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Drodzy Czytelnicy! 
 

 W najnowszym numerze znajdują się teksty przygotowane przez studentów z Koła Naukowe-
go Historyków, dotyczące historii Białegostoku i Podlasia.  

Nasze pismo ciągle się rozwija, dzięki zaangażowaniu i pracy coraz szerszego grona osób je 
tworzących. W związku z tym zachęcamy Was do współtworzenia „Minionych lat” również przez 
nadsyłanie Waszych własnych tekstów, propozycji tematów, a także pytań do specjalistów. Wia-
domości prosimy wysyłać na adres mailowy: minione.lata@gmail.com 

Wspólnie możemy zrobić wiele dla odkrycia i popularyzacji historii – tej wielkiej, ale także lo-
kalnej.  

 
Życzymy miłej lektury 
Zespół „Minionych lat” 
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Opieka zdrowotna w XVIII wiecznych miastach podlaskich:  
Białymstoku i Siemiatyczach 

 
 

Opieka medyczna i higiena, co najmniej do  
połowy XVIII w., były w Polsce na niewysokim 
poziomie. Wynikało to z ogólnego niskiego stanu 
wiedzy medycznej, a także małej liczby lekarzy. 
W połowie XVIII stulecia w Polsce było tylko 
około 100 wykwalifikowanych doktorów. Byli to 
głównie obcokrajowcy, ponieważ z powodu kry-
zysu spowodowanego wojnami, uboższej szlach-
ty i mieszczan nie było stać na edukację zagra-
niczną dzieci, a szkoły krajowe też przeżywały 
kryzys. Oprócz absolwentów szkół medycznych 
leczeniem zajmowali się też cyrulicy, czyli lekarze 
samoucy. Reformy wprowadzono w latach 70-
tych, ale w ich realizacji przeszkodziły rozbiory. 

Jak wiadomo wiele z chorób wynikało z bru-
du i niedożywienia. W XVII i XVIII w. panowało 
przekonanie o szkodliwości mycia i nadużywania 
wody, miasta nie dysponowały kanalizacją – stan 
ulic pozostawiał zatem wiele do życzenia.  

Jak więc sytuacja opieki zdrowotnej przed-
stawiała się w podlaskich miastach prywatnych – 
w Białymstoku i Siemiatyczach? W drugiej poło-
wie XVIII stulecia należały one do największych 
miast na Podlasiu i znajdowały się w posiadaniu 
przedstawicieli potężnych rodów magnackich: 
Białystok Jana Klemensa i Izabeli Branickich, a 
Siemiatycze Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. 

Podstawowym miejscem sprawowania opie-
ki zdrowotnej były i są szpitale. Początkowo peł-
niły inną funkcję niż dziś – przyjmowały ludzi 
ubogich, starych i zapewniały im dach nad głową 
oraz podstawowe wyżywienie. Zarówno Anna 
Jabłonowska, jak i Braniccy ufundowali w swoich 
miastach takowe placówki. Szpital siemiatycki 
przewidziany był dla 3 bab i 3 dziadów. Szpital 
białostocki był większy – mogło w nim mieszkać 
6 bab i 6 dziadów. Podopieczni szpitalni zobowią-
zani byli do częściowego utrzymywania się z 
pracy własnych rąk. Anna Jabłonowska uposaży-
ła szpital w pole i ogród, które podopieczni mu-
sieli uprawiać na własny użytek. Kobiety dodat-
kowo dorabiały pracując na warsztacie tkackim. 
Szpital białostocki miał taki sam charakter do 
czasu, gdy Jan Klemens Branicki sprowadził do 
miasta Siostry Miłosierdzia, których zadaniem 
było sprawowanie opieki medycznej nad podo-
piecznymi szpitala i białostoczanami. Placówkę 
wyposażono w biblioteczkę zawierającą ówczesne 
nowości wydawnicze z dziedziny medycyny. 

Oprócz Sióstr Miłosierdzia do opieki nad 
poddanymi w Białymstoku i w Siemiatyczach 
zatrudnieni byli cyrulicy. Izabela Branicka osobi-
ście interesowała się stanem zdrowia poddanych. 
Gdy dowiedziała się, że chorują na gardło naka-
zała zapisywać każdy przypadek choroby i prze-
pisywać odpowiednią kurację. Na wieść o choro-
bie bażantnika zdecydowała się umieścić go w 
szpitalu, aby częściej mógł go odwiedzać cyrulik.  

Ważną inicjatywą zrealizowaną w Siemiaty-
czach i w Białymstoku było utworzenie szkół 
kształcących położne. Miało to duże znaczenie z 
tego względu, że ówcześnie panowała bardzo 
duża śmiertelność niemowląt i dzieci do 5 roku 
życia. Było to często spowodowane niehigienicz-
nymi warunkami w trakcie porodów i odbiera-
niem ich przez akuszerki. Śmiertelność pochłania-
ła około połowy ogółu urodzonych i była pod-
stawowym hamulcem wzrostu liczby ludności. W  
szkołach akuszerii oprócz nauki odbierania poro-
dów uczono także higieny i odpowiedniego od-
żywiania matki i noworodków. Siemiatycka Szko-
ła Akuszerii powstała w 1783 r. i była to piąta 
tego typu szkoła w Polsce, po Krakowie, Wilnie, 
Lwowie i Grodnie. Białostocki Instytut Akuszerii 
powstał później, bo dopiero w 1800 r. 

Do niespotykanych powszechnie rozwiązań, 
zrealizowanych przez Annę Jabłonowską należy 
ufundowanie tzw. domu dla umarłych. Był to 
budynek, w którym umieszczano zmarłych na 3 
dni po śmierci, aby upewnić się, że osoby te nie 
uległy letargowi i nie zostaną pogrzebane żyw-
cem. Rodzina miała obowiązek pilnowania ciał 
przez ten okres i obserwowania, czy nie występu-
ją jakiekolwiek oznaki życia. Wyjątek od tej usta-
lonej reguły stanowili zmarli, u których można 
było jednoznacznie orzec zgon.  

 Właściciele Białegostoku i Siemiatycz dbali o 
stan sanitarny miast. W obu przypadkach wpro-
wadzono podobne zarządzenia. W związku z 
obecnymi ściekami i smrodem, które były przy-
czyną różnych chorób, każdy mieszczanin musiał 
pod groźbą kary dbać o stan czystości swojego 
podwórza i wyznaczonego odcinka ulicy. 

Działalność dobroczynna Branickich i Jabło-
nowskiej wpisuje się w dążenia światłych przed-
stawicieli elity do polepszenia sytuacji wśród 
najuboższych warstw społecznych. Jednocześnie 
kierowali się oni również swoim własnym intere-
sem. Lepsze warunki bytowania poddanych 
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wpływały na ich większą wydajność w pracy i 
pozytywnie oddziaływały na gospodarkę ich 
dóbr. 

Dla głodnych wiedzy: 
K. Stojek-Sawicka, O zdrowiu i chorobach szlachty polskiej, War-
szawa 2014.  
Księżna Anna Jabłonowska z Sapiehów (1728-1800): w 200. rocznicę 
zgonu, red. A. Wołk, A. Wójcik, Siemiatycze 2001. 

