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Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn

Szanowni Państwo

Jesteśmy świadkami czasów, w których utarło 
się przekonanie, że książka odchodzi w zapomnie-

nie, a tym bardziej taka, która dotyka tematów hi-
storycznych. Jestem jednak przekonany, że takie 
postawienie sprawy jest przesadnym uogólnieniem, 
a ludzie, dla których czas miniony jest czymś wię-

cej niż tylko przeszłością, są wśród nas wciąż licznie 
obecni. Zebranie szczuczyńskich dziejów w jedną ca-

łość mógł zrealizować każdy, komu starczyłoby zapa-

łu, przekonania w potrzebę takowej lektury oraz wiedzy niezbędnej w tym temacie. 
Pomysł Janusza Siemiona wydał mi się ciekawym i niezwykle, w tych niestety bardzo 
zwykłych czasach, potrzebnym. Dlatego podjąłem wraz ze swoimi współpracownika-

mi działania, by wesprzeć tą inicjatywę i pozyskać drobny, ale za to jakże niezbędny 
element jakim są finanse. Dziś cieszy to, że się udało i mogą Państwo poznać efekty 
wielomiesięcznej pracy. Książka, którą trzymają Państwo w ręku, nie odpowiada na 
wszystkie pytania, nie prostuje ścieżek historycznych zakrętów, nie oskarża nikogo, 
ani też nie ułaskawia, nie taki jest jej cel i przesłanie. „Dzieje miasta i gminy Szczu-

czyn” są jedną z niewielu podjętych dotąd prób ujęcia w pewną kompozycyjną całość 
tego, co dla nas „szczuczyniaków” i to nie tylko tych z dziada, pradziada, ale również 
tych bardziej przyjezdnych, niezwykle ważne. Publikacja ta jest obrazem, pokazuje 
więc historię naszej małej ojczyzny oczami swego autora, cytowanych tekstów i obra-

zów. Stworzona w ten sposób kreacja daje możliwość zerknięcia w historię Szczuczyna 
poprzez historię poszczególnych ludzi, miejsc, organizacji, czasem nawet instytucji. 
„Dzieje miasta i gminy Szczuczyn” powinny stać się swego rodzaju lokalną lekturą dla 
starszych i młodszych, a jeśli jej wynikiem będą inne myśli, teksty, czy też wzbudzi 
ona twórczą dyskusję, to wtedy można założyć, że cel tego wyjątkowego literackiego 
„pierwszego kroku” został osiągnięty.

Jestem przekonany, że wiele faktów z naszej przeszłości będzie dla Państwa 
miłym zaskoczeniem, a historyczna różnorodność sprawi, że Szczuczyn stanie się 
bardziej nasz i bardziej na przyszłość, czego Wszystkim czytelniczkom i czytelnikom 
serdecznie życzę.

Artur Kuczyński

Burmistrz Szczuczyna



Portret podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki. 
Źródło: Muzeum Pałac w Wilanowie.
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Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, 

ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale ażeby kochać, 
badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, 
którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.

 Bolesław Prus

T
eren obecnej gminy Szczuczyn to obszar o bogatej, mało znanej i często nie-

docenianej przeszłości. Przez wieki region ten leżał na styku kultur i narodo-

wości, pogaństwa i chrześcijaństwa. Te najdalej wysunięte na wschód pozycje 
piastowskie zwane „Ziemią Wiską”1, graniczyły z Jaćwieżą, Prusami i Litwą.

Pierwszymi osadnikami, którzy zamieszkali tu na początku XV w., byli Szczu-

kowie herbu Grabie.2 Jednak te przygraniczne tereny zyskały znaczenie i zaczęły 
się rozwijać dopiero, gdy rozpoczął na nich swoją działalność referendarz koronny 
Stanisław Antoni Szczuka3, który wywodził się z pierwszych Szczuków osiadłych 
w ziemi wiskiej. Kupując i gromadząc kolejne ziemie, zaczął on tworzyć tzw. Dobra 
Szczuczyńskie4, a jednocześnie rozpoczął budowę miasta, które od nazwiska pierw-

szych osadników otrzymało nazwę Szczuczyn.5

Dnia 9 XI 1692 r. St. A. Szczuka uzyskuje od króla Jana III Sobieskiego dla 
Szczuczyna przywilej na prawo miejskie magdeburskie.6 Następnie zakłada pierw-

sze w tej części Mazowsza kolegium pijarskie. Miasto zgodnie z wolą założyciela, 
który piastował wysokie stanowisko podkanclerzego oraz był jedną z najwybit-
niejszych postaci ówczesnej Rzeczypospolitej, przez cały wiek XVIII było centrum 
oświatowym nie tylko ziemi wiskiej, ale też Mazowsza. W XIX w. Szczuczyn staje się 
siedzibą i centrum administracyjnym powiatu szczuczyńskiego. Jest to w tym czasie 
jedno z największych, najpiękniejszych i najliczniej zamieszkałych miast w regionie, 
które prężnie się rozwijało. Na początku XX w. Szczuczyn traci status miasta powia-

towego oraz swoje znaczenie w regonie. Obecnie jest to małe, spokojne miasteczko, 
w którym mieści się siedziba gminy o typowo rolniczym charakterze. Przez pięknie 
położony krajobrazowo teren gminy przebiega ważny szlak komunikacyjny. Z racji 
swojej ponad 300-letniej historii obszar ten jest bardzo atrakcyjny historycznie, ale 
wiele spraw i wątków pozostaje nieodkrytych. 

Prezentowane opracowanie jest formą monografii-przewodnika, w którym 
znajdą się zarówno fakty jak i ciekawostki dotyczące historii miasta i regionu oraz 

1 M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i staty-

stycznym opisana, Warszawa 1843, s. 484-490.
2 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. VIII, Lipsk 1841, s. 317-319.
3 Ibidem, str. 318-319.
4 Szerzej na ten temat w dalszej części książki.
5 M. Baliński, T. Lipiński, op. cit., s. 491.
6 AGAD, dok. perg. nr 4220 - prawo miejskie magdeburskie dla Szczuczyna 1692 r.



Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn

– 6 –

informacje na temat instytucji i organizacji, które przyczyniły się do jego rozwoju. 
Opisane zostaną również najważniejsze i najciekawsze zabytki sakralne, świeckie 
i militarne znajdujące się na tym obszarze, a także rolniczy charakter gminy i jej 
walory kulturowo-krajobrazowe oraz możliwości rozwoju. W publikacji znajduje się 
bardzo dużo ciekawych, dotąd nie publikowanych nigdzie zdjęć i fotografii, które 
ilustrują przedstawione zagadnienia. 

Sam Szczuczyn i otaczający go region nie doczekał się dotąd szerszego opraco-

wania, wykraczającego poza jego historię. Wśród dotychczas opublikowanych prac 
stosunkowo najlepsze i najobszerniejsze są „Studia i materiały do dziejów powiatu 
grajewskiego”7. Książka ta opisuje jednak zbyt rozległy obszar. Ciekawą publikacją 
poruszającą temat Szczuczyna i okolic fragmentarycznie są „Dzieje powiatu grajew-

skiego”8. Autorzy skupili się tu tylko na Grajewie i okolicach. Bardzo dobrą pracę na 
temat założyciela Szczuczyna St. A. Szczuki napisała Irena Grochowska.9 Pozycja ta 
w sposób wnikliwy ukazuje historię miasta i okolic oraz rozwój szkolnictwa, ale pra-

ca ogranicza się tylko do końca XVII i początku XVIII w. Na omawiany temat pisała 
też Anna Czapska10, ale zajmowała się ona tylko urbanistyczną i architektoniczną 
historią miasta od XVII do XIX w.

Prezentowane opracowanie jest próbą wypełnienia tej luki. Choć objętościowo 
nieduże, jest pierwszą publikacją opisującą nie tylko historię, ale zajmującą się też 
dziedzictwem kulturowym, tradycją, krajobrazem i dniem dzisiejszym gminy. 

Publikacja ta ma na celu przybliżenie najważniejszych faktów i ciekawostek 
historycznych, przedstawienie dziedzictwa kulturowego oraz atrakcyjności tego nie-

odkrytego regionu. Ma ona promować nasze miasto i gminę, przyczyniać się do roz-

woju szeroko pojętej turystyki oraz pomóc w rozwoju gospodarczym tego regionu.
W pracy skupiono się na zagadnieniach dotyczących miasta i terenu obecnej 

gminy Szczuczyn od końca XVII w. (założenie miasta) do czasów nam współcze-

snych, jednak aby przedstawić dzieje regionu sięgnęto także do prehistorii.
Aby zrealizować postawione cele skorzystano z materiałów źródłowych pocho-

dzących m.in. z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteki Naro-

dowej w Warszawie, Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łom-

ży, Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku. Wyjątkowo cenne dla 
tej pracy były źródła miejscowe, wykorzystano w niej m.in.: „Złotą Księgę”11, Księgę 
Pamiątkową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczuczynie12, Kronikę LZS „Wissa” 
w Szczuczynie13, karty zabytków z Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Szczuczyn14, 
dokumenty i zdjęcia udostępnione przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczuczynie. 

7 Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, t. I, II, pod. red. M. Gnatowskiego, H. Majeckiego, 

Warszawa 1974-1975.
8 T. Dudziński, K. Sychowicz, Dzieje Powiatu Grajewskiego, Grajewo 2000.
9 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka – jego działalność w ziemi wiskiej 1682-1710, Warszawa 1989.
10 A. Czapska, Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w., [w:] Rocznik Białostocki, 

t. X, 1971.
11 Kronika pisana w II połowie XIX w. przez proboszcza szczuczyńskiego księdza Teofila Czarnowskiego, 

obejmuje okres od założenia miasta do roku 1914.
12 Księga Pamiątkowa. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczuczynie, księga założona w 1949 r. przez pierwsze-

go kierownika biblioteki Bolesława Waltera.
13 Kronika LZS „Wissa” Szczuczyn, (znajduje się w Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie).
14 Ewidencja zabytków Miasta i Gminy Szczuczyna, (znajduje się w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie).
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Ogromnie wzbogaciły tę pracę źródła ikonograficzne w postaci oryginałów i skanów 
zdjęć oraz fotografii zgromadzonych w Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej dzia-

łającym przy Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie. Przy pisaniu tej publikacji bardzo 
ważną rolę odegrały też wspomnienia i relacje najstarszych mieszkańców miasta 
i gminy: Mariana Mikołaja Jonkajtysa, Janiny Grochulskiej, Haliny Cichockiej, 
Czesława Niklińskiego, Piotra Witkowskiego i wielu innych.

Szczegółowy wykaz wykorzystanych zasobów archiwalnych, źródeł, tytułów pu-

blikacji oraz prasy zawiera bibliografia zamieszczona na końcu tego opracowania.
Publikacja ta nie powstałaby gdyby nie ogromna pomoc pani Renaty Markie-

wicz, która przez cały okres zbierania materiałów i pisania tego opracowania współ-
pracowała z autorem. Za tę pomoc autor ogromnie dziękuje.

Dużą cierpliwość i wyrozumiałość okazała autorowi jego żona Joanna, której 
bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie.

Wielką pomoc okazali autorowi, udostępniając swoje zbiory i pamiątki rodzin-

ne: pani Irena Lisak z Wrocławia, pan Marian Mikołaj Jonkajtys, pani Janina Gro-

chulska, oraz pan Czesław Nikliński.
Słowa podziękowania za udostępnienie materiałów źródłowych i życzliwość 

należą się proboszczowi szczuczyńskiej parafii ks. Robertowi Zielińskiemu, byłe-

mu proboszczowi parafii Niedźwiadna Jarosławowi Stefaniakowi, dyr. Miejskiego 
Domu Kultury Januszowi Marcinkiewiczowi, dyrekcji i pracownikom AGAD w War-

szawie, dyrekcji i pracownikom DWUOZ w Łomży, pracownikom Biblioteki Naro-

dowej, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, Łomżyńskiemu Towarzystwu Na-

ukowemu im. Wagów, pracownikom Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz wielu 
innym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej pracy.

Ogromne słowa podziękowania należą się panu Burmistrzowi Arturowi Ku-

czyńskiemu oraz pani Annie Romaniuk, pracownikowi UM w Szczuczynie, dzięki 
którym to opracowanie może być wydane. 

Autor ma nadzieję, że ta publikacja zostanie życzliwie przyjęta przez czytelni-
ków, wzbogaci i urozmaici wiedzę na temat „Naszej Małej Ojczyzny”, oraz przyczyni 
się do jej promocji i rozwoju.



Przywilej z 16 X 1436 r. nadania ziemi braciom Falisławowi i Marcinowi Szczukom. Regestr dokumentu 
z metryki mazowieckiej, niedokończony. Źródło: AGAD, MK, 340, K. 125V.
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Rozdział I

Historia Szczuczyna i okolic

1.1. Najdawniejsze dzieje (do 1682 r.)

Rzeźba obecnego terenu miasta i gminy Szczuczyn ukształtowana została pod 
względem fizyczno-geograficznym w okresie kolejnych wielkich zlodowaceń 
europejskich, które spowodowały, iż teren ten składa się z trzech różnych re-

gionów. Większość gminy Szczuczyn leży w części środkowej i południowej suchych 
ziem mezoregionu Wysoczyzny Kolneńskiej, od południa doliną Wissy aż do Szczu-

czyna sięga torfowo bagienny obszar mezoregionu Kotliny Biebrzańskiej. Oba regio-

ny wchodzą w skład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej. Natomiast północne 
tereny gminy sięgają pagórkowatego mezoregionu Pojezierza Ełckiego będącego 
częścią makroregionu Pojezierza Mazurskiego.15 Zróżnicowany krajobraz polodow-

cowy z siecią rzek, rzeczek i rozległych obszarów bagiennych od najdawniejszych 
czasów przez kolejne stulecia wpływał na formy osadnictwa na tym terenie.

Najprawdopodobniej pierwsi ludzie zawitali na te tereny po ustąpieniu lądo-

lodu, kiedy nie było jeszcze lasów, a rozległymi dolinami przemieszczały się stada 
reniferów, które żerowały m.in. w dolinach rzek Narwi, Biebrzy i Wissy. W ślad 
za tymi zwierzętami podążali ówcześni łowcy. Zmieniające się pod wpływem kli-
matu środowisko naturalne wywarło również wpływ na sposób życia ówczesnych 
ludzi. Łowcy reniferów wędrowali za stadami, ale część z nich zapewne osiedlała się 
i przystosowywała do nowych warunków życia w lesie. Swoje obozowiska myśliwi 
zakładali nad rzekami, m. in. „obozowisko myśliwskie nad rzeką Wissą w Szczuczy-

nie”16. Podstawą zdobywania pożywienia było polowanie na zwierzęta leśne (łosie, 
sarny i jelenie) oraz łowienie ryb. Korzystali też z darów lasów, zbierając jagody, 
orzechy czy grzyby. Do polowania używano łuków, a strzały, którymi strzelano, za-

kończone były krzemiennym ostrzem w kształcie trapezów.17

Relikty z środkowej epoki kamienia (mezolitu) możemy znaleźć na stanowiskach 
archeologicznych w Niedźwiadnej, Niećkowie i Szczuczynie. Z kolei znaleziska arche-

ologiczne z epoki brązu istnieją m.in. w Skajach. Ślady osad prabałtyjskich z epoki 
żelaza znajdziemy w Niedźwiadnej. W ostatnich wiekach przed naszą erą i pierw-

szych wiekach naszej ery rozległe puszcze i bagna stanowiły tak zwane ziemie niczyje, 
rozgraniczające tereny zajęte przez różne plemiona. Ślady osadnictwa rzymskiego po-

twierdzają nieliczne stanowiska i pojedyncze zabytki z Niećkowa i Świdrów-Awissa.18

Przez puszczańsko-bagienne tereny przebiegał prastary szlak komunikacyjno-

-handlowy łączący Morze Czarne z Morzem Bałtyckim. Szlak ten biegł przez Wiznę 

15 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001, s. 115, 206-210.
16 T. Dudziński, K. Sychowicz, op. cit., s. 15.
17 P. Kaczanowski, J. K. Kozłowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków 1998, s. 94-95.
18 T. Dudziński, K. Sychowicz, op. cit., s. 15-16.
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wzdłuż koryta Biebrzy i Wissy w kierunku rzeki Ełk, którą przekraczano w Kamien-

nym Brodzie koło obecnej wsi Bogusze. Było to jedyne przejście lądowe na szlaku, 
który w tym miejscu rozdzielał się. Jedna droga wiodła w górę rzeki Ełk, a druga po 
przekroczeniu tej rzeki prowadziła w głąb Jaćwierzy.19

Przez długie wieki tereny obecnej gminy Szczuczyn położone były na styku 
trzech granic Jaćwierzy/Litwy, Prus/Państwa Krzyżackiego i Mazowsza. Do końca 
XIII w. ziemię tę zamieszkiwali Połekszanie, odłam plemienia Jaćwingów. Obszar 
zajmowanych przez nich ziem nie jest do końca ustalony. Na pewno zamieszkiwa-

li całe dorzecze rzeki Ełk oraz prawdopodobnie dorzecze Wissy „bardzo możliwe, 
że właśnie nad tą rzeką była jaćwieska kraina zwana Weyze lub Weyse, znana ze 
źródeł XIII w”20. Potwierdza to też fakt, że nazwa „Wissa” według etymologów jest 
nazwą staroeuropejską pochodzenia jaćwieskiego.21

Jeszcze przed zasie-

dleniem puszczy, pokry-

wającej te tereny, miesz-

kańcy okolicznych gro-

dów mazowieckich, pod-

dani litewscy i krzyżaccy 
korzystali z jej bogactwa. 
Sezonowo pomieszkiwali 
w niej bartnicy, myśliwi, 
drwale, rybacy i kosiarze. 
Według źródeł puszczę 
między Wissą a Narwią 
Krzyżacy nazwali Narwo-

mede (1341 r.), co znaczy 
Puszcza Narwiańska, na-

tomiast puszczę po obu 
brzegach Wissy nazywa-

no po prostu Wissą.22

Po zwycięstwie nad 
Zakonem Krzyżackim 
w 1410 r. drobna szlachta 
mazowiecka i rycerstwo 
śmielej zaczęły osiedlać 
się na krańcach ziemi wi-
skiej, dzielnicy Mazow-

sza. Trwałe osadnictwo 
na tym obszarze rozpo-

19 Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, t. I, pod. red. M. Gnatowskiego, H. Majeckiego, Warsza-

wa 1975, s. 11.
20 Ibidem, s. 21.
21 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 39; Nazwy wodne dorzecza Narwi od źródeł do ujścia Biebrzy, cz. I, 

Nazwy wód płynących, oprac. M. Biolik, wyd. Franz-Steiner-Verlag Stuttgart, s. 205-206; A. Kamiński, Wi-
zna na tle pogranicza polsko-rusko-jaćwieskiego, [w:] Rocznik Białostocki, t. I, 1961, s. 11-12.

22 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 39.

Rozwój osadnictwa w dolinie „Wissy” w pierwszej połowie XV w. 
Źródło: Studia i materiały do dziejów…



– 11 –

Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn

czął w początkach XV w. książę mazowiecki Ja-

nusz I Stary. Osadnictwo wkroczyło od zachodu 
i pierwsze nadania ziem rozdano przy źródłach 
i górnych biegach dopływów Wissy, następni 
osadnicy osiedlali się wzdłuż jej brzegów. Zaląż-

ki wsi na ziemiach danych lub sprzedanych przez 
księcia Janusza I powstały w puszczy nad Wissą 
w latach 1420-1429.

Już przed 1424 r. u źródeł Gręski powsta-

ła wieś Brzeźno, którą założył Jan z Kownat. 
W okresie tym powstają też zalążki takich współ-
czesnych, należących dziś do gminy Szczuczyn 
wsi jak Niedźwiadna, Chojnowo, Dołęgi czy Jam-

brzyki (zwane ówcześnie Turząłąką).
W dolinie Wissy nad jej górnym biegiem 

osiedlili się także przed 1425 r. Szczukowie herbu 
Grabie. Drobna szlachta mazowiecka wywodząca 
się ze wsi Grabiów koło Nasielska, która do ziemi 
wiskiej przybyła ze wsi Moglęcino-Szczuki w po-

wiecie przasnyskim. Najstarszymi osadnikami 
z tej rodziny byli bracia Falisław i Marcin Szczu-

kowie. Obaj bracia założyli na swych gruntach 
wsie: Szczuki-Falisławy (dzisiaj Barany, dzielnica 
Szczuczyna) a wyżej w górę rzeki Szczuki-Marci-
ny (dziś wieś Skaje). Wsie te nazywano też Szczu-

kami a Wissa. Od Szczuków nazwę otrzymała też 
wieś Szczuki Piotrowe-Pawełki (dziś dzielnica 
Szczuczyna). 

Ostatnie lata panowania księcia Janusza 
I to kontynuacja procesu osadniczego, zakładane 
są miedzy innymi wsie Mazewo i Czarnowo, a po 
wschodniej stronie Wissy biorą początek wsie Mi-
lewo, Bzury i Bęćkowo.23 Należy jednak pamiętać, 
że początki pierwszych wsi były bardzo skromne. 
Osiadająca tu drobna szlachta i rycerze przyby-

wali zazwyczaj bez poddanych i w pionierskich warunkach sami wraz z rodziną 
musieli zająć się wykarczowaniem lasu, budową obejścia i przygotowaniem pola pod 
uprawę. Gospodarstwa te dały początek niewielkim wsiom drobnoszlacheckim. 

Nie zachował się praktycznie żaden dokument nadań ziemi związany z począt-
kami pierwszych wsi nad górna Wissą. O ich istnieniu dowiadujemy się pośrednio 
z innych dokumentów. W roku 1436 książę mazowiecki Władysław I odnowił przy-

wileje dla większości osadników „[…] w przywileju z 16 października 1436 r. ponow-

nie nadał i sprzedał braciom Falisławowi i Marcinowi Szczukom 55 włók ziemi po 
obu stronach Wissy, z brzegiem Lodwigowki do jej ujścia w takich granicach, jakie 

23 Szerzej na temat osiedlania się w ziemi wiskiej: Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 9-253. 

Przywilej z 16 X 1436 r. nadania zie-

mi braciom Falisławowi i Marcinowi 
Szczukom. Regestr dokumentu z me-

tryki mazowieckiej, niedokończony. 
Źródło: AGAD, MK, 340, K. 125V.
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przedtem mieli. Do Falisława Szczuki należało 
30 włók (zapłacił za 20), a do Marcina Szczuki 
25 włók (zapłacił za 15 włók)”24. W Herbarzu 
Polskim Kaspra Niesieckiego z 1841 roku czy-

tamy „Władysław Książę Mazowiecki, Marci-
nowi Szczuce dworzaninowi swemu w nagrodę 
zasług jego, dał w ziemi Wizkiej nad rzeką Wy-

szą siedm wsi, którego potomkowie, jedni na oj-
czystej fortunie drudzy w Ks. Litewskiem, inni 
na Rusi poosiadali”25. 

W tym samy roku książę Władysław po-

twierdził przywilej nadania „[…] nad bagnem 
Glnąca Biel 10 włók też tak samo nazywanych. 
[dla Grzegorza z Gumowa] włóki te w 1437 r. 
sprzedał za 9 kop gr obu braciom Szczukom”26. 

W tym też okresie powstały na terenie obecnej 
gminy Szczuczyn wsie: Obrytki, Świdry a Wis-

sa, Niedźwiedzkie (wcześniej Studowa Woda), 
Niećkowo (wcześniej Niecikowo), Lipnik oraz 
Rakowo.

W 1466 r. Konrad III książę Płocki i Wi-
ski zabrał Marcinowi Szczuce ze Skaj 10 włók 
(wcześniej kupionych od Grzegorza z Gumna), 
na których osadził wieś zwaną Litwa. Wieś 

24 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 74.
25 K. Niesiecki, op. cit., s. 317.
26 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 75.

Przywilej z 16 X 1436 r. nadania ziemi 
braciom Falisławowi i Marcinowi Szczu-

kom. Konfirmacja z 1467 r. 
Źródło: AGAD, Kapiciana, p. 62.(1 str.).

Ziemia wiska i tereny sąsiednie na mapie B. Folino, Carle générale et nouvelle de toutte la Pologne, 
Varsovie 1770. Źródło: Biblioteka Narodowa, 4547 (fragment mapy).
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Szczuki-Litwa nazwę swą otrzymała najprawdopodobniej od osadników pochodzą-

cych z Wielkiego Księstwa Litewskiego. W ten sposób powstał zalążek przyszłego 
miasta Szczuczyna.

Około 1460 r. Starosta Wiski (Konrad z Niedźwiadnej) wraz z właścicielami 
Brzeźna funduje we wsi Niedźwiadna kościół drewniany, gdzie w 1464 r. zostaje za-

łożona parafia. Następnie około 1550 r. w miejsce drewnianego kościółka wzniesio-

no najcenniejszy obecnie zabytek na terenie gminy, murowany późnogotycki kościół 
pw. św. Stanisława Biskupa.27

Pod koniec XV wieku powstaje wieś Szczuki-Wólka oraz kilkanaście osad młyń-

skich, m.in. Balcer, Miętusewo i Chajewo. Balcer z czasem staje się wsią, Miętuse-

wo i Chajewo, o których pierwsze wzmianki pochodzą z 1530 r. były tylko osadami 
młyńskimi, po których już dziś nie ma śladu. Jednak nazwy te nadal funkcjonują 
wśród starszej części mieszkańców gminy, którzy używają ich na określenie i umiej-
scowienie tych historycznych miejsc. 

Na opisywanym terenie rozwijał się przemysł młynarski, działały wspomniane 
już wcześniej młyny, które mełły zboże na mąkę, jęczmień na kasze, ale też słody 
dla browarów. Handlowano drzewem, popiołem i smołą. Działały smolarnie i dzieg-

ciarnie, podupada natomiast bartnictwo leśne oraz handel miodem i woskiem. Usłu-

gi świadczyli też rzemieślnicy, np. w Niećkowie kołodziej. Wsie należały do dóbr 

27 Niedźwiadna, (przewodnik wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 2010), s. 12-17.; M. Ba-

giński, Skąd nasz ród, Łomża 2008, s. 73-74; T. Dudziński, K. Sychowicz, op. cit., s. 31-32.

Kościół w Niedźwiadnej. Źródło: skan fot. ze zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.
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książęcych, zamożniejszej szlachty, ale też spora ilość to wsie drobnoszlacheckie 
i chłopskie. W 1526 r. obszar obecnej gminy Szczuczyn wraz z ziemią wiską oraz 
całym Mazowszem ostatecznie znalazł się w granicach korony. Księstwo mazowiec-

kie, przez kilka wieków osobne państwo, staje się jednym z województw rozległej 
Rzeczypospolitej.

Ziemia wiska i tereny sąsiednie na mapie J. A. Rizzi-Zannoniego, Carte de la Pologne, (Paris) 1772 r. 
Źródło: AGAD zbiory kartograficzne (fragment mapy).

W 1652 r. wieś Szczuki-Litwa uzyskał od króla Jana Kazimierza podstoli wi-
ski Jan Ławski jako własność prywatną na podstawie starych niezrealizowanych 
przywilejów danych jego przodkom. Dnia 10 III 1683 r. St. A. Szczuka, pochodzący 
z linii Szczuków mieszkających na Litwie od drugiej połowy XVI wieku, kupuje od 
Sebastiana Ławskiego, syna Jana, wieś Szczuczyno alias Szczuki-Litwa lub Księ-

żawieś, która staje się prywatną własnością i zalążkiem wielkich dóbr przyszłego 
podkanclerzego St. A. Szczuki.

