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Słowo Starosty 
 
 
  Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 
dwudziestolecia powiatu ostrołęckiego, po jego reaktywacji w 1998 roku, 
przedstawiamy Państwu monografię powiatu obejmującą odległą historię, 
ale także czasy współczesne. Dwadzieścia lat temu Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, dzięki której stali-
śmy się rzeczywistymi gospodarzami naszej wspólnoty. 
 Powiat ostrołęcki istnieje od XIV wieku, pisząc swoją odrębną historię 
na kartach dziejów naszego państwa. Nie brakowało w niej bohaterów, 
momentów chwały, jak również klęsk i porażek. Setki zdarzeń i tysiące 
postaci ukształtowały współczesny obraz miejsca, w którym żyjemy. Nie 
zmieniało się przez wieki jedno – silnie zaznaczona tożsamość tego re-
gionu.   

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja nie tylko znajdzie swoje zasłu-
żone miejsce na półkach z książkami, ale będzie źródłem wiedzy dla 
wszystkich Mieszkańców powiatu ostrołęckiego, a zwłaszcza nauczycieli 
i uczniów. Ufam, że będą z niej czerpać wiedzę historyczną zarówno 
współcześni, jak i kolejne pokolenia.   
 Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy włożyli swój 
wkład w budowę powiatu ostrołęckiego, jak i jego sukcesywny rozwój: 
Zarządom, Radom Powiatu, wszystkim jednostkom administracji samo-
rządowej i rządowej, z którymi współpracujemy na rzecz rozwoju regionu. 
Dziękuję również Ostrołęckiemu Towarzystwu Naukowemu im. Adama 
Chętnika za to, że zechciało podjąć trud rzetelnego prześledzenia i przy-
bliżenia dziejów naszej Małej Ojczyzny. Zapraszam do lektury. 
 
 

dr inż. Stanisław Kubeł 
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Wprowadzenie 

 
 

Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje, obowiązek 
Zygmunt Gloger 

 
W dobie globalizacji i fascynacji współczesnymi uniwersaliami niemodnie propo-

nujemy Państwu książkę podejmującą tradycyjną polską problematykę, w jednym  
z najciekawszych kulturowo subregionów Polski – powiecie ostrołęckim, uwzględnia-
jąc specyfikę zdarzeń i zjawisk małej nadnarwiańskiej ojczyzny.   

Nazwa powiat pochodzi od słowa „wiec” („wietać” czyli radzić). W swojej genezie 
pojęcie powiat oznaczało obszar podlegający jurysdykcji sądu ziemskiego /„roki są-
dowe”/ oraz administracji skarbowej. W XIV wieku powiaty zaistniały jako jednostki 
administracyjne wchodzące w skład ziemi czy województwa, zastępując dawniejszy 
podział na kasztelanie. Już za panowania Kazimierza III Wielkiego urzędnicy sądu 
ziemskiego zjeżdżali się w określonych terminach do tych samych miejscowości na 
sesje sądowe. W pierwszej połowie XVI w. powiat ustabilizował się terytorialnie. 

Powiat ostrołęcki powstał w drugiej połowie XIV wieku (jednakże ustalenie do-
kładnej daty jego utworzenia nie jest jednoznaczne) i w zasadzie bez zmian przetrwał 
do rozbiorów. Wraz z trzema innymi powiatami: łomżyńskim, nowogrodzkim (zastą-
pionym przez kolneński) i zambrowskim wchodził w skład ziemi łomżyńskiej, a ta  
z kolei należała do województwa mazowieckiego liczącego ogółem 26 powiatów. 
Obszar podmiotowej jednostki wynosił wówczas ok. 1500 km2. Graniczył od północy 
z Prusami, od wschodu z powiatami kolneńskim i łomżyńskim, od południa z ziemią 
nurską, a od zachodu z ziemiami różańską i ciechanowską. Jego granice były głównie 
naturalne. Stanowiły je rzeki, bagna i zwarte skupiska leśne. 

Do niedawna uważano, że powiat ostrołęcki powstał w roku 1445. Taką datę podali 
m. in. Adam Wolff i Jerzy Wiśniewski1. Czesław Brodzicki przesunął ją o ponad pół 
wieku wstecz: Pierwsze określenie powiatu ostrołęckiego pochodzi z 1393 r. kiedy to 
książę Janusz I w Ciechanowie nadał trzem swoim synom Mirosławowi, Janowi i Paw-
łowi 30 włók w puszczy Dylewice, określając jej położenie właśnie w tym powiecie2. 
Według zespołu redakcyjnego należałoby przyjąć, że powiat utworzono w 1373 r. 
Wówczas to książę mazowiecki Siemowit III, nadając wójtostwo w mieście Ostrołęce, 
użył określenia districtus Ostralancensis, które należy przetłumaczyć jako „powiat 
ostrołęcki”.   

Opisywany powiat istnieje więc już ponad 600 lat, a status jednostki administra-
cyjnej stracił tylko w latach okupacji niemiecko-radzieckiej oraz w latach 1975 – 1998 
z powodu reformy pomijającej ten szczebel zarządzania. Aktualnie w życiu publicz-
nym powiat jest jedną z trzech autonomicznych jednostek samorządowych, rozumianą 
jako wspólnota ludzka na określonym terytorium. Ostrołęcka wspólnota ziemska nie 

                                                 
1 A. Wolff, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526, Wrocław-Warszawa, 1962, 
s. 97; J. Wiśniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu 
XIV i w XV w., „Studia Łomżyńskie" 1989, tom I, s. 79.  
2 Cz. Brodzicki, Ziemia łomżyńska do 1529 roku, Warszawa 1999, s. 15.  
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doczekała się dotychczas zwartej monografii historycznej. Posiada takowe miasto 
Ostrołęka (od 1999 r. pełniące rolę miasta na prawach powiatu). Stanowią je dwie 
prace: Zofii Niedziałkowskiej Ostrołęka. Dzieje miasta (cztery wydania) oraz Jerzego 
Kijowskiego Dzieje Ostrołęki 1944-2000. Swoje monografie posiada także większość 
gmin powiatu ostrołęckiego: Baranowo, Czerwin, Goworowo, Lelis, Myszyniec, Ol-
szewo-Borki, Rzekuń i Troszyn. W porozumieniu z ostrołęckim Starostą, Ostrołęckie 
Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, a dokładnie miejscowi badacze, przede 
wszystkim historycy postanowili wypełnić tę lukę, opracowując dzieje powiatu. 

Poszczególne rozdziały książki prezentują wybrane zagadnienia w układzie chro-
nologiczno-problemowym (poza pierwszym, traktującym o środowisku geograficzno-
przyrodniczym) i ukazują: obszar, zagadnienia ludnościowe, podziały administracyjne, 
a następnie problemy polityczne, społeczne (oświata, ochrona zdrowia, kultura, religia) 
oraz ogólne warunki życia na omawianym terenie. Tekst podstawowy wraz z biblio-
grafią został uzupełniony zbiorem map oraz indeksem osobowym i miejscowości.  

Historyk nie może użalać się nad szczupłością źródeł, zwłaszcza w odniesieniu  
do czasów nowożytnych. W związku z powyższym konieczna stała się ich selekcja  
i krytyczna weryfikacja. Zapewne istnieje jeszcze wiele materiałów nie w pełni wyko-
rzystanych lub nieodkrytych. Dotarcie do nich zostawiamy naszym następcom, po-
dobnie jak pozytywną czy negatywną weryfikację naszych wniosków, tudzież hipotez. 
Ze względu na ograniczoną objętość książki przytoczono tylko fakty symptomatyczne, 
przykładowe. Z tej racji nie mogło pojawić się też wiele nazwisk. Redakcja nie inge-
rowała w indywidualne interpretacje zjawisk poszczególnych autorów.   

Celem niniejszego opracowania, poza naukowym opisem rzeczywistości, jest też 
upowszechnienie wiedzy o historii powiatu w kontekście szeroko rozumianej edukacji 
historycznej jako elementu lokalnego patriotyzmu oraz wspólnej wędrówki rodzin  
w ich przeszłość. Książka jest wiec zaproszeniem dla współczesnych i potomnych 
czytelników do uzupełnienia, dyskusji czy korekt. Jest też zachętą do współpracy  
z OTN w zakresie dokumentowania zdarzeń i kontynuacji badań.  

Redakcja wyraża podziękowanie Staroście i pracownikom Starostwa Powiatowego 
w Ostrołęce, a w szczególności: Archiwum, Biura Rady Powiatu i Zarządu Powiatu  
w Ostrołęce, Wydziału Promocji i Rozwoju, Wydziału Bezpieczeństwa i Rolnictwa za 
ich życzliwość oraz wszelką pomoc w udostępnianiu dokumentacji i innych niezbęd-
nych materiałów. Podziękowania składamy również pracownikom innych archiwów, 
bibliotek, a także autorom wspomnień i relacji oraz recenzentom naukowym prezen-
towanej pracy. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w hierarchii zadań 
publicznych o charakterze ponadgminnym kultura i ochrona dóbr kultury znajdują się 
na siódmym miejscu, współpraca z organizacjami pozarządowymi dopiero na dwudzie-
stym drugim, natomiast wspieranie rozwoju nauki to zadanie samorządu wojewódzkiego 
zapisane w innym akcie prawnym. We współczesnych realiach ziemskiego powiatu 
ostrołęckiego powyższe dziedziny intelektualnego wsparcia znalazły się wśród prioryte-
towych. Oby ten szczytny trend utrzymał się w kolejnych dziesięcioleciach.   

Życzymy Państwu pożytecznej lektury. 
Redakcja 
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Tadeusz Żebrowski 
 
 
 

Środowisko geograficzno-przyrodnicze  
 
 
1. Położenie 

Powiat ostrołęcki leży w północno-wschodniej części województwa mazo-
wieckiego. Od północy graniczy z województwem warmińsko-mazurskim, od 
wschodu z województwem podlaskim. Punkt krańcowy północno-zachodni po-
wiatu ostrołęckiego (ujście Lejkowej Strugi do Omulwi) ma następujące współ-
rzędne: szer. geogr. N 530 20’ dł. geogr. E 210 3’. Punkt krańcowy północno-
wschodni powiatu ostrołęckiego w rejonie wsi Łączki ma następujące współ-
rzędne: szer. geogr. N 530 29’ dł. geogr. E 210 36’. Punkt krańcowy południowo-
zachodni powiatu ostrołęckiego w rejonie wsi Szarłat Michałowo ma następują-
ce współrzędne: szer. geogr. N 520 48’ dł. geogr. E 210 27’. Punkt krańcowy 
południowo-wschodni powiatu ostrołęckiego w rejonie wsi Piotrowo ma nastę-
pujące współrzędne geograficzne: szer. geogr. N 520 59’ dł. geogr. E 210 55’. 
Siedziba władz powiatu ostrołęckiego – Ostrołęka ma następujące współrzędne 
geograficzne: szer. geogr. N 530 5’ dł. geogr. E 210 35’ 1. Z powyższych odczy-
tów położenia geograficznego wynika, że obszar powiatu ostrołęckiego jest na-
chylony w kierunku północno-zachodnim. Na terenie województwa mazowiec-
kiego powiat ostrołęcki graniczy z powiatem Przasnysz i powiatem Maków Ma-
zowiecki, od południa z powiatem Ostrów Mazowiecka i powiatem Wyszków.     

Powierzchnia powiatu ostrołęckiego wynosi: 209932 ha. W skład powiatu 
ostrołęckiego weszło 11 gmin, na terenie których znajdowały się 358 miejsco-
wości. Siedzibą władz samorządowych została Ostrołęka. Map. Powiat ostrołęc-
ki położony jest na ziemiach będących częścią trzech krain geograficznych: 
Równiny Kurpiowskiej (pół. cz. powiatu), Doliny Dolnej Narwi (środkowa cz. 
powiatu), Międzyrzecza Łomżyńskiego (płd. cz. powiatu). Na Równinie Kur-
piowskiej znajduje się jeden z najciekawszych regionów etnograficznych  
w Polsce – Kurpie Zielone. Na tym terenie występuje Puszcza Kurpiowska zwa-
na też: Zieloną, Myszyniecką, Zagajnicą. W centralnej części powiatu położona 
jest Ostrołęka, miasto na prawach powiatu, z siedzibą starostwa powiatu ziem-
skiego.     

                                                 
1  Na podstawie mapy „Województwo Ostrołęckie” wykonanej na zlecenie Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, opracowanej 
przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Białymstoku Sp. z o.o. 
1994 r., wyd. 1 w skali 1:200 000. 
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Teren powiatu ostrołęckiego przecinają główne szlaki komunikacyjne: z po-
łudnia na północ trasa Nr 53 z Warszawy na Warmię i Mazury, trasa Nr 61  
z Warszawy do Suwałk, ze wschodu na zachód z Białegostoku do Płocka.  

 
 

2. Ukształtowanie powierzchni  
Równina Kurpiowska jest południową częścią wielkiego sandru na przed-

polu położonego na północy Pojezierza Mazurskiego. Od zachodu graniczy  
z Wysoczyzną Ciechanowską i Wzniesieniami Mławskimi, od wschodu z Wy-
soczyzną Kolneńską, na południowym wschodzie dochodzi do Doliny Dolnej 
Narwi. Obszar Równiny Kurpiowskiej zalegają stożki napływowe typu ekstre-
malnego, wytworzonego przez wody fluwioglacjalne, płynące z topniejącego 
lodowca.2  Formowanie się obecnego krajobrazu trwa od 350 000 lat od okresu 
Zlodowacenia Środkowopolskiego do ostatniego Zlodowacenia Bałtyckiego, 
które zakończyło się około 15 000 lat temu. Krajobraz powyższy został utwo-
rzony w chłodnych okresach kończącego się zlodowacenia północnopolskiego. 
Osuszanie się sandru i uwalnianie dużych ilości piasków przy silnie wiejących 
wiatrach doprowadziło do utworzenia się licznych wydm piaszczystych na dzia-
łach wodnych. Powstałe wydmy występują w pobliżu torfowisk i dały nazwy 
szeregu miejscowościom: Piasecznia, Wydmusy, Łyse. Występują także kępy  
z glin, żwirów i głazów narzutowych, np. w rejonie wsi Chudek, Lipniki, Glinki.   

Dolina Dolnej Narwi jest wyraźnie zaakcentowaną jednostką w obrębie Ni-
ziny Północnomazowieckiej z szerokim tarasem zalewowym i fragmentami 
wyższych tarasów plejstoceńskich. Dolina wykazuje dwie charakterystyczne 
zmiany kierunków pod kątem prostym oddzielającym Międzyrzecze Łomżyń-
skie od Wysoczyzny Ciechanowskiej. W czasie zlodowacenia północno-
polskiego, gdy wody fluwioglacjalne zasypywały powierzchnię obecnej Równi-
ny Kurpiowskiej, następowało spychanie Narwi ku krawędzi starszej wysoczy-
zny i skierowanie jej biegu na południe.   

Międzyrzecze Łomżyńskie znajduje się między dolinami Narwi i Bugu. 
Leży na prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskiej, jako podłoże kry-
staliczne na głębokości od 700 m do 1500 m. Na niej występują utwory młodsze 
od 130 m do 150 m głębokości. Powyżej występują twory czwartorzędowe, 
głównie pochodzenia glacjalnego, interglacjalnego, zbudowane z utworów ta-
kich jak: mułki, iły, gliny zwałowe, piaski wodnolodowcowe, żwiry oraz głazy 
narzutowe. Lądolód i wody roztopowe były głównym czynnikiem rzeźbotwór-
czym tych terenów. Znajdują się tu słabo zaznaczone ślady moren z różnych faz 
zlodowacenia. W północnej części obszaru występują formy czołowo-morenowe 

                                                 
2 J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1998, s. 315-316. 
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i kemowe, najczęściej płaskie i faliste. W południowej części rzeźba jest mono-
tonna i płaska. Stanowią ją równiny sandrowe, znaczące liczne przepływy wód 
roztopowych ku dolinie Bugu. Glina zwałowa pod warstwą piasków występuje 
na całym obszarze Międzyrzecza Łomżyńskiego i częściowo w Dolinie Dolnej 
Narwi.3  

 
 

3. Warunki klimatyczne  

Szczególnie w leśnych terenach północnej części powiatu warunki klima-
tyczne zaliczane są do gorszych w skali kraju. Mało korzystne są warunki nasło-
necznienia. Często występują w tym rejonie mgły poranne, znaczna wilgotność 
powietrza, w terenach zadrzewionych przewietrzanie terenu jest niewystarczają-
ce. Różnice warunków klimatycznych wynikają tu z rzeźby terenu, z różnic po-
ziomu wód gruntowych, stanu i rodzaju zadrzewienia, zmiennej szaty roślinnej. 
Z powodu powyższych czynników powstają lokalne mikroklimaty. Okolice 
Chorzel i Myszyńca znajdują się w obrębie tzw. dzielnicy mazurskiej. Jest to, po 
obszarach górskich, najzimniejsza dzielnica klimatyczna Polski. Występuje tu 
średnio 50 dni mroźnych w roku, a dni z przymrozkami powyżej 130.  Opady 
średnioroczne wynoszą od 500 do 600 mm;  na ich rozmieszczenie ma wpływ 
liczba jezior i lasów. Pokrywa śnieżna zalega około 90 dni. Występują tu liczne  
i silne wiatry. Okres wegetacyjny w tej dzielnicy nie przekracza 160 dni.  
W zachodniej części powiatu ostrołęckiego znajdują się gminy: Baranowo, Ol-
szewo-Borki, Rzekuń i Goworowo, które leżą w obrębie „dzielnicy środkowej”. 
Jest to obszar o najmniejszym opadzie rocznym w skali kraju, wynoszącym po-
niżej 550 mm rocznie.  Dni mroźnych na tym obszarze jest od 30 do 50, a dni  
z przymrozkami od 100 do 110 w roku. Pokrywa śnieżna zalega od 38 do 60 dni 
w roku. Silne wiatry wieją stosunkowo rzadko, mała jest częstość występowania 
opadów gradowych. Okres wegetacyjny wynosi od 170 do 180 dni w roku. Po-
została część powiatu, tj. gminy Troszyn i Czerwin należą do „dzielnicy 
wschodniej” (podlaskiej). Posiada ona wyraźnie chłodniejszy klimat od „dzielni-
cy środkowej”.  Występuje tu w ciągu roku od 50 do 60 dni mroźnych, dni  
z przymrozkami od 110 do130. Pokrywa śnieżna zalega od 80 do 87 dni w roku. 
Opady roczne wynoszą średniorocznie od 550 do 650 mm. Opady gradowe wy-
stępują częściej niż w „dzielnicy środkowej”. Okres wegetacyjny trwa od 200 do 
210 dni. Powiat ostrołęcki położony jest na następujących wysokościach bez-
względnych: 87 m n.p.m. w Dolinie Dolnej Narwi (gm. Goworowo) do 158 m 
n.p.m. na Równinie Kurpiowskiej (gm. Czarnia).  

                                                 
3  Raport o stanie środowiska w województwie ostrołęckim w latach 1995, 1996, 
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Ostrołęka 1997, s. 16-17. 
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4. Lasy – flora i fauna 
Obszar powiatu ostrołęckiego leży w rejonie Zielonych Płuc Polski. Rejon 

ten nie posiada uciążliwych ośrodków przemysłowych, charakteryzuje się du-
żym zalesieniem. Lasy stanowią pozostałość dawnych puszcz: puszczy kurpiow-
skiej – Zagajnicy, nowogrodzkiej, różańskiej. Zajmują one jedną trzecią po-
wierzchni powiatu ostrołęckiego. Od ponad 150 lat prowadzone jest systema-
tyczne zalesianie, ze względu na ciągle prowadzony częściowy wyrąb lasu. Pół-
nocną część powiatu pokrywa Puszcza Zielona. Obecnie zajmuje ponad 500 km2 
. Występują tu bory mieszane, sosnowo-świerkowe i sosnowe. Rodzaj lasu zale-
ży od podłoża. Na bagnach i torfowiskach występują lasy liściaste i mieszane, na 
podłożu piaszczystym, wydmowym – lasy iglaste. W Puszczy Zielonej oprócz 
wyżej wymienionych rodzajów lasu domieszkę stanowią: dęby, graby, brzozy  
i osiki. Bardzo liczny jest jałowiec pospolity, jarzębina i leszczyna. Na terenach 
bagiennych, podmokłych występuje olszyna i brzoza. Na podłożu runa leśnego 
występują: konwalia majowa, poziomka, borówka czarna i brusznica, wrzos oraz 
wiele gatunków traw, kwiatów leśnych, mchów i paproci. Szczególny charakter 
na terenie Puszczy Zielonej nadają krajobrazowi wydmy piętrzące się na wą-
skich pasach ziemi między rzekami: Omulwią, Szkwą i Rozogą. W obszarze 
Puszczy Zielonej jest osiem rezerwatów przyrody i chronionego krajobrazu.  
 
Tab. 1. 
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Rezerwat Czarnia. „Czarnia” to rezerwat leśny utworzony w 1964 r. 
Położony na terenie Nadleśnictwa Myszyniec w gminie Czarnia, zajmuje 
powierzchnię 142 ha. Drzewostan rezerwatu to sosna z domieszką świerka  
w wieku 160 – 180 lat, miejscami powyżej 200 lat. Nielicznie występują tu: 
brzoza, olcha i wierzba. W starszych drzewostanach do dziś stoją „Sosny Bartne” 
z dziuplami po rojach pszczelich. Świerk, jako gatunek panujący, tworzy 
domieszkę boru mieszanego. Gatunki lasotwórcze, pomimo podeszłego wieku, 
cieszą się dużą żywotnością, dobrą jakością techniczną i zdolnością naturalnego 
odnawiania się. Stałymi mieszkańcami są następujące ssaki: sarna, dzik, jeż, 
wiewiórka, kret, ryjówka, nornica pospolita, mysz leśna. Przejściowo można 
spotkać: zająca szaraka, lisa, kunę, jelenia, i borsuka. Ptakami gnieżdżącymi się 
w rezerwacie są: wrony, gawrony, sikorki, sójki, kukułki, sroki, dzięcioły, kosy, 
zięby, kowaliki i rzadko spotykany bocian czarny.4    
 
Fot. 1.  Rezerwat Czarnia 

 
Źródło: Środowisko geograficzne województwa ostrołęckiego, Ostrołęka 2005, s. 26 

Rezerwat Surowe. „Surowe” to rezerwat leśny utworzony w 1964 r. na tere-
nie gminy Czarnia na pow. 4,57 ha w celach naukowych i dydaktycznych  
ze względu na fragment boru sosnowo-świerkowego naturalnego pochodzenia, 
stanowiącego resztę dawnej Puszczy Myszynieckiej. Wyróżnia się tu bór mie-
szany niski świerkowy, rosnący w obniżeniach terenowych, niedogodny dla 
                                                 
4 Tamże, s. 23. 
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gatunków ciepłolubnych i światłolubnych. W rezerwacie żyją między innymi: 
jelenie, sarny, dziki, lisy, tchórze, kuny, wiewiórki, nornice, ryjówki. Wśród 
ptaków występują: dzięcioły, pełzacze, kowaliki, sowy i kukułki. Gady repre-
zentowane są przez: jaszczurki, padalce, zaskrońce, płazy. Są też żaby.  

 
Rezerwat Podgórze. „Podgórze” to rezerwat leśny utworzony w 1987 r. na 

pow. 37,76 ha na terenie gminy Kadzidło w celu utrzymania w Puszczy Kur-
piowskiej naturalnego pochodzenia drzewostanów sosnowo-świerkowych, które 
są unikalne dla tego kompleksu leśnego (sosna kołnierzykowa). Rezerwat jest 
także potencjalną bazą nasienną obu gatunków. Sosna kołnierzykowa charakte-
ryzuje się specyficznym odchyleniem kory na okółkach. Wśród ssaków można 
spotkać: jelenie, sarny, dziki, jeże, tchórze, kuny, borsuki. Wśród ptaków można 
obserwować: dzięcioły, pełzacze, sowy, kukułki, słowiki, drozdy, kosy, sroki, 
pustułki, bociany białe. Gady reprezentowane są przez: jaszczurki, zaskrońce, 
padalce i żmije zygzakowate. Przedstawicielem płazów jest żaba.   

 
Rezerwat Karaska. „Karaska” to największe torfowisko na terenie powiatu 

ostrołęckiego i jednocześnie jedno z największych w Polsce. Utworzone na pow. 
402 ha w 2000 roku na terenie gminy Kadzidło. Zbudowane jest z torfów wyso-
kich i przejściowych. Obszar torfowiska jest miejscem wylęgu i bytowania wielu 
gatunków ptaków. Wśród najważniejszych osobliwości są rośliny chronione: 
rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty i goździsty, oraz 
ptaki: cietrzew, bekas, batalion i brodziec.   

Powyższe 4 rezerwaty występują w dorzeczu Omulwi.       
 
Rezerwat Serafin. „Serafin” to rezerwat, który ochrania torfowisko przej-

ściowe, utworzone na pow. 184,92 ha w 1998 r. na terenie gminy Łyse w wyni-
ku zarastania jeziora Serafin.  Większą część rezerwatu zajmuje „kożuch” ro-
ślinności pływającej, która zarosła powierzchnię jeziora. Na obrzeżach torfowi-
ska występują znacznie uwodnione gleby torfowe. Torfowiska przejściowe nale-
żą do rzadkich w naszej strefie klimatycznej i zaliczane są do osobliwości przy-
rodniczych. Występują tu 102 gatunki roślin naczyniowych i 33 gatunki msza-
ków. Żyją tu rzadkie i chronione gatunki roślin, np. storczyk krwisty, storczyk 
plamisty, nasięźrzał pospolity, przęstka pospolita, pływacz średni, wełnianka 
delikatna, dziewięciornik błotny i wierzba lapońska.  Rosną też gatunki mchów 
reliktowych. Wśród ptaków zobaczymy: cietrzewie, żurawie, krwawodzioby, 
przepiórki, derkacze, wodniki, bekasy, krzyki, brzęczki i świerszczaki. Ssaki 
reprezentują: łoś, sarna, zając, lis.  W celu bezpiecznego zwiedzania rezerwatu 
należy jak najszybciej odremontować istniejącą ścieżkę dydaktyczną.5 
                                                 
5 Powiat ostrołęcki, wyd. III poprawione i zaktualizowane, Ostrołęka 2006, s. 8. 
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Rezerwat Olsy Płoszyckie. „Olsy Płoszyckie” to rezerwat leśny utworzony 
w 1997 r. o pow. 140,86 ha oraz 1,25 ha własności prywatnej, położony jest  
w gminie Lelis w pobliżu drogi Nasiadki – Golanka na terenie Nadleśnictwa 
Ostrołęka. Stanowi ważny element w systemie ochrony różnorodności biolo-
gicznej, dobrze zachowanego kompleksu olsów położonych w dolinie rzeki 
Rozogi. Rezerwat ten jest dobrym obiektem badawczym i dydaktycznym. Na 
podstawie występujących biocenoz można obserwować wpływ obniżania po-
ziomu wód gruntowych na zmiany gatunkowe flory i fauny. Ochrona rezerwa-
towa ma za zadanie utrzymanie różnorodności siedlisk roślinności oraz zapew-
nienie im przetrwania, przez pobieranie nasion. Występuje tu ols porzeczkowy, 
las bagienny z bogatym podszytem i runem. Na szczególną uwagę zasługują 
olsy w wieku 70 – 90 lat. Mamy tu następujące gatunki roślin chronionych cał-
kowicie: wawrzynek wilczełyko, częściowo chronionych: porzeczka czarna, 
kalina koralowa i kruszyna pospolita. Gniazdują tu rzadkie gatunki ptaków: orlik 
krzykliwy, żuraw, siniak, słonka, bocian czarny i inne. Stwierdzono tu występo-
wanie 49 gatunków ptaków lęgowych. Przedstawicielami ssaków kopytnych są: 
łoś, jeleń, dzik, sarna. Na skutek oddziaływania czynników degradujących wy-
kształcają się zbiorowiska zastępcze w rezerwacie, reprezentowane są między 
innymi przez olszyny pokrzywowe i olszyny malinowe. Olszyna pokrzywowa 
jest jednym z etapów łęgowienia olsów. Ta zmiana siedliskowa spowodowana 
jest wyrębem drzewostanów z lasów bagiennych, gdzie nasila się zabagnienie 
siedliska i powstawanie mokrych łąk. Olsy Płoszyckie powstały w wyniku raty-
fikowania przez Polskę Konwencji o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej.  

 
Rezerwat Tabory. „Tabory” to rezerwat utworzony w 1974 r. na powierzch-

ni 17,21 ha. Położony jest w obrębie wsi Lipniki w Nadleśnictwie Nowogród,  
w odległości 2 km na północ od wsi Kuzie. Rezerwat obejmuje bór sosnowo-
świerkowy, typowy fragment Puszczy Kurpiowskiej o naturalnym charakterze  
z dorodnym równowiekowym drzewostanem, z bogatym podszytem i porostem. 
Stare drzewa osiągają 160-180 lat. W podroście występuje jałowiec, drobny 
świerk i sosna. W południowej części rezerwatu występuje bór brusznicowy, 
złożony wyłącznie z sosny rosnącej na glebie rdzawej, wytworzonej z jałowego 
piasku z głęboko leżącym poziomem wody gruntowej. W runie dominuje bo-
rówka czarna, orlica pospolita, a w wilgotnych siedliskach występuje trzęślica 
modra i mchy takie jak: płonnik modry i torfowiec. W rezerwacie występują  
4 gatunki widłaków chronionych: goździsty, jałowcowaty, spłaszczony, cypry-
sowaty. Z innych roślin chronionych najliczniejsze są arnika górska i pomocnik 
baldaszkowy. Na północy Rezerwat Tabory graniczy z rozległymi, zabagniony-
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mi obniżeniami porośniętymi lasami olszowymi. Takie warunki zapewniają 
wilgotność gleb na terenie rezerwatu, co powoduje bujny wzrost drzew.6  

 
Rezerwat Mingos. Rezerwat Mingos został utworzony w 1971 r. na pow. 

13,46 ha, położony jest w głównym kompleksie obrębu Lipniki w Nadleśnictwie 
Nowogród, przy szosie z Nowogrodu do Myszyńca, między wsiami Kuzie  
i Serafin. Całą powierzchnię rezerwatu zajmuje równowiekowy drzewostan so-
snowy. Najstarsze okazy osiągają 200 lat, w obwodzie pnia mają około 245 cm. 
Sosna dobrze odnawia się w sposób naturalny.  Zbiorowisko leśne rezerwatu 
wykształciło się na luźnych piaskach wydmowych z nisko położonym pozio-
mem wód gruntowych. Licznie występuje tu jałowiec, a w podszyciu: konwalia, 
rokitnik, widłaki, gajnik lśniący, widłoząb, sasanka i arnika górska. Na obrzeżu 
lasu występują płaty zbiorowisk murawowych z rzadkimi gatunkami: przetacz-
nikiem kłosowatym, łyszczem baldachogronowym, bodziszkiem czerwonym. 
Rezerwat Mingos reprezentuje najbardziej rozpowszechniony typ lasu na terenie 
Puszczy Kurpiowskiej. Ma to szczególne znaczenie dla wszelkiego rodzaju ba-
dań naukowych stanu przyrody, a także efektywności różnych metod zagospoda-
rowania lasu. Dzięki swemu położeniu przy głównym szlaku ma także znaczenie 
turystyczne.5    

 
Pomniki przyrody w powiecie ostrołęckim. W Goworkach koło Ostrołęki 

znajduje się skupisko dębów (48 szt.) o obwodzie 1,5 - 3,5 m i wys. 15 – 18 m. 
Na uwagę zasługuje również topola biała rosnąca koło wsi Góry gm. Goworowo 
o obwodzie 7,55 m i wys. 30 m. Wśród jałowców drzewiastych na wyróżnienie 
zasługuje jałowiec w Łęgu Przedmiejskim koło Ostrołęki oraz jałowiec rosnący 
koło wsi Kadzidło, osiągnęły one wysokość 8 - 10 m. Wśród lip najokazalsze są 
o obwodach 4 - 4,6 m i wysokości do 27 m. Rosną w: Czerwinie, Ołdakach, 
Szczawinie, Baranowie.  

Na terenie powiatu ostrołęckiego występują 3 parki podworskie: w Grodzi-
sku – 15,0 ha, w Szczawinie – 9,7 ha , w Susku Starym – 5,0 ha.  

Z głazów narzutowych uznanych za pomniki przyrody występuje głaz „Ste-
fana Batorego” – Starorzecze Narwi w Dzbeninie gm. Rzekuń. Obwód głazu ma 
około 12 m, wysokość – 4,5 m; na pow. różowego granitu widnieje litera B. 
 

Ścieżki edukacyjne w powiecie ostrołęckim.  Nadleśnictwo Myszyniec 
uruchomiło w 2004 r. rowerową, leśną ścieżkę edukacji ekologicznej w Wachu. 
Ścieżka ma długość 16 km, na tej trasie jest 14 przystanków tematycznych, które 
pokazują typy siedliskowe lasu na różnych podłożach. Również Nadleśnictwo 
Myszyniec uruchomiło w 2006 r. leśną ścieżkę rowerową - Jezioro Krusko  

                                                 
6 Materiały pochodzą z zasobów Urzędu Kartografii i Geodezji Powiatu Ostrołęckiego. 
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o długości 16 km. Na 14 tablicach ukazane są ciekawe gatunki roślin i ptactwa 
występujące na tym terenie. Nadleśnictwo Ostrołęka uruchomiło ścieżkę dydak-
tyczną na terenie Ols Płoszyckich. Ścieżka dydaktyczna jest ogólnodostępna,  
a parking przy niej pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, znajduje się przy 
drodze z Nasiadk do Golanki.     
 
Fot. 2.  Pomnik przyrody. Głaz „Stefana Batorego”. Starorzecze Narwi  

w Dzbeninie, gm. Rzekuń 

 
Źródło: Zasoby autora  

 

5. Wody   
Na terenie powiatu ostrołęckiego występują prawobrzeżne dopływy Narwi: 

Omulew z Płodownicą, Rozoga i Szkwa, odwadniają one Równinę Kurpiowską. 
Z lewej strony Narwi przez teren powiatu przepływa Czeczotka i Orz.  

 
Omulew z Płodownicą. Rzeka Omulew, prawobrzeżny dopływ Narwi, bie-

rze początek z Jeziora Omulew na Pojezierzu Warmińsko-Mazurskim. Do grani-
cy powiatu jest uregulowana. Od ujścia Lejkowatej Strugi na terenie powiatu 
ostrołęckiego płynie w korycie naturalnym, meandrując na terenie szerokiej 
zabagnionej doliny. Woda w Omulwi jest zabarwiona brązowo ze względu na to, 
że odwadnia szeroką dolinę z dużą zawartością torfu i rudy darniowej.  Prawo-
brzeżny dopływ Omulwi – Płodownica w części od Bagna Gutocha wraz z Doli-
ną Omulwi stanowi obszar chroniony „Natura 2000”. Doliny Omulwi i Płodow-
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nicy stanowią korytarz ornitologiczny w środkowej i dolnej części na dł. 50 km. 
Zachowały się tu kompleksy torfowisk niskich oraz wtórnie zabagnionych łąk. 
Na omawianym terenie wykryto 111 gatunków lęgowych ptaków, w tym 25 
gatunków ptaków wodno-błotnych. Występuje tu 5 % populacji krajowej kulika 
wielkiego, od 80 – 100 par derkaczy, co nadaje tym dolinom rangę międzynaro-
dową. Gnieździ się tu: żuraw, dubelt, krwawodziób, błotnik łąkowy stanowiący 
1% tego ptactwa w skali krajowej. Wyjątkowe znaczenie posiada dolina Omulwi 
dla wiosennej i jesiennej wędrówki żurawi, stanowi także ważną ostoję dla cie-
trzewi przemieszczających się z Doliny Omulwi do Doliny Płodownicy. Euro-
pejskim priorytetem ochrony w Dolinie Środkowej i Dolnej Omulwi  winno stać 
się 19 gatunków ptaków, m.in. bociana białego i czarnego, rycyka, kulika wiel-
kiego, krwawodzioba, kraski, dzięcioła zielonego, orlika krzykliwego, orła bieli-
ka, pustułki cietrzewia, dudka, błotniaka łąkowego, świergotka łąkowego, 
świerszczyka. Dolina Omulwi jest jedynym obszarem na Równie Kurpiowskiej 
o prawie nie naruszonym przez człowieka środowisku. Rzeka zachowała natu-
ralny meandrujący charakter, choć próby ingerencji poprzez pogłębianie w nie-
których miejscach koryta i korektach brzegów zdegradowały nadrzeczne środo-
wisko. Uległy zniszczeniu płaty nadrzecznych łęgów i zarośli wierzbowych jako 
naturalnego środowiska dziwonii, remiza, strumieniówki i innych ptaków. Doli-
na Omulwi jest ciekawym obiektem ornitologicznym, ale także przepięknym 
szlakiem kajakowym. Do pilnych zadań należy zagospodarowywanie tego szla-
ku. 7 W Dolinie Dolnej Narwi stwierdzono 156 lęgowych gatunków ptaków, 
należy wymienić: różańca, bataliona, łabędzia krzykliwego, brodźca pławnego 
oraz kulona. Okresowo zatrzymują się tu stada łabędzi, dzikich gęsi, gągołów, 
nurogęsi. Dolina Dolnej Narwi jest ważną ostoją ptactwa i jednym z najwięk-
szych korytarzy ornitologicznych o znaczeniu międzynarodowym.  

 
Rozoga. To prawobrzeżny dopływ Narwi III rzędu o wymaganej II klasie 

czystości. Do Narwi wpada w miejscowości Celowizna na 158 km jej biegu. 
Ogólna dł. rzeki wynosi 82 km, na terenie powiatu ostrołęckiego – 50 km.  
W rejonie wsi Wykrot koło Myszyńca jest na niej zbiornik wodny o powierzchni 
około 50 ha, zagospodarowany dla turystów i masowych imprez jako „Kurpiow-
ska Kraina”.  

 
Szkwa. To prawobrzeżny dopływ Narwi III rzędu, wpada do niej w miej-

scowości Stanisławowo-Socha, tj. na 167 km jej biegu.  Całkowita dł. rzeki wy-
nosi 71,8 km, na terenie powiatu ostrołęckiego 52 km. Dolny odcinek Szkwy na 
dł. 8 km stanowi granicę między powiatem ostrołęckim a powiatem łomżyńskim 
(woj. podlaskie). Szkwa wypływa z jeziora Świętajno na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. Dla Szkwy wymagana jest II klasa czystości.  

 
 

                                                 
7  T. Żebrowski, Ptaki dolin Narwi i Omulwi, „Wędrowiec Nadnarwiański” 2006,  
Nr 2 (6), s. 5. 

Tadeusz Żebrowski 
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Czeczotka. To lewobrzeżny dopływ Narwi III rzędu, do której wpada na 
148,6 km jej biegu w miejscowości Ostrołęka. Składa się z dwóch ramion zwa-
nych Czeczotka I o dł. 14,5 km i Czeczotka II o dł. 14,74 km. Obydwa cieki są 
całkowicie uregulowane i łączą się w miejscowości Goworki, płynąc dalej 
wspólnym korytem do Narwi. Cała rzeka jest na terenie naszego powiatu. Dla 
Czeczotki wymagana jest III klasa czystości. Rzeka powstała z połączenia ro-
wów melioracyjnych i małych cieków naturalnych.   

 
Orz. To lewobrzeżny dopływ Narwi III rzędu, do której wpada w miejsco-

wości Cmocha na 96,8 km jej biegu. Ogólna dł. rzeki wynosi 63,9 km. Początek 
rzeka bierze z moren czołowych Czerwonego Boru (woj. podlaskie). Na terenie 
naszego powiatu jej dł. wynosi 53,2 km. Przepływa przez miejscowości Czerwin 
i Goworowo. Przewidziana jest dla niej II klasa czystości.8 

Ogólna powierzchnia wód na terenie powiatu ostrołęckiego wynosi 2508 ha, 
w tym pow. wód płynących 742 ha, pow. wód stojących to 84 ha, stawów ryb-
nych 241 ha, rowów 1441 ha.  

Zbiorniki wodne występujące w powiecie ostrołęckim to:  
Zawodzie – pojemność użyteczna 30000 m3 pow. zalewu 2,6 ha,                 
Grodzisk – pojemność  użyteczna 67000 m3 pow. zalewu 5,1 ha,           
Wykrot – pojemność użyteczna 77000 m3 pow. zalewu 49,9 ha,                
Serafin – pojemność użyteczna 50000 m3 pow. zalewu 2,5 ha. 
 
 

6. Rolnictwo w powiecie ostrołęckim 
Rolnictwo stanowi podstawowe zajęcie, zajmuje się nim ponad 70% miesz-

kańców powiatu. Wyłącznie z rolnictwa utrzymuje się 29,4% mieszkańców. 
Ziemia uprawna prawie w całości, tj. 99,3%, należy do gospodarstw indywidu-
alnych. Użytki rolne stanowią dwie trzecie powierzchni powiatu (130668 ha)9.  
Użytki rolne to 57208 ha. Około 70% areału gleb to kl. V i VI, to wyznacza 
kierunki upraw, 58% to zboża i 15% to ziemniaki. Pozostałe to uprawy warzyw, 
owoców i buraków cukrowych, przeważnie w gminach: Goworowo, Czerwin, 
Troszyn i Rzekuń. W powyższych gminach dominuje także hodowla trzody 
chlewnej. W gminach na Równinie Kurpiowskiej dominują użytki zielone, co 
wyznacza hodowlę bydła mlecznego. Najwięcej pastwisk występuje w gminach: 
Baranowo – 69,6% użytków zielonych, Myszyniec – 62,3%, Lelis – 58,7%, 
Kadzidło – 55,8%.  Powyższa struktura stymuluje rozwój powiatu ostrołęckiego 
w produkcji mleka i przetworów nabiałowych przez nowoczesne zakłady mle-
czarskie: Spółdzielnię Mleczarską „Kurpie” w Baranowie, Zakład Przetwórczy 
Hochland w Baranowie, Zakłady Mleczarskie w Ostrołęce.         

                                                 
8  Materiał dotyczący wszystkich rzek opracowano na podstawie Raportu o stanie 
środowiska, s. 89-104. 
9 Powiat ostrołęcki, s. 32-33. 
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Na koniec chciałem przedstawić zestawienie powierzchni użytków rolnych  
i konturów klasyfikacyjnych w ha dla powiatu ostrołęckiego według jednostek 
administracyjnych gmin i miasta Myszyniec na dzień 12 kwietnia 2018 rok we-
dług tabeli nr 2.                               

 
Tab. 2. 

 
 
 

Podsumowanie 
Na ukształtowanie powierzchni północnej części powiatu ostrołęckiego 

(Równiny Kurpiowskiej) miało wpływ ostatnie zlodowacenie bałtyckie, przez 
wykształcenie się sandru na przedpolu lodowca. Powierzchnia południowej 
części powiatu ukształtowana została przez starsze zlodowacenie środkowo-
polskie. Największe obszary leśne występują w następujących gminach: 
Kadzidło, Olszewo-Borki, Łyse i Lelis. Atrakcje przyrodnicze powiatu stanowią 
8 rezerwatów przyrody na około 1000 ha gruntów. Dodatkowo jest szereg 
pomników przyrody, 3 parki podworskie oraz „Głaz Stefana Batorego”  
w starorzeczu Narwi w Dzbeninie. Atrakcyjną rzeką dla uprawiania kajakarstwa 
jest Omulew. Dwie trzecie mieszkańców zajmuje się rolnictwem. Podstawą jest 
hodowla bydła mlecznego.  

Tadeusz Żebrowski 
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Pradzieje i okres średniowiecza 
do powstania powiatu (1373) 

 
 

I. Przemiany środowiska naturalnego w późnym plejstocenie 
Ziemie należące obecnie do powiatu ostrołęckiego zaludnione zostały dużo 

później aniżeli pozostałe terytorium naszego kraju – Polski środkowej i połu-
dniowej. Było to ściśle związane z warunkami środowiskowymi oraz cyklicz-
nymi zmianami klimatu, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego miliona lat,  
a które bezpośrednio wpływały na procesy osadnicze, zwłaszcza w początko-
wych fazach rozwoju pierwotnych społeczeństw ludzkich. 

Epoka lodowa, trwająca przez niemal połowę plejstocenu – od 950 000 do  
10 200 lat, ukształtowała niemal w całości oblicze geologiczne tego terenu1. 
Następujące wówczas po sobie cztery fazy zlodowaceń (glacjałów), przedzielane 
krótszymi okresami cieplejszymi (interglacjałami), powodujące nasuwanie się  
z północy ku południowi wielkiego lądolodu, doprowadziły do uformowania się 
na tym terenie trzech jednostek fizjograficznych o odmiennej budowie, rzeźbie 
terenu i hydrografii, o odmiennych glebach i roślinności. Część północną powia-
tu zajmuje Równina Kurpiowska, południową – Międzyrzecze Łomżyńskie. 
Obydwa te mezoregiony rozdziela Dolina Dolnej Narwi2. 

Równina Kurpiowska stanowi część wielkiego obszaru sandrowego rozciąga-
jącego się od Pojezierza Olsztyńskiego i Mrągowskiego oraz Krainy Wielkich 
Jezior na północy do doliny Narwi na południu. Ukształtowana pierwotnie  
w trakcie zlodowacenia środkowopolskiego3, przykryta została później piasz-
czystymi osadami transportowanymi przez wody wypływające spod topniejące-
go lodowca skandynawskiego podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego 
(północnopolskiego)4. Wody roztopowe płynące w kierunku pradoliny Narwi 
wykształciły w dawnych dolinach sandrowych system tarasów, które obecnie 
wykorzystują rzeki Kurpiowszczyzny: Orzyc, Omulew, Rozoga, Szkwa, Turośl  
i Pisa5. Wzdłuż ich biegu ciągną się podmokłe tarasy zalewowe zajęte przez łąki. 
                                                 
1 J. F. Mojski, Ewolucja środowiska w plejstocenie, [w:] Geografia Polski. Środowisko 
przyrodnicze, red. L. Starkel, Warszawa 1999, ryc. 29, s. 68. 
2 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2002, s. 183-188. 
3 Pomiędzy 310 tys. a 130 tys. BP (ang. Before Present czyli „przed teraźniejszością”). 
4 Ok. 115 – 10 tys. lat BP. 
5 L. Marks, Zarys budowy geologicznej i ewolucji północno-zachodniej części sandru 
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Trwające jednocześnie intensywne procesy eoliczne doprowadziły do wytwo-
rzenia się wydm na działach międzydolinnych oraz w pobliżu dolin i zatorfio-
nych zagłębień6. Wydmy, w większości porośnięte lasami Puszczy Kurpiow-
skiej, są obecnie dominującym elementem krajobrazu tej części powiatu.  

Międzyrzecze Łomżyńskie zajmuje wysoczyznę morenową, wyrzeźbioną 
przez lądolód skandynawski w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Na jej 
ukształtowanie składają się ciągi kemów i wzgórz morenowych z licznymi 
dużymi zagłębieniami bezodpływowymi, do dziś zmienione w niewielkim 
stopniu przez procesy peryglacjalne, zachodzące podczas ostatniego cyklu 
zimnego – zlodowacenia bałtyckiego. Arktyczne warunki klimatyczne panujące 
na przedpolu lodowca, który zatrzymał się daleko na północy – na granicy 
Równiny Mazurskiej i Kurpiowskiej, w połączeniu z procesami erozyjnymi 
spowodowały zacieranie się i złagodzenie pierwotnej rzeźby staroglacjalnej 
Międzyrzecza. W efekcie powstała falista równina urozmaicona rozległymi  
i płytkimi obniżeniami wytopiskowymi, rozcięta płytkimi lecz szerokimi 
dolinami pochodzenia fluwialno-denudacyjnego7.  

Te dwie odmiennie ukształtowane krainy rozdziela Dolina Dolnej Narwi, która 
wykształciła się w trakcie zlodowacenia środkowopolskiego jako rzeka sandrowa 
odprowadzająca na południe wody roztopowe spod czaszy lodowca. W czasie 
ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, wielokrotnie zmieniając koryto podczas 
wysokich wezbrań wód lodowcowych, wyżłobiła w piaskach sandrowych szeroką 
dolinę z tarasami charakteryzującą się głębokimi wcięciami i wysokimi krawę-
dziami. Na tarasach zalewowych przeważają obecnie piaski pokryte warstwami 
humusu, rzadziej madami. W podmokłych zagłębieniach występują miejscami 
torfy, a także lokalnie rudy darniowe8. 

Obszar lądolodu oraz 250-kilometrowa strefa jego przedpola, na której pano-
wały warunki pustyni arktycznej, wykluczały jakiekolwiek formy bytowania 
człowieka pierwotnego. 

Około 10 200 lat BP, wraz z początkiem epoki geologicznej zwanej holocenem 
zakończył się trwający prawie milion lat okres zlodowaceń plejstoceńskich. Na-
stępujące po nim gwałtowne ocieplenie stworzyło nowe warunki kształtowania się 
środowiska naturalnego. Na obszarze dotychczasowej pustyni arktycznej zaczęła 
odbudowywać się szata roślinna, pojawiły się zwarte lasy brzozowo-sosnowe,  
a w miarę ocieplania klimatu również lasy liściaste, a wraz z nimi bogactwo zwie-
                                                                                                                         
kurpiowskiego, „Kwartalnik Geologiczny” 1990, t. 34, s. 489-496. 
6 M. Bogacki, Wydmy Równiny Kurpiowskiej, Prace Geograficzne Instytutu Geografii 
PAN, t. 75, 1969, s. 329. 
7  S. Kozarski, B. Nowaczyk, Paleogeografia Polski w vistulianie, [w:] Geografia 
Polski…, s. 86. 
8  M. Czarnecki, Badania geomorfologiczne w dolinie Narwi w okolicy Ostrołęki, 
Mazowsze, R. VIII, Nr 13, Warszawa 2000, s. 90-96. 

Małgorzata Balcerzak 
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rząt, ptaków i ryb. Przekształceniom uległa pokrywa glebowa – zaczęły tworzyć 
się pokłady próchnicy, a na Równinie Kurpiowskiej powstały torfowiska9. Nowe 
warunki środowiskowe, zapewniające obfitość dóbr naturalnych, zachęcały do 
eksploatacji tych terenów grupy ludzi coraz liczniej napływające z cieplejszego 
dotychczas południa. 

 
 

II. Epoka kamienia 

1. Paleolit schyłkowy i mezolit 

Zmiany klimatyczno-przyrodnicze, jakie nastąpiły w późnej fazie plejstocenu, 
umożliwiły po raz pierwszy od wielu tysięcy lat zasiedlenie obszaru Niżu Pol-
skiego. Ocieplenie klimatu i zastąpienie okołolodowcowej pustyni arktycznej 
przez tundrę parkową spowodowało napływ pierwszych grup tundrowych my-
śliwych, dla których charakterystyczna była naturalna, przyswajalna gospodarka, 
bazująca na łowiectwie, zbieractwie i rybołówstwie. Należy przy tym zaznaczyć, 
że słowo gospodarka – w przypadku społeczeństw pierwotnych – nie będzie 
występować soby zdobywania pożywienia. 

Najstarsze znaleziska archeologiczne, świadczące o pobycie człowieka pra-
dziejowego na obszarze powiatu ostrołęckiego, pochodzą z paleolitu schyłkowe-
go, tj. z ok. XI-X tys. p.n.e. 

Nieliczne ślady obozowisk myśliwych, reprezentujących kulturę świder-
ską 10 , zlokalizowano w miejscowościach Łączki, gm. Łyse 11 , Myszyńcu 12 , 
Ostrołęce (stanowiska: Wojciechowice, Łazek, Czeczotka), a także na stanowi-
skach w Leśnej Górze, Łęgu Starościńskim, Kozówkach, Kurpiewskich-
Mieżejewie 13. Po drugiej, południowej stronie Narwi przedstawiciele kultury 
świderskiej prawdopodobnie sezonowo osiedlali się w okolicach Księżopola  
i Malinowa Starego, gm. Czerwin. Z uwagi na brak systematycznych badań 
wykopaliskowych na tym obszarze bazę źródłową stanowią wyłącznie materiały 
z archeologicznych badań powierzchniowych, prowadzonych w ramach ogólno-
polskiego programu ewidencji stanowisk archeologicznych metodą Archeolo-
gicznego Zdjęcia Polski (AZP). Odkryte stanowiska archeologiczne stanowią 

                                                 
9  M. Ralska-Jasiewiczowa, Paleogeografia holocenu. Ewolucja szaty roślinnej, [w:] 
Geografia Polski…, s. 110. 
10  Nazwa pochodzi od stanowiska archeologicznego w Świdrach Wielkich koło 
Warszawy. 
11  Z. Sulgustowska, Prahistoria międzyrzecza Wisły, Niemna i Dniestru u schyłku 
plejstocenu, Warszawa 1989, s. 113-114. 
12 Tamże, s. 114, tab. III, 6,7. 
13 E. Kawałkowa, Pradzieje Równiny Kurpiowskiej, Nakły, Jaszczułty 2003, s. 50. 



26 | 
 

zapewne niewielki ułamek pierwotnej, ogólnej liczby funkcjonujących tu wów-
czas obozowisk.  

Analiza materiałów kultury świderskiej może wskazywać, że surowe i mało 
przyjazne obszary tundrowe penetrowane były przez ludzi jedynie okresowo. 
Krótkotrwałe siedziby w postaci sezonowych szałasów, zakładane głównie na 
piaszczystych wydmach w pobliżu wody, związane były z dalekosiężnymi wę-
drówkami, odbywającymi się w pogoni za żyjącymi w tundrze reniferami. Wie-
lotysięczne stada tych zwierząt, przemieszczające się w poszukiwaniu pastwisk 
jesienią z północy na południe oraz wiosną w kierunku odwrotnym, były dla 
paleolitycznych łowców głównym źródłem pożywienia oraz surowca w postaci 
skór, poroża i kości do wyrobu narzędzi.  

Wskutek tak dużej mobilności przedstawiciele kultury świderskiej pozosta-
wili po sobie niewiele śladów obecności. Z dość ograniczonego instrumentarium 
obejmującego narzędzia z krzemienia, kości i rogu, a zapewne także z drewna 
do naszych czasów najliczniej zachowały się wyroby krzemienne jako najbar-
dziej trwałe. Krzemień był wówczas podstawowym surowcem do wyrobu na-
rzędzi, służącym do zaspokajania podstawowych potrzeb w zakresie zdobywania 
i obróbki żywności – polowania, krojenia mięsa, wyprawiania skór. Za pomocą 
narzędzi z krzemienia wytwarzano narzędzia i przybory z innych surowców – 
drewna, kości, rogu. 

Kolejną, większą fazę osadnictwa obserwujemy w VIII-V tysiącleciu p.n.e.,  
w okresie borealnym i atlantyckim, kiedy, w miarę ocieplania się klimatu, na 
tundrowych obszarach północnej Polski zaczęły pojawiać się lasy strefy umiar-
kowanej, głównie brzozowo-sosnowe o bogatym podszyciu i runie. Przystoso-
wane do chłodniejszych, tundrowych warunków stada reniferów musiały wywę-
drować na północ, a w lasach zamieszkały nowe gatunki ssaków, takie jak: jeleń, 
sarna, dzik; rzeki obfitowały w nowe gatunki ryb14. Spowodowało to koniecz-
ność przystosowania się człowieka do zmienionych warunków przyrodniczych 
poprzez rozwój nowych, wysoko wyspecjalizowanych form zbieractwa, myśli-
stwa i rybołówstwa. Rozwinęły się doskonalsze formy narzędzi, w powszechne 
użytkowanie wszedł nowo wynaleziony łuk, z kości zwierzęcych zaczęto wyko-
nywać harpuny, wykorzystywane w rybołówstwie. Zmiana sposobu polowania 
na zwierzęta leśne i ich obróbki prowadziła do wynalezienia narzędzi łączonych 
z drewna, kości lub rogu, w których osadzano drobne ostrza krzemienne.  
W efekcie narzędzia krzemienne stały się doskonalsze – nabrały nowych mikro-
litycznych rozmiarów i zgeometryzowanych kształtów. Ludność wysoko wyspe-
cjalizowana w obróbce krzemienia potrafiła precyzyjnie wytwarzać grociki 
strzał do łuku oraz zbrojniki przeznaczone do osadzania w oprawkach z drewna, 
kości lub rogu, służące jako narzędzia do cięcia, przekłuwania, przecinania, 
                                                 
14 M. Ralska-Jasiewiczowa, Paleogeografia…., s. 110-114. 
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skrobania czy wyprawiania skór. Intensywny rozwój rybołówstwa zapoczątko-
wał wytwarzanie sprzętu i narzędzi rybackich, takich jak: łodzie-dłubanki, wio-
sła, sieci. Zasobność środowiska leśnego nie wymagała już poprzedniej ruchli-
wości, bowiem funkcjonujące wówczas małe grupy ludzkie miały możliwość 
wyżywienia się na stosunkowo niewielkim obszarze. Nastąpiła zmiana trybu 
życia na bardziej stabilny, oparty na eksploatacji strefy leśnej. W terminologii 
archeologicznej epokę, w której rozwijał się taki typ gospodarki, nazywa się 
mezolitem (środkowa epoka kamienia).  

Najstarsze osadnictwo mezolityczne na terenie powiatu ostrołęckiego przypi-
suje się grupom ludzkim, będącym przedstawicielami kultury komornickiej15, 
rozwijającej się na obszarze Niżu Europejskiego od ok. VIII do ok. VI tys. p.n.e. 
Ludność tej kultury napłynęła prawdopodobnie z kierunku północno-zachod-
niego, zakładając swe siedziby na piaszczystych wyniesieniach w dolinach nie-
wielkich cieków wodnych. Inwentarze komornickie na obszarze Równiny Kur-
piowskiej znamy ze stanowiska archeologicznego nr 2 w Witowym Moście, gm. 
Baranowo, datowanego za pomocą izotopu węgla 14C na lata ok. 6370 – 6210 
p.n.e. Stanowisko ulokowane na skraju wału wydmowego w dolinie Płodownicy 
dostarczyło wielu narzędzi krzemiennych, m.in.: rdzeni, wiórów, niewielkich 
seri trapezów i mikrolitycznych drapaczy16.  

Najmłodszą kulturą mezolitu, którą można odnosić do omawianego terenu, 
jest kultura janisławicka17. Pojawia się ona w VI–IV tys. p.n.e. wraz z opti-
mum klimatycznym okresu atlantyckiego, któremu towarzyszyły temperatury 
wyższe od dzisiejszych, dające idealne warunki do osadnictwa. Ludność jani-
sławicka osiedlała się z reguły w miejscach o łatwym dostępie do wody, na nie-
wielkich wydmach nad brzegami rzek, tworząc sezonowe osady otwarte i prze-
mieszczając się na miejsca wyżej położone w okresach wilgotniejszych 18 . 
Wzrost zaludnienia w tym okresie bardzo wyraźnie zaznacza się zwiększoną 
liczbą stanowisk archeologicznych po obydwu stronach Narwi, zarówno na 
Równinie Kurpiowskiej, jak i Międzyrzeczu Łomżyńskim. Archeologiczne ba-
                                                 
15  Nazwa pochodzi od miejscowości Komornica na Mazowszu w powiecie 
legionowskim, por. J.K. Kozłowski, S. K. Kozłowski, Epoka kamienia na ziemiach 
polskich, Warszawa 1977, s. 218-225. 
16 J. Sobieraj, A.Z. Bokiniec, Obozowisko ze środkowej epoki kamienia w Witowym Moście 
st. 2, gm. Baranowo, woj. mazowieckie, [w:] Kultura janisławicka w północno-wschodniej 
Polsce i na terenach sąsiednich, red. E. Kawałkowa, Ostrołęka 2003, s. 109-110. 
17  Nazwa od miejscowości Janisławice koło Skierniewic, gdzie odkryto bogato 
wyposażony pochówek szkieletowy, zawierający narzędzia krzemienne, rogowe  
i kościane, m.in. kościane ostrze sztyletu, noże-skrobacze z szabel dzika, krzemienne 
grociki strzał, naszyjnik z zębów zwierzęcych, por. J.K. Kozłowski, S. K. Kozłowski, 
Epoka kamienia…, s. 236.  
18 J.K. Kozłowski, S. K. Kozłowski, Pradzieje Europy od XL do IV tysiąclecia p.n.e., 
Warszawa 1972, s. 320. 
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dania powierzchniowe AZP dostarczyły wielu zabytków krzemiennych repre-
zentujących kulturę janisławicką – z okolic miejscowości: Myszyniec, Łyse, 
Łączki (gm. Łyse), Kadzidło, Olszewo-Borki, Czernie (gm. Goworowo).  
Z osadnictwem ludności kultury janisławickiej wiąże się także stanowisko  
w Kadzidle zwane „Świętym Miejscem”, z którego pochodzą bogate inwentarze 
narzędzi krzemiennych, rdzeni, łuszczni, półsurowców i odpadków produkcyj-
nych19.   

Najbardziej reprezentatywne dla kultury janisławickiej inwentarze uzyskano 
ze wspomnianego wyżej stanowiska w Witowym Moście20 oraz z obszaru gminy 
Lelis, gdzie zlokalizowano bogaty kompleks osadniczy na wydmach w dolinie 
Narwi, w miejscowościach Łęg Starościński – Leśna Góra, Mała Wioska – „Bia-
ła Góra”, Kurpiewskie–Mieżejewo, Kozówki21. Badania wykopaliskowe, pro-
wadzone na tych stanowiskach, dostarczyły bardzo bogatego materiału krze-
miennego, głównie klasycznego zestawu narzędzi, wśród których dominują 
zbrojniki, liściaki, skrobacze wiórowe i odłupkowe, półtylczaki janisławickie, 
noże półtylcowe, przekłuwacze. Na stanowiskach w Leśnej Górze i Kozówkach 
odkryte zostały ślady po obiektach zagłębionych w ziemię, które mogły być 
reliktami obiektów mieszkalnych w typie szałasowym22.  

 

 
Ryc. 1. Motyka rogowa (buława) ze żwirowiska Omulwi pod Ostrołęką (wg.  
L. Sawickiego, 1921). 

                                                 
19  M. Balcerzak, Katalog archiwalnych stanowisk archeologicznych z terenu 
województwa ostrołęckiego, Ostrołęka 1991, s. 44, maszynopis w WUOZ Delegatura  
w Ostrołęce.  
20 J. Sobieraj, A.Z. Bokiniec, Obozowisko…, s. 110. 
21 E. Kawałkowa, Pradzieje…, s. 66. 
22 Tamże, s. 67-69. 
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Jednym z najciekawszych zabytków przypisywanych kulturze janisławickiej 
była tzw. buława znaleziona na początku ubiegłego stulecia pod Ostrołęką  
w żwirowisku rzeki Omulew przy jej ujściu do Narwi23. Przedmiot ten wykona-
ny został z poroża jelenia o długości 36,5 cm i szerokości 4 cm, zdobiony rytym 
ornamentem geometrycznym w postaci układu kresek i trójkątów posiadał prze-
wiercony okrągły otwór w miejscu zgrubienia poroża. Przedmioty tego typu 
mogły pełnić funkcję motyk bądź rękojeści do oprawienia większych narzędzi 
krzemiennych. Niektórzy badacze przypisywali im też funkcje magiczne i kul-
towe. 

Kultura janisławicka na obszarze północno-wschodniej Polski trwała jeszcze 
długo w okresie subborealnym, kiedy pozostałe rejony kraju zajmowały już na-
pływające z południa grupy ludności o nowym, neolitycznym modelu gospodar-
czym, opierającym się na rolnictwie. Prawdopodobnie pod wpływem nowych 
kultur ludność janisławicka w późnej fazie istnienia przejęła umiejętność lepie-
nia naczyń glinianych i z czasem przekształciła się w paraneolityczne kultury 
strefy leśnej, reprezentowane przez zespoły kultury ceramiki grzebykowo-
dołkowej24, niemeńskiej i linińskiej. Kultury te rozwinęły ustabilizowane formy 
osadnictwa i opanowały technikę wykonywania gładzonych narzędzi kamien-
nych, jednakże ich gospodarka nadal miała charakter przyswajający. Jej podsta-
wą było tradycyjne łowiectwo, zbieractwo i rybołówstwo. Relikty tych kultur 
odnajdy-wano licznie zarówno na Równinie Kurpiowskiej, jak i w międzyrzeczu 
Narwi i Bugu, m. in. na stanowisku Ostrołęka – Wydma „Czeczotka”, Otok, 
Kurpiewskie-Mieżejewo, Witowy Most, Choromany-Witnice, gm. Czerwin, 
Brzeźno, gm. Goworowo. 

 
 

2. Neolit  

W czasie, gdy tereny Polski północno-wschodniej zasiedlały społeczności  
o mezolitycznym, zbieracko-łowieckim typie gospodarki, pozostałe obszary 
Polski zaczęły stopniowo obejmować wpływy nowych kultur, które w krótkim 
czasie zrewolucjonizowały dotychczasowy styl życia, zaszczepiając na nasze 
tereny umiejętność uprawy ziemi i hodowli zwierząt. Początki gospodarki rolni-
czo-hodowlanej miały miejsce w Azji Środkowej i Azji Mniejszej, gdzie rośliny 
zbożowe występują jako dziko rosnące chwasty. Przejście od prymitywnych 
form zbieractwa do rolnictwa miało tam charakter powolnej ewolucji i już  
w postaci w pełni ukształtowanej zaczęło przenikać do Europy Południowej,  
                                                 
23  L. Sawicki, Zabytki archeologiczne w okolicy Ostrołęki, w ziemi łomżyńskiej, 
Wiadomości Archeologiczne, t. 6, 1921, s. 48-50. 
24 S.K. Kozłowski, Pradzieje ziem Polski od IX do V tysiąclecia p.n.e., Warszawa 1972,  
s. 217. 
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a następnie poprzez tereny naddunajskie dotarło w dorzecze Odry i Wisły. 
Pierwsi rolnicy, reprezentujący kulturę ceramiki wstęgowej rytej, przybyli około 
połowy V tys. p.n.e. zza Łuku Karpat przez Bramę Morawską, niosąc, oprócz 
umiejętności rolniczo-hodowlanych, także znajomość technik lepienia naczyń 
glinianych, tkactwa oraz wytwarzania doskonalszych narzędzi kamiennych. 

Początkowo grupy społeczności wczesnorolniczych osiedlały się w strefach 
wyżyn południowej Polski na urodzajnych glebach lessowych, stopniowo prze-
suwając się wzdłuż głównych rzek dalej na północ. Sprzyjały temu ciepłe i wil-
gotne warunki panującego jeszcze wówczas klimatu atlantyckiego, tworzącego 
dogodne warunki wegetacji roślin25. Uprawa roli nie byłaby możliwa bez ustabi-
lizowanego osadnictwa. Długi okres wegetacji zbóż od zasiewu po zbiory wy-
magał długotrwałego przebywania w jednym miejscu. Stąd też społeczeństwa 
neolityczne zakładały stałe osiedla, zabudowując je trwałymi drewnianymi do-
mostwami. Osiadły tryb życia umożliwił udomowienie pierwszych zwierząt 
gospodarczych: owcy, kozy, konia i krowy oraz rozwinięcie niewystępujących 
wcześniej zajęć rzemieślniczych takich jak: garncarstwo, tkactwo czy plecion-
karstwo. 

Przemiany, jakie dokonały się w epoce neolitu, zwłaszcza postęp w dzie-
dzinie produkcji żywności, częściowe uniezależnienie się od środowiska i osia-
dły tryb życia, miały tak wielki wpływ na zmianę stosunków społecznych  
i rozwój demograficzny, że okres ten przez wielu badaczy określany był termi-
nem „rewolucja neolityczna”. 

Na ziemiach polskich proces kształtowania się nowej epoki – neolitu był 
zjawiskiem długotrwałym i niejednolitym. Przez długi czas egzystowały obok 
siebie grupy ludności o nowym, neolitycznym typie gospodarki rolniczo-
hodowlanej, zajmujące żyzne, nadające się do uprawy ziemie oraz grupy starej 
ludności o mezolitycznym modelu gospodarki, trudniące się myślistwem, zbie-
ractwem i rybołówstwem, eksploatujące nieurodzajne gleby i piaszczyste wy-
dmy, w większości pokryte zwartą pokrywą leśną.  

O ile ziemie położone w południowej części powiatu ostrołęckiego należą do 
stosunkowo żyznych, to już teren po północnej stronie Narwi pokryty jest  
w większości jałowymi piaskami sandrowymi i wykształconymi na ich podłożu 
bielicami. Nie pozostawało to bez wpływu na charakter osadnictwa tych terenów, 
gdzie pierwsze zwarte osadnictwo neolityczne pojawiło się dosyć późno.  

Pierwsze społeczeństwa rolnicze pojawiły się na Mazowszu zapewne już  
w połowie IV tysiąclecia p.n.e.26 Na terenie powiatu ostrołęckiego sporadycznie 

                                                 
25 A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. 
Kultury kręgu naddunajskiego, [w:] Prahistoria ziem polskich, t. 2, Neolit, red.  
W. Hensel, T. Wiślański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 44. 
26  E. Kempisty, Przegląd kultur neolitycznych na Mazowszu, [w:] Badania 
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odkrywano ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych 27, która wy-
kształciła się na Niżu Środkowoeuropejskim pod wpływem przenikania ele-
mentów naddunajskich w środowisko mezolitycznych łowców i zbieraczy, tym 
samym spajając miejscowe, mezolityczne tradycje ze zdobyczami rewolucji 
neolitycznej (ceramika, sposób gospodarowania). Była kulturą trwającą bardzo 
długo, najstarsze daty mówią o jej powstaniu około 3600 p.n.e., natomiast jej 
zanik określa się na koniec III tys. p.n.e. Rozpowszechniła się prawie na całym 
terytorium ziem polskich, stając się jedną z najważniejszych kultur naszych 
pradziejów28. Główne cechy tej kultury, manifestujące się w źródłach archeo-
logicznych, to przede wszystkim ceramika wyróżniająca się wysokim pozio-
mem technologicznym oraz charakterystycznymi formami (puchary lejkowate, 
amfory, misy, flasze z kryzą, kubki), a także zdobnictwem – najbardziej po-
wszechnym ornamentem były motywy stempelkowe przy krawędzi naczynia, 
później także ornamenty ryte, żłobione i odciskane. Swoisty przemysł krze-
mienny bazował na technice wiórowej i rdzeniach jednopiętowych, pozwalają-
cych uzyskiwać bardzo długie wióry. Wśród produkowanych narzędzi można 
wyróżnić wiórowce i wióry użytkowane jako sierpy, drapacze, skrobacze, 
przekłuwacze i wiertniki oraz dosyć masywne, czworościenne siekiery. Lud-
ność tej kultury zakładała duże trwałe osady w pobliżu zbiorników wodnych, 
w sąsiedztwie urodzajnych gleb. W zwyczajach pogrzebowych dominował 
obrządek szkieletowy, a do grobów wkładano zmarłym dary w postaci naczyń 
ceramicznych i biżuterii.  

Niewielka liczba znalezisk kultury pucharów lejkowatych z obszaru powiatu 
ostrołęckiego może przemawiać za tym, że ziemie te nie były zbyt atrakcyjne dla 
pierwszych rolników, którzy penetrowali je prawdopodobnie tylko okazjonalnie. 
Spośród nielicznych znalezisk tej kultury ciekawym zabytkiem jest szydło ko-
ściane, znalezione w Ostrołęce na lewym brzegu Narwi, w pobliżu starego mo-
stu. Kilka narzędzi krzemiennych oraz fragmentów ceramiki tej kultury odkryto 
także w miejscowości Olszewka w gminie Lelis. 

W późnej fazie neolitu, w końcu IV tysiąclecia p.n.e. na skutek przemian za-
chodzących w łonie kultur rozwijających sią na Niżu Środkowoeuropejskim 
wykształcił się nowy model kulturowy, na który złożyły się elementy starych 
kultur o przeżytkach mezolitycznych przy silnym udziale wschodnich grup kul-
tury pucharów lejkowatych. Mowa o kulturze amfor kulistych29, której gospo-

                                                                                                                         
Archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu, red. E. Kempisty, S. K. Kozłowski, Warszawa 
1975, s. 42.   
27 Nazwa pochodzi od najbardziej typowej dla tej kultury formy naczynia. 
28 J. Gurba, Kultura pucharów lejkowatych. Kultura amfor kulistych, [w:] Pradzieje ziem 
polskich, t. 1, cz. 1, Epoka kamienia, red. J. Kmieciński, Warszawa-Łódź 1989, s. 217. 
29 Nazwa pochodzi od charakterystycznej, kulistej formy naczyń. 
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darka opierała się głownie na hodowli bydła i trzody, częściowo również na 
łowiectwie i zbieractwie, przy znacznie mniejszym udziale rolnictwa.  

Na podstawie nielicznych znalezisk z terenu Kurpiowszczyzny (z powodu 
braku systematycznych badań nad neolitem opieramy się jedynie na badaniach 
powierzchniowych AZP) wiemy, że przedstawiciele kultury amfor kulistych, 
nawet jeśli nie zasiedlili tego rejonu na stałe, to z pewnością przybywali tutaj  
w poszukiwaniu nowych miejsc wypasu zwierząt, zakładając mniej lub bar-
dziej trwałe osady lub obozowiska. 

Kultura amfor kulistych rozwijała się w III tys. p.n.e. w dorzeczu Łaby, Od-
ry i Wisły. Na terenie północno-wschodniej Polski pojawiła się prawdopodob-
nie jako efekt przemieszczania się niewielkich populacji z dorzecza Odry30. 
Ludność tej kultury zamieszkiwała kilkusezonowe niewielkie osady, budując 
drewniane budowle zrębowe lub słupowe. O przeważającej roli hodowli nad 
rolnictwem zdają się świadczyć licznie odkrywane groby zwierzęce oraz ludz-
kie, przemieszane z kośćmi zwierząt oraz darami grobowymi. Najbardziej 
wyróżniającymi cechami tej kultury są: kulistodenne naczynia - amfory i am-
forki, misy o rozbudowanej ornamentyce (odciski, ryty, stempelki) i nienajlep-
szej technologii (słaby wypał). Najbardziej typowymi narzędziami były sie-
kierki krzemienne czworościenne, całkowicie gładzone. Kulturę tę wyróżnia 
też specyficzny obrządek pogrzebowy. Zmarłych składano do grobów otoczo-
nych obstawą kamienną31. 

Większość znalezisk kultury amfor kulistych z powiatu ostrołęckiego  
to znaleziska luźne, przede wszystkim gładzone siekierki krzemienne. Z miej-
scowości Bandysie w gminie Myszyniec pochodzi siekierka wykonana  
z krzemienia pasiastego, importowanego z terenów Małopolski, gdzie wydo-
bywano go w kopalni w Krzemionkach Opatowskich. Podobne siekierki wy-
konane z bałtyckiego krzemienia narzutowego znaleziono również w miejsco-
wości Kruszewo gm. Goworowo, a także w Ostrołęce – jedną nad Narwią na 
północ od cmentarza rzymsko-katolickiego oraz drugą na osiedlu Centrum  
w wykopach wykonywanych pod budowę domu jednorodzinnego. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
30  M. Szmyt, Społeczności kultury amfor kulistych w Europie Wschodniej, [w:] Od 
neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry  
i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., red. J. Czebreszuk, M. Kryvalcevic,  
P. Makarowicz, Poznań 2001, s. 173. 
31 E. Kempisty, Kultura amfor kulistych na Mazowszu i Podlasiu, Materiały Starożytne  
i Wczesnośredniowieczne, t. 1, 1971, s. 7 n. 
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Ryc. 2. Siekierka krzemienna kultury amfor kulistych z Ostrołęki – osiedle „Centrum” 
(fot. M. Balcerzak). 

Na obszarze północno-wschodniej Polski ludność kultury amfor kulistych ze-
tknęła się prawdopodobnie z autochtonicznymi społecznościami łowiecko-
zbierackimi późnej fazy kultury niemeńskiej, zasiedlającymi te tereny nieprze-
rwanie od ostatnich faz mezolitu. Podstawę gospodarki kultury niemeńskiej 
stanowiło nadal tradycyjne łowiectwo, zbieractwo i rybołówstwo. W końcowym 
etapie rozwoju prawdopodobnie zajmowano się także hodowlą zwierząt. Lud-
ność tej kultury przyswoiła tylko niektóre zdobycze neolitu, takie jak wytwarza-
nie ceramiki, gładzenie narzędzi kamiennych i stałe formy osadnictwa. Cerami-
ka wytwarzana przez ludność tej kultury charakteryzuje się dość słabym wypa-
łem oraz występowaniem ornamentu w postaci tzw. ściegu bruzdowego i krzy-
żujących się linii rytych, stempelków i guzków. Dominują naczynia misowate  
i garnkowate o charakterystycznych ostrych dnach. Osadnictwo kultury niemeń-
skiej skupiało się w pobliżu większych zbiorników wodnych lub u ujścia małych 
rzeczek do większych rzek. Osady zakładano na piaszczystych tarasach rzek lub 
na wydmach, a więc na terenach mniej atrakcyjnych dla rolników32. Ich roz-
mieszczenie przestrzenne przemawia za koegzystencją z plemionami kultury 
pucharów lejkowatych i amfor kulistych, które osiedlały się na obszarach o ży-
znych glebach nadających się do uprawy. 

Stanowiska kultury niemeńskiej spotykamy na terenie powiatu zdecydowanie 
częściej aniżeli stanowiska innych kultur neolitycznych. Grupują się w dolinach 

                                                 
32  E. Kempisty, Kultura ceramiki „grzebykowo-dołkowej” na Mazowszu i Podlasiu, 
Wiadomości Archeologiczne, t. 38, 1975, z. 1, s. 40. 
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wszystkich większych rzek zarówno na obszarze Równiny Kurpiowskiej, jak  
i w obrębie międzyrzecza Narwi i Bugu.  

Ślady osadnictwa kultury niemeńskiej odkryto w Ostrołęce-Wojciechowicach, 
na wydmie „Czeczotka” oraz w Ostrołęce-Otoku. W Otoku na piaszczystej czę-
ściowo zalesionej wydmie odkryto ślady po kilku obiektach gospodarczych  
(jamy zasobowe), a także duże ilości ułamków naczyń glinianych, narzędzi 
krzemiennych i odpadków produkcyjnych, powstających w czasie procesu wy-
twarzania narzędzi. Ciekawsze stanowiska niemeńskie znajdują się także w oko-
licach Myszyńca i Kadzidła. Bardzo cenne wyniki przyniosły badania przepro-
wadzone w 1997 r. na wspomnianym wyżej stanowisku w Witowym Moście 
koło Baranowa. Odkryto tam pozostałości osady zamieszkiwanej przez ludność 
kultury niemeńskiej. Obecność układu stratygraficznego, obiektów i dobrze 
zachowanych źródeł nadaje stanowisku wyjątkową rangę poznawczą i stawie ją 
w rzędzie najwartościowszych stanowisk epoki neolitu na tym terenie33. 

Liczne fragmenty ceramiki kultury niemeńskiej, świadczące o istnieniu osad-
nictwa tej kultury w południowej części powiatu ostrołęckiego, znaleziono  
w trakcie badań powierzchniowych w okolicach miejscowości Choromany-
Witnice, gm. Czerwin i Brzeźno, gm. Goworowo.  

W ostatniej fazie neolitu, około połowy III tys. p.n.e. pojawia się na naszym 
obszarze nowa jednostka kulturowa, zwana kulturą ceramiki sznurowej. Jej 
nazwa pochodzi od specyficznego sposobu zdobienia naczyń ceramicznych or-
namentem odciskanego sznura. Tak zdobione naczynia oraz towarzyszące im 
inne specyficzne atrybuty kultury materialnej (np. topory kamienne) znamy  
z bardzo rozległych połaci Europy, od Finlandii po Szwajcarię i od Renu po 
dorzecze górnego i środkowego Dniepru34. Kultura ta pojawiła się w jednym 
czasie na dużych obszarach Niżu Europejskiego, w związku z czym jej genezę 
próbuje się wiązać z ekspansją grup ludności, która prowadziła pasterski, noma-
dyczny tryb życia.  Ludność reprezentująca kulturę ceramiki sznurowej, prze-
mieszczając się wraz ze stadami zwierząt w poszukiwaniu nowych pastwisk, 
przenosiła nowe cechy kulturowe i nowy styl życia, zaszczepiając je u zasiedzia-
łych społeczności miejscowych. W wielu miejscach Europy obserwujemy wów-
czas pojawienie się równocześnie takich samych elementów kulturowych, np. 
kamiennych toporów bojowych, ceramiki zdobionej odciskami sznura, charakte-
rystycznego obrządku pogrzebowego (zmarłych chowano w grobach kurhano-
wych). Jak dowodzą źródła archeologiczne, szerzenie nowych idei nie zawsze 
miało charakter pokojowy. Archeolodzy niejednokrotnie odkrywają ślady znisz-

                                                 
33 J. Sobieraj, A.Z. Bokiniec, Obozowisko…, s. 110-111. 
34 J. Machnik, Krąg kulturowy ceramiki sznurowej, [w:] Prahistoria…, t. 2, s. 337 i n. 
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czeń osiedli, które zdobywali pasterscy „sznurowcy”, prawdopodobnie zabijając 
wcześniej zamieszkujących tam rolników35. 

W miarę upływu czasu przedstawiciele wczesnej kultury ceramiki sznurowej 
stopniowo asymilowali się w miejscowym środowisku, wykazując duży stopień 
przystosowania się do odmiennych warunków naturalnych. Do szybkiego prze-
mieszczania się na duże odległości wykorzystywali konie i to właśnie tej ludno-
ści przypisuje się rozpowszechnienie na terenie Europy konia jako wierzchowca. 
Ludność sznurowa, prowadząc mobilny tryb życia, nie osiedlała się w trwałych 
osadach lecz zakładała raczej krótkotrwałe obozowiska z naziemnymi szałasami, 
rzadziej półziemiankami. Kultura ta najbardziej znana jest ze znalezisk grobo-
wych, zwykle mających formę kurhanów, w których zmarłych układano na boku 
w pozycji skurczonej.  

Znaczenie historyczne kultury ceramiki sznurowej upatrywane jest przez nie-
których badaczy przede wszystkim w tym, że uważa się ją za pierwszą kulturę 
praindoeuropejską. Ludy reprezentujące tę kulturę mogłyby więc być uważane 
za protoplastów większości dzisiejszych Europejczyków, w znaczącej części 
należących do indoeuropejskiej rodziny językowej. 

Dostępne nieliczne źródła archeologiczne wskazują, że teren powiatu ostro-
łęckiego był jedynie okresowo penetrowany przez ludność kultury ceramiki 
sznurowej. Pojedyncze znaleziska, znane głównie z odkryć przypadkowych, 
bądź badań powierzchniowych dowodzą, że panujące tutaj warunki środowi-
skowe, a przede wszystkim brak dobrych pastwisk do wypasu zwierząt hodow-
lanych, nie były atrakcyjne dla „sznurowych” pasterzy. Ślady ich pobytu znale-
ziono w Ostrołęce (dwa kamienne topory bojowe), w Zabrodziu i Przystani, gm. 
Olszewo-Borki (fragmenty naczyń ceramicznych) oraz na stanowisku archeolo-
gicznym w miejscowości Obierwia-Smoliska w trakcie badań archeologicznych 
prowadzonych na osadzie późniejszej kultury trzcinieckiej36.  

Epoka neolitu w zasadniczy sposób zmieniła model kulturowy i gospodarczy 
społeczeństw zamieszkujących terytorium Europy, a przez to również obszar 
Równiny Kurpiowskiej i Międzyrzecza Łomżyńskiego. Najważniejszym osią-
gnięciem było przejście od gospodarki przyswajalnej łowiecko-zbierackiej do 
produkcji żywności – uprawy ziemi i hodowli zwierząt, a przez to również upo-
wszechnienie osiadłego trybu życia. Neolit jest także okresem kształtowania się 
pierwszych odrębności etnicznych. Epokę tę uważa się za czas pojawienia się 
                                                 
35 Np. osada w Bronocicach w Małopolsce spalona przez ludność „sznurową”. Znaleziono 
tam zbiorowy grób siedemnastu osób, w tym trzynaściorga dzieci, a także porozrzucane 
bezładnie czaszki ludzkie, por. J. Kruk, Przemiany gospodarcze i społeczne na początku 
młodszego neolitu w dorzeczu górnej Wisły, [w:] Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu 
Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu), red. A. Kośko, M. Szmyt, Poznań 2004, s. 98. 
36  W. Migal, Obierwia-Smoliska gm. Lelis woj. mazowieckie AZP/37-7-/10/52. 
Sprawozdanie z badań, Warszawa 2000, maszynopis w WUOZ Delegatura w Ostrołęce. 
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ludów praindoeuropejskich – protoplastów Indoeuropejczyków, znacznej więk-
szości dzisiejszych mieszkańców Europy.  

 
 

III. Epoka brązu  
 

Na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. na ziemiach polskich rozpoczęły się 
przemiany gospodarczo-społeczne, będące efektem zmian kulturowych zacho-
dzących na Bałkanach i w Kotlinie Karpackiej. Grupy ludności docierające na 
tereny środkowej i południowej Europy z dwóch ośrodków – Bliskiego Wscho-
du oraz Kaukazu, przyniosły ze sobą umiejętność wytwarzania brązu – stopu 
miedzi i cyny. Upowszechnienie się tego surowca do wyrobu narzędzi, ozdób  
i broni zapoczątkowało nowy etap w rozwoju społeczeństw pradziejowych, na-
zywany epoką brązu.  

Metalurgia brązu na obszarze Europy Środkowej opierała się na złożach mie-
dzi występujących w ośrodku sasko-turyńskim, wschodnioalpejskim, siedmio-
grodzkim oraz na Słowacji i w Czechach. Stamtąd rozprzestrzeniał się wzdłuż 
głównych szlaków komunikacyjnych z południa Europy na północ37. Jako metal 
rzadki, a przez to kosztowny, traktowany był początkowo jako surowiec luksu-
sowy. Wytwarzano z niego ozdoby – bransolety, naramienniki, szpile i naszyjni-
ki, a następnie broń – sztylety, miecze, groty włóczni i strzał. Większość przed-
miotów codziennego użytku nadal wykonywano z krzemienia, kamienia, drewna 
i rogu, a dopiero z czasem, w miarę upowszechniania się umiejętności odlewnic-
twa, przedmioty kamienne były stopniowo wypierane przez metalowe. Podsta-
wowym ich atutem był fakt, że w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia na-
rzędzia mogły być przetopione, a surowiec wykorzystany powtórnie.  

Do produkcji wyrobów brązowych używano dwóch rodzajów form odlewni-
czych wymagających zastosowania odmiennej techniki. Pierwsza z nich na tzw. 
wosk tracony polegała na uprzednim wykonaniu kształtu przedmiotu z plastycz-
nego wosku. Woskowy model oblepiano gliną i wypalano w ogniu. W trakcie 
wypału roztopiony wosk przez pozostawione otwory wypływał z glinianej for-
my, którą następnie wypełniano stopionym metalem, otrzymując oczekiwany 
przedmiot. Taka forma była jednorazowego użytku, gdyż w celu wyjęcia odla-
nego przedmiotu należało ją rozbić. Drugą metodą było odlewanie w formach 
kamiennych składanych z dwóch części, w których rzeźbiono negatyw przed-
miotu odlewanego. Form takich można było używać wielokrotnie38. 

                                                 
37 M. Gedl, Wprowadzenie w zagadnienia epoki brązu, [w:] Pradzieje ziem polskich, t. 1, 
cz. 2, Epoka brązu i początki epoki żelaza, red. J. Kmieciński, Łódź 1989, s. 394. 
38 M. Gedl, Dzieje metalurgii miedzi i brązu na ziemiach polskich do początków epoki 
żelaza, Pamiętnik Muzeum Miedzi, t. 1, Legnica 1982, s. 43-44. 
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Upowszechnienie się przedmiotów brązowych stało się przyczyną wyraźnego 
skoku cywilizacyjnego społeczeństw europejskich. Wraz z nowymi surowcami 
(miedź, cyna, a także złoto) nastąpiło znaczne ożywienie kontaktów międzygru-
powych i dalekosiężnego handlu. W efekcie kultura materialna uległa unifikacji 
przejawiającej się w wytwarzaniu podobnych lub wręcz identycznych przedmio-
tów na odległych od siebie terytoriach. Czasami takie przedmioty – narzędzia, 
ozdoby i broń – wytworzone w jednym ośrodku rozchodziły się w drodze wy-
miany na rozległe obszary Europy. 

Wraz z przemianami gospodarczymi w epoce brązu zachodziły także poważ-
ne zmiany w systemie wierzeń i związane z tym przemiany w obrządku pogrze-
bowym. Ich wyrazem było upowszechnienie się obrządku ciałopalnego, praw-
dopodobnie pod wpływem anatolijsko-bałkańskim, gdzie zwyczaj ten stosowano 
najwcześniej Ciałopalenie stało się dominującą formą grzebania zmarłych na 
długi czas, niemal do czasów chrześcijańskich. Ogień, pełniący najważniejszą 
rolę podczas kremacji, traktowany był nie tylko jako siła niszcząca, ale również 
oczyszczająca i uwalniająca. Ogień miał "oczyścić" nieczyste ciało zmarłego, 
uwolnić jego duszę, umożliwiając jej tym samym dalszą wędrówkę w zaświa-
tach i powtórne odrodzenie.  

Epoka brązu była epoką długotrwałą, rozwijającą się przez ponad trzynaście 
wieków. Proces przemian, który rozpoczął się w początkach II tysiąclecia p.n.e., 
nie wszędzie postępował w tym samym tempie. Dynamika rozwoju Polski pół-
nocno-wschodniej znacznie odbiegała nie tylko od tempa rozwoju obszarów 
europejskich, ale także od innych terenów naszego kraju. Podczas gdy na teryto-
rium zachodniej i południowej Polski rozwijały się kultury wczesnobrązowe, 
które dosyć szybko przyswoiły sobie nowe zdobycze cywilizacyjne, na obsza-
rach północno-wschodnich egzystowały jeszcze społeczności z kręgu kultur 
strefy leśnej (kultura niemeńska, kultury episznurowe) o schyłkowo-neolitycz-
nym modelu społeczno-gospodarczym, który trwał jeszcze długo w głąb II tys. 
p.n.e.39 Społeczności te wykazywały spore zapóźnienie w stosunku do pozosta-
łych terenów, w różnym stopniu i raczej powierzchownie przyjmowały elementy 
nowego stylu życia charakterystycznego dla epoki brązu. 

W połowie I okresu epoki brązu, datowanego na lata ok. 1950 – 1700 BC, na 
podłożu kultur subneolitycznych w niżowej części dorzecza Wisły powstały 
grupy kultury trzcinieckiej40, którą można już w pełni uznać za kulturę epoki 
brązu41. Jest ona częścią wielkiego kompleksu kulturowego zwanego Trzciniec-
Komarów-Sośnica, rozwijającego się na szerokim terytorium od środkowej War-

                                                 
39 M. Gaździk, B. Jóźwiak, Społeczności subneolityczne na Niżu Polskim w międzyrzeczu 
Odry i Wisły, [w:] Od neolityzacji…, s. 110 n. 
40 Nazwa od miejscowości Trzciniec w woj. lubelskim. 
41 J. Dąbrowski, Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce, Białystok 1997, s. 83 i n. 
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ty i górnej Wisły po środkowy Dniepr, charakteryzującego się znaczną unifika-
cją, zwłaszcza stylu wytwarzanej ceramiki (naczynia z ornamentyką guzową),  
a także typu gospodarki, w której dominował wychów zwierząt domowych  
z przewagą zajęć myśliwsko-zbierackich oraz pasterskich.  

Na Mazowszu rozwinęła się mazowiecko-podlaska grupa kultury trzciniec-
kiej wykazująca pewne cechy peryferyczne. Osiedla, przeważnie krótkotrwałe 
osady bądź obozowiska lokalizowano głównie wzdłuż cieków wodnych,  
w większości na terenach wydmowych, w czym przypominają stanowiska 
kultur strefy leśnej. Te dwie kultury łączy też tymczasowy charakter szałaso-
wych budowli mieszkalnych, a także podobny model gospodarki. 

Przeważającą większość materiałów odnajdywanych na stanowiskach trzci-
nieckich stanowi ceramika naczyniowa, której charakterystyczne cechy techno-
logiczne i ornamentacyjne pozwalają zidentyfikować ją nawet na podstawie 
badań powierzchniowych. Najpospolitsze formy naczyń to garnki o esowatym 
profilu z krawędziami pogrubionymi i skośnie ściętymi, zdobione motywami 
dookolnych poziomych listew plastycznych, kombinacji poziomych, pionowych 
i falistych rytych żłobków. Powszechnie jeszcze występujące narzędzia krze-
mienne wykazują kontynuację tradycji neolitycznych. Nadal produkowano 
krzemienne noże, sierpy, siekierki i groty strzał. Do wytwarzania narzędzi ciągle 
wykorzystywano kości i poroże zwierząt.  Brąz, jako surowiec deficytowy, wy-
korzystywany był stosunkowo rzadko, o czym świadczy ograniczona liczba 
znalezisk, głównie w postaci skarbów i wyposażenia grobów. W skarbach od-
krywano głównie ozdoby – bransolety i naramienniki, rzadziej sztylety, siekierki 
i groty oszczepów. 

Ludność kultury trzcinieckiej stosowała różnorodny obrządek pogrzebowy.  
Na cmentarzyskach spotyka się groby szkieletowe, jednakże zdecydowanie 
przeważają groby ciałopalne, często wyposażone w drobne ozdoby brązowe oraz 
ceramikę42.  

W stosunku do wcześniejszych kultur osadnictwo kultury trzcinieckiej po-
świadczone jest w źródłach archeologicznych dosyć licznie. Znaczną koncentra-
cję stanowisk zarejestrowano w dolinie rzeki Omulew, a także na tarasach wy-
dmowych w dolinie Narwi, w okolicach miejscowości Łęg Przedmiejski i Kur-
piewskie. W 2000 r. przeprowadzono badania wykopaliskowe na jednym z cie-
kawszych stanowisk kultury trzcinieckiej w miejscowości Obierwia-Smoliska  
w gminie Lelis. Wyniki badań wykazały funkcjonowanie we wczesnej epoce 
brązu dosyć dużego ośrodka osadniczego. Odkryto wiele jam gospodarczych  
i odpadkowych, znaczne ilości materiału ceramicznego i krzemiennego. Cieka-

                                                 
42 J. Dąbrowski, Kultura trzciniecka na Mazowszu, [w:] Problemy przeszłości Mazowsza 
i Podlasia, red. M. Dulinicz, Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, t. 3, 
Warszawa 2005, s. 62-65. 
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wym znaleziskiem był rozcieracz kamienny do zboża z wyraźnie zużytą po-
wierzchnią rozcierającą. Rodzaj znalezisk przemawia za osiadłym trybem życia  
i prowadzeniem gospodarki rolniczej przez zamieszkujące tutaj grupy ludzkie43. 
Jedynym znanym dotąd przykładem domniemanego cmentarzyska kultury trzci-
nieckiej na naszym terenie są ślady obrzędów pogrzebowych odkryte w miej-
scowości Kurpiewskie-Mieżejewo. Na zwydmionym tarasie prawego brzegu 
Narwi, pośród obiektów wcześniejszej osady neolitycznej oraz wczesnobrązo-
wej kultury trzcinieckiej, znaleziono fragmenty przepalonych kości ludzkich 
wraz z ceramiką trzciniecką, przęślikiem glinianym i fragmentem ozdoby brą-
zowej44.  

Inne zgrupowanie stanowisk kultury trzcinieckiej odkryto w trakcie badań 
powierzchniowych AZP w południowej części powiatu ostrołęckiego na terenie 
gminy Czerwin i Goworowo. Z okolic miejscowości Kunin, Wojsze, Dzwonek, 
Zaorze, Kobylin i Ponikiew Duża pochodzą fragmenty naczyń ceramicznych 
oraz narzędzia krzemienne i odpady produkcyjne, powstałe w procesie wytwa-
rzania tych narzędzi. 

Schyłek kultury trzcinieckiej, przypadający na środkową epokę brązu (XIV-
XIII stulecie p.n.e.), wiązał się z powstaniem nowej jakości kulturowej – kultu-
ry łużyckiej45, stanowiącej odłam większego, środkowoeuropejskiego kręgu pól 
popielnicowych. 

Uformowanie się kultury łużyckiej było efektem poważnych przeobrażeń 
społeczno-kulturowych, jakie zaczęły zachodzić w Europie już w XIV stuleciu 
p.n.e. Na rozległych obszarach od środkowej Łaby po górne dorzecze Bugu i od 
środkowych Moraw i Słowacji po wybrzeże Bałtyku pojawiło się wiele wspól-
nych cech kulturowych, tzw. ogólnołużyckich, pozwalających na wydzielenie tej 
jednostki jako odrębnej kultury. Podstawą było upowszechnienie się obrzędu 
ciałopalenia, które stopniowo objęło tereny całej prawie Europy. Ciała zmarłych 
poddawano kremacji na specjalnie wybudowanym stosie, a następnie spalone 
szczątki umieszczano w glinianym naczyniu – popielnicy i wkładano do jamy 
wykopanej w ziemi. Powstawały w ten sposób duże cmentarzyska tworzące 
swoistego rodzaju pola popielnic. Wspólne cechy wykazuje też wytwórczość 
ceramiczna i metalurgiczna, a także model osadniczy. Geneza kultury łużyckiej 
ciągle wzbudza wiele dyskusji. Niektóre koncepcje wiążą ją z przemianami  
w kulturze duchowej (ciałopalenie) i materialnej ludności kultur mogiłowych, 
rozwijających się w zachodniej Polsce oraz kultury trzcinieckiej, być może pod 

                                                 
43 W. Migal, Obierwia-Smoliska… .  
44 E. Kawałkowa, Pradzieje…, s. 112-113. 
45 Nazwa pochodzi od Łużyc, gdzie w XIX w. po raz pierwszy wyróżniono znaleziska 
związane z tą kulturą. 
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pewnym wpływem przesunięć niewielkich grup ludności na małych odległo-
ściach46. 

Mimo że kultura łużycka stanowiła jednostkę ogólnie zunifikowaną, to jed-
nak na podstawie pewnych różnic, zwłaszcza w zakresie form i wątków zdobni-
czych na ceramice, wyróżnia się w jej obrębie kilka grup terytorialnych. Na 
ziemiach Mazowsza centralnego i wschodniego oraz na Podlasiu wyróżnia się 
grupę mazowiecko-podlaską kultury łużyckiej, rozwijającą się od schyłku III 
okresu epoki brązu47. W zasięgu tej grupy znalazły się więc także ziemie powia-
tu ostrołęckiego. Charakterystyczne dla niej są naczynia esowate, naczynia zdo-
bione otworkami dookolnymi pod krawędzią, naczynia wazowate z szerokim 
ukośnym żłobkowaniem, szerokootworowe naczynia beczułkowate, w później-
szych fazach upowszechnia się na naczyniach ornament paznokciowy. Grupa 
mazowiecko-podlaska długo jeszcze wytwarza i użytkuje narzędzia kamienne, 
takie jak toporki, rozcieracze, żarna, gładziki. W powszechnym użytku są nadal 
narzędzia krzemienne – siekierki, grociki, sierpy, noże, skrobacze, drapacze. 
Pośród nielicznie występujących brązów znajdujemy bransolety spiralne, bogato 
zdobione nagolenniki, naszyjniki skośnie żłobkowane, szpile różnych odmian 
oraz siekierki z tulejką48. Charakter osadnictwa ludności kultury łużyckiej był 
ściśle związany z trybem życia i typem gospodarki, która opierała się na rozwi-
niętej uprawie ziemi i hodowli zwierząt. Stąd też na siedliska wybierano tereny 
zlokalizowane przeważnie wzdłuż cieków wodnych w pobliżu bardziej urodzaj-
nych gleb. Zakładano niezbyt rozległe osady zabudowane półziemiankami, być 
może także budowlami naziemnymi, choć te nie zostały dostatecznie poświad-
czone. W pobliżu osad lokowano cmentarzyska, na których odkrywamy groby 
ciałopalne, czasem z niewielkimi konstrukcjami kamiennymi, raczej ubogo wy-
posażonymi w nieliczne przedmioty metalowe49.  

W okresie rozwoju kultury łużyckiej odnotowujemy niespotykany dotąd 
wzrost zaludnienia, przejawiający się wielokrotnym zwiększeniem liczby sta-
nowisk archeologicznych i znacznym powiększeniem bazy źródłowej. Ślady 
osadnictwa tej kultury odkrywamy na całym obszarze dorzecza środkowej Na-
rwi, zarówno na terenach Puszczy Kurpiowskiej, jak i w dolinie Orza. Skupiska 
osadnicze notujemy w dolinach wszystkich większych rzek oraz ich dopływów. 
Pozostałości osad znaleziono w okolicach Myszyńca i Wolkowych nad Rozogą, 
w okolicach Dylewa w gminie Kadzidło, Obierwi i Olszewki gm. Lelis, a także 
nad Omulwią w okolicach miejscowości Kruki, Białobrzeg Bliższy i Dalszy gm. 
                                                 
46 J. Dąbrowski, Epoka brązu…, s. 99. 
47 III okres epoki brązu datowany jest przez J. Dąbrowskiego na lata około 1370–1150 
BC, por. J. Dąbrowski, Epoka brązu…, s. 88. 
48 T. Węgrzynowicz, Kultura łużycka na Mazowszu wschodnim i Podlasiu, Materiały 
Starożytne i Wczesnośredniowieczne 1973, t. 2, s. 20 i n. 
49 Tamże, s. 91 i n. 
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Olszewo Borki. Na południe od Narwi relikty łużyckich osad odkrywano głów-
nie nad Orzem – na terenie gminy Goworowo w miejscowościach Brzeźno, Po-
nikiew, Kobylin, Kunin i Wólka Kunińska, w gminie Czerwin w okolicach miej-
scowości Wojsze, Tomasze, Dąbek, Wiśniewo, Choromany, Tyszki, w gminie 
Rzekuń w okolicach Dzbenina, Ław, Nowej Wsi Wschodniej oraz w gminie 
Troszyn w miejscowościach Kamionowo, Trzaski, Kleczkowo. W 1924 r. Ro-
man Jakimowicz, pierwszy dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie, opisał dwa cmentarzyska kultury łużyckiej z powiatu ostrołęckie-
go.  Jedno z nich, prawie całkowicie zniszczone, w Wólce Kunińskiej, gm. Go-
worowo, zlokalizowano na piaszczystych polach przy drodze z Kunina do Poni-
kwi. Drugie w Kuninie, na wydmach ciągnących się na południe od wsi, na któ-
rych odkryto zniszczony grób łużycki50.  

Proces zanikania grupy mazowiecko-podlaskiej kultury łużyckiej rozpoczyna 
się w VI okresie epoki brązu51 i na obszarze Mazowsza przebiega w różnym 
czasie i w różny sposób. Prawdopodobnie najwcześniej zanika na Kurpiach, 
podczas gdy na pozostałych obszarach następuje to już po schyłku epoki brązu, 
we wczesnej epoce żelaza. 

 
 

IV. Epoka żelaza 
 

1. Okres halsztacki  

Na obszarze północno-wschodniej Polski jako schyłek epoki brązu i początek 
epoki żelaza przyjmuje się datę około 620 BC. Wprawdzie pierwsze przedmioty 
żelazne pojawiają się na tym terenie już w późnym okresie epoki brązu, to jed-
nak upowszechnienie tego surowca następuje dopiero we wczesnej epoce żelaza, 
w tzw. okresie halsztackim D 52. Nazwa tego okresu pochodzi od wielkiego 
cmentarzyska w miejscowości Hallstatt w Alpach Wschodnich w Górnej Austrii. 
W okresie od VIII-V w. p.n.e. istniała tam również osada, która rozwój i bogac-
two zawdzięczała eksploatacji okolicznych złóż soli.  Dalekosiężny handel tym 
cennym surowcem przynosił mieszkańcom Hallstatt olbrzymie zyski i umożliwił 
wytworzenie bardzo bogatej kultury materialnej. Tamtejsze wyroby brązowe  
i metalowe, wyrabiane i zdobione w charakterystycznym stylu, rozchodziły się 

                                                 
50 R. Jakimowicz, Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków 
Przedhistorycznych Okręgu Warszawskiego za lata 1924-1926, Wiadomości 
Archeologiczne 1929, t. 10, s. 273. 
51 J. Dąbrowski, Epoka brązu…, dz. cyt., s. 88. VI okres epoki brązu J. Dąbrowski datuje 
na lata ok. 750 – 620 BC 
52 Tamże, s. 86 i n. 
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szeroko po Europie środkowej i północnej. Swoisty styl, zwany „halsztackim”, 
odcisnął piętno na kulturze materialnej znacznych połaci ówczesnej Europy53. 

Pod koniec okresu halsztackiego na Mazowszu żyją jeszcze lokalne grupy 
kultury łużyckiej, w których zaznaczają się już pewne zmiany w obrządku po-
grzebowym, będące wyrazem przemian w sferze wierzeń54. Na cmentarzyskach 
pojawia się nowa forma grobu – pochówek ciałopalny, w którym urna z pro-
chami przykryta była naczyniem odwróconym do góry dnem, niekiedy pokaźnej 
wielkości, tzw. kloszem. Spalone kości umieszczano w popielnicach, przeważ-
nie w porządku anatomicznym, poczynając od kości nóg, które układano na 
dnie, aż po kości czaszki, które znajdowały się w górnej części naczynia. Prze-
miany, jakie nastąpiły wówczas w obrębie kultury łużyckiej, pozwoliły archeo-
logom na wyodrębnienie nowej jednostki kulturowej, której od charakterystycz-
nej formy grobu nadano nazwę kultury grobów kloszowych. Kultura ta, będąca 
dalszym ogniwem genetycznym ludności kultury łużyckiej (prawdopodobnie 
bez zmian etnicznych), rozwijała się na obszarze Polski centralnej, w dorzeczu 
środkowej Wisły55. Znana jest głównie z cmentarzysk przy znikomej liczbie 
osad, które rozpoznane są najczęściej w drodze badań powierzchniowych.  

Na obszarach położonych na północ od Narwi stanowisk z materiałami kultu-
ry grobów kloszowych spotyka się niewiele (np. Nadlesie gm. Baranowo), na-
tomiast część południowa wykazuje ślady dosyć intensywnego zasiedlenia  
w tym okresie. Stanowiska archeologiczne, które można łączyć z kulturą grobów 
kloszowych, odkryto przede wszystkim w gminach Czerwin i Goworowo.  
W wyniku badań powierzchniowych AZP zlokalizowano kilka osad w dolinie 
Orza, w okolicach miejscowości Choromany-Witnice, Czerwin-Kolonia, Laski 
Włościańskie, Wiśniewo, Wojsze i Kobylin. Na stanowisku nr 23 w miejscowo-
ści Choromany-Witnice odkryto zniszczony obiekt zawierający glinianą po-
krywkę naczynia. Ponieważ pokrywki takie stosowane były prawdopodobnie do 
nakrywania popielnic w grobach ciałopalnych, stanowisko to uznane zostało za 
cmentarzysko56. Relikty osady kultury grobów kloszowych znajdują się także  

                                                 
53  K. Jażdżewski, Pradzieje Europy Środkowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1981, s. 405 i n. 
54 J. Dąbrowski, Epoka brązu…, s. 153-154. 
55 T. Węgrzynowicz, Kultura grobów kloszowych, [w:] Prahistoria Ziem Polskich, t. 4, 
Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego, red. J. Dąbrowski,  
Z. Rajewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 169 i n. 
56 R. Cędrowski, Sprawozdanie z przeprowadzenia ratowniczych badań wykopalisko-
wych w Choromanach-Witnicach stanowisko 23, gm. Czerwin, pow. Ostrołęka woj. 
mazowieckie w październiku 2000 r. (AZP 41-74/86), 2000, maszynopis w WUOZ Dele-
gatura w Ostrołęce. 
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w miejscowości Ołdaki w gminie Rzekuń, na której odkryto jamy gospodarcze  
z dużą ilością fragmentów naczyń ceramicznych57. 

 
 
2. Okres wpływów rzymskich 

W ostatnich wiekach przed naszą erą ziemie polskie znalazły się w orbicie 
silnych oddziaływań kulturowych, docierających z obszarów prowincji Impe-
rium Rzymskiego. Niemałą rolę odegrały w tym plemiona celtyckie, zamieszku-
jące rozległe obszary Europy od Hiszpanii, przez Europę Środkową, Bałkany do 
Azji Mniejszej. Za ich pośrednictwem odbywała się wymiana handlowa z pań-
stwem rzymskim, z którego na nasze ziemie napływały towary luksusowe, takie 
jak naczynia brązowe i szklane, lampki oliwne, biżuteria i ozdoby stroju, broń 
oraz duże ilości monet brązowych i srebrnych. W zamian za przywożone towary 
na tereny państwa rzymskiego trafiały futra i skóry, miód i wosk, a przede 
wszystkim bursztyn. Prawdopodobnie handlowano także niewolnikami. Pod 
koniec I w. p.n.e., za czasów cesarza Oktawiana Augusta zapanowała w Rzymie 
moda na bursztyn, z którego wyrabiano głównie przedmioty zbytku – figurki, 
amulety, paciorki, pierścienie, szkatułki, itp. Według przekazów historyka rzym-
skiego Pliniusza Starszego niewielkich rozmiarów figurka bursztynowa koszto-
wała więcej niż niewolnik. Bursztyn uznawany był także za doskonałe lekarstwo 
na choroby migdałków i gardła. Część tego olbrzymiego popytu zaspokajał 
bursztyn bałtycki58. 

Przesunięcie granic Cesarstwa Rzymskiego aż do linii Renu i Dunaju spowo-
dowało silniejsze promieniowanie rzymskich prądów kulturowych na tereny 
północnej Europy. Oddziaływania te przyczyniły się do olbrzymiego skoku go-
spodarczego plemion zamieszkujących dorzecze Odry i Wisły, które czerpiąc  
z dorobku cywilizacyjnego Imperium doskonaliły umiejętności produkcji i dal-
szej obróbki żelaza, wytwarzały wysokiej jakości broń oraz narzędzia rolnicze. 
Niebagatelne znaczenie dla rozwoju metalurgii miał fakt, że rudy żelaza wystę-
pują w przyrodzie znacznie częściej niż miedź i cyna wykorzystywane do pro-
dukcji brązu. Najpowszechniej występujące tzw. rudy darniowe (limonit), zale-
gające tuż pod powierzchnią ziemi, były bardzo łatwe w eksploatacji. Do dziś 
spotyka się je na podmokłych lub nisko położonych łąkach. Osoby trudniące się 
wytopem rudy i obróbką żelaza osiągały wysoki status majątkowy i odgrywały 
bardzo ważną rolę w strukturze społecznej.  

                                                 
57  M. Balcerzak, Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku nr 6  
w miejscowości Ołdaki, gm. Rzekuń, Ostrołęka 1996, maszynopis w WUOZ w Ostrołęce.  
58 J. Wielowiejski, Komunikacja, transport, wymiana, [w:] Prahistoria Ziem Polskich,  
t. 5, Późny okres lateński i okres rzymski, red. J. Wielowiejski, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk 1981, s. 393 n. 
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We wczesnym okresie wpływów rzymskich ziemie powiatu ostrołęckiego 
zamieszkiwały plemiona reprezentujące kulturę przeworską59. Kultura ta w II w. 
p.n.e. rozprzestrzeniła się na część Wielkopolski, północno-wschodnie Mazow-
sze i Podlasie. W początkach swego istnienia podlegała silnym oddziaływaniom 
kultury celtyckiej, a z czasem znalazła się w strefie wpływów cywilizacji rzym-
skiej. Ludność tej kultury naukowcy próbują wiązać z Wandalami, wchodzący-
mi w skład związku lugijskiego. Antyczni historycy nazwy „Wandalowie” 
(Vandilios60, Vandili) używali dla określenia grupy plemion germańskich, które 
siedziby swe posiadali na Półwyspie Jutlandzkim i Skandynawskim. 

Gospodarka ludności przeworskiej opierała się na rolnictwie i hodowli. Sto-
sowano orkę sprzężajną, powszechnie wykorzystywano narzędzia żelazne wy-
twarzane w rodzimych ośrodkach hutniczych. Wyższy poziom kultury rolniczej 
spowodował, że osadnictwo zajmowało już nie tylko doliny większych i mniej-
szych rzek, ale weszło na zalesione tereny morenowe pokryte cięższymi glebami 
piaszczysto-gliniastymi61. Nastąpił znaczny rozwój umiejętności garncarskich. 
Zaczęto wytwarzać naczynia cienkościenne o doskonale wygładzonej, lśniącej 
powierzchni i bogatej ornamentyce. Pojawiają się też niespotykane wcześniej 
wytwory, świadczące o znacznym postępie technicznym i wykształceniu się 
nowych zajęć i rzemiosł takich jak np. bednarstwo, złotnictwo, zaawansowana 
obróbka metali kolorowych, rozwinięty wytop żelaza, kowalstwo.  

Charakterystyczną cechą kultury przeworskiej był specyficzny obrządek po-
grzebowy. Na cmentarzyskach występują groby popielnicowe, gdzie spalone 
szczątki znajdowały się w glinianych urnach, a także groby jamowe, w których 
prochy wsypywano bezpośrednio do jam wykopanych w ziemi. Do grobów 
wkładano zmarłym bogate dary w postaci naczyń ceramicznych, narzędzi, ozdób 
i broni. W grobach męskich często spotyka się rytualnie zgięte miecze, noże, 
groty do strzał i oszczepów. Analiza odkrywanych cmentarzysk pozwala nie 
tylko na poznanie kultury materialnej tego okresu ale także wierzeń, obyczajów 
pogrzebowych i struktury społecznej ówczesnych społeczeństw. Uzasadnione 
wydaje się twierdzenie, że wyposażenie grobowe odzwierciedlało pozycję zmar-
łego – jego płeć, status społeczny, czy też zajęcia, jakimi się zajmował za życia, 
często bowiem spotyka się groby rzemieślników z charakterystycznymi narzę-
dziami czy wojowników z elementami uzbrojenia.  

Okres rozwoju kultury przeworskiej wiąże się z kolejnym wzrostem liczby 
ludności, co manifestuje się zwiększeniem liczby odkrywanych osad. Mimo tego 

                                                 
59  Nazwa od pierwszego zbadanego cmentarzyska w okolicach Przeworska, woj. 
podkarpackie. 
60 Tacyt, Germania, 2, przekład T. Płóciennik, Poznań 2008. 
61 A. Niewęgłowski, Mazowsze na przełomie er. Przemiany społeczno-demograficzne  
i gospodarcze. Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk 1972, s. 181. 
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źródła archeologiczne wskazują, że tereny Puszczy Kurpiowskiej były wówczas 
zaludnione słabiej aniżeli pozostałe obszary, znajdowały się raczej na peryfe-
riach zwartego osadnictwa przeworskiego, być może ze względu na słabe gleby  
i znaczne zalesienie. Najważniejsze stanowiska tej kultury odkryto w gminie 
Kadzidło, w miejscowościach Todzia i Dylewo. W Todzi podczas prowadzenia 
prac ziemnych przy budowie drogi natrafiono na cmentarzysko datowane na  
II–III w. n.e. W wyniku badań wykopaliskowych odkryto jamy grobowe, do 
których składano urny ze spalonymi szczątkami zmarłych. Zgodnie z obowiązu-
jącym wówczas rytuałem pogrzebowym zmarłych wyposażono w gliniane na-
czynia, ozdoby metalowe, a także elementy uzbrojenia w postaci rytualnie zgię-
tego miecza, noży, grotów do strzał. Z cmentarzyska w Todzi pochodzą m.in. 
dobrze zachowane gliniane urny, zapinki z brązu, w tym jedna zdobiona srebr-
nym filigranem, żelazna klamerka esowata, fragmenty bransolety brązowej, 
żelazne okucia pasa, krzesiwo żelazne62. 

W początkach ubiegłego stulecia w Dylewie na wzniesieniu zwanym  
„Kościelną Górką” znaleziono relikty cmentarzyska pochodzącego również  
z II-III w. n.e. Wzniesienie to zostało w 1914 r. całkowicie zniszczone w wyniku 
wybierania piasku, jednakże miejscowy gospodarz, pan Kaczyński zdołał urato-
wać kilka przedmiotów. Udało mu się ocalić elementy wyposażenia grobowego, 
m.in. fragmenty glinianej urny, 2 groty żelazne oraz umbo i fragment imacza, 
stanowiące żelazne okucia tarczy. Jeden z grotów posiadał unikatowy rysunek 
symboliczny, wybijany punktowo w metalu. Przedmioty te nie zachowały się do 
dziś. Jeszcze w 1914 roku znajdowały się w zbiorach Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego w Ostrołęce, skąd w roku 1915 przeniesione zostały do mająt-
ku Susk. Tam zaginęły po spaleniu zabudowań Suska przez cofające się wojska 
rosyjskie63. 

Oprócz tych dwóch cmentarzysk z północnych obszarów powiatu ostrołęc-
kiego znamy kilka innych stanowisk przypisywanych kulturze przeworskiej, 
odkrytych w trakcie badań powierzchniowych AZP. Grupują się one w okoli-
cach Ostrołęki nad Narwią, w dolinach Omulwi i Rozogi.  

Południowa część powiatu wykazuje w okresie wpływów rzymskich znacz-
nie większy stopień zaludnienia, manifestujący się dużą liczbą zachowanych 
reliktów osad, głównie wzdłuż Orza i jego dopływów, co zapewne wiązało się  
z lepszymi glebami, zdolnymi wyżywić większą populację. Co więcej, na obsza-
rze tym pojawił się specyficzny typ grobów z konstrukcjami kamiennymi  
w postaci kręgów oraz rzadziej czworokątów kamiennych. Wewnątrz kręgów 

                                                 
62  J. Andrzejowski, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Todzi, gmina Kadzidło, 
województwo ostrołęckie, stanowisko 2, Wiadomości Archeologiczne 1993-1994, t. 53,  
z. 2, s. 101-126. 
63 L. Sawicki, Zabytki archeologiczne…, s 50-52. 
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często występowały bruki kamienne, a pod nimi znajdowały się pochówki  
z bogatym wyposażeniem. Cmentarzyska z kręgami kamiennymi należą do naj-
bardziej interesujących zabytków w skali całego kraju.  

Cmentarzyska tego typu znajdują się w miejscowościach Rostki, gm. Tro-
szyn, Brzeźno, gm. Goworowo, Czarnowiec, gm. Rzekuń.  

 

 
Ryc. 3. Rostki, gm. Troszyn. Krąg kamienny na cmentarzysku z okresu wpływów 
rzymskich (fot. M. Balcerzak). 

 
Cmentarzysko w Rostkach odkryte zostało przypadkowo w 1947 r., kiedy do 

Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie dotarło zawiadomienie 
o niszczeniu kamiennych kręgów. Stwierdzono tam wówczas 43 kręgi i prosto-
kąty ułożone z dużych podłużnych głazów. Średnice kręgów mieściły się w gra-
nicach od 8 do prawie 14 m. Prawdopodobnie pierwotnie kręgów było znacznie 
więcej, na co wskazywała obecność licznych mniejszych i większych głazów na 
obszarze ok. 4,5 ha wokół zwartej, najlepiej zachowanej części cmentarzyska.  
W latach 1957-1958 przebadano 11 najbardziej zniszczonych kręgów i prostoką-
tów oraz silnie zniszczony kurhan, określając chronologię cmentarzyska na lata 
50–150 naszej ery. Kręgi i prostokąty ustawiane były z dużych głazów narzuto-
wych i otaczały miejsca stosów ciałopalnych. Po wygaśnięciu stosów spalone 
kości zagarniano do urny, którą wstawiano do jamy grobowej, uprzednio wyko-
panej w miejscu ciałopalenia. Zmarłych pochowanych na cmentarzysku w Rost-
kach bogato wyposażano. W grobach znaleziono liczne ozdoby wykonane  
z brązu i żelaza – bransolety i zapinki, elementy uzbrojenia takie jak: ostrogi, 
żelazne okucia tarczy, noże, groty oszczepu, a także przedmioty codziennego 
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użytku – klucze, okucia szkatułki, sprzączki do pasa, grzebienie kościane, przę-
śliki gliniane, igły żelazne. 

 

 
 

Ryc. 4. Rostki, gm. Troszyn, cmentarzysko z konstrukcjami kamiennymi. Wyposażenie 
grobów nr 1 i 2 w kręgu kamiennym nr 6 (wg J. Okulicza-Kozaryna, 2006). 
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Ryc. 5. Brzeźno, gm. Goworowo, cmentarzysko z konstrukcjami kamiennymi. Wyposa-
żenie grobu nr 2 z kręgu kamiennego nr 11 oraz luźno znaleziony dzwoneczek  
z brązu (wg J. Okulicza-Kozaryna, 2006). 

 
Do ciekawszych znalezisk należy paciorek melonowaty wykonany z seledy-

nowego szkła znaleziony w kręgu nr 5. Wyposażenie grobów pozwala na roz-
różnienie pochówków męskich i żeńskich. O ile mężczyznom wkładano do gro-
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bów elementy uzbrojenia, przeważnie rytualnie pogięte, to w grobach kobiecych 
znajdowano zwykle biżuterię, kościane grzebienie, przęśliki gliniane, igły64.  

Cmentarzysko w Brzeźnie, odkryte w 1924 r., zostało wcześniej poważnie 
zniszczone w wyniku wydobywania kamieni na budowę zabudowań folwarcz-
nych lub kościoła w Goworowie. Zlokalizowano tam wówczas 31 zachowanych 
jeszcze kręgów, przy czym w stanie nienaruszonym pozostał tylko jeden. Śred-
nica kręgów wynosiła od 5 do 7 m. Zbudowane były bądź z pojedynczych wień-
ców kamieni, bądź z podwójnych. Wnętrza kręgów wypełnione były jedną lub 
dwiema warstwami bruku z drobniejszych kamieni. Pod brukiem znajdowały się 
groby ciałopalne popielnicowe lub jamowe. W jednym kręgu występował zwy-
kle jeden lub dwa pochówki65. Na wyposażenie grobów składały się naczynia 
ceramiczne, rytualnie zgięte miecze, umba tarczy, groty, noże, zapinki, bransole-
ty, przęśliki gliniane. Do najciekawszych znalezisk należy żelazna ostroga krze-
sełkowata oraz dzwoneczek z brązu – import z terenu cesarstwa rzymskiego. 
Cmentarzysko w Brzeźnie datowane jest na okres od poł. I w. n.e. do poł. II w. 
n.e.  

W Czarnowcu dotychczas odkryto i przebadano tylko jeden krąg, który został 
uszkodzony w wyniku wydobywania piasku i kamieni. Badania przeprowadzone 
w latach 1992 i 1996 wykazały, że krąg zbudowany był z dużych głazów, z we-
wnętrznym jednowarstwowym brukiem kamiennym, utworzonym ze średniej 
wielkości kamieni polnych. Pod brukiem zalegała warstwa ziemi nasycona 
fragmentami przepalonych kości ludzkich oraz licznymi fragmentami naczyń 
glinianych i węgli drzewnych. W warstwie tej odkryto ślady konstrukcji drew-
nianych, być może resztki stosu ciałopalnego66. W środkowej partii kręgu, poni-
żej bruku, odkryto jamę grobową zawierającą dwa pochówki ciałopalne – doro-
słej kobiety i osobnika starego o nieustalonej płci67.  

W 1999 roku w miejscowości Choromany-Witnice, gm. Czerwin odkryto 
unikalne na naszym ternie cmentarzysko kurhanowe składające się z ośmiu kur-
hanów (kopców grobowych), rozmieszczonych na obszarze ok. 1 ha. Kopce 
                                                 
64 J. Okulicz-Kozaryn, Plemiona grupy nidzickiej kultury grobów jamowych (w okresie 
od końca II w. przed naszą erą do V w. n. e.), Warszawa 1965, nośnik CD [w:] 
Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej  
w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, red. W. Nowakowski,  
A. Szela, Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, t. 14, Warszawa 
2006. 
65 R. Jakimowicz, Sprawozdanie…, s. 273. 
66  M. Balcerzak, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych, przepro-
wadzonych w 1992 r. w Czarnowcu, gm. Rzekuń, woj. ostrołęckie, Ostrołęka 1992, 
maszynopis w WUOZ w Ostrołęce. 
67 K. Piasecki, Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych ze stanowiska nr 3 
w Czarnowcu (gm. Rzekuń, b. woj. ostrołęckie). Badania 1992 roku, maszynopis  
w WUOZ w Ostrołęce. 
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posiadają kształt kolisty o średnicach 9–12 m i wysokości ok 1 m. Jeden z kur-
hanów posiadał wkop rabunkowy wykonany stosunkowo niedawno, gdyż w jego 
zasypisku znajdowały się jeszcze świeże szczątki roślin. Rabunek był na tyle 
skuteczny, że wewnątrz kurhanu archeolodzy nie znaleźli już żadnych zabytków 
za wyjątkiem kilku dużych kamieni granitowych. Na podstawie badań palinolo-
gicznych (pyłków roślin występujących pod nasypem kurhanu) oceniono, że 
kurhan mógł powstać w okresie wpływów rzymskich68.  

 

 
Ryc. 6. Czarnowiec, gm. Rzekuń. Krąg kamienny w trakcie badań wykopaliskowych  
w 1992 r. (fot. M. Balcerzak). 

 
W miejscowości Wojsze, gm. Czerwin znajduje się duży grobowiec z I lub  

II w. n.e. posiadający formę kurhanu kamiennego. W trakcie prowadzonych tam 
badań wykopaliskowych stwierdzono, że już w średniowieczu został wyrabowa-
ny przez ówczesnych poszukiwaczy skarbów, w związku z tym do naszych cza-
sów nie zachowało się nic z jego prawdopodobnie bogatego wyposażenia. For-
ma grobu oraz jego rozmiary pozwalają przypuszczać, że pochowana w nim 
osoba musiała zajmować wysoką pozycję społeczną. Kurhany tego typu były  

                                                 
68 M. Czarnecki, Cmentarzysko kurhanowe w Choromanach-Witnicach, pow. Ostrołęka 
stan 32 (AZP stan. 96 obszaru 41-74), Warszawa 2000, maszynopis w WUOZ  
w Ostrołęce. 
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z reguły bogato wyposażane w broń, ozdoby i przedmioty użytkowe, należy 
zatem żałować, że nic z tego wyposażenia nie przetrwało.  

 

 
Ryc. 7. Wojsze, gm. Czerwin. Kurhan z okresu wpływów rzymskich (fot. M. Balcerzak). 

 
Cmentarzyska w Rostkach, Brzeźnie i Czarnowcu oraz kurhan w Wojszach 

ze względu na swoją wyjątkową wartość historyczną objęte zostały ochroną 
prawną i wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. 

Oprócz opisanych wyżej dużych cmentarzysk z konstrukcjami kamiennymi, 
które jeszcze dzisiaj widoczne są w krajobrazie, znamy cały szereg mniejszych, 
płaskich cmentarzysk użytkowanych przez ludność kultury przeworskiej. Nie-
widoczne, ukryte pod powierzchnią ziemi, łatwo ulegały zniszczeniu podczas 
wybierania żwiru i piasku, czy też w trakcie budowy dróg i budynków. Los taki 
podzieliły cmentarzyska ciałopalne w Goworowie69, Chrostowie, gm. Troszyn, 
Kuninie, gm. Czerwin, Ołdakach70, gm. Rzekuń i Mieczkach-Poziemakach, gm. 
Troszyn71. Znamy je tylko z pojedynczych znalezisk, które docierały do archeo-

                                                 
69 Z. Prószyński, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Goworowie w pow. ostrołęckim, 
Przegląd Archeologiczny 1946, t. 7, s. 307-308. 
70  J. Głosik, Katalog Pogotowia Archeologicznego za lata 1973-1976, Materiały 
Starożytne i Wczesnośredniowieczne 1983, t. 5, s. 229 n. 
71 J. Głosik, Katalog materiałów wykopaliskowych Pogotowia Archeologicznego za lata 
1963-1970, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 1975, t. 3, s. 443. 
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logów już po fakcie ich zniszczenia. Nieco więcej zabytków ruchomych udało 
się uratować z cmentarzyska w Szarłacie, gm. Goworowo, które zostało w zna-
czonej części zniszczone w wyniku kopania fundamentów pod dom oraz dołów 
na ziemniaki. Natrafiono wówczas na kilka grobów ciałopalnych zawierających 
oprócz spalonych kości naczynia gliniane i przedmioty żelazne: imacz tarczy, 
nóż i grot oszczepu72. 

 
 

 
Ryc. 8. Szarłat, gm. Goworowo, imacz tarczy, nóż i grot oszczepu z cmentarzyska ciało-
palnego (wg. D. Szlifirskiej, 1969). 

 
Możemy przypuszczać, że tak duża liczba cmentarzysk jest przejawem inten-

sywnego wzrostu zaludnienia, wiążącego się z napływem dużych grup ludności. 
Znajduje to również potwierdzenie w zwiększeniu liczby odkrywanych osad 
kultury przeworskiej. Większość z nich zlokalizowano i rozpoznano w trakcie 
badań powierzchniowych AZP, które wykazały, że ludność przeworska najchęt-
niej zasiedlała miejsca z łatwym dostępem do wód płynących, a więc wzdłuż 
cieków wodnych i ich dopływów. Największe skupienia osad występują w oko-
                                                 
72 D. Szlifirska, Szarłat pow. Ostrołęka, grom. Pasieki. Inwentaryzacja stanowiska nr 1, 
Warszawa 1969, teczka w WUOZ Delegatura w Ostrołęce. 
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licach miejscowości: Brzeźno, Goworówek, Kunin, Ponikiew Duża, Seroczyn, 
Tomasze, Wiśniówek, a także w: Dzbądzek, Choromany-Witnice, Czarnowo, 
Przytuły. Badania wykopaliskowe przeprowadzono na dwóch osadach, w Kuni-
nie i w Tomaszach. 

W Kuninie, na krawędzi doliny Orza, odkryto osadę zajmującą obszar o po-
wierzchni prawie 3 ha, zabudowaną nieregularnie rozmieszczonymi chatami-
ziemiankami, skupionymi w zagrodach liczących po kilka chat. Chaty miały 
niewielkie rozmiary – ok. 10 m2 i zagłębione były w ziemi na ok. 30 cm. Ściany 
ziemianek wzmocnione były konstrukcją drewnianą w postaci słupów wkopa-
nych w podłoże. Ziemiankom towarzyszyły liczne jamy gospodarcze i paleniska. 
W obrębie osady znaleziono prawie 13000 fragmentów naczyń glinianych, na 
które składały się kubki, misy, garnki, czarki, sita. Mieszkańcy osady musieli 
posiadać umiejętność wytopu żelaza i na skalę lokalną zajmowali się jego ob-
róbką, o czym może świadczyć znaleziona forma odlewnicza. Prawdopodobnie 
obok miejscowych rud darniowych korzystano również z gotowego surowca, 
produkowanego w pobliskim mazowieckim okręgu hutniczym, zlokalizowanym 
bezpośrednio na zachód od Warszawy w okolicach Pruszkowa. W obrębie osady 
znaleziono także narzędzia i przedmioty codziennego użytku, które wiele mówią 
o zwykłych zajęciach mieszkańców, np.: przęśliki gliniane, motyka rogowa, 
zapinki brązowe i żelazne, przedmioty żelazne – igła, szydło, okucia końca pa-
sa73. 

Równie interesujących informacji dostarczyły badania osady w Tomaszach, 
gdzie odkryto obiekty mieszkalne o konstrukcji słupowej, paleniska i jamy go-
spodarcze. W obrębie osady znaleziono także pochówki psów, w tym jeden 
przykryty misą glinianą. Jeden z pochówków zawierał szczątki psa w wieku  
8–10 lat, drugi – psa w wieku 2–3 lat, który zginął na skutek urazu głowy,  
o czym wnioskuje się po uszkodzeniach czaszki, łuku jarzmowego i okolicy 
nosowej. Groby psów odkryte w obrębie osady świadczą o szczególnym trakto-
waniu tych zwierząt już w czasach prahistorycznych74. 

Osadzie w Tomaszach towarzyszyło cmentarzysko ciałopalne, na którym od-
kryto 10 grobów jamowych, zalegających na głębokości 25–30 cm pod po-
wierzchnią gruntu. Spalone kości złożono bezpośrednio do jam wykopanych  
w ziemi. Groby wyposażone były ubogo, zawierały nieliczne fragmenty cerami-

                                                 
73 K. Przewoźna-Armonowa, Osada z młodszego okresu przedrzymskiego w Kuninie, woj. 
Ostrołęka, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia t. 7, z. 131, 1983, s. 87 n. 
74 J. M. Kowalski, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w m. Tomasze gm. Czerwin 
prowadzonych we wrześniu 1988 r., maszynopis w WUOZ w Ostrołęce. 
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ki, spalone kości oraz węgla drzewne. Zaledwie dwa z nich posiadały wyposa-
żenie w postaci żelaznego noża i zapinki75.  

W późnym okresie rzymskim, około połowy II w. n.e. zaznacza się stopnio-
wy zanik osadnictwa kultury przeworskiej na prawobrzeżnym Mazowszu. Więk-
szość położonych na jej obszarze cmentarzysk nosi ślady stopniowego opusz-
czania. W procesie trwającym prawdopodobnie kilkadziesiąt lat obok stanowisk 
przeworskich zaczęły pojawiać się elementy zaliczane do innej jednostki kultu-
rowej zwanej kulturą wielbarską76.  Kulturę tę identyfikuje się z plemionami 
Gotów i Gepidów, wywodzących się z wyspy Gotlandii na Bałtyku. Informacje 
o tych ludach przetrwały do naszych czasów w dziele pt. Gethica ogłoszonym  
w 551 r. przez Jordanesa, późnoantycznego historiografa i mnicha przyznające-
go się do gockiego pochodzenia. Pisze on, że Goci wraz ze swym królem imie-
niem Berig wyruszyli ze swej kolebki wyspy Skandii, a ziemię, której dotknęli 
stopami schodząc z okrętów, nazwali Gothiskandią77. Przyjmuje się, że opisy-
wana wyspa Skandia to dzisiejsze tereny dwóch prowincji w południowej Szwe-
cji – Vestergötland i Östergötland oraz wyspy Gotlandii, zaś miejscem przybycia 
Gotów były południowe wybrzeża Bałtyku, w tym obszary przy ujściu Wisły. 
Stąd Goci pod wodzą piątego króla po Berigu – Filimera wyruszyli w wielką 
wędrówkę na południe do krainy Oium78. Szlaki ich przemarszu możemy prze-
śledzić w źródłach archeologicznych – materiałach kultury wielbarskiej, od koń-
ca II w. n.e. stopniowo rozprzestrzeniającej się na obszary prawobrzeżnego Ma-
zowsza, Podlasia, Polesia, Lubelszczyzny, zachodniej części Wołynia i Podola79.  

Na obszarze powiatu ostrołęckiego dotychczas brak dobrze datowanych sta-
nowisk kultury wielbarskiej, co może wynikać ze słabego rozpoznania tego tere-
nu. Jednakże o jej bezspornej obecności świadczy ceramika odnajdowana m.in. 
na opisywanej wcześniej osadzie przeworskiej w Tomaszach, fragmenty cerami-
ki wielbarskiej znalezione w kręgu kamiennym w Czarnowcu, a może także 
zapinka brązowa wydobyta z kręgu nr 38 cmentarzyska w Rostkach, datowana 
na późny okres rzymski. Być może to właśnie ludność kultury wielbarskiej usy-
pała kamienny kurhan w Wojszach, który wyrabowany w średniowieczu nie 

                                                 
75 B. Oporska, Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego 
w Tomaszach, pow. ostrołęcki, [w:] Pogranicze trzech światów…, s. 145 n. 
76 T. Dąbrowska, Wschodnia granica kultury przeworskiej w późnym okresie lateńskim  
i wczesnym okresie rzymskim, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 1975, t. 3, 
s. 171. 
77  Jordanes, 25, tłumaczenie E. Zwolski, Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli 
scytyjska Europa, Lublin 1984, s. 94-95. 
78 Tamże, s. 95. 
79  J. Andrzejowski, Pod wodzą Filimera, czyli osadnicy wielbarscy na Mazowszu  
i Podlasiu, [w:] Nowe materiały i interpretacje, Stan dyskusji na temat kultury 
wielbarskiej, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2007, s. 229-258. 
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dostarczył nam pewnych materiałów datujących i przez badającego go archeolo-
ga przypisany został kulturze przeworskiej. Forma tego kurhanu przypomina 
jednakże lokalną odmianę grobów „książęcych”, tzw. typu rostołckiego, wystę-
pujących w kulturze wielbarskiej na obszarze północnego Mazowsza i Podlasia. 
Kurhany te, zbudowane z nasypu ziemnego, przykryte kilkoma warstwami 
płaszcza kamiennego, skrywały komorę grobową, w której składano szczątki 
arystokracji plemiennej oraz lokalnych władców. Groby takie bardzo bogato 
wyposażano w złotą i srebrną biżuterię, przedmioty użytkowe, często pochodzą-
ce z importu, takie jak: szklane puchary do picia, gliniane i brązowe naczynia. 
Nic więc dziwnego, że były obiektami zainteresowania rabusiów od najdawniej-
szych czasów. 

Kultura wielbarska przetrwała na Mazowszu do pierwszej połowy V w. aż po 
wczesną fazę okresu wędrówek ludów80.  

U schyłku starożytności, w IV i V w. część plemion zamieszkujących dorze-
cze Odry i Wisły wzięła udział w ogólnoeuropejskich migracjach, jakie odbywa-
ły się po obszarze całego kontynentu europejskiego pod wpływem przetasowań 
etnicznych, związanych z naporem ludów germańskich od północy i zachodu 
oraz koczowniczych Hunów z południowego wschodu. Wyrazem tego był głę-
boki kryzys osadniczy, gospodarczy i kulturowy, zaznaczający się w upadku 
prężnie rozwijających się dotychczas rzemiosł, między innymi wytwórczości 
ceramiki czy produkcji żelaza. Większość osad i cmentarzysk zostało opuszczo-
nych, na wielu obszarach, m.in. Puszczy Kurpiowskiej, powstały pustki osadni-
cze niezasiedlone przez długie lata.  

 
 

V. Średniowiecze 
Początek wczesnego średniowiecza w Polsce wiąże się z napływem plemion 

słowiańskich, które pojawiają się tutaj prawdopodobnie w VI w. Przyjmuje się, 
że punktem wyjścia wędrówek Słowian było dorzecze Dniepru, skąd rozpoczęli 
swoją ekspansję na zachód i południe, docierając po dorzecze Łaby i Półwysep 
Apeniński81. Rozprzestrzenianie się Słowian utrwalone jest w materiałach ar-
cheologicznych. Na wszystkich obszarach, na których źródła pisane zanotowały 
ich obecność, pojawia się charakterystyczna kultura archeologiczna, odmienna 
od kultur rozwijających się w końcu okresu rzymskiego – kultury przeworskiej  
i wielbarskiej. Odmienność ta przejawiała się wysokim stopniem egalitaryzmu  
i słabym stopniem rozwoju wytwórczości rękodzielniczej. Podstawowe różnice 
                                                 
80  J. Andrzejowski, Kultura przeworska i wielbarska na prawobrzeżnym Mazowszu  
i Podlasiu, [w:] Problemy przeszłości …, s. 119. 
81 K. Godłowski, Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism, M. Parczewski red., Kraków 
2000, s. 111. 
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widoczne są w warsztacie ceramicznym. Ludność wczesnosłowiańska nie posia-
dała umiejętności wytwarzania naczyń na kole garncarskim, a podstawową for-
mą znalezisk z tego okresu są lepione ręcznie, niezdobione naczynia o prostych 
garnkowatych formach. W najstarszej fazie wczesnego średniowiecza dla osad-
nictwa plemion słowiańskich charakterystyczne są niewielkie i rozproszone 
osiedla otwarte (pozbawione cech obronności), zakładane z reguły na niewyso-
kich tarasach nadrzecznych lub w dolinach rzek. Osady zwykle składały się  
z kilku domostw oraz rozmaitych jam i obiektów gospodarczych. Domy miesz-
kalne najczęściej miały charakter ziemianek bądź półziemianek, których drew-
niane ściany były całkowicie lub w większej części zagłębione w ziemię.  
W jednym z narożników takiego domostwa umieszczano piec gliniany lub gli-
niano-kamienny, służący do gotowania i ogrzewania. Opis słowiańskiej chaty 
znajdujemy u działającego na przełomie IX i X w. pisarza arabskiego Ibn Roste-
ha: W ich kraju zimno bywa do tego stopnia silne, że [każdy] człowiek spomiędzy 
nich wykopuje sobie pod ziemią coś w rodzaju piwnicy, nad którą robi dach  
z drewna, podobny do [dachu] kościoła. Dach ten obrzuca ziemią. Do takiej 
piwnicy wchodzi ten człowiek wraz ze swoją rodziną, wziąwszy nieco drew  
i kamieni. Następnie roznieca w niej ogień, aż [kamienie] rozgrzeją się i rozpalą 
do czerwoności. Kiedy [rozgrzanie się kamieni] dojdzie do najwyższego stopnia, 
polewa je wodą, aby z tego powstała para. Wtedy wchodzą do tego pomieszcze-
nia i zdejmują swe odzienie. W pomieszczeniu tym pozostają aż do wiosny.82  
Z czasem na Mazowszu bardzo szybko zaczęły dominować domostwa wznoszo-
ne na powierzchni ziemi w konstrukcji zrębowej, a od X i XI w. upowszechniały 
się stopniowo budynki w konstrukcji słupowej. Wewnątrz domostw często znaj-
dowały się piwniczki, jamy paleniskowe i na odpadki83. 

Około VII w. Słowianie zaczęli budować pierwsze osady obronne (grody), 
które w następnych wiekach stały się charakterystyczną formą osadnictwa sło-
wiańskiego. 

 Podstawę życia codziennego stanowiło rolnictwo i hodowla, uzupełniane 
zbieractwem, myślistwem i rybołówstwem. Zajmowano się tkactwem, obróbką 
drewna, kamienia, kości i rogu, a także hutnictwem i kowalstwem.   

Obrządek pogrzebowy ludności wczesnosłowiańskiej charakteryzowało sto-
sowanie ciałopalenia i zwyczaj bardzo ubogiego wyposażania grobów. Spalone 
szczątki zmarłych składano do grobów w urnach glinianych bądź bezpośrednio 
do jam wykopanych w ziemi. Jednakże na wielu obszarach zasiedlonych przez 
plemiona słowiańskie nie odnajdujemy żadnych miejsc pochówków, co może 
świadczyć o tym, że obok opisanego wyżej obrządku stosowano też formy gro-

                                                 
82 G. Labuda, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów 
źródłowych, Poznań 1999, s. 119 – Ibn Rosteh, O Słowianach wschodnich. 
83 M. Dulinicz, Mazowsze w IX-XIII w., [w:] Problemy przeszłości…, s. 194. 
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bów nieuchwytne obecnie dla archeologów, np. pochówki ciałopalne w płytkich 
jamach i bez wyposażenia, bądź też rozsypywanie prochów na powierzchni zie-
mi lub nad wodą. Spalone szczątki zmarłych z niektórych plemion słowiańskich 
(Wiatycze i Radymicze), jak wynika z relacji ruskiego kronikarza Nestora, 
umieszczano spalonych nad powierzchnią ziemi84. 

Najstarsze ślady obecności Słowian na Mazowszu notowane są około  
VI–VII w. Pojawiają się wtedy pierwsze, nieliczne jeszcze i rozproszone osiedla 
otwarte, składające się z kilku domostw oraz towarzyszących im jam i obiektów 
gospodarczych. Na obszarze powiatu ostrołęckiego najwcześniejsze słowiańskie 
skupiska osadnicze zlokalizowano w dorzeczu Orza. Do lepiej zbadanych sta-
nowisk archeologicznych należy osada w Wojszach, gm. Czerwin85. Odkryto 
tam obiekty datowane na drugą połowę VI w. i pierwszą połowę VII w. – ślady 
półziemianek, jamy o charakterze gospodarczym i palenisko zbudowane ze ści-
śle przylegających do siebie kamieni. W obiektach znaleziono ceramikę tzw. 
typu praskiego, całkowicie ręcznie lepioną o prostym tulipanowatym kształcie  
i chropowatej powierzchni. Ceramika ta reprezentuje najstarszy typ naczyń cha-
rakterystycznych dla kultury wczesnych Słowian z okresu ich wielkich wędró-
wek. Niewielka początkowo osada w Wojszach została znacznie rozbudowana  
w IX i X w. Powstały wówczas nowe obiekty mieszkalne, gospodarczo-
magazynowe i nowe paleniska. Wyraźnie zaznacza się zwiększenie populacji 
zamieszkującej osadę, co jest odbiciem ogólnego procesu umacniania się struk-
tur osadniczych, jaki odnotowuje się w IX i X w. na Mazowszu, a które było 
następstwem wzrostu liczby ludności i dokonującego się postępu gospodarcze-
go. Osada w Wojszach zamieszkiwana była aż do końca XIII wieku. Odkryte 
tam przedmioty, m.in. fragment żelaznego półkoska, dowodzą, że jej mieszkań-
cy trudnili się zajęciami związanymi z rolnictwem. Szczątki koni, bydła świni, 
gęsi i psów poświadczają hodowlę zwierząt gospodarskich. Na podstawie znale-
zisk dwóch glinianych przęślików wnioskujemy o używaniu warsztatu tkackie-
go. 

Zabytki ruchome odkryte na osadzie w Wojszach mogą świadczyć o ożywio-
nych kontaktach ze światem zewnętrznym. W okresie od VII do VIII w. z jednej 
strony zauważa się związki z terenami Mazowsza płockiego, a z drugiej – podo-
bieństwa w ceramice wskazują na kontakty ze znacznie oddalonym ośrodkiem  
w Chodliku na Lubelszczyźnie. Wśród materiałów z osady znaleziono też meta-
lową szpilę pierścieniowatą charakterystyczną dla warsztatów metalurgicznych 

                                                 
84 K. Godłowski, Pierwotne siedziby…, s. 113.  
85  J. Kalaga, Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku nr 1 w Wojszach, gm. 
Czerwin, woj. ostrołęckie, Warszawa1985, maszynopis w WUOZ w Ostrołęce. 
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w południowej Wielkopolsce, skąd drogą handlową poprzez Kujawy i Ziemię 
Chełmińską mogła dotrzeć na tereny nad Orzem86. 

Osada w Wojszach w X-XII w. wchodziła w skład (jako jedna z wielu osad) 
dużego kompleksu grodowego, położonego nad środkowym Orzem, którego 
centrum gospodarcze i administracyjne stanowił gród w Grodzisku Dużym, od-
dalony od osady zaledwie o 2 km. Gród ten, położony na krawędzi niewielkiego 
wzniesienia na prawym tarasie rzeki Orz, wchodzi dzisiaj w obręb dawnego 
parku podworskiego w Grodzisku. Ma kształt pierścieniowaty i otoczony jest 
wałem obronnym, który zachował się do współczesnych czasów do wysokości 
3,5 m, a u podstawy osiągał pierwotnie 10 m szerokości.  Średnica grodu po 
zewnętrznym obrysie wałów dochodzi do 130 m. Wał obronny zbudowany był 
w konstrukcji drewniano-ziemnej – przekładkowej. Gród otoczony był fosą, 
która w średniowieczu wypełniona była wodami płynącymi z Orza. Odkryto 
także ślady po słupach, wskazujące na istnienie dodatkowych elementów syste-
mu obronnego – linii ściany zaporowej przed wałem w postaci palisady. Na 
podstawie odkrytego materiału zabytkowego (fragmentów naczyń ceramicz-
nych) funkcjonowanie grodu datuje się na X/XI – XII w.87  

W okresie wczesnego średniowiecza umocnione wałami grody służyły jako 
miejsca schronienia dla ludzi i dobytku na wypadek najazdów wrogich plemion. 
Pełniły też rolę ważnych punktów militarnych i komunikacyjnych, były centrami 
wspólnot terytorialnych.  

Być może podobny ośrodek grodowy funkcjonował w okolicach Goworowa 
w miejscowości Grodzisk Mały, na co mogłaby wskazywać nazwa tej miejsco-
wości. Przemawia za tym kilkanaście stanowisk osadniczych datowanych na 
okres wczesnego średniowiecza, rozlokowanych po obu brzegach Orza, zwłasz-
cza osady w pobliskim Goworówku, na powierzchni których znaleziono liczne 
fragmenty naczyń ceramicznych datowanych od IX do XII w. Badania archeolo-
giczne wykonane metodą powierzchniową na krawędzi Orza w Grodzisku Ma-
łym nie wykazały jednakże śladów umocnień obronnych a jedynie relikty osady 
wczesnośredniowiecznej z ceramiką z X-XII w. Niewykluczone, że wały grodzi-
ska zostały zniszczone w okresach późniejszych i dziś są już nieuchwytne dla 
archeologów. 

 

                                                 
86 Tamże.  
87  I. Górska, Sprawozdanie z badań sondażowych w Grodzisku, pow. Ostrołęka,  
i Różanie, pow. Maków Mazowiecki w 1965 r., „Sprawozdania Archeologiczne” 1968,  
t. 19, s. 182-183. 
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Ryc. 9. Grodzisk Duży, gm. Czerwin. Grodzisko wczesnośredniowieczne, zdjęcie lotni-
cze (fot. M. Ziółkowski). 

 
Inny ośrodek skupiający zespół osad rozlokowanych wokół średniowieczne-

go grodu znajduje się w okolicach Suska Nowego88 w gminie Rzekuń, nad rzeką 
Czeczotką. Przez wiele lat grodzisko w Susku pozostawało nieznane, gdyż jego 
wały zostały w okresie międzywojennym niemal całkowicie zniwelowane przez 
byłego właściciela. Z przekazów obecnego właściciela wiadomo, że w miejsco-
wej tradycji grodzisko nosiło nazwę „Okop”, a jego wały sięgały „wysokości 
stodoły”, tj. około 4 m. Dzisiaj zachowany relikt grodziska ma kształt płaskiego, 
dookolnego wyniesienia osiągającego maksymalnie 0,8 m wysokości względnej 
i 50 m średnicy. Badania wykopaliskowe wykazały, że wał otaczający majdan 
grodu wybudowany został w konstrukcji izbicowej (drewniane skrzynie kła-
dziono na zrąb i wypełniano gliną). System obronny uzupełniała fosa otaczająca 
gród dookoła. Dzisiaj jest ona zupełnie niewidoczna, a jej ślady uchwycono 
jedynie w wykopach archeologicznych. Wokół grodu w X-XII w. funkcjonowa-
ły trzy osady przygrodowe. Czas powstania grodu w Susku określa się na począ-
tek X w. Powyższe datowanie oparto na występowaniu charakterystycznych 
naczyń ceramicznych i ich wątków zdobniczych oraz na wynikach badań radio-
                                                 
88 J. Ościłowski, Patrząc na południe. Badania wczesnośredniowiecznych grodzisk na 
północno-wschodnim Mazowszu, [w:] Materiały do Archeologii Warmii i Mazur, red.  
S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann, t. 1, Warszawa-Białystok 2015, s. 338-349. 
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węglowych 14C wykonanych na próbkach pobranych z zachowanej drewnianej 
konstrukcji wału. Spośród zabytków ruchomych odkrytych w trakcie badań do 
najciekawszych należą: przęślik gliniany, łyżwa kościana oraz żelazny nożyk, 
kamienne osełki. Prócz tego znaleziono ponad tysiąc fragmentów naczyń glinia-
nych oraz wiele kości zwierząt gospodarskich.  

Z zespołem grodowym w Susku mogła być związana również osada z miej-
scowości Ołdaki, w linii prostej oddalona od grodziska o około 4,5 km. Jej relik-
ty odkryto w piaskowni zlokalizowanej na niewielkim wyniesieniu na stoku 
doliny rzeki Czeczotki. W trakcie ratowniczych badań wykopaliskowych odkry-
to tam pozostałości dużego czworokątnego obiektu, zagłębionego w ziemię, 
interpretowanego jako obiekt mieszkalny. W jednym z narożników znajdowało 
się skupisko kamieni, prawdopodobnie pozostałość paleniska. W wypełnisku 
obiektu znajdowały się węgle drzewne, kości zwierzęce oraz znaczna liczba 
ceramiki naczyniowej. Odkryto też dobrze zachowane krzesiwo żelazne. Obiekt 
mieszkalny, być może półziemianka, otoczony był przez mniejsze obiekty go-
spodarcze. Znalezione zabytki pozwalają umiejscowić funkcjonowanie osady  
w okresie XI-XII w.89 

Prawdopodobnie od przełomu X i XI w. rozpoczęło się polityczne i militarne 
uzależnianie Mazowsza od państwa piastowskiego. Brak co prawda na ten temat 
źródeł pisanych, ale przemawiają za tym wyniki badań archeologicznych. Zde-
cydowany przyrost materiałów archeologicznych wskazuje na znaczne ożywie-
nie gospodarcze, a także na zmianę kierunku wymiany handlowej. Przed połową 
X w. Mazowsze wykazywało silne związki z terenami Rusi, co widoczne było  
w odkrywanych skarbach sprzed 1000 roku, zabytkach i monetach proweniencji 
wschodniej, natomiast zespoły pochodzące z okresu późniejszego wykazują 
zdecydowanie zachodni charakter. Na tej podstawie wnioskujemy o zmianie 
powiązań gospodarczych, a może także i politycznych, wynikających ze stop-
niowego włączania Mazowsza w ogólnopolski system państwowy90.  

Naturalnym następstwem włączenia Mazowsza w skład monarchii piastow-
skiej było przyjęcie religii chrześcijańskiej, a w ślad za tym również wprowa-
dzenie nowego obrządku pogrzebowego. Panujące wśród plemion słowiańskich 
od VI do końca X wieku zwyczaje pogrzebowe charakteryzowały się dominacją 
ciałopalenia z pochówkami podkurhanowymi, gdzie warstwę spalonych szcząt-
ków umieszczano wewnątrz małego, niskiego kopca ziemnego.  

 
 
 
 

                                                 
89 M. Balcerzak, Ołdaki… . 
90 M. Dulinicz, Mazowsze w IX-XIII w. …, s. 198-199. 

Małgorzata Balcerzak 



| 61 Pradzieje i okres średniowiecza do powstania powiatu 

Ryc. 10. Ołdaki, gm. Rzekuń, osada wczesnośredniowieczna. Wybór ceramiki oraz krze-
siwo żelazne (rys. M. Balcerzak). 
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Wyposażanie grobów należało do wielkiej rzadkości. Całkiem sporadycznie 
występowały groby popielnicowe, na ogół także pozbawione wyposażenia. Wy-
daje się, że ludność Mazowsza jeszcze dość długo po wprowadzeniu nowej wia-
ry kultywowała stare pogańskie obyczaje. Często na odkrywanych cmentarzy-
skach z X-XI w., obok grobów szkieletowych, składanych już według nowej 
reguły, spotykane są groby ciałopalne. Począwszy od XII wieku rozpoczęło się 
też zakładanie cmentarzy przykościelnych, otaczających świątynię. Na tych 
cmentarzach zmarli chowani byli na ogół bez żadnego wyposażenia, zgodnie  
z regułą chrześcijańską91.  

Po ugruntowaniu się władztwa piastowskiego na Mazowszu ziemie powiatu 
ostrołęckiego weszły w nowy etap rozwoju społeczno-gospodarczego i politycz-
nego, związanego z tworzeniem się nowej organizacji państwowej. Intensyfika-
cji podlegały procesy osadnicze. Wzdłuż dolin Narwi i Orza powstało wówczas 
wiele dużych osad otwartych, które znamy z licznych śladów archeologicznych. 
Stare grody plemienne w Grodzisku i Susku prawdopodobnie stały się ośrodka-
mi nowej władzy.  

Na ten okres można datować duże skupienie wczesnośredniowiecznego 
osadnictwa na lewym brzegu Narwi na wysokości Ostrołęki. Zapewne już  
w XI w. istniało tutaj szereg małych, ulokowanych wzdłuż Narwi osad rolników 
i rybaków, wykorzystujących bogactwa rzeki i sąsiedniej puszczy. Ślady osad-
nictwa, poświadczone ceramiką datowaną na XI/XII w., odkryto w granicach 
administracyjnych Ostrołęki, m.in. na Placu Bema na dziedzińcu Muzeum Kul-
tury Kurpiowskiej92, w ulicy Berka Joselewicza93 oraz na parceli przy ul. Ko-
ściuszki 28 94. Funkcję ośrodka centralnego pełnił gród ulokowany na wprost 
ujścia rzeki Omulew do Narwi, około 1 km na południowy wschód od starego 
centrum miasta (dzisiejszego Placu Bema). Ponieważ ziemie nadnarwiańskie 
posiadały ważne znaczenie strategiczne, wynikające z pogranicznego położenia 
w stosunku zamieszkujących na północy plemion jaćwieskich, litewskich i pru-
skich, gród w Ostrołęce wraz z innymi grodami nadnarwiańskimi w Nowogro-
dzie, Łomży i Wiźnie mógł zapewniać obronę linii Narwi przed wrogimi najaz-
dami i strzec szlaku handlowego do Prus.  

                                                 
91 Tamże, s. 196-198. 
92 Z. Miecznikowski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego na 
dziedzińcu Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Placu Generała Bema 8, 
Ostrołęka 2005, maszynopis w WUOZ Delegatura w Ostrołęce. 
93  H. Zaborowska, A. Smoliński, S. Żółkowski, Sprawozdanie z nadzorów 
archeologicznych prowadzonych na ulicy Berka Joselewicza w Ostrołęce, Warszawa 
1997, maszynopis w WUOZ Delegatura w Ostrołęce. 
94  S. Petrykowski, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przy ul. Kościuszki 28  
w Ostrołęce, Kraków 2009, maszynopis w WUOZ Delegatura w Ostrołęce. 
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Na skutek przesunięć koryta Narwi gród ostrołęcki mógł znajdować się okre-
sowo na wyspie. Wokół grodu odkryto pozostałości osady podgrodowej, która 
prawdopodobnie istniała tutaj już dużo wcześniej, a w XII w. przekształcona 
została w gród obronny, strzegący przeprawy przez rzekę, która tworzyła w tym 
miejscu liczne płycizny i zakola. Gród otoczony był fosą i umocniony drewnianą 
palisadą. W najniższych warstwach, przy brzegach fosy od strony podgrodzia, 
znaleziono najstarszą ceramikę datowaną na XI w. W trakcie wieloletnich badań 
archeologicznych stwierdzono, że gród musiał być kilkakrotnie przebudowywa-
ny, zaobserwowano na nim co najmniej trzy fazy osadnicze. Największy obszar 
zajmował w początkach istnienia w XII w. W wieku XIII został zniszczony,  
a ślady tego widoczne były w warstwach spalenizny w jego wnętrzu. Prawdopo-
dobnie zniszczenie nastąpiło w 1262 r. podczas jednego z kolejnych najazdów 
litewskich na Mazowsze pod wodzą Trojnata, którego wojska przemieszczając 
się wzdłuż Narwi przez Wiznę, Łomżę i prawdopodobnie Ostrołękę dotarli na 
Mazowsze czerskie, niszcząc ważny gród w Jazdowie i zabijając księcia mazo-
wieckiego Siemowita I95.  Po tych zniszczeniach gród ostrołęcki został odbudo-
wany w nieco mniejszej formie, a w końcu XIV w. przekształcony w gródek 
stożkowaty, na którym wzniesiono budynek drewniany, być może pełniący 
funkcję wieży strażniczej. W takiej formie gród przetrwał do XVI w., kiedy to 
ślady osadnictwa zanikają na nim całkowicie96.  

Powstanie gródka stożkowatego w XIV w. mogło być związane ze wzniesie-
niem przez Zakon Krzyżacki zamku w Wielbarku (przed 1361 rokiem) i uru-
chomieniem drogi wodnej Omulwią do Narwi97. Z tego okresu pochodzą mone-
ty srebrne – kwartniki – bite przez Winrycha von Kniprode, Wielkiego Mistrza 
Zakonu Krzyżackiego ok. 1372 r., znalezione na grodzisku w warstwach spale-
nizny pochodzącej prawdopodobnie ze zniszczonej drewnianej wieży mieszkal-
nej. Ślady te mogą świadczyć o zniszczeniu grodu przez Litwinów podczas ich 
ostatniego wypadu na Mazowsze w roku 1376 98. 

Zespół osadniczy w Ostrołęce, składający się z grodu wraz z podgrodziem 
oraz związana z nim nieodległa osada targowa, funkcjonująca co najmniej od 
XII w. na obszarze dzisiejszego Starego Miasta (Plac Bema, ulice Łęczysk, Ber-
ka Joselewicza, Kościuszki, Farna), stały się zalążkiem miasta lokowanego  
w 1373 r. przez księcia Siemowita III.  

                                                 
95  E. Suchodolska, Dzieje polityczne (połowa XIII – połowa XIV w.), [w:] Dzieje 
Mazowsza, s. 219-220. 
96 M. Majka, Rola grodziska „Stare Miasto” w Ostrołęce w kształtowaniu się wczesno-
średniowiecznego osadnictwa na przedpolu Puszczy Zielonej, [w:] Kurpiowszczyzna. 
Identyczność–Odmienność. Materiały z archeologicznej sesji popularno-naukowej. 
Ostrołęka 8 grudnia 2000 r., red. W. Chmielewski, Ostrołęka 2000, s. 109-111. 
97 J. Ościłowski, Patrząc na południe…, s. 329. 
98 M. Majka, Rola grodziska…, s. 110. 
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Z terenów Puszczy Kurpiowskiej nie posiadamy dotychczas żadnych znale-
zisk, które można by datować na okres najwcześniejszego średniowiecza,  
w związku z czym nie możemy zaobserwować procesu nasuwania się na ten 
obszar pierwszych plemion słowiańskich. Najstarsze materiały wczesnośrednio-
wieczne pochodzą dopiero z XI-XII wieku. Prawdopodobnie mamy w tym okre-
sie do czynienia z bardzo rozproszonym osadnictwem puszczańskim, z gospo-
darką opartą o myślistwo i bartnictwo, rozprzestrzeniającym się ku północy 
wzdłuż rzek Omulew, Rozoga i Szkwa, w kierunku granicy z Prusami. Na po-
wolny proces zasiedlania obszarów puszczy miały wpływ trwające od XI w. 
niszczycielskie najazdy bałtyjskich plemion Prusów, Jaćwingów, a później też 
Litwinów.  

W czasie rozbicia dzielnicowego na mocy testamentu Bolesława Krzywous-
tego w roku 1138 Mazowsze przypadło Bolesławowi Kędzierzawemu, a następ-
nie Leszkowi Mazowieckiemu. Po jego bezpotomnej śmierci w 1168 r. władzę 
objął książę krakowski Kazimierz Sprawiedliwy. Od XIII w. Mazowsze pozo-
stawało pod zwierzchnictwem książąt mazowieckich, ulegając kolejnym podzia-
łom na mniejsze dzielnice. Ziemie powiatu ostrołęckiego weszły wówczas  
w skład ziemi łomżyńskiej należącej do księstwa rawskiego, którą otrzymał  
w dziale książę Siemowit II 99. 

Od połowy XIV wieku władzę nad Mazowszem sprawował książę Siemowit 
III100. Na przełomie 1352 i 1353 r. Siemowit złożył hołd lenny królowi polskie-
mu Kazimierzowi Wielkiemu i uznał jego zwierzchnictwo nad Mazowszem. 
Zyskał  
w ten sposób ochronę przed zagrożeniem militarnym ze strony Litwy oraz za-
bezpieczenie północnej granicy przed najazdami rosnącego w siłę Zakonu Krzy-
żackiego.  Mimo złożenia hołdu, książę mazowiecki zachował dużą samodziel-
ność administracyjną, ustawodawczą i wojskową, posiadał prawo bicia monety, 
rozdawnictwa dóbr oraz lokacji wsi i miast na prawie niemieckim 101 .  
Po śmierci Kazimierza Wielkiego książę Siemowit III na krótko zjednoczył całe 
Mazowsze i w pełni stał się jego niezależnym władcą. Fakt ten miał niebagatelne 
znaczenie dla późniejszego rozwoju gospodarczego. Na czas jego rządów przy-
pada intensywny rozwój gospodarczy oraz znaczne zmiany ustrojowe  
i administracyjne. W rozwoju handlu duże znaczenie odgrywał szlak handlowy 
wzdłuż Narwi, prowadzący na Ruś i do Prus, prawdopodobnie w sąsiedztwie 
grodu w Ostrołęce. W tym czasie znaczenia nabrała też leżąca około kilometr 
dalej na południe osada targowa, której książę nadał prawa miejskie w roku 

                                                 
99 E. Suchodolska, Dzieje polityczne…, s. 236. 
100 Tamże, s. 253. 
101 H. Samsonowicz, A. Supruniuk, Dzieje polityczne (połowa XIV – początek XVI w.), 
[w:] Dzieje Mazowsza, s. 262-263. 
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1373. Rozpoczęło się też zasiedlanie pustek osadniczych na obszarach Puszczy 
Kurpiowskiej, wyludnionej w wyniku najazdów pruskich, jaćwieskich i lite-
wskich102.  

Siemowit III przeprowadził na Mazowszu zmiany administracji i struktur za-
rządu centralnego i lokalnego. Na wzór reform zapoczątkowanych na Mazowszu 
płockim przez Kazimierza Wielkiego wprowadził urząd starosty (capitaneus). 
Przemiany administracyjne doprowadziły do wykształcenia nowych niewielkich 
jednostek samorządu terytorialnego – powiatów, które wchodziły w skład więk-
szych ziem, w źródłach określanych jako districtus i terra103.  

Pierwsze historyczne informacje o powiecie ostrołęckim znajdują się w do-
kumencie z 1373 r., w którym książę Siemowit III nadał Świętosławowi, zwa-
nemu Roma, wójtostwo w mieście Ostrołęka i zezwolił na zakładanie osad na 
prawie niemieckim w obrębie powiatu (districtus) ostrołęckiego. Niedługo po 
tym wzmianka o powiecie pojawia się też w dokumencie z 1393 r., na mocy 
którego książę Janusz I w Ciechanowie nadał trzem rycerzom Mirosławowi, 
Janowi i Pawłowi 30 włók ziemi w Dylewicach104 in districtu Ostralanka105.  

 
 

Podsumowanie 

Prapoczątki osadnictwa na obszarze powiatu ostrołęckiego sięgają epoki ka-
mienia (XI-X tys. p.n.e.). Najstarsze stanowiska archeologiczne, pochodzące ze 
schyłkowego paleolitu i mezolitu, odnajdowano na piaszczystych wydmach 
wzdłuż Narwi i jej dopływów. Pierwsze kultury ludzkie charakteryzowały się 
przyswajalną gospodarką myśliwsko-zbieracką, zakładały sezonowe obozowiska 
i posługiwały się narzędziami wytwarzanymi z krzemienia.  

Pierwsi neolityczni rolnicy, reprezentujący model gospodarczy oparty na 
uprawie ziemi i hodowli zwierząt, zaczęli napływać w połowie IV tys. p.n.e.  
W epoce neolitu obszar ten zamieszkiwały społeczności, które prowadziły osia-
dły tryb życia i opanowały umiejętność wytwarzania naczyń ceramicznych. 
Przemiany gospodarcze, jakie zaszły w neolicie, uniezależniające człowieka od 
środowiska, określane są jako „rewolucja neolityczna”.  

Na przełomie III i II tys. p.n.e. rozpoczęła się epoka brązu, która przyniosła 
upowszechnienie się brązu – stopu miedzi i cyny jako surowca do wyrobu na-
rzędzi, broni i ozdób. Na obszarze powiatu rozwijała się wówczas kultura trzci-
niecka, a później łużycka. Tę ostatnią charakteryzuje znaczny wzrost liczby lud-
ności na miarę eksplozji demograficznej. Kultura łużycka wprowadziła nowy 
                                                 
102 Tamże, s. 272-273. 
103 Tamże, s. 273-274. 
104 Nazwę Dylewice możemy identyfikować z późniejszym Dylewem. 
105 A. Wolff, Ziemia łomżyńska w średniowieczu, Łomża 1988, s. 16. 
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obrządek pogrzebowy oparty na ciałopaleniu. Osadnictwo tej kultury poświad-
czone jest licznymi stanowiskami skupiającymi się w dolinach Rozogi, Omulwi 
i Orza. 

W epoce żelaza ziemie powiatu ostrołęckiego znalazły się w strefie oddzia-
ływań kulturowych płynących najpierw z kręgu kultury halsztackiej i lateńskiej, 
a od początków naszej ery z obszaru Cesarstwa Rzymskiego. Najcenniejszymi 
zabytkami z tego okresu są cmentarzyska z konstrukcjami kamiennymi w Rost-
kach, Brzeźnie i Czarnowcu, cmentarzysko kurhanowe w Choromanach-
Witnicach, kurhan w Wojszach oraz płaskie cmentarzyska ciałopalne w Todzi, 
Dylewie, Szarłacie, Tomaszach.  

U schyłku starożytności, od połowy IV w. do połowy VI w. nastąpiło zała-
manie dotychczasowych struktur osadniczych spowodowane odpływem ludności 
pod naporem plemion germańskich i koczowniczych Hunów.  

W końcu VI w. rozpoczęła się odbudowa zniszczonych struktur zapoczątko-
wana napływem ludności słowiańskiej ze wschodu i południowego wschodu. 
Intensyfikacja osadnictwa w VII-IX w. związana była z organizacją osad kon-
centrujących się wokół plemiennych grodów obronnych w Grodzisku Dużym, 
Susku, a może także w Grodzisku Małym. Na przełomie X i XI w. nastąpiło 
uzależnienie Mazowsza od formującego się państwa pierwszych Piastów.  

W 1138 r. Bolesław Krzywousty swoim testamentem dokonał podziału ziem 
polskich na dzielnice, czego konsekwencją było uniezależnienie się Mazowsza, 
pozostającego pod zwierzchnictwem książąt mazowieckich. Największy rozwój 
związany jest z panowaniem księcia Siemowita III, który nadał prawa miejskie 
Ostrołęce, stworzył podstawy organizacji administracyjnej opartej na ziemiach  
i powiatach i wprowadził urząd starosty. 
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Od lokacji miasta do upadku Rzeczypospolitej  
(1373 – 1795) 

 
 

Sąsiedztwo konkurujących ze sobą organizmów państwowych, Księstwa 
Mazowieckiego i Zakonu Krzyżackiego, powodowało częste spory graniczne, 
wpływające też na problemy gospodarcze i religijne. Granica pomiędzy nimi 
była trudna do uchwycenia w ostępach puszczy Zagajnicy. To w niej książęta 
mazowieccy mieli „zagajone”, czyli zarezerwowane do wyłącznej dyspozycji 
tereny łowieckie. Powiat ostrołęcki był częścią ziemi łomżyńskiej, jednej z naj-
większych na Mazowszu, bardzo atrakcyjnej osadniczo. Mieszkańcy powiatu 
brali udział w procesach gospodarczych i politycznych książęcego Mazowsza,  
a po inkorporacji do Korony w 1526 r. odnotowywani byli w annałach historii 
państwa polskiego, biorąc udział we wszystkich najważniejszych wydarzeniach.  

 
 

W Księstwie Mazowieckim 
Na ziemiach Mazowsza północnego, zniszczonych najazdami jaćwieskimi  

i litewskimi, książę Siemowit III zaczął zakładać nowe grody. Intensywna wy-
miana handlowa z Zakonem Krzyżackim i migracja ludności z obszarów nie-
mieckojęzycznych na Mazowsze wpływała na zmianę dotychczasowej polityki 
lokacyjnej. Popularne do XIV w. prawo polskie zostało wyparte nowym prawem 
chełmińskim, znacznie korzystniejszym dla organizmów miejskich. Przebywają-
cy w Wyszogrodzie książę mazowiecki Siemowit III nadał 12 maja 1373 r.  za 
wierną i wieloletnią służbę Świętosławowi Romie (Chomie) i jego spadkobier-
com wójtostwo w Ostrołęce z prawem chełmińskim, które 4 lipca 1427 r. Janusz 
I rozszerzył 1. Dokument stanowił, że wójt ma prawo do co dziesiątej włóki  
z tych, które zostały wymierzone i osadzone oraz do trzeciego denara od spraw 
sądowych. Mieszkańcy na okres 20 lat otrzymali wolniznę, a książę życzył im 
bogacenia się zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie lokacyjnym. Po-

                                                 
1 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Metryka Koronna (dalej: MK) 6,  
k. 196; Z. Niedziałkowska, Ostrołęka. Dzieje miasta, Warszawa 1979, s. 27; Lustracja 
województwa mazowieckiego 1565, cz. 2, wyd. I. Gieysztorowa i A. Żaboklicka, War-
szawa 1968, s. 41. 
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nadto darował Świętosławowi i jego potomnym całkowity dochód z przewozu 
na rzece Narwi i Omulwi z prawem budowy młyna na tych rzekach lub rzece 
Suszy (Czeczotce)2. Wójt Roma dość szybko sprzedał swoje prawa do wójto-
stwa ostrołęckiego Tomaszowi z Siedmi Włok za 17 kop groszy, za które nabył 
ziemię nad Omulwią. Lokował na tym obszarze wieś Swieski3. 

W dokumencie Siemowita III, wystawionym w Płocku 25 lutego 1379 r., 
dzielącym Mazowsze między jego synów Janusza I Starszego i Siemowita IV, 
wymienione są nazwy grodów w Ostrołęce i Nowogrodzie oraz otaczających 
ziem jako obszaru, który po jego śmierci dostać ma we władanie Janusz I Star-
szy4. Po śmierci księcia Siemowita III w1381 r. książę Janusz I rozpoczął pla-
nowe i przemyślane osadnictwo na terenach nadnarwiańskich, stanowiących 
później ziemię łomżyńską. W pierwszej kolejności zasiedlane były obszary na 
wschód od Ostrołęki i na południe od Narwi. Książę założył duże wsie zasiedla-
ne przez chłopów książęcych przybyłych z zachodnich obszarów Mazowsza, 
mające być zapleczem gospodarczym istniejących i powstających grodów i dwo-
rów książęcych. Do takich wsi na pewno należy zaliczyć Chrostowo w parafii 
Troszyn czy Łątczyn i Budne w parafii Kleczkowo5. 

Kolejnym elementem zagospodarowania tych terenów była sprzedaż ziemi 
licznie przybywającemu z zachodnich części Mazowsza bogatemu rycerstwu, 
zachęconemu niską ceną oferowanych terenów. Książę nadawał jednak ziemię 
na prawie chełmińskim głównie drobnemu, spauperyzowanemu rycerstwu ma-
zowieckiemu, pochodzącemu ze starych centrów osadniczych na zachodzie księ-
stwa, szukającemu poprawy swojej sytuacji życiowej na nowo kolonizowanych 
terenach. Otrzymywano nadziały wynoszące przeważnie 10 włók ziemi, taki 
bowiem nadział zobowiązywał do konnej służby rycerskiej wraz z pocztem6. 

                                                 
2 I. Kapica Milewski, Herbarz (dopełnienie Niesieckiego), Kraków 1870, s. 386. 
3 Tamże, s. 386; Cz. Brodzicki, Ziemia łomżyńska do 1529 roku, Warszawa 1999, s. 120. 
Akt sprzedaży potwierdzony został przez księcia Janusza I w Ciechanowie. 
4 Iura Masoviae Terrestria (1228-1471), t. 1, opracował i podał do druku Jakub Sawicki, 
Warszawa 1972, s. 33; Cz. Brodzicki, Ziemia …, s. 120.  
5 M. Niewiadomski, Dzieje gminy Miastkowo, Ostrołęka 2017, s. 34-35. Trudno jest 
ustalić czas i kolejność zakładanych wsi, nie zachowały się bowiem metryki książąt 
mazowieckich z najstarszymi nadaniami. 
6 A. Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV. Studium o elicie poli-
tycznej Mazowsza na przestrzeni XIV i XV wieku, Warszawa 1998, s. 25; S. K. Kuczyń-
ski, Rozwój kultury na Mazowszu (połowa XIII-początek XVI wieku, [w:] Dzieje Mazow-
sza, t. 1, praca zb. pod red. Henryka Samsonowicza, Pułtusk 2006, s. 531. Łan(łac. la-
neus) = 30 morgom = 16,8 ha; 1 morga = 0,56 ha. Łan chełmiński czyli mały, zwany był 
też włóką chełmińską, a na Mazowszu tylko włóką. Powszechną miarą gruntu w Króle-
stwie Polskim była włóka (manaus) obejmująca wyłącznie ziemię uprawną, czyli rolę. 
Włóka mazowiecka w XV w. była zawsze miary chełmińskiej i liczyła 30 mórg, zwa-
nych inaczej stajami, (vide:) J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, wyd. 6, Warszawa 
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Pełny poczet, składający się z kopijnika i dwóch lekkozbrojnych, miał wystawić 
rycerz posiadający 40 łanów ziemi. Osadzeni na prawie rycerskim stanowili 
dużą siłę militarną, która mogła zapewnić skuteczną obronę własnych majątków 
i zamieszkujących je rodzin, jak też zwiększyć znaczenie gospodarcze tych tere-
nów7. Osadzeni na prawie polskim, oprócz służby wojskowej, zobowiązani byli 
do ponoszenia ciężarów w naturze. Osadzeni na prawie niemieckim (chełmiń-
skim) byli zwolnieni od tych ciężarów. Mieli za to obowiązek płacenia rocznego 
czynszu na św. Marcina biskupa, gdy zakończono wszystkie zbiory na polach,  
w wysokości 6, 8 bądź 12 groszy praskich od łana, uczestniczenia w naprawie 
zamków, uświetnienia uroczystości weselnych rodziny panującej, ponoszenia 
kosztów wykupu ziemi z zastawu oraz ponoszenia kosztów uwolnienia księcia 
lub jego synów z niewoli. Ze względu na tak korzystne warunki zabiegano po-
wszechnie o nadania na prawie niemieckim. Pomiędzy 1390 a 1429 r., do chwili 
swojej śmierci w Czersku, książę Janusz I rozdał lub sprzedał za niewielką za-
płatą, wynoszącą najczęściej kopę groszy za łan na terenie ziemi łomżyńskiej  
i nurskiej, przeszło 1055 łanów ziemi miary chełmińskiej (17724 ha). Po włą-
czeniu Mazowsza do Korony obowiązywał w dalszym ciągu osobisty udział 
rycerzy posiadających nieruchomość w służbie wojskowej8.  

                                                                                                                         
2004, s. 166. Na Mazowszu, a szczególnie na jej północno-wschodnich obszarach nie 
przyjęła się nazwa obowiązująca na pozostałych ziemiach polskich jakim był łan. Tutaj 
pozostała nazwa rodzima jakim była włóka, (vide:) S. Russocki, Region mazowiecki  
w Polsce średniowiecznej: dotychczasowe ustalenia , nowe perspektywy i postulaty ba-
dawcze, „Przegląd Historyczny” 1963, t. 54, z. 3, s. 392-393. 
7 Z. H. Nowak, Przyczynek do sprawy służby wojskowej na Mazowszu w pierwszej poło-
wie XV wieku, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Pol-
ski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedem-
dziesiątą rocznice urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej,, red. A. Radzimiński,  
A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 208-210; M. Wilska, Książę Janusz Star-
szy, Warszawa 1986, s. 21. Szerzej na ten temat w pracach: M. Wilskiej, Mazowieckie 
środowisko dworskie Janusza Starszego. Studium społeczne, Warszawa 2012; J. Sen-
kowski, Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku, Warszawa 1965;  
W. Smoleński, Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków 1908, s. 32; S. Russocki, 
Spory o średniowieczne Mazowsze, „Rocznik Mazowiecki”, 1972, nr 4; S. Rosłoniec, 
Samorzutne scalanie gruntów wśród mazowieckiej i podlaskiej szlachty zagrodowej, 
Warszawa 1928, s. 13. 
8 S. Smoleński, Szkice …, s. 29, 32. Cena za ziemię w wysokości kopy groszy praskich 
za łan była znacznie niższa od pobieranej w wolnym obrocie. W 1438 r. za 10 łanów  
w wolnym obrocie płacono na terenie ziemi łomżyńskiej 30 kop gr., w 1440 za 20 łanów 
żądano 50 kop gr., w 1448 za 2 łany 16 kop, w 1459 r. za 6 łanów 50 kop, w 1466 r. za  
5 łanów 40 kop i w 1473 r. za 2 łany 7 kop gr. W tym czasie wół kosztował 30 gr. pra-
skich, czyli pół kopy, koń 300 gr., kura 1 gr., baran 8 gr., łuk 8 gr., kusza 60 – 120 gr., 
buty chłopskie 4 gr.; S. K. Kuczyński, Rozwój …, s. 531; J. Senkowski, Skarbowość …, 
s. 101; M. Wilska, Książę …, s. 26. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, 
Warszawa 1978, s. 37–43; Sep – inaczej zsep – to obowiązek dostarczenia do spichrza 
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Najstarsze nadania dotyczą obszaru w pobliżu Ostrołęki, gdzie w latach 
1392 – 1398 książę Janusz I nadawał ziemie nad Ruziem (Rużem), które otrzy-
mała rodzina Tyszków. Dlatego uważa się, że ziemie położone w pobliżu gro-
dów w Ostrołęce, Łomży i Nowogrodzie zostały rozdane wcześniej i powstały 
tam zalążki większych wsi już przed 1400 r. Tak więc położone po lewej stronie 
Narwi wsie Zaruzie, Susk, Piski, Opęchowo, Łątczyn, Kleczkowo, Chrostowo 
mają swój początek już w końcu XIV w9. Na prawem brzegu Narwi książę rów-
nież nadzielał ziemię. Już 8 maja 1393 r. nadał w Ciechanowie trzem rycerzom 
pochodzącym z ziemi ciechanowskiej 30 włók w puszczy książęcej w dziedzic-
twie zwanym Dylewice (Dilewicze) ze wszystkimi pożytkami, oprócz barci 
leśnych. Dość szybko jednak, bo 13 stycznia 1414 r. książę nadał Mikołajowi 
dziedzicowi z Dylewa sołectwo we wsi książęcej Słoniawy pod Makowem  
w zamian za dobra Dylewo położone w powiecie ostrołęckim. Jest to najstarszy 
dokument informujący o istnieniu powiatu. Jak zauważa K. Pacuski, można 
przyjąć, że książę w ten sposób już w 1414 r. skupił całość ziem nadanych wcze-
śniej rycerstwu, przywracając pierwotny stan posiadania i integralność Puszczy 
Zagajnicy10. Kolejne nadanie księcia na prawym brzegu Narwi pochodzi z 22 
września 1393 r., kiedy Wojciech z dwoma synami za dotychczasową służbę 
otrzymał 30 włók w Białobrzegu w puszczy książęcej. To nadanie również nie 
obejmowało barci leśnych, z których książę zachował dochody dla siebie. 
Otrzymujący zobowiązani zostali do pełnienia służby na koniu o wartości 4 kop 
groszy w pełnym oporządzeniu. Z nadania tego powstały w przyszłości wsie 
Białobrzeg Bliższy i Białobrzeg Dalszy. W 1426 r. spadkobiercy Wojciecha – 
Adam, Jan i Mikołaj z Białobrzegu otrzymali nadanie 5 włók do posiadanych już 
1511. Dość wczesne musiało być też nadanie związane ze wsią Dobrołęka, skoro 
14 lutego 1413 r. książę Janusz I przebywając w Łomży nadał aż 50 włók lasu 

                                                                                                                         
książęcego zboża. Narzaz – przedmiotem daniny była opłata wnoszona w rogaciźnie: 
krowach, wołach, owcach, baranach, świniach (z wyjątkiem koni) za korzystanie  
z pastwisk w lasach książęcych. Występowała na Mazowszu do końca XV w. Przewód to 
obowiązek transportowania rzeczy książęcych. Stróża to obowiązek pilnowania przez 
chłopów grodów, dworów książęcych i pogoni za rozbitym nieprzyjacielem. Sokołowe 
polegało na pilnowaniu, aby młode pisklęta sokoła nie opuściły gniazd zanim nie wybrał 
ich sokolnik przysposabiający je do polowań. 
9 J. Wiśniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV 
i w XV wieku, „Studia Łomżyńskie” 1989, t. 1, s. 47. 
10 K. Pacuski, Początki osad w pobliżu Ostrołęki, [w:] Ecclesia Ostrolencensis. Dzieje 
parafii i kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, 
praca zbiorowa pod red. Marii Przytockiej, Ostrołęka 2013, s. 85. Uważa się, że już  
w XII-XII w. nad ciekiem Piasecznica mogła istnieć osada o nazwie patronimicznej 
Dylewice. Nadania, które nie obejmowały barci książęcych były nadaniami charaktery-
stycznymi dla drobnego rycerstwa. 
11 K. Pacuski, Początki …, s. 80. 
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książęcego Chludnie nad rzeczką Czetną w powiecie nowogrodzkim siedmiu 
dziedzicom z Lasocic: Grzymisławowi, Jakuszowi, Marcinowi, Mścisławowi, 
Mroczesławowi, Piotrowi i Wojciechowi w zamian za posiadaną przez nich do-
tychczas wieś Dobrołęka nad Narwią. Była to wieś znacznie mniejsza od nada-
nia, ale dla księcia prowadzącego rozbudowę Ostrołęki miała szczególne zna-
czenie. Niewiele lat później, w 1427 r. Mikołaj, Stanisław, Świętosław i Paweł  
z Sosnkowa otrzymali od Janusza I 30 włók ziemi we wsi Dobrołęka w zamian 
za dziedzictwo Rzwień (obecnie Rzewnie) w ziemi różańskiej. Przekazane wło-
ści otrzymali na prawie chełmińskim z obowiązkiem wpłaty 12 groszy z każdej 
osiadłej włóki kmiecej z wyłączeniem praw do barci leśnych i jezior powstałych 
w starorzeczu Narwi12. 

Średniowieczny tradycyjny system zarządzania państwem wymagał, aby 
władca ze swoim dworem sprawował osobiste rządy w różnych ośrodkach wła-
snego kraju. Dość częste i długie pobyty księcia w Ostrołęce, Nowogrodzie  
i Łomży, trwające nawet po kilka tygodni, zapewniały kontrolę niższych urzęd-
ników lokalnej administracji i sądownictwa, ocenę wykonania własnych rozka-
zów i poleceń oraz osobisty nadzór nad gospodarką domeny książęcej na nowo 
zagospodarowywanych terenach. Książę rozstrzygał też sprawy, które były od-
syłane do najwyższej instancji. W miejscowościach tych wzniesione zostały 
drewniano–ziemne siedziby, pełniące funkcje mieszkalne, administracyjne, go-
spodarcze i obronne. Objazdy dworu książęcego pozwalały na zużycie zgroma-
dzonych zapasów w dworach książęcych13. Książę Janusz I Starszy przeprowa-
dził modernizację grodów, w których wielokrotnie przebywał. Takie prace prze-
prowadzono też w Ostrołęce, Łomży i Nowogrodzie, wystawiając w nich zabu-
dowania zwane kuriami, które składały się z: budynków mieszkalnych, admini-
stracyjnych i gospodarczych we wspólnym ogrodzeniu. Funkcji mieszkalnej oraz 
administracyjno–reprezentacyjnej służyły budynki, których liczba w różnych 
kuriach wahała się od dwóch do czterech. W każdej kurii istniał tzw. dom duży, 
przeważnie dwukondygnacyjny, w zasadzie trójdzielny, o powtarzającym się 
zestawie pomieszczeń na parterze, powtórzonym na piętrze14. Ostrołęka i Nowo-
gród były wielokrotnie w ciągu roku odwiedzane przez dwór książęcy, ponieważ 
w północno–wschodniej części swoich włości miał książę tereny łowieckie,  

                                                 
12 Tamże, s. 83. 
13 M. Wilska, Mazowieckie …, s. 20, 26, 29. 
14 I. Galicka, Z mecenatu książęcego na Mazowszu, [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. 
Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pod redakcją Elżbiety Karwowskiej, 
Anny Marczak-Krupy, Warszawa 1984, s. 67. 
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w których znajdowały się dwory myśliwskie w Szkwie, Krusku i Kolnie. Na 
pewno łowy urządzano pod koniec sierpnia i na początku września15. 

Na omawianym terenie istniało kilka szlaków handlowych, które pozwalały 
również na łatwą komunikację pomiędzy poszczególnymi jednostkami admini-
stracyjnym. Do najważniejszych w XVI – XVIII w. należały drogi prowadzące 
na północ do Prus Wschodnich. Na obszarze ziemi łomżyńskiej do takich należał 
szlak prowadzący z Zambrowa przez Nowogród16, gdzie znajdowała się prze-
prawa przez Narew, następnie przez Morgowniki, Zbójnę, Laski, Szafranki, Lip-
niki i Myszyniec do Prus. Z Ostrołęki na północ można było dostać się drogą 
prowadzącą przez Dylewo, Kadzidło, Siarczą Łąkę, Wach, Wydmusy do My-
szyńca.  Z Ostrołęki na zachód prowadziły dwa trakty po obu stronach Narwi. 
Na lewym brzegu trakt biegł przez Kamiankę, Kruszewo i Chełsty, gdzie pomię-
dzy Chełstami i Sieluniem była przeprawa na prawą stronę i dalej traktem kon-
tynuowano podróż do Różana lub przemieszczano się lewą stronę przez Wygodę, 
a w Różanie17 była przeprawa mostowa na lewą stronę. W Ostrołęce, według 
lustracji z 1565 r., znajdował się: most wielki, wielkim kosztem przez mieszczany 
ostrołęckie zbudowany. Ciż biorą mostowe od wozów furmańskich i od koni we-
dle starodawnej ustawy, chocia na to mostowe żadnego prawa nie mają, tylko za 
starym zwyczajem, a iż sami most zbudują, cło wybierają18. Wielkość pobieranej 
kwoty za przewóz w 1522 r. oszacowano na 150 kop gr19. 

Już od jesieni 1409 r. trwały na Mazowszu intensywne przygotowania do 
wojny z Zakonem Krzyżackim, dążącym nieuchronnie do wojny. Rozsyłano 
wici powiadamiające o przygotowaniach. Mieszczanie w miastach i rycerstwo 
na wsiach oporządzali i naprawiali broń, przygotowywano konie i wozy oraz 
gromadzono zapasy. Szkutami spławiano Narwią i Wisłą do Płocka wędzone  
i solone mięso w beczkach oraz inne produkty niezbędne na wyprawę wojenną20. 

                                                 
15 AGAD, MK 1, nr 359, 361, 524, 713; M. Wilska, Mazowieckie …, s. 27. Wilska 
twierdzi, że książę miał dwór myśliwski w Kolnie, czego jednak nie potwierdza  
E. Kowalczyk-Heyman twierdząc, że była to lokacja miejska, a dwór był natomiast sa-
modzielną jednostką osadniczą nie związaną z miastem. (vide) E. Kowalczyk-Heyman, 
Początki Kolna, „Rocznik Mazowiecki” 2009, nr 21, s. 269. 
16 Przeprawa w Nowogrodzie istniała już za książąt mazowieckich, (vide:) „Lustracja … 
1565, s. 90. 
17 Lustracja … 1565, s. 128. Mieszczanie rożańscy za przywilejem śp. króla starego 
trzymają i wybierają mostowe. 
18 Lustracja … 1565, s. 42; W. Szulist, Ważniejsze szlaki handlowo-komunikacyjne wo-
jewództwa mazowieckiego w XVI-XVIII w., „Rocznik Mazowiecki” 1976, nr 6, s. 347-
348. 
19 AGAD, MK 32, k. 125; MK 9, k. 81v. 
20  W. T. Mąkowski, Przez Mazowsze pod Grunwald 1410 r. Szkice historyczno-
regionalne, Płock 1934, s. 11. 
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Zdaniem szpiegów krzyżackich 8 września 1409 r. wielki książę Witold 
przesłał do Ostrołęki listy z prośbą o przygotowanie przepraw przez rzekę. Woj-
ska litewskie, zmierzające na spotkanie z wojskami koronnymi, miały w czte-
rech miejscach mieć przygotowaną odpowiednią ilość tratw do przeprawy na 
lewą stronę Narwi. Miały one znajdować się w Wiźnie, Osetnie, Ostrołęce i Ró-
żanie21. W czerwcu 1410 r. szpiedzy krzyżaccy donosili, że wielki książę Witold 
nakazał poddanym księcia Janusza, zamieszkałym w pobliżu Wizny, Łomży  
i Nowogrodu, aby chwilowo opuścili swoje domostwa, ponieważ będzie tędy 
maszerowało wojsko litewskie, mające połączyć się z armią koronną króla Wła-
dysława Jagiełły. Miało to zapobiec szkodom, jakie ewentualnie mogły spowo-
dować te wojska ludności zamieszkujące tereny przemarszu Litwinów22. Osłonę 
maszerującym lewym brzegiem Narwi wojskom litewskim zapewniały chorą-
gwie mazowieckie działające na prawym brzegu rzeki23. Według M. Plewczyń-
skiego były to chorągwie ziemskie pospolitego ruszenia rycerstwa z północnego 
i środkowego Mazowsza. Wykluczył cztery ziemie leżące najdalej od frontu 
działań wojennych: rawską, czerską, sochaczewską i liwską, co dało 12 niewiel-
kich chorągwi podanych przez Długosza, liczących około 100–200 konnych. 
Daje to w sumie około 2 tys. zbrojnych, z tego około 1 tys. stanowiło rycerstwo 
z ziemi ciechanowskiej, różańskiej, nurskiej, wyszogrodzkiej, zakroczymskiej, 
warszawskiej i łomżyńskiej. Operowały one głównie na odkrytym terenie po-
między puszczami Mławską i Przasnyską, na drogach i planach leśnych między 
Makowem i Przasnyszem. Zabezpieczały w ten sposób obszary Mazowsza przed 
oddziałami wielkiego marszałka zakonu Fryderyka von Wallenrode stacjonują-
cego w okolicach Działdowa i Lidzbarka Welskiego. W ich skład wchodziły też 
oddziały komtura ostródzkiego Gamratha von Pinzenau, prowadzącego wywiad 
na obszarze księstwa mazowieckiego24. W pierwszych dniach lipca oddziały te, 
osłaniając pochód armii polsko–litewskiej, atakowały pograniczne ziemie pań-

                                                 
21 S. Jóźwiak, Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, Mal-
bork 2004, s. 49; E. Kowalczyk-Heyman, Rzecz o szczegółach. Uwagi na marginesie 
pracy Marka Radocha, „Zapiski Historyczne” 2012, t. 77, z. 3, s. 93. 
22 S. Jóźwiak, Wywiad …, s. 149, 170, 179. W VI 1409 r. komtur pokarmiński wysłał nad 
Narew w okolice Ostrołęki i Nowogrodu 20 ludzi, którzy mieli pochwycić jeńców mo-
gących dostarczyć informacji o działaniach strony polskiej i powrócić z nimi do 30 VI 
1409 r. Szpiedzy krzyżaccy informowali, że na terenach nadnarwiańskich została ogło-
szona mobilizacja strony polskiej. 
23 M. Biskup, Walka z naporem krzyżackim, [w:] Z dziejów wojskowych ziem północno-
wschodnich Polski, pr. zbiorowa pod redakcją Zygmunta Kosztyły, Białystok 1986, s. 51. 
24 M. Plewczyński, Mieszkańcy Mazowsza czersko-warszawskiego w Wielkiej Wojnie  
z Zakonem Krzyżackim 1409-1411, [w:] Wsparcie inżynieryjne w Wielkiej Wojnie  
z Zakonem Krzyżackim 1409-1410. Sesja popularno-naukowa z okazji 600-lecia bitwy 
pod Grunwaldem w 1410 r. Materiał pokonferencyjny pod red. mgr Marcina Białasa, 
Warszawa 2010, s. 15. 
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stwa zakonnego. Przypuszcza się, że dowodził nimi syn księcia Janusza – Bole-
sław lub wojewoda mazowiecki Piotr Pilik herbu Rogala25. Jak podaje Jan Dłu-
gosz, pod Grunwaldem książę Janusz I dowodził osobiście swoją dwudziestą 
trzecią chorągwią. Po zwycięskiej bitwie klęcząc, dziękował królowi za zwycię-
stwo wypowiadając słowa: będę zawsze uważał ten dzień za sławny i godzien co 
roku stałych, czcigodnych obchodów z mojej strony i ze strony wszystkich moich 
potomków26. 

Postanowieniami układu zawartego 8 listopada 1343 r. w Bratianie, wymu-
szonego na księciu mazowieckim Siemowicie II przez wybranego rok wcześniej 
wielkiego mistrza Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego  
w Jerozolimie Ludolfa Königa von Wattzau została wytyczona granica polsko–
krzyżacka, która przetrwała do 1945 r. Strona mazowiecka wielokrotnie podno-
siła kwestię naruszania tej granicy, a nawet jej przesunięcia na swoją niekorzyść. 
Zwróciła się w tej sprawie o arbitraż do cesarza rzymskiego Zygmunta Luksem-
burskiego. Wysłany przez niego do zbadania sporu subarbiter Benedykt Makrai 
wezwał na dzień 20 marca 1413 r. przedstawicieli Zakonu, do stawienia się  
w Ciechanowie w celu zbadania sporów granicznych oraz naruszania granicy 
przez zakony krzyżackie po stronie mazowieckiej. Wśród pisemnego wykazu 
wielu krzywd przedstawionych przez kantora płockiego Dadźboga ze Szczawina 
było m.in. zagarnięcie przez stronę krzyżacką obszaru o szerokości około 4 mil  
i jeszcze większej długości cennego dla strony mazowieckiej lasu Rozogi. Inną 
była sprawa najazdu braci zakonnych na podostrołęckie miejscowości należące 
do księcia Janusza I. Zakon został oskarżony, że 18 września 1383 r. zniszczył 
całą wieś Przewóz (Pyrsewoszi, przyp. M.N.), w której zabito 3 chłopców,  
w tym jednego spalono żywcem. Straty pozostałej społeczności wsi wyceniono 
na sumę 50 kop gr praskich. W tym samym roku Zakon dokonał napadu na wieś 
książęcą Ławy (Lawky vel Lawla, przyp. M.N.), która została doszczętnie znisz-
czona, a 5 jej mieszkańców powieszono. Straty w tej wsi również wyceniono na 
dość poważną, jak na warunki wiejskie, kwotę 50 kop gr praskich. Zwrócono 
uwagę składowi sędziowskiemu, że tego typu praktyki były powszechne ze stro-
ny braci zakonnych, a mieszkańcy nadnarwiańskich wsi i grodów nie czuli się 
bezpiecznie podczas swoich codziennych prac27. Wśród 49 świadków składają-

                                                 
25 Tamże, s. 16. 
26 M. Wilska, Książę …, s. 19-20. 
27 Lites ac Res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. 2, wyd. J. Zakrzewski, 
Poznań 1892, s. 62-63; W. Sieradzan, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie 
przemian politycznych w Europie środkowo-wschodniej w latach 1411-1466, Toruń 1999, 
s. 97, 103, 107; W. Sieradzan, Mazowiecki materiał dowodowy w procesach polsko-
krzyżackich w latach 1412-1423, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1993, nr 4,  
s. 500; E. Kowalczyk, W sprawie przebiegu granicy mazowiecko-krzyżackiej. Uwagi na 
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cych wyjaśnienia na bezprawne działania komtura ostródzkiego Jana von Bei-
chau był też mieszczanin ostrołęcki, który opisywał jak 20 sierpnia 1413 r. do-
szło do zarekwirowania na jarmarku w Nidzicy pieniędzy, koni i różnych towa-
rów na pokaźną kwotę wynoszącą 500 kop groszy praskich28. 

3 kwietnia 1471 r. Konrad III Rudy, Kazimierz III, Bolesław V i Janusz II, 
synowie Bolesława IV księcia warszawskiego dokonali w Zakroczymiu podziału 
ziem odziedziczonych po ojcu. Ziemie łomżyńska, ciechanowska i różańska 
przypadły wówczas najmłodszemu Januszowi II. Po jego bezpotomnej śmierci 
16 lutego 1495 r. ziemie te przejął król polski Jan Olbracht, który uzgodnieniami 
zawartymi 20 kwietnia 1496 r. na sejmie w Piotrkowie nadał jego włości Konra-
dowi III, który jako lenno otrzymał Czersk, a w dzierżawę: Warszawę, Zakro-
czym, Wyszogród, Ciechanów i ziemię łomżyńską. 13 stycznia 1497 r. złożył  
w Lublinie hołd lenny, w którym zaręczył, że podległa mu szlachta i urzędnicy 
złożą królowi przysięgę wierności 9 lutego 1497 r. w Zakroczymiu, co też uczy-
nili29. Można przyjąć, że przysięgę taką złożyła również szlachta powiatu ostro-
łęckiego, a wśród niej zapewne sędzia ziemski łomżyński Jan Troszyński z Tro-
szyna30, Jan Kleczkowski z Kleczkowa, Michał Kuniński z Kunina31 oraz liczni 
Glinkowie. 

 
 

Starostwo i starostowie ostrołęccy 
W połowie XIV w. na terenie Mazowsza został wprowadzony urząd starosty. 