 

JOANNA SCHMIDT 

 

 
 

O legendach tatarskich. Podanie o Ewlji Kontusiu 
 
 

Tatarzy w Rzeczpospolitej długo zachowywa-
li poczucie odrębności kulturalnej i religijnej. W 
utrzymaniu jej znaczną rolę odegrała ustna twór-
czość ludowa. Reprezentują ją nieliczne już legen-
dy, baśnie i podania historyczne. Do naszych cza-
sów w całości zachowały się tylko te podania, 
które zostały spisane. 

Początki osadnictwa tatarskiego w dawnej 
Rzeczypospolitej sięgają pierwszej połowy XIV w., 
kiedy to książęta litewscy (Gedymin, Kiejstut i 
Olgierd) sprzymierzali się z Tatarami, którzy po-
siłkowali ich wojska w czasie wypraw wojennych. 
Prawdopodobnie niektóre oddziały tatarskie osie-
dliły się wówczas w pobliżu zamków i grodów. 
Jednak za właściwego twórcę osadnictwa tatar-
skiego na Litwie uważany jest Wielki Książę Li-
tewski Witold, który nie tylko obdarował Tatarów 
dobrami ziemskimi, ale także zapewnił im wol-
ność wyznania i prawa obywatelskie. Kolonizacja 
tatarska obejmująca pierwotnie okolice Wilna i 
Trok, rozszerzyła się jeszcze w XVI-XVII w. na 
tereny Wołynia i Podola, a w drugiej połowie XVII 
w. za sprawą nadań króla Jana III Sobieskiego na 
obszar Grodzieńszczyzny i Podlasia. Po 1918 r. w 
granicach odrodzonego państwa polskiego znala-
zło się około 6 tys. Tatarów. Przesunięcia granic po 
II wojnie światowej spowodowały rozproszenie tej 
nielicznej grupy etnicznej. Większość historycz-
nych osad tatarskich pozostała w granicach repu-
blik litewskiej i białoruskiej. 

 
Lokalny koloryt kulturze Tatarów polsko-

litewskich nadało połączenie zasad islamu i ro-
dzimej tradycji, wyniesionej niegdyś ze Złotej Or-
dy, z tradycją stworzoną już na ziemiach Rzeczy-
pospolitej. Kulturę tą reprezentują m.in. nieliczne 
już dziś legendy. Te, które współcześnie znamy 
pochodzą głównie z kitabów i chamaiłów, czyli 
rękopiśmiennych ksiąg Tatarów polsko-litewskich. 
Były one pisane wytwarzanym w tradycyjny spo-

sób atramentem z szafranu oraz zszywane i opra-
wiane w okładki z ręcznie wyprawionej skóry. 
Charakterystyczne jest, że do zapisu zamieszcza-
nych tam tekstów, spisanych w większości w języ-
ku polskim i białoruskim, używano odpowiednio 
przystosowanego alfabetu arabskiego.  

 
 

 
 

Ludność Tatarska w Polsce w okresie międzywojennym. 
Źródło: Miśkiewicz A., Tatarska legenda: Tatarzy polscy 

1945-1990, Białystok 1993. 

 
Najbardziej rozpowszechnioną i do dzisiaj 

znaną legendą, jest podanie o Ewlji Kontusiu. Le-
genda ta wiąże się z mizarem (cmentarzem mu-
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zułmańskim) w Łowczycach koło Nowogródka, 
gdzie znajduje się mogiła świątobliwego Konteja. 
Treść tego podania przytoczę za Mustafą Aleksan-
drowiczem: Stefan Batory przebywając pewnego razu 
na łowach w okolicy Nowogródka, zatrzymał się u źró-
dła, zwanego „srebrzystym”. Znajdujący się w orszaku 
króla łowczy, muzułmanin, zachwycony pięknem litew-
skiego boru, wyjednał u monarchy przestrzeń w obwo-
dzie dziennej jazdy konno dla siebie na własność, osie-
dlając się tam na tych gruntach. Miał on jednakże cór-
kę, która, ulegając wpływom jezuitów nowogródzkich, 
przeszła na katolicyzm. Wtedy udał się łowczy za pie-
niądze, uzyskane ze sprzedaży części swojej posiadłości, 
na pielgrzymkę do Mekki, by tam przebłagać zwrócony 
na swój dom gniew Allacha. Ale na obczyźnie zabrakło 
mu pieniędzy na powrót do kraju. I gdy rozmyślał 
wśród żarliwych modłów nad swoją rozpaczliwą sytua-
cją, pewien pielgrzym doradził mu udać się po pomoc do 
swojego ziomka, modlącego się codziennie u grobu pro-
roka [Grób Muhammada znajduję się w Medynie, o 
czym wiedział M. Aleksandrowicz. Wspomina on, 
że jest to błędne przypuszczenie ludu, jakoby mo-
giła proroka mieściła się w Mekce]. I jakież było 
zdziwienie łowczego, postępującego za radą, gdy ujrzał 
tu – w Mekce – swojego ubogiego pastuszka Kontusia. 
Ten ostatni, wziąwszy od swojego pana przysięgę do-
chowania tajemnicy do śmierci jednego z nich, oświad-
czył, iż przybywa tu każdego dnia, by zanieść modły do 
Boga. Wreszcie Kontuś, ulegając prośbom łowczego, 
przeniósł go w cudowny sposób w mgnieniu oka do 
Łowczyc. Od tego czasu doznawał święty wielkiego 
szacunku i poważania ze strony łowczego, zostając 
nawet jego „achreciem” [pobratymcem]. Ten stan 
trwał do śmierci Kontusia. Po jego zgonie zajaśniała 
zorza nad stodołą. Łowczy zaś, uwolniony od przysięgi, 
opowiedział o cudownej mocy zmarłego. Nad grobem 
wyrosły bez pomocy ręki ludzkiej „dwa potężne dęby u 
nóg i głowy świętego”. 

W legendzie tej opartej na wierzeniach mu-
zułmańskich splatają się elementy dawnej tradycji 
z wpływami miejscowymi. Zasadniczy wątek tego 
utworu powtarza się dość często w średniowiecz-
nych legendach arabskich. Motyw cudownego 
powrotu z miejsc świętych mógł przedostać się do 
twórczości Tatarów za pośrednictwem pielgrzy-
mów powracających z Mekki i Medyny. Również 
obietnica dochowania tajemnicy o niezwykłym 
zdarzeniu powtarza się w wielu arabskich legen-
dach. Także element dotyczący wyrosłych w cu-
downy sposób dębów został przeszczepiony ze 
Wschodu od innych ludów tureckich. Według ich 
wierzeń, jeśli drzewo lub krzew wyrośnie na czy-
jejś mogile to zaczyna ona żyć w opinii jako miej-

sce cudowne, a pochowany w niej człowiek staje 
się świątobliwym mężem. 

Mimo, że islam wyklucza wszelkich pośred-
ników między ludźmi a Allachem, to jednak na 
Wschodzie muzułmańskim rozwinął się kult ta-
kich świętych mężów. Koncepcja ta przyjęła się 
również u Tatarów polsko-litewskich. Sprzyjała 
temu przede wszystkim bliskość chrześcijan, u 
których kult świętych jest szeroko rozwinięty.  

