciństwa
i wieku dorastania pomagał rodzicom na gospodarstwie

Il. Edmund Kloza (1910 – 2005)

W październiku 1931 r. rozpoczął służbę wojskową, którą ukończył jako starszy wachmistrz w 1933 r. (październik). W latach 1934-37 podjął pierwszą pracę
w Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie. Od listopada 1937 r. do 31 sierpnia
1939 r. pracował w Nadleśnictwie Biały Brzeg.
Po wybuchu II wojny światowej został powołany do wojska jako rezerwista.
Walczył do momentu kapitulacji i następnie wrócił do Jaświł. Od listopada 1939
r. do 21 czerwca 1941 r. pracował jako kancelista w Rejonowym Urzędzie Finansowym w Knyszynie. 1 listopada 1941 r. Kloza wstąpił do ruchu oporu, początkowo do Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Po zaprzysiężeniu
otrzymał pseudonim „Pszczoła” i funkcję szefa wywiadu. Pełnił ją do lutego 1947
r. tzn. do chwili ujawnienia. W dniu 24 maja 1948 r. został aresztowany przez UB.
Z aresztu zwolniono go we wrześniu 1948 r.
W okresie 10 XI 1959 r - 31 VII 1960 r. pracował w Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie. Następnie zatrudnił się w Nadleśnictwie Knyszyn, gdzie
pracował od maja 1962 r. do lutego 1972 r. Od marca 1972 r. do lutego 1976 r. pra249

cował w Nadleśnictwie Trzcianne. W międzyczasie prowadził własną szkółkę leśną
w Mikicinie, drzewkami z której zalesiane były tereny ze słabszą glebą. W swojej
szkółce posiadał też krzewy ozdobne oraz drzewa liściaste. W 1976 r. przeszedł na
emeryturę.
4 lipca 2001 r. za zasługi wojenne został mianowany podporucznikiem WP.
Wręczenia aktu nominacji dokonał płk Stanisław Bryndza szef wojewódzkiego
sztabu wojskowego.
Wcześniej Edmund Kloza otrzymał inne odznaki m.in. odznakę 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa, odznakę Związku Strzeleckiego Biały Brzeg, złotą odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”. Otrzymał także medal „Za udział w Wojnie
Obronnej 1939”. Ten wielce zasłużony jaświlanin zmarł 6 sierpnia 2005 r.
Tadeusz Pikus (1949 -

)

Jego Ekscelencja ksiądz biskup prof. dr hab. Tadeusz Pikus jest synem Bronisława i Stanisławy Gudel. Urodził się 1 września 1949 r. w Zabielu. Po ukończeniu
szkoły podstawowej w 1963 r. pracował dorywczo w rolnictwie i budownictwie.
W 1967 r. zdecydował się na wyjazd do Warszawy.
Tam rozpoczął naukę w dwuletniej wieczorowej Budowlanej Szkole Zawodowej dla Pracujących. Po jej ukończeniu pracował na budowach w Warszawie.
W 1971 r. rozpoczął naukę w Technikum Budowlanym dla Pracujących, które
ukończył w 1975 uzyskując jednocześnie świadectwo maturalne. W tym samym
roku został przyjęty na pierwszy rok studiów w Politechnice Warszawskiej na
kierunku Inżynierii Lądowej. Kierując się potrzebą ducha jednocześnie rozpoczął
starania o wstąpienie do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego
w Warszawie. W 1975 r. został przyjęty do seminarium, które ukończył w 1981 r.,
w tym też roku przyjął święcenia kapłańskie.
W 1983 r. ks. Tadeusz Pikus rozpoczął studia doktoranckie z teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Nawarra w Pampelunie w Hiszpanii. Tam napisał
i obronił pracę doktorską pt. „La noción de Apologetica segun Gardeil” (1985 r.)
W 1985 r. po powrocie podjął pracę jako referent w sekretariacie Prymasa Polski
i wykładał język łaciński i teologię fundamentalną w Wyższym Metropolitalnym
Seminarium Duchownym w Warszawie. W 1987 r. został mianowany adiunktem
w Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1988 r. rozpoczął
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pracę jako prefekt ASTK. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
W latach 1990-92 pracował jako kapelan Pracowni Konserwacji Zabytków oraz
duszpasterz Polaków w ZSRR, mieszkając przez dwa lata w hotelu robotniczym. Zorganizował w Moskwie College Teologii Katolickiej św. Tomasza z Akwinu, którego
był dziekanem i wykładowcą (1991-92). Po powrocie do kraju powrócił na funkcję
prefekta w seminarium duchownym. Jednocześnie prowadził zajęcia w Papieskim
Wydziale Teologicznym. W 1994 r. został mianowany na stanowisko wicerektora
WMSD. Przez dłuższy czas pracował również w Łowiczu (1992-95,1996-98).
W 1995 r. wyjechał na rok do Moskwy, gdzie zajmował się pracą naukową. Po
powrocie do kraju przejął dawne obowiązki. Ponadto wykładał w Seminarium Duchownym w Grodnie (1997-99) oraz w Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie (1997-99). W 1997 r. przejął też obowiązki rektora kościoła p.w. Niepokalanego
Poczęcia na Bielanach. Został też duszpasterzem przedsiębiorców, a potem członkiem Komitetu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Edukacji i Etyki Zawodowej
przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
W 1998 r. przedłożył w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie pracę
habilitacyjną pt. Aksjologiczny wymiar religii w twórczości Aleksandra Mienia. Studium
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analityczno – krytyczne. 18 lutego 1999 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne zakończone uchwałą o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego teologii.
24 kwietnia 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Tadeusz Pikusa
biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej. Święcenia biskupie przyjął 8
maja 1999 r. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk Prymas Polski
Kardynała Józefa Glempa.
W 1999 r. został członkiem Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu
Polski, w 2000 r. członkiem Komisji Wychowania Katolickiego oraz delegatem ds.
Dialogu Katolików i Muzułmanów Konferencji Episkopatu Polski, w 2001 r. członkiem Rady ds. Dialogu Religijnego oraz przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu
z Religiami Niechrześcijańskimi, a także Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego, w 2002 r. przewodniczącym Rady Programowej Zespołu Pomocy dla
Kościoła Katolickiego na Wschodzie, w 2003 r. delegatem KEP ds. Duszpasterstwa
Polskich Przetwórców Żywności, w 2004 r. członkiem Zespołu KEP ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla, w 2005 r. przewodniczącym Zespołu
ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, w 2006 r. przewodniczącym Rady ds.
Ekumenizmu KEP.
W 2002 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w dniu 14 kwietnia 2008 r.
otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych od prezydenta Rzeczypospolitej Lecha
Kaczyńskiego.
Jest redaktorem Biuletynu Ekumenicznego, oraz współredaktorem zeszytów Tydzień Powszechnej modlitwy o jedność Chrześcijan. Opublikował m.in. następujące
książki: Byłem świadkiem przełomu: wspomnienia z Moskwy lata 1990 – 1992 (1994),
Słudzy Ewangelii w krajach byłego ZSRR (1994), Aleksander Mień, kapłan Kościoła
prawosławnego – zamordowany (1997), Rosja w objęciach ateizmu (1997), Aksjologiczny wymiar religii w twórczości Aleksandra Mienia (1998).
Piotr Semenenko (1814 – 1886)
Urodził się 29 czerwca 1814 roku we wsi Dzięciołowo. Ochrzczony został
w Kościele katolickim, choć jego matka była kalwinką, a ojciec prawosławnym.
„Gdy w 1814 r. przyszedł na świat Piotr, zawieziono go do cerkwi parafialnej na
chrzest. Przypadek zrządził, że popa tego dnia nie było na miejscu; odniesiono,
więc dziecię do kapłana katolickiego. W ten sposób Piotruś wracał do katolicyzmu
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i to w obrządku łacińskim.”  W latach 1822 -25 pobierał nauki u Księży Misjonarzy w Tykocinie. Mając jedenaście lat potajemnie przyjął pierwszą Komunię
Świętą. Po ukończeniu Gimnazjum w Białymstoku i ukończeniu klasy maturalnej
w Krożach (1829), w 1830 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W czasie powstania listopadowego walczył w korpusie Chłapowskiego, a po klęsce wyemigrował do Francji. Tam spotkał Bogdana Jańskiego,
który pomógł mu nawrócić się do Boga. Brat Starszy stał się duchowym mistrzem
Semenenki. W latach 1836 -37 Piotr Semenenko uczęszczał do istniejącego w Paryżu kolegium św. Stanisława. W 1837 r. wyjechał do Rzymu na dalsze studia
teologiczne. W latach 1837-41 odbył studia teologiczne w Collegium Romanum,
gdzie otrzymał w 1841 r. doktorat z filozofii i teologii. Piotr Semenenko 5 stycznia
1842 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Jest uważany za współzałożyciela Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa: „W niedzielę wielkanocną 1842 r. składali w katakumbach św. Sebastiana w Rzymie tzw. śluby proste,
zanim by reguła ich ustaliła się i zyskała uznanie papieskie (co nastąpił dopiero
w r. 1850). Nazwali się Zmartwychwstańcami, z myślą o zmartwychwstaniu Polski,
a za główne swe zadanie przyjęli „by przyczynić się do urządzenia społeczeństwa
po chrześcijańsku”. Tymczasowym „generalnym przełożonym” został ks. Smolikowski, następnie zaś pierwszym generałem ks. Semeneńko”  W latach 1846-49
przebywał w Algierze. W 1866 r. założył Papieskie Kolegium Polskie, którego
został pierwszym rektorem (1866-73). Był umysłem głębokim, wybitnym w dziedzinie filozofii, teologii, ascetyki. Jako kaznodzieja służył bogactwami własnego
umysłu i duszy. Był niezwykle jasny i głęboki w wykładaniu, wymowny w rozumowaniu i dowodzeniu, niezrównany w oddziaływaniu na rozum i wolę słuchaczy.
Ojciec Piotr odznaczał się niezwykle wszechstronną umysłowością. Był autorem
pierwszej Reguły i pierwszym Przełożonym Zgromadzenia. Był ceniony jako kierownik duchowy. Wraz z Hieronimem Kajsiewiczem przyczynił się do powstania
zgromadzeń żeńskich: niepokalanek, zmartwychwstanek, nazaretanek, felicjanek,
józefitek i kunegundek. Wydał drukiem wiele prac.




F. Koneczny, Święci w dziejach narodu polskiego, Wilno 1937.
Tamże.
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Andrzej Wojtulewicz (1953 – 1997)
Urodził się 21 grudnia 1953 r. w Suchowoli jako syn Edmunda i Jadwigi. Dzieciństwo spędził w rodzinnym domu w Jatwiezi Małej, gdzie też ukończył szkołę
podstawową. Technikum Leśne i maturę ukończył w 1972 r. w Białowieży. Staż
przygotowujący do wyuczonego zawodu odbył w Nadleśnictwie „Wigry” w Suwałkach w okresie 1 VIII – 26 X 1972 r. W tym samym roku dostał powołanie
do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą odbył w jednostce artylerii w Koszalinie. Pierwszą pracę zawodową podjął w Nadleśnictwie Trzcianne z siedzibą
w Mońkach w czerwcu 1975 r. W następnym roku ożenił się i zamieszkał we wsi
Romejki koło Jaświł.
W samych Jaświłach rodzina Wojtulewiczów zamieszkała w czerwcu 1982 r.
Był człowiekiem bardzo oddanym zarówno swojej pracy zawodowej, jak i społecznej. Czasy jego pracy zawodowej to okres zalesiania ziemi, która nie nadawała się
pod uprawy. Prowadził własną szkółkę sadzonek w Mikicinie. Zaopatrywał teren
w drzewa liściaste, krzewy ozdobne i inne. Należał do Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego, oraz był członkiem Ligi Ochrony Przyrody. Udzielał się bardzo chętnie w pracach społecznych.

Il. Andrzej Wojtulewicz (1953 – 1997)
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Relacje ustne rodziny p. Wojtulewicza z 2006 r.

Pełnił różne funkcję m.in. przewodniczącego komisji pojednawczej funkcjonującej przy Urzędzie Gminy w Jaświłach, kuratora sądowego, skarbnika OSP w Jaświłach. 1 lutego 1991 r. został powołany na komendanta gminnego OSP. W tym
czasie w gminie działalność prowadziło 9 jednostek. Nowy komendant zorganizował młodzieżowe drużyny przy OSP, nawiązał kontakt ze szkołami, gdzie zaczęto
organizować konkursy ze znajomości przepisów ppoż. Sam też czynnie brał udział
w akcjach gaśniczych. Pełnił też funkcję przewodniczącego Ludowych Zespołów
Sportowych w Jaświłach, gdzie największym zainteresowaniem cieszyła się piłka
nożna. Za swoją działalność pożarniczą otrzymał brązowy, srebrny i złoty medal
za zasługi. Otrzymał także wiele innych medali, odznaczeń i dyplomów za swoją
działalność zawodową i społeczną.
Mikołaj Żukowski (1882 – 1945)
Urodził się w 1882 r. w rodzinie Marcina i Katarzyny Dobrogowskiej, we wsi
Ponikła (pow. białostocki). W 1907 r. ożenił się z Michaliną Białodziówną ze wsi
Jaświły, przychodząc na jej gospodarkę. Żukowski zaliczał się w tym okresie do
ludzi „uczonych”, gdyż ukończył rosyjską szkołę, znał dobrze język rosyjski i trochę
niemiecki. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po zakończeniu I wojny
światowej wybrany został wójtem. Funkcję tą pełnił przez dwie kadencje. W latach
40-tych XX w. wybrany był wraz ze swym zięciem - Wacławem Sienkiewiczem do
rady powiatu białostockiego.
Był jednym z liderów chłopskich w gminie Jaświły. Za czasów jego wójtowania zbudowano w Jaświłach kościół. Swoją aktywność społeczną przekładał także
na życie rodzinne i gospodarskie. Jako pierwszy we wsi zaczął orać ziemię żelaznym pługiem zaprzęgniętym w konie. Wspólnie z sąsiadem – Kupińskim zakupili pierwszą maszynę szerokomłotną i wialnię do omłotów zboża. Gospodarstwo
Żukowskiego jak na ówczesne czasy było pokaźnych rozmiarów licząc 32 ha. Jego
pasją było też pszczelarstwo. Gdy tylko przyjechał do Jaświł w zagrodzie poślubionej małżonki znajdowały się dwie kłody z pszczołami. To był początek jego pasieki. Następne ule budował sam. Najpierw były to ule „warszawskie”, a następnie
„Dadany”. Przed wybuchem II wojny światowej pasieka liczyła już ponad 50 uli.
Chętnie pomagał też innym gospodarzom, którzy chcieli założyć hodowlę pszczół.
Początkującym sprzedawał całe ule lub ramki do ich skonstruowania. Przy jego


Relacje ustne mieszkańców Jaświł z 2006 r.
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pomocy nową pasiekę założyli m.in. Klim z Romejek, Korneć z Mikicina, Rutkowski z Rutkowskich Dużych, Kamiński spod Jasionówki, czy też zięć Wacław
Sienkiewicz z Jaświłek. Żukowski służył także radą dotyczącą hodowli pszczół.
Z jego porad, oprócz miejscowych gospodarzy korzystali także właściciele okolicznych majątków tzn. z Moniuszek, Białosukni, Klewianki. Żukowski posiadał jeszcze jedną umiejętność, a mianowicie był człowiekiem muzykalnym potrafiącym
grać na kilku ludowych instrumentach.
Śmierć dosięgła go niespodziewanie. Po zakończeniu II wojny światowej podobnie jak reszta gospodarzy wziął się za odbudowę swego obejścia. W sierpniu 1945 r.
wiózł deski na pokrycie stodoły. Transport odbywał się nocą, prawdopodobnie Żukowski przysnął i spadł pod koła wozu, które po nim przejechały. Efektem tego był
połamany kręgosłup. Zmarł w trzecim dniu od zdarzenia tj. 14 sierpnia 1945 r.
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WYKAZY I ZESTAWIENIA

Wykaz posiadaczy ziemi we wsi Bobrówka w 1929 r. 1

1

L.p.

