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Łomżyńskie więzienie 

 

(na podstawie PAMIATNYCH KNIŻEK w tłumaczeniu Ewy Kamińskiej) 

 

Nadzorca, as. kol. Bonifacy Mikołajewicz Czaki, IX klasy, na służbie od 24 stycznia 1845r., na 

tym stanowisku od 8 marca 1879r. Posiada srebrny medal za uśmierzenie Węgier i 

Transylwanii w 1849 roku. (PK1886, Dz. II, s. 59). 

Pisarz, u. m. Bolesław Ignacewicz Marcinowski, XI klasy, na służbie od 15 kwietnia 1868r., na 

stanowisku od 1 września 1876r. (PK1886, Dz. II, s. 59). 

Lekarz, as. kol. Stanisław - Antoni Francewicz Michałowski, IX klasy, na służbie od 3 listopada 

1875r., na tym stanowisku od 1 września 1880r. (PK1886, Dz. II, s. 59). 

    1888 rok 

Łomżyńskie więzienie posiada miejsca dla  175 osób łącznie z murowaną oficyną, zbudowaną 

w 1883 roku, na dziedzińcu więzienia, zajętą na pomieszczenia dla kobiet, na 50 aresztantek. 

(PK1888, Dz. III,s,15). Więzienie mieści się w budynkach państwowych. Dostarczanie 

pożywienia aresztantom odbywało się poprzez zawieranie kontraktów na dostawę, zgodnie z 

taryfą .Za każdego aresztanta w łomżyńskim więzieniu płacono dostawcy 8,60 kopiejki na 

dobę. (PK1888, Dz. III, s. 16). 

Był też areszt policyjny, przy miejscowym Magistracie, utrzymywany z budżetu miasta. Osoby 

aresztowane, jeśli nie miały własnych środków, otrzymywały na wyżywienie środki z kwot 

planowanych na etapowy transport więźniów w wymiarze ustalonym przez art..31 ustawy z 

1870r., natomiast przetrzymywani w policyjnym areszcie aresztanci sądowi, otrzymywali 

pożywienie wartości 9 kopiejek na dobę, z kwot wydzielanych każdego roku na utrzymanie 

więzienia, to jest sumę zatwierdzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  w 1886 roku. 

(PK1888, Dz. III, s. 16). 

Budynek byłego więzienia (stary) postawiono w 1838 roku i mieściło się ono tu do 25 

października 1892r., to jest do otwarcia budynku nowego więzienia, znajdującego się poza 

miastem przy szosie Ostrowskiej (PK1901,Dz.IV, s. 42).  

    1894 rok 

Naczelnik Więzienia, po służbie w kawalerii, rotmistrz Henryk Feliksowicz Maciejewski, VII 

klasy, katolik, na służbie od 1872r. (PK1894, Dz. II, s. 157). 

Zastępca Naczelnika, radca tyt. Bolesław Ignacewicz  Marcinowski, X klasy, na służbie od 

1868r. (PK 1894, Dz. II, s. 157). 
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Lekarz, u. m. Wiaczesław Iwanowicz Szyszko, VIII klasy, katolik, na służbie od 1889r. (PK 

1894, Dz. II, s. 158).  

    1897 rok 

Naczelnik i lekarz - b.z. 

Zastępca Naczelnika , podpułkownik w st. spocz. Aleksander Andrejewicz Jasieński, prawosł., 

na służbie od 1873r. (PK 1897, Dz. II, s. 97). 

     1898 rok - naczelnik i lekarz b.z. 

Zastępca Naczelnika, X klasy, sekr. kol. Wiaczesław Michałowicz Nadratojeski, katolik, na 

służbie od 1880r. (PK1898, Dz. II, s. 101). 

     1901 rok 

  Naczelnik, VII klasy, po służbie w kawalerii, podpułkownik Henryk Feliksowicz 

Maciejewski, katolik, żonaty, na służbie od 1872r., wynagrodzenie 800rub., wychowanek 

szkoły kawaleryjskiej. Posiada ordery: św. Anny 3 stopnia, św. Stanisława 3 stop. i medale: 

Srebrny upamiętniający panowanie Imperatora Aleksandra III i ciemno brązowy za pracę w 

spisie powszechnym ludności Imperium Rosyjskiego w 1897r. (PK1901, Dz. II, s. 104). 