Oprócz urzędu generalnego starosty mazowieckiego powołał też książę Siemo-
wit III starostów ziemskich. Po śmierci Siemowita III w 1381 r. i podziale Ma-
zowsza między jego synów w dzielnicy rządzonej przez księcia Janusza I Star-
szego nie odnotowano starostów poszczególnych ziem. Dopiero w końcu pierw-
szej połowy XV w. rządcy ziemscy zmieniają nazwę na starostów niegrodowych 
(capitaneatus), posiadających szerokie uprawnienia gospodarcze i prawo jurys-

                                                                                                                         
marginesie pracy Wiesława Sieradzana, „Kwartalnik Historyczny” 1997, t. 104, z. 4,  
s. 40. 
28 Lites ac Res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. 3, wyd. J. Karwasińska, 
Warszawa 1935, s. 158-160; W. Sieradzan, Mazowiecki …, s. 499. Wśród poszkodowa-
nych było 14 mieszkańców Ciechanowa (w tym wdowa po Janie kowalu – Świętosława), 
5 mieszczan z Łomży, 8 z Przasnysza, 6 z Różana, 5 z Makowa, 2 z Nowogrodu  
i 1 z Ostrołęki oraz 8 mieszkańców wsi, w tym sołtys i karczmarz z Łomżycy, sołtys  
i kowal z Giełczyna. 
29 Iura Masoviae Terrestria. Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego, t. 2 
(1471-1526), opracował i podał do druku Jakub Sawicki, Warszawa 1973, s. 74-76. 
30 J. Dziewirski, Mała troszyńska ojczyzna, Ostrołęka 2002, s. 21. 
31 J. Dziewirski, Goworowo i okolice, Ostrołęka 2006, s. 50. 
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dykcji patrymonialnej wobec ludności starostwa32.  Ustala się wówczas też sys-
tem dzierżawy starostw książęcych za określony czynsz oraz świadczenia wska-
zanej liczby stacji na rzecz władcy. W XVI w. starosta ostrołęcki był zobowiąza-
ny do świadczenia jednej stacji. Nowy starosta przejmował dobra po zakończe-
niu roku gospodarczego, czyli po żniwach. Większość dokumentów wymienia 
dzień 28 sierpnia jako rozpoczynający objęcie urzędu. Ustępujący starosta był 
zobowiązany do sporządzenia inwentarza dzierżawionych dóbr. W końcowym 
okresie samodzielnego istnienia Mazowsza rozwinęła się praktyka oddawania 
starostw w dożywocie, jeszcze bardziej rozwinięta po przyłączeniu Mazowsza 
do Korony. Dokumentem z 8 września 1525 r. starosta ostrołęcki otrzymał pra-
wo poboru opłaty targowej w Ostrołęce33. Natomiast dokumentem wystawionym 
następnego dnia, tj. 9 września otrzymał prawo poboru świadczeń pieniężnych 
ze wsi książęcych, które, jak zauważa J. Senkowski, wynikać mogły z obowiąz-
ku wydzierżawienia zapisanej kwoty.34.  

Pierwszym odnotowanym w źródłach starostą ostrołęckim był Marcin zwany 
Kostro, któremu 12 maja 1415 r. książę mazowiecki Janusz I Starszy nadał soł-
tysostwo z 10 włókami ziemi i trzecim denarem od wyszynku w nowo lokowa-
nej wsi Czerwonystok w parafii Kolno35. W 1456 r. jako wicestarostę wymie-
niono Stanisława Trzaskę z Trzask36. 10 marca 1472 r. jako starostę ostrołęckie-
go odnotowano w sądzie ziemskim ostrołęckim szlachcica Jana Bagińskiego37,  
a jako podstarościego Jana Kleczkowskiego38. 

Zmiany i regulacje prawne, jakie zaszły na sejmach egzekucyjnych dotyczą-
cych dóbr królewskich w latach 1562–1565, przynoszą znacznie więcej infor-
macji o użytkownikach i warunkach, na jakich zostały one przekazane. W 1565 r. 
została przeprowadzona pierwsza lustracja królewszczyzn dająca dokładny ob-
raz starostwa. Od tego roku otrzymujemy szczegółowe informacje o dzierżaw-
cach starostwa i wysokości osiąganych przez nich dochodów aż do 1791 r., kie-
dy funkcja ta została zniesiona. Starostami niegrodowymi ostrołęckimi było 15 
przedstawicieli szlachty i możnowładztwa, wyznaczonych przez królów pol-
skich. Byli to następujący urzędnicy królewscy: 

                                                 
32 J. Senkowski, Skarbowość …, s. 34-35, 45. 
33 Tamże, s. 43. Stacja to obowiązek utrzymania księcia i jego dworu przez okres jedne-
go tygodnia. 
34 Tamże, s. 37-38. 
35 AGAD, MK 3, k. 3v i pergamin nr 765. Johannes senior dux Mazovie Martino dieto 
Kostro „starostam” de Ostrolenka, sculteciam in hereditate ducali de nowo locanda 
Czirwonisstok in wlgari dicta prope a Nowigrod sita titulo fidelium serviciorum dedit. 
36 A. Wolff, Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI wieku, Kraków 1937, s. 28. 
37 Tamże, s. 84. 
38 I. Kapica Milewski, Herbarz …, s. 171. 
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1. Mikołaj Wilga, herbu Bończa, łowczy ostrołęcki, na pewno pełnił urząd już  
8 lutego 1552 r., kiedy królowa Bona rozstrzygnęła na korzyść starostwa żądania 
mieszczan ostrołęckich, którzy wystąpili przeciwko działaniom Mikołaja Wilgi 
ograniczającemu ich przywileje. Szczególnie dotkliwe były nadmierne roboci-
zny na rzecz dworu oraz ograniczenia w korzystaniu z opału leśnego. M. Wilga 
został również odnotowany 21 kwietnia 1555 r. w rejestrach celnych włocław-
skich jako spławiający zboże do Gdańska. Jeszcze w 1574 r. te same dokumenty 
wymieniają Mikołaja jako starostę 39. 
2.  W 1580 r. jako starostę źródła podają kasztelana wiskiego Andrzeja Iłow-
skiego herbu Prawdzic, którego siostra Anna Iłowska była żoną Mikołaja Wilgi. 
Może to oznaczać, że dokonana została na jego rzecz cesja. Andrzej Iłowski 
zmarł w 1582 r. w wieku 55 lat40.  
3. Już 1 stycznia 1583 r. dokonana została aprobata dożywocia dla Hieronima 
Filipowskiego, herbu Pobóg, krajczego koronnego w latach 1582 – 1587, który 
zmarł w 1587 r41.  
4. Królowa Anna Jagiellonka potwierdziła 27 października 1589 r. dożywocie 
dla Marcina Podgórskiego herbu Dołęga, dziedzica dóbr Dzbenin i jej podskar-
biego oraz pisarza skarbu koronnego, który pozostał na urzędzie starościńskim 
do 1608 r. M. Podgórski w 1563 r. otrzymał za długoletnią służbę szlachectwo,  
a do herbu przyjął go archidiakon warszawski i sekretarz królewski Jan Mako-
wiecki. Był żonaty z Jadwigą Burbachówną ze znanej warszawskiej rodziny 
mieszczańskiej42. 
5. W 1608 r. urząd starosty został przekazany wojskiemu warszawskiemu  
i dworzaninowi królewskiemu Krzysztofowi Gołkowskiemu, który 20 listopada 
1615 r. otrzymał potwierdzenie dożywocia. W 1618 r. dostał urząd stolnika kró-
lewskiego. Zmarł 14 kwietnia 1620 r. W tym samym roku komendarz zambrow-
ski, Jan Kurkowski w swoim testamencie wyznaczył go wraz z podkomorzym 

                                                 
39 AGAD, MK 89, k. 137, 138; Regestra Thelonei Aquatici Wladislaviensis, Saeculi XVI, 
wyd. St. Kutrzeba i Fr. Duda, Kraków 1915, s. 43, 244; Lustracja … 1565, s. 41;  
Z. Niedziałkowska, Ostrołęka…., s. 51; Herbarz polski i imionospis zasłużonych  
w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów ułożony porządkiem alfabetycznym na pod-
stawie herbarza Niesieckiego i manuskryptów, t. 3, Lwów 1862, s. 183. 
40 A. Pawiński, Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576-1586 w dwóch 
częściach, Źródła Dziejowe t. 10, Warszawa 1881, s. 264; R. Żelewski, Iłowski Andrzej, 
Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 10, s. 159. 
41 AGAD, MK 127, k. 211-214v; Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. 
Spisy, t. 10, pod red. Antoniego Gąsiorowskiego, Kórnik 1992, s. 166. 
42  O. Balzer, Skartabelat w ustroju szlachectwa polskiego, Kraków 1911, s. 132;  
S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 14, Warszawa 1917, s. 131. 
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łomżyńskim Stanisławem Zamojskim z Zamościa na wykonawcę swojego te-
stamentu. K. Gałkowski był żonaty z Zofią z Troszyńskich43. 
6. 25 maja 1620 r. dożywocie otrzymał podstoli koronny Jan Krosnowski herbu 
Junosza, który jednak dość szybko umarł (11 września 1620 r.). Był bratem Mi-
kołaja, arcybiskupa lwowskiego44. 
7. Już 19 września 1620 r. dożywocie na starostwie otrzymał Andrzej Mniszech 
herbu Mniszych i utrzymał je do 5 stycznia 1632 r. Z inicjatywy A. Mniszcha  
w 1621 r. w Dylewie została osadzona szlachecka rodzina Kaczyńskich z Ka-
czyn koło Ostrołęki, których zadaniem było strzec puszczy. W latach 1638–1653 
Mniszech był kuchmistrzem królewskim, a od 1645 r. starostą lwowskim. Zmarł 
w 1653 r45. 
8. Król Władysław IV, mając na uwadze zasługi, jakie w wojnach moskiew-
skich, pruskich i wołoskich poniósł Stanisław Duczymiński, nadał mu od 19 
grudnia 1646 r. we wspólne dożywocie z żoną Zofią z Szujskich starostwo 
ostrołęckie. Sługą starosty był Stanisław Grzegorz Szymborski, który zmarł 26 
stycznia 1649 r46.  
9. Przy dacie 28 listopada 1656 r. odnotowano w lustracji starostwa ostrołęckie-
go, że należy ono w dożywotnim władaniu do podstolego bracławskiego Stefana 
Konstantego Piasoczyńskiego herbu Lis i jego brata rotmistrza królewskiego  
i stolnika bracławskiego Kazimierza, który zginął w walce ze Szwedami 24 li-
stopada 1659 r w bitwie pod Cyborgiem, dowodząc 1 tys. oddziałem dragonów47.  

                                                 
43 AGAD, MK 158, k. 189v-190; Archiwum Diecezjalne w Płocku (dalej:ADP), Acta 
Episcopalia (dalej: AE) 36, k. 95-96; A. Boniecki, S. Konarski, Herbarz polski, t. 6, 
Warszawa 1903, s. 208. 
44 AGAD, MK 166, k. 179v-180v; K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 5, wyd. J. N. Bobro-
wicz, Lipsk 1840, s. 387. 
45  AGAD, MK 166, k. 307v-309; AGAD, Testamenta Konsystorza Pułtuskiego 5,  
k. 437v-438v; K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 6, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1840,  
s. 434; M. Dzieduszycki, Starostowie ruscy i lwowscy, „Gazeta Lwowska” nr 7 z 13 II 
1869 r., s. 26 
46 K. Niesiecki, Herbarz …, t. 3, s. 432. 
47 AGAD, MK, Lustracje 64, Dz. XVIII, k. 521-523; Lustracja …, cz. 2. 1660-1661,  
s. 162; E. Dubas-Urwanowicz, Piasoczyński Kazimierz, PSB, t. 25, Wrocław 1980,  
s. 804, M. Wagner, Piasoczyński Konstanty Stefan, PSB, t. 24, Wrocław 1980, s. 808.  
B. Baranowski, Organizacja i skład społeczny wojska polskiego w połowie XVII wieku, 
[w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, t. 2. Rozprawy, Warszawa 
1957, s. 18-19; .Adam Przyboś, Stefan Czarniecki w latach „potopu” 1655-1660, [w:] 
Polska w okresie …, s. 135. Kazimierz Piasoczyński i jego bracia, którzy utracili duże 
fortuny na Zadnieprzu, początkowo jak inni magnaci kresowi: chorąży koronny Alek-
sandrem Koniecpolskim, książę Dymitr Wiśniowiecki, starosta jaworski i krasnostawski, 
pułkownik chorągwi kozackiej Jan Sobieski i książę Krzysztof Korecki, którzy również 
utracili fortuny na kresach południowo – wschodnich poparli króla szwedzkiego Karola 
Gustawa, licząc na ochronę ich dóbr przed wojskami rosyjskimi i Kozakami. Jednak po 
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10. Po śmierci Kazimierza Piasoczyńskiego król nadał w dożywocie starostwo 
ostrołęckie podstolemu krakowskiemu Tobiaszowi Morsztynowi. 4 czerwca 
1660 r. Stefan Konstanty Piasoczyński podpisał ugodę z intromisją dla Morszty-
na. K. Piaseczyński, odstępując od swoich praw wobec starostwa na rzecz  
T. Morsztyna, otrzymał od niego zapłatę w kwocie 15 tys. złp. Łowczy koronny 
Tobiasz Morsztyn zmarł po 5 grudnia 1664 r48.  
11. 18 grudnia 1664 r. starostwo ostrołęckie w dożywocie otrzymał wojewoda 
chełmiński Jan Koss herbu Kos, który umarł 15 lutego 1702 r49. Według spisu 
rejestru podatku pogłównego podstarościm ostrołęckim w latach 1667–1673 r. 
był Stanisław Brzostowiecki, wójt kolneński50, rok później Wacław Suzenkreft51, 
a po 1680 r. dworzanin królewski Piotr Pikarski herbu Półkozic52. 
12. Marianna Kossowa z Wolffów, żona Jana otrzymała po śmierci męża  
8 kwietnia 1702 r. konsens na cesję na rzecz syna Jana53. 17 października 1703 r. 
zostało zatwierdzone przez króla dożywocie wspólne Jana Kossa i jego żony 
Anastazji z Myszkowskich. Od 1710 r. Jan Koss pełnił urząd wojewody smoleń-
skiego. Umarł 20 stycznia 1712 r. i został pochowany w podziemiach klasztoru 
bernardynów w Ostrołęce54. 
13. 4 kwietnia 1718 r. zostało zatwierdzone przez króla dożywocie wspólne dla 
najbogatszego magnata Małopolski, wojewody bracławskiego i łowczego wiel-
kiego koronnego oraz generała wojsk Rzeczypospolitej Michała Stefana Jordana 
herbu Trąby i Anastazji primo voto Koss z Myszkowskich. Jordan początkowo 

                                                                                                                         
przegranej przez Czarnieckiego bitwie pod Gołębiem wszyscy oni zdecydowali się 
przejść na stronę króla Jana Kazimierza. Wraz z Aleksandrem Koniecpolskim podpisali 
16 II 1656 r. w Białej list z oświadczeniem wierności monarsze  i 24 II przeszli z 5 tys. 
mazowieckiego wojska kwarcianego na stronę zwolenników królewskich. Dokument 
oświadczenia wierności znajduje się w zasobach AGAD, Archiwum Radziwiłłów II,  
ks. 21, k. 65. 
48 AGAD, MK 201, k. 399v-400v; Urzędnicy centralni …, s. 73; M. Wagner, Piasoczyń-
ski Konstanty Stefan, PSB, t. 24, s. 809. Intromisja to wprowadzenie w posiadanie nieru-
chomości na drodze sądowej. W prawie staropolskim to wprowadzenie w posiadanie 
nowego dziedzica dóbr. 
49 AGAD, MK 203, k. 344v-335; J. Gierowski, Kos Jan, PSB, t. 14, Wrocław 1968-1969, 
s. 189. 
50 AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego (dalej: ASK), Dz. I, sygn. 66, mf. 4110, mf. 
32770, k. 625; B. Baranowski, Walka chłopów kurpiowskich z feudalnym uciskiem, War-
szawa 1951, s. 70-72. 
51 AGAD, ASK, Dz. I, sygn. 66, mf. 4110, mf. 32770, k. 758. 
52 K. Niesiecki, Herbarz …, t. 7, s. 300. 
53 E. Zielińska, Wpisani w historię. Słownik biograficzny województwa ostrołęckiego, 
Ostrołęka 1990, s. 90-91. Konsensus  na rzecz cesji oznacza wyrażenie zgody na dobro-
wolne przeniesienie wierzytelności na inną osobę. 
54  A. Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia smoleńska  
i województwo smoleńskie, t. 4, Warszawa 2004, s. 219; E. Zielińska, Wpisani …, s. 91. 
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był przeciwnikiem dynastii saskiej, następnie stał się zwolennikiem popierają-
cym politykę Augusta III. Żona Michała Jordana Anastazja zmarła w 1733 r.  
w wieku 49 lat. Michał Jordan zmarł w marcu 1739 r. w wieku prawdopodobnie 
79 lat55. 
14. Po śmierci Michała Jordana dożywocie na starostwie ostrołęckim otrzymał 
22 lutego 1739 r. podkanclerzy wielki koronny Jan Małachowski herbu  
Nałęcz. Gorący zwolennik polityki Augusta III. W  imieniu króla 10 lipca 1737 r. 
we Wschowie podpisał konkordat ze Stolicą Apostolską. Zmarł 25 czerwca 1762 
r. w Końskich56.  
15. Izabela z Humieckich Małachowska wdowa po Janie otrzymała 27 paździer-
nika 1762 r. konsens na cesję na rzecz syna Antoniego Małachowskiego, który 
został starostą ostrołęckim. Od 16 marca 1773 r. jest to wspólne dożywocie  
Antoniego i jego żony Katarzyny z Działyńskich (zm. w 1774 r. w wieku 33 lat).  
W 1764 r. jako poseł ziemi łomżyńskiej był elektorem Stanisława Augusta Po-
niatowskiego na króla Polski. Od 1784  przez dziesięć lat pełnił urząd wojewody 
mazowieckiego. Był fundatorem kościoła w Kadzidle, który został wybudowany 
w 1783 r. Przeciwnik Konstytucji 3 Maja, w 1792 r. przystąpił do konfederacji 
targowickiej. Zmarł 11 marca 1796 r. w Nałęczowie, gdzie leczył się na poda-
grę57. Podstarostą ostrołęckim był w tym czasie Jan Nepomucen Wądołkowski 
właściciel dóbr Rydzewo, który 9 grudnia 1790 r. zabrał głos na sejmie w spra-
wie zaprzestania nadawania nowych nobilitacji58. 

 
Królowa Anna Jagiellonka 27 października 1589 r. potwierdziła dożywotnie 

nadanie starostwa ostrołęckiego swojemu skarbnikowi Marcinowi Podgórskie-
mu, którego warto jeszcze raz przypomnieć, aby omówić kwestię małżeństw 
nowo nobilitowanej szlachty z mieszczaństwem. Do akt miejskich warszawskich 
w 1599 r. została zgłoszona umowa majątkowa między Jadwigą z patrycjuszow-
skiej rodziny Burbachów a starostą ostrołęckim. Rodzina Burbachów była jedną 
                                                 
55 J. Gierowski, Jordan Stefan Michał, PSB, t. 11, Wrocław 1964-1965, s. 280. 
56 Urzędnicy centralni …, s. 58; Małachowski Jan, PSB, t. 19, Wrocław 1974, s. 398; 
Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia 
maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis, deprompta collecta ac serie 
chronologica disposita. T. 4, Ab Innocentio PP. XII usque ad Pium PP. VI [1697-1775]. 
P.2, 1762-1775, Rzym 1864, s. 122. 
57 E. Zielińska, Wpisani …, s. 110; H. Dymnicka-Wołoszyńska, Małachowski Antoni, 
PSB, t. 19,Wrocław 1974, s. 388. 
58 M. Niewiadomski, Dzieje …, s. 81; Głos Jaśnie Wielomożnego Jana Nepomucena 
Wądołkowskiego Miecznika Posła Ziemi Łomzynskiey y Vice Starosty Grodzkiego Ostro-
łęckiego Na Sesyi dnia 9. Grudnia 1790 Roku Miany, „Kalendarzyk narodowy y obcy na 
rok pański 1792”, Warszawa 1792, s. 328; Zbiór Konstytucyi i uchwał Seymu pod związ-
kiem Konfederacyi w Warszawie agituiącego się od 7. Października w Roku 1788 do 
Dnia 16 Grudnia Roku 1790 Podług Dat Oblaty Wydrukowanych, Warszawa 1791, s. 8. 
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z bardziej majętnych w Warszawie. Zajmowała się handlem z Gdańskiem, gdzie 
spławiała m.in. wosk i drzewo. Po przyłączeniu Mazowsza do Korony w dal-
szym ciągu obowiązywało tu jeszcze prawo zwyczajowe, które nie tworzyło 
sztywnych podziałów stanowych. Członkowie patrycjatu chętnie wchodzili  
w związki małżeńskie ze szlachtą, pozwalało to bowiem na ich nobilitację  
w hierarchii miejskiej oraz łatwiejsze lokowanie zgromadzonego z handlu i ope-
racji kredytowych kapitału w posiadłości ziemskie na wsi. Marcin Podgórski na 
mocy dokumentu królewskiego wydanego w Krakowie 20 lipca 1591 r. otrzymał 
w dożywocie od królowej Anny Jagiellonki wieś Budne z folwarkiem na gruncie 
zwanym Pomian w wójtostwie ostrołęckim 59 . W 1595 r. znaczącą pozycję  
w ziemi łomżyńskiej osiągnęła rodzina Olszewskich herbu Trzaska z Olszewa. 
Paweł s. Wojciecha był wicestarostą różańskim, a jego brat Walenty dzierżawcą  
i poborcą podatków w ziemi łomżyńskiej60. 

Przeprowadzona w 1616 r. lustracja starostwa, którego dzierżawcą był 
Krzysztof Gołkowski, informowała, że otrzymywał on wpływy z młyna zbożo-
wego i foluszowego w wysokości 265 zł i 10 gr, od 84 bartników – 21 zł, od  
5 smolarzy – 200 zł, z dwóch rud – 100 zł i od rybaków z 8 jezior – 38 zł. Po-
nadto 100 zł wpływało za prawo korzystania z płodów lasu od wsi z nich korzy-
stających. W sumie starosta otrzymywał z miasta Ostrołęki, młynów i z puszczy 
kwotę w wysokości 1007 zł i 25 gr. Dochód z całej dzierżawy obejmującej rów-
nież folwark Pomian oraz wieś i folwark Budne wynosił 1238 zł 23 gr i 9 dena-
rów61. 

W 1646 r., w okresie dzierżawy przez Stanisława Duczymińskiego starostwo 
obejmowało miasto Ostrołękę z wójtostwem, folwark Pomian i Omulew oraz 
wsie: Szkwa, Budne, Dąbrowy i nowo lokowaną wieś Lipniki. Duczymiński 
miał otrzymywać trzecią miarę z młynów na rzece Narew i Omulew oraz z no-
wego młyna Tartak na rzece Szkwa. Po śmierci Duczymińskich wójtostwo  
i młyny miały podlegać wykupowi. Starosta miał obowiązek wpłacać duplę 

                                                 
59 AGAD, MK 158, k. 189v-190; M. Sędek, O wzajemnym stosunku prawa ziemskiego  
i miejskiego na Mazowszu w XV i XVI w., „Rocznik Mazowiecki” 1974, nr 5, s. 122;  
W. Krawczuk, M. Kulecki, Sumariusz Metryki Koronnej. Księga wpisów podkanclerzego 
Wojciecha Baranowskiego za okres marzec 1588-grudzień 1590 MK 135 z Archiwum 
Głównego Akt Dawnych w Warszawie, s. 281; K. Chłapowski, Sumariusz Metryki Ko-
ronnej. Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 136 z Archiwum Głów-
nego Akt Dawnych w Warszawie 1591, Warszawa 2009, s. 142; S. Uruski, Rodzina …,  
s. 131; M. Bogucka, M. I. Kwiatkowska, M. Kwiatkowski, W. Tomkiewicz, A. Zahorski, 
Warszawa w latach 1526-1795, Warszawa 1984, s. 49, 86.  
60 I. Kapica Milewski, Herbarz …, s. 307. 
61 Lustracja województwa mazowieckiego XVII wieku, cz. 1, 1617-1620, wydała Alina 
Wawrzyńczyk, Wrocław 1968, s. 98-104. 
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kwarty do skarbu rawskiego. Kwarta ze starostwa ostrołęckiego w latach 1646–
1647 wyniosła 336 złp., co odpowiadałoby dochodowi w wysokości 1680 złp62.  

Doceniając poświęcenie Stanisława Duczymińskiego w obronie granic Rze-
czypospolitej, król Władysław IV wydał w Warszawie 6 grudnia 1646 r. doku-
ment, w którym pozwolił staroście ostrołęckiemu i jego żonie Zofii na zbudo-
wanie młyna Tartak na rzece Omulew, gdyż miał on przynosić dochody staro-
stwu. Król nadał też Duczymińskiemu prawo wieczystego wyrębu lasów, wyci-
nania różnych gatunków drzew, które ten miał prawo obrabiać i sprzedawać. 
Otrzymał ponadto prawo spławiania tych produktów rzeką Omulew, Narew  
i Wisłą do Gdańska. Po śmierci małżonków Duczymińskich młyn miał podlegać 
wykupowi zgodnie z taksą komisarską. Dokument ten został oblatowany w ak-
tach kancelarii królewskiej przez sekretarza Tomasza Ujejskiego z datą 11 lipca 
1647 r63. 

W 1660 r. niegrodowe starostwo ostrołęckie, którego starostą był podstoli bra-
cławski Stefan Konstanty Piaseczyński, składało się z miasta Ostrołęki, przyno-
szącego dochód w wysokości 1625 złp. 15 gr oraz wsi: Budne rozłożonej na  
2 włókach gruntów dobrych, oprócz roboty nie płacących żadnych czynszów. 
Natomiast folwark Budne przynosił dochód w wysokości 60 złp. Starostwo obej-
mowało też: wieś Szkwę, gdzie gruntów wymierzonych nie ma. Poddani tylko 
robią podobnie jak wieś Wykrot, a poddani do lat iedenastu od wszystkich czyn-
szów y robot libertowani [zwolnieni]; wieś Wolkowe Łąki [Woykowe Łąki] mają-
cą 3½ włóki i opłacającą czynsz w wysokości 50 złp. 22 gr i 9 denarów rocznie; 
wieś Dąbrowy rozłożoną na 3½ włóki, z których poddani nic nie robią tylko płacą 
rocznie 71 zł, 10 gr i 9 denarów; wieś  Myszyniec mającą 2 włóki, której poddani 
opłacali czynsz w wysokości 40 złp. i 10 gr. Wsie Chudek, Siedliska i Surowe 
były nowo lokowanymi nie płacącymi żadnych czynszów. Ponadto do dochodów 
starostwa przypisane były wpływy z Rudy Brodowe Łąki przynoszące 254 złp.  
i 15 gr oraz 6 pieców smolnych płacących po 6 złp. dając 36 złp. rocznie. W sumie 
starosta ostrołęcki otrzymywał rocznie 1050 złp. i 20 gr dochodu64. 

Na sejmie konwokacyjnym w 1764 r. Komisja Skarbu Koronnego powołała 
sądy lustratorskie mające dokonać przeglądu królewszczyzn w nieprzekraczal-
nym terminie od 15 lutego do 31 października 1765 r. i dokładnego obliczenia 

                                                 
62 AGAD, MK 189, k. 513v-514v; Volumina Legum,(dalej: VL), t. 4, Petersburg 1860,  
s. 110. Duplą nazywano podatek nadzwyczajny płacony na potrzeby wojenne, który 
stanowił dwukrotność podatku zwyczajnego (60 gr z łana), czyli sympli płaconej  
w wysokości 30 gr z łana. Od 1632 r. duplą nazywano nową kwartę, która miała być 
przeznaczona na utrzymanie artylerii koronnej. 
63 AGAD, MK 189, k. 685v-686v. 
64 AGAD, MK, Lustracje 64, Dz. XVIII, k. 521-523. 
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kwarty65. Lustracja ta wykazała na terenie starostwa 64 wsie zamieszkałe przez 
953 gospodarzy, czyli około 8500 mieszkańców (przy założeniu 9 osób na ro-
dzinę)66. W 1770 r. do skarbu królewskiego z trenu powiatu ostrołęckiego naj-
wyższą kwotę kwarty z ziemi łomżyńskiej w wysokości 11109 złp 4 gr i 3 denary 
wpłacił pisarz wielki koronny i starosta ostrołęcki Antoni Małachowski. Kolejną 
królewszczyzną było wójtostwo ostrołęckie z wpłatą 75 złp 7 gr i 3 denary oraz  
25 złp z wójtostwa w Lipnikach od Józefa Kierznowskiego. W sumie z królewsz-
czyzn ziemi łomżyńskiej wpłynęło do skarbca królewskiego 29476 złp 4 gr  
i 6 denarów, w tym z powiatu ostrołęckiego 11184 złp 10 gr i 6 denarów, tj. 
37,9 %67. Starosta Małachowski wpłacił ponadto do skarbu 2546 zł 23 gr hiberny, 
zwanej też podatkiem chleba zimowego, mającej zapewnić wojsku prowiant na 
czas miesięcy zimowych. 

Na podstawie uchwały sejmowej „Bezpieczeństwo podatku z dóbr królew-
skich” z 1789 r. została dokonana kolejna lustracja starostwa ostrołęckiego, do 
której przeprowadzenia wyznaczono łowczego ziemi łomżyńskiej i sędziego 
grodzkiego ostrołęckiego Tomasza Klickiego, komornika ziemskiego ziemi łom-
żyńskiej Jana Żebrowskiego i podwojewodziego powiatu łomżyńskiego, właści-
ciela dóbr rzekuńskich Macieja Zbierzchowskiego68. Według dokumentów lu-
stracyjnych podpisanych 8 kwietnia 1789 r. dobra należące do starosty ostrołęc-
kiego i wąwolnickiego Antoniego Nałęcz Małachowskiego przyniosły 58639 zł  
i 27½ gr ogólnego dochodu, z której to kwoty starosta przekazał 1500 zł na 
rzecz kościoła w Kadzidle, zgodnie z przywilejem króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego z 1780 r.  Z pozostałej kwoty 57139 zł 27 ½ gr, według prawa 
podzielonej na połowę, wpłacono do skarbu koronnego 28569 zł 28 gr. Dobra 
będące w posiadaniu starosty obejmowały miasto Ostrołękę i 67 wsi zamieszka-
łych przez 1533 gospodarzy. Największą wsią na obszarze starostwa były Dą-
browy ze 102 gospodarzami, Wolkowe Łąki z 82 i Myszyniec Stary i Nowy 
zamieszkały łącznie przez 76 gospodarzy69. Przyjmując, że w jednym gospodar-
stwie było 9 osób, można założyć, że na terenie starostwa mogło w tym czasie 
mieszkać około 13800 osób. 
 

                                                 
65 A. Wejnert, O starostwach w Polsce do końca XVIII wieku z dołączeniem wykazu ich 
miejscowości, Warszawa 1877, s. 94. 
66 L. Krzywicki, Kurpie …, s. 44 
67  E. Piotrowski, Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej z wyrażeniem 
possesorów i siła która płaci rocznej kwarty spisany roku 1770, Żytomierz 1861, s. 68. 
Królewszczyzny zwane też były dobrami stołu królewskiego (łac. bona mensae regiae). 
W XVIII w. 1 złoty polski lub floren = 30 groszy = 540 denarom. 1 grosz = 18 denarom. 
68 AGAD, ASK, Dz. XLVI, sygn. 166, mf. 2586. Lustracja starostwa ostrołęckiego 1789 
roku w województwie mazowieckim powiecie ostrołęckim położonego, k. 298-329. 
69 Tamże. 
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Tab. 1.  Liczba mieszkańców starostwa ostrołęckiego według spisu z 1789 
roku i wnoszone przez nich opłaty z czynszu i propinacji 

L.p. Wieś Gospo-
darzy 

Kwota czyn-
szu w złotych 

Propinacja 
w złotych Uwagi 

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. 
 
35. 
 
36. 
 

Bandysie 
Białusny Lasek 
Borki 
 
Brzozowy Kąt 
Brzozówka 
Charcibałda 
Chudek 
Cięćk 
Cyk 
Czarna 
Czarnotrzew 
 
Dąbrowy 
Dąbrówka 
Długie 
Długi Kąt 
Drężek 
Dylewo Nowe 
Dylewo Stare 
Durleasy 
Gibałkowizna 
Gleba 
Golanka 
Grale 
 
 
 
Jazgarka 
Jeglijowiec 
Kadzidło 
Kierzek 
Kopaczyska 
Krubie 
Krysiaki 
Kumki 
Kurpiewskie 
Lelis 
Łęg Dworski 
 
Łodziska 
 
Myszkoszewo 
albo Todzia 

     16 
     13 
       2 
 
     10 
     23 
       4 
     29 
     11 
     10 
     12 
     36 
 
   102 
     26 
     12 
     21 
     14 
     32 
     41 
       9 
     14 
     21 
     31 
     21 
 
 
 
     19 
     21 
     51 
       8 
     19 
     13 
     25 
     12 
     19 
     26 
     33 
 
     10 
 
       8 
 

    470,70 ½  
    190,00 
    260,00 
 
    253,10 
    691,18 
    140,00 
    456,00 
    561,00 
    222,00 
    380,00 
    216,00 
 
 2 964,00 
    413,00 
    413,00 
    316,24 
    202,20 
 1 076,20 
 1 746,20 
    164,00 
    256,00 
    486,00 
    581,12 
    480,00 
 
 
 
    532,00 
    324,00 
 1 649,60 
    162,00 
    570,00 
    283,22 
    546,20 
    260,00 
    525,00 
    442,00 
    908,10 
 
        - 
 
    162,40 
 

  128,00 
    78,00 
    96,00 
 
    80,00 
  138,00 
    24,00 
    75,15 
    88,00 
    40,00 
    96,00 
    50,00 
 
  714,00 
  203,00 
    96,00 
  147,00 
  112,00 
  224,00 
  287,00 
    54,00 
    98,00 
  168,00 
  217,00 
       - 
 
 
 
  152,00 
  168,00 
  408,00 
    64,00 
  152,00 
    91,00 
  200,00 
    96,00 
  152,00 
  208,00 
  198,00 
 
      8,00 
 
    64,00 
 

 
 
Szymon Gadomski  
z synem 
 
 
 
 
 
 
50,00 zł z młyna 
24,00 zł za węgorze do 
dworu jakie mają dawać 
 
 
 
 
130,00 z młyna 
 
 
 
 
 
 
z powodu słabych gleb 
zwolnieni z płacenia 
84,00 zł opłaty propina-
cyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odrabiają pańszczyznę 
w majątku w Dylewie 
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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. 

Myszyniec 
Nowy (Martuny) 
Myszyniec 
Stary 
Nasiadki 
Niedźwiedź 
Obierwia 
 
Olszówka 
Olszyny 
Pełty 
Piaseczna 
Płoszyce 
Pomian 
Rososza 
Ruchaie 
(Wola Czarno-
cińska) 
Siarki 
Skrzypiec 
Strzałki 
Surowe 
Swiądrowy 
Most 
Szafarczyska 
Szafarnia 
Szarcza Łąka 
Szczkwa 
(Szkwa) 
Świdwiborek 
Tatary 
Wach 
Wolkowe Łąki 
Wydmusy 
Wykrot 
Zalesie 
Zawady 
Zdónek  
(Zdunek) 

     23 
 
     53 
 
     17 
     17 
     41 
 
     28 
     18 
     43 
     23 
     14 
       4 
       5 
       5 
 
 
       3 
     11 
     11 
     45 
       3 
 
     11 
     19 
     12 
     23 
 
     12 
     23 
     48 
     82 
     39 
     49 
     24 
     37 
     16 

    354,20 
 
 1 330,00 
 
    408,00 
    456,00 
         - 
 
    650,00 
    506,20 
    532,00 
    448,00 
    413,00 
    190,00 
    101,10 
      86,00 
 
 
      45,18 
    266,00 
    320,00 
 1 916,00 
    126,00 
 
    160,00 
    633,10 
    202,20 
    665,00 
 
    152,00 
    372,12 
 1 117,60 
 2 261,10 
 1 140,00 
 1 362,20 
    684,00 
    784,00 
    456,12 

       - 
 
  371,00 
 
  102,00 
  136,00 
  328,00 
 
  224,00 
    72,00 
  258,00 
  161,00 
  203,00 
    32,00 
    40,00 
    30,00 
 
 
    12,00 
    77,00 
    44,00 
  360,00 
    24,00 
 
    44,00 
  142,00 
    96,00 
  150,00 
 
    96,00 
  161,00 
  384,00 
  656,00 
  273,00 
  392,00 
  192,00 
  382,00 
  128,00 

188,00 zł gajowego 
4000,00 zł dzierżawca 
 
 
 
 
odrabiają pańszczyznę 
w majątku w Dylewie 
 

 Razem 1 533    
 m. Ostrołęka    2811  3 500,00 - 382,15 zł trzy pływające 

młyny Łęczysko zwane 
255,00 zł dwa młyny pod 
Ostrołęką 

  1 814 58 689, 27 ½    

Źródło: AGAD, ASK, Dz. XLVI, sygn. 166, mf 2586. Lustracja starostwa ostrołęckiego 
1789 roku w województwie mazowieckim powiecie ostrołęckim położonego, k. 298–
329. 
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Uwaga: 1- Podano na podstawie lustracji przeprowadzonej w mieście w 1792 r. 
 
Na sejmie obradującym w latach 1773–1775 podjęto uchwałę o likwidacji 

królewszczyzn. Dokonano ich publicznej licytacji z przekazaniem w użytkowa-
nie na okres 50 lat. Starostwo ostrołęckie zostało w tych latach przekazane  
w emfiteutyczne posiadanie dotychczasowemu staroście, a następnie uchwałą  
z 23 grudnia 1791 r. zdecydowano ostatecznie o jego sprzedaży na własność 
przez licytację publiczną70. 

W XV w. Prusy zniszczone po wojnach z Polską nie były w stanie podołać 
zwiększonemu zapotrzebowaniu Europy Zachodniej na produkty rolne i leśne. 
Mazowsze za pośrednictwem Gdańska przejęło ten rynek, stając się głównym 
producentem i eksporterem produktów z pominięciem Zakonu Krzyżackiego, 
szczególnie po wojnie trzynastoletniej71. Zgodnie z konstytucją z 1496 i 1504 r. 
zboże spławiane przez duchownych i szlachtę z terenów Królestwa Polskiego, 
które było wyprodukowane w ich własnych dobrach, wolne było od cła. Nato-
miast za zboże produkowane w dobrach szlacheckich i duchownych na terenie 
Mazowsza aż do uzyskania przywileju w 1529 r., tj. po włączeniu Mazowsza do 
Korony było pobierane cło. Aby zboże przez komorę celną mogło być przepusz-
czone bez cła, musiano dopełnić pewnych warunków. Osoba transportująca zbo-
że, a będąca sługą swojego pana (servus, servitor, famulus, familiaris), musiała 
złożyć przysięgę, że zboże jest z dóbr szlacheckich bądź duchownych, czyli że 
jest własnej roboty (proprii laboris). Ponadto sługa musiał być pochodzenia szla-
checkiego, ponieważ nieherbowi nie byli dopuszczani do złożenia przysięgi,  
a tym samym należało wówczas dokonać opłaty celnej. W drugiej połowie  
XVI w. przysięgę taką składał sługa w grodzie i nie była ona odbierana od niego 
w komorze celnej. Dodatkowo miał obowiązek przedstawić list od swojego pana 
opatrzony datą, zawierający imię i nazwisko sługi oraz ilość łasztów przewożo-
nego zboża. Dokument powinien posiadać też odpowiednią pieczęć. Jakiekol-
wiek uchybienie w dokumencie stwarzało konieczność dokonania opłaty celnej. 
Gdy osoba dostarczająca zboże do komory celnej zachowywała się nagannie, to 
nawet jeśli wszystkie formalności celne zostały dokonane prawidłowo, pobiera-
no od niego opłatę celną jako karę za jego zachowanie72. Zboże bez cła mogli 
wywozić mieszczanie, gdy miasto posiadało wydany im przez władcę przywilej 
wolnego spławu zboża. Od opłat celnych za zboże produkowane w starostwie 
                                                 
70 A. Wejnert, O starostwach …, s. 96; Słownik Geograficzny …, t. 7, s. 691. Emfiteuta 
miał podobne uprawnienia jak posiadacz dóbr. Był dziedzicznym i zbywalnym dzier-
żawcą cudzych gruntów, w tym przypadku należących do skarbu królewskiego. 
71 M. Małowist, Polityka gospodarcza Zakonu Krzyżackiego w XV wieku, [w:] Pamiętnik 
VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu, 19-22 września 1948, t. 1, 
Warszawa 1948, s. 45, 65. Przeciętnie zaliczka wypłacana przez Zakon wynosiła 180 gr. 
72 Regestra …, s. XXIX. 
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nie byli zwolnieni starostowie, jeśli nie mieli wyraźnego zwolnienia w kontrak-
cie arendy73. Opłaty celne za wywożone zboże płacili mieszczanie, których mia-
sta nie miały przywilejów królewskich. Płaciła też szlachta, jeśli handlowała 
zbożem nie pochodzącym z własnych majątków, uzyskanym z zakupu dziesięci-
ny, albo dokupiła zboże w innych majątkach na handel. Również duchowni pła-
cili cło, jeśli handlowali zbożem pochodzącym z dziesięciny74. 

Głównym zbożem, którym prowadzono obrót w handlu gdańskim, było żyto. 
To ono stanowiło podstawę handlu i główne źródło dochodu. W latach 1526–
1530 cena łasztu żyta na Mazowszu wynosiła około 11 florenów, a pszenicy 16 
florenów75. W 1620 r. cena korca czterech podstawowych zbóż w starostwie 
łomżyńskim w porównaniu do starostwa warszawskiego kształtowała się na 
znacznie wyższym poziomie i przedstawiała następująco76: 

Starostwo łomżyńskie   Starostwo warszawskie 
żyto           18 gr               15 gr 
jęczmień       17 gr              15 gr 
owies          12 gr                9 gr 
pszenica        30 gr                 - 
 

Można przyjąć, ze względu na odległości i podległość administracyjną, że 
podobne ceny zbóż notowano też w starostwie i powiecie ostrołęckim wchodzą-
cym przecież w skład ziemi łomżyńskiej. W XVI w. w komorach celnych odno-
towano właścicieli majątków z terenu starostwa ostrołęckiego spławiających do 
Gdańska swoje produkty. Tak m.in. 8 kwietnia 1546 r. zboże spławiał Jan Tro-
szyński z Troszyna. Wspomnieć można o Janie i Bartłomieju Zaruskich z Zaru-
zia (będącego wówczas administracyjnie w starostwie ostrołęckim) oraz Stani-
sławie Tarnowskim z Tarnowa,  którzy 14 maja 1560 r. zadeklarowali wspólnie  
9 łasztów zboża wolnego od cła. W 1569 roku Andrzej Chmielewski, pracujący 
na własny rachunek, zgłosił 18 łasztów należących do Jana Zaruskiego z Zaruzia 
i Stanisława Tarnowskiego z Tarnowa. W latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych aktywnym w spławie zboża był starosta łomżyński Mikołaj Troszyński  
z Troszyna, w którego imieniu m.in. 19 kwietnia 7 łasztów zadeklarował jego 
sługa Andrzej Tyszka, 10 maja 1568 r. 100 łasztów Marcin Barzykowski i kolej-
ne 10 łasztów Jakub Barzykowski. Kolejna deklaracja nastąpiła 21 maja przez 
Pawła Tyszkę (40 łasztów). Uczynił to ponownie 9 kwietnia 1569 r. Marcin Ba-

                                                 
73 Tamże, s. XXX. 
74 Tamże, s. XXXII. 
75 W. Adamczyk, Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku, s. 94, Łaszt = 60 korcom. 
Wprowadzony w 1528 r. złoty, zwany był florenem i równał się 30 groszom. 1 grosz 
miał wartość 0,77 gram srebra. 
76 A. Szelągowski, O ujście Wisły. Wielka wojna pruska, Warszawa 1905, s. 398 – 399. 
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rzykowski, 22 kwietnia sługa domu Jakub Rakowski deklarował 51 łasztów, a 27 
kwietnia Birctius Braczieszewski 40 łasztów. Bardzo aktywnym w spławie zbo-
ża był także starosta ostrołęcki Mikołaj Wilga, w którego imieniu wielokrotnie 
jego słudzy dokonywali oclenia zboża. 29 kwietnia 1561 r. dokonał tego Stani-
sław Starczewski (40 łasztów), 27 kwietnia 1569 r. Kasper Olszewski (40 łasz-
tów), a 4 czerwca 1574 r. Tomasz Olszewski (18 łasztów). Aktywność na tym 
polu przejawiała też szlachta ostrołęcka. 27 marca 1555 r. 14 łasztów zboża za-
deklarował w imieniu Stanisława Zamojskiego z Zamościa jego sługa Mikołaj 
Przeczkowski. W imieniu Mikołaja Arciechowskiego 2 kwietnia 15 łasztów 
deklarował Mikołaj Ołdakowski. W 1556 r. spławiał 23 łaszty Stanisław Zamoj-
ski z Zamościa i  29 kwietnia Mikołaj Czerwiński i Jan Zaruski (8 łasztów),  
a 1 kwietnia 1576 r. dokonał tego na własny rachunek Walenty Kleczkowski  
z Ostrołęki i Andrzej z Ostrołęki, a niedługo później, bo 16 kwietnia ponownie 
Walenty Kleczkowski z Ostrołęki i Andrzej Skorka wspólnie poddali ocleniu  
3 łaszty zboża. Wspominane są też wielokrotnie nazwiska Jakuba Dzwonkow-
skiego, Stanisława Dzwonkowskiego, Marcina Kleczkowskiego i Jana Mierze-
jewskiego77. 

Aktywnie w spławie zboża uczestniczyli również duchowni, zwiększając  
w ten sposób swoje dochody. W rejestrach włocławskiej komory celnej wielo-
krotnie odnotowano plebana i dziedzica (plebanus et haeres) wsi Troszyn Bar-
tłomieja Troszyńskiego, który zgłosił m.in. 21 marca 1555 r., 29 maja 1556 r.  
i 12 kwietnia 1561 r. zboże wolne od cła (proprii laboris)78. 

Oprócz zboża prowadzono intensywny handel surowcami pochodzenia le-
śnego, który przyczynił się do podniesienia gospodarki leśnej obszarów nadnar-
wiańskich. Było to głównie drewno częściowo obrobione – tzw. wańczos, czyli 
bale dębowe wykorzystywane w przemyśle stoczniowym. Podobne zastosowa-
nie miały też nieobrobione wielkie sosnowe pale do budowy masztów okręto-
wych. Niderlandy, będące głównym odbiorcą spławianego drewna, chętnie 
przyjmowały również drewno do produkcji klepki okrętowej i beczek. Poszuki-
wane było drzewo cisowe do produkcji łuków, którego w Europie Zachodniej 
już brakowało. Drewno mazowieckie było też cennym materiałem budowlanym 
w samym Gdańsku. W 1436 r. zostało wykorzystane do pokrycia dachu wzno-
szonego w tym mieście kościoła Mariackiego. Z drewna odpadowego po kar-
czunku wytwarzano smołę, potaż i popiół oraz węgiel drzewny wykorzystywany 
na miejscu w procesie wytopu żelaza z rudy darniowej. Handlowano też rzemie-
niami skórzanymi odbieranymi przez rynek zachodni. Osobami, które zajmowa-
ły się spławem produktów leśnych, byli m.in. Bartłomiej z Ostrołęki, który  
2 lipca 1544 r. zadeklarował spław wańczosu, a miesiąc później 4 sierpnia 1544 r. 
                                                 
77 Regestra …, s. 30, 157, 241, 244, 245, 260, 339. 
78 Tamże, s. 36, 90, 178. 
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czamaru. 3 czerwca 1574 r. czamar spławiał starosta ostrołęcki Mikołaj Wilga,  
w którego imieniu działał Paweł Olszewski79. 

Król Władysław IV 11 lipca 1647 r. wydał w Warszawie uniwersał, w któ-
rym informował mytników i celników oraz ich namiestników oraz fiskała  
w Gdańsku, że zezwolił zasłużonemu w wojnach obronnych Rzeczypospolitej 
staroście ostrołęckiemu Stanisławowi Duczymińskiemu i jego żonie Zofii na 
spław bez jakichkolwiek myt towarów leśnych ze starostwa ostrołęckiego do 
Gdańska. Starosta miał prawo do spławiania nie tylko bel i tarcicy, ale też klepki, 
wańczosu, czamaru i smoły. Podaje w nim ponadto do wiadomości, że w przy-
padku, gdyby towary spławiane przez starostę zostały wzięte w areszt, mają 
zostać zwolnione bez żadnych opłat. Jest to o tyle ciekawy dokument, gdyż in-
formuje nas, że dla zasłużonych w obronie ojczyzny żołnierzy, król był bardzo 
łaskawy w swoich nadaniach80. 

Oprócz spławu zboża Narwią i Wisłą szlachta dokonywała w Gdańsku zaku-
pu produktów na własny użytek. Mikołaj Troszyński sprowadzał m.in. z Gdań-
ska śledzie i piwo na użytek własny (pro usu proprio), które zostały 28 kwietnia 
1560 zadeklarowane przez sternika Jana. Z kolei 16 maja 1576 r. Piotr Jarocki, 
sługa rodziny Troszyńskich przedstawił do oclenia 10 baryłek soli pruskiej na 
sprzedaż i 6 baryłek na potrzeby własne tej rodziny81. 

Okres autonomii Mazowsza zakończył się wraz ze śmiercią ostatnich książąt 
mazowieckich braci Stanisława I, który zmarł 8 sierpnia 1524 r. i Janusza III 
zmarłego 10 marca 1526 r. Rządy przejęła ich siostra Anna, która musiała jednak 
ustąpić po krótkim oporze i uznać prawa lenne do sukcesji króla Polski Zygmun-
ta I Starego. Przybyły na Mazowsze król zwołał na 10 września 1526 r. przed-
stawicieli szlachty mazowieckiej wybranej na sejmikach do Warszawy, a trzy dni 
później, 13 września przyjął przysięgę hołdowniczą złożoną przez przedstawi-
cieli mazowieckich królowi i Królestwu Polskiemu, która wpisana została tego 
dnia do ksiąg grodzkich warszawskich82. Wraz z przyłączeniem Mazowsza do 
korony miasto Ostrołęka z północną częścią powiatu ostrołęckiego, obejmujące-
go dobra puszczańskie książąt mazowieckich zwanych Zagajnicą, stały się staro-
stwem niegrodowym, nadawanym przez króla jego szlacheckim poddanym. 

Przed ostatecznym przyłączeniem Mazowsza do Korony, które nastąpiło na 
sejmie walnym koronnym zwołanym do Warszawy 6 stycznia 1529 r., król wy-
dał mandat 8 grudnia 1526 r. staroście łomżyńskiemu Pawłowi Brzeskiemu, aby 
chronił dobra królewskie przed szkodami wyrządzanymi przez sąsiadów i do-

                                                 
79 Tamże, s. 390, 394; W. Sieradzan, Sąsiedztwo …, s. 180. 
80 AGAD, MK 189, k. 686v-687. 
81 Regestra …, s. 500, 562-563. 
82 S. Lukas, Przyłączenie Mazowsza do Korony Polskiej, „Przewodnik Naukowy i Lite-
racki” 1875, t. 3, s. 868; Cz. Brodzicki, Ziemia …, s. 33. 
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prowadził do spłaty zaległych dochodów należnych królowi po śmierci książąt 
mazowieckich83. 

Po 1526 r. Mazowsze podzielone na trzy województwa – najbardziej rozle-
głe mazowieckie mające 22572 km2 powierzchni, rawskie – 5075 km2 i naj-
mniejsze płockie mające 4200 km2, obejmowało 10 ziem podzielonych na 26 
powiatów. Wspólny sejmik generalny tych ziem odbywał się w Warszawie. 
Ziemia łomżyńska była najbardziej rozległą w województwie mazowieckim 
(4260,3 km2), z największym powiatem ostrołęckim, obejmującym głównie 
Zagajnicę Kurpiowską84. Pod koniec XVI w. drobna szlachta stanowiła najlicz-
niejszą ludność terenów północno–wschodnich województwa mazowieckiego. 
Prowadzona wcześniej przez książąt mazowieckich kolonizacja miała na celu 
zabezpieczenie obszarów granicznych oraz zaludnienie tych, które zostały wy-
ludnione podczas prowadzonych wcześniej wojen. Bliskość rozległych obsza-
rów Podlasia, Litwy i Rusi, stanowiących atrakcyjny obszar kolonizacyjny, do-
prowadziła do wyludnienia Mazowsza północno–wschodniego85.  W 1526 r. na 
terenie ziemi łomżyńskiej, w skład której wchodził powiat ostrołęcki, było 19 
wsi książęcych. Ludność tych wsi lokowana na prawie chełmińskim była zobo-
wiązana do świadczenia na rzecz panującego renty pieniężnej w wysokości od 
12 do 48 gr z włóki. Większość wsi świadczyła też rentę w naturze, której 
przedmiotem był głównie owies oraz tzw. honores, na którą składały się jaja, 
gęsi i koguty86. We wsi Budne, dzierżawionej przez dworzanina królewskiego 
Jakuba Borowskiego, 7 kmieci płaciło z pół włóki po 10 gr, płacąc rocznie  
2 floreny i 10 gr. Ze wsi Łątczyn osiadłych tam 44 kmieci wnosiło czynsz na św. 
Marcina w wysokości 20 gr, co dawało roczny dochód w wysokości 15 florenów 
i 20 gr87. Również karczmarze płacili rentę pieniężną, której wysokość w ziemi 
łomżyńskiej wynosiła od 4 do 15 gr, a której ⅔ otrzymywał książę, a ⅓, zgodnie 
z prawem chełmińskim, wójt88. W 1526 r. w Łątczynie został tylko jeden karcz-
marz z 5 wcześniej prowadzących tam karczmy. Ich siedliska i rolę przejęto na 
rzecz folwarku i pobudowano zabudowania dworskie. Pozostawiony karczmarz 
                                                 
83 Iura Masoviae Terrestria. Pomniki dawnego prawa mazowieckiego, opr. i podał do 
druku Jakub Sawicki, t. 3, (1526-1540), Warszawa 1974, s. 10; Cz. Brodzicki, Ziemia …, 
s. 33. 
84 W. Smoleński, Szkice …, s. 39-40; I. Gieysztorowa, A. Zahorski, J. Łukasiewicz, Czte-
ry wieki Mazowsza, Warszawa 1968, s. 18; S. Russocki, K. Pacuski, Ustrój polityczny  
i prawo, [w:] H. Samsonowicz, red., Dzieje Mazowsza, Pułtusk 2006, s. 408; Zagajnica 
Kurpiowska obejmowała w XVI w. 26 mil kwadratowych zwartych obszarów leśnych 
nie podlegających wycince drzew i planowemu osadnictwu. 
85 W. Smoleński, Szkice …, s. 38-39; A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geo-
graficzno-statystycznym. Mazowsze, t. 5, Warszawa 1892, s. 46. 
86 J. Senkowski, Skarbowość …, s. 22-23. 
87 Lustracja … 1565, s. 39, 124. 
88 J. Senkowski, Skarbowość …, s. 24. 



Od lokacji miasta do upadku Rzeczypospolitej   | 91 
 
szynkował piwo dowożone z zewnątrz płacąc ½ gr stawnego, co rocznie dawało 
20 gr89. 

Wyrokiem komisarza delegowanego przez królową Bonę w osobie starosty 
kolneńskiego i pisarza dóbr łomżyńskich Hieronima Modliszewskiego, wysta-
wionym 5 listopada 1553 r., rozstrzygnięto spór pomiędzy mieszczanami ostro-
łęckimi a dzierżawcą młyna z folwarku Omulew, młynarzem pochodzenia szla-
checkiego Janem Bagieńskim. Wyrokiem komisarskim, zatwierdzonym przez 
Bonę, mieszczanie zobowiązani zostali do naprawy i utrzymania części grobli 
młyńskich na rzece Omulwi. Dekret ten został potwierdzony przez króla Zyg-
munta Augusta w 1557 r., 4 marca 1578 r. przez króla Stefana Batorego, a 15 
marca 1597 r. przez Zygmunta III Wazę. Kolejni władcy również potwierdzali 
uprawnienia młyńskie folwarku Omulew – 16 stycznia 1745 r. dokonał tego 
August III i 4 sierpnia 1766 r. Stanisław August Poniatowski90. 

W 1564 r. w Ostrołęce mającej 300 domów mieszkało wielu rzemieślników  
i było 7 młynów królewskich położonych nad Narwią i jej dopływach91. Naj-
większym młynem był młyn wójtowski położony na Omulwi przy jej ujściu do 
Narwi. Młyn ten oprócz przemiału zboża na mąkę i kaszę dokonywał też prze-
miału słodu do produkcji piwa i w niewielkim stopniu alkoholi mocnych. Prze-
mielony słód wykorzystywano w browarze wójtowskim znajdującym się nieo-
podal, obok stał tartak. Jak podkreśla Z. Niedziałkowska ten lokalny ośrodek 
przemysłowy był zapewne wykorzystywany przez korzystających z zasobów 
puszczańskich92. W dokonanym w 1565 r. opisie lustracyjnym miasta Ostrołęki 
podaje się, że: Jest ku Ostrołęce puszcza wielka, którą zową Zagainicza, która 
kończy się przy granicach pruskich, w której jest zwierza rozlicznego dosyć;  
p. Wilga tę puszczę i zwierz ma w swym opatrzeniu, łowce i gajewniki rządzi.  
Z zasobów puszczy korzystali według lustracji mieszczanie ostrołęccy, płacąc  
z tego tytułu 50 korców owsa, które po przeliczeniu po 5 gr za korzec dawały  
8 florenów i 10 gr dochodu93. W 1616 r. opłaty te były już na innym poziomie. 
27 szewców płaciło kwotę 6 zł, 18 bednarzy, kołodziejów, nieckarzy i kowali 
wpłacało po 2 zł, co dawało w sumie dochód w wysokości 36 zł, a inni miesz-
czanie wpłacali kwotę 18 zł i 19 gr. Starosta mógł też liczyć na opłaty w wyso-
kości 10 zł wnoszone przez bartników mających łąki na skraju lasów oraz 100 zł 
wpłacanych przez mieszkańców wsi położonych na obrzeżach puszczy, wyko-

                                                 
89 Lustracja … 1565, s. 41. 
90 H. Gawarecki, Opis Ostrołęki, [w:] Pamiętnik Historyczny Płocki, t. 2, Warszawa 
1830, s. 41; Z. Niedziałkowska, Ostrołęka …, s. 52. 
91 Tamże, s. 41. 
92 Z. Niedziałkowska, Puszcza Zielona. Bory ostrołęckie. Z przeszłości Kurpiów, War-
szawa 1981, s. 26. 
93 Lustracja … 1565, s. 41-45. 
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rzystujących drzewo z jego obszaru94. 29 lutego 1560 r. król Zygmunt August 
nadał Mikołajowi Troszyńskiemu i jego poddanym ze wsi Troszyn i Grucele 
przywilej na prawo swobodnego użytkowania drzewa w lasach królewskich 
należących do miasta Ostrołęki i Nowogrodu95. W 1572 r. Stanisław Brzeziński 
z Brzeźna, właściciel folwarku w Troszynie otrzymał przywilej na zorganizowa-
nie w Troszynie sześciu jarmarków rocznie, przyczyniając się tym samym do 
rozwoju gospodarczego okolicznych terenów96. 

Przeprowadzona w 1565 r. lustracja stwierdziła, że przy dworze królewskim 
w Ostrołęce został wybudowany z polecenia królowej Bony folwark Pomian. 
Dążąc do zwiększenia dochodów ze starostwa ostrołęckiego, nakazała założyć 
go na 10 włókach  odebranych mieszczanom. W folwarku prowadzono gospo-
darkę trójpolową, osiągając niezbyt wysokie plony z powodu słabych gleb. Łąki 
położone nad Narwią dawały siana czasem 3, czasem 4 brogi, które się rozcho-
dzą na konie starościnę i łowców. Był też ogród na którym sieją wszytki ogrodne 
rzeczy ku wychowaniu folwarku i dworu97. Do momentu wyjazdu królowej Bony 
z kraju w 1556 r., zgodnie z decyzją sejmową z 11 marca 1545 r. niegrodowe 
starostwo ostrołęckie było jej oprawą wdowią, zarządzane przez starostę Miko-
łaja Wilgę przynosiło dochód w wysokości 150 zł98. 

Narew i jej dopływy w średniowieczu i czasach nowożytnych były pełne ryb. 
Źródła z XV–XVI w. potwierdzają, że łowiono tutaj największe gatunki ryb 
słodkowodnych, a Omulew w XVII w. słynęła z występowania pstrągów. Na 
wysoki stan wód Narwi i jej dopływów wpływ miało rozprzestrzenienie się bob-
rów i wznoszenie przez nich budowli hydrotechnicznych zmieniających charak-
ter rzek i cieków wodnych, podtapiających duże obszary99. Puszcza była zaba-
gniona, a po jego obszarze poruszano się za pomocą czółen100. Jędrzej Śniadecki 
w siedemnastowiecznym opisie Mazowszazamieścił informację, że w Puszczy 
Kurpiowskiej: znajduje się bardzo rozległe jezioro Krusko, które obficie we 
wszystkich porach roku różnego gatunku ryb dostarcza. Połów ich jest najwięk-
szy w zimie. Lody jeziora rozbijają siekierą i wiadomym sposobem ryb tak wiel-
ką dobywają ilość, że sieci rwą się niekiedy. Złowione ryby częścią od zimna 
skostniałe, częścią zapakowane w beczki, gospodom gościnnym rozprzedają na 

                                                 
94 Lustracja … XVII wieku, s. 96-104. 
95 J. Boguski, Czerwin i okolice, Ostrołęka 2001, s. 33. 
96 J. Dziewirski, Goworowo …, s. 36. 
97 Lustracja … 1565, s. 44. 
98 A. Sucheni-Grabowska, Odbudowa domeny królewskiej w Polsce, Warszawa 2007,  
s. 267. 11 lat rządów królowej Bony na Mazowszu uważa się za złoty okres gospodarczy 
tych terenów. Wzrost dochodów królowej wzrósł wówczas trzykrotnie. 
99 J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna Polski w średniowieczu, Warszawa 2003, s. 79. 
100 B. Baranowski, Walka …, s. 41. 



Od lokacji miasta do upadku Rzeczypospolitej   | 93 
 
całe Mazowsze101. W 1478 r. książę Janusz II za ryby z jeziora Krusko otrzymał 
dość poważną kwotę 20 kop i 35 gr, a w 1480 r. 66 florenów i 33 kopy gr102. 
Lustracja dóbr królewskich z 1616 r. stwierdza, że z 8 jezior, bez podanej liczby 
rybaków, starosta pobierał dochody w wysokości 38 zł103. 

W Puszczy Zagajnicy istotną rolę odgrywało bartnictwo. W 1565 r. lustracja 
wymienia 2 bartników we wsi królewskiej Łątczyn, mających obowiązek do-
starczyć po rączce miodu po dwa złote każda i po 15 gr za dwie kunice po 15 gr 
każda104. Ponadto jeden bartnik mieszkał w Grabowie, dwóch w Zabielu oraz 
jeden w Rżańcu wchodzącym w skład starostwa różańskiego105. Większość bart-
ników mieszkała na obrzeżach puszczy, zajmując się sezonowo podbieraniem 
miodu. Według spisu podatkowego z 1605 r. bartnicy w Ostrołęce na dzień św. 
Jadwigi płacą rączek 79½, rączka miodu wynosiła 6 garncy. Ponadto bartnik 
miał obowiązek wniesienia opłaty w wysokości 15 gr za prawo polowania zwa-
nego kunowym i postawienia dwuwozowego stożka siana dla strzelców królew-
skich, bądź dokonania zamiennie 15 gr wpłaty106. Przeprowadzona w 1616 r. 
lustracja dóbr królewskich wykazała na terenie starostwa ostrołęckiego w Pusz-
czy Zagajnicy 84 bartników, którzy do skarbca starościńskiego wpłacali 21 zł 
czynszu107. Akta bartne z 1673 r. określają, że miejscem zamieszkania bartników 
są wsie położone w głębi puszczy, a nie na jej obrzeżach. W puszczy  miało ich 
pracować 70 osób108. 

Lustracja starostwa z 1616 r. wymienia 6 smolarzy, którzy w 6 piecach pędzili 
z karpin i ściętych korzeni drzew smołę oraz wytwarzali żywicę. Popularnym 
zajęciem na terenie puszczy było wypalanie węgla drzewnego, którego odbiorca-
mi byli miejscowi kowale, a poważnym rynkiem jego zbytu okoliczne miasta. 
Smolarze leżących tylko drzew zużywają do roboty swojej, a uzyskiwany przy 
pędzeniu smoły i wypalaniu węgla popiół oraz potaż sprzedawali kupcom z Ostro-
łęki, Łomży, Pułtuska, a nawet Warszawy, eksportując jego poważne ilości do 
Gdańska, skąd trafiał na rynki zachodniej Europy, gdzie był wykorzystywany przy 
produkcji barwników. W wielu podmokłych miejscach, w dolinach rzeczek i poto-
ków znajdowały się dość duże pokłady rudy darniowej. W miejscach tych osiedla-
li się chętnie rudnicy zajmujący się wytopem żelaza z tejże rudy darniowej, która 
była następnie przetwarzana w hamerniach, by ostatecznie w kuźnicach otrzymać 

                                                 
101 W. Smoleński, Jędrzeja Święcickiego opis Mazowsza, „Pisma Historyczne” 1901, t. 1, 
s. 92. 
102 J. Senkowski, Skarbowość …, s. 33. 
103 Lustracja … XVII wieku, s. 96-104. 
104 Lustracja … 1565, s. 43. 
105 L. Krzywicki, Kurpie …, s. 42. 
106 B. Baranowski, Walka …, s. 33-34, 52. 
107 Lustracja … XVII wieku, s. 96-104. 
108 L. Krzywicki, Kurpie …, s. 44. 
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z nich żelazne sztaby. Na terenie Zagajnicy kuźnice koncentrowały się głównie 
wzdłuż środkowego i dolnego biegu rzeki Omulew. Funkcjonowały tutaj 4 takie 
kuźnice i hamernie. Pierwsza w Rudzie Omulew (obecnie Grabowo), zwanej też 
Wesslową od nazwiska szlacheckiego założyciela Piotra Wessla, z której łącznie  
z młynem w 1565 r. płacono 210 florenów czynszu109. W 1580 r. spadkobierca 
Piotra Jan Wessel, posiadający ją w dożywotniej dzierżawie, wpłacił 42 zł kwarty 
od 210 zł wartości. Następną była Ruda Olszowska (Olszewka) założona pozwo-
leniem króla Władysława IV z 10 stycznia 1639 r. dla Szczęsnego Wołosza i Ruda 
Czarna (Czarnotrzew) założona reskryptem królowej Anny Jagiellonki w 1596 r. 
oraz Przystań i nad rzeką Rozogą Ruda Lelis, a wytopione żelazo wykorzystywa-
ne było głównie na lokalnym rynku110. Lustracja dóbr królewskich z 1616 r. wy-
mienia 5 smolarzy płacących 200 zł czynszu. Kolejnych 5 zubożało i nie wnosili 
opłat. Z 2 rud–kuźnic w Rudzie Olszowskiej (Olszewce) i Rudzie Czarna (Czarno-
trzew) prowadzonych przez rodzinę Wołoszów wpływało 100 zł111. W aktach z lat 
1629–1637 wymieniane były uroczyska leśne: Baba czy Czarnia, z których po-
wstały w późniejszych latach wsie112. 

W 1573 r. obszar powiatu ostrołęckiego wchodził w skład siedmiu parafii 
wiejskich i jednej miejskiej, obejmujących 102 wsie (21%) na 485 wchodzących 
w skład ziemi łomżyńskiej. Najbardziej rozbudowana sieć osadnicza była w para-
fii Goworowo, gdzie obejmowała 21 wsi, następnie w parafii Czerwin 19 wsi,  
w parafii Rzekuń – 15, po 14 wsi w parafii Piski i Troszyn. Najmniejsza była  
w parafii Kleczkowo – 7 wsi i na prawym brzegu Narwi w parafii Ostrołęka 7 wsi 
(Kruki, Grabowo Drężewo, Białobrzeg Bliższy i Dalszy, Nakły, Drężewo i Olsze-
wo Drężewo). Kilka wsi wchodziło w skład parafii Miastkowo (Zaruzie, Drogo-
szewo, Kuleszka, Rydzewo i Rozwory). Chłopi i szlachta obrabiała na tym obsza-
rze 806½ łanów ziemi i pomimo tego, że powiat ostrołęcki był obszarowo naj-
większy, miał najmniejszą powierzchnię ziemi uprawnej113. Niewielka, a można 
nawet stwierdzić, że ledwo zaznaczona była sieć osadnicza na terenie północnym 
powiatu ostrołęckiego na terenie Puszczy Zagajnicy między Pisą a Orzycem. Wo-
bec nasilającego się zbiegostwa chłopów i świadomej kolonizacji prowadzonej 

                                                 
109 Lustracja … 1565, s. 45. 
110 AGAD, ASK, Dz. XVIII, sygn. 64. Lustracja starostwa ostrołęckiego 1660 roku,  
k. 521-524. (Vide:) Lustracja starostwa w książce o lustracji województwa mazowiec-
kiego; B. Baranowski, Walka …, s. 37. 
111 AGAD, ASK, Dz. XLVI, sygn. 150, k. 8v; Lustracja … XVII wieku, s. 96-104.  
112 L. Krzywicki, Kurpie …, s. 18, 52, 81; R. Żukowski, Bartnictwo w Zagajnicy Łom-
żyńskiej w okresie od XVI do połowy XIX w., Białystok 1965, s. 49. 
113 A. Pawiński, Polska …, s. 19, 20, 382-385. W powiecie zambrowskim było 158 wsi, 
łomżyńskim - 120, i kolneńskim - 105. Na Mazowszu było wówczas 5990 wsi, w Wiel-
kopolsce - 6471 i w Małopolsce - 5500. 
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przez starostów ostrołęckich na północnych obszarach powiatu w XVII w. nali-
czono już 550 wiosek. 

 
Tab. 2   Powierzchnia ziemi łomżyńskiej, ilość wsi i ich zagospodarowanie  
w 1573 r. 

L.p. Powiat 
Powierzchnia 

Wsie 
Łany 

mil2 km2 ogółem chłopskie szlacheckie 

1. ostrołęcki 35,97 1 980,50 102 806 ½ 307 ½ 499 
2. łomżyński 13,86 763,48 120 1 291 415 876 
3. zambrowski 15,14 833,98 158 1 305 112 1 193 
4. kolneński 12,39 682,34 105 1 193 426 767 
 Razem 77,36 4 260,30 485 4 595 1 260 ½ 3 335 

Źródło: A. Pawiński, Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego, Warszawa 
1881, s. 4, 5, 13, 19, 23, 27, 29.  
Uwaga: mila2 = 55,0629 km. 

 
Według zestawienia sporządzonego przez A. Pawińskiego w powiecie ostro-

łęckim chłopi posiadali 307½ łanów ziemi, z której płacono po 30 gr od łana. 
Obszar uprawiany przez szlachtę zajmował powierzchnię 499 łanów, z których 
płacono po 15 gr. Wykazany został również obszar 16½ łanów opuszczonych 
(mansi desertati), z których dokonywano wpłaty w wysokości 10 gr. Można 
więc przyjąć, że zostały one przekazane do tymczasowej uprawy. Obszar 96 
łanów mieli w posiadaniu zagrodnicy z rolą (hortulani cum agris), wpłacając 
podatek w wysokości 6 gr, a zagrodnicy z ogrodem (hortulani in hortis) obrabia-
li 22 łany za opłatą 4 gr. Z 3 młynów dziedzicznych (molendina haereditaria) 
wpłacano po 24 gr, a z 11 młynów dzierżawionych (molendina annualia) po 12 
gr. Ponadto 2 rzemieślników (artifices) wpłacało po 2 gr, a z 1 karczmy (propi-
nans) 12 gr. W sumie uzyskiwane wpływy z podatków zamykały się kwotą wy-
noszącą 512 florenów 18 gr i 9 denarów114. W tym czasie w ziemi łomżyńskiej 
było 213 zagrodników z rolą i 432 nieposiadających roli. Ogółem zamieszkiwało 
ten teren 645 zagrodników. Natomiast ludności zajmującej się produkcją prze-
mysłowo–rzemieślniczą odnotowano ogółem 244, w tym 44 rzemieślników, 136 
młynarzy, 61 karczmarzy i 3 gorzelników115. 

Lata siedemdziesiąte XVI w. to okres regresu w rozwoju Mazowsza. Ówcze-
sne inwentarze przynoszą informacje o następujących po sobie wyniszczeniach 
wsi wskutek głodu i prawie corocznych epidemii, szczególnie w latach 1572–
1574. Jak podaje Cz. Brodzicki, w 1578 r. nawet pobór podatku łanowego na 
wojny przygotowywane przez króla Stefana Batorego nie przyniósł efektów na 

                                                 
114 Tamże, s. 385. 
115 Tamże, s. 32-33. 
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oczekiwanym poziomie poboru z lat sześćdziesiątych. Łanowe, nazywane też 
danią królewską lub po prostu poborem (contributio agraria), pobierane było od 
kmieci, komorników (inquilini) i zagrodników (hortulani) we wsiach królewskich, 
szlacheckich, jak i duchownych oraz od drobnej szlachty. Również z włóki sołty-
siej i wójtowskiej opłacano łanowe. Nie płaciła tego podatku natomiast szlachta 
folwarczna. Wysokość podatku łanowego na przestrzeni lat ulegała zmianom. Za 
panowania Stefana Batorego w okresie dwóch pierwszych poborów w latach 1576 
i 1577 płacono po 20 gr z łana, w następnych podniesiony został do 30 gr od łana 
osiadłego. Za włóki niezasiedlone (opuszczone) szlachta była zobowiązana wnieść 
opłatę zmniejszoną do 10 gr z łana. W 1578 r. na obszarze Korony rejestry pobo-
rowe wykazują 146289 łanów kmiecych, z których pobrano 151932 zł. Ziemia 
łomżyńska w 1578 r. wpłaciła łącznie 3606 zł podatku łanowego i szosu płacone-
go przez mieszczan i rzemieślników miast i miasteczek116.  

Rozrodzona szlachta ostrołęcka domagała się już przed 1577 r. na sejmikach 
łomżyńskich ustanowienia w Ostrołęce starostwa grodowego i odbywania w nim 
sądów grodzkich, czemu sprzeciwiał się podstarości, powołując się na brak moż-
liwości zapewnienia bezpieczeństwa sądowi w grodzie ostrołęckim. Szlachta 
czyniła również starania o ustanowienie w tym grodzie sądów ziemskich. 
Uchwałą Sejmu Walnego z 1565 r. w Piotrkowie podano, że powiat ostrołęcki od 
niedawna ma sędziego i podsędka i uzyskał aprobatę na pisarza ziemskiego117. 

W 1598 r. szlachta ostrołęcka otrzymała w końcu konstytucją sejmową po-
zwolenie na przyłączenie powiatu ostrołęckiego do sądu ziemskiego łomżyńskie-
go. Jeszcze w 1600 r. szlachta skarżyła się w laudum sejmiku łomżyńskiego, że: 
Obywatele powiatu ostrołęckiego otrzymali konstytucją przeszłego sejmu przystę-
pując do sądu ziemskiego łomżyńskiego, w której konstytucjej odmieniono czasy 
sądzenia roków, co się stało jakąś omyłką: proszą tedy aby to odmienienie ad prae-
sens ale post decessum modernorum possessorum rozumiane było, a roki ziemskie 
ostrołęckie według konstytucjej wyżej sądzone były118. Zmieniono wówczas termi-
ny odbywania sesji sejmowych, które miały obowiązywać dopiero po przyłącze-
niu do sądu łomżyńskiego, co ostatecznie nastąpiło w 1611 r. Ustalił się wówczas 
termin ich przeprowadzania na poniedziałek po św. Mikołaju119. 

Za rządów króla Stefana Batorego, w 1578 r. została powołana do życia no-
wa formacja wojskowa, którą była piechota wybraniecka. Tworzono ją z chło-
                                                 
116 A. Pawiński, Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego, Warszawa 1881,  
s. 149-150. 
117 Pisarstwa Ziemskie, Nurskie, y Zembrowskie, etc., VL, t. 2, s. 54. 
118Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
(dalej: BPAU), Teki Pawińskiego (dalej: TP), rkps 8331, Akta sejmikowe ziemi łomżyń-
skiej, k. 69v. 
119 Volumina Constitutionum, wyd. S. Grodzicki, I. Dwornicka, U. Uruszczak, M. Kwie-
cień, A. Karabowicz, Warszawa 2010, t. 3, vol. 1, s. 20. 
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pów wsi królewskich wolnych i będących w dzierżawie, a w swoim szczytowym 
okresie liczyła 1806 żołnierzy. Ich prawa i obowiązki zostały dokładnie określo-
ne dopiero w konstytucji sejmu z 1590 r. Żołnierze piechoty wybranieckiej 
otrzymywali jednołanowe gospodarstwo oraz przysługiwało im wieczyste prawo 
emfiteutyczne własności ziemi. Ponadto nie odrabiali pańszczyzny, nie płacili 
podatków i nie wnosili czynszów oraz mogli przekazywać swoje gospodarstwo 
w spadku swoim dzieciom, nie byli jednak zwolnieni z płacenia dziesięciny 
wobec kościoła. Żołnierz tej piechoty był wybierany z co 20 łana, a na jego 
utrzymanie łożyli posiadacze pozostałych 19 łanów we wsi, przez co zwiększały 
się ich powinności równomiernie na nich rozkładane. W zamian za uwolnienie 
wybrańcy byli zobowiązani do stawienia się co trzy miesiące na musztrę pod 
komendą rotmistrza w wyznaczonym przez niego miejscu, pełnienia zadań poli-
cyjnych oraz ochrony zamków na ziemiach, z których pochodzili. Na wyposaże-
nie wybrańca składała się rusznica z odpowiednią ilością prochu i ołowiu oraz 
szabla i siekierka. Jego mundur miał barwę błękitną z czerwonymi pętlicami  
i czerwoną podszewką. Głównym zadaniem piechoty wybranieckiej było wspie-
ranie jazdy ogniem rusznic. Z powołanych wybrańców tworzono roty terytorial-
ne liczące od 100 do 200 piechurów120. W 1579 r. ze starostwa ostrołęckiego 
mającego niewiele dóbr królewskich Stefan Batory otrzymał 1 żołnierza piecho-
ty wybranieckiej z Łączyna. Z włóki tej pozostali chłopi byli zobowiązani do 
wniesienia opłaty w wysokości 12 gr, po 30 jaj, 4 kapłony i 7 korcy owsa121. 

Dużą uciążliwością ówczesnego chłopa była sprawa stróży. Obowiązywała 
ona mieszkańców wszystkich domów znajdujących się we wsi, zarówno chłop-
skich, jak i karczmarskich czy ogrodniczych. Stróżowano po dworach i folwar-
kach szlacheckich, pilnując zabudowań, zasiewów, zbiorów i pańskich lasów. 
Stróżę pełniono najczęściej nocą, chociaż z obowiązku jej pełnienia nie wyklu-
czono i innej pory dnia. Chłop pełniący stróżę był czasami wykorzystywany do 
wykonywania prac we dworze. W Łątczynie, w którym dzierżawcą w tym czasie 
był Paweł Frysztacki według lustracji z 1620 r., stróżą objęci byli wszyscy 
mieszkańcy, ale wykupywano się, płacąc po 20 gr od włóki, a ogrodnicy, których 

                                                 
120 J. Rafacz, Stanowisko wybrańców w dawnej Polsce, [w:] Sprawozdania z posiedzeń 
Wydziału II Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1939, t. 32, s. 7-9.  
W prawie rzymskim emfiteutyczne prawo to wieloletnia, dziedziczna i zbywalna dzier-
żawa gruntu. 
121 C. Bobińska, A. Wawrzyńczyk, Lustracje … XVII wieku, s. 259; A. Wawrzyńczyk, 
Gospodarstwo chłopskie w dobrach królewskich na Mazowszu w XVI i na początku  
XVII w., Warszawa 1962, s. 128; Ze starostwa łomżyńskiego wybrano 20 wybrańców:  
3 z Płocka, po 2 z Giełczyna, Piątnicy i Zabiela oraz po jednym z: Miastkowa, Kupisk, 
Konarzyc, Siemiona, Łomżycy, Starej Łomży, Mątwicy, Borkowa, Kąt, Czerwonego  
i Łątczyna. 
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było 14, płacili co roku 10 gr122. Właściciel folwarku, Paweł Frysztacki, który 
otrzymał dożywotnie prawo dzierżawy od króla Stefana Batorego wydane 26 
kwietnia 1597 r. w Warszawie, z folwarku przekazywał do skarbu kwarcianego 
w Rawie półtorej kwarty rocznie na utrzymanie wojska kwarcianego123. 

W 1621 r. ogromna armia turecka pod wodzą sułtana Osmana II i wspoma-
gającyją Tatarzy pod wodzą chana Dżenibeka Giereja II wkroczyli w granice 
Rzeczypospolitej. Tej 100 tys. armii Rzeczypospolita mogła przeciwstawić 55 
tys. żołnierzy, w tym 30 tys. Kozaków pod dowództwem hetmana Jana Karola 
Chodkiewicza. Sejm konstytucją sejmową z 1621 r. nakazał przeprowadzenie 
popisu pospolitego ruszenia. Pierwsze wici rozesłane zostały 25 stycznia, kolej-
ne 4 maja i ostatnie, trzecie 12 sierpnia. Posiadający ponad 10 włók ziemi miał 
stawić się konno, mający mniejsze posiadłości pieszo. 4 października pospolite 
ruszenie miało stanąć pod Lwowem. Jednak dopiero w połowie miesiąca szlach-
ta mazowiecka, w tym ostrołęcka reprezentowana przez 5531 ludzi, była na 
miejscu. Jej obecność nic już nie dała, ponieważ 9 października podpisano trak-
tat pokojowy124. Na popisie pod Ostrołęką stanęło 375 szlachciców, 72 z nich 
konno, w tym pułkownik ostrołęcki, podwojewodzi łomżyński Bartłomiej Mie-
rzejewski we dwa konie oraz 303 pieszo125.  

Laudum sejmiku łomżyńskiego odbytego 24 marca 1627 r. zawierało skargę 
okolicznej szlachty na wojska przechodzące przez ziemię łomżyńską: Dobytki 
zabierał, i w dobrach szlacheckich stawał, stacje brał, bił lud, białogłowy gwał-
cił, ekskursje czynił, a kto przed rotmistrzem lub starostą się poskarżył miał być 
karany. Ziemie nasze przez ogień, powietrze i przez żołnierza tak spustoszone  
i znędzone, że ledwie trzecią część obywatelów zostało126. W 1629 r. na sejmiku 
ziemi łomżyńskiej domagano się, aby wojska królewskie kwaterowały na tere-
nach mało zaludnionych, z dala od większych skupisk ludności w obawie prze-
noszenia zarazy127.  

                                                 
122 Cz. Brodzicki, Kolno na Mazowszu, Warszawa 1982, s. 91; Lustracje … XVII wieku, 
cz. I, 1617-1620, s. 105. 
123 Lustracje … 1617-1620, s. 104. Osobne dokumenty wystawione 2 X 1617 r. dotyczą-
ce otrzymania dzierżawy pokazał lustratorom pisarz kancelarii królewskiej Mikołaj 
Choromański, które wpisane zostały do ksiąg grodzkich zakroczymskich. W tym czasie 
majątek trzymała już wdowa po Pawle Frysztackim. Wpływy do skarbca w Rawie po-
zwalały na utrzymanie stałego wojska zaciężnego.  
124 L. Podhorodecki, N. Raszba, Wojna chocimska 1621, Kraków1979, s. 264-268. 
125 AGAD, Metryka Litewska, Dz. IV B, sygn. 36, Regestr popisu pospolitego ruszenia 
przeciw poganom wedle uchwaly y constitutiy seymow przeszlych koronnych Warszaw-
skich annorum 1620 et 1621 uchwalonych, k. 555-588. 
126 Cz. Brodzicki, Łomża w latach 1529-1795, Łomża 2000, s. 45. 
127 BPAU, TP, rkps 8331, Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej, k. 80; Cz. Brodzicki, Łom-
ża …, s. 46. 
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29 maja 1648 r. w Mereczu umarł król Władysław IV. Do walki o tron elek-
cyjny stanęło dwóch przyrodnich braci – Jan Kazimierz i Karol Ferdynand, bar-
dzo w tych niespokojnych czasach popierany przez stronnictwo wojenne. Obiet-
nice Karola Ferdynanda, że z pospolitym ruszeniem szlachty mazowieckiej ru-
szy na Chmielnickiego, spotkały się z jej oporem. Ziemia łomżyńska na sejmiku 
obradującym 17 grudnia zobowiązała się do zapłacenia poczwórnego podymne-
go na opłacenie zaciąganego we Lwowie wojska, nie chciała jednak wystawić 
ludzi zbrojnych128. Na sejmie elekcyjnym zakończonym 20 listopada 1648 r. 
wyborem Jana Kazimierza Wazy na króla brało udział 4352 zapisanych elekto-
rów, wśród nich było 27 z ziemi łomżyńskiej, w tym starosta ostrołęcki Stani-
sław Duczymiński herbu Rogala i jego bracia Wojciech, Wiktor, Konstanty  
i Kazimierz, posłowie ziemi łomżyńskiej. Kolejnymi elektorami związanymi  
z powiatem ostrołęckim byli: dziedzic dóbr Rydzewo Rozwory wojski łomżyń-
ski Joachim Grodzicki, łowczy łomżyński Stanisław Grodzicki, Łukasz Miecz-
kowski, Adam Brzeziński i jego brat podczaszy nurski Jan Brzezińscy z Brzeźna 
czy Stanisław Gradowski129.  

Pierwszy rok panowania Jana Kazimierza w 1648 r. to czas zaraz i klęsk ży-
wiołowych. Chłopom zaczął „zaglądać głód w oczy”. Na Mazowszu dochodziło 
do dość licznych buntów chłopskich, których podłożem były narastające trudno-
ści ekonomiczne, wzrost ciężarów nakładanych przez szlachtę i duchowieństwo 
oraz urzędników królewskich. Wzrastało zbiegostwo,  zwłaszcza na obszar Za-
gajnicy Kurpiowskiej i do sąsiednich Prus Wschodnich, gdzie były znacznie 
korzystniejsze warunki dla osadników. Tam chłop nie był narażony na ciągłe  
i uciążliwe przemarsze i „popasy” wojsk zaciężnych i komputowych rekwirują-
cych lub częściej grabiących i tak niewielki dobytek ledwie wiążących koniec  
z końcem chłopów i szlachty. Wielokrotnie zwracała się w tej sprawie szlachta  
w laudach sejmikowych o ochronę ich majątków. W księgach grodzkich różań-
skich oblatowano w 1658 r. wydany 30 maja 1654 r. uniwersał króla Jana Kazi-
mierza o uwolnieniu miasta Ostrołęki od wszelkich stacji i egzekucji dla prze-
chodzących chorągwi wojskowych pieszych czy konnych. Uniwersał nakazywał 
w przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkód wynagrodzenie ich z żołdu żoł-
nierskiego. Przyczyną miało być zubożenie i zniszczenie miasta przez kilkakrot-
nie przemarsze wojsk i trwająca dwa lata epidemia dżumy w mieście i okolicy, 
                                                 
128 Deklaracye woiewodztw y ziem koronnych, ratione obrony, VL, t. 4, s. 190. Połowa 
podymnego miała iść na opłacenie wojska już zaciągniętego, a druga połowa na nowy 
zaciąg we Lwowie prowadzony. 11 listopada Karol Ferdynand wycofał swoją kandyda-
turę.  
129 Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, 
Jana III roku 1674, Augusta II 1697 i Stanisława Augusta roku 1764 najjaśniejszych 
Królów Polskich, Książąt Litewskich, Lwów 1845, s. 100; K. Niesiecki, Herbarz …, t. 3, 
s. 432. 
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przez co pozostało niewiele mieszkańców miasta130. Jak pisał Kubala: Ludzie 
padali jak muchy stojąc lub idąc na drodze, sam wiatr zdawał się przewracać  
i zabijać. […] Lud całą masą zaczął uciekać w lasy. Chował się po norach zwie-
rząt, tulił się po puszczach, bojąc się spotkać jeden drugiego. Po miastach, mia-
steczkach i wsiach stały puste domy otworem, trupy walały się jak snopy, a gdy 
ludzie szukali mieszkań zwierząt, one do miast i wsi na żer ciała ludzkiego się 
rzucały. Zbrojne bandy hultajów włóczyły się po kraju, po kilku, po kilkunastu 
zbrojno i na koniach, napadały i rabowały dwory szlacheckie […]. Czyścili po-
wietrze – jak mówili – paląc dwory, wsie i miasteczka131. Duże szkody w mia-
stach wpłynęły również na sytuację gospodarczą w starostwie ostrołęckim. Wy-
ludnienie ziem Mazowsza powodowało, że w połowie XVII w. ustanowiony 
został akt prawny, który pozwalał na bezkarne zabicie szlachcica wszczynające-
go bójkę w karczmie, nawet przez chłopa. Warunkiem było wymierzenie kary 
poza dniami, w których odbywał się jarmark, sejmik lub obradował sąd132. 

Wielkim nieszczęściem dla Polski okazał się okresu „potopu” szwedzkiego. 
Początkowo Mazowsze nie ucierpiało bezpośrednio, ale ponosiło znaczny wysi-
łek zbrojny zgodnie z konstytucją uchwaloną przez sejm 9 maja 1655 r. Okre-
ślono wówczas wymiar powinności wojennych ziem Rzeczypospolitej. Z każ-
dych 25 łanów szlachta miała wystawić jednego piechura uzbrojonego w musz-
kiet lontowy, szablę i siekierę, większe miasta po jednym żołnierzu z 25 domów, 
średnie z 35 domów, a małe miasteczka z 50 domów133. Po przegranej 30 wrze-
śnia bitwie pod Nowym Dworem szlachta województwa mazowieckiego składa-
ła Karolowi X Gustawowi akty poddańcze; ziemia łomżyńska złożyła go 21 
października 1655 r134. W połowie listopada wkroczyły na Mazowsze jednostki 
szwedzkie z armii inflanckiej Magnusa Gabriela de la Gardie pod dowództwem 
gen. Roberta Douglasa135. Przełomowy dla dalszych losów Mazowsza w okresie 
„potopu” okazał się rok 1656. W 1657 r. większość ziemi łomżyńskiej i powiatu 
ostrołęckiego była wolna od wojsk szwedzkich i ich sprzymierzeńców. Szwedzi 
oprócz zniszczeń zabudowy prywatnej dokonywali też zniszczenia budynków 
                                                 
130 Cz. Brodzicki, Łomża …, s. 50; Z. Niedziałkowska, Ostrołęka …, s. 79. 
131 L. Kubala, Czarna śmierć, „Górnoślązak” nr 155 z 11 VII 1915 r., s. 6. 
132 Zły warchoł, dobry warchoł, rozmowa Tomasza Diatłowickiego z prof. Januszem 
Tazbirem, „Focus Historia”, nr 10 (56), X 2011, s. 32; W. Smoleński, Szkice …, s. 33. 
133 Cz. Brodzicki, Kolno …, s. 103. 
134 A. Kersten, Chłopi polscy w walce z najazdem szwedzkim w 1655-1656, Warszawa 
1958, s. 106-109. W bitwie tej pospolite ruszenie Mazowsza dowodzone przez wojewo-
dę płockiego Jana Kazimierza Krasińskiego w sile 7000 jazdy i 1000 piechoty przy 
wsparciu 7 dział zostało rozgromione przez Szwedów pod dowództwem gen. Gustwa 
Otto Stenbocka (6500 piechoty, ok. 1500 kawalerii i wsparciu 60 dział), tracąc 300 zabi-
tych i wszystkie 7 dział (vide:) L. Podhorodecki, Rapier i koncerz, Warszawa 1985,  
s. 261-262. 
135 Cz. Brodzicki, Kolno ..., s. 105. 
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kościelnych i wycinki lasów. Nakładali na szlachtę i chłopów duże kontrybucje  
i podatki, niszczyli wszelkie dokumenty zgromadzone w archiwach prywatnych, 
duchownych czy państwowych. Takie działania doprowadziły do oporu wobec 
najeźdźcy. Szczególnie był on mocny na Mazowszu, gdzie do oporu wobec oku-
panta oprócz szlachty przystąpili też mieszkańcy Puszczy Zagajnicy – Kurpie. 
We wrześniu 1656 r. Kurpie zagrodzili drogę kilkutysięcznemu korpusowi bran-
denbursko–szwedzkiemu pod dowództwem Bogusława Radziwiłła i gen. Wal-
decka, zmuszając go do ominięcia Zagajnicy136.  

Wojna ze Szwecją zakończyła się podpisaniem pokoju w Oliwie 3 maja 
1660 r. Ziemia łomżyńska wyszła z niego nie tylko spustoszona, ale i wyludnio-
na na skutek szalejącej zarazy – cholery i dżumy zwanej wówczas „morową 
zarazą” – oraz ucieczki chłopów. Około 10% wsi na Mazowszu przestało istnieć, 
a 60% ziemi uprawnej leżało odłogiem137. Po wyparciu wojsk szwedzkich na-
stąpił silny proces ubożenia na wsi. Chłopu, którego przez kilka lat oderwano od 
prac polowych, brak było jakichkolwiek środków materialnych na odbudowę. 
Decydował się na pomoc ze strony dworu, który w ten sposób wspomagał wła-
sny interes ekonomiczny. Z folwarku chłop otrzymywał ziarno na siew i sprzężaj 
do uprawy. W zamian jednak dwór kazał sobie płacić dodatkowym, przeważnie 
piątym w tygodniu, dniem pańszczyzny z włóki. Lustracja z 1660 r. podaje, że  
w folwarku Łączyn: roboty te odprawiać powinni z włóki osiadłej wedle dawne-
go obyczaju po dni 4, a że wołów swoich nie mają, ale dworskimi, któremi ich 
JWP dzierżawca założył tak sobie, jako i dworowi zarabiają i względem tego 
dzień jeden nadto w każdy tydzień robić dobrowolnie pozwoli dotąd, póki wołów 
dworskich nie oddadzą, albo nie zapłacą138. Po „potopie” folwark powiększył 
swój obszar, włączono bowiem do niego puste grunty włościańskie opuszczone 
przez kmieci. Jeszcze w 1674 r. po odliczeniu włók wójtowskich i poświętnych 
folwark mający 23½ włóki powierzchni tylko 3 miał obsiane139. 

Oprócz rabunków i rekwizycji, jakich dokonywały w trakcie wojny wojska 
szwedzkie, po wojnie plagą dla wsi i miast stały się słabo opłacane z braku pie-
niędzy w skarbcu królewskim i zaległościach w wypłacie żołdu wojska koronne. 
Prawo stacji, czyli utrzymania wojsk na leżach zimowych dotyczyło dóbr kró-
lewskich i duchownych, wojska te jednak, nie mając pieniędzy na zakup, dość 
często grabiły chłopów, dobra szlacheckie i miasta. Sejm w 1658 r. przyjmował 
konstytucje mówiące, że: wiele tak miast jako i wsi naszych królewskich, du-
                                                 
136 W. Majewski, Walki Kurpów ze Szwedami w dobie wielkiej wojny północnej, „Kwar-
talnik Historyczny” 1959, nr 2, s. 405. 
137 I. Grochowska, Stanisław August Szczuka-jego działalność w ziemi wiskiej, Warszawa 
1989, s. 20. 
138 AGAD, ASK, Dz. XLVI, ks. 155, Lustracje, rewizje i inwentarze dóbr królewskich,  
k. 351. 
139 L. Krzywicki, Kurpie …, s. 40, 45. 
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chownych i szlacheckich przez inkursję nieprzyjacielską i przechody wojsk spu-
stoszonych jest. W roku tym Ostrołęka zwolniona została od wszelkich stanowisk 
i stacyjej żołnierskich […] przez wzgląd na zubożenie i ostatnie prawie zniszcze-
nie […] przez częste żołnierzów przechody, którzy nie po trzykroć według uczy-
nionych świeżo konstytucyjej, ale po kilanaściekroć przechodziły i przemijały140. 

Coraz powszechniejsze w tym czasie staje się zbiegostwo kmieci uciskanych 
zwiększającą się w folwarkach szlacheckich pańszczyzną. Na Mazowszu już od 
1414 r. zmuszano chłopów do odrabiania jednego dnia pańszczyzny w tygodniu, 
ale jego wymiar stał się coraz bardziej uciążliwy w końcówce XVI w. Bliskość 
granicy z Prusami potrzebującymi coraz to nowych ludzi na wolnych obszarach 
rolnych oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego dawała dogodną sposobność do 
zbiegostwa poddanych. Sprawa zbiegostwa i „ludzi luźnych” w końcu XVI i do 
połowy XVII w. była wielokrotnie stawiana na obradach sejmików ziem północ-
nego Mazowsza141. Właściciele okolicznych dóbr z niechęcią patrzyli na maso-
we zbiegostwo chłopów na teren Puszczy. Laudum sejmiku łomżyńskiego z 28 
lutego 1659 r. określało w swoich dokumentach to zjawisko następująco: Pusz-
cza ostrołęcka […] złączywszy się z łomżyńską […] może się nazywać spelonca 
latronum (jaskinią łotrów), do niej bowiem chłopi poddani królewscy, duchowni 
i szlacheccy z łotrostwa zapasami, pp. swoim, dzierżawcom i sąsiadom krzywd, 
szkody i innych bezprawi nawyrządzawszy, jako ad asylum munitissimum (do 
najbezpieczniejszego schroniska) uchodzą i tam mieszkając, zbrodni swych nie 
zapominają i na tych, na których się zaprawili i na innych spokojnych ludzi,  
a nawet i na swych pp. dziedzicznych […] po nieprzyjacielsku, armatno, jako 
opryszkowie albo raczej nieprzyjaciele, najeżdżają, nabiegają, nachodzą, konie, 
woły i inne dobytki, sprzęty domowe rabują, na zdrowie ludzi spokojnych nastę-
pują i różne ekscesy według upodobania swego wyrządzają i w puszczach po-
mienionych żyją na żadną ostrość praw nic się nie obawiając, z których pp. 
dzierżawcy ani sprawiedliwości czynią, ani ich dziedzicznym wydawać chcą  
i owszem protekcją swą zasłaniają142. 

Osiem lat po wspomnianym laudum ziemi łomżyńskiej w dalszym ciągu 
zbiegostwo chłopów było zjawiskiem tak powszechnym, że sejm warszawski  
w 1667 r. za króla Jana Kazimierza uchwalił ustawę mającą zapobiec temu pro-
cederowi: Przez Posłów Ziemi Łomzieńskiej obywatele w bliskości y sąsiedztwie 
Starostw naszych Łomzieńskiego y Ostrołęckiego donieśli Nam, Iż poddani ze 
                                                 
140 I. Gieysztorowa, Zniszczenia i starty wojenne oraz ich skutki na Mazowszu, [w:] Pol-
ska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, t. 2. Rozprawy, Warszawa 1957,  
s. 320-321. 
141A. Pawiński, Skarbowość …, s. 149-150; Cz. Brodzicki, Kolno …, s. 91. M. Niewia-
domski, Dzieje …, s. 53. 
142 B. Baranowski, Walka …, s. 66; J. A. Gierowski, Luźni ludzie na Mazowszu w świetle 
uchwał sejmikowych, „Przegląd Historyczny”, t. 40, 1950, s. 170. 
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wsi ich dziedzicznych wybijając się z poddaństwa y posłuszeństwa ich, uchodzą 
do wsiow w puszczach naszych Łomzieńskiej y Ostrołęckiej leżących, cum sum-
mo praejudicio legitimorum dominorum (z największą stratą swych prawowitych 
dziedziców), aby tedy swywoli takich ludzi zabieżeć się mogło, tą konstytucyę 
postanawiamy, aby wszyscy zbiegowie panom dziedzicznym wydani byli143. Na-
wet tak stanowcze żądania nie mogły nic zdziałać wobec braku odpowiednich sił 
do ich wykonania. Ówczesna władza nie dysponowała bowiem odpowiednimi 
środkami policyjnymi pozwalającymi egzekwować postanowienia sejmowe. 
Ponadto sejm warszawski w 1667 r. wobec braku możliwości wydawania zbie-
gów nadał dzierżawcom starostw ostrołęckiego i łomżyńskiego przywilej na 
zatrzymania zbiegów. Przeciwko temu protestował 14 lipca 1670 r. sejmik łom-
żyński, a 29 lipca sejmik różański144. Problemem dla właścicieli majątków ziem-
skich była też ucieczka rzemieślników do miast, o czym informuje sejmik łom-
żyński w 1667 r. Pomocy „luźnym” udzielali dość często księża, o czym wspo-
mina szlachta łomżyńska w 1691 r.: którzy protekcjami się kościelnemi zasłania-
ją, na poświętne uchodzą, co spotykało się z ostrą krytyką szlachty. Szlachta 
przeciwstawiała się szczególnie ucieczce ludzi na obszar Żuław i Prus, ci bo-
wiem nie wracali już na Mazowsze, pozostając tam na stałe, wzbogacając skar-
biec elektorski. Jeszcze w 1740 r. sejmik ziemi łomżyńskiej wysyłał pisma do 
miast nadnarwiańskich nakazujące zatrzymywanie osób idących do pracy na 
Żuławy i do Prus. W 1746 r. sejmik ten uznał zasługi Ostrołęki w chwytaniu 
„ludzi luźnych”145.  

Uciekali głównie ludzie niezależni, przedsiębiorczy i stanowczy, zabierając 
ze sobą inwentarz i wyposażenie, który dla ich szlacheckich właścicieli był bar-
dzo cenny. Szlachta żądała więc ściągania opłat, tłumacząc swe działania tym, 
że: w puszczach Łomzieńskiey y Ostrołęckiej dzierżawcy tameczni nie małe nowe 
osiadłości pozakładali, w ktorych nie tylko rolnicy y gospodarze z bydłem  
y końmi mieszkaiąc, agriculturam exercent, ale i rożni rzemiślnicy tamże swoie 
odprawuią rzemiosła, przytym w budach smolnych y pachowych nie mało ludzi 
mieszkaiąc, także się rolą bawią146. W tym czasie dzierżawcą starostwa ostro-

                                                 
143 O wydaniu zbiegow do puszcz I.K.M. Wiskich, Łomzieńskich, Nurskich, y Ostrołęc-
kich, VL, t. 4, s. 446; B. Baranowski, Walka  …, s. 68. 
144 J. Gierowski, Stłumienie powstania chłopów kurpiowskich w 1738 r., „Przegląd Hi-
storyczny” 1953, t. 44, s. 91. 
145 J. Gierowski, Luźni …, s. 169, 171, 190, 193. „Ludzie luźni” do pracy nie szli poje-
dynczo, ale całymi gromadami. Część z nich posiadała odpowiednie zaświadczenia 
swojego pana lub pracodawcy na dalszą wędrówkę. Trzeba było z takiej gromady wyła-
pać tych, którzy nie posiadali zezwoleń na zwolnienie z pracy i dalszą wędrówkę. Wg 
Gierowskiego takie zezwolenia wydawano na Mazowszu dość często. 
146 O podatkach nowych y dawnych osad w puszczach Ziemi Łomzieńskiej, VL, t. 4,  
s. 446 
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łęckiego był wojewoda chełmiński Jan Koss, a starostwa łomżyńskiego pułkow-
nik koronny Jan Dobrogost Krasiński, każdy dążący do zwiększenia własnych 
dochodów poprzez nowe osadnictwo na obszarach puszczańskich. Obaj aprobo-
wali prawo wolnego wyrębu lasu i wolnej uprawy wykarczowanych gruntów147.  
Według L. Krzywickiego, na terenie Puszczy Zielonej w 1673 r. mieszkało około 
1 tys. osób, trudniących się głównie smolarstwem, rudnictwem i uprawą roli. 
Coraz częściej również sezonowi osadnicy pozostawali na terenie puszczy, bu-
dując stałe domy, dokonując zasiewów wokół swoich zabudowań. Z zapisów 
aktów bartnych za okres dziesięciolecia 1673–1683 wynika, że przynajmniej 
niektórzy z nich mieszkali na stałe w puszczy lub na jej skraju, zajmując się 
rolnictwem, bartnictwo traktowali już jako pracę dodatkową, a nazwiska niektó-
rych wskazują, że wyszli z tego miasta. Zakończył się tym samym sezonowy 
okres przebywania ludności na terenach puszczańskich, choć duża część z nich 
mieszkała dalej w miastach na obrzeżach puszczy, w tym i w Ostrołęce148. No-
wych osadników zwolniono z odrobku pańszczyzny na pańskich polach i z pła-
cenia podatków149. Masowe osadnictwo końca XVII i początków XVIII w. oraz 
coraz bardziej intensywna produkcja rolna i hodowla zwierząt gospodarskich 
prowadziły do zniszczenia drzewostanu pierwotnego, a nawet do dewastacji 
obszarów znajdujących się przy siedzibach ludzkich. Zaczynał dominować mło-
dy drzewostan, który składał się głównie z sosny i brzozy, przecinany dość czę-
sto polanami, porębami i haliznami. W wielu miejscach po wyciętym drzewo-
stanie pojawiały się lotne piaski. Spustoszenia, szczególnie twardego drzewa 
liściastego, powodowała produkcja węgla drzewnego dla rud i kuźni. 

Lustracja starostwa ostrołęckiego przeprowadzona w 1660 r. wymienia na 
terenie Zagajnicy już kilka wsi. Były to głównie niewielkie miejscowości dopie-
ro się tworzące i mające kilka włók powierzchni. Należały do nich: tworzony od 
1647 r. przez zakon jezuitów Myszyniec (Myszeniec), Dylewo (Dylów), o któ-
rym w 1673 r. wspomina się, że gruntów wymierzonych nie ma, dopiero je wy-
rabiają, czy Wykrot wieś nowo zasadzona, poddani od lat jedenastu od wszel-
kich czynszów i robót libertowani: Chudek, Dąbrowy, Siedliska, Surowe, Szkwa 
(Skwa), Wolkowe Łąki (Woykowe). Trzy wsie: Myszyniec, Wolkowe i Dąbrowy 
miały razem 8 włók powierzchni. Były to więc niewielkie obszarowo wsie, two-
rzące dopiero swoją drogę na puszczańskiej ziemi. Dwie z tych wsi Wykrot  
i Siedliska lokowane były przez starostę ostrołęckiego Konstantego Piasoczyń-
skiego jako wsie rolnicze, Szkwa była natomiast wsią roboczą. Niektóre z nich 

                                                 
147 Z. Niedziałkowska, Puszcza …, s. 42. 
148 L. Krzywicki, Kurpie …, s. 41-44. 
149 J. A. Gierowski, Luźni …, s. 170 
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lokowano jako miejscowości czynszowe lub były zwolnione z opłat150. Inny 
rodzaj lokacji reprezentowała wieś Dylewo, którą w 1655 r. założyła szlachta 
ostrołęcka ze wsi Kaczyny – Kaczyńscy, mający pilnować w imieniu starosty 
gospodarki na terenach puszczańskich. Ich strój strzelecki stał się zaczątkiem 
stroju kurpiowskiego. Dylewo było wsią szlachecką, do której należały dwie 
wsie pańszczyźniane: Łodziska i Olszewka. Niewiele lat później powstały też 
wsie: Łyse, Łączki czy Dęby151. 

W grudniu 1646 r. król Władysław IV podpisał w Warszawie dokument,  
w którym wyraził zgodę, aby starosta ostrołęcki Stanisław Duczymiński i jego 
żona Zofia z Szujskich scedowali wieś Lipniki Tartak wraz młynem i ziemią 
położoną wzdłuż rzeki Szkwy w pobliżu starostwa łomżyńskiego, na rzecz sta-
rosty łomżyńskiego Hieronim Radziejowskiego. Po dokonaniu cesji na rzecz 
Radziejowskiego miał on wpłacać do skarbu rawskiego corocznie duplę kwar-
ty152. Dopiero przed 1663 r. miał przybyć do tej wsi ze swoimi towarzyszami 
szlachecki uciekinier z Piotrkowa Trybunalskiego o nazwisku Wiśniewski.  
W 1690 r. odnotowano, że na terenie wsi znajdowała się kuźnia oraz pracował 
piec ceramiczny, był też zajazd i dworek bartno–myśliwski na Zielonym Wzgó-
rzu należący do uciekiniera z Kujaw o nazwisku Grabski. Król Michał Korybut 
Wiśniowiecki nadał 28 lipca 1672 r. rodzinie Jurskich prawo wójtostwa szla-
checkiego, jedynego na terenie Zagajnicy. Wieś należała do parafii w Nowogro-
dzie, a od 1673 r., po zarejestrowaniu wsi w Towarzystwie Bartnym zaczęli na-
pływać osadnicy. Dokumenty z tego roku podają o Lipnikach jako wójtostwie 
szlacheckim należącym do małżonków Jurskich, i że to: wieś nowo założona, 
powinności ani robocizny nie odprawia dlatego, że gruntów nie ma dobytych, 
gdyż poddani więcej się bawią bartnictwem niż zasiewaniem i uprawianiem pół. 
Również o Wykrocie pisze się, że to wieś nowo zasadzona, poddani do lat jede-
nastu od wszystkich czynszów i robót libertowani. Nowymi lokacjami były też 
wsie: Surowe, Chudek i Siedliska153. W 1782 r. starosta Antoni Małachowski, 
nadając grunty osadnikowi Pladze, założył wieś Antonie154. 

Na polach elekcyjnych Woli 19 lipca 1669 roku wybrano na króla Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego, którego kandydaturę poparło 89 elektorów z ziemi 
łomżyńskiej, m.in.: miecznik Wiktor Zaruski z Zaruzia, podczaszy Jan Zbierz-
chowski, sędzia i pułkownik ziemi łomżyńskiej Jan Skrodzki, Stanisław Suski, 
                                                 
150 L. Krzywicki, Kurpie …, s. 38. L. Krzywicki zauważa, że nie należy wierzyć do 
końca dokumentom lustracyjnym, ponieważ starostowie mieli fiskalne powody ukrywa-
nia nowo lokowanych wsi. Opłaty z nich szły do ich własnych kieszeni. 
151 R. Żukowski, Bartnictwo …, s. 49. 
152 AGAD, MK 189, k. 522v-523v. Oznacza to, że wieś Lipniki ma znacznie wcześniej-
szą historię niż do tej pory podawano. 
153 L. Krzywicki, Kurpie …, s. 37-38. 
154 Tamże, s. 48. 
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Wojciech Suski i Walerian Trzaska oraz Mikołaj i Jakub Dobrołęccy z Dobrołęki, 
Marian i Stanisław Nożewscy z Nożewa głosując z ziemią różańską155. Śmierć 
10 listopada 1673 r. we Lwowie króla Michał Korybuta Wiśniowieckiego po-
stawiła Rzeczpospolitą wobec konieczności wyboru nowego władcy. Szlachta 
zebrana na polach elekcyjnych na Woli 21 maja 1674 r. ogłosiła królem Jana 
Sobieskiego i zaintonowała „Te Deum laudamus”. Wśród 3450 elektorów wy-
bierających króla było 27 przedstawicieli szlachty ziemi łomżyńskiej. Reprezen-
tował ją między innymi: przyszły bohater spod Wiednia chorąży łomżyński 
Zygmunt Zbierzchowski z Rzekunia, łowczy łomżyński Polichron Suchcicki  
z Suchcic156.  

Zagrożenie wojny z Turcją skłania sejm do nałożenia w 1673 r. kolejnego 
podatku nadzwyczajnego jakim jest pogłówne generalne 157 . Obejmowało 
wszystkie osoby w Polsce, poza rodziną królewską, dzieci poniżej 10 roku życia, 
żebraków i osoby niedołężne, czyli inwalidów, starców. Taksa podatkowa była 
dość zróżnicowana. Starosta ziemski był zobowiązany do wpłaty 30 złp, miesz-
czanie z miast i miasteczek mniejszych tak naszych, iako y duchowne od każdej 
osoby po 1 złp. W takiej samej kwocie wpłat miały dokonywać osoby mieszka-
jące na wsiach. Szlachta osiadła z poddanymi miała wpłacać po 3złp., a szlachta 
osiadła bez poddanych po 2 złp. Żony i dzieci szlachty osiadłej z poddanymi 
oraz wdowy osiadłe z poddanymi po 1 złp. Szlachta osiadła bez poddanych, 
uprawiająca mniej niż jeden łan wpłacała 1 złp. i szlachta na ogrodach oraz żony 
i dzieci szlachty osiadłej oraz wdowy bez poddanych po 15 gr158. Na terenie 
powiatu ostrołęckiego pogłowne miało być wpłacone w wysokości 3814 złp.  
i 3 gr. Rejestr wskazuje jednak, że nie dokonano wpłaty w wysokości 336 złp.  
i 15 gr., czyli 8,8 %. Największym dłużnikiem wobec skarbu był starosta ostro-
łęcki Jan Koss, który nie wpłacił kwoty 30 złp., z Nowej Wsi Kujawy wielmożna 
Brzościna od siebie, trzech osób z rodziny i dwóch plebejuszy oraz od 8 podda-
nych z żonami i jednym synem – 24 zł, wdowa Suska (bez podanego imienia) 
właścicielka Suska i Janoch – 23 złp159. 

                                                 
155 J. Dunin-Borkowski, M. Dunin-Wąsowicz, Elektorowie królów Władysława IV, Mi-
chała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, „Rocznik 
Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” t. 1, Rok 1908/9, Lwów 1910, s. 221, 235;  
J. Dziewirski, Olszewo-Borki. Monografia gminy, Olszewo-Borki 2010, s. 55, 58. 
156 Z. Wójcik, Jan Sobieski …,  s. 218-219; Elektorów poczet …, s. 285, 373; K. Nie-
siecki, Herbarz …, t. 3, s. 476. 
157 J. Kleczyński, Pogłówne generalne  w Polsce i oparte na niem popisy ludności, Kra-
ków, 1893, s. 2. Pogłówne to jest powtórzeniem instrukcji sejmowych z 1662 r. 
158 Subsidium Reipublicae Generalis Contributionis od stanów koronnych na Seymie 
Walnym Warszawskim in anno 1673 uchwalone, VL, t. 5, s. 95-102. 
159 AGAD, ASK I, Rachunki królewskie, sygn. 66, mf. 4110, mf. 32770, Rejestr subsy-
dium charitativum czyli pogłównego powiatu ostrołęckiego z roku pańskiego 1673,  
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Sejmik łomżyński obradujący w sierpniu 1674 r. w łomżyńskiej farze opra-
cował instrukcję dla posłów na sejm generalny, aby złożyli skargę szlachty łom-
żyńskiej na kupy żołnierzy wałęsających się, pustoszących majętności szlachec-
kie i palących dwory. Sejmik postanowił powołać oddziały mające bronić ziem 
przed samowolą żołnierzy. Z każdego powiatu została wyznaczona osoba mają-
ca zwoływać oddziały w razie potrzeby. Na terenie powiatu ostrołęckiego został 
nim chorąży Jakub Zbierzchowski z Rzekunia160. Kolejny sejmik ziemi łomżyń-
skiej obradujący w 1676 r. podniósł również kwestię zniszczenia ziemi przez 
wałęsających się żołnierzy, a skarbnik łomżyński Aleksander Tarnowski żądał 
obniżenia podatków ze względu na spustoszenia161. 

Na mobilizację wojska i prowadzenie kampanii poza jej granicami zgodę 
wyrażał sejm. Również sejm uchwalał podatek nadzwyczajny na wystawienie  
i utrzymanie armii na kampanie przeciw nawale tureckiej w 1683 r., a sejmiki 
ziem musiały go zatwierdzić. Do tworzących się chorągwi zaciągnęli się też 
przedstawiciele szlachty łomżyńskiej. Mogli służyć w chorągwi pancernej cho-
rążego nadwornego i starosty łomżyńskiego Wojciecha Prażmowskiego oraz  
w regimencie 18. piechoty cudzoziemskiego autoramentu stolnika wiskiego 
Wacława Szczuki pod dowództwem podpułkownika Weretrycza162. Nad chorą-
gwią husarską królewicza Aleksandra Sobieskiego liczącą 200 zbrojnych do-
wództwo objął porucznik Zygmunt Zbierzchowski, podkomorzy łomżyński, 
właściciel Rzekunia pod Ostrołęką163. Chorągiew por. Zbierzchowskiego była 
pierwszą, jaka wzięła udział w ataku na pozycje tureckie. W chorągwi husarskiej 
hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego brał udział w walkach 
pod Wiedniem chorąży łomżyński Jan Zamojski herbu Grzymała z Zamościa 
pod Troszynem164. Koszty żołdu wojska zaciężnego, wystawionego na wyprawę 
wiedeńską, a utworzonego w ramach komputu ustalonego na sejmie dla ziemi 
łomżyńskiej, miały wynieść 43200 zł. 

Na sejmiku łomżyńskim obradującym 5 listopada 1688 r. posłami na sejm 
wybrano podkomorzego Zygmunta Zbierzchowskiego i starostę Pawła Paraż-
mowskiego. W przedstawionych im instrukcjach mieli złożyć protest przeciwko 
wielkości nałożonej hiberny, która miała doprowadzić szlachtę łomżyńską do 
ruiny oraz żądać wypędzenia z kraju chodzących po kraju ateistów, głoszących 

                                                                                                                         
k. 625-637. Rejestr udostępnił na stronie internetowej szlachtapolnocnegomazowsza.pl 
Adam Dobkowski. 
160 BPAU, TP, rkps 8332, Laudum ziemi łomżyńskiej, nn; Cz. Brodzicki, Łomża …, s. 63. 
161 Cz. Brodzicki, Łomża …, s. 63. 
162 J. Wimmer, Wiedeń 1683, Warszawa 1983, s. 158, 220, 222, 227. 
163 R. Sikora, Husaria pod Wiedniem 1683, Warszawa 2012, s. 220-221. 
164 M. Dyakowski, Diariusz wiedeńskiej okazyi, oprac. Józef A. Kosiński, Józef Długosz, 
Warszawa 1983. 
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hasła krytykujące wiarę katolicką 165 . Kolejny sejmik łomżyński obradujący  
w 1689 r. podjął uchwałę opłacenia regimentu królewicza Jakuba Sobieskiego,  
a sejmik z 1690 r. uchwalił zebranie kwoty 90180 zł na zapłacenie zaległego 
żołdu żołnierzom, który brali udział w wyprawach wojennych w latach 1681–
1690. Na sejmiku tym przyjęto również uchwałę o podatku szelężnym od wszel-
kich trunków, które szynkowane były w dobrach królewskich, duchownych  
i ziemskich166. 

Śmierć króla Jana III Sobieskiego 17 czerwca 1696 r. w Wilanowie postawi-
ła Rzeczpospolitą przed koniecznością wyboru ostatniego w XVII w. władcy. Po 
burzliwych obrad na polach Woli doszło 27 czerwca 1697 r. do podwójnej elek-
cji. Skupiona wokół prymasa Polski Michała Stefana Radziejowskiego więk-
szość wybrała królem Polski księcia francuskiego, mniejszość natomiast pod 
przywództwem biskupa kujawskiego Stanisława Dąbskiego opowiedziała się za 
Wettinem. Fryderyk August bardzo szybko przybył do Polski, gdzie zaprzysiągł 
„pacta conventa” i odnowił swoje katolickie wyznanie wiary w sanktuarium  
w Piekarach Śląskich. 31 lipca uroczyście wjechał do Krakowa, a 15 września 
został koronowany bezprawnie przez biskupa kujawskiego S. Dębskiego w ka-
tedrze wawelskiej na króla Polski, przyjmując imię August II. Conti, który do-
piero 26 września dotarł do Gdańska, dostrzegając nikłe szanse na odzyskanie 
korony, powrócił do Francji. W wyborze Augusta II Sasa brało udział 13706 
elektorów szlacheckich z Rzeczypospolitej, w tym 265 przedstawicieli szlachty 
z ziemi łomżyńskiej. Byli wśród nich: porucznik ziemi łomżyńskiej Paweł Suski, 
Jan Wawrzyniec Grzybowski z Troszyna (podpisał elekcję z ziemią nurską), 
Paweł i Wojciech Gulczewscy z Brzeźna, chorąży łomżyński Marcin Ogonowski 
oraz liczni Tyszkowie, Wiśniewscy, Szabłowscy, Korytkowscy, Kossakowscy, 
Kołakowscy tak liczni w powiecie ostrołęckim167. 

Nastał długi czas wojen północnych (1700–1721) będący ciężkim okres dla 
ziemi łomżyńskiej i powiatu ostrołęckiego, w którego skład wchodziła słabo 
zaludniona Puszcza Zielona. Była to królewszczyzna należąca w większości do 
starostwa łomżyńskiego i ostrołęckiego, którą według W. Majewskiego za-
mieszkiwało około 9 tys. Kurpiów. Głównym ich zajęciem było rolnictwem, ale 
powszechnie zajmowano się w dalszym ciągu bartnictwem, smolarstwem, rybo-
łówstwem, bursztyniarstwem oraz myślistwem. Jako myśliwi i bartnicy Kurpie 
posiadali sporą ilość broni, słynąc z doskonałych umiejętności strzeleckich. 
Trudno jest ocenić jej liczebność wśród ludności puszczańskiej. W. Majewski 
uważa, że dość wysoki koszt broni palnej, prochu i ołowiu ogranicza jej liczeb-
ność do jednej sztuki na rodzinę. Przyjmując, że rodzina składała się z 6 osób, 

                                                 
165 Cz. Brodzicki, Łomża ..., s. 65. 
166 Tamże, s. 65. 
167 Elektorów poczet …; strony różne; S. Uruski, Rodzina …,t. 5, s. 55. 
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dochodzimy do wniosku, że mogło to być około 1500 strzelb. Ubogi teren Pusz-
czy w niewielkim stopniu był uprawiany. W dalszym ciągu wielkie obszary sta-
nowiły zwarte kompleksy leśne poprzecinane licznymi rzekami i strumieniami  
z dużymi terenami zabagnionymi i piaszczystymi wydmami z przejściami zna-
nymi tylko miejscowym. Nie był to więc teren dogodny do przemarszu dużych 
mas wojsk, które łatwo było zablokować niewielkimi siłami168. 

W 1702 r. na terenie starostwa łomżyńskiego i ostrołęckiego rozłożyły się na 
leżach wojska saskie, wybierając z nich kontrybucję. W początkach maja 1702 r. 
dowództwo szwedzkie skierowało do szlachty uniwersały kontrybucyjne. Wy-
wieszane w widocznych miejscach, jakimi były drzwi kościołów, żądały dostar-
czenia według ustalonych taryf żywności do składów w określonych miej-
scach169. Obce wojska zarządzały nie tylko kontrybucję, ale rabowały i niszczyły 
mienie mieszkańców, porywały i dokonywały gwałtów na niewinnej miejscowej 
ludności. 

W kolejnym roku, w marcu 1703 r. król August II wydał rozkaz przesunięcia 
części wojsk saskich stacjonujących do tej pory z Prus Królewskich nad Narew 
celem obserwowania poczynań armii szwedzkiej zbliżającej się od Warszawy.  
W połowie kwietnia 4 tys. jazdy saskiej pod dowództwem feldmarszałka Henry-
ka Adama von Steinaua zgromadziło się w okolicach Pułtuska, chcąc zagrodzić 
drogę Szwedom. Nieumiejętne dowodzone przez von Steinaua wojska poniosły 
klęskę, a ich resztki wycofały się do Ostrołęki wraz z oddziałem strażnika litew-
skiego Ludwika Pocieja. Po dotarciu pod Pułtusk nie brały udziału w walce ale 
wraz z wojskami saskimi wycofały się do Ostrołęki. Szwedzi próbowali konty-
nuować marsz ku Ostrołęce, zdecydowali się jednak zawrócić ku Pomorzu170. 

W 1704 r. w okolicach Ostrołęki i Myszyńca operował kilkudziesięciooso-
bowy oddział szwedzki pod dowództwem płk. Claesa Bonde wybierający na 
tych terenach kontrybucję. Nieprzygotowani Kurpie pozwolili wkroczyć mu  
w głąb puszczy aż do Myszyńca, gdzie jednak Szwedzi spotkali się z silnym 
oporem zbrojnym. Kurpie niszczyli każdy napotkany oddział, a otoczone przez 
nich główne siły schroniły się w kościele myszynieckim. Nie mogąc go zdobyć, 
Kurpie postanowili kościół spalić. Niechybnie wszyscy ponieśliby śmierć, gdy-
by nie wstawiennictwo podstarosty ostrołęckiego, który starał się ograniczyć 
wystąpienia Kurpiów wobec okupanta. Pozwolono Szwedom wyjść z kościoła, 
ale depcząc im po piętach, doprowadzono do wycofania tych sił z Puszczy Zie-

                                                 
168 W. Majewski, Walki …, s. 406. 
169 M. Wagner, Działania wojenne na Podlasiu w latach wojny północnej (1702-1706), 
„Rocznik Bielskopodlaski” 1997, t. 5, s. 73. 
170  J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej, Warszawa 1956,  
s. 238. 
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lonej. Ocaleni Szwedzi dotarli do Pułtuska, gdzie kilka dni później po brutalnych 
torturach powiesili Kurpiów, którzy w trakcie walk wpadli w ich ręce171.  

Maszerujące po Mazowszu w okresie wojen północnych wojska szwedzkie, 
rosyjskie, saskie i polskie  dokonywały spustoszeń terenów, przez które się 
przemieszczały. W 1705 r. spalony został przez Szwedów kościół w Troszynie172. 
Po wycofaniu wojsk szwedzkich wkroczyły na Mazowsze i do ziemi łomżyń-
skiej wojska rosyjskie. Utrzymanie kolejnych wojsk okupacyjnych było sporym 
obciążeniem dla i tak już podupadającej gospodarki. Miecznik litewski Sienicki 
twierdził, że: Rzplita mogłaby wystawić 20 000 wojska za prowiant wyjedzony 
przez „wojska auksyljarne”173. 

W czerwcu i lipcu 1708 r. kontrybucję na terenie ziemi łomżyńskiej wybie-
rały wojska koronne pod dowództwem księcia Michała Serwacego Wiśnio-
wieckiego. Pod koniec września w królewszczyznach Mazowsza i Podlasia 
król szwedzki Karol XII pozostawił oddziały kontrybucyjne174. Wybierające  
w wysokości 1 tys. tymfów od dymu kontrybucję w ziemi łomżyńskiej wojska 
szwedzkie zostały we wrześniu 1709 r. zaatakowane przez szlachtę łomżyńską. 
Walka zakończyła się śmiercią 50 szlachciców i kilku Szwedów175. Mając na 
uwadze bezpieczeństwo własne i swojej żony, 29 lipca 1709 r. w Warszawie  
w pałacu podkanclerzego litewskiego Stanisława Antoniego Szczuki zatrzymał 
się starosta ostrołęcki Jan Koss176.  

Od 1708 r. na terytorium Rzeczypospolitej zaczyna szerzyć się zaraza mo-
rowego powietrza, która w czerwca 1710 r. dotarła do powiatu ostrołęckiego. 
Ludzie chronili się po lasach, stroniąc jeden od drugiego w obawie o swoje życie. 
Bernardyni ostrołęccy schronili się w lasach pod Myszyńcem, chociaż to było 
zimą, że w lasach bezpieczniej mieszkać mogli, pobudowali sobie tam budy  

                                                 
171 K. Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od wstąpienia Karola XII na ziemię 
polską aż do elekcyi Stanisława Leszczyńskiego (1702-1704), Poznań 1874, s. 539;  
W. Majewski, Walki …, s. 408. Po doświadczeniach 1704 r. Szwedzi w latach później-
szych nie starali się już wybierać kontrybucji na terenie Kurpiowszczyzny. W wystąpie-
niu Kurpiów przeciwko Szwedom miała swoje zasługi matka starosty ostrołęckiego 
Marianna z Wolffów Kossowa 
172 J. Dziewirski, Mała …s. 47; J. Boguski, Troszyn i okolice, Ostrołęka 2005, s. 50. 
Kościół w Troszynie został jeszcze tego samego roku odbudowany z fundacji właściciela 
Troszyna chorążego wyszogrodzkiego Piotra Stamirowskiego. 
173 J. Feldman, Polska w dobie wielkiej wojny północnej 1704-1709, Kraków 1925,  
s. 165. 
174 W. Rakowski, Pamiętnik wielkiej wojny północnej, Warszawa 2002, s. 21. 
175 Tamże, s. 91-92, 120. 
176 Tamże, s. 118-119. 
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i siedzieli cały czas ze zwierzętami, chodząc po wsiach, nauczając lud. W mie-
ście zmarło na nią 200 osób, w tym wikariusz ostrołęckiej parafii177. 

W 1718 r. starosta ostrołęcki Michał Jordan podjął próbę uzależnienia eko-
nomicznego Kurpiów, którzy jednak po walkach ze Szwedami nie byli skłonni 
łatwo podporządkować się nowym prawom. Nie wyrażali zgody na podniesienie 
czynszów i pańszczyzny, co prawda w niewielkim wymiarze, ale za to w dość 
oddalonych smolarniach i rudach. Ekonom starostwa Józef Wood zarzucił chło-
pom: hardości wszelkie, rusznic i broni zakazanej używanie oraz, że prywatnie 
sami między sobą bunty i prywatne schadzki czynią, na zdrowie urodzonego 
ekonoma i sług jego przygrażają się. Przy okazji ściągania hiberny nakładał na 
poddanych trzy, a nawet czterokrotnie wyższe kwoty oraz narzucał przymus 
propinacyjny. Po wsiach kurpiowskich starostwa ostrołęckiego zawrzało, a eko-
nom i jego sługa, oficjalista Anastazy Malicki poczęli wyłapywać opornych, 
więzić ich i poddawać torturom. Wezwano na pomoc wojsko koronne, które 
jeszcze zaogniło sytuację. W 1719 r. przedstawiciele chłopów ze starostwa ostro-
łęckiego: Jan Jurczyk, Michał Kaczmarczyk, Walenty Podkańczyk, Marcin Pisek, 
Mateusz Śniado i Wojciech Zysek przekazali do Warszawy skargę do sądu refe-
rendarskiego. Ze skargą na chłopów wystąpił też Józef Wood. Do Surowego 
przyjechała komisja złożona ze szlachty i duchowieństwa, która nie podjęła jed-
nak żadnych decyzji. W grudniu 1722 r. sąd referendarski zabronił Woodowi 
maltretowania chłopów, nakazał jednak posłuszeństwo wobec starosty i jego 
przedstawicieli pod groźbą kary śmierci. Sprawa ciągnęła się do 1723 r., nie 
wiadomo z jakim skutkiem, jednak pod koniec panowania Augusta II chłopom 
kurpiowskim żyło się znacznie gorzej. Został im podwyższony czynsz, zacho-
wano prawa propinacyjne, nałożono uciążliwe podwody na rzecz administracji 
starostwa. Ograniczeniu uległy również prawa samorządu bartnego i wójtow-
skiego w starostwie, nie narzucono tylko pańszczyzny. W tym przypadku walka 
Kurpiów z starostą i jego administracją zakończyła się niepowodzeniem178. 

Ostatnie lata panowania Augusta II na Kurpiowszczyźnie to lata nędzy i gło-
du spowodowane nieurodzajami i represyjną polityką starostów. Na dodatek 
wojska króla pruskiego przekraczały granicę i w starostwie ostrołęckim i łom-
żyńskim urządzały polowania na młodych poddanych polskich, wcielając ich 
siłą do armii pruskiej. Na zażalenia miejscowych urzędników, a szczególnie 
starostów, regimentarz wojska koronnego Stanisław Poniatowski przekwatero-
wał nad granicę pruską kilka chorągwi, doprowadzając do zmniejszenia tego 
procederu. Wojska polskie były też zabezpieczeniem wobec niespokojnych wy-

                                                 
177 Tamże, s. 130; K. Kantak, Bernardyni polscy 1573-1795-1932, t. 2, Lwów 1933,  
s. 393. 
178 B. Baranowski, Walka …, s. 101-105. 
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stąpień mieszkańców Zagajnicy179. August II zmarł 1 lutego 1733 r., a w sierpniu 
rozpoczął się sejm elekcyjny. 12 września 1733 roku ok. 14 tysięczna rzesza 
szlachty wybrała jednogłośnie na tron polski Stanisława  Leszczyńskiego,  
a 5 października we wsi Kamień opozycja wybrała Augusta III. Po krótkim, 
zaledwie dwudziestoletnim okresie spokoju, jakiego zaznała Rzeczypospolita po 
wojnach północnych, ponownie doszło do walk sukcesyjnych o tron Polski. Te-
reny pogranicza Mazowsza i Podlasia stały się areną walk pomiędzy zwolenni-
kami Stanisława Leszczyńskiego popieranego przez wojska szwedzkie, a Augu-
stem III Sasem, którego zbrojnie wspierali Rosjanie.  

Dość szybko ziemia łomżyńska i powiat ostrołęcki zaczęły odczuwać skutki 
walk stronnictw i popierających je dworów monarszych. 14 października ko-
mendant wojsk rosyjskich stacjonujących w Tykocinie nakazał dostarczyć do 
twierdzy żywność i paszę dla koni. Nie czekając na dostarczenie produktów do 
magazynów, wojska rosyjskie rozpoczęły przymusowe rekwizycje. Dwa dni 
później Stanisław Leszczyński wydał manifest wzywający do obrony legalnej 
władzy królewskiej i przeciwstawienie się zwolennikom Augusta i popierają-
cych go wojsk rosyjskich. Na komendanta partyzantki tworzonej w Puszczy 
Kurpiowskiej wyznaczony został płk Andrzej Rehbinder z armii szwedzkiej, 
który 13 grudnia ogłosił w imieniu króla Leszczyńskiego manifest wzywający 
Kurpiów do walki przeciw Rosjanom. Jako punkt zborny wyznaczona została 
miejscowość Zaręby przy granicy pruskiej, gdzie miano się stawić do 18 grudnia. 
Oddziały były tworzone nie tylko z Kurpiów, ale i z różnych zbiegów. Do Pusz-
czy ciągnęli też zwolennicy S. Leszczyńskiego, a były wśród nich i całe chorą-
gwie. Zamożną szlachtę ziemi łomżyńskiej ogarnęła panika, gdyż obawiała się 
już nie tylko rekwizycji, ale i działań wojennych. Podczaszy łomżyński Rost-
kowski 18 grudnia pisał do Przyjemskiego: To wszystko co od puszczy słychać, 
to wszystko na większą zgubę180. 

W obronie tronu Stanisława Leszczyńskiego zawiązała się 20 stycznia 1734 r.  
pod Nowogrodem konfederacja łomżyńska pod marszałkostwem wojskiego 
łomżyńskiego Jana Gromadzkiego, a organizatorem siły zbrojnej w powiecie 
ostrołęckim został sędzia ziemi zambrowskiej Mikołaj Zenon Suski z Suska pod 
Rzekuniem. Mieszczanie oraz okoliczna szlachta zmęczona rosyjskimi rekwizy-
cjami chętnie poparła konfederację, wstępując licznie w szeregi ich wojsk. Siła-
mi tymi dowodził zamożny ziemianin podstoli łomżyński Wacław Kisielnicki, 
pozostała bogata szlachta odsunęła się od konfederatów, obawiając się o swoje 

                                                 
179 W. Smoleński, Studia historyczne, Warszawa 1925, s. 44. 
180 AGAD, Zbiór Ignacego Przyjemskiego (dalej: Przyj.), t. 8, k. 158; B. Wojciechowski, 
Ignacy Przyjemski (1703-1787). Starosta łomżyński 1730-1774. Polityk lokalny czasów 
saskich, Olsztyn 2004, s. 37. 
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majątki181. W imieniu konfederatów ziemi łomżyńskiej do króla Leszczyńskiego 
posłował Antoni Glinka. 28 stycznia konfederaci podjęli nieudaną próbę wypar-
cia Rosjan z Łomży i zdobycia miasta, co się im jednak nie udało. Opanowana 
została natomiast ziemia łomżyńska, w tym i powiat ostrołęcki, tylko w kilku 
punktach pozostali Rosjanie. Obie strony starały się grabić i niszczyć dobra 
przeciwników, szczególnie dobra starościńskie, które ostatecznie stały się ruiną. 
Pod koniec zimy 1734 r. wojska rosyjskie zostały wycofane z Łomży i okolicz-
nych miast i zamków, i skierowane do oblężenia Gdańska. Opanowane do tej 
pory przez Rosjan dobra zajęły oddziały dworskie należące do przyszłego het-
mana Jana Klemensa Branickiego, zwolennika Augusta III. W 1734 r. w woje-
wództwie podlaskim zawiązana została konfederacja podlaska pod laską kaszte-
lana wiskiego i starosty surażskiego Jana Władysława Załęskiego182. Siły konfe-
deratów były tu jednak na tyle słabe, aby mogły zmierzyć się z karnym woj-
skiem dworskim Branickiego. Na pomoc konfederatom podlaskim ruszyli stron-
nicy Leszczyńskiego z północnego Mazowsza. Całością tych sił dowodził pod-
czaszy płocki Jakub Antoni Zieliński. 

Dla mieszkańców Mazowsza i Podlasia nastały szczególnie ciężki czasy. 
Wiele miejscowości przeżyło najazdy konfederackiej partii mazowieckiej. Duże 
straty odnotowano w Tykocinie, który w kwietniu przeżył trzykrotny najazd 
konfederatów mazowieckich. Były to siły złożone głównie z drobnej szlachty  
z okolic Zambrowa oraz Kurpiów wdzięcznych Leszczyńskiemu za manifest,  
w którym ogłosił przywileje dające im wiele ulg i swobód niedostępnych dla 
ówczesnych chłopów 183 . Najpierw regimentarz Stryjkowski i Zwierkowski  
z dywizji województwa mazowieckiego i płockiego dokonał zbrojnego najazdu 
na miasto, a ich żołnierze dopuścili się licznych swawoli żołnierskich, szczegól-
nie na społeczności żydowskiej. W czasie najazdu, 14 kwietnia zabity został 
mieszczanin tykociński – Mikołaj. Następnie w sam dzień Siedmiu Boleści Naj-
świętszej Marii Panny, czyli 16 kwietnia konfederaci mazowieccy pod dowódz-
twem: rotmistrza ziemi zambrowskiej Jana Zbierzchowskiego, wnuka słynnego 
bohatera spod Wiednia i rotmistrzów Jeziorkowskiego, Rykaczewskiego, stolni-
ka owruckiego Stryjkowskiego, Wacława Kisielnickiego podstolego łomżyń-
skiego i Hilarego Trzaski znanego warchoła ziemi łomżyńskiej ponownie zajęli 
miasto. Straty, jakie ponieśli zarówno chrześcijańscy jak i żydowscy mieszkańcy 
miasta były olbrzymie. Został spalony zamek tykociński ze wszystkimi zabudo-

                                                 
181 AGAD, Przyj., t. 3, k. 617-618. 
182 B. Wojciechowski, Ignacy …, s. 40; J. Dziewirski, Goworowo …, s. 46. 
183 Tamże, s. 35-36. Król Stanisław, zachęcając ich przeciwko Moskwie, naprzód pozwo-
lił im broń każdemu mieć, czego przedtem broniono i nigdy nie pozwolono, i dla większej 
ochoty dał im libertacją, pod pokojową pieczęcią, że nie mają płacić hiberny, pogłówne-
go, czynszów, czopowego, szelężnego, protunc póki żołnierze stać mają w puszczy. 
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waniami i most na Narwi. Zniszczona zabudowa miejska to 44 budynki miesz-
kańców chrześcijańskich i 30 budynków ludności żydowskiej184. Łowczy łom-
żyński Mikołaj Suski po wyczynach szlachty pisał do starosty łomżyńskiego 
Ignacego Przyjemskiego: Łomżanie szaleją, ani wątpić o tym, że muszą szaleć, 
nie mając między sobą, któryby się rozumem rządził185. W aktach procesu, jaki 
wytoczył przywódcom obu partii właściciel miasta Jan Klemens Branicki, zwo-
lennik króla Augusta III Sasa podał, że: Mieszczan wygnali a sami sklepy żydow-
skie; kramnice, komory, domy, szkołę żydowską w której wiele depozytów było, 
pieniędzy, srybra y klejnotów, piwnice, śpichlerze podbijawszy submaterie, to-
wary różne, cyny, miedzie z domów fanty pieniądze na wozy ładowali. Starszych 
kahału uwięziono i przetrzymywano do czasu otrzymania 250 złotych czerwo-
nych wykupu. Zbierzchowski zażyczył sobie ponadto 400 zł zapłaty, aby odstą-
pić od spalenia synagogi i innych budynków kahalnych. Jedno z zabudowań 
podpalono, aby pokazać, że niewypełnienie poleceń zakończy się pożarem. Ze 
składów żydowskich zrabowano miody pitne, piwo, wódkę, patokę, okowitę  
i kosztowności. Innymi produktami zrabowanymi tykocińskim żydom były duże 
ilości cukru, anyżu, przypraw korzennych, łoju w kamieniach oraz tytoń i mydło. 
Głównymi poszkodowanymi byli: Moszko Krakowski Choroszczucha, Abraham 
Suska, Abraham Złotnik i Zoroch Moskowicz. Akta ówczesne zachowały rów-
nież wzmiankę o ograbieniu w pobliżu Tykocina kupców tykocińskich zmierza-
jących ze swoimi towarami na Śląsk. Proces wytoczony konfederatom trwał 
wiele lat, ale straty poszkodowanym nie zostały nigdy zwrócone186. 

Zaciekłość i niepohamowanie w niszczeniu dorobku Żydów tykocińskich 
dopatrywać się można w chęci zniszczenia dokumentów pożyczkowych. Wielu  
z dowódców biorących udział w najeździe było bowiem zapożyczonych na po-
ważne sumy w kahale tykocińskim187. 

Rabunkowi poddano nie tylko żydowską część miasta, ale i chrześcijańską, 
której również zrabowano wiele kosztowności: zastawy stołowe, wyroby alko-
holowe i produkty spożywcze. Obrabowano również kościoły tykocińskie, na co 
skargę wniósł proboszcz parafii tykocińskiej, kanonik łucki ksiądz Antoni Po-
rębny. Całkowita suma szkód wyrządzona w mieście wyniosła 814365 zł i 11 gr. 
Kahał żydowski ocenił swoje straty na 598885 zł 10 gr, a chrześcijanie na kwotę 
115480 zł 1 gr. Spaleniu uległ, jak wspomniano, zamek tykociński, most przy 
zamku, strażnica wojskowa, dom ekonoma na terenie zamku, browar, dwa spi-
                                                 
184 A. Kochański, 526 lat dziejów miasta Tykocina na tle historii Polski, Tykocin 2010,  
s. 254. 
185 AGAD, Przyj., t. 8, k. 186. 
186 A. Kochański, 526 lat …, s. 254, 282. 
187 B. Wojciechowski, Ignacy …, s. 41. Podobne krzywdy doznali mieszkańcy Brańska, 
Goniądza i Bielska. Społeczeństwo Podlasia z wielkim oburzeniem dowiadywało się  
o tych gwałtach, coraz bardziej odsuwając się od wojsk konfederackich. 
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chlerze, a wyrządzone szkody wyceniono na 100 tys. zł. Właściciel Tykocina Jan 
Klemens Branicki podjął decyzję o rozbiórce pozostałych murów i użyciu cegieł 
na budowę kościoła parafialnego w latach 1742–1745. Wielką stratą dla hetmana 
Branickiego było spalenie przez konfederatów całej flotylli rzecznej188. Suma 
wyliczonych strat była olbrzymia. Koń kosztował wówczas 10 złp., a roczny 
budżet państwa polskiego stanowiła kwota kilku milionów złotych. Z sumy strat 
widać, jaką potęgę gospodarczą zbudował kahał tykociński, Potęga owa przez 
działania konfederatów mazowieckich została zachwiana i nie miała już powró-
cić. Dość poważne zniszczenia odnotowano i w Ostrołęce, wspomina o nich 
m.in. proboszcz Mateusz Niski w dokumencie z 24 maja 1734 r189. 

Przywódcy konfederacji łomżyńskiej skompromitowani rabunkami zostali 
ostatecznie zmuszeni do odejścia. Trwało to dość długo, ale 18 lipca 1734 r. 
sejmik zebrany w Łomży powołał nowe władze konfederackie. Marszałkiem 
został chorąży nurski Stanisław Brzeziński, a na rotmistrza powiatu ostrołęckie-
go wybrano komornika łomżyńskiego Józefa Mrozowskiego. Do władz wybrano 
więc osoby posiadające większe majątki190. Jesienią 1734 r. na ziemię łomżyń-
ską i powiat ostrołęcki ponownie wkroczyły wojska rosyjskie pod dowództwem 
gen. Karola Birona, dość dobrze przyjęte przez szlachtę obawiającą się wystą-
pień chłopskich, jakie miały miejsce w Puszczy Zielonej. Okupione było to 
uciążliwymi rekwizycjami wojsk, co skwitował pisarz ziemski zambrowski Ja-
kub Godlewski słowami: Jedna komenda nie wynijdzie z ziemi naszej a już dru-
ga w kilka tysięcy następuje i wkracza, rozkazując dostawiać prowianty i one 
wybierając. Dosyć na tym, że po zimowej konsytencji JW. Imć Pana generała 
Birona na półtora miesiąca wydała Ziemia prowiantu, a na trzeci miesiąc już 
nakazany. Już jest ze 100 z  okładem takich wsi w Ziemi, że chleba kawałka bra-
cia szlachta nie mają, zapewne głód nastąpi. Z wielką nadzieją przyjęto w takim 
razie manifest wojewody nowogródzkiego Mikołaja Faustyna Radziwiłła, który 
obiecał ochronę majątków zwolenników Augusta III, jako dowodzący wojskami 
litewskimi pod nieobecność hetmanów. Zebrani w Łomży konfederaci pod 
przewodnictwem Mikołaja Suski wybrali 22 listopada 1734 r. delegatów w oso-
bie Wojciecha Barzykowskiego i Hilarego Trzaski, aby ci prosili Radziwiłła  
w Zabłudowie o pomoc, której jednak nie otrzymali. W tym czasie na terenie 

                                                 
188 APB, Teki Glinki, teka 280, s. 89, 99, 100, 110, 112; teka 278, s. 50, 51, 79 85, 87, 
103; J. Baranowski, O zabytkowej bożnicy w Tykocinie, „Biuletyn ŻIH” 1960, nr 34,  
s. 160, A. Kochański, 526 lat …, s. 149. 
189 ADP, AE 63, k. 1001-1003. Trudno te straty określić ponieważ spis spłonął podczas  
I wojny światowej. 
190 AGAD, Przyj., t. 3, k. 204. 
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ziemi łomżyńskiej i powiatu ostrołęckiego stacjonowały już nie tylko wojska 
rosyjskie, ale i saskie dokonujące rekwizycji191. 

Szlachta ziemi łomżyńskiej zaniepokojona zuchwałością, swawolą i buntami 
chłopskimi w puszczach łomżyńskiej i ostrołęckiej 21 lipca rozwiązała akt konfe-
deracji łomżyńskiej i przystąpiła latem 1735 r. do konfederacji warszawskiej 
popierającej Augusta III, mając nadzieję na spacyfikowanie wystąpień chłop-
skich. Król S. Leszczyński, widząc brak poparcia dla jego sprawy ze strony 
szlachty, wydał w Królewcu 3 października 1735 r. przywilej, który Kurpiów 
zwalniał z czasowego obowiązku wnoszenia opłat propinacyjnych, a tym samym 
zapewniał zaprowiantowanie jego oddziałom w Puszczy192. W 1736 r. konstytu-
cją sejmową dzierżawca starostwa łomżyńskiego marszałek wielki koronny Jó-
zef Wandalin Mniszech uzyskał prawo poskromienia swawolnych Kurpików, 
dając wolną rękę swoim ekonomom. Ci dość brutalnie przystąpili do działania. 
Również w starostwie ostrołęckim tamtejszy ekonom narzucił Kurpiom trzy-
krotnie wyższe podatki, a niechętnych wyrzucał z ich domów i ziemi. Poddani 
mogli liczyć tylko na składane skargi na bicie. Z powodu działań dzierżawców 
w jednej i drugiej ekonomii zaczął narastać opór. Początkowo była to odmowa 
pracy na dworskich polach, następnie odmowa wnoszenia opłat czynszowych  
i podatków, by w końcu, kiedy siłą próbowano stłumić ów opór, stanąć z bronią 
w ręku w obronie swoich praw. Główny obszar oporu stanowiły wsie: Łyse, 
Dęby, Kuzie, Serafin i Wejdo, a na przywódcę wyrósł chłop z Łysych Marcin 
Dziekciarczyk. Powstańcy, jako synonim szlacheckiego podporządkowania, 
niszczyli karczmy dworskie, a karczmarzy przeganiano193. W kwietniu 1738 r. 
do Puszczy wysłano oddział por. Barnaby Suchodolskiego z najlepszego wów-
czas w armii polskiej regimentu królewskiej gwardii pieszej wojewody ruskiego 
Augusta Czartoryskiego, który został pokonany we wsi Łyse. To zachęciło chło-
pów do napadania na dwory, a szlachtę do ucieczki ze swoich domostw niektó-
rzy obywatele tamecznego kraju, nie mogąc secure w domach swoich siedzieć, 
zaczynają się tułać po cudzych miejscach i klasztorach194. Próby rozmów z po-
wstańcami, jakich podjął się wójt z Lipnik Wawrzyniec Jurski, zakończyły się 
jego wypędzeniem z Lipnik. Również pomoc duchowieństwa na niewiele się 
zdała. Jan Gieszewicz, rektor szkoły łomżyńskiej, który 27 maja próbował do-
prowadzić do ugody i we wsi Czarnia, wzywał ich do zaprzestania buntu, nic nie 
osiągnął. Mikołaj Parciak odpowiedział mu, że Kurpie chcą zaprzestania nakła-
                                                 
191 AGAD, Przyj., t. 8, k. 218. List Jakuba Godlewskiego do Ignacego Przyjemskiego  
z 16 VII 1735 r.; B. Wojciechowski, Ignacy …, s. 43-44. 
192 J. Gierowski, Stłumienie powstania chłopów kurpiowskich w 1738 r., „Przegląd Hi-
storyczny” 1953, t. 44, z. 1-2, s.92. Były to ustalenia czasowe, które w przyszłości nie 
umniejszały dochodów starostw. 
193 J. Gierowski, Stłumienie …, s. 94-95. 
194 Tamże, s. 96. 
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dania na nich pańszczyzny i pobierania podatków. Opór Kurpiów doprowadził 
do konsolidacji zarówno drobnej szlachty, jak i magnaterii wobec powstańców. 
Do walki przeciw nim hetman wielki koronny Józef Potocki skierował cały bata-
lion Czartoryskiego w sile ponad 820 ludzi, mający współdziałać z ekonomami 
starostw, strzelcami dworskimi i szlachtą. Kurpie przegrali, a 21 lipca w Nowo-
grodzie odbyło się posiedzenie sądu, który ukarał bardzo surowo przywódców. 
Poddani starostwa ostrołęckiego, biorący udział w powstaniu, skierowali do 
dowódców wojskowych suplikę w imieniu całej gromady Puszczy Ostrołeckiej, 
w której uznawali za słuszne kary, jakie zostały im wymierzone, informując też, 
że wyrzekają się wolności zagwarantowanych im przez króla Leszczyńskiego. 
Nie był to jednak koniec walk chłopów kurpiowskich z szlacheckim uciskiem195. 
Do kolejnych wystąpień doszło w latach czterdziestych, kiedy ekonom ostrołęc-
kich dóbr starościńskich Traczewski próbował zwiększyć dochody poprzez 
przymus propinacyjny. Zwalczał dochody z karczm prowadzonych przez misje 
jezuickie w Myszyńcu. W 1745 r. wytoczył też sprawę Kaczyńskim, zaścianko-
wej szlachcie kurpiowskiej osiadłej w Dylewie, która reprezentowała interesy 
mieszkańców wsi, m.in.: Myszyniec, Surowe, Dąbrowy, Wolkowe Łąki, Wykrot 
i Drężek. Ekonom Traczewski skarżył mieszkańców, że podburzeni przez Ka-
czyńskich ważyli się na: robienie likworów sobie uzurpować, starościńskich nie 
dopuszczać, prowent starościński krzywdzić, przeciwko naszej [królewskiej] 
władzy i starościńskiej bunty podnosić, posłuszeństwa nie czynić, odgrażać, 
strzelby zakazanej używać, budynki i karczmy starościńskie gwałtownie rozrzu-
cać […] niezliczone kryminały, tumulty, gwałty, krzywdy i szkody, najścia czynić 
[…] ważyli się196. Na rozprawę do Warszawy przed Sądem Referendarskim 15 
marca 1745 r. pojechał Stanisław Kaczyński oraz wójt Surowego Jakub Dybuła  
i Andrzej Myszka z Wykrotu. Sprawa ta ciągnęła się dość długo, a jej wyniku nie 
znamy. Być może jej zakończeniem jest zniesienie przez starostę ostrołęckiego 
Jana Małachowskiego 15 listopada 1750 r. pańszczyzny i danin w naturze dla 52 
wsi starostwa ostrołęckiego, oprócz wsi Łodziska i Obierwia, pracujących na 
rzecz folwarku w Dylewie. Obowiązek propinacyjny zachowany został tylko 
przy gościńcu pruskim w Zawadach, a chłopi mieli wnosić za prawo pędzenia 
opłaty w wysokości od 2 do 8 złp. od gospodarstwa. Dokument ten został dzie-
sięć dni później, tj. 25 listopada zatwierdzony przez króla Augusta III. W okresie 
rządów Jana i jego syna Antoniego Małachowskich starostwo ostrołęckie prze-
żywało okres spokoju, nie wspomina się o żadnych zatargach z administracją 

                                                 
195  S. Szczotka, Przyczynki do dziejów buntów chłopskich w dawnej Polsce, „Wieś  
i Państwo” 1946, nr 6, s. 463; B. Baranowski, Walka …, s. 124. 
196 B. Baranowski, Walka …, s. 128. 
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starostwa. Na spokojną Kurpiowszczyznę uciekali w tym czasie masowo chłopi 
pańszczyźniani, zasiedlając istniejące lub nowe wioski197.  

W sierpniu 1752 r. w Szczawinie u starosty różańskiego i makowskiego Ka-
zimierza Przeradowskiego za sprawą Antoniego Glinki gościł Stanisław August 
Poniatowski198, który wraz z Glinką ubiegał się o mandat poselski z ziemi łom-
żyńskiej. Po śmierci Przeradowskiego dobrami zarządzała jego żona Bogumiła  
z Mostowskich, która dość szybko wyszła za mąż za wdowca Antoniego Glinkę. 
Od tego czasu dobra szczawińskie przeszły na własność rodu Glinków. 

 
 

Konfederacja barska i wojna w obronie Konstytucji 3 Maja 
Dnia 29 lutego 1768 r. zawiązała się w Barze na Podolu konfederacja szlach-

ty broniącej narodowych praw braci katolickiej, negującej uprawnienia szlachty 
innowierczej oraz sprzeciwiająca się polityce króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego i popierającej go przed carycą Rosji Katarzyną II199. Jeszcze przed 
zawiązaniem konfederacji łomżyńskiej doszło w Przasnyszu  i jego okolicach do 
walk, w których szlachta pod dowództwem Karola Zakrzewskiego rozbiła siły 
rosyjskie. Nocą 21 kwietnia 1769 r. partia ta, ścigana przez rosyjski oddział mjr. 
Iwana Drewicza (Johanna Drewitza), zmierzając do Tykocina pojawiła się  
w Ostrołęce, gdzie 23 kwietnia została zaatakowana przez Rosjan z użyciem 
artylerii i pocisków zapalających mających podpalić miasto i wykurzyć po-
wstańców z zabudowań. Jak podawali ojcowie bernardyni, tylko: z Bożą pomocą 
i opieką św. Antoniego miasto nie ucierpiało żadnej szkody prócz tego, że po 
odejściu konfederatów przez grabież ruchomości doświadczyło szkody. A nasz 
konwent doznał szkody do 100 zł w koniach, zbożu, inwentarzach i pienią-
dzach200. 

W maju z Podola na Litwę wyszły siły konfederackie dowodzone przez braci 
płk. Kazimierza i rotmistrza Franciszka Pułaskich. Operujące na Litwie siły 
konfederackie zostały dość szybko zmuszone przez Rosjan do opuszczenia tych 
terenów. Po długim rajdzie ostatecznie w okolicach Łomży przekroczyli Narew  
i w początkach sierpnia ich oddział stanął w Ostrołęce. 3 sierpnia 1769 r. odbył 

                                                 
197 Tamże, s. 131; L. Krzywicki, Kurpie …, s. 125. 
198 S. A. Poniatowski, Pamiętniki Stanisława Augusta Poniatowskiego, Warszawa 1903,  
s. 72-76. Przeradowski jeszcze w tym samym roku zmarł. 
199 Marszałkiem generalnym konfederacji został podkomorzy różański i starosta opino-
górski Michał Hieronim Krasiński. (vide:) W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej,  
t. 2, Warszawa 1986, s. 189. 
200 W. Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1, Poznań 2017, s. 295; B. Kalinowska, 
Bernardyni w Ostrołęce 1664-1864, Ostrołęka 2011, s. 234. Użyto ponad 100 pocisków 
artyleryjskich i 15 zapalających. 
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się w Ostrołęce zjazd konfederatów ziemi łomżyńskiej pod przewodnictwem 
podkomorzego Antoniego Glinki, przy czynnym udziale starosty Ignacego Przy-
jemskiego, sędziego ostrołęckiego i wojskiego łomżyńskiego Szymona Suskiego 
z Zabiela, Franciszka i Józefa Barzykowskich oraz licznych Mostowskich, Klic-
kich, Opęchowskich, Godlewskich i Skarzyńskich. Jak pisał Konopczyński: tu 
był żywioł, który nie pozował na głębokich polityków […], natomiast brał do 
szczerego serca gorące hasła pierwotnych Barzan201. 

Sława Kazimierza Pułaskiego, jako zagończyka mającego na swym koncie 
wiele wygranych potyczek z Rosjanami, skłoniła konfederatów ostrołęckich do 
przekazania mu urzędu marszałka konfederacji ziemi łomżyńskiej. Uroczystości 
odbyły się dwa dni później 5 sierpnia w kościele parafialnym, gdzie Pułaski 
złożył uroczystą przysięgę, poprzedzoną uroczystą mszą świętą. Na zjeździe 
wybranych zostało 18 konsyliarzy mających zdobywać środki na prowadzenie 
wojny i zagrzewać mieszkańców ziemi łomżyńskiej do walki. Spośród nich wy-
brano trzech przedstawicieli do asysty marszałkowi, do stałej asystencji w kom-
paniach oraz w przyszłej Generalności, którymi zostali: starościc łomżyński 
Romuald Przyjemski, podsędek ziemi łomżyńskiej Roch Klicki i wojski łom-
żyński Szymon Suski202. 

Entuzjazm zgromadzonej w Ostrołęce braci szlacheckiej oraz wielkie zaufa-
nie, jakim cieszył się wśród nich Pułaski sprawiły, że na jego ręce, jako marszał-
ka złożono poważną kwotę 140 tys. zł z przeznaczeniem na uzbrojenie nowych 
zaciągów. Dość szybko, bo w nocy z 6 na 7 sierpnia 1769 r. Pułaski opuścił 
Ostrołękę, do której nigdy już nie powrócił. Bardzo sobie jednak cenił urząd 
marszałka łomżyńskiego pozwalający mu na zasiadanie w Generalności203. 

Wymarsz głównej partii konfederackiej z Ostrołęki stwarzał obawy podjęcia 
działań odwetowych przez Rosjan. Mieszkańcy schronili się w zabudowaniach 
klasztoru bernardyńskiego204. Doszło do walk między konfederatami a Rosja-
nami, które doprowadziły do wielu grabieży, konfiskat i kontrybucji. Ratując 
finanse miasta obciążone kilkutysięcznym długiem, mieszkańcy zgromadzeni  
w ratuszu zdecydowali się uchwalić dodatkowe opłaty od wszelkiego rodzaju 
wyrobów, handlów i zbiorów rolnych, a nawet ludzi na zarobek wychodzących. 
Miały one być zbierane przez poborcę wybranego przez ogół205. 

W lutym 1771 r. w okolicach Siedlec operował oddział konfederacki Jana 
Józefa Sawy Calińskiego lustrujący dobra kanclerza wielkiego litewskiego księ-

                                                 
201 W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski. Życiorys, Kraków 1931, s. 107-108. 
202 W. Konopczyński, Konfederacja …, t. 1, s. 340; W. Konopczyński, Kazimierz …,  
s. 107-108. 
203 Generalność – Rada Generalna Stanów Skonfederowanych Konfederacji Barskiej. 
204 B. Kalinowska, Bernardyni …, s. 234. 
205 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka …, s. 102. 
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cia Michała Fryderyka Czartoryskiego, przeciw któremu wysłany został z Pragi 
2 tys. oddział rosyjskiego płk. Schelinga. Ze swojego oddziału Sawa wydzielił 
niewielki kontyngent pod dowództwem płk. Trzeciaka, by ten ponownie werbo-
wał do sprawy konfederackiej Kurpiów w Puszczy Zielonej. Według  „Gazety 
Pisanej” miał ich mieć pod swoją komendą do 1500, co wydaje się jednak liczbą 
bardzo przesadzoną, mieszkało bowiem wówczas na terenie puszczy około 12 
tys. Kurpiów. Jak zauważa W. Majewski, był to co najwyżej 200–osobowy dość 
manewrowy oddział, a znając dobrze kurpiowski teren, był nieskutecznie atako-
wany przez Rosjan pod dowództwem mjr. narewskiego pułku karabinierów Ka-
rola Magnusa Salemanna, który po stracie kilkudziesięciu ludzi musiał ustąpić. 
Według wspomnianego już W. Majewskiego, ze względu na charakter prowa-
dzonych przez Sawę walk, Kurpie pełnili zapewne służbę konno, jako rodzaj 
dragonii. Mogli brać udział w późniejszych walkach Sawy Calińskiego i Trze-
ciaka na Mazowszu, by ostatecznie ponieść porażkę 7 stycznia 1772 r. pod napo-
rem oddziału pułkownika Obołdujewa pod Malanowem niedaleko Sierpca206. 

Od marca do czerwca 1771 r. przybywała na leżach w pobliżu Ostrołęki li-
cząca około 500 ludzi podlaska partia konfederacka pod dowództwem Fabiana 
Sebastiana Kleczyńskiego. Ulokowani na kwaterach konfederaci pochodzący  
z ziemi łomżyńskiej i wiskiej dokonywali stąd wypadów przeciwko oddziałom 
carskim. Oddziały te, grabiące majątki szlacheckie z żywności, zostały uznane 
przez Generalność konfederacką za awanturnicze, a ich dowódcę skazano za-
ocznie przez sąd konfederacki207. Pod koniec kwietnia Kleczyński podjął działa-
nia zbrojne wobec zagrażającej mu konfederackiej partii Kirkora. Ostatecznie 
partia Kleczyńskiego wymaszerowała z Ostrołęki przed 1 maja i 2 dotarła do 
Ciechanowca, gdzie 11 maja została rozbita przez grupę rosyjskiego mjr. Sale-
manna208. Jesienią 1771 r. Rosjanie w obawie przed aktywnością konfederacką 
obsadzili swoim garnizonem Ostrołękę, przejmując kontrolę nad okolicznymi 
ziemiami. Konfederaci zostali zmuszeni do przeniesienia się z miasta w głąb 
puszczy kurpiowskiej209. W październiku 1771 r. stacjonujący pod Tykocinem 
płk. Aleksander Bibikow nakazał zniszczenie wszystkich przepraw mostowych 

                                                 
206 Biblioteka PAN w Kórniku, mf 6579, „Gazeta Pisana” z 27 II 1771 r., k. 19; W. Ma-
jewski, Kurpie w konfederacji barskiej. Na 225 rocznicę konfederacji barskiej, „Zeszyty 
Naukowe OTN” 1993, nr 7, s. 99. 
207 Biblioteka Ossolineum, sygn. 588, k. 38. „Z Grannego” 12 III 1771 r. 
208 M. Wagner, Wojna konfederacka na Podlasiu w latach 1771-1772, „Rocznik Bialsko-
podlaski” 2003, t. 11, s. 61. Kleczyński utrzymywał ścisłe kontakty z hetmanem Branic-
kim, który przekazał mu żołnierzy i nakłonił do zniszczenia partii Kirkora najeżdżają-
cych jego włości. Ofiarował mu też pokaźną kwotę 3 tys. dukatów na nowe zaciągi. 
209 B. Wojciechowski, Ignacy …, s. 111. 
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na Narwi i Omulwi. Rozebrany został m. in. most w Ostrołęce, tym samym po-
wstańcom znacznie ograniczono pole manewru210.  

W skład piechoty broniącej twierdzy jasnogórskiej wchodzili głównie przed-
stawiciele ziemi łomżyńskiej, w tym powiatu ostrołęckiego. Po upadku konfede-
racji na Syberię zostało wywiezionych, według Konopczyńskiego, 234 żołnierzy 
z ziemi łomżyńskiej, w tym 127 szlachty – ochotników. Był to dość znaczny 
wkład przyjmując, że mieszkało w niej około 80 tys. ludzi, czyli mniej niż 1% 
mieszkańców Rzeczypospolitej211. 

18 maja 1792 r. na ziemie Rzeczypospolitej wkroczyły wojska rosyjskie. 
Rozpoczęła się wojna w obronie Konstytucji Majowej. Tryumf swój święcili 
działacze konfederacji targowickiej poparci rosyjskimi bagnetami. Szlachta za-
grożona wysokimi kontrybucjami i konfiskatą dóbr przystępowała do Targowicy. 
W sierpniu 1792 r. zawiązały się na Mazowszu konfederacje poszczególnych 
ziem i powiatów. Szlachta ziemi łomżyńskiej skonfederowała się 13 sierpnia. 
Jednak niedługo później „Korespondent Warszawski” donosił o nieważności 
tegoż aktu i podał informację o wymogach Generalności. Zgromadzona w Łom-
ży szlachta na zamieszczoną pod ich adresem krytykę odpowiedziała 21 sierpnia 
odstąpieniem od zgłoszonego akcesu do Targowicy. Taką decyzję podjęło 33 
obywateli ziemi łomżyńskiej, w tym najwyżsi urzędnicy ziemscy łomżyńscy: 
podkomorzy Jan Skarżyński i chorąży Michał Staniszewski 212 oraz urzędnicy 
ostrołęccy: regent Adam Podbrodzki i podczaszy Andrzej Kicki213. W kolejnym 
dniu 47 obywateli ziemi łomżyńskiej, licznie reprezentowanych przez rodziny: 
Drewnowskich, Kickich, Skarżyńskich, Wiszowatych i Zaruskich, zawiązało 
nowy akt konfederacji, którego marszałkiem, tak jak i poprzednio wybrano stol-
nika łomżyńskiego i posła na ostatni sejm Floriana Krzysztofa Drewnowskiego 
h. Dołega, właściciela dóbr w Śniadowie i Jakaci, z cnoty i przychylności ziemi 
naszej nam znajomego obywatela, który zgodnie z uchwałami sejmików luto-
wych miał dziękować stanom i królowi za konstytucję. Była to głównie szlachta 
zajmująca niższe stanowiska urzędnicze – komorników, burgrabiów czy regen-
tów. Spośród zebranych 10 osób w ogóle nie pełniło żadnych funkcji w hierar-
chii urzędniczej. Wybrano 32 konsyliarzy i 8 komisarzy prowiantowych. Nie-
wielka grupa, która złożyła podpisy pod aktem, a składająca się z 7 osób, nie 

                                                 
210 M. Wagner, Wojna …, s. 67; Raport A. Bibikowa, Tykocin 16 X 1771 r., W. Konop-
czyński, Materiały do dziejów wojny konfederackiej 1768-1774, Kraków 1931, s. 140, 
147. Pozostawiono tylko most w Tykocinie obsadzony przez piechotę ppłk. Zachariewa 
do obrony przed powstańcami litewskimi. 
211 B. Wojciechowski, Ignacy …, s. 114. 
212 BPAU, TP, rkps 8332, Akta odstąpieniem od konfederacji łomżyńskiej z 13 VIII  
1792 r., Łomża 21 VIII 1792 r., k. 432. 
213  D. Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792-styczeń 
1793), Katowice 2000, s. 155. 
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otrzymała od konfederacji żadnych funkcji214. W formularzu przysięgi targowic-
kiej, jaką składać mieli marszałkowie i konsyliarze sejmików, zawarte zostało 
stwierdzenie nakazujące denuncjowanie przed konfederacją tych, co przeciw 
wolnościom szlacheckim, za sukcesyą tronu, za rozszerzeniem władzy królów 
intrygować, namawiać lub machinować będą215. 

Stacjonujący w Białystoku przed wybuchem wojny gen. mjr. Jan August Ci-
chocki wraz z gen. Stanisławem Makronowskim opracowali projekt mający na 
celu sformowanie oddziału 9 tys. strzelców powołanych z ekonomii królewskich, 
który miał przedrzeć się do Puszczy Kurpiowskiej, przenosząc na ten teren dzia-
łania zbrojne przeciw Prusom i Rosji. Ziemia łomżyńska i powiat ostrołęcki  
w planach powstańczych miały odegrać ważną rolę ze względów strategicznych, 
łącząc dwa główne ośrodki powstańcze w Warszawie i Wilnie oraz stanowić 
obszar aprowizacji stolicy i zaciągu do armii powstańczej216. Na posiedzeniu 
sejmu, które odbyło się 31 maja 1792 r. król Stanisław August Poniatowski wraz 
ze stanami skonfederowanymi wydał konstytucję Pomnożenie obrony kraiowey 
mającej doprowadzić do wzrostu siły zbrojnej. Podano w niej, że celem będzie: 
użyć ludzi pod imieniem Kurpików, w starostwie naszym Ostrołęckim leśnictwie 
Kupiskim i innych mieyscach osiadłych, lub wyrobkiem bawiących się, do pu-
blicznej teraz potrzeby. Nadano im dowódcę w stopniu pułkownika, oficerów  
i podoficerów mających odpowiednio ich wyszkolić do obrony puszczy oraz 
zaciągu do jednostek ochotniczych walczących w kraju. W konstytucji zachęca-
no władze starościńskie do stworzenia odpowiednich warunków do zaciągu 
chętnych217. 

Klęska nieurodzaju, jaka nawiedziła kraj w 1793 r., spowodowała wzrost cen 
żywności i głód. Zarówno majątki szlacheckie, jak i gospodarstwa chłopskie 
rujnowane były przez przymusowe dostawy dla wojska rosyjskiego, a na doda-
tek zaczynała się szerzyć zaraza. Znacząco spadał popyt na produkty rolnicze  
i wytwórczość przemysłową, co wynikało ze zubożenia ludności i ograniczenia 
zamówień dla wojska. W lutym upadły największe banki warszawskie, co do-
prowadziło do zakłócenia obrotu gotówkowego w kraju i spadku podaży złota. 
Za czerwonego złotego – dukata – płaciło się wówczas aż 19 złotych. Większość 
przeprowadzanych transakcji przyjęła formę wymiany barterowej218. Na sejmie 
niemym zwołanym w Grodnie zastraszeni bagnetami wojsk rosyjskich posłowie 
zatwierdzili latem 1793 r. drugi rozbiór Polski. Większość posłów bez oporu 
                                                 
214 R. Marcinek, Drewnowski Florian Krzysztof, PSB, t. 5, s. 373; W. Smoleński, Konfe-
deracya targowicka, Kraków 1903, s. 292. 
215 W. Smoleński, Konfederacya …, s. 292. 
216 A. Skałkowski, Z dziejów Insurekcji 1794 r., Warszawa 1926, s. 81; Cz. Brodzicki, 
Kolno …, s. 136. 
217 Pomnożenie obrony kraiowey, VL, t. 9, s. 455-456. 
218 W. Kępka-Mariański, Insurekcja warszawska 1794, Warszawa 2012, s. 18-19. 
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podpisała przedstawione im warunki. Wśród oponentów nie zgadzających się na 
rozbiór byli posłowie z Mazowsza, m.in. Tadeusz Szymon Skarżyński – poseł 
ziemi łomżyńskiej i Andrzej Ciemniewski z ziemi różańskiej219. 

 
 

Powstanie kościuszkowskie 
Nędza, trudności ekonomiczne i upokorzenie spowodowane kwaterowaniem 

wojsk rosyjskich pchały coraz większą część społeczeństwa i wojskowych ku 
radykalnym zmianom. W kraju rozwinął się ruch spiskowy, do którego przystą-
piła większość oficerów I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej pod 
dowództwem brygadiera Antoniego Madalińskiego rozlokowanych na leżach  
w ziemi łomżyńskiej. Również dowódcy szwadronów uczestniczyli w tajnych 
naradach. Ideę walki z zaborcą poparła też większość szlachty ziemi łomżyń-
skiej i powiatu ostrołęckiego oraz ludność kurpiowska Puszczy Zielonej i Bia-
łej220.  

Dokuczano zwolennikom targowicy, a w szczególności Florianowi Krzysz-
tofowi Drewnowskiemu 221 , podstarościemu i sędziemu grodzkiemu łomżyń-
skiemu, wielokrotnie najeżdżając jego majątki. Szczególnie uprzykrzał mu życie 
szwadron 10. por. Michała Piotrowskiego, ze stacjonującej w Ostrołęce Wielko-
polskiej Brygady Kawalerii Narodowej222. Skargi Drewnowskiego na działania 
wojsk polskich nie odniosły skutków, ponieważ za każdym razem otrzymywał 
od gen. Madalińskiego odpowiedź, że winowajcy są ciężko chorzy223.  

Już po wybuchu powstania w kwietniu 1794 r. na położone po lewej stronie 
Narwi tereny powiatu łomżyńskiego i ostrołęckiego wkroczyły na krótki czas 

                                                 
219 J. Szczepański, Ziemie Mazowsza w okresie insurekcji 1794 roku, [w:] Dzieje Ma-
zowsza  lata 1527-1794, t. 2, praca zbiorowa pod redakcją Jana Tyszkiewicza, Pułtusk 
2015, s. 604. 
220 W. Tokarz, Marsz Madalińskiego, [w:] Rozprawy i szkice, t. 2, Warszawa 1959,  
s. 136. 
221 Drewnowski Florian Krzysztof, PSB, t. 5, s. 372-373. W czasie powstania kościusz-
kowskiego F. K. Drewnowski herbu Dołęga uciekł za granicę, za co Najwyższa Rada 
Narodowa skonfiskowała jego dobra. Znany polski historyk T. Korzon nazwał go jednym 
z najgorszych ludzi owego czasu; W. Tokarz, Marsz …, s. 141. 
222 Piotrowski Korwin Michał, PSB, t. 26, s. 494-495. 
223 BPAU, TP, rkps 8332, Akta zawiązania konfederacji łomżyńskiej z 22 VIII 1792 r.,  
s. 433-441, Akta zawiązania konfederacji łomżyńskiej z 22 VIII 1792 r.; J. S. Mroczek, 
Zambrów. Zarys dziejów, Białystok 1982, s. 35; W. Świderski, Łomża, Łomża 1925,  
s. 38; Drewnowski Florian Krzysztof, PSB, t. 5, s. 372-373. F. Drewnowski był sekreta-
rzem Adama Ponińskiego. Od 1775 r. pobierał pensję od ambasadora rosyjskiego i króla 
pruskiego. Był posłem na rozbiorowy sejm grodzieński. W. Tokarz w znanej pracy 
„Marsz Madalińskiego”, [w:] „Rozprawy i szkice”, t. 2, Warszawa 1959, s. 141 pisał  
o nim, że to postać spod ciemnej gwiazdy. 
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oddziały pruskie, które nakładały na mieszkańców wysoki kontyngent zbożowy 
z poleceniem dowozu do granicy pruskiej. Odczytano uniwersał królewski naka-
zujący powrót mieszkańców do domów. O podobnych żądaniach z sierpnia  
1794 r. donosiła Komisja Porządkowa Ziemi Łomżyńskiej do Rady Najwyższej 
Narodowej. Informowano, że wojska pruskie stojące za Narwią żądały, aby 
znaczne ilości zboża zostały dowiezione przez Polaków w granice państwa pru-
skiego. Rada Najwyższa w odpowiedzi podała, że: niezwłocznie zgłosi się do 
Naywyższego Naczelnika, ażeby obrotami woyskowymi przeszkodził wywozowi 
zboża. Co się zaś tycze uniwersałów króla Pruskiego, deklarowała: iż te, przy 
powstaniu narodowym, za skutki tylko uzurpacji miane, przez obywatelów do 
oyczyzny swey przywiązanych, i o całość iey granic troskliwych, słuchane być 
nie powinny224. Zdając sobie sprawę z militarnego znaczenia Ostrołęki, Prusacy 
próbowali nakłonić Radę Miasta do współpracy. Brak chęci z jej strony dopro-
wadził do rygorystycznego wybierania przez jednostki pruskie furażu, a 21 
kwietnia został spalony most na Narwi. Po wycofaniu się nieprzyjaciół za Narew 
zorganizowano na rzece kordon obejmujący Puszczę Zieloną. Jeszcze przed 
powstańczym wystąpieniem Madalińskiego przeciw siłom pruskim zaatakował  
z oddziałem składającym się z Kurpiów podpułkownik August Zawadzki, który 
w kilku potyczkach pokonał Prusaków, by następnie połączyć się z siłami Mada-
lińskiego225. Do osłony linii Narwi przed wojskami pruskimi została sformowa-
na w kwietniu 1794 r. Dywizja Nadnarwiańska gen. mjr. ziemi bielskiej Andrze-
ja Karwowskiego226. W skład Dywizji wchodziły dwa niepełne bataliony piecho-
ty, 12 szwadronów jazdy i bateria armat liczących w sumie 2500 żołnierzy za-
prawionych w walkach. Jednostki te strzegły 100 km odcinka Narwi od ujścia 
Omulwi naprzeciw Ostrołęki do Osowca wzdłuż rzeki Biebrzy. 

Pomimo obecności wojsk pruskich na terenach puszczańskich, Kurpie nie 
próżnowali, organizowali się, gromadząc wszelką broń. Przygotowania te nie 
uszły uwadze Prusaków, którzy próbowali je zniweczyć. Komisja Porządkowa 
Ziemi Bielskiej otrzymała 14 maja informację o rozbrajaniu na prawym brzegu 
Narwi przygranicznych miejscowości z wszelkiego rodzaju broni palnej, a nawet 
kos i siekier przez jednostki pruskie gen. mjr. J. H. Günthera. Pozostawiano tyl-
ko po jednej siekierze i jednej kosie na pięć domostw. Działania pruskie odcięły 

                                                 
224  Sessya Rady Naywyższey Narodowey, dnia 20. Sierpnia. Prezydencya Obywatela 
Ignacego Potockiego, „Gazeta Rządowa” nr 52 z 23 VIII 1794 r., s. 207; Sz. Askenazy. 
W. Dzwonkowski, Akta Powstania Kościuszki,  Protokoły i dzienniki Rady Zastępczej 
Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej t. 2, Kraków 1918, s. 87. 
225 Ł. Gołębiewski, Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, Warszawa 1830, s. 41. 
226 Dywizja Nadnarwiańska składała się niemal wyłącznie z milicji oraz pospolitego 
ruszenia ziemi łomżyńskiej i bielskiej. 
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najludniejsze parafie od powstania227. Największe skupienie oddziałów pruskich 
znajdowało się w większych wsiach na odcinku od rzeki Omulwi do Szkwy. 
Były to całe kompanie lub szwadrony, z których wydzielono 7–12 konnych od-
działów kawalerii lub kilkudziesięciu żołnierzy piechoty do pełnienia roli od-
działów łącznikowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Rzadko strona 
pruska wysyłała słabe patrole, obawiając się głównie dezercji żołnierzy dość 
często pochodzenia polskiego. W Antoniach i Białobieli stacjonowały kompanie 
piechoty, w Olszewce, Lelisie, Dylewie i Szkwie szwadrony jazdy, a w Myszyń-
cu kompania fizylierów i niewielki oddział Bośniaków228. Prusacy na zajętych 
terenach stworzyli sieć dużych magazynów i piekarń polowych, m.in. w My-
szyńcu oraz sieć małych magazynów w bezpośrednim zapleczu walk, z których 
jeden znajdował się w Dylewie. Były one zaopatrywane w żywość i furaż rekwi-
rowanymi wśród mieszkańców Kurpiowszczyzny i północnego Mazowsza. Re-
kwizycje wpływały na szerokie poparcie udzielane operującym na tych terenach 
polskim oddziałom wojskowym i partyzanckim. Pruski kordon był dość znacz-
nie rozprzestrzeniony, co utrudniało działania operacyjne w głąb Puszczy Zielo-
nej, na co latem z dużym rozgoryczeniem narzekali Kurpie. Odwiedzający Ka-
dzidło mieszkaniec Ostrołęki Jan Bieńkowski dowiedział się od nich, że oko-
liczna ludność dysponuje arsenałem, na który składa się około 2 tys. sztuk broni 
i czeka na sygnał do walki. Dość często padało stwierdzenie: O konfederatach 
słyszeliśmy, że mają przeprawić się przez Narew, ale się doczekać nie możemy229.  

Informacja o wyzwoleniu Warszawy z wojsk okupacyjnych oraz przybycie 
do Ostrołęki Norberta i Jana Zielińskich z uzbrojonymi ochotnikami dało impuls 
do wystąpienia mieszkańców tego miasta i ziemi łomżyńskiej. Na ratuszu ostro-
łęckim 3 maja: obywatele  ziemi Nurskiej, Łomżyńskiej i Różańskiej; powiatów 
do nich należących, to jest wszelkiej kondycji; Religji i obrządku nikogo nie wy-
łączając, węzłem nierozerwalnym Jedności i Miłości złączeni, mając przed 
oczyma chwalebne Dzieło w Krakowie, pod dniem dwudziestym czwartym marca, 
roku bieżącego […] udziałne, […] takowe dzieło za największy i jedyny cel po-
wstania nieszczęśliwej Polski mając powołali braci Zielińskich i Wosińskiego na 
dowódców. Warunkiem otrzymanych pełnomocnictw było, aby tychże sił tym-
czasowo sobie powierzonych nie na ucisk obywatela, ale na odpieranie wojsk 
nieprzyjacielskich zażyli. Akt przystąpienia do powstania został zapisany  
                                                 
227  S. Jamiołkowski, Tykocin, „Przegląd Katolicki” nr 47, 1879, s. 732; Rapport 
Roltzberga Majora, „Gazeta Wolna Warszawska” nr 21 z 5 VII 1794 r., s. 282-283. 
228 A. Rzepniewski, Nad Narwią, [w:] Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militar-
ne, t. 2, pod redakcją naukową Tadeusza Rawskiego, Warszawa 1996, s. 237; S. Herbst, 
Walki na pograniczu Mazowsza i Podlasia w czerwcu i lipcu 1794 roku, „Przegląd Histo-
ryczny” 1958, t. 49, z. 2, s. 223-224. 
229 AGAD, Archiwum Królestwa Polskiego (dalej: AKP) sygn. 257, k. 311; Tamże,  
s. 238. 
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w księgach ziemskich powiatu łomżyńskiego w Łomży przy dacie siódmy ma-
ja230. Jeszcze tego samego dnia, 3 maja pod komendę braci Zielińskich zgłosiło 
się w Ostrołęce 100 następnych ochotników, a do 26 maja oddział liczył już 500 
pieszych i 150 konnych. Wśród ochotników był pułk strzelców kurpiowskich 
ubrany w kurtki szaraczkowe z zielonymi wypustkami i kapelusz okrągły z małe-
mi skrzydłami231. 

Rada Zastępcza Tymczasowa, mając na uwadze potrzebę przyspieszenia 
działań powstańczych w ziemi łomżyńskiej, 6 maja wysłała z pełnomocnictwa-
mi przystawiania rekrutów, opłaty podatków, ułatwienia pospolitego ruszenia  
i w porządku onego podania kandydata na generała oraz niższych komendantów 
ziemiańskich Augusta Karskiego, który dostarczył na te tereny 400 pik otrzyma-
nych od Wydziału Uzbrojenia w Komisariacie Wojennym232. W Ostrołęce, której 
strzegło przed Prusakami kilkuset ochotników pod komendą Jana i Norberta 
Zielińskich i Stanisława Wosińskiego, August Karski zjawił się 12 maja. Wezwał 
mieszkańców ziemi łomżyńskiej, aby uczynili akces do powstania, pomimo 
złożenia takiego już 3 maja233. Do Rady Zastępczej wysłał Karski informację  
o wielkim zaangażowaniu ostrołęczan, gdzie: gorliwe i prawdziwe naśladowania 
godne miasto tutejsze świeży daje dowód swego patriotyzmu, gdy przez Narew 
most od Prusaków zrujnowany i podpalony w kilka dni wystawić oświadcza się 
prócz tego, że dla łatwiejszej niektórymi miejscami wojska przez Narew prze-
prawy już przygotowania poczyniło 234 . Informował  również, że sprawa po-
wstańcza na terenie powiatu ma olbrzymią rzesze zwolenników, nawet na tere-
nach okupowanych przez Prusaków, już i z przeciwnej strony Narwi obywatele 
wśród ciążących Prusaków będący zagrzani co raz pomnażającą się liczbą 
ochotnika, uzbrajać się zaczynają sekretnie. Mieszkańcy Puszczy Kurpiowskiej  
i Ostrołęckiej Kurpiami zwani, do kilku tysięcy liczyć się mogący, sekretnym,  
a zawsze roztropnym przez ochotników i miasto uiszczeniem za najpierwszym 
ujrzeniem za Narwią wojska łączyć się gotowi235. 

Do Rady Zastępczej Tymczasowej wpłynęło 15 maja pismo Tadeusza Szy-
mona Skarzyńskiego, złożone w imieniu obywateli ziemi łomżyńskiej, nurskiej  
i różańskiej, którzy zgłosili akces do powstania […] oświadczając, że dawniej 
nie byli sposobni, aż pod zasłoną ochotników Zielińskich i uzbrojenia się miasta 
Ostrołęki mogą rozpocząć pracę. Podkreślał Skarzyński, że uchwała ma charak-
                                                 
230 A. Wilkoszewski, Komisje Porządkowe Koronne za powstania kościuszkowskiego, 
„Przegląd Historyczny” 1926, t. 28, s. 228-229; A. Skałkowski, Z dziejów…, s. 54-55. 
231 Ł. Gołębiewski, Lud polski …, s. 41. 
232 Sz. Askenazy, W. Dzwonkowski, Akta Powstania …, t. 1, s. 113-114. 
233 A. Skałkowski, Z dziejów…, s. 54; A. Wilkoszewski, Komisje …, s. 229; J. Kowecki, 
Pospolite ruszenie w insurekcji 1794 roku, Warszawa 1963, s. 211-212. 
234 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka …, s. 127. 
235 AGAD, AKP 253, k. 90. 
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ter powszechny, przyjęta została bowiem przez obywateli wszelkiej kondycji, 
religii i obrządku nikogo nie wyjmując 236 . Obywatele deklarowali gotowość 
dostarczenia rekruta do wojska narodowego oraz zapłacenia podatków na pro-
wadzenie działań wojennych. Proszono jedynie, aby zabezpieczyć regularnym 
wojskiem ziemie od stojących za Narwią Prusaków. Tego samego dnia, 15 maja 
powołana została w Ostrołęce Komisja Porządkowa Wojskowo–Cywilna Ziemi 
Łomżyńskiej, która była: jedynym narzędziem wykonawczym Naczelnika i Rady 
Najwyższej oraz realizować [miała]wszelkie rozkazy i rozporządzenia zwierzch-
ników władz powstańczych. Działalność Komisji Porządkowej na ziemi łomżyń-
skiej, której siedzibę dość szybko przeniesiono z Ostrołęki do Łomży, trwała do 
października 1794 r. W skład Komisji składającej się, według zarządzeń RNN,  
z 21 członków weszli komisarze ziemscy, na których wybrani zostali: Stanisław 
Badowski, Franciszek Barzykowski, Nikodem Duchnowski – pisarz aktowy 
łomżyński, Michał Janczewski z Zambrowa, ksiądz Marcin Krajewski – kanonik 
katedralny płocki, oficjał łomżyński, Maciej Maleszewski – ziemianin, Antoni 
Mencel z Łomży, Karol Miłobędzki z Ostrołęki, Chryzostom Ołdakowski – zie-
mianin, ksiądz Patrycy Przeczytański – prefekt szkół pijarskich, Tomasz Przy-
jemski, Stanisław Skarzyński – podkomorzy łomżyński, Franciszek Skrodzki, 
Tomasz Staniszewski z Tarnowa, Stanisław Stradomski – ziemianin, Stanisław 
Suchodolski – ziemianin, Franciszek Sułkowski – kupiec, mieszczanin z Ostro-
łęki, Franciszek Wierzbicki, Wiktor Wiszowaty, Jan Woltemberg, Antoni Włod-
kowski, Apolinary Wyszkowski – ziemianin, Ksawery Zarzucki 237. Po zranieniu 
Karola Miłobędzkiego w potyczce pod Łomżą jego miejsce w Komisji zajął inny 
przedstawiciel miasta Ostrołęki Franciszek Sułowski238. 
                                                 
236 AGAD, AKP 241, k. 192. Akces do powstania mieszkańców i obywateli ziemi nur-
skiej, łomżyńskiej i różańskiej, Ostrołęka 3 maja 1794 r.; J. Kowecki, Pospolite…, s. 211; 
K. Bauer, Wojsko koronne powstania kościuszkowskie, Warszawa 1981, s. 80; D. God-
lewska, Dzieje Łomży …, s. 125. 
237 A. Wilkoszewski, Komisje…, s. 226-229, 282-283. Z. Niedziałkowska, Ostrołęka…, 
s. 127; Sz. Askenazy, W. Dzwonkowski, Akta…, t. 2, s. 33. 2 sierpnia RNN wydała 
polecenie, aby na wakujące stanowiska w Komisji Porządkowej – w związku nieobecno-
ścią członków Franciszka Barzykowskiego wojskiem pruskim zajętego, Franciszka 
Skrodzkiego służącego w wojsku, Karola Miłobędzkiego, który został raniony przez 
Prusaków pod Łomżą oraz Antoniego Mencela i Michała Janczewskiego niebiorących 
udziału w pracach Komisji – wybrani zostali nowi członkowie. Już 6 VIII 1794 r. RNN 
podjęła decyzję o rezygnacji z członkostwa w Komisji ze względu na podeszły wiek 
Jana Skarzyńskiego, podkomorzego łomżyńskiego, na którego miejsce powołano pisarza 
aktowego łomżyńskiego Nikodema Duchnowskiego. Kolejną rezygnację ze względu na 
zły stan zdrowia złożył chorąży łomżyński Michał Staniszewski. Jego prośba przez RNN 
została przyjęta 26 VIII, a na jego miejsce powołano Jana Woltemberga. Ze względu na 
zmianę miejsca zamieszkania z pracy zrezygnował również 19 V Tadeusz Szymon Ska-
rzyński. 
238 Sz. Askenazy, W. Dzwonkowski, Akta…, t. 2, s. 33. 
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Odnotować w tym miejscu wypada zażalenie, jakie Komisja ziemi łomżyń-
skiej wysłała do Komendanta Księstwa Mazowieckiego gen. por. Stanisława 
Mokronowskiego na działania prowadzone przez ochotników zebranych pod 
dowództwem gen. mjr. Zielińskiego: prawidła Wolności, Równości i Niepodle-
głości rozsiewane są, okazuje się, że młodzież rolnicza i sami nawet gospodarze 
rolę, żony, dzieci temi prawidłami zbałamuconi, porzucają, zwierzchności miej-
scowej ubliżają, posłuszeństwa odmawiają239.To dowodzi, że hasła zmian spo-
łecznych były niebezpieczne dla szlachty, niosły bowiem za sobą zagrożenie  
nieposłuszeństwa wobec dworu, porzucanie obrabianych zagonów, a tym samym 
obawę o odrabianie pańszczyzny. Po szerokiej dyskusji uznano, że: używane 
dotąd pospolite ruszenie z włościan w celu powszechnej obrony mniej dogodne 
stało się, a gospodarstwu rolniczemu szkodliwym być by mogło240. Wyzwolenie 
Warszawy zmieniło dotychczasowe poglądy Kościuszki, który przychylił się do 
sugestii opinii szlacheckiej, uważając, że tylko armia regularna powinna dalej 
prowadzić działania wojenne. Podtrzymał w związku z tym wcześniejsze posta-
nowienia o dostarczeniu z 10 dymów jednego poborowego pieszego z bronią 
ognistą na jaką obywatele zdobyć się będą mogli, a w zupełnej niemożności do-
stawienia onejże z piką albo kosą, a z 50 dymów konnego na dobrym koniu. 
Zwerbowane do tej chwili pospolite ruszenie poczęto odsyłać do domów, z za-
strzeżeniem jednak utrzymania warunków zawartych w uniwersale połaniec-
kim241. 

W związku z niedostatkiem artykułów żywnościowych w kraju RNN na po-
siedzeniu odbytym 12 maja 1794 r. zdecydowano się na ogłoszenie zakazu wy-
wozu produktów rolnych i żywności oraz – 17 maja – zakazu wywozu bydła  
i zwierząt gospodarski poza granice państwa242. Zerwane zostały tym samym 
wszelkie kontakty handlowe pomiędzy Polską a jej partnerami zagranicznymi. 
RNN wydała 12 czerwca uniwersał nakazujący dokonanie spisu żywności na 
terenach podległych władzom powstańczym. Termin zakończenia konskrypcji 
został ustalony na 29 czerwca, jednak do 19 lipca nigdzie nie został ukończony. 
Za ukrywanie produktów groził wojewódzki Sąd Kryminalny lub Sąd Wojsko-
wy243.  Uniwersał został na ziemi łomżyńskiej szybko ogłoszony i opublikowany. 

                                                 
239 AGAD, AKP 252, k. 190;  A. Wilkoszewski, Komisje…, s. 257. 
240 Tamże, s. 27. 
241 Tamże. 
242 AGAD, AKP 318, Rada Najwyższa Narodowa do obywateli Polski i Litwy, Odezwa  
z 17 V 1794 r.; Uniwersał względem niewyprowadzania bydła i wszelkiej żywności. Rada 
Zastępcza pod Naczelnictwem Tadeusza Kościuszki, „Gazeta Wolna Warszawska” nr 8  
z 20 V 1794 r., s. 105; Uniwersał względem handlu żywności i furażów w całym kraiu 
przyięty w Radzie Naywyż. Dnia 18 lipca 1794 Roku, „Gazeta Wolna Warszawska” nr 28 
z 20 VII 1794 r., s. 373-376; Sz. Askenazy, W. Dzwonkowski, Akta …, t.2, s. 162. 
243 K. Bauer, Wojsko…, s. 344. 
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Na potrzeby powstania do 21 lipca zebrano tytułem zsypki 1366 korców żytniej 
mąki, 85 korców kaszy, 2730 funtów słoniny, 273 garnce soli, 1707 korców 
owsa i 2730 pudów siana. Jan Horain, pełnomocnik RNN, nakazał 21 lipca ode-
słanie do Warszawy z każdego dymu ziemi łomżyńskiej ćwierć owsa, 24 funty 
sucharów i 24 funty siana. Zbiórka produktów prowadzona była do 15 sierpnia, 
nie zostały one jednak odesłane do Warszawy, lecz złożone w magazynach woj-
skowych w Zambrowie. Zgromadzoną żywność wydano jednostkom wojsko-
wym operującym wzdłuż Narwi, szczególnie dywizji gen. Karwowskiego. Po-
nadto nieodpłatnie oddano brygadzie Madalińskiego 5 tys. korców owsa i 16 tys. 
pudów siana. Ziemia łomżyńska została ogołocona z żywności i furażu. Było to 
tym bardziej dotkliwe, że tereny Łomżyńskiego nawiedził wówczas wielki nieu-
rodzaj spowodowany suszą, szczególnie w zbożach jarych244. Również i kościół 
wspomagał powstanie. 20 sierpnia 1794 r. wśród przekazanych sreber była też 
wieczna lampka wisząca przed ołtarzem głównym245. 

Komisja łomżyńska przesyłała w raportach z lipca i sierpnia do RNN zaża-
lenia, że przechodzące oddziały samowolnie zaopatrują się w żywność, zabiera-
jąc nad wszelką możliwość zboże, siano, a nawet i bydło. Komisja podkreślała 
jednocześnie, że nie odnotowano sprzeciwów ludności wobec poboru artykułów 
żywnościowych i furażu246.  

Po klęsce pod Szczekocinami naczelnik T. Kościuszko, będąc pewnym, że 
Prusy nie zachowają neutralności wobec sprawy polskiej, wydał 10 czerwca 
rozkaz nakazujący wszystkim komendantom korpusów wojsk liniowych wkro-
czenie na tereny zajęte przez Prusy, a tym bardziej Rosjan.  

Dnia 10 czerwca Prusacy zajęli kępę na Narwi między Dzbeninem a Ka-
mianką, zwanej Kępą Dzbenińską. Dowodzący pod Ostrołęką Aleksander Zie-
liński uważał jej utrzymanie za konieczne dla obrony miasta. Dysponując jednak 
niewielkim, bo 60–osobowym oddziałem uzbrojonym tylko w broń ręczną, nie 
mógł jej odbić. Niebezpieczeństwo przeprawy pruskiej zażegnał gen. Kwa-
śniewski, który przyszedł z pomocą, odrzucając nieprzyjaciela. Z kwatery  
w Goworowie przesłał Kwaśniewski 12 czerwca dość szczegółowy plan ataku 
na dwa najsilniejsze posterunki pruskie w Różanie i Antoniach, a następnie pro-
ponował marsz w kierunku Puszczy Zielonej i jej opanowanie. Decyzja ta nie 

                                                 
244 Tamże, s. 351; D. Godlewska, Dzieje Łomży …, s. 159. Susza spowodowała wy-
schnięcie miejscami koryta rzeki Narwi. 
245 M. Przytocka, Zmiany w wyglądzie i wystroju kościoła parafialnego, [w:] Ecclesia 
Ostrolencensis… , s. 228. 
246 AGAD, AKP, ks. 247, k. 198, 247; K. Bauer, Wojsko…, s. 351. 
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została jednak zaakceptowana przez nowego dowódcę siły zbrojnej Księstwa 
Mazowieckiego gen. Józefa Orłowskiego247. 

Do nocującego w Obrytem gen. Kwaśniewskiego dotarł 20 czerwca miesz-
czanin pułtuski, który poinformował go, że stacjonujący w Pułtusku gen. Franz 
Wildau opuścił to miasto 18 czerwca, pozostawiając w nim tylko 200 żołnierzy 
piechoty i skierował się ku Ostrołęce. Po drodze zebrał z posterunków nadnar-
wiańskich jeszcze 250 osób jazdy. Gen. Kwaśniewski z ppłk. Boguckim i mjr. 
Czakim podjęli plan mający na celu demonstrację siły powstańczej od Serocka 
aż do Ostrołęki. Miały w niej wziąć udział siły pospolitego ruszenia powiatu 
nurskiego, ostrowskiego i kamieńczykowskiego gnębione od dłuższego czasu 
przez wojska pruskie. Zobowiązano się do wystawienia na tą wyprawę 11 tys. 
pieszych i kilkuset konnych. Zwrócono się również do gen. Orłowskiego o wy-
danie rozkazu płk. Franciszkowi Rottenburgowi wymarszu pospolitego ruszenia 
ziemi warszawskiej za Narew oraz dostarczenie kilku armat i regularnej piechoty. 
Ten jednak nie wyraził swojej zgody na tę akcję. Swoją dezaprobatę na to posta-
nowienie wyrazili mieszkańcy ziem zakordonowych, powołując się na uniwersał 
Tadeusza Kościuszki o przesunięciu walk za Narew248. 

Wiele cennych informacji o rozmieszeniu posterunków pruskich i nastrojach 
panujących wśród Kurpiów dostarczali przybywający zza Narwi mieszkańcy 
powiatu. Mieszkaniec Białobieli Marcin Zakrzewski wielokrotnie przekazywał 
dość precyzyjne dane wywiadowcze o ruchach wojsk pruskich. Podawał m.in., 
że z Lipnik do Białobieli przybyli z prowiantem mieszkańcy tej wsi informując, 
że: tylko trochę Bośniaków a w nocy piechota wymaszerowała […]. O Moska-
lach żadnych koło Myszyńca nie słyszałem, inna informowała, że dziś rano  
o wschodzie słońca Prusacy z Białobieli i Antoń, piechoty 100, których rachowa-
łem gościńcem ku Nowogrodowi na wieś Szkwę wymaszerowali […]. Zostało  
z piechotą 200, a Antoniach i Białobieli z armatą jedną, oprócz w Drężewie 
fizylierów którzy nie ruszyli wozów amunicyjnych ani armaty249. 