Nazwisko i Imię

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Andraka Fabian
Andraka Feliks
Andraka Józef
Andraka Marianna
Bajkowski Antoni
Białodzia Teofil
Białodzia Wawrzyniec
Boruta Kazimierz
Ciszpak Jakub
Ciszpak Józef
Czeropko Józef
spadkobiercy Dąb Wawrzyńca
spadkobiercy Dudara Aleksandra
Dudar Andrzej
Dudar Anna
Dudar Bolesław
spadkobiercy Dudara Franciszka
spadkobiercy Dudara Jana
Dudar Mikołaj
Dulecka (Dalecka?) Dominika
Gabriel Julian
Giedrojć Jan i Wincenty
spadkobiercy Gila Piotra
spadkobiercy Gira Antoniego
Gira Bronisława
Gira Jan
Gira Wawrzyniec
Gira Wincenty
spadkobiercy Głodzia Marcina
Gromkowski Zygmunt

Ilość
ziemi w ha
7.53
15.20
15.05
7.54
15.20
7.01
7.01
7.60
15.20
15.20
8.18
15.20
7.60
7.60
7.60
10.04
15.20
7.53
5.02
7.60
8.18
15.20
7.54
15.08
7.54
10.03
7.54
5.07
15.01
7.60

Ilość ziemi z
maj. Krzywa
2.20
2.20
6.60
-

Zestawiono na podstawie prowizorycznej listy uczestników scalenia z 6 VI 1929 r., AP w Białymstoku,
SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 5, k.33-64.
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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Iwanicka Elżbieta z Krzeczkowa
spadkobiercy Jasińskiego Pawła
Jawołowski Michał
spadkobiercy Jawołowskiego Wincentego
spadkobiercy Jawołowskiego Wincentego
Jaroszewicz Emil
Jaroszewicz Michał
Kalinowski Placyt
Kamiński Tomasz
spadkobiercy Kawałko Marcina
spadkobiercy Kawałko Stefana i Kawałko Marianna
spadkobiercy Kawałko Wincentego
spadkobiercy Kawrygo Wincentego
spadkobiercy Kawrygo Wincentego
Kiezielowa Julianna
spadkobiercy Klimowicza Franciszka
Klimowicz Kazimierz
Klis Adolf
Klis Bonifacy
spadkobiercy Justyna Klisa
Klis Mateusz
Krasowska Albertyna
Kruszewski Antoni
Kruszewski Paweł
spadkobiercy Lićwinko Józefa
Lipiska Józef
Łatacz Antoni i Jarocki Władysław
spadkobiercy Łatacza Franciszka
spadkobiercy Łatacza Kazimierza
Łatacz Piotr
Łatacz Wincenty
Łaszcz Adolf
spadkobiercy Łaszcza Antoniego
Łaszcz Julian
Łaszcz Leon
spadkobiercy Łaszcza Macieja
Łaszcz Teofil
spadkobiercy Łaszcza Wincentego i Łaszcz Kazimierz
Masłowski Jan
Małyszewicz Emil
spadkobiercy Mazura Antoniego
Mazur Marianna
Mazur Tomasz zamieszkały w Ameryce
Niemotko Wincenty
Nowicki Wincenty

0.55
8.18
15.20
7.60
0.55
5.07
10.13
22.63
1.10
7.54
7.54
0.55
0.55
0.55
3.77
3.77
15.09
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60
15.20
15.20
15.01
7.67
15.20
15.20
22.63
8.18
15.35
15.01
15.20
15.20
15.01
15.20
7.60
7.60
8.18
0.39
0.55
15.20
15.20

2.20
2.20

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Ostrowski Mikołaj
Ostrowski Paweł
Ożelski Wojciech
Piekarski Jan
spadkobiercy Piekarskiego Wawrzyńca
spadkobiercy Piekarskiego Wiktora
spadkobiercy Piekarskiego Wincentego
spadkobiercy Purwina Adama
spadkobiercy Purwina Jakuba
spadkobiercy Purwina Pawła
Purwin Wojciech
Radkiewicz Izydor
spadkobiercy Radziewicza Franciszka
Rowgałło Sylwester
spadkobiercy Rowgałło Wincentego
spadkobiercy Rudzińskiej Anastazji
spadkobiercy Rudzińskiego Aleksandra
Rudziński Fabian
spadkobiercy Rudzińskiego Ludwika
Rudziński Władysław
Smoleński Marek
Sobolewski Antoni
spadkobiercy Średzińskiego Piotra
Suszko Piotr
Szeląg Norbert
Szeląg Wincenty
Szkutnik Paweł i Kazimierz
Wałuszko Józef
Wałuszko Kazimierz
spadkobiercy Wałuszko Wawrzyńca
spadkobiercy Waszkuć Józefa
Waszkuć Piotr
Wojtkielewicz Wincenty
Woronecka Petronela
Zawadzki Antoni
Zawadzki Wincenty

7.60
7.60
15.20
7.41
14.83
8.32
7.54
7.60
15.20
7.60
15.20
15.20
7.60
1.10
15.20
7.60
22.27
3.62
13.58
5.43
15.20
15.20
7.60
15.00
15.20
15.20
15.20
8.18
15.20
15.20
7.60
7.60
15.20
7.60
15.20
15.20

4.40
2.20
2.20
2.20
-
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Wykaz posiadaczy ziemi we wsi Brzozowa w 1925 r.2
L.p.

Nazwisko i Imię

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Andrzejczyk Kazimierz
Bielski Wincenty
Bielski Wojciech
Bochenko Tomasz
Bochenko Wincenty
Bogdzia Albin ze wsi Rudka
Bojarzyński Edward
synowie Bojarzyńskiego Jana
synowie Bojarzyńskiego Jana
Bojarzyński Józef
Bojarzyński Józef
Bojarzyński Maurycy
Bujnowski Konstanty z Goniądza
Butkiewicz Feliks
Chomko Stanisław (Foma)4
Dacewicz Andrzej z Goniądza
Dacewicz Andrzej z Goniądza
synowie Dacewicza Józefa
Gira Józef
Głodź Feliks
Głódź Adam
Głódź Adam
Głódź Antoni i Feliks bracia
Głódź Jan
Głódź Wincenty
Gudel Feliks
spadkobiercy Gudel Jana
Gudel Józef
Iwanicki Antoni z Goniądza
Iwanicki Franciszek z Goniądza
Jabłońska Anna
synowie Jabłońskiego Mikołaja
Jabłoński Paweł
Jakóbcel Stanisław

2
3
4
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Ilość ziemi
w ha
15.0066
7.5033
7.5034
7.5819
7.5820
7.5819
7.5034
7.5943
23.25743
7.5942
7.5033
7.5033
1.0000
7.5034
15.1639
4.0234
4.5000
4.0233
7.5820
22.5100
15.0066
15.1639
7.5034
0.5463
15.1639
3.7920
3.7909
7.5819
0.2500
0.2500
3.7910
7.5819
3.7909
15.1639

Zestawiono na podstawie dokumentu pt. „Obszar scalenia wsi Brzozowa gminy Dolistowo powiatu
białostockiego”. Widnieje na nim pieczęć komisarza ziemskiego i data 31 X 1925 r., AP w Białymstoku,
SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 6, k.20-23.
Liczba kilkakrotnie poprawiana. Kilkanaście ha.
W źródle zapis Stanisław Foma, zaś obok dopisano ołówkiem w nawiasie (Chomko).

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

5
6

Jankuć ( Jaukuć) Wincenty i Józef bracia
Jasiński Franciszek
Jasiński Wincenty
Jelski Henryk
Jelski Wincenty
Judycki Franciszek
Jurkowski Michał
synowie Kalinowskiego Franciszka
Kalinowski Józef
synowie Kalinowskiego Józefa
Kalinowski Wincenty i Daniel bracia
Kamiński Józef
Kamiński Józef i Walerian bracia
spadkobiercy Kamińskiego Mateusza
synowie Kamińskiego Pawła
Karłuk Adam
synowie Karłuka Franciszka
Karłuk Ludwik
Karłuk Wincenty
Kimborowicz (Kimbarowicz) Stanisław
synowie Kiszło Antoniego
Kiszło Jan
Kiszło Jakub
spadkobiercy Kiszło Wawrzyńca i Józefa
Kiszło Wincenty
Klecyngier Adolf
Klecyngier Albert
Klimowicz Bernard
Klimowicz Karol
Kłoza (Kloza) Ludwik
Kobyliński Józef z Goniądza
Kowalczuk Stanisław
Krasnicki Józef
Krzysztopik Ludwik
Krzywosz Aleksander
Krzywosz Feliks
synowie Krzywosza Feliksa
Krzywosz Franciszek
Krzywosz Hilary

15.1639
7.5820
7.5819
7.5820
7.5819
15.1639
7.5034
15.1639
15.1639
8.0467
15.1639
3.7909
15.1639
7.5819
3.7910
7.5819
22.3914
7.5820
15.1639
7.5819
7.5033
15.5500
7.5033
15.1639
7.5034
18.6597
11.1960
14.15345
1.5572
15.1639
0.2500
15.1639
7.5942
15.7102
1.0109
14.9276
15.1639
14.9277
11.2555

 iczba wielokrotnie w dokumencie poprawiana.
L
W źródle nazwisko i imię wykreślone później.
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
7
8
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Krzywosz Jan6
Krzywosz Józef
Krzywosz Julian
synowie Krzywosza Mateusza
Kucharski Piotr7
Kucharski Wincenty s. Piotra8
Kucharski Wincenty z majątku Karpiniec
synowie Kulfona Pawła
synowie Kulfona Wincentego
synowie Litwinko Adama
synowie Litwinko Antoniego
Litwinko Wincenty
Łatacz Piotr ze wsi Bobrówka
synowie Marcinkiewicza Jana
synowie Minkiszewskiego Kazimierza
Minkiszewski Paweł
spadkobiercy Minkiszewskiego (Mienkiszewskiego) Tomasza
Misarko Bolesław
Misarko Julian i Stanisław bracia
Misarko Walerian
Misarko Wincenty i Zygmunt bracia
Mogilewski Antoni
Mołodziejko Anna
spadkobiercy Mołodziejko Piotra
Naumowicz Stanisław
Niemotko Joachim
Nowicki Julian
Nowicki Michał
Nowicki Piotr
synowie Nowickiego Wincentego
Nowicki Władysław
Piotrowski Adolf
Popowski Antoni z Goniądza
Potocka Julia z Goniądza
Potocki Baltazy z Goniądza
Potocki Julian i Ksawery bracia z Goniądza
Radziwon Wincenty
Ratkiewicz Józef
synowie Rogalewskiego Wincentego
Rudziński Antoni i Franciszek bracia

W źródle nazwisko i imię wykreślone później.
W źródle Piotr Kucharski. Imię skreślone. Dopisane: Wincenty s. Piotra.

15.1639
14.1530
15.1639
11.2555
15.1639
7.4638
22.3914
7.5821
7.5822
22.5100
7.5034
15.0066
7.5820
15.1643
7.5822
7.5821
0.5463
15.1639
15.1639
0.2732
15.1639
15.0066
0.2731
3.7910
8.0927
15.0067
7.5033
7.5033
7.5034
15.5529
8.0927
7.5033
0.2500
0.2500
0.5000
0.5000
7.4638
22.5100
22.5100
14.9276

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
150
151
152
153
9
10
11
12

synowie Rudzińskiego Antoniego
Sawicki Bolesław
Sosnowski Piotr z Goniądza
Sójko Julian
Stanisławczyk Antoni
Stanisławczyk Jan
Stanisławczyk Wawrzyniec
Stanisławczyk Wincenty
spadkobiercy Stasielaka (Stasieluka) Wincentego
Stasieluk Zygmunt
synowie Szabuńko Augustyna
Szabuńko Józef
Szabuńko Wincenty
synowie Szabuńko Wincentego
synowie Szaciłowskiego Piotra
synowie Szczęsnego Aleksandra
Szeląg Antoni
Szeląg Benedykt
Szeląg Jan
synowie Szkutnik Piotra
spadkobiercy Szumowskiego Franciszka
Szumowski Wincenty
spadkobiercy Szymańskiego Józefa10
Szymański Kazimierz z Goniądza
Tur Antoni
synowie Tura Jana
Tur Mateusz
Tur Wincenty
Wałuszko Andrzej
Wałuszko Franciszek
Wałuszko Józef
Wałuszko Karol
Wałuszko (Wołuszko) Wincenty
synowie Wińskiego Jana
Wiński Stefan i Dominik bracia z Klewianki
Wiński Stefan z Goniądza
spadkobiercy Wróbla Franciszka
Wróbel Jan
Wróbel Kasper12

14.9277
15.1639
0.2500
0.5463
0.5463
0.2731
0.2732
8.0467
21.5100
1.5463
15.7602
15.4739
15.1639
14.9277
7.5033
-9
15.0067
7.5033
15.1639
7.5034
10.1093
5.0546
13.272911
0.5000
14.9277
14.9276
1.0926
15.1639
7.5034
15.0066
7.5034
7.5034
15.1639
10.1193
5.0546
3.0000
14.1530
29,8553
1.0109

 rak danych
B
Nadpisane Aleksandra.
Druga cyfra kilkukrotnie w źródle poprawiana. Kilkanaście ha.
Imię Paweł skreślono w źródle. Dopisano Kasper.

263

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Wysocki Feliks
synowie Wysockiego Jana
Wysocki Jan z Goniądza
Zagórski Antoni i Wincenty bracia
Zagórski Stanisław
Zajkowski Józef z Goniądza
Zawadzki Jan
Zieliński Joachim z Goniądza
synowie Żaka Nikodema
Żakowicz Paweł z Goniądza

15.0066
7.5034
0.7500
7.5820
7.5819
1.5000
15.1643
0.0560
0.5463
0.2500

Wykaz mieszczan goniądzkich ze wsi Dawidowizna posiadaczy gruntów
na terenie wsi Brzozowa z 1925 r. 13
L.p.

Nazwisko i Imię

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bujnowski Konstanty
Dacewicz Andrzej
Iwanicki Antoni
Iwanicki Franciszek
Kobyliński Józef
Popowski Antoni
Potocka Julia
Potocki Baltazy
Potocki Julian i Ksawery bracia
Sosnowski Piotr
Szymański Kazimierz
Wiński Stefan
Wysocki Jan
Zajkowski Józef
Zieliński Joachim
Żakowicz Paweł

13
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Ilość ziemi
w ha
1.00
4.50
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.50
0.50
0.25
0.50
3.00
0.75
1.50
0.056
0.25

 estawiono na podstawie: AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa I reform Rolnych, nr 6, k.32v
Z
(dokument z 16 października 1925 r.).