Jednak nie tylko Tatarzy, bo także chrześcija-
nie (okoliczni chłopi) i Żydzi, przypisywali mogile 
Kontusia cudowną moc uzdrawiania chorych i 
ułomnych. Dawniej do grobu tego szczególnie 
chodziły kobiety ciężarne. Wierzyły one, że prze-
bywanie nad mogiłą świątobliwego pomoże w 
lżejszym zniesieniu bólów porodowych, a nowo-
narodzone dzieci będą zdrowsze. Również sama 
ziemia z grobu Kontusia miała więc cudowną 
moc: służyła ona jako lekarstwo na bezpłodność 
oraz inne dolegliwości. Często też, przed opusz-
czeniem cmentarza, pielgrzymi zabierali ze sobą 
kępki mchu z mogiły świętego, przypisując mu 
lecznicze właściwości oraz kawałki próchna, jako 
amulety z uschłego już – wznoszącego się w tym 
miejscu – dębu.  

 Tatarzy przed pierwszą wojną światową, i 
jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym czę-
sto pielgrzymowali do grobu Kontusia. Zwłaszcza 
w czasie dwóch najważniejszych świąt: Ramadan 
Bajram (trzydniowe święto na zakończenie postu 
Ramadan) oraz Kurban Bajramu (święto na pa-
miątkę ofiary, jaką Abraham chciał złożyć ze swo-
jego syna Izaaka). Do Łowczyc wędrowali Tatarzy 
z pobliskich miejscowości, ale także z Białegosto-
ku, Sokółki, Baranowicz, Grodna, Słonimia, czy 
Wilna. Pielgrzymka do mizaru w Łowczycach i 
modlitwa nad mogiłą Konteja często zastępowała 
daleką podróż do Mekki i Medyny. 

Legenda o świątobliwym Kontusiu nadal 
mocno oddziałuje na Tatarów, niektórzy z nich 
także i dziś udają się do jego grobu. Podanie to 
zasługuje na szczególną uwagę, także dla tego, że 
jest jedynym utworem tatarskiej twórczości ludo-
wej, który w całości przetrwał do dnia dzisiejszego 
oraz stanowi jeden z najciekawszych i najcenniej-
szych zabytków wierzeń Tatarów polsko-
litewskich. 
 
Dla głodnych wiedzy:  
Aleksandrowicz M., Legendy, znachorstwo, wróżby i gusła ludu 
muzułmańskiego w Polsce, „Rocznik Tatarski”, t. 2, Zamość 1935, 
s. 368-375. 
Borawski P., Dubiński A., Tatarzy polscy: dzieje, obrzędy, legendy, 
tradycje, Warszawa 1986. 

   

MONIKA KOZŁOWSKA 



~5~ MINIONE LATA NR 3 

 

 

 
 

Rozmowa z panem profesorem Adamem Czesławem Dobrońskim,  
byłym pracownikiem Instytutu Historii i Nauk Politycznych.  
Znanym i cenionym historykiem, popularyzatorem dziejów  

Białegostoku i regionu 
 

 
 
M.O.: Jak wspomina Pan swoje studia? 

A.D.: Myślę, że jak każdy były student wspo-
minam sentymentalnie, nawet łzawo. Był to dla 
mnie czas niezwykle ważny. Wyrwałem się z 
kręgu powiatowego i przez pięć lat nie tylko 
studiowałem historię, ale dojrzewałem społecz-
nie i kulturalnie, kształtowałem swoją osobo-
wość. Uniwerek pierwszej połowy lat 60. to 
była wyspa intelektualna w czasach coraz bar-
dziej siermiężnej gomułkowszczyzny. Mieliśmy 
wspaniałą profesurę, jeszcze z przedwojennymi 
doświadczeniami. Przykładem niech będzie 
profesor Tadeusz Manteuffel – weteran wojny 
1920 roku (stracił wówczas rękę). Było kilku 
członków Biura Informacji i Propagandy Ko-
mendy Głównej Armii Krajowej, między inny-
mi mój profesor Stanisław Herbst i profesor 
Aleksander Gieysztor, osoby z przedwojennych 
środowisk kresowych (o Lwowie opowiadał 
prof. Ludwik Bazylow), reprezentanci zacnych 
rodów (profesor Stefan Kieniewicz), a krzepło 
pokolenie Samsonowiczów, Mączaków, Wyro-
biszów i tak mógłbym wymieniać długo. Mój 
indeks to swoisty przegląd chwały nauk histo-
rycznych. Nie było w dydaktyce „białych 
plam”, mieliśmy dostęp do literatury emigra-
cyjnej, włącznie z „Kulturą”. To był duży 
przywilej dorastania w takim środowisku. Do-
ceniam szansę, którą wówczas otrzymałem i 
starałem się ją wykorzystać. Natomiast nie 
ukrywam, że żyło się biednie, bo głównie ze 
stypendium. Dorabiałem w spółdzielni stu-
denckiej „Plastuś”, wyspecjalizowałem się w 
cyklinowaniu parkietów, w czym pomogły mi 
treningi wioślarskie (wchodziłem w skład dru-
żyny wioślarskiej). To wszystko składało się na 
klimat studiów uniwersyteckich. 
M.O.: Czy studiowanie historii było popular-
ne? 

A.D.: Można powiedzieć, że historia należała 
wówczas do wybranych kierunków. Widać to 
po karierach, jakie zrobili absolwenci tego kie-
runku studiów. Mój tata, gdy się dowiedział, że 
idę na historię, zapytał prawie szeptem: - Czy 
nie boisz się, że mogą cię wywieźć na Sybe-
rię?”. Mnie to pytanie śmieszyło, tata żył opo-

wieściami rodzinnymi, dorastał w innej epoce. 
Na Uniwerku Warszawskim niezaprzeczalnie 
przewodziła humanistyka, blisko nam było 
zwłaszcza do młodych ekonomistów i prawni-
ków, razem stanowiliśmy najbardziej aktywne 
kierunki. Na tych wydziałach wyrośli znani 
potem opozycjoniści, a tytułem przykłady wy-
mienię naszego bardzo młodego asystenta Ka-
rola Modzelewskiego. Moim kolegą „na roku” 
był między innymi Stefan Meller, gorąco bywa-
ło w kręgach „akademików”, czyli mieszkań-
ców Domu Studenta przy ul. Kickiego na Gro-
chowie..  
Wielu z nas nie chciało zamknąć się w „murach 
uczelni”, odczuwaliśmy zapotrzebowanie na 
popularyzowanie historii poza Warszawą, co 
się dokonywało także przez Koło Młodych 
Historyków i Towarzystwo Wiedzy Powszech-
nej. Dzięki temu zdobywaliśmy doświadczenie 
i umiejętności kontaktu z osobami, które na co 
dzień nie miały kontaktu a nauką. Trzeba było 
być komunikatywnym, to była bardzo dobra 
nauka, przydała mi się później. 
M.O.: Czy modna była na studiach działalność 
dodatkowa? 