Kwaśniewski, który 25 czerwca dotarł do Ostrołęki, zastał w niej przygoto-
wujący się do wymarszu od 20 czerwca oddział pospolitego ruszenia, wzmoc-
niony oddziałem strzelców 15. regimentu pieszego z dwiema armatami  
3–funtowymi i oddział strzelców kurpiowskich Aleksandra Zielińskiego liczący 
około 400 ludzi, mogący liczyć na wsparcie stacjonujących w Goworowie od-
działów pospolitego ruszenia ziemi nurskiej i łomżyńskiej. Gen. Kwaśniewski  
w piśmie do komendanta Księstwa Mazowieckiego gen. Orłowskiego pisał  

                                                 
247 S. Herbst, A. Rzepniewski, Początek działań nad Narwią, [w:] Powstanie kościusz-
kowskie 1794. Dzieje militarne, t. 1, pod redakcją naukową Tadeusza Rawskiego, War-
szawa 1994, s. 316. 
248 Tamże, s. 317. 
249 AGAD, AKP 252, k. 309-310. 
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o zgromadzonych oddziałach: Pospolite ruszenie jest pod Ostrołęką może do 
dwóch tysięcy, lecz bez broni, spisy i kosy […] Przyjechało obywateli kilku do 
obozu mojego dystyngowanych z żądaniem, abym nieodłącznie był z niemi. Na 
fundamencie uniwersału naszego Naczelnika rozpacz do ust tych obywateli po-
dawała utyskujące wyrazy, że nie przechodziemy Narew oswobadzać współbraci, 
którzy za najmniejszym ratunkiem przystąpiliby do aktu narodowego 250. Gdy 
kolejnego dnia, 26 czerwca komendanci pospolitego ruszenia próbowali prze-
prawić się przez Narew, Kwaśniewski wyperswadował im to działanie, tłuma-
cząc, że tylko dywersyjne działania w dolnej części Narwi pod Zegrzem, Seroc-
kiem i Pułtuskiem pozwolą na osiągnięcie sukcesu. Nie otrzymał jednak z War-
szawy odpowiednich rozkazów od gen. Orłowskiego, skarżył się na brak zrozu-
mienia i dawanie ponownie posłuchu podpowiedziom, jakie przedstawiał płk. 
Rottenburg. Skarżył się także na braki w dostarczaniu uzbrojenia i umunduro-
wania dla żołnierzy znajdujących się na głównym odcinku walki z wojskiem 
pruskim: Kilka razy raportami upraszałem, aby do tego pułku lustrator zjechał, 
a zobaczywszy, że jest regularnym, ludzkość ściągnęłaby uwagę na ich niedosta-
tek. Pisałem, że krew płynie z nóg boso maszerującemu żołnierzowi w upały, że 
od dziewięciu niedziel ten pułk bardzo dobrze usłużył się ojczyźnie […] a prze-
cieć na potrzeby konsyderacji nie zyskuje. U siebie to zostawiam, bo chcąc ich 
los odkryć ta szlachetna energja ostygłaby251. 

30 czerwca dowódca fontu nadnarwiańskiego gen. Jan August Cichocki wy-
stosował do Komisji Porządkowej ziemi drohickiej pismo o przysłanie mu par-
tyzantów, których zamierzał wysłać różnymi drogami na teren Puszczy Kur-
piowskiej. Pragnąc ich wspomóc, sporządził spis księży, wójtów, jurystów, którzy 
mają związki z Kurpiami. W działaniach takich widział szansę: gdyby Bóg dał co 
w Kurpiach zrobić, toby do kilku tysięcy przybyło strzelców252. 

W bitwie, która odbyła się 18 lipca pod Nowogrodem gen. Karwowski nie 
sprostał gen. Güntherowi, przeprawił się na lewy brzeg Narwi i spalił za sobą 
most, zajmując następnie pozycję w Drogoszowie. Miał do dyspozycji 1685 
żołnierzy z jedną trzyfuntową armatką i dwiema małymi. Od Laskowca do 
Ostrołęki stanął gen. mjr Aleksander Zieliński, mając do dyspozycji 473 piechu-
rów i 200 kawalerzystów oraz ośmio– i trzyfuntową armatę. Ostrołęka została 
obsadzona przez oddział kpt. Szuszkowskiego (122 strzelców–kantonistów zie-
mi bielskiej z armatką trzyfuntową) i ppor. Trzcińskiego z 18. regimentu (40 

                                                 
250 S. Herbst, A. Rzepniewski, Początek działań …, s. 317; A. Skałkowski, Z dziejów …, 
s. 77. 
251 A. Skałkowski, Z dziejów …, s. 77-78. 
252 Tamże, s. 83. 
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żołnierzy oraz 30 konnych i 200 z pikami pod komendą Klickiego) pod dowódz-
twem gen. mjr. ziemi łomżyńskiej Jana Zielińskiego253. 

Gen. Karwowski informował 6 sierpnia, że na terenach nadnarwiańskich pod 
Ostrołęką, Laskowcem i Nowogrodem doszło do starć z siłami pruskimi.  
W walkach pod Ostrołęką oddziały gen. Zielińskiego zabiły jednego Bośniaka,  
a kilku raniły, pod Laskowcem gen. mjr Franciszek Wiszowaty odparł atak, zabi-
jając 7 Bośniaków, a kilku raniąc254. W kolejnym swoim raporcie z 21 sierpnia 
1794 r. spod Miastkowa, opublikowanym w „Gazecie Wolnej Warszawskiej”  
i w „Gazecie Rządowej”, donosił o walkach stoczonych przez jego jednostki 19 
sierpnia w Łachach i Bindziuszcze [Bienduszce], gdzie dowódca pułku lekkiej 
kawalerii ziemi bielskiej ppłk Nowomiejski, mając do dyspozycji 10 kawalerzy-
stów wziął do niewoli 11 huzarów pruskich, nie ponosząc żadnej straty. Nato-
miast pod Dzbeninem gen. mjr Franciszek Wiszowaty po trzygodzinnej bitwie, 
zabiciu 40 Prusaków oraz zranieniu kilkudziesięciu wycofał się za Narew. Na-
tomiast gen. mjr Aleksander Zieliński stacjonujący w Ostrołęce informował, że 
21 sierpnia rozbił nieprzyjacielską placówkę pod Nożewem, biorąc do niewoli 
25 jeńców, a pod Kamianką rozbił posterunek pruski składający się ze 100 ka-
walerzystów i 50 Bośniaków oraz huzarów. Atak ten zakończył się zabiciem 48 
żołnierzy i 2 oficerów (w tym jednego kapitana). Zdobyto dość poważne ilości 
uzbrojenia i wyposażenia wojskowego255. 

Na początku września 1794 r., wobec dywersyjnej wyprawy gen. H. Dą-
browskiego do Wielkopolski, zmniejszył się nacisk wojsk pruskich na oddziały 
powstańcze pilnujące kordonu nad Narwią. Działania te zmusiły bowiem Prusa-
ków do przerzucenia części swoich sił spod Warszawy na tereny, na których 
znalazły się jednostki polskie pod dowództwem gen. Dąbrowskiego. Polacy 
reorganizowali swoje siły, prowadząc jednocześnie ataki na rozstawione wzdłuż 
Narwi posterunki pruskie, powodując dość poważne straty. „Gazeta Rządowa”  
z 19 września zawierała relację gen. mjr. Stanisława Woyczyńskiego z 14 wrze-
śnia, przesłaną z Troszyna, podającą, jakie działania  pod jego dowództwem 
przeprowadziły oddziały wobec sił pruskich. 11 września doszło pod Nowogro-
dem przy ujściu Pisy do Narwi do przerwania posterunków pruskich na okres 
dwóch dób. Gen. Karwowski, według raportu, przeprawił się w pięciu miejscach 

                                                 
253 A. Skałkowski, Z dziejów…, s. 121. 
254 Excerpt z rapportu Ob. Karwowskiego z pod Łomży dnia 10 sierpnia 1794 r., „Gazeta 
Wolna Warszawska” nr 33 z 16 VIII 1794 r., s. 430. 
255 A. Rzepniewski, Ostrołęka w działaniach frontu nadnarwiańskiego, [w:] Powstanie 
kościuszkowskie na ziemiach województwa ostrołęckiego. Materiały z sesji popularno-
naukowej w Ostrołęce 1 III 1994 r. Ostrołęka 1994, s. 111; Excerpt z Rapportu Karwow-
skiego Generała Maiora z obozu pod Miastkowem 21 Sierpnia, „Gazeta Rządowa” nr 58 
z 31 VIII 1794 r., s. 233; „Excerpt z rapportu Alexandra Zielińskiego G.M. z Ostrołęki  
d. 27 sierpnia 1794 r.”; „Gazeta Wolna Warszawska” nr 38 z 2 IX 1794 r., s. 494. 
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przez Narew, zadając Prusakom straty: kilkudziesięciu zabitych, 22 wziętych do 
niewoli (w tym felczera), zgarnięcie sztandaru jednostki, wozów szwadrono-
wych z bagażami oraz kasy z 1126 zł gotówki. Natomiast gen. mjr Aleksander 
Zieliński, dowódca pułku lekkiej kawalerii ziemi nurskiej, przeprowadzając atak 
podległymi siłami doprowadził do wyeliminowania 52 Prusaków256. 22 września 
ppłk Antoni Nowomiejski z oddziału gen. Karwowskiego mając pod komendą 
ok. 50 żołnierzy piechoty i 100 jeźdźców oraz 1 armatką trzyfuntową i jedną 
strzelecką zaatakował, przeprawiając się przez Narew w Laskowcu, posterunek 
pruski w Ślusarzach. „Przybiegł generał Günther swoim na sukurs i chciał na-
szych obskoczyć. – podawała ówczesna prasa warszawska – Nacierał zwyczajną 
zuchwałością, ale podpułkownik, rejterując się w największym porządku, napro-
wadził go na ukryte armaty, raził kartaczami mocno, ubił kilkunastu i dwóch 
oficerów, kilkunastu ranił, dwóch Bośniaków z końmi i dwóch fizylierów zabrał”. 
W trakcie tych walk męstwem odznaczyło się czterech Kurpiów, braci Piaściń-
skich, którzy przeprowadzili wojska polskie niepostrzeżenie na tyły wojsk pru-
skich. Przekazali też Polakom armatkę ukrytą wcześniej przez chorążego Józefa 
Ławcewicza podczas odwrotu wojsk polskich. Pomimo ofiarowanych przez rząd 
pruski 100 talarów nagrody za zwrot znalezionego uzbrojenia, przechowali ją,  
a następnie wydobyli i przekazali oddziałom polskim walczącym pod Ślusarza-
mi i Nowogrodem, sami pomagając w jej obsłudze. Za czyn ten otrzymali od  
T. Kościuszki nagrodę w wysokości 50 czerwonych złotych. Po nadejściu odsie-
czy nastąpiło ponownie wycofanie na drugą stronę rzeki. W tym samym czasie 
dokonano wypadu na pruskie posterunki pod Morgownikami, doprowadzając do 
wycofania się 3. batalionu fizylierów płk. Heinricha Thiele do Zbójnej257. 

Zdecydowane działania strony polskiej wpłynęły na decyzję gen. Günthera  
o wykonaniu rozkazu dowódcy nadnarwiańskiego korpusu osłonowego gen. 
Heinricha Schönfeldta dotyczącego odwrotu z linii Pisy na wysokość Ostrołęki, 

                                                 
256 Excerpt z rapportu Stanisława Woyczyńskiego G.M. z Troszyna dnia 14. Września 
1794 roku, „Gazeta Rządowa” nr 77 z 19 IX 1794 r., s. 308; Excerpt z rapportu Stani-
sława Woyczyńskiego G.M. z Troszyna dnia 14. Września 1794 roku, „Gazeta Wolna 
Warszawska” nr 43 z 20 IX 1794 r., s. 553; K. Bauer, Wojsko ...., s. 165, 230. 
257 A. Rzepniewski, Nad Narwią, [w:] Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, 
t. 2, pod redakcją naukową Tadeusza Rawskiego, Warszawa 1996, s. 239; A. Skałkowski, 
Z dziejów …, s. 145; Excerpt z Rapportu Gołaszewskiego komisarza przy Generale  
L. Jasińskim, dnia 22 września 1794 roku, „Gazeta Wolna Warszawska” nr 46 z 30 XI 
1794 r., s. 593; Piękny postępek Kurpików. Excerpt z Rapportu obywatela Gołaszewskie-
go komisarza wydziałowego, przy wojsku nad Narwią z Troszyna, dnia 9 października 
donosi co następuje, „Gazeta Wolna Warszawska” nr 50 z 14 X 1794 r., s. 647. Józef 
Ławcewicz walczył w oddziałach milicji województwa podlaskiego. Na stopień chorą-
żego został awansowany przez gen. Karwowskiego 20 VI w pułku lekkiej kawalerii 
ziemi bielskiej, Patrz: Sz. Askenazy, W. Dzwonkowski, Akta …, t. 2, s. 166; K. Bauer, 
Wojsko…, s. 229. 
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co nastąpiło 24 września. W tym samym czasie po walkach w okolicach Pułtu-
ska powrócił do Troszyna gen. S. Woyczyński. Niepowodzenia pruskie spowo-
dowały zmianę na stanowisku dowódcy korpusu nadnarwiańskiego. Miejsce gen. 
Schönfeldta zajął 29 września gen. Franz Andreas von Favrat, do tej pory nie 
biorący udziału w walkach258. 

„Gazeta Rządowa” 29 września 1794 r. podała, że komendant Dywizji Nad-
narwiańskiej gen. S. Woyczyński przesłał pismo informujące Radę Najwyższą 
Narodową, że nie wszystkie korpusy tej Dywizji otrzymały żołd oraz że nie 
otrzymały uzupełnienia w postaci pieszych i konnych kantonistów. Jak podaje  
K. Bauer, z ziemi łomżyńskiej wybraniu podlegało 1092 kantonistów  
5–dymowych, 546 – 10–dymowych, 103 – 50–dymowych i 206 koni. Duża 
część rekrutów została – zamiast do jednostek liniowych – przekazana lokalnej 
milicji, pomimo obowiązujących przepisów. Zmobilizowanych 235 Kurpiów  
z ziemi łomżyńskiej przekazano 15 czerwca do batalionu strzelców gen. mjr. 
ziemi nurskiej Aleksandra Zielińskiego. Nieznaną liczbę rekrutów z Łomżyń-
skiego otrzymał też regiment gwardii pieszej. Tadeusz Kościuszko wysłał 18 
sierpnia pismo do wojsk stacjonujących w ziemi łomżyńskiej, nurskiej, liwskiej, 
drohickiej, mielnickiej, bielskiej, łukowskiej i stężyckiej, aby wybierały niedo-
starczonych strzelców i kantonistów. Tabela rządowa 9 września informowała, 
że rekrut 5–dymowy w ziemi łomżyńskiej wybiera się. Wobec dość intensyw-
nych walk nad Narwią w sierpniu i we wrześniu zaległych kantonistów egze-
kwowano przy pomocy wojska. Najgorzej przedstawiała się sprawa z rekrutem 
50–dymowym. Do 9 września zaległości wynosiły 94 konnych, zdołano wybrać 
tylko 9 kantonistów i 9 koni, których gen. mjr. Aleksander Zieliński już nie wy-
puścił. Próba wybrania dalszego rekruta przez gen. mjr. A. Zielińskiego do pułku 
strzelców konnych łomżyńskich spotkała się z oporem szlachty, krzyczącej  
o bezprawiu. K. Bauer określa ilość wybranego rekruta z ziemi łomżyńskiej na 
36% zmobilizowanego żołnierza i 4% zmobilizowanych koni. Daje to liczbę 652 
kantonistów i 9 koni, przy zaniżonym szacunku259. 

Naczelnik T. Kościuszko w odpowiedzi na pismo gen. Woyczyńskiego prze-
słał do komisji porządkowej łomżyńskiej, nurskiej i wiskiej polecenie dostarcze-
nia odpowiedniej liczby rekrutów: Gdy się Rada dowiedziała, iż „rekrut nakaza-
ny pod dniem 6. Czerwca, a powtórnie pod dniem 20. Sierpnia, do tego czasu nie 
jest z wielu włości przystawiony, przeto uważając ten krok za nieobywatelski, 
ściągający hańbę na obojętnych względem całości oyczyzny, zaleca komissyom 
porządkowym ziemi Wizkiey, Łomżyńskiey i Nurskiey, ażeby wybrały z pomiędzy 
siebie lub z innych obywatelów trzy osoby, o dobro powszechne gorliwe, któreby 

                                                 
258 A. Rzepniewski, Nad Narwią …, s. 239. 
259 AGAD, Archiwum Komisji Prawniczej (dalej: AKPr) 247, k. 199, 222; Sz. Askenazy, 
W. Dzwonkowski, Akta…, t. 2, s. 186, 401; K. Bauer, Wojsko …, s. 82. 
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maiąc sobie dodanych w pomoc dwóch, lub trzech woyskowych, do wszystkich 
obywatelów, którzy dotąd rekruta nie przystawili, udawały się, rekrutów, podług 
urządzenia pod dniem 6. Czerwca i 20. Sierpnia nakazanych, wybierały, do 
kommend odsyłały, a o dopełnieniu tego zlecenia Radę uwiadomić starały się”260. 

Wydzielone oddziały gen. Karwowskiego 1 października na północny–
wschód od Ostrołęki w Murchowskiej Łące zaatakowały posterunek pruski, 
biorąc do niewoli całą załogę liczącą 27 żołnierzy. Naczelnik T. Kościuszko 
przesłał wówczas pismo, w którym przekazał wdzięczność jako i pamięć dalszą 
od narodu, chociaż już nie opublikowano szczegółów tego zwycięstwa261. 

Do tej pory działania powstańcze nie były prowadzone na terenach położo-
nych po prawej stronie Narwi. W nocy z 12 na 13 października strona polska 
planowała przeprowadzić atak na wojska pruskie przeprawiając się w kilku 
punktach przez Narew: pod Pułtuskiem, Ostrołęką, Laskowcem i Nowogrodem  
z wykorzystaniem działalności dywersyjnej z terenu Puszczy. Koncepcja ataku 
została zaakceptowana zapewne przez naczelnika T. Kościuszkę, chociaż nie 
udało się do tej pory potwierdzić tego planu w dokumentach. Operacja ta nie 
została jednak przeprowadzona, z czego 15 października tłumaczył się gen. Gra-
bowski informując, że gen. Stanisław Woyczyński jeszcze nie przeszedł Narwi262. 

Głównodowodzący korpusu nadnarwiańskiego gen. Franz Favrat, zaniepo-
kojony działaniami powstańców nad Narwią, zwrócił się do Rosjan o pomoc na 
kierunku nadnarwiańskim. Gen. rosyjski Wilhelm Otto Derfelden wysłał dość 
silny oddział pod dowództwem płk. Romana Karłowicza Anrepa składający się  
z 500 jegrów i 900 jazdy, który odciął siły powstańcze operujące nad Narwią. 
Atak płk. Anrepa na stacjonujący w Ostrołęce oddział w sile ok. 1700 żołnierzy 
(w tym ok. 1000 chłopów), generałów: Jerzego Franciszka Grabowskiego (od  
3 września nowy dowódca frontu nadnarwiańskiego od Biebrzy do Różana), 
Konstantego Jelskiego i Wasilewskiego – załamał obronę i zmusił Polaków do 
wycofania się na prawą stronę Narwi i marsz w kierunku Łomży. 29 październi-
ka 1794 r. Ostrołękę zajęli Rosjanie, kontrolując tym samym główny szlak ko-
munikacyjny. Otoczone przez Prusaków pod Piankami w pobliżu Nowogrodu 
siły polskie zostały 1 listopada zmuszone do kapitulacji. Do niewoli dostało się  
3 generałów i 534 żołnierzy263. Dzień wcześniej, 31 października pod Wizną 

                                                 
260 Sz. Askenazy. W. Dzwonkowski, Akta…, t. 3, s. 186; Sessya Rady Najwyższej Naro-
dowey. Dnia 24. Września. Prezydencya Obywatela Aloizego Sulistrowskiego, „Gazeta 
Rządowa” nr 87 z 29 IX 1794 r., s. 549. 
261 A. Skałowski, Z dziejów …, s. 146. 
262 AGAD, AKPr 252, Raport gen. J. Zajączka do Rady Najwyższej Narodowej z 15 X 
1794 r., k. 242, w której informuje o braku działań ze strony gen. Grabowskiego. 
263 A. Kociszewski, Działania zbrojne na Mazowszu północnym w latach 1794-1831, [w:] 
Mazowsze Północne w latach walk i niepodległość (1794-1920), praca zbiorowa, Cie-
chanów 1993, s. 38. 
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rozbite zostały dowodzone przez Karwowskiego i Opackiego oddziały, których 
resztki, wykorzystując zapadającą noc, wyrwały się z okrążenia i po dotarciu do 
Tykocina uległy w końcu rozproszeniu264. Po listopadowej kapitulacji Warszawy 
drobne polskie oddziały operujące jeszcze nad Narwią uległy przeważającej sile 
przeciwnika, kończąc swoją walkę. Powstanie kościuszkowskie na północnym 
Mazowszu upadło. 

Działania wojenne fatalnie wpłynęły na sytuację w gospodarce rolnej. Straty, 
jakie poniosły zarówno folwarki, jak i wsie, były szczególnie dotkliwie odczu-
walne na terenach położonych wzdłuż traktów komunikacyjnych. Rok 1794 był 
szczególnie niepomyślny dla gospodarki, słaby urodzaj i niemożność zebrania 
plonów z powodu walk lub wypasania ich przez konie wojskowe spowodowały, 
że w kraju panował głód i drożyzna, potęgowana jeszcze przez wszechobecną 
spekulację. Uniwersał władz powstańczych z lipca stwierdzał, że: Niektóre oko-
lice z okazji obrotów wojsk krajowych i nieprzyjacielskich zaczynają już dozna-
wać drożyzny, większej jeszcze przez zdzierstwo handlujących żywnościami  
i furażami niż przez istotny niedostatek265. Ceny targowe zbóż utrzymywały się 
na bardzo wysokim poziomie. Panujący głód sprzyjał szerzeniu się chorób  
i epidemii, tym bardziej że mieszkańcy wsi masowo opuszczali swoje zniszczo-
ne wioski, przenosząc choroby na inne tereny. Szlachta i chłopi byli zmuszani do 
dalszego zaopatrywania wojska rosyjskie i pruskie okupujące kraj w produkty 
żywnościowe, furaż, inwentarz i wyposażenie. Postrachem niektórych okolic 
położonych po lewej stronie Narwi były oddziały kozackie, które pustoszyły 
folwarki i wsie266. 

O sytuacji, jaka panowała po zakończeniu powstania kościuszkowskiego, pi-
sał 21 listopada 1794 r. król S. A. Poniatowski do Katarzyny II: Zamęt wojenny 
przeszkodził obsianiu pól w znacznej części kraju. Uprawa stała się niemożliwa 
tam, gdzie bydło zabranem zostało. Włościanie mając puste stodoły, popalone 
lub niemożliwe do zamieszkania chałupy, tysiącami pouciekali do krajów obcych, 
wielu właścicieli ziemskich uczyniło to samo dla tych samych powodów. Polska 
staje się podobna do pustyni. Głód jest prawie nieunikniony na rok przyszły267. 

Po III rozbiorze powiat ostrołęcki na podstawie traktatu z 24 października 
1795 r. znalazł się w zaborze pruskim. Na terenach tych król pruski Fryderyk 
Wilhelm II polecił ministrowi Leopoldowi von Schrötter organizację nowej 
prowincji państwa pruskiego – Prus Nowowschodnich (Neuostpreussen). 26 

                                                 
264 A. Kociszewski, Działania…, s. 38. 
265 AGAD, AKPr 318. Uniwersał względem handlu żywności i furażów, tudzież najmu 
robocizny w całym kraju, 19 VII 1794 r.; D. Rzepniewska, Gospodarstwo folwarczne na 
Mazowszu 1795-1806, Warszawa 1968, s. 31. 
266 AGAD, AKPr 241. O stratach informują supliki chłopskie. 
267 T. Korzon, Wewnętrzne …, t. 1, s. 329. 
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grudnia został wydany patent króla, wzywający ludzi do posłuszeństwa wobec 
nowych władz, nakazujący: aby wysłanym generałom, wojsku i komisarzom nie 
sprzeciwiali się, lecz raczej panowaniu naszemu chętnie się poddali, nas odtąd 
za swego króla prawnego uznali. W następnym roku, 5 lipca 1796 r. na zamku 
królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość złożenia przez reprezentantów 
społeczeństwa polskiego przysięgi na wierność królowi pruskiemu. W imieniu 
monarchy przysięgę przyjmował minister Karol Hoym. Akt przysięgi został 
poprzedzony przemówieniami, w tym przedstawiciela ziemi łomżyńskiej stolni-
ka Floriana Drewnowskiego. 

 
 

Organizacja kościelna i szkolnictwo 
W omawianym okresie parafialna sieć terytorialna kościoła katolickiego na 

omawianym obszarze należała do diecezji płockiej. Dlatego też najwcześniej 
powstał kościół i erygowana została parafia w dobrach należących do probosz-
czów płockich w Goworowie, ufundowana w 1317 r. przez przyszłego biskupa 
płockiego, a wówczas prepozyta katedry biskupa Floriana z Kościelca, pod we-
zwaniem Znalezienia Krzyża Świętego268. W 1431 r. Mikołaj, syn Mścisława  
z Imielina zwrócił się do papieża z prośbą o przekazanie mu  parafii goworow-
skiej po rezygnacji dotychczasowego plebana Szczepana, syna Włóczka z Płoń-
ska. Kolejnym proboszczem w latach 1474 – 1479 był kanonik płocki Jan, syn 
Abrahama z Krośni pod Błoniem, przeniesiony do parafii w Małym Płocku. 
Następcą Jana został Bartłomiej z Kaczyna, który umarł około 1493 r., zastąpił 
go na tym stanowisku Mikołaj z Szelig. Po nim około 1500 r. plebanem został 
Gothard z Kargoszyna, otaczając opieką swoich parafian do 1530 r., kiedy zastą-
pił go Wojciech Lawecki. W 1555 r. pleban goworowski Maciej Grądzki został 
oskarżony przez prepozyta płockiego Mikołaja Wolskiego o szerzenie herezji. 
Miał sprzyjać głoszonym na pograniczu pruskim  nauce luterańskiej, za co został 
zapewne odwołany, bo w 1558 r. plebanem Goworowa był już Stanisław Pęchar-
ski269. Pogranicze diecezji płockiej z Prusami, gdzie od 1526 r. luteranizm był 
oficjalną religią, było narażone na szczególne oddziaływanie na wpływy prote-
stantyzmu, szczególnie w latach czterdziestych XVI w. Dlatego też biskup An-
drzej Krzycki przyrzekł kapitule płockiej kierować na te tereny szczególnie do-
brych kaznodziejów270. Odpowiedzią na nowinki religijne zza granicy pruskiej 
było zapewne odwołanie proboszcza goworowskiego. 
                                                 
268 T. Żebrowski, Kościół (XIV-początek XVI w.), [w:] Dzieje Mazowsza, t. 1, praca zbio-
rowa pod redakcją Henryka Samsonowicza, Pułtusk 2006, s. 474. 
269 B. Ulanowski, St. Zachorowski, Materyały …, s. 390. 
270 E. Wiśniewski, Diecezja płocka u progu czasów nowożytnych, „Studia Płockie” 1975, 
t. 3. s. 122. 
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W parafii powołanej 17 stycznia 1399 r. przez fundację księcia Janusza I 
Starszego na ziemi będącej wówczas poza wspomnianym miastem Ostrołęką 
pobudowano kościół p.w. św. Mikołaja uposażony we włókę ziemi miary cheł-
mińskiej271. W 1426 r. książę dał ówczesnemu rektorowi kościoła parafialnego  
w Ostrołęce 5 mórg ziemi w okolicach zwanych Truszki nad Omulwią272. Już  
w 1403 r. istniał kościół w Piskach, a jego plebanem był Grzegorz, chociaż nie 
określa się go jako parafialnego. Uznaje się, że fundatorem kościoła był wymie-
niony w dokumentach z 1403 i 1405 r. Piotr z Pisk273. Pierwsze dokumenty  
o istnieniu parafii w Piskch pochodzą dopiero z 1457 r., a w 1486 r. wymienia 
się jako plebana w tej wsi Dobiesława z Pisk274. Kolejna parafia, jaka powstała 
na południe od Narwi, wymieniana jest w źródłach o Rzekuniu. Została erygo-
wana 9 września 1413 r. przez biskupa płockiego Jakuba z Korzkwi pod wezwa-
niem Najświętszej Marii Panny i Nawrócenia św. Pawła Apostoła na prośbę 
braci: kanonika płockiego Pawła, kanonika warszawskiego Wojciecha i rycerza 
Jana ze Strzegocina. W jej skład weszły wsie i siedliska: Rzekuń, Czarnowiec, 
Kaczyno, Dzbenino, Susko, Troszyno, Laskowiec, Borawe, Niedźwiedzie i Dą-
bek275. Ponad pół wieku później, w 1477 r. książę Janusz II potwierdził przywi-
lej utworzenia altarii przy kościele rzekuńskim z fundacji starosty wiskiego  
i chorążego ciechanowskiego Pawła z Grabowa, dziedzica dóbr Rzekuń i Czar-
nowiec. Akt ten na prośbę plebana Jana Grabowskiego potwierdził w 1620 r. 
król Zygmunt III Waza276. 

Kolejna świątynia została pobudowana w 1428 r. w Czerwinie z fundacji 
Rogali Grada z Czerwina, który prawdopodobnie ufundował też pierwszą para-
fię. W 1442 r. biskup Paweł Giżycki określił w swoim przywileju obszar teryto-
rialny parafii z wsiami i siedliskami: Borowce, Buczyn, Chrostowo, Czerwin, 
Dębnik, Grodzisk, Gumowo, Jelonki, Łady, Mierzejewo, Rostki (Jacussy et Sta-
nislai), Rynek, Stylągi, Trynosy, Wielencz, Wysocze, Przyborowo, Zalesie i Zao-
rze. Przywilej biskupa Giżyckiego został potwierdzony w 1464 r. przez biskupa 
Ścibora z Gościeńczyc, w którego dokumencie wymieniono mniej miejscowości 
wchodzących w skład parafii: Buczyn, Czerwin, Gumowo, Jelonki, Łady, Przy-

                                                 
271 T. Żebrowski, Dokumenty dotyczące kościoła parafialnego Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Mikołaja w Ostrołęce, [w:] Ecclesia Ostrolecensis, s. 36-38. 
272 AGAD, MK 333, k. 54v. dux dedit rectori ecclesie parochialis in Ostrolenka 5 iugera 
pratorum in area dicta Trusky cizea fl. Omolew. 
273 AGAD, MK 6, k. 65-65v; T. Żebrowski, Kościół …, s. 474. 
274 ADP, AE 11, k. 239; T. Żebrowski, Kościół …, s. 474. 
275 ADP, AE 17, k. 94-96; K. Pacuski, Początki …, s. 101; Cz. Brodzicki, Ziemia …,  
s. 126. 
276 Cz. Brodzicki, Ziemia …, s. 126. Altaria to rodzaj fundacji kościelnej. Altarysta przy 
specjalnie wyznaczonym ołtarzu sprawuje kult. 
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borowo, Rostki, Stylągi, Trynosy, Rynek, Wielencz, Wysocze i Zaorze oraz nie-
zidentyfikowaną wieś Szalanka277. 

W 1429 r. Sobiesąd Kleczkowski z Kleczkowa ufundował w tej wsi świąty-
nie. Dopiero w 1442 r. erygowana została parafia, do której przyłączono wsie: 
Choromany, Dąbek, Głębokie, Kleczkowo, Lipa, Łątczyn, Niedźwieck (Nie-
dźwiedzk), Oki, Opęchowo, Pyszna Pacha, Radgoszcz, Truszki, Zawady i Ży-
znowo278. Murowany kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca został pobudowa-
ny w latach 1512 – 1518279. W sąsiednim Troszynie kościół został ufundowany 
w 1443 r. przez sędziego łomżyńskiego Jana z Troszyna i Opinogóry, a pro-
boszcz otrzymał uposażenie w wysokości 4 włók gruntu miary chełmińskiej  
z sadzawką oraz prawo propinacji. Do nowej parafii przypisane zostały wsie 
należące do Jana z Troszyna i wieś braci Kurpie280.  

W 1443 r. biskup Paweł Giżycki dokonał nowego podziału diecezji, powołu-
jąc archidiakonat pułtuski. W jego skład wchodzi dekanat wizneński obejmujący 
swym zasięgiem większość parafii powiatu oraz dekanat łomżyński, do którego 
w 1530 r. z terenu powiatu należała tylko parafia w Ostrołęce281. W 1530 r. bi-
skup płocki zarządził, aby proboszczowie określili dochody swoich parafii  
z podziałem na utrzymanie wikarych i szkół przyparafialnych. Z dekanatu wiz-
neńskiego takie sprawozdania złożyli duchowni z: Czerwina, Goworowa, 
Kleczkowa, Pisk i Rzekunia. Pleban w Czerwinie Michał Zakrzewski podał, że 
dochód z jego parafii wyniósł 25 kop groszy, z tego 2 wikariuszy otrzymywało 
12 kop, a 3 kopy groszy rektor szkoły. Wojciech Lewacki, pleban w Goworowie 
z 24 grzywien dochodu, 8 grzywien przeznaczał dla 2 wikariuszy i 3½ grzywny 
dla rektora szkoły. Paweł pleban kleczkowski  określił swoje przychody na po-
ziomie 18 grzywien, z których 6 przeznaczał na utrzymanie 2 wikariuszy,  
a 2 grzywny dla rektora szkoły. Pleban Trojan z parafii w Piskach określił swój 
dochód na poziomie 22 kop groszy, z których dwóch wikariuszy otrzymywało  
5 kop i rektor szkoły 3 kopy groszy. Ten sam duchowny kumulował beneficja 
plebana w Piskach i w Troszynie. W 1632 r. plebanem w Troszynie był Kacper 
Olszewski, wymieniony jako dłużnik Doroty Gutowskiej, wdowy po mieszcza-
ninie ostrołęckim Andrzeju. Rzekuński proboszcz Mikołaj określił swoje docho-
dy na poziomie 18 grzywien, z których 2 wikariuszom wypłacił 8 grzywien  
i 6 grzywien rektorowi szkoły. Wśród administratorów parafii dekanatu łomżyń-
                                                 
277 J. Boguski, Czerwin …, s. 29. 
278 Tamże, s. 30. 
279 W. Jemielity, Diecezja łomżyńska. Studium historyczne parafii, Łomża 1990, s. 193. 
280 ADP, Akta Wizytacji (dalej: AW) 276, k. 381; J. Boguski, Czerwin …, s. 30-31;  
E. Wiśniewski, Diecezja …, s. 134. 
281 B. Ulanowski, St. Zachorowski, Materyały do dziejów kollegiaty pułtuskiej,  „Archi-
wum Komisyi Historycznej”, Kraków 1916, t. 10, s. 386, 390. Dekanat łomżyński wy-
mieniony jest w dokumentach z 1444 r.  
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skiego określone dochody zostały na podobnym poziomie. W Ostrołęce, jedynej 
parafii na interesującym nas terenie, ks. Paweł Nasiorowski osiągnął najniższy 
dochód w dekanacie w wysokości 10 grzywien, z których po 3 przeznaczył dla  
2 wikarych i rektora szkoły282. Średnia dochodów proboszcza wiejskiego w de-
kanacie wizneńskim obejmującym 15 parafii, w tym 13 wiejskich wynosiła 
wówczas 26,61 grzywny, a w dekanacie łomżyńskim w 17 parafiach, w tym 11 
wiejskich 25 grzywien283.  

W 1535 r. marszałek księstwa mazowieckiego, starosta różański i makowski 
Jakób Brzoska wraz z żoną Zofią ufundował w Nowej Wsi kościół pod wezwa-
niem Najświętszej Marii Panny, uposażając proboszcza w cztery włóki ziemi. 
Nowopowstała parafia została erygowana przez biskupa płockiego Andrzeja 
Krzyckiego. 

W 1573 r. na terenie powiatu ostrołęckiego znajdowały się dobra duchowne 
proboszcza płockiego obejmujące 9 wsi o pow. 129 łanów wchodzących w skład 
klucza posiadłości tzw. księstwa sieluńskiego. Składało się z trzech kompleksów, 
którego głównym ośrodkiem była wieś Sieluń leżąca w ziemi różańskiej na pra-
wym brzegu rzeki Narwi. Na terenie powiatu ostrołęckiego tereny te swoim 
zasięgiem obejmowały wieś parafialną Goworowo i okoliczne wsie284. W 1616 r. 
3 łany należące do tej pory do wójtostwa w Goworowie zostały zakupione przez 
proboszcza i w 1708 r. podzielone na trzy równe pola285. 

W 1582 r. parafia ostrołęcka, należąca do dekanatu łomżyńskiego, obejmo-
wała swym zasięgiem 21 miejscowości: Ostrołęka, Bobino Niedźwiedzicza, 
Grabowo Drężewo, Grabowo wójtostwo, Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy, 
Dobrołęka Maćki, Dobrołęka Stara, Nakły, Kruki, Nożewo Łaskarze, Nożewo 
Kordowo, Olszewo, Stepna Stara, Stepna Michałki, Żebry Chudek, Żebry 
Grzymki, Żebry Sławki, Żebry Stara Wieś, Żebry Wierzchlas i Żebry Żabin. 
Przeprowadzający niewiele lat później w dniach 12–14 października 1609 r. 
wizytację parafialną dziekan i proboszcz łomżyński Jan Chociszewski zanotował, 
że na terenie parafii było 20 wsi,  nie wymieniając jednak ich nazw286. 

Poważne zniszczenia, jakie zostały dokonane przez Szwedów na terenie kra-
ju i Mazowsza oraz zaraza, jaka zapanowała po ich ustąpieniu, przyczyniły się 
do poważnego ubytku ludności. W skład parafii ostrołęckiej wchodziły wówczas 

                                                 
282 B. Ulanowski, St. Zachorowski, Materyały …,. 386, 390; E. Wiśniewski, Diecezja…, . 
s. 132; M. Przytocka, Mieszkańcy parafii ostrołęckiej, [w:] Ecclesia Ostrolencensis,  
s. 129. 
283 E. Wiśniewski, Diecezja …, s. 136, 146. 
284 A. Pawiński, Polska…, , s. 54, 59. 
285 D. Główka, Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI-XVIII wieku, 
Warszawa 1991, s. 20. Każde pole podzielone było na 20 staj i 24 zagony jare. 3 łany 
liczyły w takim razie 1440 zagonów stajowych, a 1 łan 480. 
286 ADP, AW 10, k. 133-135. 



Od lokacji miasta do upadku Rzeczypospolitej   | 141 
 
następujące miejscowości: Ostrołęka, Lelis, Wykrot, Huta Wykrot, Łątczyn  
z parafii ostrołęckiej oraz Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy, Grabowo, 
Kruki, Olszewo i Nakły ze starostwa ostrołęckiego287. W księgach grodzkich 
różańskich podano, że w 1660 r. do parafii ostrołęckiej należały wsie: Stepna 
Stara, Żebry Chudek, Żebry Grzymki, Żebry Ostrowy, Żebry Pieczyska, Żebry 
Sławki, Żebry Stara Wieś, Żebry Wierzchlas i Żebry Żabin, które wchodziły  
w skład ziemi różańskiej 288.  

W księgach grodzkich różańskich z lat 1674–1677 zostały podane te miej-
scowości parafii ostrołęckiej, które dokonywały wpłat podymnego i pogłównego. 
Oprócz Ostrołęki wymieniono w nich ponadto wsie ze starostwa ostrołęckiego: 
Lelis, Łątczyn, Wykrot, Huta Wykrot oraz wsie parafialne: Białobrzeg Bliższy, 
Białobrzeg Dalszy, Grabowo, Kruki, Nakły i Olszewo289. Z 1677 r. pochodzą 
pierwsze relacje o znacznym wzroście kultu maryjnego w diecezji płockiej,  
w tym i dekanatach obejmujących powiat ostrołęcki290. 

Biskup płocki Andrzej Chryzostom Załuski na prośbę proboszczów mają-
cych problem z dojazdem na kongregacje dekanalne przeprowadził w 1693 r. 
reorganizację sieci dekanatów na terenie diecezji. Według nowego podziału de-
kanat mógł mieć nie więcej niż 10 parafii. Archidiakonat pułtuski objął swoim 
zasięgiem 13 dekanatów, w tym dekanat łomżyński z 10 parafiami, w skład któ-
rego weszły m.in. parafie: Ostrołęka, Nowa Wieś, Rzekuń i Kleczkowo. W wy-
szkowskim były parafie: Goworowo i Troszyn, a w ostrowskim: Czerwin i Pi-
ski291. W 1742 r. dekanat łomżyński o powierzchni 2718 km2 obejmował 11 
parafii z 253 miejscowościami292.  

Druga połowa XVII w. przyniosła na terenie diecezji płockiej rozwój  
i wzrost wpływów zakonów wśród szlachty. Prowadziło to do częstych zatargów 
z klerem świeckim, uzupełniało jednak wysiłek duszpasterski, szczególnie na 
obszarach pogranicznych. Popularność zakonów i ich związki ze szlachtą kiero-
wały w ich kierunku dobroczynność, stanowiąc tym samym uszczuplenie do-
chodów kleru parafialnego. 

W 1740 r. kanclerz wielki koronny i starosta ostrołęcki Jan Małachowski 
uzyskał ze względu na zmiany demograficzne, jakie zachodziły na terenie Kur-

                                                 
287 Biblioteka Narodowa (dalej: BN), Rejestr pogłównego w prowincji wielkopolskiej 
1674-1676, mf. 1856, k. 717. Mikrofilm sporządzony z rękopisu znajdującego się  
w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie o nr 1100. 
288 AGAD, Księgi różańskie grodzkie wieczyste 1660-1683, sygn. 28, k. 319-319v. 
289 BN, Rejestr pogłównego w prowincji wielkopolskiej 1674-1676, mf. 1856, k. 717. 
290 W. Müller, Diecezja płocka od drugiej połowy XVI wieku do rozbiorów, „Studia Płoc-
kie” 1975, t. 3, s. 185. 
291 W. Góralski, Reforma organizacji dekanalnej w diecezji płockiej za bpa Andrzeja 
Chryzostoma Załuskiego w 1693 r., „Studia Płockie” 1984, nr 12, s. 110, 116. 
292 W. Müller, Diecezja …, s. 187, 217, 220, 221. 
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piowszczyzny, zgodę biskupa płockiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego 
na lokację nowej parafii w Kadzidle, która została uposażona w trzy włóki ziemi 
miary chełmińskiej. Ponadto w 1781 r. wymieniono jako uposażenie proboszcza 
jeden ogród i dwie łąki. Już w następnym roku do spowiedzi wielkanocnej na 
terenie parafii przystąpiło 1231 osób. Dopiero po uposażeniu 17 listopada 1780 r. 
kościoła przez następnego starostę Antoniego Małachowskiego możliwe było 
przeprowadzenie erekcji parafii kadzidlańskiej293. Spory pomiędzy proboszczem 
ostrołęckim ks. Mateuszem Niskim i jego następcą ks. Michałem Kazimierzem 
Małachowskim a ks. Idzim Długołęckim i jego następcą ks. Franciszkiem Pu-
chalskim z Kadzidła o dziesięciny ze wsi, jakie zostały przyłączone do tej parafii, 
jak też brakiem dokładnie wytyczonych granic pomiędzy parafiami doprowadzi-
ły do wydania w 1755 r. przez biskupa płockiego Józefa Eustachego Szembeka 
polecenia dziekanowi łomżyńskiemu Stanisławowi Grzymale uporządkowania 
tych spraw. Rozporządzeniem dziekana, wyłączając z parafii ostrołęckiej do 
parafii kadzidlańskiej przyłączono wsie: Brzozówka, Dąbrówka, Długi Kąt, 
Dylewo, Gibałka, Lelis, Łodziska, Nasiadki i Tatary294. W tym samym roku,  
6 października 1755 r. biskup płocki polecił, aby na terenie parafii ostrołęckiej 
wprowadzone zostały kartki do spowiedzi wielkanocnej. Miało to rozwiązać 
problemy związane z spowiedzią wiernych, którzy często zwracali się o nią do 
bernardynów ostrołęckich, a nie do swoich księży parafialnych295. W 1781 r. do 
parafii należało 36 wsi, w tym 30 ze starostwa ostrołęckiego i 6 ze starostwa 
łomżyńskiego296. 

W latach 1775–1781 proboszcz wiejskiej parafii w Nowej Wsi osiągał do-
chód w wysokości 80 złp, na który składało się 9 złp. z dziesięciny, 21 złp. pro-
wizji od zapisów i 50 złp. od akcydensu kościelnego. Proboszcz ostrołęckiej 
parafii Stanisław Kostka Zacharkiewicz miał w tym czasie dochód w wysokości 
815 złp., pochodzących głównie z dziesięcin – 726 złp. i z akcydensu kościelne-
go (iura stolae) – 89 złp. i był to jeden z wyższych dochodów w diecezji płoc-
kiej297. 

Biskup płocki Michał Jerzy Poniatowski 8 października 1776 r. utworzył de-
kanat ostrołęcki z podziału dekanatu łomżyńskiego i makowskiego. W skład 
nowego dekanatu weszły parafie: Baranowo, Kadzidło, Myszyniec, Nowa Wieś, 
Ostrołęka i Rzekuń z dotychczasowego dekanatu łomżyńskiego, Krasnosielc  

                                                 
293 ADP, AW 300, k. 16; ADP, AE 57, k. 47v; M. Przytocka, Parafia kadzidlańska od 
1740 do 2011 roku, [w:] Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego  
w Kadzidle, praca zbiorowa pod redakcją Marii Przytockiej, Kadzidło 2012, s. 123. 
294 M. Przytocka, Historia parafii ostrołęckiej …, s. 110. 
295 Tamże, s. 111. 
296 M. Przytocka, Parafia kadzidlańska …, s. 123. 
297 D. Główka, Gospodarka …, s. 201. 
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z dekanatu makowskiego i Zaręby z dekanatu przasnyskiego298. W 157 wsiach 
dekanatu ostrołęckiego mieszkało 8146 katolików, 58 protestantów i 134 żydów. 
W parafii ostrołęckiej mieszkała jedna rodzina luterańska (5 osób)299. Inne wsie 
powiatu ostrołęckiego zostały przyporządkowane do dekanatu łomżyńskiego 
(Kleczkowo), wyszkowskiego (Goworowo) i ostrowskiego (Czerwin, Piski  
i Troszyn)300. 

 
Tab. 3  Przynależność wsi powiatu ostrołęckiego do parafii z liczbą ludności 
i podziałem wyznaniowym w 1776 r. 

L.p. Parafia Liczba 
wsi 

Mieszkańców 
ogółem Katolików Prote-

stantów Żydów 
Liczba 
dzieci 

do lat 7 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Baranowo 
Krasnosielc 
Zaręby 
Kadzidło 
Myszyniec 
Nowa Wieś 
Rzekuń 
Ostrołęka część 1 
Ostrołęka część 2 

    16 
    14 
    10 
    31 
    34 
      8 
    21 
    15 
      8 

        806 
     1 572 
        490 
     2 007 
     3 406 
        542 
     1 387 
     1 538 
        906 

       790 
    1 307 
       490 
    2 000 
    3 334 
       525 
    1 327 
    1 485 
       889 

           6 
         15 
           - 
           4 
         49 
           - 
           - 
          5 
         - 

    10 
  250 
      - 
      3 
    23 
    17 
    60 
    48 
    17 

     239 
     360 
       67 
     498 
     989 
     143 
     300 
     545 
     445 

 Dek.  
ostrołęcki 

  157    12 654   12 147         79   428   3 586 

1. Kleczkowo     13         726        700           -     26      300 
 Dek.  

łomżyński 
    13         726            -     26      300 

1. Goworowo      15      1 000     1 000           -       -      249 
 Dek.  

wyszkowski 
    15      1 000     1 000           -       -      249 

1. 
2. 
3. 

Czerwin 
Piski 
Troszyn  

    30 
    22 
    16 

     1 306 
     1 065 
        895 

    1 286 
    1 005 
       836 

          - 
          - 
          - 

    20 
    60 
    59 

     270 
       90 
     237 

 Dek. ostrowski     68      3 266     3 127           -   139      597 
 Ogółem parafie w 

dekanatach pow. 
ostrołęckiego 

  253    17 646   16 974         79   593   4 732 

                                                 
298 ADP, AW 300, k. 66. 
299 B. Kalinowska, Społeczeństwo parafii ostrołęckiej w latach 1753-1762 w świetle 
księgi chrztów, [w:] Ecclesia Ostrolecensis. Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, Ostrołęka 2013, s. 153. 
300 Parafie Diecezyi Płockiey stosownie do Woiewództw i Ziem, w których zostaią ułożo-
ne, z wyrażeniem liczby wsiow do nich należących, oraz osob, w tychże wsiach osadłych 
w roku 1776, [w:] Rozrządzenia i Pisma Pasterskie za rządow J.O. Xięcia JMCI Michała 
Jerzego Poniatowskiego biskupa płockiego etc. Etc. Do Diecezyi Płockiey wydane. Dla 
wygody teyże Diecezyi zebrane i do druku Podane, Tomik IV i Ostatni, Warszawa 1785, 
s. 413-453.  
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Źródło: Parafie Diecezyi Płockiey stosownie do Woiewództw i Ziem, w których zostaią 
ułożone, z wyrażeniem liczby wsiow do nich należących, oraz osob, w tychże wsiach 
osadłych w roku 1776, [w:] Rozrządzenia i Pisma Pasterskie za rządow J.O. Xięcia 
JMCI Michała Jerzego Poniatowskiego biskupa płockiego etc. Etc. Do Diecezyi Płoc-
kiey wydane. Dla wygody teyże Diecezyi zebrane i  do druku Podane, Tomik IV i Ostat-
ni, Warszawa 1785, s. 444, 445, 446, 453. 

 
Do parafii ostrołęckiej należały wsie ze starostwa ostrołęckiego: Białobrzeg 

Kieble, Białobrzeg Sapoty, Bobinek, Borki Olszewskie, Dębołęka Stara, Dręże-
wo, Durlasy, Kurpiewskie, Obierwia, Olszewka oraz wsie powiatu ostrołęckiego: 
Dymusy, Gnaty, Grabowo, Kordowo, Kruki, Łaskarze, Narty, Napiórki Kmotry, 
Napiórki Butne, Nożewko, Nożewo, Olszewo, Omulew, Stepna Michałki, Żebry 
Grzymki, Żebry Ostrowy, Żebry Pieczyska, Żebry Sławki, Żebry Stara Wieś, 
Żebry Wierzchlas i Żebry Żabin oraz miasto Ostrołęka.  Niewiele lat później,  
w 1781 r. ks. Stanisław Kostka Zacharkiewicz poinformował wizytującego para-
fię ostrołęcką ks. Marcina Szweykowskiego, że na terenie parafii mieszkało 
3789 osób, w tym 3681 katolików (wzrost o 1307 osób – 35,5%), 10 ewangeli-
ków (wzrost o 5 osób – 100%) i  98 żydów (wzrost o 33 osoby – 35,4%), głów-
nie we wsiach szlacheckich301. Jest to dość wyraźny wzrost na przestrzeni 5 lat, 
szczególnie wśród katolików w porównaniu do wykazu sporządzonego przez 
biskupa płockiego M. J. Poniatowskiego. 

W średniowieczu kościół parafialny oprócz funkcji religijnych pełnił rów-
nież rolę oświatową. Przy kościołach parafialnych zakładano bowiem szkoły,  
w których prowadzono zajęcia z nauki czytania, pisania, rachowania i uczono 
pieśni kościelnych. Z początków XV w. pochodzą informacje o braku odpo-
wiednio wykształconych nauczycielach z powodu dużej liczby szkół parafial-
nych a w XVI w. wiejska szkoła parafialna była zjawiskiem typowym 302 .  
W 1530 r. we wszystkich parafiach dekanatu wizneńskiego (15) i łomżyńskiego 
(17) istniały szkoły przyparafialne. Utrzymanie szkoły i nauczyciela należało do 
obowiązków proboszcza. Uposażenia nauczyciela nie określały żadne przepisy  
i można je było wypłacać w formie pieniężnej lub w zbożu303. 

Pierwsze wzmianki dotyczące szkół na terenie powiatu pochodzą z 1463 r. 
Odnotowano wówczas istnienie szkoły przyparafialnej w Goworowie, w której 
w 1487 r. nauczycielem był Urban z Jawor304. W 1479 r. ówczesny pleban ostro-
łęcki Maciej oskarżył Piotra Skoczka Ślasa o kradzież jego rzeczy i dwóch ubrań 
uczniowskich, co wskazuje na istnienie przy kościele ostrołęckim szkoły 305 .  
                                                 
301 ADP, AE 72, k. 19-20. 
302 E. Wiśniewski, Diecezja …, s. 148. 
303 Tamże, s. 149. 
304 J. Dziewirski, Goworowo …, s. 66. 
305 ADP, AE 13, k. 236v; Cz. Brodzicki, Ziemia …, s. 123. 
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W Troszynie szkoła przyparafialna odnotowana została w źródłach z 1481 r306. 
W latach 1486 – 1487 jako pomocnika nauczyciela w szkole troszyńskiej wy-
mieniono Jakuba z Majek307. W 1514 r. jako nauczyciel w szkole w Czerwinie 
odnotowany został wikary Paweł 308 . W 1530 r. rektor szkoły w Czerwinie 
otrzymywał za swoją pracę płacę w wysokości 3 kop groszy. Pleban w Gowo-
rowie swojemu nauczycielowi płacił 3½ grzywny, a pleban kleczkowski  prze-
znaczał na utrzymanie rektora szkoły 2 grzywny. W parafii w Piskach rektor 
otrzymywał 3 kopy groszy. Wysokie pobory w wysokości 6 grzywien za swoją 
pracę otrzymywał rektor szkoły w Rzekuniu, a nauczyciel szkoły miejskiej  
w Ostrołęce dostawał za swoją pracę 3 grzywny309. Według rejestrów z 1530 r. 
średnie dochody nauczyciela wiejskiego w dekanacie wizneńskim wynosiły 2,86 
grzywny. Rektorzy w wymienionych szkołach otrzymywali więc dochody po-
wyżej przeciętnych dla dekanatu. W dekanacie łomżyńskim rektor szkoły wiej-
skiej otrzymywał pobory w wysokości 3,80 grzywny, a nauczyciel szkoły miej-
skiej pobierał średnio 4,41 grzywny. Nauczyciel w Ostrołęce otrzymywał więc 
poniżej średniej dla dekanatu. Mazowsze miało bardzo dobrze rozwiniętą sieć 
szkolnictwa parafialnego, a pracujący w nich nauczyciele mieli wyższe uposa-
żenie niż w dekanatach zachodnich diecezji płockiej310. 

Rozwinięta sieć parafialna dawała jej uczniom możliwość kontynuowania 
dalszej nauki w szkołach wyższych. Z terenu powiatu ostrołęckiego m.in. w latach 
1400–1509 w Akademii Krakowskiej odnotowano immatrykulację 5 studentów 
z parafii w Ostrołęce, w tym m.in. Bartłomieja syna Mateusza z Ostrołęki  
w 1495 r., 3 z parafii Kleczkowo, 3 ze Szczawina, 2 z Goworowa, 1 z Pisk311.  
W kolejnych latach immatrykulacji dokonali m.in. w 1511 r. Wawrzyniec syna 
Jana z Ostrołęki, w 1514 r. Maciej syna Mikołaja z Ostrołęki, w 1517 r. Stani-
sław Kleczkowski s. Piotra z Kleczkowa wnosząc opłatę w wysokości 3 gr,  
w 1519 r. Mikołaj syna Andrzeja z Dąbek. W 1524 r. studentami Akademii zo-
stali Jan i Michał synowie Stefana z Budnego. W kolejnym, 1525 r. wśród stu-
dentów znaleźli się Jan syn Mikołaja z Choroman i immatrykulowany 9 czerwca 
Jan syn Michała z Ostrołęki, który został zwolniony z opłaty, a 15 lipca Michał 
syn Stefana z Budnych z opłatą wniesioną w wysokości 4 gr. 11 kwietnia 1526 r. 
immatrykulacji dokonał Piotr syn Mikołaja z Ostrołęki, dokonując 4 gr opłaty.  
Z kolei 15 lipca 1529 r. studentem został Jan syn Piotra z Troszyna, wnosząc 
                                                 
306 J. Dziewirski, Mała …, s. 46. 
307 ADP, AE 11, k. 253. 
308 J. Boguski, Czerwin …, s. 32. 
309 B. Ulanowski, St. Zachorowski, Materyały …, s. 386, 390; E. Wiśniewski, Diece-
zja …, s. 132. 
310 E. Wiśniewski, Diecezja …, s. 150. 
311 K. Boroda, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu, Kraków 
2010, s. 341-345. 
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opłatę w niewielkiej wysokości 2 gr, a w 1537 r. Mateusz syn Mikołaja z Mie-
rzejewa. W 1542 r. 2 gr wpłaty immatrykulacyjnej za studia na Akademii doko-
nał Bartłomiej Troszyński syn Piotra, dziedzica Troszyna, który w przyszłości 
został proboszczem parafii w Troszynie i właścicielem tej wsi. W 1545 r. odno-
towano Mikołaja syna Bartłomieja i Stanisława syna Michała z Tyszek, którzy 
wpłacili po 2 gr wpisowego312. W 1464 r. Elżbieta, wdowa po Janie z Nowej Wsi, 
darowała wraz z dziećmi 20 groszy wierzytelności, jakie miała u Tomasza Prze-
zdomy z Laskowca swojemu studiującemu synowi. Przyjąć więc możemy, że 
również i on był słuchaczem Akademii Krakowskiej, tak popularnej wśród 
szlachty mazowieckiej. W 1557 r. wielu mieszczan ostrołęckich posiadać musia-
ło sztukę pisania i czytania, bowiem ks. Białobrzeski zapisał pewną kwotę pie-
niędzy na rozwój bractwa literackiego313. 

Po wprowadzeniu ustaleń soboru trydenckiego w Koronie biskup płocki An-
drzej Noskowski przekształcił w 1565 r. dotychczasową szkołę kolegiacką przy 
kolegiacie Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku w kolegium, do 
którego sprowadził w następnym roku zakon jezuitów. W 1595 r. kształciło się  
w nim na wysokim poziomie 600, a w 1605 r. około 1,5 tys. uczniów, w więk-
szości szlachty mazowieckiej. Kadrę pedagogiczną stanowili znani przedstawi-
ciele nurtu kontrreformacyjnego, m.in. Jakub Wujek, Piotr Skarga czy Andrzej 
Bobola314. Kolejną placówką edukacyjną, gdzie szlachta powiatu ostrołęckiego 
mogła pogłębiać swoje wykształcenie, było kolegium, które jezuici otworzyli  
1 września 1614 r. w Łomży315. 

Komisja Edukacji Narodowej w swoim pierwszym uniwersale z 24 paź-
dziernika 1773 r. zapowiedziała reformę polskiego systemu edukacyjnego. 
Głównym celem miało stać się kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu 
narodowym i obywatelskim, chociaż Komisja została powołana do edukacji 
młodzi szlacheckiej. Zakresem swojej działalności nie obejmowała więc dzieci 
chłopskich, a spod jej uprawnień kontrolnych wyłączone zostały szkoły para-
fialne, które nie były uważane za placówki publiczne. 20 czerwca 1774 r. KEN 
wydała przygotowany przez biskupa I. Massalskiego Przepis dla szkół parafial-
nych, nakładający na proboszczów obowiązek utrzymania szkół. Uprawnienia 

                                                 
312 A. Chmiel, Album studiosorum Universitatis Cracoviensis 1490-1551, t. 2, Kraków 
1892, s. 175, 228, 229, 236, 246, 286, 311, 323. Wskazano tylko wybrane osoby, ponie-
waż trudno jest zidentyfikować przynależność terytorialną wielu immatrykulowanych 
studentów. 
313 K. Pacuski, Początki …, s. 99. 
314 W. Müller, Diecezja …, s. 168-169. 
315 Tamże, s. 175. 
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kontrolne nad nimi przekazano rektorom szkół powiatowych, nakładając na nich 
obowiązek corocznych wizytacji316. 

Biskup płocki Michał Jerzy Poniatowski w liście pasterskim z 20 sierpnia 
1775 r. zalecał proboszczom, aby w swoich parafiach zakładali szkoły i przygo-
towywali odpowiednią kadrę do ich prowadzenia. Szczególnie chodziło o orga-
nistów, którzy jako nauczyciele szkół parafialnych mieli mieć rozległą wiedzę  
i odznaczać się dobrymi obyczajami317. Dwa lata później, w 1777 r. biskup za-
rządzeniem „Ordintiones Generales” ponownie podniósł kwestię konieczności 
zakładania szkół parafialnych w każdej parafii. Poruszył w nim kwestię finan-
sowania szkolnictwa z dochodów zapisanych na dobrach, czy też domówienia 
się z parafianami318. 

Z dokumentów wizytacyjnych wynika, że w Czerwinie w latach 1781–1783 
do szkoły uczęszczali tylko chłopcy pochodzenia szlacheckiego. Rektorem szko-
ły był Paweł J. Pałaszewski pobierający pensję w wysokości 50 zł od zapisanej 
na ten cel kwoty 1 tys. złp. przez podczaszego czernichowskiego Józefa Celeń-
skiego na dobrach Grodzisko i Czerwin. Wspomagającym nauczyciela był orga-
nista Maciej Ciesielewski otrzymujący dziesięcinę snopową na utrzymanie319.  
W Goworowie dyrektorem szkoły był Mikołaj Nowicki uczący dzieci czytać i 
pisać, ale na szkółkę żadnego nie masz funduszu. Szkoła mieściła się w niedaw-
no pobudowanym domu organisty Macieja Majeckiego320. Również w Kadzidle 
szkoła mieściła się w domu organisty Baltazara Rząsińskiego, a dyrektorem 
szkoły był Ludwik Klimaszewski. Naukę pobierały dzieci obu płaci, które m. in. 
uczono, jako podkreślano w dokumentach lustracyjnych, podstaw wiary321. 

W aktach wizytacji probostwa myszynieckiego z 1781 r. napisano, że:  
W niektórych wsiach utrzymywani są w zimie nauczyciele uczący chłopców, al-
bowiem w lecie rozpuszczają ich; oddzielnej szkoły nie ma, albowiem do jednego 
domu niewielu przychodzi. Nie ma żadnych stałych dochodów na nauczyciela, 
który żywi się kolejno w poszczególnych domach i dostaje bardzo skromne wy-
nagrodzenie. Szkoła parafialna jest pod opieką organisty, albowiem formalnej 
                                                 
316 M. M. Grzybowski, Szkolnictwo elementarne na Mazowszu w drugiej połowie XVIII 
wieku: wypisy źródłowe z wizytacji kościelnych, „Rocznik Towarzystwa Naukowego 
Płockiego” 1983, nr 4, s. 221-222. 
317 List pasterski do oboyga stanów diecezyi płockiey tak duchownego jako i świeckiego 
wydany 20 sierpnia 1775 r. [w:] Rozrządzenia i Pisma Pasterskie za rządow J.O. Xięcia 
JMCI Michała Jerzego Poniatowskiego biskupa płockiego etc. Etc.  Do Diecezyi Płoc-
kiey wydane. Dla wygody  teyże Diecezyi zebrane i  do druku Podane, Tomik I, War-
szawa 1785, s. 391-589; M. M. Grzybowski, Szkolnictwo …, s. 222. 
318 Rozrządzenia …, t. 3, s. 94-95. 
319 ADP, AW,. 300, k. 167; AW,. 307, k. 57; AW, 311, k. 44; M. M. Grzybowski, Szkol-
nictwo …, s. 37-38. 
320 ADP, AW, 307, k. 166, 206; AW,. 311, k. 194; Tamże, s. 242. 
321 ADP, AW, 300, k. 19; AW, 307; k. 9-10, AW,. 311, k. 5; Tamże, s. 350. 
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szkoły i nauczyciela nie można nie można utrzymać bez dochodu, chyba żeby 
wprowadzić pruski zwyczaj i wtedy [fundusz] byłby ustanowiony. Akta wizytacji 
z kolejnego roku informują, że szkoła nie miała stałego dochodu, a  jej rektorem 
był wówczas Antoni Kłoskowski, zaś organistą Jakub Boraykiewicz. Wizytato-
rzy zauważyli, że zimą we wsiach parafialnych uczyli nauczyciele, którzy często 
się zmieniali322. 

 
 

Społeczność żydowska powiatu 
Dnia 25 czerwca 1699 r. wojska nurska Marianna Brzezińska podpisała  

w Brzeźnie umowę o przekazaniu kahałowi węgrowskiemu 5300 tymfów, czyli 
w bardzo słabej monecie, który zobowiązał się do wypłacania co rocznie 476 
tymfów prowizji. Miały być one przeznaczone na utrzymanie księdza – alterysty, 
szpitala przy parafii i siedmiu ubogich w nim przebywających oraz na utrzyma-
nie kaplicy i wizytatora z kapituły pułtuskiej. Umowę poświadczyli swoimi pod-
pisami, oprócz zainteresowanej, także żydzi z: Węgrowa, Ciechanowa, Sokoło-
wa, Czyżewa, Ostrowi i Radzymina. Z umowy wywiązano się tylko raz, a na-
stępnie przez 31 lat nic kahał węgrowski nie wypłacał twierdząc, że ksiądz może 
wobec handlujących Żydów na jarmarkach lub na wsi egzekwować, brać, więzić, 
konwiszkować [konfiskować] i sobie towarem płacić323. 

W XVIII w. na terenie Mazowsza zwiększyła się znacząco liczba Żydów, 
zwłaszcza w miastach i prywatnych dobrach szlacheckich. W 1776 r. na terenie 
diecezji płockiej biskup Michał Jerzy Poniatowski określił ich udział na 7,5% 
ogółu ludności diecezji. Uchwalone w 1714 r. przez szlachtę ziemi łomżyńskiej 
pogłówne generalne obejmowało wszystkich zamieszkujących tę ziemie miesz-
kańców, łącznie z Żydami pogłówne jedno na gospodarzów generaliter wszyst-
kich osób szlacheckich i chłopskich, a na „ludzi luźnych” i rzemieślników nało-
żone zostało w podwójnej wysokości324. Żydzi byli dla szlachty grupą społeczną 
dostarczającą pieniądze do skarbu państwa, chociaż ich pobór stwarzał wiele 

                                                 
322 Za: W. Paprocka, Myszyniec. Studium z dziejów miasta, Warszawa 1993, s. 19, 100-
101. 
323 J. Dziewirski, Goworowo …, s. 72-73. Biskup płocki Andrzej Chryzostom Załuski 
polecił alteryście Łukaszowi Mątnowskiemu wytoczyć proces, ten jednak nie miał pie-
niędzy na opłaty procesowe, a M. Brzezińska zapewne już nie żyła. Tymf był monetą, 
której deklarowana wartość wynosiła 30 gr. Używano jednak do jego produkcji srebra  
o wartości 10-15 gr. Na awersie widniał trzyliterowy monogram króla Jana Kazimierza 
„ICR” – Ioannes Casimirus Rex, co tłumaczono sobie złośliwie ze względu na niską 
wartość tej monety jako Initium Calamitatis Regni – początek nieszczęść królestwa. Na 
monecie widniał też napis: DAT PRETIVM SERVATA SALVS POTIORQ METALLO 
EST (Cenę daje ocalenie kraju i to lepsze jest od kruszcu). 
324 BPAU, TP, rkps  8332, Laudum ziemi łomżyńskiej, Łomża 15 III 1714 r., k. 214. 
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problemów. Dla braci szlacheckiej najskuteczniej można było zebrać podatki 
przy użyciu wojska. W 1715 r. na sejmiku zdecydowano o wysłaniu wraz z eg-
zekutorami podatkowymi asystencji wojskowej od im. p. Kocińskiego poruczni-
ka, który tu ma pod swoją komendą 20325. W 1724 r. sejmik łomżyński, chcąc 
wyegzekwować jak największą kwotę od Żydów, zastrzegł, że komisarze po-
winni uzyskać rozliczenie, czyli kalkulację od poborców, którzy należeli do eg-
zekucji żydowskiej326. Żydowscy arendarze przysparzali szlachcie sporych do-
chodów, stanowili zatem ważny element gospodarki szlacheckiej. Sprzedaż  
i produkcja alkoholu była obłożona podatkiem. W 1724 r. szlachta ziemi łom-
żyńskiej podjęła decyzję, aby każdego Żyda arendującego gorzelnię bądź browar, 
co kocioł ma i kurzy gorzałkę, od każdego kotła miedzianego tak piwnego, jak  
i gorzałczanego dał tynfów 3327. 

Za Augusta II szlachta mazowiecka, powołując się na motywy religijne, dość 
często dopominała się, aby Żydzi i dysydenci zostali usunięci z terenu woje-
wództwa mazowieckiego328. Byli oni jednak ostoją handlu i rzemiosła, chętnie 
zatrudnianą nawet przez duchowieństwo. Wyciąg z dyspartymentu [zestawienia] 
pogłównego żydowskiego  z 1736 r. podaje kwoty, jakie wpłacili w maju arenda-
rze karczm podlegli kahałowi tykocińskiemu z terenu powiatu, na lekką jazdę 
miecznika żydaczowskiego rotmistrza Wojciecha Cieńskiego. Żyd dzierżawiący 
wraz z zięciem Herszem karczmę w Troszynie wpłacił 68 złp., Hirsz z Goworo-
wa – 70 złp., Uziel ze Szczawina – 80 złp, Mejer z Kleczkowa – 50 złp.,  aren-
darz z Łątczyna – 15 złp. i z Radgoszczy 30 złp. W sumie z terenu powiatu 
ostrołęckiego rotmistrz Cieński otrzymał w maju 1736 r. od żydowskich dzier-
żawców karczm dość poważną kwotę 313 złp329. W 1754 r. żydowski szklarz  
z Drężewa wykonał ramy do okien budowanego przez proboszcza Mateusza 
Niskiego kościoła parafialnego w Ostrołęce330. 

Zgodnie z postanowieniem konstytucji sejmowej z 1764 r. w kolejnym roku 
na terenie Rzeczypospolitej został przeprowadzony spis ludności żydowskiej  
w celach podatkowych. W danych spisowych ujmowano tylko osoby powyżej  
1. roku życia, ponieważ niemowlęta nie były objęte taryfą podatkową. Przyjmuje 
się, że stanowiły one 5 % społeczności żydowskiej. Każdy Żyd powyżej roku 
miał obowiązek wniesienia opłaty w wysokości 2 złp. Na terenie powiatu ostro-
łęckiego wykazano 109 Żydów w Goworowie, 64 w Lipnikach podporządkowa-
                                                 
325 BPAU, TP, rkps 8332, Laudum ziemi łomżyńskiej, Łomża 18 II 1715 r., k. 217. 
326 Tamże, k. 217. 
327 BPAU, TP, rkps 8331, Laudum ziemi łomżyńskiej, Łomża 4 II 1727 r., k. 239. 
328 BPAU, TP, sygn. 8334, Instrukcja sejmiki generalnego województwa mazowieckiego 
posłom na sejm, Warszawa 11 IV 1712 r., k. 278. 
329 A. Leszczyński, Żydzi ziemi bielskiej w dokumentach XVII-XVIII wieku, „Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1980, nr 4, s. 22. 
330 M. Przytocka, Zmiany …, s. 226. 
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nych kahałowi tykocińskiemu oraz 78 w Wólce Brzezińskiej należących teryto-
rialnie do kahału w Węgrowie. Razem mieszało w tych miejscowościach 251 
osób, które ujęto w spisach. Po dodaniu 5% dodatku na dzieci do pierwszego 
roku życia, w tych trzech miejscowościach mieszkałoby 267 Żydów. Dość duża 
społeczność żydowska licząca 1279 osób mieszkała w Makowie – 1279 i 173 
osoby w parafii różańskiej podległej kahałowi makowskiemu. W sumie 1452 
osoby331. 

Po rozwiązaniu w 1773 r. przez papieża Klemensa XIV zakonu jezuitów, na 
miejscu dotychczasowej misji jezuickiej w Myszyńcu powstało, dekretem króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego z 13 stycznia 1774 r., probostwo ze świec-
kim duchowieństwem. Okazało się, że w 34 wioskach parafii zamieszkałych 
przez 4323 osoby (w tym 989 dzieci) było 49 luteranów i 23 Żydów. Nie podano 
liczby Żydów w sąsiednich wsiach, informując tylko, że po karczmach i browa-
rach siedzą. Lustratorzy parafii wizytujący ją w 1782 r. wymieniają 9 mężczyzn, 
12 kobiet i 17 dzieci. Nastąpił więc wyraźny wzrost społeczności żydowskiej, 
która nie miała żadnej synagogi ani szkoły. Jedna osoba dokonała konwersji 
przechodząc na katolicyzm332. 

Mikołaj Glinka herbu Trzaska pisarz ziemi łomżyńskiej konsensusem dla 
swojej matki Bogumiły z Mostowskich Glinkowej podkomorzyny łomżyńskiej  
z 16 marca 1774 r. otrzymał cesję na urząd starosty makowskiego. Sprowadził 
wówczas do swoich włości pod Ostrołęką Żydów zamieszkujących kahalny 
Maków w charakterze oberżystów, faktorów i pachciarzy. Za jego przykładem 
poszli i inni posiadacze dóbr na terenie powiatu ostrołęckiego i ziemi łomżyń-
skiej. Maków był zamieszkały przez Żydów już w drugiej połowie XVI w., po-
dobnie jak Łomża333. 

W aktach kościelnych odnotowano, że w 1775 r. na terenie parafii w Piskach 
mieszkało 56 osób pochodzenia żydowskiego, które żyją po wsiach tej parafii  
i w samej wsi kościelnej, ale bez szkoły i bez bożnicy334. Rok później było spisa-
nych 60 osób335. W 1776 r. przeprowadzony został na polecenie biskupa płoc-
kiego M. J. Poniatowskiego spis mieszkańców na terenie diecezji. Na obszarze 

                                                 
331 J. Kleczyński, F. Kluczycki, Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, 
Kraków 1898, s. 5, 20,21. Spis według badaczy tematyki zawiera zaniżoną statystykę, 
ponieważ zależało Żydom na płaceniu mniejszego podatku pogłównego. 
332 W. Paprocka, Myszyniec …, s. 19, 100; J. Mironczuk, Żydzi w powiecie ostrołęckim 
do I wojny światowej, Ostrołęka 2010, s. 19, 20. W 1782 r. do parafii myszynieckiej 
przyłączono 11 wsi. W sumie liczyła więc 45 wsi zamieszkałych przez 2831 mężczyzn  
i 3040 kobiet. Razem 5871 osób. 
333 P. Fijałkowski, Żydzi na Mazowszu w dobie złotego wieku Rzeczypospolitej (1527-
1655), „Kwartalnik Historii Żydów” 2003, nr 1, s. 14. 
334 J. Boguski, Czerwin …, s. 59. 
335 Parafie Diecezyi …, s. 444. 
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parafii dekanatu ostrołęckiego mieszkały wówczas 593 osoby pochodzenia ży-
dowskiego. Najwięcej na terenie parafii Krasnosielc - 250 osób, Ostrołęki – 65, 
Rzekunia i Pisk po 60 i Troszyna 59 osób. W 1781 r. na terenie parafii ostrołęc-
kiej mieszkało głównie we wsiach szlacheckich 98 Żydów. W porównaniu do 
spisu z 1776 r. nastąpił wzrost o 33 osoby, czyli o 35,4%336. Według M. Przytoc-
kiej, we wsi Dąbrówka, w Nożewie i Grabowie mieszkały 3–osobowe rodziny. 
W Drężewie 4–osobowa i w Białobrzegu 7–osobowa337. W 1782 r. odnotowano 
w księgach kościelnych parafii Czerwin, że mieszkało na jej terenie 100 osób 
pochodzenia żydowskiego, w tym 35 mężczyzn, 40 kobiet i 25 dzieci338. Przez  
6 lat nastąpił przyrost o 80 osób, czyli o 400%339. 

Spis ludności przeprowadzony w styczniu 1792 r. przez lustratorów Komisji 
Policji Obojga Narodów, którzy chodzili systematycznie od domu do domu po-
twierdza, że na terenie miasta Ostrołęki nie mieszkał ani jeden mieszkaniec po-
chodzenia żydowskiego. Według Jana Mironczuka, można spotkać zapisy po-
twierdzające jednak, że na terenie miasta Żydzi bywali przynajmniej czasowo. 
Oto bowiem w 1783 r. miał w Ostrołęce urodzić się Abel Bertner, co nie zmienia 
jednak dotychczasowej oceny, że na terenie miasta nie było stałej ludności ży-
dowskiej340. 

 
 

Podsumowanie 

Powiat ostrołęcki podzielony był na dwa odmiennie rozwijające się obszary, 
wyraźnie przecięty linią rzeki Narew. Położony po lewej stronie został wcześnie, 
bo już w XIV w. zasiedlony przez osadników sprowadzanych różnymi zachęta-
mi przez księcia Janusza I, a następnie dość szybko zagospodarowany. Położony 
natomiast po prawej stronie musiał poczekać na zasiedlenie do XVII w., kiedy  
w okresie „potopu” szwedzkiego, a następnie wojen północnych uciekinierzy 
spod bata „ekonoma” zaczęli te tereny obejmować na stałe przy zachęcie staro-
stów, oczekujących zwiększenia własnych dochodów. Pełne zagospodarowanie 
nastąpiło jeszcze później, bo dopiero w połowie XVIII w.  

Strategiczne położenie powiatu narażało na częste konfrontacje militarne, 
odciskając swoje piętno na procesach gospodarczych, a to implikowało zmiany 
demograficzne i kulturowe. Wielokrotnie zarówno „brać” szlachecka, jak i Kur-
pie z obszarów puszczańskich chwytali za broń, aby stanąć do walki ze Szwe-

                                                 
336 ADP, AE 72, k. 19-20; Parafie Diecezyi …, s. 444, 445, 446, 453; M. Przytocka, 
Historia parafii ostrołęckiej .., s. 133. 
337 M. Przytocka, Mieszkańcy parafii ostrołęckiej …, s. 134-135. 
338 ADP, sygn. 307, Opisanie kościoła czerwińskiego i jego beneficjów w 1782 r., k. 56v. 
339 Parafie Diecezyi …, s. 446. 
340 J. Mironczuk, Żydzi …, s. 17. 
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dami, a w kolejnych latach z panoszącymi się wojskami rosyjskimi i pruskimi. 
Klęska powstania kościuszkowskiego zakończyła samodzielny byt państwowy 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a powiat ostrołęcki został włączony do pru-
skiej prowincji Prus Nowowschodnich. 
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Trwanie pod obcą władzą  
(1795–1914) 

 
 

W swej długoletniej historii powiat ostrołęcki przeżywał okresy wzlotów  
i upadków. Niniejszy rozdział poświęcony jest dziejom powiatu ostrołęckiego 
pod obcą władzą. Omawia wydarzenia związane z funkcjonowaniem powiatu  
w epoce walk o niepodległość: wojen napoleońskich, powstania listopadowego  
i powstania styczniowego. Zarysowany w nim został przebieg działań militar-
nych na obszarze ziemi ostrołęckiej. Opisuje udział mieszkańców powiatu  
w kolejnych polskich zrywach narodowowyzwoleńczych. Omawia też politycz-
ne i ekonomiczne następstwa każdego stłumionego przez zaborców powstania 
zbrojnego. 

Rozdział ma również na celu ukazanie czynników zarówno dynamizujących, 
jak i hamujących rozwój ostrołęckiego powiatu na tle powiatów sąsiednich  
w guberni płockiej, a następnie łomżyńskiej. W niniejszym opracowaniu podję-
to też próbę zrekonstruowania życia społeczno –gospodarczego i religijnego 
oraz podziałów narodowościowo – wyznaniowych mieszkańców powiatu  
w latach 1795–1914. 

 
 

I. Rządy pruskie i czasy Księstwa Warszawskiego 
 
1. Pod władzą pruską 

 

16 listopada 1794 r. upadło powstanie kościuszkowskie. Zapoczątkowało 
ono w dziejach Polski okres powstań narodowych i uwidoczniło jednocześnie 
nierozerwalny splot problematyki narodu, społeczeństwa i państwa. 

W październiku 1795 r. został podpisany traktat dotyczący trzeciego rozbio-
ru Rzeczypospolitej. W myśl postanowień traktatu rozbiorowego Ostrołęka 
wraz z przeważającą częścią Mazowsza znalazła się w granicach monarchii 
Hohenzollernów. Król pruski Fryderyk Wilhelm II powierzył organizowanie 
nowo zajętych ziem polskich na prawym brzegu Wisły i Bugu ministrowi Leo-
poldowi Schrötterowi (14 grudnia 1795 r.), któremu podlegały już Prusy 
Wschodnie i Zachodnie. 
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Po okresie tymczasowej okupacji wojskowej, 1 czerwca 1797 r. wydano pa-
tent, na mocy którego nowo utworzona prowincja – Prusy Nowowschodnie 
(Neuostpreussen) została podzielona na dwa departamenty: białostocki i płocki. 
Stolice wymienionych departamentów – Białystok i Płock stały się siedzibami 
kamer wojenno-ekonomicznych. Departament płocki podzielono na sześć po-
wiatów (landratur): płocki, lipnowski, przasnyski, pułtuski, ostrołęcki i wyszo-
grodzki. Podział ten, chociaż odwoływał się do funkcjonującego podziału para-
fialnego, faktycznie jednak zasadniczo zmienił dotychczasowe struktury teryto-
rialne z okresu staropolskiego poprzez włączenie w skład każdego powiatu od-
powiedniej liczby dawnych powiatów polskich. W rezultacie wydanych zarzą-
dzeń w nowym powiecie ostrołęckim znalazły się dawne powiaty: nurski, 
ostrowski i ostrołęcki1. 

Ostatecznego określenia granic nowych departamentów, kamer wojenno-
ekonomicznych i powiatów dokonano cyrkularzem z 9 czerwca 1799 r. Zgodnie 
z nim kamery miały zajmować się sprawami policji, finansów, zwierzchności 
terytorialnej i duchowieństwa katolickiego. Sprawy sądowe na mocy patentu  
z kwietnia 1797 r. powierzono rejencji (regencji) z siedzibą w Płocku, która 
prócz funkcji sądowych sprawowała także nadzór nad sądami powiatowymi 
oraz szkolnictwem katolickim i wychowaniem młodzieży2. Utworzono również 
5 powiatowych komisji sprawiedliwości, m.in. w Ostrołęce dla pow. ostrołęc-
kiego. W Pułtusku mieścił się inkwizytoriat dla powiatów pułtuskiego i ostro-
łęckiego. W każdym powiecie utworzono także 2 sądy powiatowe: w ostrołęc-
kim — w Ostrołęce i Ostrowi Mazowieckiej. 

Najniższe organy władzy administracyjnej umieszczono we wsiach, powołu-
jąc urząd sołtysa. Urząd ten stworzono nie tylko we wsiach szlacheckich, lecz  
i podporządkowanych domenom, gdzie sołtys sprawował władzę policyjną  
i sądową oraz wykonywał polecenia urzędów domen. W praktyce okazało się 
jednak, że w większości wypadków sołtysi nie potrafili czytać i pisać. 

Powiat ostrołęcki składał się, jak wcześniej wspomniano, z trzech byłych 
powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, nurskiego; obejmował powierzchnię 
ponad 3500 km2. Na jego terenie prócz Ostrołęki było jeszcze sześć miasteczek: 
Andrzejewo, Brok, Czyżew, Myszyniec, Nur i Ostrowia (Ostrów Mazowiecka)3. 
Departament płocki charakteryzował się niewielkim stopniem urbanizacji. 

                                                 
1 J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Nowowschodnie (Neuostpreus-
sen) 1795–1806, Poznań 1963, s. 177–178, 183–184; A. Kociszewski, Mazowsze  
w epoce napoleońskiej, Ciechanów 1994, s. 33–34. 
2 B. Sowiński, Płock w okresie Prus Nowowschodnich, „Notatki Płockie” 1980, nr 1,  
s. 43–45. 
3 A. C. Holsche, Geographie und Statistik von West- Süd- und Neuostpreussen, t. I i II, 
Berlin 1800–1804, s. 138. 
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Wśród 43 miast wymienionych przez Holschego do najistotniejszych zalicza 
się: Płock, Pułtusk, Ostrołęka i Wyszogród. 

Powiat ostrołęcki liczył 51 432 mieszkańców w 8 572 dymach, w tym 412 
rodzin szlacheckich (56 to właściciele, 286 — szlachta drobna, 70 — szlachta 
nieosiadła). Należy podkreślić, że liczba szlachty nieosiadłej w tym powiecie 
była najniższa wśród wszystkich powiatów Mazowsza północnego 4 . Liczba 
mieszkańców powiatu ostrołęckiego stanowiła około 6% wszystkich mieszkań-
ców Prus Nowowschodnich5. 

 
Tab. 1.  Liczba dymów i ludności w powiatach departamentu płockiego  

w 1800 r. 
 

Powiat Liczba dymów Liczba ludności 

ostrołęcki 8 572 51 432 
pułtuski 8 128 48 768 
przasnyski 8 116 48 696 
mławski 7 630 45 780 
wyszogrodzki 8 447 50 682 
lipnowski 8 082 48 492 
 

Źródło: A. C. Holsche, Geographie und Statistik von West-Süd und Neu- Ostpreussen,  
t. I, Berlin 1800, s. 293, 295, 424–507. 

 
Na czele władz powiatowych stali landraci. Do ich kompetencji należały 

wszystkie sprawy administracyjno-skarbowe okręgów, z wyjątkiem sądownic-
twa, za które odpowiedzialny był radca powiatowy (Kreisrat) oraz domen kró-
lewskich. Landrat nadzorował, aby wszystkie polecenia i rozkazy władz admi-
nistracyjnych były wcielane w życie. W instrukcjach dla landratów Prus No-
wowschodnich podkreślano, że mają oni obowiązek znajomości języka polskie-
go i niemieckiego6. Burmistrzami w miastach pozostali Polacy, funkcjonowały 
także rady miejskie, faktyczne rządy sprawowali jednak inspektorzy pruscy. 

W powiecie ostrołęckim stanowisko landrata początkowo pełnił pruski ge-
nerał Wyszowaty, a po nim landratem został pruski porucznik Słomski 7 . 
Wcześniej pracował on w kamerze, znał dobrze język polski. Ze strony władz 
pruskich liczono, iż w krótkim czasie zdoła on pozyskać zaufanie mieszkań-

                                                 
4 J. Wąsicki, Ziemie polskie…, s. 48–49; A. Kociszewski, Mazowsze…, s. 26–29. 
5 J. Wąsicki, Ziemie polskie…, s. 4, 77, 176, 184; W. Jemielity, Podziały administracyjne 
powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego w latach 1919–1990, „Studia Łomżyńskie” 1993, 
t. 4, s. 164. Obliczenia własne autora. 
6 W. Jemielity, Podziały administracyjne …, s. 164. 
7 J. Wąsicki, Ziemie polskie..., s. 210–211. 
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ców powiatu ostrołęckiego 8 . Stało się jednak inaczej, ponieważ wniesione 
zostało przeciwko niemu oskarżenie o dotkliwe pobicie dwóch chłopów ze 
wsi Łączyn i Budka w powiecie ostrołęckim. Wprawdzie władze kamery wzię-
ły go w obronę wskazując na gwałtowność jego charakteru oraz na fakt, iż  
w tym wypadku został on wprowadzony w błąd przez dzierżawcę wsi co do wy-
sokości świadczeń, skazano go jednak na zapłatę odszkodowania wspomnianym 
wyżej chłopom w wysokości 50 dukatów. Duży wpływ na tego rodzaju załatwie-
nie sprawy wywarło stanowisko króla, który w liście do Goldbecka i Schröttera 
pisał, iż zależy mu bardzo, aby w nowej prowincji urzędnicy nie postępowali 
samowolnie9. 

Ostrołęcki powiat był największy w departamencie płockim10 pod względem 
liczby dymów i ludności, a jego stolica - Ostrołęka należała do większych  
i bardziej zaludnionych miast departamentu płockiego. Miasto, oprócz szkoły 
parafialnej, miało szkołę 2-klasową — prowadzili ją bernardyni. Ponadto znaj-
dowała się w nim ruchliwa przystań, gdzie prawie zawsze zatrzymywały się 
kursujące po Narwi statki.  

Po 1795 r. Ostrołęka utraciła stanowisko prezydenta, a zwierzchnikiem wła-
dzy wykonawczej ponownie został burmistrz. Ogólnie znaczenie władz miej-
skich uległo zmniejszeniu na rzecz administracyjnych władz pruskich. Faktycz-
nie najwyższą władzę sprawował burmistrz policyjny, podlegający landratowi11. 

Na podstawie patentu pruskiego z 26 grudnia 1795 r. nałożono na ludność 
polską obowiązek złożenia homagium (hołd) królowi pruskiemu. Przedstawicie-
le społeczeństwa z powiatów Mazowsza północnego, a w tym i z ostrołęckiego 
złożyli hołd królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi II 15 lipca 1796 r.  
w Warszawie. Podczas uroczystego homagium powiat ostrołęcki był reprezen-
towany przez burmistrza miasta i syndyka. 

Przedstawiciele departamentu płockiego jeszcze raz musieli złożyć hołd feu-
dalny 5 maja 1798 r. w Królewcu. Stało się to z okazji wstąpienia na tron nowe-
go króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Miesiąc później ów monarcha go-
ścił w Ostrołęce, odbywając przy tym przegląd stacjonujących tu wojsk, o czym 
informowała kronika klasztorna, podając, iż był tu nieprzezwyciężony i bardzo 
potężny Fryderyk Wilhelm III12. 

W Ostrołęce stacjonował jeden z dziesięciu szwadronów regimentu Bośnia-
ków nr 9 von Günthera. Najbliższe szwadrony tego regimentu stały w: Brańsz-

                                                 
8 Tamże, s. 210. 
9 Tamże. 
10 A. Kociszewski, Mazowsze…, s. 34. 
11 Tamże, s. 49. 
12 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka. Dzieje miasta, Ostrołęka 2002, s. 130.  



Trwanie pod obcą władzą             | 157 
 
czyku, Broku, Ostrowi, Łomży i Wyszkowie. Obowiązek utrzymania wojska 
należał do mieszkańców miast i wsi departamentu płockiego13. 

Z dniem 1 lipca 1796 r. władze pruskie przystąpiły do przejmowania dóbr 
duchownych i starostw. Konfiskata miała dotyczyć wszystkich rodzajów dóbr 
kościelnych i królewskich. Dotychczasową własność starostwa dołączono do 
domeny rządowej Ostrołęki. W powiecie ostrołęckim utworzono też domeny  
w Broku, Jasienicy i Brańszczyku. Ostateczny podział przejętych dóbr na okręgi 
administracyjne nastąpił dopiero w 1800 r. Nad całością spraw związanych  
z prowadzeniem gospodarki czuwali urzędnicy domen. 

Ludność polska poddana została ostrej polityce fiskalnej. Władze pruskie 
konsekwentnie zmierzały do gospodarczego podporządkowania zajętych tere-
nów. Lasy starostwa oddano dzierżawcom wnoszącym opłaty do skarbu rządo-
wego. Mieszkańców wsi pozbawiono swobodnego gospodarowania w „swoich” 
lasach. Utrzymane podatki z poprzedniej epoki ulegały powiększeniu, prze-
strzegano ich ścisłej oraz bezwzględnej egzekucji. Zwiększono świadczenia  
w naturze i robociźnie; szczególnie uciążliwy dla mieszkańców powiatu okazał 
się szarwark, czyli obowiązkowa praca przy naprawie i budowie dróg. Lasy 
oddano pod zarząd państwowy. W 1801 r. zniesiono prawo bartne, które funk-
cjonowało na terenie powiatu ostrołęckiego od 1616 r. W lasach wprowadzono 
zakaz: karczunku, myślistwa, wypasania bydła, zbieractwa i rzemiosła drzew-
nego. Zarządzenia te szczególnie odbiły się na sytuacji mieszkańców północnej 
części powiatu – Kurpiach, gdyż dotychczas las dawał im oprócz drewna na 
budowę, opał, także znaczną część pożywienia: zwierzynę, grzyby, jagody oraz 
miód. Ograniczenia w korzystaniu z lasu wpłynęły na opłacalność kurpiowskie-
go bartnictwa. W 1799 r. liczba nieczynnych barci wzrosła do 4 000, a czyn-
nych, tj. z rojami, pozostało tylko 621; w 1806 r. zniszczono 1 200 drzew bart-
nych14. 

Zgodnie z zarządzeniem władz pruskich przeprowadzano uspławnianie tutej-
szych rzek, oczywiście nie dlatego, aby przyjść z pomocą puszczakom, lecz aby 
ułatwić transport drzewa do Prus. Z rzek tych kazano usunąć (na koszt właści-
cieli) nie tylko jazy, ale i młyny korzystające z napędu wodnego, tym samym 
ludność została zmuszona do wywożenia zboża na przemiał aż do Prus. W górę 
Narwi szły dla wojska transporty żywności, w dół liczne tratwy, które następnie 
Wisłą dostawały się do portów bałtyckich. 

Pruska polityka fiskalna dotknęła również miasta północnego Mazowsza: 
mieszkańcy Ostrołęki utracili prawo wolnego połowu ryb w rzece Narew oraz 

                                                 
13 J. Wąsicki, Ziemie polskie …, s. 258; A. C. Holsche, Geographic und…, s. 488 i n. 
14 J. Damrosz, Zainteresowanie etnograficzne terenem kurpiowskiej Puszczy Zielonej na 
tle historii regionu od czasów uwłaszczenia, [w:] Kurpie. Puszcza Zielona, t. I, red.  
A. Kutrzeba–Pojnarowa, Wrocław 1962, s. 75; Z. Niedziałkowska, Kurpie…, s. 69. 
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prawo wolnego wyrębu w ostrołęckich borach. Równocześnie rząd pruski podjął 
działania mające na celu poprawę stanu miast, powołując w tym celu w 1797 r. 
specjalną komisję. Uporządkowanych zostało wiele problemów formalno-
prawnych, np. sprawy nadań i przywilejów królewskich, pozycje wójtów oraz 
struktury organizacji kościelnych. Wprowadzone zostały wyższe obciążenia 
podatkowe, zgodnie z polityką władz, według której koszty utrzymania admini-
stracji ponieść mieli miejscowi mieszkańcy a nie Skarb Państwa. Wszystkie 
miasta powiatu ostrołęckiego miały w tym czasie charakter rolniczy, bowiem 
zdecydowana większość mieszkańców utrzymywała się z pracy na roli. 

Częściowej zmianie uległ skład narodowościowy, bowiem liczniej do miast  
i miasteczek przybywała ludność żydowska (południowa część powiatu – 
Ostrów, Czyżew, Brok) oraz w mniejszym stopniu niemiecka. W wielu miej-
scowościach byli to pierwsi osadnicy żydowscy. Tak było np. w Ostrołęce, która 
do okresu rozbiorów, jak wynika ze spisu podatkowego ludności żydowskiej  
z 1790 r. oraz spisu ludności i posesji z 1792 r., była miastem bez zauważalnej 
obecności społeczności żydowskiej15. Przybywanie Żydów do miast wynikało  
z dwóch faktów: po pierwsze - zgodnie z patentem króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma II z 1797 r. pod nazwą „Jeneralne urządzenie Żydów w prowincjach 
Prus Południowych i Nowowschodnich” oraz po zniesieniu przywileju dla miast 
o zakazie pobytu ludności żydowskiej „de non tolerandis judaeis” (1802 r.) Ży-
dzi mogli swobodnie osiedlać się w miastach, i po drugie - wiązało się to z ru-
gowaniem ludności żydowskiej ze wsi. Jednocześnie wobec Żydów prowadzo-
no politykę germanizacyjną, nakazując im przybranie nazwisk niemieckich. 

W odróżnieniu od ludności polskiej, społeczność żydowska zwolniona zosta-
ła od służby wojskowej, ale wszystkich mężczyzn wyznania mojżeszowego od 
14. do 60. roku życia obciążono podatkiem zwanym rekrutowym, który wynosił 
rocznie około 1 talara (6 złp.)16 

Już w 1808 r. na ogólną liczbę ludności w miastach powiatu ostrołęckiego 
wynoszącą 7 131 osób, Żydów było 1 332, czyli 18,7%, przy czym najwięcej, 
zarówno globalnie, jak i procentowo, pozostawało w Czyżewie (611, tj. 75,6%) 
i Broku, następnie w Ostrowi (383, czyli 33,4%)17. Ludność żydowska to prze-
de wszystkim rzemieślnicy, kupcy oraz zwykli wyrobnicy. Powiększyła się tak-
że liczba ludności niemieckiej. Byli to głównie pracownicy różnych urzędów 
oraz rzemieślnicy, np. w Ostrołęce osiedliło się wówczas kilkanaście rodzin. 
                                                 
15 J. Mironczuk, Żydzi w powiecie ostrołęckim do I wojny światowej, Ostrołęka 2011,  
s. 18. 
16 W. Smoleński, Rządy pruskie na ziemiach polskich (1793–1807), Warszawa 1903,  
s. 43. 
17 H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podsta-
wie spisów ludności 1808–1810 roku, „Kwartalnik Statystyczny” 1925, t. II, z. 1;  
J. Mironczuk, Żydzi w powiecie ostrołęckim…, s. 24 
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2. W granicach Księstwa Warszawskiego 

 

Rządy pruskie nie trwały długo. W październiku 1806 r. król pruski Fryde-
ryk Wilhelm III wypowiedział wojnę Napoleonowi. Jesień 1806 r. przyniosła 
klęskę Prus w wojnie z Napoleonem w bitwach pod Jeną i Auerstadt i spowo-
dowała, iż szczególnie liczono na pomoc cara Rosji, Aleksandra I. W pierw-
szych dniach listopada 1806 r. wyruszył z Grodna 70-tysięczny korpus gen. 
Bennigsena, maszerując przez Łomżę i Ostrołękę, dotarł do Pułtuska, gdzie 
założono kwaterę główną. Następnie wyruszył ku Wiśle, wzmacniając prawy 
brzeg Wisły od Pragi do granicy austriackiej i odcinek od Warszawy do Torunia, 
gdzie znajdowali się Prusacy18. 

Następny korpus rosyjski (55 tys. żołnierzy), który przechodził przez Ostro-
łękę 4 grudnia 1806 r., dowodzony przez gen. Friedricha Wilhelma von Bu-
xhoevedena, nieudanie współpracował z formacją Bennigsena. W wyniku po-
pełnionych przez Rosjan błędów, Francuzi przeprawili się przez Wisłę. 26 grud-
nia 1806 r. doszło do krwawych bitew wojsk francuskich z Rosjanami pod Puł-
tuskiem i Gołyminem. Wojska rosyjskie zostały pokonane i zmuszone do wyco-
fania. W ten sposób Rosjanie w końcu grudnia znów pojawili się w Ostrołęce19, 
opuszczając miasto zniszczyli drewniany most na Narwi. Gdy do Ostrołęki 
wkroczyli Francuzi, podjęli się odbudowy mostu, za budulec posłużyło im także 
drewno z rozbieranych domów20. 

Do decydującego starcia doszło 16 lutego 1807 r. Liczące łącznie około 19 
tys. żołnierzy oddziały Wielkiej Armii Napoleońskiej pod dowództwem genera-
ła Anne-Jeana Marie-Rene Savary’ego stoczyły pod Ostrołęką jedną z najważ-
niejszych bitew kampanii napoleońskiej na Mazowszu. Przeciwstawiające się 
im siły rosyjskie liczyły ponad 25 tys. żołnierzy. Dowodził nimi generał Iwan 
Nikołajewicz Essen, który w poprzednich latach brał udział w tłumieniu konfe-
deracji barskiej i insurekcji kościuszkowskiej.  

Na początku 1807 r. Ostrołęka znalazła się na linii rozdzielającej armie fran-
cuską i rosyjską. W godzinach porannych 16 lutego 1807 r. pierwsze uderzenie 
około 13 tys. Rosjan przyjęło na siebie 8 batalionów francuskich w sile około 
5400 żołnierzy rozlokowanych pod miastem. Część oddziałów napoleońskich  
w tym samym czasie odpierała atak Rosjan koło Stanisławowa, po drodze do 
Nowogrodu. Korzystając z przewagi liczebnej, Rosjanie zmusili Francuzów do 
wycofania się do miasta. Ofensywa rosyjska została jednak na tym zatrzymana. 
                                                 
18 W. Kubeł, Bitwa pod Ostrołęką 1807, Ostrołęka 1992, s. 9. 
19  G. Kretynin, Działania wojenne pod Ostrołęką w okresie wojny 1806–1807, [w:] 
Norbert Kasparek, Dwusetna rocznica bitwy pod Ostrołęką 1807 roku i powstania 
Księstwa Warszawskiego, Ostrołęka 2007, s. 43. 
20  J. Mironczuk, Bitwa o Ostrołękę 16 lutego 1807 roku. Przyczyny, przebieg, 
konsekwencje, [w:] N. Kasparek: Dwusetna rocznica bitwy…, s. 47. 
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Broniącym się z niezwykłą odwagą żołnierzom napoleońskim udało się ode-
przeć dwa ataki Rosjan. W czasie jednego z nich poległ doceniany przez Napo-
leona generał Francois Frederic Campana 21 . Około południa siły francuskie 
wzmocniła dywizja grenadierów, którą dowodził słynący z odwagi gen. Charles 
Oudinot. To była ta sama formacja, która rozstrzygnęła na korzyść Francuzów 
bitwę pod Austerlitz 2 grudnia 1805 r. Podobną rolę przyszło jej wypełnić rów-
nież pod Ostrołęką. W tym samym czasie do miasta weszła także dywizja gen. 
Louisa Sucheta oraz brygada dragonów gen. Andre Rigauda. Wzmocnione od-
działy francuskie nie tylko odparły kolejne natarcie Rosjan, lecz podjęły zakoń-
czoną sukcesem kontrofensywę, zmuszając przeciwnika do odwrotu. Przed 
całkowitą klęską Rosjan uratowało zapadnięcie zmroku. Francuzi wstrzymali 
pościg i pozostali na nocleg w Susku. Następnego dnia Francuzi przesunęli się 
do Troszyna i Kleczkowa. Na ich drodze spotykali się jedynie kawalerzyści 
rosyjscy, którzy nie podejmowali walki. Około południa na rozkaz Napoleona 
gen. Oudinot z dywizją grenadierów opuścił gen. Savary’ego i skierował się do 
Wielbarku. Pozostałe siły francuskie wróciły do Ostrołęki. W ocenie strat po-
niesionych przez obie strony istnieją duże rozbieżności, w zależności od tego, 
od kogo pochodzą dane. Obecnie przyjmuje się, że po każdej ze stron poległo 
około 2 tys. ludzi, a około 3 tys. zostało rannych. Działania Savary’ego pod 
Ostrołęką zostały docenione przez cesarza Napoleona, który nie był jednak 
zachwycony z zatrzymania pościgu za oddziałami Essena. W depeszy z 18 lute-
go marszałek Louis Aleksander Berthier pisał: Cesarz z przyjemnością dowie-
dział się o bitwie pod Ostrołęką. Żałuje generała Campany. Starcie to nie wyda-
je mu się starciem generalnym. Możliwe więc jest, że nieprzyjaciel zapragnie 
odwetu. Jeżeli stał naprzeciw Pana, to trzeba go było atakować 17-go i wszyst-
ko byłoby dobrze, ale jeśli wycofał się, a Pan zechce opuścić Ostrołękę, to nie-
przyjaciel będzie mógł wrócić do tego miasta i wszystko stanie się niepewne, 
nawet sława wojska, czego nie można lekceważyć22. Tym niemniej, w obliczu 
nieprzekonującego wyniku starcia pod Pruską Iławą, bitwa pod Ostrołęką miała 
znaczenie propagandowe. Nazwa tego miasta została wyryta na Łuku Triumfal-
nym w Paryżu, najbardziej znanym pomników triumfów napoleońskich.  

Kontrakcje francuskie na drugim brzegu rzeki, a przede wszystkim zmienia-
jąca się na niekorzyść Rosjan ogólna sytuacja na froncie, spowodowały, że osta-
tecznie 23 czerwca wojska rosyjskie opuściły Ostrołękę23. 

Po zakończeniu wojny francusko-pruskiej, na mocy układu tylżyckiego  
z 1807 r. utworzono Księstwo Warszawskie. Zgodnie z dekretem z 19 grudnia 

                                                 
21  Pochowany w kościele parafialnym w Ostrołęce, Z. Niedziałkowski, Ostrołęka..,  
s. 143; W. Kubeł, Bitwa…, s. 10. 
22 W. Kubeł, Bitwa…, s. 17. 
23 Tamże, s. 101. 
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1807 r. o tymczasowym administracyjnym podziale Księstwa Warszawskiego 
na departamenty, powiaty i zgromadzenia gminne, w skład departamentu płoc-
kiego weszło sześć powiatów: ostrołęcki, lipnowski, mławski, przasnyski, puł-
tuski i wyszogrodzki. Na obszarze powiatu ostrołęckiego, liczącego według 
spisu z 1808 r. 45 015 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosiła 16,6 osób na 
km2, a jego powierzchnia obejmowała 2 708,4 km2. Występowało tu siedem 
miast: Ostrołęka, Ostrów, Myszyniec, Brok, Nur, Andrzejewo i Czyżew. 

Liczne osadnictwo żydowskie na terenach powiatu ostrołęckiego, a szcze-
gólnie w Ostrołęce, związane było, jak wcześniej wspomniano, ze zniesienie 
zakazu pobytu Żydów w Ostrołęce (de non tolerandis judaeis)24. Według spisu 
ludności z 1808 r. w Ostrołęce mieszkało 99 Żydów na 2 036 mieszkańców  
(ok. 5%), w 1826 r. - 489 na 2 562 mieszkańców (ok. 19%), a w 1847 r. – 1 015 
na 2 042 ogółu mieszkańców (ok. 50%)49. Wydaje się, że mimo znacznej li-
czebności wyznawcy mojżeszowi nie wywierali jeszcze „rażącego” wpływu na 
tryb życia i pracy w Ostrołęki.  

 
Tab. 2.  Ludność Ostrołęki i miast powiatu ostrołęckiego w 1808 r. pod 

względem wyznania  
 

Miasto Chrześcijanie Żydzi Razem 

Ostrołęka 1 937 99 2 036 
Ostrów 761 382 1143 
Myszyniec 1007 80 1 087 
Brok 601 122 723 
Nur 597 10 607 
Andrzejewo 698 28 726 
Czyżew 198 611 809 
Razem 5 799 1 332 7 131 

 
Źródło: H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego, 
„Kwartalnik Statystyczny” 1925, t. II, s. 99–100. 

 
Zgodnie z ustawą konstytucyjną z 22 lipca 1807 r. na czele miasta stał bur-

mistrz i rada miejska jako organ doradczy. Burmistrzem Ostrołęki w 1808 r. był 
Franciszek Brakowiecki (Brakoniecki), na czele powiatu ostrołęckiego stał 

                                                 
24 De non tolerandis judaeis (łac.) – przywilej nadawany przez władcę miastu, ziemi lub 
większemu obszarowi, na mocy którego Żydzi nie mogli osiedlać się na tym terenie. 
Zniesienie przywilejów miejskich, ograniczających osadnictwo żydowskie, w zaborze 
rosyjskim nastąpiło w 1862 r. http://www.jhi.pl/psj/de_non_tolerandis_judaeis [dostęp 
30.07.2018] 
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podprefekt – Ignacy Drewnowski, po nim Łagiewnicki. Zorganizowano także 
sądy ziemskie (dla szlachty) i sądy pokoju. Sędziami pokoju w Ostrołęce zostali: 
Staniszewski i Milewski. Nominowano pisarzy aktowych (w Ostrołęce został 
nim Tomasz Klicki), jak też oficjalistów skarbowych (w Ostrołęce – Michał 
Słupecki i dozorca Franciszek Kieszczyński). Sędziami pokoju w Pułtusku zo-
stali: Jan Zambrzycki z Troszyna i Mikołaj Glinka ze Szczawina25. 

 
Tab. 3.  Rozmieszczenie ludności w powiecie ostrołęckim w 1808 r. 

 

Liczba 
dymów 
w powiecie 
ostrołęckim 

Ludność miejska % Żydów 
wśród 

ludności 
miasta 

Łączna 
liczba 

ludności 
miejskiej 

Łączna 
liczba 

ludności 
wsi 

% ludności 

chrześci-
jańska żydowska miasta wsi 

1 050 5 799 1 332 18,6 7 131 37 884 15,8 84,2 

 
Źródło: A. Kociszewski, Mazowsze w epoce napoleońskiej, Ciechanów 1976, s. 209  
i 212. 

 
Dekretem z 24 grudnia 1808 r. w Warszawie Król dokonał nominacji mar-

szałków sejmikowych i przewodniczących zgromadzeń gminnych. Marszałkiem 
w powiecie ostrołęckim został Feliks Zieliński. Przewodniczącym zgromadzeń 
gminnych mianowano Jana Cybulskiego dla pow. ostrołęckiego i przasnyskie-
go26. Wśród posłów i deputowanych departamentu płockiego powiat ostrołęcki 
reprezentował Stanisław Jabłonowski, deputowanym z okręgu Ostrołęka - Prza-
snysz został Filip Laskowski. 

W Ostrołęce funkcjonowały dwie szkoły: parafialna i bernardyńska. Szkoła 
bernardyńska: ma nauczyciela początki dającego - czytamy w sprawozdaniu  
z 1817 r. – który utrzymuje się ze składki na szkółkę przez obywateli i mieszkań-
ców miasta i przedmieścia. Dawno była utrzymywana przez plebana na po-
świętnem, bez funduszu, przed zniszczeniem wojennym, jak proboszcza tak para-
fian. Do 1817 r. uczył tam Rudolf, który ze starości i osłabienia usunął się od 
obowiązku, tymczasowo uczy początków Teodor Świerkowski, bez patentu 27. 
Uczyło się tam kilkudziesięciu uczniów, np. w 1817 r. było ich 44, w tym 23 
chłopców, 10 dziewcząt, 9 chłopców żydowskich i 2 ewangelickich, ale na zimę 
zwiększy się liczba dzieci28. 

                                                 
25 A. Kociszewski, Mazowsze…, s. 142 i n. 
26 Tamże, s. 244. 
27 J. Kijowski, Ostrołęka w dobie rozbiorowej, „Rocznik Mazowiecki” 2011, z. XXIII,  
s. 41. 
28 Tamże. 
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Wiosną 1809 r. społeczeństwo Mazowsza Północnego stanęło w obliczu no-
wej wojny. 15 kwietnia 1809 r. wojska austriackie księcia Ferdynanda d’Este 
wkroczyły na obszar Księstwa Warszawskiego. Po krwawej bitwie pod Raszy-
nem książę Józef Poniatowski zdecydował o opuszczeniu Warszawy i wycofa-
niu się za Wisłę. 

W departamencie płockim naczelnikiem powstania został mianowany pre-
fekt departamentu Rajmund Rembieliński, a dowódcą sił zbrojnych pułkownik 
Zieliński. 25 kwietnia 1809 r. podpułkownik Sznajder otrzymał rozkaz udania 
się do powiatu ostrołęckiego i przystąpienia do organizowania pułku piechoty  
z ludności kurpiowskiej. Wówczas to w Myszyńcu, jak pisze B. Gembarzewski 
w Encyklopedii Staropolskiej Ilustrowanej: Oddział tych Kurpiów złożony  
z leśniczych departamentu łomżyńskiego tworzył korpus strzelców konnych. Na 
małych konikach w kurtkach lub żupanach, z długimi szablami, dzidą i sztuce-
rem, lud ten na pozór niepoczesny, lecz trafnym strzelaniem straszny w boju, 
zadziwiał mieszkańców Warszawy. Kurpie żywieni tylko, lecz bez płacy służyli 
ochoczo29. Także w północnej części powiatu organizację samodzielnego bata-
lionu prowadził kpt. Połoński. Batalion ten został sformowany i 10 lipca na 
rynku w Ostrołęce odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru batalionu 
zwanego Kurpikami. Po przysiędze batalion został skierowany do Modlina. 

Rekrutacja ochotników nie ograniczała się tylko do kurpiowskiej części po-
wiatu. Zgodnie z wytycznymi R. Rembielińskiego rada departamentalna  
w Płocku uchwaliła powołanie z co piątego dymu jednego człowieka uzbrojo-
nego w kosę do strzeżenia granic departamentu, a z co 23 dymu jednego zdol-
nego rekruta do pułku liniowego. Rekruta zdrowego na ciele i umyśle w wieku 
20–30 lat  w miarą możności ochoczym i miarą 66 cali trzymającym. Spodzie-
wano się osiągnąć w ten sposób 2 200 ludzi, na powiat ostrołęcki przypadało 
345 rekrutów. 

Zwycięska wojna z Austrią pokazała wartość bojową ochotników kurpiow-
skich. O kurpiowskich strzelcach konnych z najwyższym uznaniem wyrażał się 
Niemcewicz: Zadziwił najbardziej patrzących pułk konnych strzelców, złożo-
nych z leśniczych ... zwanych pospolicie Kurpiami. Na małych konikach, w kurt-
kach lub żupanach, z długimi szablami, dzidą i sztućcem. Lud na pozór niepo-
czesny, lecz trafnym strzelaniem straszny w boju ... Żywieni tylko, bez płacy, 
służyli ochoczo30. Wśród wyróżnionych organizatorów i dowódców w departa-
mencie płockim z powiatu ostrołęckiego krzyżem srebrnym odznaczono God-
lewskiego z Godlewa. 

                                                 
29  Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1978, t. III, s. 124;  
Z. Niedziałkowska, Kurpie. Bory ostrołęckie, Warszawa 1988, s. 72. 
30 B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807–1814, Warszawa 1912, 
s. 274-275. 
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W maju 1812 r. przez Ostrołękę i tereny powiatu przeszła armia sprzymie-
rzonych, szykująca się do wyprawy na Rosję. Wśród wojsk znajdowały się od-
działy: francuskie, saskie, bawarskie, westfalskie, włoskie. Ostrołęka została 
wyznaczona jako jeden z punktów zgrupowania jazdy - stacjonował tu 12. Pułk 
Ułanów 31 . Część oddziałów kawalerii zgrupowana została w rejonie rzeki 
Omulwi, np. 5. Pułk Strzelców w Nowej Wsi, a 13. Pułk Huzarów w Baranowie. 

 
Tab. 4.  Obciążenia departamentu płockiego w dostawie żywności dla woj-

ska (kwiecień 1812 r.) 
 

Powiat 
Pszenica Żyto Owies Siano Słoma 

korce centnary 
ostrołęcki 148 3 397 9 711 7 432 6 914 
lipnowski 145 3 281 9 379 7 180 6 679 
mławski 149 3 415 9 767 7 476 6 955 
przasnyski 171 3 914 11 193 8 556 7 969 
pułtuski 156 3 556 10 171 7 785 7 242 
wyszogrodzki 197 4 497 12 858 9 342 9 156 
Razem 966 22 060 63 079 48 281 44 914 

 

Źródło: A. Kociszewski, Mazowsze…, s. 426. 
 
16 czerwca 1812 r. wojska V korpusu ruszyły w kierunku Nowogrodu. Pie-

chota wszystkich trzech dywizji polskich maszerowała w jednej kolumnie po 
osi Pułtusk - Różan - Ostrołęka - Nowogród, który osiągnięto 19 czerwca wie-
czorem, a 25 czerwca 1812 r. na linii Niemna stanął Napoleon. 

W pierwszych dniach grudnia 1812 r. przez miasto prawdopodobnie przejeż-
dżał w pośpiechu, wracając z Moskwy, Napoleon (jako książę Vicency) z kil-
kuosobową świtą. W Ostrołęce założono lazaret wojskowy, ale odczuwano  
w nim wielki brak żywności i lekarstw. Jak wynika z przekazów źródłowych,  
w czasie obydwu wojen napoleońskich zniszczenia były duże. W maju i czerw-
cu 1812 r. przez teren powiatu przeszły tysiące żołnierzy Wielkiej Armii uczest-
niczących w wyprawie Napoleona na Rosję. Żołnierze i oficerowie często na 
własną rękę zaopatrywali się w żywność, rabując w mieście i okolicznych wio-
skach. W grudniu 1812 r. zaczęły przeciągać fale niedobitków Wielkiej Armii, 
która poniosła klęskę w carskiej Rosji. Ciężką sytuację gospodarczą powiatu 
ostrołęckiego pogorszyły niekorzystne warunki atmosferyczne: nadzwyczajne 
upały latem 1811 r. i bardzo sroga zima 1812 r. 

                                                 
31 M . Kukieł, Wojna 1812 roku, t. I, Kraków 1937, s. 193. 
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W lutym 1813 r. powiat ostrołęcki został zajęty przez wojska rosyjskie idące 
w ślad za wycofującymi się resztkami Wielkiej Armii. Zachowywały się one jak 
w kraju podbitym. Żołnierze rosyjscy zabierali chłopom bydło, siano i zboże,  
a podprefekt powiatu ostrołęckiego na rozkaz dowódców rosyjskich rekwirował 
towary ostrołęckich kupców. 

27 lipca 1815 r. w katedrze w Płocku złożono cesarzowi Aleksandrowi I 
przysięgę homagialną w imieniu całego północnego Mazowsza. W uroczystości 
tej uczestniczyli także przedstawiciele władz powiatu ostrołęckiego i miasta 
Ostrołęki. 

 
 

II.  Okres Królestwa Polskiego (1815-1831) 
 
1. Powiat ostrołęcki w Królestwie Polskim 

 

Niepodległościowe zdobycze epoki napoleońskiej przekreślone zostały przez 
postanowienia Kongresu Wiedeńskiego. Na mocy postanowień Kongresu  
z 1815 r. Północne Mazowsze znalazło się w granicach nowego państwa - Kró-
lestwa Polskiego. 17 listopada 1815 r. otrzymało ono od cara Aleksandra I kon-
stytucję, która wiązała go unią personalną z Rosją. 

Przy podziale administracyjnym Królestwa Polskiego (w latach 1815–1837) 
nawiązano do tradycji historycznego przedrozbiorowego podziału na woje-
wództwa, które zastąpiły dotychczasowe departamenty. W 1816 r. województwa 
dzieliły się na nową jednostkę administracyjną, jaką był obwód, obejmujący 
obszar dotychczasowych powiatów (od jednego do trzech). Nazwę powiatu 
zachowano dla okręgów wyborczych, z których sejmiki wyborcze miały wysy-
łać posłów na sejm. 

Powiat ostrołęcki znalazł się w granicach województwa płockiego. W Ostro-
łęce urzędował Komisarz Obwodu Ostrołęckiego. Swoją siedzibę w Ostrołęce 
miały: Kasa Obwodowa, Sąd Policji Poprawczej, Sąd Pokoju, Notariusz Powia-
tu, Urząd Municypalny złożony z burmistrza i czterech ławników, do których 
należały również obowiązki sekretarza i kasjera. Byli oni mianowani przez 
Komisję Spraw Wewnętrznych na wniosek Komisji Wojewódzkiej. 

W latach Królestwa Polskiego Ostrołęka był siedzibą urzędu pocztowego. 
Urząd ten był położony przy trakcie warszawsko-petersburskim. Powiat należał 
do diecezji płockiej, a Ostrołęka była siedzibą dekanatu składającego się z 21 
parafii. Były to: Andrzejewo, Brok, Czerwin, Czyżewo, Goworowo, Jasienica, 
Jelonki, Kadzidło, Kleczkowo, Myszyniec, Nur z filią Boguty, Ostrołęka, 
Ostrów, Piski, Poręba, Rosochate, Rzekuń, Troszyn, Wąsewo, Zaręby i Zuzela 
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Tab. 5.  Ludność powiatu ostrołęckiego w 1817 r. 

 

Parafia Katolicy Akatolicy  
(Protestanci) Żydzi Razem 

Andrzejewo 2 463 - 110 2 573 
Brańszczyk 2 040  10   82 2 132 
Brok 2 496  13 245 2 754 
Czerwin 1 768 - 201 1 969 
Goworowo 3 416  28 310 3 754 
Jasienica 2 648 628 197 3 473 
Kadzidło 6 311  32 120 6 463 
Kleczkowo 1 207  14   74 1 295 
Myszyniec 9 273 310 385 9 968 
Nowa Wieś    845  16   71    932 
Ostrołęka 2 739 338   43 3 120 
Ostrów 2 144  68 528 2 738 
Piski 1 292 - 100 1 392 
Rzekuń 1 724  26 195 1 945 
Zaręby  
Kościelne 1 360 - 465 1 825 

 

Źródło: M. M. Grzybowski, Struktura wyznaniowa diecezji płockiej według spisu Ada-
ma Michała Prażmowskiego z 1817 r., „Notatki Płockie” 1981, nr 1, s. 15–19. 

 
Po upadku powstania listopadowego rozpoczęła się systematyczna akcja 

władz carskich zmierzająca do unifikacji Królestwa Polskiego z Cesarstwem. 
Konstytucję Królestwa Kongresowego zastąpił Statut Organiczny. Dekretem  
z 7 marca 1837 r. województwa przemianowane zostały na gubernie. Ukazem  
z 11 października 1842 r. dotychczasowe obwody przemianowano na powiaty. 
Wtedy to powiat ostrołęcki znalazł się w granicach guberni płockiej. 

 
 

2. Życie gospodarcze 

W okresie autonomicznym Królestwa Polskiego nie nastąpiły na terenie po-
wiatu ostrołęckiego zasadnicze zmiany w sferze gospodarczo-społecznej. Przez 
pierwsze lata po Kongresie Wiedeńskim usuwano tu zniszczenia powstałe 
wskutek przemarszów wojsk i walk, zwłaszcza z końca roku 1807 i z roku 
1812.  

Na ogół każda ówczesna wieś powiatu ostrołęckiego niczym szczególnym 
się nie wyróżniała. Z kolei na terenie osady gminnej znajdowały się: kościół, 
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plebania, domek dla organisty, szpital przykościelny, zabudowania gospodarcze 
oraz karczma.  

Z pewnością przez cały ten czas w wielu gospodarstwach wiejskich i mało-
miasteczkowych wyrabiano płótno na potrzeby własne. Przybywało również  
z wolna: młynów, tartaków, gorzelni i browarów, ale był to tylko wzrost ilo-
ściowy, któremu nie towarzyszyły innowacje techniczne i technologiczne. 

Na rozwój gospodarczy ośrodków wiejskich w powiecie znacząco wpływało 
bycie miejscem zbytu produktów rolnych i hodowlanych oraz zakupu niezbęd-
nych w gospodarstwie artykułów konsumpcyjnych. Znaczenie jarmarków było 
bardzo duże. Jarmarki, oprócz funkcji ekonomicznej, pełniły także funkcje spo-
łeczno–towarzyską i kulturową. Spotkania w karczmach były nieodłącznym 
elementem udanych transakcji.  

Organizowanie targów we wsiach i miejscach targowych - osadach niedy-
sponujących prawem miejskim, mogło odbywać się za zezwoleniem króla. Na 
interesującym nas terenie taki przywilej królewski posiadały wsie: Czerwin, 
Czyżew i miasteczko Myszyniec. W najbliższej okolicy taki przywilej miały: 
Baranowo, Krasnosielc i Krzynowłogi Wielkiej. 

Na jarmarki przybywali głównie rolnicy, handlarze i rzemieślnicy. Przedmio-
tem handlu były głównie produkty wytwarzane we własnych gospodarstwach. 
Oprócz płodów rolnych, bydła, drobiu i koni, można było nabyć wyroby ręko-
dzielnicze wytwarzane w przydomowych warsztatach rzemieślniczych: narzę-
dzia rolnicze, naczynia drewniane, ceramikę, tkaniny, płótna i inne. Pewne 
ożywienie w handlu jarmarcznym nastąpiło po uwłaszczeniu, kiedy to rolnicy 
zaczęli aktywnie włączać się w nurt gospodarki rynkowej. Jarmarki stały się 
wówczas miejscem wymiany handlowej wsi. 

W 1826 r. w Ostrołęce32 i Myszyńcu33 odbywało się rocznie 8 jarmarków.  
W południowej części powiatu dużą popularnością cieszył się jarmark w Czer-
winie. Wiele jest jarmarków w Czerwinie takich, które w dni świąteczne i nie-
dzielne odbywają się. (...) Jarmarków w święta czyli w dni niedzielne w każdym 

                                                 
32 Jarmarki w Ostrołęce odbywały się w poniedziałek po: św. Agnieszce, św. Walentym, 
św. Józefie, święcie Znalezienia św. Krzyża, święcie Nawiedzenia Panny Maryi, święcie 
Podwyższenia św. Krzyża, Wszystkich Świętych, św. Mikołaju, dane z: Mazowsze Pół-
nocne w XIX–XX wieku. Materiały źródłowe 1795–1956, zebrał i oprac. J. Szczepański, 
Warszawa - Pułtusk 1997, s. 61. 
33 Jarmarki w Myszyńcu odbywały się: w środę po Trzech Królach, czyli po 25 grudnia 
wg kalendarza prawosławnego, a po 6 stycznia wg kalendarza katolickiego; po Zwia-
stowaniu NP Marii, czyli po 3 lub 15 kwietnia; po Świętej Trójcy, czyli po 21 maja 
względnie 2 czerwca; po Wniebowzięciu NP Marii, czyli po dniu 3 względnie 15 sierp-
nia; po Świętym Michale, czyli po 17 względnie 29 września; po Świętym Marcinie, 
czyli po 20 października względnie 11 listopada i na Świętego Stanisław, dane z:  
W. Paprocka, Myszyniec. Studium z dziejów miasta, Warszawa 1993, s. 34. 
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roku odbywa się cztery. Pierwszy w niedzielę zapustną, drugi w niedzielę kwiet-
niową, trzeci w niedzielę pierwszą po świętach czyli Świętej Trójcy, czwarty  
w uroczystość wszystkich świętych. Na jarmarki w Czerwinie dość licznie  
i z dalekich stron gromadzą się ludzie, ludność bywa do dwóch, trzech tysięcy. 
Najszczególniej zaś w kwietniową niedzielę, w którą się odbywa sprzedaż wiel-
kiej liczby mięsa z różnych parafii nawiezionego, podobnie w dzień Trójcy 
Przenajświętszej, a to przy odpuście wiecznymi czasy kościołowi czerwińskiemu 
pro titulo nadanym. Inne zaś jarmarki: na św. Agnieszkę, św. Marię Magdalenę, 
św. Michała, św. Łucję w dniach im przypadających odbywają się, w przypadku 
jednak zmian dni i świąt w każdym roku, gdy wypadnie jarmark na dzień sobot-
ni, dogadzając szabasowi żydowskiemu zwyczaj dworski na niedzielę odkłada 
dla dogodzenia wszelkiemu wyznaniu i zyskom karczemnym miejscowym. Jar-
marki przypadają w porach roku następujących: pierwszy w styczniu na św. 
Agnieszkę, drugi w lutym lub w marcu w zapustną niedzielę, trzeci w marcu lub 
w kwietniu w kwietniową niedzielę, czwarty w maju lub w czerwcu na Św. Trój-
cę, piąty w lipcu na św. Marię Magdalenę, szósty we wrześniu na św. Michała, 
siódmy w listopadzie na wszystkich świętych, ósmy w grudniu na św. Łucję34. 

Znaczenie jarmarków dla rozwoju gospodarczego osad gminnych podkreśla-
ją prośby mieszkańców Myszyńca o zwiększenie ich liczby. W jednej z nich 
czytamy m.in.: Jarmarków, których dawniejszymi laty bywało w mieście My-
szyńcu po 12, a ostatnimi laty po 8 najmniej, w tym roku [1851 – przyp. A.B.] 
do 6 zmniejszone zostało. Zniesienie dwóch jarmarków rocznie byłoby najdo-
tkliwszym ciosem dla dobrobytu mieszkańców samego miasta Myszyńca i oko-
licznych włościan. Ludność miasta składa się z samych tylko rzemieślników, 
rękodzielników i fabrykantów. Grunta miejskie piaszczyste i nieurodzajne nie 
dają możliwości do zajmowania się ich uprawą rolniczą i dlatego wszyscy rzu-
cić się muszą do przemysłu, rzemiosł aby mieli czym opłacać podatki i wyżywić 
swoje familie.  

W kolejnej prośbie mieszkańcy Myszyńca podkreślają również znacznie 
jarmarków dla ludności wsi kurpiowskich. Jarmarki mają tę samą wartość dla 
włościan okolicznych. Grunta ich są nędzne i z samych wydm składające się. 
Miasto Myszyniec jako najbliższe dla nich miejsce odbytu produktów zbożowych 
i inwentarzy, ma wpływ na ich egzystencję, albowiem inne miasta najmniej  
o 5 mil drogi odległe nie są przez nich w tym celu uczęszczane dlatego, że pę-
dzenie inwentarza na taką odległość wartość jego o wiele zmniejsza i że odbycie 
tej dalekiej drogi dla zdobycia przedmiotu niewielkiej wartości jest dla biedne-
go włościanina nieopłacalnym i ciężkim35.  

                                                 
34 J. Boguski, Czerwin i okolice, Ostrołęka 2001, s. 67. 
35 AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych (dalej KRSW), sygn. 4412, Miasto 
Myszyniec, vol. V. Pismo Józefa Zatryba o przywrócenie zmienionych w mieście My-
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Nie bez przyczyny zabiegano nie tylko o przywilej organizacji jarmarku, ale 
i jego częstotliwość. Opłaty z dzierżawy jarmarkowego i brukowego przynosiły 
istotne dochody w kasach gmin i miast. W przypadku Myszyńca wzrost docho-
dów z jarmarku z 1844 r. do 1865 r. wzrósł o 150% i przekraczał dochody  
w budżecie kasy miejskiej otrzymywane za wyszynk trunków. Głównymi towa-
rami na jarmarkach i targach w powiecie ostrołęckim w XIX w. były: bydło, 
trzoda chlewna, konie, zborze. 

W 1816 r. w celu ochrony zwierzyny władze zabroniły mieszkańcom gmin 
kurpiowskich polować, nakazując oddać broń palną. Zarządzenie wywoływało 
liczne konflikty, gdyż Kurpie z oporem rozstawali się z bronią, która była dla 
nich często legalnym, bądź nielegalnym źródłem utrzymania. Mimo surowych 
nakazów oddawania wszystkiej broni i wysokich kar za jej przechowywanie, 
ukryli część lepszych strzelb. 

W związku z wprowadzeniem nowego układu w stosunkach administracyj-
nych, lasy państwowe zostały oddane pod władzę specjalnego zarządu. Oma-
wiane tu tereny należały do leśnictwa ostrołęckiego i podlegały Ostrołęckiej 
Ekonomii Dóbr Rządowych, której zarząd mieścił się w Dylewie. Sytuacja ta 
doprowadziła do upadku bartnictwa. Dla mieszkańców gmin kurpiowskich pod-
stawą utrzymania stały się gospodarstwa rolne. Pozostały im też do wykorzy-
stania łąki, które dawniej (choć bardziej teraz) stanowiły dla nich ogromną war-
tość, gdyż gospodarka musiała być oparta w znacznej mierze na hodowli.  
W 1820 r. prawie każda wieś miała pasterza gromadzkiego. Niestety, wiele wsi 
miało i karczmy. Przeważnie były one wydzierżawiane arendarzom — Żydom. 
Od każdego gospodarstwa składano opłatę propinacyjną 36. 

Sytuacja gospodarcza mieszkańców gmin kurpiowskich z powiatu w pierw-
szym ćwierćwieczu XIX w. poprawiła się, możemy tak wnioskować na podstawie 
informacji z 1826 r., w której podano, że rynek na „Starym Mieście” w Ostrołęce: 
już jest za szczupły, gdyż połowa wozów z płodami rolnymi na sprzedaż zatrzy-
muje się w miejscu nowego rynku37. Ekonomia rządowa Ostrołęki obejmowała 
1828 r. cztery folwarki: Dylewo, Omulew, Łączyn i Budne, młyn w Chudku 
oraz 75 wsi, w nich 1887 gospodarzy i 522 chałupników (luźników)38. Skarb 
czerpał nadto dochody z propinacji, rybołówstwa, przewozu przez Omulew  
i Narew. 

                                                                                                                         
szyńcu jarmarków; W. Paprocka, Myszyniec. Studium z dziejów miasta, Warszawa 1993, 
s. 34. 
36 L. Krzywicki, Dzieła, t. 6, Warszawa 1962, s. 554. 
37 Z. Niedziałkowska, Kurpie…, s. 78. 
38  Chłop bezrolny (lub prawie bezrolny) posiadający dom (chałupę) lub w nim 
mieszkający, niekoniecznie na stałe, nieposiadający ziemi lub jedynie mały ogród  
i obejście. Zwykle zobowiązany odrabiać pańszczyznę. 
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Przez pierwszych kilka lat istnienia Królestwa dawały o sobie jeszcze znać 
skutki zniszczeń wojennych i niski dotychczasowy rozwój gospodarczy.  
W sprawozdaniu dotyczącym stanu rzemiosła i handlu w Ostrołęce z 1820 r. 
czytamy m.in.: Jak tylko sięgnąć można pamięcią, żadnej fabryki w mieście 
Ostrołęce, prócz warsztatów płóciennych, które teraz upadły, nie znajdowały się. 
Rękodzielnie zaś są następujące: farbiarze, garbarze, stolarze, kowale, szewcy, 
krawcy, malarze, kołodzieje, murarze, cieśle, kapełuśniki, rymarze, tokarze, 
garncarze, kuśnierze. W miernym stanie znajdują się39. W tym samym doku-
mencie znajduje się ciekawa informacja, ukazująca kondycję mieszczan ostro-
łęckich, zarówno polskich, jak i żydowskich: To się tylko nadmienia, iż handel  
i przemysł, jaki w obecnej porze istnieć może, jest dotąd w ręku Chrześcijan,  
w większej ilości klasa Chrześcijan w niezłym się widzi stanie. Mieszczanie Ży-
dzi mimo naturalnego usposobienia do powołania handlowego przymuszeni się 
dzielić zyskiem z Chrześcijanami są w miernym położeniu40. 

Dalszą poprawę sytuacji mieszkańców Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego 
można było wiązać z projektem inwestycji przemysłowych, propagowanych 
przez ks. Ksawerego Druckiego–Lubeckiego. Zakładał on uprzemysłowienie 
terenów na szlaku wodnym Narew–Biebrza–Kanał Augustowski. Projektowano 
budowę osady fabrycznej i manufaktury sukienniczej w Ostrołęce po prawej 
stronie Narwi. Na obszarze około 200 ha tzw. nowego miasta znaleźć się miały, 
obok zakładu produkcyjnego: Nowy Rynek, kościół (ewangelicki), ogród space-
rowy, nowe ulice, bulwary i ponad 100 domków murowano–drewnianych41. 
Akcja ta zakończyła się nieudanymi próbami ustanowienia osad rękodzielni-
czych w: Ostrołęce, Łomży, Pułtusku. Niestety, ostrołęcka osada fabryczna zo-
stała częściowo zniszczona w czasie bitwy rozegranej 26 maja 1831 r. 

Żydzi zaczęli zakładać warsztaty rzemieślnicze, zajmujące się obróbką 
bursztynu, młynarstwem, przędzalnictwem. Pionierami tego ostatniego była 
pochodząca z Austrii rodzina Bondich. Jej członkowie w 1829 r. założyli  
w Ostrołęce przędzalnię bawełny42. W 1832 r. rozbudowano fabrykę, dając za-
trudnienie 20 osobom. Wyroby firmy były nagradzane na wystawach świato-
wych w 1839 i 1842 r. Źródłem znacznych dochodów żydowskiej społeczności 
była propinacja trunków. W 1844 r. było w Ostrołęce 19 szynków, w 1856–14. 
Zmniejszenie się tej liczby można tłumaczyć tym, że Żydzi byli piętnowani za 

                                                 
39 Mazowsze Północne…, s. 61. 
40 Tamże. 
41 AGAD, KRSW, 4461, Dzieło urządzenia osady dla rękodzielników; J. Kijowski, Spe-
cyfika ośrodków miejskich Kurpiowszczyzny (1795–1914), [w:] Miasta Mazowsza w XIX 
i XX wieku, Pułtusk–Warszawa 2013, s. 64. 
42 J. Szczepański, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005,  
s. 74. 
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rozpijanie szlachty i pospólstwa43. Po powstaniu styczniowym szacunkiem da-
rzono tych rzemieślników, którzy pielęgnowali fachy tzw. chrześcijańskie.  
W Ostrołęce byli to m.in.: murarz Abraham Aron Takson oraz cieśla Tuwia Wy-
łożny44. 

Mimo niewielkich zmian gospodarczych, ludności przybywało i zachodziły 
przekształcenia struktury mieszkańców miast. Według danych z roku 1829 
Ostrołęka z przedmieściami liczyła 2 883 osób i plasowała się na 22 miejscu  
w gronie miast Królestwa Kongresowego, a na 7 miejscu na Mazowszu. 

 
 

3. W dobie powstania listopadowego 
 

Obwód ostrołęcki w okresie insurekcji listopadowej poddany był operacjom 
militarnym. Hasło do walki z caratem rzucone w Warszawie 29 listopada 1830 r. 
spotkało się na ogół z życzliwym, a czasami wręcz entuzjastycznym przyjęciem 
ze strony mieszkańców obwodu.  

Jeszcze w grudniu, w myśl wytycznych Rady Administracyjnej Królestwa 
Polskiego, w miastach i wsiach obwodu przystąpiono do tworzenia oddziałów 
Straży Bezpieczeństwa oraz Gwardii Ruchomej. Strzegły one ładu i porządku 
publicznego, pełniąc zarazem rolę rezerwuaru rekrutów dla regularnych oddzia-
łów liniowych. 

Straż Bezpieczeństwa miała się składać z mężczyzn zdolnych do noszenia 
broni w wieku 18–45 lat, z wyjątkiem duchownych i urzędników pozostających 
w czynnej służbie. Organizowanie Straży Bezpieczeństwa było zadaniem bur-
mistrzów i wójtów gmin, którzy powoływali do niej właścicieli nieruchomości, 
kupców, właścicieli warsztatów rzemieślniczych i czeladź. Straż Bezpieczeń-
stwa podzielono na setnie i dziesiętnie, na czele których stali odpowiednio set-
nicy i dziesiętnicy. Oddziały Straży winne były: dwa razy w tydzień gromadzić 
się [...] dla odbywania przeglądu i oprócz tego codziennie kolejno do odbywa-
nia patrolów nocnych, tudzież wartowania przy rogatkach i miejscach, które 
osadzenia warty potrzebują45. Organizacja Gwardii Ruchomej została określona 
rozporządzeniem Rządu Tymczasowego z 6 grudnia 1830 r. Od służby w gwar-
dii zwolnieni zostali gospodarze posiadający gospodarstwa rolne, kalecy, rze-
mieślnicy pracujący na rzecz wyekwipowania żołnierzy, cudzoziemcy, wcze-
śniej już zwolnieni ze służby w Straży Bezpieczeństwa. Żydzi nie byli wcielani 
                                                 
43 Tamże, s. 75. 
44 Tamże, s. 138. 
45  AGAD, Władze Centralne Powstania Listopadowego (dalej WCPL), sygn. 231;  
B. Pawłowski, Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830–1831, Warszawa 1931,  
t. I, s. 15-16; A. Barszczewska, Województwo kaliskie i mazowieckie w powstaniu 
listopadowym (1830-1831), Łódź 1965, s. 53–69. 
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do gwardii, opłacali natomiast podatek tzw. rekrutowy. Z batalionów gwardii 
brano rekrutów do oddziałów liniowych. Bataliony Gwardii Ruchomej formo-
wano w siedzibach miast powiatowych. Listy zdatnych do poboru były przygo-
towywane przez komisarzy obwodowych na podstawie ksiąg ludności stałej46. 

Dowódcy oraz przedstawiciele władz powiatowych byli w swoich działa-
niach wspierani przez Komitet Obywatelski Obwodu Ostrołęckiego. Na jego 
czele stanęli czynni w życiu publicznym i powszechnie szanowani obywatele: 
Antoni Bukowski, Andrzej Żebrowski, ks. Suligowski, Budziszewski. Komen-
dantem Placu w Ostrołęce ppor. Józef Zabierzewski47. 

O stanie mobilizacji formacji ochotniczych donosił w swym raporcie  
z 6 grudnia 1830 r. dla Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji Komi-
sarz obwodu Jan Kramer odnotowując, że na terenie obwodu samorzutnie two-
rzą się komitety organizacyjne Straży Bezpieczeństwa. Pisał: Dziś w nocy ode-
brałem sztafetę rozkazującą formowanie Straży Bezpieczeństwa po wsiach  
i natychmiast rozkaz ten komunikowałem wójtom gmin. Straż już się formuje [...]. 
Z niektórych miast mam już raporty o urządzeniu Straży Bezpieczeństwa. Co do 
Straży miejskich jest wzmianka o komitetach obwodowych, do których raporty 
mają być zdawane48. 

Siły Straży Bezpieczeństwa w rachubach komisarza obliczano na 9 437 osób. 
Uzbrojenie było jednak fatalne, liczyło jedynie 549 sztuk broni palnej, resztę 
stanowiły piki i kosy osadzone na sztorc. Podobna sytuacja panowała w pozo-
stałych rejonach województwa płockiego. Dawał się również odczuć gwałtow-
ny brak materiałów do produkcji amunicji, m.in. ołowiu, prochu, saletry. 
Wszystko to rodziło uzasadnione obawy co do rzeczywistej wartości tych for-
macji. Póki co zapał wśród mieszkańców jednak nie słabł, w rezultacie szeregi 
Straży Bezpieczeństwa w Płockiem stale się powiększały. Całościowy wysiłek 
mobilizacyjny w tym zakresie przedstawia niżej podane zestawienie: 

Już w połowie grudnia 1830 r. komisarz obwodu ostrołęckiego (J. Kramer) 
pisał w raporcie o funkcjonowaniu Straży Bezpieczeństwa na terenie obwodu: 
odbywa warty i nocne patrole w celu strzeżenia osób i ich majętności (...) Komi-
sarz złożył wniosek do Komisji Rządowej, żeby broń była u sołtysów. Komisja 
wyraziła zgodę, ale i wójtowie za broń tę ponoszą odpowiedzialność 49. 

 

                                                 
46 B. Pawłowski, Źródła do dziejów…, s. 33; A. Barszczewska, Województwo kaliskie  
i mazowieckie…, s. 70–80 
47 „Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego” nr 50, z 11 grudnia 1830 r.; AGAD, 
WCPL, sygn. 33. 
48  A. Kraushar, Memorabilia z czasów powstania listopadowego 1830–1831, 
Miscellanea archiwalne, t. III, Warszawa 1913, s. 16–17. 
49 AGAD, WCPL, sygn. 468, k. 22. 
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Tab. 6.  Stan liczebny Straży Bezpieczeństwa w okresie grudzień 1830 - 

styczeń 1831 r. 
 

Źródło: AGAD, WCPL, sygn. 468 a, k. 63–64, 94. 
 
Liczebność Straży Bezpieczeństwa w województwie płockim w styczniu 

1831 r. osiągnęła stan 72 624 osób, w obwodzie ostrołęckim w analizowanym 
okresie zwiększyła się z 10 385 do 11 385. Jednostki ostrołęckie Straży Bezpie-
czeństwa stanowiły ponad 18% ogółu tych formacji w całym województwie. 

Województwo płockie zobowiązane było również wystawić 10 batalionów 
Gwardii Ruchomej w sile 10 tysięcy ludzi. Tworzyły się one w następujących 
miastach: Ostrołęka Płock, Lipno, Mława, Przasnysz, Ostrów, Sierpc, Pułtusk  
i Wyszków. Do początków stycznia 1831 r. zebrano w ten sposób 8 821 ludzi. 
Ostrołęcki batalion osiągnął w tym czasie zakładaną liczebność. Stany osobowe 
wykazywały 1 500 mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat. Brakowało jednak 
uzbrojenia i oficerów; w tej sytuacji proces szkolenia musiał więc pozostawiać 
sporo do życzenia. 

Od pierwszych dni powstania Mazowsze stało się terenem akcji obywateli 
organizujących „powstania wojewódzkie”. Od 3 grudnia zaczęły napływać do 
Warszawy doniesienia o organizujących się oddziałach kawalerii lub podania  
o zezwolenie na ich formowanie. Szczególnie liczne były podania z obwodów 
ostrołęckiego oraz płockiego i łomżyńskiego50. 

Z Kurpiów mieszkających w obwodach: ostrołęckim, przasnyskim i pułtu-
skim, ze względu na ich wybitne walory wojskowe, zakładano sformowanie 
odrębnego batalionu. Ostatecznie z ludności kurpiowskiej utworzono aż dwa 
bataliony, które w kampanii 1831 r. walczyły pod dowództwem płka Jana Ko-
chanowskiego i płka Antoniego Mieszkowskiego. Oba zresztą doskonale się 
sprawiły w trakcie wojny polsko–rosyjskiej 1831 r. Ostrołęccy Kurpie walczyli 

                                                 
50 AGAD, WCPL, sygn. 233 a. 

Obwód 
Liczba członków Straży Bezpieczeństwa 

grudzień 1830 styczeń 1831 
w miastach we wsiach w miastach we wsiach 

ostrołęcki 1 221   9 164   1 221 10 164 
płocki 1 015   7 165   1 805 10 100 
Płock 1 167 -   1 167 - 
pułtuski 2 001   9 852   2 001   9 852 
lipnowski 1 696 11 812   1 696 11 812 
mławski    877   8 674   1 957   9 892 
przasnyski 1 349   9 093   1 378   9 579 
Razem 9 326 55 760 11 225 61 399 
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m. in. w bitwie pod Białołęką 24 i 25 lutego 1831 r.51. Według raportu Komisji 
Województwa Płockiego do Rady Najwyższej Narodowej z 19 marca 1831 r. 
ochotnicy z województwa płockiego zasilili szeregi 3. Pułku Strzelców Pie-
szych w Płocku oraz 8. Liniowego Pułku Piechoty w Pułtusku52. „Piechota kur-
piowska” została przydzielona do 17. Pułku Piechoty Liniowej stacjonującego 
w Modlinie, dowodzonego przez płk. Sierakowskiego. Skład osobowy 17. Puł-
ku przedstawiał się następująco: na 2 137 żołnierzy 541 było z Ostrołęki, 426 - 
z Płocka, 604 - z Pułtuska, 566 - z Ostrowi Mazowieckiej53. 

Zadanie zorganizowania lokalnej siły zbrojnej w obwodzie ostrołęckim zo-
stało powierzone komisarzowi - Janowi Kramerowi, zaś dowództwo ppłk. Ka-
rolowi Zielińskiemu. Organizację i dowództwo Straży Bezpieczeństwa powie-
rzono płk. Zawadzkiemu. Gwardią Ruchomą w obwodzie dowodził mjr Michał 
Mieszkowski54. Komendantem Placu w Ostrołęce został ppor. Józef Zabierzew-
ski. 

Rozporządzeniem Rządu Tymczasowego z 15 grudnia 1830 r. członkowie 
Gwardii Ruchomej posiadający konie zostali zwerbowani do oddziałów jazdy 
płockiej w ramach rekrutacji „1 jeździec z 50 dymów”. Obwód ostrołęcki miał 
w ten sposób wystawić 196 jeźdźców. Pomimo trudności ze skompletowaniem 
rekrutacja w obwodzie ostrołęckim przebiegała sprawniej niż w innych obwo-
dach województwa płockiego. Jak wynika z raportów Komisarzy do Komisji 
Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, pod koniec grudnia 1830 r. prace były 
bardzo zaawansowane i rekrutacje kontyngentów zbliżały się ku końcowi, 
szczególnie w obwodzie ostrołęckim55. Przy rekrutacji „jeźdźców” angażowało 
się całe społeczeństwo obwodu, na przykład przy szyciu uniformów dla jeźdź-
ców: nieodpłatnie jest zajętych 112 krawców, wyposażeniem koni (uprząż) zaj-
mują się nieodpłatnie rymarze z całego obwodu. Sprawa uzbrojenia przedsta-
wiała się nie najlepiej, ale nie od strony ilościowej lecz jakościowej: co do 
uzbrojenia piki z chorągwiami w kompletnej liczbie są już gotowe a pałaszów 
sztuk 28 i pistoletów sztuk 2956. 

W połowie stycznia 1831 r. Szwadron Jeźdźców Konnych z 50 dymów  
z obwodu ostrołęckiego: został uformowany, składa się z oficera, wachmistrza, 

                                                 
51 B. Gembarzewski, Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 
do r. 1831, Warszawa 1925, s. 79; A. Białczak, Kurpiowszczyzna w dobie Powstania 
Listopadowego, Ostrołęka 2000, s. 53–54; J. Szczepański, Społeczeństwo Mazowsza 
Północnego wobec Powstania Listopadowego, „Rocznik Mazowiecki”, t. XV, 2003,  
s. 45. 
52 AGAD, WCPL, sygn. 82, k. 5; R. Waleszczak, Przasnysz…, s. 279. 
53 AGAD, WCPL, sygn. 468. 
54 A. Białczak, Kurpiowszczyzna…, s. 49. 
55 AGAD, WCPL, sygn. 468; A. Białczak, Kurpiowszczyzna…, s. 52. 
56 „Kurier Warszawski”, 1831, nr 30; A. Kraushar, Memorabilia…, t. III, s. 123. 
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podoficerów 10, trębacza i 188 żołnierzy i koni 200. Ochotników w tym szwa-
dronie jest 63 a reszta z list spisowych57. Pod koniec stycznia tenże szwadron 
ostrołęcki, jaki miał wystawić obwód ostrołęcki, przekroczył limit ustalony 
przez Komisję Województwa Płockiego. 

 
Tab. 7.  Stan organizacyjny sił zbrojnych w województwie płockim w tym  

 w obwodzie ostrołęckim, styczeń 1831 r. 
 

Obwód 
(powiat) 

Piechota 
Jazda 

1 z 50 dymów Straż  
Bezpieczeństwa 

Gwardia  
Ruchoma Kurpie 

Ostrołęcki 10 385 1 500    440    196 
Lipnowski 13 508 - -    193 
Mławski   9 551 1 680 -    162 
Płocki   9 317 -     170 
Przasnyski 10 442 1 520    460    183 
Pułtuski 11 857 1 680    460    179 
Razem 65 060 6 380 1 360 1 083 
 

Źródło: AGAD, WCPL, sygn. 244, sygn. 468; J. Szczepański, Obwód pułtuski w czasie 
Powstania Listopadowego, Pułtusk 1987, s. 7. 

 
Ofiarność mieszkańców obwodu ostrołęckiego towarzyszyła nie tylko wy-

pełnianiu zarządzeń władz centralnych powstania, ale też w samodzielnych 
dodatkowych inicjatywach pomnażających narodową siłę zbrojną. Na terenie 
obwodu tworzone były bataliony tzw. strzelców celnych. Formowały je po-
szczególne ziemie i województwa lub osoby prywatne, najczęściej w styczniu 
1831 r., a więc w okresie największego nasilenia nastrojów patriotycznych. 
Jedni działali z pobudek patriotycznych, a inni widzieli w tej akcji środek na 
zabezpieczenie się przed rozruchami na wsi. Dowódcami ich zostawali zazwy-
czaj starzy oficerowie, szeregowi rekrutowali się z oddziałów ochotników. 
Uzbrojenie było też różnorakie. Żołnierzy uzbrajano w broń różnego pochodze-
nia, często myśliwską. W obwodzie ostrołęckim własnym kosztem wystawił 
kompanię strzelców kurpiowskich Tadeusz Horain, oddając pod rozkazy Na-
czelnika Siły Zbrojnej J.W. gen. Chłopickiego58. 

                                                 
57 AGAD, WCPL, sygn. 468 a. 
58 Obywatel ostrołęcki Tadeusz Horain formuje własnym kosztem Kompanię Strzelców 
Kurpiowskich. Oddaje utworzoną pod rozkazy Naczelnika Siły Zbrojnej J. W. gen. 
Chłopickiego. W podaniu do gen. Chłopickiego o pozwolenie na sformowanie 
powyższej kompanii widnieją podpisy obywateli Ostrołęki – Tadeusza Horaina, Józefa  
i Henryka Zielińskich, AGAD, WCPL, nr 233 a. 
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Mieszkańcy obwodu wykazywali duże zaangażowanie w sprawę narodową, 
także obawę czy w walce o nią nie pozostaną sami. Odczucia te oddaje relacja 
w „Gazecie Warszawskiej”: składali przysięgę wojenną [Kurpie – przyp. A.B.] 
znani powszechnie z męstwa swego. Ksiądz Tadajewski miał stosowną przemo-
wę. Poczem jeden z tych zręcznych strzelców odezwał się do obecnych oficerów 
i instruktorów swoich: myśmy przysięgali, ale Panowie nas nie zdradźcie. Jak 
głęboko tkwi w pamięci tych ludzi przeszła zdrada59.  

W dostarczaniu wiadomości polskiemu wywiadowi szczególne zasługi odda-
li pracownicy służby leśnej w Ostrołęce i Brańszczyku. Byli to gajowi i myśliwi, 
którzy przeważnie rekrutowali się z byłych dymisjonowanych żołnierzy wojska 
polskiego. Leśniczy z obwodu ostrołęckiego z 17 na 18 maja 1831 r., po zajęciu 
przez Łubieńskiego Nuru, przebrany w chłopskie ubranie, dotarł z raportem do 
Sztabu Głównego. Do działającego w okolicach Ostrołęki oddziału płk. Kru-
szewskiego około 15 lipca zgłosił się kowal, przynosząc szczegółowe informa-
cje o posterunkach rosyjskich. Niezupełnie dowierzałem mu z początku [...].  
W drodze pomiarkowałem [płk. Kruszewski - przyp. A.B.], że mam z poczciwym 
człowiekiem, z patriotą do czynienia, który nie dla zdradzenia mnie lub zysku, 
lecz przez miłość Ojczyzny chciał nam zrobić przysługę. Rozpowiadał, idąc przy 
mnie i o drugim posterunku moskiewskim, gdzie „te szelmy mają dwie armaty. 
W swej prostocie unosił się zapałem, że nie mógł spać, póki tych dwóch armat 
nie zabierzemy60. 

Z uwagi na zbliżający się przednówek komplikowała się jednak sytuacja  
w zakresie zaprowiantowania nowo tworzonych oddziałów. Akcja dobrowol-
nych ofiar z produktów rolnych przyniosła dość ograniczone rezultaty, w kon-
sekwencji w następnych miesiącach przywrócony został system rekwizycji 
żywności. Mimo piętrzących się trudności, znaczne zasługi na tym polu położy-
li członkowie Komitetu Żywnościowego Obwodu Ostrołęckiego, w skład któ-
rego wchodzili: Józef Glinka, Ignacy Bogucki i Andrzej Żebrowski61 oraz upo-
ważnieni przez Radę Obywatelską Województwa Płockiego do zbierania do-
browolnych ofiar, ogólne potrzeby kraju wspierać mających w obwodzie ostro-
łęckim: Antoni Bukowski z Suska62, Aleksander Puchała z Troszyna i Mikołaj 
Budziszewski z Krzeczkowa [Kleczkowa - przyp. A.B.]. Mieszkańcy obwodu 
ostrołęckiego, mimo iż nie należeli do najzasobniejszego społeczeństwa Króle-
stwa Polskiego, ofiarowali wiele kosztowności i pieniędzy. W pierwszych 
dwóch miesiącach powstania zebrali około 53000 złp. Uzbroili formacje „Kur-
piów”, Gwardii Ruchomej i Straży Bezpieczeństwa. Radca Województwa Płoc-

                                                 
59 „Gazeta Warszawska” 1831 r., nr 48. 
60 A. Białczak, Kurpiowszczyzna…, s. 133. 
61 AGAD, WCPL, sygn. 82, sygn. 526. 
62 „Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego” 1831, nr 13. 
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kiego Teodor Mioduski i prezes Komisji Wojewódzkiej Florian Kobyliński zło-
żyli podziękowanie obywatelom obwodu ostrołęckiego, z podaniem do wiado-
mości publicznej na łamach „Gońca Płockiego”, za dobrowolną ofiarę 361 
sztuk broni palnej dla Batalionu Gwardii Ruchomej63. 

Włościanka z Troszyna pod Ostrołęką przekazała wojsku zebrane przez sie-
bie karabiny, a obywatel Świecki z obwodu ostrołęckiego 140 bochenków chle-
ba i 2 woły64. 

Akt detronizacji cara Mikołaja I przeprowadzony na posiedzeniu Sejmu Kró-
lestwa Polskiego 25 stycznia 1831 r. stanowił o faktycznym zerwaniu dotych-
czasowych więzów z dynastią Romanowów. W tej sytuacji widmo otwartej 
wojny z Rosją stało się oczywiste. Z 5 na 6 lutego 1831 r. wojska rosyjskie 
przekroczyły granice Królestwa Polskiego i rozpoczęły się działania wojenne. 

Województwo płockie ogłoszono z dniem 7 lutego jako pozostające w stanie 
wojny. Zalecono władzom wojewódzkim, obwodowym, burmistrzom i wójtom 
bezwzględny posłuch wobec organów wojskowych. Polecono im spieszną kon-
trolę stanu organizacji i wyposażenia podległych sobie oddziałów Straży Bez-
pieczeństwa, z rygorem dokonania natychmiastowych uzupełnień w razie 
stwierdzenia jakichkolwiek niedoborów. W celu zapewnienia należytego prze-
pływu informacji oraz rozkazów zobowiązano burmistrzów, wójtów oraz komi-
sarzy w miastach obwodowych do utrzymania w stałym pogotowiu kurierów 
konnych.  

Skutkiem planów operacyjnych obu walczących stron większość Ostrołęc-
kiego znalazła się w obszarze działań armii Sackena i Dybicza, bowiem działa-
nia wojenne koncentrowały się wzdłuż osi Pułtusk - Ostrołęka - Łomża. 

Jednym z pierwszych oddziałów partyzanckich, który przystąpił do działań 
w „małej wojnie” po wkroczeniu Rosjan w granice Królestwa, był oddział kpt. 
Józefa Zaliwskiego. Pierwsze akcje partyzanckie Zaliwski prowadził w lasach 
pomiędzy rzekami: Skrodą, Pisą Omulwią i Narwią 65. Przybył on na Kurpie  
w styczniu 1831 r., a już w lutym Zaliwski zgromadził około 150 dobrze uzbro-
jonych i wyszkolonych żołnierzy. Obozował w lasach myszynieckich i stamtąd 
organizował napady na małe oddziały rosyjskie wysyłane do przygranicznych 
miast po żywność i broń. Działalność partyzantów kurpiowskich osłabiała armię 
rosyjską, która w tym czasie przygotowywała się do szturmu na Warszawę. 

                                                 
63 „Goniec Płocki” 1831, nr 3. 
64 „Goniec Płocki” 1830, nr 5; AGAD, WCPL, sygn. 82. 
65 S. Płoski, Działalność Zaliwskiego w wojnie polsko–rosyjskiej 1831 roku, [w:] Księga 
Pamiątkowa ku uczczeniu 25–letniej działalności naukowej prof. M. Handelsmana, 
Warszawa 1929, s. 353. 
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„Dziennik Wielkopolski” donosił: Zaliwski na czele kilkuset biegłych w strzela-
niu Kurpiów wstrzymuje korpus moskiewski66. 

Powstańcze oddziały kurpiowskie wzrastały w siłę. 4 kwietnia doszło do bi-
twy pod Trzcianką (w pobliżu Ostrołęki). W potyczce tej przeciwnicy ponieśli 
duże straty. Walki powstańcze w Puszczy Kurpiowskiej komentował „Kurier 
Warszawski” następująco: Partyzanci pod dowództwem kpt. Zaliwskiego, z nie-
ustanną odwagą [ . . .]  dawali się we znaki nieprzyjaciołom 67. Dalsze utarczki  
z oddziałami rosyjskimi miały miejsce nad Omulwią i Orzycem. Powstańcy 
utrudniali w ten sposób zdobycie Modlina. W kwietniu J. Zaliwski awansował 
na podpułkownika. W tym czasie zorganizował oddział powstańczy w liczbie 
około 10 000 żołnierzy. Siódmego maja pod Chorzelami, Myszyńcem i Nowo-
grodem powstańcy zadali nieprzyjacielowi dotkliwe straty, ale już pod koniec 
maja działalność kurpiowskich partyzantów zaczęła słabnąć. Zaliwski ze swoim 
oddziałem, liczącym tysiąc pięciuset żołnierzy, przeszedł granicę województwa 
augustowskiego i 19 czerwca połączył się z korpusem gen. Antoniego Giełguda, 
który kierował się w stronę Litwy. 

Drugim organizatorem oddziałów partyzanckich na Kurpiach był płk Józef 
Godlewski. Zorganizował on oddziały 200 strzelców leśnych, 400 kosynierów  
i 600 jazdy pomocniczej. Jego oddziały dokonywały wypadów na wroga, kryjąc 
się następnie w pobliskich lasach. Dwudziestego piątego lutego napadli oni  
w Nowogrodzie na wojska rosyjskie i zwycięsko wkroczyli do Ostrołęki. Tu na 
rynku miasta stoczyli walkę z piechotą rosyjską i wycofując się w lasy, spalili 
most na Narwi. Dwa dni później żołnierze płk. Godlewskiego rozbili w Kolnie 
dwie kompanie piechoty rosyjskiej. 8 marca, po klęsce pod Gawrychami, od-
działy płk. Godlewskiego zostały rozproszone. W bitwie tej odznaczyli się po-
rucznicy Ussakowski i Zieliński, burmistrz Ostrołęki68. Pomimo porażki roz-
proszony oddział w krótkim czasie zebrał się i ruszył w kierunku Myszyńca. 
Seria niepowodzeń ponownie spotkała Godlewskiego w kwietniu. 12 kwietnia 
walczył bez powodzenia z Rosjanami pod Ostrołęką. Utracił trzech poruczni-
ków: Czyża, Erbena, Ussakowskiego. Dwa dni później (tj. 14 kwietnia) doznał 
porażki w okolicach Przasnysza, po czym wycofał się pod Myszyniec, gdzie 
znów doszło do niepomyślnego starcia. Skutkiem denuncjacji Żydów z Myszyń-
ca przeciw księdzu Dobskiemu, proboszczowi tutejszemu, jakoby zasilał nasz 
oddział [oddział Godlewskiego – przyp. A.B.] ludźmi. Kozacy doścignąwszy 

                                                 
66 „Dziennik Wielkopolski” 1831, nr 66. 
67 „Kurier Warszawski” 1831, nr 94. 
68 E. Callier, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, Poznań 1887,  
s. 70. 
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tego szanowanego kapłana, obłożyli go przeszło 100 razy knutem i pałaszem  
i tak skatowanego na rozkaz swego dowódcy do plebani odnieśli69.  

Wraz z klęską armii polskiej pod Ostrołęką, działania partyzanckie w powie-
cie osłabły.  

Bitwa pod Ostrołęką70 (26 maja 1831 r.) była drugą co do wielkości bitwą 
powstania listopadowego wojsk polskich (32 baony, 24 szwadrony, 68 dział) 
stoczoną pod  wodzą naczelnego wodza generała Jana Skrzyneckiego z armią 
rosyjską feldmarszałka Iwana Dybicza (27 baonów, 48 szwadronów, 122 dział). 
Była ona zwieńczeniem „wyprawy na gwardię”, wiosennej operacji polskiej.  

Rankiem 26 maja, gdy przeprawa wojsk polskich przez Narew jeszcze trwa-
ła, niespodziewanie zaatakowały Polaków nadchodzące oddziały Dybicza. Woj-
ska rosyjskie po zażartych walkach zajęły Ostrołękę, której broniła brygada 
Ludwika Bogusławskiego, następnie czołowe oddziały rosyjskie przeprawiły się 
na prawy brzeg Narwi.  

Mimo chaosu w dowodzeniu aż do zmroku polskie oddziały stawiały sku-
teczny opór Rosjanom, tracąc ok. 7 tys. zabitych i rannych. Skrzynecki pragnął 
zepchnąć do rzeki znajdujących się na prawym brzegu Rosjan, jednak rzucane 
przez niego do ataku dywizje ponosiły bardzo ciężkie straty. Gdy po południu 
Dybicz przerzucił przez Narew dodatkowe siły, Rosjanie ruszyli do generalnego 
natarcia. Kontratakujące wojska polskie zdołały odrzucić Rosjan z powrotem do 
rzeki, jednak powstrzymane zostały przez silny ogień rosyjskiej artylerii i wy-
cofały się z ogromnymi stratami.  

Efektownym epizodem bitwy była szarża baterii lekkokonnej podpułkowni-
ka Józefa Bema, która pozwoliła armii Skrzyneckiego wykonać odwrót na War-
szawę. Ponieważ Giełgud został odcięty od Łomży, otrzymał rozkaz marszu na 
Litwę.  

Błędna ocena rozmiarów zwycięstwa w połączeniu ze znacznymi stratami 
(ok. 6 tys. ludzi) sprawiły, że Rosjanie nie wykorzystali operacyjnie swego po-
wodzenia. Bitwa pod Ostrołęką była punktem zwrotnym w całej wojnie polsko-
rosyjskiej 1831 r. 

Przedstawione zaangażowanie mieszkańców powiatu w dzieło listopadowej 
insurekcji nie wyczerpuje zgoła całości zagadnienia. Ważne są również losy 
jednostkowe. Kilka przykładów stanowić będzie, jak sądzę, dobrą tego egzem-
plifikację. W regularnych jednostkach Wojska Polskiego walczących z Rosja-
nami znaleźli się m.in.: Kazimierz Brakoniecki z Ostrołęki – w powstaniu kapi-

                                                 
69 „Gazeta Polska”, 1831, nr 113. 
70  Zob. szerzej N. Kasparek, Dni przełomu Powstania Listopadowego. Bitwa pod 
Ostrołęką, Ostrołęka 2012; W. Tokarz, Bitwa pod Ostrołęką, Poznań 1922; Ostrołęka 
1831. Wspomnienia, rozkazy, relacje, Wybór źródeł oprac. N. Kasparek, J. Gołota, 
Ostrołęka 2011. 
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tan 2. Pułku Krakusów, przeszedł z Rybińskim do Prus, następnie był na emi-
gracji we Francji; Franciszek Bobiński, magister prawa, w czasie powstania 
listopadowego członek Towarzystwa Patriotycznego w Warszawie; Wiktor 
Brzozowski z Ponikwi Małej (obwód ostrołęcki), w powstaniu porucznik  
9. Pułku Piechoty Liniowej, od 1832 r. na emigracji we Francji. Uczestnik Wio-
sny Ludów, przyłączył się do Legionu Mickiewicza; Ignacy Budziszowski –  
w powstaniu kapitan jazdy 13. pułku. Wziął udział w wyprawie na Litwę. Nale-
żał do korpusu Giełguda, potem Dembińskiego, z którym wrócił z Litwy do 
Warszawy i otrzymał dyplom „dobrze zasłużonego Ojczyźnie” i krzyż złoty.  
Na emigracji początkowo w Szwajcarii, następnie we Francji. Brał udział  
w Wiośnie Ludów, walczył w Legionie Mickiewicza; Wiktor Tomasz Choro-
mański z Choroman, gm. Troszyn, w czasie powstania walczył w 6. Pułku Uła-
nów w stopniu podporucznika. Na emigrację udał się do Francji; Leon Dylew-
ski z Przystani, w powstaniu podporucznik pułku weteranów; Franciszek 
Dzwonkowski z Laskowca, magister administracji, w powstaniu podporucznik. 
Poszukiwany przez władze carskie; Józef Gering (Geryk) z Myszyńca. Podpo-
rucznik 4. Pułku Piechoty Liniowej. Na emigrację udał się do Francji. Wziął 
udział w Wiośnie Ludów; Stanisław Glinka student UW, podporucznik 11. Puł-
ku Strzelców Pieszych. Internowany przez Austriaków, wykluczony z amnestii, 
majątek jego uległ konfiskacie. Na emigracji we Francji. W latach 1848–1849 
był dyrektorem Szkoły Wyższej Polskiej na Montparnasse w Paryżu; Wincenty 
Gostkowski z Grzymek k. Ostrołęki, student UW. Do powstania przystąpił jako 
członek akademickiej gwardii honorowej. Następnie porucznik 20. Pułku Pie-
choty Liniowej. Na emigracji przebywał w Genewie, gdzie był wspólnikiem 
Antoniego Patka w jego firmie zegarmistrzowskiej. Wziął udział w powstaniu 
styczniowym, zginął 20 września 1863 r. pod Rydzewem; Piotr Jastrzębski –  
w powstaniu podporucznik 17. Pułku Piechoty Liniowej. Później przebywał we 
Francji, Szwajcarii, Anglii, Australii, mieszkał w Londynie, Edynburgu, Dundee, 
Aberdeen, Inverness i Sydney. Przez krótki czas był uczniem Delacroix. 
Uczestniczył w Wiośnie Ludów, walczył w powstaniu wielkopolskim; Stani-
sław Klicki z Drężewa k. Ostrołęki. 15 stycznia 1791 r. wstąpił jako kadet do 
kawalerii narodowej do Wojska Polskiego. Wszedł 19 czerwca 1797 r. do Legii 
Włoskiej jako kpt. 2 batalionu 2. Legii, po kapitulacji Mantui dostał się do nie-
woli austriackiej. Ściągnięty przez Napoleona z Włoch został przyjęty przez 
cesarza 4 lipca w Kamieńcu Suskim. Odbył kampanie 1792, 1794, 1799, 1800, 
1801–1805, 1807 na Śląsku, 1808-1811 w Hiszpanii, 1812–1814 ranny pod 
Ostrołęką. 29 maja 1808 r. otrzymał Legię Honorową, 11 grudnia 1808 r. krzyż 
oficerski za Tudelę, 26 listopada 1810 r. krzyż złoty, a 6 sierpnia 1811 r. tytuł 
barona cesarstwa. W powstaniu początkowo niechętny walce o niepodległość, 
17 grudnia 1830 r. został zastępcą wodza naczelnego, 18 grudnia 1830 r. wszedł 
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do Rady Wojennej, proponowano mu naczelną komendę, ale wymówił się złym 
stanem zdrowia, 11 lutego 1831 r. mianowany dowódcą siły zbrojnej na lewym 
brzegu Wisły. Ze względu na zły stan zdrowia urlopowany; Franciszek Ksawery 
Kochanowski z Kordowa – w powstaniu listopadowym zorganizował oddział 
złożony z Kurpiów i drobnej szlachty. Wsławił się atakiem na korpus Rozena  
w Broku i zniszczeniem mostu na Bugu. Brał udział w bitwie pod Ostrołęką; 
Antoni Józef Piotr Krzyżanowski z Ostrołęki – w powstaniu porucznik 1. Pułku 
Mazurów jako ochotnik. Przeszedł szlak bojowy: Białołęka, Wawer, Kuflew, 
Mężenin, Rudki, Tykocin, Kłeczków, Ostrołęka, Szymanów, Opole, Borów. Po 
klęsce powstania znalazł się na emigracji we Francji; Sylwester Kulesza (Płoski 
k. Ostrołęki) - w powstaniu podporucznik 13. pułku. Otrzymał dyplom „dobrze 
zasłużonego Ojczyźnie”: Józef Maykowski, był żołnierzem 1. Pułku Ułanów, na 
emigracji w Anglii; Madej Mystkowski – w powstaniu major w 2. Pułku Jazdy. 
Skazany na 4 lata ciężkich robót na Syberii; Franciszek Nienałtowski (Nienałty-
Kaliszki k. Ostrołęki). W powstaniu podporucznik 9. Pułku Piechoty Liniowej, 
a następnie jako lekarza trafił do batalionu strzelców Kuszla. Uczestnik Wiosny 
Ludów. Na emigracji przebywał we Francji. W 1852 r. wyjechał do Algierii, 
gdzie służył w 2. Pułku Kozaków Sułtańskich; Wiktor Śląski ze wsi Dmochy, 
podporucznik 1. Pułku Strzelców Konnych. Jego majątek uległ konfiskacie; 
Wiktor Tyszka z Mieczek (gm. Troszyn) – podporucznik w powstaniu. Po jego 
upadku emigrował do Francji; Franciszek Zabielski z Dobrołęki, w powstaniu 
walczył jako kapitan 7. Pułku Ułanów. Jan Zieliński, podoficer Pułku Grenadie-
rów Gwardii Wojska Polskiego. Za udział w powstaniu Najwyższy Sąd Krymi-
nalny skazał go zaocznie na karę śmierci przez powieszenie71. 

Po ostatecznym zdławieniu powstania Rosjanie skierowali do Ostrołęki od-
dział korpusu żandarmów liczący 65 żołnierzy (1 oficer, 6 podoficerów, 1 do-
bosz i 57 żołnierzy). Kosztami utrzymania i zakwaterowania żołnierzy obarczo-
no mieszkańców miasta i obwodu. 

Działania wojenne 1831 r. przyniosły negatywne następstwa w życiu gospo-
darczym i społecznym obwodu przasnyskiego. Rozpoczął się okres carskich 
represji wobec uczestników powstania. Wielu z wyżej wymienionych z powodu 
wyroków carskich sądów zamknięto możliwość powrotu do kraju, związali się 
na obczyźnie ze stronnictwami Wielkiej Emigracji. 

                                                 
71 Niepełny wykaz żołnierzy z obwodu ostrołęckiego w jednostkach liniowych opraco-
wano na podstawie: R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowe-
go, t. I-III, Warszawa 1995–1998, passim; R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszaw-
skiego 1808-1831, Wrocław 1977, passim; E. Zielińska, Wpisani w historię. Słownik 
biograficzny województwa ostrołęckiego, Ostrołęka 1990, passim; A. Białczak, Kur-
piowszczyzna…, passim. 
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Upadek powstania listopadowego zainicjował proces rusyfikacji w Króle-
stwie Polskim. Jednym ze środków prowadzących do likwidacji odrębności 
Królestwa Polskiego było wprowadzenie rosyjskiego: systemu miar i wag, sys-
temu monetarnego oraz kodeksu karnego. W 1837 r. województwa przemiano-
wano na gubernie. Województwo płockie nosiło nazwę guberni płockiej. Rów-
nocześnie przemianowano obwody na powiaty. 

 
 

4. Okres międzypowstaniowy (1831-1863) 

Niepodległościowe zdobycze epoki napoleońskiej przekreślone zostały przez 
postanowienia Kongresu Wiedeńskiego. Na mocy postanowień Kongresu  
z 1815 r. północne Mazowsze znalazło się w granicach nowego państwa - Kró-
lestwa Polskiego. 17 listopada 1815 r. otrzymało ono od cara Aleksandra I kon-
stytucję, która wiązała go unią personalną z Rosją. 

Przy podziale administracyjnym Królestwa Polskiego w latach 1815–1837 
nawiązano do tradycji historycznego przedrozbiorowego podziału na woje-
wództwa, które zastąpiły dotychczasowe departamenty. W 1816 r. województwa 
zostały podzielone na obwody, te zaś na powiaty. W ramach nowego podziału 
administracyjnego Ostrołęka znalazł się w granicach województwa płockiego 
oraz obwodu i powiatu ostrołęckiego. 

W opisie miasta powiatowego Ostrołęki z 1849 r. czytamy: Biegnąca lewym 
brzegiem szosa warszawsko–kowieńska przechodzi tu na prawy brzeg po solid-
nym drewnianym moście na palach długim na 100 sążni. Miasto ma do 400 
sążni długości i 300 szerokości. Najlepsze budynki znajdują się przy rynku. 
Wszystkich domów mieszkalnych jest 183, w tym 23 murowane. Murowane ko-
ścioły katolickie są dwa. Przy jednym z nich jest klasztor bernardynów. Żydzi 
mają swoją bóżnicę. Dodatkowo w mieście jest magazyn solny i prowiantowy. 
Budynków gospodarczych niemieszkalnych jest 81, wiatraków 2, studni 1172. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Przegląd wojskowo-statystyczny Imperium Rosyjskiego, t. XV, cz. 2, Gubernia Płocka, 
przekład, redakcja i wprowadzenie M. Trubas, Płock 2014, s. 139. 



Trwanie pod obcą władzą             | 183 
 
Tab. 8.  Liczba domów w powiecie ostrołęckim w 1849 r. 
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w mieście Ostrołęka    242      23    219      5      4    233    229   13 

w 6 miasteczkach  
powiatu ostrołęckiego    847      17    830      7    12    828    811   36 

Gubernia Płocka 7 134 1 006 6 137    75  128 6 940 6 833 310 
 

Źródło: Przegląd wojskowo-statystyczny…, s. 178. 
 
W latach Królestwa Polskiego Ostrołęka był siedzibą urzędu pocztowego. 

Urząd ten był położony przy trakcie warszawsko-kowieńskim, który przebiegał 
od Zegrza przez Pułtusk, Różan i Ostrołękę i dalej do Kowna. Na wszystkich 
drogach pocztowych, także traktach i drogach zwykłych opłata za konia pocz-
towego wynosiła 5 kopiejek srebrem [kp. sr.], a za wóz pocztowy 1 kp. sr. Tylko 
w Ostrołęce i Pułtusku było po 20 koni pocztowych, na pozostałych stacjach  
po 6. 

Oprócz traktu warszawsko-kowieńskiego przez powiat przebiegała droga 
pocztowa od Ciechanowca w guberni grodzieńskiej przez Nur, Ostrów, Ostrołę-
kę i Myszyniec do Prus oraz drogi rokadowe73 odchodzące od szosy warszaw-
sko- kowieńskiej: 

a) droga na lewym brzegu Narwi prowadząca z Różana przez Goworowo, 
Wąsewo i Komorowo do Ostrowa. Te dwie drogi stanowiły linię komunikacji 
od Ostrowa przez Różan, Maków, Gołymin, Ciechanów, Raciąż i dalej. Także 
ona po części biegła lasami, szczególnie w okolicach Ostrowa i na lewym brze-
gu Narwi naprzeciwko Różana. Grunt od Różana do Makowa był gliniasty, do 
Goworowa piaszczysty, a dalej do Ostrowa - gliniasto-piaszczysty. Koło Gowo-
rowa droga przecinała bagnistą dolinę rzeki Orz po trzech drewnianych mostach 
na odnogach rzeki i po nasypie o łącznej długości 100 sążni, 

                                                 
73  Droga rokadowa – droga przebiegająca prostopadle do kierunku działania wojsk  
a równolegle lub skośnie do linii frontu. Wykorzystywana jest do przegrupowań wojsk 
oraz manewru sił i środków, zwłaszcza II rzutów i odwodów, artylerii i środków 
zaopatrzenia logistycznego https://pl.wikipedia.org/wiki/Rokada, [dostęp 14.07.18]  
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b) przy zakręcie szosy do Ostrołęki oddzielała się w lewo droga pocztowa 
prowadząca przez wsie Dylewo i Kadzidło, miasteczko Myszyniec i wieś Dą-
browa do Prus. Droga przebiegała głównie przez teren odkryty i nizinny, po-
przecinany kilkunastoma podmokłymi obniżeniami pokonywanymi po sztucz-
nie usypane groble. Droga miejscami, zwłaszcza koło Myszyńca, była piaszczy-
sta. Od Ostrołęki do Dylewa teren był ogólnie piaszczysty, od Dylewa do wsi 
Wachy - gliniasto-piaszczysty, a dalej do granicy pruskiej - piaszczysty. 

c) droga idąca z Ostrołęki do wsi Gostery [Gostery-Tyszki] i dalej do gu-
berni augustowskiej, gdzie za wsią Szumowo łączyła się z szosą białostocką. 
Droga niemal wszędzie biegła po terenie odkrytym, piaszczysto-gliniastym, 
który jednak po roztopach stał się grząski. Droga ta odchodziła od drogi nr 9 
koło wsi Mierzejewo-Zamość, 

d) droga pocztowa z Ostrołęki do Ostrowa przez wsie Czerwin i Komoro-
wo biegła częściowo po terenem odkrytym, częściowo przez lasy. W Czerwinie 
przekraczała po drewnianym moście i grobli o długości 40 sążni błotnistą 
rzeczkę Orz. Grunt od Ostrołęki do Czerwina był piaszczysty, dalej do Ostrowa 
gliniasto-piaszczysty, 

e) z Ostrołęki przez wsie Goworowo i Przetycz do Wyszkowa biegła droga 
bardzo trudna, szczególnie w wielkich lasach między Goworowem a Wyszko-
wem. W pierwszej z tych wsi gościniec przecinał bagnisty Orz po trzech drew-
nianych mostach i grobli. Grunt od Ostrołęki do wsi Borawe był piaszczysty, 
dalej do Przetycza piaszczysto-gliniasty, a do Wyszkowa – gliniasty, 

f) koło wsi Dylewo, leżącej na drodze nr 7, oddzielała się droga przez 
Kumiewskie [Nowe Kurpiewskie] do wsi Rydzewo (na szosie warszawsko - 
kowieńskiej w guberni augustowskiej), położona między wsiami Lelis i Nasiad-
ki74. 

Ostrołęka należała do diecezji płockiej, była również siedzibą dekanatu 
składającego się z 21 parafii: Andrzejewo, Brok, Czerwin, Czyżewo, Goworo-
wo, Jasienica, Jelonki, Kadzidło, Kleczkowo, Myszyniec, Nur z filią Boguty, 
Ostrołęka, Ostrów, Piski, Poręba, Rosochate, Rzekuń, Troszyn, Wąsewo, Zarę-
by i Zuzela75. 

W mieście funkcjonowały dwie szkoły: szkoła powiatowa i prywatna pensja 
dla panien. Uczyło się w nich 94 dzieci, zajęcia prowadziło dwóch nauczycieli. 
Społeczność żydowska prowadziła własną szkołę – cheder. 

Największą inwestycją w mieście w tym okresie była budowa szpitala po-
wiatowego. Inicjatorem jego budowy była Powiatowa Rada Opiekuńcza z pre-
zesem Józefem Glinką. Ogólny koszt budowy szpitala wyniósł około 5 tysięcy 

                                                 
74 Tamże, s. 64. 
75  J. Kijowski, Obraz miasta i powiatu ostrołęckiego w czasach młodości Witolda 
Gomulickiego, „Zeszyty Naukowe OTN” 2009, z. XXIII, s. 45.  
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rubli, z czego ponad połowę w różny sposób zebrali mieszkańcy. Szpital oddany 
został do użytku jesienią 1848 r., liczył 11 sal i 40 łóżek.  

 
Tab. 9.  Ludność wg wyznania w powiecie ostrołęckim na tle gub. Płockiej 
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płocki 405 75 057 12 8 556 5 305 - 12 332 -  
pułtuski - 75 339 - 3 820 - - - 16 006 - 96 393 
lipnowski 4 73 523 - 18 359 - - - 6 360 6 95 165 

ostrołęcki 9 73 422 - 1 711 - - 4 10 844 - 98 252 
mławski - 73 707 - 1 952 - - - 8 103 - 86 275 
przasnyski 1 72 688 - 2 213 - - - 8 559 - 83 447 
Łącznie  
Gubernia 
Płocka 

419 443 736 12 36 621 5 305 5 62 204 6 83 766 

 

Źródło: Przegląd wojskowo-statystyczny…, s. 181-182. 
Uwaga: W źródle przestawiono kolumny odnośnie reformowanych i luteran oraz błęd-
nie przypisano menonitów do pow. przasnyskiego. 

 
W mieście stacjonowały oddziały wojskowe. W 1849 r. koszarował  tu od-

dział korpusu żandarmów, który składał się z 7 podoficerów, jednego podoficera 
młodszego i 16 szeregowych. 

Po upadku powstania listopadowego rozpoczęła się systematyczna akcja 
władz carskich zmierzająca do unifikacji Królestwa Polskiego z Cesarstwem. 
Konstytucję Królestwa Kongresowego zastąpił Statut Organiczny. Dekretem  
z 7 marca 1837 r. województwa przemianowane zostały na gubernie. Ukazem  
z 11 października 1842 r. dotychczasowe obwody przemianowano na powiaty. 
Wtedy to Ostrołęka znalazła się w granicach guberni płockiej i powiecie ostro-
łęckim. 

Miasto powiatowe Ostrołęka miało do 400 sążni długości i 300 szerokości. 
Najlepsze budynki znajdowały się przy rynku. Przegląd wojskowo – statystycz-
ny podawał: Wszystkich domów mieszkalnych jest 183, w tym 23 murowane. 
Murowane kościoły katolickie są dwa. Przy jednym z nich jest klasztor bernar-
dynów. Żydzi mają swoją bóżnicę. W mieście znajdował się magazyn solny  
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i prowiantowy. Budynków gospodarczych niemieszkalnych było 81, wiatraków 2, 
studni 1176.  

W granicach miasta znajdowały się pobliskie wsie: Łazy, Siemniocha 
[Siemnocha], Antonie, Białobiel, Gnaty, Łęgi [Łęg Przedmieście] i Zabrodzie, 
które podlegały magistratowi miasta. 

W 1849 r. w Ostrołęce mieszkało 2 063 osób (946 katolików, 19 luteran  
i 1 098 Żydów). W tej liczbie jest szlachty herbowej obu płci 34, duchownych 
katolickich - świeckich 12 i zakonników bernardynów 11 oraz 1 rabin żydowski. 
W latach Królestwa Kongresowego Ostrołęka należała do średnich miast Ma-
zowsza północnego pod względem ludności. 

Urzędników i funkcjonariuszy państwowych w tym czasie było 42, a ich ro-
dzin 105 osób. Kupców hurtowych -  5, a zajmujących się drobnym handlem 
miejscowym - 81, ich rodziny liczyły 250 osób. Majstrów rzemieślników było 
121, a ich czeladników pomocników - 12, rodzin 361. Z uprawy ziemi żyło 123 
rolników i 328 osób ich rodzin.  

Na przestrzeni 20 lat ludność Ostrołęki wzrosła o 50%. W 1869 r. w mieście 
mieszkały 3 460 osoby. Wzrost liczby mieszkańców Ostrołęki w połowie  
XIX w. mógł być następstwem procesu rugowania elementu żydowskiego ze 
wsi guberni płockiej. 

Pewien pogląd na strukturę społeczno-zawodową ludności Ostrołęki, jak 
powiatu w połowie XIX w. można sobie wyrobić na podstawie materiałów sta-
tystycznych z 1849 r. Wówczas w mieście było 5 kupców hurtowych, a drob-
nym handlem zajmowało się 81 osób. Rzemiosłem trudniło się 121 osób, cze-
ladników było 12. 

W latach Królestwa Kongresowego rolnictwo stanowiło główne źródło 
utrzymania dla mieszkańców powiatu. W 1849 r. w Ostrołęce zanotowano 123 
mieszczan - rolników.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Przegląd wojskowo-statystyczny…, s. 139. 
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Tab. 10.  Stan inwentarza w powiatach guberni płockiej w 1846 r. 
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Źródło: Przegląd wojskowo-statystyczny…, s. 179. 
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Do miasta przypisane było 50 włók gruntów, w tym 45 ziemi ornej i 316 
włóki łąk. W 1847 r. w mieście było: 31koni, 12wołów, 110 krów, 11cieląt, 60 
świń, owiec i baranów 88. Roczny dochód kasy miejskiej wynosił 3160 rb. sr. 
Organizowano 8 jarmarków, a w tygodniu 1 dzień był targowy. 

Łączna liczba gospodarstw w powiecie wynosiła 10826, w tym rolnych było 
9068, bezrolnych 1758. Rolnicy w powiecie ostrołęckim posiadali najmniej 
ziemi ornej w całej guberni płockiej, tj. 101913,76 dziesięciny (najwięcej po-
wiat płocki - 152648,2 dziesięciny). Stopniowo zaczynała się pojawiać uprawa 
buraków cukrowych. W 1861 r. w Grodzisku–Gucinie została założona pierw-
sza w powiecie cukrowania. 

W lat 1844 i 1845 produkcja roślinna została częściowo zahamowana przez 
zimna, gradobicia, deszcze lub susze w okresie wegetacji czy zbiorów. Niedo-
statek ten wystąpił w całej guberni, a przede wszystkim w powiecie ostrołęckim 
i przasnyskim. W celu ograniczenia szkodliwych skutków władze guberni pod-
jęły następujące przedsięwzięcia: w 1846 r. utworzono w Ostrołęce czasowy 
magazyn państwowy, z którego wydano biedniejszym mieszkańcom na siew 
różnego ziarna 5142 ćwierci, zorganizowano roboty publiczne dla chłopów, 
pożyczono mieszkańcom z kasy państwowej na zakup zboża siewnego, z termi-
nem zwrotu po zbiorach, 56 057 rb. 42 kp., anulowano w guberni część podat-
ków chłopskich i nałożonych wcześniej kar na sumę 40 464 rb. sr, zakazano 
wywozu za granicę żyta, jęczmienia i kartofli, a zezwolono na przywóz wszel-
kiej żywności bez uiszczania podatku oraz w miastach utrzymywano stały zapas 
100 korców żyta lub sumę potrzebną do ich zakupu w celu niedopuszczenia do 
przerwania wypieku chleba. 

 
Tab. 11.  Struktura wsi w poszczególnych powiatach guberni płockiej  

w 1849 r. 
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Źródło: Przegląd wojskowo-statystyczny…, s. 172. 
 
Najbardziej znanym zakładem rzemieślniczym, nie tylko w guberni płockiej, 

była przędzalnia i tkalnia bawełny braci Bonde w Ostrołęce. Pracowało w niej 
30 robotników w 27 warsztatach. Produkowano różnego typu materiały, wstążki, 
serwetki i inne wyroby perkalowe. Wyroby sprzedawano na miejscu i wywożo-
no do Warszawy. 

Rzemiosło z czasem odgrywało coraz istotniejszą rolę w życiu gospodarczym i 
społecznym Ostrołęki i powiatu. Było to rzemiosło zróżnicowane, zorientowane na 
obsługę lokalnych mieszkańców miast i wsi. Z danych źródłowych wynika, że zde-
cydowana większość rzemieślników na terenie powiatu prowadziła swoje warszta-
ty, nie korzystając ze wsparcia pracowników najemnych. Wyjątek stanowiło tu 
miasto powiatowe, gdzie odnotowano grupę czeladników. Ostrołęka był też naj-
większym ośrodkiem produkcji rzemieślniczej - tu działało prawie 55% wszystkich 
warsztatów z ośrodków miejskich i około 20% w skali całego powiatu. Najliczniej 
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wśród ostrołęckich rzemieślników byli w tym okresie reprezentowani: krawcy (20), 
piekarze (26), rzeźnicy (17), szewcy (33), tkacze (27) i krawcy (18). Z innych, 
mniej licznych specjalności, wymienić należy: murarzy (4), ślusarzy (4), stolarzy 
(7), szklarzy (8), cieśli (5), czapników (5), olejarzy (8), kowali (4) i garncarzy (11). 

 
Tab. 12.  Warsztaty rzemieślnicze i manufaktury w powiecie ostrołęckim w 1846 r. 

 

Miejscowość 
Warsztaty, manu-

faktury wg rodzaju 
produkcji 

Liczba  
zakładów 

Wielkość produkcji  
w 1846 r. 

Wartość pro-
dukcji (ruble) 

Ostrołęka 

Przędzalnia  
bawełny 

1  6511 

Garbarnie 4 

Skór wołowych 120, 
krowich 69, cielęcych 
246, końskich 89, bara-
nich 246 

1589,51 

 

Płóciennicze 2 Płótna średniego 86 sztuk 516 
Powroźnicze 2  203,709 
Wyrobu waty 3  253,75 
Cegielnie 1 Cegieł 70000 525 

Andrzejewo Garbarnie 1 Skór wołowych 10, kro-
wich 30, końskich 4 170,60 

Brok Garbarni 3 Skór wołowych 80, kro-
wich 30, cielęcych 10 522 

Czyżew  
[Czyżew Sutki] Garbarni 1 

Skór wołowych 10, kro-
wich 6, cielęcych 36, 
końskich 20, baranich 30 

194,30 

Myszyniec Garbarni 5 Skór wołowych 45, kro-
wich 20, cielęcych 15 319,70 

Ostrów Tłocznie oleju 3  1488 

 Sukiennicze ręcz-
ne 9 

Sukna cienkiego łokci 
400, średniego 200, gru-
bego 400, baji 1100, 
fryzyjskiego 1400, flaneli 
1200, multonu 1400 

3032 

 Wyrobu świec 2 Świec łojowych kamieni 
200 

750 

 Mydlarnie 2 Mydła zwykłego kamieni 
100 

375 

Chudek Papierni 1  1260 

Koziki Destylarnia terpen-
tyny 1  1260 

W różnych 
wsiach powiatu 
ostrołęckiego 

Utkano płótna  
Cienkiego 67740 łokci, 
średniego 14320, grube-
go 152660 

 

 

Źródło: Przegląd wojskowo-statystyczny…, s. 179. 
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Niektóre zajęcia były typowe dla poszczególnych grup narodowościowych. 
Na przykład wśród rzemiosł technicznych (stolarzy, bednarzy, ślusarzy, tokarzy, 
murarzy, kowali, zdunów) dominowali Polacy, wśród krawców zdecydowanie 
przeważali Żydzi. 

Rzemieślników obowiązywała przynależność do właściwych cechów. Jed-
nak nie dla każdej specjalności udawało się stworzyć sprawnie działającą orga-
nizację cechową. Postanowienie namiestnika z 31 grudnia 1816 r. o urządzeniu 
rzemiosł i profesji wymagało, by była to grupa licząca przynajmniej 10 maj-
strów. W połowie XIX w. odnotowano w Ostrołęce 7 cechów: garncarzy, kowali, 
krawców, piekarzy, rzeźników, stolarzy i szewców77. 

Rzemiosło w Ostrołęce odgrywało w dalszym ciągu poważną rolę w życiu 
gospodarczym miasta i powiatu, w II połowie lat 60. XIX w. stanowiło źródło 
utrzymania dla około 40% mieszkańców. 

Handel, obok rzemiosła, był jednym z głównych zajęć miejskich. Najlicz-
niejszą grupę stanowili handlujący artykułami spożywczymi i towarami kolo-
nialnymi - stanowili oni ponad 70% w skali powiatu. W większości był to han-
del drobnych kramarzy i domokrążców. 

Handlowe transakcje dokonywały się w zasadzie w podobny sposób jak  
w poprzednim stuleciu, a więc na targach i jarmarkach. Miejscowe jarmarki 
miały długą i bogatą tradycję. W Ostrołęce odbywało się 9 jarmarków, były też 
61 dni targowe. Sytuacja taka utrzymała się niemal do końca lat 40. XIX w.  
W 1845 r. Rząd Gubernialny Płocki wystąpił do Komisji Rządowej Spraw We-
wnętrznych z wnioskiem o potwierdzenie dni targowych w ośrodkach miejskich 
guberni płockiej. Dotąd bowiem targi i jarmarki w poszczególnych miastach  
i osadach często odbywały się w tych samych terminach, co powodowało male-
jące wpływy podatkowe. W 1848 r., z chwilą ogłoszenia „Tabeli uregulowanych 
jarmarków i targów w guberni płockiej” 78rozwiązano ten problem. W miastach 
powiatu i osadach z przywilejem jarmarku było teraz po 6 jarmarków i dni tar-
gowe – w piątek.  

Handlowano przede wszystkim wyrobami miejscowego rzemiosła oraz wiej-
skiego rękodzielnictwa: były to sukna samodziałowe, płótna, kożuchy, wyroby  
z drewna itp. Licznych nabywców znajdowały artykuły żywnościowe - ofero-
wano kilka gatunków mąki, pieczywa, alkohol, sery, powidła i marmolady, wę-
dliny, śledzie, różne owoce i warzywa. Powiatowe jarmarki i targi stwarzały 
również okazję do kupna koni, bydła i nierogacizny oraz różnych sprzętów go-
spodarstwa domowego. Kolorytu targom i jarmarkom nadawali żydowscy kup-
cy, kramarze i przekupnie oraz oferujący swoje wyroby żydowscy rzemieślnicy. 

                                                 
77 Z. Niedziałkowska, Dzieje miasta…., s. 168. 
78 R. Waleszczak, Przasnysz w latach 1795–1866, Przasnysz 2008, s.157. 
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W połowie XIX w. w północnej części powiatu rozwinął się przemyt (kon-
trabanda) do Prus i z Prus; do Prus szmuglowano najczęściej: świnie, słoninę, 
drób, a nawet konie, stamtąd wódkę, proch i inne towary. Przemyt i łowiectwo 
były więc już w połowie XIX w. pomysłem na życie niemałej części mieszkań-
ców ówczesnego powiatu ostrołęckiego – Żydów i włościan. Przemyt, choć 
prawnie zakazany, cieszył się jednak społecznym przyzwoleniem, w czasie po-
wstań narodowych był formą walki z rosyjskim zaborcą, a w pokojowym okre-
sie poszerzał asortyment towarów oferowanych na targach i jarmarkach79. 

 
 

5. Podczas powstania styczniowego 
 

Dzieje wielkich patriotycznych zrywów narodu polskiego w XIX w. zakoń-
czyło powstanie styczniowe, w którym mieszkańcy powiatu ostrołęckiego wzię-
li czynny udział. Ogólna atmosfera polityczna epoki manifestacji patriotycz-
nych poprzedzających samo powstanie 1863 r. nie ominęła również Ostrołęki  
i całego powiatu ostrołęckiego. 

Ożywienie ruchu niepodległościowego w powiecie ostrołęckim, podobnie 
jak i w całym Królestwie nastąpiło na początku lat sześćdziesiątych. W marcu 
1861 r. dotarły do Ostrołęki wieści o strzałach na Placu Zamkowym i przelanej 
krwi. Wkrótce przyszły instrukcje z Warszawy zachęcające do uroczystego 
uczczenia pięciu poległych, przywdziania żałoby, legalnego demonstrowania 
uczuć narodowych.  

W Ostrołęce odbyła się patriotyczna manifestacja 26 maja 1861 r., w 30-tą 
rocznicę bitwy w powstaniu listopadowym. Za wygłaszanie kazań podburzają-
cych lud do walki i organizowania patriotycznych manifestacji zostali areszto-
wani dwaj księża - Michał Wiśniewski z Ostrołęki i Michał Nówek z Rzekunia. 
W dniu ich wywiezienia do twierdzy modlińskiej mieszkańcy Ostrołęki zebrali 
się przed domem pocztowym, aby pożegnać się z aresztowanymi. Postawa 
zgromadzonych była bardzo spokojna i nic nie wskazywało, że może dojść do 
starcia z wojskiem. Mimo to Prianisznikow, oficer artylerii rosyjskiej, wydał 
wojsku rozkaz, by siłą rozpędziło manifestujących ludzi. Doszło do starcia, było 
wielu rannych. Za udział w manifestacjach patriotycznych zwolnieni zostali  
z pełnionego urzędu: burmistrz Ostrołęki Palichowski, naczelnik powiatu Zie-
liński, lekarz powiatowy Wojciech Łozowski, kontroler skarbowy Feliks Gra-
bowski, pisarz sądu Stępczyński, rejent Bykowski i rewizor Piasecki80. 

                                                 
79 Tamże, s. 162. 
80 K. Groniowski, K. Morawska, W. Śliwowska, Ruch rewolucyjny 1861 roku w Króle-
stwie Polskim - Manifestacje na prowincjach. Powstanie styczniowe, Materiały i doku-
menty, Wrocław 1963, s. 133–134. 
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Zaniepokojony wydarzeniami rząd carski wzmocnił garnizon w Ostrołęce. 
W tym czasie stacjonowały tu 3 roty piechoty z 4 działami i 1 sotnia kozaków81. 
Także inne miejscowości w powiecie zostały wzmocnione przez wojsko, m.in. 
Gontarze, gdzie od listopada 1862 r, stacjonowała piechota rosyjska oraz 50 
kozaków. Pod koniec 1862 r. działalność organizacyjną zarówno w rejonie 
Łomży, Tykocina, jak też i w Puszczy Kurpiowskiej rozwinął przybyły z War-
szawy Władysław Cichorski, pseudonim „Zameczek”. 

Już jesienią 1862 r. Centralny Komitet Narodowy, prowadzący działalność 
od 1 września jako Tymczasowy Rząd Narodowy, zaczął wyznaczać tereno-
wych przedstawicieli władz powstańczych, a więc naczelników wojewódzkich, 
powiatowych, okręgowych, a także naczelników miast. Nakazano też tworzenie 
opartych na systemie dziesiątkowym terenowych organizacji powstańczych. 

Odpowiedzią rządu zaborczego na nasilający się ruch patriotyczny i przygo-
towanie do zbrojnego powstania miała być branka. Zapowiedź poboru do woj-
ska ogłoszono 6 października 1862 r. Rekrutów miały wyznaczyć władze admi-
nistracyjne, z pominięciem chłopów i właścicieli ziemskich, a pociągając 
zwłaszcza osoby politycznie podejrzane. Miało to być, jak się wyraził margra-
bia Aleksander Wielopolski, „przecięcie wrzodu”. Poprzez wcielenie do armii 
carskiej potencjalnych uczestników powstania zbrojnego myślano rozbić odłam 
Czerwonych, albo też zmusić go do przedwczesnego wystąpienia i skazania na 
przegraną. 

