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Podlaski ziemianin i inni  

– Henryk Ciecierski1 „Pamiętniki”2 

Wykaz ważniejszych postaci 

 

Jednym z ciekawszych źródeł wiedzy o ziemiaństwie i dawnych mieszkańcach regionu 

podlaskiego są Pamiętniki Henryka Ciecierskiego. Zawierają one m.in. informacje o osobach 

i miejscach, opisy różnych wydarzeń, które Ciecierski utrwalał w notatkach, stale zapisywał 

w rozmaitych okolicznościach, zbierając materiał do „przyszłego pamiętnika”3. Pamiętniki 

ukazały się w 80. rocznicę śmierci ich autora. Zostały one przygotowane do druku przez 

wnuczkę i prawnuczkę H. Ciecierskiego.  

Poniżej zaprezentowano wybór ważniejszych postaci, jakie przywołuje autor Pamiętników. 

Posłużono się w nim układem alfabetycznym, aby nadać tej swoistej słownikowej galerii osób 

pewien porządek. W opisie postaci przywołano informacje, jakie o tych ludziach zachowała 

wiedza i pamięć świetnego pamiętnikarza. 

 

                                                 
1 Henryk Ciecierski –  „wybitny przedstawiciel podlaskiego ziemiaństwa, znawca i zbieracz dzieł sztuki, 

miłośnik podróży, przede wszystkim jednak urodzony społecznik i gorący patriota. Wiele lat życia poświęcił 

pracom obywatelskim, dając przykład harmonijnego współżycia »dworu z chatą« i wzorowych stosunków 

sąsiedzkich z przedstawicielami wszystkich żyjących na Podlasiu nacji. Służbę Bogu, ludziom i Ojczyźnie miał 

za swój pierwszy obowiązek”. (Napis z tablicy umieszczonej na ścianie budynku stojącego na miejscu dawnego 

dworu Ciecierskich w Bacikach Średnich na Podlasiu) 

Urodził się w Poznaniu 19 czerwca 1864 r. z ojca Stefana i Marii Jadwigi z Rzewuskich. Żonaty z Józefiną 

Biernacką, ojciec Henrietty. Do wybuchu I wojny światowej gospodarzył na majątku odziedziczonym po ojcu, 

hobbystycznie kolekcjonował sztukę. W 1915 r. wybrany przez 54 wsie i 4 dwory wójtem, wykorzystał 

znajomość języków obcych do pomagania rodakom. Stanowiska tego pozbawiono go, gdy zaangażował się w 

akcję zbierania podpisów pod petycją do Rady Regencyjnej z żądaniem przyłączenia powiatu bielsko-

podlaskiego do Polski. W 1918 r. zgłosił się jako ochotnik do wojska polskiego. Jako szeregowiec służył w 

kawalerii, piechocie, organizował i prowadził tzw. Uniwersytet Żołnierski w Siemiatyczach. Zwolniony z 

wojska w stopniu kaprala 1919 r. W 1920 r. wstąpił do formowanego przez płk. Koca 201 p. p. Brał udział w 

walkach nad Narwią. W 1921 r., po ciężkiej chorobie płuc, zwolniony z wojska w stopniu podchorążego. 

Kawaler Krzyża Walecznych. Ławnik Sądu Pokoju w Siemiatyczach, przewodniczący Dozoru Szkolnego i 

LOPP siemiatyckiego, członek honorowy miejscowego Oddziału Strzelca. Zmarł w 1933 r. Dwór w Bacikach 

odziedziczyła po jego śmierci córka, żona Henryka Augustynowicza – Ciecierskiego. W 1939 r., po wyjściu 

Niemców, miejscowa ludność rozkradła majątek. Niewielką część uratowano dzięki oddanym rodzinie 

gospodarzom: Teodorczukom, Borysiukom, Błaszczukom i Prochowiczom. Ostrzeżeni o planowanej wywózce 

na Sybir Augustynowicz – Ciecierscy opuścili nocą dwór na zawsze.  

2 Ciecierski H., Pamiętniki, Kraków 2014. 
3 Od wydawcy, w: j. w., s. 6. 
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Słowniczek nazwisk przywołanych w Pamiętniku 

 

Antosiewicz – stołownik dworu Ciecierskich. [s. 18]4 

Arcichowski Kazimierz – lekarz, syn gospodarza z Wólki Nadbużnej pod Drohiczynem. 