A.D.: Należało być aktywnym. Wchodziłem w 
skład władz wydziałowych Zrzeszenia Studen-
tów Polskich – ZSP. To nie była jeszcze poli-
tyczna („socjalistyczna”) organizacja, raczej 
związek zawodowy studentów, „bractwo”. 
Należałem do sekcji naukowej. Pochwalę się 
też, że byłem założycielem i prezesem Towa-
rzystwa Wiedzy Wojskowej na UW. Prowadzi-
liśmy odczyty z udziałem prelegentów woj-
skowych i cywilnych, pamiętam ciekawe spo-
tkanie o wojny w Korei. 
Interesowała mnie współpraca ze Związkiem 
Młodzieży Wiejskiej. To środowisko było mi 
bliskie, czuliśmy potrzebę pomagania młod-
szym z terenów wiejskich, by pobudzać ich 
ambicje. W ogóle miałem dużo wyjazdów w 
teren, co ułatwiała mi legitymacja kolejarska 
(syn kolejarza). 
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M.O.: Co dała Pan wiedza zdobyta na stu-
diach? 

A.D.: Jeśli chodzi o wiedzę, to przeżyłem satys-
fakcję wracając do swojego gimnazjum w po-
wiatowym mieście. Okazało się, że wiem 
znacznie więcej niż jest zapisane w podręczni-
kach, podawane w mediach, potrafię formować 
oryginalne opinie. Z tej racji byłem często za-
praszany na nieformalne zebrania, zyskałem 
zaufanie w środowiskach kombatantów, ludo-
wców, kultywujących pamięć o czasach przed-
wojennych. Mój profesor po dwóch latach 
uznał, że dość tej praktyki w terenie i nie pyta-
jąc mnie o zdanie – mimo, że miałem stały kon-
takt z Mistrzem jeżdżąc na seminaria – wpisał 
mnie na listę stypendystów (nie mylić ze stu-
diami!) doktoranckich. Przyznam, że opuszcza-
łem Liceum Ogólnokształcące z żalem. Solidna 
nauka otwierała przed młodymi drzwi, dawała 
im szanse na awans. Nie mogli wówczas zabie-
gać o dobrze płatne zatrudnienia, wyjeżdżać za 
granicę.  
M.O.: Czy praca historyka może być nadal 
pożyteczna społecznie? 

A.D.: Dzisiaj pojawiło się wiele specjalności, 
nowych nauk i quazi nauk, natomiast wówczas 
mieliśmy autentyczne poczucie, że historia jest 
nauczycielką życia - jak mawiali już starożytni 
– ale także daje możliwość dalszego rozwoju na 
wielu innych polach, w działalności kulturalnej 
i oświatowej, w szeroko rozumianym życiu 
publicznym. Czuliśmy się władni nie tylko 
badać przeszłość, ale i tłumaczyć zachodzące 
zmiany. Historyk, to było zobowiązanie, ale i 
duża satysfakcja. Mogliśmy – tak się nam wy-
dawało - spinać epoki (żyli jeszcze świadkowie 
końca zaborów), dyskutować nad narastający-
mi wątpliwościami, przede wszystkim docierać 
do świadków historii. Tak zrodził się potem 
„Kramik regionalny” w „Kurierze Podlaskim”.  

M.O.: Co daje Panu największą satysfakcję? 
A.D.: Dziś największą satysfakcją są moi ucz-
niowie, którzy kontynuują kariery naukowe, 
ale też bardzo cieszą spontaniczne spotkania z 
absolwentami. O tak, przy okazji w Polsce i 
poza krajem. Dziękuję, czuję się często jak w 
dużej rodzinie. Nie taję, że często też po prostu 
ktoś do mnie podchodzi, chwali się posiada-
nymi pamiątkami, pyta, proponuje. To miłe, a 
pora i na zabranie się za monografię naszego 
Uniwersytetu. 
M.O.: Czy historia ma przyszłość? 
A.D.: Pozostaję optymistą, choć obawiam się, że 
najlepsze jest za nami. Rozmyło się pojęcie hi-
storyka. Dzisiaj za historyka ma się prokurator, 
dziennikarz, który niejako w przelocie łapie się 
za wybrane („modne”) tematy. Dużo złego 
robią politycy i ich poplecznicy, którzy grasują, 
wybierając postacie z przeszłości i opisuje je na 
podobieństwo świętych, nie starają się dociekać 
uwarunkowań. Ważne są hasła, niepasujące do 
tezy fakty można pominąć. Takim postawom 
sprzyjają massmedia, a kolejne pokolenia histo-
ryków może nie są na tyle silne i zwarte, by 
przeciwstawić się tym tendencjom. Tak oczywi-
ście bywało i dawniej, chyba jednak rodacy 
mieli więcej ochoty i okazji do samodzielnych 
lektur, studiowania. 
M.O.: Co może Pan powiedzieć osobom chcą-
cym studiować historię? 
A.D.: Oczywiście bardzo zachęcam, ale prze-
strzegam - jeśli wybierze się historię to studio-
wać należy poważnie, nie dla pozoru, nie 
szczędzić wysiłku. Sięgać i do tzw. historii 
mówionej, tradycji, źródeł lokalnych i przede 
wszystkim dużo czytać, dyskutować i czytać. 
Stawiać sobie wysokie zadania. Prof. L. Bazy-
lom tłumaczył nam, że historykiem się jest do-
piero wówczas, kiedy ma się i sny historyczne. 

 
ROZMOWĘ PRZEPROWADZIŁ 
MAREK OSTASZEWSKI 

 
 

 
 

Rozmowa z panem Tomaszem Danileckim, 
rzecznikiem Instytutu Pamięci Narodowej  

(oddział w Białymstoku) 
 

 
 
M.O.: Jak Pan wspomina swoje studia? 

T.D.: Do studiowania podchodziłem z pewnym 
dystansem. Zdawanie egzaminów często spra-
wiało mi trudność, ponieważ miałem kłopoty z 

pamięciowym opanowywaniem dużych partii 
materiału. Dlatego nieraz wolałem porozma-
wiać z egzaminatorem o jakiejś zadanej lektu-
rze niż udowadniać, że znam wszystkie daty i 
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fakty. Jeśli idzie o klimaty pozanaukowe, zaw-
sze miałem nieliczne grono bliskich sobie ludzi, 
z którymi miło spędzałem czas. Najlepiej 
wspominam swoich profesorów: Adama Mani-
kowskiego, Jana Trynkowskiego, Andrzeja 
Paczkowskiego, śp. Andrzeja Woltanowskiego, 
Stefana Mellera, Andrzeja Wyczańskiego i kilku 
innych. To byli ludzie prezentujący klasę, o 
której można tylko marzyć. 
M.O.: Gdzie Pan studiował? 
T.D.: Jestem absolwentem Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego w Białymstoku (obecne Uni-
wersytet w Białymstoku). 
M.O.: Jaki to był okres, czy studiowanie histo-
rii było popularne? 