„Branka” w Warszawie z 14 na 15 stycznia 1863 r., która w zamierzeniu 
miała przeciwdziałać wybuchowi powstania nazywanego później styczniowym, 
przyspieszyła tylko jego wybuch. W celu zapobieżenia brance na prowincji 
wyznaczono termin wybuchu powstania na 22 stycznia 1863 r. 

Tereny powiatu ostrołęckiego odegrały istotną rolę w działaniach powstań-
czych 1863 r. Ważny wpływ na to miała duża ilość lasów, które zwłaszcza  
w porze letniej sprzyjały prowadzeniu działań zaczepnych i ukrywaniu się. 
Znajdujące się w pobliżu lasów liczne wioski oraz dwory szlacheckie ułatwiły 
partiom powstańczym zaopatrywanie się w żywność i furaż. Z kolei duże kom-
pleksy leśne utrudniały oddziałom rosyjskim rozpoznawanie i pościg za po-
wstańcami. Znaczenie tego terenu wzrosłoby z chwilą zdobycia pobliskiego 
Płocka i ustanowienia tu, zgodnie z planem Zygmunta Padlewskiego, siedziby 
Rządu Narodowego. 

Na terenie powiatu ostrołęckiego działało pięć partii powstańczych. Naj-
większa z nich - Padlewskiego - liczyła 2 500 ludzi82, pozostałe trzy: Ramotow-
skiego, Rynarzewskiego, Lenartowicza, Ziembińskiego miały łącznie około  

                                                 
81 W. Sawicz Semeka, Działania wojenne w guberni płockiej w 1863 roku, reprint, Płock 
2013, s. 25. 
82 Tamże, s. 43. 
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1 050 osób (470 strzelców, 380 kosynierów i 200 jeźdźców). Ich przeciwnikiem 
były dobrze uzbrojone oddziały rosyjskie składające się z pułków piechoty, 
kawalerii i 11. Pułku Kozaków Dońskich. Uzbrojenie oddziałów polskich pozo-
stawiło wiele do życzenia. Składało się przede wszystkim z kos i przestarzałych 
strzelb myśliwskich. 

Po nieudanym ataku na Płock Z. Padlewski przystąpił do organizowania od-
działów powstańczych w lasach nadnarwiańskich celem stworzenia regularnej 
armii. Ulokował swoje oddziały w lasach między Goworowem, Szczawinem, 
Długosiodłem i Przetyczą. Przeciwko niemu wyruszyły wojska carskie pod 
dowództwem gen. Mikołaja Tolla. Siły rosyjskie ściągnięte z Warszawy, Pułtu-
ska, Ostrołęki i Czyżewa wynosiły około 5 tysięcy żołnierzy, zarówno piechoty, 
jak też jazdy i artylerii. Wobec przewagi liczebnej Padlewski wycofał się  
w kierunku północnym i 8 marca wkroczył triumfalnie do Myszyńca. Włady-
sław Karbowski tak opisywał te wydarzenia: Po uroczystym powitaniu na rynku 
miasteczka, a następnie zniszczeniu godła carskiego na budynku magistrackim, 
Padlewski przyjął od funkcjonariuszy miejskich przysięgę na wierność Rządowi 
Narodowemu, jednocześnie polecił im dostarczyć dla oddziału zapas żywności, 
za którą zapłacił gotówką83. 9 marca 1863 r. w okolice Myszyńca zaczęła zbli-
żać się kolumna wojsk rosyjskich pod dowództwem płk. Wałujewa w sile 800 
piechurów, 300 kozaków i baterii dział. Padlewski, nie chcąc przyjmować walki 
w mieście, zajął pozycję o dwa kilometry od niego w lesie nad strumieniem 
Trybówka84. Batalion strzelców liczący około 400 ludzi rozmieścił w tyralierze 
wzdłuż strumienia, a drugi, mniej silny, złożony głównie z kosynierów, pozo-
stawił w rezerwie. Podczas trwającej walki otrzymał meldunek, że zbliżają się 
nowe posiłki rosyjskie z garnizonu ostrołęckiego. W tej sytuacji Padlewski 
szybko skierował przeciwko nadciągającym posiłkom jedyną rezerwę pod do-
wództwem podpułkownika Fryczego. Tymczasem Wałujew, widząc osłabienie 
powstańców, całą siłą ognia spychał ich na przestrzeni 3 kilometrów w stronę 
wsi Surowe. W krytycznym momencie walki Padlewski chwycił sztandar kosy-
nierów i poprowadził ich do kontrataku. Kosynierzy powstrzymali natarcie nie-
przyjaciela. Odtąd obie strony nie podejmowały żadnych ataków, ograniczając 
się do wymiany ognia. Polacy stwierdzili więc, że dalsze kontynuowanie bitwy 
nie daje szans na powodzenie, gdyż powstańcy nie są w stanie pokonać wroga 
w otwartej, regularnej walce. Wykorzystując zapadające ciemności i dogodne 
warunki terenowe, po sześciu godzinach boju wycofali się w głąb puszczy, do-

                                                 
83 J. Kijowski, Powstanie w Zielonej Puszczy Kurpiowskiej, „Zeszyty Naukowe Ostro-
łęckiego Towarzystwa Naukowego” 2003, z. XVII, s. 21. 
84 J. Dziewirski, Powstanie styczniowe w Puszczy Zielonej, [w:] 120 rocznica powstania 
styczniowego na ziemiach województwa ostrołęckiego, Warszawa 1984, s. 42. 
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chodząc po nocnym marszu do Zarąb. Stąd Padlewski zamierzał uderzyć na 
Chorzele w celu przejęcia transportu broni z Prus, jednak ze względu na zmę-
czenie żołnierzy zrezygnował z tego projektu. 10 marca rano uporządkował 
oddział i prowadzony przez doskonale znających teren przewodników kurpiow-
skich dotarł do Drążdzewa na północny wschód od Przasnysza, niszcząc most 
na Orzycu. Wojska carskie przemęczone forsownym marszem i długotrwałą 
walką nie kontynuowały pościgu. 

Bitwa myszyniecka była bardzo zażarta, wywołała duże wrażenie i należała 
do jednej z najbardziej znanych w pierwszej fazie powstania styczniowego. 
Straty obu walczących wojsk były znaczne, z tym że więcej zginęło Rosjan, 
około 100, w tym kilku oficerów. Straty powstańców są trudne do ustalenia, 
niektórzy historycy mówią o ponad 10 zabitych i 20 ciężko rannych, inni podają 
liczby większe. Wśród ofiar byli m. in.: dowódca batalionu kosynierów Włady-
sław Wilkoszewski, organizator powstania w rejonie Grodna, leśniczy z Ostro-
łęki – Piotr Szyling, nauczyciel z Ostrołęki – Ludwik Staniszewski, dowódca 
plutonu Dutwald, Nowakowski i Matusewicz85. Wkrótce po bitwie myszyniec-
kiej Zygmunt Padlewski otrzymał stopień pułkownika, a następnie generała. 
Kontrowersyjne dane o skutkach bitwy myszynieckiej zawiera opracowanie 
Działania wojenne w guberni płockiej w 1863 roku, gdzie w tabeli strat podano, 
że pod Myszyńcem zginęło 125 powstańców, straty Rosjan to 4 zabitych  
i 8 rannych 86. 

W miejscu bitwy wzniesiony został w okresie międzywojennym pomnik, 
zniszczony przez Niemców i odbudowany w 1963 r. w setną rocznicę wybuchu 
powstania. Z rozkazu Padlewskiego formowaniem oddziałów powstańczych  
w Puszczy zajęli się Ignacy Mystkowski i Bronisław Deskur. 

Znaczny był udział Kurpiów również w drugiej fazie powstania, którym na 
terenie Puszczy kierowali: Konstanty Rynarzewski - ostatni wojskowy naczel-
nik powiatu, Palemon Nowicki, Kubicki. Ziembiński, Grabowski i Larocki. 
Oddział dowodzony przez Rynarzewskiego, w skład którego wchodzili przede 
wszystkim strzelcy kurpiowscy, odniósł 29 października zwycięstwo pod Czar-
nią. Kilka dni później przeciwko oddziałom powstańczym wyruszyła ze Szczu-
czyna duża grupa wojsk rosyjskich dowodzona przez ppłk. Deweła i kapitana 
Amshofena, składająca się z 4 rot piechoty, 130 żołnierzy straży granicznej i 48 
kozaków. Major Rynarzewski w tym czasie prowadził szkolenie powstańców  

                                                 
85Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca z lat 1861–1863, Warszawa 1963, s. 97–98;  
J. Kijowski, Powstanie w Zielonej…, s. 31. 
86 Autorem tego zestawienia był carski generał, Rosjanin - Włodzimierz Sawicz Semeka 
wyznaczony przez Namiestnika Królestwa Polskiego na dowódcę 6. dywizji piechoty  
i naczelnika wojennego okręgu płockiego, który tę funkcję pełnił nieprzerwanie w la-
tach1862 – 1866, Działania wojenne…, s. 59. 
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w Wolkowych koło Myszyńca. Stąd wyruszył przez Wydmusy, Zalesie, Pia-
secznię i Czarnotrzew, dochodząc do Żelaznej i Rzodkiewnicy. Tam doszło  
6 listopada 1863 r. do zwycięskiej pięciogodzinnej bitwy. Rynarzewski został 
ciężko ranny musiał być usunięty z placu boju i zmarł w kilka dni później. 
Śmierć majora K. Rynarzewskiego, doskonałego dowódcy, wojskowego na-
czelnika powiatu ostrołęckiego, była dużą stratą dla powstańców kurpiowskich. 
Warto nadmienić, iż major Rynarzewski był oficerem carskim pełniącym służbę 
w Ostrołęce. 5 maja 1863 r. wraz ze swą kolumną został wciągnięty w zasadzkę 
przez oddział powstańczy Mystkowskiego i przeszedł na stronę Polaków 87 . 
Spod Rzodkiewnicy powstańcy wycofali się za Omulew przez Długie i Surowe, 
dochodząc do Zdunka i Charcibałdy. Kolejne starcie miało miejsce 16 listopada 
między Tyczkiem a Drężkiem, na wschód od Myszyńca, gdzie wojska carskie 
ppłk. Goriełowa stoczyły potyczki z oddziałami polskimi Lenartowicza i Osta-
szewskiego. Pierwszy z nich ścigany non stop przez Rosjan rozkazał zakopać 
broń i rozwiązał oddział, natomiast jazda z kapitanem Ostaszewskim na czele, 
niespodziewanie zaatakowana pod wsią Cyk, przekroczyła granicę pruską. 

Drugi dowódca Kurpiów - Nowicki zginął kilka dni później pod Chorzelami. 
Dłuższy czas trzymał się Brandta z zorganizowanym przez siebie oddziałkiem 
40 Kurpiów, który dopiero w grudniu przekroczył granicę pruską. Wystąpienia 
powstańcze Kurpiów miały miejsce jeszcze na wiosnę 1864 r.88 

Wszyscy uczestnicy, pamiętnikarze i historiografowie powstania zgodnie 
podkreślali masowy oraz pełen ofiarności i męstwa udział ludności kurpiow-
skiej w powstaniu.  

Dużej pomocy udzielali Kurpie powstańcom jako przewodnicy, informatorzy 
o ruchach wojsk nieprzyjacielskich oraz zaopatrzeniowcy w żywność, furaż  
i inne materiały. Godny podkreślenia jest fakt, iż niezwykła ofiarność i poświę-
cenie dla powstania była powszechne, mimo znacznego ubóstwa mieszkańców 
Kurpiowszczyzny. Jak wspomina Bronisław Deskur, w jednej ze wsi na Kur-
piach przez długi czas stacjonowały oddziały powstańcze utrzymywane przez 
miejscową ludność, a na propozycję zapłaty oburzony wójt stwierdził: Cóż to 
chcecie nam płacić, czy to nie nasz obowiązek dzieci nasze żywić, czy nie tacy 
Polacy jak wy, żebyśmy mieli brać pieniądze za marną strawę, kiedy wy życie 
dajecie dla Polski?89. 

Po upadku powstania styczniowego na terenie powiatu ostrołęckiego nastą-
piły prześladowania jego uczestników oraz ludności, która była powstaniu przy-
chylna. W obawie przed represjami nieliczni decydowali się na emigrację. 
Wśród nich był Andrzej Gałązka z Dylewa w powiecie ostrołęckim - wyjechał 

                                                 
87 J. Kijowski, Powstanie w Zielonej…, s. 26. 
88 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–1864, Raperswil 1913, s. 112 
89 Cyt. za J. Kijowski, Powstanie w Zielonej…, s. 26. 
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do Stanów Zjednoczonych, aby uniknąć zesłania na Sybir. Po kilku latach po-
wrócił i osiedlił się w Kadzidle90. 

Na Syberię zsyłano też duchownych z dekanatu ostrołęckiego. Ksiądz Lu-
dwik Mierzyński, proboszcz w Myszyńcu, za ukrywanie powstańców i broni 
został aresztowany 12 grudnia 1864 r., początkowo przebywał w więzieniu  
w Ostrołęce, potem w Warszawie, wreszcie został zesłany na Syberię. Podobny 
wyrok dostał ksiądz Seweryn Garopielewicz - skazano go na 12 lat przebywania 
na Syberii91. Za udział w wywiadzie powstańczym został aresztowany i wtrąco-
ny do więzienia w Ostrołęce, a następnie w Pułtusku na 11 miesięcy Adam 
Wojciechowski. Działał on na terenach powiatu ostrołęckiego i łomżyńskiego, 
zbierał rozbitków i rozwoził rozkazy dla oddziałów działających na terenach 
kurpiowskich92. Władze carskie jako karę stosowały także konfiskatę majątku. 
Taką właśnie w dniu 7 maja 1864 r. otrzymał - za udział w walkach oraz za 
kontakty z żandarmerią narodową - Stanisław Kulesza ze wsi Lasie położonej  
w powiecie ostrołęckim.  

Od jesieni 1863 r. władze rosyjskie rozpoczęły akcje wysyłania do cara adre-
sów potępiających powstanie i zapewniających o wierności polskiego ludu wo-
bec cara. Celem takiego działania było stworzenie pozorów wobec opinii świa-
towej, że powstanie już upadło93. 

Szlachta już od początku 1864 r., kiedy klęska powstania była coraz bardziej 
oczywista, zaczęła wystosowywać wiernopoddańcze adresy. W lutym zostało 
wysłanych 116 takich listów, podpisało je 35 tysięcy osób. Liczba ta wzrosła do 
końca roku i wynosiła 589 listów z 104 tysiącami podpisów94. Na terenie po-
wiatu ostrołęckiego takie zachowanie również miało miejsce. W liście wysła-
nym z Ostrołęki autorzy swoje poczynania w czasie powstania tłumaczyli groź-
bami ze strony organizacji powstańczych. Prosili cara o wybaczenie, jako że, 
jak twierdzili, w głębi duszy zawsze byli jego wiernymi poddanymi95. 

W powiecie ostrołęckim pełniący obowiązki naczelnika Antoni Boglewski  
w dniu 19 (lub 31) maja 1864 r. informował o podpisanym adresie przez właści-
                                                 
90 J. Maliszewski, Powstanie styczniowe. Notatki biograficzne uczestników, Warszawa 
1932, s. 39–40. 
91 M. Grzybowski, Udział duchowieństwa katolickiego na Mazowszu w powstaniu stycz-
niowym, [w:] Powstanie styczniowe w powiecie mławskim, red. R. Juszkiewicz, Warsza-
wa-Mława 1994, s. 41. 
92 J. Maliszewski, Powstanie styczniowe…, s. 25 i n. 
93 S. Gadomski, Powstanie styczniowe w powiecie pułtuskim; [w:] Powstanie Styczniowe 
na Ziemi Pułtuskiej, red. J. Szczepański, Warszawa–Pułtusk 1994, s. 51; M. E. Grzywa, 
Mieszkańcy Puszczy Zielonej wobec upadku powstania styczniowego i represji, „Rocznik 
Mazowiecki” 2010, t. XXII, s. 52. 
94 M. E. Grzywa, Mieszkańcy Puszczy Zielonej…, s. 66. 
95 W. Przyborowski, Ostatnie chwile powstania styczniowego, t. I, Poznań 1887–1888,  
s. 113–117; M. E. Grzywa, Mieszkańcy Puszczy Zielonej…, s. 66. 
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cieli dóbr ziemskich powiatu tutejszego: Mam zaszczyt J.W.P donieść, że w dniu 
dzisiejszym, zebrani znaczniejsi właściciele dóbr powiatu tutejszego, dla odby-
cia narad o użytecznym wyrobieniu szarwarku na drogach bitych 2% rzędu, po 
zakończeniu takowych jednomyślnie okazali chęć podpisania Najjaśniejszego 
Adresu z wynurzeniem onych uczuć Najjaśniejszemu Panu jaki podpisany został 
w mieście Płocku w dniu 1/14 maja r. b. na wyborach członków do władz Towa-
rzystwa Kredytowego Ziemskiego jakoż takowy w dalszej kontynuacji przez 21 
obywateli podpisany został96. Pod adresem podpisały się 33 osoby pochodzące 
m.in. z: Rzekunia, Komorowa, Zarąb, Zalesia, Grabowa, Jelonek i Borawego97. 

Urzędnicy z powiatu ostrołęckiego, którzy nie brali udziału w walkach, ale 
swoimi działaniami wspomagali tłumienie powstania, zostali odznaczeni meda-
lem „Za Uśmierzenie Buntu Polskiego” (Медаль „За усмирение польского 
мятежа”)98. Naczelnik powiatu A. Boglewski pisał do władz carskich: mam 
zaszczyt J.W. Gubernatorowi przedstawić zamierzeniem, że w tejże poczynione 
przez Naczelnika Wojennego Adnotacje bliżej pojaśniają, którzy mianowicie 
urzędnicy kwalifikują się do pozyskania medalu brązowego na pamiątkę uśmie-
rzenia buntu polskiego w latach 1863–1864 99. 

Wśród osób z powiatu „wyróżnionych” do odznaczenia wymienieni zostali 
m.in.: Antoni Boglewski - naczelnik powiatu ostrołęckiego, Wojciech Gołdun - 
jego pomocnik, Ludwik Śmigielski - pomocnik do czynności i zaciągu wojsko-
wego, Michał Czajewski - sekretarz powiatu, Emil Walknowski - sekretarz po-
wiatu, Józef Bąkowski - burmistrz powiatu oraz urzędnicy: Józef Wójcicki, Jan 
Majewski, Wiktor Mierzejewski, Grzegorz Piotr Godlewski, Antoni Miłobędzki, 
Edward Lisiecki, Władysław Grochowski, Józef Olszewski, Tomasz Wołowski, 
Feliks Grabowski, Wojciech Kulesza, Bogumił Konarzewski, Hieronim Kahl, 
Tadeusz Rakowski, Julian Majewski, Roman Fijałkowski, Zygmunt Rykowski. 
Nagrodzeni zostali także lekarze: Wojciech Łazowski - lekarz powiatowy i Le-
on Onuszko oraz weterynarz Filip Jakrzewnicki. Za „właściwą” postawę odzna-
czono również urzędników: z Ostrołęki (Józefa Rybickiego, Józefa Turskiego, 
Jakuba Miłobędzkiego, Andrzeja Bojanowskiego), z Ostrowi (Szymona Rosz-
kowskiego, Jana Imbrzykowskiego), Broku (Wojciecha Racięskiego, Józefa 
Skłodowskiego), Myszyńca (Marcelego Kobylińskiego, Władysława Brza-

                                                 
96 Cyt. za M. E. Grzywa, Mieszkańcy Puszczy Zielonej…, s. 66. 
97 Tamże. 
98  Nadano ok. 370 tys. medali w obu wariantach, W. Bończa-Tomaszewski, Kodeks 
orderowy. Przepisy obowiązujące posiadaczy orderów, odznaczeń, medali i odznak, 
Warszawa-Kraków, 1939, s. 616–622. 
99 Cyt. za M. E. Grzywa, Mieszkańcy Puszczy Zielonej…, s. 67. 
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skowkiego), Czyżewa (Józefa Płudowskiego, Konrada Zochowskiego), Andrze-
jewa (Antoniego Lubowidzkiego) i Nura (Feliksa Reichela)100. 

Upadek powstania to niepowodzenie kolejnego niepodległościowego zrywu 
Polaków, to nowe prześladowania, aresztowania i zsyłki na Sybir. Wśród osób 
represjonowanych nie zabrakło także bohaterskich mieszkańców powiatu ostro-
łęckiego, jak i tych, którzy zostali nagrodzeni za jego tłumienie. 

 
 

III. W epoce popowstaniowej 1865-1914 
 

1. Zmiany administracyjne. Ludność miasta i powiatu 

Po klęsce powstania styczniowego władze carskie dążyły do całkowitej li-
kwidacji odrębności Królestwa Polskiego. Zlikwidowano wszystkie autono-
miczne władze centralne w Warszawie, a ich kompetencje przejmowały władze 
centralne w Petersburgu. Wszystkie wyższe stanowiska administracyjne obsa-
dzone zostały Rosjanami. Jedynym językiem urzędowym stal się język rosyjski. 

Dla zacieśnienia nadzoru nad całokształtem życia w Królestwie dokonano 
daleko idącej reorganizacji administracji wewnętrznej kraju. Na mocy ukazu  
z 31 grudnia 1866 r., władze carskie wprowadziły nowy podział administracyj-
ny kraju, w wyniku którego utworzono gubernię łomżyńską. Gubernia została 
utworzona z 4 powiatów guberni płockiej i 4 powiatów guberni suwalskiej.  
W jej skład weszło 9 powiatów: ostrołęcki, kolneński, łomżyński, makowski, 
mazowiecki, ostrowski, pułtuski, szczuczyński i węgrowski.  

Powiat ostrołęcki uległ jednak znacznemu zmniejszeniu, z południowej jego 
części powtórnie utworzono powiat ostrowski. W powiecie znalazły się 2 miasta: 
Ostrołęka i Myszyniec oraz 11 gmin wiejskich: Ostrołęka, Nasiadki, Stary My-
szyniec, Wach, Rzekuń, Nakły, Troszyn, Czerwin, Goworowo, Szczawin i Pi-
ski101 i 9 parafii: Ostrołęka, Myszyniec, Kadzidło, Troszyn, Goworowo, Piski, 
Kleczkowo, Rzekuń, Czerwin i Dąbrówka. 

Powiat liczył 8 8050 ludności, w tym w Ostrołęce było 10 126 mieszkańców, 
a jego obszar wynosił 29,48 mil2. 

Zniesiony został podział powiatów na parafie, a wprowadzono podział na 
gminy zbiorowe. Ten podział administracyjny przetrwał do I wojny świato-
wej102.  

                                                 
100 Tamże. 
101 „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, Warszawa 1866, t. 66, s. 119–193, 301; Roz-
pisanie podziału Guberni na Powiaty, składających się z Miast i Gmin, „Gazeta War-
szawska” 1868, nr 41. 
102 W. Jemielity, Podziały administracyjne…, s. 165. 
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1 czerwca 1869 r. wyszedł ukaz cara Aleksandra II, na podstawie którego  
w latach 1869–1870 zamieniono na osady 336 miast i miasteczek w Królestwie 
Polskim. Taki los spotkał również Myszyniec oraz byłe miasteczka powiatu 
ostrołęckiego: Nur, Brok, Andrzejewo i sąsiadujące: Różan i Krasnosielc103. Na 
Mazowszu po zdegradowaniu do rzędu osad 66 miejscowości pozostały tylko 
33 miasta104. Pod względem podatkowym osady zostały zrównane z wsiami,  
o czym świadczyło przekształcenie podymnego na podatek gruntowy. Zniesiono 
natomiast pobierane wcześniej opłaty: kopytkowe, rogatkowe, targowe, bruko-
we. Skasowano etaty burmistrzów i urzędników miejskich. Mieszkańcy osad  
w stosunku do mieszkańców wsi mieli możliwość większego udziału w zebra-
niach gminnych i wybierania wójtów, w związku z mniejszym o połowę cenzu-
sem majątkowym (w osadach - 3 morgi, we wsiach - 6 mórg). 

Naczelnym organem zarządzania powiatem był urząd powiatowy. Kierował 
nim naczelnik powiatu mający 2 zastępców. Stanowiska te zajmowali Rosjanie. 
Obok nich było 9–13 urzędników: sekretarze, powiatowy inżynier, lekarz, wete-
rynarz, konduktor drogowy. Stanowiska te zajmowali Polacy. Organem dorad-
czym od lat dziewięćdziesiątych była rada powiatowa, której przewodniczącym 
był naczelnik powiatu, a stałymi członkami - jego zastępca do spraw policyj-
nych i lekarz powiatowy. Polakami byli też wójtowie gmin.  

Dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w każdym powie-
cie utworzona została straż ziemska105. Pod względem policyjnym powiat ostro-
łęcki dzielił się na cztery obszary (uczastki). Komendantem straży był zastępca 
naczelnika do spraw policyjnych. Podlegali mu starsi strażnicy ziemscy roz-
mieszczeni w: Myszyńcu, Goworowie, Troszynie, Kadzidle, Rzekuniu i Klecz-
kowie. Straż dysponowała izbami aresztanckimi. Władzę sądowniczą w powie-
cie reprezentował sąd pokoju w Ostrołęce i sądy gminne. W sądzie pokoju wyż-
sze stanowiska zajmowali Rosjanie, inne obejmowali Polacy. 

Gwarantem władzy carskiej były też garnizony wojskowe. W odległości  
3 km od Ostrołęki, w miejscowości Wojciechowice znajdował się carski garni-
                                                 
103 B. Dymek, Walka o społeczne i narodowe wyzwolenie oraz rozwój regionu (1864–
1975), [w:] Dzieje ziem województwa ostrołęckiego, red. K. Braun, Warszawa 1984,  
s. 43; W. Paprocka, Myszyniec. Studium z dziejów…, Warszawa 1993, s. 50. 
104  R. Kołodziejczyk, Zamiana miast na osady w Królestwie Polskim, „Kwartalnik  
Historyczny” 1961, nr 1, s. 198; J. Łukasiewicz, W granicach Księstwa Warszawskiego  
i Królestwa Polskiego 1806–1914, [w:] Cztery wieki Mazowsza, Warszawa 1968, s. 277. 
105 „Ekonomista” 1866, nr 2, s. 312: […] urządzona jest straż wojskowa, czyli policja 
ziemska w zamian dotychczasowych komend policyjnych w miastach i żandarmskich  
w powiatach z połączeniem obowiązków policyjnych, dotąd burmistrzom i wójtom gmin 
poruczonych. Każdy powiat pod względem policyjnym ma być podzielony na rewiry, ze 
względem na gęstość zaludnienia, ilość miast itp. W rewirze ma być jeden starszy i kilku 
młodszych strażników, normalny stosunek w przybliżeniu: 1 strażnik na 2500 głów 
ludności miejskiej i 1 na 1500 ludności wiejskiej. 
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zon noszący nazwę Niżnegorodzki Sztab, gdzie stacjonowały: 16. Głuchowski 
Pułk Dragonów, 22. pułk Niżegorodzki, 10 batalion saperów liczący 5 kompanii 
i 21. Pułk Muromski. Ogółem rosyjskie siły wojskowe w Ostrołęce liczyły po-
nad 5 tysięcy żołnierzy (liczba mieszkańców miasta w tym okresie, bez wojska, 
wynosiła około 13 tys.). 

Na przełomie XIX i XX w. w powiecie ostrołęckim przebywało około  
5,5 tys. żołnierzy, co stanowiło ponad 6% ludności (w guberni niecałe 5%). 
Powiat ostrołęcki wraz z łomżyńskim i ostrowskim należał do najbardziej nasy-
conych wojskiem powiatów tak w guberni, jak i całym Królestwie Polskim. 

Powiat ostrołęcki zamieszkiwali Polacy, Żydzi oraz Niemcy. Wśród ludności 
wiejskiej w 1909 r. Polacy stanowili 92,4%, Żydzi 7,7%, a Niemcy 0,14%. Ci 
ostatni mieszkali najliczniej w dwóch gminach: Goworowo i Myszyniec. W tym 
samym czasie Żydzi stanowili w Ostrołęce 47,2% ludności, znacznie mniej było 
ich w gminach: Myszyniec 21%, Goworowo 27,1% i Troszyn 3,5%. W gminach: 
Wach i Nasiadki nie odnotowano Żydów i Niemców.  

 
Tab. 13.  Liczba ludności w powiecie ostrołęckim w 1909 r. 

 

 
Miasto - gmina 
 

Liczba ludno-
ści ogółem 

W tym 

katolicy prote-
stanci prawosławni Żydzi 

Miasto Ostrołęka 11 612 4 928 146 321 6 219 
Gmina Czerwin  9 396 9 172   6   6   194 
Dylewo  8 151 7 959 -    147 
Goworowo  6 836 4 916   41  1 858 
Myszyniec 11 397 8 891 56  34 2 396 
Nakły  3 076 2 893 -    175 
Nasiadki  6 444 6 437 -  - 
Piski  3 641 3 453 -    188 
Rzekuń  7 614 7 147   4    182 
Szczawin 5 322 5 227   5    87 
Troszyn 7 577 7 290   1   264 
Wach 11 077 11 064 -  - 

W tym 
W miastach 11 612 4 928 146 321 5 491 
W gminach 80 531 74 449 113  40 6 219 
Razem 92 143 79 377 259 361 11 710 

 

Źródło: Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego, oprac. W. Grabski, Warszawa 1914, 
s. 21.  
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Polacy w miastach i osadach stanowili 39,4% (w Ostrołęce 42,4%), a w ca-
łym powiecie 86,1%, podczas gdy Żydzi 12,7%, Niemcy 0,28%, a Rosjanie  
0,4% (bez wojska). Wśród wszystkich guberni Królestwa Polskiego właśnie 
łomżyńska i siedlecka miały największy odsetek ludności żydowskiej. Odsetek 
ten w guberni łomżyńskiej zmniejszał się - w latach 1890–1905 z 17,6% do 
15,9%, by potem zwiększyć się cokolwiek w 1913 r. do 16,2%. W pow. ostro-
łęckim odsetek ten wzrastał przez cały ten okres z 14,7% do 18,7%, podobnie 
było w pow. ostrowskim, natomiast całkowicie odwrotnie było w powiatach: 
wysokomazowieckim, łomżyńskim, kolneńskim i pułtuskim. W 1913 r. w pow. 
ostrowskim Polacy stanowili 77,9% ludności, Niemcy 2,9%, a Rosjanie 1,0%. 
Są to liczby bez wojska, z wojskiem wg spisu z 1897 r. Polacy stanowili 73,0%, 
Żydzi 17,5%, Niemcy 2,4%, a Rosjanie 7,1%106. 

Odmiennie przedstawiała się sytuacja w samych miejscowościach gminnych, 
i tak najwięcej Żydów zamieszkiwało w Goworowie - 78,8%, w Myszyńcu – 
58,9% i w Czerwinie – 27,1%107. Łącznie 12% mieszkańców miast i osad po-
wiatu ostrołęckiego stanowili Żydzi. Było to mniej niż w pow. łomżyńskim, 
ostrowskim, pułtuskim czy kolneńskim. 

 
Tab. 14.  Struktura ludnościowa północno-wsch. Mazowsza w 1905 r.  

(w procentach) 
 

Powiat 
Miasta i osady Cały powiat 

Polacy Żydzi Inni Polacy Żydzi Inni 

Ostrołęka 40,7 56,1 3,2 87,1 11,9 1,0 

Ostrów 38,6 59,1 2,3 78,2 17,7 4,1 

Łomża 46,6 45,5 7,9 77,6 19,1 3,3 

Kolno 30,2 67,5 2,3 85,7 13,3 1,0 

Maków 37,5 60,5 2,0 85,8 12,9 1,3 

Pułtusk 45,0 53,3 1,7 82,2 15,0 2,8 

Królestwo Polskie 48,5 42,3 9,2 75,1 14,5 10,4 
 

Źródło: Trudy Warszawskiego Statystycznego Komitetu, t. X, s. 136–139, t. 23, s. 9, tabl. I, 
IV, VII, X, XI; A. Krzyżanowski i K. Kumaniecki, Statystyka Polska, Kraków 1915,  
s. 46–51. 
                                                 
106 Trudy Warszawskiego Statystycznego Komitetu, Warszawa 1892, t. X, s. 136–139,  
t. XXIII, s. 9; H. Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach 1905–1939, Ostrołęka–Łomża 
1990, s. 57; A. Krzyżanowski i K. Kumaniecki, Statystyka Polska, Kraków 1915, s. 46–
51. 
107 Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego, oprac. W. Grabski, Warszawa 1914, R. 2,  
s. 34, 36, 37. 
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Miasto powiatowe Ostrołęka, podobnie jak i sąsiednie miasta: Wyszków, Ró-
żan, Krasnosielc, zaliczano do 5 rzędu, miało 45 morgów obszaru pod zabudową 
oraz 2598 morgów gruntu własności położonych pod miastem. Ostrołęka liczyła 
wówczas 439 domów, w tym murowane: ratusz, „dom rządowy” (siedziba władz 
powiatowych), 2 kościoły, budynek poklasztorny, synagoga, szpital powiatowy, 
magazyn, więzienie i wartownia oraz kilkanaście kamieniczek mieszczańskich  
i koszary. Ostrołęka była siedzibą Sądu Pokoju i Sądu Gminnego. 

 
 

2. Szkolnictwo i życie kulturalne 

Ucisk narodowy i tendencje rusyfikacyjne znajdowały swój dobitny wyraz  
w dziedzinie oświaty i kultury. Od 1885 r. wprowadzono nauczanie wszystkich 
przedmiotów w języku rosyjskim, z wyjątkiem jedynie nauki języka polskiego  
i religii, a później nawet naukę polskiego prowadzono po rosyjsku. Z drugiej 
strony rozwój nawet takiego szkolnictwa był bardzo słaby. W powiecie ostro-
łęckim nie było żadnej szkoły średniej. W 1899 r. było 18 szkół i sytuacja nie 
uległa zmianie aż do 1912 r., kiedy otwarto trzy nowe szkołę. Szkoły znajdowa-
ły się w następujących miejscowościach: Borawe (uruchomiono 1912), Czerwin, 
Goworowo, Grodzisk, Kadzidło, Kleczkowo, Kruszewo, Kunin, Łątczyn, My-
szyniec, Nakły Nasiadki, Obierwia (uruchomiono 1912), Ostrołęka (trzy, w tym 
jedna żydowska), Piski, Rzekuń, Suchcice, Troszyn, Wach, Żabin (uruchomiono 
w 1912 r.). Warunki nauczania były prymitywne, szkoły miały po jednym nau-
czycielu. Wyjątek stanowiły szkoły w Myszyńcu, Ostrołęce, gdzie pracowało po 
dwóch nauczycieli. Na jednego nauczyciela, w zależności od miejscowości, 
przypadało średnio od 60 do 100 uczniów. 

Mimo takich warunków przez długi czas liczba uczących się rosła. Tylko  
w latach 1890–1900 ich liczba zwiększyła się o blisko 50%, w tym w Ostrołęce 
o 69%, a w gminach o 51%. Jednak w stosunku do ogólnych potrzeb był to 
niewielki odsetek. W 1890 r. w powiecie ostrołęckim do szkół elementarnych 
państwowych uczęszczało 13,9 osób na 1000 mieszkańców (dla porównania  
w 1970 r. w Polsce na 1000 mieszkańców do szkół podstawowych uczęszczało 
167 osób). Był to zresztą wskaźnik niższy od przeciętnego w guberni (17,1).  
W samym powiecie ostrołęckim najgorzej pod tym względem przedstawiała się 
sytuacja w gminach: Nasiadki, Rzekuń i Szczawin, najlepiej w gminach: Czer-
win, Troszyn i w Ostrołęce 108 . Po wzroście w latach dziewięćdziesiątych 
wskaźnik ten doszedł do 20,6. Nic więc dziwnego, że analfabetyzm był po-
wszechny. W 1897 r. w guberni łomżyńskiej było 61% analfabetów wśród lud-
ności w wieku powyżej dziesięciu lat. 

                                                 
108 Statistika nasielennych miest łomżyńskiej guberni, Warszawa 1891, cz. II, s. 128. 
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Zakres nauki w szkołach gminnych i gromadzkich był następujący: religia 
(po polsku), czytanie i pisanie po rosyjsku, czytanie książek drukowanych  
i pisanie w języku ojczystym, kaligrafia, zasady arytmetyki z wykładem miar, 
wag i monet używanych w Cesarstwie oraz w guberniach Królestwa Polskiego 
(w jęz. rosyjskim). Oprócz tego wolno było wykładać różne wiadomości prak-
tyczne, pożyteczne w danej miejscowości. 

Szkoły były w olbrzymiej części utrzymywane ze składek miejscowej ludno-
ści. Udział skarbu państwa w finansowaniu szkół ludowych sięgał zaledwie 
kilkunastu procent kosztów globalnych. Mieszkańcy gmin nie byli chętni temu 
opodatkowaniu, ponieważ tylko znikoma część ich dzieci ze szkół rządowych 
mogła korzystać. Również często rodzice nie doceniali edukacji swoich dzieci  
i zatrudniali je we własnym gospodarstwie lub wysyłali na służbę do obcych. 
Na pewno wielu biednych mieszkańców wsi nie miało w czym dzieci do szkoły 
posłać. Ci, co ziemi nie posiadali i nie płacili składek szkolnych, nie mieli pra-
wa korzystać ze szkół109. 

Walka o szkołę polską w czasie rewolucji zrodziła również prywatne polskie 
seminaria nauczycielskie. Organizatorami ich była Polska Macierz Szkolna,  
a ideowa atmosfera w tych uczelniach była postępowa, ponieważ w olbrzymiej 
większości gromadziły one młodzież wiejską, w pewnej części „zaraniarską”110. 

Pierwsza prywatna szkoła średnia w Ostrołęce powstała po wydarzeniach 
1905 r. W 1912 r. Ministerstwo Oświaty wydało koncesję na otwarcie prywat-
nego progimnazjum rosyjskiego dla dziewcząt przez N. von Langammer — 
żonę powiatowego naczelnika żandarmerii w Ostrołęce111. Druga szkoła średnia 
w mieście rozpoczęła działalność 1 września 1913 r. i było to progimnazjum 
męskie polskie, którego dyrektorem był Dionizy Majewski112. Szkoła mieściła 
się w domu Niedziałkowskiego przy ulicy Parkowej. Pierwsza szkoła posiadała 
prawa państwowe, uczniowie drugiej szkoły musieli składać egzaminy przed 
komisją państwową. Progimnazjum męskie liczyło 84 chłopców. Oba ostrołęc-
kie progimnazja trwały do 1915 r. Kres ich istnieniu położyła przymusowa 
ewakuacja ludności miasta w głąb Rosji przez ustępujące wojska rosyjskie113. 

Strajk szkolny w szkołach łomżyńskich, a w jego następstwie bojkot rosyj-
skich szkół rządowych, był poważnym impulsem do podobnych wystąpień 
uczniów szkół początkowych w całej guberni łomżyńskiej. Także mieszkańcy 
wsi powiatu wzięli czynny udział w walce o szkołę polską. W Myszyńcu od-

                                                 
109 H. Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach 1905–1939, Ostrołęka – Łomża 1990, s. 37. 
110 Tamże. 
111 W. Jemielity, Szkoły powszechne w powiatach ostrołęckim i ostrowskim w latach 
1795–1939, Ostrołęka 1991, s. 60. 
112 H. Maćkowiak, Szkolnictwo…, s. 46. 
113 Tamże, s. 50. 
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mówili posyłania dzieci do szkoły, żądając nauki wszystkich przedmiotów po 
polsku. Mieszkańcy gminy Dylewo, pod przewodnictwem Mateusza Perzana — 
byłego wójta tej gminy i Piotra Kaczyńskiego, zażądali już w dniu 26 stycznia 
1905 r. wprowadzenia języka polskiego jako urzędowego w gminie. Na począt-
ku 1906 r. gmina ta ponownie podjęła uchwałę w sprawach językowych. W ślad 
za nią poszła gmina Nasiadki.  

W listopadzie 1905 r., po manifeście październikowym odbyła się w Kadzi-
dle manifestacja, której głównymi organizatorami byli Piotr Kaczyński i Mate-
usz Perzan. Na terenach gmin, w których chłopi występowali z żądaniami 
wprowadzenia języka polskiego do szkół i samorządu gminnego, masowym 
zjawiskiem, podkreślanym przez raporty gubernatora łomżyńskiego, barona 
Korfa, była tak zwana „zewnętrzna polonizacja”, tj. masowe niszczenie tablic 
urzędowych z godłami carskimi i napisami urzędowymi, zrywanie wywieszek 
ze szkół, a nawet tablic z własnych domów114. We wsiach kurpiowskich zareje-
strowano kilkanaście wystąpień antyrosyjskich, był to ruch przygotowany przez 
organizacje społeczno-polityczne oraz część kadry oświatowej. 

Walka o polską szkołę w 1906 r. toczyła się nadal w guberni łomżyńskiej, 
mimo wprowadzenia stanu wojennego. Wypadki oporu miały miejsce w Ostro-
łęce i we wsiach powiatu ostrołęckiego oraz w wielu innych wsiach tego regio-
nu. Represje i areszty dotknęły licznych nauczycieli szkół początkowych, nie-
którzy byli zesłani do odległych guberni Rosji na okres kilkuletni.115 Areszto-
wani i osadzeni w więzieniu za nieuznawanie w nauczaniu języka rosyjskiego 
zostali Trojanowski i Czaplicki, gospodarze ze wsi Troszyn pow. ostrołęckiego. 

Rewolucja 1905 r. doprowadziła do powstania polskiego szkolnictwa w za-
kresie nauczania elementarnego. Ważną rolę w tym dziele odegrała Polska Ma-
cierz Szkolna. Na terenie powiatu działalność Polskiej Macierzy Szkolnej roz-
poczęła się dopiero w końcu 1906 r. Nauka w szkołach prowadzonych przez 
PMS była stosunkowo droga i ubogie gminy kurpiowskie nie miały korzystnych 
warunków do ich uruchamiania. Naczelnik powiatu ostrołęckiego w końcu 1906 
r. informował, że nie było tam ani jednej szkoły Polskiej Macierzy Szkolnej116. 

Okręg ostrołęcki PMS zawiązał się 1 maja 1907 r. i obejmował pow. ostro-
łęcki, część powiatu makowskiego i część pow. kolneńskiego. Z 12 kół w tym 
okręgu 2 były zorganizowane w powiecie w Myszyńcu i Czarni. Ogółem  
w guberni łomżyńskiej były 62 koła Macierzy i przeciętnie przypadało 65 
uczniów na jedno koło. 

                                                 
114 F. Tych, S. Kalabiński, Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907,  
t. 1, Warszawa 1961, s. 8. 
115 H. Maćkowiak, Szkolnictwo…, s. 53. 
116 Tamże, s. 55. 
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W miarę rozwoju działalności PMS była pilnie kontrolowana i śledzona 
przez władze rosyjskie. Zarzucano Macierzy, że otwiera nowe placówki w miej-
scach, gdzie istnieją szkoły państwowe. W tym dopatrywano się i przyczyny 
odstępowania niektórych gmin od wcześniej powziętych decyzji zbudowania 
szkół elementarnych. Gubernator łomżyński w raporcie z 30 sierpnia 1907 r. 
donosił generał-gubernatorowi warszawskiemu, iż: Polska Macierz Szkolna 
dąży do wychowania młodzieży polskiej w wąsko-nacjonalistycznym duchu, 
dalsze istnienie Macierzy jest nie tylko niepożądane ale groźne dla rządu117. 

Na podstawie zarządzenia warszawskiego generał–gubernator z 14 grudnia 
1907 r. wszystkie szkoły Polskiej Macierzy Szkolnej zostały zakazane. 15 
czerwca 1908 r. odbyło się ostatnie zebranie Polskiej Macierzy Szkolnej, któ-
remu przewodniczył dr Józef Psarski z Ostrołęki. Po tych wydarzeniach 
wzmógł się znowu bojkot szkoły rosyjskiej. Buntowały się przeciwko niej m.in. 
szkoły w Turośli, Lemanie, Zalesiu118. 

W pierwszych latach XX w. nastąpił kryzys szkolnictwa państwowego. 
Wzrastał ruch tajnego nauczania, zaczęły też powstawać legalnie tworzone 
szkoły prywatne. Chłopi samorzutnie organizowali naukę dla dzieci, często 
tajną, bądź też nauczanie domowe. Miało to miejsce w: Myszyńcu, Kadzidle, 
Dylewie i Czarni.  

 
Tab. 15.  Rządowe szkoły elementarne w gminach kurpiowskich w powiecie 

ostrołęckim przed 1905 r. i w 1914 r. 
 

Gmina 
Przed 1905 r. W 1914 r. 

Siedziba 
szkoły 

Stopień 
organiz. 

Nau-
czyciele 

Siedziba 
szkoły 

Stopień 
organiz. 

Nauczycie-
le Prywat. 

Wach Wach 1-kl. 1 Wach 1-kl. 1 - 

Dylewo 
Kadzidło 1-kl. 1 Kadzidło 1-kl. 1 - 
   Dylewo 1-kl. 1 1 

Myszyniec 
Myszyniec 1-kl. 1 Myszyniec 1-kl. 1 - 
   Dąbrowy 1-kl. 1 1 

Nasiadki 
   Obierwia 1-kl. 1 - 
Szafarczyska 1-kl. 1 Szafarczyska 1-kl 1 - 
   Nasiadki 1-kl. 1 1 

Ogółem 4  4 8 - 7 3 
 

Źródło: Trudy Warszawskiego Statystycznego Komitetu, Tom X, Warszawa 1892;  
H. Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach 1905–1939, Ostrołęka–Łomża 1990, s. 57. 
                                                 
117 A. Dobroński, Infrastruktura społeczna…, s. 494; H. Maćkowiak, Szkolnictwo…,  
s. 54. 
118 H. Maćkowiak, Szkolnictwo…, s. 55. 



Trwanie pod obcą władzą             | 207 
 

Powyższe dane wykazują stagnację w rozwoju szkolnictwa elementarnego. 
W ciągu prawie 10 lat przybyły zaledwie cztery szkoły jednoklasowe. Do na-
prawy szkolnictwa elementarnego rosyjskie władze oświatowe przystąpiły zbyt 
późno. W Rosji nauczanie powszechne wprowadzono 1909 r. W Królestwie 
Polskim realizację powszechnej edukacji rozpoczęto dopiero w 1914 r. 

Po klęsce powstania styczniowego życie społeczno-kulturalne Ostrołęki i in-
nych miejscowości powiatu przedstawiało się niezwykle ubogo. Wrogi stosunek 
administracji carskiej do tworzenia wszelkich organizacji uniemożliwiał po-
wstawanie stowarzyszeń wysuwających na plan pierwszy zagadnienia społecz-
no–kulturalne. Życie kulturalne w mieście ogniskowało się wokół dwóch czy-
telni i wypożyczalni: jednej niewielkiej, prywatnej, prowadzonej przy księgarni, 
i drugiej większej, na stacji. 

Pierwszą instytucją społeczną, która została zalegalizowana w Ostrołęce by-
ła Ochotnicza Straż Ogniowa. Władze carskie zarejestrowały ostrołęcką Ochot-
niczą Straż Ogniową w maju 1881 r. Wśród instytucji i towarzystw społecznych 
i kulturalnych w Ostrołęce funkcjonowały: Towarzystwo Pożyczkowo–
Oszczędnościowe (1900), Towarzystwo Drobnego Kredytu (1904), Chrześci-
jańskie Towarzystwo Dobroczynności. Placówką o charakterze kulturalno-
oświatowym była Polska Macierz Szkolna, działająca oficjalnie do 1908 r.,  
o charakterze zaś kulturalno–rozrywkowym było Towarzystwo ,,Lutnia”,  
w którego nader skromnym lokalu odbywały się zebrania towarzyskie, a czasa-
mi nawet występowali przyjezdni artyści 119 . Ożywienie w życie kulturalne 
wprowadziło Towarzystwo Krajoznawcze (oddział zorganizowany w 1912 r.), 
które założyło Muzeum Puszczańskie posiadające dużą ilość eksponatów, 
zwłaszcza bogatych zbiorów numizmatycznych i etnograficznych120. Wszystkie 
te instytucje i towarzystwa mieściły się w małych i ciasnych lokalach, a straż 
pożarna w baraku. Skromny był poziom życia wszystkich warstw społecznych. 
Łączyła je działalność patriotyczna i społeczna. 

W wyniku działalności Polskiej Macierzy Szkolnej na terenie powiatu nastą-
pił rozwój czytelnictwa. W 1909 r. została otwarta w Myszyńcu czytelnia para-
fialna. Rozwinął się kolportaż czasopism rolniczych i pism codziennych,  
w którym przodowali mieszkańcy: Dylewa, Kadzidła i Myszyńca. W 1912 r. do 
parafii kadzidlańskiej dotarły 163 egzemplarze różnych gazet i czasopism121. 
Najbardziej postępowe było „Zaranie”, z którym współpracował Piotr Kaczyń-
ski z Dylewa. „Zaranie” docierało do wielu wsi powiatu. Szerzyło oświatę rol-

                                                 
119 Wymienione stowarzyszenia i organizacje podane są w wyd. „Pamjatnaja kniżka...”  
z różnych lat. 
120 Opis Muzeum Puszczańskiego zamieściła „Ziemia”, 1914, nr 19, s. 301. 
121 A. Chętnik, O Kurpiach, Warszawa, 1919 r., s. 44–46; Z. Niedziałkowska, Kurpie. 
Bory Ostrołęckie, Warszawa 1988, s. 116. 
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niczą, uczyło samodzielności myślenia, budziło świadomość narodową. Biorąc 
pod uwagę fakt, że wskutek panującego analfabetyzmu wszelkie gazety i czaso-
pisma były poznawane nie przez jedną osobę, czy rodzinę, ale często czytane 
głośno na większych spotkaniach, to dostęp do zawartych w nich wiadomości 
był dość szeroki. Zdarzało się, że przy takich okazjach przypominano: wiersze 
patriotyczne, piosenki, pieśni związane z walką Kurpiów z nieprzyjaciółmi,  
a także opisujące życie puszczaków autorstwa wybitnych poetów, wśród nich 
Teofila Lenartowicza i Wincentego Pola, uczestnika i piewcy powstania listopa-
dowego - przede wszystkim jego wiersz Krakusy (Grzmią pod Stoczkiem arma-
ty...) i Marii Konopnickiej, zwłaszcza jej wiersz poświęcony pamięci Zygmunta 
Padlewskiego oraz Na Kurpikach (Zamodrzała puszcza świtem...) pełen werwy 
i dowcipu, będący obrazem życia dawnych mieszkańców puszczy. 

Mimo że sytuacja materialna Kurpiów nadal była ciężka, to, jak pisze  
w 1913 r. w Puszczy Kurpiowskiej bezpośredni obserwator ich życia Adam 
Chętnik, praca społeczna rozwijała się dobrze. Najprężniejszymi i najżywszymi 
jej ośrodkami były Kadzidło i Myszyniec122. Miejscowości te były też najwięk-
szymi skupiskami cech kultury kurpiowskiej, a więc budownictwa, rękodzieła 
ludowego i amatorskiego ruchu teatralnego. Znaczne zasługi w ożywieniu życia 
gospodarczego i kulturalnego na Kurpiowszczyźnie autor przypisuje Ostrołęce. 

Rodził się ruch teatralny i muzyczny. W 1907 r. utworzono Towarzystwo 
Kultury Teatralnej w Ostrołęce123. W latach 1908–1909 zorganizowano 6 kon-
certów i 4 przedstawienia teatru zawodowego i 8 amatorskiego. Miejscowa 
inteligencja zorganizowała amatorski zespół muzyczny pod nazwą Kółko Miło-
śników Muzyki Orkiestrowej, które zostało zarejestrowane 22 maja 1904 r.124. 
W 1913 r. nie powiodły się próby utworzenia parafialnego kółka miłośników 
muzyki i śpiewu „Trąba” w Czerwinie125. Powodem odmowy były uchybienia 
formalne w projekcie statutu. 

W 1906 r. w Warszawie zostało zarejestrowane katolickie Stowarzyszenie 
Organistów pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa obejmujące swym zasię-
giem całą Kongresówkę. Miało ono charakter zawodowo–oświatowy i samo-
pomocowy. Stowarzyszenie organizowało zjazdy dekanalne organistów kościo-
łów rzymskokatolickich. Taki zjazd odbył się m.in. w 1908 r. w Ostrołęce. Or-

                                                 
122 A. Chętnik, Puszcza Kurpiowska, s. 124. 
123 A. J. Omelaniuk, Stowarzyszeniowy ruch regionalistyczny w Polsce, [w:] Czy jest 
miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej?, pr. zb., Warszawa 
2013, s. 91. 
124 AGAD, Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego (KGGW), sygn. 2190, 2803; 
Archiwum Państwowe w Białymstoku (APB), Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego 
(KGŁ), sygn. 792; W. Jaworski, Towarzystwa muzyczne w Królestwie Polskim (1870–
1914), Acta Universitatis Lodziensis 94, 2015, 105. 
125 APB, KGŁ, sygn. 1161; W. Jaworski, Towarzystwa muzyczne…., s. 100. 
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ganizacja tworzyła oddziały stowarzyszenia o zasięgu dekanalnym, odpowiada-
jącym ówczesnym powiatom administracyjnym. Taki też powstał w Ostrołęce126. 
Rozwój życia kulturalnego wciąż był nikły, lecz nastąpił jego początek. 

 
 

3. W okresie przemian społeczno–gospodarczych 
 

Innym ważnym następstwem powstania styczniowego był ukaz carski  
z 2 marca 1864 r., wydany w rocznicę wstąpienia na tron Aleksandra II i refor-
my uwłaszczeniowej w Rosji127. W celu przeprowadzenia reform w Petersburgu 
został powołany Komitet do spraw Królestwa Polskiego, który zajmował się 
również opiniowaniem propozycji i projektów w sprawie unifikacji stosunków 
politycznych i społecznych Królestwa z Cesarstwem. Opracowywaniem 
wszystkich projektów nadawczych dla Królestwa miał się zająć Sekretariat 
Stanu Królestwa Polskiego. Rozpatrywał też skargi i wnioski dotyczące reform 
uwłaszczeniowych. W 1866 r. został przekształcony w Kancelarię Własną Jego 
Cesarskiej Mości do spraw Królestwa Polskiego z Mikołajem Milutinem na 
czele128. 

Powołano również odpowiednie organy na terenie Królestwa Polskiego, czy-
li komitet urządzający, który skupiał w swoich rękach całość spraw dotyczących 
nowego urządzenia włościan i administracji wiejskiej, oraz komisję likwidacyj-
ną, pozostającą pod nadzorem komitetu. Oprócz instytucji na szczeblu central-
nym zostały utworzone urzędy niższego szczebla - gubernialne i powiatowe.  
W terenie realizacją reformy uwłaszczeniowej zajmowali się komisarze do 
spraw włościańskich oraz komisje do spraw włościańskich. Komisja włościań-
ska była urzędem kolegialnym składającym się z prezesa i pomocników oraz 
kilku do kilkunastu członków.  

Ogłaszanie ukazów w Królestwie rozpoczęto 6 marca w Warszawie. Rozpo-
rządzenia carskie obowiązkiem ogłoszenia ukazów obarczyły aparat wojenno–
policyjny. W powiecie ostrołęckim ukaz ogłoszono 9 marca 1864 r. na ostrołęc-
kim rynku. Wszędzie starano się ceremonii ogłoszenia nadać podniosły i uro-
                                                 
126 W. Jaworski, Towarzystwa muzyczne…, s. 105. 
127 Ukaz o urządzeniu włościan w Królestwie Polskim z 19 II/2 III 1864 r., „Dziennik 
Praw Królestwa Polskiego” (DPKP), nr 187, t. 62, Warszawa 1864, s. 5-36; Ukaz  
o urządzeniu gmin wiejskich, DPKP, nr 187, t. 62, Warszawa 1864, s. 37-93; Ukaz  
o Kommisyi Likwidacyjnej, DPKP, nr 187, t. 62, Warszawa 1864, s. 95-129; Ukaz  
o sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach, DPKP, nr 187,  
t. 62, Warszawa 1864, s. 135-175. 
128  K. Groniowski, Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 roku, Warszawa 1963,  
s. 191-193; S. Sokołowska, Czas po klęsce. Postawy i aktywności społeczeństwa pol-
skiego w dwudziestoleciu po powstaniu styczniowym, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII  
i XIX wieku, t. 8, Warszawa 1987, s. 11. 
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czysty charakter. Także w Ostrołęce: odczytanie Najmiłościwszego manifestu  
o urządzeniu stosunków włościańskich w Królestwie Polskiem zebranemu  
w m. Ostrołęce ludowi z ościennych gmin, takowy przez miejscowego probosz-
cza publicznie na rynku odczytanym został w obecności władz wojskowych  
i cywilnych. Odczytanie ukazu poprzedzone zostało modlitwami za cara i ode-
graniem hymnu „Boże caria chrani” (Boże cesarza chroń). W czasie grania 
hymnu towarzyszyły okrzyki - Hura! tysiącznie zgromadzonego ludu. Następnie 
z rynku mieszkańcy gmin powiatu udali się do dwóch ostrołęckich kościołów, 
gdzie z ambon powtórnie odczytany został manifest, po ukończeniu czytania 
którego odśpiewano „Te deum laudamus” za pomyślność Najmiłościwiej panu-
jącego Monarchy129. 

Po ogłoszeniu ukazów uwłaszczeniowych przystąpiono do organizowania te-
renowych komisji włościańskich. Powiaty ostrołęcki, pułtuski i przasnyski zna-
lazły się w obwodzie działania komisji ostrołęckiej. Prezesem mianowano na-
czelnika komory celnej w Wierzbołowie - Wojta. Komisarzami zostali oficero-
wie wierzbołowskiej brygady straży pogranicznej: chorążowie - Niechajew  
i Sawczenko - oraz sztabskapitan Webłow130. Tylko pomocnik prezesa, Kiryłow 
był urzędnikiem przysłanym z Petersburga.  

Pierwszym etapem działalności komisji był objazd obwodów powierzonych 
ich opiece. Do głównych zadań objazdu, który odbywał się w maju i czerwcu, 
należało zapoznanie się z sytuacją wsi i zebranie dodatkowych informacji. Pod-
czas jego trwania komisje zbierały skargi chłopskie, zwracały pustki i udzielały 
pomocy przy wyborach władz gminnych. Komisje w czasie objazdu rozpatry-
wały skargi i podejmowały decyzje w sprawach mniej skomplikowanych  
i oczywistych. Niektóre sprawy wymagały uzupełnienia i rozwinięcia ustawo-
dawstwa włościańskiego. Takim problemem było m.in. prawo dostępu do lasów 
prywatnych i rządowych. Wsie rządowe występowały o rewizję regulacji czyn-
szowych131. Komisja ostrołęcka spotkała się w czasie objazdu z masowym na-
pływem skarg chłopskich. Do połowy czerwca 1864 r. zgłoszono z jej obwodu 
ok. 5 000 skarg na piśmie, większość zawierała prośby o dzielenie ziemią lub  
o zwrot utraconych gruntów. Był to najwyższy wskaźnik spraw w całym Króle-
stwie. 

Początki działalności omisji spotkały się z krytyką władz centralnych. 
Stwierdzono, że: prezes komisji Wojt dopuszcza się gwałtów, więzi właścicieli  
w Królestwie, rozpatruje miasta razem z wsiami, słowem skrajnie nieudolnie  

                                                 
129 „Dziennik Powszechny”, 1864, nr 6. 
130  J. Szumski, Uwłaszczenie chłopów w północno–wschodniej części Królestwa 
Polskiego 1846–1871, Białystok 2002, s. 247–251. 
131 K. Groniowski, Realizacja reformy…, s. 47–63; J. Szumski, Uwłaszczenie chłopów  
w północno–wschodniej części Królestwa Polskiego 1846–1871, Białystok 2002, s. 126. 
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i głupio naśladuje Murawiewa132. Dopuścił się uwięzienia właściciela ziem-
skiego z gminy Troszyn - Guskowskiego oraz pięciu mieszkańców miasta Ró-
żan133. Komitet urządzający, pod pretekstem nasilenia się przemytu w wierzbo-
łowskim okręgu straży pogranicznej, zwolnił w końcu maja Wojta, Webłowa, 
Niechajewa i Sawczenkę ze służby w aparacie włościańskim134. Powołano nową 
ostrołęcką komisję, której prezesem mianowano byłego rozjemcę pokoju  
w guberni tulskiej - porucznika gwardii Pawłowa, a komisarzami zostali trzej 
wojskowi ze służby czynnej: sztabsrotmistrze - Dobrodiejew i Simonow, 
sztabskapitan Sewastianow oraz kolejny były rozjemca tulski - książę Kropo-
tkin. W lipcu członkiem Komisji Ostrołęckiej został szlachcic Gardner I, były 
student Uniwersytetu Moskiewskiego, a ze starego składu pozostał tylko po-
mocnik prezesa Kiryłow. Ostateczny kształt organizacyjny komisja osiągnęła  
w lipcu 1864 r., kiedy to jej obwód podzielono na 6 rejonów komisarskich. 

Ukaz „O sposobie wprowadzania w życie nowych ustaw nadawczych” mó-
wił o sporządzaniu tabel likwidacyjnych, które miały oznaczyć ilość gruntów, 
które otrzymywali na własność włościanie i ustalić wysokość wynagrodzenia 
dla dziedziców za zniesienie powinności chłopskich. Dla dóbr prywatnych spo-
rządzane były przez właściciela wsi albo jego pełnomocnika tabele likwidacyj-
ne, w narodowych zaś - nadawcze przez dzierżawcę (te dotyczyły w głównej 
Kurpiowszczyzny). W tabelach znajdowały się dane personalne chłopów, którzy 
podlegali uwłaszczeniu, ilość i rodzaj otrzymanego gruntu oraz przysługujące 
im serwituty. 

Ukaz uwłaszczeniowy dla powiatu ostrołęckiego, jako obszaru typowo rol-
niczego, miał duże znaczenie. Chłopi otrzymali na własność 47% użytków rol-
nych w powiecie. Nie zaspokoiło to całkowicie głodu ziemi. Powstała jednak 
silna grupa średnich gospodarstw chłopskich (2/3 wszystkich gospodarstw), 
która w przyszłości uzyskała duże znaczenie w gospodarce powiatu. W 1894 r. 
do chłopów należało 47,8% ziemi powiatu ostrołęckiego. Powiat zajmował 
pierwsze miejsce na Mazowszu północnym pod względem ilości ziemi będącej 
w rękach chłopów.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
132 Cyt. za J. Szumski, Uwłaszczenie chłopów…, s. 127. 
133 K. Groniowski, Realizacja reformy…, s. 27–28; J. Szumski, Uwłaszczenie chłopów…, 
s. 127. 
134 Tamże, s. 127. 
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Tab. 16.  Struktura własnościowa ziemi w pow. ostrołęckim i pow. sąsied-
nich w 1894 r. 

 

Powiat 
Procent ziemi należącej do własności 

chłopska drobna 
szlachta 

mieszcza-
nie drobna dworska instytucje 

Ostrołęka 47,8 22,1 1,7 71,6 10,9 17,5 
Łomża 20,4 43,2 4,5 68,1 26,8 5,1 
Ostrów 33,3 19,7 4,8 57,8 22,1 20,1 
Maków Maz. 25,2 34,7 2,2 62,1 32,9 5,0 
Pułtusk 38,2 8,6 2,1 48,9 43,1 8,0 

 

Źródło: Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta i powiatu, pod red. S. Russockiego, 
Warszawa 1975, s. 171 

 
Obok rolników utrzymujących się wyłącznie z pracy na roli i zajęć bezpo-

średnio związanych z rolnictwem znaczną grupę stanowiła służba folwarczna, 
bezrobotna ludność wiejska oraz drobna szlachta. Wśród bezrolnych w powie-
cie największy procent stanowili komornicy (27,1%) i był to najwyższy procent 
w guberni łomżyńskiej.  

Największe dobra ziemskie w powiecie ostrołęckim znajdowały się w Rze-
kuniu, Susku i Szczawinie (12 257 mórg), które należały do Mikołaja Glinki 
oraz w Komorowie (10 153 mórg) – własności Antoniego Zielińskiego135. 

W południowej części powiatu ostrołęckiego, na terenie gminy Rzekuń we 
wsi Susk, będącej własnością Mikołaja Glinki, uwłaszczono 37 chłopów, którzy 
w sumie otrzymali 335 morgów 262 pręty. Najwięcej gruntów otrzymał wło-
ścianin Iwan Zaręba - 27 mórg 176 prętów, najmniej zaś Roch Małkowski -  
1 morgę 144 pręty. Według tabeli likwidacyjnej było 13 gospodarstw o po-
wierzchni 1–2 morgi, 11 gospodarstw wielkości od 3 do 7 morgów, 6 o wielko-
ści od 8 do 15 morgów i 7 gospodarstw od 16 do 27 morgów136. Ponadto 24 
włościan (głównie zamożnych - posiadających średnio 20 morgów) otrzymało 
prawo wspólnego wypasu 41 sztuk koni, 78 krów i 126 owiec, zaś 12 włościan 
mniej zamożnych mogło wspólnie wypasać 4 konie i 15 krów. Jeden z uwłasz-
czonych chłopów nie otrzymał serwitutu pastwiskowego137. We wsi Czarnowie, 

                                                 
135 Ponadto majątki powyżej 500 ha należały do: Józefy Zambrzyckiej majątek Góry, 
Włodzimierza Górskiego - Jemieliste, Zdzisława Górskiego - Ponikiew Mała, wszystkie 
w gminie Goworowo i Franciszka Fiszera majątek Ławy, Władysława Glinki – Susk  
i Zygmunta Doberskiego – Czarnowiec w gminie Rzekuń; B. Szczerbińska, Ziemiaństwo 
w guberni łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2007, s. 358–359. 
136 M. E. Grzywa, Mieszkańcy Puszczy Zielonej…, s. 70. 
137 Posiadający serwitut pastwiskowy we wsi Susk mogli wypasać bydło robocze i rogate 
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także w gminie Rzekuń, chłopi posiadali głównie gospodarstwa karłowate,  
w większości jednomorgowe. Uwłaszczono tam 20 włościan, którzy razem 
otrzymali 28 morgów i 261 prętów ziemi. W miejscowości Borek, należącej do 
Aleksandra Grochowskiego, został uwłaszczony jeden włościanin - Adam Ga-
domski. Otrzymał on 7 morgów 108 prętów ziemi138. 

 
Tab. 17.  Gospodarstwa w gminach kurpiowskich powiatu ostrołęckiego 

 

Gmina 
Ogólna liczba gospodarstw Struktura gospodarstwa w 1904 r. 

1870 r. 1899 r. 1904 r. poniżej 
3 morg 

3–9 
morg 

9–15 
morg 

15–30 
morg 

powyżej 
30 morg 

Dylewo 624 736 870 65 168 138 258 241 

Myszyniec 714 963 1 114 304 88 219 380 123 

Nasiadki 664 949 949 116 79 65 450 239 

Wach 1 051 1 183 1 315 237 148 114, 739 77 
Osada  
Myszyniec 185 197 215 136 36 22 18 3 

 

Źródło: K. Groniowski, Przemiany gospodarczo-społeczne na Kurpiach na przełomie 
XIX i XX wieku, „Przegląd Historyczny” 1963, nr 54, s. 44. 

 
Specyfika gmin kurpiowskich pod względem użytkowania ziemi pozostała 

wyraźna, inna niż na zdecydowanej większości Królestwa Polskiego. Pierwsze 
miejsce obszarowo zajmowały lasy i nieużytki, drugie - łąki i pastwiska, a do-
piero trzecie grunty orne, które najczęściej dominowały na innych obszarach. 

Większość obszaru gmin kurpiowskich, nie tylko powiatu ostrołęckiego, 
zajmowały ziemie niezagospodarowane rolniczo. Ziemia zagospodarowana 
(zagrody, sady, grunty i łąki) zajmowała w 1894 r. tylko 44,6% całej po-
wierzchni. Jedynie w gminie Łyse stanowiła ona większość jej obszaru (ponad 
58%, ale 41% to łąki i pastwiska), a w 4 gminach nie obejmowała nawet 38% 
ogólnej powierzchni. W przypadku gmin niekurpiowskich w powiatach: kol-
neńskim, ostrołęckim i przasnyskim te kategorie ziem stanowiły ponad 66%,  
w całym Królestwie prawie 67% ogólnego obszaru.  

 
 

                                                                                                                         
po lasach, zaroślach przy terenie folwarku Susk, za wyjątkiem łąk przy granicach Gruce-
li i Janach. Owce miały być wypasane po parowach tylko pod wsią Drwęcą i Rzekuniem. 
Chłopi, którzy mogli wypasać owce, mieli również prawo korzystania z pól dworskich, 
ale tylko wówczas, gdy były na nim wypasane owce dworskie - M. E. Grzywa, Mieszkań-
cy Puszczy Zielonej…, s. 70. 
138 Tamże. 
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Tab. 18.  Struktura wykorzystania ziemi w powiecie ostrołęckim w 1894 r. 

(w % ogólnego areału) 
 

 Gminy Sady 
i ogrody 

Ziemia 
orna 

Łąki 
i pastwiska Lasy Nieużytki 

Powiat ostrołęcki 
gminy kurpiowskie 

Dylewo 14 22,9 31,7 36,3 8,0 
Myszyniec 2,4 26,2 30,9 22,8 17,7 
Nasiadki 1,7 19,9 36,0 35,5 6,9 
Wach 0,8 21,3 35,2 37,2 5,5 

Razem gminy kurpiowskie 4,7 22,5 33,4 32,9 9,5 

Powiat ostrołęcki (łącznie) 2,8 35,6 29,6 25,6 6,9 

Królestwo Polskie 3,3 55,1 16,2 20,6 4,8 
 

Źródło: Trudy Warszawskogo Statisticzeskogo Komiteta, t. XV, 1894 r. tab. I, s. 26 i n.; 
H. Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach 1905–1939, Ostrołęka 1990, s. 15 (obliczenia 
autora). 

 
W roku 1869 zakończono zestawianie tabel nadawczych dla wsi kurpiow-

skich powiatu i wówczas dopiero okazało się, że reforma 1864 r. była nieko-
rzystna. Wsie kurpiowskie zostały pozbawione serwitutów oraz prawa do obej-
mowania w posiadanie tzw. kawałów lub odpadów, które powstawały wśród 
lasów rządowych w wyniku indywidualnego karczunku139. Opór ze strony lud-
ności, jaki te rozporządzenia wywołały, zmusił władze do uregulowania sprawy 
przez nadzielenie ziemią z odpadów leśnych (głównie leśnictwa ostrołęckiego) 
rodzin bezrolnych. W wyniku wprowadzenia w 1891 r. ustawy uzupełniającej140 
mieszkańcom gmin kurpiowskich przyznano grunty posiadane przez nich  
w 1864 r., łącząc reformę z separacją ziem chłopskich od rządowych. Ci, któ-
rych nie objęła reforma i uznani zostali za bezrolnych, mieli otrzymać 5–8 mórg 
z ziem rządowych, w 53 wsiach powiatu ostrołęckiego około 1000 nowych 
gospodarstw. W 1898 r. komisarz włościański Nieznamow sygnalizował wy-
padki oporu Kurpiów, którzy nie chcieli podporządkować się zarządzeniom 
twierdząc, że puszcza jest ich własnością. Bunt kończył się pociąganiem opor-
nych do odpowiedzialności sądowej. Niektóre wsie, np. Kadzidło próbowały 
odwoływać się do władz petersburskich. 

                                                 
139  K. Groniowski, Przemiany gospodarczo-społeczne..., s. 49–50; Z. Sokolewicz, 
Chłopska gospodarka rolna terenów dawnej Puszczy Zielonej w okresie od końca XIX 
wieku do II wojny światowej, [w:] Kurpie. Puszcza Zielona, t. II, Wrocław 1964, s. 53;  
H. Syska, Nad błękitną moją Narwią, Warszawa 1952, s. 210–211. 
140  „Przepisy o urządzeniu gruntów włościan - Kurpiów, osiadłych w powiecie 
ostrołęckim w guberni łomżyńskiej” - 14/26 czerwca 1891 r. 
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Tab. 19.  Likwidacja serwitutów w guberni łomżyńskiej 

 

Powiat 
Procent gospodarstw, które zrzekły się serwitutów 

Przydział 
ziemi na jedno 
gospodarstwo 

(w ha) 1882 r. 1893 r. Ilość 

Ostrołęka 13,3 27,6 476 0,6 
Wysokie Maz. 23,0 36,4 661 1,5 
Łomża 14,4 22,0 650 2,1 
Ostrów 51,2 65,4 1 892 0,9 
Maków 44,6 62,7 1 627 1,2 
Pułtusk 20,6 50,4 2 325 2,7 

Gubernia łomżyńska 26,3 44,2 9 126 1,4 
 

Źródło: Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta i powiatu, pod red. S. Russockiego, 
Warszawa 1975, s. 169. 

 
Podstawą utrzymania ludności gmin kurpiowskich było rolnictwo. Według 

obliczeń E. Kaczyńskiej w roku 1897 z rolnictwa w tych gminach utrzymywało 
się 73,2% ogólnej liczby mieszkańców. Był to najwyższy wskaźnik spośród 
regionów północno-wschodnich Królestwa Polskiego. W całej guberni łomżyń-
skiej z rolnictwa utrzymywało się wówczas 64,9% ludności141. W przeciwień-
stwie do reszty Królestwa Polskiego chłopi w gminach kurpiowskich nie mieli 
możliwości powiększenia gospodarstwa drogą zakupu, ponieważ wsie kurpiow-
skie były otoczone lasami rządowymi. A rząd nie był skłonny do sprzedaży tych 
dóbr. W gminach kurpiowskich powiatu ponad 70% ziemi rządowej w 1894 r. 
zajmowały lasy, podczas gdy w guberni łomżyńskiej 45%, w Królestwie 20%.  
Z wyżej wymienionych powodów struktura własnościowa ziemi gospodarstw 
kurpiowskich nie uległa większym zmianom. Nieznaczny przyrost obszaru zie-
mi w powiecie odbywał się, jak już stwierdzono, w wyniku wprowadzenia 
przepisów uzupełniających o urządzeniach gruntów włościańskich w powiecie 
ostrołęckim.  

Jak pokazują dane statystyczne, do chłopów w 1894 r. należało 117 048 ha,  
a w 1909 r. - 117 483 ha, co dawało wzrost zaledwie o 0,4%, gdy w całym Kró-
lestwie Polskim własność chłopska w tym okresie zwiększyła się o 13%142. 

 

                                                 
141 E. Kaczyńska, Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królestwa 
Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu, Warszawa 1974, s. 77. 
142  Trudy Warszawskogo Statisticzeskogo Komiteta, Warszawa 1894, t. XXI oraz  
t. XXXIX, cz.3, tab. I, s.62–67, 88–89. 



216 |           Adam Białczak 
 
Tab. 20.  Struktura własności ziemi w gminach kurpiowskich w 1894 r. 

(w %) 
 

Gminy 
Powiaty 

Chłopska 
własność 

Drobno- 
szlachecka Dworska Rządowa Inna 

Ostrołęcki 

Wach 62,0 - - 38,0 - 
Dylewo 62,5 - 0,4 37,1 0,0 
Myszyniec 69,8 - - 23,7 6,5 
Nasiadki 64,0 - - 36,0 0,0 

Kolneński 
Turośl 60,6 - 1,5 37,9 - 
Gawrychy 48,6 - 9,8 43,9 0,3 
Łyse 70,2 - 1,0 28,8 - 

Przasnyski 
Baranowo 62,8 1,9 23,8 11,4 0,1 
Jednorożec 48,9 - 8,9 42,2 0,0 
Zaręby 77,5 - 3,5 19,9 0,1 

Razem gm. kurpiowskie 62,7 0,2 6,9 31,9 0,7 
Powiat ostrołęcki, przasnyski  
i kolneński bez gmin  
kurpiowskich 

24,9 42,7 26,1 3,2 3,4 

Gubernia Łomżyńska 28,9 33,2 21,9 12,3 3,7 
Gubernia Płocka 33,0 15,6 46,0 2,7 2,7 
Królestwo Polskie 43,1 5,9 40,6 5,9 4,5 

 

Źródło: Trudy Warszawskogo Statisticzeskogo Komiteta, Warszawa 1894, t. XV, s. 27  
i n. 

 
W strukturze gospodarstw, oprócz własności indywidualnej, występowały 

wspólne, gromadzkie (rzadziej gminne) użytkowania głównie pastwisk, ale też 
łąk i lasów. W gminach kurpiowskich powiatu ostrołęckiego był to bardzo niski 
procent, niemający wpływu na strukturę areału. 

Niewątpliwy jest fakt zmniejszania się średniej wielkości gospodarstwa 
chłopskiego w gminach kurpiowskich. Liczba gospodarstw rosła znacznie szyb-
ciej niż areał własności chłopskiej. W 1870 r., według danych urzędowych  
w gminach kurpiowskich (bez gospodarstw mieszczan - rolników w Myszyńcu), 
liczba gospodarstw wynosiła – 7 632, w 1899 r. – 9 325, a w 1904 r. – 10 418, 
tzn. wzrosła aż o 36,5%. Stąd też, jeżeli w 1870 r. przeciętna wielkość gospo-
darstwa wynosiła 15,7 ha, to w 1899 r. - 12,8 ha, a w 1904 r. - 9,1 ha. 

Był to spadek o wiele większy niż w całej guberni łomżyńskiej, gdzie takaż 
średnia zmniejszyła się z 9,4 do 7,0 ha. Równocześnie występowały w regionie 
wyraźne różnice, najniższa średnia była w gminach powiatu kolneńskiego, naj-
wyższa w gminach powiatu przasnyskiego, gdzie jednak następował największy 
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spadek tej średniej. Wielkość średniej jednak nie wykazuje faktycznej struktury 
tych gospodarstw według ich wielkości. 

 
Tab. 21.  Przeciętna wielkość gospodarstw kurpiowskich w ha na przełomie 

XIX i XX w. 
 

Gmina 1870 r. 1904 r. Przeciętna wielkość z 
ziemią wspólną (1904 r.) 

Nasiadki 18,7 12,4 12,4 
Dylewo 18,8 12,4 12,4 
Myszyniec 16,0 8,4 9,4 
Wach 14,0 10,9 10,9 
Powiat Ostrołęcki (gm. kurpiowskie) 16,5 10,9 11,4 
os. Myszyniec 4,7 3,0 4,5 
Gubernia Łomżyńska 9,4 7,0 7,9 

 

Źródło: Trudy Warszawskogo Statisticzeskogo Komiteta, Warszawa, t. XVII, i t. XXI. 
 
Dane z 1904 r. osobno klasyfikują ziemie otrzymane z nadziałów, co utrud-

nia ukazanie rzeczywistej struktury. Dla gmin kurpiowskich właściwie nie ma 
to znaczenia, lecz uniemożliwia to w dużym stopniu porównania z innymi re-
gionami.  

 
Tab. 22.  Struktura gospodarstw kurpiowskich w pow. ostrołęckim wg 

wielkości na ziemi nadziałowej w 1904 r. 
 

Gminy 
Dziesięciny liczba w % % ziemi  

w gosp.  
do 6 d. 

% ziemi 
w gosp. 
ponad 
15 d. 

do 2d. od 2  
do 5d. 

od 5  
do 15 d. 

ponad  
15 d. 

Nasiadki 12,5 8,0 54,3 25,2 21,6 44,9 

Dylewo 9,1 19,9 43,3 27,2 34,7 51,7 

Myszyniec 29,3 6,4 53,3 11,0 38,7 29,5 

Wach 23,1 6,6 64,4 5,9 30,9 15,5 
Gubernia łomżyńska  
bez gmin kurpiowskich 26,9 31,7 36,2 5,2 75,1 19,3 

 

Źródło: Trudy Warszawskogo Statisticzeskogo Komiteta, Warszawa 1894, t. XXI, tab. I, 
s. 26 i następne (2 d. - 2,185 ha, 5 d. - 5,463 ha, 6 d. - 6555 ha, 15 d. - 16,388 ha). 

W 1904 r. w gminach: Nasiadki, Dylewo, Myszyniec i Wach dominowały 
gospodarstwa średniorolne (mające od 5,5 ha do 16,4 ha), które stanowiły bli-
sko połowę wszystkich gospodarstw. Znający realia ostrołęckiej wsi kurpiow-
skiej Adam Chętnik twierdził, że dopiero z 20-morgowego gospodarstwa kur-
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piowskiego można wyżywić rodzinę. Nierzadko też w wielu gospodarstwach na 
przednówku panował głód. 

Słabością rolnictwa w północnej części powiatu była również mało urodzaj-
na ziemia. Według współczesnej klasyfikacji zdecydowana większość gleb jest 
zaliczana do klasy V i VI, reszta do klasy III i IV. Tradycja kurpiowska dzieliła 
gleby na „dołki i górki”. W dołkach występowały sapy, piaski i torfy, na gór-
kach tylko piaski 143. Przeszkodą w postępie agrarnym była znaczna jeszcze 
szachownica gruntów chłopskich. Mimo pewnych postępów w scalaniu gruntów, 
szczególnie od końca XIX w., szachownica nadal dominowała. Jeszcze w 1909 r. 
ponad 19% gospodarstw chłopskich w gminach kurpiowskich powiatu ostrołęc-
kiego posiadało ziemię w jednym lub w 2 do 5 kawałkach, 54% w granicach od 
6 do 30 kawałków i ponad 26% gospodarstw miało ziemię rozproszoną w ponad 
30 kawałkach (w całej guberni łomżyńskiej 22%). Dopiero ogłoszenie prawa 
komasacyjnego w czerwcu 1910 r. przyśpieszyło proces likwidacji szachownicy 
gruntów chłopskich144 

 
Tab. 23.  Szachownica gruntów w gminach kurpiowskich pow. ostrołęckie-

go w 1909 r. 
 

Gmina Liczba 
gospodarstw 

Procent gospodarstw wg ilości kawałków gruntów 

do 1 2–5 6–10 11–20 21–30 31–40 pow. 
40 

Nasiadki 957 2,9 45,4 12,0 7,3 3,4 13,5 15,5 

Dylewo 782 2,9 11,1 24,7 7,7 28,1 14,1 11,4 

Myszyniec 1 364 0,1 25,3 16,3 16,6 16,6 14,6 10,5 

Wach 1 114 - 12,6 49,0 9,2 20,0 9,2 - 

Powiat  
ostrołęcki 4 217 1,3 23,8 25,6 10,8 16,6 12,8 9,0 

 

Źródło: A.P. Ejmont, Czerespołosica w łomżyńskiej guberni, Łomża 1909, s. 24 i n. 
 
Uprawa ziemi na większą skalę w gminach kurpiowskich rozwinęła się do-

piero w początkach XVIII w. Ziemia będąca własnością gospodarzy kurpiow-
skich w mniejszym stopniu niż gdzie indziej była użytkowana jako ziemia orna, 
co wynikało między innymi ze słabej gleby. Grunty orne w 1894 r. stanowiły 

                                                 
143  Z. Sokolewicz, Chłopska gospodarka rolna terenów dawnej Puszczy Zielonej  
(w okresie od końca XIX wieku do II wojny światowej), [w:] Kurpie. Puszcza Zielona, 
Wrocław, t. II, s. 63. 
144 K. Groniowski, Przemiany…, s. 51–56; A. Chętnik. Puszcza Kurpiowska, Warszawa 
1913, s. 132–137. 
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około 40% areału ziemi do nich należącej, gdy w guberni łomżyńskiej ponad  
55% oraz na ziemi chłopskiej w całym Królestwie Polskim 67%. 

W rolnictwie używano prostych narzędzi. Zastosowanie pługów następowało 
bardzo powoli, jeszcze do pierwszej wojny światowej w wielu gospodarstwach 
posługiwano się sochami. Prace żniwne wykonywały w większości kobiety, 
ścinając zboże sierpem. Do 1918 r. kosy używano prawie wyłącznie do kosze-
nia trawy. Do końca XIX w. dużą rolę odgrywały tu jeszcze woły, jednakże 
zmiana siły pociągowej nastąpiła stosunkowo szybko. Już w 1914 r. prawie 
całkowicie zastąpiły je konie, podobnie jak w całej guberni łomżyńskiej145. 

 
Tab. 24.  Hodowla w gospodarstwach chłopskich w 1890 r. 

 

 
Na 1 gospodarstwo przypadało sztuk 

konie bydło owce świnie razem 
Powiat Ostrołęcki 2,0 4,8 2,8 1,1 8,4 

Gubernia Łomżyńska 2,3 4,2 2,6 1,7 8,3 
 

Źródło: Trudy Warszawskogo Statisticzeskogo Komiteta, Warszawa 1890, t. XV (obli-
czenia autora) 

 
Przechodzono z systemu trójpolówki ugorowej na trójpolówkę bezugorową, 

w coraz większym stopniu uprawiając ziemniaki. W 1887 r. w północnej części 
powiatu ostrołęckiego gospodarkę bezugorową stosowano na 42% obszaru 
chłopskich gruntów ornych, a w południowej części na 24%. W 1901 r. w gu-
berni łomżyńskiej gospodarka bezugorowa objęła już 44% obszaru ziemi or-
nej146. 

 
Tab. 25.  Struktura użytkowania w gminach kurpiowskich pow. ostrołęc-

kiego w 1894 r. 
 

Gmina Zagrody 
i sady 

Ziemia 
orna 

Łąki 
i pastwiska Lasy Nieużytki 

Wach 1,3 33,9 56,6 0,1 8,1 
Dylewo 1,8 35,8 50,4 1,2 10,9 

                                                 
145 Z. Sokolewicz, Chłopska gospodarka…, s. 79; Z. Kaczyńska, Społeczeństwo i gospo-
darka północno–wschodnich ziem Królestwa Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu, 
Warszawa 1974, s. 77. 
146 J. Łukasiewicz, Kryzys agrarny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku, Warszawa 
1968, s. 92, 152; tenże. Uwagi na temat systemów rolniczy w Królestwie Polskim w dru-
giej połowie XIX wieku, [w:] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1965, t. XIII,  
s. 576-578. 
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Myszyniec 2,0 33,5 41,0 - 22,6 
Nasiadki 2,6 30,4 56,2 1,6 9,3 
Gubernia łomżyńska 3,8 55,2 33,0 2,0 6,0 
Gubernia płocka 4,3 67,6 20,7 2,0 5,4 
Królestwo Polskie 4,6 66,9 20,4 3,4 4,7 

 

Źródło: Trudy Warszawskogo Statisticzeskogo Komiteta, Warszawa 1894, t. XV, s. 100, 
104. 124, 146 (obliczenia autora) 

 
Powyższe czynniki powodowały bardzo słabe plony uzyskiwane w gospo-

darstwach powiatu ostrołęckiego oraz gorszą niż gdzie indziej strukturę zasie-
wów - dominowało żyto, bardzo niewielki obszar zajmowała pszenica. W latach 
1900–1904 przeciętnie zbiory pszenicy w guberni łomżyńskiej wynosiły 8,5 q  
z 1 ha, w Królestwie Polskim - 9,9 q, jęczmienia analogicznie 8,1 q oraz 9,3 q, 
żyta - 8,1 q i 8,5 q, owsa 7,0 i 7,2 q, ziemniaków w guberni łomżyńskiej 71 q,  
a w całym Królestwie Polskim 76 q z 1 ha. Plony na terenach gmin kurpiow-
skich były na pewno niższe niż przeciętne w guberni łomżyńskiej. W roku 1895 
i 1896 przeciętne zbiory pszenicy na chłopskich gruntach nadziałowych w po-
wiecie ostrołęckim wynosiły zaledwie 7,8 q z 1 ha, plony żyta 7,1 q, a owsa  
5,9 q z 1 ha.147. 

Dopiero od początków XX w. kształtuje się ruch propagujący nowe metody 
gospodarowania, szczególnie dążący do wprowadzenia ulepszonych narzędzi 
rolniczych oraz podniesienia poziomu hodowli bydła. Szeroką działalność roz-
poczęło Centralne Towarzystwo Rolnicze, powstało Ostrołęckie Towarzystwo 
Rolnicze i kółka rolnicze. Z ich inicjatyw zorganizowano pokaz bydła w Kadzi-
dle (1912 r.), a także kursy hodowlano-rolnicze. Ostrołęckie Towarzystwo Rol-
nicze proponowało zapomogi na zakup maszyn rolniczych. Równocześnie po-
wstały innego rodzaju organizacje propagujące postęp w rolnictwie. W latach 
1905–1914 podjęło działalność szereg stowarzyszeń spożywców i ich sklepów. 
Od 1912 roku zaczęły działać mleczarnie i maślarnie (w 1914 r. było ich 7)148. 

Uwłaszczenie nie zlikwidowało charakterystycznej dla gmin kurpiowskich 
szachownicy gruntów. Nadal większość gospodarstw posiadała ziemię w kilku-
dziesięciu kawałkach. Akcja komasacyjna przybrała znaczniejsze rozmiary do-
piero przed I wojną światową. Niewiele zmieniła się również struktura wielko-
ści gospodarstw; ponad 60% z nich nadal nie było gospodarstwami samowy-

                                                 
147 Statistika Rosijskoj Imperii, t. 35, 36, 51, 53, 54, 57, 59, 60, Petersburg 1889. 
148  Problemy te szerzej omawia K. Groniowski, Przemiany…, s. 60–62. Por. też:  
A. Chętnik, Z Zielonej Puszczy, Warszawa 1978, s. 34; „Przewodnik spółek i kółek rol-
niczych w Królestwie Polskim” 1912, nr 44 i 46 r. 1913 nr 8 i 38. 
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starczalnymi. Większość gospodarstw tej grupy nie była w stanie utrzymać koni, 
a połowa nawet krów. 

Ponieważ w gminach kurpiowskich gospodarstwa liczące do 15 morgów, jak 
wcześniej wspomniano, nie były samowystarczalne, a w badanym okresie było 
ich około 59%, budżety rodzin tych gospodarstw musiały być uzupełniane do-
datkowymi zarobkami, których dostarczało rzemiosło, czyli miejskie i wiejskie 
rękodzielnictwo. Z badań E. Kaczyńskiej wynika, że pod tym względem powiat 
ostrołęcki stanowił jeden z aktywniejszych regionów północno–wschodnich 
ziem Królestwa Polskiego. W produkcji lnianego płótna w guberni słynęły gmi-
ny: Dylewo, Wach, Nasiadki i Myszyniec. 

Na przełomie XIX i XX w. drugą dziedziną domowego tkactwa było sukien-
nictwo. Pojawiło się również tkactwo bawełniane w oparciu o surowiec prze-
mycany z Prus. Ośrodkiem tkactwa wełnianego w powiecie stał się Myszyniec, 
liczący w apogeum swego rozwoju około 200 tkaczy149. Dopiero pod wpływem 
rozwijającej się emigracji w latach 1900–1914 tkactwo ludowe szybko się kur-
czyło i na przykład w ośrodku myszynieckim liczba tkaczy spadła do 50–60. 
Odnosi się to do tkactwa „zawodowego”, które było domeną mężczyzn, nato-
miast właściwy przemysł domowy, produkujący w pierwszej kolejności na wła-
sne potrzeby, przetrwał jeszcze cały okres II Rzeczypospolitej. Rozwój produk-
cji tkackiej „na handel” wpłynął na aktywizację rynków lokalnych (Myszyniec, 
Ostrołęka), na których podczas targów i jarmarków dokonywano większości 
transakcji. Spowodował także wyodrębnienie się ze społeczeństwa wiejskiej 
grupy handlarzy pośredniczących między rynkiem wiejskim a ogólnokrajowym. 
Drugim rozpowszechnionym przemysłem domowym była obróbka drewna. Na 
szeroką skalę wyrabiano: niecki, wiadra, beczki, koryta, balie, łyżki, fajki, so-
chy, brony, jarzma i wiele innych przedmiotów domowego użytku. Najwięk-
szym ośrodkiem tego przemysłu w powiecie były Nasiadki150. W interesującym 
nas okresie, w którym powoli kształtowały się stosunki kapitalistyczne na wsi, 
upadała instytucja tzw. „kowali wiejskich”, w tym zawodzie wykształcił się typ 
samodzielnego rzemieślnika. 

Sprawą przemysłu ludowego w gminach kurpiowskich zainteresowało się 
Warszawskie Towarzystwo Popierania Przemysłu i Handlu. Utworzona przy 
tym Towarzystwie w 1884 r. sekcja do spraw przemysłu włościańskiego skie-
rowała do Wolkowych koło Myszyńca instruktora tkackiego, który propagował 
produkcję tkanin regionalnych na ulepszonym warsztacie151. 

                                                 
149 Tamże, s. 116 
150 „Etnografia Polski” 1966, t. X, s. 196–207; W. Paprocka, Warunki rozwoju wiejskich 
ośrodków handlowych na terenie północno-wschodnich Mazowsza (na przykładzie 
Myszyńca); E. Kaczyńska, Społeczeństwo i gospodarka…, s. 120–121. 
151  O rozwoju rzemiosła na Kurpiach pisze szerzej E. Kaczyńska, Społeczeństwo  
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Drugą, oprócz rzemiosła, formą uzupełniania budżetów wielu rodzin kur-
piowskich był przemyt, o czym wspomniano wcześniej. Mieszkańcy wsi i osad 
powiatu „szwarcowali” przez granicę nie tylko towary, ale również broń, tajną 
literaturę, nielegalnie wychodzących ludzi152. Wiódł przecież tędy główny szlak 
emigracyjny za Ocean i do Europy zachodniej. Kontrabandą zajmowały się 
specjalne przedsiębiorstwa, na czele których stali przeważnie Żydzi. Przy braku 
kolei podstawowym środkiem transportu było furmaństwo. Cały przewóz towa-
rów i ludzi transportowano końmi. Dla wielu rodzin kurpiowskich transport 
stanowił poważne, a nieraz i podstawowe źródło zarobków. 

Część zbędnych rąk do pracy na wsi kurpiowskiej znajdowała źródło utrzy-
mania w pracach leśnych. Eksploatatorską politykę władz carskich w Puszczy 
Zielonej krytykował w 1913 r. A. Chętnik, widząc w rabunkowej gospodarce 
drzewem interesy spółek niemiecko–żydowskich. Niewielkie zyski osiągali 
Kurpie, którzy zatrudniali się jako oryle (flisacy), kierując spływem drzewa na 
Narwi i Wiśle. 

Stan rzemiosła kurpiowskiego oraz innych form zarobków pozarolniczych 
przed 1914 r. był następstwem charakterystycznych dla tego terenu stosunków 
gospodarczych, które cechowała słabość ekonomiczna gospodarstw oraz wyjąt-
kowe odcięcie tych ziem od regionów przemysłowych. 

Trudności życia mieszkańców północnej części powiatu pogłębiały katakli-
zmy: gradobicie, nieurodzaje, epidemie, powodzie, pożary. Najtragiczniejszy 
dla ostrołęckich Kurpiów był rok 1880. W lecie długotrwała susza zniszczyła 
zboża i przyczyniła się do rozprzestrzeniania pożarów, które ogarnęły część 
Kadzidła oraz wieś Lipniki (wówczas w pow. kolneńskim). Ogień strawił 40 
chałup, czyli 25% domostw tej wsi. W tymże roku (21 czerwca) burza gradowa 
przeszła przez wsie powiatu ostrołęckiego, spowodowała całkowite zniszczenie 
plonów. Według pobieżnych obliczeń około 600 rodzin zostało pozbawionych 
środków do życia, co zmusiło je do żebraniny. 

Władze powiatowe, jak też gubernialne nie wykazały większego zaintereso-
wania sytuacją Kurpiów i nie udzieliły im pomocy. Z inicjatywy Ludwika Kra-
sińskiego i Stanisława Skarżyńskiego zawiązał się komitet mający na celu po-
moc głodującym Kurpiom. 19 kwietnia 1881 r. ukazała się w „Kurierze Co-
dziennym” obszerna wypowiedź Skarżyńskiego o katastrofach, jakie spotkały 
włościan - Kurpiów. Skarżyński komunikował, że tamtejsi ludzie nie tylko nie 
mają czym obsiać pól, ale nie mają co jeść, więc żebrzą. Zaznaczył też, że „bez 
pomocy zorganizowanej na większą skalę obejść się nie może”. 

Oprócz „Kuriera Codziennego”, który zapoczątkował zbieranie składek, 
uczyniły to również inne czasopisma: „Gazeta Polska”, „Gazeta Świąteczna”, 
                                                                                                                         
i gospodarka…, s. 112–131. 
152 E. Kaczyńska, Społeczeństwo i gospodarka…, s. 134–136. 
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„Wiek”, „Zorza”, „Tygodnik Ilustrowany” i „Wędrowiec”. Pierwszymi ofiaro-
dawcami byli: Ludwik Krasiński, który wpłacił kwotę 500 rubli i Stanisław 
Skarżyński, który ofiarował 100 rubli153.  

W Warszawie został zorganizowany Komitet Wsparcia, w składzie którego 
znaleźli się: Aleksandra Potocka — przewodnicząca, Kazimierz Dobiecki — 
sekretarz, Aleksander Goldstand — kasjer: oraz Ludwik Krasiński i Stanisław 
Skarżyński — członkowie. Komitet zaangażował w działalność osoby związane 
z regionem kurpiowskim: Romana Grochowskiego - właściciela majątku Przy-
tuły, Adolfa Schimmelpfenniga - architekta i księży: Józefa Krężeleskiego - 
dziekana ostrołęckiego, Mariana Grefkowicza - administratora parafii myszy-
nieckiej oraz Piotra Rejchla - proboszcza z Kadzidła. Do rozdzielania pomocy 
rzeczowej upoważniono ks. Stanisława Czaplińskiego z Przasnysza, Juliana 
Żurawskiego - właściciela dóbr Szczuki i Stanisława Bykowskiego - właściciela 
Krzynowłogi Wielkiej154. Wkrótce w związku z zarządzeniem gubernatora łom-
żyńskiego został powołany Komitet Miejscowy, w składzie którego znaleźli się 
księża: Marian Grefkowicz i Piotr Rejchel, obywatele ziemscy: Mikołaj Glinka 
ze Szczawina, Zdzisław Marchwicki z Brzeźna (gm. Goworowo), Jan Górski  
z Ponikwi Małej i Walery Żbikowski, dzierżawca folwarku Dylewo oraz na-
czelnik powiatu lub jego zastępca155. 

Próbą złagodzenia trudnej sytuacji Kurpiów była inicjatywa Ludwika Kra-
sińskiego – powstanie „fabryki” guzików w Kadzidle. Fabryka ta miała pomóc 
miejscowym mieszkańcom w wydźwignięciu się z biedy. Produkcję prowadzo-
no przy pomocy czeskich instruktorów, którzy mieli uczyć Kurpiów jak wyra-
biać guziki czy spinki. Guziki tworzone były z rogu, kości i masy perłowej. 
Dyrektorem firmy był mianowany przez L. Krasińskiego, Feliks Gomoliński. 

Brak możliwości powiększania areału gospodarstw oraz zacofanie gospodar-
cze i stały przyrost naturalny ludności doprowadziły pod koniec XIX w. prze-
ludnienia wsi ostrołęckiej. Według danych Warszawskiego Komitetu Staty-
stycznego, w powiecie ostrołęckim było ok. 900 osób bezrolnych. Problem bra-
ku pracy rozwiązywany był częściowo przez emigrację stałą i sezonową, głów-
nie do Ameryki oraz Prus. Emigracja ze wsi w Królestwie Polskim rozpoczęła 
się od początku lat 90–tych XIX w. i była powodowana głównie przyczynami 
ekonomicznymi 156. 

                                                 
153 Z. Niedziałkowska, Puszcza Zielona. Bory Ostrołęckie, Warszawa 1988, s. 96. 
154 Tamże. 
155 Tamże. 
156 Zob. szerzej A. Białczak, Z dziejów kurpiowskiego wychodźstwa zarobkowego do 
Ameryki Północnej w latach 1880-1918 na przykładzie gminy Baranowo, „Zeszyty Nau-
kowe OTN” 2013, z. 27, s. 17-34. 



224 |           Adam Białczak 
 

Pewien wpływ na decyzje o emigracji miały jeszcze inne czynniki, w tym 
groźba służby wojskowej na rzecz zaborcy. Gminy kurpiowskie powiatu były 
terenem o dużym jeszcze zakresie gospodarki naturalnej i dlatego zmienne re-
perkusje koniunktury gospodarczej były tu mało odczuwalne. Stąd też emigra-
cja ludności do obcych krajów, przeważnie do Ameryki, była procesem do 
pierwszej wojny światowej stale rozwijającym się i hamowała w pewnym stop-
niu proletaryzację gospodarstw kurpiowskich.  

Adam Chętnik tak o emigracji Kurpiów pisał: Nigdzie chyba nie jest tak roz-
powszechnione wychodźstwo do Prus i Ameryki jak na Kurpiach. Nie ma chyba 
domu na Puszczy, z którego by kogoś nie brakowało, a są rodziny, z których  
i kilkoro osób wyemigrowało za morze. Dawniej emigrowała tylko młodzież i to 
męska, obecnie zaś idą i starsi gospodarze z żonami i dziećmi, a nawet same 
młode dziewczęta […]. Tenże autor podaje kilka przykładów wychodźstwa lud-
ności z powiatu ostrołęckiego do Ameryki przed pierwszą wojną światową. 
Zgodnie z jego relacją, ze wsi Dylewo liczącej 175 domów do 1912 r. wyjecha-
ło do Ameryki około 400 osób. Z gminy Nasiadki, liczącej 7 630 mieszkańców, 
wyemigrowało 1 567 osób (948 mężczyzn i 619 kobiet). Na 12 tysięcy ludzi 
żyjących wówczas w gminie Wach w Ameryce było 2 000, w tym 400 uchylają-
cych się od służby wojskowej. Oprócz tego 3 500 osób pracowało rocznie  
w Prusach na podstawie przepustek sezonowych. Na 4 000 ludności osady My-
szyniec 600 osób przebywało w Ameryce (15%)157. 

Ogółem w 1914 r. miało przebywać w Ameryce (głównie w Stanach Zjedno-
czonych oraz niewielkie grupy w Kanadzie i Brazylii) ok. 20 000 mieszkańców 
gmin kurpiowskich158. 

W ciągu omawianego okresu rozwój przemysłu był słaby, mimo poprawiają-
cej się infrastruktury transportowej. W 1893 r. Ostrołęka uzyskała połączenia 
kolejowe z Łapami przez Ostrów i Małkinię, a poprzez Małkinię z Siedlcami 
(był to odcinek tzw. Kolei Nadwiślańskiej), a w 1897 r. z Pilawą przez Tłuszcz 
(odcinek tzw. Kolei Pilawskiej). Włączenie Ostrołęki w sieć kolejową wynikał  
z celów wojskowych, a w późniejszym okresie do przewozowi towarów i osób. 
Stacja kolejowa w Ostrołęce została zlokalizowana około 5 km od miasta,  
w miejscowości Kaczyny, należącej administracyjnie do gminy Rzekuń.  
W czasie wytyczania trasy Kolei Pilawskiej na ostrołęckim odcinku korespon-
dent „Gazety Świątecznej” pisał: gospodarze tamtejsi chociaż oceniają korzy-
ści, jakie będą mieli w przyszłości z drogi żelaznej, nie wiedzą jednak sami, czy 
się cieszyć, czy smucić z przygotowań do jej budowy, bo przewidują, że cena 

                                                 
157 A. Chętnik, Z Zielonej…, s. 107,108; H. Syska, A w Zielonej w Myszynieckiej, War-
szawa 1956, s. 161. 
158 A. Białczak, Dzieje Baranowa oraz ziem nad Płodownicą i Omulwią, Baranowo-
Ostrołęka 2005, s. 174 i n. 



Trwanie pod obcą władzą             | 225 
 
robotnika w tamtych stronach bardzo się wzniesie i że trudno będzie go dostać 
do robót w polu. Powiadają też, że dla mieszkańców powiatu Ostrołęckiego 
pożądańszą od kolej i byłaby droga bita pomiędzy Ostrołęką a Różanem po 
drugiej stronie rzeki Narwi159. 

Rozwój ostrołęckiej stacji kolejowej był dość powolny. Jak pokazała staty-
styka obrotów towarowych w największych stacjach kolejowych guberni łom-
żyńskiej, stacja w Ostrołęce charakteryzowała się najniższa dynamiką wzrostu. 
W 1910 r. wyładowano tu ponad 14,2 tys. ton towarów, a załadowano tylko  
2,7 tys. ton. Jak widać z zestawienia, przywóz prawie sześciokrotnie przewyż-
szał wywóz towarów, co było związane z zaopatrzeniem głównie garnizonu 
carskiego. 

Zbudowana kolej podziałała aktywizująco na procesy społeczno-gospodar-
cze. Przebywający na stacji kolejowej w Ostrołęce ks. Aleksander Brzuzy ob-
serwował rodzącą się u Kurpiów przedsiębiorczość. Obserwację zrelacjonował 
w „Echach Płockich i Łomżyńskich”: Zaledwie bowiem przeprowadzono linję 
kolejową z Ostrołęki do Tłuszczu, wszystko przybrało tam inną zupełnie szatę, 
wszystko zaczęło żyć na szerszą nieco skalą. Chłop tamtejszy, a właściwie kurp 
uchodzący zawsze oczach inteligencji - za typ jakiegoś przedpotopowego niedo-
łęgi, tak nagle ożył, taką uczuł w swych kościach ukrytą energję. jakiej nigdy 
chyba nie domyślano się w nim. 

I tak, jakieś kilkanaście dni temu, wracając z tamtych stron od swych rodzi-
ców, przybyłem o godz. 4-ej rano na stacje kolei ostrołęcko-pilawskiej - Pasieki. 
Aż się roiło tam od sprytnych chłopków, objuczonych naładowanymi koszami  
i koszykami. Wyczekiwali oni na pociąg, by ze swym towarem machnąć do War-
szawy. Szczególniejsza zaś uwagę zwróciłem na niejakiego Świderskiego, który 
od dawna już dobrze mi był znanym. Miał on ze sobą na sali bagażowej aż 15 
dużych koszów. w których wiózł do Warszawy 1.630 funt, czarnych jagód. Jako 
ze znajomym, wszcząłem z nim poufniejszą nieco rozmowę. Otóż przekonałem 
się. że obecnie jest on przedsiębiorcą utrzymującym niejako 300-ta osób różnej 
płci i rozmaitego wieku, którzy latem zbierają w przy legających obszernych 
lasach rządowych poziomki, jagody czarne, borówki, grzyby i dostarczają je 
Świderskiemu po 2 k. za funt. Czasami zuchowaty przedsiębiorca, wróciwszy  
z Warszawy do Pasiek o 9-ej wieczorem, nie śpieszy nawet do domu, lecz pakuje 
doniesione mu przez pomocników przez całą noc jagody, by rankiem znowu 
podążyć do Warszawy, gdzie ma już umówione składy na przywieziony towar. 
Mało tego. W podobny sposób Świderski zaopatruje Warszawę w nabiał  

                                                 
159 „Gazeta Świąteczna” 1894, nr 706, s. 5; A. Dobroński, Infrastruktura społeczna  
i ekonomiczna guberni łomżyńskiej i obwodu białostockiego (1866–1914), Białystok 
1979, s. 338. 
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i w przeróżny drób w którym okoliczne gosposie bardzo się kochają. Nawet 
zakupuje on owoce, bo i tych w Warszawie, jak mówił, nie jest za dużo. 

Obok niego widziałem wielu jeszcze innych mniejszych, albo lepiej - dopiero 
terminujących przedsiębiorców. Wszyscy oni zdradzali w sobie niezwykły spryt 
do prowadzenia danego interesu 160. 

Sieć dróg lądowych w powiecie należała do najsłabiej rozwiniętych w gu-
berni łomżyńskiej, nie licząc tamtejszego odcinka szosy warszawsko–
petersburskiej, przechodzącego przez Pułtusk, Ostrołękę i Łomżę. Gęstość dróg 
kołowych wynosiła tu 34,1 km na 100 km2. Szosami połączono Ostrołękę  
z Łomżą i Ostrowią, a także z Pułtuskiem przez Różan. Droga ziemska II kate-
gorii łączyła Ostrołękę z Goworowem oraz Myszyńcem przez Dylewo i Kadzi-
dło. Była to droga o szerokości 4–6 m i, jak pisał jej użytkownik, szumnie zwa-
na gościńcem, jest właściwie rzeką piasku i tem tylko różni się od pospolitych 
dróg polnych, że stoją przy niej słupy telegraficzne161. Brakowało również dro-
gowskazów. Pozostałe drogi ziemskie III kategorii łączyły Myszyniec z Chorze-
lami i Kolnem, Kadzidło z Przasnyszem przez Baranowo, Dylewo z Nową Wsią 
i Goworowo z Różanem i Komorowem.  

 
Tab. 26.  Drogi kołowe w powiecie ostrołęckim na tle powiatów sąsiednich   

w 1898 r. 
 

Powiat 

Długość dróg w km 
pań-

stwowe ziemskie I kat. ziemskie II kat. ogółem 

szosy szosy 
drogi 
grun-
towe 

szo
sy 

drogi 
grunto-

we 
szosy 

drogi 
grunto-

we 
razem 

Ostrołęcki 40 34 34 4 188 78 22 300 

Kolneński 21 35 - - 193 56 193 249 

Łomżyński 172 50 8 7 255 229 265 492 

Ostrowski 88 66 - - 329 154 329 483 
Gubernia  
Łomżyńska 488 240 82 16 1 420 744  1502 2 246 

 

Źródło: Obzor Lomzinskoj Guberni za 1882 god; A. Dobroński, Infrastruktura…,  
s. 418. 

 
Drogi te były utrzymywane przez gromady i właścicieli gruntów, w miesią-

cach deszczowych i porach suchych na piaskach w ogóle nie nadawały się do 

                                                 
160 „Echa Płockie i Łomżyńskie” 1899, nr 65, s. 4. 
161 A. Dobroński, Infrastruktura…, s. 428. 
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użytku. Dodatkową przeszkodą był stan techniczny mostów w powiecie ostro-
łęckim: […] chcąc przejeżdżać lub przechodzić przez most, trzeba się rozbierać 
niemal do naga162. 

W drugiej połowie XIX w. łączność pocztowa, a zwłaszcza telegraficzna 
powoli stawała się niezbędnym atrybutem rozwoju. W latach osiemdziesiątych 
w powiecie ostrołęckim były czynne cztery urzędy pocztowo-telegraficzne w: 
Ostrołęce, Myszyńcu, Goworowie i Czerwinie, a po 1901 r. utworzono placów-
kę pocztową w Kadzidle163. 

W okresie popowstańczym dla połowy mieszkańców Ostrołęki i powiatu 
oraz dla około 70% ludności żydowskiej głównym środkiem utrzymania był 
handel. Stałym elementem wiejskiego krajobrazu byli żydowscy domokrążcy,  
o których pisała Maria Żywirska: Drobni kupcy żydowscy z niewielkim koszy-
kiem towarów galanteryjnych wędrowali do odległych, ukrytych w głębi borów 
wsi, oddając swój towar za nabiał, len, wełnę lub gotowe płótno. Nie szczędzili 
sił, aby pokryć zapotrzebowanie na parę zaledwie sztuk jakiegoś potrzebnego 
chłopom artykułu, który dostarczali w parę dni po zamówieniu. Ta forma handlu, 
zwłaszcza w okresie intensywnych prac rolnych, zyskała aprobatę wsi, choć 
jednocześnie oddaliła chłopa od rynków miejskich, nie pozwalając śledzić zwyż-
ki czy zniżki cen na poszczególne towary164. 

Forma handlu w zasadzie nie zmieniła się i dokonywana była w podobny 
sposób jak w pierwszej połowie XIX w., a więc na jarmarkach i cotygodnio-
wych targach. Przypomnijmy, że w Ostrołęce, Myszyńcu i Czerwinie jarmarki 
odbywały się osiem razy w roku, zaś targi w piątki. Miejscem głównych trans-
akcji handlowych w powiecie był ostrołęcki rynek. Zwiększająca się liczba 
handlujących, o czym informowano rajców miejskich, już w połowie XIX w. 
nie mieściła się na placu handlowym i zmuszona była do przeniesienia się na 
uliczki odchodzące od rynku.  

Na targi i jarmarki przybywała ludność z wiosek leżących nawet ponad 30 
km od Ostrołęki. Chłopi z okolicznych wiosek sprzedawali wyprodukowane 
nadwyżki pod postacią płodów rolnych, produktów leśnych, a rzemieślnik, lub 
jeszcze częściej ostrołęcki handlarz bardzo często je kupował. 

Szczególną rolę na jarmarkach i targach odgrywali Żydzi, którzy zjeżdżali  
z okolicznych miast, miasteczek i wsi. Często byli to zamożni kupcy, jednakże 
większą część handlujących stanowili drobni kupcy, pośrednicy i rękodzielnicy 
żydowscy sprzedający m.in.: zboże, wełnę, trzodę, jaja, pierze, konfekcję  
i obuwie. Rzemiosło było domeną chrześcijan, jak i Żydów, handel zaś w Ostro-

                                                 
162 Temże, s. 429. 
163 Pamiatniaja…, 1910, 1914. 
164  M. Żywirska, Puszcza Biała, jej dziej i kultura, Wyszków 2009, s. 131;  
J. Szczepański, Dzieje Wyszkowa i okolic, Warszawa 1998, s. 123. 
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łęce i ośrodkach wiejskich bezsprzecznie był zmonopolizowany przez ludność 
żydowską. 

Nieco podobną funkcję co targi i jarmarki spełniały w parafiach odpusty.  
W czasie targów i jarmarków karczmy i szynki zapełniały się ludnością wiejską 
i często dochodziło do nadużyć, kłótni i bójek. 

 
Tab. 27.  Zakłady rzemieślnicze, handlowe i usługowe w powiecie ostrołęc-

kim w 1902 r. 
 

Rodzaj zakładu, usługi Właściciel/Nazwa Miejscowość 

Apteki Babski Franciszek Ostrołęka, Rynek 10 
Nartowski Józef Czerwin 
Teplicki Władysław Myszyniec 
Tryarski Ignacy Goworowo 

Apteczne materiały Pęski Marceli Ostrołęka, Rynek 25/26 
Blacharz Trubłajewicz Antoni Trakt Goworowski 
Cegielnie Wojciechowski Feliks Wojciechowice 
Drukarnie i litografie Chludniewicz Dawid Ostrołęka, św. Mikołaja 

Chojnowski W. Ostrołęka, św. Mikołaja 
(księgarnia  
i drukarnia) 

Fotografia Malinowski Franciszek Ostrołęka, Szosa Łomżyńska 
328 

Szpilman H. Szosa Ostrowska 
Galanteria Cukier Judes Ostrołęka 

Goldbroch E. Ostrołęka 
Stumpf Walerja Ostrołęka 
Zgał J. M. Ostrołęka, Rynek 22 

Fabryka guzików Wrotnowski L. „Warszawska fabryka wyro-
bów rogowych”, Ostrołęka 

Hotele Motel Polski Ostrołęka, św. Mikołaja 
Motel Rogójskiego Ostrołęka, św. Mikołaja 

Kolonialne towary Bachrach A. Ostrołęka 
Bomasz Sz. Ostrołęka 
Chacek J. A. (wina) Ostrołęka, św. Mikołaja 
Dzentinger H. B. Ostrołęka 
Goede Jan Ostrołęka 
Goldbroch E. Ostrołęka 
Goldstein H. Ostrołęka 
Grosman H. Ostrołęka 
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Hofman M. J. Ostrołęka 
Horowicz Sz.  Ostrołęka 
Lipiński A. Ostrołęka 
Młynarzewicz E. Ostrołęka 
Ołtarz H. Ostrołęka 
Rappaport A. Ostrołęka 
Rozenowicz I. L. Ostrołęka 
Spokorny E. Ostrołęka 
Szpot Władysław, (wina) Ostrołęka, św. Mikołaja 
Tobier A. Ostrołęka. 

Księgarnia Chojnowski W. Ostrołęka, św. Mikołaja 
Manufaktura Berenbaum  Ostrołęka 

Chacek Fajbuś,  Ostrołęka, Rynek 22 
Cukier H. Ostrołęka 
Cukier Mosiek Ostrołęka, Rynek 3 
Friedman Abram Goworowo 
Gincburg Enta Ruchla Goworowo 
Izrael Leiba Ostrołęka, Ostrowska 145 
Kaliński N. Ostrołęka 
Kamień A. Ostrołęka 
Kupfermintz Ch. Ostrołęka, Rynek 2 
Liberman A. N. Ostrołęka, Rynek 8 
Openstein M. M. Ostrołęka 
Sójka M., Sukc. Ostrołęka, Rynek 10 
Szejniak Judka Goworowo 
Węgrowicz Judka Myszyniec 
Winogóra Sz. Ostrołęka, Rynek 14 
Zgał J. M. (sukno i manufak-
tura) 

Ostrołęka, Łomżyńska 5 

Malarz-pozłotnik Kołakowski Władysław Ostrołęka, dom własny 
Młyn (wodny) Młynarzewicz Zysia Olszewo, gm. Nakły  
Obuwie Markiewicz A. Ostrołęka 
Papier i materiały pi-
śmienne 

Lichtenstein M. Ostrołęka, św. Mikołaja 

Restauracja Gutowski A. Ostrołęka, św. Mikołaja 
Ślusarz Hann Wiktor Ostrołęka, Ostrowska 
Sól, nafta i śledzie Chacek Fajbuś (śledzie) Ostrołęka, Szosa Ostrowska. 

Gwircman Pinches (mąka) Ostrołęka, Różańska 171 
Krukowski (śledzie) Ostrołęka, stacja dr. żel. 
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Zboże Izrael Leiba Ostrołęka, Rybacka 31 
Żelazo Bursztyn Wolf Myszyniec 

Cukier Mosiek Ostrołęka, Rynek 1 
Kahan Chaim Goworowo 
Laska Josek Ostrołęka, Rynek 9 
Ławski Icek Myszyniec 
Margulis Mosiek Dawid Czerwin 
Młyn Judei Ostrołęka, Rynek 25 
Muntz Fajga Goworowo 
Silberstein Chacko Ostrołęka, Rynek 14 
Tylim Chaim M. Ostrołęka, Rynek 20 

 

Źródło: Rocznik Adresowy Królestwa Polskiego 1902, Warszawa 1902, s. 135-136. 
 
Z zestawienia wynika, że centrum życia handlowo-rzemieślniczego ostrołę-

czan stanowił rynek i ulica św. Mikołaja, gdzie było zlokalizowane ponad 40% 
zakładów rzemieślniczych i punktów handlowych. 

Przemysł w powiecie ostrołęckim znajdował się w formie raczkującej, a: 
faktem powszechnie akceptowanym jest nikła rola przemysłu w gospodarce gu-
berni. łomżyńskiej 165 . Jak pisał Dominik Staszewski – tutejszy przemysł fa-
bryczny wyrósł sam z siebie, istnieje i rozwija się sam w sobie i z wzrostem 
ogólnego dobrobytu nie ma prawie nic wspólnego166.  

Do końca lat dziewięćdziesiątych na terenie powiatu było czynnych ok. 17 
zakładów 167 przemysłowych, zatrudniających około 298 robotników. Były to  
w większości zakłady bardzo małe. Do wyróżniających się pod względem pro-
dukcji należała cukrownia w Grodzisku-Gucinie oraz młyn wodny na Omulwi 
w Olszewie, przerabiający około 20 000 korcy zboża rocznie168. W Szczawinie 
istniała od 1832 r. znana w całym Królestwie owczarnia Glinki, specjalizująca 
się w hodowli merynosów elektoralnych (saskich). Wzorowe gospodarstwo 
rolne w Czyżewie Kościelnym prowadził Leopold Sokołowski, który uregulo-
wał grunty, przeprowadził meliorację, zastosował system bezugorowy i zme-

                                                 
165 A. Dobroński, Infrastruktura…, s. 310–311. 
166 Tamże. 
167 W Ostrołęce funkcjonowały: destylarnie - 2, warzelnie miodu - 2, serownie - 3, 
fabryczki octu - 2, zakłady wyrobów skórzanych - 2, fabryczki świec - 3, browar, młyny 
wodne - 2, wiatraki - 3, cegielnia i fabryka wyrobów bursztynowych. 
168  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd.  
F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1886, t. VII, s. 692; J. Kijowski, 
Ostrołęka w dobie rozbiorowej, „Rocznik Mazowiecki” 2011, t. XXIII, s. 47. 
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chanizował uprawę. Po uwłaszczeniu majątek przynosił przeciętnie 12 000 rubli 
dochodu rocznie169.  

Z powodzeniem konkurowała na rynku europejskim, a także i w Stanach 
Zjednoczonych, firma braci Bernstein z Ostrołęki, producent wyrobów z bursz-
tynu. W setną rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, tj. w 1876 r. Amery-
kanie postanowili uczcić to wydarzenie w sposób szczególny. Największą 
atrakcją obchodów była zorganizowana w Filadelfii wystawa powszechna (In-
ternational Exhibition Arts, Manufactures and Products of the Soil and Mine). 
Uczestniczyli w niej również Polacy (nie bez problemów), a wśród nich ostro-
łęccy bracia Bernstein z wyrobami z bursztynu. Korespondent Tygodnika Ilu-
strowanego” pisał: spotkałem pyszny zbiór bursztynów, braci Bernstein w Ostro-
łęce. Wyroby ich przewyższają gustem wszelkie podobne wiedeńskie towary. 
Szafa ta mieści w sobie cygarniczki ślicznej roboty, przedstawiające wyścigi 
konne i t. d., cenione na (50 do 120 rs., grabki i noże o rękojeściach bursztyno-
wych, kolczyki i broszki odznaczające się oryginalnością i gustem. Niedziw też 
że na każdym okazie czytam sold [sprzedany – przyp. A.B.]. Gdyby pp. Bernste-
inowie dziesięćkroć więcej przysłali, wszystko mogliby sprzedać. Amerykanie 
zawsze znajdą pieniądze na nowości. 

Dziwnie brzmi wiadomość, że fabryka ostrołęcka, mimo iż wyrobiła w roku 
1873 za 12,000 rs. towarów, zajmowała wówczas tylko 5 robotników. Co za 
intrata z pracy kilku rąk! Powodzenie filadelfijskie powinno zachęcić pp. Bern-
steinów do konkurcncyi z Niemcami na amerykańskiej targowicy, gdzie burszty-
ny piękne są i drogie, i pożądane. 

Ciekawe zabytki bursztynowe z czasów przedhistorycznych, jak np. bożek ja-
kiś długości palca, o rysach przypominających głowy spotykane na ruinach 
meksykańskich z epoki Inkasów, dopełniają zbioru ostrołęckiego170. 

Na kolejnej wystawie powszechnej w 1878 r. w Paryżu wyroby ostrołęckiej 
firmy ponownie znalazły uznanie, o czym informował korespondent „Tygodni-
ka Powszechnego”: Jedni bracia Berszteinowie z Ostrołęki, wytrwali zbieracze 
bursztynów, przysłali tu swoje renomowane kolczyki, brosze, grabki, cygarniczki, 
których produkcją trudnią się śladem ojców”. Wysoka jakość i atrakcyjności 
wyrobów ostrołęckich sprawiła, że komplet cacek bernstejnowskich został przez 
cudzoziemców rozchwytany171. W 1884 r. produkcja ostrołęckiej fabryki braci 
Bernsteinów osiągnęła wartość 20 000 rubli172. 

                                                 
169 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. I, s. 888. 
170 „Tygodnik Ilustrowany” 1876, nr 43, s. 262. 
171 Wystawa Powszechna w Paryżu, [w:] „Tygodnik Powszechny”, Warszawa 1878, nr 47; 
A. Chętnik, O bursztynie i przemyśle bursztyniarskim, Nowogród 1923, s. 49; K. Gro-
niowski, Przemiany gospodarczo-społeczne..., s. 42; A. Białczak, Zastygłe łzy Puszczy 
Kurpiowskiej, [w:] Bursztyn jako stymulator turystyki kulturowej, pod red. J. Hochleitne-
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Ogólnie stwierdzić trzeba, że przemysł nie mógł stanowić podstawy do roz-
woju powiatu, podobnie zresztą jak rzemiosło. W Ostrołęce w 1904 r. było za-
ledwie 150 rzemieślników, gdy np. w Ostrowi 222, Makowie 455, Sokołowie 
637 i Pułtusku 960. 

Ostrołęka stanowiła natomiast dość ożywiony ośrodek handlowy. W 1904 r. 
były tu 54 zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, których obroty wynosiły po-
nad 400 tys. rb., w całym powiecie łącznie było 61 przedsiębiorstw o obrotach 
ponad 500 tys. rb.173 

 
Tab. 28.  Zakłady przemysłowe w powiecie ostrołęckim w latach 1904–1907 

 

Nazwa zakładu Właściciel Miejscowość Ilość 
pracow. Asortyment Roczny 

obrót 

Zakład ślusarski Hann Wiktor Ostrołęka  Okucia że-
lazne  

Fabryka narzę-
dzi rzemieślni-
czych 

Elgeman S. Ostrołęka 55 

„Piły szewc-
kie  
i inne narzę-
dzia rze-
mieślnicze” 

5 400rb. 

Gorzelnia Aleksandrowicz 
Gabryela Rydzewo 11–15  20 000rb. 

Browar Chrzanowski 
Kazimierz Ostrołęka 9  2 100rb. 

Browar Pajewski Gu-
staw Łazek 50  150 000rb 

Gorzelnia Glinka Antoni Szczawin gm. 
Goworowo 6  13 800rb 

Młyn wodny Kłyciński Mi-
chał 

Białobrzeg 
Dalszy 8–10   

Młyn wodny Machnowski 
Antoni 

Kółko gm. 
Goworowo 4  1 800rb 

Młyn wodny Machnowski 
Leonard 

Zaorze gm. 
Goworowo 4  1 800rb 

Młyn wodny Młynarzewicz 
E., Kuliński M. Olszewo 7  2 700rb. 

Młyn wodny Schultz August Kunin 4  2 000rb 
Tartak Weinberg Izrael Ostrołęka 29  7 300rb 

Drukarnia Chojnowski 
Władysław Ostrołęka 2  6 000rb 

                                                                                                                         
ra, Elbląg 2009, s. 154. 
172 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego…, t. V, s. 712. 
173 Obzor łomżinskoj guberni za god 1877-1908, Wydawnictwo Urzędu Gubernialnego, 
Łomża. 
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Fabryka guzi-
ków z masy 
perłowej 

Turkieltaub 
Bracia 
Właściciele: 
Samuel i Men-
del bracia Tur-
kieltaubowie 
Kierownicy: W. 
L. Engelman i 
Samuel Turkiel-
taub 

Ostrołęka  
 
Adres zarządu: 
Warszawa, 
ul. Nalewki 9 
Nr. telefonu: 
16915 

30  50 000rb 

Fabryka guzi-
ków z masy 
perłowej 

Walc Franciszek Ostrołęka 33  17 000rb. 

Cegielnia i 
fabryka 
dachówek 

Wojciechowski 
F. 
Reprezentant: 
Jan Grabowski, 
Warszawa,  
ul Natolińska 9 

 
Ostrołęka 
Wojciechowice 

 
14–100 

Cegła zwy-
czajna, faso-
nowa  
i prasowana, 
dachówka 
żłobkowana 
francuska 

 
5 000– 
8 000 rb. 

 

Źródło: Obzor łomżinskoj guberni za: god 1877–1908, Wydawnictwo Urzędu Guber-
nialnego, Łomża. 

 
Coraz większą rolę w przemyśle spożywczym odgrywać zaczęło gorzelnic-

two i cukiernictwo. Zwiastunem przeobrażeń kapitalistycznych na Mazowszu 
było cukrownictwo Jako trzecia na Mazowszu powstała w 1861 r., cukrowania 
założona w Grodzisku „Gucin”, której zdolność produkcyjna wynosiła rocznie – 
22 500 rb.174 Z większych zakładów w powiecie na uwagę zasługują: browar  
w Łazku (przerób na sumę 150 000 rb), fabryka guzików z masy perłowej Braci 
Turkieltaub (przerób ogólny za 50 000 rb) oraz gorzelnie w Szczawinie (13 800 
rb) i Rydzewie (20000 rb). Wartość produkcji przemysłowej w 1907 r. w powie-
cie ostrołęckim wynosiła 601,205 rb. 

 
 
 
 

4. Problemy ochrony zdrowia  

W latach 1867–1890 ludność powiatu wzrosła o 38%, było to więcej niż  
w całej guberni łomżyńskiej, gdzie wzrost ten wynosił 39% i niewiele mniej niż 
w Królestwie Polskim (53%). Ten stosunkowo niższy wzrost ludności w sto-
sunku do zach. części Królestwa wynikał głównie z wysokiej śmiertelności  

                                                 
174 T. Sobczak, Przełom w konsumpcji w Królestwie Polskim, Warszawa 1968, s. 206. 
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w gub. łomżyńskiej, szczególnie na choroby zakaźne. W tej guberni średnia 
śmiertelność w latach 1874–1893 wynosiła 28 osób na 1 000 mieszkańców (na 
pewno zaniżona) i była najwyższa w całym Królestwie. Warszawski Komitet 
Statystyczny na podstawie danych za lata 1887–1892 stwierdzał, że największa 
zachorowalność na choroby zakaźne miała miejsce w gub. płockiej, lecz naj-
większa śmiertelność chorych występowała w guberni łomżyńskiej. Na stan 
zdrowotny mieszkańców Ostrołęki i ludności wiejskiej, zamieszkałej w wio-
skach powiatu ostrołęckiego, rzutowała w ogromnym stopniu nieznajomość 
podstawowych zasad medycyny i leczenie wszelkich dolegliwości metodami 
zalecanymi przez szarlatanów i „zamawiaczy”. 

W drugiej połowie XIX w. ludność kurpiowska zamieszkująca w Puszczy Bia-
łej rozróżniała jedynie trzy kategorie chorób, które można odnieść także do 
mieszkańców Puszczy Zielonej175. Do chorób tych zaliczano: choroby „krwi” - 
należały do nich choroby mózgu i gorączka towarzysząca jakiemukolwiek innemu 
cierpieniu, choroby „macicy” - wszystkie choroby przewodu pokarmowego, wą-
troby, śledziony, nerek, pęcherza, macicy, płuc, serca i choroby zwane „kołtunem” 
- należały do nich choroby oczu, nosa, skóry, mięśni, kości i stawów176. 

Wśród ludności wiejskiej panowało ogólne przekonanie, że przyczyną 
wszystkich chorób jest zła krew. Należy ją więc upuszczać w pewnych odstę-
pach czasu, najrzadziej raz do roku, zazwyczaj co kwartał, wielu nawet każę się 
wypróżniać w ten sposób o każdej pełni lub nowiu księżyca177. Do upuszczania 
niewielkich ilości krwi stosowano bańki lub pijawki. Na choroby „macicy” 
najlepszym lekarstwem była wódka pod różnymi postaciami. Przeciwko „kołtu-
nowi” używane były różne rodzaje plastrów, maści wytworzone z sadła kozła, 
niedźwiedzia, bociana. Ostatecznym środkiem, który mógł pomóc w niektórych 
chorobach „kołtuna”, był lwi szpik. Ludność kurpiowska bardziej wierzyła po-
kątnemu szarlatanowi aniżeli lekarzom. Żaden poród jak i żadne cierpienie 
kogoś z familii włościanina (Kurpia) nie obędzie się bez obecności nie jednej  
a kilku sztuk zamawiaczy, którzy gusłami, smarowaniem lub natrząsaniem usiłu-
ją chorego do normalnego stanu zdrowia przyprowadzić178. 

W latach 1867–1890 ludność powiatu wzrosła o 38%, było to mniej niż  
w Królestwie Polskim (53%). Ten niższy wzrost ludności w stosunku do zach. 
części Królestwa wynikał głównie z wysokiej śmiertelności w guberni łomżyń-
skiej, szczególnie na choroby zakaźne. Średnia śmiertelność w guberni w latach 
1874–1893 wynosiła 28 osób na 1000 mieszkańców (na pewno zaniżona) i była 
najwyższa w całym Królestwie. Warszawski Komitet Statystyczny na podstawie 

                                                 
175 J. Szczepański, Dzieje Wyszkowa i okolic, Warszawa 1998, s. 129. 
176 Tamże, s. 130. 
177 Tamże. 
178 Tamże. 
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danych za lata 1887–1892 stwierdzał, że największa śmiertelność chorych wy-
stępowała w gub. łomżyńskiej. Do najczęściej pojawiających się chorób w po-
wiecie ostrołęckim w 1889 r. zaliczały się: zapalenie płuc, malaria, choroby 
weneryczne, tyfus brzuszny, szkarlatyna, ospa, odra i zapalenie opon mózgo-
wych. 

W latach dziewięćdziesiątych epidemie ospy stały się mniej groźne dzięki 
wprowadzeniu od końca lat siedemdziesiątych masowych szczepień ochron-
nych (w 1886 r. zaszczepiono 80% niemowląt). Ostatnim rokiem wielkiej epi-
demii ospy był 1 892 (522 zgony w guberni). Gubernię nawiedzały też epidemie 
cholery. Tak np. w 1893 i 1894 r. zmarły na nią 1 544 osoby. W Ostrołęce, jak  
i w powiecie często korzystano z rzecznej wody, zanieczyszczonej różnymi 
ściekami. W mieście i osadach były co prawda studnie, ale ich wody nikt nie 
badał, stąd epidemie ospy. 

 
Tab. 29.  Hospitalizacja pacjentów w szpitalu św. Józefa w Ostrołęce latach 
1883–1904 

 

Rok Liczba 
łóżek 

Liczba 
hospitalizowanych Wypisani Zmarli Śmiertelność 

1883 40 230 181 28 12,2% 
1885 40 271 233 12 4,6% 
1886 40 227 194 20 8,9% 
1887 40 263 221 29 11% 
1888 40 268 227 16 5,9% 
1889 40 334 287 22 6,6% 
1891 40 320 266 31 7,2% 
1893 40 296 244 29 8,7% 
1894 40 318 262 25 7,8% 
1896 40 326 286 17 5,2% 
1897 40 293 251 15 - 
1898 40 246 209 23 9,3% 
1899 40 223 - - 8,2% 

1901 40 197 
 (przyjęć amb. 353) 162 19 - 

1902 40 340  
(przyjęć amb. 346) 190 30 - 

1904 40 374 
 (przyjęć amb. 721) 334 29 - 

 

Źródło: G. Oleksik, Historia szpitala w Ostrołęce w latach 1564–2008, Ostrołęka 2008, 
s. 35. 
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Z powyższego zestawienia wynika, że największy przyrost hospitalizacji od-

notowano między 1889 r. a 1896 r., co może być wynikiem dotykających po-
wiat epidemii.  

Według informacji zawartych w Pamiatnoj kniżce łomżynskoj guberni  
(1902 r.) w szpitalu od 1900 r. pracował lekarz Teodor Adolf, który za pracę 
otrzymywał pensję w wysokości 180 rb. W 1904 r. zastąpił go doktor Zdzisław 
Markiewicz. W szpitalu posługi duchowej udzielał ks. dziekan Kajetan Śmie-
chowski. W 1909 r. pracę w ostrołęckim szpitalu rozpoczął doktor Ignacy Wój-
cicki179.  

Przyczyną większej śmiertelności w gminach powiatu niż w mieście był 
przede wszystkim niski poziom opieki lekarskiej. W 1893 r. Ostrołęce pracował 
lekarz powiatowy Józef Zubowicz oraz felczerzy: Adam Tomczyk, Osip Garliń-
ski, Moszek Gutman. Pracowały też dwie akuszerki: Karolina Frycz i Marianna 
Olbryś. W 1902 r. w Ostrołęce funkcjonowała apteka prowadzona przez Fran-
ciszka Babskiego i 3 w powiecie w: Czerwinie (właściciel Józef Naratowski), 
Myszyńcu (Władysław Teplicki) i Goworowie (Ignacy Tryarski)180. Jedna apte-
ka przypadała więc na około 20 tys. mieszkańców. W powiecie ostrołęckim 
pomoc medyczną świadczyli: lekarz Zdzisław Domański i felczer Paweł Ksep-
ko w Myszyńcu; felczer Osip Światowski i akuszerka Emilia Kosiorek  
w Czerwinie oraz felczer Karl Gutt w Goworowie181. 

W 1896 r. w powiecie ostrołęckim pracowało 5 lekarzy, ale liczba felczerów 
wzrosła do 10, akuszerek do 5. W następnym roku powiększył się stan liczbowy 
lekarzy o 1 dentystę182. 

W ciągu kilku lat nastąpiły zmiany personalne w powiatowej służbie zdro-
wia. W 1898 r. w Ostrołęce pracowało 2 lekarzy - Józef Zubowicz oraz lekarz 
powiatowy, w Myszyńcu - Józef Psarski, w Goworowie - Wincenty Rybka. Fel-
czerzy: w Ostrołęce - Osip Garliński i Moszek Gutman w Myszyńcu - Paweł 
Ksepko w Czerwinie - Franc Kornacki w Goworowie - Karl Gutt, w Dąbrówce - 
Stanisław Mrozek, w Gucinie - Stanisław Wnorowski. W Ostrołęce pracowały - 
Karolina Frycz, Marianna Olbryś i Klementyna Nałęcz, zaś w Czerwinie Emila 
Kosiorek. Brakuje nazwiska pracującego dentysty. W 1898 r. działała w mieście 
apteka prowadzona przez Franciszka Babskiego183. 

                                                 
179 G. Oleksik, Historia szpitala w Ostrołęce w latach 1564–2008, Ostrołęka 2008, s. 36. 
180 „Rocznik Adresowy Królestwa Polskiego” 1902, Warszawa 1902, s. 134. 
181 Pamiatnaja kniżka łomżynskoj guberni na 1893 god, Łomża 1893, s. 143 i 334;  
G. Oleksik, Historia szpitala…, s. 37. 
182 Obzor łomżynskoj guberni za 1897 god, Łomża 1897; G. Oleksik, Historia szpitala…, 
s. 37. 
183 G. Oleksik, Historia szpitala…, s. 39. 
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W 1899 r. rozpoczął pracę w Ostrołęce doktor Józef Psarski. Oprócz lekarzy, 
których wyżej wymieniono, na przełomie XIX i XX w. pracowali w Ostrołęce 
także lekarze żydowscy. W 1909 r. był to Szłoma Kagan, który ukończył Uni-
wersytet Warszawski w 1889 r. oraz Josek Gutman.  

W mieście stacjonowali żołnierze wojsk carskich i nie jest wykluczone, że 
mieszkańcy Ostrołęki mogli korzystać z usług lekarza wojskowego. Od 8 sierp-
nia 1910 r. lekarzem zatrudnionym w 22. Pułku Niżogrodzkim w Ostrołęce był 
Aleksander Jefimow. 

Widząc potrzebę zapewnienia opieki pacjentom szpitala św. Józefa, Rada 
Opiekuńcza szpitala wystąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Win-
centego a’Paulo w Warszawie z prośbą o przydzielenie sióstr do prowadzenia 
szpitala. Pozytywna opinia pozwoliła członkom Rady na przygotowanie 3 eta-
tów dla sióstr. Siostry zajmowały się całością prowadzenia szpitala184.  

 
 

5. Sprawy wyznaniowe 

Po klęsce powstania styczniowego, w chwilach narodowej żałoby Kościół 
katolicki szczególnie traktowany był jako główny bastion polskości. Niezłomna, 
patriotyczna postawa ostrołęckich księży była wzorem do naśladowania dla 
parafian dekanatu ostrołęckiego. Za udział w powstaniu represje dotknęły księ-
ży z dekanatu ostrołęckiego: Dobskiego Witalisa, bernardyna z Ostrołęki, 
Gargielewicz Seweryna, proboszcza z Zarąb Kościelnych, Grodzkiego Antonie-
go, proboszcza z Goworowa, Jarnutowskiego Adama, proboszcza parafii Tro-
szyn, Mierzyńskiego Ludwika, proboszcza z Myszyńca, Olszewskiego Stefana, 
wikariusza z Myszyńca, Uszyńskiego Jana, proboszcza w parafii w Kleczkowie 
i Wiśniewskiego Michała, wikariusza z Ostrołęki.  

Po upadku powstania represje dotknęły również duchowieństwo zakonne. 
Władze carskie przeprowadziły 27 listopada 1864 r. likwidację wielu klasztorów. 
Zamknięto m.in. klasztor bernardynów w Ostrołęce. Tylko dwa klasztory na 
terenie diecezji zostały uznane za etatowe: klasztor kapucynów w Zakroczymiu 
i klasztor karmelitów w Oborach koło Rypina. 

Pod względem administracji kościelnej powiat ostrołęcki stanowił dekanat 
diecezji płockiej, składający się z dziewięciu parafii: Czerwin, Goworowo, Ka-
dzidło, Kleczkowo, Myszyniec, Ostrołęka, Piski, Rzekuń i Troszyn. 

 
 
 
 

                                                 
184 Tamże. 
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Tab. 30.  Proboszczowie parafii dekanatu ostrołęckiego na przełomie XIX  

i XX w. 
 

Imię i Nazwisko Lata pobytu w parafii Parafia 

Marian Skowroński 1861–1875 

pw. Nawiedzenia N M P  
w Ostrołęce 

Józef Krężelewski 1875–1891 
Józef Stelmach 1891–1898 
Kajetan Śmiechowski 1898–1907 
Antoni Wołyński 1907–1909 
Franciszek Olszewicz 1909–1909 
Józef Pielaszewski 1909–1915 
Ludwik Mierzyński 1853–1865 

pw. Trójcy Przenajświęt-
szej  
w Myszyńcu 

Stanisław Lewandowski 1865–1866 
Antoni Lipowski 1866–1871 
Juliusz Grabowski 1871–1885 
Józef Ostromencki 1885–1902 
Franciszek Karwacki 1902–1919 
Tomasz Suski 1845–1872 

pw. Ducha Świętego  
w Kadzidle 

Konstanty Rejchel 1872–1900 
Stanisław Bosacki 1900–1904 
Michał Turowski 1905–1918 
Bernard Włostowski 1883–1885 

pw. św. Anny  
w Dąbrówce 

Franciszek Chrapkiewicz (wika-
riusz) ?–1882 

Placyd Podgórski (jako wikariusz) 1885–1888 
Edward Umiński 1894-1899 
Stanisław Zybert (jako rektor ko-
ścioła) 1899–1901 

Antoni Pawelski (jako wikariusz 
zarządzający parafią) 1901–1905 

Józef Gromek 1905–1924 
Walenty Jaśkiewicz  1856–1860 pw. św. Bartłomieja  

Apostoła w Troszynie Franciszek Przedpełski 1915–? 
Walenty Górnowski 1836–1860 

pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego  
w Goworowie 

Antoni Grodzki 1860–1887 
Antoni Brykczyński 1887–1913 
Józef Dołęgowski 1913–1916 
Szymon Skowroński 1837–1862 

pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Piskach Jan Żelazowski 1862–1872 

Antoni Stawirej 1894–1911 
Stanisław Śmiarowski 1863–1891 

pw. św. Wawrzyńca  
w Kleczkowie Władysław Żbikowski 1891–1898 

Józef Zaremba 1907–1921 
Michał Nowek 1844–1898 pw. Najświętszego Serca 

Jezusowego w Rzekuniu Stanisław Żebrowski 1898–1920 
Piotr Gumkowski 1832–1851 pw. Trójcy Przenajświęt-
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Szymon Skowroński 1862–1885 szej  

w Czerwinie Henryk Powichrowski 1885–1907 
 

Źródło: M. M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej, Płock 2010, t. II, 2012,  
t. III, 2014, t. IV, 2016, t. t. V, 2017, t. VI; „Przegląd Katolicki” 1868, nr 26, 1874 nr 16, 
1885 nr 47; 1887 nr 29, 1890 nr 48, 1887 nr 28; „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1911  
nr 2, 1915 nr 11, 1919 nr ; „Mazur” 1906 nr 32; 1909 nr 7; Dzieje parafii i kościoła pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, pr. zb. pod red. M. Przytockiej, Myszyniec 2009; 
Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle, pr. zb. pod red. 
Marii Przytockiej, Kadzidło 2012, passim. 

 
Wzrastająca liczba ludności katolickiej w powiecie wymusiła budowę  

nowych kościołów parafialnych i utworzenie nowej parafii. W parafii Kadzidło 
w 1883 r. ks. proboszcz Konstanty Rejchel wraz z parafianami przystąpił do 
budowy murowanej świątyni parafialnej. Budowa trwała trzy lata. Okazała 
trzynawowa budowla, nazwana bazyliką na Kurpiach pod wezwaniem Ducha 
Świętego, wzniesiona została nie tylko ze składek ubogich parafian, ale prawie 
całego kraju. Wiedząc, że uboga parafia nie sprosta podjętemu dziełu, ks. Rej-
chel wyjednał u władz krajowych pozwolenie na zbieranie dobrowolnych ofiar 
na terenie Królestwa. Zbiórkę tę przez kilka lat prowadziło: 120 Kurpiów wę-
drujących za groszem na swoją świątynię w łapciach i burych siermięgach krą-
żyli po kraju nosząc puszki z napisem na kościół kadzidlański i jak pszczoły do 
ula, tak oni do wspólnej kasy znosili datki ludzi dobrej woli 185. Kwotę tysiąca 
rubli zdobył ks. Rejchel, wydając dziełka ludowe, które jeden z kapłanów, ich 
autor, przekazał na budowę kościoła. Konsekracji nowej świątyni dokonał 26 
maja 1887 r. biskup H. Kossowski. 

Koszt budowy kościoła w Kadzidle wyniósł 90 tys. rubli bez robocizny. Ma-
teriał ze starego kościoła przewieziono do filii w Dąbrówce, gdzie wystawiono 
kościół. Z cegły wypalanej w miejscowej cegielni zbudowano okazałą plebanię.  

W parafii Myszyniec stary drewniany kościół był zbyt mały, aby pomieścić 
wiernych rozległej i ludnej wówczas parafii. 11 lipca 1909 r. poświęcenia  
kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła dokonał delegat biskupa  
ks. infułat Wincenty Petrykowski. Budowa trwała do 1922 r., podczas admini-
strowania proboszczów ks. Franciszka Karwackiego i ks. Franciszka Kuligow-
skiego. Konsekracji kościoła dokonał 19 maja 1926 r. biskup łomżyński Romu-
ald Jałbrzykowski. Przed frontem kościoła stoi dzwonnica wzniesiona około 
1754 r. 

Podobna sytuacja wystąpiła w parafii Rzekuń. Ks. proboszcz Żebrowski po-
wołał w 1906 r. komitet budowy, co z entuzjazmem przyjęli parafianie. Rozpo-

                                                 
185 M. M. Grzybowski, Duchowieństwo Diecezji Płockiej wiek XIX, t. II, Płock 2010,  
s. 327. 
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częcie budowy zaczęło się jednak komplikować, gdy wieś Przytuły wraz z pię-
cioma najbliższymi wsiami chciała utworzyć odrębną parafię, a wieś Kamianka 
żądała księdza do kościoła filialnego. Ostatecznie budowę rozpoczęto pod ko-
niec 1914 r. Niestety czas wielkiej wojny nie pozwolił na szybkie ukończenie 
budowy. Pierwszy etap wznoszenia nowego kościoła to lata 1907–1914. Wtedy 
to wykonano mury świątyni i przykryto ją dachem. Kościół zbudowany został  
z cegły w stylu neogotyckim, dwuwiekowy, trójnawowy. Prace wykończeniowe 
były kontynuowane dopiero po I wojnie światowej. Zakończenie prac przy 
świątyni nastąpiło w latach 1920–1921. Jednak prace nad upiększeniem i wypo-
sażeniem nowego kościoła zajęły jeszcze wiele lat.  

Również drewniany kościół w Troszynie, pochodzący z początku XVIII w., 
był już poważnie zniszczony zębem czasu i nie odpowiadał coraz bardziej 
wzrastającej liczbie ludności. Dlatego też ksiądz proboszcz Jan Marcinowski 
zdecydował się pobudować, przy wielkim wysiłku parafian, nowy kościół, 
dwukrotnie większy. Kościół został zbudowany z drewna na planie łacińskiego 
krzyża, był jednonawowy z dwoma kaplicami. Aktu uroczystego poświęcenia 
dokonał dziekan ostrołęcki w 1886 r., a 5 czerwca 1887 r. konsekracji dokonał 
biskup płocki Henryk Piotr Kossowski. Patronem kościoła został ponownie św. 
Bartłomiej Apostoł. 

Nowa parafia, o którą wielokrotnie zabiegali mieszkańcy u władzy biskupiej, 
została utworzona w Dąbrówce. W 1798 r. biskup płocki Szembek, uwzględnia-
jąc dużą odległość od parafii Kadzidło oraz zły stan dróg, polecił wybudować  
w Dąbrówce kaplicę. Przy niej miał zamieszkać ksiądz zależny od proboszcza 
w Kadzidle. Zbudowano wówczas drewnianą świątynię, ale ksiądz dojeżdżał co 
trzecią niedzielę z Kadzidła. W 1810 r. mieszkańcy Dąbrówki ponownie popro-
sili biskupa o stałego księdza w Dąbrówce i o utworzenie parafii. Dopiero  
w 1861 r. ksiądz zamieszkał tutaj na stałe, ale bez uprawnień do ślubów, po-
grzebów i prowadzenia aktów stanu cywilnego. Wreszcie 10 lutego 1894 r. bi-
skup upoważnił miejscowego księdza do błogosławienia małżeństw, prowadze-
nia aktów stanu cywilnego, tym samym Dąbrówka uzyskała pełną samodziel-
ność186. 

Z Dąbrówką ściśle wiąże się legenda o „cudownej barci”. W rejonie dzisiej-
szego kościoła przez długie lata znajdowały się potężne sosny bartne. Kiedy na 
polecenie władz zaczęto je likwidować, pozostała tylko jedna, licząca około 400 
lat, z krzyżem wyciętym na korze i wetkniętym w pęknięcie obrazkiem Matki 
Boskiej wykonanym przez miejscowego artystę. Sosna uznawana była przez 
ludność za cudowną. W 1823 r. przedstawiciel biskupa zwrócił się do władzy 
cywilnej o ścięcie drzewa, gdyż lud z większym jest względem dla sosny, niż dla 

                                                 
186 W. Jemielity, Parafie puszczy kurpiowskiej, Łomża 2004, s. 35. 



Trwanie pod obcą władzą             | 241 
 
tajemnicy ołtarza w przyległej kaplicy odbywanej. W pobliżu stał krzyż drew-
niany, a obok para wielkich, starych jałowców. W 1850 r. pewien gospodarz 
postanowił ściąć barć, ale przy tej czynności zaniemógł, z nadrąbanego drzewa 
zamiast żywicy wyciekła krew. Od tego czasu głośno było w okolicy o „cudow-
nej” barci. Kult Matki Boskiej odżył w Dąbrówce na przełomie XIX i XX w. 
Odcięta od świata Dąbrówka żyła własnym miejscowym obyczajem, — czytamy 
w pracy o Dąbrówce autorstwa A. Chętnika — pamiętając przy tym, co się na-
leży Bogu i kościołowi, a co swemu księdzu i bliźnim. (...) Stało się tak, że do 
Dąbrówki „wróciła” jeszcze M. Boska. Była co prawda już w ołtarzu, ale wró-
ciła ta — jak mówiono — z barci, cudowna opiekunka ludu puszczańskiego tych 
stron. Twarz jej w obrazie jaśniała jak dawniej i jakby uśmiechała się błogo do 
modlących się rzesz. Ten i ów doznał już pociech w nieszczęściu i chorobie,  
a paru kalek zostawiło raz kule w kościele i poszło do dom na własnych, już 
zdrowych nogach. Po wioskach zawrzało znowu. Do Dąbrówki ciągnęły gro-
madki ludu i całe kompanie z obrazami i chorągwiami. Lud okoliczny oddawał 
się z ufnością pod opiekę swojej „Matki Boskiej Dąbrowskiej”. Na odpusty 
tutejsze - na św. Annę, pod której wezwaniem konsekrowano kościół i na Matkę 
Boską Siewną (8 września) szli ludziska od Ostrołęki, Nowogrodu i Łomży187. 

Dąbrówka w tym czasie stała się ośrodkiem ruchu religijnego. Na początku 
XX w. na terenie gminy Lelis rozwinęło się i trwało prawie pół wieku nowe 
wyznanie - mariawickie188. W powiecie ostrołęckim ruch mariawitów zaczął się 
już na początku XX w., przede wszystkim w parafii kadzidlańskiej, do której 
należała część gminy Nasiadki. Proboszczem w tym czasie (od 1905 r.) był 
ksiądz Michał Turowski, natomiast wikariuszem - mariawita ks. Wacław Że-
browski. Podobnie jak i inni kapłani mariawiccy żył on w ubóstwie, czystości 
i posłuszeństwie Bogu, ascezie (nie palił papierosów, nie pił alkoholu) i ubó-
stwie (nie przyjmował ofiar od wiernych za posługi kapłańskie). Dzięki jego 
naukom, gorliwości kapłańskiej a zwłaszcza życia bez skazy, Kurpie mieli moż-
ne przekonania się, że kapłan Chrystusowy, to nie jakaś oderwana poetyczna 
                                                 
187 A. Chętnik, Dąbrówka, kościół i parafia w pow. ostrołęckim, Nowogród pod Łomżą 
1937, s. 27; J. Kijowski, Dzieje Lelisa i okolic, Lelis 2011, s. 94. 
188 Mariawityzm – grupa wyznań chrześcijańskich powstała w Polsce na przełomie XIX 
i XX w., oparta na objawieniu Miłosierdzia Bożego, którego miała dostąpić polska 
zakonnica Feliksa Kozłowska, która po objawieniach w 1893 r. podjęła misję 
uzdrowienia polskiego duchowieństwa. Wspólnota mariawicka działała początkowo  
w ramach Kościoła rzymskokatolickiego zachowując jego zwyczaje i praktyki 
pobożnościowe, jednak w 1906 r., po ekskomunice nałożonej przez papieża Piusa X na 
założycielkę i księdza Jana Kowalskiego, została z niego wyłączona. Mariawityzm jest 
wyznaniem oryginalnie polskim, wywodzącym się organizacyjnie z ruchu honorackiego. 
Współcześnie około 25 tysięcy chrześcijan w Polsce przyznaje się do wyznania 
mariawickiego. Wspólnoty mariawickie istnieją też w niektórych krajach Europy 
Zachodniej, Afryki i obu Ameryk. 
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mrzonka, ale człowiek z krwi i kości (...). Tak też i nasi Kurpie. Zapoznawszy się 
z działalnością i owocną pracą kapłana-Maryawity, całem sercem przylgnęli do 
tego ruchu, który takich kapłanów społeczeństwie naszem zrodził189. 

Katolicy — jak i w innych okolicach kraju — garstce tych wyznawców wy-
rządzali najwstrętniejsze sceny. Wybijano naszym maryawitom okna, do stu-
dzien wlewano naftę (...). Gdy maryawici zakrzątnęli się około wzniesienia 
świątyni i poczęli zwozić materyały „prawowierni” chcąc przeszkodzić temu 
zorganizowali w Kadzidle napad i drzewo zabrawszy, maryawitów pobiwszy, 
podali ich jeszcze do sądu, jako przywłaszczenie cudzego drzewa”190. Mimo to 
mariawici nie załamali się i w Długim Kącie na placu podarowanym przez Kon-
stantego Prusaczyka zbudowany został drewniany kościół mariawicki poświę-
cony 17 listopada 1907 r. do parafii mariawickiej w Długim Kącie należeli nie-
którzy mieszkańcy: Długiego Kątu, Tatar, Kadzidła, Dąbrówki, Lelisa, Gibałki, 
Jeglijowca, Szafarni i Gleby. 

Klęska powstania styczniowego przyniosła zwiększenie udziału prawosław-
nych Rosjan w życiu Ostrołęki. Wyższe stanowiska urzędowe zostały obsadzo-
ne wyłącznie Rosjanami. Wg spisu powszechnego z 1897 r. w Ostrołęce miesz-
kało 7 965 osób cywilnych, a wraz z żołnierzami 12 949 osób. Łącznie na tere-
nie powiatu, zamieszkałego przez 88 486 osób, było 8 056 rosyjskich żołnierzy. 

W związku ze stacjonowaniem dużej liczby żołnierzy rosyjskich pojawiła się 
potrzeba zbudowania dla nich cerkwi. W 1889–1890 r. została zbudowana 
drewniana cerkiew dla 21. Muromskiego Pułku Piechoty przy trasie na Łomżę. 
W 1901 r. okazało się jednak, że cerkiew swoim rozmiarem jest niewystarczają-
ca duchowym potrzebom pułku, ponieważ mieści ona nie więcej niż 300 osób. 
Konieczność budowy większej cerkwi była odczuwana już od dawna, ale niedo-
statek środków materialnych stał na przeszkodzie realizacji tego projektu.  

Cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego (Spaso-Preobrażenskaja 
Cerkov) została ostatecznie zbudowana w 1904 r. Koszt jej budowy wyniósł 42 
tys. rubli. Los poprzedniej cerkwi, jak pisze J. Mironczuk, nie jest jasny – 
„Trudno orzec, czy nastąpiła jej przebudowa czy może raczej została rozebrana 
i przewieziona, np. do Myszyńca, gdzie postawiono cerkiew prawdopodobnie  
w 1908 r.191 

Na początku XX w. cywilna ludność prawosławna z Ostrołęki i powiatu na-
leżała do parafii prawosławnej w Łomży. W 1901 r. parafia liczyła łącznie 2 014 
wiernych, w tym w Łomży 1 604 osoby, w Ostrołęce - 193 i Kolnie - 217.  
W 1905 r. w Ostrołęce i powiecie mieszkało 38 prawosławnych z rodzin urzęd-

                                                 
189 „Kalendarz Maryawicki” 1909, s. 48. 
190 Tamże, s. 47 
191 Cyt. za J. Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i powiecie 
ostrołęckim (od schyłku XVIII w. do współczesności), Ostrołęka 2007, s. 36. 
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niczych (27 mężczyzn i 11 kobiet), 54 ze stanu kupieckiego i innych mieszczan 
(27 mężczyzn i 27 kobiet) oraz 82 prawosławnych chłopów (45 mężczyzn i 37 
kobiet).192 

W drugiej połowie XIX w. gmina żydowska w Ostrołęce była jedną z więk-
szych na północno-wschodnim Mazowszu. W skład dozorów bóżniczych wcho-
dzili zazwyczaj najzamożniejsi miejscowi Żydzi. W 1866 r. na czele Dozoru 
Bóżniczego w Ostrołęce stał Jechiel Mechel Goldszlak (Goldszlag – zapis  
w Księdze Żydów Ostrołęckich – przyp. A.B.). 

Dozór bóżnicy organizował szkolnictwo, sprawował nadzór nad synagogą, 
bożnicą, cmentarzem, zajmował się organizacją pogrzebów. Miał kontrolę nad 
łaźniami, ubojem i sprzedażą mięsa, sprawował nadzór nad higieną i bezpie-
czeństwem mieszkańców. Ważnym zadaniem dozoru były funkcje charytatywne, 
do których należało organizowanie szpitali, udzielanie pomocy biednym, np. 
ubogim pannom wychodzącym za mąż. Jednym z trudniejszych zadań, jakie 
spoczywały na dozorze, był podział kwoty podatkowej, przypadającej w gminie 
żydowskiej na poszczególne rodziny. 

Gminy żydowskie powiatu ostrołęckiego mogły funkcjonować głównie 
dzięki ofiarności i ze składek od wiernych, co widać chociażby na przykładach 
budżetu gmin żydowskich. Wśród dochodów gminy żydowskiej w Myszyńcu  
w 1910 r. sięgających kwoty 737,53 rb, składki od wiernych stanowiły 531,96 
rb, w Goworowie przychód wynosił 732,02 rb, składki i darowizny 467,72  
i w Ostrołęce – przychód osiągał 2 419 rb, składki wyniosły 1 103 rb. Pozostałą 
część dochodu stanowiły  opłaty za łaźnię, ławki bożnicze, koszerne i inne,  
w Myszyńcu – 189,60 rb, Goworowie – 241,80 i w Ostrołęce – 1 316 rb193. 

Ważną pozycję w wydatkach gmin żydowskich tradycyjnie stanowiły pensje 
rabinów. W 1865 r. w Ostrołęce rabin zarabiał 150 rubli srebrnych (rs), w Go-
worowie – 85 rs 50 kop., w Myszyńcu – 100 rs194. Funkcję rabina w Ostrołęce 
w drugiej połowie XIX w. pełnił Jechiel Mechel Goldszlak. 

Życie religijne ostrołęckich Żydów koncentrowało się wokół synagogi i bet 
ha-midraszu. Ich działalność uzupełniały różnorodne instytucje oświatowe, 
religijne, charytatywne, m. in. chedery, Talmud-Tora, jesziwa, bractwo Linas 
ha-Cedek, bractwo Chewra Kadisza. Wraz z rozwojem gminy pojawiło się  
w niej kilka wyrazistych postaci. Wśród ostrołęckich rabinów był znany du-
chowny wywodzący się ze środowiska chasydów z Góry Kalwarii – Josele  
Harif. Obok niego w końcu XIX w. działał cadyk Jechoszua. Zasłynął jako nau-
czyciel i autor kilku dzieł religijnych. Innym cadykiem z Ostrołęki był Salomon 
Jeremiasz Grinberg, zwany rabi Szlomo. W latach 1899–1902 urząd rabina mia-

                                                 
192 Tamże, s. 37. 
193 J. Mironczuk, Żydzi w powiecie ostrołęckim…, s. 76-77. 
194 Tamże, s. 62. 



244 |           Adam Białczak 
 
sta pełnił Mosze Nachum Jaruzolimski. Po wyjeździe z Ostrołęki objął analo-
giczny urząd w Kielcach. W 1904 r. rabinem został Jakub Szlomo Fajzman. Już 
rok później tę posadę objął Icchak Burnsztejn, który pełnił urząd aż do wybuchu 
drugiej wojny światowej. 

 
 

6. Wydarzenia rewolucji 1905 r. Wybuch Wielkiej Wojny 

Lata poprzedzające wybuch rewolucji 1905 r. nie należały do łatwych. 
Ujemnie na sytuację rolnictwa Królestwa Polskiego wpłynął kryzys gospodar-
czy lat 1900–1903 oraz powodzie i ogromne susze lat 1903–1904. Wielu rodzi-
nom chłopskim, a także mieszkańcom Ostrołęki utrzymującym się z uprawy roli 
widmo głodu zajrzało w oczy. Trudna sytuacja gospodarcza miała też wpływ na 
obniżenie płac dziennych robotnikom rolnym w majątkach ziemskich. Wywoła-
ło to strajki robotników rolnych i służby folwarcznej w okresie rewolucji 1905–
1907. 

Kryzys w rolnictwie miał wpływ na ograniczenie produkcji w wielu zakła-
dach przemysłowych Królestwa Polskiego, m.in. i w Ostrołęce. Właściciele 
zakładów produkcyjnych starali się zachować dawne dochody poprzez ograni-
czenie zatrudnienia i maksymalne wykorzystanie siły roboczej. 

Wielkie poruszenie wśród ludności Królestwa Polskiego wywołała wojna ro-
syjsko-japońska. Duże niezadowolenie i oburzenie wśród mieszkańców powiatu 
wywołał w październiku 1904 r. pobór rekruta do wojska carskiego. Wielu spo-
śród powołanych do wojska usuwało sobie zęby, uszkadzało wzrok i bębenki 
uszne, by nie pójść na wojnę. Wielu poborowych uciekło za ocean. Nie zrażali 
się oni karą 300 rubli, którą obciążano rodzinę poborowych195. 

W 1905 r. pod wpływem ogólnej sytuacji rewolucyjnej w Królestwie Pol-
skim mieszkańcy Ostrołęki i powiatu przyłączyli się do walki o prawa politycz-
ne i swobody narodowe. 31 stycznia 1905 r., a także w lutym, strajkowali ro-
botnicy remizy kolejowej196. 1 maja w mieście odbyły się też demonstracje.  
W sierpniu miał miejsce strajk czeladników szewskich i krawieckich. 5 i 6 li-
stopada mieszkańcy demonstrowali w związku z ogłoszeniem manifestu car-
skiego, a w kilka dni później (11 listopada) odbyły się kolejne wystąpienia kole-
jarzy domagających się nauczania w języku polskim197. Na początku grudnia 
1905 r. w koszarach w Wojciechowicach doszło do buntu wojska: zbuntowani 
żołnierze podpalili koszary i zbili pułkownika198. Na terenie miasta 4 listopada  
                                                 
195 J. Szczepański, Dzieje Wyszkowa i okolic, Warszawa 1998, s. 141 
196Tamże, s. 98; patrz także Rewolucja 1905–1907 na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 
1968, s. 215. 
197Rewolucja 1905-1907 na Mazowszu…, s. 215. 
198 Z. Niedziałkowska, Dzieje miasta…, s. 187; I. Pawłowski, Wojskowa działalność 
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w mieście Ostrołęce rozklejono ok. 10 egzemplarzy proklamacji partii socjali-
stycznej wzywających robotników do wystąpień przeciw caratowi. W koszarach 
w Wojciechowicach rozrzucono ok. 100 odezw w języku rosyjskim, wzywają-
cych żołnierzy–braci, aby nie strzelali do robotników i jednoczyli się z nimi199. 
W lecie 1906 r. na obszarze Królestwa Polskiego tzw. Wydział Bojowy PPS 
prowadził wzmożona akcję napadów. W Ostrołęce w nocy z 18 na 19 lipca 
1906 r. dokonano napadu na więzienie ostrołęckie w celu uwolnienia „z rąk 
rosyjskich aresztowanego towarzysza”. Akcja zakończyła się powodzeniem,  
a w „więzieniu zostawiono poświadczenie odbioru jednego z więźniów przez 
Wydział Bojowy”200. 

26 stycznia 1905 r. mieszkańcy gminy Dylewo pod przewodnictwem Mateu-
sza Perzana - byłego wójta tej gminy i Piotra Kaczyńskiego, zażądali wprowa-
dzenia języka polskiego do urzędowania gminnego. W ślad za Dylewem poszła 
gmina Nasiadki. Ruch rozszerzył się po ogłoszeniu manifestu carskiego 30 paź-
dziernika 1905 r. Nową falę rozpoczęła manifestacja w listopadzie w Kadzidle  
z udziałem okolicznych chłopów, także pod przewodnictwem Kaczyńskiego  
i Perzyna. Na jesieni 1905 r. w Myszyńcu rozpoczął się strajk szkolny z żąda-
niem wprowadzenia do szkół początkowych nauki w języku polskim. 

Fala protestów przeciwko szkole rosyjskiej i żądania polskiej szkoły przy-
niosły konkretne efekty. Według oceny samego gubernatora łomżyńskiego  
z 3 stycznia 1906 r. w guberni tej języka rosyjskiego nie uczono w ogóle, lub 
tylko raz w tygodniu. Na „indeksie” władz rosyjskich w latach 1905–1906 zna-
lazło się 30% elementarnych szkół rządowych powiatu ostrołęckiego201. 

W toku rewolucji przełamany został równocześnie dotychczasowy monopol 
polityczny endecji. Na terenie powiatu ostrołęckiego największą rolę w aktywi-
zacji chłopów odegrał Polski Związek Ludowy. Działalność tej organizacji, 
która zapoczątkowała radykalny ruch ludowy w Królestwie Polskim, objęła  
w pow. ostrołęckim gminy: Troszyn, Dylewo oraz Kadzidło202. Do znanych 
działaczy PZL w naszym w pow. ostrołęckim należeli: Piotr Koczara, Piotr 
Deptuła, Bronisław Porda, Franciszek Skorzyński203. 

                                                                                                                         
SDKPiL w rewolucji 1905–1907, Warszawa 1956, s. 89. 
199 Z. Niedziałkowska, Dzieje miasta…., s. 188. 
200 Tamże; W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. I, 1864–1914, 
wyd. II, Londyn 1963, s. 542–543. 
201 A. Dobroński, Szkolnictwo elementarne w guberni łomżyńskiej (1866–1915); „Zeszy-
ty Naukowo-Dydaktyczne UW w Białymstoku”, zeszyt 10, Białystok 1975, s. 113;  
H. Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach 1905–1906, Ostrołęka–Łomża 1990, s. 52. 
202 S. J. Brzeziński, Polski Związek Ludowy, Materiały i dokumenty, Warszawa 1957;  
J. Kijowski, Początki zorganizowanego ruchu ludowego na ziemiach obecnego 
województwa ostrołęckiego (1895–1907), „Zeszyty Naukowe OTN” 1995, t. IX, s. 102. 
203 Tamże. 
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Rewolucja 1905–1907 r. ostatecznie zakończyła się klęską. Jedną z przyczyn 
niepowodzenia kolejnego polskiego zrywu narodowowyzwoleńczego była 
zręczna taktyka ustępstw caratu na rzecz polskiego społeczeństwa, m.in. zgoda 
na udział w wyborach do I i II Dumy Państwowej. Z guberni łomżyńskiej  
wybrani zostali Aleksander Chrystowski, adwokat z Łomży, i Jan Harusewicz, 
lekarz z Ostrowi. Wkrótce Dumę rozwiązano, a do następnej, zwołanej w 1907 r., 
Łomżyńskie miało możność wysłania tylko jednego przedstawiciela. Gdy  
i II Duma podzieliła los pierwszej, upadły nadzieje na uzyskanie autonomii dla 
Królestwa. 

Sprzyjające warunki do odzyskania niepodległości zaistniały już wkrótce, 
podczas I wojny światowej. Gubernia łomżyńska, a wespół z nią powiat ostro-
łęcki od pierwszych tygodni wojny stały się areną zbrojnych batalii o poważ-
nym znaczeniu militarnym dla obu walczących stron: Niemców i Rosjan. 30 
lipca 1914 r. ukazały się ogłoszenia o mobilizacji powszechnej, która rozpoczę-
ła się nazajutrz, 1 sierpnia. Wybuch I wojny światowej zapoczątkował nowy, 
brzemienny w skutki rozdział w dziejach mieszkańców powiatu ostrołęckiego, 
Mazowsza i całego narodu polskiego. 

Wojna ta była pierwszym od czasów napoleońskich bezpośrednim starciem 
trzech państw zaborczych: Rosji, Niemiec i Austro–Węgier. O wojnę tę modliło 
się kilka pokoleń Polaków słowami Wieszcza: „Wojnę powszechną racz nam 
dać Panie!”. Pierwsze miesiące konfliktu światowego nie zapowiadały jednak 
odmiany losu narodu polskiego. Przynieść miały natomiast wielkie zniszczenia 
miast i wsi Królestwa Polskiego. 

 
 

Podsumowanie 
Powiat ostrołęcki w okresie rozbiorów przeszedł wiele przeobrażeń. W ni-

niejszym rozdziale została ukazana panorama powiatu pod względem ludności  
i jej rozwoju demograficznego, stosunków narodowościowych i wyznaniowych 
oraz gospodarki wiejskiej. Przedstawiono też problem reformy administracyjnej 
z lat 1866–1870, mającej na celu likwidację odrębności Królestwa Polskiego  
i unifikację jego ziem z Imperium Rosyjskim, czego skutkiem była m.in. utrata 
praw miejskich przez Myszyniec, który stał się wówczas osadą.  

Ukazy o uwłaszczeniu chłopów z 1864 r. zakończyły w Królestwie Kongre-
sowym proces uzyskiwania przez mieszkańców wsi pełni praw i spowodowały 
wzrost ich roli w społeczeństwie. Wydany 17 października 1905 r. manifest 
Mikołaja II przyczynił się między innymi do liberalizacji życia społeczno-
politycznego w Cesarstwie Rosyjskim, co ułatwiło zakładanie i funkcjonowanie 
organizacji społecznych na terenie powiatu (np. powstały straże pożarne, towa-
rzystwa śpiewacze i teatralne). Istotną rolę w rozwoju oświaty, czytelnictwa  
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i uświadamianiu narodu odegrała Polska Macierz Szkolna, a wśród przedstawi-
cieli społeczeństwa Adam Chętnik –  tnograf, pisarz i działacz Kurpiowszczy-
zny. 

Powiat ostrołęcki był jednym z uboższych w guberni z powodu bardzo sła-
bych, nieurodzajnych ziem, wysokiego stopnia zalesienia terenów, kiepskiego 
stanu komunikacji (drogi piaszczyste, rzadko utwardzone, kolej w początko-
wym stadium rozwoju), przeludnienia wsi, a równocześnie ze względu na pra-
wie zupełny brak przemysłu oraz zły stan oświaty. To wszystko spowodowało, 
że już pod koniec XIX wieku wielu mieszkańców udawało się na roboty sezo-
nowe do Prus, ale też w poszukiwaniu zarobku i lepszego życia emigrowało do 
różnych krajów Europy czy do Ameryki. Mimo tych problemów podejmowano 
inicjatywy mające na celu poprawę życia mieszkańców powiatu.  

W końcu XIX wieku zwrócono uwagę na problem ochrony zdrowia, zaopa-
trzenia ludności w dobrą wodę, zaczęto organizować nowoczesne szpitale i sieć 
aptek. W tymże okresie udało się wreszcie położyć kres epidemiom, które dotąd 
cyklicznie nawiedzały gubernię. Okres porozbiorowy w dziejach powiatu ostro-
łęckiego zakończył się wraz z wybuchem I wojny światowej, która, mimo 
upadku gospodarczego powiatu, przyniosła upragnioną niepodległość. 
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Załączniki 
 

Zał. 1.  Posiadłości dworskie w powiecie ostrołęckim w 1865 r. 

Nazwa posiadłości głównej Gmina Właściciel 
Powierzch-
nia majątku 

w ha 
Kategoria 100-200 ha 

Boruty Gośki Warchoły Katarzyna  
Malinowska 111 

Burzyn Czerwin Antoni Rutkowski 141 
Chmiele Pogorzel Warchoły Feliks Mystkowski 111 
Czambrowina Czerwin Mikołaj Mierzejewski 132 

Dmochy Sadły Dmochy Glinki spadk.  
Krasnodębskich 169 

Drewnowo Konarze Kamieńczyk Wielki Julia Żochowska 169 
Dymusy Rzekuń Franciszek Borkowski 104 
Godlewo Dz. Dmochy Glinki spadk. Ołdakowskiego 154 
Opatowo Rzekuń Ludwik Jabłoński 130 
Godlewszczyzna Kamieńczyk Wielki Józef Godlewski 138 
Krzeczkowo Bieńki Dmochy Glinki Feliks Szepietowski 168 
Kutyłowo Skupie Kamieńczyk Wielki Franciszek Bogucki 96 
Nowa wieś Rzekuń Feliks Krzyżanowski 135 

Nożewo Rzekuń spadk. Lud.  
Jabłońskiego 180 

Ołtarze Gołacze  
Podbielszczyzna Kamieńczyk Wielki Podbielska Agnieszka 181 

Prosiennica Folwark Jasienica Józef Sokołowski  
i W. Lutkowski 170 

Przeździecko Pierzchały Warchoły Włodek 106 

Rostki Piotrowice Zaręby Kościelne spadk. Faustyny  
Boguckiej 195 

Szulborze Koty Szulborze Koty Mikołaj Glinka 122 
Szulborze Kozy Szulborze Koty Mikołaj Glinka 110 
Tymianki Szklarze Kamieńczyk Wielki Józef Tymiński 113 
Wodzyńszczyzna Nur Józef Pajewski 168 

Zaręby Sasiny Dmochy Glinki spadk. Konstantego 
Litwińskiego 190 

Żebry Laskowiec Kamieńczyk Wielki spadk. Piotra  
Moczulskiego 100 

Żebry Laskowiec Kamieńczyk Wielki spadk. Jana  
Pieńkowskiego 138 
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Żebry Laskowiec Kamieńczyk Wielki Romuald Dąbkowski 153 

Kategoria 200-500 ha 
Białe Szczepanowice Dmochy Glinki Zofia Bertholdy 297 
Borek Gocły Czerwin Gustaw Zieliński 498 
Brulino Koski Szulborze Koty Józef Godlewski 301 
Czernie Goworowo Maria Lasocka 359 
Czyżew Kościelne Dmochy Glinki Dorota Sokołowska 441 
Czyżew Siedliska Dmochy Glinki Wincenty Markowski 320 
Czyżew Ruś Dmochy Glinki Konstanty Apoznański 324 
Czyżew Lutki Dmochy Glinki Józef Lutkowski 310 

Dmochy Glinki Dmochy Glinki Katarzyna  
Filipkowska 301 

Drewnowo Gołyń Kamieńczyk Wielki Feliks Żochowski 202 
Drogoszewo Warchoły Aleks Pieńkowski 240 
Dzbądzek Goworowo Piotr Zieliński 230 
Dzbenin Rzekuń Tomasz Czerniejewski 437 

Godlewo Wielkie Szulborze Koty spadk. Karola  
Kuczyńskiego 204 

Janochy Troszyn Włodzimierz Puchała 306 
Kaczka Goworowo spadk. W. Jakackiego 249 
Kępiste Kosuty Zaręby Kościelne Franciszek Rakowski 278 
Krzeczkowo Dmochy Glinki Konstanty Lisiewski 236 
Księżopole Piski Piotr Morawski 486 
Kutyłowo Perysie Kamieńczyk Wielki spadk. J. Złotowskiego 236 
Michałowo Wielkie Dmochy Glinki Antoni Grabowski 383 
Mieczki Ziemaki Piski Adam Wysocki 291 
Mierzejewo Janki Młode Troszyn Florentyna Dąbrowska 339 
Mokry Las Komorowo Piotr Zieliński 367 
Ołdaki Rzekuń Konstancja Majewska 498 
Przeździecko Grzymki Warchoły Ludwik Ratyński 362 
Radgoszcz Troszyn Antoni Łuniewski 389 
Rynek Komorowo Józef Zalewski 304 
Prząśnik Komorowo Piotr Zieliński 412 

Strękowo Kamieńczyk Wielki Franciszek  
Nieczykowski 309 

Szulborze Wielkie Szulborze Koty Józef Małowieski 329 
Trzaski Troszyn Romuald Ciemniewski 315 
Ugniewo Jasienica Franciszek Bujalski 309 
Wysoce Stara wieś Komorowo Tekla Bogucka 250 
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Zalesie Stare Dmochy Glinki Konstanty Luba 254 
Zambrzyce Goworowo Jan Zambrzycki 377 
Zaręby Kościelne Zaręby Kościelne Józefa Łempicka 443 
Zgorzałowo Komorowo Antoni Rudnicki 493 

 Kategoria  
500-1000ha 

  

Brzezenko Komorowo Ludwik Komierowski 581 
Czarnowiec Rzekuń Tomasz Czerniejewski 588 

Góry Goworowo spadk. Winc Jakackie-
go 692 

Gąsiorowo Zaręby Kościelne Konstanty Apoznański 538 
Jelenie Komorowo Stanisław Przyjemski 933 
Jemieliste Goworowo Franciszek Górski 609 
Krzeczkowo 
Gromadzyn Dmochy Glinki Józef Kossobudzki 960 

Laski Czerwin hr. Maria Łubieńska 763 

Laskowiec Rzekuń spadk. Tomasza 
Dzwonkowskiego 670 

Ławy Rzekuń Józef Fiszer 811 

Malinowo Czerwin hr. Władysław  
Łubieński 844 

Nowa wieś Szlachecka Rzekuń Józefa Toczyska 565 
Obryte Kamieńczyk Wielki Tadeusz Siechień 657 
Ponikiew Mała Goworowo Franciszek Górski 519 
Przytuły Rzekuń Roman Grochowski 805 
Seroczyn Czerwin Ludwik Łempicki 575 
Wąsewo Komorowo Zofia Norwid 935 
Zabiele Rzekuń Wiktor Wiszowaty 620 

Kategoria powyżej 1000 ha 

Brzeźno Czerwin spadk. Macieja Mar-
chwickiego 1104 

Gostkowo Szulborze Koty Budziszewski 1034 
Grodzisk Czerwin Czerwin Stanisław Łubieński 2020 
Kłeczków Folwark Troszyn Romuald Bogucki 1002 
Komorowo Komorowo Antoni Zieliński 5686 
Kunin Goworowo Mikołaj Górski 1042 
Lubiejewo Komorowo Ignacy Stawiarski 1380 
Mianowo Szulborze Koty hr. Elżbieta Starzeńska 1079 
Rzekuń Rzekuń Mikołaj Glinka 1245 
Sulencin Komorowo Józef Bronikowski 1034 
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Susk Rzekuń Mikołaj Glinka 1532 
Szczawin, Goworowo, 
Grodzisk Goworowo Mikołaj Glinka 4087 

Troszyn Troszyn Włodzimierz Puchała 1531 
Trynosy Komorowo Piotr Morawski 1061 
Zalesie i Rynek Komorowo Kazimierz Łempicki 1149 
Zastawie Komorowo Piotr Zieliński 1034 

Źródło: B. Szczerbińska, Ziemiaństwo w Guberni Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX 
wieku, Łomża 2007, s. 350 i n. 
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Zał. 2.  Majątki ziemian w kategorii poniżej 100 ha w powiecie ostrołęckim 

w 1906 r. 

Właściciel Majątek Gmina Powierzch-
nia 

Feliks Wojciechowski Wojciechowice Ostrołęka 37,52 
Gustaw Pajewski Łazek Ostrołęka 76,16 
Albin Jankowski Muszyństwo W granicach miasta 37,52 
Kazimierz Chrzanowski Czeczotka, Ostrówek W granicach miasta 19,04 

 
Majątki ziemian według kategorii w powiecie ostrołęckim w 1906 r. 

 

Właściciel Majątek Gmina Powierzch-
nia w ha 

Pow. 100-200 ha 
Antoni Rutkowski Buczyń Czerwin 140,6 

Pow. 200-500 ha 
Władysław Zambrzycki Zambrzyce Goworowo 366,2 
Jan Rościszewski Czernie Goworowo 347,8 
Jan Wysocki Mieczki Ziemaki Piski 243,6 
Henryka Łuniewska Radgoszcz Niedźwiec Troszyn 425,0 

Powyżej 500 ha 
Józefa Zambrzycka Góry Goworowo 549,9 
Włodzimierz Górski Jemieliste Goworowo 591,9 

Zdzisław Górski Ponikiew Mała Goworowo 501,8 

Franciszek Fiszer Ławy Rzekuń 665,3 

Władysław Glinka Susk Rzekuń 731,4 

Zygmunt Doberski Czarnowiec Rzekuń 637,3 
 

Źródło: B. Szczerbińska, Ziemiaństwo w Guberni Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX 
wieku, Łomża 2007, s. 354 i n. 
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Janusz Gołota  
 
 
 

Podciągnąć powiat wzwyż 
(1915/1918 – 1939) 

 
 
Dotychczasowe badania dotyczące przedstawionej w tytule przestrzeni czasowej i te-

rytorialnej dotyczyły głównie miasta Ostrołęki na tle powiatu1. W niniejszym opraco-
waniu proporcje zostały odwrócone, przedmiotową sprawę stanowią dzieje powiatu 
ostrołęckiego, natomiast historia miasta została zarysowana tylko w powiązaniu z wyda-
rzeniami ogólnopowiatowymi. Rozdział dotyczy przede wszystkim okresu II Rze-
czypospolitej. Zasygnalizowane zostaną również znamienne wydarzenia doty-
czące reperkusji I wojny światowej. Niektóre procesy, dotyczące np. oświaty, 
odbudowy zostały zapoczątkowane podczas okupacji niemieckiej w wyniku 
powołania Królestwa Polskiego i działalności Rady Regencyjnej. Artykuł ma na 
celu pokazanie zjawisk, faktów dotyczących spraw administracyjnych, politycz-
nych, gospodarczych, społecznych w oparciu o wybrane przykłady. Nie jest więc 
kroniką wydarzeń w regionie. Zostały przytoczone też niektóre zdarzenia jed-
nostkowe, symptomatyczne, na tle wydarzeń regionalnych i centralnych. 

W związku z powyższym rozszerzona została baza źródłowa, przede wszystkim  
o akta zgromadzone w Oddziale w Pułtusku Archiwum Państwowego w Warszawie. 
Materiał archiwalny obejmuje zespół Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w latach 1919-
19202; zespół Urząd Powiatowy w Ostrołęce w latach 1915-1918, zawierający akta 
głównie w języku niemieckim3; Powiatowy Urząd Ziemski w Ostrołęce w latach 1918-
19394, aczkolwiek w tym wypadku podobne materiały znajdują się w Archiwum Pań-
stwowym w Białymstoku. Ze źródeł drukowanych w szerszym zakresie zostały wyko-
rzystane: „Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej” z lat 1919-1930; „Dziennik 
Praw Państwa Polskiego” z lat 1918-1919; „Gazeta Urzędowa Komisarza Ludowego 
                                                 
1 J. Gołota, Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym, Ostrołęka 2000,  
s. 322; J. Gołota, Społeczność Ostrołęki w okresie międzywojennym [w:] Z. Niedział-
kowska, Ostrołęka. Dzieje miasta, wyd. IV rozszerzone i uzupełnione, Ostrołęka 2002,  
s. 243 – 287; J. Gołota., Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego wobec problemów politycz-
nych w latach trzydziestych, „Zeszyty Naukowe OTN” 1995, nr IX, s. 191 - 214.  
2Archiwum Państwowego m. st. Warszawy APW, Oddział w Pułtusku, (dalej: APW), Staro-
stwo Powiatowe w Ostrołęce, 1919-1920, sygn. 1. 
3 APW, Urząd Powiatowy w Ostrołęce 1915-1919, Des kreisamtes in Ostrolanka 1916-
1919, sygn. 4. 
4 APW, Powiatowy Urząd Ziemski w Ostrołęce (PUZ-O) 1918-1939. 
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Rządu Polskiego na powiat ostrołęcki” z lat 1918-1919; „Dziennik Rozporządzeń Ko-
misarza Rządu Polskiego na powiat ostrołęcki” 1919 r.; „Gazeta Urzędowa Starostwa 
Ostrołęckiego” z lat 1919- 1920. Lista opracowań naukowych została poszerzona  
o najnowsze opracowania, w tym dysertację doktorską Edyty Sokalskiej5. Powielone 
zostały natomiast dane statystyczne i większość przypisów, doprecyzowane zostały 
niektóre oceny, wyeliminowano błędy.   

Osobliwością niewielkiego terytorialnie obszaru administracyjnego była swo-
ista dychotomia kulturowa, ale też społeczno - gospodarcza, z granicą na Narwi. 
Istniały dwie społeczności - kurpiowska i w swoim wyobrażeniu drobnoszla-
checka, patrzące na siebie z wyniosłością, pewną dozą wzajemnej pogardy. Po-
działy były na tyle naturalne, że nawet rozmówcy z lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku potrafili wskazać wioski szlacheckie. 

 
 

Pod okupacją niemiecką  

Geograficzne położenie Ostrołęki na strategicznym wojennym kanale z za-
chodu na wschód oraz bliskość granicy z Prusami spowodowały, że mieszkańcy 
powiatu ostrołęckiego bardzo szybko odczuli skutki działań wojennych począt-
kowej fazy wojny powszechnej. Mieszkańcy Kurpiowszczyzny doświadczyli 
tych działań w związku z bitwą pod Tannenbergiem w dniach 23 - 30 sierpnia 
1914 roku. Wówczas nastąpiły: mobilizacja stacjonujących w Ostrołęce trzech 
pułków, przemarsz armii gen. Aleksandra Samsonowa, ogłoszenie stanu wojennego. 
Komendantem wojennym miasta został naczelnik żandarmów Von Langhammer6. 
Działania zbrojne zostały opisane przez Zofię Niedziałkowską7, Jerzego Dziewirskie-
go8, Jerzego Kijowskiego9, Marka Niewiadomskiego10; w tym materiale zostaną zasy-
gnalizowane tylko niektóre aspekty dotyczące warunków bytu. 

W wyniku ofensywy niemieckiej na całym froncie od Gorlic po Prusy Wschodnie 
załamał się również front na północno – wschodnim Mazowszu. Walki upamiętniają 
cmentarze polowe11, na których czasami spoczywają obok siebie polegli z obu 
stron frontu. 19 lipca władze rosyjskie wydały rozkaz ewakuacji Ostrołęki, miasto 
opustoszało, zostało podpalone, a most wysadzono. 
                                                 
5 E. Sokalska, Geneza, struktura administracyjna i funkcjonowanie administracji pu-
blicznej w obecnym powiecie ostrołęckim w latach 1918-1975. Praca doktorska obro-
niona na Wydziale Humanistycznym UWM, 2006. 
6 W. Glinka, Pamiętniki z Wielkiej Wojny, Warszawa 1927, t. I, s.19. 
7 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka…, s. 197-201. 
8 J. Dziewirski, Olszewo – Borki. Monografia gminy, Olszewo-Borki 2010, s. 276 – 279. 
9 J. Kijowski, Dzieje Lelisa i okoli, Lelis 2011, s. 101 – 105. 
10 M. Niewiadomski, Dzieje gminy Miastkowo, Ostrołęka 2017, s. 207-221. 
11 Zabytki cmentarne województwa ostrołęckiego, opr. Wioletta Mosakowska, Warszawa 
1992. 
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 Przesuniecie frontu i wycofywanie się Rosjan, znaczone rabunkami i „spaloną zie-
mią” zgodnie z rozkazem naczelnego wodza ks. Mikołaja Mikołajewicza z 26 czerwca 
1915 roku, spowodowało horrendalne zniszczenia w budynkach miasta i powiatu, za-
siewach, hodowli. Na początku 1917 r. w porównaniu do 1907 roku w powiecie 
pozostało 28% bydła rogatego, 50% koni12. Żydzi opłakiwali zburzenie „wiel-
kiej i przepięknej ” synagogi wznoszonej od lat pięćdziesiątych XIX w.13 

Ostrołęka została zajęta przez wojska niemieckie 3 sierpnia 1915 roku i znalazła się 
pod okupacją niemiecką. Była gubernia łomżyńska została wtedy włączona do General-
nego Gubernatorstwa Warszawskiego, utworzonego 24 sierpnia 1915 roku. Ludność 
żydowska i polska zaczęła wracać od jesieni 1915 roku. W 1916 roku w Ostrołękę za-
mieszkiwało 795 Polaków, 2 Rosjan, 4110 Żydów14 z ponad 13 tysięcy przedwojennej 
populacji. Proces powrotu z Rosji trwał aż do 1918 roku, a nawet dłużej. 

Jednym z symptomów okupacji niemieckiej stały się rekwizycję żywności, zwierząt 
gospodarczych, zwłaszcza koni i krów, metali. Zostały wprowadzone kartki na żyw-
ność, przyznawane racje malały w miarę upływu czasu. 27 października 1916 r. Niemcy 
zobowiązali wójtów, aby do 15 listopada 1916 r. dostarczyli do składu zboża urzędu 
powiatowego w Ostrołęce po 100 cetnarów pszenicy, 300 cetnarów jęczmienia i 300 
cetnarów owsa15. W kolejnym piśmie z marca 1917 roku nakazano obowiązkowe do-
stawy zboża do 10 kwietnia w wymiarze 3/4 cetnara zboża na włókę ziemi z przezna-
czeniem na chleb. Opornym grożono represjami, a tym, którzy dostarczą więcej, dekla-
rowano dodatkową gratyfikację16. Uciążliwe były prace przymusowe przy budowie 
umocnień. Dokuczał głód i choroby, tyfus plamisty i dyzenteria17. 

Od 1916 roku rozpoczęła się odbudowa Ostrołęki i zagród wiejskich Niemcy 
zbudowali kolejki wąskotorowe 18  z Grabowa przez Kadzidło, Myszyniec do 
Kolna oraz linię z Ostrołęki do Wielbarka przez Chorzele. Zbudowano szosę 
Myszyniec–Ostrołęka z żelaznym mostem przez Narew. W 1917 roku urucho-
miono elektrownię i zelektryfikowano miasto, założono terpentyniarnię. Dla 
ostrołęczan symboliczne znaczenie miało zburzenie w 1916 roku pomnika 
wzniesionego przez Rosjan w 1847 roku w miejscu najkrwawszych walk sto-

                                                 
12 H. Maćkowiak, Przyczyny i warunki życia mieszkańców terenów1) nadnarwiańskich 
pod okupacją niemiecką w latach 1915 – 1918, [w:] Ostrołęka na tle innych miast ma-
zowieckich w XIX i XX w.,  Ostrołęka 1988. 
13 J. Mironczuk, Żydzi w powiecie ostrołęckim do I wojny światowej, Ostrołęka 2011, 
s.70. 
14 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka…, s. 202. 
15 APW, Urząd Powiatowy w Ostrołęce 1915-1919, Des Kreisamtes in Ostrolenka 1916-
1917, sygn. 4, Der KreischefOstrolenka G. Nr 7919 an den Wojt, s. 171. 
16 Tamże, Der KreischefOstrolenka G. Nr VI:419 25, Marz, 1917. 
17 G. Oleksik, Historia szpitala w Ostrołęce w latach 1564 – 2008, Ostrołęka 2008, s. 42. 
18  A.Tajchert, Koleje wąskotorowe na Kurpiach, Wydawnictwo Eurosprinter, 2015,  
s. 9 – 14. 
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czonych w 1831 roku, głoszącego chwałę zwycięstwa wojsk carskich nad „mia-
tieżnikami” – „buntownikami”19. Ostrołęczan ten monument górujący nad mia-
stem, będący miejscem uroczystości państwowych i miejskich aż do I wojny 
upodlał, bo był symbolem klęski. Niemcy zburzyli go głównie ze względów 
strategicznych, choć wypełniali oczekiwania mieszkańców miasta. Negatywnym 
aspektem działalności Niemców była eksploatacji terenu, chociażby karczowa-
nie puszczy. 

W okresie okupacji zaistniała Polska Organizacja Wojskowa. Kierował nią przysła-
ny z Warszawy socjalista Witold Żbikowski. Od 1917 roku w Ostrołęce stacjonował  
1 Pułk Ułanów Legionów Polskich pod dowództwem Władysława Beliny Prażmow-
skiego. 17 maja 1917 roku odbył się zjazd oficerów legionowych rozpoczynający 
kryzys przysięgowy, zakończony odmową złożenia przysięgi na wierność Wil-
helmowi II 9 lipca 1917 r.20 

Polska oświata w powiecie organizowana była jeszcze przed I wojną światową przez 
miejscowy oddział Polskiej Macierzy Szkolnej kierowany  przez Józefa Psarskiego. Od 
23 stycznia 1917 r. oświatą w Królestwie Polskim kierował Departament Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego powołany przez Tymczasową Radę Stanu. W powia-
tach od 1917 roku w celach administracyjnych i gospodarczych tworzono okręgi szkol-
ne kierowane przez  inspektorów okręgowych. Pierwszym z nich w powiecie ostrołęc-
kim w latach 1917-1918 został Lucjan Zapolski, a następnie Alojzy Mazurek (1918-
1919). 

 
Tab. 1.  Liczba szkół publicznych i prywatnych w pow. ostrołęckim w roku 

szkolnym 1917/18 

Gmina Liczba szkół liczba  
nauczycieli 

Liczba 
uczniów Uczniów na 1000 mieszk. 

Ostrołęka   4 5 275 50 
 Czerwin   8 8 306 62 
Dylewo 8 8 408 83 
Goworowo   5 5 230 68 
Myszyniec   5 5 259 39 
Nakły   1 1 54 31 
Nasiadki  8 8 364 96 
Piski  4 4 172 88 
Rzekuń   8 8 375 100 

                                                 
19 J. Gołota. Rosjanie w Ostrołęce i w powiecie ostrołęckim w XIX i pierwszych w XI  
i p. poł XX wieku [w:] Rosjanie na północno-wschodnim Mazowszu w XIX wieku  
i pierwszej połowie XX wieku: studia i materiały, red. M. Gnatowski, Łomżyńskie Towa-
rzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2009,s. 132. 
20 J. Gołota, Tajny Zjazd Oficerów Legionowych w Ostrołęce w 1917 roku, „Zeszyty 
Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 1989, nr 3, s. 26 – 32. 
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Gmina Liczba szkół liczba  
nauczycieli 

Liczba 
uczniów Uczniów na 1000 mieszk. 

Szczawin  6 6 282 85 
Troszyn   11 11 471 163 
Wach  3 3 108 18 
Powiat  71 72 304 68 

Źródło: Statystyka Polski, T. I, Rocznik Szkolnictwa Polskiego 1919 r., pod red. H. Ry-
giera; H. Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach, Ostrołęka-Łomża 1990 r., s. 95.        

Uwaga: Przeciętna liczba uczniów na 1000 mieszkańców na obszarach byłego Króle-
stwa Polskiego wynosiła w tym samym czasie 76, w Galicji - 143, a w Wielkopolsce - 
194. 

 
 

Niepodległy powiat - wyzwolenie, obszar, ludność 
Fascynującym jest fakt, że 11 listopada 1918 roku, w czasach bez masowej 

komunikacji w powiecie ostrołęckim, podobnie jak w: Warszawie, Krakowie, 
Lwowie, rodziła się niepodległość. Komitety obywatelskie – istniejące jeszcze 
pod okupacją - przejmowały władzę i opiekę nad ludnością, wśród nich Tymcza-
sowy Komitet Powiatowy oraz Komitet Obywatelski w Ostrołęce, które pełniły 
rolę reprezentacji społecznej i politycznej. W Komitecie Powiatowym udzielał 
się m.in. Dionizy Majewski, kierownik prywatnego progimnazjum w czasie 
wojny. Na czele drugiego z wymienionych komitetów stał ziemianin Władysław 
Glinka, a w jego skład wchodzili ponadto: Jan Glinka, Aleksander Iżycki - zie-
mianin z Czarnowca, Ludomir Lissowski - wikariusz ostrołęcki, ks. Franciszek 
Nowakowski - wikariusz z Rzekunia, Józef Psarski – jeden z najaktywniejszych 
ostrołęczan, Stanisław Nosek z Troszyna. Równolegle w miejscowościach 
gminnych powstały komitety opiekuńcze i wyzwoleńcze21. 

Na czoło polskiej akcji niepodległościowej wysunęła się Polska Organizacja 
Wojskowa, która rozbrajała Niemców; miała także wesprzeć polską władzę w: 
zaprowadzaniu porządku, zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom, w uśmie-
rzaniu niepokojów i wrzenia rewolucyjnego, przeciwdziałaniu grabieży22. Od-
działem POW w Ostrołęce dowodził Marian Bożywoj Kłyciński z Grabowa, 
właściciel młyna na Omulwi. 

Rankiem 11 listopada część niemieckich żołnierzy i oficerów z Ostrołęki 
skierowało się w stronę stacji kolejowej. W trakcie marszu rozbrajali ich człon-
kowie POW, Ochotniczej Straży Pożarnej, spontanicznie powstałe grupy cywi-

                                                 
21 W.  Glinka, Pamiętniki …, s. 24-26.  
22 T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Warszawa 1984, s. 223, 229;  
A. Dobroński, Listopad 1918 w regionie łomżyńskim, [w:] Początki niepodległości. 
Łomża-Białystok-Grodno-Suwałki 1918-1919, Białystok 1998.  
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lów, w tym młodzieży szkolnej. Następnego dnia, 12 listopada 1918 roku Ostro-
łęka uwolniła się od niemieckich władz cywilnych, urzędników kolejowych, 
którzy rankiem 12 listopada zabrawszy kasę i mienie własne uciekli pociągiem 
naprędce zestawionym z Ostrołęki23. 

Władzę w mieście przejął Tymczasowy Komitet Powiatowy (Rada Powiato-
wa). Bez większego trudu i strat został zajęty dworzec kolejowy przez podko-
mendnych kpt. Wardejn–Zagórskiego. Już o godzinie 18.00 w kierunku Ostrowi 
został skierowany pierwszy pociąg osobowo-towarowy, który rozwiózł do stacji 
pośrednich urzędników kolejowych, a godzinę później podobny skład skierowa-
no do Łomży. Polacy przejęli na stacji 7 parowozów „pod parą”, 6 parowozów  
w remoncie, około 40 wagonów osobowych, około 150 towarowych wagonów 
„próżnych i załadowanych”.  

Karniejszy okazał się stacjonujący w koszarach w Wojciechowicach nie-
miecki pułk liczący ok. 700 żołnierzy, mający na stanie trzy karabiny maszyno-
we i 250 koni. W trakcie trudnych pertraktacji zażądał on od Tymczasowego 
Komitetu Powiatowego zapewnienia bezpieczeństwa marszu ku granicy pruskiej, 
grożąc w razie sprzeciwu niszczeniem miasta i okolicy24. Rejon wokół koszar 
został obsadzony przez posterunki POW, które nie potrafiły jednak całkowicie 
rozbroić Niemców. 

W pertraktacjach ustalono, że 13 listopada Niemcy wymaszerują przez My-
szyniec, zabierając ze sobą połowę uzbrojenia i część dobytku. Z 12 na 13 listo-
pada z pomocą ostrołęckim peowiakom pospieszyły: 25-osobowy oddział pod 
dowództwem kpt. Wardejna-Zagórskiego25 oraz złożona z rekrutów kompania  
3 Pułku Piechoty pod dowództwem majora Sudoła ze szkoły podchorążych  
w Ostrowi Mazowieckiej. Główne siły udały się w kierunku koszar, gdzie roz-
poczęły się ponowne pertraktacje; jeden pluton pozostał w centrum Ostrołęki, by 
utrzymać porządek, a zwłaszcza zapobiec rabunkom żydowskich sklepów. 