Nr
Gospodarstwa

Wykaz właścicieli ziemi w Dolistowie Kolonialnym w 1934 r.14
Nazwisko i Imię
Chrał Jan i Bronisława dzieci Wawrzyńca
i Chrałowa Marianna
Janik Jan, Bronisław i Antoni synowie Antoniego
Joka Zygmunt s. Antoniego
Kisło Adam s. Wincentego
Kisło Czesław i Bronisława małżonkowie
Kisło Czesław s. Wincentego
Kisło Daniel s. Mateusza
Kisło Józef s. Antoniego
spadkobiercy Kisło Szczepana
(żona Anna; synowie: Antoni, Józef, Jan i Piotr)

148
129
126
133
132
134
127
134
131

spadkobiercy Kisło Wawrzyńca (żona Franciszka)
spadkobiercy Oźlańskiej Anny
(mąż Kazimierz; synowie: Henryk i Eugeniusz)
Kossakowska Anna i Znorowski Antoni
Renkiewicz Stanisław s. franciszka
Zawadzka Józefa z Renkiewiczów

128
130
137
136

Powierzchnia z
rejestru w
ha.

Powierzchnia z
podziału
wspólnot
w ha.

1.4205

0.1338

7.4263
14.8891
4.9597
2.9759
4.9595
13.7954
4.9597

0.6995
1.4025
0.4672
0.2803
0.4672
1.2995
0.4672

11.9030

1.1212

1.0827

0.1021

7.4263
7.4188
7.4276

0.6995
0.6988
0.6998

Wykaz posiadaczy ziemi w Dolistowie Nowym w 1931 r.15
L.p.

Nazwisko i Imię

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bierć Aleksander
Bierć Jan s. Michała
Bierć Józef s. Antoniego
Bogdzio Marianna c. Jana
Borys Adam s. Antoniego
Borys Jan s. Jana
Borys Jan s. Jana
Borys Józef s. Antoniego
Chilmon Czesław s. Józefa

14

15

Ilość ziemi
w ha
4.91
6.92
9.28
0.09
9.83
19.11
21.30
9.83
9.83

Zestawiono na podstawie „Orzeczenia Starosty powiatowego w Białymstoku z dnia 12  lutego 1935
roku w sprawie zatwierdzenia projektu udziałów we wspólnotach gruntowych wsi Dolistowo Stare,
gminy Dolistowo, powiatu Białostockiego” Dokument ten zatwierdza projekt podziału wspólnot
z 1934 r., AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.269v
Zestawiono na podstawie dokumentu sporządzonego przez Urząd Gminy Dolistowo 5 V 1931  r.,
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 18, k.4-7.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

266

Chilmon Jan s. Józefa
Chodorowska Salomea c. Jana
Chodorowski Antoni s. Jana
Demba Stanisław s. Jana
Dembowski Szymon
Dołżyk Felicja z wsi Gurbicze c. Jana
Dziuba Józef s. Kazimierza
Dziuba Wacław s. Karola
Feltowicz Ignacy s. Antoniego
Feltowicz Mateusz s. Wojciecha
Gawarecki Franciszek
Grzegorczyk Maria żona ś. p. Antoniego
Jankowski Jan s. Macieja
Jankowski Wojciech s. Antoniego
Jaroszewicz Szymon s. Stanisława
Jeleniewski Stanisław s. Józefa
Juchniewicz Jan s. Ignacego
Kisła Józef s. Antoniego
Koszczuk Wawrzyniec s. Jana
Krysztopa Adam s. Jana
Krysztopa Wawrzyniec s. Jana
Kucharska Maria c. Jana
Kucharska Maria żona s.p. Jana
Kucharski Jan s. Stanisława
Langa Kazimierz s. Antoniego
Lewocz Jan s. Macieja
Lewocz Stanisław s. Mateusza
Lewocz Stanisław s. Marcina
Łajewski Adam s. Jana
Łuszcz Adam s. Antoniego
Łuszcz Adolf s. Ludwika
Łuszcz Agnieszka c. Antoniego
Łuszcz Jan s. Jana
Łuszcz Jan s. Wojciecha
Michniewicz Kazimierz s. Kazimierza
Mikuta Adolf s. Adolfa
Poźniak Klemens
Radziwon Ignacy s. Kazimierza
Radziwon Szymon s. Antoniego
Sadkowska Urszula żona ś. p. Stanisława
Sadkowski Bolesław s. Jana
Skowroński Julian
Skutnik Maria z wsi Moniuszki c. Jana
Snarski Mateusz s. Andrzeja
Szczepura Adam s. Michała

9.83
0.54
9.83
18.07
0.54
1.09
18.57
0.54
11.74
12.24
9.83
0.54
0.54
0.54
19.67
0.36
9.83
12.02
19.67
12.02
9.83
12.56
0.54
15.30
4.91
9.55
9.55
13.47
9.83
9.28
9.55
0.54
9.55
1.09
9.83
19.67
9.83
11.74
28.41
0.27
0.18
3.82
1.09
9.83
9.83

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Szczepura Andrzej s. Jana
Szczepura Jan s. Jana
Szczepura Józef s. Antoniego
Szczepura Stanisław s. Antoniego
Szczęsny Michał s. Jana
Tałałaj Julian
Wałuszko Adam s. Jana
Wałuszko Jan s. Wincentego
Wałuszko Michał s. Jana
Ziarko Karol

9.83
8.74
9.83
9.55
9.55
9.83
4.91
1,63
9.83
4.91

Nr
Gospodarstwa

Wykaz właścicieli ziemi w Dolistowie Poduchownym w 1934 r. 16

165
154
145
143
152
146
155
153
164
148
167
163
66
158
140
138
156
157
139
16

Nazwisko i Imię
Andraka Antoni s. Mateusza
spadkobiercy Biercia Adolfa
(żona Adela 2 v. Kraszewska; córki: Genowefa i Anna)
Bierć Aleksander s. Józefa
Bierć Antoni s. Jana
Bierć Józef s. Albina
spadkobiercy Biercia Józefata
(syn Jan; córki: Waleria Sztemberg, Bierciówny Bronisława i
Adela)
Bierć Kazimierz s. Antoniego
Bierć Romuald s. Macieja
Chołownia Stefania z Bierciów
Chroł (Chrał) Jan i Bronisława dzieci Wawrzyńca i Chrałowa
Marianna
Gadomska Salomea
Gawarecka Franciszka z Andraków
Jankowska Agnieszka ½, Szypińska Agnieszka ½
Jankowska Ewa i Jankowski Edward i Jan
Jankowska Marianna c. Kazimierza
Jankowski Adolf s. Kazimierza
spadkobiercy Jankowskiego Bolesława
(żona Sabina; córki: Jadwiga, Marianna, Filomena i Stefania)
Jankowski Jan i Bronisława małżonkowie
Jankowski Kazimierz s. Kazimierza

Powierzchnia z
rejestru w
ha.

Powierzchnia z
podziału
wspólnot
w ha.

0.2235

0.0267

0.7522
3.0086
5.9047

0.0901
0.3605
0.7076

1.5087

0.1808

2.9747

0.3565

1.5087
2.9517
0.0462

0.1808
0.3537
0.0055

3.0245

0.3624

0.0300
2.9473
1.5795
3.9487
0.6489
2.5549

0.0036
0.3532
0.1893
0.4732
0.0778
0.3062

3.2476

0.3892

3.2477
1.3304

0.3892
0.1594

Zestawiono na podstawie „Orzeczenia Starosty powiatowego w Białymstoku z dnia 12  lutego 1935
roku w sprawie zatwierdzenia projektu udziałów we wspólnotach gruntowych wsi Dolistowo Stare,
gminy Dolistowo, powiatu Białostockiego” Dokument ten zatwierdza projekt podziału wspólnot
z 1934 r., AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Ref. Rolnych, nr 17, k.268v-279v.
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178
168
161
142
141
172
2
166
147
162
160
149
151
150
144

Jankowski Zygmunt s. Kazimierza
Kochanowski Adam
Komosa Bolesław i Wacław
Kozbiel Antoni s. Stanisława
Kozbiel Urszula
Lepiskowa Anna
Masłowski Adolf i Bronisława dzieci Jana
Romanowska Anna
Stankiewicz Mateusz i Bronisława małżonkowie
Urban Stanisław i Katarzyna małżonkowie
Wałuszko Jan s. Wincentego
Waszko Wiktor i Leonarda małżonkowie
Wiśniewski Stanisław s. Macieja
Wiśniewski Wacław, Adela i Stefania dzieci Mateusza
Witkowski Kazimierz i Adela małżonkowie

1.4852
0.0144
1.1617
1.0064
5.0320
0.0340
2.9773
0.1493
2.8929
1.8156
2.9773
3.0245
2.9339
3.0100
2.5566

0.1779
0.0017
0.1392
0.1206
0.6030
0.0040
0.3568
0.0179
0.3467
0.2176
0.3568
0.3624
0.3516
0.3607
0.2704

Wykaz posiadaczy ziemi w Dolistowie Starym przed komasacją ok. 1927-33 r. 17
L.p.

Nazwisko i Imię

dziesięciny18 sążnie19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Barszczewski Adolf
Barszczewski Antoni
Barszczewski Mateusz
Bielawski Wojciech
Bierć Adolf
Bierć Albin
Bierć Jan
Bierć Józef
Bierć Maciej
Bierć Michał
Bierć Rozalia
Bołąkowski Wincenty
Chrał Wawrzyniec
Dąbrowski Jan
Drozdowski Andrzej
Drozdowski Antoni
Drozdowski Piotr
Dzięgielewski Michał
Halicki Michał
Janik Adolf
Janik Jan

21
2
15
13
4
8
4
4
4
4
4
1
5
10
12
10
10
6
10
10
9

17
18
19
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 P w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 17, k.4-5v.
A
dziesięcina - 1,0925 ha = 2400 sążni.
sążeń = 2,1336 m.

600
1200
1200
1800
1200
1200
1200

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Janik Kazimierz
Janik Michał
Jankowski Adolf
Jankowski Bolesław
Jankowski Jan
Jankowski Kazimierz
Jankowski Wawrzyniec
Jaworowski Wojciech
Joka Adolf
Joka Antoni
Joka Antoni
Joka Jan
Joka Wawrzyniec
Joka Zygmunt
Kamiński Jan
Kamiński Józef
Kisła Czesław
Kisła Daniel
Kisła Franciszek
Kisła Józef
Kisła Maciej
Kisła Wincenty
Klepacki Antoni
Klepacki Antoni
Klepacki Jan
Klepacki Michał
Kolankiewicz Stanisław
Kolendo Jan
Kolendo Stanisław
Komosa Julian
Komosa Józef
Kosowski Jan
Koszczuk Mateusz
Koszczuk Piotr
Kotuk Michał
Koźbiel Stanisław
Kuc Adolf
Kucharski Piotr
Kucharski Wawrzyniec
Leszczyński Stanisław
Lićwinko Dydar (Dydarz)
Lićwinko Michał
Łazarz Franciszek

10
10
5
4
4
3
7
11
10
11
2
10
9
21
14
7
19
18
1
6
23
12
10
21
12
2
4
16
5
10
13
9
21
13
10
8
24
11
11
6
10
10
10

1200
1200
600
600
1200
1200
1200
1200
800
800
1200
1200
1800
1200
1200
1200
1800
1200
1800
1800
1200
1200
1200
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
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Maciejewski Wacław
Maliszewski Feliks
Masłowski Adolf
Masłowski Jan
Masłowski Jan
Masłowski Józef
Masłowski Szymon
Olchanowski
Orłowski Feliks
Orłowski Szczepan
Pacuk Jan
Pacuk Jan
Puciaty Andrzej
Puciaty Kazimierz
Puciaty Piotr
Puciaty Wawrzyniec
Rogała Adolf
Rogała Kazimierz
Rogała Piotr
Rogała Piotr
Rudziński Jan
Rudziński Józef
Rutkowski Jan
Siemion Antoni
Siemion Szymon
Skiścin Jan
Skiścin Maciej
Skiścin Szymon
Skowroński Julian
Słowikowski Paweł
Słowikowski Stanisław
Smarkus Jan
Snarski Antoni
Snarski Jan
Szczęsny Adam
Szczęsny Adolf
Szczęsny Antoni
Szczęsny Fabian
Szczęsny Jan
Szczęsny Jan
Szczęsny Konstanty
Szklanko Antoni
Szklanko Stanisław
Szumski Jan
Urban Stanisław

10
10
16
9
1
11
9
2
10
10
11
11
22
11
10
10
10
20
12
10
7
14
6
7
3
7
7
7
10
11
11
10
17
10
17
10
10
4
9
9
10
10
10
11
11

1200
1200
600
1200
1800
1200
600
600
1200
1800
1200
1200
1200
1200
1200
1800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
600
1800
1800
1200
1200
1200
600
1200

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Wałuszko Adolf
Wasilewskii Adolf
Wasilewski Wacław
Waszkiewicz Jan
Waszkuć Jan
Wiśniewski Antoni
Wiśniewski Jan
Wiśniewski Michał
Wiśniewski Stanisław
Wiśniewski Wacław
Wodnicki Adam
Wodnicki Jan
Wodnicki Jan
Wojewnik Ignacy
Zaniewski Wincenty
Zawadzka Wiktoria

12
10
10
11
11
19
9
10
4
4
10
10
11
24
21
1

1200
1200
1800
1200
1800
1200
1200
1200
1800
-

Powierzchnia z
rejestru w
ha.

Powierzchnia z
podziału
wspólnot
w ha.

0.3793
14.7683
3.6922
0.1422
8.9220
0.5012
9.3014

0.0454
1.7677
0.4419
0.0170
1.0679
0.0600
1.1134

1.1092

0.1328

4.2396
9.3013
3.2072
9.3013
9.3013

0.5075
1.1133
0.3839
1.1133
1.1133

Nr
Gospodarstwa

Wykaz właścicieli ziemi w Dolistowie Starym w 1934 r.20

95
90
91
123
92
125
70
59
12
109
120
13
14
20

Nazwisko i Imię
Barszczewska Rozalia
Barszczewski Adolf s. Piotra
Barszczewski Aleksander i Aleksandra małżonkowie
Barszczewski Konstanty s. Antoniego
Barszczewski Mateusz s. Stanisława
Benagda Jadwiga
Bielawski Stanisław s. Wojciecha
spadkobiercy Bołąkowskiej Agnieszki
(mąż Wincenty; synowie: Józef, Stanisław i Edward; córki:
Marianna i Bronisława)
Borkowska Agnieszka z Barszczewskich
Dąbrowska Stefania z Misiewiczów i Dąbrowski Jan
Dec Stanisław s. Aleksandra
Drozdowski Antoni s. Piotra
Drozdowski Andrzej s. Karola

Zestawiono na podstawie „Orzeczenia Starosty powiatowego w Białymstoku z dnia 12  lutego 1935
roku w sprawie zatwierdzenia projektu udziałów we wspólnotach gruntowych wsi Dolistowo Stare,
gminy Dolistowo, powiatu Białostockiego” Dokument ten zatwierdza projekt podziału wspólnot
z 1934 roku, AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Ref. Rolnych, nr 17, k.265
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116
8
185
33
117
118
73
110
72
157
7