T.D.: To był ten wspaniały czas, kiedy wybór 
kierunku studiów nie był zdeterminowany 
przez perspektywy późniejszego zatrudnienia. 
Studiowało się to, co było dla nas interesujące. 
Jak się przestawało podobać, można było bez 
problemów zmienić kierunek lub studiować o 
kilka lat dłużej (na marginesie dodam, że ja 
akurat nigdy kierunku nie zmieniałem i skoń-
czyłem studia w terminie). I tak nie miało to 
większego przełożenia na późniejszą karierę. 
Nabywało się za to wyjątkowych doświadczeń i 
niemożliwych do nauczenia w inny sposób 
umiejętności. 
M.O.: Czy w okresie studiów działał Pan do-
datkowo? (np. koło naukowe) 

T.D.: Oczywiście działałem w kole naukowym, 
na co mam dowód w postaci co najmniej jedne-
go zdjęcia, choć nie jestem pewien czy nadawa-
łoby się do publikacji. Działalność ta z pewno-
ścią odbiegała od dzisiejszych wyobrażeń 
(głównie były to spotkania o charakterze towa-
rzysko-naukowym), tym niemniej poziom me-
rytoryczny tych spotkań np. z ówczesnym dr. 
Józefem Maroszkiem był bardzo wysoki. 
M.O.: Co dała Panu zdobyta na studiach histo-
rycznych wiedza? Czy umiejętności te przyda-
ją się w życiu? 
T.D.: Z powodów, o których mówiłem na po-
czątku, nie wyniosłem ze studiów zbyt wielkie-
go bagażu wiedzy ścisłej. Nauczyłem się nato-
miast w większym stopniu rozumieć otaczającą 
mnie rzeczywistość, dostrzegać historyczne 
przyczyny zachodzących zdarzeń. To są umie-
jętności trudne do przecenienia. 

M.O.: Czy studia historyczne pomogły Panu w 
karierze? 

T.D.: W sensie dosłownym może nie, natomiast 
nabyte umiejętności pozwoliły mi poruszać się 
w dorosłym życiu, orientować się w świecie 
polityki, realizować swoje marzenia. Dzięki 
temu mam ten rzadki komfort, że robię to, co 
najbardziej lubię. 
M.O.: Czy historyk może wykonywać pracę 
pożyteczną społecznie? 

T.D.: Sądzę, że ma wręcz taki obowiązek. Wie-
dza, którą uzyskujmy na studiach humani-
stycznych zobowiązuje do dzielenia się nią, 
zwłaszcza w dzisiejszym, tak bardzo stechnicy-
zowanym świecie.  
M.O.: Jakie możliwości daje Panu praca w 
zawodzie? 
T.D.: Jest to przede wszystkim możliwość  
prowadzenia badań najnowszych dziejów Pol-
ski, co mnie bardzo interesuje. Tym bardziej, że 
jest to kontakt z historią, której uczestnicy jesz-
cze żyją, która w sposób bardzo istotny wpływa 
na obecne życie społeczno-polityczne. 
M.O.: Co daje Panu największą satysfakcję? 
T.D.: Oczywiście są to wszelkie nowe ustalenia, 
które wprowadza się do obiegu naukowego. 
M.O.: Czy dziś historia ma przyszłość? 

T.D.: Nic nie zmieni reguł kierujących świado-
mością społeczeństw, która zawsze wyni-
ka m.in. z historii, zarówno tej dalekiej, jak i tej 
nieodległej w czasie. Dlatego nie da się zane-
gować wpływu historii na teraźniejszość i przy-
szłość. Można oczywiście próbować „wybierać 
przyszłość”, tzn. odcinać się od historii, ale 
takie myślenie jest moim zdaniem naiwne. 
M.O.: Co może Pan powiedzieć osobom zasta-
nawiającym się nad studiowaniem historii? 
T.D.: Jeżeli sądzą, że historia jest naprawdę 
ciekawa (a jest przecież!), niech traktują swoje 
studia bardzo poważnie, tzn. niech starają się 
wyciągnąć z nich jak najwięcej dla siebie, niech 
starają się przede wszystkim rozumieć procesy 
dziejowe i spróbują nauczyć się przykładać je 
do bieżącej rzeczywistości. I jeszcze jedno: 
niech jak najwięcej czytają! Erudycja przydaje 
się w życiu bez względu na to, czy pracujemy 
w wyuczonym zawodzie, czy robimy coś zu-
pełnie innego. 

 
 
 
ROZMOWĘ PRZEPROWADZIŁ 
MAREK OSTASZEWSKI 
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Cmentarz ewangelicko-augsburski w Białymstoku 

 
U zbiegu ulic gen St. Sosabowskiego i 

Wasilkowskiej znajduje się lapidarium cmen-
tarza ewangelicko-augsburskiego. Jest to pozo-
stałość po społeczności, głównie niemieckiej, 
która zamieszkiwała Białystok w drugiej po-
łowie XIX i pierwszej połowie XX stulecia.  

 Pierwsi ewangelicy osiedlili się w Bia-
łymstoku już w XVII w. Byli to fachowcy ścią-
gnięci przez Jana Klemensa Branickiego 
(dziadka słynnego hetmana). Jednak dopiero 
po trzecim rozbiorze, kiedy to Białystok prze-
szedł pod kontrolę Prus, rozpoczęła się nie-
miecka kolonizacja tego terenu. W Białymsto-
ku zwiększyła się liczba luteran, skutkiem 
czego, 17 lutego 1803 r., decyzją Konsystorza 
Kurlandzkiego przeniesiono siedzibę parafii 
ewangelickiej z Zabłudowa do Białegostoku. 
Od tej pory to Białystok stał się regionalnym 
centrum wspólnoty luterańskiej. 

W 1807 r. Białystok przeszedł pod pano-
wanie carskiej Rosji. Protestanci zamieszkujący 
Białystok w części pozostali na miejscu. Drugi 
większy napływ ludności wyznania ewange-
licko-augsburskiego nastąpił po 1833 r., kiedy 
uchwalono pobieranie na granicy Królestwa 
Polskiego i Carskiej Rosji wysokiego cła. 
Wówczas na te tereny przyjechały rodziny 
fabrykantów: Commichau, Bucholtz, Zachert, 
Moes, Hasbach. Do rozwoju swoich fabryk 
sprowadzili oni specjalistów z Prus. 

Ewangelicko-augsburska parafia Biało-
stocka posiadała dwie duże filie –  w Chorosz-
czy i Supraślu, które z czasem osiągnęły sa-
modzielność. Na lata 70. i 80. XIX w. przypada 
świetność białostockiej gminy protestanckiej. 

Na początku lat 80. XIX w. cmentarz przy 
ówczesnej ulicy Suraskiej (obecnie Młynowej) 
stał się niewystarczający dla powiększającej się 
wspólnoty, zdecydowano więc wówczas o 
stworzeniu nowej nekropoli na rogu ulic Wa-
silkowskiej i Szosy do Zielonej (obecnie część 
tej drogi to ul. gen. St. Sosabowskiego). Mimo 
zakupu terenu pod nekropolię już pod koniec 
roku 1883, nadal chowano wyznawców na 
cmentarzu przy ul. Suraskiej. Pierwszą osobą 
pogrzebaną na nowym cmentarzu był August 
Weber (27 maja 1885 r.). Do 1915 r. pochowano 
na nim 3152 osoby, natomiast od 1915 r. do 
1939 ok. 1500. 