W wyniku porozumienia Niemcy przekazali Polakom pokaźny arsenał: 500 
karabinów ręcznych, 3 karabiny maszynowe, 110 tysięcy naboi ostrych, 10 ty-
sięcy sztuk naboi ćwiczebnych, 6 taborowych wozów, 230 koni, zapasy żywno-
ści na tydzień, pułkową kancelarię. Zdobycz została przekazana formującym się 
oddziałom polskim, które skierowane zostały do Łap i Białegostoku oraz stacjo-
nującemu w Ostrowi 3 Pułkowi Piechoty. Oddział niemiecki pod osłoną oddzia-
łów wojska polskiego został odesłany koleją do Wielbarka. Marian Bożywoj 
Kłyciński zawiesił na ostrołęckim ratuszu polską flagę26. Podobnie rozbrajano 

                                                 
23 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Relacje, sygn. 400.2827, Sprawozdanie 
kpt. Wardejn-Zagórskiego, k. 41. 
24 D. Majewski, Wspomnienia nauczyciela 1893-1945, Wrocław 1959, s.100.  
25 CAW, Relacje, sygn. 400.2827, Sprawozdanie kpt. Wardejn-Zagórskiego. 
26 D. Majewski, Wspomnienia nauczyciela..., s. 100.  
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Niemców w Goworowie i w Myszyńcu27. Stacja Ostrołęka stała się miejscem 
wyjazdu niemieckich żołnierzy i władz cywilnych z całego północno-wschod-
niego Mazowsza. 

Po odzyskaniu niepodległości powiat ostrołęcki w dotychczasowym kształcie te-
rytorialnym (m. in. z dwoma powiatami leżącymi obecnie na terenie obecnej Białorusi 
– Grodno i Wołkowysk) znalazł się w województwie białostockim na mocy ustawy 
tymczasowej z 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji 
terytorium byłego Królestwa Polskiego28. W jego skład weszły gminy: Czerwin, 
Dylewo, Goworowo, Myszyniec, Nakły, Nasiadki, Piski, Rzekuń, Szczawin, 
Troszyn, Wach oraz miasto Ostrołęka. Znalazło się w nim 325 miejscowości, 
trzy z nich jako osady miejskie: Myszyniec, Goworowo, Czerwin. 1 kwietnia 
1932 roku w skład powiatu ostrołęckiego weszły trzy gminy z rozwiązanego 
powiatu kolneńskiego 29: Gawrychy, Łyse i Turośl. W 1936 r. dokonano kilku 
zmian w gminie powiatu ostrołęckiego, co nie wpłynęło na zmianę zewnętrznych granic 
tegoż obszaru administracyjnego. Stan ten przetrwał do 1 kwietnia 1939 roku, kie-
dy to na podstawie ustawy z 9 kwietnia 1938 roku powiat ostrołęcki, wraz  
z ostrowskim i łomżyńskim, włączono do województwa warszawskiego30.  

Powierzchnia powiatu w latach 1918-1931 wynosiła 1632,5 km2, a od 1932 
roku 2 281 km2. Jednostki wchodzące w skład powiatu obejmowały powierzch-
nię w km2: Ostrołęka - 59,4, Czerwin - 151,4, Dylewo (Kadzidło) -248,3, Gowo-
rowo - 86,2, Myszyniec - 79,5, Nakły - 79,5, Nasiadki /Durlasy/ - 160,6, Piski - 
76,3, Rzekuń - 148,3, Szczawin - 117,6, Troszyn - 134,7, Wach (Czarnia) - 
144,8, Gawrychy - 221,5, Łyse - 162,6, Turośl - 264,4. 

 
 

Administracja w powiecie 
Powiat ostrołęcki w powyższym zakresie może być egzemplifikacją odradza-

nia się Polski w regionach. W pierwszych miesiącach niepodległości pozostał 
system prawnopaństwowy państw zaborczych obowiązujący w Kongresówce 31 
oraz tworzony po powołaniu Rady Regencyjnej, kontynuowany w niepodległej 
rzeczywistości prawnej32. Przejściowo pozostała administracja terenowa, a po-

                                                 
27 A. Chętnik, Myszyniec. Ośrodek etnograficzny Kurpiów, Nowogród pod Łomżą 1938. 
28 „Dziennik Ustaw RP” (dalej: „Dz. U.”)1919, nr 72, poz. 426. 
29 „Dz. U” 1932, nr 56, poz. 504. 
30 „Dz. U”1938, nr 27, poz. 240.  
31 Ustawa z dnia 2 marca 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich, „Dziennik Praw Króle-
stwa Polskiego”1864, t. 62, s. 37. 
32 Dekret z 27 listopada 1918 r. o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Króle-
stwa Polskiego, Dziennik Praw Państwa Polskiego (dalej Dz. Pr. PP) 1918, nr 18, poz. 8, 
art. 12 oraz przepisy wykonawcze do dekretu wydane przez MSW 5 grudnia 1918. 
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nadto organizacje społeczne takie jak: Rady Opiekuńcze, oświatowe (Polska 
Macierz Szkolna), gospodarcze, związki spółdzielcze, organizacje młodzieżowe.  

Na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 14 listopada 1918 
roku do powiatów skierowano komisarzy rządowych jako przedstawicieli two-
rzącej się władzy państwowej. Pierwszym z nich, urzędującym w Ostrołęce do 
początków stycznia 1919 roku, został niejaki Zieliński33, który ostatnie rozpo-
rządzenie jako komisarz Rządu Ludowego podpisał 9 stycznia, dotyczyło ono 
ustanowienia jarmarków w Goworowie34. Niektóre dokumenty od końca grudnia 
podpisywał w zastępstwie W. Ksepko, ale nie jako komisarz35. 24 stycznia 1919 
roku dr Dunin Borkowski wydał obwieszczenie, iż z polecenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych, obejmuje obowiązki Komisarza Rządu Polskiego (bez przy-
miotnika „Ludowy”) z dniem 23 stycznia36. Natomiast burmistrzem Ostrołęki na 
krótko został geodeta Stefan Iwański (Iwanowski), którego 17 grudnia 1918 
roku zastąpił Władysław Banach.  

Zdziwienie może budzić fakt szybkiego przystąpienia do budowy demokra-
tycznych struktur władzy samorządowej. Na podstawie dekretu rządu Jędrzeja 
Moraczewskiego z 27 listopada 1918 roku zarządzono wybory samorządowe na 
terenie byłej Kongresówki, podczas których wybierano członków rad gminnych, 
wójtów sołtysów i podsołtysów. Wybory do rad gminnych miały się zakończyć do 10 
stycznia37. Wybory do Rady Miejskiej w Ostrołęce wyznaczono na 18 stycznia38, nato-
miast do 15 lutego wszystkie gminy i miasta wchodzące w skład powiatowego związku 
samorządowego miały dokonać wyboru kandydatów do sejmiku powiatowego, który 
bez względu na liczbę wybranych członków miał być zwołany najpóźniej do 1 marca39. 
Jeszcze większą determinację wykazały władze polskie organizując wybory do sejmu 
ustawodawczego, których datę wyznaczono na 26 stycznia 1919 roku. 

Na obszarach wiejskich najmniejszą jednostką administracyjną pozostała gromada 
kierowana przez jej organy, tj. zebranie gromadzkie o kompetencjach uchwałodawczych 
i kontrolnych oraz sołtysa, jako pomocnika wójta w zarządzaniu gminą. Sołtysem 
                                                 
33 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 listopada 1918 dla Komisarzy 
Rządu Polskiego, „Gazeta Urzędowa Komisarza Rządu Polskiego na powiat ostrołęcki” 
(dalej: „GUKRP”), 1 XI 1918, nr 1, s. 1-2. 
34 „GUKRP”, 15 I 1919, nr 4 poz. 75, s. 12.   
35  Obwieszczenie w przedmiocie dostarczania przez piekarzy do sklepów chleba, 
„GUKRP”, 1 I 1919, nr 3, s. 11;  
36 „GUKRP”, 1II 1919, nr 5, s. 1. 
37  Przepisy wykonawcze Ministra Spaw Wewnętrznych z 5 grudnia 1918 r. do dekretu  
o utworzeniu rad gminnych, „GUKRP”, 15 XII 1918, nr 2, s. 3-5. 
38 Obwieszczenie Komisarza Ludowego Rządu Polskiego z 1919 r. o wyborach do Rady 
Miejskiej, „GUKRP”, 1 I 1919, nr 3, s. 11. 
39 Przepisy wykonawcze Ministra Spaw Wewnętrznych z 15 stycznia 1919 r. do Dekretu  
o tymczasowej ordynacji wyborczej do Sejmików Powiatowych, „GUKRP”, 1 II 1919, nr 5, 
s. 5. 
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mógł zostać właściciel przynajmniej trzymorgowego gospodarstwa, od 3 lat 
zamieszkujący w gromadzie i mający powyżej 25 lat. Kolejny szczebel samorządu 
to gmina, której organami były: zgromadzenie gminne, rada gminna oraz wójt.  
W zgromadzeniu gminnym o charakterze uchwałodawczym i kontrolnym, zwoływa-
nym przez wójta, mogli uczestniczyć mieszkańcy po ukończeniu 21 lat i zamieszkujący 
podległy obszar przynajmniej przez sześć miesięcy.  

Rada gminy składała się z wójta i 12 członków wybranych na trzy lata przez zgro-
madzenie gminne. Przygotowywała ona przede wszystkim projekt budżetu na zgroma-
dzenia gminne, czuwała nad jego wykonaniem, sprawowała pieczę nad nieruchomo-
ściami, funduszami i zakładami gminnymi, kontrolowała pracę urzędników i wójta, 
przynajmniej raz w roku składała sprawozdania przed zgromadzeniem gminnym. Wójt 
przewodniczył radzie gminnej oraz sprawował administrację rządową, policyjną w za-
kresie bezpieczeństwa publicznego, wykonywał polecenia starosty, wydziału powiato-
wego, wojewody, rządu40. 

Funkcjonowanie samorządu miejskiego regulował dekret Naczelnika Państwa z 13 
grudnia 1918 r. o wyborach do rad miejskich na terenie byłego Królestwa Polskiego 41 
oraz dekret z 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim42. Gminę miejską stanowili oby-
watele polscy po ukończeniu 21 lat, zamieszkujący na jej terenie przynajmniej 6 miesię-
cy; posiadali oni czynne prawo wyborcze43, natomiast bierne prawo wyborcze mieli 
obywatele umiejący czytać i pisać po polsku, gdy skończyli 25 lat. 

Organami gminy miejskiej była rada miejska i magistrat. Rada miejska składała się  
z radnych i członków magistratu wybranych na trzy lata. Jej członkami nie mogli być: 
urzędnicy miejscy oraz państwowi, osoby nadzorujące pracę gminy miejskiej oraz poli-
cjanci. Rada pełniła funkcje uchwałodawcze i kontrolujące. Organem wykonawczym 
był magistrat złożony z burmistrza jako przewodniczącego, jego zastępcy i ławników. 
Kompetencje organów samorządu miejskiego i wiejskiego były zbieżne, obejmowały: 
wykonywanie uchwal, w tym budżetu, nadzór nad finansami i majątkiem, kontrolę 
urzędników samorządowych, wykonywanie poleceń władz wyższych i podobne do 
dzisiejszych zadania samorządu: zarządzanie majątkiem, drogami, oświatę, porządek 
publiczny, ochronę zdrowia itp. Samorząd mógł wykonywać też dodatkowo zadania 
poruczone na podstawie umów z rządem. 

Nadzór nad samorządem sprawowały instancje samorządowe wykonawcze wyższe-
go szczebla. Nad samorządem wiejskim – wydział powiatowy i wojewoda, a nad gminą 
miejską – wydział powiatowy oraz minister spraw wewnętrznych. W obu przypadkach 
                                                 
40 Dekret z 27 listopada o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Królestwa Pol-
skiego, „Dz. Pr. PP” 1918, nr 18, poz. 8, art. 12. 
41 Dekret Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia 1918 r. o wyborach do rad miejskich na 
terenie byłego Królestwa Polskiego, „Dz. Pr. PP” 1918, nr 20, poz. 58, art. 5. 
42 „Dz. Pr. PP”, 1919, nr 13, poz. 140. 
43 Z wyjątkiem osób pozostających pod kuratelą, sądownie pozbawionych praw publicznych 
oraz osoby utrzymujące szynki i domy rozpusty. 
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organy nadzoru miały prawo rozwiązania rady, uchylenia uchwał niezgodnych z pra-
wem oraz dyscyplinowanie członków organów wykonawczych, z odwołaniem włącz-
nie. 

Kwestie administracyjne dotyczące powiatu regulował dekret Naczelnika  
Państwa o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiatowych z 5 grudnia 
1918 r.44 i tymczasowa ordynacja powiatowa z 4 lutego 1919 r.45 Według tych aktów 
prawnych każdy powiat administracyjny stanowił jednostkę samorządową- powiatowy 
związek komunalny.  

Organami samorządu powiatowego były: sejmik, wydział powiatowy i starosta. 
Tymczasowa ordynacja wyborcza postanawiała, że sejmik składał się będzie z delega-
tów miast i gmin miejskich, po dwóch z każdej gminy. W gminach wiejskich członków 
sejmiku wybierały rady gminne, w miastach (na wspólnym posiedzeniu) - członkowie 
rad miejskich i magistratu. Bierne prawo wyborcze mieli członkowie rad gmin wiejskich 
i miejskich umiejący czytać i pisać po polsku. 

Sejmik był organem: reprezentującym samorząd; uchwałodawczym i kontrolującym 
organ wykonawczy – wydział powiatowy46. Do jego kompetencji należało zatwierdza-
nie budżetu powiatowego i obrachunku rocznego, zaciąganie pożyczek, uchwalanie 
podatków powiatowych, wybieranie członków wydziału powiatowego, załatwianie 
spraw przekazanych sejmikowi przez ustawy specjalne. Przedstawiciele urzędów admi-
nistracji państwowej, delegaci z sejmików powiatowych i rad miejskich oraz wojewo-
dowie wchodzili w skład organów opiniodawczych przy wojewodach. W okresie mię-
dzywojennym nie istniał samorząd wojewódzki. 

 Wydział powiatowy składał się z 6 członków kierowanych przez przewodniczącego 
lub jego zastępcę. Do kompetencji wydziału należało: przygotowanie spraw pod obrady 
sejmiku, określenie sposobów wykonania uchwał sejmikowych, wykonywanie czynno-
ści poruczonych przez władze państwowe i ustawy. Wydział sprawował też władzę 
dyscyplinarną nad pracownikami samorządu powiatowego. Przewodniczącym sejmiku 
był z urzędu starosta, który kierował jego obradami. Przygotowywał wnioski do wydzia-
łu powiatowego, załatwiał sprawy bieżące i wykonywał uchwały, sprawował bezpo-
średnie zwierzchnictwo nad urzędnikami powiatowymi. Nadzór nad działalnością po-
wiatowych związków komunalnych sprawował minister spraw wewnętrznych. 

 Radykalna zmiana ustroju terytorialnego dokonana została po blisko 15 latach na 
mocy ustawy z 23 marca 1933 o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego47 
w celu wzmacniania władzy wykonawczej. Rządzący forsowali powyższą „ustawę 
                                                 
44 Dekret z 5 grudnia 1918 r. o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiato-
wych, „Dz. Pr. PP” 1918, nr 19, poz. 51. 
45 „Dz. Pr. PP” 1919, nr 13, poz. 141. 
46 Dekret Naczelnika Państwa z 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej, 
„Dz. Pr. PP” 1919, nr 13, poz. 141, art. 16. 
47 Ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, 
„Dz. U.” 1933, nr 35, poz. 294. 
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scaleniową’, akcentując ujednolicenie sytemu odziedziczonego po zaborcach. W rze-
czywistości owe scalenie oznaczało też ściślejsze podporządkowanie samorządu pań-
stwu, by wykonywać „zadania życia zbiorowego”, co mogło prowadzić do ograniczeń 
samorządności, a w opinii opozycji – do dyktatury. Uchwalone normy prawne wymaga-
ły zatwierdzenia przez wyższe organy samorządu oraz rządowe. Uzupełnieniem prawa 
wyborczego były ustawy z 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych miejskich, gromadz-
kich, gminnych i powiatowych.  

Podstawową jednostką samorządu po 1933 pozostały gminy wiejskie i miejskie48 
podlegające samorządowi powiatowemu. W nowym ustroju organami władzy miejskiej 
stały się: rada miejska jako organ stanowiący i kontrolujący, zarząd miejski zarządzający 
i wykonawczy, nadal zwany magistratem oraz burmistrz, jako jednoosobowy organ 
zarządzający i wykonawczy. Czynne prawo wyborcze do rady miejskiej mieli obywate-
le po ukończeniu 24. roku życia mieszkający w danym mieście powyżej roku, a bierne 
obywatele po ukończeniu 30 lat ze znajomością języka polskiego. Kadencja rady miej-
skiej trwała 5 lat. Ostrołęka, jako miasto o 10 tysiącach mieszkańców, liczyła 16 rad-
nych. Przewodniczył jej burmistrz.  

Ustawa scaleniowa wzmacniała rolę starosty jako reprezentanta rządu. Organem 
uchwalającym i kontrolującym samorządu powiatowego była rada powiatowa pod 
przewodnictwem starosty, wybierana na 5 lat. Rada dokonywała wyboru członków 
wydziału powiatowego w głosowaniu tajnym i proporcjonalnym. W jego skład nie mo-
gli wchodzić sołtysi, wójtowie i burmistrz oraz jego zastępca. Radnych powiatowych 
wybierano pośrednio, a wyboru dokonywały kolegia wyborcze złożone z radnych miej-
skich i gminnych oraz członków zarządów miast.  

Zakres działania samorządu powiatowego obejmował sprawy gospodarcze i spo-
łeczne, w tym zdrowotne i kulturalne, przekraczające obszar jednej gminy. Kompetencje 
rady powiatowej pozostały w zasadzie niezmienne: uchwalanie statutu samorządu, regu-
laminów organów samorządowych, budżetu i innych działań w sprawach finansowych 
oraz gospodarowanie mieniem. Podobne kompetencje urzędnicze (przygotowanie pro-
jektów uchwał, wprowadzanie ich w życie) zachował wydział powiatowy jako organ 
wykonawczy. W systemie politycznym jego rola uległa zwiększeniu. Pełnił nadzór nad 
samorządem gminnym oraz mógł zawieszać wykonanie uchwał rady. Nadzór nad sa-
morządem powiatowym sprawował wojewoda z wydziałem wojewódzkim w I instan-
cji, a w II instancji - minister spraw wewnętrznych. 

 
 
 
 
 

                                                 
48 Gmina miejska mogła liczyć minimum 3 tys. mieszkańców, a miasta wydzielone po-
wyżej 25 tysięcy. 
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Trudny start 

W dwudziestolecie międzywojenne powiat wkraczał jako jeden z uboższych 
obszarów Polski, zniszczony działaniami wojennymi, z archaiczną strukturą 
gruntów rolnych, jednym prowincjonalnym rzemieślniczo – sklepikarskim mia-
steczkiem. Pierwsze zadanie polegało na zmaganiu się z biedą i zniszczeniami. 
Było walką o przetrwanie wśród zgliszcz Ostrołęki, zarówno budynków miesz-
kalnych, jak i użyteczności publicznej, warsztatów rzemieślniczych, spalonych 
zagród wiejskich. Powracająca pod koniec 1918 roku ludność, w obliczu zbliża-
jącej się zimy, zajmowała ruiny domów, piwnice, budowała ziemianki, prowizo-
ryczne szopy, baraki, wykorzystując do tych celów materiały z rozbieranych 
spontanicznie umocnień bojowych. 

Wieś radziła sobie dzięki samowolnemu karczowaniu lasów, co przeradzało 
się czasami w dewastację49. Dramatyczną sytuację pogłębiała zbliżająca się zi-
ma. Powiat został zniszczony w 41 %, exemplum: Myszyniec - w 71,1%, w gminie 
goworowskiej, jako zdewastowane zostały zakwalifikowano wszystkie wsie – 
17, w czerwińskiej 32 wsie na 34 istniejące, w dylewskiej 16 na 22. Spośród 72 
powiatów Królestwa Polskiego powiat ostrołęcki zajmował drugie miejsce pod wzglę-
dem zniszczeń, po chełmskim50.  

Sama Ostrołęka została zniszczona w ok. 39%, a jej centrum w 75%, podczas gdy  
w pobliskiej Łomży – 16% czy w Ostrowi – 17,7%. Jeden ze świadków tych lat pisał: 
najbardziej z całej Polski zniszczony i wyczerpany był powiat ostrołęcki. Tu całe wsie 
obrócono w perzynę, tu ludność po powrocie z trzyletniej tułaczki kopie sobie doły  
w ziemi, przykrywa dylami i słomą, przysypuje ziemią i w tych norach, (...) chroni się 
przed zimnem, z tych nor wychodzi do pracy, do tych nor wraca na odpoczynek51. Na-
tomiast poseł Jan Załuska perorował w sejmie: Gospodarka leśna niekiedy fatalna, 
licha aprowizacja obszarów wygłodzonych bierność i nikłe kwalifikacje urzędni-
ków Ministerstwa Rolnictwa, cegielnie nieczynne, urzędy odbudowy obsadzane 
przez ludzi niefachowych... nieszczęśni wygnańcy po powrocie z Rosji jesienią 
1918 roku mieszkają dotychczas w norach i szałasach, że miasteczka są nadal  
w gruzach, zaś ludność pracowita, gospodarcza, patriotyczna, zdziesiątkowana 
przez tyfus plamisty i zostawiona bez żadnej pomocy państwa nie może wyżywić 
sama siebie i traci zaufanie do tego państwa52.  

W opisanej sytuacji do ziemianek budowanych w wioskach kurpiowskich 
zakradała się śmierć, zabierając niekiedy całe rodziny: w Nożewie, Łazach, An-

                                                 
49 „Gość Puszczański”, 15 VII 1919, nr 1-2. 
50 Z. Limanowski, Zniszczenia wojenne w budowlach byłego Królestwa Polskiego, Warszawa 
1918, s. 14- 16, 48. 
51 D. Majewski, Wspomnienia..., s. 102. 
52  Z wystąpienia posła Załuski na zebraniu komisji międzyresortowej powołanej dla 
ziemi łomżyńskiej, „Goniec Pograniczny”, 16 IV 1920, nr 9-10. 
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toniach, Borkach, Łęgu, Lelisie, Płoszycach, Zalesiu, Wachu, Olszynach. Wg 
wyliczeń Dionizego Majewskiego, w parafii ostrołęckiej, liczącej 12 tysięcy 
wiernych, w 1919 roku liczba zgonów trzykrotnie przewyższała liczbę urodzeń. 
Autor tych spostrzeżeń przypuszczał, iż podobne zjawiska miały miejsce w para-
fiach: Lipniki, Czarnia, Myszyniec. W okolicach Wachu całe rodziny wymierały 
w ziemiankach. Szerzący się tyfus plamisty odnotował w 1919 roku proboszcz 
parafii Goworowo, ks. Leon Gościcki53. 

Tragizm sytuacji pogłębiał brak artykułów żywnościowych, a w konsekwen-
cji głód. Władze powiatowe zakazały wywozu poza granicę powiatu płodów 
rolnych, zwłaszcza zbóż i zwierząt hodowlanych54. Wystąpiły też do Minister-
stwa Aprowizacji o zezwolenie na zakup żywności w sąsiednich mniej zniszczo-
nych powiatach, a do Rady Głównej Opiekuńczej o zwiększony przydział żyw-
ności pochodzącej z darów amerykańskich. Otrzymane po interwencji w Mini-
sterstwie Aprowizacji wagony z mąką, smalcem, olejem uratowało wielu miesz-
kańców powiatu od głodu, a może nawet śmierci. 

Kolejny memoriał delegacja władz ostrołęckich zawiozła do Ministerstwa 
Rolnictwa, domagając się sadzeniaków i nasion do wiosennych siewów. Starania 
wynagrodzone zostały 100 - wagonowym transportem zbóż: prosa, gryki, ziem-
niaków. Działania władz powiatowych okazały się więc skuteczne. 

W tej dramatycznej sytuacji aprowizacyjnej kraju, jak gdyby mało było nie-
dostatków, ukazało się rozporządzenie Ministerstwa Aprowizacji o obowiązko-
wych dostawach zbóż chlebowych, ziemniaków i innych ziemiopłodów z go-
spodarstw, których powierzchnia przekraczała 6 morgów 55. Powiat ostrołęcki 
został zaliczony do III kategorii, co oznaczało obciążenie posiadaczy 10 - 30 
morgowych pól dostawami 15 kg ziarna z morgi, a gospodarujących na gospo-
darstwach o powierzchni 100 morgów dostawą 40 kg ziarna z morgi56. 

Zarządzenia te w obliczu głodu wywołały czynny opór ludności. Trudności  
w wyegzekwowaniu kontyngentów, mimo iż subordynacją warunkowano przy-
dział soli, cukru i nafty, skłoniły komisarza rządu Jana Dunin Borkowskiego do 
wydania 1 kwietnia 1919 roku rozporządzenia, w którym wzywał mieszkańców 
do wypełnienia nałożonych przez Ministerstwo Aprowizacji zobowiązań57. Aby 
zapobiec spekulacji i innym patologicznym zjawiskom rynkowym, 20 sierpnia 
starosta zakazał handlu zbożem oraz kupowania „przekupniom” towarów w dni 
                                                 
53 Kronika parafii Goworowo, s.46. 
54 Protokół pierwszego posiedzenia sejmiku powiatu ostrołęckiego z dnia 1- go marca 
1919 roku, „Dziennik Rozporządzeń Komisarza Rządu Polskiego na powiat ostrołęcki” 
(dalej: „DRKRP”), 15 IV 1919, nr 10, s. 3.  
55 „GUKRP”, 1 XI 1918, nr 1.  
56 „Dziennik Rozporządzeń Komisarza Rządu Polskiego na powiat ostrołęcki”, 1 IX 
1919, nr 18. 
57 „DRKRP”, 1I V 1919, nr 9. 
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targowe z furmanek jadących na targ do godziny 11.00 58. Za bandytyzm grożo-
no sądami doraźnymi, zapowiadając jednocześnie nagrodę za ujawnienie ukry-
wanych towarów. 

Pierwszym ruchem politycznym północnej części powiatu było zaangażowa-
nie się w akcję plebiscytową. Jej miejscowym organizatorem został Adam Chęt-
nik, którego w 1919 r delegował Warszawski Komitet Mazurski59. Szczególną 
rolę odgrywał powołany w 1919 r. Związek Puszczański. Jego organem praso-
wym został założony przez Chętnika, na zlecenie i za subsydia Komitetu Mazur-
skiego, „Gość Puszczański” z dodatkiem na czas plebiscytu „Goniec Pogranicz-
ny - Pismo dla naszego pogranicza Prus Wschodnich”60.  

„Goniec” – za cel przyjął: rozpraszanie nieufności między ludnością z oby-
dwu stron granicy […] Bracia pograniczniaki. Nawiązujmy przyjacielskie sto-
sunki z Mazurami pruskiemy. Pamiętajmy, że to nasi bracia - rodacy, choć  
w części obałamuceni przez Niemców61. Stwierdzano też: W kraju Mazurów jest 
18 miast 1800 wsi i 3300 rybnych i pięknych jezior. Chcemy je mieć dla wzmoże-
nia Ojczyzny i rozszerzenia jej granic. Mazury to droga na Bałtyk- musimy je 
mieć, jeśli chcemy zapewnić Ojczyźnie rozwój gospodarczy. Mazury leżą o trzy 
dni marszu od Warszawy. Bezpieczeństwo stolicy wymaga byśmy je mieli. Miesz-
ka tam blisko pół miliona ludności polskiej - z mowy krwi i obyczajów, nie po-
zwolimy, by naszych rodaków gnębiła przemoc krzyżacka62.  

28 marca 1920 roku odbył się w Kadzidle zjazd delegatów i zaproszonych 
gości Związku Puszczańskiego, w którym uczestniczyło ok. 300 osób. Wzywano 
rząd do „podjęcia starań w Radzie Najwyższej w Paryżu, aby wprowadzono jak 
najprędzej równouprawnienie plebiscytowe”, protestowano przeciwko gwałtom 
niemieckim na ziemiach plebiscytowych, domagając się „usunięcia stamtąd 
niemieckich władz i oddziałów policyjno- wojskowych, prześladujących ludność 
polską i przyjazną Polsce”. Mazurom przyrzeczno pomoc, „na jaką będziemy 
mogli się zdobyć oraz poszanowanie ich przekonań religijnych”. W tydzień póź-
niej, 29 czerwca 1920 roku zarząd Związku Puszczańskiego w imieniu „staro-
polskiego szczepu kurpiowskiego” ogłosił protest przeciwko terrorowi niemiec-
kiemu stosowanemu wobec Mazurów, faworyzowaniu Niemców przez „czynni-
ki koalicyjne”. W akcji plebiscytowej, poza agitacją, prowadzono zbiórkę pie-

                                                 
58 „DRKRP”, 15 VIII 1919, nr 17.  
59 „Goniec Pograniczny”, 28 XI 1920, nr 11. 
60 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komitet Narodowy Polski (dalej: KNP), sygn. 
284, s. 83 -84, Pismo Komitetu Mazurskiego w Warszawie do KNP w Paryżu. 
61 „Goniec Pograniczny”, 5 XII 1919, nr 2. 
62 „Goniec Pograniczny”, 25 II 1920, nr 5. 
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niędzy 63 , organizowano inne wiece poparcia, których animatorem pozostał 
Chętnik, zbierano datki64.  

 
 

Powiat ostrołęcki w czasie wojny polsko-radzieckiej 
Ogólnopolskie larum podczas marszu bolszewików na Polskę znalazło odzew 

w „Gościu Puszczańskim” i „Drużynie”, czasopismach redagowanych przez  
A. Chętnika. Prasa wzywała do wstępowania do wojska polskiego, wskazywała 
na zagrożenia ze strony Niemców i bolszewików65, ubarwiała polskie zwycię-
stwa, apelowała o kupowanie pożyczki państwowej. 25 lutego 1920 roku ostro-
łęcki sejmik wystosował depeszę gratulacyjną do J. Piłsudskiego 66 . Wielką 
ofiarnością wykazało się ziemiaństwo, przekazując wojsku konie, furaż, pienią-
dze. Ożywioną agitację prowadziło duchowieństwo67. W odzewie na apel po-
wstałej 1 lipca 1920 roku Rady Obrony Państwa w Ostrołęce powstał Powiato-
wy Obywatelski Komitet Obrony Państwa na powiat ostrołęcki - jako pierwszy 
w województwie białostockim. Jego przewodniczącym został starosta Adam 
Winiarski68. Komitet prowadził agitację na rzecz wstępowania do armii polskiej, 
kolportował ulotki i broszury, wzywał do gromadzenia żywności, środków opa-
trunkowych69, zorganizował 6 wieców, założył gospody dla żołnierzy w mieście 
i na stacji kolejowej. Pod koniec lipca w Ostrołęce skoncentrowano funkcjona-
riuszy policji państwowej z północnej części województwa warszawskiego, któ-
rzy następnie z polecenia generała Jana Wroczyńskiego zostali przydzieleni do 
pomocy wojsku i skierowani do Łomży70. 

                                                 
63 „Gość Puszczański”, 31 III 1920, nr 8. 
64 „Gość Puszczański”, 25 IV 1920, nr 5; „Goniec Pograniczny”, 31 I 1920, nr 2; AAN, 
KNP, sygn. 284, s. 86 - 88, Protokół z zebrania Komitetu Przedplebiscytowego 13 
czerwca 1920 r.; J. Gołota, Kurpiowszczyzna wobec plebiscytu na Warmii i Mazurach 
[w:] Materiały z sesji naukowej, red. S. Achremczyk J Gołota, Olsztyn-Ostrołęka 1998, 
s. 55 – 61. 
65 „Goniec Pograniczny”, 10 VII 1920, nr 21-22: nawała bolszewicka - dzika rozpętana  
i krwiożercza horda moskiewsko azjatycka... pragnie zdeptać naszą ojczyznę, sponiewie-
rać kościoły, zbezcześcić nasze rodziny, upławić się w naszej krwi. 
66 J. Szczepański, Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, Warszawa–Ostrołęka–Pułtusk 1997,  
s. 19-20; za: AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, sygn. 164, k. 1-101; sygn. 
165, k. 1-141; „Drużyna”, 1920, nr 21; „Goniec Pograniczny”, 10 VII 1920, nr 21-22. 
67 J. Szczepański, Wojna 1920 .., s. 46, za AAN, Kancelaria Cywilna, k. 186. 
68 Skład komitetu: J. Gołota, Ostrołęka …, s. 51. 
69  J. Szczepański, Wojna 1920..., s. 32-33; W. Oleśkiewicz, Chłopi i ruch ludowy  
w obronie niepodległości Polski w 1920 r., „Roczniki Dziejów Ludowego” 1992, nr 27, 
s. 6. 
70 J. Szczepański, s.43, za „Gazeta Policji Państwowej” 1920, nr 32, s. 12. 
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Ostrołęka, której obrona w pierwotnej wersji mieściła się w koncepcji opartej 
o twierdzę w Brześciu Litewskim, stanowiła ważny punkt strategiczny z Narwią, 
jako oś systemu obronnego71. Miasta, leżącego w pasie obronnym Przasnysz – 
Ostrołęka – Łomża - Ostrów, miała bronić grupa operacyjna gen. Jana Wroczyń-
skiego, a następnie gen. Bolesława Roi. Grupa ta powstała w czasie walk  
o przeprawę na Narwi w Łomży i Nowogrodzie72. 

1 sierpnia żołnierze z Ostrołęki wyruszyli na pomoc obrońcom Nowogrodu, 
wieczorem do miasta wróciło 40% składu osobowego, 2 sierpnia cześć oddzia-
łów ruszyła na pomoc obrońcom Łomży, po walkach pod Drogoszewem  
i Miastkowem wróciła do miasta. 

Po porażkach Polaków w starciach z IV Armią Jewgienija Sergejewa w Łom-
ży, pod Nowogrodem i Miastkowem Polacy wycofali się, mimo iż przeciwnik 
poniósł również dotkliwe straty. Odziały radzieckie ruszyły w kierunku Wisły  
z zamieram sforsowania jej w okolicach Płocka. Na trasie tego marszu znalazła 
się Ostrołęka, która miała odegrać rolę „drugiego Zbaraża”73, czyli jak najdłużej 
powstrzymać Rosjan. 

3 sierpnia pod Ostrołęką pojawiły się 8. i 53. dywizja radziecka i kawaleria 
Bżyskiana Gaja. Ostatecznie miasta miały bronić: ochotniczy 205. Pułk Piechoty 
im Jana Kilińskiego, pomorski 4. Pułk Piechoty mjr. Gigiela, 1. Batalion Pułku 
Morskiego kpt. mar. Konstantego Jacynicza, oddziały Policji Państwowej, szwa-
drony jazdy, pluton 17. Pułku Artylerii Ciężkiej oraz pociąg pancerny „Mści-
ciel”74. Najpierw toczyły się walki na przedpolu Ostrołęki na linii Susk - Nowa 
Wieś - linia kolejowa. 4 sierpnia, po krytycznej ocenie dotychczasowego do-
wództwa 75 , komendę grupy „Ostrołęka” powierzono gen. Bolesławowi Roi, 
który otrzymał rozkaz utrzymania miasta jak najdłużej76.  

Odnotujmy niektóre działania. 5 sierpnia gen. Roja rozkazał 1. Pułkowi Mor-
skiemu marsz na Zabiele77. Zasadnicze walki o Ostrołękę toczyły się 5 i 6 sierp-
nia. Poza wielkimi związkami taktycznymi swoją obecność zaznaczyli maryna-
rze I batalionu morskiego, którego dowództwo objął por. marynarki Marian 
Wolbek. Na cmentarzu w Rzekuniu znajduje się pomnik na mogile 53 maryna-

                                                 
71 M. Tuchaczewski, Pochód za Wisłę, [w: ]J. Piłsudski, Pisma, T. VII, s. 199-2O2.  
72 J. Szczepański, Wojna 1920..., s.48-49. 
73 Rozkaz gen. Bolesława Roi o obronie Ostrołęki i Różana – 5 VIII 1920 r., [w:] Bitwa 
Warszawska, t. I, Bitwa nad Bugiem, cz. 2. Dokumenty, Warszawa 1935, s. 581-582.     
74 J. Szczepański, Wojna 1920..., s. 54. 
75 J. Szczepański, Wojna 1920...,s. 53, [w:]Bitwa Warszawska…, s. 537-538. 
76 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka... s. 223; M. Kukiel, Pierwsza wytyczna operacji war-
szawskiej, „Bellona” 1925, z. 2, s. 122-123. 
77 B. S. Mond, J. Gintel, Historia 205 pułku piechoty ochotniczej im. Jana Kilińskiego, 
Warszawa 1932. 



Podciągnąć powiat wzwyż                | 269 
 
rzy walczących na terenie gminy78. W obliczu zagrożenia okrążeniem jednostki 
broniące Ostrołęki w nocy 6/7 sierpnia otrzymały rozkaz odwrotu w kierunku 
Różana i Makowa Mazowieckiego. 7 sierpnia przed południem Ostrołęka zosta-
ła zajęta przez radziecką 16. Dywizję Piechoty i Korpus Gaja, pod okupację 
dostały się też inne miejscowości powiatu. Władzę objął Tymczasowy Komitet 
Rewolucyjny, zorganizowano także milicję ludową. Rosjanie zostali powitani 
przez Żydów w Ostrołęce owacyjnie z pełnym ceremoniałem, z pochodem dzie-
ci, bramami powitalnymi, kwiatami, akademiami, przemówieniami Motela Cy-
cowicza i Chany Oliwerstejna79. 

Po operacji nad Wieprzem, w obawie o koncentrację przeciwnika w okoli-
cach Mławy, na Łomżę i Ostrołękę pomaszerowały 8., 10. i 7. brygada rezerwo-
wa I Armii Polskiej. Bojowy zryw mieszkańców Ostrołęki – małe powstanie 
ostrołęckie - ułatwił żołnierzom zajęcie miasta. 23 sierpnia oddział pod dowódz-
twem murarza Zygmunta Wojny, przy wsparciu oddziału wojska polskiego oraz 
strażaków i ludności cywilnej, w tym kobiet i młodzieży, zaatakował patrol ko-
zacki, tworząc front od Grabowa po Wojciechowice.  

Obrońcy nie dopuścili do spalenia mostu na Narwi w Ostrołęce, który wysa-
dzony przez Rosjan usunął się tylko i oparł na belkach80. Wieczorem tegoż dnia 
miasto zostało zdobyte oddziałami 8. DP: 21. pp i 150-osobowego oddziału  
kolejarzy. 1. batalion 21. Pułku Piechoty zajął stację Ostrołęka, zdobywając 12 
karabinów maszynowych, 700 karabinów ręcznych, wagon amunicji artyleryj-
skiej. 21 sierpnia kolejarze z bronią w ręku uniemożliwili Rosjanom wykorzy-
stanie kolei do ewakuacji. Wraz z wojskami sowieckimi uciekli współpracujący 
z nimi żydowscy komuniści.  

31 sierpnia do Ostrołęki przybył premier Wincenty Witos. Wśród zdobytych 
trofeów oglądał uzbrojenie zdobyte przez „Huzarów Śmierci” i oddział policyj-
ny81. 

Na podstawie rozkazu dowództwa I Armii z 21 sierpnia 1920 roku w powie-
cie zostali aresztowani i osądzeni organizatorzy komitetów rewolucyjnych82.  

                                                 
78 J. Szczepański, Wojna 1920..., s.146; M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski 
Odrodzonej, Toronto 1988; s. 67-68; Z. Wojciechowski, Polska Marynarka Wojenna  
w wojnie polsko-radzieckiej 1919-1920, „Przegląd Morski” 1990, z.9, s.87-88.  
79 J. Szczepański, Wojna 1920..., s. 43; Z. Drezner, J. Gołota, A. Wołosz, Księga Żydów 
ostrołęckich, Ostrołęka–Tel Aviv, wyd. I 2001, s. 136 – 137,  177. 
80 „Zorza” 1920, nr 37; „Gazeta Polowa”, 1920, nr 3. 
81 „Gazeta Policji Państwowej” 1920, nr 36, s.11. 
82  Murarz Stanisław Olejarczyk, robotnik Styczkowski, chłop małorolny Sobieski,  
i nieznany z nazwiska robotnik kolejowy, zostali powieszeni, na podstawie wyroku sądu 
doraźnego, córka Olejarczyka Janina została skazana na półtora roku więzienia, za wita-
nie oddziałów radzieckich kwiatami i hasła proradzieckie. Piotr Zajdler - członek czer-
wonej milicji - za zrzucenie i zdeptanie godła polskiego został skazany na 5 lat więzienia, 
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Po wojnie z Rosją powróciły władze polskie. 24 sierpnia 1920 roku komisa-
rzem rządu na powiat ostrołęcki został Szymon Wiński. 

 
 

Ludność 

Powiat w 1921 roku zamieszkiwało 73836 ludzi, samą Ostrołękę - 9145 miesz-
kańców. W 11 gminach wiejskich zamieszkiwało odpowiednio: Czerwin – 7194 
mieszkańców w 42 miejscowościach, kolejne gminy analogicznie liczba mieszkańców  
i liczba miejscowości: Dylewo – 6426 i 26, Goworowo – 5924 i 31, Myszyniec – 7671  
i 17, Nakły 2449 i 24, Nasiadki – 5162 i 31, Piski – 3310 i 30, Rzekuń – 7895 i 35, 
Szczawin – 4558 i 26, Troszyn – 5998 i 38 oraz Wach – 8104 i 2483. W powiecie Polacy 
stanowili 93,2 % mieszkańców (Ostrołęka 69,8%, gminy wiejskie 96,5%). Odsetek 
Żydów w powiecie wynosił: 6,7% populacji, w Ostrołęce 30,1%, w gminach wiej-
skich 3,4%84.  

W 1931 roku liczba ludności powiatu zwiększyła się do 112587 tys.85, co sta-
nowiło 6,86% ludności województwa86. Ostrołęka w tym czasie liczyła 13341 
mieszkańców (224,6 na km2), w porównaniu z 1921 rokiem liczba ta zwiększyła 
się o 45,8%, a w powiecie o blisko 53%, w woj. białostockim wskaźnik ten wy-
nosił 25,9%, a w kraju 18%/. Poza Ostrołęką najgęściej zaludnione były gminy: 
Goworowo (87,6 mieszkańców na km2), Rzekuń (64,9) i Myszyniec (57,1); naj-
słabiej: Gawrychy (30,8), Turośl (30,8), Durlasy (34,9). Gęstość zaludnienia  
w największym stopniu wzrosła w gminie Goworowo, a w gminie Wach spadła. 

                                                                                                                         
podobnie jak i Wincenty Wołosz, agitator na rzecz wstępowania do Armii Czerwonej, 
obrażający jednocześnie żołnierzy polskich. Feliks Wołosz, komisarz rewkomu w Wachu, 
został skazany na półtora roku więzienia. Mojżesz Perec został skazany na 10 lat, za 
przyjęcie posady kancelisty w rewkomie, ale Wojskowy Sąd Doraźny uniewinnił skaza-
nego. Za współpracę z bolszewikami został skazany ostrołęcki przedsiębiorca Abraham 
Teksum, który - uwolniony po wstawiennictwie posłów żydowskich - wyjechał do Pale-
styny. Chawa Skałka została skazana za dawanie znaków wkraczającym do Ostrołęki 
Rosjanom: „Gazeta Łomżyńska” 1921, nr 10, s. 4; nr 13, s. 5; Księga Żydów ostrołęc-
kich …, s. 136.  
83 Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 r. Miesz-
kania. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo białostockie, Warszawa 1927 (GUS), 
m.in. s. 3; Myszyniec, Czerwin i Goworowo funkcjonowały właściwie jako tzw. osady 
miejskie. 
84 Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej, s. 36. (inne narodowości 0,1%. w Ostrołę-
ce i powiecie). 
85 Drugi powszechny spis ludności Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 XII 1931 r. Miesz-
kania i gospodarstwa domowe. Ludność, Województwo białostockie, Warszawa 1938,  
s 70; Mały Rocznik Statystyczny 1938, s.32. 
86 49,4 osób na km2. 
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W 1931 roku na 100 mężczyzn w powiecie przypadało średnio 105,1 kobiety. 
W mieście wskaźnik ten wynosił 105,9, a w gminach wiejskich 104,987. Ludność 
miejska w 1931 r. stanowiła 11,8%. Odsetek jej wzrósł więc o 2%, w porówna-
niu z 1921 rokiem, był to najniższy wskaźnik w tym zakresie w zachodniej czę-
ści województwa białostockiego. W 1931 roku odsetek ludności żydowskiej  
w powiecie spadł o 0,4%, podczas gdy w Ostrołęce wzrósł o 1%. Polacy stano-
wili 92,5 % (w kraju 68,9), Żydzi 7,1%, (w kraju 8,6%); natomiast wyznanie 
katolickie zadeklarowało 92,25% ludności, mojżeszowe 7,21%. Stan niewiele 
zmienił się od 1921 roku. Katolicy stanowili wtedy 92,2% społeczności powiatu. 
Odsetek ludności wyznania mojżeszowego spadł o 1,7%88. Różnice w danych 
dotyczących narodowości i wyznania wynikają z faktu, że niektórzy Żydzi, de-
klarując wyznanie mojżeszowe, podawali narodowość polską. Relacje polsko – 
żydowskie determinowały ogólnokrajowe trendy, ale omawiany obszar cecho-
wała raczej koegzystencja dwóch odrębnych grup narodowościowo - religijnych, 
zwłaszcza do połowy lat 30 –tych89.   
 
 
Polityczny koloryt powiatu 

Znamieniem końca wielkiej wojny powszechnej był radykalny przewrót 
ustrojowy – upadły cesarstwa, powstały republiki, a tym samym nastąpiło 
upodmiotowienie wielkich grup społecznych, zarówno w aglomeracjach, jak i na 
terenach odległych od nich. Symptomem nowoczesnych demokratycznych zmian 
ustrojowych było powszechne prawo wyborcze - w Polsce stosunkowo wczesne, rów-
nież dla kobiet (np. w USA funkcjonowało dopiero od 1920 roku). Celem zilustrowa-
nia preferencji politycznych w powiecie zostały wykorzystane wyniki wyborów 
parlamentarnych, jako bardziej udokumentowane. Ponadto wybory samorządo-
we, zwłaszcza w gminach, mają charakter bardziej spersonifikowany i częściej 
apolityczny. Kalendarz wyborczy oraz centralne wydarzenia polityczne pozwa-
lają wyodrębnić aż cztery przełomowe daty, które sprowadzają się do roku: 1918, 
1926, 1930 i 1935. Ze względu na ograniczone miejsce w niniejszym opracowa-

                                                 
87 „Statystyka Polski”, seria C, z. 83, s.1. 
88 „Rocznik statystyki RP”, 1924, s. 27-29; „Statystyka Polski”, seria C, z. 83, tab. 12: 
„Statystyka Polski”, seria C, z. 62, tab./12. 
89 J. Gołota, Społeczność polska i żydowska w Ostrołęce. Sfery waśni i koegzystencji, 
[w:] Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku, Łomża 
2002; J Gołota, Z życia społeczeństwa żydowskiego w okresie międzywojennym, „Zeszy-
ty Naukowe OTN”, 1997, nr 11, s. 77 – 90; J. Gołota, Dzieje społeczności żydowskiej  
w Ostrołęce na tle innych miast mazowieckich, [w:] Ostrołęka na tle…., s. 93-116;  
J. Gołota. Słowo od wydawcy. Poprzez prawdę ku pojednaniu, [w:] J. Mironczuk, Żydzi  
w powiecie ostrołęckim, s. 7-8. 
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niu zostaną tylko zarysowane programy partyjne i wymienieni najważniejsi lide-
rzy.  

U zarania niepodległości na terenie powiatu znalazły odzwierciedlenie ogól-
nokrajowe nurty polityczne, w różnych oczywiście proporcjach. Oscylowały 
wokół ośrodka politycznego, jakim na tym terenie była dominująca politycznie 
Łomża, w przeszłości stolica guberni. Liderem politycznym pierwszego dziesię-
ciolecia niepodległości była endecja, szczycąca się zasługami w walce o język 
polski jeszcze w czasie zaborów, w pierwszych latach niepodległości funkcjonu-
jąca pod nazwą Związek Ludowo - Narodowy. W swoich szeregach skupiała 
przedstawicieli wszystkich grup społecznych: ziemiaństwa, przedsiębiorców, 
rzemieślników, handlowców, inteligencji. Cieszyła się poparciem Kościoła - głos 
płynął z kurii, prasy katolickiej, parafii. Dodatkowym atutem okręgu łomżyń-
skiego była siedziba Lutosławskich w Drozdowie, gdzie gościem bywał Roman 
Dmowski. W powiecie ostrołęckim prekursorem ruchu narodowego był Józef 
Psarski, członek Ligi Narodowej od 1900 roku, zesłaniec do Rosji za polską 
działalność narodową, skromny, cieszący się szacunkiem lekarz i społecznik90. 
Ponadto endecję wspierali: Adam Chętnik, Władysław Glinka – właściciel ma-
jątku Susk Stary, Jan Radgowski – sędzia hipoteczny. Endecja chętnie organizo-
wała wiece z udziałem ostrołęczan i wiejskich aktywistów, spotkania z posłami, 
okolicznościowe imprezy i święta narodowe91. 

Drugą siłę polityczną stanowił ruch ludowy, którego główną emanacją u pro-
gu niepodległości na wsiach w powiecie było PSL „Wyzwolenie”, działające na 
terenie Kongresówki od 1915 roku wśród uboższego chłopstwa. Programowo 
było diametralnie różne od endecji, wszak zakładało reformę rolną dającą ziemię 
włościanom z odszkodowaniem dla ziemian, edukację dla dzieci chłopskich, 
świeckie państwo. Ruch ludowy animował rolnik Piotr Kaczyński z Dylewa, 
aktywista spółdzielczy i oświatowy, radny, wójt, prezes powiatowy „Wyzwole-
nia”, a nawet członek Zarządu Głównego PSL 

W Ostrołęce znaczącą siłę stanowiło PPS, istniejące już od 1904 r., zintegro-
wane ze Związkiem Zawodowym Kolejarzy w zakładach naprawczych na stacji 
kolejowej w Ostrołęce, a więc w grupie dość dobrze sytuowanej materialnie92. 

                                                 
90 S. Kozicki, Historia Ligi Narodowej /1897-1907/, Londyn 1964, s. 581; A. Mieczkow-
ski, Oblicze polityczne regionu Łomżyńskiego w latach 1919-1930, Łomża 1983, s. 68; 
Cz. Parzych, Ostrołęczanie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe OTN” 1989, nr 3,  
s. 70-84. 
91 W 1923 r. prasa odnotowała koło ZLN na stacji w Ostrołęce, „Gazeta Łomżyńska”, 17 
II 1923, nr 3; „Życie i Praca”, 16 IV 1925, nr 31; J. P., Głupota, czy prostytucja ducha, 
„Życie i Praca”, 1 III 1925, nr 18. 
92 „Chłopska Sprawa” 31 VIII 1924, nr 13-14, 15 V 1925, nr 3-4; 30 VIII 1926, nr 25; 
„Wspólna Praca”, 1 VIII 1924, nr 6; MSW UWB 425/1 k 30; 131.AAN syg. 114/IX-1,  
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W pierwszym okresie niepodległości, jak podają źródła, działania miały charak-
ter raczej gabinetowy. Zebrania członków PPS odbywały się w prywatnym 
mieszkaniu Józefa Stańskiego - szefa komórki związkowej w środowisku kole-
jarskim. Brak informacji o pochodach pierwszomajowych93. Czynnikiem sprzy-
jającym była aktywność Mieczysława Czarneckiego z Łomży, wydawcy czaso-
pisma socjalistycznego „Wspólna Praca”, z czasem Stanisława Dubois z Ostrowi 
Maz., przejściowo posłów. Celem PPS było zapewnienie godnych warunków 
pracy i warunków socjalnych pracownikom najemnym, rozdział państwa i Ko-
ścioła, dostęp do oświaty i kultury. Większość zasadniczych postulatów socjal-
nych PPS wprowadził rząd Jędrzeja Moraczewskiego. 

Komuniści nie stanowili zorganizowanej siły na omawianym terenie. Nato-
miast na pograniczu spraw politycznych i społeczno – gospodarczych usytuował 
się wspomniany już w kontekście plebiscytów Związek Puszczański94. Organi-
zacja ta, wraz ze swoimi strukturami w terenie, miała mieć charakter gospodar-
czo społeczny i kulturalny /…/, jest też apolityczny, czyli że nie prowadzi na swo-
ją rękę spraw publicznych, pozostawiając je powołanym do tego stronnictwom 
politycznym95. W rzeczywistości Związek instrumentalnie kierowany przez Ad-
ama Chętnika stał się integrującym forum, na którym inicjowano lub opiniowa-
no najważniejsze zagadnienia dotyczące życia na Kurpiowszczyźnie, przedsta-
wiano następnie na łamach „Gościa Puszczańskiego” wydawanego w Nowogro-
dzie96 od 15 lipca 1919 roku do grudnia 1922 roku. 

Społeczność żydowska Ostrołęki również była zróżnicowana, upraszczając - 
wyróżnić można trzy zasadnicze odłamy polityczne97. Prawicę stanowili orto-

                                                                                                                         
k. 35; AAN 305/VI/12, podt.1, k.3, 7; AAN 305/VI/10, podt.3, k.3; Kalendarz robotniczy 
PPS na 1924, Warszawa 1925, s. 146-148. 
93 „Życie i Praca” odnotowała obchody pierwszomajowe tylko w Białymstoku, 16 V 
1926, nr 6.  
94 W skład rady Związku Puszczańskiego w 1920 r. wchodziło 14 osób: Adam Chętnik  
z Nowogrodu, Konstanty Żukowski z Dobrego Lasu, Józef Poreda ze Zbójnej, Aleksan-
der Duda z Dud Nadrzecznych, Aleksander Stefens z Łączek, Franciszek Pardo z Pota-
siów, Jan Dopieralski z Lipnik, Franciszek Orbik z Dud Puszczańskich, Franciszek Ma-
majek z Nasiadek, Józef Sobiech z Kadzidła, Wincenty Pawłowski z Olszewki, Konstan-
ty Samsel z Czarni (gm. Wach) i Walenty Grzyb z Baranowa, „Gość Puszczański” z 20 II 
1920, nr 2, s. 2, „Gazeta Łomżyńska”1921, nr 21; „Życie i Praca”, 1924, nr 4. 
95 Związek Puszczański, „Gość Puszczański”, 25 IV 1920, nr 5,s. 8. 
96 J. Gołota, „Gość Puszczański” - tygodnik poświęcony sprawom kurpiowskim, mazur-
skim i innym, dotyczącym pogranicza, [w:] Pogranicze w mediach. Media na pograniczu, 
Szczecin 2017, s. 202 -220. 
97 H. Majecki, Orientacje ludności żydowskiej. Białostocczyzna w okresie międzywojen-
nym; „Białostocczyzna” 1994, nr 1, s. 42-50; APB, UWB, sygn.121,k.33; M. Fuks, Żydzi 
w zaraniu niepodległości Polski, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1989, 
nr 2, s. 38; J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce 
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doksyjni chasydzi (głęboka religijność, chałaty, pejsy) stanowiący często bogat-
szą część społeczeństwa. W oczekiwaniu na przyjście Mesjasza przestrzegali 
nakazów religijnych, prawa państwowego, bronili społeczności żydowskiej, 
troszcząc się o byt codzienny98. Ich emanacją polityczną była Agudas Jsroel. 
Drugi zasadniczy odłam to syjoniści, za cel stawiali utworzenie państwa żydow-
skiego poprzez masową emigrację do Palestyny, do czego przygotowywali się 
finansowo, organizacyjnie, kadrowo i paramilitarnie 99.  Trzeci odłam to nurty 
lewicowe o charakterze socjalistycznym, w tym najliczniejszy z nich - Po-
wszechny Żydowski Związek Robotniczy – „Bund”. Bardziej radykalny pro-
gram głosiła Poalej-Syjon - Żydowska Partia Socjalistyczna „Robotnicy Syjonu”. 
Niektórzy Żydzi o lewicowej orientacji wstępowali też do Polskiej Partii Socja-
listycznej i Komunistycznej Partii Polski100.  

Pierwsze wybory odbyły się 26 stycznia 1919 roku, przy wysokiej frekwencji 
wyborczej w powiecie ostrołęckim - 81,33%. Przystąpiły do nich w/w siły poli-
tyczne w różnych emanacjach i nazewnictwie, istniejące organizacje społeczne, 
Kościół, a przede wszystkim rozbudzeni politycznie obywatele. Powiat ostrołęc-
ki należał do okręgu wyborczego nr 3, złożonego z 206 obwodów głosowania,  
w skład którego weszły także powiaty: Łomża, Ostrów Mazowiecka, Wysokie 
Mazowieckie, Kolno i Szczuczyn. Kandydaci z powiatu ostrołęckiego do parla-
mentarnych foteli zajmowali dalsze pozycje na listach wyborczych, z wyjątkiem 
list lokalnych101. W powiecie zdecydowane zwycięstwo odniósł blok narodowy 
endecki - 79,1% głosów ważnych. Na drugim miejscu uplasował się, jednorazo-
wo startujący w wyborach w okresie międzywojennym, "Związek Lewicowy” - 
12,5 %, PSL „Wyzwolenie” zdobyło 12,4 %, PPS w powiecie zdobyła  
1,4 % głosów, natomiast Żydzi łącznie 6,8%. W samej Ostrołęce zwyciężyła 
endecja – 56,9% głosów. Drugą siłą okazali się Żydzi – 33,1%, trzecią PPS, 
która uzyskała 8,4 % głosów miejskich. Ciekawostką jest wynik w gminie Wach, 
gdzie endecja zdobyła- 100%. Wyniki w powiecie pozostawały zbieżne z uzy-
skanymi w łomżyńskim okręgu wyborczym. Z kampanii zachowało się niewiele 
materiałów.   

W następnych wyborach w 1922 r. w łomżyńskim okręgu wyborczym wystą-
piły te same ugrupowania pod różnymi nazwami komitetów wyborczych, po-
większone o PSL Piast. Tym razem partie prowadziły intensywniejszą i bardziej 
                                                                                                                         
w latach 1918-1939, Warszawa 1985, s. 107; A. Haftka, Żydowskie stronnictwa politycz-
ne..., s. 259.  
98 J. Tomaszewski, Ojczyzna..., s. 107; CAW, Oddział II MSW 1775/89, sygn. 23, k. 1-4.  
99 A. Haftka, Żydowskie stronnictwa…. s. 259.  
100 CAW, Oddział II MSW 1775/89, sygn. 22, nr 589/II. 
101 J. Milewski, Polska Partia Socjalistyczna w woj. białostockim, Sprawozdanie Komi-
sji Centralnej Klasowych Związków Zawodowych 1918-1920, Lublin 1920, s. 46; „Zie-
mia Łomżyńska”, 17 I 1919, nr 3; „Robotnik”, 26 I 1919 nr 41.  
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agresywną, ale też kosztowniejszą kampanię wyborczą obejmującą: prasę, ulotki, 
wiece, wizyty dotychczasowych posłów. Emocje wzbudzały kwestie reform 
rolnych, podatków, stosunku do mniejszości narodowych, roli Kościoła katolic-
kiego, poprawy warunków egzystencji102. Żydzi nie organizowali wieców, jeśli 
już to spotykali się w lokalach103. Adam Chętnik znalazł się na drugiej pozycji 
najmocniejszej endeckiej listy nr 8 - Chrześcijańskiego Związku Jedności Naro-
dowej, jako redaktor „Gościa Puszczańskiego”. Na tej liście znalazł się też Józef 
Sobiech z Kadzidła. 24 września wiecujący, zwołani przez Związek Puszczański 
do Kadzidła, poparli kandydatury 104 . Pozostali powiatowi kandydaci zostali 
figurantami na dalszych miejscach. Przy frekwencji 81,2% zwycięstwo w po-
wiecie odniosła endecja - 72,0% (Wach - 98,2%,), za nią PSL „Wyzwolenie”, 
które zdobyło 10,4%. PPS w powiecie zdobyła 4,5 % głosów, „Piast” - 3,1 %. 
Żydzi osiągnęli łącznie na różnych listach 7,2% głosów. W Ostrołęce endecja 
uzyskała 40,9%, PPS poparło 18,06 %, natomiast Żydzi osiągnęli 31,8%.W po-
równaniu  
z poprzednimi wyborami niewielki spadek zanotowała endecja i „Wyzwolenie”, 
natomiast przyrostem głosów cieszyły się PPS i partie żydowskie, znacząco 
zaistniał PSL „Piast”. Wielki sukces odniósł Adam Chętnik, zdobywając mandat 
poselski, podobnie jak Józef Sobiech.  

Do ciekawszych poselskich inicjatyw Chętnika zgłoszonych w tym czasie za-
liczyć trzeba propozycję powołania starostwa kurpiowskiego, które objęłoby 
terytorium gmin: Baranowo, Jednorożec, Zaręby, Dylewo, Myszyniec, Nasiadki, 
Turośl, Łyse, Gawrychy, część gminy Nakły. Wniosek trafił do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, a następnie został zgłoszony na forum Sejmu. Ponieważ 
teren kurpiowski rozczłonkowany jest między sąsiednie powiaty. (Kolneński, 
Ostrołęcki, Przasnyski), a w sejmikach decyduje większość części bogatszych 
tychże powiatów, ludność domaga się scalenia terenu Puszczy i stworzenia 
osobnego starostwa Kurpiowskiego 105 . Powołaniu starostwa kurpiowskiego 
przeciwstawiały się władze Ostrołęki, Kolna oraz „pleban myszyniecki”106. 

Jednym z najgłośniejszych wydarzeń w tym okresie na Kurpiowszczyźnie 
był marsz Kurpiów na Kolno, spowodowany wprowadzeniem przez starostę 
kolneńskiego podatku pogłównego i podymnego107. Ten bunt to symbol niepo-
kornego charakteru mieszkańców Kurpiowszczyzny, memento dla władz. Cie-
kawość może wzbudzać też fakt, że w trakcie kampanii wyborczej w 1922 roku 
                                                 
102Z. Tomczonek, Ruch ludowy na Białostocczyźnie 1928 -1939, Warszawa 1978, s. 46. 
103 „Gazeta Łomżyńska”, 1922, nr 37. 
104 „Gazeta Łomżyńska”, 1922, nr 38. 
105 Sprawozdanie stenograficzne z 126 posiedzenia Sejmu z 10 czerwca 1924, łam.51. 
106 Czy potrzebne jest starostwo myszynieckie?, „Życie i Praca”, 23 XI 1924, nr 54. 
107 P. Kowalczyk, Tło i przebieg wydarzeń wiosną 1924 r. na Kurpiach, „Rocznik Biało-
stocki” 1971, t. 10.  
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wśród bogobojnych Kurpiów pojawił się Wincenty Okoń, który w 1918 roku 
współorganizował „Republikę Tarnobrzeską”. Okonia zwalczała hierarchia ko-
ścielna, piętnując go jako odstępcę, prawicowe stronnictwa polityczne za rady-
kalizm, partie ludowe za odciąganie elektoratu. Złośliwie komentowała jego 
wystąpienia prasa108. Co prawda w powiecie ostrołęckim jego stronnictwo nie 
zdobyło w 1922 roku ani jednego głosu, niemniej w następnych latach dotarło na 
obszary północne, gdzie promieniowała agitacja z sąsiedniego powiatu Kolno 
(Łyse, Turośl).  

W kategoriach folkloru politycznego należy widzieć też komunizującą Nieza-
leżną Partię Chłopską, której centrum politycznym od 1925 roku stało się Opę-
chowo109. W Ostrołęce zdarzyło się kilka incydentów (głównie rozrzucanie ulo-
tek) związanych z działalnością KPP, mającej silniejsze usytuowanie w Łom-
ży110. Realne poparcie natomiast uzyskało powstałe w tym czasie, za sprawą 
Kazimierza Piotrowskiego, Stronnictwo Chłopskie111tworzone z powodzeniem 
na szczeblu krajowym, głównie kosztem „Wyzwolenia”, pod hasłem „chłopi 

                                                 
108 13 lipca 1924 roku oraz w sobotę 2 sierpnia do Myszyńca przybył sam Okoń. Wiec  
z jego udziałem odbył się w też w Kadzidle. Okoń gardłował przeciw Potockim, Tar-
nowskim, wrzeszczał na panów, krytykował księży bazując na niechęci »części parafian« 
do miejscowego proboszcza. Im głośniej krzyczał poseł, tym głośniej wył tłum. Zniecier-
pliwiony eksksiądz woła: Jeżeli nie chcecie mnie słuchać to pocałujcie mnie (…) ale  
w tej chwili wśród słuchaczek (…) wiele podniosło się kiecki z wołaniem »całuj i ty nas«. 
Policja musiała nawoływać do spokoju, następnie udał się do Wolkowych, jedynej swojej 
ostoi w tutejszej parafii gdzie zyskał kilkunastu wyznawców - „Życie i Praca, 27 VII 
1924, nr 20. Ten sam wiec inaczej opisywała „Chłopska Sprawa”: Pomimo, że prałat 
miejscowy (…) rozweselił trunkami swoich zwolenników i wysłał pijane baby małomia-
steczkowe na wiec nasz, by go krzykami i hałasem uniemożliwić, ksiądz Okoń nie zważa-
jąc na szaleństwa podjudzonych i podpitych dewotek urządził wiec duży na samym rynku 
obok kościoła a olbrzymi tłum Kurpiów słuchał mowy księdza Okonia z zapałem i za-
chwytem - „Chłopska Sprawa” 1924, nr 13–14; por. też T. Rek, Ksiądz S. Okoń 1881–
1949, Warszawa 1962, s. 156. 
109 A. Opęchowski, Na Kurpiach, [w:] Niezależna Partia Chłopska na Mazowszu 1924-
1927, Warszawa 1965, s. 98-103; „Niezależny Chłop”, 11 I 1926, nr 4; Z. Tomczonek, 
Ruch ludowy na Białostocczyźnie, 1928 - 1939, Warszawa 1978, s. 104, AAN KPP 
158/XII, t. 3, poz. 4. 
110 APB, UWB, sygn. 36, s. 3, Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne 10 II 1927; Mie-
sięczne sprawozdanie sytuacyjne 10 IV 1927, s. 41; sygn.. 38, s. 123a, Tygodniowe 
sprawozdanie sytuacyjne 30 X – 5 XI 1927; sygn. 39, s. 17, Tygodniowe sprawozdanie 
sytuacyjne 7 I 1928; sygn. 39, s. 26a, Tygodniowe sprawozdanie sytuacyjne 14–21  
I 1928; sygn. 37, s.108, Tygodniowe sprawozdanie sytuacyjne 10–16 VII 1927; „Wspól-
na Praca”, 10 XII 1927. W nocy 13 lipca 1927 roku na stacji kolejowej podczas rozrzu-
cania odezw komunistycznych ujęci zostali: Bocian Hersz, Chaim Maks i Wolf Rejch-
man, mieszkańcy Ostrołęki 
111 „Życie i Praca”, 18 III 1926, nr 22. 
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powinni być wszędzie, gdzie rozstrzyga się o chłopskich sprawach”112. W 1926 
roku działał już Zarząd Powiatowy SCh, w siedzibie znajdowała się własna li-
cząca ok. 1000 tomów biblioteka wraz z czytelnią113.  

Drugi okres w mozaice politycznej powiatu zapoczątkował zamach majowy, 
podobnie jak w całym kraju. W Ostrołęce 12,13 i14 maja odbywały się misje św. 
i to wydarzenie raczej absorbowało mieszkańców114. Zgodnie z ogólnokrajową 
tendencją przystąpiono do organizacji Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą-
dem pod przywództwem Jana Zapadki. Prace zwolenników rządu obejmowały 
dwa kierunki działania: po pierwsze, naciski administracji rządowej, po drugie - 
bezpośrednia praca agitacyjna, wiece, prosanacyjne spotkania z parlamentarzy-
stami115. Akces zgłaszali przedstawiciele różnych grup i sympatii politycznych, 
od posiadaczy ziemskich w powiecie - Stanisława i Jana Glinków, poprzez inte-
ligencję (w tym nauczycieli, lekarzy) do kupców, drobnych przedsiębiorców, 
kombatantów116. Nie lada wydarzeniem stała się wizyta w Ostrołęce prezydenta 
Ignacego Mościckiego, który 30 sierpnia 1926 roku wizytował manewry 5. Puł-
ku Ułanów i 12. Dywizjonu Artylerii Konnej117. Endecja broniła się, nawołując 
poprzez „Życie i Pracę” do tworzenia Obozu Wielkiej Polski, którego pierwsze 
placówki w powiecie organizował kupiec Stanisław Dyspolski. Jednak na po-
czątku 1927 roku starosta ostrołęcki po pierwszym kwartale raportował o braku 
widocznych efektów w funkcjonowaniu OWP118. Ożywienie nastąpiło jesienią 
1927 roku i trwało do końca kampanii wyborczej 1928 roku. Wobec licznie 
zgromadzonych głoszono odczyty, zapraszano posłów, na otwartych zebraniach 
krytykowano rządy Piłsudskiego, a w działaniach bojkotowano poczynania rzą-
du119. Jesienią 1928 roku ZLN został przekształcony centralnie w Stronnictwo 
Narodowe, nadal istniał Obóz Wielkiej Polski. Endecja z oburzeniem przyjęła 
odwołanie starosty Korkozowicza już w czerwcu 1926 roku 120. Co ciekawe,  

                                                 
112 A. Więzikowa, Od rozbicia do zjednoczenia /1926-1931/, [w:] Zarys historii polskie-
go ruchu ludowego t. II. 1918-1939, Warszawa 1970, s. 212.  
113 APB, UWB, sygn. 35, s. 8, Tygodniowe sprawozdanie sytuacyjne 10 I 1927. 
114 Wpis biskupa Łukomskiego, Kronika parafii Ostrołęka od 1772 roku, s. 79 –80. 
115 „Przegląd Ostrołęcki”, 8 XII 1929, nr 15. 
116 „Życie i Praca”, 1926 nr 21; Wspólna Praca 1926, nr 5; A. Mieczkowski, Oblicze 
polityczne…, s.91; APB, UWB, Tygodniowe sprawozdanie sytuacyjne 20-26 V 1928 r, 
UWB sygn. 39, s.161; z 6-13 V 1927, sygn. 37 s. 40. 
117 „Życie i Praca” 5 IX 1926, nr 64. 
118APB, UWB, Tygodniowe sprawozdanie sytuacyjne z 10 IV 1927, sygn. 36. 
119 APB, UWB, Tygodniowe sprawozdanie sytuacyjne 2-8 X 1927; z 23-29 X 1927, 
tamże, s. 96a-97; z 20 –26 V 1928, tamże, sygn. 39, s.161; z 20–26 V 1928 rok, sygn. 39,  
s. 162; Protokół ze zjazdu starostów odbytego 15 i 16 III 1929, s. 55, 56; „Życie i Praca”, 
21 IX 1930, nr 26. 
120 „Życie i Praca”, 18 VII 1926, nr 56.  
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w walce sanacja – endecja w powiecie występowała ta sama retoryka i te same 
metody, co na szczeblu centralnym i w wielkich ośrodkach politycznych.  

W 1928 roku nieznacznie spadła frekwencja wyborcza, która wyniosła 
79,09%, w samej Ostrołęce głosowało 73,7% wyborców. Mimo straty prawie 
połowy wyborców, w powiecie zwyciężyła endecja – 38,24% (Wach – 55,25, 
Ostrołęka 13,29), BBWR uzyskał 15,98% (Ostrołęka 18,25), zblokowane „Wy-
zwolenie” i PPS – 22,8%, Żydzi – 7,83 %. Nie zarysowały się widoczne tenden-
cje w głosowaniu na BBWR w gminach południowych i północnych. 

Ogólnopolski odzew zyskał list pasterski biskupa Stanisława Łukomskiego  
z 14 marca 1928 roku, odczytany w niedzielę palmową przez wszystkich pro-
boszczów. Ordynariusz zażądał, aby we wszystkich parafiach, w których głoso-
wano na lewicę (wymieniono je w odrębnym liście) na znak żałoby zaniechano 
procesji rezurekcyjnej i święceń wielkanocnych: niestety bardzo wielu wolało 
pójść jak żydzi jerozolimscy za namowami przeciwników Kościoła /.../, prawdzi-
wie takich katolików wyborców trzeba porównać do owego tłumu Żydów z nie-
dzieli palmowej. Wyborcy mający sumienie obciążone tą ciężką winą, całując zaś 
wizerunek Ukrzyżowanego niech wspomną na pocałunek przeniewiercy Juda-
sza121. Zalecił też odmowę sakramentów świętych i pogrzebu katolickiego tym, 
którzy nie wyrzekną się lewicowych przekonań, czytają prasę tych ugrupowań 
lub płacą składki: Będziecie odpowiadali na swoim sądzie pośmiertnym za 
wszystkie krzywdy, jakie od tych posłów padną na wiarę naszą świętą katolicką, 
na wychowanie religijne dzieci, na małżeństwa z ręki Jezusa przez tych posłów 
wyrwane, a zmienione na bezwartościowe umowy cywilne. Ci którzy nie dopełni-
li „obowiązku katolickiego/.../ jakże teraz ostoją przed swoim sumieniem i przed 
Bogiem122.  

List pasterski wywołał rozgłos ogólnokrajowy i krytykę stronnictw lewico-
wych. PPS złożyła interpelację w Sejmie, protestowała prasa lokalna123 i cen-
tralna124, natomiast biskup Łukomski wyjaśniał, że zarządzenie cofnął w para-
fiach, w których parafianie wyrazili skruchę oraz zapewnili, że podobnej szkody 
dla Kościoła już nie wyrządzą125. W obronie biskupa Łukomskiego specjalne 
oświadczenie ogłosiło „Życie i Praca” oraz 17 organizacji lokalnych, odbyły się 

                                                 
121 „Wiadomości Kościelne Diecezji Łomżyńskiej”, 1 IV 1928, nr 4; „Warszawianka”, 
28 III 1928. 
122 „Życie i Praca”, 8 IV 1928, nr 15.  
 123 List M. Czarneckiego we „Wspólnej Pracy” 1928, nr 4. 
124 „Gazeta Warszawska” 5 IV 1928, nr 108,; „Robotnik” 7 IV 1928 nr 99; 11 IV 1928  
nr 101; „Epoka” 1928, nr 95; „Wspólna Praca” 1928, nr 3; „Wspólna Praca” 1928, nr 4. 
125 „Gazeta Warszawska”, 24 IV 1928; „Robotnik”, 25 IV 1928;. nr 115 „Życie i Praca”, 
19 VIII 1928, nr 34. APB, UWB sygn. 39, k. 105, 120. 
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też wiece w wielu miejscowościach126. Postawa duchowieństwa w wyborach 
1928 roku, niechęć między endecją a sanacją przekształciły się w konflikt. 
Ugrupowanie narodowe z dużym powodzeniem organizowało wiece127, sanacja 
odpowiadała licznymi zebraniami z udziałem osób sprawujących różne funkcje 
urzędnicze. Walkom politycznym w powiecie towarzyszył w zasadzie spokój 
społeczny. 

Kolejne wybory w 1930 roku potwierdziły systematyczny spadek frekwencji, 
wyniosła ona 76,25% 128. Utrzymała się też wyższa aktywność polityczna gmin 
północnych. Tym razem rewelacyjny wynik uzyskała endecja – zdobywając 
69,21% (w kraju 12,7%.), w niektórych gminach wynik był rekordowy, ale  
w Ostrołęce wyniósł tylko  21,2%129. BBWR uzyskał 18,4%, ale w Ostrołęce 
44%. Lista Centrolewu uplasowała się w powiecie na trzecim miejscu - 9,1%. 
Partie żydowskie osiągnęły najniższy w całym okresie międzywojennym wynik 
- 2,82%, zaznaczając mocniej swoją obecność w Ostrołęce – 22,63%. Były to 
ostanie, w miarę demokratyczne i miarodajne wybory w okresie międzywojen-
nym.  

Przed następnymi zmieniona została ordynacja wyborcza, w wyniku której 
wpływ partii został ograniczony. W 1935 roku frekwencja wyniosła tylko 57,2%. 
Odnotować można, że po raz pierwszy posłem został mieszkaniec Ostrołęki - dr 
Adam Kukliński130, prezes Powiatowej Rady BBWR. Nikt trzeźwo myślący nie 
miał zamiaru brać udziału w tej komedii. Czy kto głosował, czy też nie kandydat 
podstawiony przez starostę dr Adam Kukliński musiał być posłem, bo wszędzie 
odbywały się ‘cuda’ w urnach131. Po wyborach powiat stawał się polityczną mi-
niaturką centrum. Niebawem prym wiodły już struktury Obozu Zjednoczenia 
Narodowego, w skład którego weszły m.in. takie związki jak: Strzelec, Związek 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, Związek Oficerów Rezerwy, część straży pożar-
nych, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Liga Morska i Kolonialna. 
Niektóre z tych organizacji cieszyły się wsparciem wybranych środowisk ży-
dowskich132.  

                                                 
126 „Życie i Praca”, 19 VIII 1928, nr 34; 15 IV 1928, nr 16; 29 IV 1928, nr 17; 6 V 1928, 
nr 19; 13 V 1928, nr 20; 20 V 1928, nr 21; 10 VI 1928, nr 24; 17 VI 1928, nr 25.  
127 APB, UWB, sygn. 50, k.27; APB, UWB, sygn. 40, k. 44. 
128 Wyniki wyborów na podstawie: Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu z dnia 16  
i 2 XI 1930. 
129 Dla porównania w okręgu łomżyńskim endecja uzyskała 59,5%, w woj białostockim 
23,3%, w kraju 12,7%. W gminie Piski SN zdobyło 90,5%, w Troszynie 86,7%, w Wa-
chu 79,65%, w Dylewie 79,4%, w Nakłach 84,4%, w Nasiadkach 90,16%. 
130 Sejm i Senat 1935/1940, Warszawa 1936. 
131 Kronika parafii Goworowo.  
132 „Przegląd Ostrołęcki”, 16 II 1936, nr 7. 
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Swój wymiar regionalny, stanowiący również miniaturkę centrum, posiadało 
krajowe wodzostwo. O staroście Kulikowskim prasa pisała: cieszy się wyjątkową 
sympatią ze strony współpracowników, szczerym przywiązaniem ze strony pod-
władnego personelu, a jeszcze większym przywiązaniem graniczącym niemal  
z miłością ze strony najszerszych mas ludności wiejskiej, dla której jest ojcem  
i opiekunem, jak ongiś jego poprzednik w Polsce Przedrozbiorowej, starosta Jan 
Kos. „Przegląd Ostrołęcki” przesłał czołobitne życzenia z okazji 10-lecia spra-
wowania urzędu w Kolnie, a następnie w Ostrołęce133. Słów pana starosty mło-
dzież słuchała w głębokim skupieniu, zapatrzona w niego wie. że bolączki wsi 
polskiej, troska i smutek ich ojców, są troskami i smutkami Jego. Taki oto nasz 
starosta134.  

Agitacja OZN przybrała na sile w kontekście kolejnych wyborów. Za przy-
kład niech posłuży zebranie organizacyjne OZN w Myszyńcu w październiku 
1938 roku, na które przybył wiceprzewodniczący okręgu białostockiego b. poseł 
Michał Łazarski i przewodniczący obwodu ostrołęckiego OZN Kazimierz Gaw-
roński. Natomiast na zebranie organizacyjne w Turośli przybyło 70 osób. Oczy 
niektórych zawilgotniały, a jeden rolnik z siwą głową płakał, kiedy była mowa  
o naszym dwudziestoletnim dorobku, rolnik ze wsi Potasie Stanisław Potaś za-
pewnił, że wszyscy pójdą głosować, następnie za wszystkie słowa przemawiają-
cych podziękował rolnik Władysław Cichy. Relacjonująca wiec gazeta obwiesz-
czała, że nawoływanie do bojkotu wyborów jest przestępstwem135.  

W okresie przedwyborczym odbyły się liczne wiece, spotkania z posłami, 
silna agitacja136. Partie opozycyjne bojkotowały wybory, w powiecie bez efektu, 
tym razem do urn poszło aż 80% uprawnionych do głosowania. Frekwencja  
w województwie w 1938 roku wyniosła 76,72 %.137, w kraju 67,1%. W okręgu 
nr 41 Łomża - Ostrołęka posłem został delegat OZN Józef Dobkowski z Ostro-
łęki, nauczyciel, działacz Towarzystwa Opieki Społecznej, LMiK, który zdobył 
71.051 głosów. W całym kraju OZN zdobył 164 mandaty, Bezpartyjni – 21, 
Ukraińcy – 18, Żydzi – 5.  

Dominację OZN potwierdziły ostatnie wybory samorządowe w Ostrołęce, 
które odbyły się w grudniu 1938 roku do rad gminnych i w styczniu 1939 roku 
do rad miejskich. Ujednolicenie terminów wyborów samorządowych spowodo-
wało skrócenie kadencji dotychczasowych samorządów138. Wybory zakończyły 
się ogromnym sukcesem OZN, który uzyskał aż 14 miejsc w Radzie Miejskiej, 

                                                 
133 „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 15, nr 47. 
134  „Przegląd Ostrołęcki” 1936, nr 15. 
135 „Tygodnik Ziemi Łomżyńskiej” 1938, nr 5. 
136 „Tygodnik Ziemi Łomżyńskiej” 1938, nr 3, nr 8; nr 6. 
137 Tamże nr 9, tamże nr 10, tamże nr 11; „Dziennik Białostocki”, 14 X 1938; 8 XI 1938. 
138 „Tygodnik Ziemi Łomżyńskiej”, 1 I 1939, nr 14. 
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Stronnictwo Narodowe - 5 i Żydzi - 5 radnych. Z gry wypadły inne ugrupowania, 
wśród nich PPS. Żydzi zdobyli najmniejszą liczbę mandatów z całego okresu 
międzywojennego139.   

Jak to się stało, że na tym endecko – katolickim terenie sanacja tryumfowała? 
Można wskazać trzy przyczyny. Po pierwsze, to zmasowana agitacja, pompa-
tyczne uroczystości, wzniosła retoryka, marsze niepodległości, prasa. W warun-
kach ostrołęckich barwne parady 5. Pułku Ułanów Zasławskich. Ważne na pew-
no były sukcesy gospodarcze po wyjściu z kryzysu. Ale poza demagogią zdo-
bywano poparcie pracą pozytywną. Za przykład niech posłuży ukazujący się  
w 1936 roku „Przegląd Ostrołęcki”, który, poza bałwochwalczą prosanacyjną 
retoryką, informował np. o intensyfikacji upraw, hodowli czy zawierał ciekawe 
informacje ze świata140. Po drugie, chyba naturalny koniunkturalizm, silniejszy 
w mieście niż na wsiach. Związek z sanacją stwarzał szansę na publiczne istnie-
nie. Trzeci ciekawy aspekt, trudno powiedzieć na ile miarodajny w skali krajo-
wej, w obliczu narastania endeckiego antysemityzmu w drugiej połowie lat trzy-
dziestych Żydzi oczekiwali kurateli sanacyjnej i zagłosowali na listy OZN. 

 
 

Problemy gospodarcze i ich skutki społeczne 

W 1919 roku po przetrwaniu zimy mogła ruszyć odbudowa zniszczonej krai-
ny. Skalę potrzeb kapitałowych i inwestycyjnych zobrazował sejmik ostrołęcki 
w programie gospodarczym opracowanym w aspekcie akcji plebiscytowej, który 
21 grudnia 1919 roku został wręczony zwiedzającemu te strony ówczesnemu 
ministrowi spraw wewnętrznych Stanisławowi Wojciechowskiemu141. Sejmik po 
prostu sprytnie dostrzegł szansę na zdobycie pieniędzy, która oczywiście nie 
była realna i zdezaktualizowała się po klęsce plebiscytowej oraz po wojnie  
z Rosją. Dla gminy Myszyniec oczekiwano 8.530.000 marek polskich, przewi-
dując odbudowę 550 nieruchomości wiejskich i 114 w samej osadzie, urucho-
mienie tartaku w Charcibałdzie, założenie w Myszyńcu składnicy materiałów 
budowlanych, dodatkowo zakupienie obrabiarki przy tartaku w Ostrołęce.  
W gminie Dylewo-Nasiadki liczono na kwotę 3.190.000 mp. Zamierzano odbu-
dować 312 nieruchomości, uruchomić betoniarnię w Dylewie, założyć składnicę 
materiałów budowlanych w Kadzidle. Na „resztę powiatu” oczekiwano kwoty 
37.510.000 mp, za którą zamierzano odbudować 2577 nieruchomości na tzw. 
„pasie trzecim”: 230 budynków w Ostrołęce, 100 obiektów w osadzie Goworo-
wo, składnicę materiałów budowlanych w tej miejscowości. Ponadto zakładano 
                                                 
139 „Gazeta Polska”, 16 V1939, nr 135. 
140 J. Gołota, „Przegląd ostrołęcki” jako lokalny instrument polityczny sanacji, „Zeszyty 
Naukowe OTN” 2013, z. 22, s. 63 – 80. 
141 J. Gołota, Ostrołęka …., s. 44. 
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budowę dróg bitych oraz kolejki wąskotorowej. Uwzględniając jeszcze inne 
potrzeby, wnioskowano o kwotę 59.365.840 marek polskich. Po tygodniu opra-
cowano wniosek z potrzebami tylko dla Ostrołęki na kwotę 16.955.840 mp. 
Realnie, niezależnie od wniosku około plebiscytowego, na odbudowę dróg 
otrzymano tylko 450 tys. marek zapomogi i 525 tys. pożyczki oraz 1,5 mln ma-
rek pożyczki na odbudowę miasta142. Myszyniec otrzymał 500 tysięcy marek na 
odbudowę.  

Głównym dysponentem środków publicznych w powiecie pozostawał sejmik, 
w mieście rada miejska, a w gminie rada gminy. Na dochody sejmiku – wszak 
ten aspekt głównie jest rozpatrywany w tym rozdziale - składały się podatki 
samoistne i dodatki do podatków państwowych, dotacje, opłaty, dochody  
z przedsiębiorstw własnych, z kapitałów i dzierżaw143. Dodatki stosowano do 
następujących podatków państwowych: przemysłowego, od zajmowanych lokali 
w hotelach, pensjonatach, zajazdach, domach noclegowych, gruntowego, od 
placów niezabudowanych, od nieruchomości, od produkcji, opłat stemplowych  
i patentowych, od wyrobu oraz sprzedaży trunków i przetworów alkoholowych, 
od plakatów, szyldów lub anonsów, od publicznych zabaw i widowisk, od zapro-
testowanych weksli, od psów, od gruntów państwowych. W 1925 roku np. sej-
mik powiatu ostrołęckiego w swoim preliminarzu przewidział dochody w wyso-
kości 467.151 zł, z tego: dochód z własnego majątku - 3951 zł 26 gr; z przedsię-
biorstw komunalnych - 1000 zł; zapomogi, dodatki do podatków państwowych -
173.201 zł 19 gr, podatki samodzielne -14.438 zł 55 gr; udział w podatkach pań-
stwowych - 2200 zł; opłaty - 104.550 zł; zwroty - 160.130; kary - 400 zł.  
W rozchodach na kwotę - 354.501 zł przewidziano sumy na: koszta administracji 
w wysokości 35.115 zł, wydatki rzeczowe - 6091 zł; komunikację - 161.568 zł, 
popieranie rolnictwa i pomoc weterynaryjną - 24.636 zł, zdrowie i szpitale - 
6786 zł, opiekę społeczną - 26.948 zł, szkolnictwo i oświatę - 43.818 zł, cele 
kulturalne - 150 zł, bezpieczeństwo publiczne - 49389 zł. Środki pozabudżetowe 
przeznaczano głównie na działalność inwestycyjną, pochodziły one z polskich  
i żydowskich instytucji finansowych. Na inwestycję też najczęściej przeznacza-
no nadwyżkę budżetową.  

Finanse powiatu zrujnował kryzys gospodarczy. Na 1 kwietnia 1933 r. zadłuże-
nie powiatu ostrołęckiego wynosiło 848,4 tys. zł, ale nie odbiegało od średnich wskaźni-
ków wojewódzkich. 1 kwietnia 1934 roku zadłużenie gminy miejskiej ostrołęckiej 
wynosiło 1.261.471,67 zł. Na skutek akcji oddłużeniowej umorzono gminie 
465.749 zł, czyli około 35%. W roku budżetowym 1937/38 Ostrołęka była za-
dłużona na sumę ok. 847.000 zł, co stanowiło 489,6% dochodów zwyczajnych 
osiągniętych w tymże roku budżetowym, a obsługa roczna tych zobowiązań 
                                                 
142 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka…, s.222.   
143 Statystyka Polska seria A, Statystyka samorządów, s. 248. 
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wynosiła około 18,5% sumy wykonywanych dochodów zwyczajnych. W po-
dobnych proporcjach zadłużona była wieś, mimo akcji oddłużeniowych zobo-
wiązania rolników rosły, nawet po zakończeniu kryzysu144. 

Ludność próbowała radzić sobie poprzez różne formy spółdzielczości i sa-
mopomocy, np. Kasę Stefczyka145, która w 1929 okazała się najlepsza spośród 
powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego, ostrołęckiego i ostrowskiego146, utwo-
rzone tuż po wojnie i kierowane przez J. Psarskiego Towarzystwo Drobnego 
Kredytu, czy zainicjowaną w 1925 przez Wydział Powiatowy pod patronatem  
J. Psarskiego i D. Majewskiego Komunalną Kasę Oszczędności147, z czasem 
jedną z operatywniejszych i zasobniejszych w województwie148. W 1936 roku na 
34 spółdzielnie 32 zawiązali Polacy, a 2 Żydzi. Spośród 34 spółdzielni 8 to spół-
dzielnie spożywców, 21 kredytowo-pożyczkowe i 5 rolnicze, w tym 4 mleczar-
skie149. 

 
 

Rolnictwo i życie na wsi 

Na omawianym terenie, zwłaszcza w północnej części powiatu, dominowały 
gleby bielicowe V i VI klasy bonitacyjnej, które zajmowały blisko 60% po-
wierzchni ówczesnego powiatu, 30% to gleby bagienne. W północnej części 
powiatu tylko cztery wioski miały grunt, na którym można było uprawiać psze-
nicę150. Pewne enklawy lepszej gleby znajdowały się w gminie Dylewo oraz  
w gminach południowych: Czerwin, Szczawin, Goworowo. Umożliwiały upra-
wę pszenicy oraz buraków cukrowych. Według obecnych pomiarów tylko  
w gminie Czerwin znajdowało się 0,03% gleb II klasy. Gleby III klasy zalegały 
na obszarach gmin od 3,62% w gminie Czerwin do śladowych ilości w gminie 
Nakły. Największy odsetek gleb IV klasy bonitacyjnej znajdował się w gminach: 
Czerwin – 55,13%, Goworowo – 29,02%, Rzekuń – 41,36%, Troszyn – 52,50%, 
najmniejszy: Myszyniec – 7,61% i Nakły – 15,49%7. Najmniejszy odsetek gleb 

                                                 
144 APB, UWB, Sprawozdanie wojewody za lata 1933–34; Sprawozdanie wojewody 
białostockiego za lata 1937–38. 
145 „Życie i Praca”, 1 III 1926, nr 20; „Przebój” 1931, nr 2, s. 14. 
146 „Wspólna Praca”, 15 XII 1929 , nr 15.  
147 „Życie i Praca”, 6 VIII 1925, nr 63. 
148 „Życie i Praca”, 18 II 1926, nr 14. W 1930 roku posiadała 100.000 zł kapitału zakła-
dowego, 243.000 zł wkładów oszczędnościowych, oraz posiadała obrót 13 112 501 zł, 
„Przebój” 1931, nr 2, s. 14. 
149 Statystyka ruchu spółdzielczego, 1934 i 1935, z. 66, s. 25, 40, 46. 
150 A. Chętnik, Warunki gospodarczo-kulturalne na pograniczu kurpiowsko-mazurskim. 
Rozwój stosunków osiedleńczych, leśnych, rolnych itp. opartych na przykładach i cyfrach 
z uwagami o tym, jak podnieść stan gospodarczy i kulturalny ludu puszczańskiego nad 
Narwią, Łomża 1927, s. 68. 
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klasy VI znajdował się w gminach Czerwin i Rzekuń – 5,55%, największy w gmi-
nach Myszyniec – 30,45% i Wach – 25,45%.151. Na wsi istniały dwie formy wła-
sności: pierwsza, pod względem areału niewiele różniąca się między sobą wielko-
ścią i sposobem gospodarowania - chłopska i drobnoszlachecka 152  oraz druga 
ziemiańska. W 1921 roku w powiecie ostrołęckim dominowały samodzielne go-
spodarstwa małe i średnie niezatrudniające dodatkowej siły roboczej. Z ogólnej 
liczby 10.381 gospodarstw – 1033, tj. ok. 10% stanowiły gospodarstwa karłowate 
do  
2 ha. W skali kraju odsetek ten wynosił 2,8%. Średnich o powierzchni od 5 do 10 
ha było 3544 (34,1%). Gospodarstwami o powierzchni od 10 do 20 ha dyspono-
wało 2963 właścicieli (28,5%). Gospodarstw o powierzchni od 20 do 50 ha było 
661 (6,45%). Mimo oczywistego rozdrobnienia, struktura ostrołęckiej własności 
wiejskiej przedstawiała się korzystniej w porównaniu z sąsiednimi powiatami  
i danymi odnoszącymi się do województwa, np. w kraju liczba gospodarstw do  
2 ha stanowiła 22,1%, a w województwie białostockim – 15,7%. 

Dużych gospodarstw o powierzchni od 50 do 100 ha w 1921 roku było 22 
(0,2%). Do wielkiej własności ziemskiej powyżej 100 ha można zaliczyć 23 
gospodarstwa (0,2%). W 1925 roku statystyki wykazały 27 takich majątków. 
Różnice w statystyce wielkich gospodarstw wynikały ze stosowania różnych 
kryteriów przy określaniu tej formy własności153.Wielkie majątki ziemskie znaj-
dowały się w gminach południowych: Goworowo - 9, Czerwin - 6, Rzekuń - 4, 
Troszyn - 2, Nakły -1, Szczawin - 2, Troszyn - 2154. Na terenie powiatu nie było 
wielkiej własności kościelnej, mimo iż parafie posiadały różnej wielkości wła-
sne grunty. Majątki zajmowały powierzchnię ok. 12.000 ha. Największy, Stani-
sława Glinki w Szczawinie, liczył 2251 ha. Do obszerniejszych zaliczały się też: 
Czerwin, Grodzisk, Susk Stary, Brzeźno. W okresie międzywojennym, mimo tak 
niewielkiej przestrzeni czasowej, folwarki zmieniały właścicieli bądź na skutek 
zawarcia związku małżeńskiego, bądź sprzedaży czy licytacji. Na ich kondycji 
zaważył wielki kryzys gospodarczy, np. w 1936 roku na własność państwa  
z zamiarem rozparcelowania przeszedł majątek Czernie155 w gminie Goworowo. 
Majątek Susk w 1936 roku znalazł się w posiadaniu Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego w Warszawie. Pojawiła się pogłoska, iż dobra zamierza nabyć gen. 
Sikorski 156 . Stosunkowo niezłą kondycję zachowały majątki w Szczawinie  
                                                 
151 J. Jaworski, S. Jankowski, Czynniki produkcji w rolnictwie woj. ostrołęckiego w la-
tach1975–1994, „Zeszyty Naukowe OTN” 1996, nr 10, s. 212; Informacje uzyskane  
w starostwie ostrołęckiego powiatu ziemskiego.  
152 To sformułowanie funkcjonowało mentalnie, a nie formalnoprawnie 
153 Wielka własność rolna, GUS 1925, s. 76. 
154 Jednostkowy wykaz: J. Gołota, Ostrołęka.., s. 78 – 79. 
155 „Przegląd Ostrołęcki”, 26 IV 1936, nr 17, 4 X 1936, nr 40; 27 IX 1936, nr 39. 
156 „Przegląd Ostrołęcki”, 16 II 1936, nr 7. 
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i Brzeźnie. W 1938 roku statystyki wykazały 20 folwarków o powierzchni 
6.940,51 ha157. Można skonstatować, iż majątki z terenu północno – wschodnie-
go Mazowsza powoli wkraczały w kapitalistyczny sposób gospodarowania, wy-
kazywały w tym zakresie duże zapóźnienia.  

Ziemie orne gospodarstw ziemiańskich i włościańskich w 1921 roku stanowi-
ły 35%, około 12 % powiatu zajmowały łąki, około 13 % pastwiska, około  
0,5% stanowiły sady158. Ogółem użytki rolne w powiecie miały powierzchnię 
971,9 km2, czyli 97.190 ha (ok. 60%), a grunty orne 600,9 km2, czyli 60.090 ha. 
Pozostałe obszary 19-20% to w zasadzie nieużytki, stosunkowo rozległe w od-
niesieniu do sąsiednich powiatów, średniej wojewódzkiej i krajowej. Teoretycz-
nie wielkie gospodarstwa posiadały lepszą perspektywę rozwoju ze względu na 
możliwości inwestycyjne i kredytowe, w praktyce ich kondycję determinowała 
ogólna kondycja gospodarcza kraju. Wbrew potocznym opiniom, średnie zale-
sienie powiatu nie odbiegało od norm krajowych i utrzymało się przez cały 
okres międzywojenny.  Grabież i dewastacja lasów w czasie pierwszej wojny 
światowej, prowadzona zarówno przez Rosjan, jak i Niemców, doprowadziła do 
tego, że lasy w 1921 roku stanowiły 21% powierzchni powiatu, najczęściej jako 
własność państwowa. Najwyższy odsetek gruntów ornych, sięgający ponad po-
łowę obszaru, znajdował się w gminach południowych: Goworowo, Czerwin, 
Troszyn i Piski, najniższy około 1/4 powierzchni w gminach: Kadzidło, Wach, 
Durlasy. O tym stanie rzeczy zadecydowały wielowiekowe wzajemne zależności: 
jakość gleb, gęstość zaludnienia. Im było obszerniejsze gospodarstwo ziemiań-
skie, tym mniejszy odsetek gruntów ornych. Pięć z nich, których powierzchnia 
przekraczała 1000 ha gruntów ornych, zajmowało tylko 6,8%, pozostałą część 
gospodarstwa stanowił „grunt w użytkowaniu leśnym”159. Ze zbóż uprawiano 
głównie żyto 67,3%, ponadto pszenicę - 6,7%, owies – 19,9%, jęczmień – 
6,1%160. Pozostały areał zajmowały ziemniaki.  

We wszystkich gminach każdy rolnik siał len: W powiecie nie ma takiego 
rolnika, który by nie zasiewał lnu i to stosunkowo dość dużo, gdyż średni zasiew 
waha się około 5 garncy161. W efekcie w poszczególnych gminach obsiewano 
lnem pola o powierzchni od 35 ha (Goworowo) do 80 ha (Wach, Czerwin).  
W okolicach Ostrołęki pola z lnem zajmowały obszar około 200 hektarów. Śred-
nie zbiory słomy lnianej z jednego ha wynosiły 1800-2000 kg, a siemienia 4-5 
                                                 
157 Wykaz majątków: J. Gołota, Ostrołęka.., s. 234. 
158 Rocznik statystyczny RP, 1923, t. VI, zeszyt 2, s. 63. 
159 Gospodarstwa wiejskie 1921, s.20; Wielka własność rolna, GUS 1925, s. IX,  
Z. Tomczonek, Ruch ludowy w Łomżyńskiem, „Studia Łomżyńskie” 1989, t. II,  
s. 111.  
160 Rocznik statystyczny RP, 1923, t. VI, zeszyt 2, s. 63. 
161 J. Garncarczyk, Przemysł ludowy, jego stan i potrzeby w powiecie ostrołęckim oraz 
program pracy dla podniesienia tej gałęzi wytwórczości, Warszawa 1928, s. 41. 
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korców. Marginalną rolę odgrywała uprawa konopi, z włókien których ostrołęc-
cy powroźnicy wykonywali postronki.  

Głównym problemem rolnictwa na omawianym terenie była słaba jakość 
ziemi i niska wydajność, co dotyczyło głównie gospodarstw chłopskich leżących 
w północnej części powiatu. Niestety, wydajność zbóż kształtowała się na ni-
skim poziomie nawet w porównaniu z danymi wojewódzkimi162. Przyczynami 
niskiej wydajności upraw była też niska kultura rolna, zwłaszcza w porównaniu 
z normami ogólnokrajowymi. W 1923 roku średnie zużycie nawozów sztucz-
nych dla całego kraju wynosiło 13,5 kg na 1 ha użytków rolnych, gdy w powie-
cie ostrołęckim średnio ok. 6 kg/ha. Około 1/4 gospodarstw stosowała jeszcze 
trójpolówkę 163 . Na niskim poziomie stała mechanizacja rolnictwa, maszyny  
o napędzie spalinowym lub elektrycznym, siewniki, żniwiarki, młockarnie znaj-
dowały się w zasadzie tylko w folwarkach. W gospodarstwach włościańskich 
przeważał pług drewniany z żelaznym lemieszem i brona drewniana z metalo-
wymi zębami.  

Hodowano: bydło – 31610 sztuk (ok. trzy sztuki na statystyczne gospodar-
stwo), trzodę -13497 sztuk (statystycznie ponad 1 sztuka na gospodarstwo, co 
wydaje się wielkością zaniżoną), konie – 12524 szt., owce -3901 szt.164, a z dro-
biu często - gęsi. Hodowlę bydła wspierał sejmik powiatowy. W efekcie tych 
działań na terenie powiatu istniało 7 mleczarni spółdzielczych, utrzymywano też 
dwie własne stadniny oraz rasowego buhaja 165 . W utrzymaniu czystości ras 
prym wiodły folwarki. Co ciekawe mleczność krów przewyższała osiągnięcia 
województwa białostockiego a nawet średnią krajową o 100 litrów rocznie. Rol-
nictwo szczególnie dotknął kryzys gospodarczy. Mimo że produkcja rolna wzra-
stała, dochody gospodarstw spadały na skutek nożyc cen. Miesięczne wydatki 
domostw chłopskich spadły ze 175 zł w 1929 roku do 75 zł w 1933 roku, pod-
czas gdy rodziny robotnicze wydawały 135 zł, inteligenckie 445 zł, a utrzymują-
ce się z większego przemysłu do 800 zł.  

Rolnictwo wspierały organizacje gospodarcze takie jak: Okręgowe Towarzy-
stwo Rolnicze, czy powstała w 1929 roku nowa organizacja - Centralne Towa-
rzystwo Kółek i Organizacji Rolniczych oraz raczkujące kółka rolnicze166, np. w: 
Brzeźnie i Kadzidle167, Dylewie, Myszyńcu, Kuninie168.  

                                                 
162 Rocznik statystyczny RP, 1923, t. VI, zeszyt 2, s.63. 
163 Województwo białostockie, Lublin 1967, s. 98. 
164 Rocznik Statystyki RP.1920/1922, Cz. II, Warszawa 1923, tablica 1,2, s. 88-89; Sta-
tystyka rolnicza 1938, Warszawa 1939, s.53; “Życie i Praca”, 12 VII 1925, nr 56.  
165 „Przebój” 1931, nr 2, s. 13. 
166 J. Borkowski, Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych. Stan organiza-
cyjny w latach 1929-1939, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1969.  
167 A. Łuczak, Ruch ludowy na Białostocczyźnie do wybuchu II wojny światowej, Biały-
stok 1974, s. 6-8. 
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W 1921 roku w powiecie z rolnictwa utrzymywało się 58.182 osoby (w tym 
35225 czynne zawodowo)169, co stanowiło 79% ogólnej populacji powiatu; na-
wet w Ostrołęce z rolnictwa, ogrodnictwa, rybactwa utrzymywało się 25,1% 
mieszkańców. Przyjmując szacunkowe wskaźniki przyjęte przez badaczy szlach-
ty zagrodowej, można przyjąć, że w drugiej połowie lat dwudziestych około  
23% gospodarstw wiejskich w powiecie ostrołęckim należało do drobnej szlach-
ty. Wskaźnik ten dla powiatu łomżyńskiego wynosił blisko 53% gospodarstw 
wiejskich, a dla ostrowskiego - ponad 23,7% gospodarstw na wsi170.  

Wieś borykała się też z problemami ustroju rolnego. Proces komasacji został 
zapoczątkowany jeszcze w czasach carskich, ale postępował bardzo powoli. Np. 
w latach 1919–1926 w powiecie ostrołęckim planowano objąć komasacją 3571 
gospodarstw na obszarze 37.743 ha w 93 miejscowościach, prace zakończono 
tylko w odniesieniu do 1120 gospodarstw o obszarze 12.253 ha w 29 miejsco-
wościach, czyli zamiar zrealizowano w około 33% 171 . Skala zjawiska była 
ogromna. Na 10.336 gospodarstw zarejestrowanych w 1925 roku w powiecie 
ostrołęckim, 4275, czyli 41,3% miało charakter szachownicy. Przeszkodami 
były serwituty (np. we wsi Gocły, gmina Czerwin), opieszałość wprowadzają-
cych reformę, zaległości w opłatach komasacyjnych, pospolity upór i przekora172. 
W 1925 roku wieś Golanka założyła około 400 spraw z powodu zatargu z rzą-
dem o pastwiska.  

Koszty komasacji były dla wsi dość dotkliwe. Składały się na nie ceny mate-
riałów oraz opłacanie i utrzymanie dość znacznej liczby zatrudnionego persone-
lu technicznego. Np. w latach 1933–34 zaplanowano w woj. białostockim do 
komasacji 65.358 ha obliczeniowych, zadanie to miało wykonać 422 osoby 
(miernicy rządowi, miernicy - przysięgli i personel pomocniczy). Rolnicy zobo-
wiązywali się do zapewnienia osobom przeprowadzającym komasację mieszkań, 
transportu podstawowych materiałów niezbędnych do oznaczania punktów gra-
nicznych, bezpłatnej robocizny przy pracach pomiarowych, żywności po ustalo-
nych urzędowo cenach oraz opłat w gotówce za przeprowadzenie komasacji  

                                                                                                                         
168 „Życie i Praca”, 22 I 1925, nr 7; S. Szlązak, E. Niedzielski, Z historii kółek rolni-
czych a Kurpiowszczyźnie, Ostrołęka 1980, s. 9; J. Borkowski, A. Guricz, Kółka Rolni-
cze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1978; APB, UWB, Sprawozdanie wojewody za 
lata 1932-33, s.28. W województwie w 1933 r. istniało 247 kółek rolniczych zrzeszają-
cych 6272 członków i 60 kół gospodyń wiejskich z 1650 członkiń.  W 1934 r. istniały 
253 kółka rolnicze zrzeszające ok. 7000 członków. 
169 Statystyka Polski. Gospodarstwa wiejskie, „Statystyka Polski” 1925, s. 20.  
170 S. Rosłaniec, Samorzutne scalanie gruntów wśród mazowieckiej i podlaskiej szlachty 
zagrodowej, Warszawa 1928; A. Mieczkowski, Oblicze polityczne..., s.24. 
171 Reforma rolna w Polsce, Warszawa 1929, s. 44. 
172 APP, Okręgowy Urząd Ziemski w Białymstoku (OUZB), Akta scalania gruntów wsi 
Gocły, Chrośnice i Borek. 
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w wysokości uzależnionej od czasu trwania prac i obszaru objętego scalaniem173. 
Parcelacja majątków była procesem długotrwałym i żmudnym. Przebiegała bar-
dzo powoli, prowadziły ją urzędy ziemskie i instytucje prywatne. W 1923 roku 
na planowane 232 ha rozparcelowano 164 ha ziemi z trzech majątków, w tym 
103 ha przez urzędy ziemskie, a pozostałą część przez „instytucje upoważnione”. 
Pochodną parcelacji i komasacji była kwestia serwitutów174. W latach 1919–
1926 likwidacją serwitutów w powiecie ostrołęckim zajmowano się w 39 miej-
scowościach, z czego w 23 na zasadzie dobrowolności, a w 16 w drodze przy-
musu. Akcją objęto 640 gospodarstw chłopskich, w tym 358 na zasadzie dobro-
wolności. Za serwituty nadano 282 ha gruntów. Likwidowano też inne typu 
wspólnot. Zaliczały się do nich najczęściej pastwiska, niekiedy lasy. Ich likwi-
dacja w powiecie ostrołęckim w latach 1919–1926 objęła 1247 gospodarstw  
w 35 miejscowościach, jednak żadnej z podjętych spraw w tym czasie nie ukoń-
czono175. Reformy agrarne przyniosły efekty, ale nie doprowadziły do zmniej-
szenia głodu ziemi. 

Chociaż powiat ostrołęcki w porównaniu z sąsiednimi należał do słabiej za-
siedlonych przez szlachtę zagrodową, to w odniesieniu do pozostałych ziem 
polskich zaliczał się może do dziesiątki wyróżniających się pod tym względem. 
W 1904 roku w Kongresówce własność drobnoszlachecka stanowiła 6%,  
a w guberni łomżyńskiej 39,2% liczby gospodarstw 176 .Chłopstwo i drobna 
szlachta często stanowiły dwie odrębne wspólnoty społeczne i kulturowe, po-
dejmujące odrębnie ważne decyzje dotyczące przebudowy ustroju rolnego czy 
szkolnictwa. Drobna szlachta aspirowała raczej do więzi z ziemiaństwem, kul-
tywowała tradycję, zwłaszcza herbową, pobożność, patriotyzm, odnosiła się 
wyniośle, a nawet butnie w stosunku do chłopstwa i uniżenie w stosunku do 
ziemiaństwa. Małżeństwo między osobami pochodzących z warstwy drobno-
szlacheckiej i chłopskiej uważano za mezalians, a nazwanie szlachcica chłopem 
stanowiło powód obrazy. W rzeczywistości gospodarczej drobną szlachtę nie-
wiele różniło od chłopstwa; poza poczuciem własnej odrębności wyróżnikami 
nie były ani stan posiadania, ani kultura rolna czy wykształcenie. Przedstawicie-
le tej grupy społecznej tak samo pracowali na roli, niekiedy żyjąc w nędzy.  

                                                 
173 APP, OUZB, Akta scalania gruntów wsi Tyszki-Piotrowo, gm. Piski, pow. ostrołęc-
kiego; W. M. Cieślak, Sytuacja społeczno-ekonomiczna w gminach kurpiowskich i drob-
noszlachecko-chłopskich powiatu ostrołęckiego w latach Drugiej Rzeczypospolitej, „Ze-
szyty Naukowe OTN” 1996, nr 10, s. 117. 
174 APB, UWB, Sprawozdanie wojewody za rok 1934, s. 34. 
175 Reforma rolna w Polsce…., s. 39. 
176 M. Biernacka, Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne 
a współczesne przemiany, Warszawa 1966, s. 155-156; S. Rosłoniec, Samorzutne scala-
nie …, s.56.  
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Na tle licznej grupy mało i średniorolnych niewielki odsetek stanowiło zie-
miaństwo. Nie zawsze można powiedzieć, którą rodzinę należy zaliczyć jeszcze 
do drobnoszlacheckiej, a którą już do ziemiańskiej, nawet jeśli za kryterium 
przyjmiemy wielkość posiadanego majątku. O zaszeregowaniu do tej kategorii 
ludności decydował ponadto sposób gospodarowania, a zwłaszcza tradycja ro-
dzinna. Posługując się tylko szacunkami, można by liczbę członków rodzin zie-
miańskich w powiecie ostrołęckim obliczać na około 200 osób177. Pierwszopla-
nową rolę społeczno – gospodarczą i polityczną odgrywali Glinkowie. 

Swoistą grupę ludności żyjącej z rolnictwa stanowili robotnicy rolni, czyli 
ludność najemna. W 1921 roku grupa ta liczyła 3704 osoby spośród zawodowo 
czynnych, co stanowiło ok. 6,61% ludności żyjącej z rolnictwa. W skład tej 
zbiorowości wchodzili robotnicy folwarczni i pracujący w większych gospodar-
stwach chłopskich lub drobnoszlacheckich.  

W porównaniu z okresem przedwojennym rezygnowano z bartnictwa dzikie-
go, leśnego, próbując zakładać powszechnie pasieki przydomowe na użytek 
własny lub sąsiedzki. Tylko w kilku przypadkach w wiosce pszczelarstwo miało 
charakter towarowy. Pozyskiwanie miodu straciło charakter podstawowej dzia-
łalności gospodarczej, kurpiowska społeczność bartna częściej należała do tra-
dycji, niż do rzeczywistości. Podobnie rzecz miała się z rybołówstwem, które 
nie nabrało charakteru gospodarczego, mimo obfitości ryb w rzekach płynących 
przez powiat178. 

Wieś kurpiowską zajmowały zabudowania drewnianej chaty, prostej w for-
mie, zdobionej u okien i drzwi oraz w ścianach szczytowych ze specjalnymi or-
namentami i zakończeniami, wykonanymi również z drzewa, nierzadko także ze 
skromnymi barwnie malowanymi motywami geograficznymi 179 . Na niemalże 
każdym podwórzu znajdowała się studnia z żurawiem. Chaty zamieszkiwały 
wielopokoleniowe rodziny z licznym potomstwem. 

 
 

Wokół przemysłu i rzemiosła 
W odniesieniu do powiatu ostrołęckiego pojęcie „przemysł” jest nader górno-

lotne, ale w takim brzmieniu występuje w statystykach. Bogactwa naturalne były 
skromne, podobnie jak w powiatach ościennych180. Korzystano ze złoża torfu  

                                                 
177 Szacunki własne autora. 
178 J. Olędzki, Rybołówstwo na terenie Puszczy Zielonej od końca XIX do połowy XX 
wieku[w:] Kurpie. Puszcza Zielona, red. A. Kutrzeba-Pojnarowa, T. 1, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1962. 
179 „Przebój”1931, nr 2, s.4.  
180 E. Bakun, A. Barwijuk, A. Szyszkowska, Województwo białostockie. Zarys geogra-
ficzno-gospodarczy, Warszawa 1960, s. 25–27. 
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w Karasce oraz przy jeziorach i bagnach: Dukat, Łokieć, Serafin, Dębniki, tu-
dzież w gminie Piski. Bursztyn znajdowano w okolicach: Dylewa, Kadzidła, 
Czarni, Myszyńca, Zalasu. W Jaglijowcu oraz w gminach Dylewo i Wach wy-
stępowały niewielkie ilości wapnia. Glinę do wyrobu cegły wydobywano  
w gminach Dylewo i Myszyniec, w Zawadach, w okolicach Ostrołęki, w Suro-
wem, Pasiekach, Szczawinie, a gliny garncarskie w okolicach Myszyńca,  
w Wolkowych, w Dąbrowach, w Starym Myszyńcu. Glinkę białą znaleziono  
w Jazgarze i Krysiakach. Zasobne były pokłady żwiru.  

W dziedzinie przemysłu i rzemiosła powiat ostrołęcki plasował się na odle-
głych pozycjach w województwie białostockim i zajmował ostanie miejsce 
wśród powiatów ziemi łomżyńskiej. W 1921 roku tylko 1972 robotników za-
trudniano poza rolnictwem181, w tym w samym przemyśle 442 osoby. W mieście 
i w powiecie istniało łącznie ponad 110 dużych i średnich zakładów przemysło-
wych zatrudniających obcą siłę i około 1130 samodzielnych zakładów rzemieśl-
niczych. 

Dominował przemysł odzieżowy i galanteryjny (34 z obcą siłą i 472 samo-
dzielnych), drzewny (12 i 273) i spożywczy (31 i 177), budowlany (8 i 143)182. 
Funkcjonowały cegielnie, młyny, tartaki. Ważnym zakładem był węzeł kolejowy 
oraz infrastruktura związana z kolejką wąskotorową: obsługa pasażerów, prze-
wóz towarów, zakłady naprawcze w Myszyńcu i Grabowie183. Dla przykładu 
można wymienić inne zakłady: w Myszyńcu istniała Spółdzielnia Wytwórców 
Tkactwa Ludowego „Kurpianka” zorganizowana przez Towarzystwo Przemysłu 
Ludowego w Warszawie, ponadto 8 zakładów przemysłowych, w tym: tkalnia, 
wiatrak, młyn parowy, maślarnia spółdzielcza184.  

W całej gminie Myszyniec działało 16 młynów. W Goworowie pracowały:  
3 młyny, 2 olejarnie, kaszarnia, gorzelnia, jedyna w powiecie „Spółdzielnia Ole-
jarska”. W Czerwinie istniała gręplarnia żydowska, olejarnia żydowska i młyn,  
a w Kadzidle dwie gręplarnie185, „Fabryki wyrobów bursztynowych - koralików” 
działały w Ostrołęce i w Myszyńcu, czasami w domach w innych miejscowo-
ściach. Ważnym zakładem była elektrownia w Ostrołęce, która od 1933 roku 
dostarczała energię elektryczną przez całą dobę i która nawet w czasie kryzysu 
w 1934 roku przyniosła dochód 79.259 zł.   

                                                 
181 Obliczenia własne na podstawie wyników spisu z 1921 r. Liczba robotników zatrud-
nionych poza rolnictwem w 1921 roku w powiecie łomżyńskim wynosiła blisko 4300,  
a w ostrowskim nieco ponad 3 tysiące. 
182 J. Gołota, Ostrołęka…, s. 92, 176. Statystyki ujmowały zakłady przemysłowe i rze-
mieślnicze, jako jedną kategorię. 
183 Cz. Parzych, Sto lat kolei, Ostrołęka 1993 s. 38; „Życie i Praca”, 22 II 1925, nr 16.  
184 A. Chętnik, Myszyniec. Ośrodek etnograficzny Kurpiów, Nowogród 1938. 
185 APB, UWB, Tygodniowe sprawozdanie sytuacyjne 31-6 VIII 1927 r., s.145. Straty 
oszacowano na 220.000 zł, „Życie i Praca”, 12 VII 1925, nr 56. 
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Kilka z wyżej wymienionych zakładów, zwłaszcza przetwórstwa rolnego, 
znajdowało się w folwarkach, w tej liczbie jedyna w tym czasie cukrownia  
w woj. białostockim, „Gucin”, a ponadto gorzelnia, browar, młyn, dwie cegiel-
nie, dwa stawy zarybione186. Były to wielkości porównywalne z sąsiednimi po-
wiatami, ale niestety skromne w porównaniu z folwarkami w innych częściach 
Polski, np. w Wielkopolsce. W dziesięcioleciu liczba zakładów wzrosła do 158 
zatrudniających obcą silę roboczą i 1713 indywidualnych. Najbardziej rozwinęła 
się branża odzieżowa i galanteryjna (56 i 731), a drzewna nieznacznie spadła  
(14 i 251). W sumie liczba przedsiębiorstw rzemieślniczych i przemysłowych 
niezatrudniających pracowników najemnych w powiecie w dziesięcioleciu 1921- 
1931 wzrosła o 52%, a zatrudniających siłę roboczą, w tym w Ostrołęce, o 39%.  

Około 50% zakładów stanowiło własność Żydów. Były to m. in.: młyny, ole-
jarnie, gręplarnie, tartaki w: Ostrołęce, Czerwinie, Troszynie, Myszyńcu, Gowo-
rowie187. Pozytywną rolę w rozwoju rzemiosła spełniały zamówienia dla wojska 
składane u: krawców, szewców, rymarzy i posiadaczy składów z artykułami 
spożywczymi. O koncesję zabiegali rzemieślnicy polscy i żydowscy.  

Różne były umiejętności rękodzielników, nie zawsze szły one w parze ze sta-
tusem zawodowym. Raczej nieliczną grupę stanowili mistrzowie doskonale zna-
jący tajniki swojej profesji, wzięci szewcy czy krawcy. W wielu wypadkach 
rzemieślników, zarówno mistrzów, jak i czeladników, dotyczyły te same proble-
my, które trapiły rolników. Rzemieślnicy najczęściej sami zaopatrywali się  
w surowiec, wykonywali swoje towary i sprzedawali lub korzystali z pośrednic-
twa, najczęściej Żydów. Prymitywne techniki powodowały duże marnotrawstwo 
surowca, obniżały jakość wyrobów, 1/3 słomy lnianej odsprzedawano pośredni-
kom.  

Dochody rzemieślników, zwłaszcza wiejskich, były niewielkie, co stawiało 
ich pod względem zamożności za gospodarzami. Rzemieślnicy zarabiali w za-
leżności od ich statusu ok. 120–200 zł miesięcznie, czeladnicy 50–80 zł mie-
sięcznie188, ale i 50 -80 groszy dziennie. Tkaczka pracująca przy swoim warszta-
cie mogła zarobić dziennie 1,5-2 zł lub 15-30 gr za łokieć wyrobu. Dominowała 
najbardziej stabilna własność prywatna, zarówno polska, jaki i żydowska,  
w dalszej kolejności komunalna, spółdzielcza i państwowa. Tworzeniu spół-
dzielni sprzyjały władze, ale także organizacje społeczne i partie polityczne. Ich 
powstawanie utrudniał stereotypowy indywidualizm mieszkańców Kurpiowsz-

                                                 
186 Wielka własność..., s. 80, 83. 
187 Np. w Ostrołęce-Wojciechowicach 2 cegielnie, których właścicielami byli S. Szron  
i M. H. Wilk, młyn motorowy na Stacji - Lejby Rajczyk. Właścicielem tartaku w Ostro-
łęce-Stacji był M. Biały. 
188 Z. Niedziałkowska, Obraz rzemiosła w okresie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, 
Ostrołęka 1985, s.14-15. 
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czyzny, brak kapitału na udziały członkowskie oraz niefortunne doświadczenia, 
w wyniku których członkowie upadającej spółdzielni pokrywali deficyt.  

Z przemysłu i rzemiosła w 1921 roku utrzymywało się 5779 osób w powiecie, 
co stanowiło 7,82% społeczności, w tym w Ostrołęce 2438 (26,65% mieszkań-
ców miasta), a w gminach wiejskich 3341, co stanowiło 5,2 % ludności wiej-
skiej189. Bierni zawodowo stanowili grupę liczącą 3910 osób. W ogólnej liczbie 
osób 442 stanowili pracownicy najemni w zakładach rzemieślniczych, z czego 
281 w Ostrołęce. 

Wśród pracowników utrzymujących się z przemysłu i rzemiosła wyróżnić 
można trzy grupy. Po pierwsze, nieliczni zamożniejsi i najbogatsi na tym terenie 
właściciele większych zakładów, zarówno pochodzenia polskiego, jak i żydow-
skiego. Najliczniejszą drugą grupę stanowili rzemieślnicy i jednocześnie jedyni 
pracownicy. Wśród nich znajdowali się mistrzowie. Trzecią wspólnotę stanowili 
czeladnicy, terminatorzy i inni pracownicy najemni. 

Poza wymienionymi bliżej nieokreśloną liczbowo społeczność stanowili tu-
ziemcy wytwarzający niezbędne narzędzia i rękodzieło na użytek własny lub 
sąsiadów. Ci samoucy, nie zawsze o wysokich kwalifikacjach, zajmowali się 
swoim fachem sporadycznie, często w chwilach wolnych od zajęć rolniczych 
wytwarzali niewielkie ilości towaru. Najczęściej we własnym zakresie wykony-
wali narzędzia i urządzali prymitywny warsztat, w którym dominowała praca 
ręczna. W tym kontekście, może co drugi mieszkaniec Kurpiowszczyzny,  
a w dziedzinie tkactwa prawie w każdej rodzinie wiejskiej, jeden jej członek 
zaliczony mógłby być do grupy rzemieślników. 

U progu lat dwudziestych rzemieślnicy zorganizowani byli w cechach, które 
pełniły funkcje gospodarczo - reprezentacyjne. W okresie międzywojennym 
istniały w Ostrołęce cztery cechy: liczniejsze szewski i rzeźnicko-wędliniarski 
oraz piekarski i stolarsko-ciesielski. Rzemieślnicy żydowscy skupieni byli  
w Związku Rzemieślników Żydowskich, na utrzymanie którego wnoszono 
składki190. 

 
 

Kupcy i sklepikarze 
Na terenie powiatu dominował handel drobny, a nie hurtowy. W różnych la-

tach okresu międzywojennego 40 - 45% punktów handlowych powiatu znajdo-
wało się w Ostrołęce. W 1921 roku tylko 11 osób (z 519 posiadających punkty 
handlowe) zatrudniało pracowników najemnych w liczbie 29 oraz 104 członków 
rodzin. Były to najczęściej przedsięwzięcia rodzinne, wszak grupa biernych 

                                                 
 
 

190  APB, UWB, sygn. 38, s.90-90a., Tygodniowe sprawozdanie sytuacyjne, 15-21 X 
1927 r.; APB, UWB, sygn. 39, s. 39a., Tygodniowe sprawozdanie sytuacyjne, 1-7 I 1928. 
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zawodowo liczyła 1882 osoby i znacząco przewyższała czynnych zawodowo. 
Jedna samodzielnie prowadzona placówka utrzymywała statystycznie 4,9 osoby. 
„Życie i Praca” informowały o 429 różnych sklepach w powiecie ostrołęckim,  
4 spółdzielniach i 9 miejscach sprzedaży alkoholu191. 

Wielką areną handlu ale i kontaktów międzyludzkich były targi małe i wiel-
kie. Wielkie odbywały się w ustalonych dniach w: Ostrołęce, Czerwinie, Gowo-
rowie, Kadzidle, Łysych, Piskach, Troszynie, Myszyńcu 192, małe w: Ostrołęce, 
Goworowie, Łysych, Myszyńcu. Zatem w powiecie odbywało się ponad 100 
targów wielkich rocznie. Gdy odliczymy soboty i niedziele, targ wypadnie wte-
dy częściej niż co trzy dni. 

 Systematycznie rosła rola spółdzielczości w handlu. W Ostrołęce dobrze 
prosperowała Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa - zaopatrywała w nasiona lnu. 
Także Spółdzielnia Spożywców, która stwarzała konkurencję miejscowym pie-
karzom. Swoistą formą handlu była zorganizowana kontrabanda193. Przez stałe 
punkty na granicy pruskiej szmuglowano: zboże, świnie, sacharynę, okowitę, 
kamienie do zapalniczek. Na skromność wymiany handlowej wpływały przede 
wszystkim: ubóstwo społeczeństwa, brak środków transportu, rzadka sieć dróg  
i linii kolejowych, a także swoista peryferyjność powiatu.  

Z handlu utrzymywało się 2561 osób, co stanowiło 3,5% mieszkańców po-
wiatu, w tym w Ostrołęce 13,9% obywateli miasta, a w gminach wiejskich bli-
sko 2% mieszkańców. W tej dziedzinie silną pozycję zajmowali Żydzi, zwłasz-
cza w Ostrołęce. Z 257 placówek handlowych odnotowanych w rejestrze han-
dlowym Sądu Okręgowego w Łomży, istniejących w latach 1928-1930, na tere-
nie powiatu ostrołęckiego 142 należały do Żydów, a 115 do Polaków, z czego  
w Ostrołęce do Żydów należało 85 placówek, a do Polaków - 41194. Żydzi pro-
wadzili piekarnie, np. w Myszyńcu w 1931 roku na 9 piekarni tylko dwie należa-
ły do Polaków. Częściej Żydzi niż Polacy posiadali hurtownie. Poza Ostrołęką 
Żydzi posiadali sklepy w: Myszyńcu, Goworowie, Czerwinie, Kadzidle, Troszy-
nie, natomiast niezwykle rzadko w pozostałych miejscowościach, np. sklepy 
spożywcze w Suchcicach, Borawem, Rzekuniu, Żochach gm. Piski, Jankach 
Młodych gm. Troszyn.  

 Specjalnością żydowską było wszelkiego rodzaju pośrednictwo, skup prefa-
brykatów, zwłaszcza wyrobów tkackich i sprzedaż: wyrobów przemysłowych, 
                                                 
191 “Życie i Praca”, 12 VII 1925, nr 25. 
192Rozkład targów na rok 1933, „Statystyka Polski” 1933, s. 9; „Przegląd Ostrołęcki”,  
17 V 1936, nr 20. 
193 H. Syska, Sosny mazurskiej cień, Warszawa 1962, s.185-186; tenże, Scalone pograni-
cze, Warszawa 1975, s. 58 i  n.; tenże. Dwie mile od Różana, Warszawa 1955; s. 66;  
Z. Niedziałkowska, Kurpie. Bory Ostrołęckie, Warszawa 1988, s. 162 -163. 
194“Wspólna Praca” , 1 II 1929 , nr 1; 20 II 1929 , nr 2; 19 V 1929 , nr 5 i 6; 3 I 1930,  
nr 1; 30  V  1930, nr 8-9. 
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gotowych tkanin, artykułów gospodarstwa domowego. Szczególne negatywnie 
społecznie przyjmowany był pacht. Dochody prowadzących handel były bardzo 
zróżnicowane, drobni sklepikarze utrzymywali się na poziomie rzemieślników 
samodzielnie prowadzących własne warsztaty. Jednak w Ostrołęce mieszkało 
kilkunastu bogatych, jak na ówczesne warunki, właścicieli sklepów, zarówno 
spośród Polaków, jak i Żydów. Na terenie powiatu w 1935 roku znajdowały się 
74 zakłady gastronomiczne, w tym 25 w mieście i 48 na wsi (w 1921 roku dzia-
łały 21 jadłodajnie, w tym 11 w Ostrołęce). 

 
 

Jak i z kim dojechać lub wyjechać? 

Piaszczyste, wyboiste drogi to jedno z podstawowych zaniedbań, jakie pozo-
stawili zaborcy 195 . W Polsce na 100 km2 przypadało 16,2 km dróg bitych,  
a w województwie białostockim 11,2 km196. W latach dwudziestych drogi bite 
prowadziły z Ostrołęki przez Kadzidło i Myszyniec do granicy pruskiej przez 
wieś Dąbrowy, z Myszyńca przez Nowogród, Łyse, Kuzie, Dłużewo i Zbójną do 
Łomży, do Kolna przez Turośl, z Ostrołęki do Goworowa przez Szczawin. Waż-
ną rolę odgrywał też odcinek Traktu Kowieńskiego w kierunku Łomży, która 
stanowiła dla Ostrołęki najbliższy koordynacyjny ośrodek polityczny i kościelny. 
Pozostałe miejscowości leżące nieopodal miasta, np. Troszyn, Piski nie miały 
drogi bitej do Ostrołęki. Wzdłuż traktów usytuowane były kolejki wąskotorowe 
w stronę Ostrołęki, Kolna i Łomży przez Nowogród. Kolejka wyjeżdżająca  
z Grabowa197 dotarła do Ostrołęki o 1415, jechała przez Łodziska 1545, Dylewo 
1607, Kadzidło 1639, Siarczą Łąkę 1709, Wach 1728, Wydmusy 1800, Myszyniec 
1822, Dąbrowy 1945 - do Kolna docierała o 2144. 

W Ostrołęce istniało 37 przedsiębiorstw komunikacyjnych, w tym tylko jed-
no zatrudniało siły najemne. W gminach wiejskich działało jedynie 13 zakładów 
transportowych. Pod koniec lat dwudziestych pojawiła się komunikacja samo-
chodowa: osobowa, ciężarowa i regularna autobusowa198. Coraz mniejszą rolę 
odgrywał transport rzeczny, mimo dogodnych do tego celu warunków199. Wła-

                                                 
195 “Gość Puszczański”, 25 I 1920, nr 5. Na Zjeździe Związku Kurpiowskiego w Kadzi-
dle w 1920 r. poza planami rządowymi wskazywano jeszcze na potrzebę budowy dróg 
od szosy nowogrodzko-myszynieckiej do Kadzidła przez Dąbrówkę, z Dylewa do Bara-
nowa. 
196 T. Lipiński, Rozwój i stan sieci transportowej województwa białostockiego, „Przegląd 
Geograficzny”1957, t. XXIX, s.619. 
197„DRKRP”, 15 VIII 1919, nr 17. 
198 “Wspólna Praca”, 1 I 1929, nr 1. 
199 A. Chętnik, Spław na Narwi: Tratwy, oryle i orylka. Studium etnograficzne, Warsza-
wa 1935. 
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ścicielami środków transportu byli zarówno Polacy, jak i Żydzi. Trasę do stacji 
kolejowej obsługiwali głównie Żydzi. 

Transport i komunikacja dawały w powiecie utrzymanie 2576 osobom,  
w tym 739 czynnym i 1837 osobom biernym zawodowo, co stanowiło 3,5% 
mieszkańców. Samodzielnych przedsiębiorców w tej grupie doliczono się tylko 
50, w tym tylko jedna osoba zatrudniała osoby obce. W Ostrołęce z transportu  
i komunikacji utrzymywało się 476 osób, co stanowiło 5,2% mieszkańców,  
w tym 128 czynnych i 348 osób biernych zawodowo. Samodzielnych przedsię-
biorców w tej grupie doliczono się tylko 37, w tym wspomniana wyżej jedna 
osoba zatrudniała osoby obce. Robotników kolejowych w Ostrołęce zatrudniano 
62, a personelu pracowniczego i nadzorczego 26 osób. W gminach wiejskich  
z transportu i komunikacji utrzymywało się 2100 osób, co stanowiło 3,25% 
mieszkańców wsi, w tym 611 czynnych i 1489 osób biernych zawodowo. Samo-
dzielnych przedsiębiorców w tej grupie było tylko 13. Robotników kolejowych 
w powiecie, poza Ostrołęką, zatrudniano 445, a personelu pracowniczego i nad-
zorczego 115 osób. 

 
 

Inteligencja 

Poszczególne grupy społeczne, zróżnicowane ze względu na charakter zajęć, 
spajała inteligencja. W 1921 roku w powiecie w rodzinach inteligenckich żyły 
1384 osoby, co stanowiło 1,9% mieszkańców powiatu. W Ostrołęce w rodzinach 
inteligenckich żyły 684 osoby, co stanowiło 7,5% mieszkańców miasta. 

W gminach wiejskich ludność w rodzinach inteligenckich stanowiła 1,1%.  
W tym ujęciu byli to ludzie o różnym poziomie wykształcenia, zatrudnieni w: 
administracji państwowej i samorządowej, sądownictwie, adwokaturze, służbie 
zdrowia, organizacjach i instytucjach społecznych, szkolnictwie, placówkach 
kulturalnych oraz duchowieństwo. Do czynnych zawodowo, czyli osób bezpo-
średnio wykonujących pracę zawodową zostało zaliczonych 250 osób w mieście 
i tylko 278 osób w wioskach.  

 
 

Za chlebem  

Poważnym problemem powiatu było bezrobocie, szczególnie dotkliwe  
w czasie kryzysu gospodarczego. W 1931 roku, kiedy to nastąpił wzrost liczby 
bezrobotnych w Ostrołęce, odnotowano w powiecie 602 czynnych pracowników, 
którzy utracili pracę, w tej liczbie 59 pracowników umysłowych. Według sza-
cunków starosty, niestety zaniżonych, w latach trzydziestych w powiecie ostro-
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łęckim liczba bezrobotnych mężczyzn na wsi w wieku produkcyjnym wahała się 
w granicach 4–5 tys. rocznie200.  

Na terenach silniej zurbanizowanych w okresie wychodzenia ze struktur feu-
dalnych ludność wiejska udawała się do miejskich zakładów przemysłowych. 
Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego tej szansy nie otrzymali, dlatego z tego tere-
nu wypływał tak obfity strumień emigracyjny, zwłaszcza z północnej jego części. 
Najbardziej przedsiębiorczy i młodzi mieszkańcy Kurpiowszczyzny emigrowali 
do: Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Francji i Niemiec oraz w dużej liczbie do 
Prus Wschodnich. Według szacunków A. Chętnika, przed I wojną światową 15 - 
25% mieszkańców z gmin północnych przebywało za granicą201.  

W okresie międzywojennym spadała liczba emigrantów, zwłaszcza zamor-
skich. Przejściowe ożywienie emigracji – ale przede wszystkim sezonowej - 
przypadło na połowę lat dwudziestych202, czemu sprzyjało podpisanie konwencji 
emigracyjnej między Polską a Niemcami. Szacować można, że średnio rocznie 
opuszczało powiat ostrołęcki około 150 osób. Tymczasowy, ale liczny charakter 
miało wychodźstwo sezonowe do Niemiec i na Łotwę, średnio od 100 do 300 
osób rocznie. W 1928 roku z powiatu ostrołęckiego wyemigrowały 274 osoby 
legalnie i ok. 1000 osób nielegalnie203. 

 Za jeden sezon żniwny czy też wykopkowy zarobić można było nawet 100 
czy 150 marek, co po wymianie stanowiło równowartość 200-300 złotych 
przedwojennych, podobne zarobki dawał sezon wykopkowy. Był to poważny 
wkład w gospodarstwo204. Emigracja kreowała zjawiska kulturowe, rozszerzała 
horyzonty myślowe, wpływała na przemiany obyczajowe205, stymulowała po-
czynania inwestycyjne rodzin. Samorzutny charakter miała emigracja żydowska 
do: Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Argentyny, Palestyny. 

 
 

Kto i gdzie miał się uczyć i leczyć? 
Po odzyskaniu niepodległości sprawami gospodarczymi oświaty zajmowała się sa-

morządowa Rada Szkolna Powiatowa, w gminach miejskich i wiejskich jej odpowied-
                                                 
200 „Statystyka Polski, Seria B, Województwo białostockie”, s. 312; UWB, sygn.107/5. 
201 A. Chętnik, Warunki gospodarczo-kulturalne...,  s. 107; J. Szczepański, Emigracja 
zarobkowa z ziem północnego Mazowsza w latach 1880-1914, „Zapiski Ciechanowskie” 
1989, zeszyt 7, s. 48-59; tenże, Z Kurpiowszczyzny “za chlebem”, „Tygodnik Ostrołęcki” 
1987, nr 31. 
202 H. Jaworska, Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, Warszawa, s. 82. 
203 E. Kołodziej, Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939, Warszawa 1982, s. 133.  
L. Landau, Wychodźstwo sezonowe na Łotwę i do Niemiec w 1937 roku., Warszawa 1966, 
s. 166. 
204J. Kobus, Przez zieloną granicę, „Warmia i Mazury” 1975, nr 9, s. 15, 32. 
205 L. Landau, Wychodźstwo sezonowe …, s. 133-149, 179; „Piast”, 25 XII 1921, nr 52. 
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nikiem był Dozór Szkolny. Funkcje inspektorów szkolnych pełnili w tym czasie Broni-
sław Trepka (1920-1922), a następnie Dionizy Majewski (1922-1933)206.  

Władze powiatowe bardzo ambitnie za cel postawiły rozwój szkolnictwa. Na pierw-
szym posiedzeniu sejmiku główny animator spraw szkolnych Dionizy Majewski zgłosił 
dwa wnioski –jeden w sprawie powołania w Ostrołęce seminarium nauczycielskiego  
i czteroklasowego progimnazjum żeńskiego oraz udzielenia zapomóg rocznych w kwo-
cie po 10 tys. marek na każdą z placówek oraz drugi - zalecający gminom na skutek 
smutnego stanu oświaty w powiecie ostrołęckim, pieczołowite zajęcie się szkołami, nie-
zwłoczne uchwalenie budżetów szkolnych oraz zakładanie szkół, gdzie one są potrzebne. 
Pierwszy postulat przyjęto z obostrzeniami finansowymi, a drugi bez dyskusji207.  

Za niedopuszczalne uznano zamkniecie jakiejkolwiek szkoły, rzucając trudne do 
realizacji hasło „w każdej wiosce szkoła”. Na drugim posiedzeniu sejmiku podjęto 
wskazania dla rad gminnych w sprawie ściągania podatków szkolnych i wypłaty zale-
głości szkołom za rok 1918, tyczące się pensji nauczycieli i wydatków rzeczowych208. 

U progu niepodległości powiat ostrołęcki posiadał 71 szkół, czyli te ujęte w spra-
wozdaniu za rok 1917/1918. W środowisku żydowskim działały chedery - szkoły reli-
gijne. W roku szkolnym 1922/23, po reorganizacjach w powiecie ostrołęckim 
istniało piętnaście szkół dwuklasowych, trzy - trzyklasowe, jedna - czteroklaso-
wa, trzy siedmioklasowe209.  

Sytuacja oświatowa była trudna: są całe połacie powiatu, w których dzieci do szkoły 
chodzić nie mogą, bo szkół tam w ogóle nie ma; lokale i wyposażenia szkół są na ogół 
niesłychanie ubogie, a niekiedy w takiej szkole nie ma nic prócz nazwy, ani lokalu, ani 
sprzętu, ani nauczyciela 210 . Występujący deficyt nauczycieli próbowano rozwiązać 
organizując wakacyjne miesięczne kursy, kończące się egzaminami dającymi kwalifika-
cje pedagogiczne. Mimo trudności zakładano pierwsze szkoły w: Goworowie, Żabinie, 
Jarnutach, Zawadach, Troszynie, Wachu i innych miejscowościach211. Wzmożenie 
ruchu budowlanego w ostrołęckiej oświacie dało się zauważyć w drugiej poło-
wie lat trzydziestych212. 

                                                 
206 H. Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939, Ostrołęka-Łomża 1990, s.  91. 
207 Protokół z pierwszego posiedzenia sejmiku powiatu ostrołęckiego, dnia 1-go marca 

1919 roku, początek o 11 min. 45 rano, „DRKRP”,15 IV 1919, nr 10, s. 2. 
208 Protokół z drugiego posiedzenia sejmiku powiatu ostrołęckiego, dnia 1-go marca 

1919 roku, początek o 11 min. 45 rano, „DRKRP”, 15 IV 1919, nr 10, s. 2-3. 
209 W. Jemielity, Szkoły powszechne w powiatach ostrołęckim i ostrowskim w latach 
1919-1939, Ostrołęka 1991, s. 56. 
210 D. Majewski, Wspomnienia...., s. 111-112, 121. 
211W. Jemielity, Szkoły powszechne..... s. 60; tenże, Szkoły średnie i zawodowe w woje-
wództwie białostockim w latach 1919-1939, Łomża 1991, s. 52; „Przebój” 1933, nr 2,  
s. 24-26. 
212  „Przegląd Ostrołęcki”, 2 II 1936, nr 5; 16 II 1936, nr 7; 1 III 1936, nr 9; 8 III 1936, 
nr 10; 17 V 1936, nr 20;   31 V 1936, nr 22;  30 VIII 1936, nr 35; 13 IX 1936, nr 37. 
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W roku szkolnym 1922/23 w powiecie ostrołęckim było piętnaście szkół 
dwuklasowych, trzy - trzyklasowe, jedna - czteroklasowa, trzy siedmioklaso-
we213. W 1925 roku w powiecie funkcjonowały 92 szkoły, w których 142 peda-
gogów nauczało 5920 uczniów214.  

Ambitne sukcesy odniesiono w szkolnictwie zawodowym - 1 września 1921 
roku rozpoczęła działalność Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej 215 . W 1922 roku Polska Macierz Szkolna powołała Żeńską 
Szkołę Rękodzielniczą216. W latach 30. była największą szkołą męską na terenie 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego217. 

W roku szkolnym 1932/33 w powiecie istniały 133 szkoły (razem z nowo 
przyłączonymi gminami), w których uczyło się 16.878 uczniów, w tej liczbie 
trzy szkoły z 245 uczniami pozostawały w rękach prywatnych 218 . W 1922  
w powiecie ostrołęckim na 1000 mieszkańców przypadało 80,2 ucznia, a w 1931 
roku 117,2; dla przykładu wskaźniki dla powiatu łomżyńskiego wynosiły 117,1  
i 116,2 ucznia, a dla ostrowskiego 87,5 i 143 uczniów219. Dobrze prosperowało 
szkolnictwo średnie. W 930 r. nauczało 235 uczniów, w 1937 r. -147, w 1938 r. - 
206220. Poza Szkołą Przemysłową dobrą renomą cieszyło się ostrołęckie gimna-
zjum221. 

W powiecie funkcjonowała oświata pozaszkolna. W 1927 r. powstał Uniwersytet 
Ludowy Rolny. W grudniu odbyły się tam też kursy dla nauczycieli szkół powszech-
nych, na które przybyło ok. 16 słuchaczy222. W latach trzydziestych została założona 
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa. W latach 1930-31 Narodowa Or-
ganizacja Kobiet zorganizowała dwuletnie kursy kroju i szycia, na których za-
wodu uczyło się 42 dziewcząt223. W 1930 roku powołano w Ostrołęce Roczny 

                                                 
213 W. Jemielity, Szkoły powszechne...., s. 56. 
214 „Kwartalnik  Statystyczny” Rok 1925, T.II, Zeszyt I. Rok szkolny 1922/23, s. 161. 
215 W. Jemielity, Szkoły powszechne..., s. 62; “Życie i Praca”, 20 VII 1924, nr 18. 
216 E. Załuska, Rada miejska miasta Ostrołęki, jej organizacja i działalność w latach 
1934-1939., msznp. Biblioteka Ostrołęki, s.  50. 
217 „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego” 5 V 1934. Ogło-
szenia szkolne.  
218 „Statystyka szkolnictwa” GUS, 1932/33, s. 20. 
219 W. Jemielity, Szkoły powszechne…,  s, 62; „Statystyka szkolnictwa 1925/26; Statysty-
ka szkolnictwa 1931/32”, Warszawa 1933; obliczenia własne. 
220 W. Jemielity, Szkoły średnie...,  s. 55. 
221 „Sprawa Katolicka”, 25 VIII 1935, nr 8. 
222  „Korzyści poważne” – stwierdził ks. L. Gościcki, Kronika parafii Goworowo,  
s. 55-56. 
223 W. Jemielity, Szkoły powszechne..., s.55. 
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Kurs Nauczycielski, który funkcjonował przy gimnazjum żeńskim w czasie jego 
istnienia i był własnością Towarzystwa Szkoły Średniej224.  

Popularnością wśród rolników cieszyło się przysposobienie rolnicze prowa-
dzone przez: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Związek Strzelecki, Cen-
tralny Związek Młodzieży Wiejskiej, Związek Młodzieży Ludowej, Związek 
Młodzieży Wiejskiej Wici, Strzelec, młodzież niezorganizowaną 225 . W 1934 
roku w każdym powiecie przeprowadzono 1-2 kursy rolnicze226. Sprawozdanie 
wojewody z 1933 roku wymienia dwa uniwersytety ludowe w Ostrołęce, w 1934 
roku uniwersytet w Ostrołęce i Myszyńcu. Sprawozdawca uznał, iż powiat 
ostrołęcki tego rodzaju akcją został w latach ubiegłych dostatecznie przerobio-
ny227. W 1935 roku na terenie Myszyńca powstało 12 zespołów przysposobienia 
rolniczego, z których pracę sfinalizowało dziesięć. Tam też został zorganizowa-
ny Czterodniowy Kurs Przysposobienia Rolniczego z udziałem 23 osób228. 

Wykształcenie ludności w wieku powyżej 10 lat w powiecie było niższe niż 
średnia wojewódzka229. W 1921 roku 19.383 mieszkańców powiatu, 33,7% po-
wyżej 10. roku życia nie umiało czytać i pisać. Czytać nie umiało 44,2% katoli-
ków i 56,8% starozakonnych. W samej Ostrołęce nie umiało czytać 41,6% kato-
lików i 49,19% starozakonnych. Natomiast na wsiach nie umiało czytać 45,9% 
katolików i 53,5 % starozakonnych230. Niestety, problem analfabetyzmu w okre-
sie międzywojennym, mimo starań władz, nie został rozwiązany, zwłaszcza na 
wsi. Zawód nauczycielski cieszył się poważaniem, wieś poczuwała się do spra-
wowania opieki nad swoim pedagogiem 231 . W II Rzeczypospolitej, a więc  
i w powiecie ostrołęckim nie uporano się z analfabetyzmem.  

W omawianym czasie szpital dysponował 60 łóżkami, pracowało w nim 
dwóch lekarzy, ponadto sejmik zatrudniał trzech lekarzy rejonowych. W szpitalu 
jednego pacjenta leczono średnio przez 12 dni, a w sumie zarejestrowano 10.912 
dni leczenia. W 1933 roku w Ostrołęce działał ośrodek zdrowia, była czynna 
poradnia przeciwgruźlicza, przyjmował lekarz kolejowy. W powiecie funkcjo-
nowały trzy ośrodki zdrowia, w: Goworowie z Ludwikiem Glinką, w Gucinie  
                                                 
224 Szkoły Rzeczypospolitej Polskiej w r. szkolnym 1930/1931, pod red. M. Falskiego, 
Warszawa 1933, s. 154; H. Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach….., s. 178. W. Jemieli-
ty, Szkoły powszechne..., s. 61. 
225 „Sprawa Katolicka”, 3 V 1935, nr 18. 
226 „Przegląd Ostrołęcki”, 1 XI 1936, nr 44. 
227 APB, UWB, Sprawozdanie wojewody za lata 1933-34, s. 28 a; „Przegląd Łomżyński”, 
24 I 1932¸ nr 4. 
228 „Sprawa Katolicka”, 8 III 1935, nr 10. 
229 Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 r. Mieszkania. 
Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo białostocki; „Statystyka Polski”, Warszawa 1927, 
T. XIX,  s.64-65. 
230 Tamże. 
231 Opinia nauczycielki Marii Borkowskiej, w posiadaniu autora. 
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z Marcjanem Trzaską i w Myszyńcu z Stanisławem Pawłowskim i Stanisławem 
Nossarzewskim232.  

 
 

Bogata folklorem i wiarą osobowość mieszkańca powiatu 
Specyfiką północnej części powiatu była wyrazista osobliwość kulturowa re-

gionu, specyficzna duchowość kurpiowska, zamiłowanie do folkloru, połączone 
najczęściej z religijnością. Właśnie w okresie międzywojennym Kurpiowszczy-
zna, obok np. Podhala, obszaru łowickiego, akcentowała swoje subkulturowe 
istnienie. Poczucie wspólnoty kurpiowskiej dominowało nad więzami, które 
wyznaczały administracyjne granice powiatu. Liczne wydarzenia kulturowe  
i akcje polityczne obejmowały tereny Kurpiowszczyzny z powiatów łomżyń-
skiego, kolneńskiego i ostrołęckiego, ale tylko z północnej jego części. W gmi-
nach południowych również kwitło życie kulturalne ale z mniejszym akcentem 
na obyczajowość kurpiowską. 

W Ostrołęce działało stowarzyszenie kulturalno-oświatowe, proendeckie społeczno-
kulturalne „Lutnia”233, a w środowisku kolejarskim funkcjonowało Towarzystwo Kultu-
ralno-Oświatowe „Ognisko”234. Wielkim prestiżem cieszyło się Towarzystwo Wioślar-
skie „Przystań”235. W latach trzydziestych zaistniał Klub Towarzyski, którego inicja-
torem i założycielem był T. Rzeszewicz, prezes Zarządu Powiatowego Związku 
Strzeleckiego236. W mieście dwa kina wyświetlały filmy, jedno mieściło 120 widzów, 
drugie znajdowało się w Domu Kolejarza237. 

W całym powiecie organizowano imprezy muzyczne, koncerty chórów czy ama-
torskich zespołów tanecznych, przedstawienia teatralne, promowano kulturę ludową, 
organizowano uroczystości państwowe i kościelne. Funkcjonowały zespoły muzyczne, 
kluby, biblioteki, organizacje sportowe. Kwitły sporty wodne, przejażdżki po Narwi, 
zimowe imprezy kulturalno – rozrywkowe. Częste przedstawienia organizowały 
szkoły, organizacje katolickie, społeczne, liczne amatorskie koła dramatyczne238. 
Odbywały się huczne wesela i zabawy wiejskie, majówki, na których tańczono: 
olendra, gonionego, dziada i babę, powolniaka. 

                                                 
232 Przebój” 1931, nr 2. 
233 „Życie i Praca”, 9 IV 1925, nr 25. 
234 „Przegląd Łomżyński”, 21 IX 1932, nr 31; „Życie i Praca”, 22 II 1925, nr 16; 11 VII 

1926, nr 54. 
235 „Przegląd Ostrołęcki”, 7 VI 1936, nr 23; 15 XI 1936  ̧nr 46. 
236 „Przegląd Ostrołęcki”, 19 I 1936, nr 3; 2 II 1936, nr 5; 1 III 1936, nr 9; 22 V 1936, 
nr 12; 13 IX 1936, nr 37; 18 X 1936, nr 42; 15 XI 1936, nr 46. 
237 Dla porównania Łomża w sześciu kinach miała 2440 miejsc, a Ostrów w jednym 
kinie 269 miejsc; J. Gołota, Ostrołęka...,  s. 159. 
238 „Wspólna Praca”, 19 V 1929, nr 5, 6. 
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Miłośnik pieśni kurpiowskiej ks. Władysław Skierkowski zbierał pieśni lu-
dowe: Wtedy niejeden stary Kurp brał chętnie na moją prośbę, swoje stare 
skrzypeczki, nawet gdy nad wioską przelatywały pociski i wygrywał dawne me-
lodie, smutne i wesołe, które skwapliwie zapisywałem239.  

Kultura to również wystrój mieszkań ozdobionych lelujkami, pająkami, 
świątkami, obrazami religijnymi. Subkultura to również pomalowane ściany 
kurpiowskich chat. Odrębność kulturową zachowywały rodziny drobnoszla-
checkie, zachowując swoistość stroju (parasolka dla kobiet, rękawiczki, kape-
lusz), aranżując odmienny wystrój mieszkań (fortepian, serwantka, firanki, stół  
z lampą), propagując odróżniający się typ zachowania. Grupa ta nie identyfiko-
wała się z Kurpiami, zachowała odrębność nawet podczas uroczystości religij-
nych240.  

Kulturę tworzyli indywidualni lokalni artyści, czyli bliżej nieokreślona liczba 
rzeźbiarzy, akordeonistów, skrzypków, gawędziarzy. Kultura to też okazjonalne 
potańcówki, wspólne zimowe wieczory spędzone przy śpiewach i obrzędach, 
charakterystyczne dla obu części powiatu. Być może w przeszłości artyzm, du-
chowość rekompensowały trudne warunki materialnej egzystencji.  

W roku szkolnym 1937/38 w bibliotekach szkolnych powiatu ostrołęckiego 
znajdowało się 26.524 woluminów 241 . Po wioskach w latach trzydziestych  
w ramach oświaty pozaszkolnej kursowało 16 bibliotek wędrownych wydziału 
powiatowego, dwie Związku Obrony Kresów Zachodnich i sześć Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej.  

Odrębne życie kulturalne prowadzili Żydzi. Aktywnością wykazywały się 
żydowskie organizacje kulturalne i oświatowe, zachowując wyraziście swoją 
odrębność i autonomię. W każdym z miast prowadziło działalność Stowarzysze-
nie Kulturalno-Oświatowe Tarbutt, urządzające spektakle teatralne, przedstawie-
nia, odczyty, które miało również charakter samopomocowy242. 

Mieszkańców cechowała głęboka religijność, proboszcz bardzo często określał 
charakter życia religijnego, oceniał praktyki religijne swoich parafian, ustalał  
i egzekwował kanon praw moralnych. W momencie odzyskania niepodległości 
powiat należał do diecezji płockiej i obejmował parafie: Czerwin, Czarnia k. Myszyńca, 
Dąbrówka, Goworowo, Kadzidło, Kleczkowo, Myszyniec, Ostrołęka, Piski, Rzekuń, 

                                                 
239 W. Skierkowski, Puszcza Kurpiowska w pieśni, cz. I, Płock 1928, s. 6; H .Gadomski, 
Władysław Skierkowski 1886–1941, Ostrołęka 1984; tenże, Bolesław Olbryś lutnik kur-
piowski, Ostrołęka 1985. 
240 U. Kuczyńska, Szlachta kurpiowska – mit czy rzeczywistość, 
http://www.historia.kurpie.com.pl/szlachta_kurpiowska/, dostęp 22 lipca 2018. 
241 APB, UWB, Sprawozdanie wojewody za lata 1937/38, s.132. 
242 J. Gołota, Z życia społeczeństwa żydowskiego w okresie międzywojennym, „Zeszyty 
Naukowe OTN” 1997, nr 11, s. 77- 90. 
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Troszyn, częściowo Brodowe Łąki243. Parafie te należały do dekanatu ostrołęckiego. 
Dekanat goworowski, który został zniesiony w 1921 roku, a jego parafie przeniesiono 
do adekwatnych struktur w Ostrołęce, Ostrowi i Makowie. W latach 1915 – 1921 istniał 
dekanat myszyniecki z parafiami w: Myszyńcu, Brodowych Łąkach, Czarni, Łysych. 
Zalasie244. 28 października 1925 r. została utworzona diecezja łomżyńska, która objęła 
wszystkie parafie z terenu powiatu, z wyjątkiem Goworowa. Pierwszym biskupem zo-
stał Romuald Jałbrzykowski, rok później zastąpił go Stanisław Kostka Łukomski, peł-
niący posługę duszpasterską do II wojny światowej245. 

W okresie międzywojennym w Ostrołęce istniała tylko jedna parafia pod wezwa-
niem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwszym proboszczem został  
z nastaniem niepodległości ks. Władysław Serejko, który pełnił posługę kapłańską do 
swej śmierci 16 listopada 1931 r. Zastąpił go Edmund Walter, który w1940 r. został 
aresztowany i zmarł w obozie hitlerowskim 28 maja 1942 r.  

Funkcje duszpasterskie w Ostrołęce pełniły też: pobernardyński kościół pod wezwa-
niem św. Antoniego Padewskiego i pozostały po pobycie wojsk rosyjskich - pod we-
zwaniem św. Wojciecha w Wojciechowicach, służący ułanom  5. Pułku Ułanów Za-
sławskich246 i ogólnopowiatowym wydarzeniom wojskowym247. Co ciekawe, na tym 
biednym terenie znajdowały się okazałe świątynie murowane - poza Ostrołęką w: Czar-
ni k. Myszyńca, Czerwinie, Kadzidle, Kleczkowie, Rzekuniu, Goworowie i w Myszyń-
cu, którego monumentalność szczególnie kontrastowała z okolicznymi drewnianymi 
chatynkami. Parafialne życie religijne urozmaicały uroczystości kościelne, misje 
święte, procesje, zwłaszcza niezwykle uroczyste w Boże Ciało, podczas których 
starano się zaprezentować samego siebie w najpiękniejszym stroju, swoją kon-
gregację czy organizację. Celem pielgrzymek stała się Ostra Brama w Wilnie 
oddalona od Ostrołęki o 300 km czy Częstochowa. Towarzyszył im bogaty ce-
remoniał liturgiczny i folklorystyczny248. 

W powiecie znajdowały odzew centralne inicjatywy katolickie, takie jak:  
Milicja Niepokalanej, bractwa różańcowe, Krucjata Eucharystyczna, Sodalicje 
Mariańskie, Akcja Katolicka. Centra ruchów katolickich znajdowały się  
w Ostrołęce i Myszyńcu, Goworowie. W 1921 r. w Goworowie powstało Stowarzy-

                                                 
243 W. Jemielity, Parafie w Ostrołęckiem, „Zeszyty Naukowe OTN” 1995, nr IX, s. 127-

128. 
244 „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1915, nr 11, s. 198; 1922, nr 1, s. 15. 
245 W. Jemielity, Parafia Łomżyńska, Łomża 1990, s. 7; „Życie i Praca” 10 X 1926, nr 69, 
s. 1-2. 
246 W. Jemielity, Parafie Ostrołęckie [w:] Ostrołęka na tle innych miast mazowieckich  
w XIX i XX, red. J. Gołota, J. Kijowski, Ostrołęka 1988, s. 81-82. 
247 “Wiadomości Katolickie Diecezji Łomżyńskiej”, 1 II 1927, nr 3. 
248 Kronika Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej Żeńskiej działającego w latach 1925–
1938 w parafii Myszyniec. 
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szenie Młodzieży Żeńskiej, a w 1922 r. Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej 249 .  
W Myszyńcu takie stowarzyszenie zostało założone 18 października 1925 r. – Stowa-
rzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej250. W Ostrołęce 1 grudnia 1925 roku rozpo-
częło działalność Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, a 10 grudnia tegoż roku 
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej251. Tego typu organizacje działały i na terenie 
innych miejscowości powiatu, np. w: Troszynie, Kleczkowie, Łątczynie, Opęchowie252. 
W 1925 roku w okręgu łomżyńskim istniało ok. 100 stowarzyszeń młodzieży 
katolickiej, liczących blisko 4 tys. członków253.   

O rozbudzeniu religijnym świadczyły liczne przydrożne i przydomowe ka-
pliczki, krzyże, figurki i świątki. Poczytnością cieszyła się prasa podejmująca 
problemy wiary katolickiej: „Sprawa Katolicka”, „Życie i Praca”, „Wiadomości 
Kościelne Diecezji Łomżyńskiej”. Dużą rolę odgrywał Kościół w promowaniu 
kultury kurpiowskiej, np. ksiądz Eugeniusz Kłoskowski z Myszyńca zwalczał 
przyniesione z robót w Prusach czy z wojska pozaregionalne naleciałości  
w pieśniach, wystrojach mieszkań, także w strojach w postaci bluzek, lejbików. 
Propagował przede wszystkim „czółka”, dzięki czemu ich liczba wzrosła z 50 do 
300. Nakłonił do noszenia stroju męskiego 40 druhów”254. W tej sprawie agito-
wała „Sprawa Katolicka”, która użalała się nad odchodzeniem mężczyzn od 
stroju ludowego255.  

Na terenie powiatu znajdowały się trzy okręgi bożnicze, odpowiedniki parafii:  
w Ostrołęce, Goworowie i Myszyńcu. W Ostrołęce istniała bożnica bejt ha-midrasz,  
w mniejszych skupiskach znajdowały się domy modlitw. Poważną rolę społeczną 
spełniał w swojej społeczności rabin, duchowy i rzeczywisty przewodnik człon-
ków gminy, którego rola społeczna prawdopodobnie przewyższała oddziaływa-
nie proboszcza. Ceremoniał religijny był również bogaty, szczególnie ważne 
były rodzinne obchody szabatu.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
249 Konika parafii Goworowo, s. 53, 54. Inicjator i organizator ks. L. Gościcki. 
250 Założył je ks. Józef Borawski. 
251 „Życie i Praca” 1926, nr 3.Obie sekcje pod patronatem ks. Błażeja Pszczółkowskiego 
252 J. Dziewirski, Mała troszyńska ojczyzna, Ostrołęka 2002, s. 134-135. 
253  Zjazd związkowy stowarzyszenia w Ostrołęce, ”Wiadomości Kościelne Diecezji 
Łomżyńskiej”, 19 VIII 1928 nr 8. 
254 Kronika Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej Żeńskiej działającego w latach 1925-
1938 w parafii Myszyniec, Myszyniec 1938, Biblioteka Naukowa w Ostrołęce. 
255 „Sprawa Katolicka”, 19 VII 1935, nr 29. 
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Podsumowanie 

W ostatecznej denotacji omawianego zagadnienia wyłania się skuteczne zde-
terminowanie miejscowej ludności w zmaganiu się z niesprzyjającymi uwarun-
kowaniami egzystencji. Była to przede wszystkim dzielność w staraniu się  
o materialne warunki życia na peryferyjnych terenach Rzeczypospolitej o mało 
urodzajnych glebach, ubogich w zasoby naturalne. Na tym tle pozytywnie rysują 
się ambitne starania władz powiatowych o zewnętrzne środki inwestycyjne,  
z zamiarem wykorzystania ich na odbudowę zniszczonej po wojnach i zaniedba-
nej przez zaborców domenie. Drugi aspekt tych dążeń to próby intensyfikacji  
i unowocześnienia upraw i hodowli podejmowane przez władze powiatowe  
w synergii z folwarkami, mimo iż borykały się z bilansem ekonomicznym.  

Należy wskazać też na dzielność kulturową, bogatą duchowość i zamiłowa-
nie do tradycji, obyczajowości, czego owocem stał się folklor kurpiowski, 
współistniejący z głęboką religijnością. Być może te trudne warunki naturalne, 
uboga ziemia nauczyły pracowitości, zaradności, ale wyzwoliły też bogatą twór-
czość regionalną kompensującą biedę. Mimo postępów w budownictwie szkol-
nym nie rozwiązano problemów analfabetyzmu. Przez cały okres międzywojen-
ny utrzymała się dychotomia powiatu. Wieś powiatu ostrołęckiego była raczej 
biedna, spokojna, pobożna, pracowita, czasami przekorna, ale też ekspresyjna 
artystycznie. Dostrzegalne są  osiągnięcia ekonomiczne w rolnictwie, wytwór-
czości, transporcie. Sukcesem jest mozolna odbudowa z katastrofalnych znisz-
czeń wojennych. Dane statystyczne nie zawsze korelują ze świadomością spo-
łeczną. Gospodarczo Kurpiowszczyzna odstawała od innych terenów Polski, nie 
wspominając o sąsiadujących Prusach Wschodnich. 

Dane statystyczne nie zawsze korelują ze świadomością społeczną. Ze 
wspomnień mieszkańców wsi wyłania się bieda, zwłaszcza w czasie wielkiego 
kryzysu gospodarczego, nieznane dzisiejszym ziomkom słowo „przednówek”, 
poczucie niesprawiedliwości.  

Kontakty polsko - żydowskie cechowała odrębność, ale i koegzystencja, mi-
mo incydentów i zadrażnień. Natomiast w sprawach politycznych, w aspekcie 
tworzenia struktur OZN poraża jednak konformizm, zwłaszcza w Ostrołęce. 

Bilans osiągnięć gospodarczych wykazany w spisach powszechnych z 1921  
i 1931 r. jest pozytywny, trudno stwierdzić czy optymalny, podobnie jak w od-
niesieniu do całej II Rzeczypospolitej, którą przywódcy zamierzali podciągnąć 
wzwyż. 
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Załączniki 

 
 

Zał. 1.  Głosy zdobyte przez poszczególne partie w pow. ostrołęckim w wy-
borach parlamentarnych 1919- 1930 

Gmina Rok Ugrupowania 
ZLN BBWR PIAST SCH WYZWOL PPS ŻYDZI 

Ostrołęka, 
powiat 

1919 70,10    12.40 1.40 6.85 

 1922 72,02  3.12  10.41 4.54 7.19 
 1928 38,24 15.98  9.35 22.08 7.83 
 1930 69,21 18.43 9.01 2.82 
Ostrołęka, 
miasto 

1919 56,90    1.40 8.40 33.13 

 1922 40,90  0.25  3.39  31.08 
 1928 13,29 18.25  0.50 20.47 42.64 
 1930 21,24 44.01 10.17 22.63 
Czerwin 1919 46,80    50.00  3.00 
 1922 38,09  2.16  49.25  2.82 
 1928 22,54 6.45  1.82 8.56 3.57 
 1930 70,84 14.43 18.81 0.51 
Dylewo 1919 91,70    6.30  2.10 
 1922 92,52  0.20  2.40  2.24 
 1928 48,27 6.45  32.50 64.70 2.34 
 1930 79,44 8.41 14.07 0.07 
Goworowo 1919 35,10    46.20  18.40 
 1922 45,12  0.52  27.01  19.12 
 1928 27,35 11.04  2.94 42.87 15.92 
 1930 60,31 17.70 15.02 6.79 
Myszyniec 1919 88,70    0.24  11.03 
 1922 88,17  0.13  0.21  9.87 
 1928 61,80 13.96  10.09 5.42 10.33 
 1930 74,83 20.17 4.21 0.75 
Nakły 1919 99,10    0.20   
 1922 97,29    0.09   
 1928 46,70 22.51  6.75 10.18  
 1930 84,44 13.70 1.85  
Nasiadki 
Durlasy 

1919 95,90    4.10   

 1922 82,56  14.10  1.13   
 1928 46,26 8.16  15.28 13.55  
 1930 80,16 10.99 8.84  
Ostrołęka, 
teren 

1919        

 1922        
 1928 22,70 19.85  25.42 23.32 4.89 
 1930 47,88 38.71 9.63 1.49 
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Piski 1919 91,50    3.70  4.30 
 1922 75,45  0.90  19.87  3.15 
 1928 22,23 28.04  7.50 36.18 1.97 
 1930 90,55 6.98 2.45  
Rzekuń 1919 88,20    5.50  2.50 
 1922 60,98  10.20  7.54  2.42 
 1928 41,10 24.76  5.55 21.86 1.39 
 1930 65,05 26.09 8.80 0.03 
Szczawin 1919 44,10    54.10  0.70 
 1922 68,96    22.85  0.12 
 1928 32,60 24.98  0.10 41.26  
 1930 71,42 14.21 14.36  
Troszyn 1919 94,16    3.90  1.30 
 1922 79,74  7.36  9.41  2.10 
 1928 42,06 27.80  4.75 11.84 1.45 
 1930 86,73 7.25 2.82 0.72 
Wach 1919 100,00       
 1922 98,21  1.36  0.02  0.13 
 1928 55,27 7.86  14.51 1.03  
 1930 79,65 10.82 9.51  

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie oficjalnych wyników wyborów 
 

  



Podciągnąć powiat wzwyż                | 307 
 

 
Zał. 2.  Starostowie, burmistrzowie Ostrołęki 

• Zieliński, Komisarz Ludowy Rządu Polskiego 14 listopad 1918, niektóre dokumenty 
w jego zastępstwie podpisywał Władysław Ksepko, 

• Jan Dunin-Borkowski, starosta 1919, 
• Adam Winiarski, starosta 1919, 
• Szymon Wiński, Komisarz Rządu na powiat ostrołęcki od 24 sierpnia 1920, 
• Kazimierz Eustachiewicz, p.o. starosty w 1920, 
• Kazimierz Pstrokoński, starosta 1921, 
• Jan Dunin-Borkowski, starosta 1921-1922, 
• Franciszek Sypek, starosta 1923 - 25, 
• Ignacy Korkozowicz, starosta 1925 - 1926, 
• Józef Nowak, kierownik starostwa 1926 – 1927,  
• Henryk Bieńkiewicz, starosta 1927 - 1929, 
• Adam Kazimierz Milewicz, starosta 1929 – 1932, 
• Franciszek Kulikowski, starosta 1932 -1938, 
•  Józef Świątkiewicz, starosta 1938 – 1939. 
 
burmistrzowie Ostrołęki 
• Stefan Iwański (Iwanowski) p. o burmistrza 1918 – 1919 
• Władysław Banach 1919 – 1920 
• Borys Morozow komisarz wojenny 1920 
• Władysław Banach 1920 - 1926 
• Kazimierz Piotrowski 1927-1930 
• Julian Ostaszewski 1930-1934 
• Hugo Mantey1934 – 1939 
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Wojciech Łukaszewski 
 
 
 

Pod dwiema okupacjami  
(1939-1945) 

 
 

We wrześniu 1939 r. Polska, w tym powiat ostrołęcki, stała się ofiarą dwóch 
największych totalitaryzmów XX w.: niemieckiego nazizmu i radzieckiego ko-
munizmu. Za sprawą sojuszu Niemiec i Związku Radzieckiego doszło do aneksji 
ziem polskich, określanej dosyć często w historii mianem IV rozbioru Polski. 
Obszar powiatu ostrołęckiego został przedzielony linią graniczną zaborców. 
Wynikało to bezpośrednio z drugiego punktu „Tajnego Protokołu Dodatkowego” 
do układu o nieagresji między Niemcami a Związkiem Radzieckim z 23 sierpnia 
1939 r., tzw. Paktu Ribbentrop-Mołotow. Zapis w wymienionym protokole wy-
znaczał wprost granicę strefy interesów dwóch agresorów wzdłuż rzek Narwi, 
Wisły i Sanu1. 

W okresie II Rzeczypospolitej powiat ostrołęcki od momentu odzyskania 
niepodległości aż do 31 marca 1939 r. wchodził w skład województwa biało-
stockiego. Od 1 kwietnia tegoż roku został włączony do województwa warszaw-
skiego2. Przed wybuchem wojny obszar powiatu wynosił 2 281 km2. Według 
ostatniego przed wybuchem wojny, drugiego spisu powszechnego w skład po-
wiatu wchodziło 15 gmin. Teren powiatu zamieszkiwało 112 587 mieszkańców, 
w tym 54 905 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosiła 49,4 osób na 1 km2, co 
stanowiło średnią w województwie. Zbliżoną gęstość miał ówczesny powiat 
suwalski3.  

 
 

                                                 
1 L. Mularska-Andziak, Historia powszechna 1919-1991. Wybór tekstów źródłowych, 
Pułtusk 1999, s. 83-84. 
2 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie granic województw: białostockiego, kielec-
kiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego, Dz. U. z 1938 r. nr 27 poz. 240.  
W wyniku kilku zmian administracyjnych polegających m.in. na włączeniu do woje-
wództwa warszawskiego powiatów: łomżyńskiego, ostrołęckiego i ostrowskiego obszar 
województwa z 25 tys. km2 w dniu 30 marca 1939 r. zwiększył się do 31, 7 tys. km2 od 
dnia 1 kwietnia 1939 r., Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1939, s. 12. 
3 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.12.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. 
Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo białostockie, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 1938, s. 1; Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1939, s. 12. 
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Bój graniczny 

W okresie II Rzeczypospolitej powiat ostrołęcki od północy graniczył z Pru-
sami Wschodnimi. W obliczu zbliżającej się nieuchronnie wojny Wojsko Polskie 
spodziewało się ataku Niemców właśnie od tej strony. Planowane przez Niem-
ców uderzenie z północy w kierunku na wschód od Warszawy siłami 3. armii  
z Grupy Armii „Północ” miało na celu realizację sukcesywnego marszu w kie-
runku stolicy. W skład 3. armii wchodziły głównie jednostki mobilizowane na 
obszarze Prus Wschodnich. Ponadto w sierpniu 1939 r. jej siły zostały wzmoc-
nione 12. Dywizją Piechoty oraz Dywizją Pancerną „Kempf”, które zostały dro-
gą morską przetransportowane z terenu Rzeszy do Prus Wschodnich. Ogólnie na 
dzień przed wybuchem wojny 3. armia liczyła 326 tys. ludzi oraz 60 tys. koni4. 
Do obrony obszarów przygranicznych wyznaczono od północnego-wschodu 
Samodzielną Grupę Operacyjną (SGO) „Narew”, którą dowodził gen. bryg. 
Czesław Młot-Fijałkowski5. Głównym zadaniem Grupy było utrzymanie linii 
Narwi i Biebrzy, a przez to zablokowanie dojścia z Prus Wschodnich do linii 
Ostrołęka – Małkinia – Łomża oraz Łomża – Małkinia, a także w kierunku Bia-
łegostoku. Należy nadmienić, iż tereny znajdujące się na linii Narwi stanowiły, 
ze strategicznego punktu widzenia, ważne pozycje w doktrynie obronnej Rze-
czypospolitej. Rozbudowywane od kwietnia i maja 1939 r. umocnienia w okoli-
cach Ostrołęki, Nowogrodu, Łomży, Wizny, Osowca i Augustowa miały pełnić 
kluczową rolę w zbliżającej się konfrontacji militarnej 6 . Umocnienia Narwi  
w rejonie Ostrołęki polegały szczególnie na wzmocnieniu przepraw w Wojcie-
chowicach i Ostrołęce oraz w rejonie mostu kolejowego w Dzbeninie. Wykona-
nie dodatkowych zalewów obok płynącej przez te tereny Narwi miało umożliwić 
skuteczniejsze działanie tzw. oddziałów opóźniających w kierunku Ostrołęka-
Myszyniec 7 . Ponadto w momencie wybuchu wojny w rejonie Ostrołęka-
Wojciechowice znajdowało się 27 schronów lekkich oraz 3 schrony w rejonie 
Dzbenina. Natomiast w przypadku pozostałych, ich budowa nie została dokoń-
czona, były w budowie lub jedynie zdołano wytyczyć miejsca, w których miały 

                                                 
4 J. Izdebski, Działania wojenne na Mazowszu we wrześniu 1939 r., [w:] Dzieje Mazow-
sza, lata 1939-1945, t. V, red. A. Koseski, Pułtusk-Warszawa 2017, s. 24. 
5  Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew” została utworzona 23 marca 1939 r.  
Jej dowódcą został gen. bryg. Czesław Młot-Fijałkowski. W jej skład wchodziły:  
18. Dywizja Piechoty, 33. Dywizja Piechoty, Podlaska Brygada Kawalerii i Suwalska 
Brygada Kawalerii, Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego  
w Londynie (dalej: AIPiMSL), sygn. B.I. 13a, Relacja Stanisława Podkowińskiego  
z działań 1939 r. z 12 grudnia 1945 r., s. 1. 
6 AIPiMSL, sygn. B.I. 13a, Józef Szylling, Opracowanie linii Narwi i Biebrzy wraz z 11 
mapami 1: 100 000, s. 1, s. 134-135. 
7 Tamże, s. 137. 
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powstać8. Fortyfikacje i umocnienia finalnie nie okazały się jednak wykorzysta-
ne ze względu na niewystępowanie walk o miasto. Próby przedostania się przez 
rzekę zostały dosyć skutecznie odparte. Pozycje wojskowe 7 września wieczo-
rem zostały opuszczone dobrowolnie wobec zagrożenia ze strony nacierających 
wojsk niemieckich od południa ze strony Różana. Na przedpolu Ostrołęki nie-
przyjaciel dokonał jedynie zniszczenia szlaków komunikacyjnych w okolicach 
Obierwi9. 

Na zachód od działań SGO „Narew” operowały zgrupowania armii „Modlin” 
dowodzonej przez gen. bryg. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego10, a od po-
łudnia zaś, będąca w odwodzie, Grupa Operacyjna „Wyszków” nominalnie do-
wodzona przez gen. Stanisława Skwarczyńskiego11. Wymienione formacje wraz 
z SGO „Narew” miały bronić linii Narwi oraz razem z armią „Pomorze” zabez-
pieczać pas graniczny z Prusami Wschodnimi przed atakiem Niemców. W skła-
dzie armii „Modlin” operowała Mazowiecka Brygada Kawalerii pod dowódz-
twem płk. Jana Karcza, zgrupowana w okolicy wsi Krzynowłoga Mała, stojąca 
w pogotowiu na odcinku linii rzek Ulatówka-Orzyc liczącym ok. 22 km. W celu 
powstrzymania przemieszczania się Niemców na strzeżonym przez Brygadę 
odcinku, próbowano dokonać zabagnienia wymienionych rzek poprzez znisz-
czenie na nich jazów. Jednak destrukcja zapór ostatecznie się nie powiodła12. Pas 
rozgraniczający obszar działania wymienionych związków taktycznych prze-
chodził kilkanaście kilometrów od Chorzel, idąc w kierunku południowo-
wschodnim. W przybliżeniu granica operowania SGO „Narew” i armii „Modlin” 
była tożsama z granicą pomiędzy powiatem ostrołęckim i przasnyskim, z wyjąt-
kiem gminy Baranowo, która znalazła się w zasięgu działania Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej13. 

Polacy przewidywali, że uderzenie armii niemieckiej od północy będzie się 
koncentrować na kierunkach ataku na: Ostrołękę, Nowogród, Wiznę i Osowiec. 
Za najbardziej zagrożony punkt obrony uważano Nowogród, dlatego też w tym 
rejonie rozlokowano jedną dywizję piechoty, natomiast drugą dywizję trzymano 
                                                 
8 W chwili wybuchu wojny było wytyczonych 10 lokalizacji schronów. 
9 AIPiMSL, sygn. B.I. 13a, Józef Szylling …, s. 138. 
10 T. Jurga, W. Karbowski, Armia „Modlin” 1939, Warszawa 1987, s. 18. 
11 S. Andryszczyk, Walki obronne oddziałów polskich na obszarze obecnego wojewódz-
twa ostrołęckiego we wrześniu 1939 r., „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa 
Naukowego” 1989, nr 3, s. 108. 
12 AIPiMSL, sygn. B.I. 19d, Relacje z kampanii wrześniowej 1939, Relacja płk Adama 
Sawczyńskiego, s. 10. Brygada została zmobilizowana 24 sierpnia 1939 r. i przybyła na 
miejsce swojej koncentracji w okolice Krzynowłogi Małej 30 sierpnia. Więcej na temat 
działalności Brygady zob. M. Pacut, Mazowiecka Brygada Kawalerii w wojnie 1939 
roku, Pruszków 2013; D. Prokopiuk, Mazowiecka Brygada Kawalerii w latach Drugiej 
Rzeczypospolitej oraz podczas Kampanii Wrześniowej 1939, Oświęcim 2014. 
13 A. Zawilski, Bitwy polskiego września, Łódź 1989, s. 166. 
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w odwodzie na południe od Nowogrodu14. Główne kierunki działań 3. armii 
niemieckiej generała Georga von Küchlera koncentrowały się na kierunku Mła-
wy. 

Ustalono, że Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew” będzie osłaniać 
wschodnie skrzydło armii „Modlin”15. 

1 września 1939 r. SGO „Narew” o godz. 5.20 otrzymała meldunek o prze-
kroczeniu granicy przez Niemców na północ od Myszyńca. Stacjonujący tam 
Batalion Obrony Narodowej (BON) „Kurpie”, którego głównym zadaniem ope-
racyjnym były: wywiad, obserwacja oraz powstrzymywanie i opóźnianie wkra-
czania wojsk niemieckich na polską stronę, nie wytrzymał natarcia nieprzyjacie-
la, co skutkowało jego całkowitym rozbiciem16. Wycofał się do linii obrony do 
Myszyńca. Dużym utrudnieniem w prowadzonych walkach była przestarzała 
broń francuska, będąca na wyposażeniu Batalionu „Kurpie”, ulegająca częstym 
zacięciom i awariom 17 . Dlatego też, mimo dzielnej obrony Myszyńca przez 
Kurpiowski BON, był on zmuszony do ewakuacji.  

W dniu 1 września o godz. 4.30 placówki Straży Granicznej w Pełtach i Dą-
browach zostały ostrzelane przez niemiecką kawalerię. Spowodowało to odwrót 
załóg wszystkich posterunków Straży do Myszyńca18. Konsekwencją tych wy-
darzeń było przekroczenie granicy polsko-niemieckiej w Pełtach przez 1. Bry-
gadę Kawalerii (Kavallerie-Brigade) liczącą ogólnie 6665 żołnierzy. Jej dowód-
cą był płk. Kurt Feldt19. Brygada Kawalerii stanowiła część 3. armii dowodzonej 
przez feldmarszałka Georga von Küchlera i wchodziła w skład Grupy Armii 
Północ.   3. armię tworzyło 10 dywizji piechoty, 1 dywizja pancerna oraz 1 bry-
gada kawalerii. 1. Brygada Kawalerii rozpoczęła natarcie na Myszyniec, a na-
stępnie na Kadzidło i Dylewo. Wchodząc w skład Korpusu Armijnego „Wodrig”, 
3 września rozpoczęła natarcie w kierunku Ostrołęki20. Pasem natarcia niemiec-
kiej brygady kawalerii była linia przebiegająca w pobliżu SGO „Narew” łączą-
cej się z armią „Modlin”21. 
                                                 
14 A. Rzepniewski, Ziemie nadnarwiańskie w planach operacyjnych Polski i Niemiec  
w roku 1939, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 1989, nr 3,  
s. 98. 
15 T. Jurga, W. Karbowski, Armia „Modlin”…, s. 37. 
16 AIPiMSL, sygn. B.I. 13a, Relacja Stanisława Podkowińskiego …, s. 4. 
17 AIPiMSL, sygn. B.I. 14h, Relacja Józefa Szewczyka  z kampanii wrześniowej 1939 r., 
Baon O.N. „Kurpie, s. 1-3. 
18 S. Andryszczyk, Walki obronne oddziałów …s. 110. 
19  P. Popławski, Walki odwrotowe OW „Myszyniec” w rejonie Wydmusy – Zalesie  
1 września 1939 roku, „Białostockie Teki Historyczne” 2015, t. 13, s. 278-279. 
20 M. Wieczorek, Rola Prus Wschodnich jako bazy wypadowej Niemiec przeciwko Pol-
sce w 1939 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1985, nr 3-4, s. 326. 
21 P. Popławski, Działania 1 Brygady Kawalerii w rejonie Myszyńca w dniu 1 września 
1939 r. „Rocznik Archiwalno-Historyczny CAW” 2012, nr 5(34), s. 163. 
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 Zanim szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na stronę niemiecką, polscy 
żołnierze z 42. pułku piechoty podjęli walkę z przeważającymi siłami wroga, 
opuszczając ostatecznie Myszyniec i Kadzidło, chroniąc się w lasach niedaleko 
Obierwi, gdzie przez cały dzień trwały zagorzałe walki. Dodatkowo polskie 
wojsko narażone było na ciągłe ataki niemieckiego lotnictwa, czyniącego spu-
stoszenie wśród polskich żołnierzy. Jednak, pomimo przeważających sił nieprzy-
jaciela, Polakom udało się zestrzelić kilka samolotów niemieckich. Z kolei do-
wództwo 71. pułku piechoty próbowało użyć wojska do natarcia na skrzydło 
podążających od strony Myszyńca wojsk niemieckich, wykorzystując lasy Pusz-
czy Myszynieckiej. Jednak ostatecznie konfrontacja się nie powiodła ze względu 
na otwarte przestrzenie, uniemożliwiające wyprowadzenie do walki większej 
ilości sił22. O nieuchronnie rozpoczętej wojnie świadczyła duża liczba lecących  
z Prus Wschodnich samolotów, które były widziane i słyszane już 1 września  
o godz. 4.00, m.in. przez żołnierzy Szwadronu Kawalerii Korpusu Ochrony Po-
granicza „Olkieniki”, stacjonujących w miejscowości Kruki niedaleko Ostrołęki. 
Szwadron został wcielony do 33. Dywizji Piechoty, a jego zadanie polegało m.in. 
na rozpoznaniu sytuacji w rejonie Myszyńca i granicy z Prusami Wschodnimi 
oraz zabezpieczeniu przepraw na rzece Orzyc. Jedną z najbardziej brawurowych 
szarży w kampanii wrześniowej dokonał 1 września Szwadron Kawalerii KOP 
„Olkieniki” pod dowództwem ppor. Henryka Mormana, atakując niemieckich 
kawalerzystów, przebywających niedaleko miejscowości Dąbrowy na północ od 
Myszyńca, którzy zaskoczeni, strzelając w kierunku atakujących żołnierzy pol-
skich, uciekali w kierunku Prus Wschodnich. Następnie Polacy otworzyli  
w stronę ewakuujących się Niemców ogień z cekaemu. Po zakończonej sukce-
sem akcji, wzięto do niewoli dowódcę szwadronu niemieckiego Ernsta Neumana, 
18 kawalerzystów, w tym kilku podoficerów. Ponadto zdobyto 40 koni, 2 samo-
chody z kuchnią polową, broń i kilka wozów. W potyczce jeden polski ułan zo-
stał lekko ranny, ponadto zabito konia. Zdecydowanie większe straty ponieśli 
Niemcy. 29 żołnierzy zostało zabitych, w tym 1 oficer i 3 podoficerów. Po za-
kończonej akcji, ułani wycofali się nad Omulew w rejon Baranowa23. Następne-
go dnia kpr. Kuczyński z wymienionego szwadronu zestrzelił z erkaemu nie-
miecki samolot, który spadając pikował nad Omulwią, a ratujący się piloci nie-
mieccy, po ewakuowaniu się z maszyny, zostali natychmiast ujęci24. 

                                                 
22 AIPiMSL, sygn. B.I. 13a, Relacja Stanisława Podkowińskiego…, s. 4. 
23 AIPiMSL, sygn. B.I. 15d, Jarosław Suchorski, Szwadron Kawalerii KOP „Olkieniki”, 
szkic historyczny, s. 7. 
24 Tamże.  
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Na rezultaty starć niemiecko-polskich miał wpływ również sposób dowodze-
nia SGO „Narew”. Z relacji gen. bryg. Ottona Krzischa25, dowódcy artylerii 
Grupy, jasno wynika, że była nieudolnie dowodzona, co potwierdzić miało m.in. 
wysłanie zwiadu rozpoznania w rejon Myszyńca, aby przekonać się, że teren jest 
zajęty przez nieprzyjaciela. Kosztowało to życie 40 żołnierzy, w tym dowódcy 
kompanii. Ponadto wysuwanym zarzutem pod adresem dowództwa Grupy było 
dopuszczenie do przemarszu flankowego Niemców z Baranowa do Przasnysza, 
co skutkowało atakiem na tyły i flanki skrzydłowe zgrupowań armii „Modlin”26. 
Ponadto Krzisch twierdził, że gen. Młot-Fijałkowski podczas rozmowy z Na-
czelnym Wodzem gen. Edwardem Rydzem Śmigłym wprowadził go w błąd, 
fałszywie przedstawiając sytuację na froncie związaną z przewidywanym ude-
rzeniem 33. Dywizji Piechoty na skrzydło Niemców w rejonie Południe Ostrołę-
ka27. 

Generalnie trzy pierwsze dni wojny były dla polskiego wojska bardzo nieko-
rzystne. Na froncie północnym niemiecki agresor odnosił kolejne sukcesy, spy-
chając polskie jednostki taktyczne w głąb kraju, dokonując wyłomu polskiej 
obrony. W tzw. drugim podokresie walk trwającym od 4 września do 6 września, 
polska obrona skoncentrowała się na walkach o główną pozycję obrony na Na-
rwi. W dalszej kolejności próbowano utrzymać punkt oporu na Bugu, który 
również ostatecznie załamał się w walkach toczonych od 7 do 9 września28.  

Po zwycięskich walkach stoczonych przez Niemców z jednostkami armii 
„Modlin”, 3. armia razem z 4. armią przegrupowały się, ponieważ zamierzały 
atakować w kierunku południowo-wschodnim i sforsować Narew. Tym samym 
główny ciężar toczonych walk przesunął się na wschód, czyli w rejon, na którym 
operowała SGO „Narew” oraz odwodowa GO „Wyszków”29. Przewaga sił nie-
mieckich, słabe rozpoznanie potencjału nieprzyjaciela oraz fatalne dowodzenie, 
przejawiające się częstymi zmianami rozkazów Naczelnego Wodza oraz dowód-
ców mniejszych jednostek taktycznych, przy skrajnym wyczerpaniu żołnierzy, 

                                                 
25 Otton Krzisch, ur. 26 września 1886 w Pruszanku, w pow. lwowskim. Ukończył Kor-
pus Kadetów w Wiedniu. Oficer armii austro-węgierskiej. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości był oficerem Wojska Polskiego. Jako gen. bryg. we wrześniu 1939 dowo-
dził artylerią Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Następnie służył w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie, najpierw we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii.  
Po demobilizacji w 1945 r. osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Zmarł 30 maja 1963  
w Los Angeles. 
26  AIPiMSL, sygn. B.I. 13a, List Ottona Krzischa do Ministra Spraw Wojskowych  
w Paryżu z 3 listopada 1939 r., s. 118. 
27 Tamże. 
28 M. Wieczorek, Rola Prus Wschodnich …, s. 329. 
29 W. L. Ząbek, Z dziejów walk narodowowyzwoleńczych na Kurpiowszczyźnie (1794-
1949), „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 1995, nr 9, s. 171. 
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powodowały duże straty wojska polskiego30. Już 6 września wojska niemieckie 
sforsowały Narew w okolicach Różana i Pułtuska. Wycofujące się w kierunku 
południowym oddziały 1. DP oraz Mazowieckiej Brygady Kawalerii, próbowały 
zorganizować obronę Bugu, jednak wcześniej rzeka została sforsowana bez wal-
ki przez niemiecką 1. Brygadę Kawalerii niedaleko Broku. Stopniowo wyłom 
pomiędzy centrum linii obronnej a SGO „Narew” stawał się coraz większy, li-
cząc do kilkudziesięciu kilometrów. To dało pole manewru 3. armii, która parła 
w kierunku południowo-wschodnim przez wytworzoną lukę. Aby wzmocnić 
lewe skrzydło i tyły 3. armii, Niemcy dostarczali sukcesywnie nowe posiłki, 
gdyż obawiali się ataku ze strony SGO „Narew”. Niemieckie wojska już od  
9 września parły z północy w kierunku południowo-wschodnim w rejon Nowo-
grodu i Łomży, który stał się areną spektakularnych walk31.  

Do historii walk polskiego oręża przeszła obrona Wizny, w której siły polskie 
dowodzone przez kpt. Władysława Raginisa złożone z 20 oficerów, 700 szere-
gowych i podoficerów stawiły czoło 1250 oficerom, 41 800 szeregowym i podo-
ficerom niemieckich. Pomimo gigantycznej przewagi Niemców, obrońcy Wizny 
od 7 do 10 września 1939 r. dzielnie odpierali ataki nieprzyjaciela. Obiecano im 
wsparcie, którego jednak nie otrzymali, gdyż Naczelny Wódz gen. Edward 
Rydz-Śmigły koncentrował pozostałe wojsko do obrony południowo-wschodniej 
Polski32. Odcinek „Wizna” liczył długość 9 km. Początkowo miała go bronić 
dosyć skromna obsada 3. kompanii ckm batalionu fortecznego „Osowiec”. Jed-
nak już 1 września załoga została wzmocniona i docelowo składała się ze: 
wspomnianej 3. kompanii ckm batalionu fortecznego „Osowiec", którą dowodził 
kpt. Władysław Raginis, będąc równocześnie dowódcą odcinka; 8 kompanii 
strzeleckiej 135 pp., wzmocnionej plutonem ckm - dowodzonej przez kpt. 
Schmidta; baterii artylerii pozycyjnej (dwa plutony armat 76 mm) – dowodzonej 
przez por. Brykalskiego; 136. rezerwowej kompanii saperów; plutonu artylerii 
piechoty z 71. pp.; plutonu zwiadowców konnych 135. pp. oraz plutonu pionie-
rów 71. pp.33. 

 Wojska niemieckie miały ogromne trudności, aby sforsować obronę polską 
na odcinku „Wizna”, o czym świadczyć mogą fałszywe meldunki o sukcesach 
zdobycia polskich betonowych schronów składane gen. Heinzowi Guderianowi, 
co wywołało u niego zdenerwowanie po wizycie złożonej w okolicach Wizny34.  

                                                 
30 M. Wieczorek, Rola Prus Wschodnich …, s. 329. 
31 Tamże, s. 330-331. 
32 D. I. Lazarro, Niezwykły heroizm żołnierzy polskich na przykładzie bitwy pod Wizną  
w 1939 roku, praca napisana pod kier. prof. K. Ingdahl, Sztokholm 2011, s. 7-8. 
33 P. Dymek, Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew”1939 w polskiej historiografii 
wojskowej, Poznań 1999, s. 68-69. 
34 H. Guderian, Wspomnienia żołnierza, Warszawa 1958, s. 64. 
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Wojsko polskie stawiające opór siłom nieprzyjaciela nacierającego od strony 
Prus Wschodnich zostało rozbite, a jego pozostałości zostały zmuszone do od-
wrotu35. 

Wartym podkreślenia jest fakt, że w wojnie obronnej brali również udział Po-
lacy pochodzenia żydowskiego. Jeden z nich, Żyd w stopniu plutonowego służą-
cy w 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, brał udział w walkach w 1939 r. 
W swoich wspomnieniach konstatował, że stosunek ułanów Polaków był w sto-
sunku do kolegów żołnierzy Żydów dobry. Nie było przypadków antysemityzmu. 
Podczas starcia z wojskami niemieckimi wspomniany plutonowy wraz z woj-
skiem 5. pułku wdarł się nawet na teren Prus Wschodnich36. 

5. Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce czynnie włączył się do walki  
z agresorem niemieckim. Na etapie początkowych walk odłączono od pułku 
jeden szwadron pod dowództwem por. Jerzego Roszkowskiego, aby razem  
z Batalionem Obrony Narodowej „Kurpie” opóźniał marsz Niemców na drodze 
Myszyniec-Kadzidło-Dylewo-Ostrołęka. Do walk skierowano m.in. szwadron 
pionierów rtm. Henryka Szeli, który niedaleko Siarczej Łąki skutecznie odparł 
siły 1. Brygady Kawalerii płk. Kurta Feldta37. Pułk z Ostrołęki (bez 1 szwadronu) 
walczył w składzie Podlaskiej Brygady Kawalerii (PBK). Do spektakularnych 
akcji przeprowadzonych przez PBK można zaliczyć wypad do Prus Wschodnich 
w dniu 4 września 1939 r., celem rozpoznania sił przeciwnika w rejonie Biała-
Drygały. W kolejnej fazie walk nastąpił odwrót Brygady na południe. Sytuacja 
skomplikowała się po najeździe Armii Czerwonej na wschodnią część kraju. 
Zauważalny był spadek morale żołnierzy. Po wielodniowym przemieszczaniu się 
w kierunku południowym, 21 września Podlaska Brygada Kawalerii podporząd-
kowała się gen. Franciszkowi Kleebergowi, który mobilizował siły do obrony 
Warszawy. Po wielu potyczkach z Niemcami oraz oddziałami Armii Czerwonej 
nastąpiło przegrupowanie sił, co ostatecznie zakończyło się decyzją o wejściu  
5. Pułku Ułanów Zasławskich w skład Suwalskiej Brygady Kawalerii (SBK).  
Z części PBK oraz SBK gen. Zygmunt Podhorski zorganizował Dywizję „Zaza”. 
Jednak w wyniku wyniszczających walk, przy braku amunicji i coraz większych 
stratach własnych, gen. Kleeberg zdecydował się w dniu 5 października 1939 r. 

                                                 
35 Szczegółowo opis kampanii wrześniowej na Mazowszu Północnym został opisany  
w książce R. Juszkiewicz, Wrzesień 1939 roku na Mazowszu Północnym, Mława 2009. 
36 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (dalej: AŻIH), sygn. 1084. Ring. 
I/982 (1301), Dwie relacje żołnierzy WP z kampanii wrześniowej w 1939 r. i pobytu  
w obozach jenieckich, k. 1. 
37 A. Czartoryski, 5 Pułk Ułanów Zasławskich w Polskiej Wojnie Obronnej 1939 r., 
Ostrołęka 2009, s.41. 
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na ogłoszenie kapitulacji. Następnego dnia rozporoszone w walce pododdziały  
5. Pułku Ułanów Zasławskich połączyły się, tuż przed złożeniem broni38. 

Tragizmu wojny dopełniła napaść na wschodnią część kraju dokonana  
17 września 1939 r. przez Armię Czerwoną. W nocy z 16 na 17 września rząd 
radziecki wystosował notę do Wacława Grzybowskiego, ambasadora polskiego 
w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) o wkroczeniu Armii 
Czerwonej na teren Polski. Ambasador nie przyjął noty podpisanej przez komi-
sarza ludowego spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa 39 . W związku  
z dramatyczną sytuacją, w jakiej znalazła się Rzeczypospolita, naczelny wódz  
E. Rydz Śmigły, marszałek Polski, zarządził ogólne wycofanie wojska do Ru-
munii i na Węgry, rozkazując polskiej Armii, aby nie walczyła z Sowietami, 
jedynie podczas próby rozbrajania polskich oddziałów40. Dalej sytuacja potoczy-
ła się błyskawicznie. Armia Czerwona sukcesywnie zbliżała się do linii demar-
kacyjnej ustalonej w tajnym protokole do paktu o nieagresji z 23 sierpnia 1939 r. 

Ostateczny podział Polski przez obydwu agresorów został przyjęty w tajnym 
protokole dodatkowym do umowy w sprawie granic i przyjaźni pomiędzy ZSRR 
i Niemcami z 28 września 1939 r. W stosunku do tajnego protokołu z 23 sierpnia 
dokonano zmiany strefy wpływów na obszarze Litwy, którą objęło ZSRR, nato-
miast województwo lubelskie i część województwa warszawskiego weszła do 
niemieckiej strefy wpływów41. 

 
 

Reorganizacja władz administracyjnych na anektowanych obszarach 

Po zakończonych walkach kampanii wrześniowej na terenach anektowanych, 
niezależnie od administracji wojskowej, ustanowiono administrację cywilną. 
Zgodnie z ówczesnym prawodawstwem III Rzeszy na obszarach, na których 
trwały walki, pełnię władzy wykonawczej (vollziehende Gewalt) sprawował 
Wehrmacht. Jednak definicja vollziehende Gewalt obejmowała również władzę 
ustawodawczą i sądowniczą. Reasumując Wehrmacht podczas prowadzonej 
wojny posiadał władzę absolutną. Taki stan trwał na ziemiach polskich od  
1 września do 25 października 1939 r. Na terenie Mazowsza Północnego trój-
władzę sprawował głównodowodzący 3. armią, gen. Georg von Küchler42. Kwa-

                                                 
38 J. Kijowski, 5 Pułk Ułanów Zasławskich w polskiej wojnie obronnej 1939 r., [w:]  
J. Dziewirski, J. Kijowski, H. Maćkowiak, 5 Pułk Ułanów Zasławskich. Zarys dziejów, 
Ostrołęka 1994, s. 101-128. 
39 Zmowa. IV rozbiór Polski, wstęp i oprac. A. L. Szcześniak, Warszawa 1990, s. 135. 
40 Tamże, s. 5. 
41 Tamże, s. 155. 
42 K. Suchanecka, Administracja północnego Mazowsza w czasie II wojny światowej, 
„Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, 1986, nr 12, s. 125. 
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terą dowódcy okupacyjnego okręgu wojskowego „Północ” była miejscowość 
Krasne w powiecie ciechanowskim43. 