32
43
65
209
29
45
31
30
64
34
53
54
177
18
132
71
128
111
48
79
78
179
181
39
19
25
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Drozdowski Stanisław ¾ i Drozdowski Romuald ¼
Dzięgielewski Adolf 6/7 i Jaworowska Anna 1/7
Feltowicz Bronisława z Siwców
Godlewska Anna z Głębockich
Halicki Jan s. Kazimierza
Halicki Michał s. Jana
Janik Adolf s. Michała
Janik Kazimierz s. Macieja
Janik Michał .s Jana
Jankowski Jan i Bronisława małżonkowie
spadkobiercy Jaworowskiego Wojciecha:
(żona Anna, syn Jan i córka Władysława)
Joka Adolf s. Wojciecha
Joka Antoni s. Marcina
Joka Antoni s. Stanisława
Joka Franciszek syn Jana
Joka Jan s. Kazimierza
Joka Jan i Bronisława małżonkowie i Kucharska Joanna c. Piotra
spadkobiercy Joki Kazimierza
(żona Anna; synowie: Wacław, Kazimierz, Feliks; córka Anna)
Joka Wacław syn Kazimierza
Joka Wawrzyniec s. Stanisława
Kamiński Antoni s. Macieja
Kamiński Jan s. Jana
Kamiński Józef s. Macieja
Kamiński Klemens
spadkobiercy Kolendo Jana
(syn Stanisław, córka Anna, siostra Marianna)
spadkobiercy Kolendo Kazimierza
(syn Jan i córka Filomena)
Kisło Czesław i Bronisława małżonkowie
Kisło Maciej s. Szymona
spadkobiercy Kisło Wawrzyńca
(żona Franciszka)
spadkobiercy Oźlańskiej Anny
(mąż Kazimierz; synowie: Henryk i Eugeniusz)
Klepacki Antoni s. Macieja
Klepacki Antoni, Marianna i Jadwiga dzieci Wawrzyńca
spadkobiercy Klepackiego Antoniego
(żona Agnieszka; synowie: Jan, Henryk i Albin)
Klepacki Jan s. Józefa
Klepacki Michał s. Macieja
Klim Anna
Kmiciński Piotr i Jadwiga małżonkowie
Kolendo Stanisław s. Piotra i matka Kazimiera
spadkobiercy Komosy Jana
(żona Julia, syn Adolf i córka Stefania)

8.1420
4.8718
6.4778
10.5353
6.2009
3.1005
8.1821
9.2461
9.3013
0.5795

0.9746
0.5831
0.7755
1.2611
0.7422
0.3711
0.9794
1.1067
1.1133
0.0694

2.5533
1.7202
8.7812
10404
4.2695
9.3013

0.3056
0.2059
1.0511
0.1246
0.5106
1.1133

8.1363

0.9739

6.3834

0.7641

2.9789
8.7811
0.5966
12.4018
6.2009
0.6000

0.3566
1.0511
0.0714
1.4845
0.7422
0.0719

13.9520

1.6700

1.0030
18.2535

0.1201
2.1849

0.0973

0.0116

7.4563
18.6027

0.8925
2.2267

9.1763

1.0984

9.0698
1.8450
2.1748
3.1004
4.6506

1.0856
0.2209
0.2604
0.3711
0.5567

7.6285

0.9131

24
23
49

50
108
74
3
69
44
122
121
11
183
184
75
89
105
119
103
176
2
16
169
17
1
15
42
174
41
21
22
63
20
27
62
28
68
57
112

Komosa Józef s. Andrzeja
Koszczuk Mateusz s. Wincentego
spadkobiercy Koszczuka Michała
(synowie: Antoni i Jan) córki: Anna i Helena
Koszczuk Wawrzyniec s. Jana
Kotuk Michał 13/14 i Kotuk Monika 1/14
Kozakiewicz Stanisław i Waleria
Kuc Adolf i Adela małżonkowie
Kuszczuk Piotr s. Karola
Kucharski Wawrzyniec s. Jana
Langa Adam s. Antoniego
Langa Stanisław s. Franciszka
Leszczyński Stanisław i Urszula małżonkowie
Lewocz Antoni s. Stanisława
Lewocz Władysław s. Stanisława i Leokadia małżonkowie
Lićwinko Stanisław s. Michała
Łazarowa Anna ze Szczęsnych
Łuszcz Wojciech s. Wojciecha i Snarski Henryk
Maciejewski Wacław 5/7, Maciejewska Jadwiga 1/7 i Olechno
Marianna
Maliszewski Feliks s. Wawrzyńca
Masłowska Aleksandra i Maliszewska Urszula
Masłowski Adolf i Stanisława dzieci Jana
Masłowski Jan s. Antoniego
Masłowski Jan s. Józefa
spadkobiercy Masłowskiego Jana
(żona Bronisława, syn Wacław, córki: Feliksa, Irena, Zofia,
Alfreda i siostra Jana: Anna)
Masłowski Józef s. Ignacego
Masłowski Szymon s. Jana
Orłowski Feliks s. Franciszka
Orłowski Mieczysław s. Feliksa
Orłowski Szczepan s. Franciszka
Pacuk Jan s. Antoniego
spadkobiercy Pacuka Jana
(żona Urszula; synowie: Wawrzyniec i Czesław; córki: Genowefa, Adela i Marianna)
Puciaty Adolf s. Michała
Puciaty Andrzej s. Mateusza
Puciaty Piotr i Józef
Puciaty Piotr s. Kazimierza
Puciaty Wawrzyniec i Józef
Rogała Adolf s. Mateusza
Rogała Antoni i ojciec Kazimierz
spadkobiercy Rogała Franciszka
(żona Rozalia; synowie: Piotr, Antoni, Jan, Stanisław; córki:
Anna, Stanisława i Genowefa)

9.3933
16.1251

1.1244
1.9301

9.2495
9.3013
1.0030
14.1267
9.3013
8.5104
0.1214
0.1037
5.8839
1.0013
0.7909
13.9305
5.6658
9.3013

1.1072
1.1133
0.1201
1,6909
1.1133
1.0187
0.0145
0.0134
0.7043
0.1200
0.0948
1.6675
0.6782
1.1133

9.2495

1.1071

9.3013

1.1133

9.3013
0.2887
9.3013
8.7052
0.3622

1.1133
0.0347
1.1133
1.0420
0.0435

1.1922

0.1427

9.3013
8.5644
8.0149
0.7909
8.6579
9.3014

1.1133
1.0251
0.9594
0.0948
1.0363
1.1134

8.3005

0.9936

9.3014
18.6027
9.3014
9.3013
8.1268
8.2984
8.5752

1.1134
2.2267
1.1134
1.1133
0.9728
0.9933
1.0264

9.3013

1.1133
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58
67
52
124
51
9
170
101
102
38
37
40
94
26
93
56
55
87
46
107
47
106
182
88
96
85
84
82
83
97
175
86
76
77
10
171
114
211
115
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Rogała Jan i ojciec Kazimierz
Rogała Piotr i matka Ludwika
Rudziński Jan i Stanisław
Rudziński Józef
Rudziński Józef i Stanisław
Rutkowscy Jan i Anna i matka Anny Jaworowskiej
Sakowicz Stefania
spadkobiercy Siemiona Antoniego
(żona Anna; synowie Piotr, Adolf, Jan i Wacław; córka
Agnieszka)
Siemion Szymon s. Wawrzyńca
spadkobiercy Skiścima Macieja
(córki Bronisława, Marianna i Czesława)
Skiścim Wawrzyniec s. Adama
Skiścim Szymon s. Adama
Skowrońska Urszula
Skowroński Julian s. Tomasza
Skowroński Julian 6/7 i Skowrońska Urszula 1/7
spadkobiercy Słowikowskiego Pawła
(żona Anna; synowie: Józef, Stanisław i Edward,
córki Marianna i Bronisława)
Słowikowski Stanisław s. Mateusza
Smarkus Jan s. Aleksandra
Snarski Adolf s. Antoniego
Snarski Antoni i Jadwiga małżonkowie
Snarski Jan s. Mateusza
Snarski Jan s. Wincentego
Szczepur Władysława z Głębockich
Szczęsny Adolf s. Jana
Szczęsny Antoni s. Piotra
Szczęsny Antoni s. Stanisława
Szczęsny Fabian s. Marcina
Szczęsny Jan s. Andrzeja
Szczęsny Jan i Urszula dzieci Tomasza
spadkobiercy Szczęsnego Jana
(żona Anna; synowie: Adam i Bolesław; córki: Stanisława
i Felicja)
Szczęsny Józef s. Fabiana
Szczęsny Konstanty s. Stanisława
Szklanko Antoni s. Wincentego
Szklanko Józef i Stanisław
Szumski Jan s. Ignacego
Urban Antoni s. Jana
Urban Jan s. Macieja
Urban Piotr s. Jana
Urban Piotr s. Macieja

8.5750
9.3013
9.2862
0.0303
9.2862
4.3687
1.1914

1.0264
1.1133
1.1115
0.0036
1.1115
0.5229
0.1426

6.2009

0.7422

3.1005

0.3711

3.1005

0.3711

6.2009
6.2009
1.5145
5.5507
9.3014

0.7422
0.7422
0.1813
0.6644
1.1134

9.3013

1.1133

9.3013
8.2874
9.3013
5.3723
9.3014
4.6507
8.0676
10.3019
9.3013
4.6506
3.0467
7.4409
7.4410

1.1133
0.9920
1.1133
0.6431
1.1134
0.5567
0.9658
1.2331
1.1133
0.5567
0.3647
0.8907
0.8907

9.3014

1.1134

0.6740
4.6506
9.3013
8.7298
8.4791
0.0949
0.1160
0.5042
0.0625

0.0808
0.5567
1.1133
1.0449
1.0149
0.0115
0.0139
0.0605
0.0075

113
60
61

Urban Stanisław s. Jana i matka Ludwika
Wasilewski Adolf i Feliksa dzieci Jana
Wasilewski Wacław i Feliksa dzieci Jana
spadkobiercy Waszkuć Adolfa:
(żona Franciszka; synowie: Wawrzyniec, Jan, Czesław
i Antoni; córki: Bronisława, Jadwiga; siostra Aleksandra)
Waszkuć Jan s. Józefa
Wiśniewski Jan s. Wiktora
Wiśniewski Michał i Stanisław synowie Antoniego
Wodnicki Adam s. Piotra
Wodnicki Jan s. Piotra
spadkobiercy Wodnickiego Jana
(synowie: Feliks, Wacław, Jan, córka Aleksandra)
Wodnicki Józef s. Piotra
spadkobiercy Wodnickiego Piotra
(żona Józefa; córka Władysława)
spadkobiercy Wodnickiego Stanisława
(córki: Jadwiga Waszkiewiczowa i Leokadia Wodnicka)
Wojewnik Ignacy s. Marcina
Zakała Stanisław i Mateusz synowie Andrzeja

6
5
80
81
99
98
36
100
35
4
104

9.1003
9.3013
9.3014

1.0893
1.1133
1.1134

9.3013

1.1133

9.9275
9.3013
9.3014
6.2009
6.2009

1.1883
1.1133
1.1134
0.7422
0.7422

9.3013

1.1133

6.2009

0.7422

8.3010

0.9936

18.6027
9.3013

2.2267
1.1133

Powierzchnia z
rejestru w
ha.

Powierzchnia z
podziału
wspólnot
w ha.

Wykaz posiadaczy ziemi w Gurbiczach w 1936 r.21
L.p.

Nazwisko i Imię

1
2

Andraka Maciej s. Kazimierza
Andraka Kazimierz s. Jakuba z siostrą Marianną
Dołżyk Józef s. Antoniego
i spadkobiercy Dołżyka Antoniego
(wdowa Elżbieta; dzieci: Stanisław i Romuald)
Dołżyk Stanisław s. Mateusza
Dołżyk Wacław s. Mateusza
spadkobiercy Jana Dziuby
(wdowa Jadwiga; dzieci: Monika i Genowefa, Wojtachowie
Stanisław, Honorata i Albert)
Dziuba Józef s. Józefa
Dziuba Józef s. Mateusza
Halicka Albina c. Jana
Klim Jan s. Kazimierza z matką Franciszką
Klim Paweł s. Wojciecha
Krzywosz Kazimierz s. Wincentego

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
21

0.2960
6.3337

0.0480
1.0263

6.4338

1.0426

6.4181
6.4181

1.0400
1.0400

6.4067

1.0382

7.7387
6.4066
6.3337
6.5277
6.8203
6.5627

1.2540
1.0382
1.0263
1.0578
1.1051
1.0635

Zestawiono na podstawie orzeczenia starosty z maja 1936 r., AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 26, k.95-95v.
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Kucharska Władysława, Masłowska Jadwiga, Grzegorczyk
Franciszek i Agnieszka małżonkowie
Spadkobiercy Sławikowskiego Jana
(wdowa Pelagia, syn Władysław)
Kucharski Jan s. Wawrzyńca
spadkobiercy Kucharskiego Piotra
(wdowa Anna; dzieci: Henryk i Wacław)
Kukiełko Wojciech s. Jana
Wajsiel Bolesław s. Adama
Wałuszko Piotr s. Jakuba
Żak Stanisława c. Mateusza

13
14
15
16
17
18
19

12.9982

2.1063

6.5048

1.0541

5.1381
6.4818
6.5627
0.2968

0.8326
1.0503
1.0635
0.0481

6.2123

1.0067

Wykaz uwłaszczonych włościan w Jadeszkach z 1869 r.22
L.p.

Nazwisko i Imię

dziesięciny

sążnie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Grygorczuk Paweł
Kalinowski Franciszek
Kisło Mikołaj
Kloza Jan s. Franciszka
Kloza Jan s. Wincentego
Kolendo Andrzej
Kolendo Kazimierz
Kolendo Wawrzyniec
Michniewicz Jan
Michniewicz Kazimierz
Mitrosz Jan
Pawełko Jan
Sienkiewicz Jan
Sieńko Szymon
Sławiński Wojciech
Sztyn (Sztyń)
Tałałaj Jan
Tałałaj Józef
Tałałaj Stanisław
Tałałaj Wojciech

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1224
1392
1176
1536
1080
1104
1128
1032
1128
1200
1344
1248
1296
1128
1272
1056
1656
1200
1344
1176

22

276

Zestawiono na podstawie potwierdzonego notarialnie odpisu z tłumaczenia zaświadczenia wydanego
włościanom wsi Jadeszki 7 V 1871 r. Tłumaczony dokument był kopią bowiem widnieje na nim potwierdzenie  zgodności z oryginałem z 18 III 1909 r.  Zgodność z oryginałem i tłumaczeniem potwierdził
też wójt dolistowski 8 XII 1920 r.   Kopia z oryginału znajdowała się u Józefa Grzegorczyka ze wsi
Jadeszki, AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 30, k.8-9v.

Wykaz posiadaczy ziemi we wsi Jadeszki przed komasacją z 5 listopada 1930 roku.23
L.p.

Nazwisko i Imię

Ilość ziemi w ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bobek Antoni
Bochenko Adolf
Grzegorczyk Józef
Iwanicki Jan
Iwanicki Józef
Joka Michał
Kloza Henryk
Kolenda Adam
Kolenda Piotr
Kolenda Wawrzyniec
Lićwinko Adolf
Łagodzki Antoni
Mikubowa Anna
Mitrosz Wincenty
Nowińska Julia
Paliwoda Wincenty
Pawełko Stanisław
Reda Marianna
Rogalski Stanisław s. Klemensa
Sieńkiewicz Stanisław
Sieńko Henryk
Szypulski Stanisław
Tałałaj Jan
Tałałaj Walerian

4,37
8,74
8,74
4,37
1.45
8,74
8,74
4.37
8,74
8,74
8,74
8,74
4.37
8,74
8,74
8,74
8,74
1,45
8,74
8,74
8,74
4.37
8,74
8,74

Wykaz posiadaczy ziemi w Jaświłkach w 1937 r.24
L.p.

Nazwisko i Imię

Powierzchnia z
rejestru w
ha.