Jego brat Michał był kierownikiem szkoły powszechnej w Warszawie, posłem Stronnictwa 

Ludowo–Narodowego  w r. 1919 i w kilku następnych kadencjach Sejmu. [488–492] 

Auder Jan – właśc. Audars, ksiądz, proboszcz w Miłkowicach, z ojca Łotysza i matki 

Litwinki. [s. 21, 133, 352–354, 356] 

Augustynowicz Stanisław – zięć H.C. [s. 22, 404–405, 407, 760–761] 

Bałachowicz-Bułak Stanisław – generał, w czasie I wojny oficer kawalerii rosyjskiej, w 

czasie wojny domowej dowódca Grupy Białoruskiej w armii „białych” gen. Judenicza. Od 

1920 r. w wojsku polskim. Na czele organizowanych przez siebie oddziałów armii 

białoruskiej prowadził wojnę partyzancką do końca 1920 r. we wrześniu 1939 r. był dowódcą 

oddziału walczącego w obronie Warszawy. W czasie okupacji komendant konspiracyjnej 

Konfederacji Wojskowej. Zginął podczas aresztowania przez gestapo. [s. 323] 

Bandurski Władysław – ksiądz, od 1906 r. biskup, duszpasterz-patriota, opiekun duchowy 

Legionów Piłsudskiego, od 1919 r. biskup polowy Wojska Polskiego. [s. 367, 368, 370] 

Baranowski Włodzimierz Tuhan Mirza – pochodzący z Suwałk tymczasowy burmistrz 

Augustowa, wyznaczony przez Tymczasową radę Obywatelską Okręgu Suwalskiego  w 

styczniu 1919 r., sprawował urząd przez pięć miesięcy, następnie zastępca komisarza na 

powiat augustowski i starosta suwalski, od 1 stycznia 1927 r. starosta w Bielsku Podlaskim, 

następnie starosta w Strzelnie, Brzesku, Rypinie, od listopada 1937 r. ponownie w Suwałkach. 

Podczas II wojny w Zbrojnych Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Do kraju wrócił w 1947 r., 

pracował jako bibliotekarz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Żonaty 

z Marią Bakinowską. [s. 399, 530] 

Batiuszkow Dymitr Nikołajewicz – gubernator grodzieński wizytujący w 1893 lub 1894 

Ciechanowiec, należący wówczas do Ciecierskich. [s. 147] 

                                                 
4 Cyfra w nawiasie kwadratowym wskazuje na stronę, z której pochodzi informacja zapisana po haśle, czyli po 

nazwisku bohatera wspomnień Ciecierskiego. 
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Belkes Hersz – bogaty siemiatycki właściciel fabryki kafli, brzozowych ćwieków do butów i 

szewskich kopyt, właściciel domu i składów w Warszawie. [s. 532–534] 

Berenhold Mendel – właściciel szynku w Siemiatyczach,  usłużny faktora Jakowa 

Andrejewicza. [s. 141] 

Biernacka Józefina – żona Henryka Ciecierskiego, córka Kazimierza Biernackiego herbu 

Poraj, z Bartochowa w Kaliskiem i Pauliny z Wierzchlejskich z Poznańskiego. [s. 53, 150, 

158, 165, 254…752] 

Biernacki Kostek – pułkownik, wojewoda nowogródzki, późniejszy wojewoda poleski. 

Podobno syn zecera z Lublina, w młodości działał rewolucyjnie w PPS wespół z Marszałkiem 

Piłsudskim. Szef żandarmerii w Legionach (1914), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. 

Zorganizował obóz w Berezie Kartuskiej. W czasie II wojny internowany w Rumunii, po 

wojnie wydany władzom komunistycznym; karę śmierci zamieniono na 10 lat więzienia. [s. 

325–335, 372] 

Bomba Michał –  Cygan, starosta obozu koczującego w dobrach Ciecierskiego w 1930 r. [s. 