Na podstawie paragrafu 4. dekretu kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera „O po-
dziale administracyjnym i administracji ziem wschodnich” z 8 października 
1939 r. włączono do obszaru Rzeszy, oprócz innych ziem, północną część woje-
wództwa warszawskiego, w tym powiat ostrołęcki obejmujący gminy: Czarnia, 
Durlasy, Gawrychy, Kadzidło, Łyse, Myszyniec, Rzekuń, i Turośl. Najbardziej 
wysunięty na wschód powiat ostrołęcki graniczył od północy z rejencją olsztyń-
ską, na wschodzie z ZSRR, a na południu z Generalnym Gubernatorstwem44.  

Przyczyny aneksji obszaru Północnego Mazowsza do Rzeszy należy upatry-
wać w korzyściach ekonomicznych, wojskowo-strategicznych i politycznych, 
które Niemcy wiązali z tym terenem. Agresorzy niemieccy w ten sposób zapew-
nili sobie korzystne tereny rolnicze (do kolonizacji bezrolnych wschodnio-
pruskich chłopów) oraz dogodną wschodnią linię graniczną pozwalającą wyeli-
minować trudny do obrony tzw. łuk wschodnio-pruski. Ponadto Niemcy żywili 
sentyment do terenów Mazowsza Północnego, gdyż na przełomie XVIII i XIX w. 
przez kilkanaście lat obszar należał do Prus45. Ostateczna decyzja o powiększe-
niu Śląska, a także Prus Wschodnich ostatecznie zapadła po burzliwych konsul-
tacjach 6 października 1939 r., w których brali udział: sekretarz stanu Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych Wilhelm Stuckart,  Hans Frank, Arthur Greiser, Ger-
hard Wagner, Albert Forster, Erich Koch, Emil Stürtz i Franz Schwede-Coburg46. 

 Kolejny akt normatywny, zarządzenie Hitlera z dnia 12 października 1939 r., 
powoływał do życia Generalne Gubernatorstwo (Generalgouvernement). W jego 
skład weszły pozostałe ziemie polskie zajęte przez Niemców47. 

Na terenie Północnego Mazowsza utworzono tzw. rejencję ciechanowską (niem. 
Regierungsbezirk Zichenau) należącą do okręgu Prus Wschodnich. Na terenie Ge-
neralnego Gubernatorstwa oraz na ziemiach wcielonych do Rzeszy wojsko przeka-
zało władzę organom cywilnym 26 października 1939 r.48 Na terenie Mazowsza 
                                                 
43 W. Pronobis, Organizacja administracji okupacyjnej w rejencji ciechanowskiej, „No-
tatki Płockie” 1973, nr 18, s. 13. 
44 Tamże, s. 15; Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Pułtusku, Zespół Kole-
giów Nauczycielskich w Ostrołęce, sygn. 422, K. Złotkowski, Dzieje rejencji ciecha-
nowskiej 1939-1945, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. A. Skrzypka, 
Ostrołęka 1998, s. 22. 
45 K. Suchanecka, Administracja północnego Mazowsza …, s. 128; W. Pronobis, Organi-
zacja administracji …, s. 14. 
46 Tamże, s. 14. 
47 K. Suchanecka, Administracja północnego Mazowsza …, s. 128. 
48 S. Lewandowska, Okupowanego Mazowsza dni powszednie 1939-1945, Warszawa 
1993, s. 19; Erich Koch został mianowany szefem administracji cywilnej dla południo-
wo wschodnich Prus rozkazem gen. Walthera von Brauchitscha, naczelnego dowódcy 
wojsk lądowych z 28 września 1939 r., W. Pronobis, Organizacji administracji …s. 13. 
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Północnego akt przekazania władzy administracji cywilnej miał jednak miejsce 
miesiąc później  - 24 listopada 1939 r.49 Od tej chwili zwierzchnikiem rejencji był 
nadprezydent Prus Wschodnich Erich Koch. Wtedy też obszar rejencji został z kolei 
podzielony na powiaty (niem. Landkreis)50. W skład rejencji weszły całkowicie 
obszary powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, przasnyskiego, mławskiego, 
płockiego, płońskiego, sierpeckiego, a także częściowo powiatów: ostrołęckiego, 
pułtuskiego, sochaczewskiego i warszawskiego. Na ogół powierzchnia przedwojen-
nych powiatów pokrywała się z tymi z okresu okupacji niemieckiej. Jednakże były 
pewne wyjątki dotyczące powiatów: ostrołęckiego i płońskiego, które uległy 
zmniejszeniu. Powierzchnia powiatu ostrołęckiego zmniejszyła się z 2286 km2 do 
1330,2 km2. Południowo-wschodnia część powiatu z gminami: Czerwin, Goworo-
wo, a także innymi miejscowościami, m.in. z gminy Rzekuń i Troszyn została włą-
czona do powiatu Ostrów Mazowiecka, stając się jednocześnie częścią dystryktu 
warszawskiego w Generalnym Gubernatorstwie51.  

Na czele rejencji stał prezydent dr Hermann Bethke, natomiast po jego śmierci 
urząd objął Paul Dargel. Funkcje wiceprezydentów pełnili: Rossbach i Einhardt. 
W Ostrołęce starostą (landratem) powiatu był Hermann Paltinat, sprawujący lo-
kalną władzę52. W imieniu NSDAP władzę w powiecie sprawował Kreisleiter. 

Natychmiast po utworzeniu niemieckich jednostek administracji terytorialnej 
zmieniano nazwy miast i ulic na niemieckie. Polską nazwę powiatu ostrołęckiego 
zmieniono na niemiecką, Landkreis Scharfenwiese. Głównym nazwom ostrołęc-
kich ulic nadano niemieckie odpowiedniki, np.: ulicę 11 Listopada nazwano Rib-
bentropstrasse, Kościuszki – Erich Kochstrasse, Kilińskiego – von Küchlerstrasse, 
natomiast plac 3 Maja (obecny Plac gen. Bema) nazwano Göeringplatz53. Według 
podawanych szacunków obszar powiatu ostrołęckiego w 1942 r. zamieszkiwało 
98 412 ludności 54 . Ogólnie obszar rejencji zamieszkiwany był przez ludność  
w liczbie 843 815, w tym, 80 tys. Żydów i 15 tys. Niemców55. 

                                                 
49  M. Przegiętka, Jak pisać o okupacji nie należy. Refleksje na marginesie książki  
o rejencji ciechanowskiej w latach 1939-1945 autorstwa Zbigniewa Ptasiewicza (Zbi-
gniew Ptasiewicz, Regierungsbezirk Zichenau. Rejencja Ciechanowska 1939-1945, Cie-
chanów 2012), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2016, nr 28, s. 582. 
50 M. Grynberg, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, Warszawa 1984, s. 10.  
51 Tamże. 
52 S. Lewandowska, Okupowanego Mazowsza …, s. 19; Z. Ptasiewicz, Regierungsbezirk 
Zichenau. Rejencja ciechanowska 1939-1945, Ciechanów 2012, s. 50;  
53 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka. Dzieje miasta, Warszawa 1975, s. 252. 
54  Z. Ptasiewicz, Regierungsbezirk Zichenau.…, s. 43. Obecnie trudne jest ustalenie 
dokładnej liczby ludności powiatu ostrołęckiego w okresie funkcjonowania rejencji 
ciechanowskiej, gdyż dane szacunkowe podawane w różnych opracowaniach nieznacz-
nie się różnią. M. Grynberg w swej pracy podaje, że w 1942 r. obszar powiatu zamiesz-
kiwało 92 126 mieszkańców, por. M. Grynberg, Żydzi w rejencji…s. 12. Podobna sytua-
cja dotyczy całego obszaru rejencji ciechanowskiej. S. Lewandowska w swej pracy po-
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Organizacja władz gminnych nie uległa większym zmianom. Na czele gmin 
stali wójtowie i sekretarze, a z czasem na ich miejsce powołano niemieckich 
komisarzy. Funkcję sekretarzy gmin praktycznie do końca wojny sprawowali 
Polacy, co stało w wyraźnej sprzeczności z wytycznymi A. Hitlera z 8 września 
1939 r., w których konstatował, aby najniższe funkcje w administracji terenowej 
obsadzane były volksdeutschami. Ich liczba była niewielka i dlatego też posił-
kowano się Polakami56. 

Struktura władz policyjnych i SS w rejencji ciechanowskiej była już bardziej 
złożona. Wyższym dowódcą SS i Policji przy nadprezydencie Prus Wschodnich 
do 1942 r. był SS-Obergruppenführer Hans Adold Prützmann. Jego następcą był 
do końca 1943 r. SS-Brigadeführer Georg Ebrecht. Kolejnym, a zarazem ostat-
nim dowódcą został SS-Brigadeführer Otto Hellwig. Natomiast funkcję Inspek-
tora Sipo i SD na Prusy Wschodnie pełnił SS-Standartenführer Constantin Cana-
ris. Wymienionym formacjom podlegały również placówki policji. Placówką 
policji kryminalnej (Kriminalpolizei — Kripo) na szczeblu rejencji w Ciecha-
nowie kierował Schindler, natomiast placówką tajnej policji państwowej (Gehe-
ime Staatspolizei — Gestapo), również na szczeblu rejencji, z siedzibą w Płocku 
kierował SS-Sturmbahnführer Pulmera, a od 1943 r. SS Sturmbahnführer 
Schultz. W większych miastach rejencji gestapo również miało swoje placówki. 
Szefem Gestapo w Ostrołęce był Wilhelm Boger, który stał się jednym z póź-
niejszych współorganizatorów obozu koncentracyjnego w Auschwitz57. Ponadto 
na obszarze rejencji funkcjonowała również policja porządkowa (Ordnungspoli-
zei — Orpo), a także policja ochronna (Schutzpolizei — Schupo) i żandarmeria 
(Gendarmerie). Wymienione placówki policji ochronnej występowały na szcze-
blu gmin (Gemeindepolizeiposten), zaś posterunki żandarmerii głównie w mia-
stach powiatowych, w tym również w Ostrołęce58. 

Wytyczaniem granicy niemiecko-radzieckiej, przechodzącej również przez 
tereny powiatu ostrołęckiego, zajmowała się w listopadzie 1939 r. specjalna 
podkomisja. Wytyczanie granicy trwało praktycznie do końca 1939 r. W jej pasie 
wbijano słupy, dokonywano przecinki lasów59. Odcinek graniczny przebiegał od 

                                                                                                                         
dawała liczbę 843 815 mieszkańców, K. Suchanecka - 854 304, M. Grynberg – 886 489, 
a W. Pronobis – 842 819. 
55 S. Lewandowska, Okupowanego Mazowsza…, s. 19. 
56 Tamże. 
57 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka…, s. 247; W. Pronobis, Organizacja administracji …,  
s. 15-16. 
58 W. Pronobis, Organizacji administracji …, s. 16. 
59 J. Kazimierski, Podział administracyjny ziem obecnego województwa ostrołęckiego  
w latach II wojny światowej, [w:] Z dziejów wojny i okupacji na ziemiach województwa 
ostrołęckiego 1939-1945, Materiały z sesji popularnonaukowej 11.05.1995 r. red.  
B. Gołębiowski i inni, Ostrołęka 1995, s. 31. 
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północnej strony do południowej na linii od Narwi do Bugu wzdłuż linii:  
„0,5 km na zachód od wsi Laskowiec, 1,5 km na wschód od Ostrołęki – Wojcie-
chowice, 0,5 km na wschód od wsi Ławy, 3 km na wschód od Rzekunia, 3,5 km 
na zachód od Troszyna, 2,5 km na wschód od Czerwina.”60 Łączna długość no-
wej granicy od Narwi do Bugu wynosiła ok. 65 km, natomiast obszar regionu 
ostrołęckiego wcielonego do obszaru Zachodniej Białorusi wyniósł ok. 130 km2, 
z punktu widzenia obszaru powiatu ostrołęckiego nie stanowiło zbyt rozległego 
terenu61. 

Problematyczna okazała się południowa granica rejencji, gdyż Erich Koch 
czynił starania, aby włączyć teren powiatu ostrowskiego, który znajdował się 
ówcześnie na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Koch w korespondencji 
kierowanej do Hansa Franka pomysł przyłączenia powiatu do rejencji argumen-
tował m.in. zapotrzebowaniem rejencji na drewno z Puszczy Białej62. Ponadto 
wzdłuż granicy pomiędzy GG a rejencją ciechanowską postanowiono tworzyć 
tzw. wały graniczne, które w naturalny sposób stanowiłyby granicę oddzielającą 
ludność polską, zamieszkującą po obydwu stronach granicy. Zadaniem pasów 
izolacyjnych było unikanie komunikowania się Polaków. Dodatkowo miały być 
zasiedlane przez napływową ludność niemiecką, która, zamieszkując w obrębie 
wałów wzdłuż granicy, tworzyłaby swoisty pomost łączący ludność niemiecką. 
Wały graniczne miały obejmować tereny powiatów: augustowskiego, ostrołęc-
kiego i przasnyskiego.  

20 listopada 1939 r. została zniesiona granica celna pomiędzy obszarem Prus 
Wschodnich a obszarem zaanektowanym do Rzeszy, co stanowiło ważny ele-
ment scalania zdobytych ziem z „macierzą”63. Po ustaleniu granicy niemiecko-
radzieckiej zdarzały się częste przypadki nielegalnego jej przekraczania. Tak 
było w przypadku Józefa Ławniczaka, który 21 marca 1940 r. podjął próbę nie-
legalnego przekroczenia granicy z ZSRR. Pojmanego osadzono w więzieniu 

                                                 
60 S. Pajka, Wstęp. Przyczynek do historii deportacji do ZSRR ludności z Kurpiowszczy-
zny i terenów woj. ostrołęckiego w latach 1939-1956, [w:] Losy tułacze mieszkańców 
województwa ostrołęckiego 1939-1956, wstęp, wyb. i oprac. B. Gołębiewski, S. Pajka, 
Ostrołęka 1993, s. 111. 
61 Tamże. W skład podanego obszaru ziem wcielonych do ZSRR wchodzą również te, 
należące do powiatu ostrowskiego. Podana liczba dotyczy ziem byłego województwa 
ostrołęckiego w granicach z lat 1975-1998. 
62 Tamże, s. 31-32. 
63  B. Górczyńska-Przybyłowicz, Życie gospodarczo-społeczne na ziemiach polskich 
włączonych do Prus Wschodnich w okresie okupacji hitlerowskiej, Ciechanów 1989, s. 8. 
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sądowym w Ostrołęce, a następnie skierowano do dyspozycji Urzędu Pracy  
w Olsztynie64. 

 
 

Polityka niemiecka na obszarze rejencji ciechanowskiej 

Tuż po wkroczeniu Niemców na obszary Polski rozpoczynała się gehenna 
miejscowej ludności. Wraz z wojskami Wehrmachtu na ziemie polskie wkracza-
ły jednostki policyjne i paramilitarne takie jak: SA, Selbstschutz, Allgemeine SS, 
policja porządkowa (Ordnungspolizei), grupy operacyjne policji bezpieczeństwa 
i SO. Jednak najbardziej złowrogą sławę zdobywały grupy operacyjne policji 
bezpieczeństwa i SD (Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und SO - w skrócie 
EG), które z kolei dzieliły się na mniejsze formacje Einsatzkommandos (EK). 
Grupy zostały powołane w sierpniu 1939 r. docelowo na potrzeby związane  
z agresją na Polskę65. 

Na terenach wcielonych do Rzeszy niemieccy żandarmi prowadzili aktywną 
politykę terroru i zastraszania miejscowej ludności. Na obszarze powiatu ostro-
łęckiego wielu żandarmów zostało zapamiętanych przez miejscowych chłopów  
z powodu swojego negatywnego zachowania. Jednym z nich był Friedrich  
Waschk66, który od 15 września 1939 r. do 22 stycznia 1940 r. był żandarmem 
(oficjalnie funkcjonariuszem policji kolejowej) na terenie powiatu ostrołęckiego 
(w gminach: Łyse, Myszyniec oraz Goworowo). Brał udział w aresztowaniach  
i obławach na Polaków, przy tym uczestniczył w ich biciu67. 

Powiat ostrołęcki znalazł się w zasięgu działania Geheime Staatspolizei (Ge-
stapo) Staatspolizeistelle Zichenau–Schröttersburg (Tajna Policja Państwowa, 
Oddział w Ciechanowie/Płocku). 

Pierwsze aresztowania miejscowej ludności miały miejsce przed 11 listopada 
1939 r. Wtedy aresztowano najbardziej poważanych obywateli miasta Ostrołęki: 
dr. Adama Kuklińskiego oraz dr. Józefa Psarskiego. Pierwszą egzekucją  
w Ostrołęce było rozstrzelanie byłego właściciela apteki, Jana Staronia, areszto-

                                                 
64 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich AIPN GK 629/2696, Tajna Policja 
Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-1945, Geheime Staatspolizei Ziche-
nau. Personalien: Lawinczak Josef, geb. 28.2.1906, k. 3-7. 
65 K. Suchanecka, Administracja północnego Mazowsza …, s. 127. 
66 Friedrich Waschk, syn Friedricha i Augusty z Mejów, ur. 12.04.1889 r. w Gross Jauer 
(Jora Wielka) w pow. Lötzen (Giżycko). Po II wojnie światowej zamieszkał  
w Marcinkowie w powiecie olsztyńskim.  
67  Archiwum IPN Oddział w Białymstoku (dalej: AIPN Bi), sygn. 407/22, Akta  
w sprawie karnej przeciwko Waschke/Waschek/Waschk Friedrich, imię ojca: Friedrich, 
ur. 12.04.1889 r., k. 3,63-65. 
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wanego 21 lutego 1940 r. wraz z żoną i służącą. Morderstwa dokonano bez sądu 
nad aresztowanymi68. 

W wyniku pierwszych zorganizowanych aresztowań w ramach akcji 
„AB”objęto ok. 200 osób, głównie:  nauczycieli, lekarzy, prawników, urzędni-
ków oraz księży. Wśród aresztowanych znaleźli się m.in.: dr Adam Kukliński, dr 
Kuklińska, K. i M. Kłycińscy z Grabowa, Stanisław Leonik – lekarz weterynarii 
(po wojnie działacz Stronnictwa Demokratycznego), M. Kochański – inspektor 
szkolny, S. Milenkiewicz – kierownik elektrowni, J. Samborski – technik miej-
ski, kanonik E. Walter. Wymieniony Adam Kukliński nawiązał kontakt z miej-
scową komórką Komendy Obrońców Polski (KOP). Podczas próby uzyskania 
zeznań na temat prowadzonej konspiracji maltretowany Kukliński zachował 
tajemnicę. Skatowanego przez Niemców przewieziono do więzienia w Działdo-
wie, gdzie wkrótce zmarł. Jak się później okazało, sprawcą wsypy był krewny 
żony Kuklińskiego – Z. Maciejewski, który okazał się konfidentem gestapo  
o pseudonimie „Zygfryd”69. 

Już w chwili instalowania się niemieckiego aparatu terroru na terenie powiatu, 
Niemcy badali przeszłość jego mieszkańców. 9 października 1940 r. został 
aresztowany przez Gestapo Józef Górski 70 , który przed wojną był kasjerem 
Spółdzielczej Kasy Stefczyka w Czarni. Niemcy próbowali wymusić na nim 
ujawnienie listy dłużników, którzy do wybuchu wojny nie uregulowali zobowią-
zań wobec Kasy. Górski podczas przesłuchania odmówił ujawniania danych71. 

Niemcy surowo karali Polaków, którzy świadomie lub często nieświadomie 
pozwalali na akty sabotażu w stosunku do okupanta. Józef Gałązka72 z miejsco-
wości Gawrychy pełniąc nocną służbę wartowniczą, dopuścił do zniszczenia 
beczek z żywicą, co zostało uznane za niedopełnienie obowiązków73. Areszto-
wanego osadzono w więzieniu w Ostrołęce, 16 października 1943 r. w KL Au-
schwitz, a następnie 26 kwietnia 1944 r. przeniesiony został do KL Buchen-
wald74. 

                                                 
68 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka…, s. 250. 
69 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka…, s. 251. 
70 Józef Górski, ur. 31.05.1905 r. w Brzozowym Kącie w powiecie ostrołęckim. 
71 AIPN GK 629/1128, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Gorski 
Josef, geb. 31.5.05, k. 3-4.  
72 Józef Gałązka, ur. 2.04.1903 r. w Gawrychach, syn Józefa i Marianny z domu Kijek, 
męża Adeli z domu Jurczak. 
73 AIPN GK 629/1011, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Galazka 
Josef, geb. 18.3.03, k. 35. 
74 Tamże. 
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Dosyć szczególną gehennę podczas okupacji niemieckiej przeżywało ducho-
wieństwo. Na Kurpiach, podobnie jak w innych częściach ziem wcielonych do 
Rzeszy, wielu księży zostało zamordowanych lub zginęło w obozach koncentra-
cyjnych. Wśród nich znaleźli się m.in.: ks. Adam Bargielski - wikary parafii  
w Myszyńcu, który w zamian za uwolnienie proboszcza parafii, 82. letniego  
ks. Klemensa Sawickiego, dał się aresztować przez Gestapo. 8 września 1942 r. 
został zamęczony w obozie koncentracyjnym w Dachau75. Kolejnym duchow-
nym zmarłym w obozie w Dachau był proboszcz parafii w Kadzidle - ks. Antoni 
Gerwel, który zakończył życie 30 sierpnia 1942 r.76 Ofiarą Gestapo padł alumn 
urodzony w Dylewie - Stanisław Jaworski, który razem ze swoim ojcem włączył 
się w nurt konspiracji. Po wpadnięciu przez Niemców na trop konspiratorów, 
alumn został poddany ciężkim torturom, w wyniku których zmarł 77 . Ksiądz 
Franciszek Klimek, proboszcz parafii w Czarni został aresztowany przez Niem-
ców 9 kwietnia 1940 r. Następnie więziono go w Działdowie w tamtejszym obo-
zie. W maju 1941 r. zmarł z wycieńczenia w obozie w Dachau78. Kolejnym kur-
piowskim duchownym prześladowanym przez Niemców był ks. Jan Krzemiński 
nauczający w ostrołęckich szkołach religii. Zmarł w 1940 r. w więzieniu  
w Działdowie, najprawdopodobniej w wyniku pobicia79. Proboszcz parafii Lip-
niki - ks. Klemens Marcinanis został aresztowany 9 kwietnia 1940 r., podobnie 
jak inni księża kurpiowskich parafii, w ramach akcji „AB” wyniszczającej pol-
ską inteligencję. Był więźniem Działdowa, Dachau i Gusen. W wyniku dozna-
nych ran podczas tortur zmarł na zawał serca 30 maja 1940 r.80 Ksiądz Franci-
szek Walery Mocarski, proboszcz parafii w Lemanie, a następnie w Łosewie  
w wyniku ciężkich warunków obozowych zmarł 26 maja 1940 r. w obozie  
w Dachau81. Proboszcz parafii Kuzie – ks. Józef Olszak, aresztowany przez 
Niemców w styczniu 1940 r., zmarł w Auschwitz w 1942 r.82 

 
  

                                                 
75 S. Pajka, O księżach z parafii kurpiowskich zamordowanych w obozach hitlerowskich, 
„Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 1994, nr 8, s. 282. 
76 Tamże. 
77 Tamże, s. 283. 
78 Tamże, s. 283-284. 
79 Tamże, s. 285. 
80 Tamże. 
81 Tamże, s. 286. 
82 Tamże. 
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Losy społeczności żydowskiej 

Wielką hekatombą okrucieństwa i ludobójstwa podczas II wojny światowej 
okazał się holokaust. Zagłada ludności żydowskiej była planowym, realizowa-
nym w skrupulatnie opracowanym schemacie aktem fizycznego wyniszczenia. 
Szacuje się, że w 1931 r. na terenie powiatu ostrołęckiego zamieszkiwało 8122 
przedstawicieli wyznania mojżeszowego, w tym 3805 mężczyzn oraz 4317  
kobiet. 4291 Żydów zamieszkiwało obszar miasta Ostrołęka, natomiast 3831 
mieszkało na wsi83. Odsetek ludności żydowskiej w stosunku do ludności pol-
skiej w Ostrołęce w 1931 r. kształtował się na poziomie 31,1%. Na ogólną liczbę 
13 341 mieszkańców 4291 stanowiła ludność wyznania mojżeszowego84. 

Podczas wkraczania Wehrmachtu, a tuż za nim jednostek SS na tereny Ma-
zowsza Północnego, represje w stosunku do ludności żydowskiej nie były zor-
ganizowane i jednolite. Wypędzanie Żydów miało charakter dowolny, a uzależ-
nione było od woli dowódców wojskowych. Zbrodnie Niemców rozpoczynały 
się już w chwili wzięcia do niewoli żołnierzy pochodzenia żydowskiego, wal-
czących w Wojsku Polskim. W chwili aresztowania żołnierze ci byli odłączani 
od pozostałych jeńców wojennych, a następnie rozstrzeliwano ich lub byli wy-
wożeni do obozów do Rzeszy. Ziemie Mazowsza Północnego, które planowano 
wcielić do Rzeszy, miały być całkowicie „oczyszczone” z ludności wyznania 
mojżeszowego. W celu przyspieszenia tego zamiaru, niemieccy żołnierze Weh-
rmachtu, Einsatzgruppen oraz SS rozpoczęli krwawy terror, przejawiający się 
m.in. w: rozstrzeliwaniu Żydów, znęcaniu się fizycznym i psychicznym, wy-
myślnych torturach, czy poniżaniu. Niejednokrotnie zmaltretowanym Żydom po 
ciężkiej pracy, do której byli zmuszani, m.in.: kazano śpiewać wesołe piosenki, 
tańczyć z prostytutkami, ostentacyjnie obcinano i wyrywano brody, kazano roz-
bierać się do naga, zrzucano z głów nakrycia głowy, kazano palić święte księgi 
oraz akcesoria religijne. Kobiety żydowskie, pomimo teoretycznego zachowania 
czystości rasy, były dosyć często gwałcone przez Niemców85. Jednak najwięk-
szym przejawem stosowanego barbarzyństwa było zapędzanie Żydów do syna-
gog i rozstrzeliwanie (5 września 1939 r. w Krasnosielcu), a nawet palenie ich 
żywcem (9 września 1939 r. w Mszczonowie)86.  

Podobna sytuacja do tej, jaka miała miejsce w Mszczonowie, miała nastąpić 
w Goworowie. Wojska Wehrmachtu razem z oddziałami SS wkroczyły do Go-
worowa od strony Szczawina w dniu 7 września. Tego dnia okupanci znaleźli się 
również w Ponikwi Małej. Kolejnego dnia w Goworowie pojawiły się grupy 
                                                 
83 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.12.1931 r…., s. 28. 
84 M. Grynberg, Żydzi w rejencji…s. 18. 
85 J. Szczepański, Zagłada mazowieckich Żydów, [w:] Dzieje Mazowsza, lata 1939-1945, 
t. V, red. A. Koseski, Pułtusk-Warszawa 2017, s. 246-250. 
86 Tamże, s. 248. 
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operacyjne Einsatzgruppen, dokonujące licznych egzekucji ludności żydowskiej 
i polskiej. Oprawcy widząc na ulicach liczną ludność żydowską, przystąpili do 
ich zabijania. Duża liczba Żydów była związana z wcześniejszym eksodusem 
uciekinierów z takich miejscowości jak: Maków Mazowiecki, Ostrołęka, Pułtusk 
oraz Różan.  

9 września podczas otaczania osady wokół pierścieniem Niemcy dokonali se-
lekcji Polaków i Żydów. Tych drugich zapędzili do miejscowej bóżnicy z zamia-
rem jej podpalenia, zamknęli ją szczelnie (okna i drzwi zostały zabite), aby nikt 
nie mógł się wydostać. Następnie oblali obiekt bożnicy benzyną i podpalili. 
Uwięzieni Żydzi próbowali ratować się ucieczką przez szczeliny w zabitych 
deskami oknach, jednak Niemcy strzelali do uciekinierów. W środku bożnicy 
słychać było przerażające głośne krzyki uwięzionych ludzi. W trakcie barba-
rzyńskiego procederu pojawił się, podobno przypadkowo, wyższy rangą oficer, 
który stwierdził, że to jest zbyt okrutne i nakazał wypuścić Żydów z płonącej 
bożnicy i wypędzić z Goworowa za rzekę Orz. Nieszczęśnicy uciekając w po-
płochu, tratowali się wzajemnie, co spowodowało zadeptanie w wodzie dwóch 
młodych chłopców. Ich zwłoki wypłynęły na powierzchnię rzeki po kilku dniach. 
Ocaleni Żydzi koczowali przez kilka dni na łące pomiędzy Wólką Brzezińską  
a Grodziskiem Małym. Po zakończonej gehennie Niemcy podpalili budynki 
znajdujące się na rynku Goworowa87. Tragicznego dnia agresorzy patrolowali 
miejscowość, mając w rękach długie i szerokie noże. Takim nożem została ugo-
dzona pewna Żydówka Erszkowa, która miała nadwagę. Trzymając w ręku wła-
sne jelita, ociekając krwią, prosiła o pomoc miejscową akuszerkę, która nie była 
w stanie jej pomóc. Niemcy, widząc swoją ofiarę, wrzucili ją do płonącego do-
mu. Tak samo postąpili z synem wspomnianej akuszerki88. 

Należy podkreślić, że koczującym na łące Żydom pomagali pozostali przy 
życiu Polacy. Dostarczającym nieszczęśnikom chleb byli m.in. Stanisław Bą-
kowski czy Z. Nikodemski. Za pomoc Żydom groziła kara śmierci89. 

Na tle pozostałych miejscowości powiatu ostrołęckiego antyżydowska akcja 
Niemców w Goworowie zaznaczyła się szczególnym okrucieństwem. Po latach 
zastanawiano się, dlaczego akurat tak tragiczny los spotkał tę miejscowość. 
Można przypuszczać, że do wsi wdarł się oddział SS o bardzo antyżydowskim  
i antypolskim nastawieniu90. Jednak najbardziej prawdopodobną hipotezą jest, 
że miejscowość ta była w większości zamieszkana przez ludność żydowską, 

                                                 
87  J. Dziewirski, Goworowo i okolice, Ostrołęka 2006, s. 254; M. Grynberg, Żydzi  
w rejencji…s. 29; J. Szczepański, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, 
Pułtusk 2005, s. 393. 
88 J. Dziewirski, Goworowo …, s. 255-256. 
89 Tamże, s. 257. 
90 Tamże, s. 259. 
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podobnie jak Krasnosielc w powiecie makowskim, o czym doskonale wiedzieli 
agresorzy. Karmieni antysemicką propagandą, mając skrajnie barbarzyńskie 
nastawienie do ludności wyznania mojżeszowego, w sposób okrutny realizowali 
zadanie niszczenia ludzi i miejsc związanych z tradycją, religią i historią narodu 
żydowskiego.  

Wartym wspomnienia jest również wstydliwy dla Polaków epizod związany  
z tragicznymi wydarzeniami w Goworowie. Otóż, wedle relacji ocalałych Ży-
dów – świadków opisywanych wydarzeń, tragedii winni byli również Polacy, 
którzy w liczbie od 20 do 30 osób (w tym pijanych, kobiet lekkich obyczajów) 
mieli pomagać Niemcom w znajdowaniu żydowskich mieszkańców oraz wycią-
gać ich z domów. Ludność polska, jak wynika z relacji ocalałych, wykazywała 
się całkowitą obojętnością na los maltretowanych Żydów 91. Według różnych 
szacunków podaje się, że w Goworowie mogło zginąć nawet 200 Żydów i 36 
Polaków. Miejscowa kronika parafialna podaje mniejszą liczbę, oscylującą wo-
kół 65 zabitych Żydów oraz 35 Polaków92. Różnica w obliczeniach powoduje, 
że dokładne ustalenie ofiar niemieckiej rzezi staje się problematyczne. 

Na wieść o zbliżających się wojskach niemieckich wśród ludności powiatu 
ostrołęckiego, w tym ludności żydowskiej, wybuchła panika. Żydzi w celu szyb-
kiego opuszczenia miasta wynajmowali furmanki od Polaków, a miejscem ich 
ucieczki były najczęściej Czerwin i Goworowo oraz Ostrów Mazowiecka. 
Wkroczenie Niemców do tych miejscowości było tylko kwestią czasu, dlatego 
też po ich zajęciu, wielu ostrołęckich Żydów postanowiło wrócić do Ostrołęki. 
Wejście wojsk niemieckich do miasta nastąpiło 10 września, gdyż w pierwszych 
dniach września nie było ono głównym celem ich inwazji. Ludność wyznania 
mojżeszowego miała nadzieję na odmianę swojego losu, gdyż po ataku ZSRR na 
Polskę w dniu 17 września, otrzymała informacje o stacjonujących w Łomży 
wojskach radzieckich. Jak wspominał mieszkaniec Ostrołęki żydowskiego po-
chodzenia – Załman Wyłożny, w pewnym momencie na ostrołęckim rynku po-
jawił się radziecki patrol zmotoryzowany, który wprawił w konsternację żołnie-
rzy niemieckich. Jednak radość nie trwała długo, gdyż, zgodnie z radziecko-
niemieckimi ustaleniami, Ostrołęka pozostała w obszarze administracji niemiec-
kiej93. W piątek 6 października 1939 r. w żydowskie święto Simhat Tora o go-
dzinie 14.00 zostały wywieszone obwieszczenia (w języku polskim i niemiec-
kim) niemieckich władz wojskowych o nakazie opuszczenia miasta przez Ży-

                                                 
91 J. Gołota, Losy Żydów ostrołęckich w czasie II wojny światowej, „Biuletyn Żydow-
skiego Instytutu Historycznego” 1998, nr 187, s. 25. 
92 Tamże, s. 26. 
93 Z. Wyłożny, Jestem świadkiem [w:] Księga Żydów ostrołęckich, red. Drezner Z., Goło-
ta J., Wołosz A., Ostrołęka-Tel Awiw 2002, s. 378-379. 
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dów w ciągu dwóch godzin. Jednak na prośbę żydowskiej delegacji94, która uda-
ła się do komendanta wojennego miasta, termin jego opuszczenia został wydłu-
żony do 48 godzin. Jak wspominał Z. Wyłożny, natychmiast w mieście pojawiły 
się furmanki z Polakami, którzy mieli zamiar rabować opuszczone żydowskie 
mienie95.  

Po wkroczeniu Niemców na teren powiatu ostrołęckiego natychmiast rozpo-
częły się grabieże żydowskiego i polskiego mienia. W ten sposób obrabowano 
dwa składy win i wódek Jana i Józefa Bednarskich, następnie składu żelaza Ze-
lmana i Zylberstejna. Ponadto w Ostrołęce Żydom kazano wynieść na plac ryn-
ku miejskiego posiadane przez nich książki i je podpalić96. Już 8 września 1939 r. 
Niemcy dokonali egzekucji pewnej grupy ludności żydowskiej w Suchcicach  
w gminie Czerwin97. Ta gmina razem ze wspomnianą już w niniejszym szkicu 
gminą Goworowo stały się świadkami najkrwawszych scen, związanych z eks-
terminacją ludności żydowskiej. W Czerwinie po spędzeniu Żydów zakomuni-
kowano im, że są winni wybuchu wojny, dlatego też za karę zostaną spaleni. 
Zrozpaczeni Żydzi zaczęli wznosić modły pożegnalne, kobiety, słysząc te infor-
macje, lamentowały. Całą akcję obserwowali pijący alkohol Niemcy. Jeden  
z oficerów postanowił, aby spędzonych Żydów zwolnić98. 

Opuszczający okupowaną przez Niemców Ostrołękę Żydzi udawali się tym 
razem na wschód, przekraczając ustaloną granicę niemiecko-radziecką na przej-
ściach granicznych za Wojciechowicami, niedaleko wiosek Laskowiec i Ołdaki 
oraz w pobliżu Troszyna. Pomimo że przejścia graniczne były otwarte dla wy-
pędzonych Żydów, przed opuszczeniem niemieckiej strefy hitlerowcy dokony-
wali brutalnych rewizji, ograbiając uciekinierów z kosztowości. Jednak swobod-
ne przekraczanie granicy nie trwało zbyt długo, gdyż postanowiono ją uszczelnić. 
Dosyć często zdarzało się, że uciekający Żydzi próbowali przedostać się na ra-
dziecką stronę. Ograbieni przez Niemców byli puszczani wolno, lecz żołnierze 
Armii Czerwonej nie wpuszczali już ich na swoje terytorium. Wielu przedstawi-
cieli wyznania mojżeszowego zamarzło, przebywając w strefie granicznej, wielu 
utonęło w Narwi podczas próby przekraczania granicy, ale również dosyć często 
zdarzało się, że byli z powrotem przepędzani na stronę niemiecką99. 

Wielu ostrołęckich Żydów udało się do zajętej przez Armię Czerwoną Łomży. 
Jednakże normalizacja życia uchodźców nie trwała długo, gdyż władze radziec-
kie wydały zarządzenie, aby wszyscy ludzie niepochodzący z Łomży, zareje-
                                                 
94 W składzie delegacji znaleźli się: Motel Czarnikiewicz, Pianko oraz właściciel tartaku 
Biały, J. Gołota, Losy Żydów ostrołęckich…, s. 27. 
95 Z. Wyłożny, Jestem świadkiem…, s. 379. 
96 J. Gołota, Losy Żydów ostrołęckich …, s. 24. 
97 Tamże, s. 25. 
98 Tamże. 
99 Z. Wyłożny, Jestem świadkiem…, s. 380. 
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strowali się i wyjechali do innych miejscowości oddalonych o co najmniej 100 
km od granicy niemieckiej. Nieszczęśnikom dano wybór spośród następujących 
miejscowości: Mołoczadź, Pazewo, Prużany, Różany, Stolin, Słonim, Wołko-
wysk, Zelwa i inne. Największa grupa ostrołęckich Żydów udała się do Słonimia. 
Po dwutygodniowej podróży pociągiem towarowym grupa dotarła na miejsce. 
Kolejny etap gehenny ostrołęckich Żydów rozpoczął się wraz z wkroczeniem 
Niemców na tereny Związku Radzieckiego 22 czerwca 1941 r. Już 17 lipca 
Niemcy podstępnie aresztowali wszystkich mężczyzn żydowskich (ok. 1 tys.), 
wywieźli ich 12 km od Słonimia i tam rozstrzelali i wrzucili do przygotowanych 
wcześniej dołów100. Pozostali przy życiu uchodźcy, wraz z rdzennymi mieszań-
cami Słonimia, zostali zmuszeni w kwietniu 1942 r. do zamieszkania w dzielnicy 
żydowskiej, którą ogrodzono drutem kolczastym. W ten sposób utworzono getto 
w Słonimiu101. 29 czerwca 1942 r. w getcie rozegrały się dantejskie sceny, po-
nieważ Niemcy zdecydowali o jego likwidacji. W rzezi zamieszkałych w nim 
Żydów brali udział również, oprócz Niemców, uzbrojeni w siekiery i inne ostre 
narzędzia Litwini, Łotysze i Ukraińcy102. Według szacunków, podczas pogromu 
trwającego od 29 czerwca do 15 lipca 1942 r. zginęło ok. 10 tys. Żydów103. 

Należy podkreślić, że rozproszeni ostrołęccy Żydzi trafili również do getta  
w Warszawie. Taki los spotkał Hersza Broma, który znajdował się w „punkcie” 
przy ulicy Dzikiej 3 w Warszawie104. Jednym z założycieli archiwum getta war-
szawskiego, obok Emanuela Ringelbluma, był przedwojenny bogaty Żyd  
z Ostrołęki, Menachem Mendel Kohn105. 

Czarną kartę w zagładzie ludności żydowskiej zapisali niektórzy mieszkańcy 
powiatu ostrołęckiego. Przykładem był Aleksander Damięcki z Goworowa, któ-
ry podczas wojny zgłosił się ochotniczo do służby w tzw. granatowej policji  
w Pniewie w powiecie ostrowskim, na terenie Generalnego Gubernatorstwa. 
Służąc w formacji działającej na rzecz okupanta niemieckiego, dokonał kilku 
morderstw na osobach narodowości żydowskiej. Pierwszego mordu dokonał  
w październiku 1943 r. wraz Franciszkiem Dobkowskim106, Antonim Narew-
skim, Bronisławem Abramskim. W tym czasie na posterunek policji granatowej 
do Pniewa przyszedł jeden z okolicznych mieszkańców, który wskazał miejsce 
ukrywania się mężczyzny i kobiety narodowości żydowskiej. Komendant poste-

                                                 
100 B. Gedanken, Ostrołęczanie w getcie słonimskim, [w:] Księga Żydów …, s. 395 – 396. 
101 N. Kapliński, Końcowy etap zagłady – Getto Słonimskie, [w:] Księga Żydów…, s. 405. 
102 Tamże, s. 407. 
103 Tamże, s. 409. 
104 AŻIH, sygn. 590, Ring. I/220, Wykaz imienny 242 uchodźców znajdujących się na 
terenie getta warszawskiego w „punkcie” przy ulicy Dzikiej 3, k.3 
105  Archiwum Ringelbluma, Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 11, Ludzie  
i prace, „Oneg Szabat”, oprac. A. Bańkowska, T. Epsztein, Warszawa 2013, s. XXIV. 
106 Franciszek Dobkowski pochodził z Ostrowi Mazowieckiej. 
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runku st. sierż. Ignacy Lisiewicz wydał polecenie, aby policjanci pełniący służbę 
natychmiast udali się do wskazanego miejsca celem pojmania ukrywających się 
Żydów, którzy byli Polakami narodowości żydowskiej. Prosili oni, aby udać się 
do ich rodziny do Kozłowa Nowego w okolicach Pniewa. Najprawdopodobniej 
aresztowani liczyli, że podczas drogi nadarzy się sposobność, aby uciec. Poli-
cjanci jechali na furmance, natomiast pojmani Żydzi szli obok pieszo. Zbliżając 
się do Kozłowa Nowego, gm. Somianka, niedaleko gospodarstwa Adama 
Chmiela aresztowani zaczęli uciekać. Wówczas bez ostrzeżenia na rozkaz sier-
żanta policjanci zaczęli strzelać do uciekających Żydów, raniąc ich śmiertel-
nie 107 . Następnie kazano tamtejszemu sołtysowi, Janowi Siemieniewskiemu 
zakopać ciała zabitych108. Sołtys pogrzebał je na polu Aleksandra Gołębiow-
skiego w Kozłowie Nowym109. 

Kolejne zabójstwo z udziałem Aleksandra Damięckiego miało miejsce pod 
koniec października 1943 r. Po donosie złożonym przez mieszkańca Pniewa  
o ukrywającym się Polaku narodowości żydowskiej u jednego z miejscowych 
gospodarzy, zgodnie z poleceniem komendanta posterunku, A. Damięcki razem 
z B. Abramskim udali się na wskazane miejsce, aby zatrzymać Żyda. Wracając  
z patrolu, A. Damięcki uśmiechnięty powiedział: Zastrzeliłem go, bo mi ucie-
kał110. 

W marcu 1944 r. przebywał razem z Bronisławem Abramskim, Franciszkiem 
Dobkowskim na posterunku w Pniewie. Mężczyźni otrzymali rozkaz od Jana 
Kosowca, zastępującego nieobecnego komendanta posterunku Ignacego Lisie-
wicza111, aby udać się do zabudowań gospodarskich w Pniewie, gdzie w piasz-
czystym dole do magazynowania ziemniaków ukrywały się dwie Żydówki. In-
formację o ukrywających się Żydówkach przekazał mieszkaniec wsi o nieusta-
lonym nazwisku. Zgodnie z sugestią J. Kosowca: wiecie co z nimi zrobić, wy-
prowadzić do lasu, zatrzymane kobiety zostały wyprowadzone do lasu w Pnie-
wie i zastrzelone przez Aleksandra Damięckiego, który nie oczekiwał pomocy 
kolegów, gdyż sam zaoferował się, że je zamorduje112. 
  

                                                 
107 AIPN GK 318/546, k. 106 
108 Tamże, k. 108 
109 Tamże, k. 109. 
110 Tamże, k.104v. 
111 Ignacy Lisiewicz był przed wojną policjantem w Ostrowi Mazowieckiej. 4 grudnia 
1939 r. został wezwany przez Niemców do służby w policji granatowej na posterunku  
w Wąsewie. W styczniu 1940 r. został przeniesiony na posterunek do Wyszkowa.  
W listopadzie 1941 r. został przeniesiony na posterunek policji do Pniewa w ówczesnym 
powiecie ostrowskim. 
112 AIPN GK 318/546, k. 115. 
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Obozy pracy 

Okupanci niemieccy już od pierwszych chwil po dokonanej inwazji zbrojnej 
rozpoczęli eksterminację polskiej ludności. Jedną z form, jaka na ziemiach pol-
skich była rozpowszechniona, było tworzenie obozów różnego typu: karnych, 
koncentracyjnych, wychowawczych, pracy, czy przejściowych. Na terenie rejen-
cji ciechanowskiej, według obliczeń Ryszarda Juszkiewicza, Niemcy zorgani-
zowali ok. 50 różnego typu obozów, głównie pracy. Szacuje się, że przez ich 
gehennę przeszło ok. 80 tys. więźniów113. 

Obozy pracy zlokalizowane na Mazowszu związane były przeważnie z bu-
dową dróg, pracami melioracyjnymi, w tym z regulowaniem rzek. Wymieniony 
zakres czynności wykonywanych w obozach pracy spowodowany był planowa-
nym atakiem III Rzeszy na Związek Radziecki114. 

Na terenie powiatu ostrołęckiego największy karny obóz pracy zorganizowa-
ny był w Łazku. Miał on charakter obozu przejściowego, w którym przetrzymy-
wano więźniów zatrzymanych za niewielkie przewinienia i po kilku tygodniach 
lub miesiącach wypuszczanych na wolność. Przebywający w obozie skazywani 
byli głównie za przestępstwa gospodarcze typu: przemyt, nielegalne przekrocze-
nie granicy pomiędzy Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem, a także narusze-
nia przepisów o godzinie policyjnej.  W obozie przebywało przeciętnie ok. 100 
osób, a ogólnie przez jego podwoje przewinęło się ok. 2 tys. więźniów. Praco-
wali głównie przy rozbiórkach, również w przypadku mienia pożydowskiego,  
w Ostrołęce i w jej okolicy. Jednym z komendantów obozu był Niemiec o na-
zwisku Toltmit, a jednym ze strażników Polak – Jan Pszczółkowski z Ostrołę-
ki115. Z zachowanych relacji wynika, że w obozie w Łazku przebywali między 
innymi: Zygmunt Cywiński, Zygmunt Sienkiewicz oraz Franciszek Kruszewski 
z Ostrołęki, Marian Lenkiewicz ze Szwendrowego Mostu, Paweł Kokosza  
z Łodzi, Jan Kurpiewski z Łęgu Starościńskiego, Franciszek Kraśniewski z Łaz, 
Józef Mierzejewski z Korczak, Kazimierz Wyrębek z Dylewa116.  

W okresie od czerwca 1942 r. do sierpnia 1943 r. przy ulicy Kilińskiego  
w Ostrołęce w budynku, którego właścicielami przed wojną byli Żydzi, istniał 
kobiecy obóz pracy. Więźniarki wykorzystywane były przeważnie do utrzyma-
nia ulic w czystości. Obóz liczył przeciętnie ok. 60 pań, natomiast przez cały 
okres jego istnienia znalazło się w nim ok. 400 kobiet. Kierownikiem obozu był 
Niemiec Nolte117. 

                                                 
113  R. Juszkiewicz, Obozy w rejencji ciechanowskiej, „Notatki Płockie” nr 13.1968,  
s. 37-38. 
114 S. Lewandowska, Reżim okupacyjny, [w:] Dzieje Mazowsza …, s. 69. 
115 J. Kijowski, Obóz w Łazku, „Tygodnik Ostrołęcki” 1987, nr 36, s. 6. 
116 Tamże. 
117 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka…, s. 261. 
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Ponadto na terenie powiatu ostrołęckiego funkcjonowały: obóz karny, obóz 
pracy i obóz przejściowy w Ostrołęce, obóz pracy w Strzałkach, obóz pracy  
w Nowej Wsi oraz oddział roboczy jeńców radzieckich118. 
 

 

Roboty przymusowe 
Utrapieniem mieszkańców powiatu były wywózki na przymusowe roboty do 

Niemiec. Osoby uchylające się od pracy były nękane przez okupantów.  
W kwietniu 1943 r. na terenie powiatu ostrołęckiego Niemcy urządzili zorga-

nizowaną łapankę na miejscową młodzież celem wywiezienia jej na roboty 
przymusowe do Rzeszy, głównie do Królewca i do Tylży. Głównym inicjatorem 
przedsięwzięcia był Niemiec, Nolte119. 

Według wspomnień Czesława Łaszczycha z okolic Ostrołęki, wczesną wio-
sną sołtys wsi ogłosił, że prowadzony jest nabór na roboty do Rzeszy. Osoby, 
które zgłoszą się na ochotnika, będą miały dobre warunki pracy i raz w roku 
będzie przysługiwał im urlop wypoczynkowy. Jednak pomimo przekazywanych 
zachęt, nikt z młodych ludzi nie zgłosił się do wyjazdu. Wobec takiego obrotu 
sprawy, niemiecki wójt gminy sporządził wykaz młodych chłopców i dziewcząt 
kwalifikujących się do wyjazdu na przymusowe roboty. Z powodu osób, które 
ukrywały się przed przymusową wywózką, dosyć często cierpieli najbliżsi są-
siedzi, których oskarżano o to, że znają miejsce przebywania uchylających się 
od wyjazdu do Rzeszy. Przyczyną unikania wyjazdu do pracy do Niemiec były 
informacje przesyłane przez wywiezionych. W swoich listach podawali, że pra-
cują jak niewolnicy w trudnych warunkach120. 

W gminie Lelis tamtejszy wójt wyznaczał określone roczniki podlegające 
pracy w III Rzeszy. Tamtejsi niepełnoletni młodzi ludzie z punktu zbornego  
w Lelisie odtransportowani byli furmankami do Ostrołęki. Za furmankami szli 

                                                 
118 Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Pułtusku, Zespół Kolegiów Nauczy-
cielskich w Ostrołęce, sygn. 431, H. Jakacka, Obozy hitlerowskie na terenie północno-
wschodniego Mazowsza w latach 1939-1945, praca magisterska napisana pod kierun-
kiem prof. A. Skrzypka, Ostrołęka 1999, s. 67; Tenże, sygn. 411, E. J. Puścian, Obozy 
hitlerowskie na terenie województw: ostrołęckiego i siedleckiego w latach 1939-1945, 
praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. A. Skrzypka, Ostrołęka 1998, 86-87. 
119 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka…, s. 260. 
120 Ze znakiem „P”. Relacje i wspomnienia robotników przymusowych i jeńców wojen-
nych w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej, wybór i oprac.  
B. Koziełło-Poklewski, B. Łukaszewicz, wstęp B. Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1985,  
s. 172-176. 
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rodzice zrekrutowanej młodzieży, zawodząc nad nieznanym losem swoich po-
ciech121. 

Dosyć często zdarzało się, że pracownicy uciekali z miejsc przymusowej pra-
cy. Przykładem może być sytuacja Stanisława Gorczycy122 z Olszyn, aresztowa-
nego 3 listopada 1942 r. przez niemiecką policję. Otóż Gorczyca był wywiezio-
ny na roboty przymusowe do gospodarstwa Gustava Izeka z miejscowości Gross 
Heidenau w powiecie Ortlesburg (pol. Szczytno), skąd zbiegł. Po aresztowaniu 
został osadzony 9 września 1942 r. w wychowawczym obozie pracy w Ostrołęce. 
Po kolejnej ucieczce osadzono go ponownie w ostrołęckim obozie 3 listopada 
1942 r. Następnie 23 stycznia 1943 r. został odtransportowany do niemieckiego 
obozu pracy KL Stutthof. 4 marca 1943 r. do ciechanowskiego Gestapo dotarła 
informacja o śmierci Stanisława Gorczycy, którego zgon stwierdzono dzień 
wcześniej. Informację podpisał komendant obozu SS-Obersturmbannführer Paul 
Werner Hoppe123. Fakt, że Stanisław Gorczyca miał w dniu śmierci prawie 23 
lata, świadczy o surowych warunkach życia obozowego, gdyż zaledwie po nie-
spełna dwumiesięcznym pobycie zmarł lub został zamordowany, co zapewne nie 
jest już możliwe do ustalenia. 

Franciszek Górski124 z miejscowości Wejdo w gminie Łyse (niem. Liese) zo-
stał aresztowany 30 kwietnia 1944 r. w swojej rodzinnej miejscowości pod za-
rzutem uchylania się od pracy. Następnie 5 maja osadzono go w wychowaw-
czym obozie pracy w Działdowie, natomiast 6 czerwca przeniesiono do więzie-
nia policyjnego w Ostrołęce125. Z kolei Stefan Górski z Lipnik został aresztowa-
ny 24 listopada 1942 r. pod zarzutem porzucenia pracy w miejscowości Brüder-
felde126. 

 
  

                                                 
121 Tamże, s. 336. 
122 Stanisław Gorczyca, ur. 8.09.1920 r. w Olszynach, syn Piotra i Antoniny z domu 
Aczewska.  
123 AIPN GK 629/1103, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über 
Gorczyca Stanisław, geb. 8.9.20, k. 2-18. 
124 Franciszek Górski, ur. 19.03.1921 r. w Wejdo, gm. Łyse, pow. ostrołęcki. 
125 AIPN GK 629/1123, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Gorski 
Franciszek, geb. 19.03.21, k. 2-7. 
126 AIPN GK 629/1142, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Gorski 
Stefan, geb. 20.3.27, k. 9. 
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Wysiedlenia 

Po zakończonych walkach polsko-niemieckich dokonywano aresztowań żoł-
nierzy Wojska Polskiego. Część żołnierzy walczących w szeregach SGO „Narew” 
uwięziono w Kętrzynie, gdzie przetrzymywano i bito ich w zaadaptowanych na 
więzienie garażach. Docelowo jeńcy wojenni trafili do stalagu w Olsztynku, 
gdzie panowały „spartańskie” warunki127.  

23 grudnia 1939 r. wywieziono z Ostrołęki do oflagu II C w Woldenbergu 
(pol. Dobiegniewie) czterech oficerów rezerwy: Henryka Krauze, Piotra Kurzy-
nowskiego, Józefa Leonika oraz Stanisława Wiśniewskiego128. 

W dniach 8 i 9 grudnia 1940 r. za rządów nowego szefa gestapo Henzego, 
który zastąpił Bogera, przeprowadzono w Wojciechowicach i w Ostrołęce wy-
siedlenie części ludności. Wyciągniętych z domu nocą kilkuset ludzi na początku 
przetrzymywano w kościele farnym w Ostrołęce, a następnie wywieziono do 
Działdowa. Stamtąd wysiedleńców wysłano na tereny Generalnego Gubernator-
stwa, głównie do Krakowa129.  

 
 

Martyrologia społeczności powiatu 
Po wkroczeniu Niemców na teren powiatu ostrołęckiego rozpoczęto prześla-

dowanie miejscowej ludności. Zmuszano Polaków do kłaniania się umunduro-
wanym Niemcom na ulicy oraz schodzenia im z drogi. Każdy przejaw łamania 
ustalonych przez okupanta praw karano130. 

Wśród złowrogo nastawionych do mieszkańców powiatu ostrołęckiego oku-
pantów, należy również wymienić Niemców sprzyjających Polakom. Wśród nich 
był m.in. baron Rhamm, dawny właściciel majątku na terenie Białostocczyzny. 
Niejednokrotnie ostrzegał ostrołęczan przed mającymi się odbywać aresztowa-
niami. Volksdeutsch Stefan Formella udzielał swojej pomocy mieszkańcom po-
wiatu, nie szczędząc nawet własnych pieniędzy. Kolejna osoba, oficjalny volks-
deutsch, Juliusz Wojtkiewicz – tłumacz gestapo współpracował z miejscowymi 
strukturami Armii Krajowej131. 

Okres okupacji niemieckiej zaznaczył się tragedią miejscowej ludności, która 
zaznała wielu cierpień ze strony okupanta. Już 5 września 1939 r. Niemcy roz-
strzelali 26 osób we wsi Ciągaczki i kilkunastu mężczyzn w miejscowości Laski. 
9 września miała miejsce tragedia ostrołęckich Żydów w Goworowie, opi- 

                                                 
127 Ze znakiem „P”. Relacje …, s. 20. 
128 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka…, s. 251. 
129 Tamże. 
130 Tamże, s. 248. 
131 Tamże, s. 261-262. 
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sana w niniejszym szkicu. 2 listopada 1939 r. okupanci niemieccy dokonali ma-
sowego mordu na kilkuset osobach w Chudku (księżach, Żydach oraz żołnie-
rzach Wojska Polskiego). Ofiary mordu został przywiezione z innej części kraju, 
najprawdopodobniej z poznańskiego. 4 czerwca 1943 r. w Pasiekach wyciągnię-
to z pociągu 58 osób, które następnie rozstrzelano. 24 czerwca 1944 r. w odwe-
cie za unikniecie zasadzki przez oddział partyzancki st. sierż. Bolesława Kur-
piewskiego „Orlika” Niemcy aresztowali ok. 400 osób. Z kolei w miejscowości 
Bandysie Gestapo wywiozło z tej wsi do obozów koncentracyjnych 96 męż-
czyzn w odwecie za porażkę w potyczce z oddziałem kpt. Kazimierza Stefano-
wicza „Asa”132.  

Kolejnym ciosem dla ostrołęckiej konspiracji było aresztowanie żołnierzy 
AK: Romana Sadowskiego ps. „Blady” oraz podch. Stanisława Kulaszyńskiego, 
którzy szczęśliwym trafem uniknęli śmierci przez ścięcie toporem. Znanym  
w miejscowym środowisku tragicznym wydarzeniem było zamordowanie pał-
kami 12 osób w połowie stycznia 1945 r. w Myszyńcu133. 

 
 

Polityka gospodarcza 

Po zajęciu powiatu ostrołęckiego przez Niemców nastąpiły konfiskaty zapa-
sów żywności ze sklepów i składów. Ponadto okupanci przeprowadzili poszuki-
wania żywności zmagazynowanej przez mieszkańców powiatu oraz rekwizycję 
futer, mebli oraz metali. Przystąpili również do ściągania zaległych podatków134  

Na obszarze Mazowsza Północnego włączonego do Prus Wschodnich, celem 
bliższej integracji gospodarczej, zniesiono granicę celną, co miało doprowadzić 
do scalenia tych obszarów z III Rzeszą. Rejencja ciechanowska graniczyła na 
północy z rejencją olsztyńską, a od północnego-wschodu ze Związkiem Ra-
dzieckim, natomiast od południowego zachodu z Krajem Warty, zaś od północ-
nego zachodu z okręgiem Gdańska – Prusy Zachodnie135. Ponadto na zaanekto-
wane tereny sprowadzano osadników niemieckich (głównie z Prus Wschodnich  
i Litwy). Jednak w przypadku terenu powiatu ostrołęckiego nie były to zbyt duże 
liczby. Do końca 1944 r. na terenie powiatu osiedliło się 1661 Niemców z Prus 
Wschodnich i innych terenów Rzeszy, a także 621 Niemców litewskich 136 . 
Ogólnie na obszarze rejencji ciechanowskiej nie znajdowało się aż tylu Niem-
ców, ile planowali główni architekci ruchów ludnościowych niemieckiego ży-

                                                 
132 Tamże, s. 258. 
133 Tamże. 
134 Tamże, s. 247-248. 
135 B. Górczyńska-Przybyłowicz, Życie społeczno - gospodarcze na ziemiach …, s. 8-9. 
136 Tamże, s. 53. 
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wiołu. Gauleiter i nadprezydent Prus Wschodnich, Erich Koch stał na stanowi-
sku, aby na tereny Prus Wschodnich, w tym rejencji ciechanowskiej, nie przyj-
mować osadników niemieckich. Oczywiście nieznane jest uzasadnienie takiego 
stanowiska, niemniej jednak dane związane z relokacją osadniczą mówią wiele. 
W przypadku relokowanych Niemców z terenu Bukowiny, z ich ogólnej liczby 
50 tys., jedynie 11 osób osiedliło się w rejencji ciechanowskiej, natomiast akcja 
przesiedlenia Niemców z Bośni i okolic Leningradu nie wyszła poza teoretyczne 
dywagacje137. Prusy Wschodnie od wieków stanowiły pewnego rodzaju odręb-
ność.  Separatystyczne tradycje prowincji, a także pozytywne relacje Ericha 
Kocha z Adolfem Hitlerem przyczyniły się do realizowania własnej polityki 
demograficznej. Jednym z jej elementów był pomysł zasiedlenia ziem rejencji 
ciechanowskiej przez chłopów z Prus Wschodnich. W zamyśle jego inicjatora 
miało to zapobiec rozdrabnianiu gospodarstw rolnych na Prusach, a tym samym 
spadek zdolności ekonomicznej prowincji138. 

W początkowej fazie okupacji Niemcy zezwolili mieszkańcom Ostrołęki na 
prowadzenie handlu oraz prowadzenie rzemiosła. Jednak w miarę napływu lud-
ności niemieckiej do miasta, zostały zlikwidowane wszystkie polskie przedsię-
biorstwa, a zgromadzone w nich towary uległy konfiskacie. Podczas okupacji 
funkcjonowały polskie piekarnie, restauracje, a polscy rzeźnicy mogli sprzeda-
wać mięso i wyroby wędliniarskie. Handel w mieście niemal w całości przejęli 
Niemcy. Polacy stanowili w nich jednak obsadę pracowniczą. Niemieccy kon-
sumenci mogli nabywać towary bez ograniczeń, natomiast Polacy wyłącznie na 
kartki, które nie były w stanie pokryć podstawowego zapotrzebowania139.  

Ludność polska, starając się przetrwać mroczne czasy okupacji niemieckiej, 
dokonywała dosyć często nielegalnych, w myśl niemieckiego prawodawstwa, 
czynów. Najczęściej był to nielegalny handel, przekraczanie granicy bez zezwo-
lenia, czy ubój zwierząt gospodarskich. 28 maja 1943 r. został aresztowany 
mieszkaniec Dąbrów Bolesław Garela (Grala- przyp.W.Ł), któremu przedsta-
wiono zarzut nielegalnego uboju świni, a także lichwę. Aresztowany odbywał 
karę 5 miesięcy obozu karnego w Płocku, a następnie oddano go do dyspozycji 
Gestapo w Olsztynie 140 . Kolejną osobą skazaną za nielegalne przekroczenie 
granicy oraz przemyt alkoholu był trzydziestoletni Feliks Gorzkowski z Ostrołę-
ki141. 

                                                 
137 Tamże. 
138 Tamże, s. 51. 
139 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka…, s. 252. 
140 AIPN GK 629/1025, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akta w sprawie: Bolesław Garela, ur. 26-10-1907 r.,  k. 7-9. 
141 AIPN GK 629/1152, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akta w sprawie: Feliks Gorzkowski, ur. 19-11-1914 r., k. 7. 
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Pod radziecką okupacją 

W wyniku radziecko-niemieckich ustaleń w artykule I Traktatu o granicach  
i przyjaźni III Rzesza-ZSRR 28 września 1939 r. z tajnymi protokołami zapisano 
m. in.: „Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR ustalają, jako granicę swych 
wzajemnych narodowych interesów na terytorium byłego państwa polskiego 
linię oznaczoną na załączonej mapie, która będzie opisana szczegółowo w pro-
tokole dodatkowym.” Tym samym na prośbę Stalina dokonano korekty granicy 
pomiędzy ZSRR a III Rzeszą. Odtąd przebiegać miała wzdłuż linii rzek San-
Bug-Narew-Pisa, nie zaś na linii Wisły, jak to było w wyniku ustaleń z 23 sierp-
nia. Tym samym Stalin oddał część terytorium Polski na rzecz III Rzeszy. Ta  
z kolei zrzekła się na rzecz ZSRR praw do Litwy ustalonych w sierpniu142.  

Okupacja niemiecka terenów położonych za Narwią trwała do 27 września 
1939 r. W wyniku postanowień traktatu z 28 września Niemcy wycofali się za 
linię demarkacyjną wzdłuż rzek Pisy i Narwi. Już 29 września 1939 r. na tereny 
prawobrzeżnej Narwi wkroczyła Armia Czerwona. Tym samym zajęte tereny 
znalazły się w granicach Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 
Stolicą rejonu obejmującego powiaty: kolneński, łomżyński i zambrowski zosta-
ła Łomża143. 

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na północno - wschodnie rubieże powiatu 
ostrołęckiego rozpoczęło się instalowanie władz cywilnych na wzór obowiązu-
jący w Związku Radzieckim. W granicach Białoruskiej Socjalistycznej Republi-
ki Radzieckiej znalazł się obszar gminy Czerwin (wsie: Andrzejki – Tyszki, Cią-
gaczki – Tyszki, Choromany – Witnice, Dobki Nowe, Dobki Stare, Fliochy – 
Milan, Gostery, Księżopole, Łady Mans, Nadbory – Tyszki, Piski, Piotrowo – 
Tyszki, Pomian – Tyszki, Seroczyn, Wiśniewo, Wiśniówek, Wólka Czerwińska, 
Wólka Seroczyńska, Załuski, Zochy), gminy Troszyn (wsie: Budne, Choromany, 
Chrostowo, Chrzczony, Dzbenin, Dąbek, Grucele, Janochy, Kamienowo-
Aleksandrowo, Kleczkowo, Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Łątczyn, 
Mieczki Abramy, Mieczki Poziemaki, Mieczki Ziemaki, Milewo Tosie, Milewo 
Wielkie, Ojcewo, Opęchowo, Puchały, Radogoszcz, Rostki, Siemiatkowo, Sawa-
ły, Troszyn, Trzaski, Wysocarz, Zawady, Żmijewo Zagroby, Żmijewek Wło-
ściański, Żyzniewo), a także część gminy Rzekuń (wsie: Laskowiec, Ławy 
<<kolonia>>, Ołdaki, Przytuły Nowe, Przytuły Stare, Rozwory, Susk Nowy 
<<część>>, Zabiele, Nowa Wieś Zachodnia) 144.  

                                                 
142 M. Przegiętka,  Nieufni sojusznicy, „Pamięć.pl” 2016, nr 9(54), s. 27. 
143 Łomża w latach II wojny światowej, http://historialomzy.pl/lomza-w-latach-ii-wojny-
swiatowej/, dostęp 7.07. 2018 r. 
144  Losy tułacze mieszkańców województwa ostrołęckiego 1939-1956, wstęp, wyb.  
i oprac. B. Gołębiewski, S. Pajka, Ostrołęka 1993, s. 179-180; J. Kijowski, Zarys dzie-
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Aby skutecznie pełnić władze administracyjną na anektowanych terenach, 
rozpisano wybory do Sielsowietu145, Rajspołkomu146, Obłasti147 i Wierchownego 
Sowieta148. Ze względu na odmienność ideologiczną radzieckiej okupacji, wielu 
Polaków zatrudniało się w radzieckiej administracji, głównie najniższego szcze-
bla. Do Rajspołokomu wstępowali nieliczni Polacy. Część z nich przekazywała 
poufne informacje organizującemu się podziemiu zbrojnemu149. 

W celu szybkiego zespolenia polskich ziem zagarniętych przez ZSRR, Stalin 
nie bacząc na prawo międzynarodowe, próbował jak najszybciej zorganizować 
wybory do władz lokalnych, „prawnie” sankcjonując tym samym dokonany na 
Polsce gwałt150. 22 października 1939 r. na obszarze wymienionych gmin powia-
tu ostrołęckiego, podobnie jak na pozostałych ziemiach wcielonych do ZSRR, 
przeprowadzono wybory do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi  
i Zachodniej Ukrainy. Białoruskie Zgromadzenie Ludowe zwołano do Białego-
stoku. Jeszcze przed wyborami w dyrektywie szefa Głównego Zarządu Politycz-
nego Armii Czerwonej znalazły się znamienne słowa: „22 października — dzień 
wyborów do ukraińskiego i białoruskiego Zgromadzenia Ludowego. Nie czeka-
jąc na specjalne wytyczne, organa polityczne już teraz powinny zacząć przygo-
towania do tego ważnego aktu politycznego. Należy doprowadzić do tego, by  
w składzie Zgromadzeń Ludowych znaleźli się ludzie pewni”151. 

W kampanii wyborczej do Zgromadzenia Ludowego zapowiadano konfiskatę 
ziemi obszarnikom, osadnikom wojskowym, a także konfiskatę kościołów  
i klasztorów152. 

Wkraczające do wschodniej Polski oddziały Armii Czerwonej, według relacji 
świadków, zachowywały się poprawnie w stosunku do miejscowej ludności cy-
wilnej. Natomiast funkcje polityczne na zajętych terenach sprawowali oddele-
gowani z wojska oficerowie polityczni, tzw. politrucy, agitując na terenach 

                                                                                                                         
jów Armii Krajowej w powiecie ostrołęckim, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzy-
stwa Naukowego” 1992, nr 6, s. 50. 
145 Sielsowiet (ros. Сельсовет) – organ miejscowej władzy w ZSRR; rada wiejska. 
146 Rajspołkom (ros. skrót: Районный Исполнительный Комитет), Rejonowy Komitet 
Wykonawczy. 
147 Obwód (ros. Область) – jednostka administracyjna kraju w ZSRR. 
148 Rada Najwyższa ZSRR (ros. Верховный Совет). 
149 S. Elceser, 22 miesiące pod okupacją sowiecką 1939-1941 w Kalinowie: fragment 
wspomnień, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 1992, nr 6,  
s. 238. 
150 A. Głowacki, Procedura aneksji przez ZSRR wschodnich ziem II Rzeczypospolitej  
w 1939 r., „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 3, s. 89. 
151 Cyt. za:  A. Głowacki, Procedura aneksji przez ZSRR …, s. 91. 
152 B. Bernacki, Prasowa kampania propagandowa na rzecz kolektywizacji rolnictwa  
w zachodnich obwodach BSRR w latach 1939-1941, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 
2005, nr 23, s.60. 
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„Sielsowietów” i „Rajspołkomów”. Ich zadania polegały na organizowaniu wie-
ców i mityngów politycznych, na których „zatruwano” miejscową ludność pro-
pagandowym „jadem”, dotyczącym usprawiedliwiania aneksji wschodniej części 
Rzeczypospolitej153. 

Jednak wkraczający komuniści radzieccy negatywnie byli nastawieni do po-
siadaczy ziemskich. Po zajęciu dworku Marii Grochowskiej w Przytułach  
w gminie Rzekuń, natychmiast przeprowadzano wywiad z mieszkańcami wsi  
i robotnikami folwarcznymi dotyczący zachowania dziedziczki. Spośród wielu 
pozytywnych opinii, najprawdopodobniej zaważyła jedna negatywna, wygło-
szona przez zwolnionego robotnika – Kacperskiego. To wystarczyło, aby aresz-
tować Grochowską. Po przeprowadzonym aresztowaniu okupanci radzieccy 
udali się w stronę lasu „Mościsko”, gdzie zastrzelili Marię Grochowską. Podob-
ny los spotkał rządcę majątku – Stanisława Czempińskiego154. 

 Polityka radziecka, na początku neutralna, była spowodowana zabiegiem 
nieodstraszania ludności z zajętych terenów do władzy radzieckiej, co podkre-
ślała dyrektywa nr 01 Rady Wojennej Frontu Białoruskiego z 16 września 1939 
roku skierowana do dowódców poszczególnych jednostek. W dyrektywie znala-
zły się treści o tym, aby nie tworzyć Komitetów Rewolucyjnych „Rewkomów” 
tylko „Zarządy Tymczasowe”. Ponadto zakazano tworzenie kołchozów na zaję-
tych terenach155. 

Pomimo neutralnego stosunku do „ludu pracującego”, po wkroczeniu Armii 
Czerwonej przeprowadzano masowe aresztowania, głównie osób, które piasto-
wały znaczące stanowiska w terenie oraz miały wojskową lub polityczną prze-
szłość. Jedną z pierwszych ofiar aresztowań stał się Jan Choromański z Zabiela, 
przedwojenny poseł na Sejm RP z ramienia Stronnictwa Narodowego. Został 
aresztowany w nocy 1 czerwca 1940 r.156 

Już 19 września 1939 r. głównodowodzący Frontem Białoruskim komandarm 
Michaił Kowalow wydał rozkaz utworzenia zarządów tymczasowych kierują-
cych miejscową administracją, gospodarką, kulturą oraz oświatą. Ponadto pla-
nowano uruchomienie przedsiębiorstw pracujących na rzecz ludności, w tym: 
piekarń, restauracji, sklepów, elektrowni, wodociągów, zakładów fryzjerskich, 
placówek pocztowych, łaźni. Dodatkowo władze radzieckie nakazały zrównanie 

                                                 
153 S. Elceser , W Kalinowie w kleszczach dwu okupacji, [w:] Losy tułacze mieszkańców 
województwa ostrołęckiego 1939-1956, wstęp, wyb. i oprac. B. Gołębiewski, S. Pajka, 
Ostrołęka 1993, s. 23. 
154 J. Dziewirski, Rzekuń i okolice. Zarys dziejów, Ostrołęka 1999, s. 138-139. 
155 M. Gnatowski, 17 września 1939 r – agresja czy wyzwolenie? Refleksje historyka  
w świetle nowych źródeł, [w:] Radziecka agresja 17 września 1939 r. i jej skutki dla 
mieszkańców ziem północno–wschodnich II Rzeczypospolitej, red. M. Gnatowski, Biały-
stok 2000, s. 76-77. 
156 J. Dziewirski, Rzekuń i okolice …s. 139. 
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kursu złotego z rublem, pomimo że przed wojną za 1 złotego trzeba było zapła-
cić 3,3 rubla157. 

Dosyć często do „Sielsowietów” zgłaszali się mieszkańcy zagarniętych przez 
Armię Czerwoną polskich wsi. W Troszynie przewodniczącym Rady został Le-
on Święcicki z Grucel, natomiast jego zastępcą Tadeusz Wszędyrówny, również 
z Grucel. Ponadto utworzona została milicja, w składzie której znaleźli się: Wła-
dysław Broniek, Antoni Chętnik, Szczepan Waszczyk z Grucel oraz Jan Zaorski 
z Troszyna158. Z kolei w Kleczkowie przewodniczącym Rady był Sokołowski  
z Opęchowa, natomiast Julian Najmuła z Kleczkowa wstąpił do milicji159 

15 stycznia 1940 r. na zagarniętych przez ZSRR polskich ziemian dokonano 
nowego podziału administracyjnego, w wyniku którego powstał obwód Biały-
stok, w strukturze którego znalazły się miasta Białystok i Grodno. Ponadto  
w skład obwodu weszły powiaty: augustowski, białostocki, bielski, wołkowyski, 
wysokomazowiecki, grajewski, grodzieński, łomżyński (w nowych granicach) 
oraz sokolski160. Do rejonu łomżyńskiego weszły wymienione wcześniej miej-
scowości z powiatu ostrołęckiego. W grudniu 1939 r. sekretarzem Komitetu 
Rejonowego Komunistycznej Partii Białorusi w Łomży był Alieksiej Dimitrie-
wicz Adamienko, natomiast naczelnikiem NKWD w rejonie łomżyńskim – Dmi-
trij Iwanowicz Manuiłow161. 

Władze radzieckie na zagarniętych terenach próbowały wprowadzić kolek-
tywny model gospodarowania w rolnictwie. Z wielkim trudem starano się 
wprowadzić reformę rolną polegającą na zmianie formy uprawiania ziemi. Jed-
nak pomimo prowadzonej akcji propagandowej, na przyłączonych do ZSRR 
ziemiach powiatu ostrołęckiego nie udało się gremialnie tworzyć kołchozów. 
Chłopom udało się zatrzymać swoje prywatne gospodarstwa, co było szczegól-
nie korzystne dla ich rodzin, ze względu na występujące niezwykle trudne wa-
runki aprowizacyjne162. W gminie Troszyn już w 1940 r. utworzono kołchoz  
w Radogoszczy w majątku Stanisława Łuniewskiego. Kołchozem kierował były 
robotnik folwarczny Franciszek Sawicki. Leon Święcicki, przewodniczący 
„Sielsowietu” w Troszynie planował utworzenie kolejnego kołchozu w Choro-

                                                 
157 M. Wierzbicki, Sowiecka polityka ekonomiczna na ziemiach wschodnich przedwojen-
nej Polski (tzw. Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi w latach 1939–1941, „Pa-
mięć i Sprawiedliwość” 2009, nr 1(14), s. 216. 
158 J. Dziewirski, Moja troszyńska ojczyzna, Ostrołęka 2002, s. 151. 
159 J. Boguski, Troszyn i okolice, Ostrołęka 2005, s. 127. 
160  Указ Президиума ВС СССР от 4 декабря 1939 года об образовании 
Барановичской, Белостокской, Бресткой, Вилейской и Пинской областей в составе 
Белорусской ССР, „Советская Сибирь” 1939, nr 281 (6049). 
161  D. Karolkiewicz, „Wolna Łomża”. Oblicze radzieckiej polityki i propagandy  
w Łomżyńskiem w okresie 1939-1941, Łomża 2002, s. 193. 
162 S. Elceser, 22 miesiące pod okupacją…, s. 239. 
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manach, zastraszając miejscowych chłopów, którzy nie byli entuzjastycznie na-
stawieni do tej inicjatywy. Ostatecznie do utworzenia kołchozu w Choromanach 
nie doszło163. 

Ogólnie na terenach przyłączonych do Białoruskiej Socjalistycznej Radziec-
kiej Republiki (BSRR) do marca 1941 r. władzom radzieckim udało się zorgani-
zować 743 kołchozy, w których skupiono prawie 34 tys. gospodarstw164. Jak już 
wcześniej wspomniano, na terenie powiatu łomżyńskiego nie udało się okupan-
tom radzieckim wprowadzić w życie kolektywizacji.  

W celu skutecznego przeprowadzania indoktrynacji miejscowej ludności, 
Rosjanie zmuszali młodych Polaków do chodzenia do kina, gdzie pokazywano 
radzieckie filmy propagandowe pokazujące „osiągniecia” komunizmu w ZSRR165. 

Na terenie powiatu łomżyńskiego, w skład którego wchodziły miejscowości  
z części przedwojennego powiatu ostrołęckiego, wydawano gadzinową prasę.  
5 października 1939 r., czyli po zajęciu Łomży przez Armię Czerwoną, zaczęło 
ukazywać się pismo „Wolna Łomża”, które wydawano do 20 czerwca 1941 r., 
czyli do napaści III Rzeszy na ZSRR. Pismo miało charakter propagandowy  
i miało zjednywać przychylność mieszkańców do władzy radzieckiej166. Spośród 
24 rejonów obwodu białostockiego jedynie w dziesięciu z nich przystąpiono do 
wydawania lokalnych czasopism, w tym we wspomnianej Łomży167. 

Okres okupacji radzieckiej na anektowanych terenach zaznaczył się licznymi 
prześladowaniami, a także wywózkami w głąb ZSRR. Podczas czterech głów-
nych deportacji odbywających się 10 lutego, 13 kwietnia, 29 czerwca 1940 r. 
oraz 20 czerwca 1941 r. wywieziono na Syberię i do Kazachstanu ok. 6, 5 tys. 
mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej, głównie przedstawicieli miejscowej inteli-
gencji, a także biorących udział w wojnie z bolszewikami w 1920 r.168 

 
 

  

                                                 
163 J. Dziewirski, Moja troszyńska …, s. 165-166. 
164 B. Bernacki, Prasowa kampania propagandowa …, s. 66. 
165 J. Dziewirski, Moja troszyńska …, s. 154. 
166 Zob. D. Karolkiewicz, „Wolna Łomża”. Oblicze … 
167 B. Bernacki, Organizacja i funkcjonowanie sowieckiego rynku prasowego na zie-
miach północnowschodnich II RP w latach 1939–1941, „Białoruskie Zeszyty Historycz-
ne” 2004, nr 22, s.88-89. 
168 Łomża w latach II wojny światowej… 
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W Generalnym Gubernatorstwie 

Południowa część przedwojennego powiatu ostrołęckiego, tj. gminy Czerwin 
i Goworowo oraz część gminy Rzekuń, które na początku okupacji niemieckiej 
wchodziły w skład rejencji ciechanowskiej, jako jednostki administracyjne 
utworzonego okupacyjnego powiatu Ostrów Mazowiecka weszły w skład dys-
tryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa (GG)169. Proces włączenia 
gmin do powiatu Ostrów Mazowiecka GG napotkał na opór landrata (starosty) 
ostrołęckiego, który, ze względu na występujące w gminach urodzajne gleby, 
chciał zachować gminy w powiecie ostrołęckim. W wyniku toczącego się sporu 
formalna decyzja o włączeniu wymienionych gmin powiatu ostrołęckiego do 
powiatu ostrowskiego została podjęta na przełomie stycznia i lutego 1940 r.170 
Miejscowości leżące w północno-zachodniej części gminy: Czarnowo, Daniło-
wo, Jawory, Jurgi, Kunin, Kruszewo, Ludwinowo, Michałowo, Szarłat, Szcza-
win i Zaorze włączono do rejencji ciechanowskiej, natomiast pozostałe wsie 
znalazły się w granicach okupacyjnej gminy Goworowo171. Granica pomiędzy 
terenem gminy pozostającej w granicach GG a tej wcielonej do Rzeszy przebie-
gała w następujący sposób: „od wsi Kamianka skręcała na południe i biegła 
wzdłuż linii – 2 km na zachód od wsi Lipianka, 1 km na wschód od wsi Krusze-
wo, 05,5 km na wschód od wsi Jawory, 0,5 km na wschód od wsi Daniłowo,  
1 km na wschód od wsi Szczawin, 0,5 km na wschód od wsi Czarnowo, 2 km na 
wschód od wsi Kunin i dalej w stronę wsi Grądy172”. 

Granica pomiędzy GG a rejencją ciechanowską była strzeżona przez nie-
miecką straż graniczną z siedzibą w Goworowie, a następnie, po wytyczeniu 
granicy, w Szczawinie. Jednak, pomimo istnienia formalnego kordonu granicz-
nego, mieszkańcy terenów przyłączonych do Rzeszy przekraczali granicę, aby 
udać się do kościoła w Goworowie. Po śmiertelnym postrzeleniu jednej z miesz-
kanek terenów włączonych do Rzeszy, dalsze przekraczanie granicy stało się 
bardzo ryzykowne.  W innym miejscu do miejscowości Lipianka znajdującej się 
w GG przybywali mieszkańcy Kamianki, która leżała po drugiej stronie granicy. 
Niemieccy pogranicznicy nie kontrolowali przechodzącej przez granicę ludności, 
która, korzystając z nadarzającej się okazji, zajmowała się również drobnym 
nielegalnym handlem173. 

 
 

                                                 
169 M. Bartniczak, Eksterminacja ludności w powiecie Ostrów Mazowiecka w latach 
okupacji hitlerowskiej, „Rocznik Mazowiecki” 1974, nr 5, s. 149.  
170 J. Dziewirski, Goworowo …, s. 272. 
171 Tamże. 
172 Tamże. 
173 Tamże, s. 273. 
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Budowa podziemnych struktur armii oraz państwa  

Jeszcze przed ostateczną klęską Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. za-
częły powstawać organizacje podziemne. Miały one charakter cywilno-
wojskowy, a tworzyli je głównie piłsudczycy różnych nurtów. Pierwszą z nich 
była organizacja - Związek Orła Białego, którą organizowano po 20 września 
1939 r. w Krakowie. Następnie Naczelny Wódz marszałek Edward Rydz-Śmigły 
podjął decyzję o tworzeniu w kraju ogólnonarodowej organizacji podziemnej, 
walczącej z okupantem – Służby Zwycięstwu Polski (SZP), która w późniejszym 
okresie, już jako Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) wchłonęła w swoją strukturę 
Związek Orła Białego174. Decyzja o utworzeniu SZP miała również swój oddol-
ny, niezależny wymiar. Inicjatywa utworzenia organizacji lobbowana była rów-
nież przez gen. brygady Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. W oficjalnym 
dokumencie z 27 września 1939 r. gen dyw. Juliusz Rómmel, działając na pod-
stawie pełnomocnictwa Naczelnego Wodza, przekazał dyspozycję dalszej walki 
z okupantem gen. bryg. Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi175. 

Jedną z pierwszych organizacji konspiracyjnych utworzonych na początku 
października 1939 r. była Komenda Obrońców Polski. Na terenie Mazowsza 
Północnego, w tym powiatów ostrołęckiego i przasnyskiego, również tworzono 
struktury KOP176. Jednak żywot organizacji był krótki ze względu na dekonspi-
rację spowodowaną nieprzestrzeganiem ścisłych zasad konspiracji. W wyniku 
przeprowadzonych aresztowań zatrzymano między innymi komendanta KOP na 
powiat przasnyski Bronisława Talara, pracownika baranowskiej mleczarni 177. 
Niemcy sukcesywnie prowadzili dochodzenie w sprawie rozpracowywanej  
organizacji. Główne aresztowania członków organizacji przeprowadzono 16 
kwietnia 1940 r. oraz 18 października 1941 r.178 Wśród aresztowanych 22 listo-
pada 1941 r. znaleźli się między innymi: Józef Gasek z Gleby (uwięziony  
w Ostrołęce, a następnie odesłany na okres 3 lat do obozu karnego w Królew-
cu)179; Jan Fronczak z Parciak z powiatu przasnyskiego (dodatkowo oskarżono 

                                                 
174 J. G. Malinowski, Piłsudczykowski Obóz Polski Walczącej (1940-1944). Zarys struk-
tury i działalności, „Czasy Nowożytne”, 2000, t. IX(X), s. 137-138. 
175 M. Ney-Krwawicz, Armia Krajowa w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, 
„Przegląd Pruszkowski” 2012, nr 2, s. 15-16. 
176 A. Drwęcki, Armia Krajowa w powiecie przasnyskim, „Zeszyty Naukowe Ostrołęc-
kiego Towarzystwa Naukowego” 1992, nr 6, s. 67. 
177 Tamże. 
178 Tamże. 
179 AIPN GK 629/1032, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Geheime Staatspolizei Zichenau. Personalien: Gasek Stanislaw, geb. 10.10.88,  
k. 2,5,8. 
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go o rozprowadzanie nielegalnej prasy „Polska Żyje”, „Walka”), osadzony w KL 
Mauthausen, gdzie 29 kwietnia 1943 r. zmarł180. 

Duży wysiłek w organizowanie konspiracji antyhitlerowskiej w powiecie 
wnieśli żołnierze 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, w tym rotmistrz 
Kazimierz Draczyński, który na bazie swoich podkomendnych z okresu przed-
wojennego utworzył podziemną wojskową siatkę organizacyjną181.  Na terenie 
powiatu ostrołęckiego, oprócz wspomnianej KOP, organizowano struktury Na-
rodowej Organizacji Wojskowej (NOW), Tajnej Organizacji Wojskowej (TOW) 
oraz Polskiej Organizacji Zbrojnej (POZ)182. Struktury NOW zdołano utworzyć 
w Czerwinie, gdzie funkcjonował obwód organizacji dowodzony przez komen-
danta por. Jana Zacharzewskiego. TOW – organizacją dywersyjną dowodził  
z kolei Leonard Cejko Izdebski. Na terenie gmin Czerwin i Goworowo, które 
zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa, funkcjonowała Organizacja 
Wojskowa (OW), która podlegała pod struktury powiatowe znajdujące się  
w Ostrowi Mazowieckiej. Natomiast jeden z oddziałów POZ stacjonował  
w Suchcicach w gminie Czerwin. Jednym z głównych zadań organizacji było 
zdobywanie broni183.  

Ważnym elementem działalności konspiracyjnej był kolportaż polskiej prasy 
podziemnej. Jej dystrybucja często okazywała się bardzo niebezpieczna, gdyż 
zdarzały się przypadki aresztowań pod zarzutem rozpowszechniania „nielegalnej” 
prasy. Helena Gers z Antoni została aresztowana pod takim zarzutem, a następ-
nie osadzona w obozie przejściowym w Działdowie. Kolejnym etapem jej ge-
henny było osadzenie w obozie KL Ravensbrück 184 . Gestapo zatrzymywało 
mieszkańców ziem wcielonych do Rzeszy za wrogie w stosunku do okupantów 
wypowiedzi. Taki los spotkał Stanisława Godlewskiego z miejscowości Kuzie, 
który 15 stycznia 1941 r. trafił do KL Auschwitz, a następnie 12 marca 1943 r. 
skierowano go do obozu KL Flossenbürg185. Kolejną osobą aresztowaną pod 
zarzutem kontaktów z organizacją konspiracyjną, a także uchylania się od pracy 
była Wanda Domurad z Ostrołęki, zamieszkała przy ulicy Erich Koch Strasse 24. 
Na początku osadzono ją w więzieniu w Ostrołęce, a od 18 marca 1944 r. po-

                                                 
180 AIPN GK 629/946, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akta w sprawie: Jan Fronczak, imię ojca: Andrzej, ur. 28-08-1920 r., k. 1-6. 
181 J. Kijowski, Zarys dziejów Armii Krajowej …, s. 50. 
182 Tamże, s. 51. 
183 Tamże. 
184 AIPN GK 629/1049, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Gers 
Helena, geb. 8.6.04, k. 2. 
185 AIPN GK 629/1071, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über God-
lewski Stanislaw, geb. 22.11.14, k. 4,15,31. 
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wtórnie w KL Ravensbrück 186 . Rozpowszechnianie nielegalnych ulotek było 
przyczyną aresztowania Marianny Łaski z Chudka 187, którą po aresztowaniu 
przewieziono z więzienia sadowego w Ostrołęce, 4 grudnia 1943 r. przewieziono 
do KL Auschwitz, gdzie zmarła miesiąc później 4 stycznia 1944 r.188 Władysław 
Dziemałek z Obierwi, oskarżony o sabotowanie niemieckich zarządzeń, został 
osadzony w więzieniu w Ostrołęce, a następnie w KL Stutthof, gdzie zmarł  
5 maja 1944 r.189 

Gdy w konspiracji funkcjonowała jeszcze Służba Zwycięstwu Polski, decyzją 
polskich władz na obczyźnie 13 listopada 1939 r. utworzono Związek Walki 
Zbrojnej (ZWZ), funkcję Komendanta Głównego organizacji objął gen. broni 
Kazimierz Sosnkowski. Celem głównym ZWZ było utworzenie ośrodków czyn-
nego oporu przeciw okupantowi190. Rozkazem Naczelnego Wodza z 14 lutego 
1942 r. przemianowano ZWZ na Armią Krajową (AK). Zmiana nazwy nie po-
ciągnęła za sobą żadnych zmian organizacyjnych, a jedynie podniosła rangę 
organizacji ze Związku na Armię191. 

 Główną jednostką organizacyjną ZWZ-AK był Okręg ZWZ-AK. Pomimo że 
przed wybuchem wojny powiat ostrołęcki formalnie został włączony do woje-
wództwa warszawskiego, w przypadku tworzenia struktur konspiracyjnych pod-
legał Okręgowi Białostockiemu ZWZ-AK. W okresie od końca 1941 r. do po-
czątku 1942 r. w strukturze Okręgu zorganizowano obwody, a także inspektoraty 
AK, którym nadano nowe kryptonimy oraz nową numerację. W składzie Inspek-
toratu I Mazowieckiego znalazły się Obwody: Zambrów nr 9 o kryptonimie 
„Żubr” oraz Ostrołęka nr 14 o kryptonimie „Sęp”192. Od kwietnia 1942 r. In-
spektorat Mazowiecki AK zmienił numerację na „Mazowiecki”. Kolejna zmiana 
nastąpiła na podstawie rozkazu Komendy Okręgu nr 65 z dnia 2 kwietnia 1943 r., 
kiedy to nastąpiły zmiany nazw kryptonimów obwodów w poszczególnych in-
spektoratach. Obwód Ostrołęka od tej pory nosił kryptonim „Jeleń”193. Działania 

                                                 
186 AIPN GK 629/810, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Dumurat 
Wanda, geb. 12.2.1921, k. 18. 
187 Marianna Łaska z domu Abramczyk, ur. 16 maja 1902 r. w miejscowości Czerwińskie. 
188 AIPN GK 629/2658, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Laska 
Marianna, geb. 16.5.02, k. 1-10. 
189 AIPN GK 629/829, Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-
1945, Akta w sprawie: Władysław Dziamalek/Dziamałek/Dziamatek, imię ojca: Jan,  
ur. 02-10-1896 r., k. 1-2. 
190 M. Ney-Krwawicz, Armia Krajowa w strukturach …, s. 16-17. 
191 Tamże, s. 19. 
192 Z. Gwozdek, Białostocki Okręg ZWZ – AK (X 1939 – I 1945), t. I. Organizacja, Bia-
łystok 1993, s. 49. 
193 Tamże. 
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Obwodu „Jeleń” obejmowały teren przedwojennego powiatu ostrołęckiego,  
z wyjątkiem gmin Czerwin i Goworowo, które włączono do Generalnego Gu-
bernatorstwa. Organizacyjnie należały one do Obwodu AK Ostrów Mazowiecka 
krypt. „Opocznik”194. Obwód ten z kolei dzielił się na pięć rejonów. W skład 
piątego rejonu Wąsewo o kryptonimie „Wronki” wchodziły trzy placówki: 
Czerwin kryptonim „Czary”, Goworowo i Wąsewo195.  

Pierwszym komendantem ZWZ, pełniącym te funkcję do sierpnia 1940 r., był 
Stanisław Cieślewski ps. „Lipiec”, następnie do lipca 1942 r. Henryk Rogowski 
ps. „Jastrzębiec”. Od listopada 1940 r. Komendantem Obwodu Ostrołęka AK był 
por. Edward Filochowski ps. „San”196, który jednocześnie od czerwca 1944 r. aż 
do momentu rozwiązania AK pełnił funkcje inspektora Inspektoratu Mazowiec-
kiego AK197. Jego następcą jako komendanta obwodu był od marca 1944 r. kpt. 
Aleksander Bednarczyk ps. „Adam” (obsadę personalną Komendy Obwodu 
Armii Krajowej Ostrołęka Krajowej przedstawia tab. 1). 
 

Tabela 1.  Obsada personalna Komendy Obwodu Armii Krajowej Ostrołęka  

l.p. 
Nazwa  
i numer 
rejonu 

Komendant Rejonu Placówki wchodzące  
w skład Rejonu 

Komendanci pla-
cówek 

1. Miasto 
Ostrołęka - 
I 

por. Ryszard  
Pszczółkowski, 
ps. „Gryf” 

  

2. Rzekuń - II st. sierż. Bolesław  
Kurpiewski ps. „Orlik” 

Rzekuń chor. Małkowski,  
ps. „Kruk” 

Troszyn 
ppor. Piotr  
Mierzejewski,  
ps. „Iskra” 

Piski 
sierż. Czesław 
Sutkowski,  
ps. Downar” 

3. Kadzidło - 

III 

kpt. Witold  
Mierzejewski,  
ps. „Sewer” 

Kadzidło 
chor. Henryk  
Szymański,  
ps. „Jurand” 

Lelis 
st. sierż. Józef  
Kaczyński,  
ps. „Jastrząb” 

Zbójna sierż. Antoni  
Wysocki, ps. „Klon” 

                                                 
194 K. Krajewski, T. Łabuszewski, Ziemia Ostrołęcka w walce z komunizmem 1944 – 
1954, Ostrołęka 2008, s. 6. 
195 J. Kijowski, Zarys dziejów Armii Krajowej…, s. 52. 
196 Edward Filochowski ps. San”,  
197 Z. Gwozdek, Białostocki Okręg ZWZ – AK …, s. 90. 
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4 Myszyniec 

- IV 

kpt. Kazimierz  
Stefanowicz, ps. „As” Myszyniec 

ppor. Kazimierz 
Stefanowicz,  
ps. „As” 

Czarnia 
sierż. Walenty  
Deptuła, 
ps. „Tebinka” 

Łyse 
Zygmunt  
Bojarzyński,  
ps. „Rolnik” 

Turośl por. Jan Siemiński, 
ps. „Sęk” 

Źródło: E. Filochowski, Historia Obwodu Ostrołęckiego Armii Krajowej. 5 Pułk Uła-
nów Spieszonych w Ostrołęce, Ostrołęka 1997, s. 23. 
 

 
 
Generalnie działalność Armii Krajowej w powiecie ostrołęckim polegała na 

prowadzeniu szkolenia bojowego i sanitarnego. Ponadto żołnierze AK sporzą-
dzali listy gestapowców, donosicieli i volksdeutschów. Bardzo ważną częścią 
działalności ostrołęckiej AK były zadania wywiadowcze polegające na obserwa-
cji wojsk niemieckich, na ich przemieszczaniu się w terenie. Jedną z bardziej 
znaczących informacji wywiadowczych było przekazanie do Komendy Okręgu, 
a następnie do Komendy Głównej AK, sporządzonego przez ostrołęcki wywiad 
AK szkicu kwatery głównej Hitlera w Gierłoży niedaleko Kętrzyna. Ponadto 
ostrołęccy kolejarze należący do AK dokonywali aktów dywersji, uszkadzając 
elementy pociągów oraz wykradając broń z wagonów198. 

Dodatkowa działalność ostrołęckiej AK przejawiała się w likwidowaniu kon-
fidentów współpracujących z Niemcami. Akcjami niszczenia zjawiska współ-
pracy z okupantem zajmowało się kierownictwo dywersji – Kedyw. W powiecie 
ostrołęckim rozwinęła się na znaczną skalę akcja pod kryptonimem „N” polega-
jąca na kolportowaniu pism redagowanych w języku niemieckim przez ośrodek 
AK, a stwarzających wrażenie wydawanych przez antyhitlerowskie grupy. Pi-
sma podrzucane były głównie w pociągach. Wśród tytułów prasowych mających 
na celu przekazywanie aktualnie nieocenzurowanych informacji Niemcom były 
m.in.: „Der Soldat” („Żołnierz”), a także „Der Fröntkampfer” (Żołnierz Fronto-
wy”)199. Ponadto prowadzono wiele działań dezinformacyjnych. Akcje te miały 
również na celu obniżenie morale okupanta niemieckiego200. 

                                                 
198 J. Kijowski, Zarys dziejów Armii Krajowej…, s. 54. 
199 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka …, s. 264. 
200 A. Paluch, Akcje specjalne „N” w latach 1942–1944, „Teka Komisji Historycznej” 
2005, t. 2, s. 29. 
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W Obwodzie Zambrów funkcjonowały konspiracyjne szkoły podchorążych  
i podoficerów, które szkoliły również kadrę AK operującą w powiecie ostrołęc-
kim.  

Na terenie powiatu ostrołęckiego funkcjonowały również Narodowe Siły 
Zbrojne (NSZ). Organizacyjnie powiat ostrołęcki wchodził w skład Okręgu II 
Mazowsze Północ, który został utworzony na przełomie 1942 i 1943 r. w pół-
nocnej części województwa warszawskiego201. Od jesieni 1944 r. Komenda Po-
wiatowa NSZ Ostrołęka weszła w skład Okręgu XIII Białystok NSZ202. 

W celu utrzymania ciągłości władzy w kraju, Rząd RP w Londynie wprowa-
dził cywilne struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Wyznaczona Delegatura 
Rządu aż do końca 1941 r. pokrywała się z podziałem administracyjnym doko-
nanym przez okupanta. Delegatem Rządu na ziemie wcielone do Rzeszy został 
mianowany Adolf Bniński ps. „Białoń”, natomiast na obszar Generalnego Gu-
bernatorstwa Cyryl Ratajski ps. „Górski”, „Wartski”, „Wrzos” 203. Delegatem 
Rządu na powiat ostrołęcki był dr Józef Psarski, natomiast jego zastępcą Zyg-
munt Kwiatkowski ps. „Zryw”, po nim Stanisław Leonik204. 

Wielu mieszkańców powiatu ostrołęckiego brało udział w walkach z Niem-
cami na terenie całej Europy. Ze względu na ograniczone możliwości publikacji 
wszystkich nazwisk, zostanie wymieniona tylko część z nich. W armii gen. Wła-
dysława Andersa służyli, biorąc również udział w bitwie pod Monte Cassino: 
Józef Bruliński ze wsi Gostery, gm. Czerwin205; Bolesław Zyśk ze wsi Budne206; 
Tadeusz Filochowski z Suska Starego207; Józef Piersa z Ostrołęki; Józef Duda  
z Wydmus; Henryk Rutkowski z Brzeźna; Józef Gajewski z Ław; Konstanty 
Kowalewski z Ostrołęki; Czesław Marchewka z Rzekunia208; Antoni Opęchow-
ski z Opęchowa; Józef Drężewski z Łątczyna Włościańskiego; Bolesław Biało-
brzeski z Grucel; Bolesław Załęski z Troszyna; Alina Rykowska z Kleczkowa; 
Józef Bednarski z Ostrołęki; Szczepan Marcińczyk z Ojcewa  (większość z wy-
mienionych została aresztowana w 1939 r. przez NKWD i zesłana do łagrów na 
Syberię, skąd trafili do formującej się polskiej armii, powstałej na mocy poro-
                                                 
201  Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk,  
S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007, s. 228. 
202 Tamże, s. 76. 
203 Okręgowa Delegatura Rządu Ciechanów, oprac. i red. W. Brenda, W. Grabowski, 
Warszawa 2011, s. 9. 
204 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka …, s. 265. 
205 6 wieków Czerwina, 
http://www.czerwin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=11
4, dostęp 4.08.2018 r. 
206 J. Boguski, Troszyn i okolice, Ostrołęka 2005, s. 140. 
207 J. Dziewirski, Rzekuń i okolice …s. 142. 
208 Tenże, Mieszkańcy województwa ostrołęckiego na regularnych frontach II wojny 
światowej [w:] Z dziejów wojny i okupacji …., s. 38, 40,41, 
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zumienia Sikorski-Majski) 209 . Dodatkowo Stanisław Czarniak ze wsi Budne, 
Stanisław Szczepanowski z Troszyna zostali powołani do Armii Czerwonej, 
jednak później przy nadarzającej się okazji przeszli do armii gen. Andersa210. 

Czesław Łoniewski z Troszyna był żołnierzem 1. Dywizji Pancernej gen. 
Stanisława Maczka, biorąc udział w zwycięskiej bitwie pod Falaise. Mieczysław 
Drężewski z Łątczyna oraz Zygmunt Załęski z Troszyna walczyli w 1. Samo-
dzielnej Brygadzie Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego i byli 
uczestnikami desantu pod Arnhem w Holandii211. 

Eugeniusz Mierzejewski ze wsi Nogawki, gm. Czerwin212; Stanisław Załuska 
z Pisk, gm. Czerwin; Władysław Frydrych z Czerni, gm. Goworowo; Wacław 
Żerański z Ołdaków, gm. Rzekuń; Tadeusz Mostył z Rzekunia213; Józef Łoniew-
ski; Czesław Niziołek z synem, Witold Głowacki z Troszyna; Jan Niziński  
z Kleczkowa byli żołnierzami 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, walcząc 
pod Lenino, zdobywając Wał Pomorski oraz biorąc udział w operacji berlińskiej 
w 1945 r.214 

Stanisław Grodzicki z Ostrołęki, pilot, absolwent szkoły podchorążych  
w Dęblinie, brał udział w Bitwie o Anglię służąc w Dywizjonie 307. Tadeusz 
Kobyliński z Ostrołęki w Wielkiej Brytanii służył w 3 Dywizjonie Artylerii 
Przeciwlotniczej215. 

 
 

Ostateczna batalia 

W wyniku zbliżającej się na tereny polskie ofensywy Armii Czerwonej pla-
nowano ogólnonarodowy zryw powstańczy, któremu nadano kryptonim „Burza”. 
W związku z koniecznością mobilizacji wojska naczelny wódz Sił Zbrojnych na 
Zachodzie gen. Kazimierz Sosnkowski wydał rozkaz odtwarzania przedwojen-
nych jednostek wojskowych. W Ostrołęce w II RP stacjonował 5. Pułk Ułanów 
Zasławskich, dlatego też na potrzeby akcji „Burza” postanowiono zmienić jego 
nazwę na 5. Pułk Ułanów Spieszonych Armii Krajowej. Pułkiem w czasie akcji 
miał dowodzić mjr Edward Filochowski ps. „San”. Odtworzono trzy bataliony, 
rozmieszczając je na terenie powiatu. Ich dowódcami byli: kpt Tadeusz Budny 

                                                 
209 Tenże, Moja troszyńska …s. 161-171. 
210 Tamże, s. 164. 
211 Tamże, s. 162. 
212 6 wieków … 
213 J. Dziewirski, Mieszkańcy województwa ostrołęckiego na … s. 55-58 
214 Tenże, Moja troszyńska …, s. 166-169. 
215 J. Dziewirski, Mieszkańcy województwa ostrołęckiego na … s. 46, 48, 
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ps. „Swoboda”, kpt. Roman Sadowski ps. „Blady” oraz kpt. Kazimierz Stefano-
wicz ps. „As”216. 

W sierpniu 1944 r. powiat ostrołęcki przystąpił razem z Obwodami Łomża  
i Zambrów do akcji „Burza”. Jedną z bardziej aktywnych formacji wojskowych 
biorących udział w akcji był oddział st. sierż. Bolesława Kurpiewskiego ps. „Or-
lik”, który rozbrajał niemieckie posterunki, wykonywał liczne akty dywersyjne, 
karał konfidentów. Podczas starcia z Niemcami w miejscowości Wach 6 lipca 
1944 r. zginął „Orlik”217. Pozostałe bataliony również podjęły odważną walkę  
z okupantem w rejonach swojej działalności218. 

W drugiej połowie lipca 1944 r. w ramach ofensywy letnio-jesiennej Armii 
Czerwonej wojska radzieckie I i II Frontu Białoruskiego wyparły Niemców  
z terenów Podlasia i wschodniej części województwa warszawskiego, w tym 
części powiatu ostrołęckiego219. Następnie oddziały 2. Frontu Białoruskiego 20 
sierpnia 1944 r. rozpoczęły tzw. operację ostrołęcką. 6 września Armia Czerwo-
na wspierana artylerią i lotnictwem rozpoczęła marsz szerokim frontem nad 
Narew od Ostrołęki do Różana. W tym dniu żołnierze radzieccy 3. armii 1. Fron-
tu Białoruskiego rozgromili niemiecką załogę miasta i je opanowali220. W tym 
czasie front zatrzymał się na ponad cztery miesiące, natomiast Obwód Ostrołęc-
ki AK podzielił się na dwie części: radziecką i niemiecką221. 
 Operacja „Burza” nie spełniła swojego głównego zadania, gdyż władzę w miej-
scowościach zajmowanych przez Armię Czerwoną przejmowali komuniści. Przed-
stawicielom Polskiego Państwa Podziemnego nie było dane, poza krótkotrwałymi 
wyjątkami, branie udziału w organizowaniu życia społeczno-politycznego.  

Zachodnie miejscowości powiatu ostrołęckiego zajmowane były przez Armię 
Czerwoną w ramach ofensywy styczniowej (m.in. Durlasy – 20 stycznia, Dyle-
wo – 15-17 stycznia, Myszyniec – 24 stycznia 1945 r.)222. 

Oczekujący na swoich wyzwolicieli mieszkańcy powiatu dosyć szybko roz-
czarowali się porządkiem wprowadzanym przez wojska radzieckie. Gwałty, 
grabieże, wywózki żołnierzy AK i ludności cywilnej oraz wprowadzany terror 

                                                 
216 H. Maćkowiak, Obwód AK Ostrołęka kryptonim „Sęp” i operacja „Burza” w tym 
Obwodzie, [w:] Polskie Państwo Podziemne i Operacja „Burza” w Ostrołęckim Obwo-
dzie AK oraz Powiat Ostrołęcki w pierwszych latach powojennych, Ostrołęka 2005,  
s. 79-81. 
217 Tamże, s. 83-85. 
218 Zob. H. Maćkowiak, Obwód AK Ostrołęka … s. 85-92. 
219 K. Dobrosielski, Początki władzy ludowej i walka o jej utrwalenie w województwie 
warszawskim w latach 1944-1947, Warszawa 1980, s. 33. 
220 Tamże, s. 34. 
221 H. Maćkowiak, Obwód AK Ostrołęka … s. 92. 
222 B. Dolata, Wyzwolenie Polski 1944-1945, Warszawa 1971, s. 347 – 523. 
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(przez zakładanie komórki bezpieczeństwa publicznego) rozpoczęły kolejny etap 
martyrologii społeczności powiatu ostrołęckiego. 

 
 

Podsumowanie 
Powiat ostrołęcki podczas II wojny światowej stał się symbolem IV rozbioru 

Polski. Przez jego terytorium przechodziła granica wpływów III Rzeszy oraz 
Związku Radzieckiego. Ponadto po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa 
południowa część powiatu znalazła się w granicach nowej jednostki administra-
cyjnej. Tym samym teren powiatu został podzielony na trzy części.  

Podczas najazdu Niemców na północne rubieże Rzeczypospolitej powiat 
ostrołęcki był narażony na ataki ze strony Prus Wschodnich z racji swego przy-
granicznego położenia. Już w pierwszych dniach września wsie należące do 
powiatu znalazły się pod okupacją niemiecką. Tragizm narodu polskiego, w tym 
mieszkańców powiatu, dopełniła napaść Związku Radzieckiego na wschodnią 
część Rzeczypospolitej. Zgodnie z niemiecko-radzieckimi ustaleniami fragment 
powiatu ostrołęckiego znalazł się w granicach Białoruskiej Socjalistycznej Re-
publiki Radzieckiej.  

Na terytorium powiatu rozpoczęła się gehenna codziennego życia pod rzą-
dami okupantów. Świadoma likwidacja inteligencji polskiej, połączona z terro-
rem i branką na roboty przymusowe do Rzeszy, a także realizacja licznych roz-
porządzeń okupantów sprawiły, że życie, zarówno w granicach Rzeszy, General-
nego Gubernatorstwa oraz „Zachodniej” Białorusi, stało się szczególnie ciężkie. 

Na obszarze powiatu były organizowane przez Niemców obozy pracy, w któ-
rych bardzo surowo traktowano więźniów. Ponadto obszar powiatu stał się miej-
scem masowych egzekucji aresztowanych Polaków. Niezwykle tragiczny los 
spotkał Polaków pochodzenia żydowskiego. W obliczu polityki jawnej elimina-
cji tej nacji przez Niemców dokonywano ludobójstwa na niespotykaną wcześniej 
skalę. 

Mieszkańcy terenu powiatu ostrołęckiego nie pogodzili się z zaistniałymi 
faktami, co przejawiło się organizowaniem ognisk oporu w różnych organiza-
cjach konspiracyjnych. Dosyć często brak doświadczenia konspiracyjnego oraz 
polityka terroru doprowadzały do eliminacji wielu istnień ludzkich, jednak opór 
polityczno-zbrojny odradzał się za każdym razem na nowo. W powiecie ostro-
łęckim istniały również struktury Podziemnego Państwa Polskiego, które przy-
gotowywały swoje kadry potrzebne do organizowania powojennego ładu w śro-
dowisku lokalnym.  
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Jerzy Kijowski  
 
 
 

Powiat i „bez powiatu”  
(1945-1998) 

 
 

Przedmiotem poniższych rozważań będą dzieje terenu, na którym rozciąga 
się powiat ostrołęcki w okresie od końca 1944 r. do 31 grudnia 1998 r. Dzielą się 
one pod względem podziału administracyjnego na dwa okresy. Pierwszy od 
końcowych dni wojny i okupacji, w tym wyzwoleniu powiatu (wrzesień 1944  
i styczeń 1945) do 1 czerwca 1975 r., czyli do likwidacji powiatu i utworzenia 
województwa ostrołęckiego oraz drugi, tj. czas funkcjonowania województwa 
ostrołęckiego, a w jego ramach ziem b. powiatu aż do likwidacji województwa 
31 grudnia 1998 r. i ponownego reaktywowania powiatu ostrołęckiego z wyłą-
czeniem miasta Ostrołęki, tworzącego odrębny powiat grodzki. W przyjętym 
przeze mnie układzie pierwszy okres został podzielony na osiem problemowych 
podrozdziałów:  
1.  Powiat ostrołęcki w ostatnich dniach okupacji i jego wyzwolenie 
2.  Zniszczenia materialne i straty ludnościowe 
3.  Obszar, ludność i podziały administracyjne 
4.  Organizacja i funkcjonowanie władz samorządowych – powiatowych, miej-

skich i gminnych 
5.  Życie polityczne 
6.  Problemy społeczne 
7.  Gospodarka powiatu 
8.  Powstanie i funkcjonowanie podregionu ostrołęckiego 

Druga część zatytułowana „Bez powiatu” jest znacznie skromniejsza i jedno-
rodna, bez podziałów. 
 
 
I. Ostatnie dni okupacji i wyzwolenie 

Niemieckie Dowództwo Wojsk Lądowych (Oberkomando der Wehrmacht), 
przywiązując wielką wagę do obrony linii Narwi, w końcu lipca wydało rozkaz 
przygotowania umocnień obronnych. Wokół Ostrołęki rozpoczęto intensywne 
prace inżyniersko-saperskie. Miasto otoczone zostało dwoma pierścieniami 
umocnień polowych oraz zaporami inżynieryjnymi, m. in. gęstą siecią transzei  
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i zaporami z drutu kolczastego. Obok licznych jednostek saperskich i budowla-
nych do prac zaangażowano robotników polskich, spędzając siłą cywilną  
ludność w wieku 14 - 60 lat i surowo karząc podejmowane próby ucieczek1.  
W samej Ostrołęce znajdował się garnizon niemiecki stacjonujący w Wojcie-
chowicach w koszarach po 5 Pułku Ułanów Zasławskich. Stanowił go 11 Pułk 
Piechoty 14 Dywizji oraz 88 Pułk Ochrony. 

W końcu sierpnia czołowe oddziały radzieckie wkroczyły na obszar połu-
dniowej części powiatu ostrołęckiego. Stopniowo jednak opór niemiecki coraz 
bardziej wzmacniał się dzięki wykorzystaniu rozbudowanych umocnień inżynie-
ryjnych. Równocześnie rozpoczęła się ewakuacja ludności niemieckiej z Ostro-
łęki. Opuścili miasto urzędnicy, właściciele sklepów i zakładów przemysłowych, 
a wśród nich: starosta Paltinat, szef gestapo Henze, szef żandarmerii Faltin, kie-
rownik polityczny NSDAP Templin i burmistrz Ostrołęki Hans Martin2 

Tuż przed opuszczeniem Ostrołęki, 3 września zamordowanych zostało 12 
mężczyzn pochodzących ze wsi kurpiowskich. Rozstrzelano ich w lasku w oko-
licach cmentarza żydowskiego (dzisiejsza ulica Poznańska). Władze niemieckie 
wydały także zarządzenie o przymusowym opuszczeniu miasta przez ludność 
polską, znaczna jej część pozostała jednak nadal w mieście, chroniąc się w róż-
norodnych bunkrach, schronach i piwnicach oraz w kościele parafialnym. Ewa-
kuowany został ostrołęcki szpital3. Pod koniec sierpnia Ostrołęka została zbom-
bardowana przez lotnictwo radzieckie. 

Powiat ostrołęcki wyzwolony został po pięciu latach okupacji niemieckiej  
w dwóch etapach, tj. jesienią 1944 r. i w styczniu 1945 r. Pierwszy etap miał 
miejsce w ramach letniej operacji Armii Czerwonej pod kryptonimem „Bagra-
tion”, rozpoczętej na Białorusi 23 czerwca 1944 r. i wymierzonej w niemiecką 
grupę Armii „Środek”. Uderzenie na Ostrołękę wykonać miała 3 Armia II Frontu 
Białoruskiego4. Jej oddziały pod dowództwem gen. płk. Aleksandra Gorbatowa 
w końcu sierpnia wkroczyły do południowej części powiatu, wyzwalając m. in.: 
Czerwin i Piski (28 sierpnia), Troszyn (4 września), Goworowo i Rzekuń  
(5 września). Ich głównym zadaniem było wyjście nad Narew i uchwycenie 
przyczółków, zapewniając w ten sposób swobodę działania wojskom radzieckim 
na kierunku warszawskim. 

Kolejne natarcie wojsk radzieckich w dniach 3-5 września spowodowało 
przełamanie obrony nieprzyjaciela na linii Czerwin-Jelonki-Osuchowa i podej-

                                                 
1 Relacja Henryka Ciszewskiego i Tadeusza Kruszewskiego (w posiadaniu autora). 
2 Relacja Tadeusza Kruszewskiego (w posiadaniu autora). 
3 Z. Lipiński, Konspiratorzy w białych fartuchach,[w:] Jednodniówka Koła Oficerów 
Rezerwy, Ostrołęka –Miasto, 1970 r.,s.36 (maszynopis w posiadaniu Towarzystwa Przy-
jaciół Ostrołęki). 
4 K. Sobczak, Operacja mazowiecko-mazurska 1944-1945, Warszawa 1967, s.66. 
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ście na bliskie przedpola Narwi. Opanowane zostały także rubieże obronne na 
podejściach do Ostrołęki. Szturm miasta rozpoczął się rankiem 6 września. 
Wzięły w nim udział związki taktyczne i oddziały z dwóch korpusów piechoty 
ze składu 3 Armii 41. Korpus Piechoty pod dowództwem gen. mjr. Wiktora 
Urbanowicza walczył w składzie: 269 Dywizja Piechoty, 290 Dywizja Piechoty  
i 120 Dywizja Piechoty Gwardii, a 35 Korpus Piechoty, dowodzony przez gen. 
mjr. Nikitę Czuwakowi, składał się z 250 Dywizji Piechoty i 348 Dywizji Pie-
choty. Piechota wspomagana była przez czołgi, artylerię i lotnictwo5. Szczegól-
nie intensywne walki toczyły się na zewnętrznym pierścieniu obrony w miej-
scowościach: Pomian, Wypychy, Goworki i Łazy. Ogółem w walkach o Ostrołę-
kę poległo 463 żołnierzy radzieckich, przy czym: aż 202 w Susku, gdzie mieścił 
się szpital polowy, 92 w Pomianie, 72 w Goworkach, 44 w Ławach, 35 w Woj-
ciechowicach i tylko 18 w centrum miasta. Rannych było kilkakrotnie więcej. 
Natomiast straty radzieckie poniesione w starciach od początku wkroczenia 
na teren powiatu ostrołęckiego wynosiły ok. 3 tysięcy osób i około 6 tysięcy 
rannych. 

Po krótkim, choć intensywnym starciu, wojska niemieckie wycofały się na 
drugą stronę Narwi, niszcząc ogniem artylerii most kołowy. Zabici żołnierze 
niemieccy zostali zabrani, niektórzy zaś pochowani na cmentarzu parafialnym, 
Goeringplatzu (obecnie plac generała Józefa Bema) i na skwerku przed dwor-
cem PKP. Dla uczczenia zdobycia Ostrołęki, z rozkazu Naczelnego Dowództwa 
Armii Radzieckiej, oddany został w Moskwie salut artyleryjski składający się  
z 12 salw ze 120 dział, a najbardziej zasłużonym w walkach o wyzwolenie mia-
sta oddziałom wojskowym przyznano nazwę „ostrołęckich”6. 

Druga część powiatu czekała na zakończenie okupacji ponad cztery miesiące. 
13-14 stycznia 1945 r. ruszyła znad Narwi ofensywa radziecka w ramach tzw. 
operacji mazurskiej i po kilku dniach wyzwolona została cała północna część 
powiatu w tym: Olszewo-Borki (16 stycznia), Lelis (18 stycznia), Czarnia (21 
stycznia), Łyse (23 stycznia) Myszyniec (23 stycznia). Dokonała tego 49 Armia 
dowodzona przez gen. lejtnanta Iwana Griszyna. Na kilka dni przed oswobodze-
niem Myszyńca w siedzibie gestapo zamordowanych zostało 12 osób z pobli-
skich miejscowości podejrzanych o współpracę z Armią Krajową. 

Pierwszym wójtem Myszyńca został Kazimierz Stefanowicz ps. „As”, słyn-
ny dowódca oddziału partyzanckiego działającego w Zielonej Puszczy Kurpiow-
skiej. Stanowisko to piastował zaledwie 10 dni, po czym został aresztowany 

                                                 
5 Oswobożdienie gorodow, Institut Wojennoj Istorii Ministierstwa Oborony SSSR, Mo-
skwa 1985 r., s.385-386. 
6 Były to Pułki Piechoty: 609, 918, 979, 1020 i 1172, Pułki Artylerii: 355, 497 i 916 oraz 
438 wydzielony Liniowy Batalion Łączności. 
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przez radziecki kontrwywiad. Po roku pobytu w więzieniach, m. in. w Stalino-
gorsku i okolicach Tuły, powrócił do kraju7. 

 
 

II. Zniszczenia materialne i straty ludnościowe  
Zniszczenia wojenne powiatu ostrołęckiego były bardzo duże, szacowane na 

100% w 10-kilometrowej strefie wzdłuż Narwi, w gminach lewobrzeżnych po-
wiatu (Czerwin, Troszyn Goworowo i Rzekuń), na terenie których toczyły się 
kilkutygodniowe walki latem 1944 roku 50-70% i miasta na 55%. Nieco mniej-
sze straty były w prawobrzeżnych (kurpiowskich) gminach i dotyczyły one nie 
tyle zabudowań, co przede wszystkim inwentarza żywego oraz martwego i zapa-
sów żywności, które Niemcy zarekwirowali i przesłali do Prus Wschodnich8.  
W skali województwa powiat ostrołęcki należał, obok makowskiego i pułtuskie-
go, do najbardziej zniszczonych. Wynikało to z faktu, iż były to wszystko po-
wiaty nadnarwiańskie, przez które na przełomie 1944/45 roku przebiegała przez 
cztery miesiące linia frontu. Tak np. w zestawieniu zniszczeń dla wsi na pierw-
szym miejscu był powiat makowski (71,6% zniszczeń), następnie pułtuski 
(45,2%), ostrołęcki (24,3%), warszawski (23,7%) i działdowski (22,7%). Z są-
siednich powiatów w ostrowskim straty wynosiły 14,6%, a w przasnyskim 
19,8%9. Pod względem szkód wojennych w zagrodach wiejskich ogółem powiat 
ostrołęcki zajmował drugie miejsce w województwie (25 769 600 zł przedwo-
jennych), po powiecie warszawskim (77 232 000 zł). Natomiast proporcjonalnie 
do wielkości powiatu na miejscu trzecim, po powiecie makowskim i pułtuskim. 
Wśród gmin powiatu ostrołęckiego największe straty poniosły te znajdujące się 
nad Narwią, tj. Lelis (55,3%), Zbójna (55,1%), Rzekuń (53%) i Goworowo 
(42,3%) oraz w południowej części powiatu, czyli Troszyn (57,7%), Piski 
(35,5%) i Czerwin (26,1%). Najmniej ucierpiały gminy kurpiowskie oddalone 
od Narwi, m. in. Myszyniec (0,2%), Czarnia ((0,8%) i Łyse (19%) 10. O ile 
zniszczenia całkowite i częściowe wsi w naszym powiecie były poniżej średniej 
wojewódzkiej (powiat ostrołęcki 37 wsi zniszczonych całkowicie i 85 częściowo, 
w województwie przeciętnie 100 wsi zniszczonych całkowicie, a 120 częścio-
wo), to odsetek zniszczonych gospodarstw, zarówno mieszkalnych (5 223), jak  
i gospodarskich (15 593), znacznie przekraczał przeciętne wojewódzkie (odpo-
wiednio około 2 000 i 5 000), a ogółem tylko powiat warszawski odnotował 

                                                 
7 Więcej o K. Stafanowiczu w: Kazimierz Stefanowicz „As”. Rok 1944 w Puszczy My-
szynieckiej. Wspomnienia, Ostrołęka 1988. 
8 APW, UWW, Wydz. Społ.- Pol., sygn. 136, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powia-
towego w Ostrołęce za 1945 rok, miesiąc maj (w posiadaniu autora). 
9 Tamże, Wydział Odszkodowań Wojennych (WOW), sygn. 40, k.40-45. 
10 Tamże, k.47. 
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większe zniszczenia11. O tragicznej sytuacji mieszkańców powiatu ostrołęckiego 
bardzo dobitnie i przekonująco mówiła uchwała Powiatowej Rady Narodowej  
z 19 czerwca 1945 r.: Stracili swoje mienie i dziś znajdują się w skrajnej nędzy, 
brak jest zupełnie środków do życia, brak inwentarza tak żywego, jak i martwe-
go. Mieszkają w bunkrach, ziemia nie obsiana, panoszą się epidemie i ludność ta 
skazana jest na nędzę, mimo bowiem zabiegów kartek żywnościowych otrzymać 
nie może, gdyż instrukcja tego nie przewiduje, premie przyznane nie są, bo oni 
kontygentu nie oddali obecnie gdyż nie mają z czego. Aby przyjść tej ludności  
z pomocą koniecznem jest zaopatrzyć ją w kartki żywnościowe i przydzielić 
premie w postaci cukru, nafty, mydła itp. Byłoby lekceważeniem, aby ci którzy 
przetrwali wojnę zginęli obecnie od głodu i chorób12. 

Te wielkie zniszczenia nałożyły się na niski poziom rozwoju gospodarki  
w mieście i regionie w okresie międzywojennym i małą zamożność obywateli, 
co w sumie nie rokowało szybkiego i pełnego tempa odbudowy. Niewystarcza-
jąca była także pomoc władz centralnych, aczkolwiek dużym ułatwieniem dla 
władz i mieszkańców było uzyskanie zwolnienia od obowiązkowych dostaw13.  

O sytuacji gospodarczej w powiecie informował Urząd Wojewódzki War-
szawski starosta ostrołęcki: Z powodu zniszczenia działaniami wojennymi więk-
szości powiatu, sytuacja gospodarcza przedstawia się wprost katastrofalnie. Nie-
obsianie ozimin z powodu bliskości frontu w jesieni r. ub., brak zboża na zasiew 
na wiosnę, zaminowanie pól, brak inwentarza żywego, stwarza sytuacje bardzo 
trudną i nie należy spodziewać się większej poprawy w krótkim czasie14.  

Polityka okupanta i działania wojenne stały się powodem wielkich zniszczeń 
w przemyśle, rzemiośle i handlu w Ostrołęce. Możemy się o tym przekonać, 
analizując m. in. tabelę nr 4 ukazującą straty w niektórych działach przemysłu 
powiatu ostrołęckiego w latach 1939 - 1945. 

                                                 
11 Tamże, k.41; Podając dane dotyczące powiatu warszawskiego należy pamiętać, iż 
obszarowo przewyższał on znacznie powiat ostrołęcki. W 1952 r. w związku z utworze-
niem Wielkiej Warszawy został zniesiony, a z jego obszaru powstały cztery nowe powia-
ty: nowodworski, piaseczyński, otwocki i pruszkowski 
12 Tamże, Wydz. Sam. sygn.23, Protokół IV posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej  
w Ostrołęce odbytego w dniu 19 czerwca 1945 r. 
13 Jak wynika ze sprawozdania starosty ostrołęckiego z października 1946 roku (APW, 
UWW, Wydz. Sam.-Pol.. sygn. 158) "Powiat ostrołęcki został uznany za powiat przy-
czółkowy i tym samym całkowicie zwolniony z zaległości świadczeń rzeczowych z roku 
gospodarczego 1945/46 - pismem Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 19.IX.1946 r.". 
14 APW, UWW, Wydz. Społ.-Pol., sygn.. 136, s. 5, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa 
Powiatowego w  Ostrołęce za miesiąc maj 1945 r. 
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Tab. 1.  Straty w niektórych działach przemysłu powiatu ostrołęckiego  

w latach 1939 - 1945 
Rodzaj 

przemysłu 

Rodzaje zakła-
dów przemy-

słowych 

Liczba 
zakładów 
w 1938r. 

Liczba 
zakładów 

zniszczonych 

Pozostało  
zakładów 

Procent  
zniszczeń 

Spożywczy Młyny 29 10 19 35 
 Gorzelnie 3 2,2 0,8 75 
 Wytwórnie 

wód gazowych 6 4 2 67 

Budowlany Cegielnie 6 6 - 100 
 Kaflarnie 1 - 1 - 
 Betoniarnie 1 1 - 100 
Drzewny Tartaki 7 7 - 100 
 Smolarnie 1 1 - 100 
Elektro-
techniczny 

Elektrownie 4 4 - 100 

RAZEM  58 34,2 23,8 75 

Źródło: Dokument w posiadaniu autora. 

Bardzo duże były straty ludnościowe w powiecie ostrołęckim. Dość dokład-
ne, choć nieco różniące się od siebie dane o nich, znajdują się w Głównej Komi-
sji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i w Archiwum Miasta Sto-
łecznego Warszawy. Wynika z nich, iż w powiecie ostrołęckim miało miejsce 
195 egzekucji, z tego aż 66 czyli 33,9% w Ostrołęce. Liczba ofiar tych egzekucji 
wynosiła 5131, w tym w Ostrołęce 154615. 

Z owych 66 egzekucji 26 było indywidualnych, 28 zbiorowych i 12 maso-
wych. Podobnie było również z liczbą ofiar egzekucji, których w mieście było 
1546, czyli 30,1% w stosunku do 5131 w powiecie. 16  Pochodzące z końca 
1945 r. dane Urzędu Informacji i Propagandy w Ostrołęce mówią o 1400 zamor-
dowanych mieszkańcach powiatu ostrołęckiego, z czego mieszkańcy Ostrołęki 
stanowili zdecydowaną większość, bo 921 osób, czyli ok. 66% przy 34% w po-
zostałej części powiatu. 

                                                 
15 Archiwum Główne Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (obecnie Główna Komi-
sja Badania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu, instytut Pamięci Narodowej), Re-
jestr miejsc, faktów i zbrodni, ankiety Egzekucji, groby, OKBZH,w: Śledztwo DS./6/74. 
16 Archiwum Główne Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Rejestr miejsc, faktów  
i zbrodni, Ankiety egzekucji, groby, OKBZHwP, Śledztwo DS/6/74; Dane te są nieco 
wypaczone przez uwzględnienie w statystyce ofiar egzekucji ponad 1000 osób przywie-
zionych pociągami z Poznańskiego i Pomorza a następnie rozstrzelanych w pobliżu wsi 
Nakły w gminie Olszewo-Borki, co stanowi około 20% wszystkich pomordowanych  
w powiecie (Źródło: Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata 
wojny 1939-1945, Warszawa 1966, s.330). 
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Tab. 2.  Wykaz popełnionych zabójstw i zbrodni przez Niemców podczas oku-

pacji w powiecie ostrołęckim 

Nazwa gminy Liczba zamor-
dowanych W jakich okolicznościach nastąpiło wykonanie 

Rzekuń 33 Przez rozstrzelanie 
Czerwin 82 Część przez rozstrzelanie, część w czasie odwrotu Niemców, 

przez działania wojenne i inne sposoby 
Troszyn 30 Przez rozstrzelanie i zamordowanie 
Goworowo 109 Przez rozstrzelanie i zamordowanie 
Piski 60 Przez rozstrzelanie i zamordowanie 
Czarnia 7 Przez rozstrzelanie 
Kadzidło 11 Przez rozstrzelanie 
Zbójna 15 Przez rozstrzelanie 
Myszyniec 132 W czasie pobytu tych osób w obozie koncentracyjnym Stut-

thof 
M. Ostrołęka 921 Rozstrzelanych 
Ogółem 1400  

Źródło: Urząd Informacji i Propagandy w Ostrołęce, Ostrołęka dnia 13 grudnia 1945 r. 
(kopia w posiadaniu autora). 
 

O sytuacji w powiecie ostrołęckim w kilka miesięcy po wyzwoleniu infor-
mował władze wojewódzkie starosta ostrołęcki: Zarządy Gminne, zorganizowa-
ne tymczasowo w wyzwolonej na jesieni ub. r. części lewobrzeżnej powiatu, zaś 
na prawostronnej w lutym i marcu b. r. – stanęły, jak i cała administracja pań-
stwowa, przed olbrzymimi zadaniami. Ciężar tych zadań określały w szczególno-
ści absolutne zniszczenia zamieszkałego terenu, które w strefie 10-kilometrowej 
wzdłuż rzeki Narwi, czyniły sto procent, zaś w gminach lewobrzeżnych na skutek 
kilkutygodniowych walk, przed ustaleniem obrony przed ofensywą zimową – 
wyniosły 50-70%. Gminy prawobrzeżne, kurpiowskie, na pograniczu b. Prus 
Wschodnich ucierpiały oprócz strefy 5 klm. – mniej w zabudowaniach, za to 
również znacznie w inwentarzu, zapasach żywności i ludziach, które i których 
pognano w czasie 5-miesięcznego trwania obrony Niemców – do Prus.17 
 
 
III. Obszar, ludność i podziały administracyjne 

Wkrótce po wyzwoleniu wschodnich terenów kraju, 22 sierpnia 1944 r.   
nowe władze, konkretnie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego uchylił  
okupacyjne podziały administracyjne, przywracając dawne województwa, po-

                                                 
17 Tamże, s. 1. 
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wiaty i gminy 18. Powiat ostrołęcki przeniesiony z dniem 1 kwietnia 1939 r.  
z województwa białostockiego do warszawskiego pozostał w nim nadal, nie 
zmienił się także jego obszar i podział na gminy. Powierzchnia powiatu wynosi-
ła 2 281 km2 i pod tym względem powiat plasował się na pierwszym miejscu  
w województwie, przed garwolińskim (2 044 km2) i warszawskim (1766 km2). 
W latach 1945-1948 w powiecie ostrołęckim było jedno miasto (Ostrołęka) i 12 
gmin wiejskich: Czarnia, Czerwin, Durlasy (z siedzibą w Lelisie), Gawrychy, 
Goworowo, Kadzidło, Łyse, Myszyniec, Piski, Rzekuń (z siedzibą w Ostrołęce), 
Troszyn i Turośl.  

Pod koniec 1947 r. nastąpiła zmiana siedzib trzech gmin w powiecie. 
Uchwałą nr 129 z plenarnego posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w dniu 
29 października 1947 r. postanowiono: 1. Gminie wiejskiej Rzekuń z siedzibą 
stałą w Ostrołęce nadaje się nazwę „Gmina wiejska Ostrołęka” z siedzibą  
w Ostrołęce”, 2. Gminie wiejskiej Durlasy z siedzibą w Lelisie nadaje się nazwę 
„Gmina wiejska Lelis” z siedzibą w Lelisie, 3. Gminie wiejskiej Gawrychy  
z siedzibą w Zbójnej nadaje się nazwę „Gmina wiejska Zbójna” z siedzibą stałą  
w Zbójnej19. Zmiana obszaru powiatu nastąpiła 22 kwietnia 1948 r. z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 1948 r. W związku z reaktywowaniem powiatu kolneń-
skiego odeszło do niego z ostrołęckiego trzy gminy (Gawrychy, Łyse i Turośl)20. 
Powierzchnia powiatu uległa zmniejszeniu do 1685 km2, a liczba gmin zmniej-
szyła się do dziewięciu. W maju 1948 r. w powiecie ostrołęckim było jedno 
miasto (Ostrołęka) i dziewięć gmin wiejskich: Czarnia, Czerwin, Goworowo, 
Kadzidło, Lelis, Myszyniec, Piski, Rzekuń (z siedzibą w Ostrołęce) i Troszyn21.  

Odtąd aż do 1975 r. były jedynie drobne korekty. Tak np. w 2 grudnia  
1954 r. przeniesiono z powiatu kolneńskiego do ostrołęckiego gromadę Gąski,  
1 stycznia 1955 r. gromadę Nowa Wieś z makowskiego do ostrołęckiego, od  
1 stycznia 1969 r. wieś Rososz przeniesiono z ostrołęckiego do ostrowskiego,  
a 1 stycznia 1973 r. wsie Brzozowa i Czarnia z kolneńskiego do ostrołęckiego. 

Znaczne zmiany w podziale administracyjnym kraju, w tym i powiatu ostro-
łęckiego, nastąpiły w 1954 r. Ustawą sejmową z 25 września w miejsce dotych-
czasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady, jako jednostki podziału 
administracyjnego wsi. W skład gromady wchodziły wsie z jednej gminy lub 
gmin sąsiadujących ze sobą, powiązane komunikacyjnie oraz posiadające 
wspólne urządzenia gospodarcze, kulturalne lub zdrowotne. Kryteria ustawowe 
                                                 
18 Dziennik Ustaw (Dz. U.), 1944, nr 2, poz. 8. 
19 APW, UWW, Wydz. Sam. sygn. 74, s 190. 
20 Dz. U. 1948, nr 21, poz. 148. 
21 Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej, pod red, St. Srokowskiego, War-
szawa 1948, s. 211. Ogółem w powiecie ostrołęckim po kwietniu 1948 r. było 214 gro-
mad z tego w Czarni 11 gromad, Czerwinie 30, Durlasach 11, Goworowie 42, Kadzidle 
24 Myszyńcu 19, Piskach 22, Rzekuniu 37 i Troszynie 18. 
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określały nowe gromady jako jednostki liczące od 1 000 do 3 000 mieszkańców, 
obszar od 15 do 50 km2 i odległości do siedziby GRN nie przekraczającej trzy 
kilometry. Zdaniem władz miało to spowodować: (...) włączenie szerszych mas 
pracujących do udziału w rządzeniu państwem, rozwijaniu ich twórczej inicja-
tywy i aktywności do pomnażania dobrobytu i kultury wsi; sprawniejszego za-
spokajania potrzeb materialnych i kulturalnych ludności; dalszego zbliżenia 
organów władzy państwowej do najszerszych mas pracujących wsi22.  

W powiecie ostrołęckim utworzonych zostało 41 gromad. Były to (w kolej-
ności alfabetycznej): Antonie, Bandysie, Borawe, Czarnia, Czerwin, Dąbrowy, 
Dąbrówka, Dylewo, Gleba, Golanka, Goworowo, Jarnuty, Jawory Stare, Jazgar-
ka, Kadzidło, Kleczkowo, Kunin, Lelis, Malinowo Stare, Myszyniec, Nie-
dźwiedź, Nowa Wieś Wschodnia, Olszewo-Borki, Olszewka, Opęchowo, Pasie-
ki, Pełty, Piski, Rzekuń, Siedliska, Stepna Stara, Strzałki, Suchcice, Surowe, 
Troszyn, Wach, Wolkowe, Wykrot, Zalesie, Zawady, Żabin. Już cztery lata póź-
niej, tj. w roku 1958 rozpoczęto sukcesywne zmniejszanie liczby gromad, argu-
mentując to troską o ich umocnienie i stworzenie silniejszej, oddolnej jednostki 
administracyjnej z należytym zapleczem gospodarczym. W powiecie ostrołęc-
kim jako pierwsze zostały z dniem 1 stycznia 1958 r. zniesione gromadzkie rady 
w Golance i Pełtach, a rok później w: Bandysiach, Surowem, Jazgarce, Strzał-
kach, Jarnutach, Borawem, Jaworach Starych, Stepnie Starej, Zalesiu, Siedli-
skach, Glebie, Niedźwiedziu i Opęchowie. Kolejne zmiany doprowadziły do 
zredukowania liczby gromad do 28 w 1960 roku, 19 w 1962 i 15 w końcu  
1972 r.23 

Powiat ostrołęcki, w celu integracji z sąsiadami, współtworzył w 1965 r. 
Międzypowiatową Radę Współpracy Regionu Mazursko-Kurpiowskiego po-
wstałą pod auspicjami Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Głównym ce-
lem jej utworzenia i działalności był ściślejszy związek części ziem należących 
przed wojną do Prus Wschodnich z Macierzą, z tym że, oprócz aspektu poli-
tyczno-społecznego, ważny był też aspekt gospodarczy. W skład Rady weszło  
5 powiatów: ostrołęcki, przasnyski, kolneński, piski i szczycieński należące do 
trzech różnych województw (warszawskiego, olsztyńskiego i białostockiego)24. 
Współpraca dotyczyła różnych dziedzin, przede wszystkim rolnictwa, oświaty, 
kultury i sportu oraz drogownictwa i trwała w zasadzie do 1975 r. 

                                                 
22 Dz. U. 1954, nr 43, poz. 191 i 192 z wprowadzonymi później zmianami. 
23 Rocznik statystyczny powiatu Ostrołęka, 1971, s.22; Były to gromady: Czarnia, Czer-
win, Dylewo, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Myszyniec, Nowa Wieś, Olszewo-Borki, 
Ostrołęka, Pasieki, Piski, Rzekuń, Troszyn, Wykrot. 
24  J. Kijowski, Kształtowanie się obecnego województwa ostrołęckiego, w: „Zeszyty 
Naukowe”, Ostrołęka 1990, IV, s. 6-7. 
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Ważna zmiana miała miejsce 1 stycznia 1973 r. Wówczas to na podstawie 
ustawy z 29 listopada 1972 roku zniesiono dotychczasowy podział terenów 
wiejskich na gromady i osiedla. Utworzone zostały gminy: jako podstawowe 
jednostki podziałów administracyjno-gospodarczych na terenach wiejskich, 
stwarzając ze względu na swe rozmiary, potencjał gospodarczy i urządzenia 
odpowiednie warunki do kierowania rozwojem gospodarczym i społeczno-
kulturalnym oraz dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców25. W powiecie ostro-
łęckim, oprócz miasta Ostrołęki, utworzono 9 gmin: Czarnia, Czerwin, Gowo-
rowo, Kadzidło, Lelis, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn. Rozdzie-
lona została władza uchwałodawcza od wykonawczej. Uchwałodawczą stanowi-
ły Gminne Rady Narodowe na czele z przewodniczącymi, a na czele władz wy-
konawczych gmin stali naczelnicy. Pierwszymi naczelnikami gmin w powiecie 
ostrołęckim byli: Czarnia – Bronisław Szydlik, Czerwin - Jan Gostkowski, Go-
worowo - Sławomir Olszewski, Kadzidło - Jan Dylewski, Lelis - Stanisław Ja-
strzębski, Myszyniec - Kazimierz Bakuła, Olszewo-Borki - Leopold Grabowski, 
Rzekuń - Stanisław Mierzejewski i Troszyn - Stanisław Nosek. Naczelnikiem 
Ostrołęki został Marian Kryza, przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej 
– Kazimierz Nowacki. 

Po wojnie w całej Polsce trwała swoista „wędrówka ludów”. Dotyczyła  
ona również i powiatu ostrołęckiego. Ruchy migracyjne były dwukierunkowe,  
z jednej strony powracali jego mieszkańcy i to zarówno ze Wschodu, jak 
i Zachodu, w tym wysiedleni w okresie wojny oraz żołnierze I Armii Wojska 
Polskiego, jak też jeńcy z obozów niemieckich, osoby wywiezione na przymu-
sowe roboty do III Rzeszy i żołnierze Polskich Sił Zbrojnych. Z kolei miasto  
i powiat opuszczali niektórzy jego mieszkańcy poszukujący lepszych warunków 
do życia (mieszkań, ziemi) i znajdując je głównie na tzw. Ziemiach Odzyska-
nych. Niektóre wyjazdy były podyktowane względami politycznymi bądź osobi-
stymi. Chodziło tu najczęściej o ukrycie się przed władzami lub też przed orga-
nizacjami niepodległościowymi. Akcja osiedleńcza popierana była przez władze 
polityczno-administracyjne i stanowiła ważny czynnik integracji tych ziem  
z Macierzą. Zasiedlenie było aktem o niezwykłej doniosłości zarówno politycz-
nej, jak i gospodarczej i istotnym czynnikiem odbudowy gospodarczej, a tym 
samym postępującej stabilizacji życia. Równocześnie zapewniało warsztaty 
pracy, gospodarstwa i domostwa dla tych, którzy chcieli poprawić swą egzy-
stencję. Emigracja rozpoczęła się wkrótce po wyzwoleniu, w kwietniu-maju 
1945 r.  

W Ostrołęce Komitet Przesiedleńczy został zorganizowany pod koniec maja, 
a w jego skład weszło 7 osób: starosta jako przewodniczący oraz po dwóch 

                                                 
25 Dz. U. 1972, nr 49, poz. 312. 
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członków z Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego i Powiatowej 
Rady Narodowej. Pierwsze posiedzenie w pełnym składzie, już z udziałem  
Inspektora Powiatowego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, odbyło się 13 
czerwca. Podjęto na nim decyzję o rozpoczęciu akcji 20 czerwca (kolejne termi-
ny to 23, 26, 30 czerwca oraz 3 i 6 lipca), punktami zbornymi były: Ostrołęka, 
Myszyniec i Kadzidło, a miejscem przesiedlenia powiat Szczytno.26 Pierwsza 
grupa mieszkańców Ostrołęki na Ziemie Zachodnie wyjechała 20 czerwca. 
Transport liczył 23 rodziny, w sumie 52 osoby pod przewodnictwem dwóch 
dziesiętników i ochroną pięciu milicjantów. Skierowany został do gminy Wila-
mowo, na pograniczu powiatu szczytnowskiego. Jak wynika ze sprawozdania, 
warunki wyjazdu były bardzo trudne.27 Skromny był inwentarz żywy wyjeżdża-
jących rodzin, który w sumie wynosił zaledwie 7 koni, 2 krowy i 4 kury. Do 
końca czerwca 1945 r. ogółem z powiatu ostrołęckiego wyjechało 1 193 oso-
by.28 

Bardzo popularny, szczególnie w pierwszych powojennych miesiącach, był 
wyjazd na grabież mienia na Ziemie Odzyskane, czyli tzw. szaber. Dokonywali 
tego „dzicy osadnicy”, którzy nie mieli zamiaru osiedlić się na stałe i w rozu-
mieniu których nie było to przestępstwo lecz swoista sprawiedliwość dziejowa, 
naprawianie krzywd, jakie Polacy w okresie okupacji doznali od Niemców. Naj-
częściej zresztą ludność mazurską traktowano tak samo jak niemiecką, co słusz-
nie wzbudzało u niej poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. Przedmiotem sza-
bru był sprzęt, maszyny, inwentarz, ale również wyposażenie mieszkań, okna, 
drzwi, piece, podłogi a nawet całe budynki.29 Szczególne nasilenie akcji prze-
siedleńczej nastąpiło w drugiej połowie 1945 r., a następnie w roku 1946. Po 
tym okresie obserwujemy znaczne zmniejszenie wyjazdów na Ziemie Odzyska-
ne, na co wpływ miało przerwanie migracji ludności w ramach osadnictwa in-
dywidualnego i wprowadzenie nowej formy osadnictwa, tzw. spółdzielczo-
parcelacyjnego, które nie spotkało się ze zbytnim poparciem. Potwierdza ten 
fakt m. in. sprawozdanie starosty ostrołęckiego z lutego 1947 r. 30 . Ogółem 
z całego powiatu ostrołęckiego w latach 1945-1946 wyjechało 20 114 osób  

                                                 
26 APW, UWW, Wydz. Społ. Pol., sygn. 136. Obok Szczytna drugim powiatem, na który 
zgodnie z ustaleniami władz wojewódzkich mieli udawać się przesiedleńcy z Ostrołęki  
i powiatu ostrołęckiego był Ządzbork (Mrągowo). 
27 Tamże. 
28 APW, UWW, Urząd Informacji i Propagandy (dalej UI i P), sygn. 478. 
29 Przesiedlenia ludności Kurpiowszczyzny na Ziemie Odzyskane po II wojnie świato-
wej (ze szczególnym uwzględnieniem powiatu ostrołęckiego), w: Pogranicze mazursko - 
kurpiowskie, Materiały z sesji naukowej (14 listopada 1997 r.), Olsztyn-Ostrołęka, 1995, 
s.94. 
30 APW, UWW, Wydz. Sam., sygn. 74, Sprawozdanie starosty ostrołęckiego za miesiąc 
luty 1947 r. 
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(4 920 rodzin – czyli prawie 20% ogółu ludności), w tym z Ostrołęki 1 091 osób 
(349 rodzin).  

Znacznie trudniej jest podać liczbę mieszkańców Ostrołęckiego, którzy 
po wojnie powrócili do swego miejsca zamieszkania. Można jedynie szacunko-
wo określić, że było ich około 8-10 tysięcy, w tym około 3-3,5 tysięcy z Ostro-
łęki. Największą część stanowiły osoby przebywające w czasie wojny na przy-
musowych robotach, w obozach koncentracyjnych i jenieckich. Nie brakowało 
także żołnierzy walczących zarówno na Wschodzie, jak i Zachodzie.31. 

Znaczna była liczba osób powracających ze Związku Radzieckiego, chociaż 
dokładne jej ustalenie jest raczej niemożliwe. Szacunkowo można stwierdzić, iż 
było to około trzech tysięcy w powiecie i około tysiąca osób z miasta, przy czym 
byli to zarówno wywiezieni w czasie wojny, jak też aresztowani przez radziec-
kie władze wojskowe w latach 1944-1945. Powroty zaczęły się już w 1946 r.  
i trwały przez kilka lat. Dowiedzieć się o nich możemy z dokumentów Powiato-
wego Komitetu Opieki Społecznej w Ostrołęce zajmującego się m. in. opieką 
nad repatriantami.32.  Sprawom repatriantów poświęcone było pismo PKOS z 30 
lipca 1946 r. skierowane do Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej: 
“Uprzejmie prosimy o następny przydział odzieży i obuwia. Prośbę swą motywu-
jemy tym, ze teren powiatu ostrołęckiego należy do terenów wyjątkowo zniszczo-
nych z powodu ustabilizowania się frontu na linii Narew na przeciąg 6 miesięcy. 
Repatrianci z Rosji powracają do rodzin kompletnie materialnie zniszczonych, 
oparcia u nich nie znajdują, liczą na wyłączną pomoc PKOS’’33. Ciekawych 
informacji o repatriantach dostarcza “Wykaz rozprowadzonych, między repa-
triantów z Rosji, darów nadesłanych przez Szwajcarską Instytucję Społeczną 
<Don Suisse>„.34 Z pisma tego wynika, że tylko do 11 kwietnia 1946 r. Powia-
towy Komitet Opieki Społecznej w Ostrołęce wydał 1093 asygnaty na odzież dla 
repatriantów (kurtki wełniane, spodnie, skarpety, rękawiczki, furażerki, chustki 
do nosa, kalesony, kominiarki i szaliki). Liczba ludności w powiecie ostrołęckim 
w 1945 r. wynosiła 104 547 i, podobnie jak w mieście, dość szybko wzrastała, 
co było spowodowane powrotami mieszkańców z wojny, obozów i przymuso-
wych robót oraz zwiększonym przyrostem naturalnym. Już w marcu 1947 r. 
liczba mieszkańców powiatu przekroczyła 116 tysięcy. 
 
 

                                                 
31  J. Dziewirski, Mieszkańcy województwa ostrołęckiego na regularnych frontach  
II wojny światowej, w: Z dziejów wojny i okupacji na ziemiach województwa ostrołęc-
kiego 1939-1945, Ostrołęka 1995, s.36-65 
32 Tamże, k.51. 
33 Tamże, k.30. 
34 Tamże, k.61-63 (kopia w posiadaniu autora). 
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Tab. 3.  Ludność powiatu ostrołęckiego (stan na 20 marca 1947 r.) 

Lp. Miasto (gmina) Liczba mieszkańców 
1. m. Ostrołęka 10 574 
2. gm. Czarnia 5 710 
3. gm. Czerwin 9 223 
4. gm. Goworowo 16 805 
5. gm. Kadzidło 9 283 
6. gm. Lelis 6 030 
7. gm. Łyse 8 175 
8. gm. Myszyniec 14 915 
9. gm. Piski 3 012 

10. gm. Rzekuń 9 321 
11. gm. Troszyn 6 577 
12. gm. Turośl 10 185 
13. gm. Zbójna 6 231 

 Razem 116 044 

Źródło: APW, Oddz. w Pułtusku, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce (1944-1950), sygn. 
3, k. 224. 
  

Liczba ludności powiatu uległa znacznemu zmniejszeniu (o około 25 tysię-
cy) w 1948 r ze względu na wyłączenie z powiatu trzech gmin (Łyse, Turośl  
i Zbójna). Odtąd będzie ciągle wzrastała, osiągając w 1975 r. 94 938 osób. Rów-
nież ciągłemu wzrostowi ulegał procent ludności Ostrołęki w stosunku do liczby 
mieszkańców powiatu ostrołęckiego od 8,87% w 1945 r. do 9,11% w marcu 
1947 i 29,53% w 1975. Było to wynikiem dodatniej migracji z gmin do miasta, 
bowiem przyrost naturalny w gminach powiatu był ciągle wyższy niż w mieście. 
 

 

IV. Organizacja i funkcjonowanie władz powiatowych oraz miejskich  
i gminnych 

Sytuację prawną terenowych organów państwowych w pierwszych latach po 
wyzwoleniu formułowały trzy podstawowe akty prawne: ustawa z 11 września 
1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych35, dekret Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powoływania 
władz administracji ogólnej I i II instancji36 oraz dekret PKWN z 23 listopada 
1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego37. 
                                                 
35 Ustawa ta wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. nr 3/1946 r.) cytowa-
na następnie jako ustawa z 11 września 1944 r. 
36 Dz. U. nr 2/1944, poz. 8, Tekst cytowany dalej jako dekret z 21 sierpnia 1944 r. 
37 Dz. U. nr 14/1944, poz. 74, Cytowany dalej jako dekret z 28 listopada 1944 r. 



366 |                                   Jerzy Kijowski 
 

Akty te określały zasady strukturalne i zasady działania terenowych organów 
państwowych przy zachowaniu większości międzywojennych przepisów. 
Utrzymany został dualistyczny system organizacyjny przy jednoczesnym poja-
wieniu się wielu nowych rozwiązań wynikających przede wszystkim z powoła-
nia rad narodowych oraz prawnego ustalenia ich nadrzędności w stosunku do 
terenowych organów administracji rządowej i samorządowej. W powiatach znie-
sione zostały samorządowe organy uchwałodawcze, a ich funkcje przekazano 
powiatowym radom narodowym. Powołane zostały wykonawcze organy samo-
rządu terytorialnego podległe nadzorowi i kontroli rady. Funkcje wykonawcze  
w powiecie sprawował wydział kierowany przez starostę, na szczeblu miast  
i gmin zarządy z burmistrzami lub wójtami na czele. Kluczową pozycję 
w administracji powiatowej zajmował starosta. Był on szefem administracji 
ogólnej na szczeblu powiatowym i dlatego do jego kompetencji należało szereg 
zadań z zakresu: administracji, spraw wewnętrznych, zdrowia i opieki społecz-
nej, przemysłu, handlu, komunikacji i transportu, kultury i sztuki, odbudowy 
oraz rolnictwa 38 . Oprócz tego reprezentował rząd w powiecie, koordynował 
działalność niezespolonych organów administracji rządowej (Inspektorat Oświa-
ty, Urząd Informacji i Propagandy i inne). Przewodniczył również samorządo-
wemu organowi wykonawczemu i z tego powodu kierował realizacją uchwał 
rady narodowej w tym zakresie, jak też sprawował nadzór nad pracą kierowni-
ków organów wykonawczych samorządu terytorialnego niższego szczebla (bur-
mistrza w Ostrołęce i wójtów w gminach). 

Pierwsze organy władzy powiatowej w Ostrołęce powstały we wrześniu 
1944 r. W trakcie letniej ofensywy Armii Czerwonej wyzwolone zostały 
wschodnie tereny Polski, w tym i Ostrołęka, co nastąpiło 6 września 1944 r. 
Większość mieszkańców miasta była przesiedlona do południowych gmin po-
wiatu, przede wszystkim do: Czerwina, Rzekunia, Troszyna, Pisk i Goworowa.  

 
 
1. Powiatowa Rada Narodowa 
Organizacyjne posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce odbyło 

się 2 października 1944 r. i było poprzedzone rozmowami i konsultacjami, 
głównie z członkami Stronnictwa Ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej39. 

                                                 
38 Jeśli chodzi o sprawy rolne to na mocy dekretu PKWN z 15 sierpnia 1944 r. powołane 
zostały powiatowe urzędy ziemskie zajmujące się tymi problemami, które następnie 
zostały zespolone z organami administracji ogólnej na mocy dekretu z 12 sierpnia 1946 r. 
(Dz. U. nr 43, poz. 248). 
39 Benon Dymek w swej pracy „Pierwsze lata władzy ludowej na Mazowszu, Kurpiach  
i Podlasiu 1944-1948”, Warszawa 1978, s.52  podaje, iż PRN w Ostrołęce powstała 28 
grudnia 1944 r. ale jest to data błędna. 
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Przybyło na nie około 40 osób. W skład Powiatowej Rady Narodowej weszło 
najprawdopodobniej 28 osób delegowanych przez poszczególne partie, organi-
zacje i wsie40. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami radę tworzyli: 
członkowie rad narodowych powołani w ich skład przed wejściem w życie 
ustawy z 11 września 1944 r. (w powiecie ostrołęckim takich osób nie było, po-
nieważ nie było żadnych konspiracyjnych rad narodowych), przedstawiciele 
delegowani przez organizacje polityczne, gospodarcze, zawodowe i społeczne 
działające na danym terenie, przedstawiciele rad narodowych niższych szczebli 
oraz osoby zaproponowane przez radę narodową na wniosek prezydium, spośród 
ludzi wyróżniających się pracą społeczną, gospodarczą lub kulturalną na danym 
terenie41.W składzie nowo wybranej rady znaleźli się sami mężczyźni42.  

9 października 1945 r. wybrana została 15-osobowa Miejska Rada Narodo-
wa w Ostrołęce z przewodniczącym Antonim Bogunieckim i wiceprzewodni-
czącym Stanisławem Wolińskim na czele. Zarówno w Powiatowej, jak i Miej-
skiej Radzie Narodowej większość radnych wywodziła się z Polskiej Partii So-
cjalistycznej lub Stronnictwa Ludowego. Nie byli natomiast reprezentowani 
członkowie Polskiej Partii Robotniczej, bowiem struktury tej partii ukształtowa-
ły się dopiero na początku marca 1945 r. W październiku 1944 r. utworzone zo-
stały kluby radnych w PRN: PPS na czele z Antonim Dziergowskim i SL ze 
Stanisławem Krawczykiem. Również w październiku 1945 r. wybrano Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej. Pierwsza zwyczajna sesja PRN w Ostrołęce 
odbyła się 12 listopada 1944 r. w Czerwinie. Podjęto na niej decyzje o: przenie-
sieniu władz powiatowych do Ostrołęki, powołaniu na terenie powiatu 12 gmin  

                                                 
40 Pierwszy wykaz radnych PRN w Ostrołęce pochodzi z II posiedzenia z 13 marca 1945 r. 
i zawiera nazwiska 28 radnych mieszkańców Ostrołęki i południowych gmin powiatu. 
41 Liczba osób zaproponowanych nie mogła przekraczać w powiatowych radach 1/5 
ogółu radnych. Zgodnie z art. 7 ustawy z 11.IX.1944 r. delegatami organizacji mogły być 
osoby w wieku ponad 21 lat, które brały czynny udział w walce zbrojnej z okupantem 
czy w cywilnej akcji samoobrony, bądź też brały udział w politycznej, społecznej czy 
kulturalnej akcji odbudowy państwowości polskiej. 
42 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy i województwa warszawskiego (dalej APW), 
Urząd Wojewódzki Warszawski (dalej UWW), Wydział Samorządowy (dalej Wydz. 
Sam.), sygn. 23 Protokół z II posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce 
odbytego 13.03.1945 r. Pierwszymi powojennymi radnymi PRN w Ostrołęce byli: Stani-
sław Krawczyk, Jan Mikiciński, Stanisław Bednarczyk, Antoni Bielarczyk, Antoni Bo-
guniecki, Stanisław Chojnowski, Antoni Dziergowski, Czesław Eljasz, Zygmunt Filo-
chowski, Czesław Gontarz, Franciszek Jakacki, Jan Kapuściński, Józef Kowalczyk, 
Józef Kupis, Zygmunt Kwiatkowski, Henryk Mierzejewski, Stefan Mierzejewski, Ignacy 
Mostył, Mieczysław Napiórkowski, Julian Niedźwiedzki, Franciszek Ogonowski, Hen-
ryk Piskowski, Władysław Pstrągowski, Feliks Puścian, Jan Radomski, Konstanty Ru-
piński, Jan Sobotka, Jan Wysocki. 



368 |                                   Jerzy Kijowski 
 
i przystąpieniu do odbudowy miasta Ostrołęki, a w pierwszej kolejności instytu-
cji użyteczności publicznej, tj. szpitala, szkół i urzędów. 

18 lutego władze powiatowe przeniosły się do Ostrołęki. Na mocy porozu-
mienia międzypartyjnego, które zawarło Stronnictwo Ludowe z Polską Partią 
Socjalistyczną (wobec braku w tym okresie i na tym terenie Polskiej Partii Ro-
botniczej i Stronnictwa Demokratycznego) ustalono klucz, według którego do-
brano kandydatów do PRN. Wprowadzono po dwóch delegatów z Ostrołęki i 12 
gmin, w tym siedmiu nowo wyzwolonych oraz przedstawicieli partii politycz-
nych43. Liczba radnych z 28 wzrosła do 3944. Ze składu Rady wyprowadzony 
został Władysław Pstrągowski, który został nowym starostą. 

Rady narodowe działały na plenarnych posiedzeniach – sesjach – oraz po-
przez swoje organy: prezydium i komisje. Sesje zwyczajne odbywały się w za-
sadzie raz w miesiącu, a sesje nadzwyczajne zwoływane były w każdym czasie  
z inicjatywy prezydium lub też na wniosek ¼ członków rady45. Ostrołęcka Po-
wiatowa Rada Narodowa odbywała swe posiedzenia w zasadzie co miesiąc  
z przerwami na okres letni (lipiec-sierpień), tak więc najczęściej było to 10 sesji 
rocznie.  

Organami pomocniczymi rady były jej komisje. Jako pierwsza powołana zo-
stała komisja oświatowa, następnie kontroli, budżetowo-finansowa i zdrowia. 
Ustawa o radach narodowych została znowelizowana w 1946 roku. Terenowe 
rady narodowe uzyskały wówczas prawo kontroli rządowych i samorządowych 
organów wykonawczych.  

Pod koniec 1948 r. istniało sześć komisji i jeden komitet. Według oceny 
przewodniczącego rady, najlepiej działała Komisja Kontroli Cen i Komisja 
Kwalifikacyjna, słabo natomiast Komisja Kontroli Społecznej, Oświatowa,  
Budżetowo-Finansowa, Komitet Biblioteczny i Komisja Odbudowy Wsi, która: 
(...) wcale nie przejawia żadnej działalności46. Przewodniczący PRN zaapelował 
do przewodniczących i członków wspomnianych komisji (...) o opracowanie 
planów pracy do końca 1948 r. i przystąpienia do ścisłego realizowania, gdyż  
w przeciwnym razie Wysoka Rada zmuszona będzie dokonać reorganizacji po-

                                                 
43 Relacja Wiktora Załęskiego (w posiadaniu autora). 
44 Nowymi radnymi zostali: Józef Bacławski, Stanisław Bugacki, Stanisław Gadomski, 
Ignacy Iglikowski, Michał Kaczyński, Ignacy Legowski, Aleksander Majewski, Julian 
Niedźwiedzki, Bronisław Płochacki, Stanisław Puchalski, Jan Suchcicki, Wacław 
Szczubełek (APW, UWW. Wydz. sam., sygn. 23, Protokół II posiedzenia Powiatowej 
Rady Narodowej w Ostrołęce w dniu 27 kwietnia 1945 r.). 
45 Okólnik Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej, l.dz.7508/B4/242 z lutego 
1946 r., s.92; wzorcowy regulamin obrad rady narodowej opublikowany w „Radzie 
Narodowej”, nr1/1945. 
46 Ibidem, Protokół Nr 27 plenarnego posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej odbyte-
go w dniu 10 listopada 1948 r.  
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szczególnych komisji i za małą aktywność w pracach wykluczyć niektórych 
członków z grona Rady Powiatowej47. 

W lipcu 1945 r. w skład rady wszedł po raz pierwszy przedstawiciel Polskiej 
Partii Robotniczej. Był nim Wacław Wójtowicz – I sekretarz Komitetu Powia-
towego PPR, który złożył ślubowanie na V sesji rady 24 lipca48. 

Największe zmiany w składzie rady, a w zasadzie pełna jej wymiana miała 
miejsce w końcu 1945 r. Wówczas to rozpoczęło się obsadzanie mandatów z tzw. 
„klucza partyjnego”, które trwało nieprzerwanie aż do pierwszych po wojnie wybo-
rów samorządowych w 1954 r. Od tego czasu do 1990 r. owe obsadzanie odbywało 
się poprzez umieszczanie kandydatów na listach Frontu Narodowego, a następnie 
Frontu Jedności Narodu. Sprawa weryfikacji mandatów Powiatowej Rady Narodo-
wej i rad terenowych rozpatrywana była na posiedzeniu Prezydium PRN 11 grudnia 
1945 r., o czym informował protokół z tego zebrania. Przewodniczący omówił wynik 
decyzji Wojewódzkiej Rady Narodowej w sprawie zweryfikowania mandatów Po-
wiatowej Rady Narodowej i rad terenowych oświadczając, iż Komisja ta na odbytym 
posiedzeniu wspólnie z Komisją Międzypartyjna ustaliła zmianę dotychczasowego 
składu osobowego rady stosując zasady obsadzania mandatów w/g klucza partyjne-
go49. W podjętej uchwale dotychczasowy skład Powiatowej Rady Narodowej uzna-
no za nieodpowiadający wymogom ustawy z 11 września 1944 r o organizacji  
i zakresie działania rad narodowych, postanowiono mandaty dotychczasowych rad-
nych uznać za wygasłe i powołać skład rady w/g następującego klucza: 
1. Stronnictwo Ludowe mandatów 7 
2. Polska Partia Socjalistyczna   7 
3. Polska Partia Robotnicza  7 
4. Stronnictwo Demokratyczne  4 
5. Organizacje młodzieżowe, jak TUR  3 
6. „Wici” i Walka Młodych  - 
7. Związki Zawodowe  3 
8. Samopomoc Chłopska   2 
9. Delegat z Izby Rzemieślniczej  1 
10. Związek Nauczycielstwa Polskiego  1 
11. Starosta (z urzędu)  1 
12. Po jednym przedstawicielu z każdej gminy  13 
13. Jeden mandat na ewentualne dokooptowanie  1 

Ogółem skład rady tworzyło 50 członków. 

                                                 
47 Tamże. 
48 Tamże, Protokół z V posiedzenia Powiatowej Rady narodowej w Ostrołęce odbytego 
w dniu 24 lipca 1945 r. 
49 APW, UWW, Wydz. Sam. sygn. 23, Protokół Nr 23 z posiedzenia Prezydium Powia-
towej rady narodowej w Ostrołęce odbytego w dniu 11.XII.1945 r. 
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Jak wynika z powyższego zestawienia przyjęty został parytet równości 
trzech największych partii i stronnictw tj. SL, PPS i PPR, które delegowały po  
7 swoich przedstawicieli do rady powiatowej. Nieco dziwią 3 mandaty dla Or-
ganizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i brak mandatów 
dla Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” oraz Związku Walki Młodych. 
Prawdopodobny skład Rady Powiatowej wyglądał wówczas następująco: Stani-
sław Krawczyk, Franciszek Ogonowski, Konstanty Rupiński, Andrzej Chojnacki, 
Józef Psarski, Władysław Nowicki, Michał Kaczyński, Wiktor Załęski, Antoni 
Dziergowski, Michał Wodzinowski, Antoni Kołakowski, Stanisław Kacprzak, 
Jan Łuba, Stanisław Puchalski, Czesław Eliasz, Ignacy Łęgowski, Bolesław 
Kossakowski, Józef Kuśmierczyk, Ignacy Drężek, Józef Barcikowski, Czesław 
Gontarz, Zygmunt Będkowski, Edmund Bajkiewicz, Julian Gwiazda, Ignacy 
Szymański, Adam Puławski, Józef Zieliński, Stanisław Załuska, Maria Kulwieć, 
Stanisław Wiórkowski, Mieczysław Tabaka, Marian Dabrowski, Władysław 
Małyszko, Bolesław Tanianis, Feliks Załuska, Franciszek Nosek i Tadeusz Kru-
czyk50. 

Znaczne zmiany w składzie PRN zaszły w listopadzie 1948 r. Najpierw przy-
jęto 5 nowych kandydatów. Zgodnie z uchwałą Komisji Porozumiewawczej 
Stronnictw Politycznych oraz uchwałą Prezydium PRN z dnia 5 listopada 1948 r. 
- przewodniczący rady zgłosił z ramienia Stronnictwa Demokratycznego nastę-
pujących kandydatów: ob. Jasińskiego Czesława, ob. Nowakowskiego Zygmunta, 
ob. Sztandara Andrzeja i z ramienia Powiatowej Rady Związków Zawodowych 
ob. Kulwieć Marię i ob. Brocławskiego Walentego. Rada Powiatowa zgłoszo-
nych kandydatów przyjęła i poproszono nowych radnych do złożenia ślubowa-
nia51. Następnie, na tej samej sesji dokonano daleko idących zmian w składzie 
rady. Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej zgodnie z uchwałą Prezy-
dium nr 231 z dnia 2 października 1948 r. i po zbadaniu składu socjalnego 
członków rady powiatowej stwierdził, ze powołanie PRN zostało wadliwie doko-
nane, co jest niezgodne z duchem ustawy z dnia 11 września 1944 r. Skład so-
cjalny Powiatowej Rady Narodowej przedstawia się następująco: 2 robotników, 
16 rolników, pozostała część to urzędnicy państwowi lub samorządowi co  
w sumie daje obraz zbiurokratyzowania PRN. Po zreferowaniu powyższego 

                                                 
50 Wykaz składu osobowego Powiatowej Rady Narodowej z uwzględnieniem Prezydium 
w Ostrołęce, maszynopis, w posiadaniu autora. Dokładnie nie wiadomo z jakiego okresu 
czasu pochodzi ten wykaż, należy jednak przypuszczać, iż chodzi tu najprawdopodob-
niej o połowę roku 1946. Świadczy o tym m. in. trzyosobowy skład Prezydium oraz 
obecność w radzie członków PPR (Mieczysław Tabaka, Maria Kulwieć, Stanisław 
Wiórkowski, Marian Dąbrowski i inni). 
51 APW, UWW, Wydz. Sam. sygn. 74, k.277, Protokół Nr 27 z plenarnego posiedzenia 
Powiatowej Rady Narodowej odbytego w dniu 10 listopada 1948 r. 
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przewodniczący PRN wnosi wniosek o zatwierdzenie uchwały prezydium  
w przedmiocie: 

1.  Unieważnienia mandatów – Związku Harcerstwa Polskiego, Związku 
Ogrodniczego, Związku Pracowników Samorządowych, Związku Zawodo-
wego Kolejarzy i Związku Walki Młodych [Związek Walki Młodych przestał 
istnieć w lipcu 1948 r. kiedy to powstała jedna organizacja młodzieżowa, tj. 
Związek Młodzieży Polskiej – pm. J.K.] 

2.  Odwołania mandatów gminnych Rad Narodowych Czerwin i Kadzidło 
3.  Odwołanie delegata Związku Cechów ob. Barcikowskiego Józefa, 
4.  Odwołanie delegatów - Polskiej Partii Socjalistycznej: ob. Brodowskiego 

Leona, ob. Olecha Franciszka, ob. Wodzinowskiego Michała 
5.  Odwołania delegatów Stronnictwa Ludowego: ob. Rupińskiego Konstante-

go, ob. Tanianisa Bolesława, ob. Kraski Franciszka i ob. Załęskiego Wikto-
ra 

6.  Odwołania delegata Związku Nauczycielstwa Polskiego ob. Nowickiego 
Władysława. 

Po przeprowadzeniu dyskusji i wyjaśnieniach Przewodniczącego, oraz w wy-
niku głosowania, za uchwałą nr 175 Prezydium wypowiedziało się 29 członków, 
przeciw 4 głosy, przy czterech wstrzymujących się od głosowania52. 

Zmiany w składzie rady były bardzo częste. Następowały one w wyniku wy-
jazdu radnego poza teren powiatu, zrzeczenia się mandatu, śmierci, a najczęściej 
odwołania go z rady głównie z powodu dwukrotnej, kolejnej, nieusprawiedli-
wionej nieobecności. Należało to wręcz do stałych punktów posiedzeń PRN. 
Niejednokrotnie zmiany w składzie rady dokonywały się na tym samym posie-
dzeniu. Najczęściej kandydatów na radnych zgłaszały kierownictwa powiatowe 
partii i stronnictw, tj. PPR, PPS, SL i SD.  

W lipcu 1948 r. nastąpiło zmniejszenie liczby radnych z 48 do 44 w związku 
z przekazaniem z dniem 30 czerwca 1948 r. trzech gmin: Łyse, Turośl i Zbójna 
do nowo utworzonego powiatu kolneńskiego. 

Dużym problemem było poruszanie się władz powiatowych po terenie po-
wiatu z powodu braku środków transportu. Przez kilka lat czyniono to przy po-
mocy transportu konnego lub korzystając z samochodu starostwa. Dopiero na 
sesji 10 lipca 1948 r. postanowiono: Zakupić samochód osobowy dla Powiatowej 
Rady Narodowej i uchwalić na ten cel dodatkowo, poza kredytem przewidzianym 
w budżecie na 1948 r. w wysokości 200 000 zł, kwotę 300 000 zł oraz sumę osią-

                                                 
52 Tamże. 
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gniętą ze sprzedaży 1 konia, uprzęży i 1 wozu, co razem wyniesie przeszło 
600 000 zł.53. 

Powiat ostrołęcki miał swoich reprezentantów również w Wojewódzkiej  
Radzie Narodowej. Od czerwca 1945 r. był to Jan Mikiciński (PPS) i Konstanty 
Rupiński (SL). Rok później 27 lipca 1946 r. miejsce Jana Mikicińskiego zajął 
Franciszek Ogonowski (również PPS). Kolejnej zmiany dokonano na sesji  
7 lipca 1948 r., kiedy to jednogłośnie rada na to stanowisko wybrała Stanisława 
Krupińskiego – przewodniczącego PRN (członka PPR)54. 

Posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej odbywały się przeciętnie co dwa 
miesiące, a więc pięć do siedmiu rocznie i tak np. w 1945 było ich pięć, w 1947 
– sześć. Rozpoczynały się one najczęściej o godz. 11.00 i trwały od 4 do 6 go-
dzin. Porządek każdego z posiedzeń zawierał od 6 do 12 punktów. Wyjątkowo 
III sesja PRN z 27 kwietnia 1945 r. zawierała jedynie trzy punktu porządku ob-
rad: odczytanie protokółu z poprzedniego posiedzenia, wybór członków Wydzia-
łu Powiatowego i wolne wnioski. Rozpoczęła się też nietypowo, bo o godz. 
14.30 i zakończyła o godz. 1855. Najbogatszy był program posiedzenia Powia-
towej Rady Narodowej 7 lipca 1948 r., który liczył 12 punktów w porządku ob-
rad56.  

Wszystkie posiedzenia rady były protokołowane przez sekretarza Powiatowej 
Rady Narodowej i odczytywane na następnym posiedzeniu. Z zasady protokół 
był przyjmowany bez poprawek, ale niekiedy zgłaszane były pewne uwagi, za-
zwyczaj dość drobne. Jednym z głównych zadań Powiatowej Rady, jej Prezy-
dium i komisji w omawianym okresie było rozwinięcie kontroli społecznej. Do-
tyczyło to zarówno organów administracji rządowej zespolonej, tj. starostwa, jak 
też Wydziału Powiatowego i innych instytucji57. Kolejnym podstawowym zada-
niem, zgodnie ze znowelizowaną 3 stycznia 1946 r. ustawą z 11 września 1944 r., 
było planowanie działalności publicznej. Realizowane to było przede wszystkim 
poprzez rozwój uchwałodawczej działalności zarówno rady, jak i jej Prezydium. 
Szersze uprawnienia rad narodowych w tej dziedzinie przyniosły akty prawne  

                                                 
53 Tamże, Protokół Nr 24 z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce odby-
tego w dniu 7 lipca 1948  r. 
54 Tamże, Rezygnacja Franciszka Ogonowskiego z członka Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej i członka Prezydium PRN spowodowana była faktem, iż w lutym 1948 r. objął on 
stanowisko burmistrza Ostrołęki. 
55 Tamże, Protokół III posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce odbytego 
w dniu 27 kwietnia 1945 r . 
56 Tamże, Protokół Nr 24 posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w dniu 7 lipca 1948 r., 
Dodatkowo na wniosek Sławomira Krzeszowskiego wprowadzony został jeszcze jeden 
punkt porządku tj. sprawa organizacji święta PKWN w Ostrołęce w dniu 22 lipca 1948 r. 
57 Andrzej Gwiazda, Rady narodowe w latach 1944-1950, w: Organizacja i praca rad 
narodowych, Warszawa 1953, s.40 i następne. 
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w przedmiocie planowania gospodarczego, a mianowicie dekret z 2 kwietnia 
1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju oraz dekret  
z 1 października 1947 r. o planowej gospodarce narodowej58. Zgodnie z posta-
nowieniami kwietniowego dekretu plany regionalne w powiecie uchwalać miała 
Powiatowa Rada Narodowa po zasięgnięciu opinii miejskiej i gminnych rad 
narodowych, do których terenów działania odnosił się ten plan. Zwycięstwo 
wyborcze tzw. bloku stronnictw demokratycznych zarówno w referendum ludo-
wym 30 czerwca 1946 r., jak i wyborach do Sejmu Ustawodawczego, nie wnika-
jąc w sposób jego osiągnięcia, wpłynęło na dalsze poszerzenie zakresu działania 
rad narodowych. Ustawodawstwo lat 1947 - 1950 przyniosło szereg istotnych 
rozstrzygnięć w tym zakresie. Pamiętać przy tym należy, iż w tym okresie wzro-
sła rola PPR, zaś po roku 1948 powstała z połączenia PPR i PPS Polska Zjedno-
czona Partia Robotnicza stopniowo przejęła pełnię władzy w kraju. Rozpoczął 
się proces stalinizacji, który objął wszystkie dziedziny życia oraz zwalczanie 
sektora prywatnego poprzez tzw. „bitwę o handel”. Naprzeciw temu wyszła 
ustawa z 2 lutego 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obro-
cie handlowym, na mocy której prezydia PRN powołały społeczne komisje kon-
trolne59. 
 
 

2. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
Pracą rady kierowało prezydium złożone z: przewodniczącego, jego zastępcy 

oraz trzech członków. Obsługę prezydium prowadził sekretarz, będący równo-
cześnie sekretarzem Wydziału Powiatowego. Od samego początku, tj. od paź-
dziernika 1944 do 1946 r. stanowisko to zajmował Andrzej Chojnacki (członek 
Stronnictwa Ludowego), a po nim Jan Zieliński. Prezydium było w tym czasie, 
zgodnie ze swoją nazwą, organem kierującym pracą rady, reprezentującym ją na 
zewnątrz oraz sprawującym bieżącą kontrolę społeczną nad starostą. Prezydia 
dbały o należyte przygotowanie obrad plenarnych rady, czuwały nad wykona-
niem jej uchwał oraz koordynowały i pomagały w działalności komisjom. 

Wyboru Prezydium dokonano na I sesji PRN 2 października 1944 r. Na 
przewodniczącego Rady wybrano Stanisława Krawczyka, a na wiceprzewodni-
czącego Jana Mikicińskiego60.  

Przewodniczący rady Stanisław Krawczyk pochodził z Lask (gmina Czerwin) 
i był znanym długoletnim działaczem ruchu ludowego, początkowo członkiem 
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, a następnie Stronnictwa Lu-
dowego. Zastępca przewodniczącego Jan Mikiciński to z kolei kolejarz, pracow-
                                                 
58 Dz. U. nr 16/1946, poz. 109 (z późniejszymi zmianami) i Dz. U. nr 64/1947, poz. 373. 
59 Dz. U. nr 45/1947, poz. 218. 
60 T. Kruszewski, dz. cyt. s.331. 
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nik Ostrołęckiego węzła PKP, działacz ruchu socjalistycznego. Najprawdopo-
dobniej oprócz St. Krawczyka i J. Mikicińskiego w sklad Prezydium wchodzili: 
Stanisław Bednarczyk, Stefan Mierzejewski i Jan Sobótka61. 

O kolejnych zmianach dowiadujemy się ze sprawozdania starosty z lutego 
1946 r.: Powiatowa Rada Narodowa odbyła po zweryfikowaniu pierwsze posie-
dzenie w dniu 24.I. r.b. Ogółem partie polityczne i organizacje społeczne dele-
gowały 48 członków. na posiedzeniu tym PRN dokonała wyboru członków Pre-
zydium i Komisji kontroli. wybory tak Prezydium, jak i komisji dokonano w dro-
dze aklamacji. Przewodniczącym rady został ponownie wybrany ob. Krawczyk 
Stanisław, zastępcą zaś członek PPR ob. Wójtowicz Wacław62. 

W połowie 1946 r. w skład Prezydium wchodzili: przewodniczący Stanisław 
Krawczyk (SL), wiceprzewodniczący Piotr Gołyński PPR) i członkowie: Helena 
Markiewicz (PPR), Franciszek Ogonowski (PPS) oraz Konstanty Rupiński (SL). 
Po wyjeździe Heleny Markiewicz i Piotra Gołyńskiego z Ostrołęki w skład Pre-
zydium z ramienia PPR wchodzili Leon Piaścik (wiceprzewodniczący) i Marian 
Dąbrowski (członek). 

Na sesji Powiatowej Rady Narodowej 19 kwietnia 1948 r. nie tylko wybrano 
nowego przewodniczącego rady, ale nastąpiła reorganizacja całego prezydium. 
Nowym przewodniczącym został Stanisław Krupiński (Polska Partia Robotni-
cza), wiceprzewodniczącym dotychczasowy (w latach 1944-1948) przewodni-
czący Stanisław Krawczyk (Stronnictwo Ludowe), zaś członkami: Leon Błasz-
czyk (PPR), Franciszek Ogonowski (PPS) i Konstanty Rupiński (SL)63. 7 lipca 
1948 r. w miejsce Leona Błaszczyka, który służbowo został przeniesiony do 
Pruszkowa, członkiem Prezydium został Witold Ratkowski64. Objęcie stanowi-
ska przewodniczącego rady przez członka PPR było dowodem wzrastającej roli 
tej partii zarówno w kraju, jak i w Ostrołęce. 

Nie określono początkowo, jakimi sprawami zajmować mieli się poszczegól-
ni członkowie Prezydium. Dopiero na posiedzeniu 30 czerwca 1948 r. ustalono, 
zgodnie z zaleceniem Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
                                                 
61 Wprawdzie nie zachował się wykaz pierwszego Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Ostrołęce ale o jego przypuszczalnym składzie możemy domniemywać na 
podstawie listy radnych na II posiedzeniu PRN w Ostrołęce z dnia 13 marca 1945 r. 
gdzie w kolejności na pięciu pierwszych miejscach figurują nazwiska: Stanisław Kraw-
czyk, Jan Mikiciński, Stanisław Bednarczyk, Stefan Mierzejewski i Jan Sobotka. 
62 APW, UWW, Wydz. Społ. Pol. sygn. 158, sprawozdanie sytuacyjne za m-c styczeń 
1946 r., Wacław Wójtowicz był I sekretarzem Komitetu Powiatowego PPR. 
63 APW, UWW, Wydz. Sam. sygn., 74, Protokół Nr 23 z posiedzenia Powiatowej Rady 
Narodowej w Ostrołęce odbytego w dniu 24 maja 1948 r. 
64 Tamże, Protokół Nr 24 z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce odby-
tego w dniu 7 lipca 1948 r.: Zarówno Leon Błaszczyk, jak i jego następca Witold Rat-
kowski byli I sekretarzami Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w Ostro-
łęce. 



Powiat i „bez powiatu”                              | 375 
 
zawartym w zarządzeniu poinspekcyjnym, następujące obowiązki: 1. Przewod-
niczący Rady Stanisław Krupiński – Sprawy społeczno-organizacyjne gminnych 
rad narodowych oraz nadzór nad wszystkimi komisjami i Komitetami, 2. Wice-
przewodniczący Krawczyk Stanisław – Sprawy rolnicze i gospodarcze powiatu. 
3. Rupiński Konstanty – Sprawy organizacyjne rad i spółdzielcze. 4. Ogonowski 
Franciszek – Sprawy oświatowe. 5. Ratkowski Witold – Sprawy społeczno-
polityczne65. 

Kolejną zasadniczą zmianę składu Prezydium Rady przeprowadzono pół ro-
ku później, na posiedzeniu PRN w Ostrołęce 10 listopada 1948 r., co uzasadnio-
no bardzo ogólnie i mało przekonująco (...) potrzebą jego wzmocnienia  
w związku z uaktywnieniem Rad Narodowych i zagadnieniami nowej struktury  
w przebudowie gospodarki ustroju rolnego66. Przewodniczący postawił wniosek, 
zgodnie z uchwałą Prezydium z dnia 27.10.1948 roku Nr 232, o zmianę składu 
personalnego członków Prezydium. W wyniku dyskusji Stronnictwo Ludowe 
postanowiło odwołać wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej ob. 
Krawczyka Stanisława pozostawiając go jako członka Prezydium i ob. Rupiń-
skiego Konstantego członka Prezydium. Polska Partia Socjalistyczna postanowi-
ła odwołać członka Prezydium ob. Ogonowskiego i zgodnie z decyzją Stronnictw 
Politycznych i uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na wiceprze-
wodniczącego PRN przyjąć zgłoszonego członka Stronnictwa Ludowego ob. 
Nowickiego Władysława, oraz na członka Prezydium z ramienia PPS ob. Dzier-
gowskiego Antoniego67. Powiatowa Rada Narodowa po przeprowadzeniu dłuż-
szej dyskusji oraz zgodnie z uchwałą Prezydium PRN powzięła uchwałę Nr 176 
zatwierdzającą te propozycje i nowy skład rady: przewodniczący – Stanisław 
Krupiński (PPR), wiceprzewodniczący Władysław Nowicki (SL) i członkowie – 
Antoni Dziergowski, (PPS), Stanisław Krawczyk (SL) oraz Witold Ratkowski 
(PPR). 

Prezydium odbywało posiedzenia w lokalu starostwa powiatowego zwykle 
raz w tygodniu, co ustalone zostało w październiku 1945 r. Zebrania Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej ustalić raz na tydzień, a mianowicie w każdy 
czwartek – czytamy w protokóle68. Od tej zasady zdarzały się niekiedy odstęp-
stwa i tych posiedzeń było trzy lub nawet tylko dwa w miesiącu. Rozpoczynały 
się one zazwyczaj o godz. 10.00 (wyjątkowo o 9.00 lub 11.00) i trwały co naj-
mniej do godz. 15.00, a niejednokrotnie do 16.00 lub 17.00. Najczęściej obecni 
                                                 
65  Tamże, Protokół Nr 68 z posiedzenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej  
w Ostrołęce odbytego w dniu 30 czerwca 1948 r. 
66 Tamże, Protokół Nr 27 z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce odby-
tego w dniu 10 listopada 1948 r. 
67 Tamże. 
68  Tamże, Protokół Nr 15 z posiedzenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej  
w Ostrołęce odbytego w dniu 2 października 1945 r. 
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byli wszyscy członkowie Prezydium, nieraz było ich czterech, a wyjątkowo 
tylko trzech, przy czym nie zdarzały się nieobecności nieusprawiedliwione. Po-
siedzenia prowadził przewodniczący rady, a pod jego nieobecność zastępca. 

O działalności Prezydium PRN możemy się dowiedzieć m. in. ze sprawozda-
nia złożonego przez jego przewodniczącego Stanisława Krupińskiego na sesji, 
przy czym dotyczyło ono okresu nieco ponad dwu miesięcy – od 1 września do 
10 listopada 1948 r. Sprawozdanie to składało się z czterech części: praca kolek-
tywna Prezydium, działalność biura prezydium rady, działalność komisji działa-
jących przy Powiatowej Radzie Narodowej oraz utrzymanie łączności z gmin-
nymi radami narodowymi.  

W okresie sprawozdawczym Prezydium odbyło siedem posiedzeń, na których 
rozpatrzono ogółem 91 różnych spraw, zarządzeń wydano 48, powzięto 16 
uchwał, ponadto wysłuchano sprawozdań z działalności następujących urzędów: 
Urzędu Skarbowego, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, Powia-
towego Związku Samopomocy Chłopskiej (2 razy), Referatu Rolnictwa i Re-
form Rolnych przy starostwie powiatowym, Komisji Budżetowo-Finansowej, 
przewodniczącego wydziału powiatowego z działalności gmin i z wykonania 
budżetu, starosty powiatowego z referatów weterynarii, przemysłowego i praw-
no-administracyjnego oraz Zarządu Drogowego. W dyskusji nad sprawozdania-
mi zwracano uwagę na niektóre niedociągnięcia i wydano sporo zaleceń.  

Na czele biura Prezydium PRN, składającego się z czterech osób, stał kie-
rownik biura, który był równocześnie sekretarzem Powiatowej Rady Narodowej. 
Pierwszym był Zygmunt Kwiatkowski (od października 1944 do listopada  
1945 r.). Następnie funkcję tę w latach 1945-1950 pełnili: Andrzej Chojnacki, 
Jan Zieliński i Franciszek Olech. Oprócz kierownika w skład biura wchodził 
inspektor Gminnych Rad Narodowych, referent do spraw komisji i maszynistka. 
Prezydium rady było podporządkowane radzie. Jego członkowie byli przez radę 
powoływani i odwoływani, a uchwały Prezydium również zatwierdzała rada. 
Prezydium podejmowało decyzje w sprawie zwoływania sesji Powiatowej Rady 
Narodowej, ustalało termin i porządek obrad. Prezydium powoływało także nie-
które komisje, rady i komitety, zarówno funkcjonujące doraźnie, jak i przez dłu-
gi okres czasu. Dokonywane to było albo na podstawie upoważnienia Powiato-
wej Rady Narodowej, albo w ramach własnych kompetencji. Tak było np.  
z powołaniem Rady Komunalnej Kasy Oszczędności w październiku 1945 ro-
ku69. 

Na posiedzeniu PRN w kwietniu 1945 r. podjęto decyzję odnośnie wynagro-
dzenia dla przewodniczącego i sekretarza. Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej, – brzmiał zapis w tej sprawie – a mianowicie przewodniczącemu i sekre-
                                                 
69 Tamże, Protokół Nr 7 z posiedzenia Prezydium powiatowej rady Narodowej odbytego 
w dniu 18 października 1945 r. 



Powiat i „bez powiatu”                              | 377 
 
tarzowi zamiast diet przyznać stał wynagrodzenie miesięczne wynoszące dla 
przewodniczącego w/g VI grupy, a dla sekretarza w/g VII grupy płac urzędników 
państwowych, to jest w takiej wysokości w jakiej pobierali do obecnej pory, bo-
wiem praca ich wymaga stałego zatrudnienia70. 

 
 
3. Starosta Powiatowy 
Oprócz Powiatowej Rady Narodowej i jej Prezydium organem władzy był 

starosta (zob. zał. 1). Z ostrołęckich władz powiatowych został on powołany 
jako pierwszy. 15 września w Czerwinie odbyło się zebranie, w którym uczest-
niczył przedstawiciel Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego71. Powoła-
ny został starosta ostrołęcki dr Józef Psarski, znany działacz niepodległościowy, 
członek Armii Krajowej, od czerwca 1942 r. szef służby zdrowia ostrołęckiego 
obwodu i delegat rządu londyńskiego na powiat ostrołęcki (wykaz starostów, 
przewodniczących Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, naczelników po-
wiatu ostrołęckiego – Aneks nr 1). Wicestarostą został Władysław Pstrągowski 
zamieszkały w Czambrowinie (gmina Czerwin), żołnierz Armii Krajowej, dzia-
łacz Stronnictwa Ludowego, a sekretarzem starostwa – Mieczysław Napiórkow-
ski, rolnik z Tobolic (gmina Rzekuń), członek Stronnictwa Ludowego. Kancela-
rię ogólną prowadziła Helena Rudnicka, żołnierz AK, zastępca szefa Wojskowej 
Służby Kobiet w obwodzie ostrołęckim. Siedziba starostwa mieściła się na ple-
banii w Czerwinie. Nieco wcześniej, bo już 9 września 1944 r. wybrany został 
burmistrz Ostrołęki. Był nim Konstanty Piotrowski, członek Armii Krajowej ps. 
„Jerzy”. Na wiceburmistrza wybrano Antoniego Gosiewskiego, a na sekretarza 
magistratu Stanisław Załuskę. Jednym z pierwszych dokumentów, jaki wydał 
nowy starosta, było pismo skierowane do dyrektora Jana Radomskiego w Czer-
winie z 25 września 1944 r. przywracające jawność Państwowemu Gimnazjum  
i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego72. Powołane zostały trzy pierw-
sze wydziały starostwa: rolny, aprowizacyjny i odbudowy. Zasięg funkcjonowa-
nia ostrołęckich władz powiatowych obejmował gminy: Czerwin, Troszyn, Go-
                                                 
70 Tamże, Protokół III posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce odbytego  
w dniu 27 kwietnia 1945  r. 
71 Trudne jest jednoznaczne ustalenie nazwiska tego przedstawiciela, istnieją bowiem 
trzy wersje wg jednej był nim Antoni Bajkowski (Instytut Historii Ruchu robotniczego, 
teczka osobowa Antoniego Bajkowskiego), wg Tadeusza Kruszewskiego (,Haec avis 
protege, Ostrołęka 1918-1960, maszynopis, w posiadaniu autora, s.326) przedstawiciel 
ten nazywał  się Józef Szewczyk, zaś wg oświadczenia dr. Józefa Psarskiego (w posia-
daniu autora) Mieczysław Dańko. 
72 Prze trzy lata szkolne funkcjonowało tajne Gimnazjum i Liceum pod kryptonimem 
„Golesin” z siedzibą w Jarnutach (gmina Czerwin), którego dyrektorem był Jan Radom-
ski, O „Golesinie: szerzej w: Jan Radomski, „Golesin”. Wspomnienia, Ostrołęka 1982. 
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worowo, Piski i część gminy Rzekuń. Uruchomione zostały pierwsze szkoły 
powszechne w gminie Piski i Goworowo. 

21 stycznia nastąpiła zmiana na stanowisku starosty. Józef Psarski złożył re-
zygnację, na jego miejsce powołano dotychczasowego zastępcę starosty Włady-
sława Pstrągowskiego73. Nowym wicestarostą został Franciszek Jastrzębski. 

W lutym 1945 r. władze powiatowe przeprowadziły się do Ostrołęki. Naj-
ważniejszym problemem, jaki stanął przed nimi, było przygotowanie lokali, 
materiałów, przeprowadzenie szkoleń pracowników tak, aby jak najszybciej 
rozpocząć normalne urzędowanie. Z chwilą powrotu do Ostrołęki – czytamy  
w protokóle z II posiedzenia PRN w dniu 13.03.1945 r. – tak sam starosta, jak  
i urzędnicy sami porządkowali lokal przeznaczony na biuro starostwa; zabezpie-
czono meble pozostawione po okupantach, które zabierali tak żołnierze Armii 
Czerwonej, jak i ludność cywilna, zabezpieczono również drzwi i ramy okienne. 
To było pierwszym nakazem i to się ogólnie udało, czym nie mogą się poszczycić 
inne urzędy. W międzyczasie starosta wyjeżdżał raz jeden do Prus, gdzie otrzy-
mał dużą ilość papieru biurowego i trzy maszyny do pisania. (...) rozpoczęto 
szkolenie pracowników biurowych, należy bowiem podkreślić, iż obecnie nie ma 
ani jednego pracownika z dawnego biura starostwa. Ogólnie brak jest fachow-
ców, brak jest odpowiedniej literatury fachowej, jak np. książek, instrukcji  
i przedwojennych dzienników ustaw. Są duże trudności ze środkami lokomocji  
i materiałami pędnymi. dalej brak jest stałego budżetu, gdyż dopiero od 1.04. br. 
ma być budżet roczny obejmujący całokształt gospodarczy. Otrzymano dotąd 
ogółem około 700.000 zł kredytu dla starostwa, z czego część gotówki jest  
w walucie b. Banku Emisyjnego w Krakowie.74  

Dosyć szybko zorganizowana została działalność starostwa. Po przeniesieniu 
siedziby starostwa z Czerwina do Ostrołęki – informował starosta w swym spra-
wozdaniu za maj 1945 r. – biura jego mogły się rozwinąć pełniej. Stan pracow-
ników-urzędników wyniósł na dzień 31.05. – 42 osoby, z Oddziałem Informacji  
i Propagandy 46 osób plus 3 woźnych i dwóch szoferów. Utworzone zostały dzia-
ły z podziałem na referaty75. Na początku czerwca 1945 r. było 14 działów: 
ogólnoorganizacyjny, kancelaria ogólna, administracyjno-prawny, karno-admini-
stracyjny, aprowizacyjny, przemysłowy, budżetowo-gospodarczy, odszkodowań 
wojennych, pracy i opieki społecznej informacji i propagandy, zdrowia, wetery-
narii i wojskowy. Obsada poszczególnych działów wynosiła od 1 do 4 pracow-

                                                 
73 Arkusz ewidencji Personalnej dr. Józefa Psarskiego, Archiwum b. Urzędu Wojewódz-
kiego w Ostrołęce. 
74 Tamże, Protokół II posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce odbytego 
13.03.1945 r. 
75 Sprawozdanie sytuacyjne starostwa powiatowego w Ostrołęce za 1945 r., w posiada-
niu autora. 
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ników z wyjątkiem działu aprowizacji liczącego 11 osób. W maju 1945 r. zorga-
nizowany został także Komitet Przesiedleńczy. Tak zwana administracja nieze-
spolona obejmowała: oświatę (inspektorat szkolny), rolnictwo (Powiatowe Biuro 
Rolne) i drogownictwo (Powiatowy Zarząd Drogowy). Pierwszym inspektorem 
szkolnym został Paweł Drozd (PPS), kierownikiem Biura Rolnego Wincenty 
Błoński (bezpartyjny), a kierownikiem Zarządu Drogowego Karol Kozdęba 
(bezpartyjny). Poważnym problemem było szkolenie pracowników. – stwierdził 
starosta - Odbywało się ono poprzez indywidualne oraz na szkoleniach poucze-
nie personelu, w większości nie wykwalifikowanego, zupełnie surowego narybku, 
poczynając od spraw natury czysto technicznej, biurowe aż do właściwych, ad-
ministracyjno-prawnych 76 . Nie zapomniano także o problemach socjalno-
bytowych pracowników podnosząc na czerwcowej sesji 1945 r. sprawę urucho-
mienia stołówki i podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę: „Wszystkim  
pracownikom biura Wydziału Powiatowego nie wyłączając przewodniczącego  
i zastępcy oraz pracownikom Powiatowej Rady Narodowej, przyznać poczynając 
od dnia 1.IV. 1945 r. kredyt na uruchomienie stołówki w wysokości 20 zł dziennie 
dla każdego pracownika biura. Fundusz ten wypłacić poszczególnym pracowni-
kom na akcje dożywiania aż do czasu uruchomienia odpowiedniej stołówki77. 

Władysław Pstrągowski sprawował funkcję starosty do 15 października  
1946 r., mimo iż we wrześniu 1945 r. wpłynęło do PRN w Ostrołęce pismo  
z Wojewódzkiej Rady Narodowej z propozycją odwołania go z zajmowanego 
stanowiska, bez wyraźnie sprecyzowanego powodu78. Sprawa powyższa trafiła 
na obrady nadzwyczajnej sesji PRN 15 listopada 1945 r. Brało w niej udział 39 
radnych na stan 44 oraz. szereg przedstawicieli urzędów i instytucji. W podjętej 
uchwale Nr 38 Powiatowa Rada Narodowa w Ostrołęce po szczegółowym roz-
ważeniu pisma Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pruszkowie (tam mieściła się 
siedziba warszawskich władz wojewódzkich – pm. J.K.), uchwały Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej i uchwały Komisji Międzypartyjnej na wniosek ob. 
Jankowskiego postanawia wyrazić ob. Pstrągowskiemu Władysławowi uznanie 
za dotychczasową pracę, jak również votum zaufania stwierdzając równocześnie, 
że nie widzi potrzeby zmiany na stanowisku starosty79. Tak więc tym razem nie 
udało się zmienić starosty, nastąpiło to dopiero rok później, tj. w połowie paź-
dziernika 1946 r. Władysław Pstrągowski został wówczas odwołany ze stanowi-
                                                 
76 Tamże. 
77 APW, UWW, Wydz. Sam. , sygn. 23, Protokół IV posiedzenia Powiatowej Rady Na-
rodowej w Ostrołęce odbytego w dniu 19 czerwca 1945 r. 
78 Pismo Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 4 września 1945 r. Nr 261-VII-8-/45. 
Jednym z głównych „zarzutów” były bliskie powiązania z rodziną mieszkającą w Czer-
winie co miało rzekomo utrudniać obiektywne podejmowanie decyzji. 
79 Wyciąg z protokołu Nr 8 z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce 
odbytego w dniu 15.XI.1945 r., odpis z odpisu, w posiadaniu autora. 
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ska, które objął Andrzej Chojnacki – członek SL, długoletni pracownik samo-
rządowy m. in. sekretarz Urzędu Gminy w Szczawinie, Goworowie, Nasiadkach 
i Kadzidle. Po wojnie był kierownikiem Wydziału Samorządowego w starostwie 
ostrołęckim, następnie starostą w Węgrowie. Uwzględniając prośbę przenoszę 
obywatela  z dniem 15 października 1946 r. – pisał wojewoda warszawski Wil-
helm Garncarczyk – ze starostwa powiatowego w Węgrowie do starostwa powia-
towego w Ostrołęce i powierzam obywatelowi pełnienie obowiązków starosty 
powiatowego ostrołęckiego. Decyzje właściwą wyda Ministerstwo Administracji 
Publicznej po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce 80 . 
Przez ponad pół roku Andrzej Chojnacki pełnił obowiązki starosty, po czym  
w maju 1947 r. został mianowany starostą. Na podstawie wniosku Wojewody 
Warszawskiego i opinii Powiatowej Rady Narodowej – czytamy w piśmie mini-
stra Administracji Publicznej Edwarda Osóbki-Morawskiego – na zasadzie art. 7 
dekretu z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogól-
nej I i II instancji (Dz. U. R.P., Nr 2, poz. 8), mianuje obywatela starostą Powia-
towym w Ostrołęce81. 