1.2. Stanisław Antoni Szczuka, założyciel i właściciel miasta Szczuczyna  
– jego działalność

P
radziad St. A. Szczuki, także Stanisław, był synem Macieja z ziemi wiskiej. 
Brał udział w wyprawie pod Wielkie Łuki w 1580 r., po czym osiadł na Litwie. 
Ożenił się bogato z Agnieszką Wizgierdówną i osiadł w należących do żony 

dobrach Rady w powiecie upickim, zmarł około 1608 r. Z małżeństwa tego pozosta-

ło trzech synów. Jeden z nich, Wojciech poślubił Barbarę, córkę Klausa Meldera 
z Kurlandii. Syn ich Stanisław, ojciec St. A. Szczuki, ożenił się z Zofią Szpilewską 
Neronowiczówną, córką Stefana, podczaszego rzeczyckiego. Małżeństwo zamieszka-
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ło w Luboniczach, w powiecie rzeczyckim, 
woj. mińskim. W kilka lat po zawarciu 
związku małżeńskiego Stanisław Szczu-

ka jako wojskowy został wzięty do niewoli 
moskiewskiej, gdzie zmarł około 1655 r.28

Miejsce i data urodzin St. Antonie-

go Szczuki nie są do końca wyjaśnione. 
Przyjmuje się, iż mógł się on urodzić w Lu-

boniczach w powiecie rzeczyckim, gdzie 
w 1650 r. mieszkali jego rodzice. Urodziny 
zaś datuje się na około 1654 r. Sam Szczu-

ka przyjmował także, że jest urodzony 
w 1654 r., niektórzy badacze datują uro-

dziny Szczuki na rok 1652. Jednak z na-

pisu na przybitej do trumny tabliczki do-

wiadujemy się, że zmarł w 1710 r. mając 
56 lat. Na tej podstawie możemy stwier-

dzić iż urodził się w 1654 r.
Był trzecim z kolei dzieckiem, miał 

starszego brata oraz siostrę. Brat Gracjan 
Michał urodził się około 1650 r., osiągnął 
tytuł wojskowego rzeczyckiego, zmarł 
śmiercią naturalną na Żmudzi w 1694 r. 
Siostra Anna urodzona w 1653 r. wyszła 
za niejakiego Kuleszę. Rodzeństwo ko-

rzystało z pomocy i protekcji swego wpły-

wowego brata. Młody St. A. Szczuka po-

czątkowo kształcił się w Wilnie. W owym 
czasie związany był z domem Hieronima Kryszpina-Kirszenszteina – podskarbiego 
litewskiego. W latach 1671-1672 przebywał wspólnie z młodym podskarbim w Kra-

kowie, pobierając dalsze nauki. Około 1671 r. Stanisławem Antonim zainteresował 
się przebywający stale na dworze królewskim, wszechstronnie wykształcony ks. Ka-

zimierz Jan Szczuka (wywodzący się z pierwszych Szczuków osiadłych nad Wissą). 
Jemu też zawdzięczał Szczuka kształt swej edukacji oraz kontakt z dworem kró-

lewskim. On to protegował młodego Szczukę u profesorów Akademii Krakowskiej, 
księdza Marcina Winklera – profesora wymowy oraz księdza Stanisława Bieżanow-

skiego – profesora poetyki. Do końca 1672 r. Szczuka przebywa w Krakowie, gdzie 
jest słuchaczem między innymi filozofii. Protektor zalecał mu, by nie zaniedbywał 
retoryki, ćwiczył się w łacinie i polszczyźnie oraz uczył się praw koronnych, które 
zgłębiał przez 17 miesięcy w Trybunale Lubelskim. Młody Szczuka nabył wszech-

stronnego wykształcenia, znał też dobrze język francuski i niemiecki.29

Karierę swą rozpoczął w 1675 r. od stanowiska sekretarza króla Jana III Sobie-

skiego. Posadę tę zawdzięcza protekcji ks. K. J. Szczuki. Dzięki inteligencji, zdolno-

28 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 26.
29 Ibidem, s. 27-29.

Portret podkanclerzego Stanisława Antoniego 
Szczuki. 
Źródło: Muzeum Pałac w Wilanowie.
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ściom i pracowitości doszedł do stanowiska regenta (1684 r.) a następnie referendarza 
koronnego (18 X 1688 r.). W Tygodniku Illustrowanym z 1862 r. w artykule pt. „Anto-

ni Stanisław Szczuka Podkanclerzy Litewski” czytamy „Dał mu pan chorągiew husar-

ską, jak senatorowi”30. Natomiast Kazimierz Sarnecki w pamiętniku z czasów Jana 
Sobieskiego31 podkreślał, że Szczuka stale przebywa na dworze króla Jana III jako 
zaufany doradca, poufny przyjaciel, bez którego źle się działo na dworze. Szczuka jest 
współautorem królewskiej korespondencji urzędowej, jak świadczą zachowane kon-

cepty tych pism i podpisy na dokumentach oraz liczne listy króla i królowej. Wszyst-
kie ważniejsze dokumenty królewskie, państwowe, dyplomatyczne wychodziły spod 
jego pióra. Brał udział we wszystkich rozmowach politycznych i dyplomatycznych. 

W cytowanym już Herbarzu Polski pod hasłem „Sczuka” czytamy: „Jan III […] 
widząc w nim wielkie przymioty, do publicznych go interessów aplikować począł, 
regentem go tedy kancellaryi koronnej wyniósłszy, z Hieronimem Lubomirskim 
marszałkiem na ten czas nadwornym koronnym, wysłał do Fryderyka Brandebur-

skiego margrabi, dla odebrania od niego homagium, [czyli hołdu składanego przez 
elektora brandenburskiego polskiemu monarsze], a z Wacławem Leszczyńskim do 
Moskwy, posłem na różne sejmy stawając, przytrudniejsze interessa ojczyzny wiel-
kim obrotem swoim uspokajał, marszałkował izbie poselskiej raz w roku 1689 drugi 
raz 1690. kędy gładkość wymowy jego, głęboki rozsądek, nie skorrumpowana ku 
Rzeczypospolitej miłość w nim się wydawały”32.

Pod koniec życia króla Jana III Sobieskiego nic nie działo się w kraju bez wie-

dzy, decyzji czy zgody Szczuki, który był doradcą króla w sprawach majątkowych. 
Jako zagorzały zwolennik króla Jana opowiadał się za elekcją królewicza Ja-

kuba na tronie polskim, oceniając jednak realnie układ sił, przychylił się do obioru 
Augusta II, od którego otrzymał ministerialną funkcję podkanclerzego litewskiego 
(1 VII 1699 r.).33 Zaliczał się też do najzdolniejszych doradców tego króla.

August II korzystał z talentów dyplomatycznych Szczuki, lecz mu nie ufał, dla-

tego mimo autentycznych zasług nie otrzymał on pieczęci koronnej. Latem 1706 r. 
Szczuka przeszedł na stronę Stanisława Leszczyńskiego. Na przełomie XVII i XVIII 
w. Szczuka był jednym z głównych przywódców politycznych kraju. Dał się wtedy 
poznać przede wszystkim jako rozjemca sporów i walk wewnętrznych. O jego zna-

czeniu i wpływach świadczy choćby fakt, że August II musiał darować mu przejście 
do obozu St. Leszczyńskiego.

Dwukrotnie wybierano go marszałkiem sejmu. Był nim w latach 1688/89 i 1699. 
Wybór zawdzięczał poparciu szlachty i części magnaterii. Stanowczo wypowiadał 
się przeciwko krępowaniu władzy monarszej, potępiał zrywanie sejmów, twierdząc, 
że służą zgubie Rzeczypospolitej. Opozycja wytykała mu niskie pochodzenie, luki 
w wykształceniu, intryganctwo i zachłanne gromadzenie majątku. Jako doradca ko-

lejnych królów polskich i mąż stanu zyskał w przychylnych sobie kręgach opinię 
człowieka dużego formatu. Podkreślano cechujący go rozsądek, miłość do ojczyzny 
i dążenie do zgody narodowej. Słynął z talentów krasomówczych, jego mowy sejmo-

we, sugestywne w przekazie, zawierały konstruktywne, służące dobru ojczyzny tre-

30 J. Bartoszewicz, Antoni Stanisław Szczuka podkanclerzy litewski, „Tygodnik Illustrowany” 1862, nr 146. 
31 K. Sarnecki, Pamiętnik z czasów Jana Sobieskiego, Wrocław 1958, s. 81.
32 K. Niesiecki, op. cit., s. 318.
33 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 34.
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ści. W cytowanym już wcześniej Tygodniku Illustrowanym napisano „Szczuka, była 
to prawość chodząca: oddałby wszystko w potrzebie dla rzeczypospolitej i dlatego 
powtarzał w jednej ze swoich mów sejmowych powiastkę o hetmanie Żółkiewskim, 
który mawiał do jedynaka: „Za największe przykazanie synu miej, byś się miał o jed-

nej zostać wiosce, nie żałuj nic dla ojczyzny, bo to Ci Bóg nagrodzi”34.

Do historiografii wszedł na stałe nie tylko jako mąż stanu, ale też jako praw-

dopodobny autor traktatu o naprawie Rzeczypospolitej, który opublikował w 1709 r. 
pod pseudonimem Candido Veronesi. Traktat zatytułowany Ecclipsis Poloniae Orbi 
Publico Demonstrata (Zaćmienie Polski), zaliczany jest do osiągnięć polskiej my-

śli politycznej tego okresu. W życiu codziennym Szczuka głosił i realizował wiele 
poglądów zawartych w traktacie. Jako Sarmata nosił się po polsku, dbał o zgodną 
z duchem czasów i swoimi aspiracjami oprawę własnej osoby, dworu i licznych re-

zydencji. W dokumentach zgromadzonych w AGAD możemy odnaleźć informacje, 
że poszukiwał pod koniec XVII w. odpowiedniej karety we Frankfurcie nad Odrą, 
Wrocławiu i Wiedniu. W innym dokumencie czytamy, że: „[…] zapłacono Sokołow-

skiemu, złotnikowi warszawskiemu 100 talarów bitych za szablę demeszkową, ka-

mieniami sadzoną”35. Posiadał duży księgozbiór, sprowadzał z zagranicy książki 
i prasę, miał własną kapelę, znał się na malarstwie i architekturze. Był mecenasem 
artystów i uczonych, a jednocześnie dobrym gospodarzem swojej fortuny. Nie znosił 
nieuzasadnionych wydatków, osobiście kontrolował księgi rachunkowe dworu.

Gromadzenie olbrzymiego majątku rozpoczął z pozycji spadkobiercy działu po 
rodzicach, którzy posiadali dobra Rady w powiecie upickim oraz tak zwaną majęt-
ność ruską, położoną w powiecie rzeczyckim, woj. mińskim. Poważnym składnikiem 
fortuny były nadania królewskie. Szczuka gromadził je niestrudzenie przez całe ży-

cie. Za czasów Jana III zgromadził kilkanaście nadań, otrzymał m. in.: starostwo 
wareckie w województwie mazowieckim, starostwo wąwolnickie, starostwo grodowe 
lubelskie, królewszczyznę Wodniki w województwie ruskim. W 1686 r. otrzymał sta-

rostwo wilkijskie na Żmudzi. Jan III Sobieski, nadając mu tę ziemię pisał, iż należy 
się Szczuce nagroda gdyż „ustawicznie, przy boku Naszym i w obozach i wszędzie 
[usługi] wyświadcza, wszystkich prawie oficjalistów prace, nie tylko koronnych, ale 
i W. Ks. Lit., z wielkim ukontentowaniem naszym, troskliwie zastępując”36.

August II wynagradza zasługi Szczuki sowitą pensją oraz ministerialnym sta-

nowiskiem podkanclerzego litewskiego, nadaje mu także m.in.: starostwo skalskie 
w województwie podolskim, wójtostwo dzierżawę tajeńską w tym województwie, 
klucz Łabno w ekonomii grodzieńskiej, klucz Woiń w ekonomii brzeskiej, starostwo 
płotelskie i wiekszniańskie na Żmudzi. Na początku XVIII wieku Szczuka posiadał 
także zasobne leśnictwa knyszyńskie i goniądzkie w województwie podlaskim.

St. Leszczyński wzbogacił wykaz posiadanych przez Szczukę królewszczyzn na-

dając mu m.in. Połągę na Żmudzi, starostwo wiślickie w województwie sandomier-

skim, Ziołów i Uszpol w województwie wileńskim, Żyżmowy w województwie trockim. 
Nadania te znajdują się na terenie kilkunastu województw. Największe sku-

piska królewszczyzn Szczuki znajdowały się w województwach mazowieckim, lu-

34 J. Bartoszewicz, Antoni Stanisław Szczuka…, „Tygodnik Illustrowany” 1862, nr 146,
35 Szerzej: I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 37.
36 Ibidem, s. 44.
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belskim, podlaskim oraz w województwie trockim i na Żmudzi. Należy dodać, że na 
terenach tych były także dobra prywatne Szczuki oraz administrowane przez niego 
posiadłości królewicza Jakuba.

Działalność w ziemi wiskiej Stanisław Antoni rozpoczął około 1681 r. od 
skromnego tytułu podczaszego wiskiego. Niewątpliwy wpływ na jego osiedlenie się 
tu mieli dwaj wybitni Szczukowie wywodzący się z ziemi wiskiej, którzy zamienili 
zbroję rycerską na szaty wysokich dygnitarzy kościelnych, przebywających często 
na dworze królewskim. Jednym z nich był wspomniany już K. J. Szczuka drugim 
Seweryn Szczuka, który po porzuceniu służby wojskowej został kanonikiem gnieź-

nieńskim i chełmińskim, a następnie biskupem sufraganem chełmińskim. To wła-

śnie ks. S. Szczuka, w liście z 20 II 1682 r. doniósł mu, że Tomasz Grądzki – starosta 
wiski ma zamiar sprzedać część wsi Szczuki-Barany. Do kupna tej części doszło 
dopiero 10 III 1683 r. w czasie sejmu w Warszawie, na którym Szczuka po raz pierw-

szy wystąpił jako poseł ziemi wiskiej. Tego samego dnia kupił on od S. Ławskiego 
wieś Szczuczyno alias Szczuki-Litwa lub Księżawieś, a następnie postarał się aby 
w przywileju lokacyjnym miasta znalazł się zapis, że była to jego wieś dziedziczona 
po dziadach. W tym samym roku kupuje dalszą część wsi Szczuki-Barany, rozpoczy-

nając w ten sposób gromadzenie tzw. dóbr szczuczyńskich.
Wyprawa Wiedeńska, w której uczestniczy jako bliski doradca króla, wstrzy-

muje na krótko proces nabywania przez Szczukę dóbr nad Wissą. W owym cza-

sie awansuje on i dostaje od króla szereg nadań. Od listopada 1688 r. do kwietnia 
1689 r. był posłem ziemi wiskiej i marszałkiem sejmu. Dysponując już dużym mająt-
kiem, wykupuje w kilkunastu transakcjach dalsze części wsi Szczuki-Barany. 

Według profesora Mariusza Karpowicza37 już w 1689 r. Szczuka przystąpił do 
budowy miasta i obronnej rezydencji na wykupionych polach i łąkach w dolinie Wis-

sy. W okresie od 1689 r. do 1692 r. wytyczono miasto, przeprowadzono roboty ziem-

ne i wybudowano pierwsze domy. Miasto ulokowano na polach wsi Szczuki-Litwa, 
której zabudowania znajdowały się nad rzeczką Księżanką wzdłuż dzisiejszej ul. 
Senatorskiej i części ul. Kilińskiego.

Równocześnie z rozpoczęciem budowy miasta skupuje części następnych wsi 
Szczuki-Skaje, Szczuki-Wólka, Chojnowo oraz Szczuki-Pawełki. W 1692 r. kupuje 
część Niedźwiadnej oraz części wsi Czarnowo, Czarnówek, Dołęgi, Mazewo i Dano-

wo, a także bierze w dzierżawę duże wsie Glinki i Słucz.
Dnia 9 XI 1692 r. uzyskuje od króla Jana III Sobieskiego dla Szczuczyna przy-

wilej na prawo miejskie magdeburskie. W „Starożytnej Polsce” Michała Bilińskiego 
zapisano: „Stan. Szczuka referendarz K., otrzymał u króla przywilej d. 9 listopa-

da 1692 r. w Żółkwi dany, którym pozwolono mu na gruncie dziedzicznym założyć 
miasto Szczuczyn czyli Szczuki, opasać je wałami i kanałami. Nadaje król pieczęć, 
na której ma być gwiazda złocista na białym polu, z wyrażeniem nazwiska miasta; 
obdarza prawem niem., pozwala kogo bądź w mieście i w jego obrębie na gorącym 
uczynku schwytanego, sądzić i karać; przeciw zaś osobom szlacheckiego stanu, uży-

wać statutu miasta Torunia; wydawać wilkirze, stanowić bractwa i cechy, usta-

wy tymże przepisywać. Targi mają się odbywać we wtorki i czwartki, jarmarki zaś 

37 M. Karpowicz, Architekci warszawscy w Szczuczynie na przełomie XVII i XVIII wieku, [w:] Biuletyn Historii 

Sztuki, Warszawa 1957, nr 3, s. 222-226.
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na ś. Jan Chrz., ś. Wawrzyniec, ś. Michał 
i ś. Marcin. Osiadających uwalnia od dnia 
zapisania się do księgi miejskiej, na lat 30 
od wszelkich podatków, danin i ceł”38. 

Koncepcje ufortyfikowania Szczuczy-

na nie zostały w pełni zrealizowane, chociaż 
w momencie budowy miasta brano je pod 
uwagę. Zresztą warunki terenowe – usytu-

owanie miasta na podmokłym terenie – wy-

magały odpowiednich prac odwadniających, 
dlatego też zastosowano przemyślny system 
fos, kanałów i grobli, wiążący się w sposób 
naturalny z terenem. Miasto otrzymało herb 
– złotą ośmioramienną gwiazdę w białym 
polu. Rysunek herbu zamieszcza przywilej 
lokacyjny. Gwiazda w herbie miasta po-

38 M. Baliński, T. Lipiński, op. cit., s. 491.

Prawo miejskie magdeburskie dla Szczuczyna z 1692 r. Źródło: AGAD, dok. perg. nr 4220.

Gwiazda (herb) z przywileju lokacyjnego. 
Źródło: AGAD, dok. perg. nr 4220.
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chodzi z herbu Szpilewskich, z których domu 
wywodziła się matka St. A. Szczuki. Własny 
herb Szczuków – Grabie nie był odpowiednim 
symbolem dla miasta, które przede wszyst-
kim miało się opierać na rzemiośle i handlu.

Przywilej lokacyjny króla Jana potwier-

dzili jego następcy, August II (dwukrotnie) 
po raz pierwszy przywilejem wystawionym 
14 III 1699 r. w Warszawie, potwierdzając 
nadania poprzednika, dodał Szczuczyno-

wi 5 jarmarków. Po klęsce pożaru w 1698 r. 
zwolnił miasto od podatków na dalsze 30 lat. 
Po raz drugi prawa i wolności Szczuczyna po-

twierdził August II przywilejem wystawionym 
Grabie-herb z odcisku pieczęci St. A. 
Szczuki. Źródło: AGAD, APR, k116.

Potwierdzenie praw miejskich przez Augusta II dla Szczuczyna z 1699r. 
Źródło: AGAD, dok. perg., nr 4225 (1 str. ).
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11 VII 1703 r. w Lublinie, a Stanisław August Poniatowski potwierdził je przywilejem 
wystawionym 21 XII 1779 r. w Warszawie. 

Oprócz nadań królewskich Szczuka uzyskał od sejmiku wiskiego wieczne zwol-
nienie miasta od podatków państwowych i innych ciężarów. 

Pod koniec XVII wieku kupuje wsie Grabowo i Sulimy, a także części wsi Ma-

zewo i Jambrzyki. Skupuje także prawa spadkowe do wsi Glinki, Słucz, Kotowo 
i części Ławska.

Związek małżeński zawarł stosunkowo późno, dnia 6 II 1695 r. poślubił Kon-

stancję Marię Annę Potocką herbu Srebrna Pilawa, córkę Bogusława – starosty ja-

błonowskiego damę dworu królowej Marysieńki. Dzięki małżeństwu uzyskał wysokie 
koligacje oraz posag wysokości 140.000 zł polskich (70 tys. gotowizną, 70 tys. w wy-

prawie i klejnotach). Małżonkowie zapisali sobie dożywocie na wszelkich dobrach. 
Szczukowie mieli kilkoro dzieci. Najstarszy syn August Michał ur. 29 IX 1697 r., zmarł 
w wieku 5 lat na odrę. Jego rodzicami chrzestnymi byli Maria Kazimiera i August II. 
Marcin Leopold, drugi z kolei syn ur. 13 XI 1698 r., późniejszy starosta wąwolnicki, 
zmarł w wieku około 30 lat. Ojcem chrzestnym Marcina był cesarz Leopold, w imieniu 
którego wystąpił posłaniec cesarski. Data urodzin trzeciego syna Jana Kantego jest 
trudna do określenia, był on starostą wiekszniańskim, zmarł w 1724 r. Córka Wikto-

ria ur. 23 XII 1701 r. przeżyła braci, ale też zmarła młodo w 1735 r. Pozostawiła córkę 

Potwierdzenie praw miejskich przez Augusta II dla Szczuczyna z 1703 r. 
Źródło: AGAD, dok. perg., nr 4236.
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Potwierdzenie praw miejskich przez Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1779 r. 
Źródło: AGAD, dok. pap., nr 2940 (1 str.)

Mariannę Kątską, jedyną dziedziczkę całej fortuny Szczuków, która 26 XII 1741 r. po-

ślubiła Eustachego Potockiego – starostę tłumackiego. Druga córka Szczuków Maria 
Anna ur. w 1703 r., zmarła w wieku około 2 lat na ospę. Możliwe jest, że Szczukowie 
mieli jeszcze więcej dzieci, które zmarły w dzieciństwie.

W maju 1695 r. założyciel Szczuczyna kupuje kolejną część wsi Ławsk i Cie-

mianka oraz dzierżawę królewszczyzny Żebry. W następnym roku kupuje Surały-Łu-

biankę i kończy wykup praw do Glinek, Słucza, Kotowa, Grabowa, Sulimów i Bara-

nów. W celu rozwinięcia eksportu zboża ze swych dóbr potrzebował własnych składów 
w miejscach rozpoczęcia spławu i w tym celu w 1696 r. kupuje plac w Nowogrodzie 
nad Narwią i łąki w Szymanach nad rzeką Ełk. 

Równocześnie w 1696 r. Szczuka dokonał wielkiego dzieła swego życia, funda-

cji kolegium pijarskiego w Szczuczynie – pierwszej w tej części Mazowsza uczelni 
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na bardzo wysokim poziomie. Szczuce zależało na uczynieniu z nowo utworzonego 
miasta centrum oświatowego ziemi wiskiej oraz katolickiego ośrodka misyjnego na 
pograniczu pruskim. Jako jeden z najświatlejszych ludzi w ówczesnej Polsce, wyso-

ko cenił znaczenie wykształcenia. W cytowanej już „Starożytnej Polsce” czytamy: 
„Ant. Stan. na Szczuczynie i Radzyniu Szczuka, Refer. K., Lubelski, Warecki Ssta, 
Roty Usarskiej i wojska kor. Rotmistrz, w akcie urzędowym pod d. 6.paźdz.1696 r. 
[pisze]: uważywszy jako w ziemi Wiskiey na granicy xiążęcych Prus […] podległych 
zostającey, a przez ubostwo rozrodzonego stanu szlacheckiego niemogącey dziat-
kom uboższym należytego w naukach y przystoynego stanowi szlacheckiemu dawać 
ćwiczenia, potrzebna może bydź takowa fundacya, któraby obiema tym końcom, [to 
jest] ćwiczenia dziatek i nawracanie do wiary ś. katol. rzym., a ztąd pomnożenie 
chwały Bożey użyteczna była, wziołem [Wielebnych Ojców Pijarów do miasteczka 
mojego] nowey lokacyi dziedzicznym Szczuczyn albo Szczuki nazwanym, fundować 
y osadzić, iakoż ninieyszym listem moim wieczystym, będąc wsparty na też funda-

cyą z łaski Nayiaś. ś. p. krola Jana III Pana y Dobrodzieia mego, summą 20 000 zp. 
ku czci y chwale przenayś. Pana Boga, Matki Jego przenayś. y wszystkich Świę-

tych, funduię y osadzam kościół pod imieniem Boga Rodzicielki Panny, y collegium 
pomienionych Wielebnych OO. na osób 12 a nie mniey tudziesz na szkół siedem: 
parwę, infimę, grammatykę, syntaktykę, poetykę, retorykę y teologią moralną, 
a niemniey; wolno iednak przyczynić więcey. Na którą to fundacją collegii, zapisuję 
sumę 50 000 zp.”39. Kolegium rozpoczęło swą działalność w 1700 r. najprawdopodob-

niej w budynku klasztoru, a wdzięczni pijarzy powołali Szczukę na protektora ich 
zakonu w całej Polsce. Utworzenie i działalność kolegium bez wątpienia stanowiło 
przełom w rozwoju oświaty i kultury ziemi wiskiej. Jego ponad stuletnia działal-
ność zaowocowała wzrostem poziomu umysłowego i świadomości obywatelskiej ko-

lejnych pokoleń młodzieży (szerzej na temat działalności kolegium w dalszej części 
książki). Poza środkami na budowę i utrzymanie, wymienionymi w przywileju, wy-

dzielono pijarom w 1699 r. grunty „na ogrody, tudzież do siania zboża”. Powierzchni 
ówczesnego nadania nie znamy, wiemy jednak, że grunty wydzielono „w kwadrat”, 
w zwartym kompleksie. Osadzenie pijarów w Szczuczynie miało znaczenie presti-
żowe o wydźwięku nie tylko lokalnym, ale także politycznym, gdyż umacniało rolę 
Szczuki nie tylko w ziemi wiskiej, ale i w sąsiednich Prusach, oraz gospodarcze, 
ponieważ wpływało na rozwój miasta i dóbr. Szczuka planował też założenie szkoły 
dla dziewcząt (o czym w dalszej części książki). 

W latach 1697-1701 Szczuka postawił budynek klasztoru, następnie w latach 
1701-1708 kościół pod wezwaniem Imienia Najświętszej Maryi Panny. Tradycja lo-

kalna oraz wzmianki w różnych opracowaniach podają, że wzniesiono go na pamiąt-
kę wiktorii wiedeńskiej. Przed rozpoczęciem budowy murowanego kościoła w mia-

steczku był już mały drewniany kościółek wzniesiony najprawdopodobniej przy lo-

kacji miasta. W wigilię św. Piotra i Pawła 1696 r. jak relacjonował Szczuka w liście 
do żony, odbyła się w Szczuczynie wielka procesja „po miasteczku jeszcze pustym” 
z udziałem kilkunastu księży, prowadząca z kościółka do dworu. W następnym roku 
28 kwietnia także do żony pisał, że w czasie nabożeństwa ludzie nie mieszczą się już 
w kościele. Drewniany kościół w Szczuczynie, zwany kościółkiem lub kapliczką, był 

39 Ibidem, s. 492-493.
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prawdopodobnie usytuowany w pobliżu wznoszonych obiektów zespołu klasztorno-

-kościelnego. Uroczysty moment poświęcenia fundamentów, jak stwierdzają XIX-

-wieczne źródła kościelne, nastąpił 17 V 1701 r. Aktu poświęcenia dokonał biskup 
płocki Ludwik Bartłomiej Załuski. Pierwszą mszę w nowo wznoszonym kościele, 
odprawiono 14 IX 1704 r. w niedzielę po Narodzeniu NMP, patronki kościoła, który 
nadal był w budowie. Uroczysta konsekracja kościoła nastąpiła po śmierci St. A. 
Szczuki 18 VIII 1743 r. Przeprowadził ją sufragan płocki Marcin Załuski. Z budową 
kościoła pijarskiego w Szczuczynie, obok Józefa Pioli, związane jest także nazwisko 
innego słynnego architekta warszawskiego Józefa Szymona Bellottiego. Zaprzy-

jaźniony oraz zawodowo związany z Piolą, był wykonawcą kamieniarki w kościele 
szczuczyńskim. Nie ustalona natomiast jest data budowy jednoskrzydłowego, przy-

legającego do kościoła z prawej strony, kolegium. Sam fundator wywierał ogromny 
wpływ na kształt architektoniczny zespołu pijarskiego. Źródła wskazują na dys-

pozytorskie tendencje Szczuki oraz fakt przesyłania mu do akceptacji poszczegól-
nych elementów projektu. W realizacji budowy kościoła szczuczyńskiego zwraca się 
uwagę na naśladownictwo upodobań króla Jana III. Wskazuje się na podobieństwo 
fasady głównej do fasady kościoła kapucynów na Miodowej w Warszawie, zaprojek-

towanej dla monarchy przez Karola Cereniego, jak też wschodniej elewacji całości 
kompleksu pijarskiego do elewacji ogrodowej pałacu wilanowskiego.40

W 1703 r. Szczuka postarał się o zatwierdzenie swoich poczynań w ziemi 
wiskiej przez sejm lubelski. W ustawie sejmowej czytamy „Potrzebna na granicy 
Pruskiej przy gruntach wsi Szczuczyn Xiężna Wieś, albo Litwa nazwaney, miasta 
Szczuczyna w ziemi Wiskiey lokacya y fundacya tamże Collegii oyców Scholarum 
Piarum,[…] na seminarium dzieci uboższych, z wydzieleniem soli suchedniowej, na 
też dobra naznaczoney, z jarmarkami i targami, według przywilejów od Nas i N. An-

tecessora Naszego, nadanych, et juxta lauda teyże Ziemi we wszystkich punktach, 
klauzulach prawa Maydeburs., cechu sukienniczego i innych, tudzież przy wolnych 
wszelakich handlach, in perpetuum za zgodą wszech Stanów utwierdzamy i appro-

bujemy”41.