W 1915 r. zbudowano mauzoleum po-
święcone niemieckim żołnierzom poległym w 
walkach na pobliskich terenach. Do dziś jest 
ono w części zachowane. Na uwagę zasługuje 

monument z hełmem pruskim na szczycie. 
Wyryty na nim napis w przełożeniu na język 
polski głosi: Jesteśmy jednym narodem wyrzuco-
nym przez strumień czasu na ziemski padół pełen 
troski i pełen bólu aż ojczyzna nas wezwie. Dom 
ojczysty jest zawsze blisko. Jak zmienne są losy, o to 
jest krzyż na Golgocie. Ojczyzna dla tułaczy. 

Na uwagę zasługuje również ciekawa 
rzeźba kobiety na nagrobku Franza i Barbary 
Richterów. 

 
Dość interesujący jest także nagrobek Do-

ry Commichau, córka Hermanna Rudolfa 
Commichau fabrykanta z Antoniuka, zmarłej 
w wieku 4 lat. Obecnie zachował się sam cokół 
z imieniem, nazwiskiem oraz datami urodze-
nia i zgonu. Na niezachowanej części nagrobka 
widniał napis (w przełożeniu na język polski): 
Dora delikatny pączek złamany przez burzę pozo-
stało nam jedno pocieszenie dusza wróciła do Pana 
kochała nas! Rzadko można gdzie indziej na-
tknąć się na tak mocno przesycony uczuciami 
napis. 

Powszechnym motywem nagrobków na 
cmentarzach ewangelicko-augsburskich jest 
drzewo życia. Równo ucięte drzewo oznacza 
przerwane życie. Na nagrobkach pastorów, 
często pojawiającym się motywem jest wyryty 
werset biblijny opisujący życie księdza. 
Nagrobki wykonano głównie z piaskowca oraz 
granitu. Godnym uwagi jest marmurowy 
krzyż, jedyna zachowana część po mauzoleum 
Hasbachów (widoczny na pierwszym zdjęciu), 
które znajdowało się na powyższym cmenta-
rzu. Na części z nagrobków zachowały się 
podpisy twórców z warsztatów m.in. Grodna, 
Warszawy czy Łodzi. 

Rzeźba kobiety, 
fot. Wojciech Wojtkielewicz – poranny.pl 
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Na cmentarzu wyjątkowo grzebano rów-
nież rzymskich katolików oraz wyznawców 
prawosławia. Jednak do dnia dzisiejszego za-
chował się tylko jeden nagrobek z inskrypcją w 
języku polskim, żaden natomiast z cyrylicą. 
Dodatkowo ciekawostką związaną z cmenta-
rzem był fakt, że niektóre groby były grodzone 
metalowym ogrodzeniem, często ozdobnym. 
Wobec około 30 zachowanych po II  wojnie 
światowej dziś, możemy zobaczyć niespełna 4. 

Cmentarz miał ponad 300 metrów długo-
ści oraz około 100 metrów szerokości. Dziś 
ogrodzony teren ma około 100 metrów długo-
ści oraz 70 m szerokości.  

W 1935 r. w spisie sporządzonym przez 
ówczesnego proboszcza ks. Teodora Zyrkwit-
za, parafia luterańska liczyła około 2500 osób, 
przy czym 73% stanowili Niemcy. W 1939 r. 
przed oddaniem Białegostoku sowietom za-
rządzono ewakuację ludności niemieckiej do 
ojczyzny. Był to kres parafii ewangelicko-
augsburskiej. Jeszcze w latach 40. XX w. od-
bywały się pojedyncze pochówki bez udziału 
duchownego. W 1946 r. cmentarz stał się wła-
snością komunalną, najcenniejsze nagrobki 
zostały schowane do magazynu. Po wojnie 
częściowo został zdewastowany przez miej-
scową ludność. W 1956 r. nastąpiła nieudana 
próba reaktywowania parafii ewangelicko-
augsburskiej. W latach 60. XX w. rozpoczęła 
się budowa osiedla mieszkaniowego w pobli-
żu cmentarza, a nawet częściowo na jego ob-
szarze. W latach 80. XX w. dokonano

 inwentaryzacji zachowanej części cmentarza. 
Natomiast w latach 90. XX w. powstało lapida-
rium. W 2002 r. reaktywowano parafię ewan-
gelicko-augsburską. Obecnie należy ona do 
diecezji mazurskiej, a kaplica jej znajduje się 
przy ul. Dolistowskiej. Wikariuszem jest ks. 
Tomasz Wigłasz. 

Ponadto prócz cmentarzy przy obecnych 
ulicach Młynowej i gen. St. Sosabowskiego, 
cmentarz ewangelicki znajduje się także na 
ulicy Produkcyjnej. Spoczywają na nim m.in. 
robotnicy, którzy mieszkali we wsi Bacieczki, a 
pracowali w choroskiej fabryce włókienniczej 
Moesów. Prócz tych nekropolii luteranie cho-
wani są na cmentarzu wojskowym znajdują-
cym się na dzisiejszym terenie rozgłośni ra-
diowej Polskiego Radia Białystok przy ul. 
Świerkowej oraz w jej pobliżu. Warto wspo-
mnieć, że obok Niemców na tym cmentarzu 
pochowani są Rosjanie (cmentarz pochodzi z 
czasów I wojny światowej). 

Nekropolia przy ul. gen. St. Sosabowskie-
go jest mało znana w świadomości mieszkań-
ców. Cmentarz nie razi nieładem, jednak ząb 
czasu nie jest łaskawy nagrobkom. Duża część 
z nich jeszcze 10 lat temu była bardzo czytelna, 
dziś stojąc przy nich musimy się domyślać, co 
jest na nich napisane. 

 
Dla głodnych wiedzy: B. Tomecka i J. Szygieł-Rogowska, 
Cmentarz ewangelicki w Białymstoku przy ulicy Wasilkow-
skiej,  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Białystok 2008. 

 

JAKUB GRODZKI 

 

 

  

Lapidarium cmentarza ewangelicko-augsburskiego, 
fot. Renata Dziemiańczyk 
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Zabłudów pod rządami Grzegorza Chodkiewicza 
 

 
Grzegorz Chodkiewicz w wyniku podzia-

łu rodzinnego majątku w 1549 r. stał się posia-
daczem rozległych terenów, na wschodnich 
rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Obszar ten obejmował: zamek Supraśl, Pusz-
czę Błudowską, Dwór Zabłudów, dobra Cho-
roszcz, Fasty, Karakule oraz majątek Berek na 
Wołyniu.  

W wyniku wzmożonego ruchu lokacyjne-
go w XVI w. Grzegorz Chodkiewicz rozpoczął 
starania o możliwość lokacji miasta Zabłudów. 
Owo prawo uzyskał w 1553 r. dzięki przywile-
jowi Zygmunta Augusta, który oprócz zgody 
na lokację przyznał również prawo do odby-
wania targu, 2 jarmarków i prowadzenia 
karczm. Na założenie miasta w tym okresie 
miało wpływ bliskie sąsiedztwo rezydencji 
Zygmunta Augusta w Knyszynie, która stała 
się wzorem dla tworzącej się przestrzeni miej-
skiej Zabłudowa. Regularny kształt oraz układ 
przestrzenny, według wzorów renesansowych 
miasto Grzegorza Chodkiewicza zawdzięcza 
budowniczym królewskim, pracującym w tym 
czasie przy wznoszeniu dworu w Knyszynie. 