539–543] 

Bonda Moszko – Żyd, od r. 1904 w Siemiatyczach, szewc, u którego buty dla żony zamawiał 

Henryk Ciecierski [s. 535] 

Borucki – wicekomendant wojewódzki policji państwowej, komisarz powiatowy, patriota, 

były oficer, Dowborczyk. [s. 364] 

Chobrzyński – komendant posterunku policji państwowej w Siemiatyczach (1928 r.) [s. 365, 

395, 404] 

Chodorowski – dzierżawca w Grodzisku. [s. 209] 

Chomentowski – zmoskwiczony Polak. [s. 146–147, 185] 

Ciecierska Jadwiga z Rzewuskich – córka słynnego powieściopisarza Henryka i Julii z 

Grocholskich, matka Henryka Ciecierskiego [s. 11, 301, 434] 

Ciecierska Konstancja z Kuczyńskich – prababka stolnikowa z Korczewa, żona Jakuba 

Ciecierskiego. [s. 23, 26, 29, 67] 
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Ciecierski Baltazar – stolnik i marszałek sądów kapturowych ziemi drohickiej, wojewoda 

podlaski, „pan dziedziczny na Mordach, Łabiszynie, Margolinie, Głównie, Hołubli, 

Bartoszewicach, Czekanowie, Pełchu, Ostrożanach itd.”, ogólnie „Imci Panem Diabłem” 

zwany. [s. 22, 63, 76] 

Ciecierski Dominik Rawita – dziadek Henryka Ciecierskiego, marszałek szlachty obwodu 

białostockiego, inicjator uchwał domagających się zniesienia poddaństwa – 9/21 sierpnia roku 

1819 wystosował prośbę do Tronu, którą wręczył osobiście cesarzowi podczas jego bytności 

w Białymstoku. [s. 11, 23–25, 28, 68, 69, 72, 74–79] 

Ciecierski Jakub – pradziad Henryka Ciecierskiego, stolnik ziemi drohickiej, mąż 

Konstancji z Kuczyńskich. [s. 29, 63, 67–68] 

Ciecierski Justyn – stryj Henryka Ciecierskiego, syn Dominika i Konstancji z 

Grzybowskich, członek Filadelfistów Błękitnych, stowarzyszenia powstałego w 1822 r. po 

zawieszeniu Towarzystwa Filomatów. [s. 28–29] 

Ciecierski Stanisław – pan na Mordach, przodek Henryka Ciecierskiego, banita. [s. 21] 

Ciecierski Stefan – ojciec Henryka Ciecierskiego, syn Dominika, marszałka szlachty obwodu 

białostockiego i Konstancji z Grzybowskich, wychowawczyni ks. hetmanowej Ogińskiej z 

Siedlec. [s. 11 – 15, 26, 29 – 31, 40 44 – 53, 434] 

Ciecierski Tadeusz – bratanek Henryka Ciecierskiego, ożeniony z Anielą Godlewska herbu 

Gozdawa. [s. 29] 

Cieciszowski  zza Buga – uczestnik polowań, przyjaciel Henryka Ciecierskiego z Mordów. 

[s. 63 – 64, 76] 

Czakwin Zinowij – batiuszka na probostwie siemiatyckim od drugiej połowy 1918 r. Parafię 

prawosławną objął po ucieczce ojca Antonina Dublińskiego. [s. 420, 480, 484 – 487] 

Czapko Jan – sołtys wsi Rogawka, który później przezwał się Czapkowski, bo Rusini mile 

widzą nobilitujące zakończenie -ski, choć w Lachach nie są rozmiłowani. [s. 297] 

Czapska Michalina – ciotka Henryka Ciecierskiego, żona Ignacego Hutten Czapskiego. [s. 

11] 
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Czarkowski Bolesław – ksiądz proboszcz, późniejszy dziekan w Brańsku i Siemiatyczach. [s. 

386, 410, 480, 482] 

Czarkowski Ludwik – lekarz, syn plenipotenta Ciecierskich, kształcony na koszt ojca 

Henryka Ciecierskiego, jako student Uniwersytetu Warszawskiego siedział w Cytadeli za 

działalność socjalistyczną. [s. 133] 

Czarkowski Roman – rządca Henryka Ciecierskiego, syn dzierżawcy do Rudki należącego 

folwarku Aleksandrowa. [s. 204] 

Czuda-Tołwiński Antoni – żołnierz, kapitan z Tołwina. [s. 302, 410, 413] 

Dernałowiczowa Wanda – primo voto bar. Hartning, secundo voto Ostrowska, tertio voto 

Stanisławowa Dernałowiczowa; właścicielka majątku w Repkach pod Sokołowem. [s. 387] 

Dickson John – starszy brat nadleśnego w dobrach Henryka Ciecierskiego, który na skutek 

pijaństwa stracił własny mająteczek i tułał się na starość jako czasowy rezydent po 

okolicznych dworach. [s. 445–447] 

Dickson Tomasz – nadleśny w dobrach Henryka Ciecierskiego. [s. 159, 250, 286, 445–446] 