1
2
3

Kloza Bolesław i Marianna małżonkowie
Kloza Mateusz
Kloza Zuzanna, Kloza Henryk i Wacław

5.8288
10.8018
1.1068

23

24

Powierzchnia z
podziału
wspólnot
w ha.
0.8971
1.6625
0.1703

S porządzono na podstawie dokumentu pt. „Wykaz   gospodarzy i obszarów posiadanych przez
nich gruntów położonych w ograniczeniu wsi Jadeszki gminy Dolistowo powiatu białostockiego
sporządzony przez Urząd Gminy Dolistowo dn. 5 XI 1930 r.”, AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 30, k.4-5.
Zestawiono na podstawie: AP w Białymstoku, SPB. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 35, k.126v-127.
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4
5
6
7
8

Kolendo Dionizy
Kolendo Wacław
Michniewicz Anna, Michniewicz Alojzy i Czesław
Rogalski Edward
Rogalska Michalina, Rogalski Stanisław i Edward
spadkobiercy Siemiona Wawrzyńca
(żona Anna i dzieci: Jan, Romuald, Stanisława, Mieczysław,
Edward, Stanisław i Melania)
Sienkiewicz Wacław
Wojtkielewicz Anna
Wojtkielewicz Maciej i Andrelczyk Weronika

9
10
11
12

5.2429
10.4858
15.7288
0.6107
15.1181

0.8069
1.6139
2.4209
2.3268
2.3268

15.7288

2.4209

15.7288
3.9322
11.7965

2.4209
0.6052
1.8156

Wykaz uwłaszczonych włościan w Jaświłach z 1868 r.25
L.p.

Nazwisko i Imię

dziesięciny

sążnie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Andrelczyk Andrzej
Andrelczyk Jan
Andrelczyk Józef
Andrelczyk Paweł
Andrelczyk Paweł
Bajkowski Tomasz
Bierć Jakub
Bierć Mateusz
Chodak Jan
Cimoch Józef
Dembowski Mateusz
Dziuba Antoni
Dziuba Józef
Dziuba Szymon
Jakubowski Szymon
Jankowski Wojciech
Joka Piotr
Kapusta Józef
Kawałko Andrzej
Kawałko Jan
Kawałko Józef
Kawałko Józef
Kawałko Kazimierz
Kawałko Paweł
Kawałko Paweł
Kawałko Stanisław
Kawałko Szymon

34
34
10
17
17
17
25
25
25
17
17
17
25
17
17
17
10
17
25

748
748
366
2333
2335
2335
1680
1901
1903
1680
1900
2335
2335
2335
1901
1680
1680
1680
1680
1680
2373
2362
1680
2333
367
2363
1900

25

278

 estawiono na podstawie: AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.4Z
7,12-18,19-21.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57

Kowalczuk Paweł
Kukiełka Wawrzyniec
Kupińska Aniela
Kupiński Franciszek
Kupiński Jan
Kupiński Krzysztof
Kupiński Piotr
Kupiński Szymon
Kupiński Wawrzyniec
Kupiński Wojciech
Michniewicz Wincenty
Mysliwiec Szymon
Mysliwiec Wincenty
Niescier Wincenty
Niescier Wincenty
Olechno Wojciech
Pawełko Wawrzyniec
Popławski Paweł
Popławski Wawrzyniec
Rosć Mateusz
Rudziński Michał
Sobolewski Jan
Sobolewski Stanisław
Szczawinski Stanisław
Wołyn Wincenty
Zalewski Marcin
Zalewski Franciszek
Zawadzki Jan
Żak Paweł

17
17
34
25
10
25
17
42
17
17
17
17
17
25
25
17
17
25
17
10
17
17
26
17
26
10

2333
2333
1680
808
1901
367
1680
1900
2333
323
2393
2335
2335
2395
2335
1680
1903
1901
2333
2383
1971
2333
366
2335
2335
1203
2393
1180
367

Wykaz posiadaczy ziemi we wsi Jaświłach przed komasacją26
L.p.

Nazwisko i Imię

dziesięciny

sążnie

1
2
3
4
5
6
7

Andrelczyk Antoni
Andrelczyk Antoni s. Józefa
Andrelczyk Franciszek
Andrelczyk Jan
Andrelczyk Józef s. Bolesława
Andrelczyk Józef s. Pawła
Andrelczyk Józef s. Wojciecha

8
17
21
10
17
8
12

2366 ½
2393
1067 ½
366
374
1387
2080 ½

26

Zestawiono na podstawie niedatowanego dokumentu pt. „Wykaz gruntu obecnie posiadanego przez
mieszkańców wsi Jaświły gminy Dolistowo sadzibnej, lasu, ornej i łąki według nadziału zdannej po
numeru porządkowym”, AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 36, k.9-10.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
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Andrelczyk Stanisław
Bajkowski Antoni
Bajkowski Antoni s. Tomasza
Bajkowski Wincenty s. Tomasza
Bierć Adam
Bierć Antoni
Bierć Wojciech
Chodak Stanisław
Cimoch Antoni
Cimoch Józef
Cimoch spadkobiercy po Janie
Cymbor Jan
Dembowski Antoni
Dembowski Mateusz i Głódź Antoni
Dembowski Paweł
Dyskiewicz Karol
Dziuba Kazimierz
Dziuba Wincenty
Dziubo Józef
Gilewski Piotr
Jakubowski Dominik
Jakubowski Jan
Janik Antoni
Kawałko Antoni s. Jana
Kawałko Antoni s. Wincentego
Kawałko Antoni i Stanisław
Kawałko Bolesław
Kawałko Jan
Kawałko Paweł
Kawałko Tadeusz
Kawałko spadkobiercy po Szymonie
Kawałko spadkobiercy po Wincentym
Kotuk Wincenty
Kowalczuk Antoni
Krywosz Wincenty
Kuc Feliks
Kukiełka Antoni
Kupiński Antoni s. Antoniego
Kupiński Bolesław s. Antoniego
Kupiński Józef s. Andrzeja
Kupiński Józef s. Wincentego
Kupiński Ludwik s. Mateusza
Kupiński Ludwik s. Wojciecha
Kupiński Stanisław

8
17
10
8
8
17
8
8
9
8
12
8
8
8
8
8
17
8
17
17
17
10
17
8
17
17
10
9
17
17
8
17
17
8
21
8
12
12
8

1434
2335
367
2367
2368
1680
467
1433
1435
1680
840
840
1927
2367½
2350
2367½
2366 ½
2367½
2367½
2367½
1680
466
1433
2393
2373
467
367
467
1433
2362
2363
2047
1680
164
2333
2335
1434
2333
2333
1192 ½
1205
1192 ½
2150 ½
2003
1192 ½

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Kupiński Stanisław s. Antoniego
Kupiński Wincenty
Kupiński Wojciech
Kupiński spadkobierca po Kazimierzu
Lewocz Andrzej
Lewocz Wincenty
Łancz Kazimierz
Mysliwiec Jan
Niescier Antoni
Niescier Józef
Niescier Kazimierz
Nowik Antoni i Stanisław
Pawełko Antoni
Pawełko Stanisław
Pawełko spadkobiercy po Józefie
Popławski Antoni
Popławski Wincenty
Rosć Franciszek
Rutkowski Józef
Rutkowski Wincenty
Rynkiewicz Jakub
Sobolewski Dominik
Skircim Maciej
Szczawiński Wincenty
Szczawiński spadkobiercy po Kazimierzu
Wałuszka Wawrzyniec
Wołyn Antoni
Wołyn Józef i spadkobiercy po Kazimierzu i Antonim
Zawadzki Adolf
Żukowski Mikołaj

8
25
8
12
17
8
8
17
8
17
8
9
8
8
8
17
26
8
14
12
8
14
8
8
9
9
17
26

1192 ½
1900
1193
2150 ½
1039
1387
2367½
2335
2367½
2395
2367½
153
1435
1434
1434
2333
1181
2391 ½
149 ½
2350
2391 ½
149 ½
1680
2367 ½
2367 ½
1680
807 ½
807 ½
1027
1251

Wykaz właścicieli ziemi w Mikicinie w 1926 r. 27
L.p.

Nazwisko i Imię

dziesięciny

sążnie

1
2
3
4
5
6
7
8

Beczko Felicja
Bohdan Andrzej
Bolesta Jan
Bolesta Jan
Bolesta Jan
Bolesta Kazimierz
Bolesta Kazimierz
Bolesta Piotr

6
6
4
3
3
12
11
4

655
565
2000
2000
2000
1200
2000
2000

27

Zestawiono na podstawie: AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 77, k.5-6v.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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Bolesta Wincenty
Bujnowski Adam
Dec Adolf
Dec Adolf
Dec Antoni
Dec Bronisław
Dec Czesław
Dec Jan
Dec Jan
Dec Jan
Dec Jan
Dec Józef
Dec Józef
Dec Józef
Dec Józef
Dec Kazimierz
Dec Kazimierz
Dec Ludwik
Dec Marcin
Dec Michał
Dec Stanisław
Dec Szymon
Dec Tomasz
Dębowski Adolf
Dębowski Franciszek
Dębowski Jan
Dębowski Józef
Dębowski Michał
Dębowski Michał
Dziekoński Adolf
Dziekoński Aleksander
Dziekoński Konstanty
Dziekoński Stanisław
Dziekoński Zygmunt
Kapraszewicz Józefa
Kornec Marianna
Korneć Jan
Kotuk Adam
Kotuk Adam
Kotuk Andrzej
Kotuk Andrzej
Kotuk Antoni
Kotuk Bolesław
Kotuk Jan
Kotuk Jan

7
6
14
12
9
3
19
7
4
3
6
9
6
3
7
9
12
6
6
7
12
9
6
12
6
6
6
8
8
8
8
8
3
3
19
6
6
6
9
9
9
6
9

600
400
565
1200
1200
1550
2000
700
565
2000
565
1550
565
1600
1550
1200
565
565
1600
1200
1550
565
1200
565
565
565
650
700
565
565
565
1550
1550
1550
1200
1550

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Kotuk Józef
Kotuk Józef
Kotuk Kazimierz
Kotuk Kazimierz
Kotuk Kazimierz
Majewski Jan
Majewski Józef
Majewski Kazimierz
Majewski Stanisław
Majewski Wcław
Majewski Wawrzyniec
Matan Adolf
Mikutowa Felicja
Mitrosz Ludwika
Młodzianowski Adam
Młodzianowski Józef
Młodzianowski Kazimierz
Orzechowski Adam
Orzechowski Adam
Orzechowski Bolesław
Orzechowski Mateusz
Orzechowski Wincenty
Oźlańska Marianna
Oźlański Adolf
Oźlański Andrzej
Oźlański Antoni
Oźlański Jan
Oźlański Józef
Oźlański Stanisław
Oźlański Wojciech
Pachucka Ludwika
Pilichiewicz Adolf
Pilichiewicz Antoni
Pilichiewiczowa Marianna
Polkowski Władysław
Sawicki Jan
Sawicki Stanisław
Siemion Jan
Sienkiewicz Wincenty
Siemionowa Urszula
Stankiewicz Jan
Stankiewicz Kazimierz
Stankiewicz Mateusz
Stankiewicz Romuald
Szypulski Adolf

6
6
9
19
9
9
9
9
7
5
1
9
12
12
19
6
6
9
1
12
9
4
7
7
4
4
14
1
4
4
6
12
12
9
9
9
9
6
9
9
9
9
3

565
565
1550
700
1550
1550
1550
1000
900
1550
1200
650
1200
700
565
655
1550
1200
1550
2000
200
200
2000
2000
600
2000
2000
565
1200
1200
1550
1550
1550
650
565
565
1550
1550
1550
1550
-
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Szypulski Adolf
Szypulski Adolf
Szypulski Antoni
Szypulski Jan
Szypulski Jan
Szypulski Jan
Szypulski Józef
Szypulski Józef
Szypulski Stanisław
Szypulski Stanisław
Szypulski Stanisław
Szypulski Władysław
Truchanowicz Marcin
Wojtkielewicz Antoni
Wojtkielewicz Józef
Żukowski Adolf
Żukowski Józef
Żukowski Kazimierz

3
6
3
4
6
9
9
9
3
19
4
12
6
9
9
6
6
6

565
2000
565
1550
1550
1550
700
2000
1550
565
1550
1550
565
565
565

Wykaz posiadaczy ziemi we wsi Radzie w 1933 r.28
L.p.

Nazwisko i Imię

Ilość ziemi w ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Gromko Józef s. Macieja
Gromko Zygmunt z Bobrówki s. Macieja
Grzegorczyk Aleksander s. Wincentego
Grzegorczyk Antoni s. Macieja
Grzegorczyk Bronisława c. Marianny
Grzegorczyk Feliks s. Józefa
Grzegorczyk Jan s. Jana
Grzegorczyk Jan s. Tomasza
Grzegorczyk Józef s. Józefa
Grzegorczyk Łucja
Grzegorczyk Paweł s. Franciszka
Grzegorczyk Romuald s. Wawrzyńca
Grzegorczyk Stanisław s. Michała
Grzegorczyk Wawrzyniec s. Andrzeja
Grzegorczyk Wawrzyniec s. Franciszka
Jankowski Jan s. Józefa
Jankowski Kazimierz s. Piotra
Jankowski Władysław s. Jana
Kiszła Józef z Dolistowa Starego s. Wincentego

15.85
1.63
8.19
8.19
4.55
13.47
12.38
16.93
30.59
4.55
6.18
4.55
18.57
4.73
6.18
14.01
13.47
10.10
8.74

28

284

Zestawiono na podstawie dokumentu sporządzonego przez Urząd Gminy Dolistowo 12 IV 1933 r.,
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 86, k.3v-4v.

20
21
22
23
24
25

Kotuk Stanisław s. Kazimierza
Kucharski Stanisław s. Jana
Szklanko Józef s. Józefa
Romanowski Jan s. Jan
Wojewnik Konstanty z Goniądza s. Antoniego
Wojewnik Władysław s. Antoniego

17.48
31.68
19,11
17.48
8.19
8.19

Wykaz gospodarzy i ilości posiadanej przez nich ziemi we wsi Romejki przed komasacją w 1930 r.29
L.p.

Nazwisko i Imię

Ilość ziemi w ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Andrelczyk Antoni s. Michała
Andrelczyk Jan s. Michała
Chwetko Adam s. Wojciecha
Chwetko Fabjan s. Wojciecha
Dekarz Wawrzyniec s. Macieja
Giero Feliks s. Piotra
Głódz Jan s. Jana
Jeleniewski Feliks s. Stanisława
Kawałko Antoni s. Juliana
Klepacki Jan s. Macieja
Klim Antoni s. Piotra
Krzywosz Jan s. Jana
Krzywosz Kazimierz s. Kazimierza
Krzywosz Wawrzyniec s. Józefa
Okołowicz Antoni s. Pawła
Okołowicz Wawrzyniec s. Franciszka
Rydzewski Piotr s. Wawrzyńca
Rynkiewicz Adolf s. Jakuba
Rynkiewicz Bronisław s. Jakuba
Sokołowski Feliks s. Józefa
Strzemieński Walerian z wsi Zagórze gm. Korycin
Wałuszko Józef s. Stefana
Wałuszko Wojciech s. Stefana
Wilczewski Antoni s. Macieja
Wilczko Antoni ze wsi Slomianka gm. Kalinówka
Żak Dominik s. Franciszka
Żak Feliks s. Franciszka
Żak Feliks s. Mateusza
Żak Franciszek s. Józefa

6.56
18.57
8.46
8.46
12.56
16.93
25.13
25.13
11.29
16.93
16.93
12.56
12.56
12.56
16.93
16.93
12.56
12.56
12.56
25.13
1.09
11.29
11.29
12.56
1.09
16.93
16.93
16.75
0.54

29

 estawiono na podstawie dokumentu sporządzonego przez Urząd Gminy Dolistowo 9 VIII 1930 r.,
Z
AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 88, k.5-6v.
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30
31
32
33

Żak Leon s. Antoniego
Żak Stanisław s. Tomasza
Żak Wincenty s. Kazimierza
Żyśkowski Józef s. Adama

7.28
12.56
1.09
1.09

Wykaz posiadaczy ziemi w Romejkach w 1936 r.30
L.p.