Andrzej Chojnacki był starostą powiatowym w Ostrołęce do końca listopada 
1948 r. 1 grudnia 1948 r. przeszedł do pracy w Biurze Projektów Inwestycji  
w Warszawie. Jego miejsce zajął Jan Czapla, dotychczasowy wicestarosta po-
wiatowy w Płońsku (członek Stronnictwa Ludowego). Zmieniony został również 
wicestarosta ostrołęcki. Franciszka Jastrzębskiego zastąpił Czesław Białoszew-
ski z Przasnysza. Nominacja Jana Czapli na stanowisko starosty i Czesława Bia-
łoszewskiego - wicestarosty zapoczątkowała niedobrą praktykę obsadzania naj-
ważniejszych stanowisk w powiecie przez osoby z zewnątrz, czyli jak to mó-
wiono „przywiezione w teczce”82. Jan Czapla na stanowisku starosty ostrołęc-
kiego pozostawał rok. O okolicznościach jego odejścia pisał w swych wspo-
mnieniach zastępca starosty Czesław Białoszewski: W listopadzie 1949 roku, 
starosta Czapla pokazał mi list – anonim, podpisany <My z armii polskiej>,  
w którym grożono staroście śmiercią za aktywną działalność w Ostrołęce. Po-
dobne groźby miał przed tym w Płońsku. W kilka dni po tym liście Jan Czapla 
otrzymał przeniesienie na starostę do Grójca. Przejąłem jego funkcję do końca 
działania urzędu starosty tj. do czerwca 1950 r83. 

                                                 
80  Pismo wojewody warszawskiego do ob. Andrzeja Chojnackiego z 9 października  
1946 r., w posiadaniu autora. 
81 Pismo ministra Administracji Publicznej do ob. Andrzeja Chojnackiego p.o. starosty 
ostrołęckiego w Ostrołęce z dnia 20 maja 1947 r., w posiadaniu autora. 
82 Jedynym odstępstwem od tej zasady aż do roku 1975 był Stanisław Maryniak z Gowo-
rowa, który w latach 1950-1951 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej, a w latach 1956-1961 przewodniczącego Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce. 
83 Czesław Białoszewski, dz. cyt. s.5. 
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Starostowie brali udział w naradach starostów organizowanych przez woje-
wodę warszawskiego początkowo raz, a następnie dwa razy w roku. Takie spo-
tkanie odbyło się m. in. w dniach 26-28 września 1947 r. W złożonym sprawoz-
daniu starosta ostrołęcki Władysław Pstrągowski odniósł się m. in. do współpra-
cy z urzędami i władzami niezespolonymi – a w zasadzie tylko organami bez-
pieczeństwa - stwierdzając, że: Współpraca starostwa z innymi urzędami układa 
się dobrze. O wszystkich zarządzeniach władz mających ogólne znaczenie staro-
stwo jest powiadamiane przez urzędy. współpraca organów bezpieczeństwa  
i MO ze starostwem jest dobra. Lepsza jest nawet współpraca z organami bez-
pieczeństwa niż z MO. Pewne niedociągnięcia ze strony organów MO są usuwa-
ne w drodze porozumienia się miedzy starostwem, a MO. Komenda Powiatowa 
MO zaprasza starostę na odprawy komendantów posterunków MO84. 

Starosta przedkładał comiesięczne sprawozdania tzw. sytuacyjne. Pierwsze, 
bardzo obszerne, bo liczące 12 stron przesłane zostało w lipcu 1945 r. Dotyczyło 
maja. Dwa następne wysłane w sierpniu dotyczyły czerwca i lipca, po czym 
kolejne wysyłane co miesiąc odnosiły się do poprzedniego miesiąca.  Wszystkie 
sprawozdania były opracowywane według stałego schematu i zawierały m. in. 
takie działy jak: sytuacja ogólna i polityczna, stan bezpieczeństwa, sytuacja go-
spodarcza i finansowa, aprowizacja, akcja przesiedleńcza, sprawozdania po-
szczególnych referatów starostwa, działalność partii i organizacji społecznych, 
współpraca z samorządami, opieka społeczna, działalność związków zawodo-
wych, akcja siewna bądź żniwna itp. Tak np. w pierwszym sprawozdaniu za maj 
1945 r. odnośnie sytuacji ogólnej starosta informował: Rady Narodowe są orga-
nizowane wszędzie – w m. Ostrołęce i 12 gminach wiejskich, współdziałają  
z miejscowymi organami samorządowymi. (...) Stosunek ich do starostwa dobry, 
oparty na dobrze rozumianej współpracy. Stosunek ludności do władz i i ich 
zarządzeń zależy od poszczególnych gmin i stopnia ich zniszczenia przez wojnę. 
(...) Na ogół stosunek wypływający z więzi obywatela do państwa jest poprawny, 
zarządzenia władz są respektowane o tyle, o ile nie ma w terenie wystąpień band, 
które terroryzują ludność, grożąc represjami posłusznym i chętnym do współpra-
cy85. W podobnym tonie utrzymane było sprawozdanie za lipiec: Sytuacja ogól-
na i polityczna na ogół nie wykazuje zmian istotnych. W szczególności można 
stwierdzić w związku z utworzeniem Rządu Jedności Narodowej, że zmiana rzą-
du przyniosła w pewnym stopniu odprężenie u ludności powiatu. Ludność miasta 
w większości ustosunkowuje się obojętnie; niewielka część chwiejna w odniesie-
niu do poczynań rządu a tylko niewielki procent ustosunkowany jest pozytywnie. 

                                                 
84 APW, Oddział w Pułtusku, PRN i Wydział Powiatowy w Ostrołęce, sygn. 3, k. 127. 
85 Tamże, Sprawozdanie sytuacyjne za maj 1945 r.. W ówczesnym języku urzędowym 
przez bandy rozumiano wszystkie oddziały zbrojnego podziemia działające na tym tere-
nie głównie NSZ i WiN. 
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Ludność miasta i wsi żyje w stadium oczekiwania zmiany, sytuację obecną uwa-
ża za niepewną, niestałą86. Kolejne informacje były w tych sprawach coraz bar-
dziej lakoniczne, tak np. w sprawozdaniu za styczeń 1946 r. znalazł się zapis: 
Praca w terenie nadal napotyka na trudności natury polityczno-gospodarczej,  
w lutym 1946 r. Sytuacja ogólna i polityczna nie uległa zmianie, a w marcu: 
Sytuacja ogólna i polityczna w okresie sprawozdawczym mało się polepszyła87. 

Od marca 1946 r. podawana była informacja o działalności partii politycz-
nych. Działalność partii politycznych w tym okresie – informował starosta  
w marcu 1946 r. – dała się zauważyć w dwóch sprawach: w pomocy ich przed-
stawicieli przy propagandzie akcji świadczeń rzeczowych przez wyjazdy w teren 
oraz przez udział w komisji rozdziału darów U.N.R.R.A.88. W następnym miesią-
cu informacja była jeszcze bardziej ograniczoana: Działalność partii politycz-
nych w tym okresie nie uległa zmianie, nie ujawniają one większej żywotności. 
Nieco bardziej obszerne było kolejne sprawozdanie: Działalność partii politycz-
nych w tym okresie nie uległa zmianie. PPS prace swa ogranicza prawie do mia-
sta i st. Ostrołęka, plus nadzieleni działkowicze w Grodzisku Dużym (został tam 
rozparcelowany majątek ziemski i ziemia nadana pracującym w nim robotnikom 
rolnym – pm. J.K.). PPR twierdzi, że musi pracować zakonspirowana. SL odbyło 
w tym miesiącu zjazd powiatowy89. Jedynie w maju pojawiła wzmianka o Pol-
skim Stronnictwie Ludowym PSL nie ujawnia się90, a dopiero w marcu 1948 r. 
informacja o Stronnictwie Demokratycznym: SD powstała dopiero w pierwszych 
dniach lutego i działalności nie przejawia91. 

 
 
4. Wydział Powiatowy 
Starosta miał do swej pomocy kolegialny organ – Wydział Powiatowy wybie-

rany przez Powiatową Radę Narodową. Starosta z urzędu stał na czele Wydziału 
i kierował jego pracą. Posiedzenia Wydziału odbywały się najczęściej raz  
w miesiącu. Kierownikiem Wydziału Powiatowego w Ostrołęce z siedzibą  
w Czerwinie został Andrzej Chojnacki, członek Stronnictwa Ludowego, żołnierz 
AK, długoletni pracownik samorządowy. Wydział Powiatowy w Ostrołęce został 
powołany na III posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej w dniu 27 kwietnia 
1945 r. uchwałą nr 13 w następującym składzie: 

 
                                                 
86 Tamże, Sprawozdanie sytuacyjne za lipiec 1945 r. 
87 Tamże, Sprawozdania sytuacyjne za styczeń, luty i marzec 1946 r. 
88 Tamże, Sprawozdanie sytuacyjne za luty 1946 r. 
89 Tamże, sprawozdanie sytuacyjne za kwiecień 1945 r. 
90 Tamże, Sprawozdanie sytuacyjne za maj 1945 r. 
91 Tamże. Sprawozdanie sytuacyjne za luty 1948 r. 
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1.  Pawłowski Wincenty ze wsi Olszewka gmina Lelis 
2.  Piaścik Bronisław ze wsi i gminy Zbójna 
3.  Dobkowski Wincenty z miasta Ostrołęki 
4.  Radecki Stanisław ze wsi Borawe gminy Rzekuń 
5.  Orłowski Jan ze wsi Dzbenin gmina Rzekuń92. 
  
Zasadnicze zmiany w składzie Wydziału Powiatowego miały miejsce 10  

listopada 1948 r. na sesji PRN. Po zapoznaniu się ze składem personalnym  
i socjalnym oraz uprzednimi uzgodnieniami z seniorami klubów partyjnych – 
dowiadujemy się z materiałów sesji – Przewodniczący PRN wnosi projekt doko-
nania reorganizacji Wydziału Powiatowego uzasadniając tym, że dokonanie 
wyboru członków Wydziału Powiatowego przez Powiatową Radę Narodową  
w 1945 r. nie jest zgodne z dekretem o organizacji i zakresie działania samorzą-
du terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr 14 poz. 74) Ponieważ w 1945 roku na terenie 
powiatu ostrołęckiego słabo była rozwinięta działalność stronnictw politycznych 
a w szczególności partii robotniczych, wybór na członków Wydziału Powiatowe-
go nie był rozpatrywany przez Powiatową Radę Narodową z punktu widzenia 
politycznego i społecznego. 

Dotychczasowa praca członków Wydziału Powiatowego jako ciała kolegial-
nego wykazała mało zainteresowania pracami gospodarczymi powiatu, nie inte-
resując się wymiarem i poborem podatku gruntowego. Jak również w 1945 roku 
przy zastosowaniu umorzeń podatku gruntowego w wysokości 20% z sumy ogól-
nej przez Zarządy Gminne, członkowie Wydziału nie zwrócili uwagi poszczegól-
nym Zarządom Gminnym, że odroczenie jak i umorzenie podatkowe zostały do-
konane w gospodarstwach zamożnych i średniozamożnych. 

Skład polityczny członków Wydziału Powiatowego jest też wadliwy. Z 6-ciu 
członków jest 2 członków SL, a 4 bezpartyjnych, w takim stanie nie jest rzeczą 
dziwną, że członkowie Wydziału Powiatowego wykazali mało swojego zaintere-
sowania sprawami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi. 

Wobec powyższego Przewodniczący PRN wnosi wniosek o wykluczenie na-
stępujących członków Wydziału Powiatowego: 

1.  ob. Pawłowskiego, 2. ob. Dobkowskiego, 3. ob. Mostyła i 4. ob. Piaścika. 
Na miejsce odwołanych powyżej wymienionych członków, Prezydium PRN  

w porozumieniu z Komisją Porozumiewawczą Stronnictw Politycznych postano-
wiło wytypować następujących kandydatów: ob. Zabielskiego Mariana, 2. Bro-
cławskiego Walentego z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej, 3. ob. Dąbrow-
skiego Mariana i 4. ob. Tomaszewskiego Stefana z ramienia Polskiej Partii Ro-
botniczej. 

                                                 
92 Tamże. 
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 Po przeprowadzeniu dyskusji i nie zgłoszeniu innych kandydatów przez Radę, 
Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, gdzie w wyniku tajnego głosowania 
zostali wybrani: 

1.   ob. Brocławski Walenty – 27 głosami 
2.   ob. Zabielski Marian – 25 głosami 
3.   ob. Dąbrowski Marian 25 głosami 
4.   ob. Tomaszewski Stefan 20 głosami”93. 

Wobec powyższego Powiatowa Rada Narodowa podjęła uchwałę zatwierdza-
jącą powyższe propozycje. 

Dodatki związane z pełnieniem stanowisk kierowniczych we władzach po-
wiatowych otrzymał przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej i starosta 
powiatowy. Przy tej „okazji” można się dowiedzieć jakie funkcje pełnił prze-
wodniczący PRN, co zawarte było w tekście uchwały Nr 136. Powiatowa Rada 
Narodowa – czytamy w niej – doceniając z całą ścisłością, że obecny przewod-
niczący Powiatowej Rady Narodowej ob. Krawczyk pracuje stale i poświęca 
swój czas w całości pracom rady, poza tym cały swój wysiłek wkłada w prace 
usprawnienia i organizowania działalności rady narodowej. Niezależnie od tego 
pełni funkcje: 

1.  Prezesa Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej 
2.  Prezesa Powiatowej Komisji Odbudowy 
3.  Prezesa Rady Nadzorczej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej 
4.  Prezesa Powiatowego Komitetu Rozdziału Darów UNRRA 
5.  Prezesa Powiatowej Komisji Oświatowej 
6.  Prezesa Powiatowego Zarządu Stronnictwa Ludowego 
Przyznać dodatek związany z pełnieniem obowiązków przewodniczącego  

w wysokości 5000 zł miesięcznie94. 
Po reformie z 1950 r. Wydziały Powiatowe, podobnie jak i Wojewódzkie oraz 

Zarządy Miejskie zostały zlikwidowane, a ich kompetencje przejęły prezydia rad 
narodowych. 

Po pięcioletnim okresie działalności rad narodowych Sejm podjął decyzję 
zmieniającą w sposób zasadniczy funkcjonowanie władz terenowych. Była to 
ustawa z 20 marca 1950 r. o terenowych organach władzy państwowej95. Położy-
ła ona kres samorządom i zdecentralizowanemu systemowi administracji.  
Z mocy tego aktu prawnego zniesione zostały organy samorządu terytorialnego, 

                                                 
93 Tamże, Protokół Nr 27 plenarnego posiedzenia Powiatowej rady Narodowej odbytego 
w dniu 10 listopada 1948 r. 
94 Tamże, Protokół nr 17 z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce odby-
tego w dniu 20 czerwca 1947 r. 
95 Dz. U. Nr 14 z 1950 r., poz. 130. 
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terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, np. urzędy 
inspektorów szkolnych, naczelników urzędów skarbowych itp. Kompetencje 
zniesionych organów przejęły rady narodowe, które uległy wewnętrznej reorga-
nizacji. W miejsce dotychczasowego prezydium, kierującego pracą rady i komi-
sji, wprowadzono organ wykonawczo-zarządzający, noszący również nazwę 
prezydium. Poszczególnymi dziedzinami spraw należącymi do właściwości rad 
narodowych zarządzały odtąd wydziały prezydium, np. wydział oświaty, wy-
dział rolnictwa czy też wydział handlu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 
Wszystkie dotychczasowe kompetencje samorządów przejął scentralizowany 
system rad narodowych, będący przede wszystkim realizatorem dyspozycji pły-
nących z centrum. Nadzór zwierzchni nad radami narodowymi sprawowała 
utworzona w 1947 r. Rada Państwa. W jej kompetencji znajdowało się m. in.: 
zarządzanie wyborów do rad narodowych, udzielanie wytycznych i instrukcji, 
rozpatrywanie spraw związanych z ich funkcjonowaniem oraz w wyjątkowych 
sytuacjach rozwiązywanie rad narodowych wszystkich szczebli i uchylanie ich 
decyzji. Likwidacja samorządów wyeliminowała osobowość prawną społeczno-
ści lokalnych i pozbawiła je resztek własności komunalnej, zapoczątkowując 
proces stalinizacji systemu i ustroju władzy oraz administracji lokalnej96. Uspo-
łecznienie zostało zastąpione etatyzacją, centralizacją i biurokracją. Reaktywo-
wanie samorządu terytorialnego nastąpiło dopiero po pół wieku97. 

W powiecie ostrołęckim pierwszym przewodniczącym Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej został Władysław Gładyszewski. Składy rad pochodziły  
z oddelegowania na radnych działaczy partii politycznych, organizacji młodzie-
żowych, zawodowych i społecznych oraz przedstawicieli poszczególnych gmin. 
Zasada ta obowiązywała aż do roku 1954, kiedy to odbyły się pierwsze w powo-
jennej Polsce, co prawda dalekie od pełnej demokratyczności, wybory do samo-
rządów terytorialnych. Początkowo istotną rolę odgrywały osoby związane  
z rządem londyńskim i Armią Krajową, ale bardzo szybko, bo już na początku 
1945 r. odsunięto ich od władzy. Obok nich dominowali ludowcy i socjaliści. 
Pepeerowcy zaczęli dochodzić do głosu dopiero pod koniec 1945 r., sukcesyw-
nie umacniając swą pozycję do końca 1948 r.. Lata 1949-1950 to już pełna do-
minacja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, niewielki udział ZSL i ślado-
wo SD. W ogóle nie było reprezentowane Polskie Stronnictwo Ludowe, które  

                                                 
96 A. Piekara, Samorząd terytorialny. Punkt wyjścia i perspektywa bliższa, [w]: Politycz-
no-prawna struktura Polski u schyłku tysiąclecia. Komitet Badań i Prognoz, „Polska 
2000”, Warszawa 1983, s.231-232. 
97 Już na pierwszym merytorycznym posiedzeniu 29 lipca 1989 r. Senat podjął jednogło-
śnie uchwałę o konieczności istnienia autentycznego samorządu terytorialnego. Potwier-
dziły to wybory samorządowe z 27 maja 1990 r. i ustawy podjęte w tej sprawie. 
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w zasadzie nie istniało na tym terenie98. Wśród etatowych pracowników staro-
stwa i Wydziału Powiatowego początkowo znaleźli się przede wszystkim 
przedwojenni urzędnicy. Potem część z nich zwolniono z pracy, a niektórzy,  
w wyniku politycznych nacisków, wstąpili do PPR. Sukcesywnie coraz więcej 
decyzji, szczególnie kadrowych, zapadało na posiedzeniach Powiatowej Komisji 
Współdziałania Partii Politycznych, a po 1948 r. na egzekutywie bądź sekreta-
riacie KP PZPR. 

Specyfiką funkcjonowania władz ostrołęckich było powołanie ich nie  
w Ostrołęce a w Czerwinie (podobnie było z pułtuską PRN, utworzoną w Wy-
szkowie). Skład jej był niepełny, ponieważ uwzględniał jedynie przedstawicieli  
z 4 południowych gmin powiatu i miasta Ostrołęki. W pierwszej radzie nie było 
w ogóle przedstawicieli PPR, bowiem partia ta w naszym powiecie powstała 
dopiero w 1945 r.99  

Ogólna ocena merytoryczna działalności władz powiatowych w Ostrołęce 
była - moim zdaniem - pozytywna. Na szczególne uznanie zasługiwała szybka 
odbudowa powiatu ze zniszczeń wojennych, organizacja szkolnictwa i opieki 
zdrowotnej oraz wyjednanie u władz centralnych decyzji o budowie w Ostrołęce 
elektrociepłowni, jak też fabryki celulozy i papieru, co przyczyniło się do akty-
wizacji gospodarczej miasta i regionu. 

 
 
5. Władze gminne 
W gminach władzę ustawodawczą sprawowały Gminne Rady Narodowe,  

a wykonawczą wójtowie. O niełatwych początkach ich działalności informował 
starosta w maju 1945 r.: Zorganizowane tymczasowe Zarządy Gminne z wybra-
nymi tymczasowo wójtami, pełnią służbę w trudnych warunkach tak gospodar-
czych, jak i politycznych. Gospodarcze – to brak lokali urzędowych, urządzeń 
biurowych, - brak, lub słaby stan komunikacji, olbrzymia odległość od siedziby 
Starostwa – do 70 klm, wyniszczenie ludności wreszcie. Polityczne – to począt-
kowo, za czasów przyfrontowych komendantów wojennych radzieckich, częste 
narzucanie swoich kandydatów na wójtów, sekretarzy i sołtysów. Stan ten admi-
nistracja chciała usunąć z własnej inicjatywy, jak i przez zarządzone przez Wydz. 

                                                 
98 W grudniu 1946 r. w powiecie ostrołęckim było trzy koła PSL w gminie z ilością 70 
członków. Utrzymywały one bezpośredni kontakt z Zarządem Wojewódzkim PSL, po-
nieważ nie doszło do utworzenia w Ostrołęce Zarządu Powiatowego tej partii. (Zygmunt 
Hammerling, Ruch ludowy w województwie warszawskim w Polsce Ludowej,[w]: Ruch 
ludowy na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu, Warszawa 1975, s. 265 i 284). 
99 Polska Partia Robotnicza w ostrołęckiem rozpoczęła swą działalność w lutym 1945 r., 
a Komitet Powiatowy powstał 1 marca 1945 r.( APW, Oddział w Otwocku, Archiwum 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR, KP PPR Ostrołęka , sygn. 11/VI/1). 
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Samorz. Urz. Wojew. – wybory do Zarządów Gminnych. Rozpisany w miesiącu 
kwietniu kalendarzyk wyborów nie doszedł do skutku100. 

Radni pochodzili z delegowania przez partie polityczne, organizacje masowe 
i poszczególne wsie. Liczba radnych wynosiła od kilkunastu do dwudziestu kil-
ku osób i zależała od liczby mieszkańców gminy. Pełne dane o radnych zawiera-
ją ankiety sporządzone na dzień 31 grudnia 1947 r. (tabela 1.) 

 
Tab. 4.  Liczba gromad, mieszkańców i radnych (w rozbiciu na partie poli-

tyczne) 
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1. Czarnia 11 5 700 16 - - - 16 
2. Czerwin 31 9 150 22 17 - - 5 
3. Lelis 19 6 300 18 18 - - - 
4. Goworowo 46 16 792 19 5 - - 14 
5. Kadzidło 31 9 500 20 4 - - 16 
6. Łyse 17 8 571 21 3 - - 18 
7. Myszyniec 20 15 000 20 - - - 20 
8. Piski 22 3 000 17 1 - - 16 
9. Rzekuń 37 9 312 23 9 1 - 13 

10. Troszyn brak 
danych 

brak 
danych 

16 brak 
danych 

brak 
danych 

brak 
danych 

brak 
danych 

11. Turośl 21 10 154 18 - - - 18 
12. Zbójna 19 7 680 16 9 - - 7 
13. m. Ostrołęka - 9 279 16 2 6 1 7 (1 SD) 

Źródło: APW, Komitet Wojewódzki PZPR, Akta Komitetu Powiatowego PPR w Ostro-
łęce, sygn. 11/VI/5. 
  

Na czele władz wykonawczych w gminach stali wójtowie (do 1950 r.). Za-
chował się wykaz wójtów z powiatu ostrołęckiego najprawdopodobniej z drugiej 
połowy 1948 r., na co m. in. wskazuje fakt, że nie uwzględnieni są wójtowie 
gmin, które z dniem 1 stycznia 1948 r. „odeszły” do powiatu kolneńskiego. 

 
 
 
 
 

                                                 
100 Tamże, s. 1. 
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Tab. 5.  Wykaz wójtów gmin wiejskich z powiatu ostrołęckiego (1948 r.) 

Lp. Gmina Nazwisko i imię Wiek Przynależność partyjna 

1. Czarnia Drężek Stanisław 41 Stronnictwo Ludowe 

2. Czerwin Rupiński Konstanty 45 Stronnictwo Ludowe 

3. Durlasy Kraska Franciszek 48 Stronnictwo Ludowe 

4. Goworowo Sobotka Władysław 60 Polska Partia Socjalistyczna 

5. Kadzidło Puławski Adam 44 Stronnictwo Ludowe 

6. Myszyniec Kulas Piotr 54 Stronnictwo Ludowe 

7. Piski Gniazdowski Władysław 55 Stronnictwo Ludowe 

8. Rzekuń Stepnowski Władysław 46 Stronnictwo Ludowe 

9. Troszyn Zalewski Tadeusz 39 Stronnictwo Ludowe 

Źródło: Dokument w posiadaniu autora. 
 
 
V. Życie polityczne 

W latach 1945-1947 toczyła się w Polsce ostra walka polityczna. Rozpoczęła 
się jeszcze w końcu 1944 r. po wyzwoleniu wschodniej części ziem polskich,  
a zakończyła w zasadzie w 1947 po wyborach do Sejmu i wyjeździe Mikołaj-
czyka z kraju. Rozgrywała się ona niejako w dwóch płaszczyznach, tj. politycz-
nej i militarnej. Głównymi przeciwnikami byli: komunistyczne władze Polski 
(przede wszystkim Polska Partia Robotnicza), działające „pod parasolem” wojsk 
i rządu radzieckiego oraz ugrupowania związane z rządem londyńskim. 

 Lata 1945-1947 to także okres realizacji tzw. polskiej drogi do socjalizmu, 
nieco różniącej się od modelu radzieckiego (bez masowego terroru, kolektywi-
zacji rolnictwa, braku dyktatury jednej partii i względnie dobrych stosunkach  
z Kościołem), ale będącej etapem budowy systemu stalinowskiego w Polsce. Na 
początku 1945 r. przewagę uzyskała partia komunistyczna, która opanowała 
sferę zarządzania państwem (polityka zagraniczna, wojsko, aparat represji). 

Legalną opozycję w stosunku do „władzy ludowej” stanowiło przede wszyst-
kim Polskie Stronnictwo Ludowe. Stanisław Mikołajczyk, premier rządu lon-
dyńskiego (po śmierci Władysława Sikorskiego, a następnie wicepremier Tym-
czasowego Rządu Jedności Narodowej) po przybyciu do kraju utworzył 
w sierpniu 1945 r. PSL. Jego dążeniem było odbudowanie autentycznego stron-
nictwa chłopskiego jako skutecznej przeciwwagi dla PPR i jej sojuszników uwa-
żając, iż dzięki poparciu Zachodu dojdzie w Polsce do uczciwych wyborów,  
w których większość społeczeństwa poprze jego stronnictwo. Ideową podstawę 
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programu partii stanowił agraryzm. PSL optowało za demokracją parlamentarną 
typu zachodniego, w programie gospodarczym postulowało stopniowe uprzemy-
słowienie kraju z zachowaniem jego rolniczo-przemysłowego charakteru,  
w polityce zagranicznej opowiadało się za umocnieniem współpracy z mocar-
stwami zachodnimi i partnerskimi stosunkami z ZSRR. Liczba członków stron-
nictwa szybko wzrastała z około 200 tysięcy w 1945 r. do 800 tysięcy w połowie 
1946. Innym opozycyjnym stronnictwem było Stronnictwo Pracy. Niezależną od 
PPR organizacją, choć pozbawiona aspiracji politycznych, był Kościół katolicki. 
Dbał on o to, by były przestrzegane podstawowe normy życia społecznego. Za-
strzegał sobie prawo moralnego osądu działań ludzkich w sferze publicznej. 
Najbliższe kościelnej koncepcji ładu społecznego były programy PSL i SP. 

Po uznaniu przez mocarstwa zachodnie Rządu Tymczasowego, uległy roz-
wiązaniu działające dotychczas w kraju: Delegatura Rządu na Kraj, Rada Jedno-
ści Narodowej i Delegatura Sił Zbrojnych oraz Armia Krajowa. Po porozumie-
niu moskiewskim w sprawie TRJN komuniści osłabili terror wobec żołnierzy  
i działaczy Polski Podziemnej. 2 sierpnia 1945 r. ogłoszono amnestię dla 
wszystkich członków podziemia, którzy złożą broń. Ujawniło się około 45 tysię-
cy osób związanych z Batalionami Chłopskimi, Stronnictwem Ludowym 
„Roch”, PPS-WRN i SP i AK. Ponieważ jednak złagodzenie sytuacji w kraju nie 
leżało w interesie władzy, a bardziej chodziło o odsunięcie terminu wyborów do 
czasu wzmocnienia kontroli nad społeczeństwem, toteż wkrótce po ogłoszeniu 
amnestii ponownie wzmogła się fala represji zarówno wobec ujawniających się, 
jak i pozostających w konspiracji. Część cywilnej i wojskowej opozycji, która 
nie zamierzała zaprzestać walki, założyła we wrześniu 1945 r. nową organizację 
WiN (Wolność i Niezawisłość), na której czele stanął płk Jan Rzepecki. 

Już na wiosnę 1945 r. nowe władze podjęły szeroko zakrojoną akcję zastra-
szania ludności. Brutalne pacyfikacje, tzw. rozbrajanie terenu, połączone z ra-
bunkami i rozstrzeliwaniami dotknęły województwa: lubelskie, kieleckie, kra-
kowskie, białostockie, warszawskie i łódzkie. Zapełniły się więzienia i obozy.  
W bardzo wielu miejscach akcjami kierowały wojska NKWD. Specjalna komi-
sja do badania „działalności antyradzieckiej” wydawała decyzje o aresztowaniu, 
deportacji lub rozstrzeliwaniu żołnierzy i oficerów AK. Do końca lutego 1945 r. 
utworzono urzędy bezpieczeństwa publicznego we wszystkich województwach  
i powiatach, komendy Milicji Obywatelskiej i komitety partyjne. Nasilający się 
terror zmuszał tysiące ludzi do szukania schronienia w konspiracji, toteż rósł 
opór partyzantki niepodległościowej, która przechodziła od samoobrony do ata-
ków na posterunki MO i placówki UBP. W kraju narastała wojna domowa. 
W działaniach zbrojnych, obok WiN-u, główną rolę odgrywały organizacje 
zbrojne związane z ruchem narodowym, tj. Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) 
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i Narodowy Związek Wojskowy (NZW). Obok tzw. reakcyjnego podziemia 
głównym obiektem ataku władz było PSL. 

Walka władz z niepodległościowym podziemiem w powiecie rozpoczęła się 
już pod koniec 1944 r., trwała przez kilka powojennych lat i miała dość szeroki 
zakres, na co wpływała liczebność leśnych ugrupowań, wynosząca około 5 ty-
sięcy ludzi 101 . W bezwzględnej walce obie strony zarówno odnotowywały 
znaczne sukcesy, jak też ponosiły poważne porażki. Organizacje podziemne 
wykonały wiele wyroków na przedstawicielach nowej władzy, m. in. zastrzeliły 
I sekretarza KP PPR i burmistrza Ostrołęki oraz dokonały spektakularnej akcji  
w nocy z 19 na 20 maja 1945 r. opanowując miasto, niszcząc akta starostwa  
i rekwirując z Urzędu Skarbowego 8,5 mln zł. 25 razy rozbrojone były poste-
runki gminne MO (niektóre kilka razy) i Służby Ochrony Kolei, z czego 17  
w powiecie ostrołęckim, dwukrotnie atakowany był garnizon wojsk radzieckich 
na stacji Ostrołęka, wykonane zostały 3 zasadzki na grupy operacyjne, stoczono 
7 walk, dokonano kilkunastu akcji rekwizycyjnych i kilkunastu porządkowych102. 
Z kolei władze po stronie sukcesów odnotowały wykrycie miejsca pobytu ko-
mendanta WiN na obwód ostrołęcki mjr. Aleksandra Bednarczyka ps. „Adam” 
(ciężko ranny podczas ucieczki zmarł), zaś jego zastępca kpt. Roman Sadowski 
„Blady” został aresztowany. Aresztowano także zastępcę komendanta powiato-
wego NZW ppor. Feliksa Przybytniewskiego „Mieczysława”, który z więzienia 
wystosował apel do żołnierzy konspiracji o ujawnienie się, z czego skorzystało 
kilkaset osób. Najważniejszą operacją sił bezpieczeństwa w powiecie była li-
kwidacja 25 czerwca 1948 r. Komendy Okręgu XVI NZW w okolicach wsi Ka-
raska. Kilku partyzantów zginęło, reszta została aresztowana, z czego siedmiu 
wraz z komendantem Józefem Kozłowskim „Las” skazano na karę śmierci. 

Wybory sejmowe, amnestia i ciągle prowadzona walka ze zbrojnym podzie-
miem doprowadziła do jego poważnego osłabienia, tym bardziej, że w walce 
obok formacji MO, UB i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyły 
także jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza i regularne wojsko, w tym jednostka 
Wojsk Pogranicznych NKWD. Wobec częstego pokazywania się grup uzbrojo-
nych po różnych terenach naszego powiatu - meldował szef ostrołęckiego UBW 
– wobec tego, że oddział pograniczników wyjechał z naszego powiatu, proszę  
o jak najszybsze przysłanie nam ze 20 ludzi z PPR i pomoc w postaci plutonu 
wypadowego MO lub jakiegoś oddziału wojskowego, który by pomógł na terenie 
powiatu103. Niezależnie od grup WiN-u oraz NSZ i NZW działały na terenie 

                                                 
101 Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, Warszawa 2008,  
s. 8 
102 Tamże s. 50 
103 Z. Wójcicki, Walka PPR o umocnienie władzy ludowej na terenie powiatu ostrołęc-
kiego w latach 1945-1947, maszynopis w posiadaniu autora. 
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powiatu oddziały samoobrony i zwykłe bandy rabunkowe. Do takich należała m. 
in. grupa „Wiernego”, o której informowały władze WiN-u.: Na terenie pow. 
Ostrołęka działa z ramienia NZ „Wierny”, który organizuje na tamtejszym tere-
nie bandy napadające na ludność w celach rabunkowych. Stwierdzono podszy-
wanie się pod firmę AK, z drugiej zaś strony – przez akcje „Wiernego” zostało 
poszkodowanych wielu członków polskiej konspiracji 104 . Mimo energicznych 
działań władz, niektóre oddziały leśne przetrwały do końca lat czterdziestych, 
a nawet początku pięćdziesiątych.  

W lutym 1946 r. socjaliści i komuniści zaproponowali utworzenie wspólnego 
bloku wyborczego, w którym oni i PSL mieliby po 20% mandatów, a SD i SP po 
10%. Wobec fiaska tej propozycji (PSL chciało 75% mandatów dla przedstawi-
cieli wsi) przesunięto termin wyborów w zamian wprowadzając referendum 
ludowe. 30 czerwca 1946 r. wyborcy mieli odpowiedzieć na trzy pytania:1. Czy 
jesteś za zniesieniem Senatu?, 2. Czy jesteś za utrwaleniem reform społeczno-
gospodarczych?, 3. Czy chcesz utrwalenia granicy zachodniej Polski na Odrze  
i Nysie Łużyckiej? Pytania były sformułowane bardzo zręcznie i nie dotyczyły 
problemów kontrowersyjnych. Referendum miało wykazać pozorną jedność 
społeczeństwa i zaufanie do bloku, a jednocześnie uniemożliwić wyrażenie opi-
nii na temat sytuacji w kraju i stać się poligonem doświadczalnym przed przy-
szłymi wyborami. PSL zaapelowało do swoich wyborców o głosowanie na „nie” 
w sprawie senatu, jako najmniej istotnej. Według oficjalnych wyników więk-
szość głosujących odpowiedziała twierdząco na wszystkie pytania, wyniki te 
jednak nie odpowiadały prawdzie i były sfałszowane.  

O ile w referendum dominowała propaganda i fałszerstwo wyników, o tyle  
w wyborach do sejmu (19 stycznia 1947 r.), do których PSL nie chciało iść we 
wspólnym bloku z PPR i mniej czy bardziej podporządkowanymi jej partiami,  
w większym stopniu odwołano się także do bezpośrednich represji. Przed wybo-
rami aresztowano wiele tysięcy członków PSL, w tym około 50 kandydatów na 
posłów. Niektórych skrytobójczo zamordowano. Lokale wyborcze zostały obsa-
dzone przez oddziały wojska i milicji, robotnikom fabrycznym i żołnierzom kaza-
no głosować jawnie na listę „bloku”. Mimo nacisków władz, większość społe-
czeństwa głosowała na PSL, nie miało to jednak znaczenia w obliczu nagminnych 
fałszerstw, których dopuszczano się w lokalnych okręgach wyborczych i komi-
sjach wyższych szczebli. Prawdziwe wyniki wskazywały na zwycięstwo PSL, 
natomiast według oficjalnych danych partie bloku uzyskały 80% głosów, a PSL 
jedynie 10%. W nowym rządzie nie znalazł się żaden przedstawiciel opozycji, 
zepchnięta ona została na margines życia politycznego, pozostawała jedynie moż-
liwość publicznych protestów. 

                                                 
104 Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, Wrocław 1997, t. 1, s. 312. 
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Spodziewając się aresztowania i procesu, Stanisław Mikołajczyk opuścił pota-
jemnie kraj. Dla zamanifestowania rzekomej dobrej woli władz Sejm Ustawodaw-
czy uchwalił amnestię. Mimo szerokiej reklamy nie objęła ona dużej części skaza-
nych, a poza tym przed jej wejściem wykonano wiele wyroków śmierci na osobach, 
które podlegały ułaskawieniu. Podczas amnestii ujawniło się 55 tysięcy osób, co 
częściowo rozładowało podziemie, wkrótce jednak nastąpiły nowe aresztowania. 

19 stycznia 1947 roku odbyły się pierwsze po II wojnie światowej wybory do 
Sejmu Ustawodawczego w Polsce. Decyzje o ich odbyciu zapadły na konferen-
cjach trzech wielkich mocarstw w Jałcie i Poczdamie. Miały być one „wolne  
i nieskrępowane” z zadaniem wyłonienia władzy ustawodawczej i wykonaw-
czej105. Co prawda nie były one ani wolne ani nieskrępowane, co zresztą można 
było przypuszczać po przeprowadzonym pół roku wcześniej (30 czerwca 1946 r.) 
referendum ludowym, ale ich znaczenie było duże. „Ustawiły” one na następne 
ponad 40 lat stosunki ustrojowe w Polsce, zdecydowały de facto o dominacji tzw. 
władzy ludowej i podporządkowaniu kraju Związkowi Radzieckiemu. 

Ogólnie można stwierdzić, że w latach 1945-1948 działały w powiecie ostro-
łęckim cztery partie i stronnictwa polityczne – Polska Partia Socjalistyczna, 
Polska Partia Robotnicza, Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne106. 
Od 1949 r. było ich trzy – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone 
Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne. Najsilniejszą i uprzywile-
jowaną pozycję miała PZPR, która, pełniąc przez 40 lat „kierowniczą rolę”, 
decydowała o obsadzie wszystkich stanowisk i ustalała kierunki działań w go-
spodarce i życiu społeczno-politycznym zgodnie z zasadą: „program partii – 
programem narodu”.  W powiecie najwyższą instancją partyjną była Konferen-
cja Powiatowa, następnie Plenum Komitetu Powiatowego, Egzekutywa i Sekre-
tariat. W skład Sekretariatu KP początkowo wchodziło trzech sekretarzy, na-
stępnie czterech, a od 1974 r. - pięciu tj. I sekretarz, organizacyjny, propagandy, 
rolny i ekonomiczny (wykaz I sekretarzy KP PZPR w Ostrołęce – zał. 2). 

Kolejnym ugrupowaniem politycznym byli ludowcy, początkowo Stronnic-
two Ludowe, a po 1949 r. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Mieli oni zapew-
nione stanowisko szefa władzy wykonawczej w powiecie lub jego zastępcy oraz 

                                                 
105 „Polski Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej będzie zobowiązany do przeprowa-
dzenia, w możliwie najszybszym czasie, wolnych i nieskrępowanych wyborów. W tych 
wyborach wszystkie demokratyczne i antyfaszystowskie ugrupowania będą miały prawo 
wzięcia udziału i wystawienia swoich kandydatów” (Uchwała konferencji jałtańskiej  
w sprawie Polski z lutego 1945 r. Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. 
Wybór dokumentów, wstęp i opracowanie Ludwik Geldberg, t. III, Warszawa 1960, 
s.116). 
 

106 Stronnictwa Pracy nie było w ogóle w Ostrołęce, a Polskie Stronnictwo Ludowe (tzw. 
mikołajczykowskie ) było bardzo nieliczne i w zasadzie ograniczało się do jednego koła 
w powiecie, we wsi leman Leman (gmina Łyse) liczącego 17 członków. 



Powiat i „bez powiatu”                              | 393 
 
szereg różnych stanowisk w szeroko rozumianych władzach powiatu, szczegól-
nie związanych z wsią. Najmniej liczne i najmniej znaczące było Stronnictwo 
Demokratyczne, funkcjonujące w zasadzie tylko w mieście i skupiające przede 
wszystkim nauczycieli, rzemieślników oraz przedstawicieli wolnych zawodów. 

Październik 1956 roku w niewielkim stopniu zmienił działalność partii  
w powiecie ostrołęckim, a przede wszystkim nie zmieniły się w ogóle władze 
powiatowe. W notatce z października 1956 r. czytamy: W czasie gdy w Warsza-
wie odbywały się obrady VIII Plenum KC PZPR (21-22 - X - 1956 r.) w mieście  
i powiecie organizowane były masówki w zakładach pracy, szkołach, urzędach  
i instytucjach. KP PZPR odbył plenarne posiedzenie w szkole zawodowej  
z udziałem sekretarzy POP (Podstawowych Organizacji Partyjnych - pm. J.K.). 
Miało ono dość spokojny przebieg. Nie było prawie żadnych zmian kadrowych. 
Rezygnację ze swego stanowiska złożyła jedynie krytykowana przez niektórych 
nauczycieli prezes ZP ZNP w Ostrołęce. Dodajmy do tego, iż owa prezes 
Związku Nauczycielstwa Polskiego znana była ze swego fundamentalnego stali-
nizmu i po rezygnacji ze stanowiska (nota bene sprawowanego społecznie) opu-
ściła Ostrołękę. Niezależnie od informacji zawartych w tej notatce, jak wynika  
z kolei z relacji - wysyłane były w owych gorących dniach z Ostrołęki słowa 
poparcia dla Władysława Gomułki i jego programu, w postaci listów i rezolucji. 

Głębszej oceny działalność partii w ostrołęckim poddano na konferencji 
w grudniu 1956 r. O jej przebiegu tak informowała „Trybuna Mazowiecka” - 
oficjalny organ prasowy Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR: 
W późnych godzinach wieczornych w niedzielę 9 bm zakończyły się obrady kon-
ferencji sprawozdawczo-wyborczej PZPR w Ostrołęce. Obrady trwały dwa dni 
(była to jedyna w historii ostrołęckiej organizacji partyjnej dwudniowa konfe-
rencja - pm. J.K.). Referat sprawozdawczy oceniający krytycznie działalność 
organizacji partyjnej na terenie powiatu wygłosił Tadeusz Jóźwiak, I sekretarz 
KP PZPR. w dyskusji zabrało głos 22 delegatów oraz przedstawiciele KC 
i WKW. 

Po dyskusji odbyły się wybory Komitetu Powiatowego w skład którego weszło 
45 towarzyszy oraz wybory 9 delegatów na wojewódzką konferencję partyjną. 
Nowy Komitet wybrał w tajnym głosowaniu 9-osobową egzekutywę, w tym trzech 
sekretarzy którymi pozostali dotychczasowi sekretarze tj. tow. tow. Tadeusz Jóź-
wiak, Marian Staśkiewicz i Jan Turowski107 

Rzec by można, iż w ostrołęckiej organizacji partyjnej wszystko zostało po 
staremu, na pewno jeśli chodzi o skład najwyższych władz powiatowych PZPR. 
Zmianie uległ natomiast, aczkolwiek w niewielkim stopniu, styl pracy. Mniej 
było jałowych dyskusji o amerykańskim imperializmie i niemieckim rewizjoni-
                                                 
107 Za: J. Kijowski, Dyskusja panelowa, [w:] Październik 1956. Początek erozji systemu, 
Pułtusk 2007, s. 389.  
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zmie, o wrogach klasowych, zniknęło pojęcie kułactwa, stosunek do kościoła  
i księży na pewien czas nieco złagodniał. Znów zaczęła funkcjonować Komisja 
Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, po rozpadzie Związku Mło-
dzieży Polskiej zaczął się organizować Związek Młodzieży Wiejskiej i Związek 
Młodzieży Socjalistycznej, powstał nowy Związek Harcerstwa Polskiego. Roz-
padły się istniejące spółdzielnie produkcyjne (m. in. w Szczawinie, Grodzisku, 
Przytułach). 

 Odwilż popaździernikowa dała o sobie znać w Ostrołęce w różnych formach. 
Powstała w tym czasie ostrołęcka gazeta regionalna „Echo Kurpiowskie” i lo-
kalny radiowęzeł, utworzona została pierwsza po II wojnie organizacja regional-
na – Towarzystwo Przyjaciół Kultury Kurpiowskiej. Wielu represjonowanych ze 
względów politycznych działaczy powróciło po amnestii do domu, niektórych 
objęła rehabilitacja. Do tych ostatnich należał bardzo znany w Ostrołęce nauczy-
ciel i działacz społeczny Józef Leonik. Niemal dokładnie rok po VIII Plenum, bo 
16 listopada 1957 r. na posiedzeniu Komisji Weryfikacyjnej dla Nauczycieli 
przy Wydziale Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej orzeczono, 
iż: „Wyrażenie zgody przez Wydział Oświaty PWRN w Warszawie na przejście 
na emeryturę ob. Józefa Leonika - było niesłuszne i krzywdzące”.  O spokojnym 
przebiegu wydarzeń 1956 r. w Ostrołęce zadecydowały prawdopodobnie dwa 
czynniki. Pierwszy, to brak w mieście i powiecie dużych zakładów pracy i wyż-
szych uczelni, które to środowiska najbardziej zradykalizowały w tym czasie  
i nie tylko wówczas, bo podobnie było np. w 1970, czy też 1980 r. I drugi ele-
ment, kto wie czy nie ważniejszy, to nastroje mieszkańców związane z aktualną 
sytuacją gospodarczo-społeczną. Były one zdecydowanie lepsze niż w innych 
regionach, a wynikało to z rozpoczętego pierwszego etapu uprzemysłowienia 
Ostrołęki. Wówczas to właśnie oddana została do użytku największa w dziejach 
miasta inwestycja, jaką była elektrociepłownia o mocy ponad 100 MW, ponow-
nie rozpoczęto, przerwaną na kilka lat, budowę fabryki celulozy i papieru. Od 
początku lat pięćdziesiątych działał Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zakład 
Jajczarsko-Drobiarski, Spółdzielnia Pracy „Przyszłość” i inne. W ślad za rozwo-
jem przemysłu polepszała się infrastruktura techniczna, zmniejszała emigracja, 
powstawały obiekty użyteczności publicznej i budynki mieszkalne.  

Liczba członków partii sukcesywnie wzrastała, dochodząc w 1975 r. do oko-
ło 4 200 w powiecie, z czego około 2 300 w mieście. W tym samym czasie 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w powiecie liczyło 934 członków, w tym 211 
w Ostrołęce, zaś Stronnictwo Demokratyczne około 33 członków (tylko w mie-
ście). 

Z organizacji młodzieżowych najliczniejsze było harcerstwo, działające,  
w zasadzie nieprzerwanie, przez cały okres. 26 września 1974 r. w Ostrołęce 
odbyła się centralna uroczystość rozpoczęcia roku harcerskiego, podczas której 
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wręczona został 10. tysięczna legitymacja harcerska w Hufcu Ostrołęka (od 
1968 r. noszącego imię gen. Józefa Bema), będąca równocześnie 200. tysięczną 
w Chorągwi Mazowieckiej.  

W latach 1945-1948 w powiecie ostrołęckim były, poza harcerstwem, trzy 
organizacje młodzieżowe – działający głównie na wsi Związek Młodzieży Wiej-
skiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” (ZMW „Wici”), związany z PPR - Zwią-
zek Walki Młodych (ZWM) i Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersyte-
tu Robotniczego (OM TUR), będąca młodzieżową przybudówką PPS. W latach 
1948-1956 działał tylko Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), natomiast po „pol-
skim październiku” i rozpadzie ZMP utworzony został Związek Młodzieży So-
cjalistycznej i reaktywowany Związek Młodzież Wiejskiej (od 1973 r. Związek 
Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej). W 1973 r. powołana została Federacja 
Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, w skład której weszły: ZHP, 
ZMS i ZSMW, a w 1976 r. ZMS i ZMW połączyły się w Związek Socjalistycz-
ny Młodzieży Polskiej (ZSMP). 

Ważną rolę w życiu społecznym odgrywały organizacje masowe. Były one 
dość liczne i skupiały równie liczne grupy członków.  

 
 

VI. Problemy społeczne 
 

1. Szkolnictwo 
Szkolnictwo ostrołęckie wyszło z II wojny i okupacji w bardzo złym stanie. 

Budynki szkolne były całkowicie lub częściowo zniszczone, podobnie było ze 
sprzętem szkolnym, książkami bibliotecznymi, duże ubytki zanotowano także  
w kadrze pedagogiczne. Początek zajęć szkolnych miał miejsce już w roku 
szkolnym 1944/1945 w oparciu o „Wytyczne organizacji publicznych szkół 
powszechnych”. W powiecie w roku szkolnym 1946/1947 było ogółem 137 
szkół powszechnych. 

 
Tab. 6.  Szkoły w powiecie 

Lp. Gmina Liczba szkół 

1. Czarnia 9 

2. Czerwin 9 

3. Durlasy 11 

4. Goworowo 16 

5. Kadzidło 17 

6. Łyse 9 
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7. Myszyniec 11 

8. Piski 4 

9. Rzekuń 18 

10. Troszyn 11 

11. Turośl 11 

12. Zbójna 7 

13. Miasto Ostrołęka 4 

 Razem 137 

Źródło: APW, Oddział w Pułtusku, sygn. 3, k. 225-226. 
  
W powiecie uczyło się około 14 tysięcy dzieci, z czego około 2045 (14 %)  

w mieście. Pracowało z nimi 325 nauczycieli (w Ostrołęce 44). Warunki pracy 
były bardzo ciężkie. Nauka trwała na dwie zmiany. Nie było sprzętu szkolnego, 
uczniowie przynosili ze sobą krzesła lub też, przy pomocy rodziców, robili pry-
mitywne ławy. Brakowało wszystkiego – podręczników, papieru, atramentu, 
kredy. Sytuacja materialna nauczycieli była bardzo ciężka. Brakowało pieniędzy 
na wypłaty, więc Powiatowa Rada Narodowa podjęła decyzję o ustanowieniu 
świadczeń rzeczowych dla nauczycieli w postaci produktów żywnościowych108. 
Natomiast najważniejszym elementem wspólnym dla wszystkich szkół był zapał 
dzieci i młodzieży do nauki. 

Szkolnictwo ponadpodstawowe reprezentowały trzy placówki (wszystkie  
w Ostrołęce i wszystkie kontynuujące tradycje przedwojenne). Było to Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, Prywat-
ne 3-letnie Gimnazjum Mechaniczne Towarzystwa Przyjaciół Szkół Zawodo-
wych i Gimnazjum Krawiecko-Bieliźniarskie. Borykały się one z wieloma pro-
blemami, m. in. kłopotami lokalowymi, brakiem nauczycieli oraz sprzętu i po-
mocy naukowych. W 1947 r. powstało Liceum Pedagogiczne kształcące nauczy-
cieli, które ukończyło 1044 absolwentów. Istniało do roku 1971, a na jego bazie 
utworzono Technikum Budowlane. Początkowo nie było przedszkoli (pierwsza 
placówka przedszkolna powstała w Ostrołęce w 1946 r.) i internatów.  

Znaczny postęp w budownictwie szkolnym dokonał się w latach sześćdzie-
siątych. Nakłady na oświatę w powiecie w okresie od 1959 do 1970 r., w ramach 
tzw. społecznego budownictwa szkolnego, wyniosły prawie 15 mln zł. Akcja 
„Tysiąc szkół na Tysiąclecie” przyniosła cztery nowe budynki – w Rzekuniu 
(1960 r.), Ostrołęce (SP Nr 3 1962 r.), Gocłach (gmina Czerwin -1964 r.) i Ka-

                                                 
108  Protokół Nr 17 z posiedzenia PRN w Ostrołęce z dnia 18 października 1945 r.  
(w posiadaniu autora). 
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dzidle (1965 r.). Dały one 23 izby lekcyjne, 9 sal specjalnych i 21 izb mieszkal-
nych109. 

Również w latach sześćdziesiątych powstały w Ostrołęce dwie nowe szkoły 
ponadpodstawowe. W 1961 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa OZCP (od 1962 r. 
Technikum Przemysłu Papierniczego, która uzyskała nową siedzibę w 1966 r. 
oraz Szkoła Rolnicza (1968 r.), późniejsza Szkoła Rzemiosł Artystycznych, dzisiaj 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika. Szkolnictwo specjalne 
reprezentował Państwowy Zakład Wychowawczy, przekształcony w 1968 r.  
w istniejący do dziś Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z liczbą około 
150 uczniów i podobny, ale znacznie mniejszy ośrodek w Czarni (32 miejsca). 
Od 1945 r. istniał w Ostrołęce Dom Dziecka sióstr Rodziny Marii prowadzony 
przez siostry zakonne szarytki zwany też Domem Dziecięcym przejęty w 1950 r. 
przez władze państwowe i funkcjonujący jako Państwowy Dom Dziecka  
(w 1968 r. uzyskał nową siedzibę przy ul. Poznańskiej). 

 
 
2.  Kościół   
Sytuacja Kościoła po wojnie w powiecie ostrołęckim, podobnie jak i w całej 

Polsce, była bardzo ciężka. Kościół poniósł ogromne straty ludzkie, wynoszące 
w skali kraju około 20%, w powiecie zaś śmierć poniosło kilkunastu księży110. 
Zniszczonych całkowicie lub częściowo zostało wiele kościołów oraz ich wypo-
sażenie. Równocześnie jednak w ciężkich czasach wojny i okupacji Kościół, 
będący częścią walczącego i ginącego narodu, zrósł się jeszcze bardziej  
z mieszkańcami, stanowiąc ostoję polskości i narodowej kultury. Przez kilka 
pierwszych lat po wojnie (1944-1950) władze postępowały zgodnie z zasadą: „iż 
religia w Polsce jest rzeczą świętą” i unikały konfliktów z potężnym w Polsce 
Kościołem, który cieszył się dużymi swobodami. W dekrecie o reformie rolnej  
z parcelacji wyłączono dobra kościelne, wprowadzono religię do szkół, tolero-
wano działalność Caritasu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz róż-
nych organizacji kościelnych. W Ostrołęce wpływy Kościoła były bardzo silne, 
m. in. ze względu na tradycyjną, głęboką i powszechną religijność mieszkańców 
oraz słabą lewicę. W mieście siostry-szarytki prowadziły Dom Dziecięcy zwany 
popularnie sierocińcem, pracowały w szpitalu jako pielęgniarki, do Ostrołęki bez 

                                                 
109 J. Gołota, Społeczne budownictwo szkolne na terenie województwa warszawskiego 
1959-1972, [w:] Kurpiowszczyzna. Kultura. Historia. Gospodarka, Ostrołęka 2017,  
s. 215. 
110 M. in., ks. kanonik Edmund Walter i ks. Jan Krzemiński z Ostrołęki, ks. Jan Trza-
skoma i ks. Józef Siniarski z Baranowa, ks. Władysław Skierkowski i ks. Adam Bargiel-
ski z Myszyńca, ks Franciszek Klimek z Czarni, ks. Klemens Marcinanis z Lipnik,  
ks. Antoni Wysocki z Borawego i ks. Antoni Gerwel z Kadzidła. 
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przeszkód docierała prasa katolicka, w tym ukazujący się do dzisiaj „Tygodnik 
Powszechny”, były także osoby studiujące na KUL-u111. We wszystkich uroczy-
stościach państwowych i religijnych oraz obchodach ważnych rocznic histo-
rycznych zgodnie brały udział władze państwowe, samorządowe i przedstawi-
ciele duchowieństwa. Siedziba parafii ostrołęckiej mieściła się w kościele far-
nym, który jednak ze względu na zniszczenia wojenne był zamknięty dla wier-
nych, a nabożeństwa odbywały się w kościele pobernardyńskim. Sieć parafii  
w powiecie pozostała niezmienna w stosunku do okresu przedwojennego i było 
ich w sumie 16, zlokalizowanych głównie w miejscowościach gminnych112. Przy 
wszystkich parafiach działał „Caritas” zajmujący się zbiórką środków, a następ-
nie rozdzielaniem darów i zapomóg. Z innych wyznań religijnych istnieli jedy-
nie Świadkowie Jehowy w liczbie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, przede 
wszystkim w Ostrołęce i gminie Rzekuń. 

Sytuacja Kościoła uległa zasadniczym zmianom po 1948 r. Nowym pryma-
sem został ks. Stefan Wyszyński, biskup lubelski, były kapelan AK. Poczynając 
od I Zjazdu PZPR Kościół zaczęto traktować jako antagonistyczną siłę w sferze 
ideologicznej i podjęto próbę podporządkowania go. Władze zlikwidowały nie-
które święta religijne, zaniechały emitowania w radiu niedzielnej mszy, odebrały 
zakonom prawa prowadzenia szkół, przedszkoli i domów dziecka. Papież Pius 
XII w lipcu 1949 r. zagroził ekskomuniką ludzi wierzących wstępujących do 
partii komunistycznych, z kolei rząd wydał w sierpniu dekret o „ochronie wol-
ności sumienia w Polsce”, w którym zapowiedziano kary więzienia „za zmusza-
nie do udziału w praktykach religijnych”. W nocy z 10 na 11 czerwca w Ostro-
łęce usunięto siostry zakonne ze szpitala i Domu Dziecięcego oraz religię ze 
szkół, zamknięty został (w 1952 r.) kościół w Ostrołęce-Wojciechowicach. Za-
broniono funkcjonariuszom MO i UB oraz osobom zajmującym kierownicze 
stanowiska i ich rodzinom uczęszczania do kościoła. Księża znaleźli się pod 
stałą obserwacją aparatu bezpieczeństwa, mimo to wielu z nich nadal odważnie 
głosiło swoje poglądy. Następnie zakomunikował (chodzi o proboszcza ostro-
łęckiego ks. Eugeniusza Gosiewskiego z marca 1949 r. – pm. J.K.),  że w przy-
szłą niedzielę odprawiona będzie msza o godz. 8 rano za tych pogan-
bezbożników, którzy walczą z Kościołem i usiłują zwalczyć kapłanów113. Chcąc 
rozbić jedność duchowieństwa utworzono Komisję Księży przy Związku Bo-
jowników o Wolność i Demokrację, do której różnymi metodami udało się 
                                                 
111 Jedną z nich był Zdzisław Załuska, syn sekretarza magistratu, późniejszy działacz 
społeczny, poseł na Sejm. 
112 Mieściły się one w: Ostrołęce, Rzekuniu, Kleczkowie, Piskach, Czerwinie, Goworo-
wie, Kuninie, Dąbrówce, Kadzidle, Myszyńcu, Czarni, Łysych, Lipnikach, Zbójnej, 
Zalasiu i Turośli. 
113 APW, UWW, Wydz. Społ. Pol., sygn. 225, sprawozdanie sytuacyjne starosty powia-
towego w Ostrołęce za miesiąc marzec 1949 r. 
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zwerbować około 1000 osób (zwanych popularnie księżmi-patriotami) i drugie 
tyle sympatyków114. 

Pewna, i to na krótko, poprawa w stosunkach państwo-Kościół nastąpiła po 
wydarzeniach październikowych 1956 r. i dojściu do władzy Gomułki. Zwolnio-
ny został z więzienia prymas Wyszyński i inni biskupi oraz wprowadzono po-
nownie religię do szkół (w 1960 r. znów wycofano). W Ostrołęce w 1957 r. 
wznowiono nabożeństwa w kościele w Wojciechowicach i rozpoczęto budowę 
kościoła w Troszynie115. Kolejne zaostrzenie w stosunkach państwa z Kościo-
łem nastąpiło w połowie lat sześćdziesiątych i wiązało się z listem biskupów 
polskich do biskupów niemieckich oraz z obchodami Tysiąclecia. 

Wielkim wydarzeniem w życiu kościoła był II Sobór Watykański zakończo-
ny 8 grudnia 1965 r., który wprowadził znaczne zmiany w liturgii kościelnej, 
przede wszystkim poprzez odprawianie mszy w języku narodowym. W tymże 
samym roku ostrołęckie kościoły wizytował ks. biskup Czesław Falkowski, po-
zytywnie odnotowując ich działalność, czego potwierdzeniem był m. in. zapis  
w kronice parafialnej: Stan duchowieństwa znalazłem dobry, radość prawdziwą 
sprawiła mi młodzież szkolna i dziatwa, która gorąco manifestowała swe przy-
wiązanie do Wiary Świętej”. 

Bardzo powszechny na Kurpiach był i jest kult Maryjny. Peregrynacja obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej rozpoczęta w 1957 r. przybrała charakter wiel-
kiego święta. Kopia obrazu pobłogosławiona przez papieża Piusa XII wędrowała 
po wszystkich parafiach i kościołach, witana wszędzie uroczyście i z największa 
czcią. Z kolei od 1965 r. od spotkania na Jasnej Górze wszystkich delegacji pa-
rafialnych, w tym i z ostrołęckich, rozpoczęło się pielgrzymowanie obrazu Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej po wszystkich rodzinach116. 

Spośród wielu niezwykle zasłużonych dla Kościoła i społeczeństwa kapła-
nów na szczególne uznanie zasługuje ks. kanonik Mikołaj Mieszko, proboszcz 
parafii w Kadzidle w latach 1945-1961. Położył on wielkie zasługi dla rozwoju 
kultury ludowej. Przyczynił się do powstania Spółdzielni Przemysłu Ludowego  
i Artystycznego zwanej popularnie „Kurpianką” i zespołu artystycznego, organi-
zował wystawy sztuki kurpiowskiej, zainicjował nakręcanie filmu pt. „Wesele 
Kurpiowskie”, a w procesjach i do ślubu nakazywał nosić strój kurpiowski. 

Niezależnie od zewnętrznych oznak życia Kościoła (budynki, księża, podział 
na parafie) najważniejsza była dziedzina wewnętrzna, związana z wyznawaniem 

                                                 
114 Tzw. księża-patrioci byli także w powiecie ostrołęckim, należeli do nich m. in. pro-
boszczowie z Rzekunia, Kadzidła i Czerwina. 
115 Kościół ten budowano w latach 1956-1979 i była to jedyna świątynia wzniesiona  
w powiecie poczynając od wojny aż do lat osiemdziesiątych. 
116 Czesław Parzych, Sytuacja i działalność Kościoła rzymskokatolickiego w Ostrołęce  
w latach 1945-1990, „Zeszyty Naukowe”, nr IV, Ostrołęka 1990, s.109-110. 
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wiary. Stwierdzić należy, że w powiecie ostrołęckim mieszkańcy dość po-
wszechnie i głęboko uczestniczyli w życiu religijnym, o czym może świadczyć 
m. in.: trwanie w wierze mimo różnych uwarunkowań zewnętrznych, liczne 
powołania kapłańskie i zakonne oraz masowe uczestnictwo w nabożeństwach  
i sakramentach117. 

 
 
3. Służba zdrowia  
Bardzo źle wyglądał stan zdrowotny mieszkańców miasta i powiatu po okre-

sie wojny i okupacji. Ludność była wygłodzona. Liczne były wypadki śmierci  
i kalectwa, spowodowane przez wybuchy min i niewypałów. Szerzyły się różno-
rodne choroby i epidemie, m. in.: tyfus, dur brzuszny, gruźlica, ospa, świerzb, 
jaglica, dyfteryt i choroby weneryczne. Brakowało lekarzy, lekarstw, sprzętu  
i pomieszczeń. Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań, zarówno pań-
stwowych, jak i samorządowych władz miasta i powiatu było jak najszybsze 
zorganizowanie służby zdrowia. Powołany został lekarz powiatowy (Józef Psar-
ski, a następnie Kazimierz Maniszewski), od 1 czerwca 1945 r. rozpoczął dzia-
łalność szpital powiatowy liczący 100 łóżek (dyrektor Ryszard Ostaszewski), 
chociaż jego odbudowa i remont trwały aż do 1948 r. Obok szpitala ambulato-
rium dla przychodzących chorych prowadził Polski Czerwony Krzyż. Z inicja-
tywy PCK sprowadzona została do Ostrołęki Misja Duńska, działająca od poło-
wy 1945 r. do polowy 1948. i udzielająca mieszkańcom miasta i powiatu pomo-
cy poprzez dożywianie, rozdawnictwo odzieży i pomocy szkolnych oraz udzie-
lanie porad chorym. W latach 1946-1948 utworzono na terenie powiatu sześć 
ośrodków zdrowia – jeden obwodowy w Ostrołęce i pięć okręgowych (Myszy-
niec, Kadzidło, Łyse, Czerwin, Goworowo). Ośrodek ostrołęcki prowadził po-
radnię opieki nad matką i dzieckiem, przeciwgruźliczą, przeciwweneryczną, 
przeciwjagliczą, szkolną i ogólną, działała także przy nim izba porodowa. Licz-
ba osób korzystających z ośrodka szybko wzrastała, tak np. w 1947 r. było to 
953 osoby, a w 1948 już 3 346 osób (7408 porad, 901 odwiedzin domowych,  
4 767 zabiegów, 816 badań laboratoryjnych, przyjętych ponad 100 porodów)118. 
W 1949 r. powstała Kolumna Sanitarna (późniejsza Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna), następnie (2 września 1951 r.) Powiatowa Stacja Pogotowia 
Ratunkowego. Pewnej poprawie uległa baza lokalowa. Rozbudowany został 
Ośrodek Zdrowia przy ul. Kościuszki, powstały przychodnie zakładowe przy 
Ostrołęckiej Fabryce Celulozy i Papieru oraz elektrociepłowni, oddany został do 
                                                 
117  Ks. Witold Jemielity, Parafie w Ostrołęckiem, „Zeszyty Naukowe OTN”, nr IX, 
Ostrołęka 1995, s.134. 
118 J. Kijowski, Zarys historii służby zdrowia w powiecie ostrołęckim, [w:] Wczoraj, dziś 
i jutro ochrony zdrowia na Kurpiowszczyźnie, Ostrołęka 2002, s. 28-29. 
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użytku nowy pawilon ginekologiczno-położniczy. Znacznie wzrosła liczba leka-
rzy. 

W związku ze zwiększaniem się liczby ludności w mieście i powiecie, na po-
czątku lat sześćdziesiątych rozpoczęto budowę nowego szpitala. Wzniesiony 
kosztem około 50 mln zł został oddany do użytku 28 września 1966 r. przy ul. 
Sienkiewicza 64. Liczył 290 łóżek na 5 oddziałach (wewnętrzny, chirurgiczny, 
dziecięcy, położniczo-ginekologiczny i zakaźny, a w rok później po wybudowa-
niu pawilonu - neurologiczny i laryngologiczny). 

W 1973 r. nastąpiła integracja opieki zamkniętej i otwartej poprzez powoła-
nie Zespołu Opieki Zdrowotnej (ZOZ) w Ostrołęce, który przejął działalność 
szpitala powiatowego, pogotowia ratunkowego i wszystkich placówek lecznic-
twa otwartego (ośrodki zdrowia, przychodnie i żłobek). Mimo wyraźnego wzro-
stu kadry medycznej, liczba lekarzy i pielęgniarek w powiecie ostrołęckim była 
znacznie niższa od wskaźników krajowych 119 . Po utworzeniu województwa 
ostrołęckiego lekarzem wojewódzkim mianowano Jerzego Napiórkowskiego, 
zaś dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego Jerzego Włodkowskiego. W 1985 r. 
rozpoczęto budowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (generalnym 
wykonawcą było ostrołęckie przedsiębiorstwo Beton-Stal).  

 
 
4.  Kultura  
Kultura w mieście i powiecie była słabo rozwinięta. Z placówek kulturalnych 

wymienić należy Miejską Bibliotekę Publiczną (reaktywowaną w 1946 r.), Klub 
Kultury „Kolejarz” (na stacji), kino „Uciecha”120 oraz uruchomioną już w 1945 r. 
Księgarnię Nauczycielską. Początkowo niemal zupełnie nie interesowano się kul-
turą ludową. Zmiana nastąpiła po 1948 r. Zorganizowany wówczas został w Ka-
dzidle pierwszy konkurs i wystawa kurpiowskiej sztuki ludowej. Odbyły się one 
na plebanii, ponieważ jednym z organizatorów był ks. Mieczysław Mieszko, pro-
boszcz kadzidlański, wielki orędownik tej kultury. III miejsce w kategorii wycina-
nek zajęła wówczas Czesława Konopkówna, której kurpiowska izba w Tatarach  
w następnym roku zajęła I miejsce121, a ona sama stała się wkrótce najwybitniej-
szą kurpiowską artystką ludową. Do podtrzymania kurpiowskiej sztuki przyczyni-

                                                 
119 W połowie lat siedemdziesiątych wynosiła 8,1 na 10 000 mieszkańców (w kraju 17), 
stomatologów 2,5 (w kraju 4,3) i pielęgniarek 22,8 (w kraju 36,8). 
120 Początkowo było to kino prywatne należące do rodziny Lendów ale wkrótce zostało 
upaństwowione. Zmieniono także jego nazwę na „Przodownik”, a po 1956 r. na „Jantar”. 
121 Izba Konopków w Tatarach została pierwszą Izbą Kurpiowską, swoistym regional-
nym minimuzeum i takim była do pożaru w 1969 r. Po dziesięciu latach Stanisława  
i Tadeusz Konopkowie (rodziny Czesław) urządzili taką Izbę w wykupionym starym 
domu w Kadzidle. 
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ło się także powstanie w Kadzidle Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycz-
nego „Kurpianka”. Ważnym wydarzeniem dla działalności w sferze kultury miało 
utworzenie Powiatowego Domu Kultury (1950 r.), a następnie Zakładowego Do-
mu Kultury w Wojciechowicach (1962 r.). W terenie działały świetlice, następnie 
Kluby „Ruchu” i Rolnika, pożyteczną rolę w upowszechnianiu kultury spełniały 
też Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje młodzie-
żowe, a przede wszystkim szkoły. 

W latach 1962-1965 r. ukazała się trzytomowa etnograficzna monografia 
Kurpiowszczyzny pt. „Kurpie. Puszcza Zielona” pod redakcją prof. Anny Ku-
trzeby-Pojnarowej. Ważnym wydarzeniem było także wydanie monografii 
Ostrołęki pt. „Ostrołęka. Dzieje miasta” autorstwa Zofii Niedziałkowskiej. Praca 
nad nią rozpoczęła się jeszcze w 1930 r., kontynuowana w latach pięćdziesiątych, 
a wydana w 1967 r.122 
 
 
VII.  Gospodarka powiatu 

Najważniejszą sprawą, stojącą przed nową władzą powiatową, było odbudo-
wanie zrujnowanej gospodarki oraz dokonanie zasadniczych zmian społeczno-
ekonomicznych, w tym przede wszystkim reformy rolnej. 

Na terenie powiatu ostrołęckiego realizację reformy rozpoczęto 16 lutego 
1945 r. Najpierw dokonano spisu wszystkich folwarków, ustalono ich wielkość  
i przynależność, następnie zarejestrowano tych, którzy mieli otrzymać ziemię 
folwarczną. Byli to przede wszystkim parobkowie i fornale pracujący w tych 
majątkach oraz właściciele gospodarstw karłowatych, których gospodarstwa 
miały być podniesione do względnie samowystarczalnych. Parcelacją objęto 18 
folwarków, przy czym wszystkie znajdowały się w południowej części powiatu, 
z czego najwięcej, bo aż 11 w gminie Goworowo (Czernie, Grodzisk Mały, Gó-
ry, Jemieliste - dwa majątki, Brzeźno, Ponikiew Mała, Ponikiew Duża, Rembi-
sze, Szczawin i Zambrzyce), w gminie Czerwin trzy majątki (Buczyn, Czerwin  
i Grodzisk Duży), w gminie Rzekuń trzy majątki (Susk, Przytuły i Czarnowiec) 
oraz Radgoszcz w gminie Troszyn. Łączny obszar majątków wynosił 7 337 ha, 
w tym 3 560 ha użytków rolnych. Przeprowadzenie reformy rolnej było utrud-
nione ze względu na działalność niepodległościowego podziemia. Niewielką 
pomocą dla brygady parcelacyjnej była grupa wojskowa, przebywała ona bo-
wiem bardzo krótko (od 28 marca do 6 kwietnia 1945 r.) i była mało liczebna, 

                                                 
122 Praca Z. Niedziałkowskiej o Ostrołęce uzyskała I miejsce w konkursie na prace re-
gionalne zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne w kategorii prac  
o charakterze naukowym. Monografia wydawana była jeszcze trzykrotnie (w 1975, 1979 
i 2002 już po Jej śmierci). 
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gdyż w jej skład wchodziło tylko sześć osób (oficer, czterech podoficerów  
i jeden szeregowy).  

Akcja parcelacyjna w powiecie została przeprowadzona dość szybko, w za-
sadzie w ciągu dwóch miesięcy (kwiecień-maj). Jedynie majątek Radgoszcz nie 
został w terminie rozparcelowany, bowiem, jak wynika ze sprawozdania pełno-
mocnika powiatowego, „...brygada natknęła się na zbrojny opór nieznanych 
ludzi, którzy brygadę rozpędzili, a wszelkie akty i szkice posiadane przez pełno-
mocnika powiatowego zniszczyli 123 .  Równocześnie pełnomocnikowi zabrano  
4 800 zł oraz konia z wozem i zagrożono śmiercią, jeśli będzie nadal prowadził 
parcelację. Do końca 1945 r. rozdzielono 3 162 ha ziemi ornej, z której 1 817 ha 
otrzymało około 600 rodzin bezrolnych, małorolnych i częściowo średniorol-
nych, a pozostała ilość tj. 1 345 ha została przeznaczona na różne cele użytecz-
ności publicznej. I tak 257 ha tzw. resztówki (ziemia i budynki) znalazło się  
w posiadaniu Państwowego Funduszu Ziemi, a później Państwowych Nieru-
chomości Ziemskich, w folwarku Brzeźno 374 ha przeznaczono na produkcję 
zbóż selekcyjnych, w Ponikwi Małej na ośrodek ogrodniczy i hodowlę drzew 
owocowych, w Grodzisku i Czerwinie planowano powołać szkoły rolnicze,  
w Grodzisku Dużym stację traktorów i maszyn rolniczych, a w Czerniach  
gospodarstwo rybackie. W Szczawinie i Brzeźnie wydzielono z majątków po 
150 ha na urządzenie wzorowych gospodarstw124. Reforma rolna kontynuowana 
była również w następnych latach, ale już w bardzo niewielkim zakresie. Jak 
wynika ze sprawozdania starosty z maja 1948 r. (a więc w zasadzie po zakoń-
czeniu całości prac), łączna powierzchnia majątków przewidzianych do parcela-
cji wyniosła 7 353,622 ha. Wyłączone z zapasu ziemi zostały lasy (3 605,48 ha), 
wody publiczne (125,06 ha), sześć resztówek (428,09 ha przekazanych Samo-
pomocy Chłopskiej) i majątek Brzeźno (337,49 ha) przewidziany na ośrodek 
kultury rolnej. Ziemię z parcelacji otrzymali:  

1. Służba folwarczna 232 rodziny 894,20 ha 
2. Bezrolni  92 rodziny 236,69 ha 
3. Karłowate 208 rodzin 294,88 ha 
4. Małorolni 244 rodziny 735,78 ha 
5. Średniorolni   15 rodzin 74,85 ha 
Razem 792 rodziny       2236,30 ha 
 
 
 

                                                 
123 Tamże, 1/VIII/37. 
124  Tamże, UWU, Wydział Samorządowy, sygn. 23, Protokół z II posiedzenia PRN  
w Ostrołęce odbytego w dniu 13 marca 1945 r. 
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Wydanych zostało 792 akty nadania i pozostało 40 wolnych działek o po-
wierzchni 102,43 ha125. 

Z gospodarstw poniemieckich na cele reformy rolnej przejęto ogółem 184 ha 
ziemi w różnych miejscowościach. Lasy (65,5 ha) przekazano Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Myszyńcu, 20 ha przeznaczono na cele planowanej szkoły rol-
niczej, w Ostrołęce-Wojciechowicach 8,7 ha oddano cegielni, place w Ostrołęce 
zostały skomunalizowane, a pozostałą część ziemi przejęły zarządy gminne. Za 
otrzymaną ziemię opłaty były niewielkie, przy czym należności spłacano w zbo-
żu lub jego równowartości przez okres 20 lat126. W początkowym okresie stosu-
nek ludności wiejskiej, a szczególnie byłej służby folwarcznej do przeprowa-
dzanej parcelacji był nieufny. Obawiali się oni, ze właściciele mogą powrócić  
i zabrać z powrotem ziemię. Bardzo trudna była sytuacja materialna chłopów, 
którzy otrzymali ziemie z reformy. W czasie wycofywania się Niemcy uprowa-
dzili z majątków cały inwentarz żywy. Część inwentarza martwego została 
zniszczona, a część rozgrabiona przez rolników z okolicznych wsi. Nie było 
czym uprawiać pól. Trudna była sytuacja mieszkaniowa. Część budynków 
mieszkalnych i gospodarczych w majątkach była zniszczona, nie wszędzie wy-
znaczono działki pod budowę127. Duże kłopoty były z siewem zbóż zarówno 
ozimych, jak i jarych, ze względu na brak materiału siewnego. Sprawy powyż-
sze były podnoszone na posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej odbywającym 
się 13 marca 1945 r. Postanowiono wysłać 8-osobową delegację z terenu powia-
tu na czele ze starostą i przewodniczącym PRN do władz centralnych z odpo-
wiednim memoriałem w sprawie pomocy siewnej dla powiatu, zaopatrzenia 
ludności rolniczej zniszczonej przez działania wojenne w kartki żywnościowe 
oraz uregulowania należności za kontyngenty128. Sprawozdanie z tego wyjazdu 
złożył na sesji 20 września Zygmunt Kwiatkowski, stwierdzając m. in.: (...) de-
legacja była u dyrektora departamentu. pomoc została obiecana, natomiast czy 
pomoc ta będzie dostateczna i w terminie tego trudno przewidzieć. Rozliczenie 
za kontyngenty zostało dokonane i pieniądze w kwocie ponad 3 mln zł najdalej  
w ciągu 10 dni będą rozprowadzone w teren. Gdy chodzi o inwentarz żywy - to 
skoro akcja ta będzie przeprowadzana przez władze centralne, to Ostrołęka jest 
postawiona na pierwszym miejscu129. 

                                                 
125 Tamże. Protokół nr 23 z posiedzenia plenarnego Powiatowej Rady Narodowej w dniu 
24 maja 1948 r. 
126 Tak np. za około 10 ha ziemi klasy I i II opłata wynosiła 120 q zboża. 
127 Relacja Piotra Podolaka i Władysława Pawłowskiego (w posiadaniu autora 
128 APW, UWW, Wydz. Sam. sygn. 23, Protokół z II posiedzenia Powiatowej Rady Na-
rodowej w Ostrołęce odbytego w dniu 13 marca 1945 r. 
129 Tamże, Protokół nr 7 z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce odby-
tego w dniu 20 września 1945 r. 
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Na obszarze powiatu w końcu lat czterdziestych istniało 17 727 gospodarstw 
rolnych, w tym do 5 ha - 6859 (38,7 %), 5-10 ha - 7424 (41,9 %), 10-20 ha - 
3178 (17,9 %) i powyżej 20 ha - 266 (1,5%). Jak wynika z powyższych danych, 
w powiecie przeważały gospodarstwa średnie (5-20 ha), stanowiące prawie 60% 
ogólnej liczby, a następnie gospodarstwa drobne (do 5 ha) – prawie 40%.  
W porównaniu ze stanem przedwojennym wyraźnie zmniejszyła się liczba go-
spodarstw dużych (z 7% do 1,5%), nieco zmniejszyła liczba średnich (z 62,6% 
do 59,8%) i znacznemu zwiększeniu uległa liczba małych (z 30,5% do 
38,7%) 130 . Wszystkie te przesunięcia to nade wszystko efekt reformy rolnej  
i parcelacji dużych majątków ziemskich. Struktura gospodarstw rolnych nie 
uległa większym zmianom do 1975 r. Z uspołecznionych gospodarstw były dwa, 
Państwowe Gospodarstwa Rolne (w Ponikwi i Brzeźnie – obydwa w gminie 
Goworowo) oraz Państwowy Zakład Unasienniania Zwierząt w Grodzisku 
(gmina Czerwin). 

Bardzo słaby ze względu na wojnę i okupację był stan pogłowia zwierząt go-
spodarskich. Wynosił (stan na koniec czerwca 1945 r.): bydło - 13 669 sztuk, 
trzoda chlewna - 1660, konie - 10 112, owce - 5 103, kury - 9 652, kaczki - 210  
i indyki -252. Była to obsada bardzo niska w porównaniu z przeciętną woje-
wództwa warszawskiego oraz w stosunku do liczby gospodarstw. Tak np. go-
spodarstwo rolne w powiecie miało przeciętną obsadę 0,77 szt. bydła, 0,57 szt. 
koni 0,29 trzody chlewnej i 0,09 szt. owiec. Był to także ogromny spadek  
w porównaniu ze stanem przedwojennym i wynosił: w bydle czterokrotne 
zmniejszenie (13 669 do 54 753), w koniach dwukrotne (10 112 do 20 734),  
w trzodzie chlewnej dwudziestotrzykrotne (54 753 do 1 660) i w owcach dwu-
krotne (5 103 do 9 929)131. Poprawa następowała dość szybko, na co wskazuje 
poniższa tabela. 

 
Tab. 7.  Pogłowie zwierząt gospodarskich w powiecie w latach 1945-1975 

Rok 1945 1965 1970 1975 (czerwiec) 
Bydło 13 669 46 328 50 816 71 247 
Trzoda 1 660 65 763 68 625 110 256 
Owce 5 103 9 442 8 269 5 670 
Konie 10 112 12 446 12 583 14 706 

Źródło: Rocznik statystyczny powiatu Ostrołęka, 1971, Ostrołęka 1972, s 101;  
Województwo ostrołęckie przed VII Zjazdem PZPR, Rozwój społeczno-gospodarczy  
w latach 1974-1975, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Ostrołęce, Ostrołęka, paździer-
nik 1975 r., s. 37-44, obliczenia własne. 
 
                                                 
130 Rocznik Statystyki RP, 1924 r., s.34-36; Obliczenia własne. 
131 Tamże, Statystyka Rolnicza 1938, Warszawa 1939, s.53. 
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Jak wynika z powyższych danych, znaczny wzrost zanotowany został zarów-
no w trzodzie chlewnej, jak i bydle, niewielki w koniach (sukcesywne wchodze-
nie ciągników) i pewien spadek w owcach. 

Niedostateczne było zaopatrzenie w maszyny rolnicze, aczkolwiek ulegało 
sukcesywnej poprawie. Tak np. tylko w ciągu dziewięciu miesięcy 1948 r. 
sprzedano w powiecie 150 młockarni, 300 kieratów, 95 sieczkarni oraz 495 
sztuk innego rodzaju ważniejszego sprzętu rolniczego na łączną kwotę ponad 18 
mln zł132. Pomoc produkcyjna ze strony państwa była ukierunkowana zgodnie  
z ówczesnymi założeniami polityki rolnej. Biedniejsi rolnicy dostawali kredyty. 
rozprowadzano także ziemniaki i zboża selekcyjne. Na znaczną skalę ruszyły 
prace melioracyjne.  W gospodarce powiatu dominowało rolnictwo, jednak jego 
udział sukcesywnie ulegał zmniejszeniu. I tak w 1945 r. utrzymywało się z niego 
ponad 80% ludności, zaś kolejno w roku 1950 – 78,5%, 1960 – 69,5%, w 1970 – 
58% i w 1975 około 52%133. 

Użytkowanie gruntów w powiecie przedstawiało się następująco: 
 
Tab. 8.  Użytkowanie gruntów w latach 1945-1975 (w hektarach i odset-

kach) 
Lata 1945 1965 1970 1975 

Ogółem 167 270 167 270  166 971 166 971 
W tym użytki rolne ok. 102 650 

(61,7%) 
102 665 
(61,7%) 

105 490 ok. 105 500 

grunty orne ok. 62 000 62 013 63 896 ok. 64 000 
sady ok. 180 196 237 ok. 250 
łąki ok. 20 200 20 215 20 420 ok. 20 450 
pastwiska ok. 20 200 20 241 20 937 ok. 21 000 

Źródło: Rocznik statystyczny powiatu Ostrołęka 1971, Ostrołęka 1972, s. 88; obliczenia 
własne. 

 
Jak wynika z powyższej tabeli, w ogólnym areale gruntów najwięcej miejsca 

zajmowały użytki rolne (około 65%), a następnie lasy (około 35%). Z użytków 
rolnych największa część przypadała na grunty orne (około 60%), następnie łąki 
i pastwiska (po prawie 20%) oraz śladowe ilości sadów (2%). 

Struktura upraw w powiecie charakteryzowała się zdecydowaną przewagą 
upraw zbożowych (z czego około 80% to żyto) i ziemniaków, stanowiących 
około 20% całości gruntów ornych. Kolejną, największą pozycję zajmowały 
pastewne (około 15%). Powyższe wskaźniki ulegały minimalnym zmianom  

                                                 
132 APW, AWKW PZPR, Akta KP PPR Ostrołęka, sygn. 11/VIII/2. 
133 Rocznik statystyczny powiatu Ostrołęka, 1971, Ostrołęka 1972, s.28; Ustalenia wła-
sne. 
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w ciągu omawianych 40 lat. Tak np. zmniejszył się nieco odsetek żyta na rzecz 
jęczmienia, owsa, gryki i prosa, zwiększył pastewnych i warzyw. 

Plony upraw rolnych były niskie, aczkolwiek stopniowo ulegały poprawie. 
 
Tab. 9.  Plony upraw rolnych w latach 1945-1975 

L. p. Lata 4 zboża Ziemniaki Buraki cukrowe 
1. 1945-1950 ok. 10 ok.100 150 
2. 1951-1955 ok. 11 ok. 120 ok. 170 
3. 1956-1960 12,7 130 201 
4. 1961-1966 15,3 156 275 
5. 1966-1970 16,7 163 327 
6. 1970-1975 20,5 194 brak upraw 

Źródło: Rocznik statystyczny powiatu Ostrołęka, Ostrołęka 1972, s. 97; materiały wła-
sne  

Konieczność zaopatrywania wojska i aprowizacja ludności spowodowały 
wprowadzenie dekretem PKWN z 18 sierpnia 1944 r. obowiązkowych dostaw 
zboża i ziemniaków, a następnie dekretem z 22 sierpnia mleka, mięsa i siana. 
Wyegzekwowanie tych świadczeń było jednym z najważniejszych zadań władz 
politycznych, państwowych i samorządowych. W tym celu organizowane były 
różnego rodzaju narady, spotkania i wiece, jak np. w Myszyńcu 7 października 
1945 r. Wiec odbył się w niedzielę po sumie - czytamy w sprawozdaniu Urzędu 
Informacji i Propagandy - przemawiali oficerowie grupy operacyjnej WP, któ-
rych przemówienia nieprzygotowane bez jasnej myśli przewodniej były przyjęte 
zupełnie obojętnie. Tak, że co najmniej połowa początkowo zebranej ludności  
w toku przemówień odeszła. Może przyczyniło się do tego zabicie przez grupę 
operacyjną w tym dniu 2 rolników ze wsi Wolkowe (4 km od Myszyńca). W tymże 
dniu po wiecu przedstawiciel Urzędu Informacji i Propagandy w lokalu gmin-
nym w Myszyńcu. korzystając ze zgromadzenia radnych gminnych, sołtysów  
i innych działaczy terenowych, omówił konieczność wykonywania świadczeń 
rzeczowych przez ludność wiejską, podkreślając, że obecnie obowiązek ten jest 
najpierwszym obowiązkiem w stosunku do, państwa i współobywateli. Zebrani 
zobowiązali się dołożyć wszelkich starań aby akcja ta dała pomyślne rezulta-
ty134. 

Podobne zebrania, lecz przygotowane i z udziałem nauczycielstwa z terenu 
gmin, odbyły się w dniu 8 października w gminie Kadzidło i w dniu 9 paździer-
nika w gminie Lelis. Ogółem brało udział około dwóch tysięcy osób. Jeszcze 
inną metodą, mającą na celu ściągnięcie obowiązkowych dostaw, było zastra-
                                                 
134 APW, UWW, UI i P, sygn. 478, k.106, Sprawozdanie z wiecu odbytego w dniu 7-X-
45 r. w m.. Myszyniec. 
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szanie mieszkańców wsi, m. in. poprzez aresztowania. Z powodu niemożności 
dostarczania tego kontygentu, władze powiatu ostrołęckiego zwróciły się z proś-
bą do PKWN i władz wojskowych o zawieszenie obowiązku świadczeń rzeczo-
wych, co zostało w części uwzględnione. 

W latach 1947-1949 gospodarka powiatu ostrołęckiego uległa pewnej po-
prawie, co wiązało się z - w miarę pomyślną - realizacją zadań Trzyletniego 
Planu Odbudowy. Stan tej gospodarki był jednak nadal dość niski, wynikający 
zarówno z przedwojennego zacofania, jak i ogromnych zniszczeń wojennych. 
Dokonana została za to odbudowa zasadniczej bazy ekonomicznej, co umożliwi-
ło warunki względnej stabilizacji sytuacji życiowej miejscowego społeczeństwa. 
Powiat ostrołęcki miał charakter typowo rolniczy. Na terenie powiatu aż do po-
łowy lat pięćdziesiątych nie było żadnego przemysłu państwowego. Jedyne dwa 
upaństwowione obiekty to majątki, późniejsze Państwowe Gospodarstwa Rolne 
(w Brzeźnie i Ponikwi), nastawione były głównie na uprawę nasion selekcyj-
nych. Oba te majątki w tym czasie prosperowały na dobrym poziomie. Dzięki 
posiadanym traktorom i innym maszynom rolniczym ich pola od 1947 r. zasie-
wane były w 100%. 

Ze wsią i rolnictwem ściśle powiązane były także rolnicze spółdzielnie pro-
dukcyjne. Rodziły się one w trudnych warunkach, zarówno w kraju, jak też  
i w powiecie ostrołęckim. Poza tym odbijały się na nim negatywne zjawiska 
istniejące w całym kraju. Państwo, stawiające na rozwój przemysłu ciężkiego, 
przestało inwestować w rolnictwo, poza tym prowadziło walkę z tzw. kułakami  
i forsowało na siłę kolektywizację, czyli tzw. socjalistyczną przebudowę wsi. 
We wrześniu 1948 r. został założony Komitet Budowy Wsi Samopomocowych, 
czyli spółdzielni produkcyjnych na wzór radzieckich kołchozów. Spółdzielnie 
miały powstać z dobrze prowadzonych gospodarstw rolnych, tymczasem naj-
chętniej zrzeszały się gospodarstwa zadłużone i chylące się ku upadkowi. Do 
zorganizowania tych spółdzielni wytypowano początkowo dwie wsie: Szczawin 
w gminie Goworowo i Grodzisk Duży w gminie Czerwin. Były to wsie o zdecy-
dowanej przewadze gospodarstw małorolnych, powstałe w wyniku parcelacji 
majątków ziemskich w trakcie reformy rolnej. Tak np. w Szczawinie na 82 go-
spodarstwa 80 należało do rolników posiadających do 5 ha ziemi. Następnie 
doszła Pokrzywnica w gminie Goworowo i Przytuły w gminie Rzekuń. Spół-
dzielnie były źle zarządzane, szerzyło się tam często bumelanctwo, kradzieże  
i pijaństwo, zaś dostarczony sprzęt rolniczy był szybko dewastowany. Po pol-
skim październiku, tj. po 1956 r. ostrołęckie spółdzielnie, podobnie jak i więk-
szość w kraju, upadły. 

Funkcjonujące w tym czasie przemysł i usługi należały do sektora prywatne-
go lub spółdzielczego. Były to cztery olejarnie (dwie w Ostrołęce i dwie w Go-
worowie), 13 młynów motorowych (trzy w Ostrołęce i 10 w gminach wiejskich), 
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11 młynów wodnych (wszystkie na terenie wiejskim), dwie kaszarnie (obydwie 
w Ostrołęce), dwa wiatraki (we wsiach), trzy wytwórnie wód gazowych (jedna 
w Ostrołęce należąca do PSS, jedna w Goworowie i jedna w Myszyńcu), 18 
masarni (12 w Ostrołęce i sześć na wsiach), siedem zakładów fryzjerskich (sześć 
w Ostrołęce, jeden w Goworowie), trzy zakłady fotograficzne (wszystkie  
w Ostrołęce), pięć zakładów ślusarsko-mechanicznych (wszystkie w Ostrołęce). 
Oprócz wymienionych zakładów produkcyjnych i usługowych istniały również, 
głównie w Ostrołęce, apteki (6), sklepy spożywczo-kolonialne, galanteryjne  
i stragany(83)135.  

Duże problemy były z elektrycznością, bowiem zniszczona została elektrow-
nia miejska, Ostrołęka korzystała jedynie z prądu wytwarzanego w prywatnej 
elektrowni Kłycińskich, który nie zaspakajał pełnych potrzeb. W październiku 
1947 r. Zarząd Miasta wystąpił więc z wnioskami inwestycyjnymi na rok 1948, 
skierowanymi do Centralnego Zarządu Energetyki i dyrekcji Zjednoczenia 
Energetycznego Okręgu Płocko-Włocławskiego w Płocku, dotyczącymi odbu-
dowy elektrowni. Obejmowały one budowę sieci miejskiej niskiego napięcia 
oraz zakupienia lokomobili i prądnicy. CZE poparł wniosek o przebudowę sieci 
miejskiej, natomiast część drugą, tj. rozbudowę małej elektrowni uznał za niece-
lową, uważając, że właściwe rozwiązanie powinno polegać na rozbudowie linii 
wysokiego napięcia136. Tak więc problem elektryfikacji miasta i powiatu pozo-
stał nadal jako jeden z najważniejszych do rozwiązania dla władz miejskich  
i powiatowych Ostrołęki. Poza Ostrołęką częściowo zelektryfikowany był jedy-
nie Myszyniec i Goworowo.137. W części problemy elektryfikacji miasta i po-
wiatu rozwiązano poprzez odbudowę linii energetycznej 15 kV z Ciechanowa 
przez Maków i Różan do Ostrołęki (1951 r.), a całkowicie po oddaniu do użytku 
ostrołęckiej elektrociepłowni w 1956 r. Oczywiście, jeszcze nadal przez około 
dwadzieścia lat trwało elektryfikowanie poszczególnych wsi czy też gospo-
darstw. „Przewidujemy całkowicie zakończyć elektryfikacje zagród wiejskich do 
1975 r. – czytamy w „Programie Wyborczym z 1969 r. – W latach 1969 – 1970 
zostanie zelektryfikowanych 2 348 zagród. Wzrost elektryfikacji przyczyni się do 
podnoszenia ogólnej kultury wsi przez umożliwienie jej korzystania z radia, te-
lewizji, czytelnictwa prasy i zmechanizowania prac w gospodarstwach138. 

Fatalnie wyglądał stan dróg i mostów. Po uwolnieniu powiatu od okupanta 
niemieckiego - stan dróg i mostów w tutejszym powiecie był bardzo zły - infor-
mował starosta ostrołęcki w sprawozdaniu za czerwiec 1945 r. - Drogi bite i grun-

                                                 
135 Tamże, AWKW PZPR, sygn. 11/X/1. 
136 Centralny Zarząd Energetyki, Pismo skierowane do Ministerstwa Przemysłu i Handlu, 
Departament Planowania, Wydział Inwestycji, 11-XII-1947 r (w posiadaniu autora). 
137 APW, AWKW PZPR, Akta KP Ostrołęka, sygn. 11/X/1. 
138 Program Wyborczy 1969. Powiat ostrołęcki, Ostrołęka, kwiecień 1969 rok, s.15. 
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towe wskutek działań wojennych zostały przeważnie zniszczone, mosty natomiast 
zostały prawie wszystkie spalone lub zniszczone. Nie pozostało większych zapasów 
kamienia do remontu dróg, jak również i materiału drzewnego do odbudowy mo-
stów. Armia Rosyjska po wkroczeniu na południowe tereny powiatu we wrześniu 
1944 r. przystąpiła do odbudowy tymczasowej zniszczonych mostów na ważniej-
szych szlakach drogowych. Mosty na tej części powiatu są tymczasowo odbudo-
wane. Dalsza część powiatu została uwolniona od okupanta w pierwszych dniach 
lutego 1945 r. i wskutek bardzo szybkiego posuwania się linii frontowej wojska 
rosyjskie nie zdążyły na tej części powiatu wykonać tymczasowej odbudowy mo-
stów. Rzeka Narew przecina powiat na dwie części i z wiosną roku bieżącego nie 
było żadnego połączenia między częścią południowa a północna powiatu. drogi 
natomiast na części północnej powiatu były podminowane, poprzecinane rowami 
strzeleckimi i przeciwczołgowymi139.  

Po zorganizowaniu służby drogowej przystąpiono natychmiast do intensywne-
go uporządkowania dróg i odbudowy mostów. Bardzo szybko, bo w ciągu 10 dni, 
wybudowano prowizoryczny most niskowodny w Ostrołęce o długości 250 m  
i szerokości 3 m, umożliwiając kontakt z północną częścią powiatu. Równocze-
śnie rozpoczęto kończenie budowy mostu wysokowodnego, zaczętego przez 
wojska radzieckie. Most ten oddano do użytku 18 czerwca 1945 r. Kolejno zbu-
dowane zostały mosty na rzece Rozodze w Zawodziu na trasie Myszyniec-
Kolno i na Omulwi w Ostrołęce-Grabowie. Na drogach, głównie przy pomocy 
ludności cywilnej, przystąpiono do usuwania min, zasypywania dołów, rowów 
przeciw strzeleckich i przeciwczołgowych oraz żwirowania jezdni i drobnych 
remontów. Nawiązany został także kontakt z wojskami inżynieryjnymi, które 
rozpoczęły akcje rozminowywania powiatu. 

Następne lata przyniosły stopniową poprawę stanu dróg, coraz więcej z nich 
uzyskiwało nawierzchnie bitumiczną. W pierwszej kolejności dotyczyło to drogi 
krajowej Warszawa-Mazury przez Ostrołękę i Myszyniec, następnie dróg woje-
wódzkich, m. in. Ostrołęka-Goworowo i Ostrołęka -Czerwin oraz powiatowych. 
W 1954 r oddany został do użytku nowy most w Ostrołęce, a trzydzieści lat póź-
niej drugi, im. Antoniego Madalińskiego. 

 
Spółdzielczość 
Duży wpływ na gospodarkę, ale także w pewnym stopniu i na życie społecz-

ne mieszkańców wywierała spółdzielczość. W latach 1944-1998 na terenie po-
wiatu ostrołęckiego występowały różne jej formy. Do najważniejszych należały: 
spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu, Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłop-

                                                 
139 Tamże, UWW, Wydz. Społ. Pol., sygn. 136, Sprawozdanie sytuacyjne starosty ostro-
łęckiego za miesiąc czerwiec 1945 r. 
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ska”, spółdzielnie spożywców, mieszkaniowe, rolnicze, pracy, kółka rolnicze, 
spółdzielczość produkcyjna i inwalidów.  

Dość dobrze rozwinięta była spółdzielczość. Na początku 1947 r. działało  
17 spółdzielni powszechnych lub spożywców, w tym cztery w Ostrołęce i 13  
w terenie. Spółdzielnie ostrołęckie to: Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, „Zjed-
noczenie”, „Kolejowiec” i księgarnia spółdzielcza, natomiast w gminach były to: 
spółdzielnie spożywców: „Zgoda” w Goworowie, „Zgoda” w Czerwinie, „Przy-
szłość” w Jarnutach, „Zgoda” w Suchcicach, i „Zorza” w Malinowie oraz spół-
dzielnie powszechne: „Jutrzenka” w Łysych, „Kurpianka” w Lipnikach, „Jed-
ność” w Zbójnej. „Przyszłość” w Turośli. „Myszynianka” w Myszyńcu, „Przy-
szłość” w Piskach i „Rozwój” w Lelisie, jak też Spółdzielnia Spożywców „Sa-
mopomocy Chłopskiej” w Kadzidle i filia ostrołęckiej Spółdzielni Rolniczo-
Handlowej w Myszyńcu 140 . Skupiały one ogółem ponad 1 500 osób i wraz  
z handlem prywatnym w zasadzie zaspakajały skromne potrzeby mieszkańców. 
Pod koniec lat czterdziestych zaczęły powstawać Gminne Spółdzielnie „Samo-
pomoc Chłopska”, które wkrótce w zasadzie zmonopolizowały spółdzielczość 
na wsi141. 

Spółdzielczość rolnicza w Polsce powojennej to przede wszystkim Związek 
Samopomocy Chłopskiej, powołany w dniach 30-31 grudnia 1945 r. w Lublinie 
podczas obrad Kongresu Chłopskiego. Miały być one organizatorem życia go-
spodarczo-społecznego na wsi, a także kanałem oddziaływania władz na rolni-
ków. Do najważniejszych zadań Związku należały: udział w przeprowadzeniu 
reformy rolnej, pomoc dla mało- i średniorolnych chłopów, zagospodarowanie 
resztówek pozostałych po parcelacji majątków ziemskich, podnoszenie poziomu 
kultury na wsi i upowszechnianie postępu w rolnictwie. W latach 1945-1947 
organizowanie spółdzielni polegało przede wszystkim na przejmowaniu innych 
spółdzielni działających już na wsi, często jeszcze od okresu międzywojennego. 
 
Tab. 10.  Wykaz spółdzielni na terenie powiatu ostrołęckiego (stan na rok 

1947) 

L. p. Nazwa spółdzielni Miejscowość Ilość członków 

1. Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Ostrołęka 600 

2. Spółdzielnia Powszechna „Zjednoczenie” Ostrołęka 53 

3. Księgarnia Spółdzielcza Ostrołęka 200 

                                                 
140 Tamże, Oddz. w Pułtusku, Star. Pow. w Ostrołęce (1944-1950), sygn. 3, k.225. 
141 Tak np. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Myszyńcu powstała 30 października 1947 r. 
Pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej wybrano Bolesława Świtaja, a prezesem 
Stanisława Gołasia („Spółdzielczość Gminna Samopomoc Chłopska”, t. III, Bydgoszcz 
2000, s.52. 
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4. Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” Goworowo 386 

5. Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” Czerwin 160 

6. Spółdzielnia Spożywców „Przyszłość”  Jarnuty (gm. Czerwin) 166 

7. Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” Suchcice (gm. Czerwin 111 

8. Spółdzielnia Spożywców „Zorza” Malinowo (gm. Czerwin) 70 

9. Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Kadzidło 40 

10. Spółdzielnia Powszechna „Jutrzenka” Łyse 30 

11. Spółdzielnia Powszechna „Kurpianka” Lipniki (gm. Łyse) 30 

12. Spółdzielnia Powszechna „Jedność” Zbójna 25 

13. Spółdzielnia Powszechna „Przyszłość”  Turośl 20 

14. Spółdzielnia Powszechna „Przyszłość” Piski (gm. Czerwin) 25 

15. Spółdzielnia Powszechna „Rozwój”  Lelis (gm. Durlasy) 40 

16. Spółdzielnia Powszechna „Myszynianka”  Myszyniec Brak danych 

17. Filia Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Myszyniec  Brak danych 

Źródło: APW, Oddział w Pułtusku, sygn. 3, Organizacja i tryb urzędowania byłego 
Starostwa Powiatowego za rok 1947, k. 225. Ogółem w powiecie było 17 spółdzielni 
rolniczych z ponad 2 tysiącami członków. 
  

Szczególnie ważną rolę w zaopatrzeniu ludności wiejskiej odgrywała Spół-
dzielnia Rolniczo-Handlowa, która rozpoczęła swą działalność 6 grudnia 1944 r. 
w Czerwinie. Najstarsza wiadomość o działalności Powiatowego Związku 
Gminnych Spółdzielni w Ostrołęce pochodzi z początków 1945 r. Jego prezesem 
był Józef Lenard, a we władzach znaleźli się się m. in. Walenty Grala z Dylewa 
- prezes Gminnego Związku SCh w Kadzidle i Władysław Kowalski - prezes 
Gminnego Związku w Goworowie. Zdaniem radnych PRN” ... instytucja ta  
w dobie obecnej jest konieczna i z chwilą jej zorganizowania przyniesie rolnic-
twu duże korzyści142. Do końca 1947 r. następowało sukcesywne przejmowanie 
wszystkich spółdzielni, w tym ich majątku trwałego, kapitału własnego i licznej 
wysoko wykwalifikowanej kadry przez gminne spółdzielnie. W Ostrołęce  
w 1948 r. nastąpiło połączenie Spółdzielni Rolniczo-Handlowej z Powiatowym 
Związkiem Gminnych Spółdzielni i ostrołęckim przedstawicielstwem Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni „Społem”. Prezesem zarządu PZGS został Stanisław 
Krawczyk (SL). W Myszyńcu Gminna Spółdzielnia została utworzona 30 paź-
dziernika 1947 r. Na przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Jana Kozona, 
a na prezesa zarządu Stanisława Gołasia. 29 maja 1949 r. nastąpiło połączenie 
                                                 
142 APW, UWW, Wydz. Sam., protokół z IV posiedzenia PRN w Ostrołęce odbytego  
w dniu 19 czerwca 1945, sygn. 23. 
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Spółdzielni Powszechnej „Myszynianka” z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc 
Chłopska”, a w 1957 r. do myszynieckiego GS dołączyła Gminna Spółdzielnia  
z Czarni. Po wielokrotnych zmianach prezesów, w 1960 r. wybrano na to stano-
wisko Tadeusza Kobrzyńskiego, który po 12 latach przekazał prezesowanie 
Janowi Prusaczykowi (był prezesem do 2010 r.).  

Powszechność obsługi wsi, przy wyeliminowaniu innych podmiotów gospo-
darczych, doprowadziła do powstania monopolu gminnych spółdzielni, których 
w roku 1948 było w kraju ponad 3 tysiące, z liczbą ponad 1,5 miliona członków. 
Największym obciążeniem w ich działalności były administracyjne metody  
organizacji przymusowego skupu produkcji rolnej, tzw. obowiązkowe dostawy. 
To właśnie one oraz prowadzona wówczas walka klasowa z kułactwem i propa-
gowana kolektywizacja wsi powodowały powszechne niezadowolenie z polityki 
rolnej, rzutując także na nieprzychylną ocenę nowo powstających gminnych 
spółdzielni.  

Niekorzystny klimat panujący wokół GS uległ zdecydowanej poprawie, 
głównie dzięki postawie pracowników i po zdjęciu w 1955 r. politycznego pa-
tronatu Związku Samopomocy Chłopskiej. Nastąpiło udoskonalenie obsługi wsi 
przy zachowaniu, w miarę możliwości, form demokracji spółdzielczej. GS-y 
prowadziły różne punkty sprzedaży, m. in.: wiejskie sklepy spożywcze, towaro-
we, wielobranżowe, artykułów gospodarstwa domowego i żelazne, mięsne, na-
białowe, towarów masowych oraz najliczniejsze tzw. pomocnicze punkty sprze-
daży (PSP). W powiecie ostrołęckim w latach 1948-1989 działało od 6 do  
8 Gminnych Spółdzielni oraz 3-4 filie. Pełniły one następujące funkcje: produk-
cyjną (rolna, przetwórcza, budowlana), usługową (usługi mechanizacyjne, trans-
portowe, rzemieślnicze, rolne, gastronomiczne, handlową (zaopatrzenie, zbyt, 
hurt, detal), infrastrukturalną (budowa obiektów oświatowych, sportowych, me-
lioracji, kanalizacji, dróg). Oprócz tego w zakres ich działalności wchodziły 
funkcje socjalne, doradczo-szkoleniowe, organizatorskie, kulturalno-oświatowe, 
społeczno-wychowawcze, kontrolne i informacyjne. 

W ciągu kilku dziesięcioleci znacznej rozbudowie uległa sieć sklepów deta-
licznych, a także zmieniła się struktura sprzedaży. Zwłaszcza od lat sześćdzie-
siątych wyraźnie wzrosła sprzedaż artykułów przemysłowych konsumpcyjnych 
w wyniku poprawy wyposażenia rodzin wiejskich. Zwiększyła się także sprze-
daż środków do produkcji rolnej. Gminne spółdzielnie odegrały także niemałą 
rolę w upowszechnianiu nowoczesnych metod gospodarki rolnej poprzez dzia-
łalność powołanych w latach sześćdziesiątych służb organizatorów rolnictwa. 
Duże postępy dokonały się w gastronomii. W ciągu kilkunastu lat wybudowane 
zostały nowe obiekty w zasadzie we wszystkich gminach. Były to m. in.: „Za-
jazd Kurpiowski” w Myszyńcu, „Jagienka” w Lelisie, „Oleńka” w Rzekuniu, 
„Sarenka” w Żabinie, „Jędruś” w Czerwinie, „Michałek” w Troszynie, „Nado-



414 |                                   Jerzy Kijowski 
 
rzanka' w Goworowie i „Zagłoba” w Nowej Wsi Zachodniej. GS organizowały  
i utrzymywały także Kluby Rolnika. 

W okresie transformacji ustrojowej w Polsce wystąpił kryzys gospodarczy  
i organizacyjny spółdzielczości. Zasadnicze zmiany miały miejsce w 1989 r. 
wraz z urynkowieniem gospodarki polskiej. Nastąpiła demonopolizacja struktur 
gospodarczych poprzez likwidację centralnych i wojewódzkich związków spół-
dzielczych, zniesienie dotacji i innych form pomocy. Zlikwidowana została lu-
stracja, doradztwo ekonomiczne i organizacyjno-prawne, działalność socjalno-
kulturalna i szkoleniowa. Upadły niektóre gminne spółdzielnie, niektóre zostały 
postawione w stan likwidacji z powodu zadłużenia powstałego w wyniku nieko-
rzystnych warunków kredytowych i mniej korzystnego niż dla sektora prywat-
nego systemu podatkowego. Inne przyczyny upadku spółdzielczości to załama-
nie się eksportu żywnościowego na rynek wschodni, spadek popytu na wiele 
produktów na rynku krajowym oraz wzrost konkurencji produktów zagranicz-
nych i producentów prywatnych. 

Ścisły związek z rolnictwem miały kółka rolnicze. Ich historia jest bardzo 
stara, bowiem pierwsze kółko na ziemiach polskich zostało utworzone w 1862 r. 
w Piasecznie na Pomorzu, w powiecie ostrołęckim w Dylewie (1912 r.). Po  
II wojnie kółka reaktywowane zostały po „Polskim Październiku”, czyli po 1956 r. 
Dokonana wówczas zmiana polityki rolnej wywołała znaczne, zarówno ekono-
miczne, jak i społeczne, ożywienie środowiska wiejskiego. Nowymi formami 
organizacyjnymi ułatwiającymi i przyspieszającymi rozwój rolnictwa okazały 
się kółka rolnicze, jako organizacja tworzona przez samych chłopów, posiadają-
ca wieloletnie, bogate tradycje z powodzeniem zastępując likwidowane koła 
Związku Samopomocy Chłopskiej. Początkowo proces tworzenia kółek rolni-
czych miał charakter spontaniczny i przebiegał oddolnie z inicjatywy samych 
chłopów. Pierwsze kółko rolnicze w powiecie ostrołęckim powstało 23 stycznia 
1957 r. w Rębiszach-Kolonii (dzisiejsza gmina Goworowo). Prezesem wybrano 
miejscowego rolnika Franciszka Dziełaka. 24 stycznia powstały kółka w Płoszy-
cach i Drwęczy, a dzień później w Myszyńcu i Kadzidle143. 10 października tego 
samego roku odbył się Powiatowy Zjazd. Wybrano na nim władze w składzie: 
Prezes – Ludwik Stepnowski (rolnik z Czarnowca, był prezesem do 1960 r.), 
wiceprezes – Stanisław Topa – rolnik z Myszyńca i sekretarz – Kazimierz Że-
rański. Szybki wzrost liczby kółek spowodował, że na koniec 1957 r. w powie-
cie było 46 organizacji. Powstawały także Koła Gospodyń Wiejskich. Działal-
ność kółek była bardzo wszechstronna. Służyły rolnikom fachowym instrukta-
żem, podejmowały prace na rzecz oświaty rolniczej. Dbało o: rozwój czytelnic-
twa prasy fachowej, szkolenia rolników, organizację odczytów i pogadanek na 
                                                 
143 St. Szlązak, E. Niedzielski, Z historii Kółek Rolniczych na Kurpiowszczyźnie, Ostro-
łęka 1980, s. 10. 
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tematy rolnicze oraz praktyczne pokazy sprzętu rolniczego. Demonstrowane 
były także poletka z zastosowaniem nawozów mineralnych, nowych odmian 
roślin oraz stosowanie środków ochrony roślin.  

Niektóre kółka rolnicze zajmowały się kontraktacją zwierząt i roślin, organi-
zując szkolenia rolników, organizację konkursów chowu zwierząt, pokazy no-
woczesnej konserwacji pasz oraz prawidłowego żywienia i pielęgnacji zwierząt. 
Do rozwoju produkcji zwierzęcej przyczyniała się praca kółek poprawiająca 
gospodarkę na użytkach zielonych, rozprowadzanie zwierząt zarodowych, poka-
zy nawożenia łąk i pastwisk, suszenia siana kwaterowego wypasu z zastosowa-
niem elektrycznych pastuchów. Zadania gospodarcze realizowane były przez 
zespoły i sekcje maszynowe, zespoły łąkarskie i produkcję materiałów budowla-
nych. Prowadzona była także działalność kulturalna, realizowana przez Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz w tworzonych przez spółdzielczość rolniczą „Klubach 
Rolnika”. 

Praca kółek rolniczych od początku opierała się na inicjatywie rolników, a jej 
wyniki zależały od zaangażowania zarządów i wszystkich członków organizacji. 
Stanowiły one liczący się nośnik postępu w produkcji rolnej oraz podnoszeniu 
wiedzy zawodowej i świadomości społecznej rolników. Ich znaczenie wzrosło 
po powołaniu 1 sierpnia 1959 r. Funduszu Rozwoju Rolnictwa wspierającego 
finansowo ruch kółkowy. Środki powyższe tworzone były z różnicy cen płaco-
nych przez państwo za obowiązkowe dostawy a cenami wolnorynkowymi. Za-
częły powstawać nowe kółka oraz bardzo szybko zwiększała się liczba człon-
ków. Podobnie było także z rozwojem Kół Gospodyń Wiejskich.  

 
Tab. 11.  Stan organizacyjny kółek rolniczych w powiecie ostrołęckim w la-

tach 1960-1970 

Rok Ilość KR % wsi w KR Liczba członków 
KR Ilość KGW Liczba członków 

KGW 

1960 88 32,8 1 718 31 354 

1965 174 64,9 5 258 109 1 400 

1970 200 74,5 11 522 200 4 547 

Źródło: St. Szlązak, E. Niedzielski, Z historii Kółek rolniczych na Kurpiowszczyźnie, 
Ostrołęka 1980, s. 20 
  

Rozpoczęto próby mechanizacji za pośrednictwem zespołów maszynowych, 
przy czym pierwsze ciągniki zostały zakupione w 1960 r. przez kółka w Kadzi-
dle, Nasiadkach, Wolkowych, Suchcicach i Troszynie. Wkrótce zaczął się pro-
ces koncentracji sprzętu technicznego i coraz więcej kółek posiadało zestawy 
traktorowo-maszynowe. Kolejnym etapem było tworzenie Międzykółkowych 
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Baz Maszynowych zarządzanych najczęściej przez Państwowy Ośrodek Maszy-
nowy. W latach 1965-1967 MBM powstały w: Dylewie, Kadzidle, Troszynie, 
Myszyńcu, Suchcicach i Czerwinie144. Rozwijając usługi mechanizacyjne, kółka 
rolnicze rozszerzały zakres usług. Dostarczały na potrzeby wszystkich gospo-
darstw kwalifikowane nasiona zbóż siewnych, sadzeniaki, środki ochrony roślin, 
wapno i nawozy sztuczne. Dużą rolę we wdrażaniu postępu technicznego ode-
grali agronomowie bezpośrednio związani z organizacją kółkową. Ważną datą  
w rozwoju kółek rolniczych był rok 1973 kiedy to zaczęły powstawać Spół-
dzielnie Kółek Rolniczych. Pierwsze SKR w naszym powiecie utworzone zosta-
ły w Czerwinie i Goworowie (1974 r.). Ich działalność przyczyniła się do inten-
syfikacji i modernizacji technicznej indywidualnego rolnictwa, organizacji ze-
społowych form gospodarowania ziemią oraz dalszej poprawy warunków pracy  
i życia ludności wiejskiej. W ciągu kilku lat SKR powstały we wszystkich więk-
szych gminach. 

Inna forma spółdzielczości to spółdzielczość mleczarska. Działalność jej zo-
stała wznowiona w Ostrołęce 28 maja 1946 r. poprzez powołanie Okręgowej 
Mleczarni Spółdzielczej, która swą działalność gospodarczą rozpoczęła w dwa 
lata później. Ponieważ dostawy mleka były niewielkie, toteż pracownicy (po-
czątkowo było ich trzech), poza skupem nabiału, zajmowali się także skupem jaj 
i drobiu. Pierwszym prezesem spółdzielni został Józef Majewski. Spółdzielnia 
po uzyskaniu kredytów odbudowała zniszczony w czasie wojny budynek przy ul. 
11 listopada (dziś Bartosza Głowackiego). Po kilku latach (12 stycznia 1951 r.) 
spółdzielnia została upaństwowiona, przyjmując nazwę Powiatowy Zakład Mle-
czarski Przedsiębiorstwo Państwowe. Sukcesywnie zaczął wzrastać skup mleka, 
osiągając w1955 r. poziom prawie 130 tysięcy hektolitrów, zaś w roku 1960 - 
7,6 mld litrów 145 . Zakład mleczarski został ponownie uspółdzielczony jako 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. Ponieważ stary zakład nie był w stanie 
przerobić całych dostaw z powiatu, rozpoczęto budowę nowego przy ul. Waryń-
skiego (dziś 11 listopada), oddając go do użytku w 1962 r. Kolejną formą spół-
dzielczości była spółdzielczość inwalidzka, którą w Ostrołęce reprezentowała 
Spółdzielnia Inwalidów „Narew”. Została ona założona 29 listopada 1949 roku 
przez 19 osób z miasta i powiatu ostrołęckiego. W połowie października 1956 
roku nastąpiło połączenie Spółdzielni Inwalidów „Narew” ze Spółdzielnią Pracy 
Szewców „Ogniwo” w Ostrołęce, utrzymując nazwę Spółdzielnia Inwalidów 
„NAREW” w Ostrołęce. Nazwa ta przetrwała przez kilkadziesiąt lat. 

W roku 1959 uruchomiono pierwszy kiosk spożywczy i od tej chwili datowa-
ła się działalność handlowa, którą Spółdzielnia prowadzi przez cały czas istnie-

                                                 
144 S. Szlązak, E. Niedzielski, Z historii Kółek Rolniczych …, s. 7. 
145 Archiwum Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrołęce, akta nie uporządkowane. 
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nia. W roku 1962 uchwałą Walnego Zgromadzenia spółdzielnia została prze-
kwalifikowana z produkcji krawieckiej na chemię gospodarczą. 

W tym okresie spółdzielnia napotykała wiele trudności o charakterze organi-
zacyjnym, ekonomicznym, lokalowym. Pierwszy zakład produkcji chemicznej 
zlokalizowany był w Wojciechowicach, w budynku po byłych koszarach woj-
skowych. Lokal ten był mały, nieprzystosowany do takiej produkcji. Dopiero  
w roku 1965 Urząd Miejski przydzielił spółdzielni budynek po byłej rozlewni 
oranżady PSS Ostrołęka przy ul. Fornalskiej 1 (dziś ulic Skryta), do którego 
przeniesiony został wspomniany zakład. Wprawdzie budynek ten również nie 
był przystosowany do takiej produkcji, jednak metraż był o wiele większy. Pra-
cownicy zakładu nie wiele poprawili sobie warunki pracy. Pracowali wówczas  
w wilgotnych i bez światła dziennego piwnicach. Pamiętać zaś trzeba, iż mówi-
my o spółdzielni inwalidów. W tym okresie wśród 120 zatrudnionych było ich 
blisko sto, zaś w zakładzie chemii gospodarczej w grupie 43 osób przy produkcji 
pracowali wyłącznie inwalidzi o różnych schorzeniach. Spółdzielnia spełniała 
niewątpliwie swą rolę, dając zatrudnienie ludziom nie w pełni sprawnym. Za-
pewniała im rehabilitację zawodową, opiekę lekarską oraz niezbędne świadcze-
nia socjalne. Nie było jednak warunków na działalność rehabilitacyjną w ciągu 
dnia pracy, nie było można tworzyć stanowisk pracy chronionej, nie było gdzie 
prowadzi ćwiczeń usprawniających. Zakład pozbawiony był własnej stołówki  
i innych urządzeń socjalnych 

Dopiero po przeprowadzonej modernizacji i rozbudowie zakładu w roku 
1972 sytuacja w tym zakresie uległa znacznej poprawie.146 

W roku 1979 rozpoczęto budowę nowego Zakładu Chemii Gospodarczej,  
w tym czasie działalność Spółdzielni obejmowała m. in.: produkcję chemiczną 
(artykuły chemii gospodarczej: płyny do wybielania tkanin i sanitaryzacji urzą-
dzeń sanitarnych, płyny do mycia powierzchni szklanych, pasty do czyszczenia 
urządzeń sanitarnych), usługi poligraficzne w zakresie wykonywania druków 
akcydensowych, usługi archiwalne w zakresie archiwizacji akt, sprzedaż deta-
liczną artykułów spożywczych i przemysłowych 

1 września 1986 roku został oddany do użytku nowy budynek przy ul. Tar-
gowej 18. Znalazły tam swoją siedzibę: biuro zarządu, nowy zakład chemii go-
spodarczej i przychodnia lekarska. Spółdzielnia nadal prowadziła produkcję 
artykułów chemicznych i innych, usługi poligraficzne, drukarnię oraz usługi 
archiwalne i składnicę akt. Od roku 1987 spółdzielnia posiada status zakładu 
pracy chronionej 

                                                 
146 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Ostrołęce, Rozwój Społeczno-Gospodarczy 
Miasta Ostrołęki 1945-1972, Ostrołęka 1973 r. 
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Na początku XXI w. w spółdzielni pracowało 84 osoby (z czego kobiet 44, 
mężczyzn 40), zatrudnione na 81,3 etatu. Osób niepełnosprawnych było 62, 
zatrudnionych na 59,5 etatu. 

Spółdzielnia „NAREW” odgrywała bardzo ważną rolę w Ostrołęce i regionie 
pod względem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ściśle współpracując ze 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, znajdującym się w Ostrołęce, 
gdzie pobierają naukę dzieci z różnymi upośledzeniami psychicznymi. Znaczna 
część absolwentów tej szkoły stawała się pracownikami spółdzielni. W spół-
dzielni znajdował się także ośrodek rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych. 
Jeśli chodzi o usługi archiwalne, spółdzielnia to jedyny zakład na terenie byłego 
województwa ostrołęckiego, która je wykonuje, czynione to jest zarówno  
w siedzibie spółdzielni, jak też bezpośrednio w zakładach pracy, instytucjach, 
szkołach itp. 

Spółdzielczość pracy w Ostrołęce to przede wszystkim działalność dwóch 
spółdzielni: Spółdzielni Pracy „Przyszłość” i Spółdzielni Inwalidów „Narew” 
oraz mniejszych i krótko istniejących – Spółdzielnia Pracy Szewców, Powiato-
wa Wielobranżowa Usługowa Spółdzielnia Pracy „Jedność” oraz Wielobranżo-
wa Spółdzielnia Pracy im. Ludwika Waryńskiego. Na terenie powiatu spółdziel-
czość była reprezentowana przez Spółdzielnię Przemysłu Ludowego i Arty-
stycznego „Cepelia” w Kadzidle i Spółdzielni „Pełta” w Myszyńcu. 

Spółdzielnia „Przyszłość” powstała 17 grudnia 1950 r. na bazie tartaku 
„Bednarek i s-ka” oraz tartaku Aleksandra Jońskiego z Nowej Wsi Zachodniej, 
przyjmując nazwę: Spółdzielnia Pracy Przemysłu Drzewnego „Przyszłość”. 
Spółdzielnia obejmowała swym zasięgiem powiat ostrołęcki i makowski, zajmu-
jąc się głównie tartacznictwem (przecieranie drewna, przeróbka surowców 
drzewnych i przetwarzanie ich na półfabrykaty i fabrykaty stolarskie). Stopnio-
wo wprowadzane były nowe działy produkcji i usług, przede wszystkim związa-
nych z drewnem takich jak: stolarka budowlana, wyrób trumien, sanek oraz pro-
dukcja włókiennicza i usługi wielobranżowe. Pierwszym kierownikiem ogólnym 
spółdzielni był Jan Zyśkowski (w latach 1951-1955 i ponownie w latach 1957-
1975). W latach sześćdziesiątych spółdzielnia działała pod nazwą Powiatowa 
Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych „Przyszłość” w Ostrołęce. Najwyż-
sze zyski spółdzielnia zyskiwała na produkcji sanek, które trafiały nie tylko na 
rynek wewnętrzny, ale i rynki zagraniczne, w tym krajów zachodnich. Działal-
ność spółdzielni zakończyła się wraz dokonywaną w kraju transformacją ustro-
jowo-gospodarczą, czyli na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 

Ze spółdzielczością związany był handel. W mieście dominowała Powszech-
na Spółdzielnia Spożywców „Społem”. Do końca lat czterdziestych funkcjono-
wały sklepy prywatne, następnie zlikwidowane (w ramach tzw. „bitwy o han-
del”). W grudniu 1953 r. powołany został w Ostrołęce Oddział Miejskiego Han-
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dlu Detalicznego (MHD). Na terenie wiejskim dominowały placówki handlowe 
„Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (GS). 

Ważnym działem spółdzielczości, mającym ścisły związek z gospodarką, 
szczególnie budownictwem, wywierającym olbrzymi wpływ na życie mieszkań-
ców, miała spółdzielczość mieszkaniowa. Spółdzielcze budownictwo mieszka-
niowe w Ostrołęce rozpoczęło się pod koniec lat pięćdziesiątych. Pierwsze ze-
branie informacyjne odbyło się 4 czerwca 1959 r., na którym dokonano wyboru 
Komitetu Organizacyjnego w składzie: Jan Przybyła, Krystyna Sieplińska, Józef 
Wojciechowicz i Zdzisław Mrozek. 2 lipca 1959 r. Komitet Organizacyjny zwo-
łał Walne Zgromadzenie członków założycieli spółdzielni, na którym powołano 
pierwszą Radę Spółdzielni w składzie: Wacław Biedrzycki – przewodniczący, 
Tadeusz Grzyb – zastępca, Antoni Białobrzeski – sekretarz oraz Aleksander 
Ciak, Stanisław Gadomski i Lucjan Andrzejczyk – członkowie. Również na tym 
posiedzeniu wybrano pierwszy Zarząd Spółdzielni, którego prezesem został Jan 
Przybyła, wiceprezesem Antoni Piersa, a członkiem Jerzy Kruszewski. W od-
powiedzi na wniosek Rady i Zarządu ostrołęckiej spółdzielni w dniu 12 sierpnia 
1959 r. Związek Spółdzielni Mieszkaniowych i Budowlanych w Warszawie 
stwierdził celowość założenia spółdzielni pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Ostrołęce. Kilka dni później Sąd Powiatowy dla Warszawy-Pragi zarejestro-
wał statut i wpisał do rejestru sadowego członków Zarządu. Od tego momentu 
spółdzielnia rozpoczęła działalność statutową, której głównym celem było za-
spokajanie potrzeb mieszkaniowych swoich członków.  

W roku 1959 r. spółdzielnia liczyła 37 członków. W tym samym roku wyku-
piła od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej jeden blok przy ulicy Szkolnej 19 
(dziś Adama Chętnika 9), zawierający 21 mieszkań. Jednym z mieszkańców 
tego bloku był lekarz Kazimierz Gąska – współzałożyciel Spółdzielni. W wyni-
ku czynionych starań, przy znacznym wsparciu miejscowych władz, w 1962 r. 
Spółdzielnia otrzymała lokalizacje na budownictwo mieszkaniowe przy ulicy 
Sienkiewicza. Realizacji inwestycji podjęło się Ostrowskie Przedsiębiorstwo 
Budowlane. Budowę 4 pierwszych budynków o łącznej liczbie 80 mieszkań 
zakończono w 1965 r. W tym czasie spółdzielnia liczyła 240 członków i 179 
kandydatów, w następnych latach bardzo szybko wzrosła, dochodząc do 676 
członków i 383 kandydatów w roku 1969. Początkowo nie było żadnego samo-
dzielnego lokalu biurowego, a całe kierownictwo pracowało społecznie. Jak 
wspominają założyciele, pierwsze biuro spółdzielni mieściło się w teczce prezesa 
– Jana Przybyły, potem zaś w małym pokoiku przy ul. Waryńskiego. W 1962 r. 
został zatrudniony pierwszy pracownik na warunkach umowy o pracę - Jerzy 
Roman, który pełnił funkcję kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej, a następnie 
Benedykt Machczyński, zajmujący się księgowością. W kierownictwie Spół-
dzielni zachodziły dość częste zmiany.  
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W 1965 r. po zakończeniu budowy na ulicy Sienkiewicza zostało tam prze-
niesione biuro Spółdzielni. Powiększył się także personel administracyjny; za-
trudnionych było dwóch pracowników na pełnych etatach i dwóch w niepełnym 
wymiarze godzin. W grudniu 1966 r. Walne Zgromadzenie Członków dokonało 
zmiany statutu, rozszerzając skład Zarządu z 3 do 5 osób oraz Rady z 7 do 15 
osób. Równocześnie, w związku ze wzrostem liczby członków, postanowiono 
zastąpić Walne Zgromadzenie Zebraniem Przedstawicieli w liczbie 100 osób, 
wybieranych na zebraniach środowiskowych. Po likwidacji placu budowy na 
osiedlu Sienkiewicza Spółdzielnia Mieszkaniowa odkupiła w 1968 r. od Ostrow-
skiego Przedsiębiorstwa Budowlanego barak z przeznaczeniem na świetlicę. 
Zorganizowano w nim punkt biblioteczny; odbywały się tam także zajęcia  
z dziećmi i młodzieżą.  

W dość szybkim tempie rozwijało się w Ostrołęce budownictwo mieszkanio-
we, zarówno wielorodzinne, jak i jednorodzinne, chociaż do pełnego zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkaniowych ludności miasta brakowało dużo. Stosunko-
wo największe rozmiary przybrało budownictwo spółdzielcze, a w dalszej kolej-
ności zakładowe. W latach 1971-1975 w ramach uspołecznionego budownictwa 
mieszkaniowego oddanych zostało do użytku 1491 mieszkań, w tym 46,7 % to 
budownictwo spółdzielcze, 45,2 % zakładowe i 8,1 % rad narodowych. Głów-
nym wykonawcą było Ostrowskie Przedsiębiorstwo Budowlane, które z dniem  
1 maja 1972 r. zostało przeniesione do Ostrołęki, przyjmując nazwę Przedsiębior-
stwo Budownictwa Ogólnego. W ciągu 7 lat (1968-1975) zbudowało w Ostrołęce 
około 50 budynków mieszkalnych i około 120 innych obiektów, z tego od 1971 
do 1975 roku 37 budynków i 15 innych obiektów. 

Budownictwo wielorodzinne w Ostrołęce realizowane było przede wszyst-
kim na 4 osiedlach: „Za Parkiem” (budownictwo zakładowe i spółdzielcze), „30-
lecia” (komunalne), „Jaworskiego”, dziś Hallera (głównie spółdzielcze) i „Wa-
ryńskiego”, dziś 11 Listopada (głównie spółdzielcze). 

Głównym terenem budownictwa spółdzielczego stały się w tym czasie tereny 
za parkiem miejskim (dzisiejsza ulica Tadeusza Sygietyńskiego i Celulozowa). 
Pod koniec 1969 r. został tam wybudowany, a w lutym 1970 r. zasiedlony 
pierwszy budynek (ul. Sygietyńskiego 7). Było to blok 6-klatkowy o 120 miesz-
kaniach, największy z dotychczas wybudowanych w Ostrołęce. Do tego budyn-
ku przeniosło się też biuro spółdzielni, pozostając tam do 1983 r.  

W następnych latach zasoby mieszkaniowe spółdzielni powiększyły się o ko-
lejne bloki mieszkalne W roku 1972 na Zebraniu Przedstawicieli podjęto uchwa-
łę o przekształceniu Lokatorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Lokatorsko-
Własnościową, co umożliwiło członkom spółdzielni nabywanie mieszkań na 
własność. Z kolei rok później Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa 
Mieszkaniowego wyraził zgodę na dokonanie zmiany statutu w części dotyczą-
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cej terenu działania spółdzielni. Zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli 29 
maja 1974 r. terenem działania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej w Ostrołęce miało być nie tylko miasto, ale cały powiat. Oddane 
zostały do użytku dwa pawilony handlowe (jeden w 1972, a drugi w 1973 roku) 
o powierzchni 816 m2.  

Poza Zebraniem Przedstawicieli najwyższą władzą w Spółdzielni była Rada. 
Zbierała się ona przeciętnie 10 razy w roku. Skład jej ulegał ciągłym zmianom. 
Przewodniczącymi Rady byli m. in.: Wacław Biedrzycki, Piotr Mierzejewski  
i Jerzy Kruszewski. Na czele zarządu stał przewodniczący, będący równocześnie 
prezesem spółdzielni. Działały także komisje Rady (Mieszkaniowa, Techniczna, 
Społeczno-Wychowawcza). Dobrze rozwijała się działalność społeczno-
wychowawcza. Duży był także wkład mieszkańców spółdzielni w prace porząd-
kowe.  

Po zmianach podziału administracyjnego kraju w 1975 r. w Ostrołęce, awan-
sowanej na siedzibę nowego województwa, powstała Wojewódzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Pierwszym prezesem WSM został Mirosław Chełchowski, łą-
cząc przez pewien czas to stanowisko z funkcją prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej w Ostrołęce. Kolejni prezesi Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
(przemianowanej w 1982 r. na Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkanio-
wych) to: Wiesław Podbielski, Zdzisław Sulmirski, Kazimierz Parszewski i Ry-
szard Dragun. 26 września 1975 r. prezesem ostrołęckiej spółdzielni (do kwiet-
nia 1976 r.) został Stefan Serejko. Po nim prezesem był Jan Bocian i Henryk 
Boguniecki jako pełniący obowiązki prezesa. W lata 1978-1982 na czele ostro-
łęckiej spółdzielni stał Stanisław Grzyb, a następnie kolejno: Jerzy Kijowski, 
Stefan Hajduk, Jan Artemowicz, Marian Grygianiec, Janina Zambroń, Piotr Zie-
liński i ponownie Janina Zambroń. Siedziba spółdzielni mieściła się na parterze 
budynku mieszkalnego spółdzielni na ul. Sygietyńskiego 7, zaś od stycznia  
1984 r. została przeniesiona do nowo wybudowanego pawilonu przy ul. Jawor-
skiego 13 (dziś Hallera). Decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 
1983 r. nastąpiła zmiana nazwy ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce na 
Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową. 

Bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu spółdzielczości, w tym i mieszka-
niowej, wprowadziła ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji 
i działalności spółdzielczości. Zgodnie z nią zlikwidowano starą, rozbudowaną 
strukturę organizacyjną spółdzielczości i oparto ruch na spółdzielniach uwolnio-
nych od wcześniejszej, hierarchicznie narosłej nadbudowy organizacyjnej. Prze-
stał istnieć Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Ostrołęce  
i Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Już w kwietniu 
1990 r. wybrana została nowa Krajowa Rada Spółdzielcza, przekształcona na-
stępnie w Naczelną Radę Spółdzielczą. Powołany został także Związek Rewi-
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zyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Kolejna ustawa, która weszła w życie  
z dniem 26 września 1994 r., zagwarantowała niezależność spółdzielni i ruchu 
spółdzielczego, usuwając przepisy pozwalające organom władzy terenowej  
i administracji państwowej ingerować w działalność spółdzielni.  

 
 

VIII. Powstanie i funkcjonowanie podregionu kurpiowskiego 
Na początku lat sześćdziesiątych pojawił się temat podziału województwa 

warszawskiego na mniejsze części, czyli tzw. regiony podstawowe, czy też pod-
regiony. Początkowo miało ich być cztery: stołeczny, płocko-ciechanowski, 
siedlecki i ostrołęcki (kurpiowski). W skład tego ostatniego wchodzić miały 
powiaty: ostrołęcki, przasnyski, makowsko-mazowiecki, ostrowsko-mazowiecki, 
pułtuski, łomżyński (częściowo), wyszkowski, zambrowski (częściowo), kol-
neński (częściowo). Zagadnieniom tym poświęcone były m. in. obrady uroczy-
stej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w czerwcu 1962 r., a w opublikowa-
nych materiałach z jej obrad czytamy o podregionie ostrołęckim (kurpiowskim): 
Podregion ten ma 7158 km² i jest zamieszkały przez 380 tysięcy ludności, co daje 
dość niską gęstość zaludnienia 53 osoby na km² (…). Również nikłym jest tu 
rozwój miast, które skupiają tylko 20% ogółu ludności. Uprzemysłowienie jest 
jeszcze słabsze niż w podregionie siedleckim. Wyraża się ono 12 osobami za-
trudnionymi w przemyśle na 1000 mieszkańców. Główny ośrodek tego podregio-
nu Ostrołęka jest ciągle jeszcze małym miastem powiatowym liczącym zaledwie 
15,5 tysięcy mieszkańców, miastem, które nie usunęło dotychczas zniszczeń wo-
jennych147. Ostatecznie zdecydowano o stworzeniu nie trzech a czterech podre-
gionów (z podregionu płocko-ciechanowskiego wyodrębniono podregion cie-
chanowski), a obszar podregionu ostrołęckiego (kurpiowskiego) znacznie ogra-
niczono. 

Utworzenie podregionu kurpiowskiego z jego „stolicą” w Ostrołęce wpłynęło 
na przyspieszenie rozwoju gospodarczego miasta i powiatu. Wzrosła wartość 
produkcji przemysłowej brutto (PBK), zwiększyła się liczba osób zatrudnionych 
poza rolnictwem oraz liczba mieszkańców miasta. Poza dwoma „sztandarowymi” 
zakładami, tj. elektrociepłownią oraz fabryką celulozy i papieru, które też 
znacznie się rozbudowały148, powstały nowe. Zaliczyć do nich można m. in.: 
Zakłady Mięsne, Proszkownię Mleka, Zakłady Wapienno-Piaskowe, Zakłady 

                                                 
147 Stanisław Berezowski, Województwo warszawskie jako region gospodarczy, w: Rok 
Ziemi Mazowieckiej, 1962, Płock, czerwiec 1962 r., s. 373. 
148  Ostrołęcka Fabryka Celulozy i Papieru po uruchomieniu w 1973 r. celulozowni  
przekształciła się w Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze (OZCP), natomiast  
po oddaniu w grudniu 1972 r. Elektrowni „B” utworzony został Zespół Elektrowni 
Ostrołęka. 
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Betonów Komórkowych „Prefabet”, Wytwórnię Elementów Wielkopłytowych 
(„fabryka domów”) i kombinat szklarniowy – Państwowe Gospodarstwo Ogrod-
nicze (PGO). Zwiększenie produkcji w „starych” oraz uruchomienie nowych 
zakładów sprawiły, ze Ostrołęka stała się jednym z ważniejszych centrów prze-
mysłowych na Mazowszu. Rozwój miasta wpłynął także, aczkolwiek w stosun-
kowo niewielkim stopniu, na życie mieszkańców wsi w powiecie ostrołęckim. 
Zwiększyła się liczba ludności dwuzawodowej, tzw. chłoporobotników, przy 
czym część z nich dodatkowe przychody uzyskiwane z pracy poza rolnictwem 
inwestowała we własne gospodarstwo (zakup maszyn, budowa lub modernizacja 
budynków mieszkalnych i gospodarczych), część natomiast przeznaczała na 
uzyskanie mieszkania (zakładowego, spółdzielczego) lub budowę własnego, 
wiążąc się już na stałe z miastem. Poza Ostrołęką w zasadzie nie było w powie-
cie większych zakładów produkcyjnych. Wymienić należy jedynie Zakłady 
Przemysłu Dziewiarskiego w Pułtusku, Zakład Produkcyjny w Myszyńcu, funk-
cjonujący w latach 1972-1992 i zatrudniający około 100 pracowników149 oraz 
Spółdzielnię Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Kurpianka” w Kadzidle, 
powstałą 19 lutego 1949 r150. 

Pewnej poprawie uległa infrastruktura techniczna i społeczna, zrealizowano 
niektóre istotne inwestycje komunalne, m. in. doprowadzono do miasta gaz 
ziemny, wybudowano oczyszczalnię ścieków, rozbudowano sieć cieplną i kana-
lizacyjną. Z zakresu komunikacji zlikwidowano kolejkę wąskotorową do My-
szyńca (po niemal 60. latach jej eksploatacji)151, zwiększono natomiast komuni-
kację samochodową, zarówno osobową, jak i towarową oraz wybudowano za-
jezdnię i dworzec PKS. Obok budownictwa indywidualnego spółdzielczego  
i komunalnego rozpoczęło się budownictwo zakładowe, znaczący udział miało 
również tzw. budownictwo towarzyszące, realizujące inwestycje „przy okazji' 
dużych inwestycji przemysłowych; wybudowany został nowy budynek poczty, 
Dom Nauczyciela, Dom Sportowca w Wojciechowicach, stadion sportowy  
i hotel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 1966 r. oddano do użytku 
Szpital Powiatowy przy ul. Sienkiewicza. Powstały nowe sklepy, placówki ga-
stronomiczne i usługowe. Wzrost znaczenia powiatu zaznaczył się także w in-
nych pozaprodukcyjnych dziedzinach życia. Zwiększone zostało personalnie 
kierownictwo powiatu. W Urzędzie Powiatowym przybył etat drugiego zastępcy 
                                                 
149 Początkowo była to filia zakładów z Pułtuska , następnie samodzielny zakład. Długo-
letnim kierownikiem filii, a potem dyrektorem zakładu była Krystyna Sokołowska. 
150 M. Bogdański, Rys historyczny Kadzidła i terenu obecnej gminy Kadzidło od końca 
XIX wieku do czasów współczesnych, <w>: Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem 
Ducha Świętego w Kadzidle, Kadzidło 2012, s. 72; W 1978 r. zatrudnionych w niej było 
91 osób i 450 chałupników. 
151 W budynkach zajmowanych w Myszyńcu przez warsztaty PKP zlokalizowano filię 
Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego w „Pełta” z Pułtuska. 
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naczelnika, w Komitecie Powiatowym PZPR etat sekretarza ds. ekonomicznych. 
Rozpoczęto budowę krytej pływalni, przygotowania do uruchomienia Muzeum  
i Państwowej Szkoły Muzycznej, z Pułtuska do Ostrołęki przeniesiono oddział 
„Trybuny Mazowieckiej”, powołano Stację Naukową Mazowieckiego Ośrodka 
Badań Naukowych Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. W 1971 roku miała 
miejsce w Ostrołęce wyjazdowa sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, w 1973 r. 
III Wojewódzka Spartakiada Młodzieży z udziałem reprezentacji ze wszystkich 
33 powiatów województwa warszawskiego. 

Największą imprezą zorganizowaną w tym czasie w Ostrołęce były obchody 
600-lecia miasta w 1973 r. Na niezwykle bogaty program złożyły się m. in.: 
odsłonięcie pomnika J. Bema i „Czwartaków”, wodowanie statku m/s Ostrołęka, 
wydanie okolicznościowego medalu, kasownika pocztowego i różnych pamiątek. 
Odbyło się także wiele imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. 

 
 

IX. Powiat „bez powiatu” (1975-1998) 

W latach osiemdziesiątych zaszło wiele ważnych wydarzeń w Polsce zarów-
no w sferze polityczno-społecznej, jak i gospodarczej. Najważniejsze z nich to: 
kryzys gospodarczy, „rewolucja solidarnościowa”, stan wojenny i transformacja 
gospodarczo-społeczna na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 
Wszystkie te zjawiska wpłynęły także na życie polityczne i gospodarcze na tere-
nie naszego województwa ostrołęckiego, w tym byłego powiatu ostrołęckiego. 
Na początku lat osiemdziesiątych nastąpiło załamanie gospodarcze w Polsce. 
Błędy popełniane przez rządzącą krajem ekipę Gierka zaostrzyły systemową 
niewydolność gospodarki socjalistycznej. Nadmierne inwestycje, brak reform  
w zarządzaniu gospodarką i błędna polityka rolna spowodowały ogromne zadłu-
żenie kraju i brak równowagi rynkowej. Przemysł polski w latach „dynamiczne-
go rozwoju” bardzo uzależnił się od importu materiałów i półfabrykatów z Za-
chodu. W 1980 r. zmalał dopływ nowych kredytów. Brak dolarów ograniczył do 
minimum import, czego konsekwencją było załamanie się produkcji przemysło-
wej. Nastąpił spadek produkcji przemysłowej i fatalne wyniki w rolnictwie. 
Stopniowo pogarszała się sytuacja rynkowa. Podaż towarów malała, a ilość pie-
niędzy rosła powodując lukę inflacyjną. Rosły koszty utrzymania oraz kolejki 
przed sklepami. Szczególnie fatalne było zaopatrzenie w mięso i wędliny. 
Ogromnym obciążeniem dla polskiej gospodarki było rosnące zadłużenie. Latem 
1980 r. władze polskie ujawniły po raz pierwszy dane dotyczące polskiego długu 
na Zachodzie, który wynosił 20 mld dolarów. 

Po wprowadzeniu 1 lipca 1980 r. podwyżek cen na niektóre gatunki mięsa 
rozpoczęły się strajki w wielu zakładach w Polsce. W sierpniu zastrajkowało 
Wybrzeże, gdzie powołano Międzyzakładowe Komitety Strajkowe (w Trójmie-
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ście i Szczecinie). Nastąpiły zmiany we władzach partyjnych i administracyj-
nych oraz rozpoczęły się rozmowy robotników z rządem. 

W Ostrołęce w lipcu 1980 r. strajkowały dwa zakłady pracy: Ostrołęckie  
Zakłady Celulozowo-Papiernicze (strajk 19-godzinny) i Zakłady Mięsne (strajk 
15-godzinny). We wrześniu strajkowały m. in.: komunikacja miejska, Woje-
wódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Betonów Komórkowych „Prefabet”, Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców.  
Na terenie wiejskim jako pierwsza zastrajkowała Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
w Kadzidle. 

Tymczasowa Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” 
w Ostrołęce w liczbie 11 osób powołana została 13 listopada 1980 r. na zebraniu 
przedstawicieli komitetów organizacyjnych w sali Wojewódzkiego Domu Kultu-
ry w Wojciechowicach. Do głównych jej zadań należała pomoc w organizowa-
niu ogniw NSZZ „Solidarność”, udzielanie informacji Komitetom Organizacyj-
nym i udostępnianie materiałów informacyjnych oraz reprezentowanie wszyst-
kich ogniw wchodzących w skład Komisji i koordynowanie ich działań. Pierw-
szym przewodniczącym został Jerzy Budziszewski z Zespołu Elektrowni, zaś 
wiceprzewodniczącymi – Robert Kreczman z OZCP i Ryszard Krzemiński  
z Zakładów Mięsnych. Powołany został także Odział Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Ostro-
łęce, na przewodniczącego którego wybrano Edwarda Sucheckiego. W listopa-
dzie 1980 r. powstała Komisja Zakładowa przy placówkach oświatowo-
wychowawczych wchodząca w skład NSZZ „Solidarność”, Oddział Mazowsze 
zarejestrowano 18 listopada 1980 r. pod Nr 1434152. Jej przewodniczącym zosta-
ła Stanisława Watrakiewicz z Liceum Ogólnokształcącego. 

13 grudnia 1981 r. wprowadzony został w Polsce stan wojenny 153. Opano-
wany został system łączności pocztowej (cenzura) i telekomunikacyjnej („roz-
mowy kontrolowane”), wprowadzono godzinę milicyjną (od 22 do 6), ograni-
czono możliwości swobodnego poruszania się, ustanowiono kuratelę wojskową 
nad administracją, zmilitaryzowano zakłady pracy oraz zawieszono działalność 
organizacji i stowarzyszeń, jak też wydawanie czasopism i gazet. Zatrzymano 
także i internowano najbardziej aktywnych działaczy „Solidarności”. Operacja ta 
nosiła kryptonim „Jodła”, rozpoczęła się już wieczorem 12 grudnia i objęła ogó-
łem 55 osób z terenu województwa, w tym 28 z samej Ostrołęki. Zostali oni 
przewiezieni do zakładu w Iławie (kobiety do Ostródy lub Gołdapi)154.  

                                                 
152 J. Mironczuk, XXX lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980-2010), Warszawa-
Ostrołęka 2010, s. 21. 
153 Został zawieszony 31 grudnia 1982 r., a zniesiony 22 lipca 1983 r. 
154 Materiały nieopublikowane Jana Mironczuka. 
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13 grudnia 1981 r. KW MO przeprowadziła przeszukanie siedziby Oddziału 
„Solidarności” w Ostrołęce. Osoby zaangażowane w działalność związkową  
a nieinternowane Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Ostrołęce 
wzywała na komisariat, żądając podpisania zobowiązania lojalnościowego. Od 
1983 do 1989 r. w Polsce panował swoisty dualizm – władza i „Solidarność” 
zakończony obradami tzw. „okrągłego stołu” od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. 
Podstawowe decyzje tych obrad to: reaktywowanie Solidarności”, wprowadze-
nie Senatu i urzędu prezydenta oraz przeprowadzenie wyborów parlamentarnych 
4 czerwca. Wybory zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem „Solidarności”. 
Z naszego województwa posłami zostali: Aleksander Małachowski i Józef  
Gutowski (Komitet Obywatelski „Solidarność”), Michał Kurek i Aleksander 
Łuczak (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe) oraz Władysław Krzyżanowski 
(Polska Zjednoczona Partia Robotnicza), zaś senatorami – Henryk Zbigniew 
Wilk i Jan Chodkowski (obaj z KO „Solidarność”). Swoistym ewenementem był 
fakt, że do parlamentu nie dostał się żaden kandydat z miasta Ostrołęki i byłego 
powiatu ostrołęckiego. 

Rok później (27 maja 1990 r.) odbyły się wybory samorządowe. W woje-
wództwie ostrołęckim, podobnie jak i w całym kraju, zwyciężyły Komitety 
Obywatelskie „Solidarność”. Na ogółem 874 uzyskały 213 mandatów, przed 
Komitetami Obywatelskimi (bez „S”) 55 mandatów, NSZZRI „S” 35, i PSL 19. 
Ponieważ wielu kandydatów startowało nie w ramach komitetów partyjnych  
a obywatelskich, trudno jest jednoznacznie ocenić, ile mandatów uzyskały po-
szczególne partie. Według „Tygodnika Ostrołęckiego” Polskie Stronnictwo Lu-
dowe uzyskało w województwie około 125 mandatów, Stronnictwo Demokra-
tyczne 18 mandatów, a Socjaldemokracja Rzeczypospolitej polskiej 6 manda-
tów155. W Radzie Miejskiej w Ostrołęce na 32 radnych 21 to reprezentanci „So-
lidarności”, 5 Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, 4 Stronnictwa Demokratyczne-
go i 2 Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Rady 
Miejskiej wybrano Marka Mielnickiego (KO „Solidarność”), a prezydentem 
Tadeusza Pieczyńskiego (również KO „Solidarność”). Z gmin b. powiatu ostro-
łęckiego, poza Ostrołęką, kandydaci „Solidarności” zdobyli większość jedynie  
w radzie w Myszyńcu (14 mandatów na 24 ogółem), natomiast przedstawiciele 
komitetów obywatelskich (wśród których byli także sympatycy „Solidarności”) 
zdobyli wszystkie mandaty w Baranowie, Lelisie i Troszynie, zaś większość  
w Czarni (9 na 15), Kadzidle (21 na 22), Łysych (14 na 21) i Olszewie Borkach 
(15 na 21). Przewodniczącymi rad w większości zostali przedstawiciele Komite-
tów Obywatelskich „Solidarność”. Byli to: Czarnia – Stanisław Brysiewski (KO 
„S”), Czerwin – Stanisław Sosnowski (KO „S”), Goworowo – Janusz Gajewski 
                                                 
155 A. Kustusz, Pierwsze wyborcze remanenty, „Tygodnik Ostrołęki”, nr 23 z 10 czerwca 
1980 r., s. 2. 
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(KO „S”), Kadzidło – Kazimierz Kowalczyk (bezp.), Lelis – Kazimierz Kac-
przak (bezp.), Łyse – Jan Gadomski (PSL), Myszyniec – Ryszard Zysk (PSL), 
Olszewo Borki (Wiesław Perzanowski (KO „S”), Rzekuń – Zbigniew Napiór-
kowski (bezp.), Troszyn – Sławomir Tyl (KO „S”) 

27 sierpnia 1990 r. rozpoczął pracę Urząd Rejonowy z siedzibą przy ul. Szpi-
talnej 35 (dzisiaj mieści się tam kilka wydziałów starostwa powiatowego). Kie-
rownikiem jego został Krzysztof Chełstowski, a zastępcą Tadeusz Połatajko. 
Urząd obsługiwał Ostrołękę i Różan oraz dwanaście sąsiednich gmin. 

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, okres transformacji 
ustrojowej i gospodarczej w Polsce obszedł się z Ostrołęką „dość łaskawie”. 
Likwidacji uległo tylko kilka i to nie największych zakładów (Państwowy Ośro-
dek Maszynowy, Spółdzielnia Pracy „Przyszłość” i Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Melioracyjne), zachowały się natomiast te największe (Zespół Elektrowni 
„Ostrołęka” Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze i Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Mięsnego (dawne Zakłady Mięsne), chociaż te dwa ostatnie uległy 
pewnym przekształceniom. Dotyczyło to głównie OZCP, które 12 października 
1990 r. podpisały umowę ze szwedzką firmą Intercellulosa oraz Centralą Handlu 
Zagranicznego „Paged”, tworząc spółkę pod nazwą Intercell (obecnie Stora  
Enso). Z kolei Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego przekształcone zostały  
w 1991 r. w jednoosobową spółkę skarbu państwa pod nazwą Zakłady Mięsne 
„Ostrołęka” SA (obecnie (Pekpol), równocześnie znacznie zmniejszając swą 
produkcję i zatrudnienie. Powstało także wiele nowych przedsiębiorstw zarówno 
produkcyjnych, jak i usługowo-handlowych. Dotyczyło to przede wszystkim 
Ostrołęki, ale również w pewnym stopniu i innych miejscowości. Tak np.  
w Myszyńcu w 1988 r. były następujące zakłady: Zakład Gospodarki Komunal-
nej, Bank Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Spół-
dzielnia Inwalidów „Świt”, Zakład Dziewiarski „Pełta”, Przedsiębiorstwo Pro-
dukcji Leśnej „Baza Las”, Wytwórnia Baz Bitumicznych, Rejon Dróg Publicz-
nych, Związek Spółdzielni Pracy, Zakład Gospodarczy, Spółdzielnia Kółek Rol-
niczych, Wytwórnia Tytoniu, Gminny Ośrodek Zdrowia, Centrala Produktów 
Naftowych, Stacja CPN, Spółdzielnia Pracy Mabut, Urząd Pocztowo-
Telekomunikacyjny, Lecznica Zwierząt, Zakład Energetyczny, Gminny Dom 
Kultury, Dom Handlowy i Zajazd Kurpiowski. Oprócz tego była parafia, Urząd 
Gminy i siedziby partii politycznych156. 

Szczególnie dużo zmian dokonało się w Ostrołęce. Rozwinęło się budownic-
two mieszkaniowe, zarówno spółdzielcze, jak i zakładowe oraz komunalne,  
z tym że daleko mu było do zaspokojenia wszystkich potrzeb, szczególnie ze 
względu na występujący boom demograficzny. Również budownictwo towarzy-
                                                 
156 W. Paprocka, Myszyniec. Studium z dziejów miasta, Warszawa 1993; 13 sierpnia 1993 r. 
Myszyniec odzyskał prawa miejskie. 
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szące, mimo dużych postępów, nie nadążało za społecznym oczekiwaniem.  
Z istotnych zrealizowanych z powodzeniem przedsięwzięć wymienić należy 
wybudowanie 11. bloków tzw. średniowysokich (11. piętrowych), zwanych 
przez lokalną społeczność „ostrołęckimi drapaczami chmur”, budowa pływalni, 
budynku Urzędu Wojewódzkiego, kilku nowych siedzib szkół (SP Nr 1, Nr 8, 
Nr 10, Zespołu Szkół Nr 5), adaptacja budynku „Arki” dla potrzeb Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej, uruchomienie Muzeum Okręgowego, elektryfikacja 
linii kolejowej, rozpoczęcie (1985 r.) i zaawansowanie budowy Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego, trzech nowych kościołów, drugiego mostu (imienia 
Antoniego Madalińskiego), wielu budynków państwowych, spółdzielczych, 
zakładowych, komunalnych i prywatnych, ulic i chodników.  

Ze spraw pozainwestycyjnych trzeba wspomnieć o powołaniu lokalnego cza-
sopisma tj. „Tygodnika Ostrołęckiego”, wychodzącego nieprzerwanie od 14 
października 1982 r. i kilku, co prawda efemerycznych, pism takich jak: „Pra-
cownia”, „Ratusz Ostrołęcki”, „Gazeta Powiatowa”, czy też „Kurier Ostrołęcki”. 
Kontynuowana była działalność założonego w 1970 r. Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Ostrołęckiej, przemianowanego w 1976 r. na Ostrołęckie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne, a w 1982 r. na Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki.  
W 1986 r. zostało utworzone Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe (od 1992 roku 
im. Adama Chętnika), Związek Kurpiów (1996 r.) i szereg innych organizacji 
lokalnych o zasięgu miejskim, gminnym lub regionalnym. Po raz pierwszy  
w historii regionu pojawiło się szkolnictwo wyższe. Była to początkowo filia – 
Uniwersytetu Warszawskiego (utworzone w październiku 1975 r. trzyletnie Za-
wodowe Studium Administracji przekształcone w 1984 r. w pięcioletnie studia 
magisterskie) i punkt konsultacyjny Akademii Rolniczo-Technicznej z Olsztyna 
(pierwsze zajęcia w roku akademickim 1977/1978). W 1982 r. otwarto Studium 
Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczania Początkowego, z których  
w 1991 r. utworzono Kolegium Nauczycielskie, następnie Zespół Kolegiów 
Nauczycielskich. Kolejne wyższe uczelnie w Ostrołęce to: Wyższa Szkoła Ad-
ministracji Publicznej i Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna (WSES). Po-
wstała także Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (1977 r.). 
 
 
Podsumowanie 

Omawiane ponad półwiecze było bardzo ważne w długich, bo ponad 600-
letnich dziejach powiatu ostrołęckiego oraz obfitujące w wiele istotnych wyda-
rzeń. W ciągu stosunkowo krótkiego czasu ziemie niezmiernie zniszczone przez 
wojnę i okupację nie tylko dokonały wielkiego dzieła odbudowy, ale również 
znacznie wzmocniły swój potencjał ekonomiczno-społeczny. Przykładem może 
tu być stolica powiatu – Ostrołęka, która w tym czasie z 9.-tysięcznego mia-
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steczka, okrutnie okaleczonego przez wojnę, doszła do rangi stolicy wojewódz-
twa (pierwszy raz w dziejach) jako ponad 50.-tysięczne miasto. Olbrzymi postęp 
dokonał się we wszystkich miejscowościach powiatu, szczególnie w zakresie 
infrastruktury technicznej ale też i społecznej. Oczywiście, zawsze można sta-
wiać pytania, czy nie można było osiągnąć jeszcze więcej. Na pewno tak, ale 
pamiętać należy, że powiat funkcjonował w określonych warunkach polityczno-
ekonomicznych państwa, warunkujących jego rozwój. Lata istnienia wojewódz-
twa ostrołęckiego przyniosły terenom b. powiatu ostrołęckiego wiele pozytyw-
nych zmian, w tym szczególnie w Ostrołęce, które tylko pośrednio dotyczyło 
gmin, głównie najbliższych.  

Ogólnie należy stwierdzić, że czas od 1945 r., czyli od zakończenia II wojny 
światowej aż do roku 1998, czyli rozwiązania województwa ostrołęckiego był 
okresem prosperity zarówno dla miasta, jak też i powiatu ostrołęckiego. Oczy-
wiście, pamiętać należy o niezwykle trudnych warunkach życia ludności, szcze-
gólnie w pierwszych latach powojennych, jak i w okresie stanu wojennego aż do 
transformacji gospodarczej w latach dziewięćdziesiątych. 
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Załączniki 

Zał. 1.  Wykaz starostów (od 1 sierpnia 1950 r. przewodniczących Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej, od 1 stycznia 1973 r. naczelni-
ków powiatu) 

1. Józef Psarski (1944-1945) 
2. Władysław Pstrągowski (1945-1946) 
3. Andrzej Chojnacki (1946-1948) 
4. Jan Czapla (1948-1949) 
5. Czesław Białoszewski (p.o) (1949-1950) 
6. Leonard Łebkowski (1950-1954) 
7. Henryk Wysokiński (1954-1956) 
8. Stanisław Maryniak (1956-1961) 
9. Antoni Jakubowicz (1961-1965) 
10. Ryszard Kietliński (1965-1969) 
11. Edmund Molek (1969-1973) 
12. Henryk Rosołowski (1973-1975) 

Źródło: Ustalenia własne (J.K.) 
 
 
Zał. 2.  Wykaz I sekretarzy KP PPR (od 1949 r. PZPR) w Ostrołęce 

1. Jan Kędzierski (1945) 
2. Wacław Wójtowicz (1945-1946) 
3. Stanisław Krupiński (1946) 
4. Helena Markiewicz (1946-1947) 
5. Witold Ratkowski (1947-1949) 
6. Feliks Nowak (1949-1951) 
7. Józef Brzeziński (1951-1952) 
8. Józef Ścięgosz (1952-1953) 
9. Stanisław Jaroszewski (1953) 
10. Tadeusz Jóźwiak (1953-1958) 
11. Alfred Gogulski (1958-1963) 
12. Stanisław Laskowski (1963-1967) 
13. Kazimierz Nowacki (1967-1975) 

Źródło: Ustalenia własne (J.K.) 
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Zał. 3.  Parafie katolickie i ich proboszczowie w pow. ostrołęckim w latach 

1945-1956 

Nazwa 
Data 

erygowa-
nia 

Kościół (jaki, data 
budowy) 

Proboszczowie i czas sprawowania 
funkcji 

Dekanat myszyniecki    

Czarnia k. Myszyńca, pw. 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP 

1891 murowany neogo-
tycki 1903-1907 

Apolinary Miłosek (1940-1948), 
Stanisław Chełchowski  
(1948-1957) 

Kuzie, pw. MB Różańco-
wej 

1921 drewniany 1921 Stanisław Trzaska (1945-1946), 
Eugeniusz Berezowski  
(1946-1948),  
Antoni Milanowski (1948-1952), 
Stanisław Jakacki (1952-1967) 

Leman, pw. św. Rocha 1906 drewniany 1925 Józef Janucik (1945-1946), 
Szymon Bagiński (1946-1956) 

Lipniki, pw. Najśw. Serca 
Jezusowego 

1838 murowany 1841-
1844 

Józef Jószkowski (1945-1950),  
Stanisław Miklaszewicz  
(1950-1951),  
Bolesław Kozłowski (1951-1964) 

Łyse, pw. św. Anny 1884 drewniany 1882 Antoni Wężyk (1938-1950),  
Marian Lis (1950-1952),  
Czesław Łupiński (1952-1961) 

Myszyniec, pw. Trójcy 
Przenajświętszej 

1651 murowany neogo-
tycki 1909-1922 

Feliks Tyszka (1945-1962) 

Zalas, pw. św. Stanisława 
Kostki 

1903 murowany neogo-
tycki 1908-1913 

Antoni Szumiński (1946-1947), 
Apoloniusz Gliński (1947-1959) 

Dekanat ostrołęcki    

Czerwin, pw. Trójcy  Prze-
najświętszej 

1442 murowany baroko-
wy 1777 

Stanisław Koćmierowski  
(1929-1967) 

Dąbrówka, pw. św. Anny 1894 drewniany 1891-
1892 

Stanisław Murawski (1939-1947),  
Józef Łapiński (1947-1948),  
Jan Snarski (1948-1955),  
Józef Napiórkowski (1955-1957) 

Kadzidło, pw. Ducha Świę-
tego 

1740 murowany neoba-
rokowy 1883-1886 

Mieczysław Mikołaj Mieszko 
(1945-1961) 

Kleczkowo, pw. św. Waw-
rzyńca 

1429 murowany późno-
gotycki  1512-1518 
(odbudowany 
1951-1954  po 
zniszczeniu 1944) 

Ludwik Niedźwiecki (1935-1947),  
Jan Sawicki (1947-1971) 



432 |                                   Jerzy Kijowski 
 

Nazwa 
Data 

erygowa-
nia 

Kościół (jaki, data 
budowy) 

Proboszczowie i czas sprawowania 
funkcji 

Nowa Wieś, pw. Narodze-
nia NMP i św. Maksymilia-
na Marii Kolbego 

1535 1948 (przeniesiony 
do Lelisa 1987) 

Julian Sulkowski (1920-1957) 

Ostrołęka, pw. Nawiedze-
nia NMP 

1339 murowany baroko-
wy1647-1660 

Eugeniusz Kłoskowski  
(1941-1945),  
Eugeniusz Gosiewski (1945-1949), 
Bronisław Tałandzewicz  
(1949-1970) 

Piski, pw. św. Jana Chrzci-
ciela 

1462 murowany baroko-
wo-klasycystyczny 
1791 

Henryk Okuniewski (1941-1947), 
Wacław G. Zajkowski (1947-1958) 

Rzekuń, pw. Najśw. Serca 
Jezusowego 

1413 murowany neogo-
tycki 1914-po I 
wojnie światowej 

Stanisław Suliński (1920-1950),  
Henryk Kulbat (1950-1956) 

Troszyn, pw. św. Bartło-
mieja Ap. 

1443 murowany z ka-
mienia polnego 
1956-
1979(drewniany 
spłonął 1944) 

Wincenty Bogacki (1944-1945), 
Stanisław Murawski (1945-1969) 

Parafie z innych dekana-
tów 

   

Brodowe Łąki (dek. cho-
rzelski), pw. Św. Michała 
Archanioła 

1864 drewniany 1884 
(odremontowany ze 
zniszczeń I wojny 
światowej) 

Władysław Ciechorski  
(1945-1947),  
Ksawery Archutowski  
(1947-1951),  
Adam Dygant (1951-1968) 

Goworowo (dek. różański), 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego 

pocz. 
XIV w. 
(wzmian-
ka o 
probosz-
czu 1448) 

murowany neogo-
tycki 1880-1887 

Leon Gościcki (1919-1948),  
Stanisław Dulczewski (1948-1970) 

Kunin (dek. r.óżański), pw. 
św. Jana Chrzciciela 

1937 drewniany (b. 
buterański, nabyty 
1945) w Mariano-
wie 

Stanisław Żuławski (1937-1945), 
Władysław Deluga (1945-1950),  
Józef Poskart (1950-1957) 

Źródło: AAN, MAP, sygn. 998, s. 28-34, Pisma biskupa łomżyńskiego St. Łukom-
skiego z lipca 1945 r. do Ministra Wyznań  Religijnych i Oświecenia Publicznego 
(mylnie, MWRiOP  już nie istniało, zastępowało je MAP); Rocznik Diecezji  Łomżyń-
skiej 1995, Łomża 1995, s. 117-291, za: J. Mironczuk, Działania władz komunistycz-
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nych wobec Kościoła katolickiego w powiecie ostrołęckim w latach 1945-1956 [w:] 
Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych. Mazowsze i Podlasie 
w ogniu 1944-1956, Materiały z sesji naukowej „Powiat Ostrołęka w pierwszej deka-
dzie rządów komunistycznych” zorganizowanej 23 października 2008 r., Warszawa 
2009, s. 469-471. 
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Jan Mironczuk   
 
 
 

20 lat samorządności w okresie III RP  
(1998-2018) 

 
 
 Powiaty, jako podmioty samorządu terytorialnego, nie wystąpiły jeszcze  
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., gdyż do jej 
uchwalenia jedynie gminy takową podmiotowość otrzymały (na mocy ustawy  
z 8 marca 1990 r.) 1 . Samorządność powiatową uregulowała Ustawa z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Jej uchwalenie wprowadziło do 
życia – ponownie – powiat ostrołęcki ziemski (gmina miejska Ostrołęka otrzy-
mała status powiatu grodzkiego). Wdrożona została w dzieje lokalnej społeczno-
ści zasada pomocniczości, która głosi, że wszystkie instytucje powinny być po-
mocnicze w stosunku do działań człowieka […] powiat powinien być pomocniczy 
w stosunku do gminy, a województwo w stosunku do powiatu2. 
 
 
Reforma administracyjna i terytorium powiatu 

 Wraz z reformą samorządu terytorialnego władze RP przeprowadziły nowy 
podział administracyjny – od 1 stycznia 1999 r. powstała trzystopniowa struktura 
terytorialna; powiat znalazł się pomiędzy podstawową jednostką – gminą (art. 
164.1 Konstytucji RP) a samorządem wojewódzkim. Nadrzędnym celem prze-
prowadzonej w 1999 roku reformy administracyjnej kraju było utworzenie samo-
rządów, które w szybki i sprawny sposób mogłyby zajmować się interesami lo-
kalnej społeczności3. 
 Reforma samorządowa jest nazywana najbardziej udaną reformą ustrojową  
w Polsce 4. Arkadiusz Czartoryski, prezydent Ostrołęki w latach 1998-2002, 
                                                 
1 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980910578/U/D19980578Lj.pdf, 
dostęp 4 lipca 2018 r.; Prawo samorządu terytorialnego. Stan prawny 1 lutego 2014 r., 
Bielsko-Biała 2014, s. 49-85. 
2 J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000,  
s. 367.  
3 Tamże.  
4 Za: J. Gołota, „Najlepsza ustawa III Rzeczypospolitej” – wprowadzenie, [w:] Odrodze-
nie samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej. Studia i materiały pod red. J. Goło-
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krytycznie ocenia dorobek Ostrołęki wojewódzkiej (1975-1998), wykazując, że 
to właśnie powiat ostrołęcki (do 1975 r.), a następnie samorządność po 1998 r. 
przyniosły miastu większość korzyści: powstawanie wielkich zakładów produk-
cyjnych, rozwój edukacji, kultury i sportu5. Stanowisko to, jakkolwiek niewolne 
od osobistych doświadczeń i politycznych konotacji, wyraźnie plasuje się po 
stronie samorządności Ostrołęki.   
 Powiaty ostrołęckie (grodzki i ziemski) w wyniku reformy administracyjnej 
znalazły się wśród 380 jednostek samorządu terytorialnego II stopnia w Polsce. 
30 marca 1999 r. podczas sesji Rady Powiatu Ostrołęckiego radni zdecydowaną 
większością (32 „za” i 2 „wstrzymali się”) przegłosowali przystąpienie do 
Związku Powiatów Polskich. Do wykonywania prac w tym Związku zgłoszono 
starostę Stanisława Kubła6 i radnego Andrzeja Kucharczyka. Zdecydowano tak-
że o powołaniu wspólnego dla miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego powiato-
wego rzecznika konsumentów, którym pozostał dotychczasowy pracownik staro-
stwa – Tadeusz Połatajko7. 
 28 kwietnia 2000 r., podczas XII sesji Rady Powiatu stanął problem odłączo-
nych po likwidacji województwa ostrołęckiego wsi Dąbrowy i Antonia położo-
nych wówczas w gm. Rozogi, powiat szczycieński, województwo warmińsko-
mazurskie. Zdaniem radnego Ryszarda T. Ropiaka, ok. 70% mieszkańców tych 
wsi opowiadało się za powrotem do macierzy, a jedynie 5-10% było przeciwnego 
zdania8. 
 Sprawa okazała się jednak bardzo skomplikowana ze względu na konieczność 
prowadzenia rozmów na kilku szczeblach. Wrócono do niej pod koniec kadencji 
kolejnej Rady Powiatu (w styczniu 2006 r.), tym razem jednak z większymi wąt-
pliwościami (kwestie zmian w księgach hipotecznych, praw jazdy, dowodów oso-
bistych, akt USC, meldunkowych, co powodowało wstrzemięźliwość samych 
mieszkańców9), chociaż nie wypadało radnym głosować przeciw powrotowi do 
macierzy10. 

                                                                                                                         
ty, Ostrołęka-Olsztyn 2010, s. 6.  
5 A. Czartoryski, Mit województwa ostrołęckiego, [w:] Odrodzenie samorządu, s. 93-101.  
6 Starosta St. Kubeł z ramienia Związku Powiatów Polskich uczestniczy jako ekspert  
w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Zespole Do Spraw 
Finansów Publicznych i Zespole Do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki 
Regionalnej oraz Środowiska – http://kwrist.mswia.gov.pl/kw/zespoly/zespol-do-spraw-
system/sklad/9095,sklad-zfinansow.html, dostęp 6 lipca 2018 r. 
7 Archiwum Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (ASPO), Protokoły sesji V-X Rady 
Powiatu w Ostrołęce 1999, Protokół nr V/99 z 30 marca 1999 r. 
8  ASPO, Protokoły sesji XI-XVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2000, Protokół nr 
XII/2000 z 28 kwietnia 2000 r. 
9 ASPO, Protokoły XXXVI-XLV sesji Rady Powiatu 2006, Uzasadnienie do uchwały nr 
XXIX/153/05 Rady Gminy Rozogi z dnia 1 grudnia 2005 r., gdzie podano wyniki gło-
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 Od ostrego kursu w tej sprawie wyraźnie odciął się Związek Kurpiów, które-
go prezes Mirosław Grzyb przestrzegł, że przed podjęciem jakichkolwiek działań 
dot. zmian, powinna być dokonana przez stronę inicjującą dogłębna analiza 
skutków materialnych i społecznych, aby w ich wyniku nie spowodować więcej 
szkód niż pożytku 11. Przy okazji podkreślił, że wyjątkowo korzystnie układała 
się współpraca z samorządem gminy Rozogi oraz powiatem szczycieńskim, 
które wspierały Dni Kultury Kurpiowskiej w Szczytnie, działalność zespołów 
ludowych w Dąbrowach, Rozogach i Klonie, wieczornice poświęcone Walerii 
Żarnoch w Rozogach, dożynki w Rozogach. Ostatecznie więc sprawa upadła  
i wskazanie wsie pozostały w województwie warmińsko-mazurskim. 
 Wprowadzona 1 stycznia 1999 r. reforma administracyjna nie zamknęła dyskusji  
o zasadności wprowadzonych granic, także z terenu powiatu ostrołęckiego. Kwestią 
tą zajął się Tadeusz Warszawin, przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, 
Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli, który opiniował uchwały o zmianie granic ad-
ministracyjnych gmin, m. in. w przypadku Lelisa i Olszewa-Borek (rzecz dotyczyła 
odłączenia części gruntów wsi Siemnocha i przeniesienie ich do sąsiedniej gminy)12. 
 Podczas sesji Rady 20 lipca 2001 r. stanęła sprawa projektu połączenia (wła-
ściwie: przejęcia zadań) powiatu grodzkiego i ziemskiego. Wówczas Przewod-
niczący Rady Gminy Lelis Jan Mrozek poinformował o protestach mieszkańców 
oraz stwierdził, że władze miasta Ostrołęki rozmawiają z gminą za pomocą pra-
sy i mediów a nie bezpośrednio z władzami gminy […], wskazuje to na arogan-
cję  władz miejskich wobec samorządów gminnych 13. Apelował także o wyraże-
nie przez Radę Powiatu negatywnej opinii co do zmiany granic administracyj-
                                                                                                                         
sowania: Antonia – frekwencja 86,36, za pozostaniem w gminie Rozogi – 100%, Dą-
browy odpowiednio: 66,80% i 68,99%. Przewodnicząca Rady Gminy Rozogi Teresa 
Samsel oceniła, że działalność Towarzystwa Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej, władz samo-
rządowych gminy Myszyniec jak i Komitetu Organizacyjnego Przyłączenia wsi Dąbrowy 
i Antonia do gminy Myszyniec –wspomagającej te działania- doprowadziły do nieporo-
zumień, konfliktów i podziałów społeczności lokalnej – tamże. 
10 ASPO, Protokoły XXXVI-XLV sesji Rady Powiatu 2006, Protokół nr XXXVI/2006  
z 31 stycznia 2006 r. Wcześniej, 9 października 2005 r. podczas plebiscytu w gminie 
Myszyniec, przy frekwencji 37,03%,  za przyłączeniem omawianych wsi opowiedziało 
się 2046 osób (69,7%), a przeciw – 653 (22,25%) – także, Pismo przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Myszyńcu Adama Andrzejczyka z 28 października 2005 r. do prze-
wodniczącego Rady Powiatu w Ostrołęce. 
11  ASPO, Protokoły XXXVI-XLV sesji Rady Powiatu 2006, Stanowisko Prezydium 
Zarządu Głównego Związku Kurpiów w sprawie działań dotyczących przyłączenia wsi 
Dąbrowy i Antonia z gminy Rozogi do gminy Myszyniec z 4 października 2005 r., prze-
słane 10 października 2005 r. do starosty ostrołęckiego.  
12  ASPO, Protokoły sesji XIX-XXVII Rady Powiatu w Ostrołęce 2001, Protokół  
nr XIX/2001 z 27 marca 2001 r. 
13  ASPO, Protokoły sesji XIX-XXVII Rady Powiatu w Ostrołęce 2001, Protokół  
nr XIX/2001 z 27 marca 2001 r. 
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nych Ostrołęki. Stanowisko to poparli inni radni, zwłaszcza ci, którzy reprezen-
towali gminy „zagrożone cięciem” na rzecz miasta (Rzekuń, Lelis, Olszewo-
Borki). Ostatecznie radni jednogłośnie negatywnie ocenili omawiany projekt. 
 Zupełnie inaczej potoczyła się sprawa zmian granic po kolejnych wyborach 
samorządowych. 27 marca 2006 r. Rada Powiatu jednogłośnie wypowiedziała 
się za zmianą granic administracyjnych, włączając w granice Ostrołęki: 
- z terenu wsi Ławy gm. Rzekuń – grunty położone przy ul. Krańcowej, na któ-
rych znajduje się cmentarz komunalny, prywatne gospodarstwo ogrodnicze  
i budynki mieszkalne wielorodzinne oraz grunty położone przy ul. Turskiego, na 
których stoi budynek socjalny,  
- z terenu wsi Zabrodzie gm. Olszewo-Borki – grunty obejmujące ul. Padlew-
skiego do ul. Stacha Konwy, wraz z tą ulicą. 
 Zdania samych mieszkańców były jednak podzielone: w Zabrodziu 30,23% 
było za zmianami, a w Ławach jedynie 4,6% 14. Korekta granic, wynikająca  
z „przemieszania” terytorium, była jednak sprawą zgodną z logiką, racjonalną  
i leżała w gestii zainteresowanych rad gminnych15. Należy jednak w tym miej-
scu zauważyć, że wyraźnie poprawiły się stosunki z miastem Ostrołęką (prezy-
dentem był wówczas Ryszard Załuska, dawny pracownik Starostwa) i rozmowy 
między stronami były prowadzone z większym zrozumieniem. 
 Na koniec 2006 r. w powiecie Ostrołęka (29 km2) i ostrołęckim (2091,16 km2) 
mieszkało 140 959 mieszkańców, z czego 57 413 (40,7% ogólnej liczby ludności) 
osób zamieszkiwało w miastach (Ostrołęka – 54 505, Myszyniec – 2908),  
a 83 546 na wsi (ok. 59,3% ogólnej liczby ludności). Średnia gęstość zaludnienia 
w powiecie ostrołęckim wynosiła 66,5 osoby/km2, w tym w: Ostrołęce 1879,5 
osoby/km2, a w Myszyńcu – 270,3 osoby/km2. Administracyjnie powiaty ostro-
łęckie tworzą 2 miasta i 11 gmin [zob. Tab. 1 – J.M] . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 ASPO, Protokoły XXXVI-XLV sesji Rady Powiatu 2006, Protokół nr XXXVIII/2006 
z 27 marca 2006 r. 
15  Wywiad ze Stanisławem Kubłem (ur. 1963, wicewojewoda ostrołęcki 1991-1998, 
starosta ostrołęcki 1998-2018) z 6 lipca 2018 r. (w posiadaniu autora). 
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Tab. 1.  Gminy w pow. ostrołęckim 1998-2018 
 

Gmina Pow. 
w km2 

Liczba 
sołectw 
/miejsc. 

Wójt Przewodniczący Rady Gminy 

Baranowo 198,19 29/ 
38 

Andrzej Grzyb 
(1998-2002) 
Henryk Toryfter 
(2002-2018) 

Andrzej Żywica (1998-2002) 
Jerzy Symołon (2002-2014) 
Janusz Obrębski (2014-2018) 

Czarnia 93,85 9/ 
12 

Czesław Jurga 
(1998-2014) 
Stanisław Pyśk 
(2014-2018) 

Stanisław Szydlik (1998-2010) 
Krzysztof Sz. Kurzyński (2010-2018) 

Czerwin 171,13 45/ 
46 

Ryszard  
Gocłowski  
(1998-2018 

Henryk Szabłowski (1998-2002) 
Mirosław Otyś (2002-2006) 
Elżbieta Gumkowska (2006-2010) 
Krzysztof Damiański (2010-2014) 
Radosław Grabowski (2014-2018) 

Goworowo 218,93 45/ 
50 

Janusz B. 
Gajewski  
(1998-2010) 
Małgorzata M. 
Kulesza  
(2010-2018) 

Henryk Stefański (1998-1999) 
Zofia Mateusiak (1999-2006) 
Janina Bąkowska (2006-2010) 
Karolina Łazicka (2010-2014) 
Rafał Iwański (2014-2018) 

Kadzidło 258,94 24/ 
34 

Józef Kur 
(1998-2002) 
Jan Pabich 
(2002-2006) 
Dariusz  
Łukaszewski 
(2006-2018) 

Jan Pabich (1998-2002) 
Teresa Duszak (2002-2006) 
Jacek Płoski (2006-2014) 
Jan M. Kulasik (2014-2018) 

Lelis 197,0 22/ 
26 

Stanisław Subda 
(1998-2014) 
Stefan Prusik 
(2014-2018) 

Jan Mrozek (1998-2018) 

Łyse 246,45 21/ 
22 

Wiesław  
Kowalikowski 
(1998-2014) 
 
Jerzy Ksepka 
(2014-2018) 

Bogusław Kiernozek (1998-2007) 
Cecylia Dąbkowska (2007-2010) 
Jarosław Frydrych (2010-2014) 
Barbara J. Murach (2014-2015) 
Stanisław E. Lisek (2015-2017) 
Kazimierz Drężek (2014-2018) 

Myszyniec * 227,27 18/ 
22 

Andrzej  
Niedźwiecki  
(1998-2002) 
Bogdan Glinka 
(2002-2018) 

Stanisław Ceberek (1998-2002)  
oraz (2003-2004) 
Adam Andrzejczyk (2002-2003) 
oraz (2004-2006) 
Sławomir Świtaj (2006-2018) 

Olszewo-
Borki 

195,75 38/ 
44 

Wiesław  
Opęchowski 
(1998-2006) 
Krzysztof  

Wiesław Białczak (1998-2002) 
Stefan Prusik (2002-2006 ) 
Paweł Dębski (2007-2014)  
oraz (2015-2018) 
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Szewczyk 
(2006-2018) 

Aneta K. Larent (2014-2015) 

Rzekuń 135,5 22/ 
23 

Bogusław  
Tyszka  
(1998-2010) 
Stanisław  
Godzina  
(2010-2018) 

Wiesław Kisiel (1998-2002) 
Helena Dąbkowska (2002-2004) 
Piotr Liżewski (2004-2008) 
Kazimierz |Jastrzębski (2008-2010) 
Edward Gryczka (2010-2018) 

Troszyn 156,3 34/ 
41 

Edwin  
Mierzejewski 
(1998-2018) 

Edmund Z. Szabłowski (1998-2006) 
oraz (2014-2018) 
Czesław Brzeziński (2006-2014) 

Źródło: Powiat Ostrołęcki. Kultura-turystyka-gospodarka, Ostrołęka 2000 oraz 2006; 
Wybory samorządowe powiat ostrołęcki 2002, 2006, 2010, 2014 - 
http://wybory2002.pkw.gov.pl/wojt/t1/dk1/w14/p1415/g141509.html, 
http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/geoPowiatc80c.html?id=141500&, 
http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/140000/141500.html, strony internetowe gmin - 
dostęp 6-7 lipca 2018 r.; rozmowy telefoniczne i korespondencja elektroniczna z pra-
cownikami gmin (w tym miejscu autor wyraża im podziękowania) – 12, 16 lipca 2018 r. 
Uwaga: *- miasto (ponownie) od 1993 r.; organami są burmistrz i Rada Miejska. 

 
Średnia gęstość zaludnienia w powiecie ostrołęckim wynosiła 66,5 osoby/km2,  
w tym w: Ostrołęce 1879,5 osoby/km2, w Myszyńcu – 270,3 osoby/km2. Admini-
stracyjnie powiaty ostrołęckie tworzą 2 miasta i 11 gmin [zob. Tab. 1 – J.M]16. 
 Na terenie powiatów występują: 
 1/ lasy – 73 563 ha (34,7% ogólnej powierzchni), którymi zarządzały nadle-
śnictwa: Ostrołęka – 38017 ha, Myszyniec – 25954 ha, Parciaki – 4694 ha, No-
wogród – 2301 ha, Pułtusk – 2295 ha, Wyszków – 302 ha, 
 2/ wody – 1129 ha (0,53% ogólnej powierzchni), w tym: płynące (742 ha  
w powiecie ziemskim i 114 ha w powiecie grodzkim), stojące (272 w pow. ziem-
skim i 1 ha w Ostrołęce), 
 3/ użytki rolne – 118 890 ha (56,1% ogólnej powierzchni), w tym: grunty 
orne – 63120 ha, sady – 240 ha, łąki – 32707 ha, pastwiska – 22823 ha17. 
 Z dniem 1 stycznia 2018 r. terytorium powiatu zmniejszyło się o 4,83 km2. 
Do Ostrołęki włączono trzy sołectwa z gminy Rzekuń: Nową Wieś Wschodnią, 
Ławy i Goworki. Zmiany dokonano po uchwale Rady Miasta Ostrołęki, opi-

                                                 
16 ASPO, Protokoły z posiedzeń Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa 
Obywateli (KPPPiBO) 2006-2010, Informacja komendanta miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej bryg. Jarosława Wilgi o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz  
o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego z 16 października 2007 r. 
17 ASPO, Protokoły z posiedzeń KPPPiBO 2006-2010, Informacja komendanta miej-
skiego PSP z 16 października 2007 r. 
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niach Rady Gminy Rzekuń i Rady Powiatu Ostrołęckiego oraz ostatecznej decy-
zji ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dokonane zmiany budzą 
jednak kontrowersje wśród mieszkańców gminy Rzekuń. 
 Przynależności granic powiatu wobec większej jednostki dotyczyła przygo-
towana przez rząd Platformy Obywatelskiej reforma właściwości terytorialnej 
sądów. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczyło pomysł podciągnięcia Ostro-
łęki pod Białystok względami proporcji ludności (i spraw sądowych), ale radni 
Powiatu Ostrołęckiego w kwietniu 2010 r. ostro zaprotestowali: W obszarze 
właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce znajdują się Sądy Rejonowe  
w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęce, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie. Wszyst-
kie te miejscowości historycznie i kulturowo związane są z Mazowszem a nie 
Podlasiem i oczywistym jest, że odległość prawie z każdej z nich w kierunku 
Warszawy jest nieporównywalnie bliższa[…] Niezrozumiałym jest zatem zamiar 
dokonania zmian dotychczasowego obszaru działania Sądu Apelacyjnego  
w Warszawie i wyłączenie z jego właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce[…] 
usprawnianie pracy sądów nie powinno odbywać się kosztem obywateli naszego 
kraju, a raczej w wyniku zmian w strukturze zatrudnienia i zmiany organizacji 
pracy w sądach. W innym przypadku hasła o przyjaznym państwie pozostaną 
tylko hasłami 18. Wydaje się, że nawet względy historyczne (w okresie sierpień 
1919 – marzec 1939 powiaty ostrołęcki i ostrowski znajdowały się w woje-
wództwie białostockim) nie przekonywały radnych. 
 Pod koniec 2010 r., wobec licznych protestów i zbliżającej się kampanii wy-
borczej, wstrzymano wejście w życie omawianego projektu. Po czterech latach 
jednak „klamka zapadła” i na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości Sąd 
Okręgowy w Ostrołęce (i wspomniane sądy rejonowe) znalazł się w obszarze 
działania Sądu Apelacyjnego w Białymstoku19. 
 Całkiem liczne zaś pozostawały w powiecie spory terytorialne z właścicielami 
prywatnymi. Za przykład może posłużyć sprawa z Goworowa. W sierpniu 2010 r. 
Michał Tyszka, mieszkaniec tej miejscowości, skarżył Radę Powiatu w Ostrołęce do 
wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego za bezczynność w sprawie bez-
prawnego zajęcia 6 m jego gruntów pod budowę poszerzonej drogi przy  
ul. Szkolnej: bez uprzedniego wezwania o wydanie dalszych 6 m szer., które były  

                                                 
18 ASPO, Protokoły sesji XXXIX-XLVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2010, Pismo prze-
wodniczącego Rady Krzysztofa Parzychowskiego z 27 kwietnia 2010 r. do Krzysztofa 
Kwiatkowskiego, ministra Sprawiedliwości.  
19 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów 
właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych z dnia  
7 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1407), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ 
download.xsp/WDU20140001407/O/D20141407.pdf, dostęp 3 lipca 2018 r. 
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w moim posiadaniu zagospodarowane zasiewami wtargnięto i włączono do budo-
wania nowej ulicy20. 
  
 
Wybory samorządowe i kolejne zarządy 

 Pierwsze wybory samorządowe do powiatów (i sejmików wojewódzkich) 
odbyły się 11 października 1998 r., dla gmin (zob. Tab. 1) były to już trzecie 
wybory. 5 listopada 1998 r. zebrała się I sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego. 
Otworzył ją przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Włodzimierz Bart-
czuk, który stwierdził prawomocność obrad – na 35 radnych wszyscy byli obec-
ni. Następnie radni złożyli ślubowanie. Do prowadzenia obrad został poproszony 
najstarszy wiekiem radny Paweł Żerański. Na przewodniczącego Rady Powiatu 
zgłoszono: Andrzeja Niedźwieckiego, Mariana Grzegorczyka i Eugeniusza Gor-
czycę, którzy uzyskali odpowiednio głosów: 22, 12 i 1. Następnie zgłoszono 
kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Powiatu; Janina Bąkowska uzyska-
ła 22 głosy poparcia, a Jan Gadomski – 20, przez co uzyskali niezbędną więk-
szość. 
 Radny Stanisław Ścibek zgłosił Stanisława Kubła na stanowisko starosty; 
innych kandydatów nie zgłoszono, dlatego zgłoszony poinformował, że nie bę-
dzie uczestniczył w głosowaniu. Kandydat uzyskał 22 głosy „za”, 12 radnych 
wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego St. Kubeł został wybrany na staro-
stę powiatu ostrołęckiego21. 
 Podczas II sesji, odbywającej się również 5 listopada 1998 r., pełnomocnikiem 
do spraw organizacji starostwa został Stanisław Kubeł – 34 głosy poparcia 22.  
Organizacja pracy starostwa trwała do stycznia 1999 r., kiedy to uchwalono bu-
dżet i ustalono wydatki, w tym pensje dla zarządu – do tej pory praca odbywała 
się społecznie23. 
 Podczas III sesji, 19 listopada 1998 r. w sali konferencyjnej Urzędu Woje-
wódzkiego w Ostrołęce starosta zgłosił (na podstawie art. 27 ustawy  
z 5 czerwca 1998 r.) 5 członków zarządu (wg ustawy członków może być 3 – 5, 
w tym wicestarosta24). Kandydatem na wicestarostę został Witolda Pakieła, któ-

                                                 
20 ASPO, Protokoły sesji XXXIX-XLVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2010, Zażalenia  
M. Tyszki z 2 sierpnia 2010 r. do Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego.  
21 ASPO, Protokoły sesji I-IV Rady Powiatu w Ostrołęce 1998, Protokół nr I/98 sesji 
odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w dniu 5 listopada 1998 r. 
22  ASPO, Protokoły sesji I-IV Rady Powiatu w Ostrołęce 1998, Protokół nr II/98  
z 5 listopada 1998 r. 
23 Wywiad ze St. Kubłem.  
 

24 Zob. art. 27 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; J.P. Tarno, 
M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska, Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 
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ry uzyskał 24 głosy poparcia, a pozostali członkowie zarządu odpowiednio: Lu-
cyna Lewicka – 23, Stanisław Ścibek – 22, Henryk Toryfter – 22, Jan Wiśniew-
ski – 22. 
 W dalszej części obrad głos zabrali goście (było ich 30 na 64 zaproszonych): 
komendant wojewódzki PSP w Ostrołęce Adam Hyjek, który wyraził gotowość 
do współpracy z władzami powiatu oraz złożył na ręce przewodniczącego rady  
i starosty „Raport o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego rejonu działania 
Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej”, przedstawiciel Zarządu 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Tadeusz Chrulski prosił, by 
władze powiatu nie zapomniały o rozwoju kultury fizycznej młodzieży, Wiesław 
Opęchowski, wójt gminy Olszewo-Borki w imieniu wszystkich wójtów złożył 
gratulacje nowo wybranemu zarządowi, Krystyna Rykowska, dyrektor terenowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej życzyła radnym owocnej pracy. Na koniec 
starosta poinformował zebranych, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiadomo, 
jaki majątek zostanie przekazany powiatowi ziemskiemu. Mienie powiatu powin-
no być przekazane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Wspomniał rów-
nież o planowanym spotkaniu z wojewodą ostrołęckim Jackiem Duchnowskim 
oraz o swoim udziale w dniach 23-25 listopada 1998 r. w Konferencji Powiatów 
Polskich25. 
 Podczas IV sesji Rady 29 grudnia 1998 r. starosta zaproponował na stanowi-
sko sekretarza powiatu Krzysztofa Chełstowskiego, a na skarbnika Barbarę  
Gocłowską, którzy uzyskali odpowiednio 35 i 31 głosów „za”. Wiceprzewodni-
cząca Rady J. Bąkowska poinformowała o potrzebie powołania Komisji Statu-
towej, która dokona zmian w statucie. Na wniosek radnego E. Gorczycy prze-
głosowano zmianę nazwy Wydziału Ochrony Cywilnej na Zarządzania Kryzy-
sowego i Ochrony Ludności. Następnie wybrano, na mocy porozumienia człon-
ków Klubu AWS i Komitetu Wyborczego Bezpartyjny Powiat, 6-osobową komi-
sję rewizyjną (Krzysztof Parzychowski, Stanisław Brysiewski, Paweł Żerański, 
Andrzej Kucharczyk, Andrzej Olk, Mariusz Persa). Na koniec radni przegłoso-
wali wysokość diet – 30% średniej krajowej26. 
 Na tej samej sesji (29 grudnia 1998 r.) została powołana Nadzwyczajna  
Komisja Statutowa do Wprowadzenia Zmian w Statucie Powiatu Ostrołęckiego 
w składzie: Eugeniusz Gorczyca (jako przewodniczący), Henryk Toryfter, 
Krzysztof Parzychowski, Stanisław Subda, Marian Grzegorczyk, Stanisław Sa-
gała, Andrzej Kucharczyk. Wybrano także członków komisji stałych (Tab. 2).  

                                                                                                                         
2004, s. 210. 
25 ASPO, Protokoły sesji I-IV Rady Powiatu w Ostrołęce 1998, Protokół nr III/98 z sesji 
odbytej w dniu 19 listopada 1998 r. 
26 ASPO, Protokoły sesji I-IV Rady Powiatu w Ostrołęce 1998, Protokół nr IV/98 z 29 
grudnia 1998 r. 
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W późniejszym okresie powstała jeszcze Komisja Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa Obywateli, która swoje pierwsze posiedzenie miała 2 lutego 
1999 r.27 Jej przewodniczącym został Tadeusz Warszawin.  
 
 
Tab. 2.  Komisje stałe Rady Powiatu w Ostrołęce powołane 29 grudnia 1998 r. 

Nazwa 
Rolnictwa  
i Ochrony  

Środowiska 

Oświaty, Kultury 
i Sportu 

Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego 

Zdrowia i Pomocy 
Rodzinie 

Człon- 
kowie 

Bożena Onyszk, 
Jan Gadomski, 
Jan Wiśniewski, 
Stanisław Subda, 
Stanisław  
Perzanowski, 
Paweł Żerański, 
Stanisław  
Bączek,  
Stanisław  
Brysiewski, 
Wojciech T. 
Kaczyński,  
Marian  
Grzegorczyk 

Bożena Onyszk, 
Krzysztof  
Parzychowski, 
Maria Parzych, 
Józef Kojtek, 
Jerzy Ksepka, 
Stanisław Bączek, 
Henryk Toryfter, 
Marian  
Grzegorczyk, 
Stanisław  
Brodzik,  
Ryszard T. Ropiak 

Lucyna Lewicka, 
Andrzej Olk,  
Józef Kojtek,  
Stanisław Subda, 
Edward  
Włodarczyk, 
 Stanisław Sagała, 
Stanisław  
Perzanowski/ 
Krzysztof Parzych, 
Mariusz A. Persa, 
Wojciech T.  
Kaczyński,  
Stanisław Bączek/ 
Eugeniusz Gorczyca 

Maria Parzych, 
Andrzej  
Niedźwiecki, 
Edward  
Włodarczyk,  
Włodzimierz  
Lewandowski, 
Tadeusz Warszawin, 
Jerzy Nowak, 
Krzysztof Parzych, 
Henryk Lesiński, 
Krzysztof Duszak, 
Ryszard T. Ropiak 

Łącznie 10 10 10 10 

Źródło: ASPO, Protokoły sesji I-IV Rady Powiatu w Ostrołęce 1998, Protokół nr IV/98  
z 29 grudnia 1998 r.; ASPO,  Protokoły sesji XI-XVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 
2000, Protokół nr XII/2000 z 28 kwietnia 2000 r. 
Uwaga: - kolejność zapisu w komisji wedle głosów poparcia przez Radę; 
 - podkreślono przewodniczących komisji, wybranych później przez samych człon-
ków spośród siebie; 
 - /  zmiana w trakcie kadencji. 
 
 Na VIII sesji Rady (25 października 1999 r.) zjawili się senatorzy Jadwiga 
Stokarska i Jan Chodkowski, którzy odnieśli się do szans polskiego rolnictwa  
w obliczu starań Polski o wejście do UE. J. Stokarska podkreślała przede 
wszystkim obawy o przyszłość polskiego rolnictwa i przemysłu, natomiast  
J. Chodkowski zauważał, że zbliżenie może być korzystne dla obu stron, wska-

                                                 
27 Informacja na temat działalności Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli w 1999 roku, w: ASPO, Protokoły sesji V-X Rady Powiatu w Ostrołęce 1999, 
s. 262-264. 
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zując przykład Grecji czy Hiszpanii. Radni w większości podzielali obawy sena-
tor Stokarskiej, która mocno podkreślała rozmaite zagrożenia28. 
 9 kwietnia 2001 r., na wniosek złożony przez 12 radnych, została zwołana 
nadzwyczajna sesja, podczas której głosowano za odwołaniem przewod-
niczącego Rady Andrzeja Niedźwieckiego. Okazało się jednak, że za wnioskiem 
głosowało 11 radnych, a przeciw było 22 i tym samym próba odwołania prze-
wodniczącego okazała się nieskuteczna29. Wydaje się, że zaważyły głosy umiar-
kowane – odwoływanie przewodniczącego Rady na rok przed wyborami byłoby 
co prawda formą protestu, ale mogło rodzić kolejne nieporozumienia30. 
 Do ponownej próby sił doszło też na kolejnej sesji, 23 kwietnia, gdy radni 
AWS w większości wstrzymali się ostatecznie w sprawie udzielenia absoluto-
rium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2000 r. (22 głosy „za”,  
0 „przeciw”, 8„wstrzymało się”)31. 
  