Dówke – Żyd z Ciechanowca, koniokrad, paser, działający w latach 1875 – 1880. [s. 513–

514] 

Drymmer-Oyrzanowski Wiktor Tomir – pułkownik, który jako młodszy oficer przebywał 

służbowo w Siemiatyczach. Po odzyskaniu niepodległości w Oddziale Wywiadowczym 

Grupy Podlaskiej i 22. Pułku Piechoty, od 1919 w Sztabie Generalnym. Następnie organizator 

siatki wywiadu na Ukrainie i attaché wojskowy w Tallinie, pracownik MSZ. Od 1939 r. poza 

krajem. [s. 411–412] 

Dziubandowski Konstanty vel Dziuber – właściciel Biszewa. [s. 212, 431, 435 – 443, 494, 

497, 526] 

Ekielski Edward – eks-pisarz majątkowy, właściciel młyna motorowego w Siemiatyczach, 

peowiak, w 1918 r. członek komitetu dożywiania biednych siemiatyckich dzieci; vox populi 

uczcił go przydomkiem „Smalec” (w jego młynie znaleziono beczkę smalcu, przysłanego 

przez humanitarnych Amerykanów dla głodnych polskich dzieci, którego on używał do 

smarowania maszyn młyńskich); później woźny w polskim konsulacie, a może w poselstwie 

w Berlinie. [s. 57, 409, 411] 
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Erdman Alfons z Krupic – prawa ręka Witosa i piastowski senator, który w 1917 r. 

dostarczył do Bacik wzór pisma do Rady Regencyjnej  od mieszkańców powiatu bielskiego z 

prośbą przyłączenia tej ziemi do Polski. [s. 384, 386] 

Fabisiak Józef – leśnik w dobrach Ciecierskiego. [s. 185–186] 

Fencz, właśc. Fenshow – baron, dziedzic siemiatyckich dóbr i Siemiatycz. [s. 496–497]  

Frankowski – dymisjonowany podpułkownik piechoty rosyjskiej, mieszkający w miasteczku 

Kleszczele w powiecie bielskim, z pochodzenia Polak. [s. 149, 151, 160–164, 167, 449, 729] 

Friemann Wanda – siostra Witolda Friemanna, wybitnego pianisty i kompozytora, dyrektora 

konserwatorium muzycznego w Katowicach. Jej starszy brat zginął jako rosyjski kapitan 

artylerii w 1914 r. w bitwie pod Soldau. Matka jej, z domu Brodowska, bratanica słynnego 

malarza Józefa Brodowskiego, była wtedy w Kijowie. Przyjaciółka żony Henryka 

Ciecierskiego. [s. 235, 239, 266, 274, 277, 288, 386, 389, 769, 771–772] 

Gaładyk Janusz – kapitan, dowódca w 1920 r. III batalionu p.p., przełożony Henryka 

Ciecierskiego. [s. 303–304, 306, 339, 341–342] 

Ganecki Iwan Stiepanowicz – generał rosyjski, który w czasie powstania styczniowego 

kazał wychłostać modlących się na odpuście wiernych. [s.439] 

Gierszonek – Żyd, drobny handlarz, biedak, któremu, gdy został sam z siedmiorgiem dzieci 

po spaleniu się domu, córka Henryka Ciecierskiego Henrieta  z mężem ofiarowali drewno na 

jego odbudowę. Uprzedził Henrietę, że jej rodzina znajduje się na liście osób przeznaczonych 

do wywózki na Sybir. [s. 764] 

Godlewski Michał – biskup, administrator diecezji łuckiej. [s. 222 – 223, 355, 357, 764] 

Godlewski z Kamionnej – uczestnik polowań. [s. 76] 

Govenlock Andrzej – sąsiad Henryka Ciecierskiego w folwarku Altein, szkockiego 

pochodzenia po ojcu, jednookim Gilbercie, matka była Polką z fraucymeru pani Podczaskiej z 

Zająca za Bugiem. Sprowadzony przez hr. Andrzeja Zamoyskiego dla podniesienia w jego 

dobrach mleczarstwa i rozwinięcia serowarstwa. Długoletni dzierżawca Bacik Bliższych, 

majątku należącego do baronowej Althaei Fenshaw, a potem jego właściciel. [s. 245, 444, 

446–448, 451–455, 614] 
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Griesbach – kapelmistrz orkiestry i wice komendant Ochotniczej Straży Ogniowej w 

Siemiatyczach, nauczyciel szkoły powszechnej. [s. 362] 