Nazwisko i Imię

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Andrelczyk Antoni s. Michała
Andrelczyk Czesław s. Michała
Andrelczyk Jan s. Michała
Andrelczyk Krystyna c. Michała
Andrelczyk Leokadia i Monika
Chwetko Adam s. Wojciecha
Chwetko Fabian s. Wojciecha
Dekar Honorata c. Józefa
Dyszkiewicz Kazimierz i Anna małżonkowie
Giero Feliks s. Piotra
Głódz Jan s. Jana
Jeleniewski Feliks s. Stanisława
Kawałko Antoni s. Jana
Klepacka Ludwika s. Dominika
Klim Waleria c. Antoniego
Kloza Monika c. Wawrzyńca
Krzywosz Bronisława c. Franciszka
Krzywosz Józef s. Kazimierz
Krzywosz Kazimierz s. Kazimierza
Krzywosz Michalina c. Wojciecha
Krzywosz Wawrzyniec s. Józefa
Marciszeska Anna c. Dominika
Mrozowa Bronisława c. Mateusza
Okołowicz Antoni s. Pawła
Okołowicz Wawrzyniec s. Franciszka
Pikarska Anna c. Michała
Piekarski Teofil s. Wiktora
Purwin Zygmunt i Purwinówna Bronisława
Rydzewski Piotr s. Wawrzyńca
Rynkiewicz Stanisława c. Józefa
Suszko Stanisław s. Franciszka

30

286

Powierzchnia z
rejestru w
ha.
6.6915
6.6915
6.6915
0.7682
6.6915
9.3719
9.3719
13.7675
13.4849
18.7438
27.5342
13.4849
12.4957
17.9702
18.7436
12.3705
17.5828
5.7992
7.7320
0.0819
13.5311
0.7734
3.6276
18.7438
6.3733
0.7925
0.6037
13.6857
13.5312
12.1902
1.1134

Powierzchnia z
podziału
wspólnot
w ha.
0.7805
0.7805
0.7805
0.0895
0.7805
1.0222
1.0223
1.6057
1.5728
2.0446
3.2115
1.5728
1.3630
1.9601
2.0045
1.3493
2.3339
0.6793
0.9057
0.0095
1.5849
0.0844
0.4231
2.0446
0.6952
0.0925
0.8367
1.5962
1.5849
1.4217
0.1299

Zestawiono na podstawie orzeczenia starosty z 4 V 1936 r., AP w Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa
i Reform Rolnych, nr 88, k.113-114.

32
33

Sokołowski Antoni s. Józefa
Sokołowski Feliks s. Józefa
spadkobiercy Sokołowskiego Józefa
(wdowa Julianna; dzieci: Anna, Dominik, Genowefa)
Sokołowski Józef i Bronisław
Stoczko Antoni s. Franciszka
Szubzdowa Urszula
Wałuszko Józef s. Stefana
Wałuszko Wojciech s. Stefana
Wilczewski Antoni s. Macieja
Wilczko Antoni s. Marcina
Zyskowska Anna c. Aleksandra
Zyskowski Adam s. Jana
Żak Aniela c. Franciszka
spadkobiercy Purwina Wojciecha
(wdowa Rynkiewicz Waleria, dzieci)

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

spadkobiercy Żaka Antoniego
(wdowa Teofila; synowie: Leon i Bronisław)
Żak Feliks s. Franciszka
Żak Feliks s. Franciszka
Żak Feliks s. Mateusza z matką Kazimierą
Żak Franciszek s. Józefa
Żak Marianna c. Pawła
Żak Piotr s. Mateusz
Żak Stanisław s. Tomasza

45
46
47
48
49
50
51
52

3.4419
3.4419

0.4014
0.4014

13.7673

1.6057

6.8838
6.2478
0.0308
12.4957
6.2478
13.5312
0.5648
0.5564
0.0495

0.8029
0.6815
0.0036
1.3630
0.6815
1.5849
0.0658
0.8326
0.0044

1.5772

0.1840

7.9247

0.9243

12.6537
18.7441
10.8828
0.3275
0.0904
2.8351
13.7675

1.3802
2.0446
1.2693
0.0382
0.6644
0.3307
1.6057

Wykaz posiadaczy ziemi we wsi Rutkowskie Duże w 1926 r.31
L.p.

Nazwisko i Imię

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Babiński Wojciech
Chojnowski Kazimierz
Dziekoński Antoni
Dziuba Józef
Gawędzki Józef
Gawędzki Konstanty
Gilewska Felicja
Gilewski Adolf
Gilewski Antoni

31

Ilość ziemi
w dziesięcinach
2
3
3
1
2
½
7
15
7

 estawiono na podstawie nie datowanego dokumentu. Dostarczenia takiego wykazu żądał do
Z
31 I 1926 r. Powiatowy Urząd Ziemski w Białymstoku. Dokument podaje ilość ziemi z dokładnością
do połowy dziesięciny, AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 100, k.30,31-31v.

287

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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Gilewski Antoni
Kolęda Andrzej
Koszczuk Eugeniusz
Koszczuk Stanisław
Koszczuk Władysław
Moniuszko Agnieszka
Moniuszko Antoni
Moniuszko Antoni
Moniuszko Ignacy
Moniuszko Konstanty
Moniuszko Mieczysław
Pawelski Jan
Pisanko Józef
Radomski Antoni
Radomski Franciszek
Rogalski Wincenty
Rudziewicz Aleksander
Rudziewicz Wacław
Rutkowska Aleksandra
Rutkowska Kazimiera
Rutkowska Michalina
Rutkowska Stefania
Rutkowska Zofia
Rutkowski Antoni
Rutkowski Antoni
Rutkowski Antoni
Rutkowski Antoni
Rutkowski Bolesław
Rutkowski Feliks
Rutkowski Feliks
Rutkowski Franciszek
Rutkowski Józef
Rutkowski Józef
Rutkowski Konstanty
Rutkowski Paweł
Rutkowski Piotr
Rutkowski Stanisław
Rutkowski Tomasz
Rutkowski Zygmunt
Rutkowski Zygmunt
Skibicki Józef
Szklanko Antoni
Wroceński Franciszek

4
10
2
13
2
9
2
2
5
4
5
7
8
8
2
18
10
15
2
8
1
2
7
1
5
8
5
5
8
2
3
8
8
3
4
8
4
8
6
3
4
12
8

Wykaz posiadaczy ziemi we wsi Rutkowskie Małe w 1926 r.32
L.p.

Nazwisko i Imię

Ilość ziemi w ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Czarniecki Władysław
Gawędzki Konstanty
Jankowski
Kisło Jan
Kościnek Józef
Kuczewski Józef
Michniewicz Franciszek
Puchalski Adolf
Rutkowski Aleksander
Rutkowski Bolesław
Rutkowski Józef
Rutkowski Konstanty
Rutkowski Paweł
Rutkowski Władysław
Wojtach Józef

7.34
5.65
5.65
4.52
11.30
1.13
5.65
2.26
1.13
4.52
10.17
4.52
7.34
1.13
1.13

Wykaz posiadaczy ziemi w Szpakowie w 1925 r.33
L.p.

Nazwisko i Imię

dziesięciny

sążnie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dekarz Maciej
Guziel Kazimierz
Klim Adam
Klim Aleksander
Klim Bolesław
Klim Franciszek
Klim Franciszek
Klim Jan
Klim Jan
Klim Jacenty
Klim Urszula
Klim Wiktor
Klim Wiktor
Lech Jan

23
34
23
23
11
23
11
11
11
17
11
17
11
11

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

32
33

 estawiono na podstawie nie datowanego dokumentu. Dostarczenia takiego wykazu żądał do 31  I
Z
1926 r. Powiatowy Urząd Ziemski w Białymstoku., AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr 100,
k.26,30.
Zestawiono na podstawie załącznika do podania mieszkańców Szpakowa z 30 XI 1925 r. Dokument
ten podaje ilość ziemi z dokładnością do 0,5 dziesięciny, AP w Białymstoku, PUZ w Białymstoku, nr
107, k.2-2v.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

290

Niemotko Maciej
Olechno Andrzej
Olechno Antoni
Olechno Franciszek
Olechno Jan
Olechno Kazimierz
Olechno Tomasz
Olechno Wincenty
Purta Paweł
Rafała Aleksander
Rafała Antoni
Rafała Jan
Rafała Marcin
Rafała Wawrzyniec
Rafała Wincenty
Rafała Wincenty
Rogowski Wincenty
Sarudzki Paweł
Skutnik Aleksander
Skutnik Marianna
Wojtach Władysław
Wróbel Antoni
Wróbel Jan
Wróbel Maciej
Zabielski Kazimierz
Zabielski Wiktor
Zubski Piotr

11
11
11
11
11
11
11
11
23
23
23
17
11
11
17
11
23
11
23
11
11
17
17
34
15
7
11

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Wykaz posiadaczy ziemi we wsi Zabiele w 1935 r.34
L.p.

Nazwisko i Imię

Ilość ziemi w ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Andraka Adam s. Jana
Andraka Antoni s Jana
Andraka Mateusz s. Antoniego
Andraka Waleria z Dębowskich
Andrejczyk Bolesław s. Władysława i Andrejczykowa Aleksandra
Bajko Wawrzyniec s. Andrzeja
Bajko Wiktor s. Jana
Barszczewski Aleksander s. Macieja
Bekis Jadwiga z Sawickich

15.3831
0.5210
16.0989
0.5373
14.5183
20.1678
20.2450
12.0302
0.7750

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
34

spadkobiercy Bercia Jana
(Berć Bolesław; Berciówny: Melania i Franciszka)

Berciówna Romualda c. Adolfa
Bochenko Adam s. Jana
spadkobiercy Bochenko Antoniego
(Bochenko Stanisław, Bochenkówna Albina, Bochenkowa Marianna)
Bochenko Antoni s. Kazimierza
Bochenko Antoni s. Mateusza
Bochenko Antoni s. Stanisława
spadkobiercy Bochenko Antoniego s. Wawrzyńca
(Gudelowa Marianna i Hierowa Sabina)
spadkobiercy Bochenko Mateusza s. Antoniego
(Kucowa Feliksa, Bochenko Stanisław i Bochenkówny: Monika i
Marianna)
spadkobiercy Bochenko Jana s. Antoniego
(Bochenko Antoni; Bochenkowa Józefa; Bochenkówny:
Aleksandra, Marianna, Anna i Bronisława)
Bochenko Józef i Stanisław synowie Kazimierza
Bochenko Kazimierz, Bochenkówna Michalina, Łuszcz Władysław
spadkobiercy Bochenko Mateusza s. Jana
(Bochenkowie: Antoni i Józef; Bochenkowa Marianna i Bieniaszowa
Anna)
Bochenko Mateusz s. Stanisława
Bochenko Tomasz s. Jana
Bochenkowa Marianna
Bochenkowa Stefania
Bujnowska Marianna z Pawełków
Bykuć Jan s. Wojciecha i Bykuciowa Marianna

4.1505
0.3036
12.2062
14.7416
5.2992
3.8926
6.1036
16.0988

23.7510
10.5976
20.1678
15.4285
6.1036
3.8926
0.2022
0.1066
9.3173
7.4867

 estawiono na podstawie niedatowanego wykazu uczestników scalenia. Dokument ten prawZ
dopodobnie pochodzi z 1935 r. i uwzględnia również grunty podzielonej wspólnoty gruntowej, AP w
Białymstoku, SPB Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, nr 108, k.k.154-158v.
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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spadkobiercy Bykuć Kazimierza
(Wasilewska Marianna; Bykuciówny: Anna i Józefa)
Bykuć Piotr s. Józefa
Choroszkowa Bronisława
Cieblowa Anna c. Andrzeja
Cieblówna Marianna c. Jana
Cybulko Michalina i Żukowska Janina
Cymbor Anna i Milewscy: Wincenty i Marianna
Cymbor Wincenty s. Stanisława
Dębowska Urszula z Kuców
Dębowski Józef s. Wincentego
Dębowski Stanisław s. Józefa
Dębowski Wacław i Urszula małżonkowie
Dynarska Felicja
Dynarski Aleksander s. Izydora
Dynarski Konstanty s. Izydora
Dyszkiewicz Feliks s. Augustyna
Dyszkiewicz Michał s. Jana
Dyszkiewicz Piotr s. Kazimierza
Dyszkiewicz Stanisław s. Augustyna
Dyszkiewicz Szymon s. Kazimierza
Dziuba Antoni s. Jana
Dziuba Romuald s. Jana i Dzióbówna Monika c. Jana
Dziuba Stefania i Dzióbówna Dominika
Giza Aleksander s. Jana
Grodzik Urszula z Olszewskich
Gudel Adolf s. Jana
Gudel Antoni s. Jana
Gudel Augustyn s. Józefa
Gudel Jan s. Mateusza
spadkobiercy Gudel Jana s. Mateusza
(Gudel Feliks, Józef i Adolf; Prolanowa Michalina)
Gudel Jan s. Szymona
Gudel Jan s. Wojciecha
Gudel Stanisław s. Mateusza
Gudel Stanisław i Rozalia małżonkowie
Gudel Wawrzyniec s. Andrzeja
Hiera Jan s. Wawrzyńca
Hiera Józef s. Nikodema
spadkobiercy Hiera Stanisława s. Alfonsa
(Hiera Antoni; Hierowa Sabina z dziećmi: Jadwigą, Czesławem i
Stanisławą)
Jasiński Benedykt
Karnowa Stefania z Gudelów
Kawałko Franciszek i Marianna małżonkowie

7.9423
20.1678
1.5898
3.6921
0.3515
6.4412
12.2062
3.8926
0.3376
4.7213
6.6402
12.0646
3.8926
0.2003
14.1878
0.2148
9.3173
10.0838
12.5804
10.0838
3.6014
10.3605
5.7626
5.5663
6.9870
5.6871
11.8227
12.0302
13.6676
19.7341
10.0838
14.0986
14.1000
12.0559
0.2742
11.9959
20.0906
15.9708
0.6140
0.3806
8.1376

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Kawałko Marianna z Komosów
Kawałko Marianna i Kawałkowie: Feliks i Antoni synowie Jana
Kawałko Piotr i Stanisław synowie Szymona i Kawałko Marianna
Kawałko Stanisław s. Augustyna
Kawałko Stanisław s. Wincentego
Kolnicki Jankiel
Komosa Aleksander s. Józefa
Komosa Aleksander s. Karola
Komosa Bolesław i Wacław synowie Mateusza
Komosa Feliks s. Adama
Komosa Feliks s. Stanisława
Komosa Franciszek s. Piotra
Komosa Jan s. Macieja
spadkobiercy Komosy Mateusza s. Józefa
(Komosowa Zofia, Komosa Feliks i Józef, Komosówna Monika)
Komosa Marcin s. Adama

spadkobiercy Komosy Piotra s. Wawrzyńca
(Komosowa Anna, Komosa Kazimierz i Komosówna Jadwiga)