  Zastępca naczelnika, X klasy, po służbie w wojskach piechoty, porucznik Wacław 

Michałowicz Nadratowski, katolik, żonaty, na służbie od 1880r., wynagrodzenie 400rub., 

wychowanek Warszawskiej szkoły junkrów. (PK1901, Dz. II,s,104). 

  Lekarz, VIII klasy, radca nadw. Wacław Iwanowicz Szyszko, katolik, kawaler, na służbie od 

1889r., wynagrodzenie 400rub. (PK1898, Dz. II, s. 104). 

 

   Lazaret więzienny 

  W łomżyńskim więziennym lazarecie, utrzymywanym ze środków państwowych, zgodnie z 

kosztorysem Ministerstwa Sprawiedliwości, w 1899 roku przebywało 139 chorych, z których 

wyzdrowiało 105, zmarło 13. Jeśli chodzi o umysłowo chorych, to takich , z powodu braku 

zakładu specjalnego, odsyła się na leczenie do lecznicy w Tworkach (gubernia warszawska), 

(PK1901,Dz.IV, s. 34).  

  Z leczenia w lazarecie więziennym w 1900 roku korzystało 193 chorych, wyzdrowiało 170, 

zmarło 16, pozostało na leczenie w 1901 roku 7 chorych. (PK1902,Dz.IV, s. 40). 

  W łomżyńskim więziennym Lazarecie, utrzymywanym z pieniędzy państwowych 

Ministerstwa Sprawiedliwości, w 1903 roku leczono 113 więźniów, zmarło 3, na leczeniu w 

1904 roku pozostało 2. (PK1904, Dz. II, s. 243). 

    1902 rok 

Naczelnik, zastępca i lekarz - b.z. 
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Felczer więzienny, rej. kol. Romuald Jakowlewicz Chrzanowski, katolik, żonaty, 

wynagrodzenie 200 rubli. (PK1902, Dz. II, s. 105). 

     1904 rok 

Naczelnik więzienia, VII klasy, sekr. gub. Georg Dometiewicz Pawłow, prawosł., żonaty, na 

służbie od1883r., płaca 800rub., ukończył seminarium nauczycielskie. Posiada order św. 

Stanisława 3st. i srebrny medal upamiętniający panowanie św. pamięci Imperatora Aleksandra 

III.  (PK1904, Dz. II, s. 84). 

Jego zastępca, X klasy, u. m. Kajetan Martynowicz Zyskowski, katolik, żonaty, na służbie od 

1896r., płaca 400rub., zdał egzamin na ucznia aptekarskiego. Posiada medal upamiętniający 

panowanie św. pamięci Imperatora Aleksandra III. (PK1904, Dz. II, s. 85). 

Kapelan więzienny, ks. Józef Rusiecki (PK1904, Dz. II, s. 85). 

Lekarz, VIII klasy, radca nadw. Wacław Iwanowicz Szyszko, katolik, kawaler, na służbie od 

1889r., płaca 400rub., Imperatorski Warszawski Uniwersytet (PK1904, Dz. II, s. 85). 

Felczer więzienny, rej. kol. Romuald Jakubowicz Chrzanowski, katolik, żonaty, płaca 200rub. 

(PK1904, Dz.II, s. 85). 

    

    BUDOWA PRAWOSŁAWNEJ CERKWI W ŁOMŻYŃSKIM WIĘZIENIU    

W latach 1891-1892 w Łomży był wzniesiony nowy budynek więzienny, odpowiadający 

wszelkim wymogom współczesnego sądownictwa i higieny. Przy budowie nowego budynku 

należało zwrócić uwagę na potrzeby duchowe więźniów, dla których wewnątrz głównej części 

budynku zorganizowano kaplice prawosławną i katolicką oraz salę modlitewną dla Żydów. Pod 

koniec 1894r. Jego Świątobliwość Flawian, arcybiskup Chełmski i Warszawski w czasie 

pobytu w Łomży, odwiedziwszy między innymi i więzienną kaplicę, wypowiedział życzenie, 

by kaplicę przekształcić w domową cerkiew. (PK1897,Dz.V, s. 350). 