Miasto osadzone zostało po przeciwnej 
niż dwór stronie rzeki Rudni, dawniej zwanej 
Meletyną. Rynek miał kształt zbliżony do 
kwadratu, w którym po stronie wschodniej 
ulokowano kościół i cerkiew. Z każdej części 
rynku wyznaczono parę stykających się pod 
kątem prostym ulic, które łączyły teren kościo-
ła, cerkwi, osadę młyńską i dwór. Granica 
ówczesnego XVI-wiecznego miasta wytyczona 
została większości zgodnie z naturalnymi 
uwarunkowaniami terenu. Kraniec północny, 
wschodni i południowy miasta wyznaczała 
rzeka Rudnia oraz strumień Muchawiec, za-
chodnia granica ustalona została prawdopo-
dobnie na ulicy Zduńskiej, gdyż obszar za tą 
ulicą w późniejszym okresie przeznaczony był 
na cmentarz pomorowy. 

Na czas panowania Grzegorza Chodkie-
wicza przypada wzmożony rozwój reformacji, 
która znajdowała zwolenników zarówno 
wśród katolików, jak i prawosławnych. Het-
man wielki litewski wychowany w wierze 
prawosławnej, za cel obrał więc sobie umoc-
nienie jej na podległym sobie terenie. Przeja-
wem tych poczynań była fundacja w 1567 r. 
nowej cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Naj-
świętszej Marii Panny i św. Mikołaja. W akcie 
powołującym cerkiew zawarta jest także in-
formacja o budowie przy świątyni prawo-

sławnej szpitala, podkreślająca, że mają być 
przyjmowani do niego wszyscy chorzy bez 
względu na wyznanie. Do kierowania szpita-
lem zostali wyznaczeni zarządcy i przyznana 
oddzielna dziesięcina. Kolejną instytucją pu-
bliczną, o której dowiadujemy się z aktu fun-
dacyjnego, była szkoła. Placówki edukacyjne 
miały powstać zarówno przy świątyni prawo-
sławnej, jak i katolickiej. 

Grzegorz Chodkiewicz w okresie swego 
panowania przyczynił się do wzrostu znacze-
nia miasta, w tym społeczności prawosławnej. 
Uczynił to poprzez założenie pierwszej na tych 
terenach, prawosławnej oficyny wydawniczej. 
Był on postrzegany jako jeden z głównych 
mecenasów prawosławia oraz obrońca wiary 
przed silnymi wpływami reformacji. Posiada-
nie własnej drukarni umożliwiało mu wyda-
wanie ksiąg, które miały być narzędziem w 
walce rozprzestrzeniającym się na Litwie kal-
winizmem. Powstanie i sprawne funkcjono-
wanie wydawnictwa było możliwe dzięki 
osiedleniu się w Zabłudowie dwóch przyby-
łych z Moskwy drukarzy. Iwan Federow i 
Piotr Mścisławiec dzięki znajomości cyrylicy, 
języka cerkiewno-słowiańskiego oraz posiada-
niu narzędzi drukarskich zapewniali wysoki 
poziom wydawanych w oficynie publikacji. 
Nie bez znaczenia było też bliskie sąsiedztwo 
monasteru supraskiego, który w swych mu-
rach posiadał cenne zbiory biblioteczne. 
Pierwszą publikacją wydaną 17 marca 1569 r. 
przez oficynę zabłudowską były „Ewangelie 
Uczitielnoje”, czyli zbór religijnych nauk po-
mocniczych, mających ułatwić zrozumienie 
tekstów biblijnych. W redakcji tekstów uczest-
niczyli mnisi suprascy, dziekan zabłudowski 
oraz sam Grzegorz Chodkiewicz, któremu 
przypisuje się autorstwo przedmów do każdej 
wydawanej w jego oficynie publikacji. Po pół-
rocznej przerwie rozpoczęto prace nad wyda-
niem kolejnej księgi. Był to „Psałtyr s Czaso-
sławom”, będący księgą liturgiczną zawierają-
cą modlitwy poranne i wieczorne oraz teksty 
nabożeństw cerkiewnych. Była to też ostatnia 
publikacja wydana w oficynie zabłudowskiej. 
Powodem jej zamknięcia była prawdopodob-
nie choroba Grzegorza Chodkiewicza oraz 
panująca w mieście epidemia dżumy, która 
dokonała spustoszeń także wśród duchowień-
stwa prawosławnego. 

Zabłudów pod rządami hetmana wielkie-
go litewskiego Grzegorza Chodkiewicza był 
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miastem założonym na prawie magdeburskim. 
Posiadał cerkiew, kościół, szpital i dwie szkoły. 
Dużą rolę odegrała oficyna wydawnicza, która 
pełniła funkcje religijne i kulturalne oraz poło-
żenie w niedalekiej odległości od rezydencji 
królewskiej w Knyszynie. Granice ówczesnego 
miasta wyznaczał bieg rzeki Rudni, a malow-
niczy charakter osady wynikał z ukształtowa-
nia terenu oraz z licznych obszarów leśnych, 
które wchodziły w skład Puszczy Błudowskiej. 
Okres, w którym właścicielem miasta był 

Grzegorz Chodkiewicz to złote czasy w historii 
miasta. 

 
Dla głodnych wiedzy: 
A. Romanowska, Zabłudowskie dobra Chodkiewiczów w XVI 
wieku, [w:] Rocznik Zabłudowski, t. 2, Białystok 2008. 
J. Maroszek, Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich: Za-
błudów: XV- XVVIII, Białystok 1994. 
A. Cz. Dobroński, Miasta województwa podlaskiego, Biały-
stok 2013. 

 
 

RENATA DZIEMIAŃCZYK 
 

 
 
 

 
 

Kobieta przed urodzeniem dziecka.  
Obyczajowość wsi Podlasia w pierwszej połowie XX wieku 

 
 

Niewiasta do roli matki była przygoto-
wywana już od wczesnych lat młodzieńczych 
ze względu na fakt, iż na terenach wiejskich 
dziewczęta dość wcześnie wychodziły za mąż. 