Komosa Stanisław s. Katarzyny
Komosa Stanisław s. Tomasza
Komosa Stanisław s. Wawrzyńca
Komosa Stefania z Dębowskich
Komosa Stefania z Pacuków
Kowalczuk Józef s. Ignacego i Milewski Adolf s. Wincentego
Kowalewski Kazimierz
Kruczkowa Agnieszka z Pyczów
Krukowska Otylia z Grzegorczyków
Krzysztopa Antoni i Stefania małżonkowie i Pikusówna Rozalia
Kucharska Marianna z Sopotów
Kucharski Jan s. Mateusza
Kulikowska Franciszka z Grzegorczyków
Lenkiewicz Adolf s. Wawrzyńca
Lenkiewicz Antoni s. Jana
Lenkiewicz Bronisława z Wałuszków
spadkobiercy Lenkiewicza Feliksa s. Antoniego
(Lenkiewiczowa Bronisława; Lenkiewicz Józef; Lenkiewiczówny:
Marianna i Czesława)
Lenkiewicz Jan s. Michała
Lenkiewicz Rozalia c. Ignacego
Lenkiewicz Serafina z Dziubów
Lenkiewicz Stanisław s. Wawrzyńca
Lenkiewicz Stanisław s. Wawrzyńca
Lenkiewicz Stanisław s. Wawrzyńca
Lenkiewicz Wacław s. Antoniego

3.8926
3.7491
6.9743
16.0988
3.8068
0.3473
8.8598
10.0838
14.1524
8.3290
4.5293
9.7760
12.0302
11.6843
8.2922
7.8264
0.0404
15.6383
10.4571
0.1892
0.5009
19.7493
2.0520
7.7176
1.4859
10.3838
0.4080
8.0493
0.9964
5.1413
4.0688
0.2931
6.7227
12.0302
0.4185
0.4432
4.0688
4.9437
1.9462
3.3616
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
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Lenkiewicz Wawrzyniec s. Michała
Lenkiewicz Wawrzyniec s. Tomasza
Lotkowa Michalina i Wróbel Józef s. Antoniego
Lućwinkowa Marianna z Suszków
Łozowski Józef s. Anny
Marcinkiewicz Albina z Pikusów
Milewski Mateusz s. Kazimierza
Norel Kazimierz
Olszewska Urszula z Pawełków
Olszewski Jan i Zofia małżonkowie
Olszewski Piotr s. Stanisława
Olszewski Stanisław s. Michała
Pacuk Filomena z Gudelów
Pacuk Szymon s. Mateusza
Pawełko Anna z Podgórskich
Pawełko Bronisław s. Kazimierza
spadkobiercy Pawełko Jana s. Stanisława
(Pawełko Stanisław, Antoni, Bolesław, Feliks; Pawełkówna Bronisława)
Pawełko Józef
Pawełko Michał s. Kazimierza
Pawełko Serafina z Bochenków
Pawełko Stanisław s. Wawrzyńca i Pawełkowa Zofia
Pawełko Stanisław i Czesław synowie Kazimierza
spadkobiercy Pawełko Stanisława s. Wojciecha
(Pawełkowa Pelagia, Pawełko Romuald i Pawełkówna Leokadia)
Pawełko Stanisław s. Szymona
Pikus s. Franciszka
Pikus Anna z Gudelów
Pikus Feliks s. Stanisława
Pikus Franciszek, Kazimierz i Bronisław synowie Adama
Pikus Izydor s. Stanisława
spadkobiercy Pikusa Jana s. Stanisława
(Suszkowa Janina, Pikusowa Anna i Skibicka Marianna)
Pikus Mateusz s. Augustyna
spadkobiercy Pikusa Marcina s. Szymona
(Pikusowa Rozalia, Pikus Feliks i Pikusówna Serafina)
Podgórski Aleksander s. Jana
Podgórski Antoni s. Stanisława
Podgórski Jan s. Stanisława
Podgórski Józef s. Piotra
Podgórski Piotr s. Tomasza
spadkobiercy Podgórskiego Stanisława s. Jana
(Podgórska Marianna, Podgórski Feliks i Mateusz)
Prolan Antoni s. Marcina

8.1376
12.0302
16.0988
0.3852
0.1892
0.6624
16.0988
18.2214
0.4642
4.1105
3.6860
7.3706
0.4324
19.6669
0.0340
10.0838
14.1524
14.1524
7.4844
0.8467
9.4217
9.2978
7.8687
0.3654
16.0988
0.9737
9.9338
10.0838
9.9338
8.1376
12.0302
15.4364
8.1376
3.4370
9.7075
2.1772
9.8190
8.1689
16.0988

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

spadkobiercy Prolana Piotra s. Jana
(Prolan Wawrzyniec, Wacław i Jan; Prolanówny: Albina i Urszula,
Polkowska Bronisława, Klimowicz Zofia)
Romanowska Anna c. Antoniego
Romanowska Urszula z Szypulskich
Roszkowska Serafina z Podgórskich
Roszkowski Bolesław i Stanisław s. Antoniego
Roszkowski Wawrzyniec i Feliks synowie Józefa
Seroka Adolf s. Kazimierza
Seroka Wawrzyniec s. Jana
Sieńko Marianna c. Jana
Sieńko Urszula z Dębowskich
Skibicki Feliks s. Mateusza
Skibicki Stanisław s. Feliksa
Skórski Antoni s. Kazimierza
Skórski Bolesław s. Antoniego
Skórski Franciszek s. Antoniego
Skórski Stanisław s. Andrzeja
Stankiewicz Jan s. Macieja
Stankiewicz Mateusz s. Macieja i Stankiewiczowa Michalina
spadkobiercy Stasieły Antoniego s. Jana
(Stasiełowa Anna, Stasieła Stanisław, Walińska Bronisława ze Stasiełów
i Decowa Antonina ze Stasiełów)
Stasieła Bolesław s. Wawrzyńca i Apolonia c. Wawrzyńca
spadkobiercy Stasieły Tadeusza s. Błażeja
(Stasiełowa Teofila, Stasieła Stanisław, Skibicka Bolesława, Stesiełówny
Zofia i Stefania, Bolestowa Marianna)
Sutuła Stanisław s. Wojciecha i Skibica Marianna z Pikusów
Suszko Antoni s. Szymona
Suszko Antonina z Kawałków
Suszko Franciszek s. Pawła
Suszko Jan i Bronisław synowie Stanisława i Suszkowa Pelagia
Suszko Janina z Pikusów
Suszko Józef s. Stanisława
Suszko Stanisław s. Franciszka
Suszko Urszula
Suszko Wacław s. Franciszka
Szereniewski Wawrzyniec i Aniela małżonkowie
Szczęsny Jan s. Marcina i Szczęsna Urszula c. Marcina
Tałłałaj Antoni s. Wincentego
Tomaszewska Katarzyna z Hierów
Waliński Wawrzyniec s. Szymona
Wałuszko Jan s. Michała
Wasilewski Aleksander s. Antoniego
Wasilewski Bolesław s. Wawrzyńca

12.2062
0.1144
0.3583
0.4245
1.6579
8.5539
13.9767
12.0302
0.7157
0.8259
9.7650
2.2652
12.0302
2.7126
5.3106
16.6513
4.1627
8.0437
5.4247
5.4247
7.3709
24.4127
7.5762
7.2410
18.0103
9.5965
0.5813
4.5553
2.5714
4.8547
0.3810
1.8027
28.3053
2.3026
0.2576
12.0302
9.7907
1.9462
10.0838
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187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
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Wasilewski Jan s. Antoniego
Wasilewski Stanisław s. Szymona
Waszkuć Jan s. Kazimierza
spadkobiercy Waszkuć Kazimierza
(Waszkuciowa Elżbieta, Stankiewiczowa Urszula, Waszkuciówna Anna
i Wałuszko Edward)
Winkiewicz Klemens i Antonina małżonkowie
Wiszniewska Bronisława z Olszewskich
spadkobiercy Zajko Jana s. Mateusza
(Zajkowa Urszula, Zajko Stanisław, Zajkówna Felicja)

Zajko Józef s. Wojciecha, Zajkówna Marianna c. Wojciecha i Zajkowa
Agnieszka
Zajko Stanisław s. Szymona
Zambrzycka Bronisława z Andrelczyków
Zambrzycki Feliks s. Józefa i Pyczowa Stanisława c. Józefa, spadkobiercy Zyskowej Stefanii (Zysko Jan i Józef )
Zaniewska Marianna ze Skórskich
Zawadzka Marianna z Pawełków
Zawadzki Mateusz s. Jana
spadkobiercy Zawadzkiego Wawrzyńca s. Józefa
(Zawadzki Wawrzyniec i Adolf, Zawadzka Michalina i Komosowa
Anna)
Zdaniewicz Marianna z Komosów
Żukowski Jan s. Piotra i Żukowska Agnieszka c. Piotra
Żukowski Michał s. Kazimierza

10.0838
9.7702
12.2043
8.3119
16.0988
0.1947
10.0838
8.1376
10.0261
8.1376
12.0302
8.1376
0.7019
12.0302
2.0345
0.3078
16.2752
0.0347