Przejawem dbania o swe dobra i ich mieszkańców jest zredagowany przez 
Szczukę tekst glejtu – dokumentu dbającego o interesy kupców szczuczyńskich 

40 Więcej informacji: I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 250-260.
41 M. Baliński, T. Lipiński, op. cit., s. 493.

Zespół kościelno-klasztorny. Źródło: Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa 1957 r.



– 25 –

Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn

podróżujących po kraju, Stanisław Antoni powołuje się w nim na przywileje kró-

lewskie i konstytucję sejmu lubelskiego, zwalniające mieszczan szczuczyńskich od 
wszelkich ceł i myt. Glejt ten adresował przede wszystkim do dzierżawców komór 
celnych. Przestrzegał w nim przed nierespektowaniem praw mieszczan szczuczyń-

skich groził, że winnych będzie ścigać i dochodzić swych praw.
Podkanclerzy umiejętnie zagospodarowywał swoje dobra, rozwijał w nich gospo-

darkę rolną, eksport zboża, przemysł tkacki, leśny i handel. Do budowy miasta Szczu-

ka sprowadził wielu rzemieślników nie tylko z terenu Mazowsza, ale też z Prus i Litwy. 
Najliczniejszą grupę stanowili budowniczowie, którzy wykonywali jego rozległe inwe-

stycje. Było ich 50-ciu w 11-tu specjalnościach m.in. murarze, cieśle, stolarze, zduni, 
szklarze i dekarze. Oprócz branży budowlanej w mieście i okolicy usługi świadczyli 
przedstawiciele branży tkackiej, skórzanej, spożywczej i metalowej. Praktykowało też 
dwóch cyrulików, którzy leczyli ludzi. O prężności szczuczyńskiego ośrodka świadczy 
fakt, iż w latach 1692-1710 w mieście i okolicy usługi świadczyło 129 rzemieślników. 
Działały cegielnie w Szczuczynie, Jambrzykach i Mazewie, funkcjonowała piekarnia, 
zakłady sukiennicze, browar pod miastem i karczmy we wsiach Barany i Skaje. Pręż-

nie rozwijał się przemysł młynarski. Dzięki zabiegom Szczuki przez Szczuczyn biegła 
też trasa poczty warszawskiej. Brak jest precyzyjnych danych z tego okresu dotyczą-

cych ilości domów i liczby ludzi tam mieszkających. Najprawdopodobniej w 1698 r. 
w rynku oprócz drewnianego ratusza znajdowało się 27 domów, a w 1703 r. co naj-
mniej 96 mieszczan posiadało zabudowania, w których na podstawie szacunkowych 
obliczeń mieszkało ponad 550 osób. W roku 1705 w czasie uroczystości pogrzebowych 
małej córeczki Szczuków zgromadziło się w mieście około 1500 osób. Mimo przetacza-

jącej się przez ten region wojny północnej Szczuka nadal tworzy swoje dobra i buduje 
miasto. Podkanclerzy spędzał dużo czasu w Szczuczynie, nadzorując prace budowlane 
łącznie według „kalendarza wydatków dworskich” w latach 1700-1710 przebywał tu 
758 dni (brak jest dokładnych danych dotyczących wcześniejszych lat, ale na pewno 
przyjeżdżał i doglądał swych dóbr). Szczuczyn i okolice interesowały Stanisława An-

toniego nie tylko jako miejsce budowy i tereny inwestycyjne, ale też w określonej sy-

tuacji politycznej stanowiły doskonałe miejsce pobytu zarówno ze względu na bliskość 
Prus jak i dogodną komunikację z Litwą. Zatrzymywali się tu też królowie. August II 
nocował w Szczuczynie 1 XI 1705 r. w drodze do Tykocina, Karol XII zatrzymał się tu 
po przegranej bitwie z Kurpiami 23 I 1709 r., gościł tu też S. Leszczyński.42

Wcześniejsza koncepcja budowy obronnej rezydencji Szczuków w dolinie Wissy 
nie została zrealizowana. Jednak właściciel Szczuczyna nadal chciał wybudować tu 
swoją rezydencję. Plany pałacu Szczuków autorstwa J. Pioli były gotowe już w maju 
1705 r. W liście do żony Szczuka donosi o rozpoczęciu inwestycji: „Jam dziś… założył 
fundament na chałupę naszą, pracowałem kielnią i za siebie za WMć, i za synów, 
a dwaj sufragani za córki, bo ci obaj błogosławili początkom”43. Obecność biskupów 
przy zakładaniu fundamentów świadczy o rozmiarze przedsięwzięcia. W 1709 r. pa-

łac był już pod dachem, sprowadzano kamień na wykładziny. Szczegółów dotyczą-

cych wykończenia i wyposażenia pałacu nie znamy. Nie wiemy też, czy prac tych po 

42 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 86-139, 233-235.
43 AGAD, APP, 163a, t. 42, s. 980-981 - List do żony z informacją o założeniu fundamentów pod pałac w Szczu-

czynie z 1705 r. 



Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn

– 26 –

zgonie Szczuki, na którymś z etapów nie zaniechano. Wiadomo, że w marcu 1711 r. 
pokoje wietrzono i przepalano.

Tworząc dalej dobra szczuczyńskie 
Szczuka wykupił na przełomie XVII 
i XVIII w. dalszą część wsi Szczuki-Pa-

wełki, Miętusewo, Mazewo i Jambrzyki 
oraz resztę wsi Szczuki-Skaje, Ławsk 
i Ciemianki. W 1704 r. zakończył wykup 
ostatniej części wsi Szczuczyn-Pawełki 
i Miętusewo oraz zakupił ziemię w Da-

nówku i w Szymanach nad rzeką Ełk, 
aby poszerzyć swoje składy nadrzeczne 
i wznieść młyn. Zapewne zamierzał też 
postawić tu most i karczmę. Ostatnimi 
jego nabytkami w procesie tworzenia 
i rozbudowy dóbr szczuczyńskich, były 
wykupione w 1706 r. części wsi Świdry-

-Awissa, Chrzanowa, Borowa i Miętu-

sewa, a w 1709 r. zakupił też kolejną 
część wsi Świdry-Awissa, grunty Łazy, 
siedlisko w Wąsoszu i części Mścichów. 
Dobra szczuczyńskie w chwili śmierci 
podkanclerzego obejmowały według źró-

deł 1 miasto, 14 wsi, pola po 6 wsiach 
oraz części 9 wsi.44 Założyciel Szczu-

czyna zmarł w Warszawie 19 V 1710 r. 
na zapalenie płuc. Ciało St. A. Szczuki 
wysłano do Szczuczyna i zgodnie z jego 
wolą pochowano w podziemiach szczu-

44 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 265.

Tabliczka z trumny St. A. Szczuki. 
Źródło: fot. ze zbiorów CATL.

List St. A. Szczuki do żony z informacją o zało-

żeniu fundamentów pod pałac w Szczuczynie, 
1705 r. 
Źródło: AGAD, APP, 163a, t. 42, s. 980-981.
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czyńskiego kościoła gdzie już spoczywało dwoje jego dzieci. Wraz ze śmiercią pod-

kanclerzego skończył się rozrost dóbr szczuczyńskich. Pozostało jednak miasto, któ-

re mimo śmierci swego założyciela i protektora nie tylko przetrwało, lecz rozwijało 
się dalej.

1.3. Szczuczyn i dobra szczuczyńskie po śmierci St. A. Szczuki (do końca 
XVIII w.)

Wiek XVIII to okres rozwoju miast, z których w tej części Mazowsza naj-
większym był najmłodszy Szczuczyn. Miasto postawione na dobrych pod-

stawach gospodarczych, górujące swą siłą ekonomiczną nad sąsiednimi 
starymi miastami rozwijało się doskonale. W liście z 12 VIII 1719 r. zarządca szczu-

czyński Stanisław Boguszewski informował wdowę po St. A. Szczuce o ożywieniu 
się ruchu budowlanego po kilku latach zastoju spowodowanego zarazą45 „Szczuczyn 

z łaski Bożej przychodzi do perfekcji kiedy w Rynku od powietrza pustujące pla-

ce teraz na budowanie się wszystkie porozbierali i budują się”46. Z powodu braku 
ikonografii ilustrującej wygląd miasta w danym okresie, przypuszczamy, że skala 
miejskiej zabudowy nie była imponująca z powodu sytuacji finansowej mieszkań-

ców. W Szczuczynie budowano głównie drewniane, parterowe domy, sporadycznie 
murowane piętrowe kamieniczki. Domy kryto dranicami, gontem, ale także słomą, 
lub trzciną. Ceramiczną dachówkę stosowano zapewne przy kamieniczkach muro-

wanych. W centrum starego miasta znajdował się rynek z drewnianym ratuszem 
i kramami dla kupców, którego wielkość świadczyła o znaczeniu miasta. Wyzna-

czono też w mieście dwa dodatkowe rynki: koński (obecnie stary park) oraz jałowy, 
zwany kozim (obecnie przystanek PKS) w celu usunięcia z centrum handlu końmi, 
bydłem i trzodą chlewną.

W roku 1722 ks. S. Szczuka funduje w Szczuczynie, który jest centrum oświato-

wym ziemi wiskiej, szkołę dla dziewcząt prowadzoną przez siostry miłosierdzia. Re-

alizuje w ten sposób pomysł St. A. Szczuki. W Złotej Księdze opracowanej przez ks. 
Juliana Czarnowskiego w II połowie XIX w. czytamy: „St. Ant. Szczuka, wybudowaw-

szy kościół i klasztor w Szczuczynie dla [ojców] Pijarów i założywszy szkołę 7-klasową 
dla chłopców, nosił się z myślą założenia szkoły dla dziewcząt szlacheckich i miej-
skich i szpital dla chorych. Czynu tego jednak dokonać nie mógł, bo różne sprawy 
państwowe zatrzymały go dłuższy czas w Warszawie, wreszcie śmierć przedwczesna 
[…] stanęły na przeszkodzie. Tę myśl, tak piękną i szlachetną St. Ant. Szczuki, wyko-

nał ks. Seweryn Szczuka, Sufragan i Archydyakon Chełmiński. Ks. Seweryn Szczuka 
zamierzając założyć szkołę dla dziewcząt, chciał aby ta szkoła była pod opieką Sióstr 
Miłosierdzia, któreby ucząc i wychowując dziewczęta, jednocześnie w szpitalu pielę-

gnowałyby chorych. Na ten cel ofiarował 6000 złp, które miał jako depozyt, złożone 
i swój drewniany dworek w Szczuczynie, swoim kosztem wzniesiony”47. 

W połowie XVIII w. Szczuczyn zaczął rozbudowywać się w kierunku północ-

nym. Za rzeczką Księżanką powstało tzw. Nowe Miasto z rynkiem. Stare i nowe 

45 Dżuma i cholera przywleczona przez obce wojska podczas wojny północnej zdziesiątkowała ludność w la-

tach 1709-1711. W Szczuczynie i okolicy z powodu zarazy zmarło około 2000 ludzi.
46 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 93.
47 T. Czarnowski, Złota Księga, s. 56.
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miasto tworzyły jedną całość ad-

ministracyjną. Z czasem Nowe 
Miasto stało się dzielnicą zamiesz-

kałą przez ludność wyznania moj-
żeszowego. Jak wynika ze źródeł 
w latach 1764-1765 w Szczuczynie 
mieszkało 223 Żydów.48 Pod koniec 
XVIII w. w mieście było 10 ulic, 270 
domów (w tym jeden urzędowy i je-

den dworski), 8 domów było krytych 
dachówką a 257 gontem. Liczba 
ludności wynosiła 1849 mieszkań-

ców (z czego 261 to Żydzi). Funkcjo-

nowały 3 młyny wodne, cegielnia, 4 
gorzelnie, 27 browarów i 3 szynki. 
Mimo przeważającej drewnianej za-

budowy, jak donoszą źródła, Szczu-

czyn był miastem zbudowanym po-

rządnie. Miał duży stary rynek, 3 
rynki handlowe, szerokie brukowa-

ne ulice i dwa przedmieścia.49 

Po okresie niepokojów wojny 
północnej i związanej z nią epidemii 
ponownie zaczął rozwijać się w mie-

ście handel m.in. dzięki targom i jar-

markom, w których poza kupcami 
z ziemi wiskiej, licznie uczestniczyli 
też kupcy z Prus i Litwy. Można by 

rzec, że podstawą istnienia miasta w omawianym okresie były handel i rzemiosło. Dy-

namicznie rozwijający się Szczuczyn zdystansował królewski Wąsosz, co wpłynęło na 
przesunięcie gościńca z Wąsosza do Szczuczyna. Przez Szczuczyn przebiegały też ważne 
szlaki handlowo-komunikacyjne: Łomża-Grodno, Grajewo-Goniądz, Szczuczyn-Szczyt-
no i Szczuczyn-Ełk oraz tranzyt Warszawa-Grodno. W stosunkowo krótkim czasie mia-

sto stało się ośrodkiem ożywionego handlu. Przyczyniło się do tego dogodne położenie 
miasta (bliskość Prus i Podlasia, oraz wymienione wcześniej szlaki handlowo-komuni-
kacyjne). Z czasem Szczuczyn zaczyna odgrywać też ważną rolę w handlu tranzytowym, 
w mieście powstaje komora celna. Koncentruje się tu handel lokalny oraz regionalny 
(pogranicze mazowiecko-pruskie). Mieszkańcy Szczuczyna trudnili się też handlem 
przygranicznym i utrzymywali kontakty handlowe z miastami pruskimi, portami bał-
tyckimi i Litwą. Liczbę osób zajmujących się handlem powiększali rzemieślnicy. Cechą 
charakterystyczną jest w tym okresie brak ścisłego rozgraniczenia między ludnością 
handlującą, a rzemieślniczą. Bardzo często sprzedawcami na targach i jarmarkach byli 
bezpośredni wytwórcy. W omawianym okresie pojawia się w mieście grupa osób zaj-

48 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 80.
49 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 398.

1. Kościół i klasztor, 2. Kolegium, 3. Dom z XVIII w., 
4. Stara karczma, 5. Miejsce po ratuszu, 6. Stara pocz-

ta, 7. Rynek koński, 8. Bożnica, 9. Zbór ewangelicki, 
10. Ruiny zamku, 11. Bożnica, 12. Stara karczma, 13. 
Nowa poczta z XIX w.
Szczuczyn schemat Starego i Nowego Miasta. Źródło: 
Studia i materiały do dziejów…, t. I
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mująca się profesjonalnie handlem. Obok handlarzy występują także zawodowi kup-

cy. W końcu XVIII w. w Szczuczynie było: 18 kupców (w tym 2 handlarzy żelaza, 8 
materialistów, 4 handlarzy suknem, 1 handlarz winem) oraz 178 rzemieślników (wraz 
z uczniami i czeladnikami) o 30 specjalnościach. W omawianym okresie Szczuczyn był 
najbardziej żywotnym handlowo mia-

stem w ziemi wiskiej.50

Pieczę nad dobrami szczuczyński-
mi po śmierci podkanclerzego sprawo-

wała jego żona Konstancja Maria z Po-

tockich wraz z małoletnimi synami. 
Nie mieszkali oni jednak w Szczuczy-

nie. W roku 1711 wdowa kończy prace 
budowlane przy pałacu i w kościele, ale 
też popada w kłopoty finansowe. Skoń-

czyły się bowiem dochody z urzędu 
podkanclerzego i bogatych starostw, 
a dobra szczuczyńskie nie przynosiły 
odpowiednich dochodów, ponieważ jak 
większość ziem w owym czasie były 
zniszczone i wyludnione z powodu wo-

jen i epidemii. Wdowa po St. A. Szczu-

50 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 96-159.

Ziemia wiska i tereny sąsiednie na mapie A.P.H. Nordmanna, Carte du Royaume de Pologne, Wien 
1831. Źródło: Biblioteka Narodowa, 0,676.( fragment mapy).

Portret trumienny Marcina Leopolda Szczuki 
(znajduje się w zakrystii szczuczyńskiego kościoła). 
Źródło: fot. ze zbiorów CATL.
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ce była zmuszona do zaciągania pożyczek i zastawiania części dóbr, m.in. nie mogąc 
zapłacić architektowi Józefowi Fontanie za jego prace w Szczuczynie oddała mu 
w 1721 r. w zastaw Świdry-Awissa i Miętusewo, które ten odstąpił dwa lata później 
szczuczyńskim pijarom. Wsie te już nigdy nie wróciły w skład dóbr szczuczyńskich. 
W tym czasie administracją dóbr z ramienia wdowy zajmował się wspomniany już 
wcześniej St. Boguszewski. Po osiągnięciu pełnoletności dobra szczuczyńskie objął 
syn Szczuki Marcin Leopold, starosta wąwolecki, a później też wiekszniański. Obaj 
synowie Stanisława Antoniego zmarli stosunkowo młodo (zapewne na gruźlicę), nie 
posiadali też potomstwa, Jan w 1724 r., a Marcin Leopold w początkach 1729 r. Sy-

nowie nie wdali się w ojca, który w ich wieku piastował już ważne urzędy na dworze 
królewskim. Nie umieli też gospodarować. Znane są liczne akta dotyczące ich dłu-

gów u szlachty i mieszczaństwa. Marcinowi brakowało nawet środków na opłacenie 
służby, która zaraz po jego 
śmierci rozgrabiła pałacowe 
srebra i podzieliła je mię-

dzy sobą. Konstancja Maria 
z Potockich, wdowa po St. 
A. Szczuce zmarła po śmier-

ci synów w 1733 r. Jedyną 
spadkobierczynią wielkich 
dóbr zgromadzonych przez 
podkanclerzego po śmierci 
Marcina Szczuki została cór-

ka Szczuków Wiktoria, któ-

ra po uregulowaniu zobowią-

zań na rzecz wdów po Janie 
i Marcinie objęła całość dóbr. 
Wiktoria zmarła w 1735 r. 
pozostawiając jako dzie-

dziczkę całej spuścizny po 
Szczuce swą córkę z pierw-

szego małżeństwa Marian-

nę Kątską. Opiekunem 
małoletniej i zarządcą dóbr 
został Joachim Potocki, sta-

rosta lwowski. Zawierając 
małżeństwo (26 XII 1741 r.) 
z Eustachym Potockim, sta-

rostą tłumickim, później-
szym generałem artylerii li-
tewskiej, Marianna wniosła 
ogromną fortunę po dziadku 
do domu Potockich, a wraz 
z nią dobra szczuczyńskie 
i archiwum Szczuki. Akt in-

tromisji (przekazania wła-

Akt intromisji z 1742 r. (przeniesienie własności dóbr szczu-

czyńskich ze Szczuków na Potockich). 
Źródło: AGAD, APP, 346, s. 268.



– 31 –

Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn

sności) z 1742 r. wyliczał w dobrach szczuczyńskich dwa miasta, 15 wsi, części w 6 
miejscowościach i 3 młyny.51 Drugim miastem obok Szczuczyna był Marcinopol (Oso-

wiec).52 Dla rozwoju dóbr szczuczyńskich w tym okresie ważnym wydarzeniem była 
reforma z 1757 r., polegająca na szerokim wprowadzeniu gospodarki czynszowej. Za-

rządzający wtedy dobrami komisarz Rogulski przeniósł na czynsz mieszczan-rolni-
ków szczuczyńskich dając im na 30 lat grunty m.in. w polach miejskich, folwarku 
szczuczyńskim i skajskim oraz w polach wsi Skaje i Barany.53 

To dzięki Mariannie Potockiej i jej synom zostało uporządkowane i zabezpieczo-

ne wielkie archiwum podkanclerzego Szczuki. Ten wielki zbiór źródeł jest niezastą-

pionym materiałem do badania dziejów króla Jana III i Augusta II. Sama korespon-

dencja St. A. Szczuki liczy prawie 10 tys. listów, wśród których są listy pisane przez 
Sobieskiego i królową Marysieńkę do podkanclerzego. Marianna z Kątskich Potocka 
i jej mąż zmarli w 1768 r. Dobrami w czasie niepełnoletności ich synów zarządzała 
rada rodzinna Potockich z Franciszkiem Salezym Potockim, wojewodą kijowskim na 
czele. Podczas tymczasowego podziału dóbr w 1771 r. przypadły one na krótko Je-

rzemu Potockiemu, który przekazał je młodszemu bratu Janowi po uzyskaniu przez 
niego pełnoletności w 1779 r. Jan Potocki nie zdołał utrzymać dóbr szczuczyńskich. 
Istniejące prawie 100 lat dobra szczuczyńskie zostały sprzedane w dwóch transzach. 
Tereny należące obecnie do Gminy Szczuczyn wraz z miastem zostały sprzedane 
w 1789 r. generałowi Józefowi Łączyńskiemu. Po zgonie generała w 1800 r. jego syn 
Augustyn rozsprzedał te dobra zamożnej szlachcie mazowieckiej.54

1.4.  Szczuczyn – siedziba powiatu biebrzańskiego a następnie szczuczyń-

skiego

W wyniku zmian administracyjnych po trzecim rozbiorze Polski Szczuczyn 
wszedł w skład powiatu biebrzańskiego w departamencie białostockim 
Prus Nowowschodnich. W okresie rządów pruskich (1795-1807) siedzibą 

powiatu był Goniądz. Natomiast powiatowe urzędy finansowe (urząd celny, podat-
kowy i konsumpcyjny) znajdowały się w Szczuczynie, w części budynków klasztoru 
pijarskiego. Miasto wyróżniało się w owym czasie największą liczbą mieszkańców 
(ok. 2186) wśród miast departamentu białostockiego. W „Słowniku Geograficznym” 
z 1890 r. o Szczuczynie pisano: „Pomyślny rozwój Sz. zawdzięczał głównie szkołom 
pijarskim a następnie położeniu na trakcie z Królewca do Białegostoku […] przy 
granicy litewskiej, było porządnie zabudowane, miało obszerny rynek, szerokie bru-

kowane ulice, znaczne przedmieście, dobrze zabudowane. Przy mieście stała w ru-

inie już niedokończona rezydencya dziedziców (przez Szczukę zaczęta?). […] Stał też 
szwadron dragonów”55. Szczuczyn w tym czasie jest nadal miastem prywatnym. Wła-

51 AGAD, APP, 346, s. 268 – Akt intromisji z 1742 r. (przeniesienie własności dóbr szczuczyńskich ze Szczu-

ków na Potockich).
52 Szerzej, I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 170; Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 241.
53 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 268.
54 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 266-269; I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 162-191.
55 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, W. 

Walewskiego, t. XI, Warszawa 1890, s. 863; W Szczuczynie stacjonował 1 szwadron z regimentu dragonów 
von Blocha liczący 109 mężczyzn [w:] T. Dudziński, K. Sychowicz, op. cit., s. 47.
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ścicielami kolejno po Szczu-

kach, Potockich, Łączyń-

skich zostają Kisielniccy, 
stara szlachta mazowiecka 
herbu Topór. Do Kisielnic-

kich należał też tzw. klucz 
szczuczyński (Jambrzyki, 
Barany, Skaje i Wólka). Za 
swoich rządów Prusacy za-

mknęli ok. 1805 r. ogromnie 
zasłużone dla nauki kole-

gium pijarskie oraz przepro-

wadzili kasatę zakonu pijar-

skiego (1806 r.).
Rozkwit Szczuczyna 

jako centrum administracyj-
nego, a co za tym idzie i gospodarczego przypada na okres Księstwa Warszawskie-

go, które powstało w 1807 r. na mocy pokoju tylżyckiego. W wyniku reorganizacji 
podziału administracyjnego Szczuczyn staje się siedzibą powiatu biebrzańskiego, 
który wchodzi w skład departamentu łomżyńskiego. Według źródeł w Szczuczynie 
funkcjonowała „[…] podprefektura, komora celna i sąd pokoju”56. Miasto oprócz 
dwóch zabudowanych rynków, a mianowicie Rynku Starego i Nowego Miasta, liczy-

ło 13 ulic (Zamkowa, Krzywa, Krzywego Koła, Tatarska, Wąsoska, Gumienna, Ja-

nowska, Kościelna, Klasztorna, Wesoła, Grabowska, Księżańska, Nowe Miasto). Na 
terenie Starego Miasta istnieją nadal wymienione wcześniej place targowe: Rynek 
Jałowy zwany Kozim oraz Rynek Koński. Znajdował się tam też zespół stodolny (48 
stodół), który istniał do lat 80-tych XX w. Zabudowa Szczuczyna była przeważnie 
drewniana, a wśród właścicieli nieruchomości poważny odsetek stanowiła ludność 
żydowska. W tym czasie roz-

budowuje się Nowe Miasto, 
którego zabudowania roz-

ciągają się wzdłuż ul. Zam-

kowej (obecnie Kilińskiego) 
oraz dróg do Prus i Graje-

wa. Na końcu ul. Zamkowej 
mieścił się Nowy Rynek. 

Z tego okresu pocho-

dzą szczuczyńskie cmenta-

rze, które już władze pru-

skie nakazały, ze względów 
sanitarnych, lokować poza 
obrębem miasta. W pierw-

szych latach XIX w. wyzna-

czono miejsce na cmentarz 

56 Encyklopedia Powszechna, t. XXIV, Warszawa 1867, s. 584.

Szczuczyn, zespół stodolny. 
Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.

Brama wjazdowa na cmentarz prawosławny. 
Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL. (zdjęcie wyk. Z. Mieruński).
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katolicki i prawosławny. Znajdowały się one na obrzeżach zachodniej strony mia-

sta przy drodze w kierunku Warszawy. Malowniczo położone na wzgórzach, były 
otoczone kamiennymi murami. Wzgórza, na którym znajdował się cmentarz pra-

wosławny, już nie ma. W latach 80-tych XX w. stała jeszcze wjazdowa brama wy-

konana w stylu neogotyckim, ale i po niej już dawno nie ma śladu. Za cmentarzem 
katolickim znajdował się cmentarz protestancki. Na wschodnich krańcach miasta, 
za tzw. Rynkiem Jałowym znajdował się cmentarz tatarski (dziś nie istniejący). 
Według lokalnych podań Tatarów osiedlił w Szczuczynie Jan III Sobieski po wik-

torii wiedeńskiej. Na północy, za „Gościńcem Choinowskim”, w stronę wsi Skaje 
znajdował się natomiast cmentarz żydowski. W wielowyznaniowym mieście znaj-
dował się klasztor i kościół katolicki, dwie synagogi (drewniana w okolicach dzi-
siejszego Starego Parku oraz murowana przy Rynku Nowego Miasta), zbór ewan-

gelicki (urządzony w magazynie furażowym nad rzeczką Księżanką, po stronie 
Nowego Miasta). W drugiej połowie XIX w. carski naczelnik powiatu w budynkach 
klasztoru popijarskiego urządził cerkiew. 

W mieście w 1808 r. mieszkało 2168 ludzi. Społeczeństwo zajmowało się rze-

miosłem o szerokim wachlarzu specjalności. Obok szewców, kowali, piekarzy znaj-
duje się tu: fabrykant mydła, introligator, piwowar, czapnik, zamecznik a nawet 
złotnik. Podobnie jest też z handlem, obok pospolitych kramarzy byli tu handlarze 
wołami, a nawet kupcy hurtowi. Spora część ludności miasta zajmowała się rolnic-

twem, była to grupa tzw. mieszczan-rolników.57

57 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 401.

Szczuczyńska synagoga. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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Z chwilą powstania Królestwa Polskiego w 1815 r. departament łomżyński zo-

stał przemianowany na województwo augustowskie z siedzibą w Suwałkach. Szczu-

czyn był nadal siedzibą powiatu biebrzańskiego i łącznie z powiatem augustowskim 
tworzył tzw. obwód augustowski. „Szczuczyn w 1817 r. [według Złotej Księgi] miał 
mieszkańców Katolików 579 osób. Akatolików 473, żydów 1405, razem 2457 miesz-

kańców”58. Miasto jak stwierdza w swym raporcie z 17 VII 1818 r. Komisarz Obwo-

du Augustowskiego jest po mieście obwodowym Augustowie „najładniejsze i naj-
handlowsze, co wynika po części z sąsiedztwa z Prusami i bliskości Warszawy. Jest 
w nim dużo bogatych kupców zwłaszcza Żydów”59.

Miasto w 1820 r. liczyło według źródeł 2500 mieszkańców (w tym 697 chrześci-
jan, 1479 Żydów oraz 324 osoby innych wyznań), znajdowało się w nim 236 domów, 
z których 16 było murowanych. Szczuczyn jest siedzibą Sądu Pokoju z wydziałem 
Spornym, Komory Głównej Pogranicza oraz sztabu Pułku Kozackiego. W tym cza-

sie funkcjonowało tu 11 gorzelni i prywatnych browarów, 7 karczem, 4 jatki, młyn, 
farbiarnia i wytwórnia dywanów. Odbywały się także 2 targi w tygodniu oraz 7 
jarmarków w roku.60

W budynkach byłego klasztoru pijarskiego, z inicjatywy Rady Głównej Opie-

kuńczej Zakładów Dobroczynnych założony zostaje w 1836 r. szpital p. w. św. Sta-

nisława. Należał on do nielicznych w guberni łomżyńskiej. Poza Szczuczynem tego 
typu placówki istniały tylko w Łomży i Ostrołęce.61

58 T. Czarnowski, op. cit., s. 15.
59 I. Grochowska, Inwentarz dóbr szczuczyńskich z lat 1810-1911, [w:] Rocznik Białostocki, t. X, s. 350; Studia 

i materiały do dziejów…, t. I, s. 401.
60 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 403-404.
61 J. Czarnowski, Kościół w Szczuczynie w gub. Łomżyńskiej (1696-1896), „Tygodnik Illustrowany” 1896, nr 41.