Tab. 3.  Sesje Rady Powiatu w Ostrołęce w 2002 r. 

Data Nr Tematyka 

22 marca XXVIII Zmiany w budżecie, założenie Liceów Profilowanych i Liceów 
Ogólnokształcących w: Troszynie, Łysych, Kadzidle, Lelisie,  
Goworowie, Czerwinie, Baranowie 

24 kwietnia XXIX Zmiany w budżecie, zaciągnięcie długoterminowej pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, zatwierdzenie sprawozdania Powiatowego 
rzecznika Konsumentów, podział środków PFRON na poszczegól-
ne zadania w 2002 r., informacja o pracy zarządu Powiatu 

20 maja XXX Realizacja wspólnie z Gminą Czerwin budowy gimnazjum gmin-
nego i ZSP w Czerwinie, działania rządu na rzecz poprawy sytuacji 
w rolnictwie 

9 lipca XXXI Utworzenie okręgów wyborczych (do Rady Powiatu), ustalenie 
wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie, informa-
cja Powiatowego Lekarza Weterynarii 

                                                 
28 ASPO, Protokoły sesji V-X Rady Powiatu w Ostrołęce 1999, Protokół nr VIII/99 z 25 
października 1999 r. Senator Stokarska podczas przygotowanego wystąpienia na Jasnej 
Górze w 1999 r. podnosiła szereg fobii o UE, w tym nieprawdziwe, jak niemożność 
wyjścia z Unii – Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście polityki Unii 
Europejskiej wobec polskiego rolnictwa, tamże, s. 94-103. 
29 ASPO, Protokoły sesji XIX-XXVII Rady Powiatu w Ostrołęce 2001, Protokół nr 
XX/2001 z 9 kwietnia 2001 r. 
30 Wywiad ze St. Kubłem.  
31  ASPO, Protokoły sesji XIX-XXVII Rady Powiatu w Ostrołęce 2001, Protokół nr 
XXI/2001 z 23 kwietnia 2001 r. 
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5 września XXXII Uchwalenie „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu 

oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”, współpraca z Rejonem 
Sokalskim (Ukraina) 

30 września XXXIII Zaliczenie dróg do kategorii powiatowych, zaciągnięcie kredytu na 
pokrycie deficytu, wysokość dodatku specjalnego dla starosty 
ostrołęckiego 

9 października XXXIV Zmiany w budżecie, wystąpienie wojewody mazowieckiego – 
wręczenie odznaczeń państwowych 

Źródło: ASPO, Protokoły sesji XXVIII-XXXIV Rady Powiatu w Ostrołęce 2002. 
 
 Wybory samorządowe odbyły się 27 października 2002 r. 18 listopada 2002 r. 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się I sesja nowo wybranej 
Rady Powiatu w Ostrołęce, którą otworzył najstarszy wiekiem radny – Wacław 
Zabielski. Na 21 radnych (po nowelizacji Ustawy o samorządzie powiatowym art. 
9 ustalono zasadę przyznawania mandatów: 15 w powiatach liczących do 40 tys. 
mieszkańców oraz po 2 na każde kolejne rozpoczęte 20000 mieszkańców) obec-
nych było 19. Na początku urzędujący jeszcze starosta Stanisław Kubeł złożył 
podziękowania i gratulacje Ryszardowi Załusce, byłemu pracownikowi Staro-
stwa, wybranemu na stanowisko prezydenta Ostrołęki (pierwsze bezpośrednie 
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – II tura 10 listopada 2002 r.). 
Następnie zgłosił Krzysztofa Parzychowskiego jako kandydata na przewodni-
czącego Rady Powiatu. 17 radnych było „za”, 1 „wstrzymał się”. Nowy prze-
wodniczący odczytał oświadczenia 2 radnych (Ryszarda Gocłowskiego i Henry-
ka Toryftera), którzy zrzekli się mandatów w związku z wyborem ich na wójtów 
gmin32 (okręgi wyborcze nr 2 i 1 - Czerwin i Baranowo (zob. Tab. 4). 
 22 listopada 2002 r. radni Jan Banach i Antoni Tadeusz Mulawka, którzy 
uzyskali mandaty w/z  z rezygnacją nowo wybranych wójtów, złożyli ślubowa-
nie. Przewodniczący Rady K. Parzychowski zgłosił radnego St. Kubła jako kan-
dydata na stanowisko starosty. Wszyscy radni jednogłośnie byli za zgłoszoną 
kandydaturą.  Następnie, na wniosek starosty radni wybrali (również jednogło-
śnie) Witolda Pakiełę na wicestarostę. Do Zarządu Powiatu wybrano jeszcze: 
Lucynę M. Lewicką, Zofię Szczubełek, Jana Wiśniewskiego, a na wiceprzewod-
niczących Rady Powiatu – Jana Gadomskiego i Andrzeja Olka. Zdecydowano 
również, że Komisja Rewizyjna będzie składała się z 5 członków, a komisje 
stałe – po 733. Podczas III sesji (18 grudnia 2002 r.) wybrano Komisję Rewizyj-
ną, której przewodniczącą została Zofia Napiórkowska. Na przewodniczących  
i ich zastępców członkowie poszczególnych komisji wybrali: 
                                                 
32 ASPO, Protokoły I-IV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce 2002, Protokół nr I/2002 z 18 
listopada 2002 r. 
33 ASPO, Protokoły I-IV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce 2002, Protokół nr II/2002 z 22 
listopada 2002 r. 
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1/  Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Cyryla Kosińska i Józef Kur, 
2/  Komisja Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli –  

Waldemar Dębek i Władysław Talkowski, 
3/  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Antoni Mulawka i Kazimierz Białczak, 
4/  Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Jan Andrzejczyk i Adam  

Pełtak, 
5/  Komisja Zdrowia i Pomocy Rodzinie – Małgorzata Krupska i Tadeusz  

Szydłowski34. 
 
Tab. 4.  Ordynacja wyborcza w pow. ostrołęckim (stan na 31 grudnia 2005 r.) 
Okręg nr Obszary gmin Liczba  

mieszkańców 
Okręgowa norma 

przedstawicielstwa 
Liczba 

mandatów 
1 Baranowo  

i Kadzidło 
18.539 4.634,75 4 

2 Czerwin  
i Goworowo 

14.631 3.657,75 4 

3 Myszyniec, Łyse, 
Czarnia 

22.327 4.465,40 5 

4 Olszewo-Borki  
i Lelis 

17.910 4.477,50 4 

5 Rzekuń i Troszyn 14.076 3.692,00 4 
Łącznie 11 gmin 87.483  21 

Źródło: ASPO, Protokoły XXXVI-XLV sesji Rady Powiatu 2006, Zał. do protokołu nr 
XLI z 12 czerwca 2006 r. 
 
 Po wyborach 26 listopada 2006 r. na kadencję 2006 – 2010 komisjami stały-
mi i ich przewodniczącymi byli: 
 - Komisja Infrastruktury – Władysław Talkowski, 
 -  Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Cyryla Kosińska, 
 -  Komisja Zdrowia i Pomocy Rodzinie – Włodzimierz Lewandowski, 
 -  Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Wiesław Bieńkowski, 
 -  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Kazimierz Rzewnicki, 

-  Komisja Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli – Małgorza-
ta Krupska, 

-  Komisja Rewizyjna – Zofia Napiórkowska35. 

                                                 
34 ASPO, Protokoły I-IV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce 2002, Protokół nr III/2002 z 18 
grudnia 2002 r. 
 

35 ASPO, Protokoły sesji XXX-XXXVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2009, Protokół nr 
XXXII/2009 z 23 marca 2009 r. 
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 Z okazji 10-lecia samorządności powiatów w III RP okolicznościowy list 
gratulacyjny przygotowała Kancelaria Prezydenta Lecha Kaczyńskiego: W dniu 
Narodowego Święta Niepodległości pragnę pogratulować Państwu oraz miesz-
kańcom powiatu dotychczasowych osiągnięć i życzyć Państwu wielu sukcesów  
w nadchodzących latach. Te osiągniecia bowiem składają się na pomyślność 
całego naszego kraju36. Podczas uroczystej XXVII sesji Rady Powiatu w Biało-
brzegu miejscowy historyk dr Jerzy Kijowski wygłosił okolicznościowy referat 
o samorządności powiatu ostrołęckiego37. 
 Szczególną wymowę miała XLII sesja Rady Powiatu w dniu 16 kwietnia 
2010 r.: Pan przewodniczący [K. Parzychowski – J.M.] powiedział, że dzisiejsza 
sesja rady powiatu jest złożeniem hołdu ofiarom katastrofy tragicznego wypadku 
pod Smoleńskiem. Miejsce katastrofy i czas, w jakim się wydarzyła, jej ogrom, 
okoliczności w jakich do niej doszło, składają się na niesamowitą symbolikę. 
Nakazuje ona myśleć o tych ludziach w kategoriach narodowych bohaterów. 
Zginęli na służbie, wykonując ważne, narodowe obowiązki. Swoją śmiercią dali 
świadectwo zbrodni, która odbyła się 70 lat temu w lesie katyńskim38. Po odczy-
taniu listy ofiar odmówiono modlitwę, uczczono ich minutą ciszy, a następnie 
radni i zaproszeni goście przeszli przed pomnik Poległych i Pomordowanych 
Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Zbrojnego oraz Mieszkańców Cy-
wilnych Ziemi Ostrołęckiej, którzy padli ofiarą terroru komunistycznego, gdzie 
złożyli kwiaty i zapalili znicze. 
 Rada Powiatu w Ostrołęce w kadencji 2010 – 2014, wybrana 21 listopada 
2010 r., obradowała 48 razy i podjęła 269 uchwał. Radni (21) tworzyli skład 
osobowy poszczególnych komisji (Tab.5), które odbyły posiedzenia 225 razy. 
Zarząd Powiatu, jako organ wykonawczy, do końca września 2014 r. odbył  
135 posiedzeń. W skład Zarządu wchodzili: Stanisław Kubeł – starosta ostrołęc-
ki (przewodniczący Zarządu), Krzysztof Parzychowski – wicestarosta, Jan  
Wiśniewski, Antoni Tadeusz Mulawka, Marek Podolak39. 
 
  

                                                 
36 ASPO, Protokoły sesji XV-XXIX Rady Powiatu w Ostrołęce 2008, Pismo prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego z 11 listopada 2008 r. do starostów i mieszkańców Powiatów. 
37  ASPO, Protokoły sesji XV-XXIX Rady Powiatu w Ostrołęce 2008, Referat  
J. Kijowskiego „Dziesięciolecie powiatu ostrołęckiego” (wystąpienie na uroczystej sesji 
Rady Powiatu z okazji jego dziesięciolecia, Białobrzeg, 28 listopada 2008 r.). 
38 ASPO, Protokoły sesji XXXIX-XLVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2010, Protokół nr 
XLII/2010 z 16 kwietnia 2010 r.  
 

39 Raport IV kadencji, s. 3-4. 
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Tab. 5.  Komisje stałe Rady Powiatu w Ostrołęce 2010-2014 

Nazwa Kierujący Pozostali członkowie 

Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Środowi-
ska 

Andrzej Lis –  
przewodniczący 
Tadeusz Lipka –  
wiceprzewodniczący 

Jan Banach, Beata Kalinowska, 
Antoni Mulawka, Waldemar Pędzich,  
Jan Wiśniewski 

Komisja Oświaty, 
Kultury i Sportu 
 

Witold Kuczyński –  
przewodniczący 
Jarosław Nowak –  
wiceprzewodniczący 

Sławomir Kamiński,  
Krzysztof Parzychowski,  
Waldemar Pędzich,  
Marek Podolak, Kazimierz Rzewnicki 

Komisja Zdrowia                    
i Pomocy Rodzinie 

Włodzimierz Lewandowski  
– przewodniczący 
Krzysztof Parzychowski –  
wiceprzewodniczący 

Lucyna Lewicka, Marek Podolak,  
Stefan Prusik, Kazimierz Rzewnicki, 
 Zofia Szczubełek 

Komisja Budżetu 
i Rozwoju Gospo-
darczego 

Zofia Napiórkowska –  
przewodnicząca 
Sławomir Kamiński –  
wiceprzewodnicząca 

Jan Banach, Stanisław Kubeł,  
Tadeusz Lipka, Piotr Liżewski,  
Jarosław Nowak 

Komisja Porządku 
Publicznego, Prawa 
i Bezpieczeństwa 
Obywateli 

Stanisław Lipka –  
przewodniczący 
Piotr Liżewski –  
wiceprzewodniczący 

Beata Kalinowska, Stanisław Kubeł,  
Andrzej Lis, Antoni Mulawka 

Komisja Infrastruk-
tury 
 

Kazimierz Rzewnicki –  
przewodniczący 
Waldemar Pędzich –  
wiceprzewodniczący 

Stanisław Kubeł, Witold Kuczyński,  
Stanisław Lipka, Zofia Napiórkowska,  
Jan Wiśniewski 

Komisja Rewizyjna 
 

Zofia Szczubełek –  
przewodnicząca 
Jan Banach –  
wiceprzewodniczący 

Stanisław Lipka, Piotr Liżewski,  
Zofia Napiórkowska 

Źródło: Raport IV kadencji. Realizacja zadań publicznych w powiecie ostrołęckim 2010-
2014 (Raport został opracowany przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powia-
towego w Ostrołęce na podstawie informacji z wydziałów i jednostek organizacyjnych 
powiatu), s. 3-4. 
 
 Kolejne wybory samorządowe odbyły się 16 listopada 2014 r. 25 listopada 
komisarz wyborczy Maria E. Truszkowska wydała postanowienie o zwołaniu 
pierwszej sesji Rady Powiatu na 28 listopada 2014 r.40 Obrady przeprowadzono 
wg porządku: 
                                                 
40 Biuro Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Ostrołęce (BRPZPO) 2014-2018, Postano-
wienie nr 27/2014 Komisarza Wyborczego Marii E. Truszkowskiej w sprawie zwołania 
pierwszej sesji Rady Powiatu w Ostrołęce w celu złożenia ślubowania przez radnych 
powiatu wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopa-
da 2014 r.. 
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1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
2.  Wręczenie zaświadczeń przew. PKW o wyborze na radnego, 
3.  Ślubowanie radnych, 
4.  Wybór przewodniczącego Rady Powiatu, 
5.  Przejęcie przez wybranego przew. Prowadzenia sesji od Radnego  

Seniora, 
6.  Interpelacje, zapytania, sprawy różne41. 

 Obrady rozpoczął najstarszy wiekiem radny – Stanisław Subda. Wszyscy 
radni, tj. 21 osób, byli obecni. Kandydatami na przewodniczącego Rady zostali: 
Marek Podolak (dyrektor SP w Rzekuniu, w imieniu grupy PSL), Krzysztof 
Mróz (oficer służby więziennej, b. radny gm. Lelis). Wybrano Komisję Skruta-
cyjną (Kazimierz Rzewnicki, Sławomir Ceberek, Tadeusz Lipka, Stanisław Lip-
ka). K. Mróz otrzymał 12 głosów, a M. Podolak -  9. 
 Następnie radny Krzysztof Parzychowski zgłosił Stanisława Kubła na stano-
wisko starosty, pełniącego tę funkcję już 4 poprzednie kadencje. Innych kandy-
datów nie zgłoszono. Po autoprezentacji kandydata, który przypomniał dotych-
czasową pracę i deklarował nieuczestniczenie w sporach politycznych, nastąpiło 
głosowanie – 18 głosów „za” (wymagana większość to 11). Starosta na swojego 
zastępcę zgłosił K. Parzychowskiego (doświadczony w pracy administracji sa-
morządowej, z dużym poczuciem humoru, sprawdzony w każdej sytuacji), który 
uzyskał 19 głosów „za”. 
 Starosta wnioskował, aby w skład Zarządu Powiatu Ostrołęckiego weszli: 
Antoni T. Mulawka, Jan Wiśniewski, Waldemar Pędzich, którzy uzyskali odpo-
wiednio głosów: 19, 15, 18. Przewodniczący Rady Powiatu zgłosił na wice-
przewodniczących: Zofię Napiórkowską (19 głosów „za”), Annę A. Śniadach 
(18 głosów "za")42 . 
 Podczas II sesji w dniu 16 grudnia 2014 r. przewodniczący Rady Powiatu 
przedstawił proponowane składy osobowe komisji stałych, wraz z Komisją Re-
wizyjną (Tab. 6). Każdy z 21 radnych pracował w dwóch komisjach. 
 
  

                                                 
41 BRPZPO, Protokół nr 1/2014 z 28 listopada 2014 r. 
 

42 BRPZPO, Protokół nr 1/2014 z 28 listopada 2014 r. 
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Tab. 6.  Składy osobowe komisji Rady Powiatu w Ostrołęce 2014-2018 

Nazwa komisji Skład 

Komisja Rewizyjna Czesław Jurga, Beata Kalinowska, Stanisław Lipka,  
Andrzej Lis, Kazimierz Rzewnicki 

Komisja Zdrowia  
i Pomocy Rodzinie 

Andrzej Lis, Krzysztof Mróz, Wiesław Opęchowski,  
Krzysztof Parzychowski, Marek Podolak, Anna A. Śniadach,  
Jan Wiśniewski 

Komisja Porządku 
Pub., Prawa i Bezp. 
Obywateli 

Beata Kalinowska, Stanisław Kubel, Andrzej Lis,  
Piotr Liżewski, Antoni Mulawka, Zofia Napiórkowska,  
Stanisław Subda 

Komisja Budżetu  
i Rozwoju Gospodar-
czego 

Sławomir Ceberek, Andrzej St. Grzyb, Beata Kalinowska (odwołana  
w 2016 r.), Stanisław Kubeł, Stanisław Lipka, Tadeusz Lipka,  
Zofia Napiórkowska 

Komisja Oświaty, 
Kultury i Sportu 

Andrzej St. Grzyb, Piotr Liżewski, Krzysztof Parzychowski,  
Waldemar Pędzich, Marek Podolak, Kazimierz Rzewnicki,  
Stanisław Subda 

Komisja Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

Dariusz A. Domian, Czesław Jurga, Tadeusz Lipka,  
Antoni Mulawka, Wiesław Opęchowski, Anna A. Śniadach, 
 Jan Wiśniewski 

Komisja Infrastruktury 
Sławomir Ceberek, Dariusz A. Domian, Andrzej St. Grzyb,  
Stanisław Kubel, Stanisław Lipka, Waldemar Pędzich,  
Kazimierz Rzewnicki 

Źródło: BRPZPO, Protokół nr 2/2014  z 16 grudnia 2014 r. 

 
 Na III sesji w dniu 19 stycznia 2015 r. gościła zaproszona Miss Polski po-
chodząca z Łysych.  Radny Marek Podolak zaproponował, aby Wydział Promo-
cji i Rozwoju przygotował stosowne materiały, dzięki którym Pani Ewa Mielnic-
ka będzie mogła promować Region Kurpiowski43. Następnie radni przyjęli jed-
nogłośnie uchwały w sprawach: wieloletniej prognozy finansowej powiatu 
ostrołęckiego na lata 2015-2026, budżetu na 2015 r., desygnowania delegata 
(starosty St. Kubła) na Zgromadzenie Ogólne Związków Powiatów Polskich, 
delegowania radnego (Piotra Liżewskiego, przewodniczącego KPPPiBO) do 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, ustalenia „Regulaminu przewozu osób 
niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus 
na terenie powiatu ostrołęckiego”. 

                                                 
43 BRPZPO, Protokół nr 3/2015 z 19 stycznia2015 r. 
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Bezpieczeństwo lokalnej społeczności 

 Nad bezpieczeństwem powiatu, w ramach administracji zespolonej, czuwają 
następujące służby, inspekcje i straże: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce, Miejski Inspektorat Weterynarii  
w Ostrołęce oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce. 
Wyłączając PINB, wszystkie służby, inspekcje i straże działają na obszarze 
dwóch jednostek administracyjnych: powiatu ostrołęckiego i Ostrołęki – miasta 
na prawach powiatu. W ramach podpisanych porozumień uprawnieniami  
w stosunku do nich starosta dzieli się z prezydentem Miasta Ostrołęki. 
 Można zauważyć, że bezpieczeństwo danej społeczności zależy od dwóch 
czynników: wewnętrznego, uwarunkowanego zachowaniem ludzkim (zarówno 
naruszającym bezpieczeństwo, jak i je strzegącym), zewnętrznego – spowodo-
wanego warunkami pozaludzkimi, choć niewątpliwie odpowiednie zabezpiecze-
nia, a także wdrażanie procedur, w tym edukacja szkolna44, w razie zaistnienia 
zagrożeń mają ogromne znaczenie. Na terenie powiatów Ostrołęka i ostrołęckiego 
działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęc-
kiego (Tab. 7). 
Tab. 7.  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu 

Ostrołęckiego (kadencja 2017-2019) 

Imię i nazwisko Miejsce pracy, funkcja Stanowisko  
w Komisji 

Stanisław Kubeł 
Janusz Kotowski 
Beata Kalinowska 
Wiesław Szczubełek 
Krzysztof Szymański 
Piotr Stachurski 
Anna Drewnowska 
Piotr Liżewski 
Michał Giers 
 
Tadeusz Warszawin 
 
Jarosław Wilga 
Grzegorz Pragacz 
Janusz Pawelczyk 
Małgorzata  
Bednarska 

starosta Powiatu Ostrołęckiego 
prezydent Miasta Ostrołęki 
radna Powiatu Ostrołęckiego 
radny Miasta Ostrołęki 
komendant KMP w Ostrołęce 
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP 
zastępca Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce 
komendant Straży Miejskiej w Ostrołęce 
dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie  
Delegatura w Ostrołęce 
sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego 
Ochotn. Straży Pożarnej 
komendant PSP w Ostrołęce 
zastępca komendanta PSP w Ostrołęce 
doradca prezydenta Ostrołęki ds. bezpieczeństwa 
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej  

współprzewodniczący 
współprzewodniczący 
członek 
członek 
członek 
członek 
członek 
członek 
członek 
 
członek 
 
członek 
członek 
członek 
członek 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Wydział Bezpieczeństwa i Rolnictwa. 
                                                 
44 Por. H. Konopka, Bezpieczeństwo edukacji. Edukacja dla bezpieczeństwa, Białystok 
2013.  
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 Podczas XIII sesji Rady 31 maja 2000 r. głównym tematem była sprawa bez-
pieczeństwa w powiecie, jak i szerzej – w województwie i kraju. Wyraźnie doszło 
do dwugłosu: zaproszeni na sesję poseł Henryk Dykty i senator Jan Chodkowski 
(obaj z rządzącej od wyborów parlamentarnych 1997 r. Akcji Wyborczej „Solidar-
ność”) twierdzili, że spada liczba przestępstw i rośnie ich wykrywalność, nato-
miast dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego 
w Warszawie, zdominowanego przez opozycyjne Polskie Stronnictwo Ludowe, 
Ryszard Czyż (podpierając się danymi naukowymi) oraz wicemarszałek mazo-
wiecki Jerzy Dobek, a także poszczególni radni postawili wprost przeciwną dia-
gnozę, po części widząc przyczynę wzrastającej liczby przestępstw w przejściu do 
systemu demokratycznego. Przytoczone dane mówiły konkretnie o wzroście licz-
by przestępstw w 1999 r. w stosunku do 1998 r. w rejonie działania miejskiego 
KMP w Ostrołęce o 391 czynów przestępczych, wobec ustalenia o 160 sprawców 
mniej, w powiece zaś odpowiednio – o 106 i 42845. Wszyscy zgodzili się nato-
miast z faktem, że sprawa bezpieczeństwa obywateli wymaga zgodnej współpracy 
różnych instytucji46. Zasadniczą rolę wykonawczą w jego zapewnieniu odgrywa 
starosta, który może żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu 
zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających narusze-
niu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, jednakże  żądanie to nie może dotyczyć czynności operacyjno-
rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z  zakresu ścigania 
wykroczeń47. 
 Odnosząc się do stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrołęckiego (Tab. 
8), należy zauważyć, że w miesiącach styczeń – sierpień 2001 r. policja prze-
prowadziła 856 postępowań przygotowawczych, w tym złożono 296 wniosków 
o skierowanie aktu oskarżenia do sądu, a w 15 przypadkach postępowania prze-
kazano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w SR w Ostrołęce; 213 postępowań 
umorzono z powodu braku znamion przestępstwa. Ogółem policja (12 funkcjo-
nariuszy pracujących w zespołach dochodzeniowych) ustaliła 383 podejrzanych, 
w tym 2 cudzoziemców i 29 nieletnich, a sąd na jej wniosek zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 14 podejrzanych. 
Z przedstawionego zestawienia wynika, że nastąpił znaczny wzrost przestępstw 
stwierdzonych, jednakże należy zauważyć, że za 2001 r. włączono przestępstwa 
popełnione w gminach Rzekuń i Olszewo-Borki, które w 2000 r. były „podcią-
gnięte” pod Ostrołękę. Trudno jednak się zgodzić ze stwierdzeniem autorów 

                                                 
45  ASPO, Protokoły sesji XI-XVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2000, załącznik do 
Protokołu nr XIII/2000 z 31 maja 2000 r. 
46  ASPO, Protokoły sesji XI-XVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2000, Protokół nr 
XIII/2000 z 31 maja 2000 r. 
47 St. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007, s. 62. 
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sprawozdania, że przestępczość nie wzrosła na terenie gmin obsługiwanych 
przez byłe Komisariaty Policji48. Należy jednak pamiętać, że w 2001 r. „odjęto” 
dwie gminy, a statystyka przestępczości za ten rok obejmowała tylko 8 miesięcy 
(Tab. 8). 
 
Tab. 8.  Przestępstwa najbardziej dokuczliwe społecznie stwierdzone i ich 

wykrywalność na terenie powiatu ostrołęckiego w 2000 r. i 2001 r. 
(od 1 stycznia do 31 sierpnia) 

Rodzaj przestępstwa 2000 r. 2001 r. 

 Liczba Wykrywaln. 
w % Liczba Wykrywaln. 

w % 
Zgwałcenie 
Kradzież cudzych rzeczy 
Kradzież samochodu 
Kradzież z włamaniem 
Rozbój i wymuszenia rozbój-
nicze 
Rozbój z bronią 
Pożar z winy umyślnej 
Uszczerbek na zdrowiu 
Bójka lub pobicie 
Uszkodzenie rzeczy 
Krótkotrwały zabór pojazdu 
Ust. o przeciwdziałaniu 
narkomanii 
Oszustwo kryminalne 
Fałszerstwo kryminalne 
Fałszerstwo gospodarcze 
Przeciwko obrotowi gospo-
darczemu 
Przestępstwa drogowe 
Nietrzeźwi kierujący 
Pożar z winy nieumyślnej 

0 
121 
34 

120 
16 

 
1 
0 
7 

25 
16 
2 
0 
 

1 
24 
0 
 

0 
13 

jako wykrocz. 
2 

- 
35,5 
17,6 
31,7 
75 

 
0 
- 

100 
96 

68,8 
100 

- 
 

100 
83,3 

- 
 
- 

100 
- 
0 

2 
155 
21 

140 
17 

 
2 
2 
6 

12 
40 
10 
1 
 

5 
24 
1 
 

1 
118 
106 

1 

0 
19,1 
4,8 

12,8 
47,1 

 
50 
0 

83,3 
92,3 
42,5 
10 

100 
 

60 
66,7 
100 

 
100 
100 
100 

0 
Razem 457  674  

Źródło: ASPO, Protokoły sesji XIX-XXVII Rady Powiatu w Ostrołęce 2001, Sprawoz-
danie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działań Komi-
sariatu Policji w Ostrołęce na terenie powiatu ostrołęckiego za okres od 01.01.2001 r. do 
31.08.2001 r. z wyłączeniem miasta Ostrołęki, sporządzone przez komendanta Komisa-
riatu Policji w Ostrołęce podkom. Andrzeja Sęka z 12 września 2001 r. 
                                                 
48 ASPO, Protokoły sesji XIX-XXVII Rady Powiatu w Ostrołęce 2001, Sprawozdanie  
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działań Komisariatu 
Policji w Ostrołęce na terenie Powiatu Ostrołęckiego za okres od 01.01.2001 r. do 
31.08.2001 r. z wyłączeniem miasta Ostrołęki, sporządzone przez komendanta 
Komisariatu Policji w Ostrołęce podkom. Andrzeja Sęka z 12 września 2001 r. 
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Uwaga: dane za 2000 r. z wyłączeniem gmin Rzekuń i Olszewo-Borki, które były ob-
sługiwane przez policję miejską. 
 
 Poza odnoszeniem się do przestępczości, policja w powiecie (łącznie 44 
funkcjonariuszy w posterunkach gminnych) prowadziła działalność prewencyjną 
na terenie 11 gmin powiatu ostrołęckiego. W 2001 r. funkcjonariusze nałożyli 
487 mandatów karnych, udzielili 948 pouczeń, wylegitymowali 285 osób, spo-
rządzili 1123 wywiady, spotkali się 89 razy ze społecznościami lokalnymi i 38 
razy z samorządami, zatrzymali 169 dowodów rejestracyjnych i 55 praw jazdy, 
ujawnili 31 obiektów, gdzie stwierdzono nieprawidłowości w zabezpieczeniu  
i przeprowadzili 124 postępowania administracyjne49. 
 Dopiero w 2004 r. sytuacja poprawiła się, o czym świadczy zapis: liczba 
przestępczości w omawianym okresie w mieście i na terenie powiatu ostrołęckie-
go systematycznie spada. Poprawiła się praca policji oraz straży miejskiej, po-
szerzyła się współpraca policji ze strażą miejską, a efekty tej współpracy dają 
pozytywne wyniki50. Ta tendencja była jeszcze wyraźniejsza w następnym roku, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę dane z całego kraju: Rok 2005 jest pierwszym  
w historii Policji, w którym odnotowano zarówno spadek przestępczości we 
wszystkich najważniejszych kategoriach, (w szczególności przestępstw kryminal-
nych), jak i wzrost wskaźnika wykrywalności niemal wszystkich rodzajów prze-
stępstw. Ogólna liczba przestępstw spadła o 5,6 % ( z 1.461.217 do 1.379.962), 
czyli każdego dnia mniej o 222 przestępstwa51. 
 W 2005 r. na terenie powiatów stwierdzono ogółem 3733 przestępstw  
(o charakterze kryminalnym – 2365, gospodarczym – 456, narkotykowym – 168),  
a w 2006 r. – 3935 (odpowiednio – 1876, 914 i 126)52. Spadła więc dynamika prze-
stępstw o charakterze kryminalnym i narkotykowym, za to wyraźnie wzrosła liczba 
przestępstw gospodarczych. Utrzymywała się tendencja skutecznych działań funk-
cjonariuszy policji, w tym dzielnicowych KMP w Ostrołęce (Tab. 9). Według spra-
                                                 
49 ASPO, Protokoły sesji XIX-XXVII Rady Powiatu w Ostrołęce 2001, Sprawozdanie  
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działań Komisariatu 
Policji w Ostrołęce na terenie Powiatu Ostrołęckiego za okres od 01.01.2001 r. do 
31.08.2001 r. zwyłączeniem miasta Ostrołęki, sporządzone przez komendanta 
Komisariatu Policji w Ostrołęce podkom. Andrzeja Sęka z 12 września 2001 r. 
50 ASPO, Protokoły sesji XXV-XXXV Rady Powiatu 2005, Sprawozdanie z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego za 2004 r., 
sporządzone przez prezydenta Ostrołęki Ryszarda Załuskę i starostę ostrołęckiego Stani-
sława Kubła 20 stycznia 2005 r. 
51  http://statystyka.policja.pl/st/raporty/roczne-raporty-statyst/47749,Raport-2005.html, 
dostęp 5 lipca 2018 r. 
52 ASPO, Protokoły z posiedzeń Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa 
Obywateli, Sprawozdanie z realizacji zaplanowanych zadań przez Komendę Miejską 
Policji w Ostrołęce w 2006 r. z 17 stycznia 2007 r. 
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wozdania komendanta KMP w Ostrołęce Janusza Pawelczyka w 2008 r. rosła też 
wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym53. 
 
Tab. 9.  Podstawowe wyniki pracy dzielnicowych KMP w Ostrołęce w 2005  

i 2006 r. 
Kategoria 2005 r. 2006 r. +/- 

Zatrzymano sprawców przestępstwa  
na gorącym uczynku 
Zatrzymano poszukiwanych 
Liczba spotkań środowiskowych  
(w tym w szkołach) 
Liczba ujawnionych wykroczeń  
prewencyjnych, w których skierowano wnio-
sek do sądu 
Wylegitymowano osób/w tym nieletnich w 
porze wieczorowo-nocnej 
Liczba ujawnionych przedmiotów  
utraconych w wyniku czynu zabronion. 
Przeprowadzono wywiadów 
Przeprowadzono postępowań  
w sprawach o wykroczenia 
Przeprowadzono interwencji 
Nałożono mandatów  
karnych/prewencyjnych 

79 
 

67 
2157/433 

 
268 

 
 

6778/147 
 

15 
 

2202 
391 

 
1293 

219/194 

128 
 

136 
4561/599 

 
237 

 
 

4030/177 
 

27 
 

2292 
332 

 
1662 

264/215 

+49 
 

+69 
+2404/+166 

 
-31 

 
 

-2748/+30 
 

+12 
 

+90 
-59 

 
+369 

+45/+21 

Źródło: ASPO, Protokoły z posiedzeń Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpie-
czeństwa Obywateli 2006 – 2010, Sprawozdanie z 17 stycznia 2007 r. z realizacji zapla-
nowanych zadań przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce w 2006 r. 
 
 Ważnym aspektem działań Policji pozostawało też zajmowanie się zwalcza-
niem przestępczości nieletnich oraz edukacją dla bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży. Zespół do spraw Nieletnich i Patologii KMP w Ostrołęce w 2005 i 2006 r. 
przeprowadził ogółem odpowiednio 83 i 83 postępowania, w tym 82 i 79  
w sprawach o demoralizację nieletnich i skierował do sądu 199 i 236 wniosków. 
Zespół przeprowadził też odpowiednio 885 i 966 spotkań i pogadanek w szko-
łach oraz zorganizował 14 i 13 działań „Nieletni”54. 
 Poza „zasięgiem” Policji Miejskiej w Ostrołęce (miasto i dwie przyległe 
gminy – Olszewo-Borki i Rzekuń), na terenie pozostałych 9 gmin powiatu ostro-

                                                 
53 ASPO,  Protokoły sesji XXX-XXXVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2009, Protokół nr 
XXXV/2009 z 3 lipca 2009 r. 
 

54 ASPO, Protokoły z posiedzeń KPPPiBO 2006-2010, Sprawozdanie z realizacji zapla-
nowanych zadań przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce w 2006 r. z 17 stycznia 
2007 r. 
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łęckiego w 2006 r. działało 8 posterunków policji (Tab. 10) – posterunek w My-
szyńcu „zawiadywał” też gminą Czarnia. Podczas sesji Rady Powiatu w czerwcu 
2010 r. Komendant Miejski Policji wyjaśnił, że najbezpieczniej jest […] w gmi-
nach: Troszyn, Czerwin, Goworowo, Baranowo, Lelis i Kadzidło; niebezpiecznie 
zaś w gminach: Myszyniec, Czarnia i Łyse. Przy czym odnotowano zagrożenie 
występowaniem przestępstw, które przez pospolite i masowe występowanie oraz 
godzenie w podstawowe wartości, jakimi są życie, zdrowie czy też własność, 
uległo zwiększeniu. W porównaniu do roku ubiegłego [2008 – J.M.] dynamika 
tych przestępstw wyniosła 110,5%55. 
 
Tab. 10.  Przestępczość i jej zwalczanie na terenie 9 gmin pow. ostrołęckiego 

w 2006 r. 
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Baranowo 
Czerwin 
Goworowo 
Kadzidło 
Lelis 
Łyse 
Myszyniec 
Troszyn 

103 
47 

132 
130 
115 
100 
287 
45 

92,3% 
66,0% 
80,3% 
77,7% 
87,0% 
85,0% 
70,4% 
86,7% 

177 
124 
152 
238 
75 

177 
263 
39 

607 
449 
625 
398 
242 
245 
1269 
342 

252 
208 
308 
452 
276 
247 
325 
165 

18 
18 
12 
18 
5 

24 
67 
7 

39 
30 
51 
68 
58 
61 

100 
22 

Źródło: ASPO, Protokoły z posiedzeń KPPPiBO 2006-2010, Sprawozdanie z realizacji 
zaplanowanych zadań przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce w 2006 r. z 17 stycz-
nia 2007 r. 
 
 Czynnikiem spowodowanym działaniem człowieka, choć niezamierzonym, 
jak w przypadku przestępstw, pozostają wypadki i kolizje drogowe. Jak widać  
z Tab. 11, wypadków drogowych w powiecie było 3 – 4 razy więcej niż w sa-
mym mieście Ostrołęka. Za to kolizji drogowych zarejestrowano więcej w mie-
ście: w 2005 r. – 610, w 2006 r. – 528; odpowiednio w powiecie: 506 i 49956.  
Liczba wypadków, a co za tym idzie zabitych i rannych spadała w następnych 

                                                 
55 ASPO, Protokoły sesji XXXIX-XLVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2010, Protokół nr 
XLIV/2010 z 22 czerwca 2010 r. 
56 ASPO, Protokoły z posiedzeń Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa 
Obywateli 2006-2010, Sprawozdanie z realizacji zaplanowanych zadań przez Komendę 
Miejską Policji w Ostrołęce w 2006 r. z 17 stycznia 2007 r. 
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latach.  W 2008 r. było: 153 wypadki, 27 zabitych i 178 rannych, a w 2009 r. 
odpowiednio – 148, 20 i 16557. 
 
Tab. 11.  Wypadki drogowe na terenie Ostrołęki i w poszczególnych gmi-

nach w 2005 i 2006 r. 

Gmina 2005 2006 Róż
nica 

Zabici 
2005 

Zabici 
2006 

Róż
nica 

Ranni 
2005 

Ranni 
2006 

Róż
nica 

Ostrołęka 
Baranowo 
Czarnia 
Czerwin 
Goworowo 
Kadzidło 
Lelis 
Łyse 
Myszyniec 
Ol.-Borki 
Rzekuń 
Troszyn 

50 
2 
3 
10 
20 
19 
21 
20 
15 
19 
12 
7 

63 
4 
2 
12 
11 
11 
16 
15 
17 
16 
11 
5 

+13 
+2 
-1 
+2 
-9 
-8 
-5 
-5 
+2 
-3 
-1 
-2 

1 
0 
0 
5 
4 
4 
3 
1 
6 
2 
2 
3 

4 
0 
0 
2 
4 
3 
4 
6 
5 
3 
0 
1 

+3 
0 
0 
-3 
0 
-1 
+1 
+5 
-1 
+1 
-2 
-2 

60 
2 
4 
12 
25 
23 
25 
24 
16 
35 
17 
8 

66 
6 
2 
12 
11 
11 
23 
18 
22 
16 
16 
5 

+6 
+4 
-2 
0 

-14 
-12 
-2 
-6 
+6 
-19 
-1 
-3 

Razem 198 183 -15 31 31 0 251 204 -47 

Źródło: ASPO, Protokoły z posiedzeń Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpie-
czeństwa Obywateli 2006-2010, Sprawozdanie z realizacji zaplanowanych zadań przez 
Komendę Miejską Policji w Ostrołęce w 2006 r. z 17 stycznia 2007 r. 
 
 Ważnym momentem w pracy ostrołęckiej policji stało się przeniesienie jej 
siedziby ze starych budynków przy ul. Kościuszki do nowoczesnego obiektu przy 
ul. Korczaka. W latach 2005 – 2006 rozpoczęto realizację zamierzenia pn. „KMP 
Ostrołęka – budowa nowej siedziby”. W październiku 2008 r. nastąpiło odebranie 
dokumentacji technicznej, której koszt wyniósł ostatecznie 945,5 tys. zł, a całość 
zamierzenia oszacowano na 45 mln zł58. Otwarcie nowej KMP w Ostrołęce na-
stąpiło we wrześniu 2014 r. za komendantury insp. Stanisława Szcześniaka59. 
                                                 
57 ASPO, Protokoły sesji XXXIX-XLVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2010, Sprawozda-
nie z realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce w 2009 r., sporządzo-
ne przez  komendanta Miejskiego policji nadkom. Janusza Pawelczyka z 22 stycznia 
2010 r. 
58  ASPO, Protokoły z posiedzeń KPPPiBO 2006-2010, Pismo zastępcy komendanta 
głównego Policji ins. Andrzeja Treli z 29 grudnia 2009 r. do starosty ostrołęckiego  
St. Kubła. Warto zauważyć, że jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć  
w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji - St. Pieprzny, Policja…, s. 62. 
59 Nowa komenda Policji w Ostrołęce otwarta  -  
http://epowiatostrolecki.pl/2014/09/05/nasze-sprawy/nowa-komenda-policji-ostrolece-
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 Obecny komendant KMP w Ostrołęce nadkomisarz Krzysztof Szymański  
ma łącznie do dyspozycji 252 funkcjonariuszy - w mieście oraz w komisariacie 
w Myszyńcu i posterunkach w Baranowie, Kadzidle, Łysych, Czerwinie i Go-
worowie; uzupełnienie kadry KMP w Ostrołęce stanowi 50 pracowników cywil-
nych Policji60. Starania o ponowne utworzenie posterunków – po ich likwidacji 
w grudniu 2012 r. – czynią wójtowie w Lelisie i Troszynie. 
 Stan kadrowy KMP w Ostrołęce jest zadawalający, chociaż pozostaje 3% 
wakatów. Większe problemy z przestępczością generuje miasto niż powiat ziem-
ski, co jest typowe. Jeśli chodzi o najcięższe przestępstwa, czyli zabójstwa, to na 
terenie obu powiatów dochodzi zwykle do 2 – 3 rocznie, co plasuje je poniżej 
średniej krajowej; w bieżącym roku nie doszło do takowych61. Większym pro-
blemem natomiast, ze względu na specyfikę terenu, pozostają zdarzenia z udzia-
łem zwierząt leśnych i pożarów lasów. 
 Nad bezpieczeństwem ludności czuwa też straż pożarna – zarówno państwo-
wa, jak i jednostki OSP (Tab. 12). W 2007 r.  stan kadrowy Komendy Miejskiej 
PSP w Ostrołęce wynosił: 

1/  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza: 6 oficerów, 10 aspirantów, 31 podofi-
cerów i 24 szeregowych, łącznie – 71 strażaków, 

2/  Komenda Miejska – system codzienny: 11 oficerów, 1 aspirant i 3 podo-
ficerów, łącznie – 15 strażaków, 

3/  Stanowisko Kierowania: 4 oficerów i 2 aspirantów, łącznie – 6 straża-
ków. 

 30 strażaków posiadało wykształcenie wyższe (w 2007 r. Grzegorz Pragacz 
uzyskał stopień doktora), a 62 średnie62. 

 
Tab. 12.  Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęc-

kiego w 2000 r. 

Nazwa jednostki samorządu 
terytorialnego 

Ogólna 
liczba OSP Członkowie czynni 

  Mężczyźni Kobiety Łącznie 

Ostrołęka 
Baranowo 
Czarnia 

4 
6 
4 

44 
139 
89 

2 
- 
- 

46 
139 
89 

                                                                                                                         
otwarta-zobacz-wyglada-wnetrze-budynku, dostęp 7 lipca 2018 r. 
60 Wywiad z nadkom. Krzysztofem Szymańskim (ur. 1978, w Policji od 1999 r., zastępca 
komendanta Policji w Ostrowi Maz. – w pionie kryminalnym 2013-2015, komendant 
KMP w Ostrołęce od 6 kwietnia 2017 r.) z 16 lipca 2018 r. (w posiadaniu autora).  
61 Tamże. 
 

62 ASPO, Protokoły z posiedzeń KPPPiBO 2006-2010, Informacja komendanta miej-
skiego PSP z 16 października 2007 r. 
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Czerwin 
Goworowo 
Kadzidło 
Lelis 
Łyse 
Myszyniec 
Olszewo-Borki 
Rzekuń 
Troszyn 

13 
11 
7 
4 
2 
6 
7 
6 
11 

244 
231 
174 
113 
62 

235 
172 
210 
274 

14 
15 
- 
7 
- 
3 
7 
2 

15 

258 
246 
174 
120 
62 

238 
179 
212 
279 

Razem 81 1987 65 2052 

Źródło: ASPO, Protokoły sesji XI-XVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2000, Informacja. 
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Związku OSP RP Powiatu Ostrołęc-
kiego, Ostrołęka 30 maja 2000 r., s. 66-80. 
 
 Strażacy podejmowali corocznie około tysiąca interwencji, w tym i do alar-
mów fałszywych (Tab. 13). W wyniku pożarów w 2006 r. zginęła 1 osoba  
a 2 były ranne; odpowiednio w 2007 r. takich osób było po 4, a w miejscowych 
zagrożeniach w 2006 r. zginęło 13 osób i 73 były ranne, odpowiednio w 2007 r.: 
6 i 64 (w tym 1 strażak ranny podczas miejscowego zagrożenia na terenie gm. 
Troszyn). Najwięcej osób zginęło w 2007 r. na terenie gmin: Rzekuń – 3, Tro-
szyn i Goworowo – po 2; gminami, gdzie nie było ofiar śmiertelnych ani ran-
nych, były Czarnia i Baranowo. Najczęstszą przyczyną pożarów była nieostroż-
ność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, 
zapałki (w 2007 r. – 62%), na drugim miejscu znalazły się podpalenia umyślne, 
w tym akty terroru. Przyczynami powstawania miejscowych zagrożeń były 
głównie huragany, silne wiatry, tornada (28,1%), niezachowanie zasad bezpie-
czeństwa ruchu środków transportu (23,1%), nietypowe zachowania się zwierząt, 
owadów stwarzające zagrożenia (22%) 63. 
 

  

                                                 
63 ASPO, Protokoły z posiedzeń KPPPiBO 2006-2010, Informacja komendanta miej-
skiego PSP z 16 października 2007 r. 
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Tab. 13.  Zdarzenia i interwencje PSP w Ostrołęce w 2006 i 9 miesiącach 

2007 r. (I-IX) 
Gmina 2006 r. 2007 r. 

 Zd
ar

ze
ni

a 
og

ół
em

 

Po
ża

ry
 

M
ie

js
co

w
e 

za
gr

oż
en

ia
 

A
la

rm
y 

 
fa

łs
zy

w
e 

Zd
ar

ze
ni

a 
og

ół
em

 

Po
ża

ry
 

M
ie

js
co

w
e 

za
gr

oż
en

ia
 

A
la

rm
y 

 
fa

łs
zy

w
e 

Ostrołęka 
Baranowo 
Czarnia 
Czerwin 
Goworowo 
Kadzidło 
Lelis 
Łyse 
Myszyniec 
Olszewo-Borki 
Rzekuń 
Troszyn 

482 
49 
16 
26 
57 
72 
51 
60 
94 
110 
72 
32 

204 
16 
6 
11 
34 
27 
25 
11 
19 
54 
37 
22 

231 
30 
9 
15 
18 
41 
22 
47 
68 
48 
29 
9 

47 
3 
1 
0 
5 
4 
4 
2 
7 
8 
6 
1 

393 
44 
12 
31 
44 
73 
48 
55 
79 
85 
83 
42 

171 
24 
5 
4 
19 
17 
16 
8 
10 
35 
38 
16 

190 
18 
7 

26 
22 
52 
28 
44 
62 
45 
40 
25 

32 
2 
0 
1 
3 
4 
4 
3 
7 
5 
5 
1 

Razem 1121 466 567 88 989 363 559 67 

Źródło: ASPO, Protokoły z posiedzeń KPPPiBO 2006-2010, Informacja komendanta 
miejskiego PSP z 16 października 2007 r. 
 
 Na terenie powiatu w 2006 r. znajdował się jeden zakład zaliczony do grupy 
zwiększonego ryzyka – rozlewnia gazu płynnego P.H.U. BENZOL-GAZ  
w Ławach gm. Rzekuń, gdzie zgromadzono 170 ton płynnego propan-butanu  
w 7 zbiornikach podziemnych. Innymi niebezpiecznymi składnikami mogły być: 
w Zakładach Mięsnych w Ostrołęce – 32 t amoniaku, w STORA ENSO – 135 t 
kwasów, 600 t oleju opałowego, w Zespole Elektrowni – 50-130 t kwasu solne-
go 33%, 30 t ługu sodowego 48% i 1500 t mazutu, w Spółdzielni Mleczarskiej  
w Baranowie – 2 t amoniaku, w Zakładzie Mleczarskim w Baranowie – 30 m3 
kwasu solnego i 20 m3 propanu-butanu. Potencjalnym źródłem zagrożenia były 
też gazociągi, w tym gazociąg tranzytowy „Jamał-Europa” przechodzący 1 m 
pod ziemią obok miejscowości: Malinowo, Gocły, Chrościce, Suchcice, Nogaw-
ki, Rębisze, Jawory Wielkopole, Dąbrówka64. 
 Dla zabezpieczenia stanu zdrowotnego lokalnej społeczności ważne były sta-
rania o zachowanie ogólnie pojętej czystości. W 1999 r. na 11 miejscowości gmin-

                                                 
64 ASPO, Protokoły z posiedzeń KPPPiBO 2006-2010, Informacja komendanta miej-
skiego PSP z 16 października 2007 r. 
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nych 8 posiadało oczyszczalnie komunalne, a Olszewo-Borki korzystały z oczysz-
czalni „Leśna” eksploatowanej przez PWiK w Ostrołęce; Rzekuń i Czarnia nie 
posiadały oczyszczalni. 7 rzek na terenie powiatu (Narew, Szkwa, Rozoga, Cze-
czotka, Omulew, Płodownica, Orz) w ramach monitoringu regionalnego podlegało 
badaniu pod względem czystości wód65. Stopniowo następowało zwodociągowa-
nie w poszczególnych gminach. W 2009 r. najgorzej pod tym względem wygląda-
ła sytuacja w gminie Olszewo-Borki (Tab. 14), ale w następnych latach właśnie na 
tym terenie następowała (i następuje) szybka poprawa. 
 
Tab. 14.  Stopień zwodociągowania w powiecie ostrołęckim w 2009 r. 

Gmina Liczba wsi Wsie  
zwodociąg. 

% zwodociąg. 
wsi 

% korzystającej 
ludn. 

Baranowo 
Czerwin 
Troszyn 
Goworowo 
Rzekuń 
Lelis 
Łyse 
Myszyniec 
Kadzidło 
Olszewo-Borki 

35 
45 
41 
47 
23 
22 
22 
18 
26 
41 

24 
45 
35 
40 
22 
18 
2 
10 
6 
11 

68 
100 
85 
85 
96 
78 
9 

55 
23 
27 

80 
82 
67 
89 
83 
61 
26 
79 
49 
9 

Źródło: ASPO, Protokoły sesji XXXIX-XLVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2010, Stan 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ostrołęckiego za 2009 r., Zał. do protokołu nr 
XLIV/2010 z 22 czerwca 2010 r. 
  
 W 2009 r. na terenie powiatu znajdowały się 3 ustępy publiczne – dwa z nich 
(w Kadzidle i Myszyńcu) były w dobrym stanie sanitarnym (obsługa zapewniała 
mydło, papier, ręczniki papierowe), a nieskanalizowany ustęp w Czerwinie  
został zamknięty. W innych obiektach użyteczności publicznej (łącznie 107  
w powiecie), będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszyńcu, 3 hotele, zakłady 
fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej i tatuażu, dworce autobusowe, 
apteki, cmentarze, domy pogrzebowe, pralnie, areszt śledczy, parkingi, urzędy 
pocztowe, Zakład Poprawczy w Laskowcu, Areszt Śledczy w Przytułach) prze-

                                                 
65 Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu ostrołęckiego, Ostrołęka 1999,  
s. 184-221. 
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prowadzono 85 kontroli w ciągu 2009 r. i nie stwierdzono rażących zaniedbań,  
a zalecenia zostały wykonane w całości66. 
 Gorzej wyglądała sytuacja z żywnością i wyżywieniem: W trakcie przepro-
wadzonych kontroli w 10 obiektach obrotu i 2 zakładach żywienia zbiorowego 
stwierdzono 187 rodzajów (780 sztuk) środków spożywczych przeterminowanych. 
Produkty niewłaściwej jakości wycofano z obrotu. Osoby odpowiedzialne ukara-
no mandatami karnymi 67. 
 Stan czystości oraz stopień zachowania ostrożności w kontaktach z osobami 
już chorymi wpływają na poziom chorób zakaźnych. Porównując dane z lat 
2008 i 2009 (Tab. 15), można zauważyć spadek chorób przewodu pokarmowego, 
ale za to wzrost  chorób przenoszonych drogą kropelkową – szczególnie płonicy 
(szkarlatyny), która w dawniejszych czasach powodowała dużą śmiertelność  
u dzieci. 
 
Tab. 15.  Choroby zakaźne w pow. ostrołęckim w 2008 i 2009 r. 

Choroba zakaźna 2008 2009 

 Liczba zacho-
rowań 

Zapadalność na 
100000 osób 

Liczba zacho-
rowań 

Zapadalność na 
100000 osób 

Wirusowe zapalenie jelit 
Zapalenie jelitowo-
żołądkowe 
Płonica 
Borelioza 
Róża 
Ospa wietrzna 
Różyczka 
Świnka 
Choroba wywołana 
dwoinką zapalenia płuc 

83 
7 
 

9 
14 
18 

236 
58 
9 
- 

98,5 
8,3 

 
10,6 
16,6 
21,3 

410,7 
68,8 
10,6 

- 

18 
3 
 

38 
20 
6 

284 
28 
4 
1 

21,3 
3,6 

 
45 

23,7 
7,1 

226,3 
33,1 
4,7 
1,1 

Źródło: ASPO, Protokoły sesji XXXIX-XLVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2010, Stan 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ostrołęckiego za 2009 r., Zał. do protokołu nr 
XLIV/2010 z 22 czerwca 2010 r. 
 
 

                                                 
66  ASPO, Protokoły sesji XXXIX-XLVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2010, Stan 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ostrołęckiego za 2009 r., Zał. do protokołu nr 
XLIV/2010 z 22 czerwca 2010 r. 
67  ASPO, Protokoły sesji XXXIX-XLVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2010, Stan 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ostrołęckiego za 2009 r., Zał. do protokołu nr 
XLIV/2010 z 22 czerwca 2010 r. 
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Finanse, gospodarka i pomoc społeczna 

 Podczas V sesji Rady w dniu 30 marca 1999 r. (po raz pierwszy odbyła się  
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrołęce) Barbara Gocłowska, skarbnik 
powiatu omawiając poziom budżetu na 1999 r. stwierdziła, że jest on wyrazem 
kompromisu pomiędzy tym, co powiat powinien wykonać a możliwościami okre-
ślonymi przez Ministra Finansów [...]Jego główne kwoty są wiążące, obligato-
ryjne 68 . Zbilansowane dochody i wydatki zamykały się sumą 14.497.230 zł   
i były przeznaczone odpowiednio na: 

-  oświatę i wychowanie – 5.782.000 zł, tj. 38,6% całego budżetu69, 
-  utrzymanie, odnowę i modernizacje dróg – 3.548.000 zł, czyli 23,6 % bu-

dżetu, 
-  utrzymanie administracji samorządowej – 2.879.230 zł, czyli 19,2% bu-

dżetu, 
-  opiekę społeczną – 1.970.000 zł, czyli 13.1% budżetu oraz zadania 

PFRON w wys. 1.369.000 zł, 
-  budownictwo i usługi komunalne – 435.000 zł, czyli 2,9% budżetu, 
-  sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną – w lasach niepaństwowych – 

192.000 zł, czyli 1,3%, 
-  kulturę, sport i turystykę – 51.000 zł, czyli 0,3% budżetu. 

 Zwłaszcza niskie nakłady na kulturę, sport i turystykę budziły niezadowole-
nie radnego Ryszarda T. Ropiaka, który zapowiedział głosowanie przeciwko 
przyjęciu budżetu. Inni radni, podkreślając niedoszacowanie wydatków, uznali 
jednak, że to wynik samej sumy, a nie niewłaściwego rozdysponowania środków 
finansowych. Ostatecznie 22 radnych głosowało za przyjęciem budżetu, a 11 
przeciw70. 
 Po oświacie największe wydatki przeznaczono na utrzymanie i modernizację 
dróg. Zaniepokojenie radnych budziła likwidacja połączeń kolejowych na trasie 
Ostrołęka – Olsztyn, w związku z tym koniecznym stała się naprawa dróg jako 
alternatywa dojazdów kolejowych71. 
 
  

                                                 
68 ASPO, Protokoły sesji V-X Rady Powiatu w Ostrołęce 1999, Protokół nr V/99 z 30 
marca 1999 r. 
69 Również po latach starosta ostrołęcki potwierdza szczególny nacisk finansowy (i me-
rytoryczny) na oświatę: W pierwszej kadencji głównie zajmowaliśmy się oświatą -
wywiad ze St. Kubłem.  
70 ASPO, Protokoły sesji V-X Rady Powiatu w Ostrołęce 1999, Protokół nr V/99 z 30 
marca 1999 r. 
71 ASPO, Protokoły sesji XIX-XXVII Rady Powiatu w Ostrołęce 2001, Protokół nr 
XIX/2001 z 27 marca 2001 r. 
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Tab. 16.  Drogi w powiecie ostrołęckim (stan w 2014 r.) 

Kategoria Długość (w km) % w całości dróg 

Krajowe 
Wojewódzkie 
Powiatowe 
Gminne 

71,0 
102,0 
844,6 
982,8 

4 
5 

42 
49 

Łącznie 2000,4 100 

Źródło: Raport IV kadencji. Realizacja zadań publicznych w powiecie ostrołęckim 2010-
2014, Ostrołęka 2014, s. 8. 
 
 Linia PKP nr 36 (Ostrołęka-Łapy) została zamknięta w 2000 r., a nr 35 (Ostro-
łęka-Szczytno) w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji kolei, ale nie pogodziły się  
z tym związki zawodowe zrzeszające pracowników. Do sprawy powrócono  
w następnej kadencji Rady. Podczas XXXVII sesji 9 marca 2006 r. zjawili się 
zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych (Wiesław Stypiński – prze-
wodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność 80”, Ryszard Lewicki- 
przewodniczący NSZZ Maszynistów Rzeczypospolitej oraz Jerzy Jankowski – 
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”) i zwrócili się o pomoc 
w przywróceniu połączeń kolejowych Ostrołęki, która stała się białą plamą na 
mapie połączeń kolejowych kraju z Białymstokiem i Olsztynem. Wskazali na 
koszt eksploatacji szynobusu, który stanowi 1/5 kosztów taboru wagonowego. Po 
wysłuchaniu stanowisk, Rada Powiatu jednogłośnie zdecydowała o wystosowaniu 
apelu do marszałka województwa mazowieckiego o rozważenie możliwości po-
prawy funkcjonowania komunikacji kolejowej na terenie Regionu72. 
 Apel samorządu ostrołęckiego nie przyniósł żadnych skutków. Dopiero   
w 2015 r. okazało się, że linia kolejowa nr 36 przydałaby się jako objazd dla 
modernizowanej Rail Baltiki pomiędzy Warszawą a Białymstokiem, dlatego też 
rozpoczęto prace rewitalizacyjne73. 
 Modernizacja dróg w powiecie ostrołęckim (Tab. 16) stała się w następnych 
latach główną osią inwestycyjną. Wydatki na transport i łączność (38,03% 
wszystkich wydatków powiatu ostrołęckiego w latach 2011-2014) wyraźnie już 
„przebiły” oświatę i wychowanie (20,49%); inne duże nakłady to: ogólnie pomoc 
społeczna (12,69%) i administracja publiczna (11,61%). Warto podkreślić duży 
udział wydatków samorządu na inwestycje – szczególnie korzystnie wyglądało 

                                                 
72 ASPO, Protokoły XXXVI-XLV sesji Rady Powiatu 2006, Protokół nr XXXVII/2006  
z 9 marca 2006 r. 
73 https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/linii-36-zaraz-po-naprawie--rewitalizacja-
86479.html, dostęp 10 lipca 2018 r.  
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to w 2013 r., gdy na ogólną sumę wydatków 77 231 339 zł „zainwestowano” 
31 505 267 zł, głównie w drogownictwo. 
 Na zadania związane z infrastrukturą drogową do 2014 r. powiat ostrołęcki 
przeznaczył łącznie 104 345 024 zł. W kadencji 2010 – 2014, korzystając z ze-
wnętrznych programów pozwalających dofinansować tego typu zadania, powiat 
ostrołęcki zmodernizował ponad 165 km dróg powiatowych i wsparł budowę 
prawie 20 km dróg gminnych, wybudował ponad 70 km ścieżek pieszo- rowero-
wych oraz ponad 20 km chodników […] wybudowano 7 mostów74. Ogromny 
postęp na polu infrastruktury widać po wjechaniu na teren powiatu. 
 Dynamiczny wzrost wydatków w latach 1999 – 2014, w tym inwestycyjnych, 
był możliwy dzięki pozyskaniu przez powiat bardzo dużych środków finanso-
wych z różnych źródeł zewnętrznych, tj. z subwencji i dotacji z budżetu państwa 
– 60 056 326 zł, ze środków Unii Europejskiej – 34 052 627 zł, z pomocy finan-
sowej gmin, powiatów i samorządu województwa 56 761 737 zł oraz ze środ-
ków z funduszy celowych i innych źródeł zewnętrznych 3 438 725 zł.75 Uzyska-
nie tych środków nie byłoby możliwe bez fachowej obsługi projektów i wnio-
sków pisanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, głów-
nie z Wydziału Promocji i Rozwoju. Wyniki te zostały wielokrotnie (zob. Zał. 3) 
potwierdzone zewnętrznie – powiat ostrołęcki zdobył trzecie miejsce w kraju  
w dorocznym, prestiżowym rankingu „Inwestycje Samorządowe 2014-2016" 
pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota", w kategorii powiaty76. 

Jeszcze lepszy wynik osiągnięto w następnym roku: Miło mi poinformować, 
że w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Wydatki inwe-
stycyjne samorządów” Powiat Ostrołęcki zajął II. miejsce w kategorii POWIA-
TY77.  

Pisząc o gospodarce, warto zwrócić uwagę na ważne znaczenie powiatu 
ostrołęckiego w ogólnopolskiej hodowli bydła i produkcji mleka – w 2014 r. 
pogłowie wynosiło tu 150.677 (1. miejsce w Polsce spośród powiatów), w tym 
80 tys. krów mlecznych (3. miejsce w produkcji mleka)78. 
 Przechodząc do innych zadań samorządu powiatowego, należy zauważyć, że 
poważnym zjawiskiem społecznym już u progu samorządności było bezrobocie, 
ujawnione wkrótce po powstaniu gospodarki wolnorynkowej i ciągle rosnące. 

                                                 
74 Raport IV kadencji, s. 8. 
75 Tamże, s. 7. 
76 http://www.eostroleka.pl/powiat-ostrolecki-trzeci-w-kraju-pod-wzgledem-
inwestycyjnym-wideo-zdjecia,art62709.html, dostęp 11 lipca 2018 r. 
77  Pismo Janusza Króla, redaktora naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego 
WSPÓLNOTA z 10 sierpnia 2018 r. do Stanisława Kubła, starosty Starostwa Powiato-
wego w Ostrołęce. 
78  Raport IV kadencji, s. 50-51; http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo- 
i-mleko/gus-poglowie-bydla-w-polsce-w-2014-roku,55236.html, dostęp 12 lipca 2018 r. 
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Zjawisko to można badać posługując się danymi zarówno za kolejne miesiące 
roku (Tab. 17), jak też porównując sytuację w mieście i powiecie, z podziałem 
na poszczególne gminy (Tab. 18). 

 
Tab. 17.   Bezrobotni w powiecie ostrołęckim w I półroczu 2000 r. i 2001 r. 
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styczeń 
a/ 11 832 
b/ 12 955 

6 507 
7 041 

2 551 
2 522 

52 
180 

3 403 
3 889 

679 
746 

53 
118 

6 723 
7 249 

luty 
a/ 12 101 
b/13 437 

6 615 
7 201 

2 618 
2 585 

81 
219 

3 496 
4 014 

713 
804 

73 
117 

6 853 
7 450 

marzec 
a/ 12 369 
b/ 13 618 

6 743 
7 289 

2 592 
2 571 

188 
253 

3 610 
4 048 

724 
825 

94 
123 

6 952 
7 573 

kwiecień 
a/ 12 264 
b/13 616 

6 682 
7 308 

2 584 
2 501 

188 
264 

3 560 
4 086 

734 
871 

98 
122 

6 870 
7 617 

maj 
a/ 12 006 
b/ 13 533 

6 630 
7 293 

2 525 
2 501 

184 
261 

3 474 
4 058 

665 
836 

100 
122 

6 705 
7 569 

czerwiec 
a/ 11 908 
b/ 13 649 

6 727 
7 415 

2 510 
2 442 

205 
262 

3 512 
4 103 

251 
233 

93 
138 

6 652 
7 617 

Źródło: ASPO, Protokoły sesji XIX-XXVII Rady Powiatu w Ostrołęce 2001, Informa-
cja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2001 roku, s. 144. 

Uwaga: a/ 2000 r, b/ 2001 r. 
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Tab. 18.  Bezrobotni na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego (stan na 30 

czerwca 2005 r.) 
Teren Zarejestrowani bezrobotni Z prawem do zasiłku 

 ogółem w tym  
kobiety ogółem w tym kobie-

ty 

Miasto Ostrołęka 5765 3284 552 291 

Gmina Baranowo 543 233 28 6 

Gmina Czarnia 236 114 21 5 

Gmina Czerwin 366 181 23 10 

Gmina Goworowo 820 409 64 26 

Gmina Kadzidło 1078 544 89 32 

Gmina Lelis 1013 547 77 25 

Gmina Łyse 543 274 39 17 

Gmina Myszyniec 
w tym m. Myszyniec 

1240 
427 

594 
222 

102 
36 

38 
14 

Gmina Olszewo-Borki 1062 543 93 29 

Gmina Rzekuń 898 495 92 40 

Gmina Troszyn 405 220 26 12 

Ogółem powiat ostrołęcki 8204 4154 654 240 

Ogółem PUP 13969 7438 1206 531 

Źródło: ASPO, Protokoły XXV-XXXV sesji Rady Powiatu 2005, Informacja o sytuacji 
na rynku pracy w powiecie ostrołęckim w I półroczu 2005 r., s. 168. 
 
 Problem bezrobocia, będący zjawiskiem ogólnopolskim, musiał być rozwią-
zywany na poziomie państwowym. Dno swoje osiągnął w 2003 r., choć w po-
wiecie ostrołęckim najgorszy był w 2004 r. Stopniowo sytuacja zaczęła się po-
prawiać (Tab. 19), głównie po wstąpieniu Polski do UE, a następnie po wejściu 
do strefy Schengen. 
 W 2009 r. stopa bezrobocia znów nieco wzrosła, w porównaniu z rekordowo 
niskim w 2008 r., osiągając w Ostrołęce 15,1% i powiecie ostrołęckim – 15,0%. 
Wydatki z funduszu pracy wyniosły łącznie 31.914.700 zł, z czego najwięcej na 
zasiłki dla bezrobotnych – 13.676.708 zł oraz staże u pracodawców – 7.294.156 zł  
i jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej – 
4.085.052 zł79. Dwa ostatnie wydatki stanowiły aktywne formy zwalczania skutków 

                                                 
79 ASPO, Protokoły sesji XXXIX-XLVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2010, Informacja  
o sytuacji na rynku pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim w 2009 roku (zał. 
do protokołu nr XL/2010 z sesji rady Powiatu 4 marca 2010 r.). 
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bezrobocia, a poza nimi prowadzono także szkolenia, finansowanie studiów pody-
plomowych, refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, przygo-
towanie zawodowe, roboty publiczne, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy. 
 
Tab.19.  Stopa bezrobocia w powiatach Ostrołęka i ostrołęckim w czerwcu 

2001-2008 
Stan na koniec czerwca Ostrołęka Powiat ostrołęcki 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

20,8% 
22,5% 
23,5% 
22,4% 
23,4% 
21,3% 
17,7% 
14,1% 

18,3% 
19,4% 
19,4% 
26,1% 
24,5% 
22,6% 
19,2% 
13,3% 

Źródło: ASPO, Protokoły sesji XV-XXIX Rady Powiatu w Ostrołęce 2008, Informacja 
o sytuacji na rynku pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim w I półroczu 2008 
roku. 
 Trudna sytuacja materialna części społeczności lokalnej przekładała się na 
wydatki samorządu powiatowego; znaczna ich część jednak odnosiła się nie tyle 
do niewydolności materialnej, co do zaspokojenia potrzeb związanych  
z różnymi dysfunkcjami rodzin. W 2005 r. na pomoc społeczną wydano łącznie 
3066.782 zł, w tym m.in. (w zł): na rodziny zastępcze-790.396, Rodzinny Dom 
Dziecka w Nowej Wsi Wschodniej-140.000, Rodzinny Dom Dziecka w My-
szyńcu-129.000, Środowiskowy Dom Dziecka-245.000, Poradnię Rodzinną-
25.000,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie-248.168, Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności-71.200, utrzymanie samochodu-45.050 zł 80 . Wśród 57 
rodzin zastępczych z 94 dzieci tylko 8 rodzin z 27 dzieci były niespokrewnione; 
w latach 2003-2005 rosła systematycznie liczba rodzin zastępczych i przebywa-
jących tam dzieci: w 2003 r.- odpowiednio 49 i 79, w 2004 r. – 52 i 82. W ro-
dzinnych domach dziecka przebywało łącznie 15 dzieci, zaś ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy korzystało 19 osób, w tym 11 upośledzonych umysłowo  
w stopniu głębokim81. 
 W okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Ostrołęce realizowało projekt systemowy „Lepszy Start” w ramach 

                                                 
80 ASPO, Protokoły XXXVI-XLV sesji Rady Powiatu 2006,Sprawozdanie z działalności 
Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2005, s. 61. 
81 ASPO, Protokoły XXXVI-XLV sesji Rady Powiatu 2006,Sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2005, s. 61-89. 
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Na 
realizację projektu pozyskano z EFS 191.826 zł, a wkład własny wynosił 10,5%, 
tj. 22.505 zł. W projekcie uczestniczyło 19 wychowanków rodzin zastępczych  
i 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. W ramach projektu wy-
chowankowie brali udział w warsztatach edukacyjno-terapeutycznych, kursach 
zawodowych (m. in. kosmetycznych, kadry i płace, komputerowych, obsługi 
wózka, prawo jazdy), uzyskali pomoc finansową na kontynuowanie nauki, na 
zagospodarowanie w formie rzeczowej (sprzęt AGD, meble, komputery), pomoc 
na poprawę warunków mieszkaniowych (opłata za stancję, akademik, internat, 
mieszkanie), na udział w zajęciach sportowych82. 
 W związku z pozyskaniem środków finansowych z EFS na 2010 r. (489.924 zł) 
rosły nakłady z zakresu pomocy społecznej – łącznie 3.866.563 zł (z tego: 
3.052.585 zł dotyczyła zadań własnych, 363.000 zł – zadań administracji rządo-
wej); dodatkowo 1.059.644 zł dotyczyło zadań rehabilitacji społecznej finanso-
wanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON)83. Tak więc, pomijając fundusze PFRON, środki pozyskiwane z UE 
stanowiły w omawianym roku w powiecie ostrołęckim12,67% nakładów na 
pomoc społeczną. 
 Realizacja zadań powiatu ostrołęckiego w obszarze gospodarki i inwestycji 
czasami, choć nie były to częste przypadki, budziła emocje i napięcia: W dniu 
2009-02-04 na wniosek mieszkańców wsi Wykrot zwołałem Komisję Infrastruk-
tury w celu wyjaśnienia i potwierdzenia inwestycji dotyczącej ich miejscowości. 
Zaprosiłem również władze Powiatu, Burmistrza Myszyńca, przewodniczącego 
Rady oraz członków komisji Rady Miejskiej w Myszyńcu, mieszkańców miejsco-
wości Wykrot, Drężek, Krysiaki, Niedźwiedź […] Radny Tadeusz Lipka wice-
przewodniczący Rady Powiatu, zakłócał i utrudniał mi prowadzenie Komisji […] 
oskarżając mnie wśród osób publicznych i mieszkańców o nielegalne zwołanie 
Komisji […] Według mnie to jest wstyd i hańba że w naszych szeregach jest taki 
radny, który nie potrafi się zachować na spotkaniach w szerszym kręgu społe-
czeństwa. Moim zdaniem taki radny powinien zrzec się mandatu radnego i nie 
przynosić wstydu zarówno Radzie jak i okręgowi którego jest reprezentantem84. 

                                                 
82 ASPO,  Protokoły sesji XXX-XXXVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2009, Sprawozda-
nie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2008. 
 

83 ASPO, Protokoły sesji XXXIX-XLVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2010, Wykaz po-
trzeb z zakresu pomocy społecznej na rok 2010 na terenie powiatu ostrołęckiego, spo-
rządzony 13 stycznia 2010 r. przez dyrektora PCPR Emilię Szymańską.  
84 ASPO, Protokoły sesji XXX-XXXVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2009, Pismo prze-
wodniczącego Komisji Infrastruktury Władysława Talkowskiego z 6 lutego 2009 r. do 
przewodniczącego Rady Powiatu Ostrołęckiego.  
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W odpowiedzi przewodniczący Rady ocenił, że nie znaleziono usprawiedliwie-
nia dla zachowania radnego Tadeusza Lipki 85. 
  
 
Oświata, życie kulturalne i religijne 

 Reforma samorządowa w kraju szła równolegle z ogromnymi zmianami  
w oświacie. VI sesja Rady z 28 czerwca 1999 r. została zdominowana sprawami 
oświatowymi: uchwalono, że organem prowadzącym Zespołu Szkół Powiato-
wych w Myszyńcu jest Samorząd Powiatu Ostrołęckiego, powołano też Liceum 
Ogólnokształcące w ZSP w Kadzidle86. Podczas VII sesji (17 września 1999 r.) 
powołano LO Wieczorowe w ZSP w Goworowie87, a podczas XI sesji (31 marca 
2000 r.) powołano LO w Myszyńcu, Lelisie, Troszynie i Łysych88. 
 Powstające w powiecie szkoły zderzyły się z wprowadzoną reformą edukacji, 
na poziomie szkół ponadgimnazjalnych (średnich) wdrażaną od 2002 r. W 2005 r. 
weszła tzw. nowa matura, która zewnętrznie weryfikowała poziom nauczania  
w szkołach średnich. Wyniki w szkołach powiatowych nie były jednak zadowa-
lające (Tab. 20) i tylko w pewnym stopniu poprawiła je amnestia maturalna 
ministra edukacji Romana Giertycha w 2006 r. 
 
Tab. 20.  Uczniowie ZSP w powiecie ostrołęckim na koniec r. szk. 2005/2006 
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Baranowo 54 8 9 6 3 4 71 
Czerwin 5 1 5 2 1 2 11 
Goworowo 25 2 4 4 2 3 31 
Kadzidło 62 8 27 27 15 19 97 
Lelis 10 1 10 10 9 10 21 

                                                 
85 ASPO, Protokoły sesji XXX-XXXVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2009, Pismo prze-
wodniczącego Rady Powiatu Ostrołęckiego K. Parzychowskiego z 12 marca 2009 r. do 
przewodniczącego Komisji Infrastruktury. 
86 ASPO, Protokoły sesji V-X Rady Powiatu w Ostrołęce 1999, Protokół nr VI/99 z 28 
czerwca 1999 r. 
87 ASPO, Protokoły sesji V-X Rady Powiatu w Ostrołęce 1999, Protokół nr VII/99 z 17 
września 1999 r. 
88  ASPO, Protokoły sesji XI-XVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2000, Protokół nr 
XI/2000 z 31 marca 2000 r. 
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Łyse 98 1 25 25 18 21 124 
Myszyniec 127 6 37 35 28 32 170 
Troszyn 32 0 8 3 1 3 40 
Łącznie 413 27 125 112 77 94 565 

Źródło: ASPO, Protokoły XXXVI-XLV sesji Rady Powiatu 2006, Informacja o realiza-
cji programów stypendialnych w powiecie ostrołęckim w roku szkolnym 2005/2006,  
s. 258. 
 
 Władze powiatowe starały się w różny sposób czynić zarządzane szkoły 
atrakcyjnymi dla lokalnej społeczności. Podczas posiedzenia Komisji Porządku 
Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli 16 grudnia 2008 r. dyrektor 
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Lucyna Olszewska-Kurpiel oceniła stan 
bezpieczeństwa szkół na zadowalający: Wśród najczęściej spotykanych zagrożeń 
dyrektorzy wymienili: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, wagarowanie, 
narażanie na ewentualne kontakty z dealerami środków odurzających […] Rza-
dziej natomiast przemoc fizyczną, izolację czy wandalizm89. W 6 zespołach szkół 
powiatowych (Czerwinie, Goworowie, Lelisie, Łysych, Myszyńcu i Troszynie) 
funkcjonował już monitoring, a w 2 pozostałych (Baranowie i Kadzidle) władze 
powiatu otrzymały dofinansowanie na zainstalowanie go. 
 W roku szkolnym 2008/2009 w ZSP w powiecie ostrołęckim uczyło się po-
nad 2700 uczniów przy 146 etatach nauczycielskich (Tab. 21). Do egzaminu 
maturalnego przystąpiło 385 uczniów, spośród których 281 oraz 47 po egzami-
nie poprawkowym zdało maturę (zdawalność 72,99%) – najwyższa zdawalność 
była wśród absolwentów liceów ogólnokształcących (zdawalność 93,75%), naj-
słabsza w LO uzupełniającym (54,17%). Do egzaminów zawodowych przystąpi-
ło 348 absolwentów, zarówno szkół zawodowych, jak i techników. Zdawalność 
egzaminu wyniosła odpowiednio: teoretyczny cz. I -78,70%, teoretyczny cz. II – 
88,81%, praktyczny – 53,48% 90. 
 

  

                                                 
89 ASPO, Protokoły z posiedzeń KPPPiBO 2006-2010, Protokół nr 19/2008 z 16 grudnia 
2008 r. 
90 ASPO, Protokoły sesji XXX-XXXVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2009, Informacja  
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w Powiecie Ostrołęc-
kim z 30 października 2009 r. 
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Tab. 21.  Zespoły szkół powiatowych prowadzone przez Powiat Ostrołęcki  

w r. szk. 2008/2009 

Źródło: ASPO, Protokoły sesji XXX-XXXVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2009, Infor-
macja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w Powiecie 
Ostrołęckim z 30 października 2009 r. 
 
 Poza oświatą powiaty regulowały także inne zadania, m. in. z obszaru kultury, 
której poświęcano sporo uwagi podczas posiedzeń Rady Powiatu (zob.  
Zał. 2). Już za pierwszej kadencji władz samorządowych, podczas XIX sesji 
Rady uchwalono jednogłośnie powierzenie Miastu Ostrołęka zadań powiatowej 
biblioteki publicznej, które to przejęła Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Go-
mulickiego w Ostrołęce 91 . Podobne jednogłośne stanowisko zajęła Rada  
w sprawie powołania Ośrodka Dydaktyczno-Konferencyjnego KUL w Ostrołęce 
w budynku w Przytułach gm. Rzekuń. Nie udało się jednak znaleźć kandydatów 
na studia. Ostatecznie w tym budynku oraz nowo budowanych otwarto w 2012 r. 
Zakład Karny w Przytułach Starych. 
 Podczas omawianej sesji radni uchwalili ustanowienie znaku graficznego 
(logo) powiatu ostrołęckiego. Sprawę naświetliła dyrektor Wydziału Promocji  
i Rozwoju, Lucyna Olszewska-Kurpiel, która poinformowała, że wzór był pro-
jektem Marcina Żerańskiego, miejscowego grafika i architekta: Proponowany 
projekt […] jego forma i kolorystyka, odpowiada charakterowi (rolniczego, za-
                                                 
91 ASPO, Protokoły sesji XIX-XXVII Rady Powiatu w Ostrołęce 2001, Protokół nr 
XIX/2001 z 27 marca 2001 r. 
 

ZSP 
Uczniowie 

Nauczyciele (etaty) 
Liczba  Oddziały  

aranowo 272 11 11,94 (stażyści-2,09, kontraktowi-7,13, mianowani-1, 
dyplomowani-1,72) 

Czerwin 249 8 8,89 (stażyści-0, kontraktowi-3,82, mianowani-2,45, 
dyplomowani-2,62) 

Goworowo 267 13 16,07 (stażyści-0,5, kontraktowi-4,42, mianowani-4,03, 
dyplomowani-7,12) 

Kadzidło 409 16 26,42 (stażyści-2,92, kontraktowi-11,98, mianowani-4, 
dyplomowani-7,52) 

Lelis 370 14 16,59 (stażyści-0,78, kontraktowi-5,65, mianowani-
1,45, dyplomowani-8,71) 

Łyse 380 15 22,28 (stażyści-0,77, kontraktowi-3,01, mianowani-
5,66, dyplomowani-12,84) 

Myszyniec 443 19 29,72 (stażyści-1,87, kontraktowi-10,09, mianowani-
4,2, dyplomowani-13,56) 

Troszyn 324 11 13,73 (stażyści-2,63, kontraktowi-3,62, mianowani-
3,13, dyplomowani-4,35 

Ogółem 2714 107 145,83 etatów 
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sobnego w lasy i rzeki) powiatu ostrołęckiego. W bardzo nowoczesny sposób 
identyfikuje jego teren i charakter gospodarki92. Wspomniane logo pozostaje 
łatwo rozpoznawalnym znakiem regionu. 
 W 2003 r. dyrektorem Wydziału Promocji i Rozwoju została Aldona Kuciej. 
Zwiększyły się zadania tegoż Wydziału i obejmowały: pozyskiwanie środków 
zewnętrznych (o czym wyżej wspominano), współpracę z organizacjami poza-
rządowymi w zakresie kultury, ochronę dziedzictwa narodowego, kultury fi-
zycznej, promocję powiatu, turystykę, ochronę zdrowia, ochronę zabytków. 
Rozpoczęto też współpracę z zagranicznymi partnerami – z rejonami Alytus 
(dawna Olita) na Litwie i Sokal na Ukrainie. W ramach współpracy następuje 
wymiana doświadczeń w zakresie kultury, m. in. poprzez wzajemne zapraszanie 
na imprezy kulturalne, a ostatnio także w zakresie gospodarki leśnej93. 
 W czerwcu 2017 r. Wydział został nieco odciążony – z zadania kontaktów  
z mediami, dzięki powołaniu na to stanowisko dotychczasowej dziennikarki 
„Tygodnika Ostrołęckiego”94. W lipcu 2018 r. Aldona Kuciej została skarbni-
kiem powiatu ostrołęckiego, a na stanowisku dyrektora Wydziału Promocji  
i Rozwoju zastąpiła ją Katarzyna Grodzka. 
 Północna część powiatu ostrołęckiego (do rzeki Narew) znajduje się na tere-
nie unikalnego kulturowo (zob. Zał. 1) regionu Kurpi Zielonych95. W ramach 
programu szkolnego pn. „Bezpieczne Ostrołęckie” powstała Grupa Kurpiowska 
na bazie młodzieży szkół średnich, która rewelacyjnie reprezentuje region Ostro-
łęki na terenie całego kraju96. W 2009 r. grupa ta odwiedzała m.in. Łódź, Łomżę, 
Gostynin, Sochaczew i zrealizowała 12 spektakli, które obejrzało łącznie 3500 
osób. 
 Ważną rolę w życiu lokalnej społeczności, zwłaszcza wiejskiej, odgrywa 
życie religijne. Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego, jak i samego miasta Ostrołę-
ki, wedle danych uzyskanych z Narodowego Spisu Ludności w 2011 r., należą 

                                                 
92 ASPO, Protokoły sesji XIX-XXVII Rady Powiatu w Ostrołęce 2001, Protokół nr 
XXI/2001 z 23 kwietnia 2001 r. 
93 Wywiad z Aldoną Kuciej (ur. 1975, od 2003 r. dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce) z 17 lipca 2018 r. (w posiadaniu autora).  
94 http://www.eostroleka.pl/tygodnik-ostrolecki-bedzie-mial-nowego-redaktora-
naczelnego,art60219.html, dostęp 17 lipca 2018 r. 
95  Por. z nowszych opracowań: M. Żerański, Kurpie. Puszcza Zielona. Przewodnik 
turystyczny, Cieszyn 2008; Kurpiowszczyzna – kultura, historia, gospodarka. Wybrane 
zagadnienia, pod red. J. Gołoty i J. Mironczuka, Ostrołęka 2017. 
96 ASPO, Protokoły sesji XXXIX-XLVIII Rady Powiatu w Ostrołęce 2010, Sprawozdanie 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckie-
go za 2009 r. (zał. do protokołu nr XL/2010 z sesji Rady Powiatu z 4 marca 2010 r.). 
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do najbardziej religijnych w Polsce, obok kolneńskiego, łomżyńskiego, przysu-
skiego, ropczycko-sędziszowskiego97. 
 Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego na terenie Ostrołęki i powiatu 
składa się obecnie z 5 dekanatów przynależnych do diecezji łomżyńskiej.  
Te dekanaty to: ostrołęcki św. Antoniego (dziekan ks. dr Zdzisław Grzegorczyk, 
5 parafii na terenie miasta), ostrołęcki Nawiedzenia NMP (dziekan ks. dr Wie-
sław Białczak, 6 parafii, w tym 5 w powiecie: Dąbrówka, Łęg Starościński, No-
wa Wieś, Olszewo-Borki, Żebry-Perosy), rzekuński (dziekan ks. Jan Mrowca,  
7 parafii: Borawe, Czerwin, Kleczkowo, Piski, Rzekuń, Stare Przytuły, Troszyn), 
kadzidlański (dziekan ks. Ryszard Kłosiński, 8 parafii: Baranowo, Czarnia, Dy-
lewo, Kadzidło, Lelis, Lipniki, Obierwia, Wach), myszyniecki (dziekan ks. dr 
Zbigniew Jaroszewski, 7 parafii: Czarnia k. Myszyńca, Dąbrowy, Krysiaki, Ku-
zie, Łyse, Myszyniec, Zalas); poza tym parafie Goworowo i Kunin (dekanat 
różański) oraz Brodowe Łąki (dekanat chorzelski)98. 
 Na terenie Ostrołęki i powiatu wśród mniejszości wyznaniowych występują: 
świadkowie Jehowy (2 zbory w Ostrołęce i 1 w Myszyńcu), zielonoświątkowcy 
(zbór w Ostrołęce), baptyści (placówka w Ostrołęce), prawosławni (niezorgani-
zowani), wolni badacze Pisma Świętego (niezorganizowani). Łącznie osób doro-
słych jest nieco ponad 200, a z dziećmi i sympatykami (osoby uczestniczące  
w nabożeństwach, ale nie będące członkami wymienionych wyznań) 300 – 
400 99 . Powyższe zestawienie wykazuje, że na interesującym nas obszarze 
mieszkają niemal wyłącznie katolicy, a inni chrześcijanie stanowią zaledwie ok. 
0,2% ludności. 
 
 
Podsumowanie 
 

Samorządny powiat ostrołęcki ponownie pojawił się w 1998 r., nawiązując do 
najlepszych tradycji I i II Rzeczypospolitej. Jego zadania, określone ustawowo, 
są szerokie, a szczegółowo uchwalane przez Radę Powiatu, wybieraną na  
4-letnią kadencję. Wykonawcą pozostaje Zarząd, na czele którego radni nieprze-
rwanie wybierali starostę – dra Stanisława Kubła z ramienia lokalnego komitetu 
wyborczego Bezpartyjny Powiat. Starosta Kubeł wypełnia zobowiązania usta-
wowe i statutowe, a spośród nich szczególną troską otacza drogownictwo - in-
frastruktura drogowa stała się już wizytówką powiatu ostrołęckiego. Zdolności  
i zasługi tego samorządowca potwierdzają też jego liczne odznaczenia i wyróż-
nienia – mazowieckie i krajowe. 

                                                 
97 https://archiwum.moja-ostroleka.pl/powiat-ostrolecki-w-grupie-najbardziej-
religijnych-w-kraju,1503212805,2.html, dostęp 12 lipca 2018 r. 
98 80-lecie diecezji łomżyńskiej, opr. B. Milewska-Foss, „Tygodnik Ostrołęcki” z paź-
dziernika 2005; ustalenia własne. 
99 Por. J. Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i powiecie 
ostrołęckim (od schyłku XVIII w. do współczesności), Ostrołęka 2007. 
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 Ze względu na „bliskość” dwóch powiatów - ziemskiego i miasta na prawach 
powiatu- występuje konieczność ich współpracy. Widoczne to jest zwłaszcza  
w obszarze bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Trzeba przyznać, że opisy-
wany teren jest stosunkowo spokojny i bezpieczny – np. w „złych” latach 2000-
2001 na terenie omawianego powiatu ziemskiego nie odnotowano najgorszych 
zbrodni, czyli zabójstw. Nie znaczy to jednak, że policja i inne służby i inspekcje 
mają mało pracy. 
 Powiat ostrołęcki jest obszarem wybitnie wiejskim, na jego terenie znajduje 
się jedynie niewielkie miasto Myszyniec. Władze samorządowe starają się za-
trzymać lokalną społeczność „na miejscu”, tworząc w miejscowościach gmin-
nych szkoły średnie i rozwijając infrastrukturę, a także wspierając i honorując 
twórców ludowych, zdolnych uczniów i inne aktywne osoby. Dzięki uzyskanym 
środkom finansowym z budżetu państwa oraz – po wejściu Polski do UE – Fun-
duszy Europejskich, udaje się rozwiązywać wiele problemów społecznych. Wy-
daje się, że ostatnie 20 lat ziemskiego powiatu ostrołęckiego stanowi najlepszy 
jego okres w dziejach: zachowując tożsamość kulturową, zanurzoną w odległej 
przeszłości, zniwelowano – co najmniej – dystans wobec innych subregionów 
Rzeczypospolitej.   
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Załączniki 
 
Zał. 1. Imprezy folklorystyczne i święta na Kurpiach 
 

Kalendarz wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie regionu kurpiowskiego obfi-
tuje w przeglądy i konkursy folklorystyczne, pokazy i warsztaty etnograficzne oraz uro-
czyste obchody świąt kościelnych. Wszystkie z nich wpisują się w doroczny i rodzinny rok 
obrzędowy. 
 
„Śladami Kurpiów” to impreza folklorystyczna organizowana we wtorek zapustny (zwy-
kle na początku marca) w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Skupia amatorów 
kurpiowskiego folkloru. Wystąpieniom artystycznym towarzyszą prelekcje o tematyce 
regionalnej oraz wystawy prac lokalnych twórców. 
„Darcie pierza” to regionalny przegląd widowisk przedstawiających fragmenty z życia 
dawnych Kurpiów, na który organizator – Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy  
w Lelisie zaprasza w „tłusty czwartek”. Celem konkursu jest przekazywanie tradycji 
przodków oraz animacja środowiska folklorystycznego. 
„Niedziela Palmowa” to jedna z najważniejszych i najbarwniejszych uroczystości przy-
padająca na niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Choć w wielu wsiach kurpiowskich 
obchodzona jest podniośle, to najbardziej spektakularna jest ta organizowana w Łysych. 
Uroczystościom kościelnym, od 1969 roku, towarzyszy konkurs na najpiękniejszą palmę. 
Inicjatorem tego cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem przeglądu był Adam 
Chętnik. 
Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne odbywają się w Ostrołęce, w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy. Ich organizatorem jest Ostrołęckie Centrum Kultury. Wydarzenie jest 
okazją do zapoznania się ze stanem folkloru muzycznego Kurpiów. 
Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej organizo-
wany jest drugiej połowie maja przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Wójta 
Gminy Zbójna i Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej. Spośród nagrodzonych jury wyła-
nia kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich stanowiącego 
ważny punkt obchodów Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie. 
„Jarmark kurpiowski” skupia kilka wydarzeń: „Przegląd Zespołów Artystycznych”, 
konkurs dla dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia” oraz „Palma Kurpiowska My-
szyniec”. Organizowany w maju przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej  
w Myszyńcu „Jarmark…” służy podtrzymywaniu tradycyjnych form muzykowania, tańca 
i śpiewu oraz popularyzacji folkloru wśród dzieci i młodzieży. 
„Na Łowy” to impreza folklorystyczna adresowana do miłośników folkloru i tradycyjnej 
kuchni. Organizowana jest na początku czerwca, w Czarni koło Myszyńca. Jej realizato-
rem jest Towarzystwo Kurpiowskie „Strzelec”. 
Warsztaty etnograficzne „Ginące zawody”, mające na celu popularyzowanie tradycyj-
nego rzemiosła, odbywają się w pierwszym tygodniu czerwca, w Zagrodzie Kurpiowskiej 
w Kadzidle – Oddziale Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Ich obecnym realiza-
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torem jest przez Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich i Muzeum Kultury Kurpiowskiej 
w Ostrołęce. 
„Wesele kurpiowskie” to bezprecedensowe wydarzenie zainicjowane w Kadzidle w 1994 
roku. W zamyśle organizatorów było inscenizacją obrzędu weselnego, jednak obecnie 
wzbogaca je rzeczywiste przyjęcie sakramentu, którego świadkami są mieszkańcy regio-
nu i przybyli goście. „Wesele…” odbywa się zwykle w trzecią niedzielę czerwca. 
„Święto Folkloru Kurpiowskiego” obchodzone jest w lipcu, w Zawadach. Wspólny 
udział w konkursach, warsztatach i pokazach folklorystycznych jest okazją do bezpo-
średniego obcowania z folklorem oraz integracji społeczności lokalnej. 
Niedziela na św. Rocha to wyjątkowa okazja do zapoznania się z rzemiosłem i sztuką 
regionu kurpiowskiego. Wydarzenie ma miejsce w Skansenie im. Adama Chętnika  
w Nowogrodzie w niedzielę najbliższą wspomnieniu św. Rocha – 16 sierpnia. 
„Miodobranie kurpiowskie” jest jednym z najważniejszych wydarzeń folklorystycznych. 
Odbywa się w ostatnią niedzielę sierpnia na terenie Kompletu „Kurpiowska Kraina”  
w Wykrocie koło Myszyńca. Przedstawieniom o tematyce bartniczej towarzyszą występy 
zespołów regionalnych, rozrywkowych oraz jarmark sztuki ludowej i artykułów pszcze-
larskich. 
„Niedziela kadzidlańska” przypada na pierwszą niedzielę września i wiązana jest  
z uroczystościami dożynkowymi. Organizowana od 1978 roku jest okazją do zapoznania 
się wyrobami twórców kurpiowskich. Wydarzeniu towarzyszą występy zespołów folklory-
stycznych i rozrywkowych. 
Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych „Kurpiowskie granie” to 
organizowane na początku października święto wszystkich muzykantów. Konkurs zaini-
cjowano w 1997 roku. Jego realizatorem i gospodarzem jest Gminny Ośrodek Kultural-
no-Oświatowy w Lelisie. 
 
Źródło: http://www.mazowieckiszlaktradycji.com/artykuly/imprezy-folklorystyczne-i-
swieta-na-kurpiach/?Print=1 (opr. Katarzyna Mróz z Muzeum Kultury Kurpiowskiej), 
dostęp 10 sierpnia 2018 r. 
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Zał. 2.  Sesje Rady Powiatu w Ostrołęce w latach 2003-2006 

Nr Data Tematyka (główne zagadnienia) 
V 11 lutego 2003 r. Wręczenie nagród starosty ostrołęckiego dla twórców i arty-

stów ludowych za 2002 r., uchwalenie budżetu na 2003 r., 
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku, informacja starosty o pracy Zarządu 

VI 17 kwietnia 2003 r. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów, wyso-
kość dodatków dla nauczycieli, założenie nowych techników 
w Kadzidle, Baranowie i Goworowie 

VII 18 czerwca 2003 r. Informacja komendanta miejskiego PSP o stanie ochronie 
przeciwpożarowej, strategia pomocy społecznej, stanowisko 
w sprawie odstrzału wilków 

VIII 31 lipca 2003 r. Podział środków z PFRON, utworzenie ZSP w Baranowie 
IX 3 listopada 2003 r. Sytuacja na rynku pracy, zastąpienie Lucyny Lewickiej (rezy-

gnacja) przez Jana Gadomskiego na stanowisku członka Zarzą-
du Powiatu, program zapobiegania przestępczości, utworzenie 
Rodzinnego Domu Dziecka w Myszyńcu 

X 7 listopad 2003 r. Obchody 85. rocznicy odzyskania niepodległości Polski 
XI 8 grudnia 2003 r. Wręczenie nagród Starosty Ostrołęckiego laureatom konkursu 

plastycznego Mój pomysł na herb i flagę Powiatu Ostrołęc-
kiego 

XII 19 grudnia 2003 r. Ustalenie najniższego wynagrodzenia dla Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Ostrołęce, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Ostrołęce i Rodzinnych Domów Dziecka 
w Myszyńcu i Nowej Wsi, stanowisko w/s Oddziału Celnego 
w Ostrołęce 

XIII 20 lutego 2004 r. Założenie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników 
Ochrony w Troszynie 

XIV 31 marca 2004 r. Wręczenie nagrody laureatowi plebiscytu Firma Roku 2003 
(Edward Balcerczyk, właściciel masarni w Myszyńcu) 

XV 14 kwietnia 2004 r. Przystąpienie Powiatu Ostrołęckiego do opracowania Planu 
Rozwoju Lokalnego 

XVI 29 kwietnia 2004 r. Przyjęcie Programu wyrównywania szans osób niepełno-
sprawnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, przystą-
pienie Powiatu do stow. Związku Kurpiów 

XVII 28 maja 2004 r. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie inwestycji, wizytacja 
inwestycji drogowych i oświatowych na terenie gminy My-
szyniec 

XVIII 17 czerwca 2004 r. Wręczenie nagród laureatom konkursu Życie i rola Adama 
Chętnika w dziedzictwie kulturowym Kurpiów, zamiany kate-
gorii niektórych dróg w powiecie 

XIX 30 lipca 2004 r. Założenie szkoły przysposobienia do pracy w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Czarni 

XX 27 września 2004 r. Określenie zasad i trybu przyznawania nagród za szczególne 
osiągnięcia dla Powiatu Ostrołęckiego, regulamin przyznawa-
nia stypendiów dla studentów z powiatu 
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XXI 29 październik 2004 r. Regulamin przewozu osób niepełnosprawnych, przekazanie 

SOSz-W w Czarni Maz. Sam. Woj., program współpracy  
z organizacjami pozarządowymi na 2005 r. 

XXII 4 listopada 2004 r. Zgłoszenie kandydatur do V edycji Nagrody Marszałka Woj. 
Maz. 

XXIII 16 grudnia 2004 r. Warunki zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej 

XXIV 29 grudnia 2004 r. Informacja Mazowieckiego Woj. Inspektora Ochrony Środo-
wiska 

XXV 25 lutego 2005 r. Wręczenie nagród laureatom I Regionalnej Olimpiady Wiedzy 
o Kurpiowszczyźnie, przystąpienie do Stowarzyszenia Gmin  
i Powiatów Nadomulwiańskich 

XXVI 3 marca 2005 r. Przystąpienie do Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-
Ukraina w dziedzinie kultury i edukacji, stanowisko w/s 
sprzedaży przez Skarb Państwa Elektrowni Ostrołęka SA 

XXVII 25 kwietnia2005 r. Wręczenie nagród Starosty Ostrołęckiego laureatom konkursu 
o historii Mazowsza, sprawozdanie z działalności Powiatowe-
go centrum Pomocy Rodzinie, sprawa założenia w Myszyńcu 
oddziału ds. rejestracji pojazdów i ewidencji kierowców 

XXVIII 23 maja 2005 r. Zadania inwestycyjne i programy stypendialne w ramach 
ZPORR, sprawy przekształceń w szkołach powiatowych 

XXIX 22 czerwca 2005 r. Modernizacja ZSP w Baranowie, regulamin przewozu osób 
niepełnosprawnych 

XXX 2 sierpnia 2005 r. Podział dodatkowych środków finansowych z PFRON 
XXXI 25 sierpnia 2005 r. Przystąpienie do stow. Kurpiowska Organizacja Turystyczna, 

wyznaczenie członków komisji konkursowej na dyrektora 
ZSP w Kadzidle 

XXXII 29 września 2005 r. Przystąpienie do realizacji programu Szkoła Marzeń oraz o NGO 
XXXIII 9 listopada 2005 r. Informacja o stanie środowiska, wykaz potrzeb pomocy spo-

łecznej na 2006 r. 
XXXIV 22 grudnia 2005 r. Ustalenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym, 

wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiato-
wych 

XXXV 29 grudnia 2005 r. Wręczenie dorocznych nagród Starosty Ostrołęckiego, uchwa-
lenie budżetu na 2006 r. 

XXXVI 31 stycznia 2006 r. Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów, sprawa przyłączenia wsi Dąbrowy i Anto-
nia do gminy Myszyniec 

XXXVII 9 marca 2006 r. Przywrócenie połączeń kolejowych z Białymstokiem i Olsz-
tynem, zmiany w budżecie i Statucie Powiatu Ostrołęckiego, 
podział środków PFRON 

XXXVIII 27 marca 2006 r. Opinia o zmianie granic admin. Gminy Rzekuń, Olszewo-
Borki i Miasta Ostrołęka (podjęta jednogłośnie) 

XXXIX 10 kwietnia 2006 r.  Sprawozdanie z wykonania budżetu, nadanie imienia Papieża 
Jana Pawła II ZSP w Czerwinie, założenie Technikum Infor-
matycznego w Myszyńcu 

XL 5 czerwca 2006 r. Wręczenie nagród najlepszym hodowcom zwierząt, przystą-
pienie do projektu Europ. Funduszu Społ. dla osób odchodzą-
cych z rolnictwa 
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XLI 22 czerwca 2006 r. Nadanie statutów Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce, 

Środowiskowemu Domowi Samopomocy, Zarządowi Dróg 
Powiatowych, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, 
Rodzinnym Domom Dziecka w Nowej Wsi Wschodniej  
i w Myszyńcu 

XLII 26 lipca 2006 r. Rozpatrzenie wniosku radnych w/s podziału Powiatu na 
okręgi wyborcze 

XLIII 22 sierpnia 2006 r. Sprawa zmiany niektórych statutów (z 22 czerwca 2006 r.) 
XLIV 2 października 

2006 r. 
Wręczenie specjalnej nagrody MKiDzN Bernardowi Kiela-
kowi, sprawy budżetu, przystąpienie do opracowania Strategii 
Rozwoju Powiatu na lata 2007-2013 

XLV 20 października 2006 r. Wręczenie dorocznych nagród, przystąpienie do realizacji 
projektu Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe 
wsi Brzozowy Kąt ze środków UE, zgłoszenie kandydatur do 
VII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego 

Źródło: ASPO, Protokoły V-XII sesji Rady Powiatu 2003; Protokoły XIII-XXIV sesji 
Rady Powiatu 2004; Protokoły XXV-XXXV sesji Rady Powiatu 2005; Protokoły 
XXXVI-XLV sesji Rady Powiatu 2006. 
 
Uwaga: - podczas pierwszej sesji każdego roku w porządku obrad były stałe punkty, jak 
w 2003 r. (wręczenie nagród starosty ostrołęckiego dla twórców i artystów ludowych za 
ubiegły rok, uchwalanie przyszłorocznego budżetu zwykle podczas ostatniej). 
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Zał. 3.  Inwestycje - powiat ostrołęcki na tle innych jednostek samorządu teryto-

rialnego 2001-2016 
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Mapa 1.  Powiat ostrołęcki w II połowie XVI w. 
 

 
Źródło: Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1, 
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id, dostęp 12.08.2018 r. 
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Mapa 2.  Powiat ostrołęcki w 1859 r. 
 

 
Źródło: Karta dróżna Królestwa Polskiego z pokazaniem odległości na traktach 
pocztowych i bocznych 1859 r. http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=30, dostęp 
12.08.2018 r. 
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Mapa 3.  Powiat ostrołęcki w guberni łomżyńskiej 1890 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: СТАТИСТИКА РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.XVII. ВОЛОСТИ и гмины 
1890 года,, ЛОМЖИІІСКАЯ ГУБЕРНІЯ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ 1890. 
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Mapa 4. Powiat ostrołęcki 1907 r. 
 

 
Źródło: Atlas geograficzny Królestwa Polskiego, pod red. J.M. Bazewicza, Warszawa 1907. 
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Mapa 5.  Powiat ostrołęcki w 1938 r. 
 

 
Źródło: Mapa gmin Rzeczypospolitej Polskiej: podział administracyjny według stanu  
z dnia 1 IV 1938 roku http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=15045, dostęp 11.08.2018 r. 
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Mapa 6. Fragment mapy zawierającej obszar przedwojennego powiatu 
ostrołęckiego w 1940 r., podzielony linią graniczną pomiędzy III Rzeszą  
a ZSRR 
 

 
Źródło: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/various/Small_scale_maps_nazi/ 
Das_deutsche_Interessengebiet_RfL_800K_1940.jpg, dostęp 17.04.2018 r. 
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Mapa 7.  Województwo ostrołęckie w latach 1975 – 1998 
 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ostro%C5%82%C4%99ckie, 
dostęp 17.08.2018 r. 
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Mapa 8.  Gminy współczesnego powiatu ostrołęckiego 
 

 
Źródło: https://www.powiatostrolecki.pl/59, gminy, dostęp 12.08.2018 r. 
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Gorczyca Stanisław   333 
Goriełow   196 
Gorzkowski Feliks   336 
Gosiewski Antoni   377, 398 
Gosiewski Eugeniusz ks.  398, 432 
Gostkowski Jan   361 
Gostkowski Wincenty   180 
Gościcki Leon ks.  265, 298, 303, 432  
Gothard ks. z Kargoszyna   137 
Góralski Wojciech    141 
Górczyńska-Przybyłowicz Bożena  321, 
335 
Górnowski Walenty ks.  238 
Górski Franciszek     250  
Górski Franciszek  333 
Górski Jan   223 

Górski Józef   323 
Górski Mikołaj 
Górski Stefan  333 
Górski Włodzimierz   212, 252  
Górski Zdzisław   212 
Grabowska – Sucheni Anna     92 
Grabowski   195 
Grabowski Antoni   249 
Grabowski Feliks   192, 198  
Grabowski Jan ks. 138 
Grabowski Jan   233 
Grabowski Jerzy Franciszek 135 
Grabowski Juliusz ks.  238 
Grabowski Leopold   362 
Grabowski Radosław 439 
Grabowski Waldemar    348 
Grabski   105 
Grabski Władysław   201, 202 
Gradowski Stanisław   99 
Grala (Garela) Bolesław  336 
Grądzki Maciej ks. 137 
Grefkowicz Marian   223 
Greiser Arthur    318 
Grinberg Salomon Jeremiasz   243 
Grochowska Irena  101 
Grochowska Maria  339 
Grochowski Aleksander   213 
Grochowski Roman   223, 250  
Grochowski Władysław   198 
Grodzka Katarzyna 474 
Grodzki Antoni ks.   237, 238  
Grodzicki Joachim   99 
Grodzicki Stanisław   349 
Grodziski Stanisław    96, 99  
Gromadzki Jan   112 
Gromek Józef  ks. 238 
Groniowski Krzysztof   192, 209, 210, 
211, 213, 214, 218, 220  
Grossman Henryk  158, 161, 228 



Indeks osób          | 513 
 
Gryczka Edward 440 
Grygianiec Marian    421 
Grynberg Michał   319, 325, 326 
Grzegorczyk Marian 442-444 
Grzegorczyk Zdzisław ks. 475 
Grzegorz ks. z Pisk   138 
Grzyb Andrzej St. 439, 451 
Grzyb Mirosław 437 
Grzyb Stanisław   421 
Grzyb Tadeusz  419 
Grzyb Walenty   273 
Grzybowski Jan Wawrzyniec   108 
Grzybowski Michał Marian ks.  147, 
166, 197, 239  
Grzymała Stanisław ks.  142 
Grzybowski Wacław   317 
Grzymisław  z Lasocic 70 
Grzywa Magdalena Ewa   197, 212, 
213  
Guderian Heinz    315 
Gulczewski Paweł   108 
Gulczewski Wojciech   108 
Gumkowska Elżbieta 439 
Gumkowski Piotr  ks. 238 
Günther von    156 
Gurba Jerzy   31 
Guricz A.    287 
Guskowski   211 
Gustaw Otto Stenbock   100 
Gutt Karol   236 
Gutman Josek   237 
Gutman Moszek   236 
Gutowska Dorota   139 
Gutowski A.   229 
Gutowski Józef   426 
Günther J. H.   124, 131, 133 
Gwiazda Andrzej   372  
Gwiazda Julian   370 
Gwircman Pinches   229 

Gwozdek Zdzisław    345, 346 
 
H 
Haftka A.  274 
Hajduk Stefan   421 
Hann Wiktor   229, 232  
Handelsman I.   177 
Harif Josele   243  
Harusewicz Jan   246 
Hellwig Otto   320 
Hensel Witold   30 
Henze   334, 354 
Herbst Stanisław   125, 130, 131  
Hersz Bocian   276 
Hersz z Troszyna   149 
Heyman – Kowalczyk Elżbieta  71, 72, 
73  
Hirsz z Goworowa   149 
Hitler Adolf   318, 320, 336 
Hochleitner  Janusz   231 
Hofman M. J.    229 
Hoffmann Mirosław   59 
Hohenzollernowie    153 
Holsche August Karl    154, 155, 157 
Hoppe Werner Paul   333  
Horain Jan   129 
Horain Tadeusz   175 
Horowicz Sz.   229 
Hoym Karol    137 
Hyjek Adam 443 
 
I 
Ibn Rosteha  56 
Iglikowski Ignacy   368 
Iłowska Anna    77 
Iłowski Andrzej   77 
Imbrzykowski Jan  198 
Isroel Agudas   274 
Iwański (Iwanowski) Stefan   260, 307  
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Iwański Rafał 439 
Izek Gustav   333 
Izrael Lejba  229, 230 
Izdebski Cejko Leonard  344 
Izdebski Jerzy  310 
Iżycki Aleksander   257 
 
J 
Jabłonowski Stanisław  107, 162  
Jabłoński Ludwik   248  
Jacynicz Konstanty   268 
Jaczyńska Agnieszka  348 
Jagiellonka Anna   77, 80, 81, 94 
Jagiełło Władysław   73 
Jakacka Hanna  332 
Jakacki Franciszek   367 
Jakacki Stanisław ks.   431 
Jakacki W.   249, 250 
Jakimowicz Roman   41, 49  
Jakrzewnicki Filip   198 
Jakub  z Korzkwi bp  138 
Jakub z Majek  145 
Jakubowicz Antoni   430 
Jakusz z Lasocic 70 
Jałbrzykowski Romuald bp   239 
Jamiołkowski Stanisław    125 
Jan z Dylewic   9, 65  
Jan  z Lasocic  70 
Jan ks. syn Abrahama z Krośni   137 
Jan syn Michała z Ostrołęki   145 
Jan syn Mikołaja z Choroman   145 
Jan syn Piotra z Troszyna   145 
Jan syn Stefana z Budnego   145 
Jan z Troszyna i Opinogóry   139 
Jan ze Strzegocina   138 
Jan III Sobieski   78, 99, 106, 108,  
Jan Kazimierz   78, 99, 102, 148 
Jan von Beichau  74 
Janczewski Michał   127 

Jankowski Albin    252 
Jankowski J.   284 
Jankowski Jerzy 465 
Janucik Józef  ks.  431 
Janusza I Starszego   9, 65, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 75, 76, 138, 151 
Janusz II   75, 92, 138 
Janusz III   89 
Jarnutowski Adam  ks.  237 
Jaroszewski Zbigniew ks. 475 
Jarochowski Kazimierz   110 
Jarocki Piotr  89 
Jaroszewski Stanisław   430 
Jaruzolimski Nachum Mosze   244 
Jasiński L.  133 
Jastrzębski Franciszek   380 
Jastrzębski Kazimierz 440 
Jastrzębski Piotr   180 
Jastrzębski Stanisław   362, 378 
Jaśkiewicz Walenty ks.  238 
Jaworska H.  296 
Jaworski Janusz    284 
Jaworski Stanisław  324 
Jaworski Wojciech   208, 209 
Jażdżewski Konrad   42 
Jechoszua   243 
Jefimow Aleksander  237 
Jelski Konstanty   135 
Jemielity Witold   ks.  139, 155, 199, 
204, 240, 297, 298, 299, 302, 400 
Jeziorkowski   113,  
Joński Aleksander   418 
Jordan Michał Stefan   79, 80, 111  
Jordanes   54 
Joselewicz Berk   62, 63 
Jószkowski Józef ks. 431 
Jóźwiak Bartosz    36 
Jóźwiak Sławomir  73 
Jóźwiak Tadeusz  393, 430 
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Jurczyk Jan  111 
Jurga Czesław 439, 451 
Jurga Tadeusz   311, 312 
Jurscy rodzina   105 
Jurski Wawrzyniec  116 
Juszkiewicz Ryszard   197, 316, 331 
 
K 
Kacperski    339 
Kacprzak Kazimierz  427 
Kacprzak Stanisław   370 
Kaczmarczyk Michał  111 
Kaczyńska Elżbieta    215, 221, 222  
Kaczyńska Z.  219 
Kaczyński  45, 105  
Kaczyński Józef „Jastrząb”  346 
Kaczyński Lech 448 
Kaczyński Michał    368, 370 
Kaczyński Stanisław  117 
Kaczyński Piotr  205, 207, 245, 272  
Kaczyński Wojciech T. 444 
Kaczyńscy  78, 117 
Kagan Szłoma   237 
Kahan Chaim   230 
Kahl Hieronim   198 
Kalabiński Stanisław   205 
Kalaga Joanna   57 
Kalinowska Barbara   118, 119, 143 
Kalinowska Beata 449, 451, 452 
Kaliński N.  229 
Kamiński Sławomir 449 
Kantak Kamil   111 
Kapliński N.   329 
Kapuściński Jan  367 
Karabowicz Anna   96 
Karaszewicz-Tokarzewski Michał   343 
Karbowski Władysław   194, 311, 312  
Karcz Jan   311 
Karczewski Maciej   59 

Karol XII   110 
Karol X Gustaw   78, 100  
Karol Ferdynand   99 
Karolkiewicz Donata  340, 341  
Karski August  126 
Karwacki Franciszek ks.   238 
Karwasińska Jadwiga  75 
Karwowska Elżbieta   71 
Karwowski Andrzej  124, 129, 131, 132, 
133, 135, 136  
Kasjodor  54 
Kasparek Norbert   159, 179 
Katarzyna II    118, 136 
Katarzyna z Działyńskich   80 
Kawałkowa Ewa   25, 27, 28, 39 
Kazimierski Józef   320 
Kazimierz   78 
Kazimierz Sprawiedliwy   64 
Kazimierz III Wielki   9, 64, 65, 75 
Kempisty Elżbieta   30, 31, 32, 33  
Kersten Adam   100 
Kędzierski Jan  430 
Kędzierzawy Bolesław  64 
Kiccy   121 
Kicki Andrzej  121 
Kielak Bernard 481 
Kiernozek Bogusław 439 
Kierznowski Józef   83 
Kieszczyński Franciszek   162 
Kietliński Ryszard   430 
Kijowski Jerzy   10, 162, 170, 184, 194-
196, 230, 241, 245, 254, 302, 317, 331, 
344, 346, 347, 353, 361, 393, 400, 421, 
448 
Kiliński Jan   268 
Kirkor  120 
Kiryłow   210, 211 
Kisiel Wiesław 440 
Kisielnicki Wacław   112, 113  
Kleczkowski Jan   75, 76  
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Kleczkowski Marcin   88 
Kleczkowski Sobiesąd    139 
Kleczkowski Stanisław   145 
Kleczkowski Walenty   88 
Kleczyński Fabian Sebastian   120 
Kleczyński Józef   106, 150 
Kleeberg Franciszek   316 
Klemens XIV   150 
Kliccy  119 
Klicki   132 
Klicki Roch   119 
Klicki Stanisław   180 
Klicki Tomasz   83, 162 
Klimaszewski Ludwik   147 
Klimek Franciszek ks.   324, 397 
Kluczycki Franciszek    150  
Kłosiński Ryszard ks. 475 
Kłoskowski Antoni   148 
Kłoskowski Eugeniusz ks.   303, 432 
Kłycińscy K. i M.   323 
Kłyciński Bożywoj Marian   257, 258  
Kłyciński Michał  232 
Kmieciński Jerzy  31, 36  
Kobus J.    296 
Kobrzykowski Tadeusz  413 
Kobyliński Marceli   198 
Kobyliński Tadeusz   349 
Koch Erich    318, 319, 321, 336,  
Kochanowski Jan   173 
Kochanowski Ksawery Franciszek   
181 
Kochański Antoni    114, 115 
Kochański M.   323 
Kociński   149 
Kociszewski Aleksander   135, 136, 154, 
155, 156, 162, 164  
Koczara Piotr   245 
Koćmierowski Stanisłąw  ks. 431 
Kohn Mendel Menachem  329 

Kojtek Józef 444 
Kokosza Paweł    331 
Kołakowscy   108 
Kołakowski Antoni   370 
Kołakowski Władysław   229 
Kołodziej Edward   296 
Kołodziejczyk Ryszard   200 
Konarski Szymon    77 
Konarzewski Bogumił   198 
Kondracki  Jerzy   12, 23  
Konopka Hanna 452 
Konopka Stanisława    401 
Konopka Tadeusz    401 
Konopkówna Czesława   401 
Komierowski Ludwik    250 
Koniecpolski Aleksander   78 
Konopczyński Władysław   118, 119, 
121 
Konopka Hanna 452  
Konopnicka Maria   208 
Konrad III Rudy  75 
Korecki Krzysztof   78 
Korf  Siemion Nikołajewicz  205 
Korkozowicz  Ignacy  277, 307  
Kornacki Franz  236 
Korzon Tadeusz   136 
Korytkowscy   108 
Koseski Adam   310, 325  
Kosińska Cyryla 447 
Kosiński A. Józef   107 
Kosior Emilia  236 
Kosowiec Jan   330 
Koss Jan   79, 104, 110, 280 
Kossakowski Ignacy bp   370 
Kossakowscy   108 
Kossobudzki Józef   250 
Kossowa Marianna   79, 110  
Kossowski Henryk Piotr bp   239, 240 
Kosztyła Zygmunt   73 
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Kościuszko  Tadeusz 63, 128, 129, 130, 
133,134, 135 
Kośko Aleksander  35 
Kotowski Janusz 452 
Kowalczyk E.  74 
Kowalczyk Józef  367 
Kowalczyk Kazimierz  427 
Kowalczyk P.    275 
Kowalewski Konstanty    348 
Kowalikowski Wiesław 439 
Kowalow Michaił   339 
Kowalski Jacek Michał  53 
Kowalski Jan  ks. 241 
Kowecki Jerzy    126, 127 
Kozarski Stefan  24 
Kozicki Stefan   272 
Koziełło-Poklewski Bohdan   332 
Kozłowska Feliksa   241 
Kozłowski Bolesław ks. 431 
Kozłowski Jacek 441, 442 
Kozłowski Janusz Krzysztof   27 
Kozłowski Józef  „Las’   390 
Kozłowski Stefan Karol    27, 29, 31 
Kozon Jan   412 
Krajewski Kazimierz   346 
Krajewski Marcin ks.  127 
Kramer Jan   172, 174  
Krasiński Jan Dobrogost   104 
Krasiński Jan Kazimierz   100 
Krasiński Ludwik    222, 223 
Krasiński Michał Hieronim   118 
Kraska Franciszek   371, 388 
Krasnodębscy   248 
Kraśniewski Franciszek   331 
Kraushar Aleksander   172, 174  
Krauze Henryk  334 
Krawczuk Wojciech   81 
Krawczyk Stanisław  367, 370, 373, 
374, 375, 384 

Kreczman Robert   425 
Kretynin Giennadij   159 
Krężelewski Józef ks.   223, 238  
Kropotkin   211  
Krosnowski Jan   78 
Król Janusz 466 
Kruczyk Tadeusz   370 
Kruk Janusz  35   
Krukowski   229 
Krupa – Marczak Anna   71 
Krupska Małgorzata 447 
Krupiński Stanisław  372, 374, 375, 
376 
Kruszewski   176 
Kruszewski Franciszek  331 
Kruszewski Jerzy   419, 421 
Kruszewski Tadeusz   354, 374 
Krwawicz-Ney Marek   343, 345 
Kryvalcevic Mikola   32 
Krzemiński Jan ks. 324, 397  
Krzemiński Ryszard   425 
Krzisch Otto   314 
Krzycki Andrzej bp  137, 140  
Krzywicki Ludwik   82, 93, 94, 101, 104, 
105, 118, 169  
Krzywousty Bolesław   64, 66 
Krzyżanowski Adam    202 
Krzyżanowski Antoni Józef Piotr    181 
Krzyżanowski Feliks   248 
Krzyżanowski Władysław   426 
Ksepka Jerzy 439, 444 
Ksepko Paweł  236, 307 
Ksepko W.   260,  
Kubala Ludwik   100 
Kubeł Stanisław 7, 436, 438, 442, 445, 
446, 448-452, 455, 464, 466, 475 
Kubeł Witold    159, 160 
Kubicki   195 
Kucharczyk Andrzej 436, 443 
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Kuciej Aldona 474 
Kuczyńska Urszula   301 
Kuczyński K. Stefan   68, 69  
Kuczyński Karol   249 
Kuczyński Witold 449 
Kukiel Marian   164 
Kuklińska   323 
Kukliński Adam   279, 322, 323 
Kulas Piotr   388 
Kulasik Jan M. 439 
Kulaszyński Stanisław   335 
Kulbat Henryk ks.   432 
Kulczycka-Leciejewiczowa Anna  30 
Kulecki Michał   81 
Kulesza Małgorzata M. 439 
Kulesza Stanisław   197 
Kulesza Sylwester   181 
Kulesza Wojciech  198 
Kuligowski Franciszek ks.  239 
Kulikowski Franciszek  280, 307  
Kuliński M.   232 
Kulwieć Maria   370 
Kułakowski M.   269 
Kumaniecki Kazimierz   202 
Kuniński Jan   75  
Kupfermintz Ch.   229 
Kupis Józef  367 
Kur Józef 439, 447 
Kurek Michał  426 
Kurkowski Jan   77 
Kurpiewski Bolesław „Orlik”    335, 
346, 350  
Kurpiewski Jan    331 
Kurzynowski Piotr   334 
Kurzyński Krzysztof Sz. 439 
Kustusz Antoni   426 
Kuśmierczyk Józef  370 
Kutrzeba Stanisław   77 
Kwaśniewski   129-131 

Kwiatkowska I. Maria   81 
Kwiatkowski Krzysztof 441 
Kwiatkowski Zygmunt 367, 376, 404  
Kwiatkowski Marek    81 
Kwiecień Marcin    96 
 
L 
Labuda Gerard    56 
Landau Ludwik   296 
Langammer von N.    204 
Langhammer  von  254 
Larent Aneta K. 440 
Larowski   195 
Laska Josek   230 
Laskowski Filip   162 
Laskowski Stanisław   430 
Lasocka Maria  249 
Lawecki Wojciech ks.   137, 139 
Lawniczak Josef   322 
Lazarro Dorota Izabela   315 
Legowski Ignacy   368 
Lenard Józef  412 
Lenartowicz  193, 196  
Lenartowicz Teofil   208 
Lenkiewicz Marian   331 
Leonik Józef  334, 394 
Leonik Stanisław   323, 348  
Leopold von Schrötter    136, 153, 156  
Lesiński Henryk 444 
Leszczyński Anatol   149 
Leszczyński Stanisław   106, 110, 112, 
113, 116, 117, 377, 396  
Lewandowska Stanisława   318, 319, 
320, 331  
Lewandowski Stanisław ks.   238 
Lewandowski Włodzimierz 444, 447, 
449 
Lewicka Lucyna M. 443, 444, 446, 449, 
479 
Lewicki Ryszard 465 
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Liberman A. N.   229 
Lichtenstein M.   229 
Limanowski Zygmunt    264  
Lipiński A.   229 
Lipiński T.    294 
Lipiński Zygmunt   354 
Lipka Stanisław 450, 451 
Lipka Tadeusz 449-451, 470, 471 
Lipowski Antoni  ks. 238 
Lis Andrzej 449, 451 
Lis Marian  ks. 431 
Lisek Stanisław E. 439 
Lisiecki Edward  198 
Lisiewicz Ignacy   330 
Lisiewski Konstanty   249 
Lissowski Ludomir  ks.  257 
Litwiński Konstanty   248 
Liżewski Piotr 440, 449, 451, 452 
Luba Konstanty   250 
Lubowidzki Antoni   199 
Ludolf König von Wattzau  74 
Lukas Stanisław    89 
Luksemburski Zygmunt  74 
Lutkowski Józef   249 
Lutkowski W.   248 
Lutosławscy   272 
 
Ł 
Łabuszewski Tomasz   346 
Łagiewnicki  162 
Łapiński Józef  ks. 431 
Łaska Marianna  345 
Ławcewicz Józef   133  
Ławniczak Józef   321 
Ławski Icek   230 
Łazarski Michał   280 
Łazowski Wojciech 192, 198 
Łazicka Karolina 439 
Łebkowski Leonard   430 

Łempicka Józefa   250 
Łempicki Kazimierz 251 
Łempicki Ludwik   250 
Łęgowski Ignacy  370 
Łoniewski Czesław   349 
Łoniewski Józef  349 
Łuba Jan   370 
Łubieńska Maria   250 
Łubieński Tomasz  176 
Łubieński Władysław   250 
Łuczak Aleksander  286, 426 
Łukasiewicz Juliusz   90, 200, 219  
Łukaszewicz Bohdan    332 
Łukaszewski Dariusz 439 
Łukaszewski Wojciech  309 
Łukomski Stanisław bp   277, 278, 432 
Łuniewska Henryka   252 
Łuniewski Antoni   249 
Łuniewski Stanisław   340 
Łupiński Czesław ks. 431 
 
M 
Machnik Jan  34 
Machnowski Antoni   232 
Machnowski Leonard  232 
Maciej ks. z Ostrołęki  144 
Maciej syn Mikołaja z Ostrołęki   145 
Maciejewski Z.   323 
Maczek Stanisław   349 
Maćkowiak Henryk   202, 204, 205, 206, 
214, 245, 255, 297, 299, 317, 350 
Madaliński Antoni   123, 124, 129 
Magnus Gabriel de la Gardie   100 
Majecki Henryk   273 
Majecki Maciej   147 
Majewska Konstancja    249 
Majewski Aleksander  368 
Majewski Dionizy   204, 257, 258, 264, 
265, 283, 297 
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Majewski Jan  198 
Majewski Józef   416 
Majewski Julian  198 
Majewski Wiesław   101, 108, 109, 110, 
120  
Majka Marian   63 
Majski  Iwan 349 
Makarowicz Przemysław   32 
Makowiecki Jan   77 
Makrai Benedykt  74 
Makronowski Stanisław   122 
Maks Chaim    276 
Maleszewski Maciej   127 
Malicki Anastazy   111 
Malinowska Katarzyna  248 
Malinowski Franciszek   228 
Malinowski Jerzy G.    343 
Maliszewski Jerzy  197 
Małachowska Izabela  80 
Małachowski Aleksander  426 
Małachowski Andrzej  117 
Małachowski Antoni   80, 82, 83, 105, 
117, 142  
Małachowski Jan   80, 117, 141   
Małachowski Michał Kazimierz ks.   
142 
Małkowski „Kruk”    346 
Małkowski Roch   212 
Małowieski Józef   249 
Małowist Marian   86 
Małyszko Władysław   370 
Mamajek Franciszek   273 
Maniszewski Kazimierz   400 
Mantey Hugo   307 
Manuiłow Iwanowicz Dmitrij    340 
Marchewka Czesław   348 
Marchwicki Zdzisław   223 
Marchwicki Maciej   250 
Marcin z Lasocic  70 

Marcin zwany Kostro   76 
Marcinanis Klemens ks.  324, 397 
Marcinek Roman   122 
Marcinowski Jan  ks.   240 
Marcińczyk Stefan    348 
Margulis Mosiek Dawid   230 
Mariański – Kępka Wojciech   122 
Markiewicz A.   229 
Markiewicz Helena   374, 430 
Markiewicz Zdzisław   236 
Markowski Wincenty   249 
Marks Leszek   23 
Martin Hans   354 
Maryniak Stanisław   430 
Massalski Ignacy J. bp   146 
Mateusz syn Mikołaja z Mierzejewa   
146 
Mateusiak Zofia 439 
Matusewicz   195 
Maykowski Józef   181 
Mazowiecki Leszek   64 
Mazurek Alojzy   256 
Mąkowski Władysław Tomasz   72 
Mątnowski Łukasz   148 
Mejer z Kleczkowa   149 
Mencel Antoni   127 
Michał syn Stefana z Budnych   145 
Mieczkowski Adam   272, 277, 287 
Mieczkowski Łukasz   99 
Miecznikowski Zbigniew   62 
Mielnicka Ewa 451 
Mielnicki Marek   426 
Mierzejewski Bartłomiej   98 
Mierzejewski Edwin 440 
Mierzejewski Eugeniusz   349 
Mierzejewski Henryk  367 
Mierzejewski Jan  88 
Mierzejewski Józef   331 
Mierzejewski Mikołaj   248 
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Mierzejewski Piotr   421 
Mierzejewski Piotr „Iskra”  346 
Mierzejewski Stanisław   362 
Mierzejewski Stefan   367, 374  
Mierzejewski Wiktor  198 
Mierzejewski Witold „Sewer”    346 
Mierzyński Ludwik ks.  197, 237, 238  
Mieszko Mikołaj Mieczysław  ks.  399, 
401, 431  
Mieszkowski Antoni   173 
Mieszkowski Michał   174 
Migal Witold   35, 39 
Mikciński Jan   367, 372, 373, 374 
Miklaszewicz Stanisław  ks.  431 
Mikołaj ze Słoniaw  70  
Mikołaj z Sosnkowa 71  
Mikołaj Kosnowski 78  
Mikołaj  mieszczanin tykociński 113 
Mikołaj II    246 
Mikołaj ks. z Rzekunia 139 
Mikołaj syn Andrzeja z Dąbek   145 
Mikołaj syn Bartłomieja   146 
Mikołaj syn Mścisława z Imielina   137 
Mikołaj ks. z Szelig   137 
Mikołajczyk Stanisław   388, 392  
Mikołajewicz Mikołaj   255 
Milanowski Antoni ks.  431 
Milenkiewicz S.   323 
Milewicz Kazimierz Adam   307 
Milewska-Foss Barbara 475 
Milewski   162 
Milewski Jerzy  274 
Milewski Kapica Ignacy  68, 76, 81  
Milutin Mikołaj   209 
Miłobędzki Antoni   198 
Miłobędzki Jakub   198 
Miłobędzki Karol   127 
Miłosek Apolinary ks.   431 
Mioduski Teodor   177 

Mironczuk Jan 150, 151, 158, 159, 242, 
243, 255, 271, 425, 433, 435, 474, 475 
Mirosław   9, 65  
Młyn Judei   230 
Młynarzewicz E.   229, 232  
Młynarzewicz Zysia  229 
Mniszech Andrzej     78 
Mniszech Józef Wandalin   116 
Mocarski Walery Franciszek ks.  324 
Moczulski Piotr   248 
Modliszewski Hieronim   91 
Mojski Józef Edward   23 
Mokronowski Stanisław   128 
Molek Edmund    430 
Mołotow Wiaczesław   309, 317 
Mond Bernard   268 
Moraczewski Jędrzej   260, 273  
Morawska Katarzyna   192 
Morawski Piotr   249, 251 
Morawski-Osóbka Edward   380 
Morman Henryk   313 
Morozow Borys    307 
Morsztyn Tobiasz   79 
Moskowicz Zoroch    114 
Mossakowska Wioletta   254 
Mostowscy   119 
Mostył Ignacy    367 
Mostył Tadeusz   349, 383 
Mościcki Ignacy   277 
Mroczek Stanisław Józef   123 
Mroczesław z Lasocic  71 
Mrowca Jan ks. 475 
Mrozek Jan 437, 439 
Mrozek Stanisław   236 
Mrozek Zdzisław   419 
Mrozowski Józef   115 
Mróz Katarzyna 478 
Mróz Krzysztof 450, 451 
Mścisław z Lasocic 70 
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Mularska-Andziak Lidia  309 
Mulawka Antoni T. 447-451 
Muntz Fajga   230 
Murach Barbara J. 439 
Murawiew    211 
Murawski Stanisław ks. 431, 432 
Müller Wiesław   141, 146 
Mystkowski Feliks   248 
Mystkowski Ignacy   195, 196  
Mystkowski Madej    181 
Myszka Andrzej   117 
 
N 
Najmuła Julian   340 
Nałęcz Klementyna  236 
Nałęcz Tomasz   257 
Napoleon   159, 160, 164, 180 
Napiórkowska Zofia 446, 447, 449-451 
Napiórkowski Jerzy  401 
Napiórkowski Józef  ks.  431 
Napiórkowski Mieczysław   367, 377 
Napiórkowski Zbigniew  427 
Narewski Antoni   329 
Naratowski Józef   228, 236 
Nasiorowski Paweł ks.  140 
Nestor   57 
Neuman Ernst   313 
Niechajew   210, 211  
Nieczykowski Franciszek   249 
Niedziałkowska Zofia   10, 67, 77, 91, 
100, 104, 119, 126, 127, 156, 157, 160, 
163, 169, 191, 207, 223, 244, 245, 253, 
254, 255, 268, 282, 291, 293, 319, 320, 
323, 331, 332, 334, 336, 347, 348, 402  
Niedziałkowski   204 
Niedzielski Eugeniusz   287, 414, 416 
Niedźwiecki Andrzej 439, 442, 444, 
445 
Niedźwiecki Julian    367, 368 
Niedźwiecki Ludwik ks.   431 

Niemcewicz Julian Ursyn   163 
Nienałtowski Franciszek   181 
Niesiecki Kasper   78, 79, 99, 106 
Niewęgłowski Andrzej    44 
Niewiadomski Marek  67, 68, 80, 102, 
254  
Nikodemski Z.   326 
Niski Mateusz ks.  115, 142, 149  
Niziński Jan   349 
Niziołek Czesław   349 
Nolte   331, 332  
Norwid Zofia  250  
Nossarzewski Stanisław   300 
Nosek Franciszek   370 
Nosek Stanisław   257, 362 
Noskowski Andrzej bp   146 
Nowacki Kazimierz   430 
Nowaczyk Bolesław   24 
Nowak Feliks   430 
Nowak Hubert Zenon   69 
Nowak Jarosław 449 
Nowak Jerzy 444 
Nowak Józef   307 
Nowakowski  195 
Nowakowski Franciszek ks.  257 
Nowakowski Wojciech   49 
Nowek Michał ks.  238 
Nowicki Mikołaj   147 
Nowicki Palemon   195, 196 
Nowicki Władysław   370, 371, 375 
Nowomiejski Antoni  132, 133 
Nożewski Marian   106 
Nożewski Stanisław   106 
Nówek Michał ks.  192 
 
O 
Obołdujew   120 
Obrębski Janusz 439 
Ogonowski Franciszek   367, 370, 372, 
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374, 375 
Ogonowski Marcin   108 
Okoń Eugeniusz ks.  276 
Okulicz-Kozaryn Jerzy   47, 48, 49  
Okuniewski Henryk  ks. 432 
Oktawian August  43 
Olbracht Jan   75 
Olbryś Marianna 236 
Olech Franciszek   371, 376 
Olejarczyk Janina     269 
Olejarczyk Stanisław   269 
Oleksik Grażyna   235, 236, 255  
Oleśkiewicz W.  267 
Olędzki J.    289 
Oliwerstejn Chana   269 
Olk Andrzej 443, 444, 446 
Olszak Józef  ks. 324 
Olszewicz Franciszek ks.  238 
Olszewska-Kurpiel Lucyna 472, 473 
Olszewski Józef  198 
Olszewski Kacper ks.   87, 139 
Olszewski Paweł   81, 88  
Olszewski Sławomir   362 
Olszewski Stefan ks.  237 
Olszewski Tomasz   88 
Olszewski Walenty   81 
Olszewski Wojciech   81 
Ołdakowski   248 
Ołdakowski Chryzostom   127 
Ołdakowski Mikołaj  88 
Ołtarz H.    229 
Omelaniuk Anatol Jan   208 
Onuszko Leon   198 
Onyszk Bożena 444 
Opacki   136 
Openstein M.M.   229 
Opęchowscy  119 
Opęchowski Antoni   276, 348  
Opęchowski Wiesław 439, 443, 451 

Oporska Beata   54 
Orbik Franciszek   273 
Orłowski Jan   383 
Orłowski Józef   130, 131  
Osman II    98 
Ostaszewski Julian  196, 307  
Ostaszewski Ryszard   400 
Ostromencki Józef ks.  238 
Ościłowski Jarosław   59, 63  
Otyś Mirosław 439 
Oudinot Charles   160 
 
P 
Pabich Jan 439 
Pacuski Kazimierz   70, 90, 138, 146 
Pacut Michał   311 
Padlewski Zygmunt   193-195, 208  
Pajewski Gustaw   232, 252  
Pajewski Józef   248 
Pajka Stanisław    321, 324, 337, 339 
Pakieła Witold 442, 446 
Palichowski   192 
Paluch Anna   347 
Paltinat Hermann    319, 354 
Pałaszewski J. Paweł   147 
Paner Henryk  54 
Paprocka Wanda   148, 150, 167, 169, 
200, 221, 427 
Parciak Mikołaj    116 
Parczewski Michał   55 
Parszewski Kazimierz  421 
Pardo Franciszek   273 
Parzych Czesław   272, 290, 399  
Parzych Krzysztof 444 
Parzych Maria 444 
Parzychowski Krzysztof 441, 443, 444, 
446, 448-451, 471 
Patka Antoni   180 
Pawelczyk Janusz 452, 456, 458 
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Pawelski Antoni  ks. 238 
Paweł   9, 65  
Paweł kanonik płocki    138 
Paweł ks. wikary z Czerwina   145 
Paweł z Grabowa    138 
Pawiński Adolf    77, 90, 94, 95, 96, 102, 
140  
Pawłow   211 
Pawłowski Bronisław    171, 172  
Pawłowski Ignacy   244 
Pawłowski Stanisław   300 
Pawłowski Wincenty   273, 383, 383 
Pełtak Adam 447 
Perec Mojżesz   270 
Persa Mariusz A. 443, 444 
Perzan Mateusz  205, 245  
Perzanowski Stanisław 444 
Perzanowski Wiesław  427 
Petrykowski S.   62 
Petrykowski Wincenty ks.   239 
Pęcharski Stanisław  ks.  137 
Pędzich Waldemar 449-451 
Pęski Marceli   228 
Piasecki   192 
Piasecki Karol    49 
Piasoczyński Kazimierz   79  
Piasoczyński Stefan Konstanty   78, 79, 
82, 104  
Piaścik Bronisław  383 
Piaścik Leon   374 
Piaścińscy    133 
Pieczyński Tadeusz  426 
Piekara A.   385 
Pielaszewski Józef  ks. 238 
Pieńkowski Aleks   249 
Pieńkowski Jan   248 
Pieprzny Stanisław  453, 458 
Piersa Antoni 
Piersa Józef   348 

Pikarski Piotr  79 
Pilik Piotr  73 
Piliniusz Starszy   43 
Piłsudski Józef   267 
Piotr   z Lasocic 71 
Piotr syn Mikołaja z Ostrołęki  145 
Piotr z Pisk   138 
Piotrowski Eligie   83 
Piotrowski Kazimierz   307 
Piotrowski Konstanty   377 
Piotrowski Michał Korwin  123 
Pisek Marcin  111 
Piskowski Henryk   367 
Pius X papież    241 
Plaga   105 
Plewczyński Marek  73 
Płochacki Bronisław   368 
Płoski Jacek 439 
Płoski Stanisław  177 
Płudowski Józef  199 
Pobóg-Malinowski Władysław   245 
Pociej Ludwik   109 
Podbielska Agnieszka   248 
Podbielski Wiesław   421 
Podbrodzki Adam  121 
Podgórski Marcin  80, 81  
Podgórski P.   77 
Podgórski Placyd  ks.  238 
Podhorodecki Leszek   98, 100 
Podhorski Zygmunt   316 
Podkańczyk Walenty  111 
Podkowiński Stanisław  310, 312, 313 
Podolak Marek 448-451 
Pojnarowa-Kutrzeba Anna  157, 289, 
402 
Pol Wincenty   208,  
Poleszak  Sławomir   348 
Połatajko Tadeusz   427, 436 
Połoński   163 
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Poniatowski Józef   163 
Poniatowski Michał Jerzy bp   142, 144, 
147, 148, 150 
Poniatowski Stanisław  111 
Poniatowski Stanisław August   80, 83, 
91, 99, 118, 122, 136  
Poniński Adam   123 
Popławski Piotr   312 
Porda Bronisław   245 
Poreda Józef   273 
Porębny Antoni   114 
Poskart Józef  ks. 432 
Potaś Stanisław   280 
Potocka Aleksandra   223 
Potocki Józef   117 
Powichrowski Szymon ks.  239 
Pragacz Grzegorz 452, 459 
Prażmowski Belina Władysław   256 
Prażmowski Wojciech   107 
Prianisznikow   192 
Prokopiuk Dariusz    311 
Pronobis Witold   318, 320  
Prószyński Zygmunt   51 
Prusaczyk Jan   413 
Prusaczyk Konstanty   242 
Prusik Stefan 439, 449 
Prützmann Hans Adold  320 
Ptasiewicz Zbigniew   319 
Przeczkowski Mikołaj   88 
Przeczytański Patrycy ks.   127 
Przedpełski Franciszek ks.  238 
Przedrzymirski-Krukowicz Emil    311 
Przegiętka Marcin    319, 337  
Przeradowski Kazimierz  118 
Przewoźna-Armonowa Krystyna   53 
Przezdom Tomasz   146 
Przyborowski Walery 197 
Przyboś Adam   78 
Przybyła Jan  419  

Przybytniewski Feliks „Mieczysław”  390 
Przyjemski Ignacy    112, 114, 116, 119  
Przyjemski Romuald  119 
Przyjemski Stanisław   250 
Przyjemski Tomasz   127 
Przytocka Maria  70, 129, 140, 142, 
149, 239 
Psarski Józef  205, 236, 237, 256, 257, 
272, 283, 322, 348, 370, 377, 378, 400, 430 
Pstrągowski Władysław   367, 368, 377, 
378, 379, 381, 430 
Pstrokoński Kazimierz   307 
Pszczółkowski Jan   331 
Pszczółkowski Ryszard   „Gryf”   346 
Puchalski Franciszek ks.  142 
Puchalski Stanisław   368, 370 
Puchała Aleksander   176 
Puchała Włodzimierz   249, 251  
Pulmera   320 
Pułaski Franciszek   118 
Pułaski Kazimierz    118, 119  
Puławski Adam  370, 388 
Puścian Feliks   367 
Pyśk Stanisław 439 
 
R 
Rachuba Andrzej    79 
Racięski Wojciech   198 
Radecki Stanisław   383 
Radgowski Jan   272 
Radoch Marek  73 
Radomski Jan   367, 377 
Radziejowski Hieronim    105 
Radziejowski Michał Stefan   108 
Radziwiłł Mikołaj Faustyn  115 
Radziwiłł Bogusław   101 
Radzymiński Andrzej   69 
Rafacz Józef     97 
Raginis Władysław   315 



526 |           Indeks osób 
 
Rajewski Zdzisław  42 
Rakowski Jakub   87 
Rakowski Tadeusz   198 
Rakowski Wawrzyniec   110 
Ralska-Jasiewiczowa Magdalena  25, 
26  
Ramontowski   193 
Rappaport A.   229 
Raszba Noj     98 
Ratajski Cyryl  „Górski”, „Wartski”, 
„Wrzos”   348 
Ratkowski Witold   374, 375, 430 
Ratyński Ludwik   249 
Rawski Tadeusz   125, 130, 133 
Regulski Jerzy 435 
Rehbinder Andrzej  112 
Reihel Feliks   199 
Rejchman Wolf    276 
Rejchel Konstanty ks.   238, 239  
Rejhl Piotr   223 
Rek T.   276 
Rembieliński Rajmund   163 
Rhamm  334 
Ribbentrop Joachim von   309 
Rigaud Andre  160 
Ringelblum Emanuel   329 
Rogala Grad z Czerwina   138 
Rogowski Henryk „Jastrzębiec”    346 
Roja Bolesław    268 
Rolnik Dariusz    121 
Roma   68 
Romanowowie   177 
Ropiak Ryszard T. 436, 444, 464 
Rosłoniec Stanisław  69, 287, 288  
Rosbach    319 
Rosołowski Henryk   430 
Rostkowski   112 
Roszkowski Jerzy   316 
Roszkowski Szymon  198 

Rościszewski Jan   252 
Rottenburg Franciszek   130, 131 
Rozenowicz I. L.   229 
Rómmel Juliusz   343 
Rudnicka Helena  377 
Rudnicki Antoni   250 
Rudolf   162 
Rupiński Konstanty    367, 370, 371, 
372, 374, 375, 388 
Russocki Stanisław   69, 90, 212, 215  
Rutkowski Antoni   252 
Rutkowski Henryk    348 
Rybka Wincenty  236 
Rybicki Józef   198 
Rybiński   180 
Rykaczewski   113 
Rykowska Alina  348 
Rykowska Krystyna 443 
Rykowski  Zygmunt   198 
Rynarzewski Konstanty  193, 195, 196  
Rząsiński Baltazar   147 
Rzepniewska D.   136  
Rzepniewski Andrzej    125, 130-134, 
312  
Rzeszewicz T.  300 
Rzewnicki Kazimierz 447, 449-451 
 
S 
Sacken   177 
Sadowski Roman “Blady”   335, 350 
Sagała Stanisław 443, 444 
Salemann Karol Magnus   120 
Samborski J.   323 
Samsel Konstanty   273 
Samsel Teresa 437 
Samsonow Aleksander   254 
Samsonowicz Henryk   64, 68, 90, 137 
Savary  Anne-Jean Marie-Rene 159, 
160 
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Sawczenko   210, 211  
Sawczyński Adam   311 
Sawicki Jakub   68, 75, 89  
Sawicki Jan  ks. 431 
Sawicki Klemens ks.   324 
Sawicki Ludwik  28, 29, 45  
Sawicz Semeka Włodzimierz 193 
Senkowski Jerzy   69, 75, 76, 90, 92  
Serejko Stefan   421 
Serejko Władysław ks. 302 
Sergejew Jewgienij   268 
Sewastianow   211 
Sęk Andrzej 454, 455 
Scheling   120 
Schimmelpfennig Adolf   223 
Schindler   320 
Schönfeldt Heinrich    133 
Schultz August   232, 
Siechień Tadeusz   250 
Siekierkowski    174 
Siemieniewski Jan  330 
Siemiński Jan „Sęk” 
Siemionow  211 
Siemowit I    63 
Siemowit II   64, 74  
Siemowit III   9, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
75  
Siemowit IV  68 
Sienicki   110 
Sienkiewicz Zygmunt   331 
Sieniuć Magdalena 442 
Sieplińska Krystyna  419 
Sieradzan Wiesław  74, 75, 88 
Sikora Radosław   107 
Sikorski Władysław   284, 310, 349, 
388 
Silberstein Chacko    230 
Siniarski Józef  ks.  397 
Skałka Chawa   270 

Skałkowski Adam    122, 126, 131, 132, 
133, 135   
Skarga Piotr ks.  146 
Skarzyńscy  119 
Skarzyński Jan   121 
Skarzyński Stanisław   127, 222, 223  
Skarzyński Tadeusz Szymon   123, 126, 
127 
Skierkowski Władysław  ks.  301, 397  
Skłodowski Józef   198 
Skorka Andrzej   88 
Skorzyński Franciszek   245 
Skowroński Marian  ks.  238 
Skowroński Szymon  238, 239 
Skrodzki Franciszek   127 
Skrodzki Jan   105 
Skrzynecki Jan   179 
Skrzypek Andrzej   318, 332 
Skwarczyński Stanisław  311 
Słomski  155 
Słupecki Michał   162 
Smoleński Władysław   69, 90, 93,100, 
112, 122,158 
Smoliński Antoni   62 
Snarski Jan  ks.  431 
Sobczak Tadeusz   233 
Sobczak Kazimierz   354 
Sobiech Józef   273, 275 
Sobieski   269 
Sobieski Jakub   108 
Sobieraj Jarosław   27, 28, 34 
Sobieski Aleksander  107 
Sobotka Jan   367, 374 
Sobotka Władysław   388 
Sokalska Edyta    254 
Sokolewicz Zofia  214, 218, 219  
Sokołowska Dorota  249 
Sokołowska Stefania   209 
Sokołowski   340 
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Sokołowski Józef   248 
Sokołowski Leopold   230 
Sosabowski Stanisław   349 
Sosnkowski Kazimierz   345, 349 
Sosnowski Stanisław  426 
Sowiński Bogdan   154 
Sójka M.   229 
Spokorny E.   229 
Stachurski Piotr 452 
Stalin Józef   337, 338 
Staroń Jan   322 
Stamirowski Piotr   110 
Stanisław I   89 
Stanisław syn Michała z Tyszek   146 
Staniszewski   162 
Staniszewski Ludwik   195 
Staniszewski Michał   121 
Staniszewski Tomasz  127 
Stański Józef   273 
Starczewski Stanisław   87 
Staroń Jan   322 
Starzeńska Elżbieta 
Staszewski Dominik  230 
Stawiarski Ignacy   250 
Stawirej Antoni  ks. 238 
Stefanowicz Kazimierz „As”   335, 347, 
355 
Stefański Henryk 439 
Stefens Aleksander    273 
Steinau von Henryk Adam   109 
Stelmach Józef  ks.   238 
Stepnowski Władysław   388 
Stępczyński  192 
Stokarska Jadwiga 444, 445 
Stradomski Stanisław   127 
Stryjkowski   113 
Stuckart Wilhelm    318 
Stumpf  Walerja   228 
Stürtz Emil   318 

Styczkowski   269 
Stypiński Wiesław 465 
Subda Stanisław 439, 443, 444, 450, 
451 
Suchanecka Krystyna   317, 318, 320, 
322  
Suchcicki Jan   368 
Suchcicki Polichron   106 
Suchorski Jarosław   313 
Suchet Louis  160 
Suchodolska Ewa   63, 64  
Suchodolski Barnaba   116 
Suchodolski Stanisław   127 
Sudoł   258 
Sulgustowska Zofia  25 
Suligowski   172 
Sulimierski Filip   230 
Sulimierski Jerzy 442 
Suliński Stanisław  ks. 432 
Sulistrowski Alojzy   135 
Sulkowski Julian ks. 432 
Sulmirski Zdzisław 
Sułkowski Franciszek   127 
Supruniuk Anna   64, 68, 69  
Suska Abraham  114 
Suski Mikołaj Zenon   112, 114, 115 
Suski Paweł   108 
Suski Stanisław  105 
Suski Szymon   119 
Suski Tomasz ks.   238 
Suski Wojciech   106 
Sutkowski Czesław  „Downar” 
Suzenkreft Wacław   79 
Symołon Jerzy 439 
Sypek Franciszek  307 
Syska Henryk    214, 293  
Szabłowscy   108 
Szabłowski Edmund Z. 440 
Szabłowski Henryk 439 
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Szczepan ks. z Płońska 137 
Szcześniak Stanisław 458 
Szczubełek Wiesław 452 
Szczubełek Zofia 446 
Szejniak Judka   229 
Szela Andrzej   49 
Szelągowski Adam  87 
Szembek Józef Eustachy  bp  142, 240  
Szepietowski Feliks   148 
Szewczyk Krzysztof 440 
Szlązak Stanisław   287, 414, 416 
Szlifirska Dorota  52 
Sznajder   163 
Szpilman H.    288 
Szpot Władysław   229 
Szulist Władysław  72 
Szumiński Antoni   431 
Szumski J.   210, 211,  
Szuszkowski   131 
Szydlik Stanisław 439 
Szydłowski Tadeusz 447 
Szymańska Emilia 470 
Szymański Krzysztof 452, 459 
Smoleński Stanisław   69 
Szczepan syn Włóczka z Płońska   137 
Szczepanowski Stanisław   349 
Szczepański Janusz  123, 167, 170, 174, 
175, 227, 234, 244, 267, 238, 269, 296, 
325, 326 
Szczerbińska Bogusława   212, 251, 
252 
Szcześniak Andrzej Leszek   317 
Szczotka Stanisław    117 
Szczubełek Wacław   368 
Szczuka Stanisław Antoni   110 
Szczuka Stanisław August   101 
Szczuka Wacław  107 
Szela Henryk   316 
Szewczyk Józef   312, 377  

Szmidt  315 
Szmyt Marzena   32, 35 
Szron S.   291 
Szumiński Antoni ks. 431 
Szweykowski Marcin   144 
Szydlik Bronisław   362 
Szyling Piotr  195 
Szylling Józef   310, 311 
Szymański Ignacy   370 
Szymański J.  68 
Szymański Henryk „Jurand”   346 
Szymborski Stanisław Grzegorz   78 
Szyszkowska Anna   289 
 
Ś 
Ścibek Stanisław 442, 443 
Ścibor z Gościeńczyc bp   138 
Ścięgosz Józef   430 
Śladecka Magdalena   348 
Ślas Piotr Skoczek   144 
Śląski Wiktor   181 
Śliwowska Wiktoria   192 
Śmiarowski Stanisław  ks.  238 
Śmiechowski Kajetan ks.   236, 238 
Śmigielski Ludwik   198 
Śmigły-Rydz Edward  314, 315, 317, 
343  
Śniadach Anna A. 450, 451 
Śniadecki Jędrzej   92 
Śniado Mateusz  111 
Światowski Osip   236 
Świątkiewicz Józef  307 
Świecki   177 
Święcicki Jędrzej   92 
Święcicki Leon   340 
Świętosław  (Roma, Choma) 65, 67, 71, 
75  
Świderski Władysław    123 
Świerkowski Teodor   162 
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Świtaj Sławomir 439 
 
T 
Tabaka Mieczysław   370 
Tacyt   44 
Tajchert Andrzej   255 
Takson Abraham Aron      171 
Talandzewicz Bronisław ks.  432 
Talar Bronisław   343 
Talkowski Władysław 447, 470 
Tanianis Bolesław     370, 371 
Tarno Jan Paweł 442 
Tarnowski Aleksander   107 
Tarnowski Jan   81,  
Tarnowski Stanisław   87 
Tazbir Janusz   100 
Teksum Abraham   270 
Templin   354 
Teplicki Władysław   228, 236 
Teodor Adolf   236 
Thiele  Heinrich   133 
Tobier A.   229 
Toczys ka Józefa     250 
Tokarz Wacław  123, 179 
Tolla Mikołaj   194 
Tomasz z Siedmi Włok   68 
Tomaszewski Jerzy  273, 274 
Tomaszewski Stefan  384 
Tomczonek Zofia  275, 276, 285 
Tomczyk Adam   236 
Tomkiewicz Władysław    81 
Topa Stanisław   414 
Toryfter Henryk 439, 443, 444, 446 
Traczewski  117 
Trela Andrzej 458 
Trepka Bronisław   297 
Trojan  139  
Trojanowski   205 
Trojnat   63 

Troszyński Bartłomiej ks.   88, 146  
Troszyński Jan   75, 87  
Troszyński Mikołaj  87, 89, 91  
Trubas Michał   182 
Trubłajewicz Antoni  228 
Truszkowska Maria E. 449 
Tryarski Ignacy   228, 236 
Trzaska Hilary   113, 115  
Trzaska Marcjan   300 
Trzaska Stanisław    76 
 Trzaska Stanisław   ks. 431 
Trzaska Walerian   106 
Trzaskoma Jan  ks. 397 
Trzciński   131 
Trzeciak   120 
Tuchaczewski Michaił   268 
Turkieltaub  Mendel    233 
Turkieltaub Samuel   233 
Turowski Michał ks.  238, 241  
Turski Józef   198 
Tych Feliks   205 
Tyl Sławomir  427 
Tylim Chaim M.   230 
Tymiński Józef   248 
Tyszka   70 
Tyszka Andrzej   87 
Tyszka Bogusław 440 
Tyszka Feliks  ks.  431 
Tyszka Michał 441, 442 
Tyszka Paweł   87 
Tyszka Wiktor    181 
Tyszkiewicz Jan    92, 123 
Tyszkowie  108 
 
U 
Ujejski Tomasz   82 
Ulanowski Bolesław   137, 139, 140, 
144  
Umiński Edward ks.  238 
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Urban z Jawor    144 
Urbanowicz Wiktor   355 
Uruski Seweryn   77, 81, 108 
Uruszczak Wacław   96 
Urwanowicz – Dubas Ewa   78 
Ussakowski   178 
Uszyński Jan  ks. 237 
Uziel ze Szczawina   149 
 
W 
Wadyl Sławomir  59 
Wagner Gerhard   318 
Wagner Marek    78, 79, 109, 120, 121  
Walc Franciszek   233 
Waldeck   101 
Walewski Władysław   230 
Waleszczak Radosław   174, 191  
Walknowski  Emil  198 
Walter Edmund  ks. 302, 323, 397 
Walther von Brauchitsch    318 
Wałujew   194 
Wardejn-Zagórski Tadeusz Adam   258 
Warszawin Tadeusz 437, 444, 452 
Waschk Friedrich    322 
Wasilewski   135  
Waszczyk Szczepan  340 
Watrakiewicz Stanisława  425 
Wawrzyniec, syn Jana z Ostrołęki   145 
Wawrzyńczyk Alina  81, 97  
Wądołkowski Jan Nepomucen  80 
Wąsicki Jan   154, 155, 157 
Wąsowicz – Dunin Mieczysław   106 
Webłow   210, 211  
Weiberg Izrael   232 
Wejnert Aleksander   82, 86 
Wessel Jan  94 
Wessel Piotr  94 
Węgrowicz Sz.   229 
Węgrzynowicz Teresa   40, 42  

Wężyk Antoni ks. 431 
Wieczorek Mieczysław  312, 314, 315 
Wielopolski Aleksander   193 
Wielowiejski Jerzy   43 
Wierzbicki Franciszek   127 
Wierzbicki Marek   340 
Więzikowa Alicja    277 
Wildau Franz   130 
Wilga Jarosław 440, 452 
Wilga Mikołaj   76, 77, 87, 88, 92  
Wilhelm II   256 
Wilk H. M.   291 
Wilk Henryk Zbigniew   426 
Wilkoszewski Aleksander    126, 127  
Wilkoszewski Władysław   195 
Wilska Małgorzata  69, 71, 74  
Wimmer Jan   107, 109 
Winiarski Adam  267, 307 
Winrych von Kniprode  63 
Wiński Szymon   270, 307 
Wiórkowski Stanisław  370 
Wiszowaci   121 
Wiszowaty Franciszek   132 
Wiszowaty Wiktor   127, 250 
Wiślański Tadeusz   30 
Wiśniewski   105 
Wiśniewski Eugeniusz   137, 139, 140, 
144, 145 
Wiśniewski Jan 443, 444, 446, 448-451 
Wiśniewski Jerzy   9, 70 
Wiśniewski Michał  ks. 192, 237 
Wiśniewski Stanisław   334 
Wiśniewscy   108 
Wiśniowiecki Dymitr   78 
Wiśniowiecki Michał Korybut   105, 
106  
Wiśniowiecki Michał Serwacy   110 
Witold książę   72, 73 
Witos Wincenty    269 
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Władysław  IV   78, 82, 88, 99, 105, 
106 
Włodarczyk Edward 444 
Włodek   248 
Włodkowski Antoni   127 
Włodkowski Jerzy   401 
Włostowski Bernard ks.  238 
Wnorowski Stanisław   236 
Wodzinowski Michał   370, 371 
Wojciech  z Lasocic  70, 71 
Wojciech kanonik warszawski   138 
Wojciechowicz Józef   419 
Wojciechowski Adam   197 
Wojciechowski Bronisław   112, 113, 
114, 116, 120, 121 
Wojciechowski Feliks   228, 232, 252  
Wojciechowski Stanisław   281 
Wojciechowski Zbigniew   269 
Wojna Zygmunt    269 
Wojtkiewicz Juliusz  334 
Wolbek Marian   268 
Wolff Adam   9, 65, 76 
Woliński Stanisław   367  
Wolski Mikołaj   ks. 137 
Woltemberg Jan   127 
Wołosz Artur    269, 327 
Wołosz Feliks  270 
Wołosz Szczęsny   94 
Wołosz Wincenty   270 
Wołowski Tomasz   198 
Wołyński Antoni ks. 238 
Wood Józef   111 
Woyczyński Stanisław  132, 133, 134, 
135 
Wójcicki Ignacy   236 
Wójcicki Józef   198 
Wójcicki Z.   390 
Wójcik Zbigniew     106 
Wójtowicz Wacław   369, 374, 430 

Wosiński Stanisław 125, 126 
Wroczyński Jan   267, 268 
Wroniszewski Jan   69 
Wrotnowski L.   228 
Wszędyrówny Tadeusz    340 
Wujek Jakub ks.  146 
Wyłożny Tuwia   171 
Wyłożny Załman   327, 328 
Wyporska Joanna 442 
Wyrębek Kazimierz   331 
Wysocki Adam   249 
Wysocki Antoni „Klon”   346  
Wysocki Antoni ks. 397 
Wysocki Jan   252 
Wysocki Jan  367 
Wysokiński Henryk   430 
Wyszkowski Apolinary   127 
Wyszyński Stefan  prymas  398, 399 
Wyszowaty   155 
 
Z 
Zabielski Franciszek   181 
Zabierzewski Józef   172, 174 
Zabielski Marian  384 
Zabielski Wacław 446 
Zaborowska Hanna   62 
Zachariew  121 
Zacharkiewicz Stanisław Kostka ks.   
142, 144 
Zacharzewski Jan   344 
Zachorowski Stanisław    137, 139, 140, 
144  
Zahorski Andrzej   81, 90 
Zajączek Józef  135 
Zajdel Piotr   269 
Zajkowski G. Wacław  ks. 432 
Zakrzewski Ignacy   74 
Zakrzewski Karol   118 
Zakrzewski Marcin   130 
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Zakrzewski Michał ks.  139 
Zalewski Józef   249 
Zalewski Tadeusz  388 
Zaliwski Józef   177, 178  
Załęski Bolesław   348 
Załęski Wiktor   370, 371 
Załęski Jan Władysław  113 
Załęski Zygmunt   349 
Załuska E.   298 
Załuska Feliks   370 
Załuska Jan   264 
Załuska Ryszard 438, 446, 455 
Załuska Stanisław   349, 370, 377 
Załuska Zdzisław   398 
Załuski Andrzej Chryzostom  bp  141, 
148 
Zambroń Janina   421 
Zambrzycka Józefa   252 
Zambrzycki Jan   162, 250  
Zambrzycki Władysław   252 
Zamoyski Jan   107 
Zamojski Stanisław   77,  88  
Zaorski Jan   340 
Zapadka Jan  277 
Zapolski Lucjan   256 
Zaremba Józef  ks.  238 
Zaręba Iwan   212 
Zaruscy   121 
Zaruski Bartłomiej   87 
Zaruski Jan  87, 88 
Zaruski Wiktor   105 
Zawadzki   174 
Zawadzki August  124 
Zawilski Apoloniusz   311 
Zarzucki Ksawery   127 
Zatryba Józef   168 
Ząbek Wiesław Leszek   314 
Zbierzchowski Jakub   107 
Zbierzchowski Jan   105, 113, 114 

Zbierzchowski Maciej   83 
Zbierzchowski Zygmunt   106, 107 
Zelman   328 
Zembrzycka Józefa   212 
Zgał J.M.      228, 229 
Zielińska Elżbieta   79, 80, 181  
Zielińska Józefa   175 
Zieliński   163, 192 
Zieliński  260, 307  
Zieliński  Aleksander 128, 131, 132, 
133, 134  
Zieliński Antoni  212, 250 
Zieliński Gustaw   249 
Zieliński Feliks  162 
Zieliński Henryk   175, 178 
Zieliński Jakub Antoni   113  
Zieliński Jan  125, 126, 132, 181 
Zieliński Jan   373, 376 
Zieliński Józef   370 
Zieliński Karol   174 
Zieliński Norbert   125, 126 
Zieliński Piotr   249, 251 
Zieliński Piotr  421 
Zieliński Stanisław    196 
Ziembiński   193, 195 
Złotkowski Krzysztof   318 
Złotnik Abraham   114 
Złotowski J.  249 
Zochowski Konrad  199 
Zofia z Szujskich   78, 105 
Zofia z Troszyńskich   77 
Zubowicz Józef   236 
Zwierkowski   113 
Zwolski Edward  54 
Zybert Stanisław ks.   238 
Zygmunt August   91 
Zygmunt I Stary    89 
Zygmunt III Waza   91, 138 
Zylbertstejn   328 
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Zysek Wojciech  111 
Zysk Ryszard   427 
Zyśk Bolesław   348 
Zyśkowski Jan   418 
 
Ż 
Żaboklicka Anna  67 
Żarnoch Waleria 437 
Żbikowski Walery    223 
Żbikowski Witold   256 
Żbikowski Władysław  ks. 238 
Żebrowski Andrzej  172, 176 
Żebrowski Jan   83 
Żebrowski Stanisław ks.   238, 238 
Żebrowski Tadeusz  11, 19, 137, 138  
Żebrowski Wacław ks.   241 
Żelazowski Jan ks. 238 

Żelewski Roman   77 
Żerański Kazimierz   141 
Żerański Marcin 473, 474 
Żerański Paweł 442-444 
Żerański Wacław   349 
Żochowska Julia  248 
Żochowski Feliks   249 
Żółkowski Sławomir   59, 62  
Żukowski Konstanty  273 
Żukowski Romuald    94, 105  
Żuławski Stanisław  ks. 432 
Żurawski Julian   223 
Żywica Andrzej 439 
Żywirska Maria   227 
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Indeks miejscowości   
Pominięto nazwy miejscowości w tytułach publikacji i miejsca wydania. Zastosowano 
współczesne nazwy miejscowości, w nawiasach uwzględniono starsze wersje nazw lub 
ich składowe – kolonie. Pozostawiono nazwy miejscowości już nieistniejących lub 
nieustalonych 
 
A 
Aberdeen   180 
Aleksandrowo  337 
Alytus (Olita) 474 
Andrzejewo   154, 161, 165, 166, 184, 
190, 200 
Andrzejki  337 
Antonia 436, 437, 480 
Antonie   105, 125, 129, 130, 186, 264, 
344, 361 
Arnhem   349 
Auerstadt   159 
Augustów   310 
Auschwitz   320, 323, 324, 344, 345 
Austerlitz   160 
 
B 
Baba  94 
Bandysie  32, 84, 335, 361, 361 
Bar   118 
Baranowo   10, 13, 14, 18, 21, 22, 34, 
42, 142, 143, 164, 167, 216, 226, 273, 
275, 294, 313, 314, 426, 439, 445-447, 
457-462, 468, 471-473, 475, 479, 480, 
482 
Biała   78 
Biała Góra  28 
Białe Szczepankowice   249 
Białobiel   125, 130, 186  
Białobrzeg Bliższy (Białobrzeg)   40, 
70, 94, 140, 141, 151 
Białobrzeg Dalszy (Białobrzeg Kieble, 
Białobrzeg Sapoty)   40, 70, 94, 140, 
141, 144,  232  
Białołęka   174, 181  
Białusny Lasek   84 

Białystok  12, 154, 253, 258, 310, 340, 
441, 465, 480 
Bielsk  114 
Bienduszka   132 
Bobin (Mierzejewo)  138, 184, 249  
Boguty   165, 184 
Borawe   138, 184, 198, 203, 293, 361, 
383, 475 
Borek  213, 249, 287  
Borkowo  97 
Borowce   138 
Borów   181 
Boruty-Gośki   248 
Brańsk  114 
Brańszczyk   156, 157, 166, 176 
Bratian  74 
Brodowe Łąki   82, 302, 432, 475 
Brok  154, 157, 158, 161, 165, 166, 181, 
184, 190, 198, 200, 315 
Bronocice   35 
Brulino-Koski   249 
Brüderfelde    333 
Brzezenko    250  
Brzeźno   29, 34, 41, 46, 48, 49, 51, 53, 
66, 92, 99, 108, 148, 223, 250, 284, 286, 
348, 402, 403, 405, 408 
Brzozowa   360 
Brzozowy Kąt   84, 323, 481 
Brzozówka   84, 142  
Buchenwald   323 
Buczyn   138, 252, 402  
Budka   155 
Budne  68, 81, 82, 90, 169, 337, 348, 
349  
Burzyn   248 
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C 
Celowizna  20  
Charcibałda   84, 196, 281 
Chełsty  72 
Chludnie   70 
Chmiele-Pogorzele   248 
Chodlik   57 
Choromany   41, 139, 180, 337, 341  
Choromany-Witnice   29, 34, 42, 49, 50, 
53, 66, 337  
Chorzele  13, 178, 195, 196, 226, 255, 
311  
Chrostowo 51, 68, 70, 138, 337 
Chrościce   288, 461 
Chrzczony  337 
Chudek  12, 82, 84, 104, 105, 169, 190, 
335, 345 
Ciechanowiec  120, 183 
Ciechanów  70, 74, 75, 135, 148, 154, 
183, 322, 409 
Cięćk   84 
Cmocha  21 
Cyborg   78 
Cyk   84, 196 
Czambrowina   248 
Czarnia   13-15, 22, 84, 94, 116, 195, 
205, 206, 265, 273, 290, 302, 318, 323, 
324, 355, 356, 359, 360-362, 365, 387, 
388, 395, 398, 426, 431, 439, 447, 457-
461, 468, 475, 479, 480, 482 
Czarnia k/Myszyńca 475, 477 
Czarnotrzew  84, 94, 196  
Czarnowiec  46, 49- 51, 54, 66, 138, 
212, 250, 252, 257, 402, 414 
Czarnowo  53, 342,  
Czernie  28, 249, 252, 284, 349, 402  
Czersk   69, 75  
Czerwin   10, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 29, 
34, 39, 41, 42, 49-51, 53, 57, 59, 94, 
138, 139, 141, 143, 145, 147, 150, 151, 
165, 166-168, 184, 199, 201, 202-203, 
208, 227, 228, 230, 236, 237, 239, 248-
250, 252, 259, 270, 283, 284, 285, 287, 

290, 291, 293, 302, 305, 319, 321, 327, 
328, 337, 342, 344, 346, 348, 349, 354, 
356, 359-362, 365-367, 371, 373, 377, 
378, 382, 386-388, 395, 398-400, 402, 
403, 405, 408, 410-413, 416, 431, 439, 
445-447, 457-462, 468, 471-473, 475, 
480, 482 
Czerwin-Kolonia  42 
Czerwone   97 
Czerwony Bór   21 
Czerwonystok   76  
Czetna   70 
Częstochowa   302 
Czyżew (Czyżewo, Czyżew Kościelny) 
148, 154, 158, 161, 165, 167,  184, 190, 
194, 199, 230, 249 
Czyżew-Ruś 249 
Czyżew-Siedliska 249 
Czyżew-Sutki 190, 249 
 
D 
Dachau   324  
Daniłowo   342 
Dąbek  41, 138, 139, 337 
Dąbrowa   183 
Dąbrowy   81, 82, 83, 84, 104, 117, 290, 
294, 312, 336, 361, 436, 437, 475, 480 
Dąbrówka gm. Lelis  84, 142, 151, 199, 
236, 238, 239, 240, 241, 242, 361, 398, 
431, 475 
Dąbrówka gm. Różan 461 
Dębnik   138 
Dęby   105, 116  
Długie  84, 196,  
Długi Kąt   84, 142, 242  
Długosiodło    194 
Dłużewo   294 
Dmochy-Glinki (Dmochy, Dmochy-
Sadły)  181, 248, 250 
Dobiegniew (Woldenberg)   334 
Dobki Nowe  337 
Dobki Stare 337 
Dobrołęka (Dębołęka Stara, Dobrołęka 
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Maćki, Dobrołęka Stara)  70, 71, 106, 
140, 144, 181   
Dobry Las   273 
Drążdżewo   195 
Drewnowo-Gołyń   249 
Drewnowo-Konarze  248 
Drężek   84, 117, 196, 470 
Drężewo   94, 130, 144, 151, 180 
Drogoszewo   94, 131, 268 
Drozdowo   272 
Drwęcza   213, 141 
Dudy Nadrzeczne   273 
Dudy Puszczańskie  273 
Dundee   180 
Dylewo (Dylewice, Dylewo Nowe, 
Dylewo Stare)  9, 40, 45, 65, 66, 70, 72, 
78, 84, 104, 105, 117, 125, 142, 169, 
184, 196, 201, 205-207, 213, 214, 216-
219, 221, 223, 224, 226, 245, 259, 270, 
271, 275, 279, 281, 283, 286, 290, 294, 
305,  312, 316, 324, 331, 350, 361, 414, 
416, 475 
Dymusy  144, 248  
Durlasy (Durleasy)    84, 144, 270, 285, 
305, 318, 360, 388, 395  
Dzbądzek  53, 249 
Dzbenin  18, 19, 22, 41, 77, 129, 132, 
138, 249, 310, 337 
Działdowo   73, 324, 333, 334, 344 
Dzwonek  39 
 
E 
Edynburg  180 
 
F 
Falaise  349 
Filadelfia  231 
Filochy-Milan   337 
Flossenbürg   344 
 
G 
Gawrychy   216, 259, 270, 275, 318, 
323, 360 

Gąsiorowo   250  
Gąski   360 
Gdańsk   77, 80, 82, 86-89, 93, 108, 
113, 335 
Genewa   180 
Gibałka   142, 242 
Gibałkowizna  84 
Giełczyn   75, 97  
Gleba  84, 242, 343, 361 
Glinki   12 
Głębokie  139 
Gnaty   144, 186 
Gocły   249, 287, 396, 461 
Godlewo Wielkie (Godlewo, Godlewo 
Dz.) 163, 248,  249 
Godlewszczyzna   248 
Golanka  17, 19, 84, 287, 361 
Gołąb   78 
Gołdap   425 
Gołymin   159, 183  
Goniądz   114 
Gontarze  193 
Gorlice   254 
Gostery   184, 337, 348 
Gostkowo  250 
Gostynin 474 
Goworki  18, 20, 355, 440 
Goworowo   10, 13, 14, 18, 21, 22, 28, 
29, 32, 34, 39, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 52, 
58, 75, 94, 113, 129, 137, 139-141, 
143-145, 147, 149, 165, 166, 183, 184, 
194, 199-203, 212, 223, 226-230, 232, 
236-238, 243, 249, 250-252, 259, 260, 
265, 270, 279, 281, 283-285, 290, 291, 
293, 294, 297, 299, 302, 305, 319, 322, 
325-329, 334, 342, 344, 346, 349, 354, 
356, 359, 260-362, 365, 366, 377, 380, 
387, 388, 395, 398, 400, 401, 405, 408, 
409, 411, 412, 414, 416, 426, 432, 439, 
441, 445, 447, 457-462, 468, 471-473, 
475, 479, 482 
Goworówek   53, 58 
Góra Kalwaria   243 
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Góry  18, 212, 250, 252, 402 
Grabowo  (Grabowo Drężewo, 
Grabowo wójtostwo) 93, 94, 140, 141, 
144, 151, 198, 255, 257, 269, 290, 294, 
410 
Grale   84 
Grądy    342 
Grodno   122, 159, 195, 259, 340 
Grodzisk (Grodzisk-Wieś) 18, 21, 62, 
138, 203, 233, 250, 251, 284, 394, 405  
Grodzisk Duży   58, 59, 66, 381, 402, 
403, 408 
Grodzisk Mały   58, 66, 326, 402 
Grodzisko   147 
Gross Heidenau  333 
Grójec   380 
Grucele   91, 213, 337, 340, 348  
Grunwald  73 
Grzymki   180 
Gucin (Grodzisk-Gucin) 188, 230, 236, 
299  
Gumowo  138 
Gusen   324 
 
H 
Hallstatt   41 
 
I 
Iława  425 
Inverness   180 
 
J 
Jakać  121 
Jałta 392 
Janisławice   27 
Janki Młode  249, 293 
Janochy   106, 337  
Jany   213 
Jarnuty    297, 361, 411, 412 
Jarochy   249 
Jasienica   157, 165, 166, 184, 248, 249 

Jawory Stare  342, 361 
Jawory-Wielkopole  342, 461 
Jazdowo  63  
Jazgarka  84, 290, 361 
Jednorożec   216, 275  
Jeglijowiec  84, 242, 290  
Jelenie   250 
Jelonki  138, 165, 184, 198, 354  
Jemieliste  212, 250, 252, 402  
Jena   159 
Jurgi   342 
 
K 
Kaczka   249 
Kaczyny   78, 105, 138  
Kadzidło   14, 16, 18, 21, 22, 28, 34, 40, 
45, 72, 80, 83, 84, 125, 142, 143, 147, 
165, 166, 184, 199, 200, 203, 205-207, 
208, 214, 222, 223, 226, 227, 237-240, 
242, 245, 255, 259,  266, 273, 275, 283, 
286, 290, 293, 294, 302, 312, 313, 316, 
318, 324, 346, 359, 360-363, 365, 371, 
380, 387, 388, 395, 398-400, 407, 411, 
412, 414-416, 418, 423, 426, 427, 431, 
439, 445, 447, 457-462, 468, 471-473, 
475, 477-479, 482 
Kaliszki    181 
Kamianka   72, 129, 132, 240, 342 
Kamieniec Suski   180 
Kamień  112 
Kamieńczyk Wielki   248, 250  
Kamionowo   41, 337 
Karaska  16, 290 
Kąty   97 
Kętrzyn  334 
Kielce   244 
Kierzek   84 
Kleczkowo (Kleczków) 41, 68, 70, 75, 
94, 139,  141, 143, 145, 149, 160, 165, 
166, 176, 181, 184, 199, 200, 203,  237, 
238, 302, 303, 337, 340, 348, 349, 361, 
398, 431, 475 
Klon 437 
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Kobylin  39, 41, 42  
Kolno  71, 76, 98, 100, 102, 122, 202, 
226, 242, 255, 274-276, 280, 294, 410 
Komornica   27 
Komorowo   183, 184, 198, 212, 226, 
249, 250, 251  
Konarzyce   97 
Końskie   80 
Kopaczyska  84 
Korczaki   331 
Kordowo (Bobinek,  Bobino 
Niedźwiedzicza)   140, 144, 181 
Kosuty (Kępiste-Kosuty)   249 
Kościelna Górka   45 
Kowno   183 
Koziki  190 
Kozłowo Nowe  330 
Kozówki   25, 28  
Kółko  232 
Kraków    81, 95, 108,  257, 334, 378 
Krasne    318 
Krasnosielc   142, 143, 151, 167, 200, 
203, 325, 327 
Krobia (Krubie)  84 
Królewiec  116, 156, 332 
Kruki  40, 94, 140, 141, 144, 313  
Krusk  72 
Kruszewo   32, 72, 203, 342,  
Krysiaki   84, 290, 470, 475 
Krzeczkowo Bieńki  248, 248 
Krzeczkowo-Gromadzyn   
(Krzeczkowo-Gromadzyń)   250 
Krzemionki Opatowskie   32  
Krzynowłoga Mała  311 
Krzynowłoga Wielka  167, 223  
Kuflew   181 
Kuleszka  94 
Kumki   84 
Kunin  39, 41, 51, 53,75, 203, 232, 250, 
286, 342, 361, 398, 432, 475 
Kupiski   97 
Kurpie  139 

Kurpie Dworskie  337 
Kurpie Szlacheckie  337 
Kurpiewskie (Kurpiewskie-Mieżejewo, ) 
25, 28, 29, 38, 39, 84, 144  
Kurpiewskie Nowe (Kumiewskie, 
Nowe Kurpiewskie)   184 
Kutyłowo   248 
Kutyłowo Perysie   249 
Kuzie  18, 116, 294, 324, 344, 431, 475 
Księżopole   25, 249, 337 
 
L 
Lasie  197 
Laski   72, 250, 334, 373 
Laski Włościańskie   42 
Laskowiec  131, 132, 133, 135, 138, 
146, 180, 250, 321, 328, 337, 462 
Lasocice  70 
Legnica  36 
Lelis  10, 14, 17, 21, 22, 28, 31, 35, 38, 
40, 84, 94, 125, 141, 142, 184, 241, 242, 
265, 332, 346, 355, 356, 360-362, 365, 
383, 387, 407, 411-413, 426, 427, 437, 
439, 445, 447, 450, 457-462, 468, 471, 
472, 475, 477, 478, 482 
Leman   206, 324, 392, 431 
Lenino  349 
Lidzbark Welski   73 
Lipa   139 
Lipianka   342 
Lipniki   12, 17, 18, 72, 81, 83, 105, 
116, 130, 149, 222, 265, 273, 333, 398, 
411, 412, 431, 475  
Lipniki-Tartak   105 
Lipno   173  
Lipsk   78 
Londyn   180, 245  
Lubiejewo   250 
Ludwinowo  342 
Lwów   257 
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Ł 
Łachy   132 
Łady   138 
Łady-Mans  337 
Łapy   224, 258, 465 
Ławy   41, 74, 212, 250, 252, 321, 337, 
348, 355, 438, 440 
Łaz   331,  
Łazek   25, 232, 233, 252, 331 
Łazy   186, 264, 355  
Łączki   11, 25, 28, 105, 273  
Łątczyn (Łączyn)   68, 70, 90, 93, 97, 
101, 139, 141, 149, 156,  169, 203, 303, 
337, 349  
Łątczyn Włościański   348 
Łęg Przedmiejski   18, 38, 186, 265  
Łęg Starościński (Łęg Dworski)  25, 28, 
84, 265 331, 475 
Łodziska  84, 105, 117, 142, 294  
Łomża   62, 63, 70, 71, 73, 75, 93, 113, 
115, 118, 126, 127, 135, 146, 150, 157, 
159, 170, 177, 179, 193, 202, 212, 215, 
218, 226, 236, 240, 241, 242, 245, 246, 
258, 264, 267, 268, 269, 272, 274, 276, 
280, 293, 294, 310, 315, 328, 340, 341, 
350, 474, 477 
Łomżyca   75, 97  
Łosewo    324 
Łódź    36, 331, 474 
Łyse  12, 14, 16, 22, 25, 28, 105, 116, 
213, 216, 259, 275, 276, 293, 294, 302, 
318, 322, 333, 355, 356, 360, 365, 371, 
387, 392, 395, 398, 400, 411, 412, 426, 
427, 431, 439, 445, 447, 451, 457-462, 
468, 471-473, 475, 477, 482 
 
M 
Mantua   180 
Maków Mazowiecki  70, 73, 75, 150, 
183,  202, 212, 215, 232, 269, 302, 326, 
409  
Malanowo   120 
Malbork   73 

Malinowo  250, 411, 412, 461 
Malinowo Stare  25, 361 
Małkinia   224, 310  
Mały Płock   137 
Mauthausen   344 
Mątwica   97 
Merecz   99 
Mężenin   181 
Mianowo  250 
Miastkowo   68, 94, 97, 132, 268  
Michałowo  342 
Michałowo Wielkie   249 
Mieczki-Abramy  337 
Mieczki-Poziemaki   51, 181, 252, 337  
Mieczki-Ziemaki  249, 337 
Milewo-Tosie   337 
Milewo Wielkie  337 
Mława    173, 269, 312  
Modlin   163, 174, 178  
Mokry Las   249 
Mołoczadź  329 
Monte Cassino   348 
Morgowniki   72, 133  
Moskwa   164 
Muszyństwo (w Ostrołęce)  252 
Mszczonów   325 
Myszyniec (Myszyniec Nowy)   10, 13-
15, 18, 20-22, 24, 28, 32, 34, 40, 72, 
82-84, 104, 109, 110, 117, 125, 130, 
142, 143, 150, 154, 161, 163, 165-169, 
178, 180, 183, 184, 190, 194, 196-208, 
213, 214, 216, 220, 221, 224, 226-230, 
236-239, 243, 245, 246, 255, 258, 259, 
264, 265, 270, 275, 276, 280-284, 286, 
290, 291, 293, 294, 298, 302, 303,  305, 
310, 312-314, 316, 318, 322, 324, 335, 
350, 355, 356, 359-363, 365, 387, 388, 
396, 398, 404, 407, 409-414, 416, 418, 
423, 431, 437-440, 447, 457-462, 468-
473, 475-482 
Myszyniec Stary   83, 84, 199, 290 
 
N 
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Nadlesie   42 
Nakły   140, 141, 199, 201, 203, 259, 
270, 275, 279, 283, 284, 305, 358  
Nałęczów  80 
Napiórki Butne (Butne, Kmotry)  144 
Narty   144 
Nasiadki   17, 19, 84, 142, 184, 199, 
201, 203, 205, 213, 214, 216-218, 220, 
221, 224, 241, 245, 259, 270, 273, 275, 
279, 281, 305, 380, 415  
Niedźwiedź   84, 138, 139, 361, 470 
Nidzica  75 
Nogawki  349, 461 
Nowa Wieś (Nowa Wieś Zachodnia)  
140, 141, 142, 143, 146, 164, 166, 226, 
248, 268, 332, 337, 360, 414, 418, 432, 
475 
Nowa Wieś Wschodnia (Nowa Wieś 
Kujawy, Nowa Wieś Szlachecka)   41, 
106. 250, 361, 440, 469, 479, 481 
Nowy Dwór    100 
Nowogród  17, 18, 62, 68, 70-73, 75, 
92, 105, 117, 130, 132, 133, 135, 159, 
164, 178, 231, 241, 268, 273, 294, 310-
312, 315, 440, 477, 478 
Nożewo (Nożewo Łaskarze, Nożewko) 
106, 132, 140, 144, 151, 248, 264  
Nur   154, 161, 165, 176, 183, 184, 199, 
200, 248 
 
O 
Obierwia (Obierwia-Smoliska) 35, 38,  
40, 84, 117, 144, 203, 311, 312, 345, 
475 
Obryte   130, 250  
Obory   237 
Ojcewo   337, 348  
Oki  139 
Oliwa   101 
Olszewka (Ruda Olszowska) 31, 40, 94, 
105, 125, 144, 273, 361, 383  
Olszewo-Borki  (Borki, Borki 
Olszewskie, Olszewo)  10, 13, 14, 22, 
28, 35, 41 81, 84, 94, 106,  140. 141, 

144, 232, 265, 355, 358, 361, 362, 426, 
427, 437-439, 443, 447, 453, 455, 456, 
458, 460-462, 468, 475, 480, 482 
Olszówka   84 
Olsztyn   322, 336, 464, 465, 480 
Olsztynek  334 
Olszyny  85, 265, 333 
Ołdaki  18, 43, 51, 60, 61, 249, 328, 
337, 349 
Ołtarze -Gołacze (Podbielszczyzna)   
248 
Opatowo  248 
Opęchowo   70, 139, 276, 303, 337, 340, 
348, 361 
Opinogóra   139 
Opole   181 
Osetno  72 
Osowiec   124, 310, 311 
Ostrołęka  9-11, 13, 17-19, 21, 22, 24, 
28, 29, 31-35, 62-70, 72, 76, 78, 79, 81-
83, 85, 88, 89, 91-95, 98, 99, 101, 103, 
104, 107, 109, 115, 118-122, 124-127, 
129-133, 135, 138-143, 145, 149, 151, 
154-175, 177-186, 188-197, 199-210, 
212, 213, 215, 216, 221, 224-238, 241-
245, 253, 255, 256, 258- 260, 263, 
264,267-272, 276-282, 287, 290-295, 
298-300, 302, 303, 305, 310, 311, 316, 
321-323, 326-328, 331-334, 336, 344, 
345, 348, 350, 353-355, 359, 360, 362, 
365-368, 374, 378, 379, 381-383, 386, 
387, 392-394, 396-398, 400, 401, 403, 
408-411, 416- 418, 420-429, 432, 435-
438, 440-449, 451-475, 477-480, 482 
 
Ostrów Mazowiecka 148, 154, 158, 161, 
165, 166, 173, 174, 183, 184, 190, 198, 
202, 212, 215, 224, 226, 232, 246, 258, 
264, 268, 274, 302, 319, 327, 342, 344, 
346, 358, 441, 459 
Ostróda   425 
Ostrówek   252 
Osuchowa  354 
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P 
Parciaki    343, 440 
Paryż   160, 180, 231  
Pasieki   52, 290, 335, 361  
Pazewo   329 
Pełty   85, 312, 361 
Petersburg   81, 210, 220  
Pianki   135 
Piasecznia   12, 85,196  
Piaseczno  414 
Piątnica   97 
Piekary Śląskie   108 
Pilawa   224 
Piotrków Trybunalski (Piotrków) 75, 96, 
105 
Piotrowo   11 
Piski  70, 94, 138, 139, 141, 143, 145, 
150, 151, 165, 166, 184, 199, 201, 203, 
237, 238, 249, 252, 259, 270, 279, 285, 
288, 290, 293, 294, 306, 337, 346, 349, 
354, 359-361, 365, 366, 378, 387, 388, 
396, 398, 411, 412, 432, 475 
Płock  12, 68, 97, 154, 155, 163, 165, 
173, 174, 194, 239, 268, 322, 409  
Płońsk  380 
Płoski   181 
Płoszyce  85, 265,414  
Pniewo   329, 330 
Poczdam  392 
Podgórze   16,  
Pomian gm. Czerwin   81, 85 
 Pomian (folwark) 92,  355  
Ponikiew Duża   39,  41, 53, 402 
Ponikiew Mała   180, 212, 223, 250, 
252, 325, 402, 403, 405, 408  
Poręba   165, 184 
Potasie 273  
Poznań   74, 110, 179  
Praga   120, 159,  
Prosienica (Prosienica Folwark)   248 
Pruska Iława   160 
Pruszków  53, 379 

Prużany   329 
Przasnysz   73, 75, 118, 173, 174, 178, 
195, 223, 226, 268, 314, 380, 441  
Prząśnik   249 
Przetycz   184, 194 
Przeworsk   44 
Przewóz   74 
Przeździecko-Grzymki   249 
Przeździecko-Pierzchały   248 
Przyborowo   138, 139 
Przystań   35, 94, 180 
Przytuły Nowe  337 
Przytuły Stare (Przytuły)   53, 223, 240, 
250, 337, 339, 394, 402, 408, 462, 473, 
475 
Puchały   337 
Pyszna Pacha  139 
Pułtusk  93, 109, 110, 130, 131, 134, 
135, 146, 155, 159, 162, 164, 173-175, 
177, 183, 194, 197, 202, 212, 214, 215, 
226, 232, 253, 315, 326, 365, 423, 424, 
440, 441 
 
R 
Raciąż  183 
Radgoszcz   139, 249, 250, 337, 340, 
402 
Radzymin   148 
Raszyn  163 
Rawa   98 
Ravensbrück  344, 345 
Rębisze  402, 461 
Rębisze-Kolonia  414 
Rostki   46, 47, 51, 54, 66, 138, 139, 
337 
Rostki-Piotrowice   248 
Rozogi  436, 437 
Rozwory   94, 337 
Rosochate Kościelne    165, 184 
Rososz (Rososza)  85,  360 
Rozwory   99 
Różan   58, 72, 75, 129, 135, 164, 183, 
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200, 203, 225, 226, 269, 311, 315, 326, 
350, 409 
Różany   329 
Ruchaje   85 
Ruda Czarna (Czarnotrzew)   94 
Ruda Lelis  94 
Ruda Olszowska (Olszewka) 94 
Rudki   181 
Ruś  60, 64, 90 
Ruzie (Ruże)   70 
Rydzewo   80, 94, 99, 180, 184, 232, 
233  
Rynek   138, 139, 250, 251 
Rypin   237 
Rzekuń    10, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 41, 
43, 46, 49, 50, 51, 59, 61, 94, 106, 107, 
112, 138, 139, 141-145, 151, 165,  166, 
184, 192, 198-201, 203, 212, 213, 224, 
237-239, 248, 250-252, 257, 259, 268, 
270, 283, 284, 293, 302, 306, 318, 319, 
321, 337, 339, 346, 348, 349, 354, 356, 
359-362, 365, 366, 378, 383, 387, 388, 
396, 398 , 399, 402, 408, 413, 427, 432, 
438, 440, 441, 447, 450, 453, 455, 456, 
458, 460-462, 468, 473, 475, 480, 482 
Rzewnie   71  
Rzodkiewnica  196 
Rzym   43, 80 
Rżaniec   93 
 
 
S 
Sawały  337 
Serafin   16, 18, 21, 116 
Serock   130, 131 
Seroczyn  53, 250, 337 
Siarcza Łąka   72, 294, 316 
Siarki   85 
Siedlce   224 
Siedliska  82, 104, 105, 361  
Sieluń   72, 140 
Siemiątkowo  337 
Siemion   97 

Siemnocha (Siemniocha)   186, 437 
Sierpc  120, 173 
Skierniewice   27 
Skrzypek (Skrzypiec)  85 
Skupie   248 
Słoniawy  70 
Słonim  329 
Sokal 474 
Sokołów   148, 232 
Somianka   330 
Sosnkowo  71 
Suchcice   106, 203, 293, 328, 344, 361, 
411, 412, 415, 416, 461 
Sulęcin Szlachecki (Sulencin)   250 
Surowe   15, 82, 85, 104, 105, 117, 194, 
196, 290, 361 
Susk Nowy  59, 337 
Susk Stary (Susk)  18, 45, 60, 62, 66, 
70, 106, 138, 160, 176, 212, 213, 251, 
252, 268, 272, 284, 348, 355, 402 
Suwałki  12 
Stanisławowo-Socha   19 
Stanisławów  159 
Stara Łomża   97 
Stepna-Michałki   140, 144  
Stepna Stara   140, 141, 361  
Strekowo  249 
Strzałki   85, 332, 361 
Stoczek   208 
Stolin   329 
Stutthof   333, 345 
Stylągi   138, 139  
Swieski   68  
Sydney    180 
Szafarczyska   85 
Szafarnia   85, 242  
Szafranki   72 
Szalanka  139 
Szarłat (Szarłat Michałowo)  11, 52, 66, 
342 
Szczawin   18, 74, 118, 145, 149, 162, 
194, 199, 201, 203, 212, 223, 230, 232, 
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251, 257, 259, 270, 283, 284, 290, 294, 
306, 325, 342, 380, 394, 402, 403, 408  
Szczecin   425 
Szczekociny   129 
Szczuczyn   195, 274,  
Szczuki   223 
Szczytno  333, 363, 437, 465 
Szkwa (Szczkwa)   64,  71, 81, 82, 85, 
104, 105, 125, 130 
Szulborze-Koty   248, 249, 250 
Szulborze-Kozy   248 
Szulborze Wielkie  248 
Szumowo   184 
Szwendrowy Most   331 
Szymanów   181 
 
Ś 
Ślusarze   133 
Śniadowo   121 
Świądrowy Most    85 
Świdry Wielkie  25  
Świdwiborek  85 
 
T 
Tabory  17 
Tannenberg   254 
Targowica   121  
Tarnów   87, 127  
Tartak (Lipniki-Tartak)   105 
Tatary   85, 142, 242  
Tłuszcz   224, 225  
Todzia (Myszkoszewo) 45, 66,  84 
Tomasze   41, 53, 54, 66  
Toruń  159  
Troszyn 10, 13, 14, 21, 22, 41, 46, 47, 
51, 68, 75, 87, 88, 91, 92, 94, 107, 108, 
110, 132-134, 138, 139, 141, 143, 145, 
146, 149, 151, 160, 162, 165, 176, 177, 
180, 181, 184, 199-201, 203, 211, 237, 
238, 240, 245, 249-252, 257, 259, 270, 
279, 283-285, 291, 293, 297, 301, 302, 
306, 319, 321, 328, 337, 339, 340, 346, 

348, 349, 354, 356, 359-362, 365, 366, 
377, 387, 388, 396, 402, 413, 415, 416, 
426, 427, 432, 440, 445, 447, 457-462, 
468, 472, 475, 479, 482 
Truszki   138, 139 
Trynosy   138, 139, 251  
Trzaski  41, 76, 249, 337 
Trzcianka   178 
Turośl  23, 206, 216, 259, 270, 275, 276, 
294, 318, 360, 365, 371, 387, 396, 398, 
411, 412 
Tyczek  196 
Tykocin   112, 113, 115, 118, 120, 121, 
125, 181, 193 
Tylża  332 
Tymianki Szklarze  248 
Tyszki-Andrzejki   41, 337 
Tyszki-Ciągaczki (Ciągaczki) 334, 337 
Tyszki-Nadbory 
Tyszki-Piotrowo    288, 337 
Tyszki-Pomiany 337 
 
U 
Ugniewo   249 
 
W 
Wach   72, 85, 184, 199, 201, 203, 206, 
213, 214, 216-219, 221, 224, 257,259, 
265, 270, 273, 278, 279, 285, 290, 294, 
297, 306, 350, 361, 475 
Warchoły   248, 249 
Warszawa   53, 88, 93, 105, 131, 132, 
137, 156, 159, 162, 179, 180, 193, 223, 
224, 226, 233, 236, 237, 256, 284, 290, 
358, 410, 441, 453, 465 
Wawer   181 
Wąsewo   165, 183, 184, 250,  346 
Wejdo   116, 333 
Węgrów   148, 150, 380 
Wiedeń    107 
Wielbark  63, 160, 255, 258  
Wielencz  138, 139  
Wierzbołów  210 
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Wilamowo   363 
Wilanów  108 
Wilno   122, 302 
Wiśniewo   41, 42, 337 
Wiśniówek  53, 337 
Witowy Most   27, 28, 29, 34 
Wizna  62, 63, 72, 73, 135, 310, 311, 
315 
Wodzyńszczyzna  248 
Wojciechowice   25, 34, 228, 233, 244, 
145, 252, 258, 269, 310, 321, 334, 355, 
402, 403, 417 
Wojsze   39, 41, 42, 50, 51, 54, 57, 58, 
66  
Wolkowe (Wolkowe Łąki)  40,  82, 83, 
85, 104, 117, 196, 221, 276, 290, 361, 
407, 415  
Wołkowysk   259, 329 
Wólka Brzezińska   150, 326 
Wólka Czerwińśka  337 
Wólka Kunińska   41 
Wólka Seroczyńska  337 
Wydmusy   12, 72, 85, 196, 294, 348  
Wygoda  72 
Wykrot (Wykrot Huta)  20, 21, 82, 85, 
104, 117, 141, 361, 470, 473, 478 
Wypychy   355 
Wysocarz   337 
Wysoce (Wysoce Stara Wieś)   249 
Wysocze   138, 139 
Wysokie Mazowieckie   215, 274  
Wyszków   157, 173, 184, 203, 227, 
234, 386, 440, 441 
Wyszogród   75, 155 
 
Z 
Zabiele   93, 97, 250, 268, 337, 339  
Zabłudów   115 
Zabrodzie   35, 186, 438 
Zagorzałowo   250 
Zakroczym   75, 237  
Zalas   290, 302, 398, 431, 475 

Zalesie   138, 196, 198, 206, 251, 265, 
361  
Zalesie Stare   250 
Załuski   337 
Zambrów   72, 113, 123, 127, 129, 345, 
350  
Zambrzyce   249, 252, 402  
Zamość  77, 88, 107, 184,  
Zaorze  39, 139, 232, 342  
Zaręby  216, 275  
Zaręby Kościelne (Zaręby)  143, 165, 
166, 184, 195, 198, 237, 248, 250 
Zaręby-Sasiny  248 
Zaruzie   70, 87, 94, 105 
Zastawie    251 
Zawady  85, 117, 139, 290, 297, 337, 
361, 478 
Zawodzie  21  
Zbójna  72, 133, 273, 294, 346, 356, 
359, 365, 371, 383, 387, 396, 398, 411, 
412, 477 
Zegrze   131, 183 
Zelwa   329 
Zdunek   85, 196 
Zuzela   165, 184 
 
 
Ż 
Żabin   203, 297, 361, 413 
Żebry-Chudek    140, 141 
Żebry-Grzymki   140, 141, 144  
Żebry-Laskowiec   248, 249  
Żebry-Ostrowy   141, 144  
Żebry-Perosy  475 
Żebry-Pieczyska  141, 144  
Żebry-Sławki   140, 141, 144 
Żebry-Stara Wieś  141, 144  
Żebry-Wierzchlas   140, 141, 144  
Żebry-Żabin   140, 141, 144  
Żelazna   196 
Żmijewek  Włościański    337 
Żmijewo Zagroby 337 
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Żochy   293, 337 
Żyźniewo  337 

Żyznowo  139 
 

 
 
 
 
 
 
 



| 547 
 

 

Publikacje OTN o powiecie ostrołęckim 
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