Miejscowa władza gubernialna pozytywnie odpowiedziała na propozycję arcypasterza i 

wkrótce podjęto działania zmierzające do uzyskania środków finansowych na zorganizowanie 

cerkwi: od ojca Jana Siergejewa Kronsztadskiego 100rub., a wkrótce Zarząd Główny 

Więziennictwa w wyniku zabiegów byłego Łomżyńskiego Gubernatora, radcy tajnego R, W. 

fon- Essena, asygnowało na ten cel 400 rubli, oprócz tego jeden z miejscowych darczyńców 

przekazał 400 rubli, a drugi 10 rubli. Z takimi środkami, stanowiącymi 510 rubli, łomżyńska 

władza gubernialna w sierpniu 1895 r. postanowiła rozpocząć prace przy przebudowie kaplicy 

w cerkiew i przeprowadzić je gospodarczym sposobem. Środków, jak i należało oczekiwać, 

było za mało, ponieważ ogólna kwota kosztów osiągnęła ostatecznie 1.117.-rub i 40kop. 

Brakujące 607rub.40kop. zostało przekazane przez Główny Urząd Więziennictwa. 
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(PK1897,Dz.V, s. 351). Główne prace skupiły się na budowie ikonostasu. Dla jego 

zorganizowania zgodnie z przedstawionym projektem byłego zastępcy łomżyńskiego 

gubernatora, Inżyniera Jakubowskiego, użyto szafek dębowych na obrazy świętych z kaplicy, 

przepięknie rzeźbionych, do których dodano boczne (północne i południowe) drzwi i carskie 

wrota z górnym rzeźbionym gzymsem, oraz ozdoby na skrajach północnych i południowych 

drzwi. Prace wykonał miejscowy rzeźbiarz Jarosławski, dość artystycznie, tak że ikonostas 

wyróżniał się olśniewającym pięknem rzeźby i jednocześnie prostotą. Ikony i święte obrazy na 

ścianach i drzwiach częściowo odnowione , częściowo na nowo namalowane przez 

miejscowych artystów Tamiraziewych, wśród których najwyższym talentem malarskim 

wyróżniała się ,,Ostatnia wieczerza” i obrazy archaniołów Michała i Gabriela. (PK1897, Dz.V, 

s. 352). Pozostałe prace przy organizowaniu cerkwi jak: budowa metalowych schodów czy 

wejścia na galerię, tron i ołtarz, przebudowę części korytarza w cerkiewny przedsionek i 

wstawienie nowych drzwi były wykonywane przez aresztantów. Wolnych mistrzów trzeba było 

wynająć do ozdobienia ścian cerkwi i trudniejszych prac stolarskich. W styczniu minionego 

roku przywieziono do nowej świątyni z Warszawy od arcybiskupa Flawiana przenośny 

,,antymins” i w ciągu następnych czterech miesięcy ukończono urządzanie cerkwi i 

zaopatrzenie w odzież obrzędową, skarbonę i przybory cerkiewne. Większość tych 

przynależnych akcesoriów zamówiono w sklepie Chełmskiego bractwa Świętej Bogarodzicy. 

24 czerwca 1896 roku cerkiew więzienna została wyświęcona. (PK1897,Dz.V, s.353).  

   1912 rok 

Naczelnik więzienia, VI klasy, radca nadw. Aleksander Borysowicz Mikołajew, prawosł., na 

służbie od 1879r. (PK1912, s. 70). 

Jego młodszy pomocnik, IX klasy, u. m. Zygmunt Teofilowicz Nejman, katolik, na służbie od 

1898r. (PK1912s.70). 

Lekarz więzienny, VII klasy, radca tyt. Józef Józefatowicz Zaleski, katlik, na służbie od 1907r. 

(PK1912, s. 70). 

Felczer, XII klasy, rej. kol. Romuald Jakubowicz Chrzanowski, katolik, na służbie od 1883r. 

(PK1912, s. 70).  

   1914 rok zmiana, (1 pracownik więcej) 

Starszy pomocnik Naczelnika, IX klasy, sekr. kol. Antoni Piotrowicz Rudziński, katolik, na 

służbie od 1899 roku (PK1914, s. 73).     

 