Dzień targowy w Szczuczynie. Źródło: fot. ze zbiorów CATL.
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W latach 40-tych XIX w. właściciel miasta St. Kisielnicki zamierza na miejscu 
walącego się drewnianego ratusza z dwunastoma kramicami postawić nowy, muro-

wany ratusz z dwudziestoma pięcioma kramicami. Zamiar ten nie uzyskał niestety 
zgody rządu gubernialnego, ze względu na zakaz lokowania ratuszy z kramicami 
na środku rynku. W tym samym okresie przy rynku Nowego Miasta zbudowano ze-

spół budynków pocztowych. Są to trzy budynki zlokalizowane na wspólnej działce. 
Budynek główny, tzw. „dom pocztowy” stoi równolegle do rynku. Po bokach, stoją 
dwie oficyny, z których jedna to wozownia, a druga stajnia. Przed pocztą, na rynku 
stał pomnik w kształcie około trzymetrowego czworobocznego słupa, wzniesiony dla 
upamiętnienia Samuela Szpilewskiego Nironowicza, zmarłego 20 V 1710 r. w czasie 
epidemii (był on komisarzem dóbr szczuczyńskich w latach 1705-1710, a jednocze-

śnie kuzynem podkanclerzego ze strony jego matki).62

Ogromnym kataklizmem, który wpłynął na rozwój gospodarczy miasta był 
pożar, który wybuchł 4 V 1858 r. Według źródeł żywioł strawił wówczas w przecią-

gu kilku godzin 186 domów mieszkalnych, w tym 16 murowanych, 13 półmurowa-

nych i 157 drewnianych oraz 179 drewnianych zabudowań gospodarczych. Z pożogi 
ocalało 59 domów na obrzeżach miasta. Bez dachu nad głową zostało wtedy 2239 
mieszkańców. Ludzie ci znaleźli schronienie m.in. w wolnych pomieszczeniach 
klasztornych, w zabudowaniach folwarku Szczuczyn oraz w domach przez pożar 
oszczędzonych. Wielu koczowało w tymczasowych szałasach postawionych na ryn-

ku. Spora grupa pogorzelców szukała schronienia w pobliskich wsiach i miastach. 
Już w sierpniu 1858 r. zanotowano 53 nowe domy, już ukończone lub dopiero roz-

poczęte. Większość z nich ze względów bezpieczeństwa była murowana. Obecny 
charakter zabudowy Szczuczyna został ukształtowany w czasie odbudowy miasta 
po tym wielkim pożarze. 

62 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 191; Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 395.

Zespół pocztowy. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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W wyniku dokonanej przez władze carskie reformy administracyjnej po po-

wstaniu styczniowym Szczuczyn wchodzi w skład guberni łomżyńskiej i staje się 
w 1866 r. siedzibą powiatu szczuczyńskiego. Powiat szczuczyński poza wydzielonym 
miastem powiatowym Szczuczynem obejmował 9 gmin: Bełda, Bogusze, Białaszewo, 
Grabowo, Pruska, Radziłów, Ruda, Szczuczyn i Wąsosz. W skład gminy Szczuczyn 
w owym czasie wg „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego” wchodzą miej-
scowości: „Barany, Będzkowo, Brzeźno, Bzury, Chojnowo, Czarnowo, Czarnówek, 
Danowo, Dołęgi, Grędy, Hurty-Starowieś, Jambrzyki, Koniecki, Kurki, Lipnik, Łę-

pice, Mazewo, Milewo, Niećkowo, Niedźwiedzkie, Niedźwiadna, Obrytki, Rakowo, 
Skaje, Sokoły-Gutowo, Świdry-Awissa, Wojsławy, Wólka, Zacieczki i Załuski”63. Ten 

skład gminy nie zmienił się praktycznie do dziś.

Najdalej na północ wysunięty ze wszystkich powiatów guberni łomżyńskiej po-

wiat szczuczyński, leżąc z dala od centrów kulturalnych i przemysłowych, należał 
do specyficznych powiatów tej guberni. Był jednym z najsłabiej zaludnionych i roz-

winiętych przemysłowo, a bliskość granicy z Prusami sprzyjała rozwojowi przemytu 
i nielegalnej emigracji. 

W Szczuczynie znajdowały się lokalne urzędy: urząd powiatowy z kasą powiato-

wą, magistrat i urząd gminy, a także powiatowy sąd pokoju i sąd gminy. Po powsta-

63 Słownik Geograficzny Królestwa…, pod. red. B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. XI, Warszawa 1890, s. 

863-864.

Mapa powiatu szczuczyńskiego. Źródło: Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa. Atlas geograficzny ilu-

strowany Królestwa Polskiego, J.M. Bazewicz str. 47.
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niu styczniowym stacjonował 
tu też na stałe 4 pułk kozaków 
dońskich. Właścicielem miasta 
po Kisielnickich w II połowie 
XIX w zostaje Teodor Rzętkow-

ski, a po nim Aniela ze Świę-

cickich Choynowska.
W latach 60-tych XIX w. 

w mieście było 14 ulic, z któ-

rych tylko część była bruko-

wana. Wybrukowaniem ulic 
zajął się, jak możemy przeczy-

tać w „Złotej Księdze” spryt-
ny carski naczelnik powiatu - 
Anastazjew „Jak pomysłowym 
był Anastazjew, świadczy fakt 
następujący: rynek i ulice mia-

sta były nie brukowane, z tego 
powodu na wiosnę i w jesieni 
błoto było niedoprzebycia, a na 
wybrukowanie niebyło fundu-

szu, bo kassa magistratu była 
pusta. Anaztazjew udał się 
z prośbą do proboszczów, wy-

dał rozporządzenie do wójtów 
gmin, aby ogłosili w parafijach 
i gminach, że każdy gospodarz, 
jadący na jarmark lub na targ 
do Szczuczyna, obowiązany 
przywieść jeden kamień bru-

karski. Mieszkańcom okolicz-

nych wiosek tak się ten pro-

jekt podobał, że w ciągu jedne-

go roku zwięźli tyle kamieni, 
że naczelnik Anaztazjew był 
w stanie wybrukować rynek 
i ulice miasta”64.

Najpiękniejszą i najoka-
zal szą ozdobą miasta był zespół 
klasztorno-kościelny, w częś-

ci którego znajdował się wzmiankowany wcześniej szpital św. Stanisława. Ponadto 
w budynkach poklasztornych mieściła się wspomniana cerkiew prawosławna, miesz-

kanie lekarza szpitalnego, apteka szpitalna, mieszkanie dla proboszcza i sióstr miło-

sierdzia. 

64 T. Czarnowski, op. cit., s. 15-16.

Plan Szczuczyna. 

Źródło: AGAD, zbiory kartograficzne, 302-326.
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Szczuczyn końca XIX w. posiadał olbrzymi rynek, ulice były wybrukowane, 
a chodniki miały być wybetonowane. Niewątpliwą atrakcją Szczuczyna był ogród 
spacerowy, który powstał w miejscu Rynku Końskiego (obecnie Stary Park), a także 
przyległy do niego teatr mieszczący się w budynku na przyrządy pożarnicze, gdzie 
często odbywały się przedstawienia amatorskie. Pod koniec XIX w. Szczuczyn miał 
(w porównaniu z sąsiednimi miastami) największą liczbę domów murowanych, 
z których spora ilość była piętrowa. W 1890 r. na 213 budynków mieszkalnych aż 71 
było murowanych, w mieście mieszkało 5756 mieszkańców, w tym garnizon rosyjski 
liczący 800 wojskowych wraz z rodzinami (81% ogółu mieszkańców stanowiła lud-

ność żydowska). Na początku XX w. zwiększa się liczba nieruchomości w mieście. 
Na ogólną liczbę 262, 103 budynki są murowane, a w roku 1910 jest już w Szczu-

czynie 328 nieruchomości w tym 201 żydowskich, w których mieszka 4939 ludzi 
(zmniejsza się liczba ludności żydowskiej do 68% ogółu mieszkańców - przyczynia 
się do tego emigracja zarobkowa).65

Koniec XIX i początek XX w. to okres powstawania organizacji społecznych. Do 
jednej z najstarszych i najprężniej działających należy niewątpliwie zaliczyć szczu-

czyńską Ochotniczą Straż Pożarną, która powstała w 1882 r. Ponadto w 1899 r. grupa 
mieszkańców Szczuczyna występuje z inicjatywą założenia kasy oszczędnościowo-po-

życzkowej, która zaczyna działać w 1900 r. W mieście powstają też inne związki i sto-

warzyszenia m. in. Polskie Towarzystwo Pomocy dla Biednych, Parafialny Związek 
Katolicki w Szczuczynie oraz Towarzystwo Zjednoczonych Ziemianek.66 

Przed I wojną światową w Szczuczynie mieszkało 5300 ludzi. Znajdowały się 
tu 22 zakłady przemysłowe. Największe z nich to: 3 garbarnie oraz młyn z kołem 

65 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 410-411.
66 Ibidem, s. 427.

Zespół klasztorno-kościelny. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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parowym. Funkcjonowały tu 92 sklepiki zatrudniające ok. 100 osób. Mieszkańcy 
zajmowali się też pokątnym handlem i przemytem. W mieście działało oświetlenie, 
ulice oświetlone były 15 lampami naftowymi na drewnianym słupach - (systemu 
Gałkina) oraz 1 lampą starego typu na słupie żeliwnym.67 W omawianym okresie 
Szczuczyn traci powoli swe znaczenie na rzecz szybko rozwijającego się Grajewa, 
w którym w 1873 r. zbudowano linię kolejową łączącą Białystok z Ełkiem.

Podczas działań wojennych miasto i powiat szczuczyński nie poniosły więk-

szych strat, tak w ludziach jak i w budynkach. Według szacunkowych danych za-

kłada się, że straty wojenne w mieście wyniosły około 0,8 tys., a w powiecie 8-10 tys. 
osób. Na ogólną liczbę 334 miejscowości w powiecie zniszczeniu uległo 70 z nich, 
w gminie Szczuczyn na 2145 budowli zniszczeniu uległo 9, a w samym w Szczuczy-

nie z 1328 budowli zniszczonych zostało 52. 
Jeszcze w czasie trwania I wojny światowej Niemcy na mocy rozporządzenia Na-

czelnika Administracji w Warszawie z dnia 18 XI 1917 r. przenoszą 1 III 1918 r. utrzy-

mując jego dawne granice, siedzibę władz powiatu szczuczyńskiego do Grajewa.68

1.5.  Miasto i gmina Szczuczyn w ostatnim 100-leciu

W odrodzonej niepodległej Polsce powiat szczuczyński został utworzony na 
mocy ustawy z dnia 14 VIII 1919 r. Nazwę „szczuczyński” ze względu na 
tradycje historyczne utrzymano przez cały okres dwudziestolecia międzywo-

67 Ibidem, s. 414.
68 T. Dudziński, K. Sychowicz, op. cit., s. 78-86.

Szczuczyn ul. Nowy Świat. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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jennego (do 1950 r.), choć siedziba władz powiatu znajdowała się faktycznie w więk-

szym, bardziej rozwiniętym od Szczuczyna i położonym przy linii kolejowej Grajewie.
W 1920 r., na przełomie lipca i sierpnia, Szczuczyn i okolice przeżyły najazd bol-

szewicki. Region, jak i znaczna część nowo powstałego państwa polskiego, znalazł się 
pod przejściową okupacją sowiecką. Dnia 27 VIII 1920 r. władze polskie wróciły na 
teren miasta i gminy. Działania wojenne w latach 1914-1918 oraz w 1920 r. spowo-

dowały na terenie powiatu szczuczyńskiego straty materialne i wysiedlenia ludności 
oraz grabież dokonywaną zarówno przez wojska niemieckie jak i bolszewickie.69 

Według spisu z 1921 r. w Szczuczynie mieszkały 4502 osoby, w tym 2049 męż-

czyzn i 2453 kobiety, ponadto w spisie tym odnotowano wyznania: rzymsko-katolic-

kie 1971 osób, mojżeszowe 2506 osób, ewangelickie 20 osób, inne 5 osób.70 Podsta-

wowym zajęciem mieszkańców jak wcześniej było rolnictwo, rzemiosło i handel. Zaj-
mowano się też nadal przemytem, we wspomnieniach Józefa Olszewskiego czytamy 
„Z opowiadań wiadomo, że długo jeszcze trwał i to na szeroką skalę przemyt przez 
granicę pruską. Przekraczano także tę granicę w poszukiwaniu pracy w majątkach 
pruskich”71. Dla ludności miasta i regionu pierwsze lata po odzyskaniu niepodległo-

ści nie były zbyt pomyślne. Panowała stagnacja gospodarcza, chroniczne bezrobocie, 
a wieś była przeludniona. Wzrasta emigracja głównie wśród mieszkańców wsi, któ-

69 J. Fajkowski, Zapiski, Warszawa 2007, s. 17-18.
70 J. Fajkowski, op. cit., s. 18; T. Dudziński, K. Sychowicz, op. cit., s. 89.
71 J. Olszewski, Wspomnienia z młodości. Szczuczyn lata 1929-1949, Szczuczyn-Wrocław 2003, s. 28.

Procesja Bożego Ciała, okres międzywojenny. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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rzy wyjeżdżają „za chlebem” przeważnie do USA, Brazylii i Kanady. W omawianym 
okresie emigruje także spora ilość Żydów najczęściej do Palestyny i USA. Wielu 
bezrobotnych mieszkańców Szczuczyna i gminy z racji bliskości granicy z Prusami, 
poszukuje tam pracy.

Mimo tej niekorzystnej dla mieszkańców sytuacji następują też stopniowo pew-

ne zmiany, np. modernizacja struktury rolnej, rozwój przemysłu i działalności usłu-

gowej. W 1931 r. w Szczuczynie mieszka 5200 ludzi, miasto posiada własną elek-

trownię, mleczarnię i cegielnię. Funkcjonuje regularna komunikacja samochodowa 
na linii Szczuczyn-Grajewo i Szczuczyn-Łomża, działają też „[…] drobne zakłady: 
3 młyny parowe, 1 wiatrak, fabryka mydła, 4 garbarnie, 1 krochmalnia, zakłady 
wyrobów betoniarskich, parę zakładów stolarskich i ślusarskich oraz kilka innych 
drobnych zakładów przemysłowych”72.

Należy odnotować także po-

stęp w szkolnictwie. W Szczuczynie 
funkcjonowały 3 szkoły: dwie pol-
skie powszechne i jedna żydowska. 
Zatrudniano wielu znakomitych 
nauczycieli i organizatorów oświa-

ty. Na wysokim poziomie była pra-

ca wychowawcza i patriotyczna. 
W tym też czasie prężnie rozwija się 
także działalność oświatowo-kultu-

ralna m.in. dzięki Maksymowi Jon-

kajtysowi, który od 1 IX 1929 r. był 
kierownikiem siedmioklasowej Pu-

blicznej Szkoły im. Marszałka Józe-

72 Dorobek powiatu grajewskiego w 25-leciu PRL, Grajewo 1969, s. 44.

Plac targowy. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL. 

Tydzień Szkoły Powszechnej, 1935 r. 
Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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fa Piłsudskiego w Szczuczynie. Zaini-
cjował on wiele przedsięwzięć, w które 
zaangażowani byli nie tylko uczniowie 
i nauczyciele, ale i społeczeństwo. Or-

ganizowano m.in. cykliczny Tydzień 
Szkoły Powszechnej, powstało Koło 
Przyjaciół Harcerstwa, organizowano 
też zloty drużyn harcerzy i harcerek 
oraz Święto Wychowania Fizyczne-

go. W Szczuczynie działała też pręż-

nie organizacja strzelecka.73 Ważnym 
elementem były coroczne uroczystości 
żałobne za dusze króla Jana Ш Sobie-

skiego i Podkanclerzego St. A. Szczu-

ki, założyciela i właściciela miasta, 
oraz spotkania patriotyczne przy wspomnianym już pomniku na Nowym Mieście, 
który po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. zwieńczono kamiennym krzyżem Vir-

tuti Militari i pamiątkową tablicą.74 Powolny rozwój miasta, który przypada na lata 
trzydzieste, został przerwany przez wybuch П wojny światowej we wrześniu 1939 r.

73 M. M. Jonkajtys, Maksym Feliks Jonkajtys – nauczyciel, więzień NKWD, żołnierz AK, [w:] Grajewski Rocz-

nik Historyczny Echa Przeszłości, t. I, Grajewo 2012, s. 126-159.
74 Według relacji pani J. Grochulskiej kamienny krzyż i tablicę upamiętniającą odzyskanie niepodległości wy-

konał jej ojciec Antoni Grochulski. Z opowiadania pana M.M. Jonkajtysa wynika, że pomnik ten został 
zniszczony w pierwszych dniach II wojny światowej i wszelki ślad po nim zaginął. Rozmowy przeprowadził 
autor książki w 2013 r.

Uroczystość wręczenia sztandaru szczuczyńskiemu 
hufcowi ZHP, 1937 r. 
Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.

Uroczystości przy pomniku na Nowym Mieście. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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Nocą z 6 na 7 IX 1939 r. Szczuczyn zajęli Niemcy, którzy w myśl wcześniejszych 
porozumień ze Związkiem Sowieckim w dniu 21 września opuszczają Szczuczyn, pa-

ląc synagogę i bożnicę. Oddziały radzieckie wkroczyły do miasta 24 września. Szczu-

czyn zostaje włączony do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Wskutek 
agresji Niemiec na Związek Radziecki miasto znalazło się w drugiej połowie 1941 roku 
pod okupacją hitlerowską. W lipcu tego roku hitlerowcy dokonali masowej egzekucji 
600 Żydów szczuczyńskich. Mieszkańcy miasta i gminy giną w obozach śmierci, wie-

lu zostaje wywiezionych na zesłanie w głąb Związku Radzieckiego i na przymusowe 
roboty do Rzeszy Niemieckiej. Kilka dni przed wyzwoleniem (12 I 1945 r.) lotnictwo 
radzieckie dokonało nalotu na Szczuczyn, 12 bombowców zrzuciło na miasto około 40 
bomb, z których, jak wynika z relacji świadków, nie wszystkie eksplodowały.75 Wsku-

tek nalotu zginęło około 100 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. 

W wyniku działań wojennych ludność Szczuczyna zmniejszyła się o połowę 
w stosunku do stanu przedwojennego (w 1931 r. liczba mieszkańców wynosiła 5200, 
a w 1946 r. 2479). Natomiast samo miasto zostało zniszczone w 28 procentach (z ist-
niejących w 1931 r. 2420 izb mieszkalnych w 1946 r. zostało tylko 1253).

Miasto zostało wyzwolone 23 I 1945 r. przez wojska 2 Frontu Białoruskiego. 
Już sześć dni później wybrano miejską, a kilka dni później gminą radę narodową, 
które zajęły się organizacją życia gospodarczego i społecznego na wyzwolonych te-

renach. Zajmowały się one przede wszystkim organizacją placówek handlowych, 

75 Informacja pochodzi od pani Haliny Cichockiej, która jako kilkuletnie dziecko była świadkiem tego nalotu. 
Rozmowa przeprowadzona przez autora książki w 2013 r.

Szczuczyn w czasie okupacji. Źródło: fot. ze zbiorów CATL.
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rozdzielaniem żywności oraz udzielaniem pomocy materialnej obywatelom. Przy-

stąpiono także do organizowania szkolnictwa i podziału ziemi wśród biednych i ma-

łorolnych chłopów.
Dnia 24 II 1948 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów zniesiony 

został powiat szczuczyński, a w jego miejsce powstaje powiat grajewski. Szczuczyn 
wchodzi w skład nowego powiatu, ma status miasta i jest siedzibą gminy.76 Mimo 
ogromu zniszczeń miasto 
i gmina rozwijają się sys-

tematycznie dzięki zaan-

gażowaniu mieszkańców. 
Miasto liczy w 1957 r. 
3103 obywateli, powsta-

ją zakłady pracy m.in. 
Państwowy Ośrodek Ma-

szynowy, spółdzielnia 
usługowo- wytwórcza 
materiałów budowlanych 
dla rolnictwa, Spółdziel-
nia Kółek Rolniczych, 
Państwowe Zakłady Zbo-

żowe, wytwórnia mydła 
i płatków mydlanych. 
W ramach Gminnej Spół-

76 Dorobek powiatu…, Grajewo 1969, s. 28.

Siedziba Gminnej Rady Narodowej, ul. Krzywa. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.

Róg pl. 1000-lecia z ul. Kilińskiego. (około 1946 r.)
Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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dzielni działały: masarnia, wytwórnia wód gazowanych oraz piekarnia. Działały też 
3 szkoły podstawowe, zespół szkół rolniczych i zasadnicza szkoła zawodowa. W mu-

rach kolegium pijarskiego nadal funkcjonował szpital. W 1961 r. w Szczuczynie 
mieszkało 3179 obywateli, a w 1975 r. liczba mieszkańców wzrosła do 3641.

W wyniku reformy administracyjnej z 1954 r. gminy zostały zastąpione gromada-

mi (najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
w latach 1954-1972). Szczuczyn zachował status miasta, ale zlikwidowana została gmi-
na. W naszym regionie utworzono gromady Bęćkowo, Niećkowo i Niedźwiadna. Sytu-

acja taka trwała do 1969 r., 
kiedy to zlikwidowano małe 
i słabe ekonomicznie groma-

dy. Szczuczyn obok statusu 
miasta jest też od 1 I 1969 r. 
siedzibą gromady, sytuacja 
taka trwa do 1973 r., kiedy 
to reaktywowano zniesioną 
w 1954 r. gminę Szczuczyn, 
która w wyniku kolejnej 
reformy administracyjnej 
z 1975 r. i likwidacji powia-

tów weszła bezpośrednio 
w skład województwa łom-

żyńskiego.77

77 Więcej informacji: T. Dudziński, K. Sychowicz, op. cit., s. 189-327; Dorobek powiatu…, Grajewo 1969, s. 27-32.

Szczuczyn, lata 50-te. Źródło: fot. ze zbiorów CATL.

Szczuczyn, lata 60-te. Źródło: fot. ze zbiorów CATL.



Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn

– 46 –

Szczuczyn od 1999 r. 
wchodzi w skład powiatu 
grajewskiego w wojewódz-

twie podlaskim. Jest siedzi-
bą gminy typowo rolniczej, 
78 procent jej powierzchni 
to tereny uprawne, na któ-

rych prężnie rozwijają się 
gospodarstwa rolne. Po-

twierdza to fakt zdobycia 
tytułu Chłopa Roku 2008 
przez Witolda Grunwalda, 
sołtysa wsi Niedźwiadna. 

W ostatnich latach 
w gminie rozwinęły się dzię-

ki środkom unijnym gospo-

darstwa mleczarskie. Nato-

miast samo miasto stopnio-

wo wyludnia się z powodu 
braku pracy nie tylko dla 
młodych ludzi. Mimo bra-

ku perspektyw Szczuczyn 
jest jednak miastem, które 
wykorzystuje każdą szansę 
rozwoju. Dzięki środkom fi-
nansowym z różnych źródeł 
i dotacjom unijnym wiele 
się w mieście i okolicy zmie-

niło, m.in. zmodernizowano 
oczyszczalnię ścieków, za-

gospodarowano stary park, 
wybudowano place zabaw 
i świetlice wiejskie. Re-

montowane są też budynki 
i drogi, powstał nowoczesny 
plac targowy. Szczuczyn 
staje się miastem coraz bar-

dziej funkcjonalnym i za-

dbanym. Na koniec 2012 r. 
gminę zamieszkiwało 6573 
mieszkańców z czego 3515 
to mieszkańcy Szczuczyna. 
Jak przed wiekami spora 
część mieszkańców trudni 
się handlem. 

Szczuczyn, lata 60-te. 
Źródło: fot. ze zbiorów CATL.

Szczuczyn, lata 60-te. 
Źródło: fot. ze zbiorów CATL.

Szczuczyn, lata 60-te. 
Źródło: fot. ze zbiorów CATL.
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Szczuczyńska targowica. Źródło: fot. autor publikacji.

Nowoczesna hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum im. St. A. Szczuki
Źródło: fot. autor publikacji.

Zmodernizowany budynek Przychodni Rejonowej w Szczuczynie
Źródło: fot. autor publikacji.
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Szczuczyn obecnie. Źródło: fot. autor publikacji.

Szczuczyn obecnie. Źródło: fot. autor publikacji.
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Szczuczyn z lotu ptaka.
Źródło: zdjęcie z dokumentacji LGD Biebrzański Dar Natury.

Szczuczyn z lotu ptaka. 
Źródło: zdjęcie z dokumentacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.



Potwierdzenie praw miejskich przez Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1779 r. 
Źródło: AGAD, dok. pap., nr 2940 (1 str.)
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Rozdział II

Instytucje i organizacje ważne dla rozwoju regionu

2.1. Kolegium pijarskie i jego znani wychowankowie – dalsze losy szkol-
nictwa

W akcie fundacyjnym z 6 X 1696 r., kolegium (cała treść aktu cytowana jest 
w pierwszym rozdziale książki) przewidziano na „szkół siedem” od parvy 
do teologii moralnej oraz 12 zakonników. Uroczyste wprowadzenie pija-

rów do klasztoru nastąpiło we wrześniu 1700 r. Kolegium rozpoczęło swoją działal-
ność w roku szkolnym 1700/01 najprawdopodobniej w budynku klasztoru. W 1706 r. 
przeniosło się do wybudowanych pomieszczeń kolegium pijarskiego. Akt fundacyjny 
zastrzegał, że miało być co najmniej siedem klas, z możliwością zwiększenia ich licz-

by, wymieniał następujące: „parwę, infimę, grammatykę, syntaktykę, poetykę, re-

torykę y teologią moralną”. Z wymienionego zestawu wynika, iż intencją fundatora 
było nauczanie na poziomie początkowym (parwa), a także w pozostałych klasach od 
infimy do retoryki na poziomie szkoły średniej. Włączenie do programu nauczania 
teologii, wiązało się z wyrażoną w akcie fundacyjnym wolą stworzenia w Szczuczy-

nie silnego ośrodka katolickiego, ukierunkowanego na wzmocnienie wiary na te-

Skrzydło kolegium pijarskiego w zespole klasztorno-kościelnym. Źródło: Zielonogórska Biblioteka 
Cyfrowa. Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego, J.M. Bazewicz str. 47.
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renach przygranicznych z protestanckimi Prusami. Kolegium szczuczyńskie miało 
charakter niepełnej szkoły wyższej, obejmującej kształcenie elementarne i średnie. 
Wykładano tu także filozofię (wykłady prowadzono wedle św. Tomasza z Akwinu 
w kursie dwuletnim) oraz nauczano języka niemieckiego. Przywiązywano także 
dużą wagę do nauki historii i geografii.

Nauka w kolegium trwała 5 godzin dziennie (2,5 godziny przed południem 
i 2,5 godziny po południu). Po zajęciach szkolnych uczniowie obowiązkowo odma-

wiali litanię do Matki Boskiej.
Pierwszym rektorem kolegium w Szczuczynie był ojciec Paweł od św. Piotra 

(Paweł Smaraczkowski), który dał się poznać jako budowniczy i świetny organiza-

tor. Nauczycielami byli zakonnicy. W 1735 r. w szczuczyńskim kolegium było 16 
zakonników, w tym 6 profesorów i magistrów. W 1772 r. było w nim 13 zakonników 
kapłanów nie licząc braci (było ich stosunkowo mało, nie mieli święceń kapłańskich, 
byli to zwykle pracownicy pomocniczy np. kucharze, ogrodnicy).