Kalendarium

1.	26 marca 1778 r. Antoni Józef Ostrowski pułkownik wojsk koronnych
testamentem wystawionym we wsi Dolistowo ofiarował kwotę 10 tys. zł na
zbudowanie kościoła dolistowskiego
2.	1784 r. – folwark Starowola funkcjonuje jako dobra jasionowskie i kalinowskie
Kuczyńskich.
3.	1788 r. – urodził się w Dzięciołowie Wincenty Todwen uczestnik wojen
napoleońskich.
4.	1789 – 1791 r. – budowa obecnego kościoła w Dolistowie Starym.
5.	2 maja 1790 r. – urodził się w Dzięciołowie Tadeusz Todwen uczestnik Wojen
Napoleońskich.
6.	23 października 1791 r. – konsekracji kościoła w Dolistowie dokonał biskup
Piotr Toczyłowski.
7.	1801 r. – urodził się w Moniuszkach Wiktor Moniuszko podporucznik
z czasów Powstania Listopadowego.
8.	1803 r. – zbudowano kaplicę na cmentarzu grzebalnym w Dolistowie pod
wezwaniem św. Jerzego.
9.
1803 r. – wybudowano dzwonnicę przy kościele w Dolistowie Starym.
10. 1803 r. – założono cmentarz parafialny w Dolistowie Starym.
11.	1803 r. – poświęcenie kaplicy św. Jerzego na cmentarzu parafialnym
w Dolistowie Starym przez dziekana knyszyńskiego ks. Miecielskiego.
12.	8 października 1808 r. – urodził się w Mikicinie Henryk Otton podporucznik
z czasów Powstania Listopadowego.
13. 1808 r. – Jaświły znalazły się w granicach powiatu białostockiego.
14.	1812 r. – jako właściciel majątku Brzozowa (d. Grodzisk) i Szpakowo
wzmiankowana jest Maria z Radziwiłłów Krasińska.
15.	1812 r. – majątek Brzozowa i Szpakowo ulega konfiskacie przez władze
carskie.
16.	1812 r – jako właściciel folwarku Dzięciołowo wzmiankowany jest Józef
Todwen.
17.	1815 – 1828 r. – parafią w Dolistowie kieruje ks. Franciszek Turski.
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18.	1835 r. – zostaje wybudowana kaplica w Dzięciołowie przez Szweda Todwena,
jako wotum za ocalenie życia, brał on udział w walkach pod Samosierrą.
19.	1838 – 1942 r. – włości mikicińskie zostają skupione od różnych właścicieli
przez dziedzica sąsiedniego majątku Moniuszki – Kazimierza Moniuszkę.
20.	1840 -1900 r. – Krzywa stanowi jeden z folwarków dóbr jasionowskich.
21.	1842 r. – po śmierci ojca, dobra Krzywa dziedziczy Michał hr. Wołłowicz
22.	1847 r. – według inwentarza majątku Dzięciołowo jego właścicielem jest
Wincenty Todwen syn Franciszka.
23.	1847 r. – na tarasie górnym w Mikicinie został wzniesiony murowany,
klasycystyczny dwór.
24.	1847 r. – budowa drewnianej plebanii w Dolistowie Starym przez proboszcza
ks. Marcina Chwiećkowskiego.
25.	1858 r. – majątek Stożnowo zostaje wystawiony na licytację. Nabyli go
wówczas Kazimierz, Feliks i Konstanty Moniuszkowie.
26.	1859 r. – zostaje wybudowane główne wejście cmentarza w Dolistowie
znajdujące się w zachodniej części ogrodzenia.
27.	1859 r. – folwark Jaświłki kupili Moniuszkowie – Kazimierz, Mikołaj, Feliks
i Konstanty.
28.	1859 r. – ksiądz Mateusz Babecki rozpoczął budowę kościoła murowanego
w Brzozowej jako filii parafii w Kalinówce Kościelnej.
29.	2 kwietnia 1863 r. – w trójkącie: Jaświły, Mikicin, Jadeszki doszło do potyczki
zbrojnej oddziału powstańczego „Wawra” z wojskami carskimi dowodzonymi
przez majora Dewela.
30.	1863 r. – 1863 r. – powstaje rosyjskojęzyczna szkoła w Jaświłach.
31.	26 czerwca 1865 r. – mocą dekretu ks. Józefa Bowkiewicza, administratora
diecezji wileńskiej poświęcono nowy kościół w Brzozowej.
32.	1865 r. – za udział w Powstaniu Styczniowym Alojzego Szumkowskiego
majątek Karpowicze (ok. 800 ha) znalazł się na liście dóbr przeznaczonych do
przymusowej wyprzedaży.
33.	1865 r. – ostatecznie zamknięto kościół w Karpowiczach.
34. 1866 r. – przejęcie gruntów kościoła w Karpowiczach na rzecz państwa.
35. 1870 r. – założono cmentarz rzymskokatolicki w Brzozowej.
36.	1872 r. – umiera właściciel majątku Moniuszki i Mikicin – Feliks
Moniuszko.
37.	1886 r. – jako właściciel majątku Mikicin wzmiankowany jest Adolf
Moniuszko.
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38.	1890 r. – założenie dworskie w Jaświłkach kupił na publicznej licytacji chłop
Wincenty Pawłowski.
39.	1895 r. – wzmiankuje się Dolistowo Poduchowne z 28 domami
i 160 mieszkańcami.
40. 1899 r. – majątek Karpowicze należy do Zofii Krejbich.
41.	1900 r.- w gminie Jaświły znajdowało się 1806 domów, w ogromnej większości
należących do włościan (1455 domów).
42.	1909 r. – całość dóbr Stożnowo zakupił Stanisław Kossakowski, przy
czym oddzielono od nich folwark Jaświłki, który został przejęty przez W.
Pawłowskiego.
43.	1914 r. – folwark Szpakowo przejmuje Bank Spółdzielczy w Grodnie.
44. 1914 r. – właścicielem majątku Szpakowo był Julian Niewiarowski.
45. 1917 r. – prawie doszczętnie płonie wieś Dolistowo.
46. 1 sierpnia 1917 r. – w Jaświłach urodziła się Melania Burzyńska.
42. 1918 r. – w Brzozowej powstaje jednoklasowa szkoła powszechna.
43. 1920 r. – rozebrany zostaje ostatni dwór w Szpakowie.
44. 	1922 r. – zawiązał się Komitet Organizacyjny, który postawił sobie za cel
utworzenie parafii w Jaświłach.
45. 1922 r. – powstaje parafia w Jaświłach.
46. 1923 – 1939 r. – proboszczem parafii Dolistowo jest Edward Szapel.
47.	1923 – 1924 r. – zostaje wybudowany pierwszy drewniany kościół
w Jaświłach.
48.	4 listopada 1924 r. – dokonano pierwszego chrztu w nowej świątyni
w Jaświłach, a szczęśliwym dzieckiem była Apolonia Okołowicz.
49.	1924 r. – w odległości ok. 300 metrów od kościoła parafialnego w Jaświłach
założono cmentarz parafialny.
50. 1924 r. – założono Ochotniczą Straż Pożarną w Jaświłach.
44.	1924 r. – zbudowano wiatrak holenderski w Zabielu przez rodzinę
Komosów.
51. 1925 r. – rozpoczyna się budowa szkoły w Dolistowie.
52. 1925 r. – założono Ochotniczą Straż Pożarną w Brzozowej.
53. 1927 r. – jako właściciel majątku Mikicin wzmiankowany jest Jan Kozłowski.
54.	5 maja 1928 r. – zawiązana zostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
o nazwie „Rozwój Spółdzielnia Mleczarska” (Wroceń).
55.	1928 r. – zorganizowano Gminną Kasę Pożyczkowo – Oszczędnościową,
z kapitałem zakładowym 6 136 złotych.
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56.	1928 r. – założono Ochotniczą Straż Pożarną w Dolistowie.
57.	1929 r. – w Jaświłach zorganizowano „Kasę Stefczyka”.
58.	1930 r. – budowa murowanej plebanii w Dolistowie Starym przez ks.
proboszcza Edwarda Szapela.
59. 1930 r. – jako właściciel majątku Szpakowo figuruje Seweryn Niewiarowski.
60. 1930 r. – właścicielem majątku Dzięciołowo jest Wojciech Grygielko.
61.	1930 r. jako właściciel majątku Stożnowo wymieniany jest hrabia Stanisław
Kossakowski.
62.	1930 r. – jako właściciel majątku Jaświłki o powierzchni 87 ha wymieniany
jest Piotr Pawłowski.
63.	1930 r. – właścicielem majątku Karpowicze o powierzchni 101 ha jest Antoni
Krejbich.
64.	1930 r. – Bilmin Józef wymieniany jest jako właściciel majątku Starowola.
65.	1931 r. – budowa nowej 7 – klasowej szkoły powszechnej we Wroceniu.
66.	24 lipca 1933 r. sporządzony został akt rejentalny przez notariusza Stanisława
Jankowskiego dotyczący podziału majątku Starowola.
67.	1933 r. – OSP w Dolistowie otrzymała sztandar ufundowany przez miejscową
społeczność.
68.	1934 – 1937 r. – w gminie Jaświły przeprowadzono komasację gruntów.
69. 1935 r. – oddano do użytku budynek szkoły w Radziach.
70.	1936 r. – wzniesiono nowy, drewniany dwór w Stożnowie.
71.	3 marca 1939 r. – utworzono Samodzielną Grupę operacyjną „Narew”. Dowódcą
grupy, której zadaniem była obrona granicy z Prusami został gen. Bryg. Czesław
Młot – Fijałkowski. Pas działania SGO „Narew” sięgał od granicy polsko –
litewskiej na wschodzie do linii Chonele – Goworowo na zachodzie.
72.	10 sierpnia 1939 r. – zastępca dowódcy Batalionu Fortecznego KOP „Sarny”
mjr Antoni Kargal otrzymał rozkaz sformowania Batalionu Fortecznego
KOP „Osowiec”.
73.	1 września 1939 r. – w godzinach rannych ppłk Tabaczyński został
powiadomiony o wybuchu wojny z Niemcami. Natychmiast do pracy
przystąpił sztab grupy, który powiadomił dowódców pododcinków o wybuchu
wojny i zarządził stan pełnej gotowości bojowej.
74.	24 września 1939 r. – wojska sowieckie mijając wieś Dolistowo, stoczyły
potyczkę z oddziałami polskimi.
75.	25 września 1939 r. – na obrzeżach Dolistowa w potyczce z sowietami ginie
rotmistrz Moczulski.
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76.	25 września 1939 r. – o godz. 16.00 nastąpiło przekazanie twierdzy Osowiec
przez wojska niemieckie – sowietom.
77.	1940 r. – w Mikicinie sowieci zakładają kołchoz „Swobodny Trud”.
78.	1941 r. – spłonął dwór w Karpowiczach.
79. 1942 – 1943 r. – budowa wiatraka paltraka w Mocieszach.
80.	31 lipca 1943 r. – niemiecka żandarmeria polowa dokonała mordu 12 osób
przy szkole podstawowej we Wroceniu.
81.	1943 r. – jesienią na koloni Mociesze żandarmi niemieccy zabijają rodzinę
Dębowskich.
82.	1943 r. – w miejscu, gdzie obecnie stoi obelisk pod Dolistowem, hitlerowcy
zamordowali 10 żołnierzy sowieckich. Byli to jeńcy wojenni zbiegli z obozu.
83.	27 sierpnia 1944 r. – niedaleko wsi Mikicin zginął w powietrznej walce
z hitlerowcami sowiecki lotnik lejtnant Wasyl Siemionowicz Szychow.
84.	1944 r. – majątek Stożnowo przejęło państwo na cele reformy rolnej.
85. 13 sierpnia 1945 r. – urodził się w Bobrówce Sławoj Leszek Głódź.
86.	1 listopada 1945 r. – w Jaświłach został zamordowany kierownik szkoły
Warynycia, wraz z żoną.
87.	1945 r. – w dawnym majątku Mikicin założona Państwowe Gospodarstwo
Rolne.
88.	1946 r. – dawna gospodarcza część założenia Jaświłki przeszła w posiadanie
Wacława Lićwinko.
89.	1946 r. – pracę w parafii Dolistowo rozpoczął ks. Antoni Bachurzewski.
90.	28 czerwca 1947 r. – Spółdzielnia „Zgoda” w Jaświłach zostaje przyjęta na
członka „Społem” Związku Gospodarczego Spółdzielni RP i wpisana do
rejestru członków pod nr 9778.
91. 1947 r. – poświęcono kościół w Jatwiezi Dużej pod wezwaniem Matki Boskiej
Pocieszenia.
92.	1947 r. – założono i poświęcono cmentarz parafialny w Jatwiezi Dużej.
93.	1947 r.– wybudowana zostaje przez ks.proboszcza Antoniego Bachurzewskiego
kaplica pod wezwaniem NMP przy drodze Dolistowo – Goniądz.
94. 1947 r. – pierwsza Gminna Spółdzielnia „SCH” powstaje w Mocieszach.
95. 1947 r. – założona została OSP w Bobrówce.
96.	31 maja 1948 r. powstaje parafia w Jatwiezi Dużej. Aktu erekcji dokonał
metropolita arcybiskup Romuald Jałbrzykowski.
97.	1949 r. – właściciel Stożnowa Stanisław Kossakowski zostaje zmuszony do
opuszczenia siedziby, którą przejmuje PGR.
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98.	25 czerwca 1950 r. – odbyła się pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej
w Jaświłach.
99.	31 grudnia 1951 r. – w Jaświłach założono Gminną Kasę Spółdzielczą.
100.	1956 – w skład gromady Jaświły wchodziły następujące wsie:: Bobrówka,
Brzozowa I, Brzozowa II, Jadeszki, Jaświłki, Jaświły, Krzywa, Mociesze,
Mikicin I, Mikicin II, Romejki, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe
101.	1958 r. – ostatni remont budynku dworskiego w Mikicinie.
102. 1960 r. – szkoła w Dolistowie zostaje zelektryfikowana.
103.	1961 r. – funkcję proboszcza parafii Dolistowo objął ks. Michał
Dalinkiewicz.
104.	1961 r. – powiększono świątynię w Jaświłach.
105.	1961 r. do gromady Jaświły dołączono wsie: Gurbicze ze zlikwidowanej
gromady Białosuknie i Szaciły ze zlikwidowanej gromady Smugorówka
Dolistowska.
106.	1961 – 1974 remont kapitalny kościoła w Dolistowie Starym przeprowadzony
przez księdza proboszcza Michała Dalinkiewicza.
107.	1961 – 1965 r. – remont kapitalny kościoła w Jatwiezi Dużej przeprowadzony
przez ks. Wincentego Grzybowskiego.
108. 1963 r. – oddanie do użytku nowej strażnicy OSP w Jaświłach.
109.	1966 r. – staraniem Powiatowego Obywatelskiego Komitetu Ochrony
Pomników Walk i Męczeństwa w Mońkach, odsłonięty został pod wsią
Wroceń obelisk z tablicą pamiątkową upamiętniającą zbrodnie hitlerowską
na mieszkańcach tej wsi.
110.	1967 r. – staraniem Powiatowego Obywatelskiego Komitetu Ochrony
Pomników Walki i Męczeństwa na budynku szkoły w Mocieszach odsłonięta
została tablica pamiątkowa dla uczczenia śmierci rodziny Dębowskich
i żołnierza radzieckiego zamordowanych w bestialski sposób przez zbirów
hitlerowskich w czasie ostatniej wojny światowej.
111.	1973 r. – rozebrano drewniany dwór i stodołę z majątku Jaświłki.
112.	1974 r. – ks. Zygmunt Piskor zorganizował uroczyste obchody związane z 50leciem parafii Jaświły.
113.	1 września 1975 r. – połączone zostały stanowiska dyrektora Zbiorczej
Szkoły Gminnej i Szkoły Podstawowej a dyrektorem została Genowefa
Kwiatkowska.
114.	1978 r. – rozpoczęła się budowa nowej remizy OSP w Dolistowie Starym.
115. 17 grudnia 1979 r. – oddano do użytku nową szkołę w Jaświłach.
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116.	1984 r. – proboszcz parafii ks. Władysław Kulikowski (1979 – 1989) rozpoczął
starania o budowę nowego kościoła w Jaświłach..
117.	25 października 1985 r. – Jaświły otrzymują decyzję zezwalającą na budowę
nowego kościoła.
118.	30 kwietnia 1986 r. – rozpoczyna się budowa nowego kościoła w Jaświłach.
119.	15 czerwca 1986 r. – w czasie mszy świętej celebrowanej przez biskupa
Edwarda Kisiela zostaje wmurowany kamień węgielny pod nową świątynią
w Jaświłach.
120. 	15 czerwca 1988 r. – poświęcony zostaje kościół w Jaświłach w czasie mszy
świętej celebrowanej przez biskupa Edwarda Kisiela.
121.	1989 – 1993 r. – parafią w Jaświłach zarządzał ksiądz Ignacy Dąbek.
122.	20 czerwca 1990 r. – odbyły się pierwsze po wojnie demokratyczne wybory,
w wyniku których pierwszym wójtem gminy został Jan Joka,
123. 15 sierpnia 1990 r. – kamień węgielny pod nową świątynię w Bobrówce
poświęcił biskup Edward Ozorowski.
124. 	 17 czerwca 1991 r. – szkoła w Jaświłach otrzymała sztandar im. Konstytucji
3 Maja.
125.	25 sierpnia 1991 r. – konsekracji kościoła w Bobrówce dokonali kard.
F. Angelini, bp E. Kisiel i bp L. S. Głódź.
126.	1991 r. – kapitalny remont kościoła w Brzozowej przeprowadzony przez
ks. Stanisława Kuleszę.
127.	1991 r. – uroczyste oddanie do użytku kolejnej, nowej strażnicy OSP
w Jaświłach.
128.	1992 r. – Wykonanie polichromii wnętrza kościoła w Brzozowej przez Jerzego
Pasternaka z Krakowa i Gizelę Klaryskę z Torunia
129.	28 kwietnia 1994 r. – Sąd Rejonowy w Białymstoku zatwierdził likwidację
GS „SCH” w Jaświłach. Likwidatorem został Stanisław Giro.
130. 1993 r. – parafię Jaświły obejmuje ksiądz proboszcz Jerzy Sidorowicz.
131.	11 czerwca 1995 r. – zostaje poświęcona kaplica we Wroceniu pod wezwaniem
Matki Bożej Miłosierdzia przez abpa Stanisława Szymeckiego.
132.	2 października 1996 r. – odbyła się bardzo ważna dla parafian jaświlskich
uroczystość związana z 75 – leciem parafii. Mszę celebrował arcybiskup
Stanisław Szymecki.
133.	25 lipca 1999 r. – odbyły się uroczystości związane z 75 – leciem powstania
OSP w Jaświłach.
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134. 4 maja 2004 r. OSP w Dolistowie świętowało 75-lecie powstania jednostki.
135.	15 października 2000 r. parafia w Dolistowie przeżywała uroczystość
500-lecia swego istnienia.
136.	14 listopada 2004 r. – z inicjatywy A. Studniarka współautora niniejszej
monografii i oficera Wojska Polskiego w stanie spoczynku J. Janewicza
z Augustowa, przy kościele parafialnym w Dolistowie została uroczyście
odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona tragicznie zmarłemu na terenie
osady rotmistrzowi Moczulskiemu.
137.	14 listopada 2004 r. – przy szkole w Dolistowie zostaje oddana do użytku hala
sportowa.
138.	2007 r. – Remont kaplicy św. Jerzego na cmentarzu parafialnym w Dolistowie
Starym.
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Kapliczka Maryjna w Bobrówce.

Młyn holenderski w Jatwiezi.

305

Mogiła powstańca styczniowego w Jatwiezi Dużej.

306

Pomnik bohaterów Powstania Styczniowego w Jatwiezi Dużej.

Kościół parafialny w Jatwiezi Dużej.

Dzwonnica przy kościele parafialnym w Dolistowie Starym.
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Kościół parafialny w Dolistowie Starym.

308

Młyn holenderski w Dolistowie Starym.

Kaplica św. Jana na cmentarzu parafialnym w Dolistowie Starym.

Ponad 100 – letni krzyż na cmentarzu parafialnym w Dolistowie Starym.

309

Kościół parafialny w Dolistowie Starym.

310

Plebania przy kościele parafialnym w Dolistowie Starym.

Kościół parafialny w Jaświłach.

Kapliczka na cmentarzu parafialnym w Jaświłach.

311

Krzyż i kapliczka słupowa we wsi Szpakowo.

312

Kapliczka przydrożna we wsi Moniuszki.

Kaplica we wsi Bagno.

Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Jaświłach.

313

Przedwojenny budynek mieszkalno – gospodarczy we wsi Brzozowa.

314

Droga zagumienna we wsi Brzozowa.

Drewniany dom mieszkalny we wsi Brzozowa.

Cmentarz przykościelny w Dolistowie Starym.

315

Nowa brama na cmentarzu parafialnym w Dolistowie Starym.

316

Kapliczka słupowa we wsi Bobrówka.

75 – lecie OSP w Jaświłach.

75 – lecie OSP w Jaświłach.

317

Pierwszy Zarząd UG w Jaświłach, od lewej: p. Marek Jarosz, p. Wojtulewicz i wójt p. J. Joka.

318

Pierwsza Rada Gminy w Jaświłach.

Dzwonnica przy kościele parafialnym w Brzozowej.

Kościół parafialny w Brzozowej.

319

Drewniany spichlerz we wsi Brzozowa.

320

Kapliczka „Na bocianku” przy drodze dojazdowej do Dolistowa.

Karawaka w Dolistowie Starym.

Stara brama na cmentarzu parafialnym w Dolistowie Starym.

321

322

Drewniana kapliczka w Dolistowie Nowym.

Przydrożny krzyż drewniany w Zabielu.

Odrestaurowany nagrobek cmentarny przez p. Jarosława Marczaka – rodziny Moniuszko.

323

Pomnik Wiktora Macieja Moczulskiego, zabitego przez sowietów 25.09.1939 r. pod Dolistowem.

324

Pracownicy Urzędu Gminy w Jaświłach.

Bobrówka

Brzozowa

325

326

Dolistowo

Jaświły

Mikicin

327

Rutkowskie Duże

328

Zabiele