Kluczowe znaczenie w okresie dojrzewa-
nia dziewcząt miała miesiączka. Obok tej na-
zwy występowała  dość często inna, a miano-
wicie: „czas”; menstruująca mówiła, że ma 
„swoj czas”. Stan ten bywał uważany za zjawi-
sko analogiczne do kwitnienia roślin. Starsze 
kobiety mówiły o takiej dziewczynie, że 
„kwitnie”. Lud tutejszy uważał miesiączkującą 
kobietę za istotę nieczystą. Dlatego istniał sze-
reg zakazów zabraniających takiej osobie wy-
konywania pewnych czynności, przede 
wszystkim związanych z wegetacją i konser-
wacją. Wszystkie zakazy zmierzały do izolo-
wania jej od społeczności. Ograniczenia odno-
siły się przeważnie do sfery funkcjonalno-
gospodarczej, ale także do sfery społeczno-
religijnej. Zgodnie z miejscowym zwyczajem 
nie powinna ona była sadzić wtedy warzyw 
ani brać wody ze studni pod groźbą zalęgnię-
cia się robactwa w ogrodzie i źródle wody 
pitnej, jak również nie była mile widziana w 
kościele, ponieważ byłoby to profanacją świą-
tyni. Ponadto przyjęcie przez nią komunii 
świętej oznaczało popełnienie grzechu. W 
związku z tym koszuli zakrwawionej pierwszą 
menstruacją nigdy nie prano w balii, ale w 
cerupie, czyli w starym, glinianym garnku, w 
niewielkiej ilości wody. Do owego zabiegu 
miejscowe kobiety przywiązywały wielką 

wagę, gdyż miał on zmniejszyć bóle menstrua-
cyjne mające się pojawić w przyszłości. W tym 
samym celu dziewczyna zawartość cerupy 
mogła też wylać do chlewika. Ta czynność 
była symbolicznym przerzuceniem choroby, 
ewentualnie jej skutków, na rzeczy lub inne 
istoty żyjące. 

W gospodarstwach zamożniejszych, gdzie 
zachodziła potrzeba zaangażowania do pracy 
znacznej ilości osób, dzieci były pożądane 
również i ze względów czysto gospodarczych. 
Z reguły rodzice, a zwłaszcza ojciec, bardziej 
pragnęli mieć syna niż córkę. Syn bowiem miał 
być w nieodległej przyszłości współpracowni-
kiem ojca, „podporą” gospodarstwa, następcą 
gospodarza i głównym spadkobiercą, zarówno 
mienia, jak i nazwiska. Ponadto po ślubie miał 
mieć zagwarantowany posag swej narzeczonej. 
Córka z kolei miała zwykle mniejsze znacze-
nie. Wiązało się to z tym, iż konieczne było 
przygotowanie posagu, ponadto przesądzone 
było również odejście jej po zamążpójściu do 
domu wybranka. 

Nowożeńcy pragnący mieć syna kładli 
pod poduszkę czapkę, a jeśli marzyła im się 
córka – chowali tam trzewik. W innym przy-
padku gospodarzowi, któremu rodziły się 
tylko córki, a chciał on także syna, zwykle 
radzono, aby w kącie izby przy łóżku małżeń-
skim postawił bicz, a na nim zawiesił czapkę 
zimową i rękawice albo położył po prostu pod 
łóżkiem siekierę. Z kolei bezdzietnym dora-
dzano umieścić przy kanapie jakikolwiek 
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przedmiot gospodarski. Bezdzietność była 
bowiem uważana za brak błogosławieństwa 
bożego. 

Nazwy: „przezdzietnik”, „przezdzietni-
ca”  miały w sobie coś poniżającego w stosun-
ku do bezdzietnych osób. Brak potomka 
uznawano jako karę za grzechy, mógł on być 
także skutkiem czyjegoś złorzeczenia, nato-
miast parę nieskutecznie starającą się o dziec-
ko uważano za bezproduktywną w sensie 
społecznym. Miejscowa ludność w niewielkim 
stopniu używała środków ułatwiających zaj-
ście w ciążę. Bezdzietni odbywali pielgrzymki 
do świętych miejsc, a na odpusty ofiarowywali 
do kościołów obrusy na ołtarze. 

Według tutejszych mieszkańców wszelkie 
pozamałżeńskie romanse nosiły piętno hańby, 
uchodziły za coś zdrożnego, za akt grzeszny, 

którego należało się wstydzić. Dziecko poczęte 
w wyniku takich relacji było również napięt-
nowane, co wyrażało się w ironicznych prze-
zwiskach nadawanych mu przy każdej okazji, 
jak np. „bachurek”, „znajdek”, „ogonek”, „bę-
ben”. Niewiastę, która żyła w takim związku 
uważano za osobę o wątpliwej moralności  
oraz lekkich obyczajów. Niestety, upokorzenie 
związane z życiem we dwoje bez ślubu spada-
ło zawsze i niemal wyłącznie na partnerkę, co 
tylko potwierdza, iż ówczesne obyczaje w 
stosunku do kobiet były bardziej surowe niż 
do mężczyzn. 
 
Dla głodnych wiedzy: 
S. Dworakowski, Zwyczaje rodzinne w powiecie wysoko-
mazowieckim, Warszawa 1935. 
C. Złotkowski, Zwyczaje wsi Podlasia w połowie XX wieku, 
Biała Podlaska 2006. 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH  

Z HISTORIĄ BIAŁEGOSTOKU 
 

STYCZEŃ-MARZEC 

 
1 I 1999 – weszła w życie reforma administra-
cyjna Polski. Białystok stał się stolicą nowo 
powstałego województwa podlaskiego. 
7 I 1723 – wydanie przywileju króla Augusta II 
na targi i jarmarki wydany dla Białegostoku. 
Targi miały odbywać się we czwartki, jarmarki 
zaś w drugą niedzielę po Wielkanocy oraz 29 
czerwca, 15 sierpnia i 29 września. 
26 I 1796 – władzę w Białymstoku przejęła 
administracja pruska. Formalnie jednak miasto 
nadal pozostało własnością Izabeli Branickiej. 
27 I 1932 – w dniu tym odbyło się zebranie, w 
trakcie którego zaaprobowano projekt ppłka 
Kazimierza Bogaczewicza, o przekształceniu 
Wojskowego Klubu Sportowego w cywilno-
wojskowy Białostocki Klub Sportowy Jagiello-
nia. Powstał on w wyniku połączenia WKS 42 
Pułku Piechoty i Klubu Sportowego Związku 
Młodzieży Wiejskiej, Jagiellonia przejęła ich 
tradycje, zawodników, obiekty sportowe i 
miejsce w rozgrywkach. Nazwa nadana klu-
bowi łączyła się z historią miasta i regionu, 
których losy związane były z dziejami dynastii 
Jagiellonów. 

1 II 1749 – Białystok otrzymał od króla Augu-
sta III prawo miejskie magdeburskie. Przywilej 
mówił  m.in. o herbie miejskim, zasadach wy-
boru władz miejskich oraz określał organizację 
jurysdykcji. 
1 II 1831 – utworzenie w mieście kwatery 
feldmarszałka Iwana Dybicza, głównodowo-
dzącego wojsk rosyjskich, którego zadaniem 
było stłumienie powstania listopadowego. 
14 II 1808 – zmarła Izabella Elżbieta z Ponia-
towskich Branicka.  
19 II 1919 – do Białegostoku wkroczyło Wojsko 
Polskie, miasto zostało włączone w skład pań-
stwa polskiego. 
29 II 1514 – na ten dzień datowany jest najstar-
szy dokument wymieniający nazwę „Biały-
stok”. Sam dokument dotyczył sporu między 
ówczesnym właścicielem dóbr białostockich – 
Mikołajem Bakałarzem, a kolatorem monaste-
ru supraskiego – Aleksandrem Chodkiewi-
czem. 
25 III 1992 – papież Jan Paweł II bullą Totus 
Tuus Poloniae Populus ustanowił Białystok me-
tropolitalną stolicą arcybiskupią. 

 