Z powodu braku źródeł nie znamy liczby uczniów z pierwszych lat działalności 
kolegium. Według określenia samego Szczuki było ich niewielu. W 1705 r. w czasie 
uroczystości pogrzebowych córki Szczuków, Marii Anny pisano o okazałym zapre-

zentowaniu się młodzieży szkolnej. Pierwsze źródłowe wzmianki o liczbie uczniów 
kolegium pochodzą z 1735 r. i wymieniają liczbę 300 uczniów. W 1772 r. uczyło 
się tu 150 uczniów, a 16 lat później do szczuczyńskiego kolegium, mającego status 
szkoły powiatowej, uczęszczało 180 uczniów. W okresie Komisji Edukacji Narodo-

wej funkcjonowała na terenie miasta utrzymywana przez pijarów szkoła parafialna 
licząca około 100 uczniów oraz studium humanistyczne dla kleryków sposobiących 
się do zawodu nauczycielskiego. Nauka w kolegium była bezpłatna, opłatę pobiera-

no jedynie za pobyt w konwikcie i wyżywienie. Ubożsi zamieszkiwali na stancjach 
w mieście, a za wyżywienie godzili się do posług w zakonie, bądź utrzymywali się 
z żebraniny oraz datków osób zamożnych. Obok dzieci szlacheckich uczono w kole-

gium, także potomstwo mieszczan i chłopów. St. A. Szczuka dbał o wykształcenie 
elementarne ludności w swoich dobrach, kształcił na swój koszt sieroty po byłych 
sługach. Rozpiętość wieku uczniów kolegium była znaczna, od 8 do 20 lat.78 

Przy szczuczyńskim kolegium działała dobrze zaopatrzona biblioteka. W 1830 r. 
posiadała ona 3126 woluminów, 5 kodeksów geograficznych i 134 mapy. M. Baliński 
w „Starożytnej Polsce” o kolegium i bibliotece pisał: „Całą ozdobą z drzewa zabu-

dowanego i od samych chrześcijan osiadłego miasteczka, jest kolegium Pijarskie, 
posiadające dość znaczny księgozbiór”79.

Szkołę pijarską w Szczuczynie przed I rozbiorem kraju określano jako placów-

kę „o wielkiej skali”. Wysoko postawione w owym czasie szkolnictwo pijarskie pod-

niosło prestiż Szczuczyna. Stał się on centrum oświatowym ziemi wiskiej. Z usług 
kolegium korzystała nie tylko młodzież mazowiecka, lecz także podlaska. Kształciły 
się tu dzieci różnych stanów, także włościanie. Utworzenie i działalność kolegium 
bez wątpienia stanowiło przełom w rozwoju oświaty i kultury tej części Mazowsza. 
Ponad stuletnia działalność kolegium, wzniesionego i uposażonego przez Szczukę, 
zaowocowała wzrostem poziomu umysłowego i świadomości obywatelskiej kolejnych 

78 Więcej informacji na ten temat: I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 295-300.
79 M. Baliński, T. Lipiński, op. cit., s. 493.
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pokoleń młodzieży. Można zauważyć, że dopiero z chwilą jego utworzenia zaczęli po-

jawiać się tu światlejsi obywatele.
W kwietniu 1801 r. władze pruskie zlikwidowały wzorowe seminarium hu-

manistyczne dla kleryków. A następnie w 1803 r. zamknęły kolegium pijarskie 
w Szczuczynie. Likwidacja szkoły przeciągała się, dlatego też często podaje się jako 
datę zamknięcia kolegium rok 1804 a nawet 1805. „Złota Księga” podaje „[…] cios 
za ciosem spadał na szkołę Szczuczyńską. Zajmowane następnie sale szkolne i Kol-
legium jedno po drugich, sprawiły na koniec w 1805 r. zupełne rozwiązanie szkoły 
i Zgromadzenia XX. Pijarów w Szczuczynie”80.

Wśród wychowanków kolegium szczuczyńskiego spotykamy działaczy gospodar-

czych, politycznych, nauczycieli, uczonych, w tym także zasłużonych w dziejach Pol-
ski. Do najbardziej znanych należą Jakub, Teodor i Antoni Wagowie (znani podróżni-
cy i pedagodzy), Wawrzyniec Wysocki (współpracownik księdza Jakuba Falkowskie-

go) oraz sam ks. J. Falkowski – rektor szkoły popijarskiej w Szczuczynie, założyciel 
pierwszego w Polsce, istniejącego do dziś Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. 
Jest prekursorem nauczania głuchoniemych i ociemniałych w Polsce, a Szczuczyn 
w pewnym sensie siedzibą pierwszej w kraju szkoły specjalnej, ponieważ Falkowski 
został 12 VI 1816 r. mianowany dyrektorem „Początkowego Instytutu dla Głucho-

niemych i Ociemniałych” połączonego ze szkołą w Szczuczynie. Instytut ten działał 
w Szczuczynie do momentu wyjazdu ks. Falkowskiego do Warszawy.81

W okresie Księstwa Warszawskiego, z inicjatywy miejscowego społeczeństwa 
i za zgodą władz, ks. J. Falkowski otworzył w Szczuczynie w popijarskich budyn-

kach szkołę, która funkcjonowała najpierw jako szkoła podwydziałowa (do 1818 r.), 

80 T. Czarnowski, op. cit., s. 67.
81 Ibidem, s. 68.

Ks. Jakub Falkowski. Źródło: Narodowe Ar-

chiwum Cyfrowe, sygn. 1:N-2627.
Antoni Waga. Źródło: Kujawsko-Pomor-

skie Biblioteka Cyfrowa.
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a następnie jako wydziałowa. W 1836 r. szkołę przeniesiono do nowo rozwijających 
się Suwałk, a w jednym z pawilonów po tej szkole umieszczono szpital św. Stanisła-

wa. W pozostałych pomieszczeniach popijarskiego kolegium działała do roku 1867 r. 
szkoła elementarna.82

2.2. Szpital św. Stanisława – opieka zdrowotna

W XIX w. szpitale w dzisiejszym rozumieniu były instytucjami świeckimi. 
Natomiast sierotami, kalekami i osobami biednymi zajmował się Kościół. 
Instytucje kościelne były najczęściej zwane przytułkami i miały za zadanie 

opiekę, a nie leczenie jako takie. Już synod w Piotrkowie z 1607 r. podjął uchwałę 
„[…] aby każda parafia utrzymywała swych własnych ubogich”83.

W 1817 r. Rada Administracyjna Królestwa doszła do wniosku, że nie ma jed-

noznacznych przepisów dotyczących szpitali, na czym cierpią chorzy, ubodzy, dzieci, 
sieroty i podrzutki. Odtąd naczelną władzę nad szpitalami posiada Komisja Rządo-

wa Spraw Wewnętrznych i Policji, w jej imieniu opiekę nad szpitalami ma sprawo-

wać Rada Ogólna na cały kraj i Rady Doradcze Szczegółowe, a administracja miej-
scowa „[…] szpitali parafialnych dla ubogich po miasteczkach i wsiach pozostaje 
przy wójtach gmin, burmistrzach miast i proboszczach. Wójtowie i burmistrzowie 
są z prawa kuratorami szpitali parafialnych dla ubogich, mają więc troszczyć się 
o szpitale i ich fundusze”84. W połowie 1832 r. Rada Administracyjna Królestwa do-

konała zmian dawnych przepisów. W miejsce Rady Ogólnej i Szczegółowej powstaje 
Rada Opiekuńcza Dobroczynnych Instytucji Publicznych.

W 1842 r. król i car Mikołaj I podpisał ustawę dla szpitali cywilnych w myśl 
której w domach schronienia parafialnego „[…] mają być umieszczane niedołęgi, 
kalecy i starcy, chyba, że ich stan zdrowia wymaga pomocy lekarza, i takich należy 
odsyłać do szpitali przeznaczonych dla chorych”85.

Na początku XIX w. Szczuczyn należał do nielicznych miast guberni łomżyń-

skiej z dobrze rozwiniętą służbą zdrowia. Działał tu szpital parafialny dla ubogich, 
który prowadziły siostry miłosierdzia. Pierwszą aptekę w mieście założono już 
w 1826 r. (dotąd apteki istniały tylko w Łomży, Tykocinie i Ostrołęce). Po opuszcze-

niu budynków popijarskich przez szkołę wydziałową (1836 r.) rząd przekazał część 
tych zabudowań na potrzeby chorych. W 1837 r. z inicjatywy Rady Opiekuńczej 
Dobroczynnych Instytucji Publicznych zostaje założony w Szczuczynie szpital p.w. 
św. Stanisława. Dopiero jednak rok później przejęto jeden pawilon budynku, ale do 
końca roku nie przyjmowano chorych. Źródła kościelne podają, że w 1839 r. „[…] 
w Szczuczynie istniał szpital dla 15 chorych, nie było jeszcze księdza kapelana”86. 

Szczuczyński szpital należał w tym okresie do nielicznych na terenie guberni łom-

żyńskiej (poza Szczuczynem szpitale istniały tylko w Łomży, Ostrołęce i Ostrowi). 
W mieście działał także Dom Schronienia dla Starców i Kalek wybudowany około 
1843 r., nad którym nadzór sprawował kościół.

82 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 305.
83 W. Jemielity, Szpitale w guberni augustowskiej, [w:] Studia Łomżyńskie, t. XII, Łomża 2001, s. 73.
84 Ibidem, s. 74.
85 Ibidem, s. 76.
86 Ibidem, s. 78.
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Pierwszym naczelnym le-

karzem pracującym w szpitalu 
św. Stanisława był chirurg Wer-

ner Jan Benjamin, pomagał mu 
w pracy najprawdopodobniej 
jeszcze jeden lekarz. W skład 
pierwszej Rady Opiekuńczej 
szczuczyńskiego szpitala wcho-

dzi m.in. opiekun prezydujący 
Suchodolski Antoni, sędzia poko-

ju, dziedzic; członkowie: Obryc-

ki Józef dziedzic, Szepietowski 
Walenty podsądek powiatu bie-

brzańskiego, Doliwa Szczepan 
dziedzic. Według źródłowych da-

nych w latach 1859-1869 szpital 
dysponował 30 łóżkami dla cho-

rych. Jest to największa ilość 
w porównaniu z innymi funk-

cjonującymi w tym czasie szpi-
talami. I tak np. w łomżyńskim 
szpitalu było 20, a w suwalskim 
25 łóżek. W czasie całego roku 
w szpitalu przebywała różna liczba chorych, i tak np. w 1843 r. - 222, 1854 r. - 932, 
1858 r. - 212, 1864 r. - 395. Średnia pobytu w szpitalu wynosiła 37 dni.87 

Do 1865 r. zabudowania kolegium popijarskiego stanowiły własność kościoła. 
Na mocy ukazu carskiego z 14 grudnia tego roku dobra kościelne przeszły na wła-

sność skarbu państwa. Wówczas miejscowy ksiądz opuszcza dwa pokoje i kuchnię 
zajmowane przy szpitalu, a wprowadza się do nich lekarz.88 

Jednym z najbardziej zasłużonych i znanych lekarzy, którzy pracowali w szczu-

czyńskim szpitalu w II połowie XIX wieku był dr Stanisław Huzarski. Pracę swoją 
rozpoczął w 1863 r. obok doświadczonego lekarza Stanisława Zawadzkiego, następ-

nie objął stanowisko ordynatora, a potem lekarza powiatowego. W czasie powstania 
styczniowego, mimo grożącego niebezpieczeństwa, leczył on rannych i chorych po-

wstańców. 
Według sprawozdań doktora Huzarskiego w szczuczyńskim szpitalu w latach 

1863-1864 przebywało łącznie 795 chorych, z czego 609 wyzdrowiało, 61 opuściło 
szpital z polepszeniem, 9 przeniesiono do innych szpitali, 48 umarło, a 68 pozostało 
na rok następny. Ambulatorium przyszpitalne przyjęło w ciągu tych dwóch lat 879 
pacjentów. Główną przyczyną chorób w tym okresie były gorączki, na które zapada-

li najczęściej żołnierze straży pogranicznej, którzy narażeni byli na częste „pocho-

dy” i forsowne marsze. O przypadkach chirurgicznych, których największą liczbę 
stanowiły „potłuczenia różnego rodzaju”, doktor pisze: „Ostatnia rubryka odsłania 

87 Ibidem, s. 81-83
88 Dwa Szczuczyny. Miasta, które łączy nie tylko nazwa, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 2001, s. 47-48.

Dr Stanisław Huzarski. 
Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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rycerskość tutejszych mieszczan, chłopów i drobnej szlachty, bójki między nimi są 
na porządku dziennym. [podsumowując swój raport dr Huzarski – stwierdza] lud 
wiejski rzadko szuka pomocy lekarskiej; brak rozwiniętego uczucia czyni go nad-

zwyczajnie niedbałym o swoje zdrowie; upadek bydlęcia więcej jest opłakiwany niż 
śmierć dziecka lub żony, do szpitala udaje się w ostateczności, i to w razie jeśli otrzy-

ma zapewnienie, że gmina koszta kuracyjne poniesie”89.

Jako lekarz powiatowy podsumowuje opiekę zdrowotną w powiecie szczuczyń-

skim w raporcie z 1870 r. W ciągu trzech lat (1867 – 1869) w szpitalu przebywało 
1559 chorych, z czego wyzdrowiało 1310, zmarło z różnych przyczyn 113, pozostało 
na rok następny 136. Z usług ambulatorium korzystało ok. 200 chorych rocznie, 
otrzymując porady lekarskie i bezpłatne leki. Mieszkańcy powiatu chorowali najczę-

ściej na zapalenie płuc i opłucnej, reumatyzm, gorączki, koklusz, „kataralne zajęcia 
dróg oddechowych.” Doktor upatrywał przyczyny tych chorób w geograficznym poło-

żeniu powiatu (obfitość lasów i bagien, z czego wynika chłodne i wilgotne powietrze 
oraz prawie bezustannie wiejący wiatr). Opiekę lekarską w powiecie sprawowało 
2 lekarzy mieszkających w Szczuczynie, 6 felczerów i 2 akuszerki. W mieście znaj-
dowała się apteka, która zrealizowała w ciągu wymienionych trzech lat 6114 recept. 

W powiecie „[…] mianowicie 
w Szczuczynie znajduje się 
Szpital Śgo Stanisława, eta-

tem na łóżek 30ci przezna-

czonych”90.

Doktor Stanisław Hu-

zarski zmarł w 1895 r. i jest 
pochowany na miejscowym 
cmentarzu, a z materiałów 
źródłowych możemy się do-

wiedzieć, że był to „Człowiek 
szlachetny, leczył biedotę 
miejską bez względu na na-

rodowość-bezinteresownie. 
Taki lokalny „doktor Ju-

dym”. Po śmierci trumna 
jego była niesiona przez ubo-

gich z Żydami pospołu, któ-

rych kiedyś leczył – na ra-

mionach do cmentarza przez 
ulice miasta”91. 

W 1897 r. w szpitalu 
było 30 łóżek, w ciągu roku 
skorzystało z nich 204 cho-

89 S. Huzarski, Sprawozdanie ze szpitala Śgo Stanisława w Szczuczynie za rok 1863. i 1864, „Tygodnik Lekar-
ski”, 1865, nr 30.

90 S. Huzarski, Statystyka Lekarska z powiatu Szczuczyńskiego, „Tygodnik Lekarski”, 1870, nr 19.
91 Zapis na zdjęciu dr S. Huzarskiego wykonany przez jego wnuczkę. Skan podpisanego zdjęcia udostępniła 

Pani Irena Lisak prawnuczka dr S. Huzarskiego.

Dzieci dr St. Huzarskiego przy jego grobowcu na szczuczyń-

skim cmentarzu (Stanisława, Karol, Janina i Jadwiga). 
Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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rych, z których 159 wyzdrowiało, 23 zmarło, a 22 pozostało na rok następny. W przy-

chodni lekarskiej przyjęto 292 chorych.92

Na początku XX w. szczuczyński szpital nadal dysponował 30 łóżkami i przyj-
mował rocznie ok. 400 chorych. Z porad ambulatoryjnych korzystało np. w 1909 r.-
968 osób, a rok później 836 osoby. W szpitalu pracowało 2 lekarzy, oprócz nich 
o zdrowie mieszkańców miasta i regionu dbało 2 felczerów, 2 dentystów, 3 akuszerki 
i 2 farmaceutów. W roku 1912 przedłużono szpital, dobudowując piętrowy budynek 
murowany z cegły. Wybudowano go z dobrowolnych składek i ofiar miejscowej lud-

ności. Przed wybuchem I wojny światowej w Szczuczynie znajdowała się apteka, 
ochronka na około 30 dzieci, a także szpital św. Stanisława i prawdopodobnie laza-

ret 4 Dońskiego Pułku Kozaków.93

W okresie międzywojennym baza lecznicza powiatu była bardzo skromna i za-

spokajała jedynie podstawowe potrzeby ludności. Jedynym szpitalem w powiecie był 
szpital św. Stanisława w Szczuczynie, posiadający 40 łóżek, których liczbę można 
było w razie potrzeby zwiększyć do 60 oraz trzy oddziały: zakaźny, wewnętrzny 
i położniczy. Szpital dysponował także salą operacyjną i parowym dezynfekatorem. 
Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami powiatu sprawowały także 4 niewielkie ośrod-

ki zdrowia: w Szczuczynie, Grajewie, Rajgrodzie i Grabowie.94

Po II wojnie światowej, choć zrujnowany, szpital szczuczyński nadal dzia-

ła dysponując 60 łóżkami dla chorych, funkcjonuje jedna apteka. Pod koniec lat 
50-tych w mieście pracuje uprawniony technik dentystyczny, a od 1953 lekarz 
dentysta. W tym samym roku w szpitalu podejmuje pracę dwóch nowych leka-

rzy. W drugiej połowie lat 60-tych do Szczuczyna trafia trzech następnych leka-

rzy, z których jeden jest specjalistą I stopnia z pediatrii i organizuje 25 - łóżkowy 
oddział dla dzieci. W szpitalu w roku 1959 leczyło się 2829, w 1963 r. – 2596, 
a w 1968 r. 2563 osób.95 

W dniu 25 III 2000 r. szczuczyński szpital przekształcony został w Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

2.3.  Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie

W dniu 22 XI 1882 r. powstaje z inicjatywy mieszkańców i na prośbę władz 
miejskich, którą poparł naczelnik powiatu Dymitr Spirydonow, Ochot-
nicza Straż Pożarna. Organizacja ta miała na celu nie tylko walkę z po-

żarami, które tak dotkliwie doświadczyły miasto w przeszłości, ale też – czego 
obawiał się zaborca – prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej w duchu 
patriotycznym.

Pierwszym naczelnikiem OSP został aptekarz Roman Wilczyński. W chwili 
założenia, organizacja liczyła 15 członków, którzy tworzyli trzy oddziały: toporni-
ków, obsługi sikawek, dowożących wodę. Jej wyposażenie nie było zbyt imponujące, 

92 M. Grabowski, Obraz powiatu szczuczyńskiego w prasie XIX w., [w:] Pozaarchiwalne materiały źródłowe 
do dziejów powiatu szczuczyńskiego w XIX wieku, Materiały z konferencji popularno-naukowej, Grajewo 
2012, s. 58.

93 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 424.
94 T. Dudziński, K. Sychowicz, op. cit., s. 112.
95 Dorobek powiatu…, Grajewo 1969, s. 75-76.
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składało się z 2 sikawek ręcznych zakupionych przez władze powiatowe, 5 odcinków 
węża, 4 beczkowozów oraz kilku wiader.96 

W dniu jubileuszu 10-lecia istnie-

nia straży naczelnik Wilczewski otrzy-

mał z rąk naczelnika powiatu szczu-

czyńskiego D. Spirydonowa hełm i to-

porek (przedmioty te przechowywane 
pieczołowicie do dnia dzisiejszego prze-

kazywane są jako „insygnia władzy” 
kolejnym naczelnikom). Straż posiada-

ła już w tym czasie swoją 7-osobową or-

kiestrę. Kapelmistrzem był Apolinary 
Sulewski z zawodu stolarz, który uczył 
grać ze słuchu ponieważ członkowie or-

kiestry nie znali nut. Straż dysponowa-

ła też szopą zwaną wozownią (obecnie 
Muzeum Pożarnictwa), gdzie odbywały 
się ćwiczenia i przechowywano sprzęt. 
Na początku XX w. zaadaptowano ten 
obiekt na świetlicę, gdzie odbywały się 
imprezy kulturalne, przedstawienia te-

atru amatorskiego oraz zabawy ludowe 
organizowane zarówno przez straża-

96 Folder wydany z okazji jubileuszu 85-lecia straży: Osiemdziesiąt pięć lat Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szczuczynie, Szczuczyn 1967, s. 12.

Członkowie OSP, koniec XIX w. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.

Zatwierdzenie wzoru sztandaru. Dokument znaj-
duje się w Muzeum Pożarnictwa w  Szczuczynie. 
Źródło: fot. autor publikacji.
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ków, jak i społeczeństwo. W przyległym ogrodzie spacerowym w niedziele i świę-

ta koncerty dawała orkiestra strażacka, która w swym repertuarze miała głównie 
kompozycje polskie.

Z okazji 25-lecia istnie-

nia OSP, właścicielka mająt-
ku szczuczyńskiego, Aniela 
ze Święcickich Choynowska 
ufundowała sztandar, które-

go wzór został zatwierdzony 
w dniu 27 VI 1907 r. przez 
łomżyńskiego gubernatora.97 

W czasie uroczystości jubile-

uszowych, które władze car-

skie przesunęły o trzy lata ze 
względu na nastroje antyrzą-

dowe, przygrywała 13-oso-

bowa orkiestra strażacka. 
Straż liczyła w tym czasie 32 
strażaków i dysponowała 3 
sikawkami ręcznymi, 18 od-

cinkami węży tłocznych, przystawną drabiną hakową, bosakami i wiadrami.98

97 Sztandar z 1907 r. i oryginał dokumentu zatwierdzający jego wzór znajduje się w szczuczyńskim Muzeum 
Pożarnictwa, ul. Senatorska.

98 Folder wydany z okazji jubileuszu 85-lecia straży: Osiemdziesiąt pięć lat Ochotniczej…, s. 12.

Pierwszy sztandar szczuczyńskiej OSP. Obecnie znajduje się w Muzeum Pożarnictwa w Szczuczynie. 
Źródło: fot. autor publikacji.

Świadectwo J. Boguszewskiego. 
Źródło: fot. autor publikacji.
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Pierwszym strażakiem, który ukończył kurs pożarniczy zorganizowany przez 
Związek Floriański w Warszawie był Julian Boguszewski. Oryginał świadectwa 
ukończenia kursu z dnia 14 VIII 1917 r. znajduje się w Muzeum Pożarnictwa.

Szczuczyńscy strażacy aktywnie uczestniczyli w walkach o odzyskanie niepod-

ległości. Wieloletnia wojna uszczupliła skład osobowy szczuczyńskiej straży, która 
11 XI 1918 r. liczyła tylko 20 członków. „Mimo to bez żadnego oręża [jak podaje źró-

dło] ten skromny poczet pod wodzą naczelnika, druha ś.p. Zygmunta Bagińskiego, 
śmiałą postawą zmusił komendę żandarmów do oddania broni, a z tym zdobytym 
orężem rozbroił całą placówkę wojskową, zdobywając w ten sposób 60 karabinów, 
wozy, amunicję, konie, bryczki itd. Po ustanowieniu warty obywatelskiej Straż uda-

ła się do sąsiednich wiosek, gdzie również dokonała rozbrojenia, zdobywając plon 
obfity. […] Prócz tego oddział Straży wyruszył do Grajewa, gdzie zauważył, iż Niem-

cy umykają stamtąd ku swojej ojczyźnie z naładowanym na wozy inwentarzem sta-

rostwa. Przy pomocy P.O.W. [Polska Organizacja Wojskowa] zatrzymano zbiegów 
i odbito ładunek wraz z internowanym właścicielem majątku Miecze, p. Bagińskim. 
W 1920-tym roku podczas nawały bolszewickiej ci sami druhowie, lecz już pod wo-

dzą naczelnika mec. Kazimierza Olszewskiego, objęli ochronę miasta, nie dopusz-

czając band bolszewickich do ekscesów i rabowania sklepów”99.

99 Strażactwo polskie w dobie walk orężnych o Niepodległość Polski, „Przegląd Pożarniczy” 1929, nr 20. 

Członkowie szczuczyńskiej OSP w dniu jubileuszu 50-lecia. Źródło fot. ze zbiorów CATL.
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Straż szczuczyńska cieszyła się wielkim szacunkiem mieszkańców. Gasiła po-

żary nie tylko w mieście, ale wyjeżdżała też do pożarów w dalszej okolicy. Do historii 
przeszła akcja gaszenia pożaru w Kolnie w 1932 r., do którego strażacy dojechali 
wozem konnym i uczestniczyli w akcji przez 3 dni. W rok później obchodząca 50-le-

cie szczuczyńska straż jest jednostką prężną, dobrze zorganizowaną i operatywną. 
Liczyła wówczas 32 członków i 18 muzyków orkiestry. Kapelanem straży został pro-

boszcz Jan Załuska. W swym wyposażeniu strażacy mieli wówczas: „wóz rekwizyto-

wy, dwukołową sikawkę, dużą ilość węży i pompę motorową Syrena’’100.

We wrześniu 1939 r. członko-

wie OSP pełnili całodobowe dyżu-

ry na ulicach miasta, niosąc pomoc 
w likwidacji pożarów i ochraniając 
zagrożone mienie. Pomagali też przy 
usuwaniu gruzów z miasta. 

Natychmiast po wyzwoleniu 
w 1945 r. odrodziła się szczuczyńska 
jednostka OSP. Strażacy otrzymali 
pierwszy w swych dziejach samochód. 
Była to ciężarówka z demobilu mar-

ki Ford – Canada, na której mieścili 
się prawie wszyscy czynni strażacy. Jednostka otrzymała wtedy też motopompę, węże 

100 Folder wydany z okazji jubileuszu 100-lecia straży: 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie.

Rok 1950. Członkowie OSP Szczuczyn. Źródło: fot. ze zbiorów CATL.

Budowa remizy. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL. 
Zdjęcie wykonał brygadier Myszkowski.
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tłoczne, drabiny, pasy i hełmy. W roku 1946 do straży należało 48 strażaków, 18 sama-

rytanek oraz 26 członków orkiestry.101

Na początku 1957 r. położono kamień węgielny pod budowę nowej remizy stra-

żackiej, którą ukończono w czynie społecznym w 1959 r. W oddanej do użytku nowej 
remizie znajdował się m.in. telewizor i radio. Sprzęt ten udostępniony był do użytku 
całej społeczności miejskiej, a w starej strażnicy rozpoczęło działalność kino „Wissa”. 
Tego samego roku na I Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Grajewie, 
szczuczyńska orkiestra zajęła I miejsce.102

Jednostka OSP w Szczuczynie zyskała osobowość prawną 6 IX 1961 r., poprzez 
wpisanie jej do rejestru stowarzyszeń i związków Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Białymstoku pod nr 560/61 i otrzymała nazwę Ochotnicza Straż Po-

żarna w Szczuczynie z siedzibą w Szczuczynie powiat Grajewo.103

W roku 1967 podczas obchodów 85-lecia straż liczyła 42 strażaków wchodzących 
w skład 5 sekcji bojowych, 18 samarytanek w 2 sekcjach żeńskich, 27 osób w 3 sek-

cjach młodzieżowych oraz 32 członków orkiestry. Podstawowe wyposażenie jednostki 
stanowiły 2 wozy bojowe i 3 motopompy. Z okazji jubileuszu jednostka otrzymała 
nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta. Dwa lata później przy OSP 

101 Ibidem.
102 Folder wydany z okazji jubileuszu 120-lecia straży: B. Paszkowska, 120-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej 

1882-2002.
103 Ibidem.

Członkowie i działacze OSP przed nową remizą. Źródło: fot. ze zbiorów CATL.
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zostaje założona młodzieżowa 
orkiestra dęta, która została za-

proszona do udziału w Central-
nych Dożynkach w Białymstoku 
w 1973 r. Tego samego roku 13 
marca powołano Zarząd Gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Na terenie miasta i gminy funk-

cjonowało „10 jednostek w tym 
jedna zakładowa przy Państwo-

wym Ośrodku Maszynowym. 
Jednostki w Szczuczynie, Niedź-

wiadnej, Danowie i Bęćkowie 
posiadały własne remizy, zaś 
w Bzurach, Świdrach Awissa, 
Niećkowie, Rakowie i Obrytkach 
korzystały z pomieszczeń za-

stępczych”104.

Z okazji 100-lecia Ochot-
niczej Straży Pożarnej otwar-

to w 1982 r. w byłej strażnicy 
Muzeum Pożarnictwa, w któ-

rym zgromadzono dawny sprzęt 
gaśniczy, stare instrumenty, 
sztandary, fotografie i doku-

menty. Znajdują się tam też 
pamiątki rodzinne przekazane 
przez weteranów. Do straży na-

leżało wtedy 117 członków (łącz-

nie z orkiestrą).

104 Ibidem.

Muzeum Pożarnictwa. 
Źródło: fot. autor publikacji.

Orkiestra OSP. 
Źródło: fot. ze zbiorów CATL.

Strażacy w akcji. 
Źródło: fot. ze zbiorów CATL.
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Rozkazem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Szczuczynie została w 1995 r. włączona do krajowego systemu ra-

towniczo-gaśniczego.105

Dzisiejsza OSP w Szczuczynie to nie tylko gaszenie pożarów, ale także jednostka 
ratownicza wyposażona w specjalistyczny sprzęt, dysponująca wykwalifikowanymi ra-

townikami, gotowa nieść pomoc w sytuacji zagrożenia, chroniąc życie, zdrowie i mienie. 
Pomaga nie tylko lokalnej ludności w czasie klęsk żywiołowych lub innych miejscowych 
zagrożeń. Działa także na rzecz kultywowania lokalnej tradycji, dba o historię i udziela 
się w życiu kulturalnym miasta i regionu. Istniejąca od ponad 120 lat, znana nie tylko 
w regionie orkiestra uświetnia swą grą uroczystości strażackie, państwowe i kościelne. 
Szczuczyńska Ochotnicza Straż Pożarna jako jednostka wszechstronna, przyczynia się 
swoją działalnością do rozwoju naszej małej ojczyzny.

2.4.  Kultura – biblioteka – sport
 

Koniec XIX w. to okres w którym zaczęły się kształtować w środowisku 
mieszkańców Szczuczyna i okolic potrzeby uczestniczenia w zbiorowym ży-

ciu kulturalnym. Miejscem spotkań towarzyskich warstw miejscowej inte-

ligencji jak i zamożniejszych mieszczan był ogród spacerowy „[…] który odgrywał 
rolę letniego salonu Szczuczyna. Niedawno założony przy porządnie zbudowanej 
szopie strażackiej, w której mieściła się także sala teatralna, ogrodzony wysokim, 
mocnym parkanem, miał tyle pięknych drzew, tak pachniał bzami i jaśminami 
oraz mnóstwem kwiatów troskliwie pielęgnowanych, […]”106. W ogrodzie odbywa-

ły się letnie koncerty, na których występowały miejscowe orkiestry. Można było 
posłuchać m.in. walców Straussów, Waldteufla i Arditiego w wykonaniu orkiestry 
4 Pułku Kozaków Dońskich stacjonujących w Szczuczynie oraz miejscowej orkie-

stry Ochotniczej Straży Pożarnej, która w repertuarze miała przeważnie polskie 
kompozycje np. „Biały Mazur Osmańskiego”. We wspomnianej sali teatralnej wy-

stępowały ze swymi spektaklami zapraszane zespoły oraz sympatyczne dziecię-

ce grupy, które przedstawiały swoje sztuki przed licznie zgromadzoną widownią. 
Prawdziwą atrakcją były jednak sztuki wystawiane przez szczuczyński teatr ama-

torski. Nieprofesjonalna grupa wystawiała swe spektakle dość często, gromadząc 
widownię prawie z całego powiatu. Tak się wtedy złożyło”[…] że dobrał się w tym 
czasie zespół nie tylko zamiłowany, ale i utalentowany. Grywano wesołe i poważ-

niejsze jednoaktówki, […]”107. Były to komedie ludowe jak też sztuki wartościowe 
z patriotyczną głębią. 

Krzewieniem uczuć patriotycznych oraz rozpowszechnianiem literatury ojczy-

stej miały zajmować się powstające w tym czasie biblioteki i czytelnie. Rozwój sieci 
placówek bibliotecznych i czytelni związany jest z liberalizacją życia społecznego 
(po 1905 r.). Mimo, że gromadzony i udostępniony księgozbiór poddawany był nadal 
ostrej selekcji i cenzurze, to jednak możliwość korzystania z bezpłatnych bibliotek 
była ogromną zdobyczą w dziedzinie upowszechniania ojczystej oświaty i kultury. 

105 Folder wydany z okazji jubileuszu 125-lecia straży: 125 lecie OSP w Szczuczynie w 315 rocznicę lokacji 
miasta.

106 B. Winiarski, Nad Pissą, Wissą i Narwią, Łomża 1999, s. 65.
107 Ibidem, s. 66.
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W 1910 r. działały już w Szczuczynie dwie biblioteki. Jedna biblioteka - czytel-
nia zarejestrowana w 1908 r. na nazwisko właścicielki majątku A. Choynowskiej, 
druga przy kościele parafialnym utworzona w 1909 r. z inicjatywy ks. T. Czarnow-

skiego. W następnych latach powstają w Szczuczynie kolejne biblioteki. Biblioteka 
Publiczna z prawem sprzedaży książek, której założycielem jest Boruch Zemel i bi-
blioteka „z opłatą za czytania”, na której założenie i prowadzenie otrzymał zgodę 
członek Stowarzyszenia Syjonistycznego Szloma Aron Garbarski. W omawianym 
okresie światlejsi mieszkańcy miasta i okolic występują z inicjatywą zorganizowa-

nia Towarzystwa Publicznej Biblioteki Czytelni, które miałoby udostępniać książki 
zarówno mieszkańcom miasta jak i gminy Szczuczyn. Towarzystwo to zostało powo-

łane, o czym świadczą przechowywane w bibliotece materiały źródłowe.108

W 1929 r. w Szczuczynie funkcjonują cztery biblioteki:
1. Parafialna założona w 1909 r.,  

posiadająca 158 tomów, z usług której korzystało 44 czytelników.
2. Stowarzyszenia Syjonistycznego założona w 1912 r.,  

posiadająca 1650 tomów, z usług której korzystało 151 czytelników.
3. Funkcjonariuszy Straży Granicznej założona w 1923 r.,  

posiadająca 654 tomy, z usług której korzystało 81 czytelników.
4. Koła Miłośników Sztuki założona w 1923 r.,  

posiadająca 205 tomów,(brak danych o liczbie czytelników).109

Dekret z dnia 17 IV 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi 
określa zadania i funkcje bibliotek. Zbiory biblioteczne uznaje się za narodowe mie-

nie kulturalne powołane do służenia dobru ogólnemu. Pierwsza Gminna Biblioteka 
Publiczna w Szczuczynie powstała w 1948 r. Mieściła się w budynku Gminnej Rady 
Narodowej (ul. Krzywa 12) w jednym pokoju (12,5 m2). W 1949 r. GBP w Szczu-

czynie posiadała 7 punktów bibliotecznych, a 5 lat później miała tych punktów 24. 
Najważniejszym zadaniem biblioteki była obsługa ruchu czytelniczego i nadzór nad 
punktami bibliotecznymi. Biblioteka zlikwidowana została w roku 1954 w związku 
z nowym podziałem administracyjnym kraju.110

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczuczynie rozpoczęła swą działalność 
w 1949 r. i miała za zadanie udostępniać księgozbiór mieszkańcom Szczuczyna. Jej 
założycielem był Bolesław Walter, który dysponował wtedy zbiorem ponad 200 ksią-

żek. A już jak podaje Księga Pamiątkowa Biblioteki „Na koniec 1956 roku książek 
w bibliotece było 4293 wol. Liczba czytelników wynosiła 405 osób w tym dzieci do 
lat 15 – 222. Wypożyczono ogółem 4737 książek”111. W 1958 r. założono 18 punktów 
bibliotecznych podległych MBP. Od grudnia 1960 r. biblioteka mieściła się w lokalu 
przy łaźni miejskiej. 

Ze względu na rozbudowę budynku instytucję przeniesiono w lutym 1968 r. 
do lokalu zastępczego, a następnie do lokalu w Państwowym Ośrodku Maszyno-

108 D. Dobrzycka, Rozwój i działalność miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuczynie w latach 1949-
1982, praca magisterska, maszynopis znajduje się w Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie, s. 16-17.

109 Ibidem, s. 18.
110 Biblioteka historia i dzień dzisiejszy, Folder opracowany na podstawie materiałów źródłowych znajdujących 

się w Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie.
111 Księga Pamiątkowa, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczuczynie.
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wym. Po wyremontowaniu wcześniej wspomnianego budynku „Miejska Biblioteka 
Publiczna w Szczuczynie w dniu 10 listopada 1971 pozyskała nowy lokal składający 
się z trzech sal w nadbudowanym budynku […]”112. 

Poza pozyskiwaniem i wypożyczaniem książek biblioteka prowadziła szeroko 
zakrojoną działalność kulturalno-oświatową. Organizowała m.in. spotkania autor-

skie (od 1960 r. do 1982 r. odbyły się 42 takie spotkania). W latach 50-tych organizo-

wano akcje głośnego czytania książek, a w latach 60-tych działało „Koło Miłośników 
Telewizji”. Wspólnie oglądano audycje, filmy i teatry, a następnie o nich dyskuto-

wano. Odbywały się pre-

lekcje Towarzystwa Wie-

dzy Powszechnej oraz 
spotkania ze znanymi 
i ciekawymi ludźmi. Poza 
tym przeprowadzano 
liczne konkursy czytel-
nicze, przeglądy książek, 
wieczornice literackie 
i wieczory bajek. Z oka-

zji Dni Oświaty Książki 
i Prasy organizowano 
lekcje biblioteczne. Bi-
blioteka brała też udział 
w wielu konkursach, np. 

112 Ibidem.

Lokal biblioteki w rozbudowanym budynku łaźni, ul. Senator-

ska 12. Źródło: fot. ze zbiorów CATL.

Lokal biblioteki, ul. Senatorska 12 (budynek starej łaźni przed rozbudową). 
Źródło: fot. ze zbiorów CATL.
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„Złoty Kłos dla twórcy – srebrne dla czytelników” i zdobywała w nich nagrody oraz 
wyróżnienia.113 

Od 1973 r. działa przy bibliotece oddział dla dzieci, dla którego prowadzi się 
oddzielną księgę inwentarzową. W tym samym roku BM w Szczuczynie otrzymała 
nazwę Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. Dysponowała wtedy księgozbiorem 
liczącym 11379 tytułów, a zapisanych do biblioteki było 2128 czytelników. W ra-

mach biblioteki działało 15 punktów bibliotecznych. Z dniem 1 I 2006 r. utworzono 
publiczną instytucję kultury pod nazwą Biblioteka Miejska w Szczuczynie, która 
obejmowała swoim zasięgiem Miasto i Gminę Szczuczyn. Na koniec tego samego 
roku biblioteka miała na stanie 36408 książek, zapisanych było 1042 czytelników. 
Obecnie biblioteka posiada 37429 woluminów, a korzysta z jej zasobów 1002 zareje-

strowanych użytkowników.114

W 2011 r. biblioteka przystąpiła do „Programu Rozwoju Bibliotek”, z któ-

rego pozyskała nowy sprzęt komputerowy, a pracownicy uczestniczyli w cyklach 
szkoleń tego programu. Rok później rozpoczęto proces tworzenia elektronicznego 
katalogu zgromadzonego księgozbioru. Obecnie w bibliotece funkcjonuje Cyfrowe 
Archiwum Tradycji Lokalnej, organizowane są cykliczne spotkania pt. ”Poznaje-

my Historię” oraz ”Spotkania z Poezją”. Biblioteka Miejska w Szczuczynie to nie 
tylko wypożyczanie książek i obsługa ruchu czytelniczego. To instytucja czerpiąca 
z tradycji i wybiegająca w przyszłość, która współpracując z innymi instytucjami 
i organizacjami z miasta i regionu prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalno-

-oświatową.115

Przełom XIX i XX w. to również okres 
upowszechniania się form dbania o kulturę 
fizyczną. W powiatowym Szczuczynie oprócz 
bardzo modnych letnich spacerów, ludność 
(przede wszystkim młodzież) korzystała też 
z kąpieliska na Wissie, które znajdowało się za 
miastem. Rzeka w tym miejscu była w miarę 
szeroka, miała twarde piaszczyste dno i była 
dość głęboka. Zimą popularna była natomiast 
jazda na łyżwach, do której wykorzystywa-

no „[…] stawek koło zboru luterskiego, gdzie 
w nieprawdopodobnym tłoku roztaczały swój 
urok łyżwiarek panny Huzarskie, a sztuką 
jazdy imponowało paru oficerów kozackich”116.

O poziom i rozwój kultury fizycznej 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
troszczyły się m.in. szkoły, które dbały o wycho-

wanie fizyczne dzieci i młodzieży. Przez szkoły 
organizowane było m.in. „święto wychowania 

113 Biblioteka historia…, Folder opracowany na podstawie materiałów źródłowych znajdujących się w Bibliote-

ce Miejskiej w Szczuczynie.
114 Dane: Biblioteka Miejska w Szczuczynie.
115 Ibidem.
116 B. Winiarski, op. cit., s. 72.

Plaża miejska. 
Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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fizycznego”, w którym uczestni-
czyło ponad 800 uczniów i opie-

kunów nie tylko ze Szczuczyna, 
ale i z terenu gminy. Szczuczyn 
posiadał także plażę miejską 
oraz dwa kluby sportowe, polski 
„Wissa” oraz żydowski „Macca-

bi”(działał w latach 1920-27, 
1930-39).117

Tuż po zakończeniu 
II woj ny światowej, w czerwcu 
1945 r. powstaje w Szczuczynie 
z inicjatywy młodzieży, którą 
poparły ówczesne władze, „Lu-

dowy Zespół Sportowy Szczu-

czyn”, pierwszym prezesem 
klubu według kroniki został Bolesław Goliczewski ówczesny Burmistrz Szczuczy-

na.118 Pierwszą sekcją byli piłkarze, którzy już 10 X 1945 r. rozegrali pierwszy ofi-
cjalny mecz z „Gwardią” Kolno odnosząc zwycięstwo 2:1. W 1948 r. z inicjatywy 
Stanisława Kina (działacza i wieloletniego prezesa klubu) powstaje sekcja bokser-

ska, której członkowie pierwszy mecz rozegrali 28 XI 1948 r. z „Gwardią” Białystok 

117 J. Fajkowski, op. cit., s. 23; Z. Kaplan, Zapamiętane życie. Miasteczko okiem fotografa, New York 2002.
118 Kronika LZS „Wissa” Szczuczyn.

Drużyna piłki nożnej LZS „Wissa” 1949 r. Źródło: Kronika LZS „Wissa” Szczuczyn.

Szkolna drużyna siatkarek. (1935 r.). 
Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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przegrywając 8:12. Szczuczyńscy bokserzy należeli przez lata do wyróżniających się 
zespołów klasy wojewódzkiej. W 1948 r. Mirosław Trojanowski zdobył tytuł Mistrza 
Polski LZS w wadze 47 kg. Mecze bokserskie z Ełkiem, Łapami, Łomżą, czy Suwał-
kami należały do widowisk, które dostarczały niezapomnianych emocji. Szczuczyń-

ski LZS w tym czasie „[…] jest jednym z najlepszych zespołów sportowych w woj. 
białostockim. Liczy obecnie 168 członków ze wsi: Bęćkowo, Niedźwiadna i Niećko-

wo. Do najlepiej zorganizowanych i wykazujących największy postęp w pracy należy 
sekcja bokserska, której zawodnicy w sezonie zimowym dali bezpłatnie szereg poka-

zowych walk w okolicznych wsiach”119.

Prężnie rozwija się też sekcja lekkoatletyczna, której przedstawicielka Maja 
Dobrzycka w 1948 r. zdobyła tytuł wicemistrzyni Polski w rzucie oszczepem. Za-

wody lekkoatletyczne cieszyły się dużą popularnością wśród startującej młodzieży 
i widzów. W 1953 r. „Gazeta Białostocka” informowała: ”Młodzież Wiciowa przy 
Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym oraz Ludowego Zespołu Sportowe-

go „Wissa” urządziła w ubiegłą niedzielę zawody lekkoatletyczne w których wzięło 
udział 25 dziewcząt i 46 mężczyzn. Miejscowe społeczeństwo licznie przybyło na im-

prezę, dając dowód zainteresowania się sportem.[gazeta zamieszcza też informację, 
że] szczuczyńska drużyna piłkarska wygrywa z „Budowlanymi” Grajewo 7:2”120.

Na rozegranych 2 lata później Lekkoatletycznych Mistrzostwach LZS powia-

tu Grajewo, w których udział wzięło 117 zawodników i zawodniczek z 7 LZSów, 

119 Informacja z wycinka prasowego: Ibidem.
120 Sport w województwie, Gazeta Białostocka 1953, nr 140.

Sekcja bokserska 1949 r. Źródło: Kronika LZS „Wissa” Szczuczyn.
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szczuczyńscy sportowcy wygrali we wszystkich konkurencjach i odnieśli zwycięstwo 
drużynowe.

W 1956 r. LZS Szczuczyn odniósł niecodzienny sukces – zajął I miejsce w or-

ganizowanym przez „Przegląd Sportowy” w „Konkursie siłaczy Wiejskich”, na któ-

rym drużyna uzyskała największą liczbę 
5928 podniesień 25 kg ciężarka. W klubo-

wej kronice znajdują się gratulacje Rady 
Głównej Zrzeszenia LZS w Warszawie 
oraz fotografie z wręczenia pucharu „Prze-

glądu Sportowego”.121

W następnym roku przekształcono 
istniejący Ludowy Zespół Sportowy Szczu-

czyn w Ludowy Klub Sportowy „Wissa”. 
W obchodzącym 15-lecie klubie (1960 r.) 
najprężniej działały sekcje piłkarska i bok-

serska, której zawodnicy wygrali niejeden 
mecz, oraz odnosili indywidualne sukcesy, 
np. Jerzy Olszewski zdobył tytuł Wicemi-
strza Okręgu Juniorów na Mistrzostwach 
Wojewódzkich w Boksie w 1964 r. Do hi-
storii przeszedł mecz odwiecznych rywa-

li „Wissy Szczuczyn” i „Warmii Grajewo” 
o mistrzostwo klasy A w 1965 r. kiedy to 
na trybunach zasiadła rekordowa jak na 

121 Kronika LZS „Wissa” Szczuczyn.

Sekcja piłkarska 1964 r. Źródło: Kronika LZS „Wissa” Szczuczyn.

Jerzy Olszewski z trenerem Stanisławem Ki-
nem 1964 r. 
Źródło: Kronika LZS „Wissa” Szczuczyn.
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owe czasy liczba 1500 kibiców, w tym ok. 700 z Grajewa. Po zaciętej walce mecz za-

kończył się remisem 3:3. W sezonie 1969/70 piłkarze szczuczyńskiej „Wissy” wystę-

powali bez powodzenia w III lidze. W klubie działały też sekcje brydża sportowego, 
koszykówki oraz tenisa stołowego. Zimą organizowano mistrzostwa szachowe.122

Trzynaście lat później, 18 VIII 1978 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-

-Wyborczym LKS-u „Wissa” zmieniono nie tylko statut klubu, ale i nazwę. W tym 
dniu powołano do życia Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Wissa”, któ-

ry pod tą nazwą działał do 1993 r., kiedy to kolejny raz zmieniono jego nazwę na 
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wissa”. Pod tą nazwą klub funkcjonuje do dziś. 
W ostatnich latach szczuczyński sport to przede wszystkim piłka nożna i zapasy 
w stylu klasycznym. Piłkarze z sukcesami grają w III lidze, zapaśnicy i zapaśniczki 
odnoszą wiele sukcesów nie tylko w regionie, ale i na arenie ogólnopolskiej. Konty-

nuacją sekcji zapaśniczej jest utworzony w dniu 8 I 2008 r. przy Urzędzie Miejskim 
w Szczuczynie Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Gwiazda”. Klub 
ten wychował już kilka medalistek Mistrzostw Polski kadetek oraz Mistrzostw Pol-
ski Zrzeszenia LZS. Bardzo wiele emocji dostarczają mecze żeńskiej ligi piłki nożnej, 
które ściągają na miejski stadion rzesze kibiców nie tylko z miasta, ale też regionu. 
Dziewczęta zakwalifikowały się w tym sezonie do II ligi.

122 Ibidem.

Drużyna piłkarzy Wissy Szczuczyn 1975 r. Źródło: Kronika LZS „Wissa” Szczuczyn.
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Rozdział III

Zabytki Szczuczyna i okolic

3.1. Zabytki sakralne

Kompleks budynków popijarskich jest najcenniejszym obiektem zabytkowym 
w Szczuczynie i jednym z ważniejszych zabytków woj. podlaskiego. Składa 
się on z klasztoru, kościoła i kolegium wzniesionych w latach 1697 – 1711. 

Zaprojektował tę budowlę włoski architekt Józef Piola i jest to typowy przykład 
spokojnego, klasycznego baroku. Obiekt zbudowany z cegły jest otynkowany. Ele-

wacje frontowe kościoła, klasztoru i kolegium tworzą jedną wspólną szeroką fasadę. 
Od strony południowej przylega do centralnie położonego kościoła trzyskrzydłowy 
klasztor założony wokół kwadratowego dziedzińca, którego czwarte skrzydło sta-

nowi bryła kościoła. Od północy do kościoła dobudowany jest gmach kolegium sta-

nowiący jedno wydłużone skrzydło. Dominantę wysokościową stanowi kościół oraz 
symetrycznie rozmieszczone wieże na piętrowym skrzydle klasztoru i kolegium. To 
ciekawe rozwiązanie oraz rozciągnięcie fasady nadaje budowli monumentalności, 
powiększonej dodatkowo przez usytuowanie zespołu na naturalnym wzniesieniu. 

Fasada kościoła zwieńczona jest trójkątnym szczytem z „Okiem Opatrzno-

ści” w tympanonie. Płaskorzeźba została wykonana najprawdopodobniej w 1707 r. 
w warszawskim zakładzie włoskiego architekta Józefa Bellottiego. Na szczycie fasa-

dy znajduje się kuty żelazny krzyż sprowadzony z Królewca. Świątynia jest 3-nawo-

Barokowy zespół klasztorno-kościelny. Źródło: fot. autor publikacji.
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wą, 3-przęsłową bazyliką o wydłużonym 
prezbiterium. Sklepienie nawy głównej 
i bocznych jest kolebkowo-krzyżowe, 
a prezbiterium kolebkowe z lunetami. 
Nawy boczne otwierają się do głównej 
półkolistymi filarami. W świątyni znaj-
duje się dziewięć drewnianych ołtarzy, 
sześć płaskich przyściennych umieszczo-

no w kaplicach po południowej i północ-

nej stronie naw bocznych, dwa wypeł-
niają wnętrza półkolistych nisz w ścia-

nie zachodniej korpusu tych naw. 
Jednak pierwszoplanową rolę we 

wnętrzu odgrywa ołtarz główny, zajmu-

jący prawie całą wysokość i szerokość 
prezbiterium. Barokowy ołtarz wykonał 
prawdopodobnie około 1740 r. Jan Chry-

stian Schmidt z Reszla. W centralnym 
polu ołtarza umieszczony został obraz 
Matki Boskiej z XVII w. Obraz namalo-

wany farbą olejną na płótnie, w pierw-

szej połowie XVIII w. został częściowo 
przykryty srebrzysto - złotą sukienką. 
Całość dopełnia prostokątna, ozdobna 
rama i baldachim z lambrekinem. Na za-

suwie umieszczony jest obraz Serca Je-

zusowego. Wizerunek Matki Boskiej jest 
darem rodziny Szczuków i już w 1701 r. 
wisiał w pierwszym drewnianym ko-

ściółku123. W kościele pod prezbiterium 
znajdują się krypty. Według „Złotej 
Księgi”: „Pod kościołem są katakumby, 
w których składano zwłoki umarłych. 
Pod prezbiterium są cztery katakumby, 
dwie dla zmarłych XX pijarów i dwie dla 
fundatorów i dobrodziejów kościoła. […] 
Trzecia katakumba jest w bocznej nawie 
przed ołtarzem św. Józefa Kalasantego. 
Były również katakumby przed ołtarza-

mi: św. Antoniego i św. Anny i pod chó-

rem, ale te są zamknięte i wejścia do nich 
nie ma”124. Trudno potwierdzić hipotezę 

123 M. Karpowicz, Architekci Warszawscy w Szczuczynie…, [w:] Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa 1957, nr 3, 

s. 226-237.
124 T. Czarnowski, op. cit., s. 39-40.

Fasada kościoła. 
Źródło: fot. autor publikacji.

Ołtarz główny. 
Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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kronikarza, gdyż zbadane są 
tylko krypty pod prezbite-

rium. Krypty te były od chwili 
założenia, na początku XVIII 
w. do połowy XIX w. miej-
scem pochówków. Znajdują 
się tam dwie krypty: zachod-

nia, w której pochowano zało-

życiela miasta St. A. Szczukę 
oraz członków jego rodziny, 
a także zamożną szlachtę. Na-

tomiast we wschodniej krypcie 
spoczywają zwłoki mnichów 
miejscowego zakonu pijarów. 
Każda krypta posiada wyod-

rębniony przedsionek. W obu 
kryptach znajduje się ponad 
sto pochówków znaczna część 
to trumienki dzieci. Istniejący 
tam mikroklimat sprzyjający 
samoistnemu procesowi mu-

mifikacji ciał spowodował za-

chowanie się w znacznej części 
materiałów organicznych. Po-

zostało wiele elementów takich 
jak relikty szat (różnorodnych 
tkanin, w tym niezachowanych 
w innych miejscach tkanin lnia-

nych i wełnianych, obuwia oraz 
liczne dewocjonalia). W pod-

ziemiach szczuczyńskiego ko-

ścioła znajduje się wyjątkowo 
duży zbiór elementów polskie-

go stroju narodowego. Są też 
przykłady ubiorów zagranicz-

nych (szczególnie damskich). 
Przeprowadzone w kryptach 
prace archeologiczno-konser-

wacyjne (2012–2013 r.) przez 
pracowników i studentów In-

stytutu Archeologii Uniwersy-

tetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu miały na celu: wy-

konanie inwentaryzacji rysun-

kowej i fotograficznej krypt, ich 
uporządkowanie oraz zabezpie-

Krypty – trumny rodziny Szczuków. 
Źródło: fot. autor publikacji.

Wnętrzne krypt. 
Źródło: fot. autor publikacji.

Przykład pochówku z zachowanym strojem kobiecym. 
Źródło: fot. autor publikacji.
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czenie reliktów szat i trumien. 
Wyniki przeprowadzonych ba-

dań są dostępne w sali budyn-

ku klasztoru125. Do północnej 
ściany prezbiterium dobudowa-

no w 1904 r. zakrystię, w któ-

rej oprócz wielu mniej cennych 
obrazów znajduje się portret 
trumienny syna St. A. Szczu-

ki – Marcina, starosty wąwol-
nickiego i wiekszniańskiego, 
dziedzica Szczuczyna zmarłego 
w 1728 r. W 1912 r. skrzydło 
kolegium zostało rozbudowane 
(przedłużone) na potrzeby ist-
niejącego tam od 73 lat szpitala. W 1977 r. z wieży klasztornej zwieńczonej baro-

kowym hełmem usunięto niesprawny mechanizm zegarowy z 1701 r., a wieżę za-

adaptowano na dzwonnicę. Z niewyjaśnionych do końca przyczyn brak jest baroko-

125 Unikat na skalę europejską. Szczuczyńskie krypty, Folder opracowany na podstawie materiałów źródłowych 
znajdujących się w Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie.

Przykładowy pochówek zakonnika. 
Źródło: fot. autor publikacji.

Zespół klasztorno-kościelny z lotu ptaka. 
Źródło: zdjęcie z dokumentacji LGD Biebrzański Dar Natury.
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wego hełmu na wieży budynku kolegium (obecnie Zakład Opiekuńczo – Leczniczy). 
Zastąpiono go niepasującym do stylu architektonicznego całego kompleksu cztero-

spadowym, prawie płaskim blaszanym dachem. Kompleks popijarski jest dziełem 
twórców należących do ówczesnej elity warszawskich artystów wywodzących się 
z Włoch. Można go uznać za perełkę baroku polskiego na Podlasiu.126

Szczuczyńskie cmentarze. W połowie XIX wieku w Szczuczynie znajdowało 
się kilka cmentarzy różnych wyznań: cmentarz katolicki, prawosławny oraz dwa 
cmentarze żydowskie i dwa ewangelickie, a także nie używany cmentarz tatarski. 
Obecnie zachował się jedynie cmentarz rzymskokatolicki, zlokalizowany na wzgó-

rzu, przy drodze do Warszawy na zachód od miasta. Założony on został w latach 
1799-1810 na planie trójkąta i graniczy z zaniedbanym i nie używanym obecnie 
cmentarzem ewangelickim. W1873 r. cmentarz powiększono i ogrodzono kamien-

nym murem. Neogotycką kaplicę cmentarną wzniesiono w 1910 r. dzięki hojności 
dziedzica ze wsi Zacieczki, Kazimierza Grzybowskiego. Budynek postawiony jest 
z czerwonej cegły, a w podpiwniczeniu znajdują się krypty. Najstarsze groby usy-

tuowane są w okolicach kaplicy cmentarnej. Znajdują się tu nagrobki żeliwne, ka-

mienne lub w formie metalowych krzyży na kamiennych cokołach. Na cmentarzu 
zachowało się też kilka grobowców z XIX w. Najstarszy zachowany nagrobek, po-

chodzi z 1840 r.127 Na północ od miasta przy drodze do Skaj znajduje się zachowany 
w bardzo złym stanie cmentarz żydowski. 

126 Katalog zabytków sztuki w Polsce, pod red. J. Z. Łozińskiego, B. Wolff-Łozińskiej, t. IX, zeszyt 3, Warszawa 
1988, s. 40-51.

127 Dwa Szczuczyny…, s. 47; A. Czapska, Rozwój przestrzenny i architektura… [w:] Rocznik Białostocki, t. X, 
1971, s. 173.

Kaplica cmentarna. 
Źródło: fot. autor publikacji.

Cmentarz. 
Źródło: fot. autor publikacji.
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Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niedźwiadnej. Go-

tycka świątynia z połowy XVI w. ze względu na bliskość granicy wzorowana jest na 
kościołach pruskich, co zaważyło na jej typie konstrukcyjnym i dekoracyjnym. Jest to 
budowla niewielka, niezbyt wysoka, a szeroka co daje wrażenie ciężkości. Zbudowana 
w oparciu o niezbyt skomplikowane plany jest świątynią jednonawową krytą wyso-

kim dwuspadowym dachem. Pierwotny kształt sufitu nieco odbiegał od współczesne-

go, gdyż najstarsze spisane relacje informują nas o rzeźbiarskiej grupie Ukrzyżowa-

nia usytuowanej na belce tęczowej. Ten stan rzeczy potwierdzają odkryte niedawno 
podczas prac konserwatorskich otwory po wspomnianej belce tęczowej, oddzielającej 
prezbiterium od nawy głównej. Ze względu na brak funduszy proces wykańczania 
świątyni rozciągnął się na lata, dopiero w początkach XVII w. była ona odpowiednio 
doposażona. Znajdowały się w niej trzy ołtarze. Główny – murowany z obrazem Naj-
świętszej Marii Panny oraz dwa boczne. Charakterystyczną cechą kościoła w Niedź-

wiadnej jest brak architektonicznie wyodrębnionego prezbiterium, zaznaczonego daw-

niej tylko belką tęczową. Ta uboga forma planu jest dość pospolita w Prusach, a także 
na Mazowszu, gdzie można spotkać kościoły o podobnej budowie. Bliskość granicy 
nie przyczyniała się do spokojnego bytu ludności. Bardzo często musiała ona szukać 
schronienia w murach świątyni. Ciekawym elementem bryły architektonicznej jest 
wybudowane w zakrystii stanowisko strzelnicze. U schyłku XVII w. świątynia została 
poważnie uszkodzona na skutek uderzenia pioruna i pożaru. Kościół odremontowano 
i zmieniono wystrój wnętrza. To właśnie wtedy wykonano barokowe ołtarze i nową 
polichromię ścian. Zbudowany wtedy ołtarz główny (obecnie odrestaurowany) dato-

wany jest na rok 1730. Umieszczono w nim cztery rzeźby: Apostołów Piotra i Pawła 

Gotycki kościół w Niedźwiadnej. Źródło: fot. autor publikacji.
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oraz św. Wojciecha i św. Stanisława patronów Polski. Zdobią go marmoryzowane ko-

lumny, a w polu głównym umieszczono krucyfiks. Wykonano też nową dekorację ma-

larską wnętrza z przedstawieniami świętych. Prawdopodobnie z tego okresu pochodzi 
dobudowany od strony północnej tak zwany „babiniec” wykonany metodą kamienia 
i gliny. Od strony północnej znajduje się też zakrystia, która została wybudowana 
najprawdopodobniej przed wzniesieniem murowanej świątyni i była dostawiona do 
poprzedniego drewnianego kościoła. Bardzo ciekawym elementem architektury oma-

wianej świątyni jest podział zewnętrznych ścian skarpami. Nie mają one jednak tutaj 
żadnej funkcji konstrukcyjnej, gdyż wnętrze kościoła zwieńczone jest stropem i za-

pewne nigdy nie planowano tu sklepienia. Przy kościele znajduje się zbudowana na 
początku XIX w. drewniana dzwonnica. Ciekawa historia wydarzyła się w czasie II 
wojny światowej, kiedy to podczas silnego ostrzału artyleryjskiego, poprzedzającego 
atak Niemiec na Związek Radziecki w dniu 22 VI 1941 r. pocisk moździerzowy prze-

bił dach kościoła i wpadł do środka nie eksplodując. Niewybuch przeleżał parę lat za 
głównym ołtarzem, zanim go usunięto. W latach 70-tych XX w. zrealizowana została 
brutalna koncepcja stworzenia „nowoczesnej” zabytkowej świątyni. Usunięto z ko-

ścioła zabytkowe ołtarze i wyposażenie, które „zdeponowane” w parafialnej stodole 
powoli niszczały. Dopiero aktywność i zaangażowanie byłego proboszcza Jarosława 
Stefaniaka, który w latach 2003-2011 wykonał kompleksowy remont, podczas któ-

rego przeprowadzono zarówno prace remontowe jak i konserwatorskie, odrestauro-

wano świątynię i przywrócono jej zabytkowy XVII w. charakter. Gotycka świątynia 
w Niedźwiadnej odzyskała swój wystrój i wygląd sprzed lat.128

128 Niedźwiadna, (przewodnik wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 2010), s. 12-25.

Wnętrzne kościoła. Źródło: skan ze zbiorów CATL.
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Cmentarz w Niedź-

wiadnej. Założony w pierw-

szych latach XIX w. ogrodzo-

ny jest kamiennym murem. 
Najstarsze nagrobki znajdu-

ją się we wschodniej części 
cmentarza. Mają one formę 
metalowych krzyży na ka-

miennych cokołach, znajdują 
się tu też krzyże kamienne 
i żeliwne. Najstarszym za-

chowanym obiektem cmen-

tarnym jest kaplica grobowa 
rodziny Obryckich z 1856 r. 
Jest to budynek murowany 
z cegły, otynkowany, trójkon-

dygnacyjny, w którym znaj-
duje się krypta i kaplica.129

129 Ewidencja zabytków…, Karta adresowa zabytków, nr 37-38.

Kościół w Niedźwiadnej z lotu ptaka. 
Źródło: zdjęcie z dokumentacji LGD Biebrzański Dar Natury.

Kaplica z cmentarza w Niedźwiadnej. 
Źródło: fot. autor publikacji.
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3.2.  Najciekawsze zabytki świeckie w mieście

B
udynek Muzeum Pożarnictwa zbudowany został w II połowie XIX w. na 
planie prostokąta. Drewniany, oszalowany deskami budynek jest pokryty 
czterospadowym dachem z blachy, na środku którego w układzie pionowym 

znajduje się wieża z dachem namiotowym zwieńczonym szpicem, pokryta także 
blachą. Okna zasłaniane są okiennicami. Pod koniec XIX w. budynek ten został 
przekazany szczuczyńskiej OSP i służył jej jako szopa na sprzęt i remiza do ćwi-
czeń – była to tzw. „wozownia”. Kilka lat później budynek przebudowano i umiesz-

czono w nim także świetlicę, w której działał i wystawiał swoje sztuki teatr ama-

torski. Po wybudowaniu nowej murowanej remizy, w dużej sali starego budynku 
zostaje uruchomione w 1961 r. 
kino „Wissa”, a mała jest udo-

stępniona jako lokal zastępczy 
dla biblioteki. Z okazji jubile-

uszu 100-lecia OSP w 1982 r. 
w dużej sali budynku utworzo-

no „Muzeum Pożarnictwa”, któ-

re działa do dnia dzisiejszego. 
Mała sala natomiast została 
zaadaptowana na salę wysta-

wienniczą, gdzie prezentowane 
są okolicznościowe wystawy. 
Budynek obecnego „Muzeum 
Pożarnictwa” wkomponowany 
jest w teren tzw. starego parku, 
który został założony na pla-

nie czworoboku między ulicami 
Ogrodową, Nową i Senatorską. 
Powstał on ok. 1882 r. w miej-
scu dawnego rynku końskiego. 
Znajdowało się tu i nadal znaj-
duje wiele pięknych drzew li-
ściastych. Park szybko stał się 
miejscem spotkań mieszkańców, 
można by rzec, że spełniał on 
rolę letniego salonu Szczuczyna. 
W ogrodzonym wysokim parka-

nem ogrodzie spacerowym w se-

zonie letnim koncertowały miej-
scowe orkiestry. Przez wiele lat 
było to ulubione miejsce zabaw 
dzieci. W wakacje rozkładało 
się tu wesołe miasteczko z mnó-

stwem karuzel i innych atrakcji. Obecnie park jest znów miejscem odpoczynku 
całych rodzin. Znajduje się tu wiele ławek przy wytyczonych alejkach, plac zabaw 

Budynek Muzeum Pożarnictwa. 
Źródło: fot. autor publikacji.

Mała sala Muzeum Pożarnictwa. 
Źródło: fot. autor publikacji.
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dla dzieci oraz duża scena, która wykorzystywana jest przy większości przedsię-

wzięć kulturalnych organizowanych w mieście.130

Budynki zespołu dworskiego. Z zespołu dworskiego zachowały się tylko 
dwa budynki, które dziś znajdują się w rękach prywatnych. Są to tzw. rządcówka 
i spichlerz. Budynek rządcówki (oficyna) zbudowany został w II połowie XIX w. z ce-

gły i jest otynkowany. Kryty jest dachem dwuspadowym z blachy. Ściana frontowa 
z rozbudowanym szczytem schodkowym zwieńczona jest fryzem. Znajdują się tu 
okna i drzwi zamknięte łukami pełnymi, natomiast w ścianach bocznych znajdują 
się pojedyncze okna zakończone łukiem prostym. Spichlerz w zespole dworskim to 

130 Spacerkiem po Szczuczynie. Zabytki, Folder opracowany na podstawie materiałów źródłowych znajdujących 
się w Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie; Ewidencja zabytków…, Karta adresowa zabytków, nr 59-60.

Stary Park. Źródło: fot. autor publikacji.

Budynki zespołu dworskiego w Szczuczynie (rządcówka, spichlerz). Źródło: fot. autor publikacji.
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kamienno-murowany budynek, który powstał na planie prostokąta w 1886 roku. 
Zarówno fundament jak i ściany spichlerza zbudowane są z kamienia i zaprawy 
wapiennej. Na północnym szczycie budynku wyryta w kamieniu jest data „1886 r”. 
W ścianach znajdują się wąskie prostokątne okienka w tynkowanej opasce i drzwi 
zakończone łukiem ceglanym. Powyżej okien i drzwi umieszczony jest płaski gzyms 
kordonowy. Budynek pokryty jest dwuspadowym dachem z malowanej blachy tra-

pezowej. Jest to jeden z lepiej zachowanych spichlerzy z tego okresu w okolicy.131 

Młyn. Dwukondygnacyjny, wymurowany z cegły budynek został wzniesiony 
około 1920 r. przez prawnika – mecenasa Olszewskiego. Był to młyn napędzany 
silnikiem parowym – stacjonarną lokomobilą, opalaną drewnem, która zainstalo-

wana była w przybudówce przy młynie. Wodę czerpano ze studni, a odprowadzano 
kanałem obok starej łaźni do rzeczki Księżanki. W 1928 r. młyn został sprzedany 
Mojżeszowi Farberowiczowi, który prowadził go do II wojny światowej, kiedy to Far-

berowiczowie zostali wywiezieni na Syberię. Podczas okupacji młyn był w rękach 
Niemców, a po wojnie prowadziło go kilku kolejnych dzierżawców. W 1949 r. dopro-

wadzono do młyna energię elektryczną, której używano jednak tylko do oświetlenia. 
Od 1952 r. młyn jest własnością rodziny Chylińskich, która odkupiła go od byłych 
właścicieli. Napęd elektryczny zainstalowano dopiero w 1962 r. W tym też okresie 
sprzedano wysłużoną lokomobilę i silnik spalinowy na złom, a przybudówkę roze-

brano. Wyposażenie współczesne nie różni się zasadniczo od pierwotnego. Jest to 
młyn zwrotkowy dwu- lub trzykrotny, napędzany obecnie silnikiem elektrycznym 
o mocy 24 kW, który zasila wszystkie urządzenia, m.in. elewatory kubełkowe drew-

131 Ewidencja zabytków…, Karta adresowa zabytków, nr 66, 67.

Młyn w Szczuczynie. Źródło: fot. autor publikacji.
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niane i walce młyńskie podwójne. Obecnie młyn produkuje głównie mąkę żytnią dla 
okolicznych piekarni.132 

Ruiny Pałacu Szczu-

ków. Już w 1690 r. rozpoczęły 
się prace przy budowie zapro-

jektowanego przez francuskie-

go architekta de Flaniérce bu-

dynku mieszkalnego rezydencji, 
który został zaprojektowany 
jako zamek („palazzo in fortez-

za”). Budowę, po zwolnieniu 
z powodu nieudolności Francu-

za, kontynuował polski archi-
tekt Józef Fontana II. Plany te 
jednak nie zostały zrealizowane. 
Koncepcję architektoniczną re-

zydencji zmienił zupełnie Józef 
Piola, który zaprojektował rezy-

dencyjny pałac. Budowę zaczęto 
w maju 1705 r. od zakładania 
fundamentów, które już w paź-

dzierniku były gotowe, a budy-

nek był podpiwniczony. Wiosną 
1708 r. szklono okna, a rok póź-

niej pałac był już pod dachem 
i sprowadzono kamień na wy-

kładziny. Dokładne szczegóły 
dotyczące wykończenia i wypo-

sażenia pałacu nie są do koń-

ca znane. Nie wiadomo też, czy 
prac wykończeniowych po zgo-

nie Szczuki na którymś z eta-

pów nie zaniechano. Wiadomo, że w marcu 1711 r. pokoje były wietrzone i przepa-

lano w piecach. Najprawdopodobniej w 1716 r. zawieszano w pałacu obrazy, ale już 
5 X 1719 r. z polecenia wdowy po St. A. Szczuce zabrano ze szczuczyńskiego pałacu 
obrazy oraz meble. Po śmierci wdowy pałac opustoszał do końca i zaczął popadać 
w ruinę. W stanie zrujnowanym budowla przetrwała do roku 1914, kiedy to została 
rozebrana i pozostały tylko piwnice. Na podstawie badań terenowych przeprowa-

dzonych w II połowie XX w. można stwierdzić, że pałac był prostokątnym, dwutrak-

towym budynkiem z dwiema klatkami schodowymi, jedną od strony południowej, 
drugą usytuowaną centralnie, w północnym narożniku holu wejściowego. Od strony 
północnej dostawiona była oficyna. Obecnie zachowały się jedynie kamienne funda-

menty na zaprawie wapiennej wyznaczające rozkład wewnętrznych pomieszczeń. 

132 G. Balińska, J.A. Baliński, Młyny ziemi łomżyńskiej, Wrocław 2003, s. 269-271.

Ruiny Pałacu Szczuków. 
Źródło: fot. autor publikacji.

Prace przy odkrywaniu fundamentów 
Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL. (zdjęcie wykonał Maciej 
Czarnecki).
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Na wielu mapach historycznych założenie pałacowe nie jest już oznaczone, a co 
smutniejsze pałac zniknął także z pamięci mieszkańców Szczuczyna.133

Najciekawsze i najstarsze domy w mieście. Najstarszy budynek mieszkalny 
w Szczuczynie mieści się na rogu pl. 1000-lecia i ul. Gumiennej. Został on zbudowany 

pod koniec XVII wieku. Budynek 
jest dwukondygnacyjny muro-

wany i otynkowany. Posadowio-

ny jest na obetonowanym funda-

mencie. W ścianie frontowej kon-

dygnacje są sześcioosiowe, za-

mknięte gzymsem wieńczącym. 
Dom pokryty jest dachem dwu-

spadowym z blachy. Do tylnej 
ściany dostawiona jest jednokon-

dygnacyjna oficyna kryta także 
dachem dwuspadowym z blachy. 
Obecnie jest to budynek usługo-

wo – mieszkalny. W mieście za-

chowało się też kilka budynków 
mieszkalnych z XIX w. Do naj-
ciekawszych należą: budynek na 
rogu ul. Kościelnej i Gumiennej 
z 1853 r. Jest to budynek muro-

wany otynkowany zbudowany 
na planie zbliżonym do litery L 
ze ściętym północnowschodnim 
narożnikiem. Od strony ul. Gu-

miennej dostawiona jest niższa 
oficyna. Budynek i oficyna kry-

te są dachem dwuspadowym 
z załamaną połacią nad ściętym 
narożnikiem. Obecnie mieści się 
tu m.in. księgarnia i mieszka-

nia prywatne. Kolejny budynek, 
pochodzący z początku II poł. 
XIX w. mieści się przy ul. Łom-

żyńskiej. Jest to budynek par-

terowy, murowany, zbudowany 
na planie litery L, posadowiony 
na kamienno – ceglanym funda-

mencie. Ściany frontowe i naroż-

niki są boniowane. Cały budynek 

133 M. Czarnecki, Archeologiczne badania późnobarokowej rezydencji Szczuków w Szczuczynie nad Wissą, [w:] 

Studia Łomżyńskie, t. XIX, Łomża 2008, s. 103-127; I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, s. 228-233.

Zabytkowe budynki w mieście. 
Źródło: fot. autor publikacji.
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przykryty jest dwuspadowym dachem. Obecnie jest to budynek przeznaczony na lokale 
usługowe. Na uwagę zasługuje też budynek na rogu pl. 1000-lecia i ul. Łomżyńskiej. 
Został on zbudowany w latach 1860 – 1870. Jest on murowany i otynkowany, posado-

wiony na kamiennym fundamencie. Ściana szczytowa od ul. Łomżyńskiej zwieńczona 
jest półszczytem. We frontowej połaci dachu znajduje się boniowana facjata zwieńczona 
trójkątnym naczółkiem. Cały budynek i facjata kryte są dwuspadowym dachem.134

Zespół pocztowy. W pierwszej połowie XIX w. wybudowano zespół murowa-

nych budynków poczty, wzniesionych według typowego projektu dla mniejszej pocz-

thalterii II klasy, opracowanego przez Dyrekcję Generalną Dróg i Mostów Królestwa 
Polskiego. Są to trzy budynki zlokalizowane na wspólnej działce. Budynek główny, 
tzw. „dom pocztowy” zwrócony jest frontem do ulicy. Po bokach stoją dwie oficyny, 

z których w jednej była wozownia, a w drugiej stajnia. Budynki są parterowe, murowa-

ne z cegły i otynkowane, narożniki we wszystkich budynkach są boniowane. W domu 
pocztowym znajdowały się pomieszczenia biurowe zwane „expedycją” lub „kancelarią” 
oraz pokoje dla podróżnych. Wozownia i stajnia, to jak same nazwy wskazują budynki 
gospodarcze przeznaczone dla obsługi wozów pocztowych i koni. Od samego początku 
w budynkach tych urzęduje poczta. Obecnie w budynku głównym mieści się „Urząd 
Pocztowy Poczty Polskiej”, a w oficynach „Zajazd Pocztowy”.135 

134 Ewidencja zabytków…, Karta adresowa zabytków, nr 90,103,148,163.
135 Katalog zabytków…, s. 52; Ewidencja zabytków…, Karta adresowa zabytków, nr 61-63.

Budynek poczty. Źródło: fot. autor publikacji.
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3.3.  Okoliczne zabytkowe dwory

Z
espół dworski w Bęćkowie. W 1456 r. starosta bartników wiskich Andrzej 
Szczuka Bączek, syn Marcina, protoplasta Bączków-Szczuków herbu Grabie, 
skupuje wiele różnych fragmentów ziemi i zakłada osadę. W 1461 r. Siemowit VI 

(książę mazowiecki) potwierdza ten zakup. Na włókach między Zacieczkami i Lipnikiem 
powstała wieś Bęczkowo, dziś Bęćkowo, a na włókach między Chojnowem i granicą pru-

ską osada Tarachy, która do końca istnienia majątku Bęćkowo była z nim związana. 
W latach 1752-1760 ówczesny właściciel Bęćkowa i Tarach poseł na sejm, podkomorzy 
bielski Paweł Karwowski wzniósł murowany budynek dworu. Ostatnimi prywatnymi 
właścicielami były rodziny Kozłowskich, a następne do 1939 r. Skarżyńskich. W skład 
majątku Bęćkowo wchodziły wtedy Tarachy oraz część Lipnika. Po zakończeniu wojny 
majątek został rozparcelowany, a na pozostałej ziemi utworzono Rolniczą Spółdziel-
nię Produkcyjną. Opuszczony dwór szybko ulegał dewastacji, co zostało dostrzeżone 
przez służbę konserwatorską. W 1956 r. po rozwiązaniu spółdzielni rolniczej dwór zo-

stał odrestaurowany i mieściła się tam szkoła podstawowa. Obecnie obiekt ten znajduje 
się w rękach prywatnych. Dworek w Bęćkowie reprezentuje architekturę późnego pol-
skiego baroku, świadczy o tym chociażby bryła czterospadowego mansardowego dachu. 
Murowana z cegły i kamienia parterowa konstrukcja wyróżnia też ten budynek wśród 
innych tego typu obiektów. W ścianie frontowej znajduje się portyk wsparty na czterech 
kolumnach zwieńczonych łukami koszowymi. Nad nim w połaci dachu umieszczono 
dwukondygnacyjną facjatę ujętą spływowymi wolutami przykrytą dwuspadowym da-

chem. Od strony ogrodu w połaci dachu znajduje się jednokondygnacyjna facjata zwień-

czona trójkątnym tympanonem. Jest to jeden z najciekawszych architektonicznie obiek-

Dwór w Bęćkowie. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL
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tów nie tylko na terenie naszego regionu. W skład zespołu dworskiego wchodzą także 
stajnia, obora i stodoła, które zostały wymurowane z kamienia i cegły przed 1891 r.136

Dwór w Bzurach. W 1436 r. książę mazowiecki Władysław wydał Stanisła-

wowi Bzurze z Maluszyna (wieś ta występuje w źródłach już w 1425 r.) przywilej 
na 30 włók w Skietowlesie. Był on jedynym przedstawicielem rodu Bzurów nad 
Wissą, dlatego też wieś ta otrzymała później rodową nazwę Bzury-Skiejtowstok. 
Jeszcze przez pewien okres używano nazwy Maluszyn, z czasem przyjęła się na-

zwa Bzury. W XVIII w. Jan Bzura zapoczątkował skupowanie okolicznych ziem 
drobnoszlacheckich, na początku XIX w. dzieło jego kontynuował Adam Bzura, 
a następnie jego syn Władysław, sędzia pokoju w Szczuczynie. Obaj doprowadzili 
dobra do świetności m.in. przez zakup sąsiednich dóbr Dybła i Niećkowa. Tym sa-

mym znaleźli się w gronie wpływowych i najbogatszych rodzin ówczesnego powiatu 
szczuczyńskiego. W 1827 r. w miejscowości było 19 domów, w których mieszkało 94 
ludzi. Dwór w Bzurach zbudowany w II połowie XIX w. jest przykładem skromnego, 
prostego budynku, który tylko nieco większa skala odróżnia od zwykłego budynku 
mieszkalnego. Jest on murowany z cegły, otynkowany i podpiwniczony, wzniesio-

ny na planie prostokąta, przykryty dwuspadowym dachem. Dobra rozpadły się na 
początku XX w. po śmierci Władysława Bzury ostatniego właściciela z rodu. Po II 
wojnie światowej majątek został rozparcelowany. W dworze urządzono szkołę, do 
której prowadziła częściowo zachowana aleja dojazdowa z czterema stawami po jej 

136 K. Guttmejer, Katalog miejscowości gminy Szczuczyn, [w:] Dzieje i opis krajobrazu kulturowego powiatu 

grajewskiego, cz. VI, Warszawa 2001, s. 6-8; J. Rudnicki, Zabytki ziemi łomżyńskiej, t. I, Rajgród 1998, s. 11-

12; Ewidencja zabytków…, Karta adresowa zabytków, nr 2.

Dwór w Bzurach. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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bokach. Interesującym elementem architektonicznym budynku dworu jest układ 
wzdłużnego osiowego korytarza rozdzielającego trakty, ale nie można wykluczyć, że 
powstał on przy adaptacji budynku na szkołę, którą zlikwidowano w 2011 r. Obecnie 
budynek jest niezagospodarowany i czeka na inwestora.137 

Zespół dworski w Niećkowie. Historia wsi sięga pierwszej połowy XV wie-

ku, kiedy to w roku 1439 Stanisław Niecikowski z Niecik herbu Bujno kupił 20 włók 
nad strumieniem Skietowsk od braci: Macieja, Mroczysława i Mikołaja Milewskich. 
Wówczas to powstała na tym miejscu wieś Niecikowo. Po śmierci St. Niecikowskie-

go (przed rokiem 1471) wieś (dzisiejsze Niećkowo) odziedziczył jego zięć Stanisław 
Szczuka herbu Grabie (ożeniony ze Świętką, córką Stanisława). Dał on początek ro-

dzinie Niecikowskich herbu Grabie, gospodarzących w dobrach niećkowskich przez 
dwa wieki. W następnych latach dobra zmieniały właścicieli. Byli nimi kolejno: 
Świderscy, Łuniewscy, Bzurowie, Romantowscy. Ostatnim prywatnym właścicie-

lem Niećkowa była od końca I wojny światowej do 1939 r. rodzina Gromadzkich. 
Najprawdopodobniej folwark powstał niebawem po założeniu wsi, nie jest to jednak 
potwierdzone źródłowo. Według pierwszych potwierdzonych informacji Wojciech 
Świderski (komornik grodzki wąsoski) przejął po swoich poprzednikach drewniany 
dwór. Znajdował się on w tym samym miejscu co obecnie. W pobliżu dworu znajdo-

wały się drewniane zabudowania gospodarcze, a na terenie posiadłości rósł wtedy 
sad otoczony lipami. Nowy dwór został zbudowany przez Łuniewskich w I połowie 

137 K. Guttmejer, Katalog miejscowości…, [w:] Dzieje i opis krajobrazu kulturowego powiatu grajewskiego, 

cz. VI, Warszawa 2001, s. 9-10; Ewidencja zabytków…, Karta adresowa zabytków, nr 6.

Dwór w Niećkowie. Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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XIX w. Był to drewniany budynek postawiony na podmurówce wykonanej z polnych 
kamieni, konstrukcji „sumikowo-łątkowej”, otynkowany. Dwór przykryty był da-

chem dwuspadowym, naczółkowym, krytym gontem. W 1817 r. w Niećkowie było 19 
domów i mieszkało w nich 105 ludzi. Za czasów Władysława Bzury zwiększyła się 
znacznie ilość budynków dworskich, pod koniec XIX w. było ich około 30, w tym po-

nad połowę stanowiły budynki murowane. Na początku XX w. rozbudowano również 
sam dwór. Gontowy dach zastąpiono czerwoną dachówką. Nad głównym wejściem 
pojawił się murowany portyk kolumnowy, zwieńczony trójkątnym przyczółkiem 
o falistych konturach. Z tyłu budynku zbudowano taras, a do szczytu północno-za-

chodniego dobudowano przybudówkę, w której znajdowała się kuchnia, spiżarnia 
i pomieszczenie dla służby. Ta forma rozbudowy budynku zakłóciła klasyczne pro-

porcje dworu. Najbardziej efektownym fragmentem dworu był jego portyk wycho-

dzący na dziedziniec, gdzie znajdował się podjazd z trawnikiem w środku otoczo-

ny żywopłotem z bzów i dzikiej róży. Po drugiej stronie dziedzińca znajdowała się 
murowana parterowa oficyna, a w południowo-zachodnim narożu wzniesiony został 
na początku II połowy XIX w. dwukondygnacyjny spichlerz z łupanego kamienia. 
Rezydencja otoczona była parkiem i ogrodzona kamiennym murem. Park miał cha-

rakter krajobrazowy, o tarasowym układzie powierzchni. Było w nim dużo drzew, 
głównie świerków, kasztanowców, klonów, dębów, lip, wiązów i jesionów. Poza tym 
znajdowały się tam też rabaty kwiatowe, a nieopodal parku były stawy rybne. Pod-

czas okupacji dwór stał się centrum administracyjnym powiatu grajewskiego i rezy-

dencją starosty. Po wojnie majątek został zajęty na szkołę rolniczą, która mieści się 
tam do dziś. W 1998 r. zakończono trwający niemal 15 lat kapitalny remont dwor-

skiego budynku prowadzony pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Łomży. Zrekonstruowano go od podstaw, zastąpiono między innymi 
drewniane ściany dworu ceglanymi. Oryginalny kształt dworu został zachowany, 
nie wyłączając dostawionej w 1912 r. przybudówki. Jest to jeden z najlepiej zacho-

wanych kompleksów dworskich regionu.138

Na omawianym obszarze istniały także wybudowane w końcu XVIII w. drew-

niane dwory w Dołęgach i Mazewie, a także murowane z końca XIX w. w Chojno-

wie, Czarnówku, Niedźwiadnej i Zofiówce. Niestety poddały się one upływowi czasu, 
o ich istnieniu świadczą dziś tylko ruiny lub wzmianki w źródłach.

3.4.  Zabytki militarne

P
rzez wieki Szczuczyn i okolice leżały tuż przy granicy Prus Wschodnich. Nie 
budowano tu jednak żadnych fortyfikacji obronnych, gdyż ze względów woj-
skowych za zasadniczą linię obrony uznawano naturalną barierę wyznaczoną 

korytami rzek Biebrzy i Narwi. Sytuacja ta uległa jednak zmianie na początku II 
wojny światowej, kiedy to na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939 r.) 
ustalono w dniu 28 IX 1939 r. linię demarkacyjną, która przebiegała na omawia-

nym obszarze wzdłuż granicy Prus Wschodnich. Cały ten obszar został włączony 

138 J. Giżejewska, Katalog założeń dworskich, [w:] Dzieje i opis krajobrazu kulturowego powiatu grajewskiego, 

cz. II, Warszawa 2001, s. 100-101; J. Rudnicki, Zabytki ziemi łomżyńskiej, t. II, Rajgród 2001, s. 123-126; 

Ewidencja zabytków…, Karta adresowa zabytków, nr 26.
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do Białoruskiej Socjalistycz-

nej Republiki Radzieckiej. 
Już wczesną jesienią minister 
obrony Związku Socjalistycz-

nych Republik Radzieckich 
Wiaczesław Mołotow wydał 
pierwsze dyspozycje w spra-

wie umacniania nowej gra-

nicy. Zdecydowano, że forty-

fikacje nie będą budowane 
wzdłuż Biebrzy i Narwi, lecz 
bliżej granicy. Linia obronna 
miała przebiegać od Osow-

ca w kierunku granicy obok 
Szczuczyna, Kolna w stronę 
Nowogrodu. Wczesną wio-

sną 1940 r. dowódcy Okrę-

gów Wojskowych na zacho-

dzie Związku Radzieckiego 
otrzymali rozkaz rozpoczęcia 
budowy pozycji obronnych, 
które w polskiej historiografii 
nazywane są „Linią Mołoto-

wa”. Linia ta została podzie-

lona organizacyjnie na rejony 
umocnień. Odcinek położony 
między Osowcem a Nowo-

grodem, określano jako „66-
ty Rejon Umocniony” zwany 
inaczej Osowieckim. Pierwszy 
etap prac budowlanych rozpo-

czął się wiosną tego roku od 
środkowego odcinka rejonu umocnień między Kolnem a Szczuczynem. Do jesieni 
zbudowano tam kilkadziesiąt żelbetonowych schronów bojowych. Drugi etap prac 
rozpoczął się wiosną 1941 r. i obejmował wykończenie odcinka środkowego, a także 
rozbudowę skrzydeł w kierunku Kolno – Nowogród i Szczuczyn – Osowiec. W wyni-
ku pogarszających się stosunków z Niemcami Rosjanie przystąpili także do budowy 
wysuniętych umocnień polowych w pobliżu granicy. Fortyfikacje stałe miały być 
obsadzone przez specjalne wojska forteczne, a terenu miały bronić pododdziały 10 
Armii ZSRR. Mimo dużego zaangażowania i wkładu pracy Rosjan, tuż przed wybu-

chem wojny z Niemcami nie wszystkie schrony były gotowe. W wielu z nich nie dzia-

łał system łączności i brakowało wyposażenia wewnętrznego, a co najważniejsze, 
nie wszystkie schrony posiadały stacjonarne uzbrojenie. Podczas agresji na ZSRR 
(22 06 1941 r.) wojska niemieckie nie prowadziły zasadniczych operacji przełamu-

jących front na omawianym odcinku. Zagrożone oskrzydleniem rosyjskie oddziały 
opuściły Osowiecki Rejon Umocniony. W okolicach Szczuczyna znajduje się frag-

Fortyfikacje obronne z okolic Brzeźnia. 
Źródło: fot. autor publikacji.
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ment wschodniej części odcinka centralnego 66 Osowieckiego Rejonu Umocnionego, 
w którym schrony bojowe zgrupowane są w rejonie wsi Dołęgi, Brzeźno, Niedźwiad-

na oraz w okolicach Niećkowa. Generalnie schrony te są jednokondygnacyjne, tylko 
w okolicach Niećkowa są one dwukondygnacyjne. Grubość ścian zewnętrznych do-

chodziła do 2 metrów. Miały one od 1 do 4 otworów strzelniczych rozmieszczonych 
w ten sposób, że można było prowadzić ogień w różnych kierunkach. Podstawowym 
uzbrojeniem były ckm-y oraz działa przeciwpancerne. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
pary schronów w okolicy wsi Niedźwiadna, Brzeźno, Dołęgi połączone są poternami, 
czyli podziemnymi przejściami umożliwiającymi komunikację wewnętrzną między 
nimi. Po zakończeniu wojny fortyfikacje były konserwowane przez wojsko, które 
zakładało możliwość wykorzystania Linii Mołotowa w ewentualnym przyszłym kon-

flikcie zbrojnym. Na początku lat 70 XX w. zaprzestano konserwacji i nadzoru nad 
fortyfikacjami, które stały się własnością prywatną. Należą one do właścicieli grun-

tów, na których się znajdują.139

139 B. Perzyk, Fortyfikacje z pierwszej połowy XX wieku na terenie pow. Grajewo woj. Podlaskiego, [w:] Dzieje 

i opis krajobrazu kulturowego powiatu grajewskiego, cz. II, Warszawa 2001, s.142-144.

Wnętrze tych fortyfikacji. Źródło: fot. autor publikacji.
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Rozdział IV

Walory i kierunki rozwoju gminy Szczuczyn

4.1.  Gmina Szczuczyn gminą typowo rolniczą

Gmina położona jest na terenie „Zielonych Płuc Polski”, w jej skład wchodzi 
miasto Szczuczyn, w którym mieści się siedziba władz gminnych oraz 29 so-

łectw. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 116 km2 (w tym miasto 15 km2), 
liczba mieszkańców wg ewidencji ludności na koniec 2012 r. wynosi 6573 osoby, 
z czego 3515 to mieszkańcy miasta, a 3058 osób mieszka na wsi. Wyróżniającą się 
pod względem liczby mieszkańców wsią jest Niećkowo, które zamieszkuje 423 oso-

by. Kolejnymi wsiami z dużą liczbą mieszkańców są Bzury (238 osób) i Skaje (193 
osoby). Ponad 80% powierzchni gminy stanowią niezbyt wysokiej klasy użytki rol-
ne, dlatego podstawowym działem gospodarki i głównym źródłem dochodów miesz-

kańców nie tylko wsi jest rolnictwo oparte na indywidualnej własności. Na terenie 
miasta i gminy znajduje się łącznie 621 gospodarstw, z których działalność rolną 
prowadzi 606. Znakomita ich większość (414) to specjalizujące się w produkcji mle-

ka gospodarstwa mleczarskie. Proporcjonalnie do liczby gospodarstw prowadzących 
działalność rolniczą, największa liczba gospodarstw zajmujących się produkcją mle-

ka znajduje się m.in. we wsiach Bzury, Czarnowo, Danowo, Dołęgi, Gutki, Niedź-

wiedzkie i Niedźwiadna. Sporą grupę (145) stanowią gospodarstwa zajmujące się 
hodowlą trzody chlewnej, które znajdują się m.in. w Kurkach, Gutach, Brzeźnie 
i Bęćkowie. Stale zwiększa się też liczba gospodarstw ekologicznych, których funk-

cjonuje obecnie 11, m.in. w Skajach, Niedźwiadnej, Obrytkach i Zofiówce. W gospo-

darstwach na omawianym obszarze hoduje się ogólnie 10927 sztuk bydła, z czego 

Zabudowania gospodarcze. Źródło: fot. autor publikacji.



Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn

– 96 –

6181 to krowy dojne, 1647 sztuk trzody chlewnej, z czego 147 to lochy. Rolnicy zaj-
mują się również hodowlą koni, owiec, kóz i drobiu. Ogółem powierzchnia gruntów 
gospodarstw indywidualnych prowadzących działalność rolniczą na terenie gminy 
Szczuczyn wynosi 10743,38 ha, z czego użytki rolne stanowią 9218,80 ha, z których 
4773,74 ha to użytki przeznaczone pod zasiewy. W strukturze zasiewów dominują 
zboża, które zajmują 3673,86 ha. Na omawianym obszarze uprawia się stosunkowo 
mało ziemniaków (180,38 ha), które wypiera stale zwiększający się areał uprawy 
kukurydzy. Ze względu na brak przemysłu i położenie gminy na terenie „Zielonych 
Płuc Polski” zarówno płody rolne, jak i produkcja zwierzęca oraz mleko pochodzące 
z gminy Szczuczyn są wyrobami wysokiej jakości. Z mleka dostarczanego przez rol-
ników grajewski „Mlekpol” produkuje wyroby znane i cenione nie tylko w kraju.140

4.2.  Walory kulturowo – krajobrazowe

P
odstawą gospodarowania przez stulecia i obecnie na terenie gminy było rol-
nictwo i hodowla oraz związana z tym eksploatacja lasów. Zarówno ludność 
wiejska, jak i mieszkańcy miasta zaspokajali swoje potrzeby wyrobami wła-

snej produkcji, tworząc w ten sposób inwentarz kultury materialnej. Podstawowym, 
najłatwiej dostępnym i najtańszym surowcem zarówno do budowy domów jak i za-

budowań gospodarczych oraz wykonywania wszelkich przedmiotów i narzędzi po-

trzebnych w gospodarstwie było drewno. Budownictwo drewniane z omawianego te-

140 Powszechny spis rolny 2010, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl; dane zebrane przez pracowników 

biblioteki 2013 r. od sołtysów gminy Szczuczyn.

Okolice wsi Brzeźno. Źródło: fot. autor publikacji.
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renu do początków XX w. znane jest tylko z przekazów ikonograficznych i zachowa-

nych obiektów. Proces zanikania tego budownictwa zapoczątkowany został w I poł. 
XIX w. W miastach zjawisko to nasilało się pod koniec XIX w. m.in. ze względu na 
częste pożary. Na wsi proces ten był powolniejszy i zaczyna się dopiero na dobre po 
II wojnie światowej w wyniku zmian społeczno–gospodarczych. Najstarsze zacho-

wane chałupy i zabudowania gospodarcze pochodzą z pierwszych lat XX w. Miały 
one konstrukcję wieńcową i były budowane z drewna. Szalowaniem zabezpieczano 
początkowo tylko naroża budynków mieszkalnych, które składały się przeważnie 
z czterech pomieszczeń (sieni, kuchni, alkierza i komory). Najstarsze domy były 
zdobione wycinanymi w deskach ornamentami umieszczonymi na krawędziach da-

chu, wokół drzwi i okien. Kamień łupany przez kamieniarzy wykorzystywany był 
przede wszystkim do budowy fundamentów, dróg, ogrodzeń, studni i przepustów 
drogowych. Służył on też do wznoszenia licznych krzyży przydrożnych i nagrobnych. 
Na terenie gminy są jeszcze ludzie, którzy potrafią łupać kamień. Pod względem 
zabudowy przestrzennej wsie na omawianym obszarze mają przeważnie charakter 
ulicówek, przysiółków i wielodrożnic. Wyróżnia je fakt, że większość z nich oprócz 
zwartej zabudowy ma wiele osad kolonialnych.141

Pierwotnym ośrodkiem układu urbanistycznego Szczuczyna był pięcioboczny 
ufortyfikowany bastion ziemny z dużym rynkiem i wybiegającymi z narożników pa-

141 Plan rozwoju lokalnego gminy Szczuczyn na lata 2008-2015, Szczuczyn 2008, s. 20-24.

Szczuczyn z lotu ptaka. Źródło: zdjęcie z dokumentacji LGD Biebrzański Dar Natury.
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rami ulic oraz dwoma targami. Targ Kozi (Jałowy) na południe od rynku głównego 
oraz Targ Koński w północno zachodniej części miasta. Na naturalnym wzniesieniu 
wzdłuż zachodniego odcinka pięcioboku znajduje się zespół klasztorno–kościelny 
połączony osiowo z rynkiem ul. Kościelną. Dawny pałac Szczuków znajdował się 
na wzniesieniu po północno–wschodniej stronie miasta za rzeczką Księżanką. Pod 
koniec XVIII w. miasto powiększyło się o tzw. Nowe Miasto z zabudową usytuowa-

ną wzdłuż traktu do Grajewa. Na północnym jego skraju znajdował się prostokątny 
rynek przy którym usytuowano synagogę i zajazd pocztowy. Współczesny charakter 
zabudowy pochodzi z okresu odbudowy miasta po pożarze z 1858 r. Murowane par-

terowe domy, często z facjatą, zachowały się wzdłuż rynku i przy ul. Kilińskiego.142

Na terenie gminy znajduje się około 140 zabytkowych obiektów. W mieście 
na wyróżnienie zasługują zespół klasztorno – kościelny, kaplica cmentarna, zespół 
pocztowy, drewniana strażnica pożarna oraz 107 domów drewnianych i murowa-

nych z drugiej poł. XIX i początku XX w. Na terenie gminy znajduje się także kościół 
z XVI w., zespoły dworskie w Bęćkowie, Bzurach, Chojnowie, Niećkowie oraz 29 
budynków mieszkalnych z początku XX w. Do perełek architektury należą: gotycki 
kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niedźwiadnej z połowy XVI 
w. oraz barokowy zespół klasztorno – kościelny z przełomu XVII i XVIII w. z ko-

ściołem pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie, w którego kryptach 
pochowany jest m.in. założyciel i właściciel miasta St. A. Szczuka. Znajduje się tam 
też wiele unikatowych strojów wełnianych i lnianych z początku XVIII w. Są to jed-

142 Studia i materiały do dziejów…, t. I, s. 355-368.

Okolice wsi Dołęgi. Źródło: fot. autor publikacji.
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ne z najstarszych obiektów hi-
storycznych w woj. podlaskim 
i najprawdopodobniej najstar-

sze, które zachowały się w sta-

nie naturalnym.143

Przez wieki Szczuczyn 
słynął z jarmarków i targów. 
Ludność zajmowała się nie tyl-
ko handlem, ale też produkcją 
towarów, którymi handlowa-

no. Jeszcze w połowie XX w. na 
omawianym terenie tkano dy-

wany i kilimy. Istnieje tu także 
tradycja wykonywania wyro-

bów haftowanych i zdobionych 
koronkami. Szczuczyn to mia-

sto tzw. „cukierników”, wytwa-

rzano i wytwarza się tu nadal 
lizaki, pączki i obwarzanki, 
które sprzedawane są na od-

pustach i targach. We wsiach 
zachowały się troskliwie prze-

chowywane meble wykonane 
przez wiejskich lub małomia-

steczkowych rzemieślników. 
Przeważnie są to drewniane 
szlabany, kufry, kredensy, lu-

stra, które nie stoją już w sta-

rych chałupach, ale w porząd-

nych nowych domach.
Przez stulecia Szczuczyn 

i okolice leżały na styku kultur 
i narodowości, pogaństwa i chrześcijaństwa. Krzyżowały się tu szlaki handlowe, 
a w mieście obok siebie mieszkali Polacy, Żydzi, protestanci i prawosławni. Bliskość 
pruskiej granicy przyczyniła się do czerpania wzorców kulturowych natury mate-

rialnej jak i duchowej. Do obrzędów weszło wiele elementów przedchrześcijańskich. 
Tradycyjne doroczne święta i obrzędy chrześcijańskie zaczerpnęły wiele z daw-

nych kultur. Świętujemy m.in. Zaduszki, Adwent, św. Trzech Króli, Matki Boskiej 
Gromnicznej, Boże Ciało, święta Matki Boskiej Zielnej i Siewnej. Na ulicach miasta 
przedstawiane jest Misterium Męki Pańskiej, organizowane jest tzw. „chodzenie 
z królem Herodem”, a także tradycyjna palinocka (noc świętojańska, święto ognia, 
wody i księżyca). Wszystkie te święta i obrzędy mają mocno rozbudowane zwyczaje, 
które kultywowane są w regionie. Miejscem, w którym pielęgnowana jest tradycja, 
jest Muzeum Pożarnictwa, gdzie nie tylko przechowywany jest zabytkowy sprzęt 

143 Plan rozwoju lokalnego…, Szczuczyn 2008, s. 20-24.

Kapliczka ze wsi Chojnowo. 
Źródło: fot. autor publikacji.

Kaplica przydrożna z okolic wsi Kurki. 
Źródło: fot. autor publikacji.
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gaśniczy oraz dokumenty świadczące o historii szczuczyńskiej OSP, ale też dawne 
przedmioty codziennego użytku. W małej sali muzeum organizowane są wystawy 
dotyczące m.in. lokalnej historii. Przejawem dbania o lokalną historię i tradycję jest 
też działające przy bibliotece Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, które gromadzi 
i udostępnia nie tylko zdjęcia i dokumenty świadczące o przeszłości naszego regio-

nu, ale także utrwala pamięć, nagrywając wspomnienia najstarszych mieszkańców 
miasta i gminy. Przejawem wiary i dbania o wartości chrześcijańskie są przydroż-

ne krzyże i kapliczki. Spotykamy je na rozdrożach dróg na terenie całej gminy. Do 
najstarszych, a zarazem najciekawszych kapliczek należą m.in. kapliczka ze wsi 
Chojnowo, którą ufundował dziedzic majątku Chojnowo i Czarnówek, najprawdo-

podobniej w 1846 r. oraz charakteryzująca się ciekawą formą przydrożna kapliczka 
(kaplica) z okolic wsi Kurki wybudowana na początku XX w.144 Upamiętniają one 
często tragiczne wydarzenia, a także intencje fundatorów. 

Choć gmina Szczuczyn administracyjnie należy do woj. podlaskiego, to kultu-

rowo jest ona nadal na styku Mazowsza, Mazur i Podlasia.145

Wyjątkowe znaczenie dla gminy ma jej położenie. Teren ten jest częścią pół-
nocno-wschodniej Polski, leży na unikatowym przyrodniczo i krajobrazowo obszarze 
„Zielonych Płuc Polski”. W mieście i gminie nie ma praktycznie większych zakła-

144 Ewidencja zabytków…, Karta adresowa zabytków, nr 15, 22.
145 Raport o stanie miast i gmin dorzecza Biebrzy. Miasto i Gmina Szczuczyn, Warszawa 2002, s. 25-26.

Okolice wsi Bzury. Źródło: fot. autor publikacji.
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dów przemysłowych zanieczyszczających środowisko. Na wyjątkową atrakcyjność 
omawianego obszaru składa się m.in. stosunkowo bogata rzeźba terenu urozma-

icona licznymi wzniesieniami i pagórkami, poprzecinanymi dolinami i dolinkami, 
którymi spływają liczne cieki wodne do doliny rzeki Wissy. Nieuregulowane przez 
człowieka koryto rzeki, liczne zakola i rozlewiska są przykładem dziewiczej natury 
będącej przyrodniczą i krajobrazową perełką w regionie. Wysokość względna po-

między wzniesieniami a dolinami dochodzi do 85 m (205 m n.p.m. w okolicach wsi 
Kurki i 120 m n.p.m. w okolicach wsi Świdry-Awissa). Dzięki tak ukształtowanej 
rzeźbie terenu w krajobrazie naturalnym zaznaczają się liczne punkty widokowe 
m.in. w okolicach Szczuczyna, Jambrzyk, Niedźwiadnej, Bzur i Bęćkowa. Świetnie 
komponuje się w ten krajobraz szata leśna podnosząc wydatnie jego walory. Szcze-

gólnie lasy z okolic Kurek, Niedźwiadnej, Jambrzyk, Dołęg i Chojnowa rosnące we 
wschodniej części gminy oraz lasy w zachodniej części z okolic wsi Niedźwiedzkie, 
które są częścią kompleksu leśnego dawnej Puszczy Dybła. Na omawianym obsza-

rze występują najczęściej niżowe bory świerkowe oraz szczególne postaci borów 
mieszanych świerkowo-sosnowo-dębowych z dużym udziałem osiki. Lasy te pora-

stają przeważnie pagórki i wzniesienia. Cennym walorem krajobrazowym gminy 
są również licznie występujące pomniki przyrody. Pojedyncze drzewa lub ich całe 
grupy oraz aleje zachowały się w miejskich i podworskich parkach w Szczuczynie, 
Bęćkowie, Bzurach, Niećkowie oraz w okolicach wsi Obrytki. Niewątpliwym atutem 
wpisującym się w krajobraz południowo-zachodnich obszarów gminy jest unikatowy 

Szczuczyn z lotu ptaka. Źródło: zdjęcie z dokumentacji LGD Biebrzański Dar Natury.
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system bunkrów, schronów i fortyfikacji obronnych z czasów II wojny światowej. 
Jest to odcinek Linii Mołotowa tzw. 66-ty Osowiecki Rejon Umocniony.146

Charakter i położenie gminy sprzyja występowaniu na jej obszarze wielu ga-

tunków zwierząt i ptaków. Spotkać tu możemy m.in. sarny, dziki, zapędzają się tu 
też często łosie. W dolinie rzeki Wissy występują bardzo licznie bobry, a na łąkach 
i leśnych polanach można spotkać często lisa lub zająca. Wieczorem nawet w mie-

ście można natknąć się na jeża, nietoperza, przemykającą kunę lub tchórza. Dolinę 
Wissy, która przepływa przez miasto i środek gminy, upatrzyły sobie gniazdujące tu 
bociany białe oraz żurawie. Gniazduje tu również wiele innych gatunków ptaków, 
m.in. myszołowy, skowronki, szpaki, jerzyki, kuropatwy, jaskółki, czajki, wrony, 
kruki, kosy i inne. Ten rolniczy, niezanieczyszczony, malowniczo położony obszar 
pozostaje nadal nie odkryty.147

4.3.  Kierunki i szanse rozwoju gminy Szczuczyn
 

Największe atuty gminy Szczuczyn to jej rolniczy charakter, różnorodność 
krajobrazowa, nieskażone środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe 
oraz położenie. Niewątpliwie, to rolnictwo w okresie najbliższych kilkunastu 

lat pozostanie jednym z najważniejszych źródeł utrzymania mieszkańców miasta 
i gminy. Jednak już teraz można wskazać, że głównie duże wyspecjalizowane go-

spodarstwa są w stanie sprostać coraz większej konkurencyjności na rynku rolnym. 
Dlatego alternatywą dla gospodarstw niewyspecjalizowanych, a zarazem szansą na 
rozwój gminy, jest wykorzystanie jej typowo rolniczego charakteru oraz różnorod-

ności krajobrazowej i czystego środowiska w celu tworzenia i rozwijania sieci go-

spodarstw agroturystycznych. Wzrastająca popularność zdrowej żywności jest na-

tomiast szansą dla już istniejących, jak i powstających gospodarstw ekologicznych, 
które mogą łączyć produkcję z przetwórstwem na niewielką skalę i ekoturystyką. 
Malowniczo położona, obejmująca znaczny obszar gminy, dolina Wissy oraz uroz-

maicona pagórkowata rzeźba terenu z licznymi ciekami wodnymi i lasami obfitują 
w różnorodne gatunki flory i fauny. Są to doskonałe miejsca wypoczynku, w któ-

rych można wytyczać szlaki i ścieżki dla turystyki zarówno pieszej, jak i rowerowej. 
Ogromną szansą dla rozwoju miasta i gminy jest potencjał tkwiący w dziedzictwie 
kulturowym, który nie jest do końca wykorzystany. Miasto może się poszczycić god-

nym uwagi kompleksem klasztorno – kościelnym z przełomu XVII i XVIII w. Ta 
perełka baroku na Podlasiu zachowała się w niezmienionym stanie od dnia wybu-

dowania do dnia dzisiejszego. Obiekt ufundował założyciel miasta Szczuczyna St. 
A. Szczuka, przyjaciel i doradca króla Jana III Sobieskiego, jedna z najwybitniej-
szych postaci ówczesnej Rzeczypospolitej, którego ciało spoczywa w kryptach tutej-
szego kościoła. Krypty te, ze względu na zachowane tam unikatowe stroje wykonane 
z wełny i lnu, mogą stać się przy właściwym ich zabezpieczeniu nie lada atrakcją 
turystyczną. Na uwagę turystów zasługuje też Muzeum Pożarnictwa znajdujące się 
w zabytkowym XIX w. drewnianym budynku. Jest to jedna z niewielu tego typu pla-

cówek w kraju. Zgromadzono tam zabytkowy sprzęt gaśniczy, historyczne sztandary 

146 Plan rozwoju lokalnego…, Szczuczyn 2008, s. 17-19.
147 Ibidem, s. 17.
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Źródło: fot. autor publikacji
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i dokumenty świadczące o ponad 130-letniej historii i tradycji szczuczyńskiej OSP. 
Do wyróżniających się obiektów historycznych znajdujących się na terenie gminy 
należy malowniczo wkomponowany w wiejski krajobraz XVI w. gotycki kościół we 
wsi Niedźwiadna oraz późnobarokowy murowany dwór we wsi Bęćkowo, który jest 
jednym z kilku dworów znajdujących się w okolicach Szczuczyna. 

Nie lada atrakcją gminy są też bunkry i fortyfikacje obronne z okresu II wojny 
światowej będące częścią odcinka „66 Osowieckiego Rejonu Umocnionego” wcho-

dzącego w skład „Linii Mołotowa”, które są szansą na rozwój tak modnej obecnie 
turystyki militarnej. W mieście i na terenie gminy znajduje się dużo więcej godnych 
uwagi zabytków oraz ciekawych miejsc, które stanowią o bogactwie kulturowym 
tego regionu. Aby można było je w pełni wykorzystać potrzebne są szlaki historycz-

ne i ścieżki edukacyjne prowadzące przez te ciekawe miejsca, a także tablice infor-

macyjne opisujące te atrakcje. Nie da się tego osiągnąć bez pomocy całej lokalnej 
społeczności, która powinna uświadomić sobie wagę znajdujących się tu zabytków 
oraz integrować się w celu ich promowania i wykorzystania na rzecz poprawy swych 
warunków życia. 

Przez leżący na obszarze „Zielonych Płuc Polski” teren gminy przebiega szlak 
prowadzący w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich. Szczególnie w okresie waka-

cyjno – urlopowym przejeżdża tędy tysiące turystów. Niezwykle istotna jest więc 
zakrojona na szeroką skalę akcja promocyjna, która wypromuje ten nieodkryty do-

tąd, atrakcyjny historycznie i turystycznie region. Oprócz promocji bardzo istotne 
jest zapewnienie turystom bazy noclegowo-gastronomicznej, co wiąże się ze stwo-

rzeniem nowych miejsc pracy tak potrzebnych w obecnej rzeczywistości.
Szansą na rozwój gospodarczy regionu i zwiększenie liczby miejsc pracy są tere-

ny inwestycyjne. Ponad 12 ha ziemi leżącej w okolicach Szczuczyna przeznaczonych 
zostanie na prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność prowadzona na tere-

nach inwestycyjnych realizowana będzie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwo-

ju. Spełniać będzie ona wymogi ochrony środowiska przyrodniczego i lokalnego dzie-

dzictwa kulturowego. Urząd Miejski, realizując tę inwestycję z pozyskanych środków 
unijnych, ma nadzieję przyciągnąć potencjalnych inwestorów na teren gminy.

Gmina Szczuczyn powinna być przyjazna do zamieszkania i prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, otwarta na turystów i atrakcyjna dla inwestorów. Powinna 
też być miejscem, gdzie dba się o tradycję i kulturę; czerpie z przeszłości, ale też 
wybiega w przyszłość.



Ołtarz główny w kościele p.w. Imienia NMP w Szczuczynie.
Źródło: skan fot. ze zbiorów CATL.
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W publikacji tej starałem się przybliżyć czytelnikom bogactwo historyczne 
miasta i gminy, ukazałem walory kulturowo-krajobrazowe i przedstawi-
łem atrakcje turystyczne tego regionu, który mimo wielu zalet jest nie-

doceniony i niewypromowany. W trakcie zbierania materiałów do tej pracy oraz 
kwerend w różnych archiwach okazało się, że teren ten jest niedostatecznie zbadany 
archeologiczne i może skrywać jeszcze wiele skarbów zarówno natury materialnej 
jak i duchowej. Mam pełną świadomość tego, że ze względu na ograniczenia objęto-

ściowe tej publikacji, nie udało mi się poruszyć wielu istotnych wątków dotyczących 
historii i dziedzictwa kulturowego omawianego obszaru. Zgromadzony przeze mnie 
bogaty materiał może posłużyć w przyszłości do opracowania bardziej obszernej mo-

nografii naszej małej ojczyzny, która ze względu na swą bogatą i ciekawą historię na 
pewno na takie pełne opracowanie zasługuje.

AUTOR
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