Gusiewicz Józef – duchowny prawosławny, dziekan, protojerej białostocki. [s. 405] 

Hereminowicz Józef – batiuszka siemiatyckiej cerkwi, protojerej. [s. 131–135, 532] 

Horn – półinteligent ze szlacheckiego zaścianka Miłkowice, mieszkaniec Siemiatycz. [s. 141] 

Hozer Kazimierz – dowódca 22. p.p. (1926–1932), w którym Henryk Ciecierski służył jako 

ochotnik. [s. 366, 370, 371, 373] 

Hryniewicki – rządca w Ostrożanach, majątku Henryka Ciecierskiego. [s. 27] 

 Ikonowicz Mikołaj – ksiądz, proboszcz w Mielniku. (1889 – 1937). [s. 384, 386] 

Jabłonowska Wanda, primo voto Potocka – księżna, córka Wiktora Ossolińskiego, sąsiada 

Henryka Ciecierskiego; matka Anieli i Janiny, z których pierwsza wyszła za Krasińskiego, a 

druga za Konstantego Potockiego z Peczary. [s. 41–43, 431, 464] 

Janowski – major, który w 1918 r., gdy komendantura siemiatycka z dowódcą porucznikiem 

Janiszewskim w Bacikach spożywała śniadanie, sam, wsadziwszy na kilkadziesiąt sanek 

żołnierzy z karabinem maszynowym, wyruszył, by przepędzić Niemców z Mielnika. [s. 373] 

Jasieńska Jadwiga – siostra Henryka Ciecierskiego. [s. 11, 180, 182] 

Jaworski Gustaw – nadleśny w dobrach Henryka Ciecierskiego. [s. 250] 

Kapłan – Żyd siemiatycki, koniokrad, paser. [s. 513, 519–521, 525] 

Karpow – monach, jeniec niemiecki, którego przyjazd do cerkwi we wsi Rogawka wyjednał 

u władz niemieckich Henryk Ciecierski na prośby ludności prawosławnej, pozbawionej 

batiuszki. Ojciec Karpow umarł w Wilnie ok. 1924 r., ciesząc się opinią dobrego, skromnego 

zakonnika. [s. 296–297] 

Kiliński – rezydent w majątku Ciecierskiego. [s. 518] 

Kirst Karol – wojewoda białostocki, odwiedził Baciki, majątek Henryka Ciecierskiego. 

 [s. 360, 399] 

Kisielewska Waleria z Kisielewa –  szlachcianka, panna służąca. [s. 14–19] 
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Klem Władysław – dzierżawca folwarczku z Hornowa. [s. 142] 

Klencner Leon – peowiak, syn Niemca, drobnego kolonisty, robotnika leśnego spod 

Siemiatycz; został woźnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. [s. 409, 411] 

Klimski Tomasz – służył w dobrach Ciecierskich do wybuchu II wojny światowej. [s. 761] 

Kluk Jan Krzysztof – ksiądz, proboszcz ciechanowiecki, polski przyrodnik. W latach 1763–

1767 był kapelanem domowym w Nurze u Tomasza Ossolińskiego, starosty nurskiego. W 

latach 1767–1770 był proboszczem w Winnej, a w 1770 objął probostwo w Ciechanowcu. 

Publikacje ks. Kluka stanowiły przełom w ówczesnych polskich naukach przyrodniczych i 

rolniczych. [s. 13] 

Kołtek Pietrek – słynny kłusownik z zaścianka Lipin, uczył  Henryka Ciecierskiego sztuki 

polowania. [s. 450, 469, 470, 472–473] 

Korniłowicz Tadeusz – major, szef sekcji „Uniwersytet Żołnierski” w Oddziale Naukowym 

Sztabu Generalnego. [s. 304] 

Kosiński Paweł – szlachcic, stangret Henryka Ciecierskiego. [s. 543] 

Kosiński Stanisław – komendant Ochotniczej Straży Ogniowej w Siemiatyczach. [s. 362] 

Kozłowski Jerzy – młynarz w dobrach Henryka Ciecierskiego, uczestnik wojny rosyjsko-

tureckiej (pod Plewną, która po pięciu miesiącach zaciekłych walk została zdobyta przez 

Rosjan w 1878 r.) [s. 453] 

Krieger Zygmunt – stolarz siemiatycki, działacz PPS. [s. 197] 

Kriżowski Hirsz – Żyd, znany w Wilnie z uczciwości tokarz, bardzo lubiany przez Henryka 

Ciecierskiego. [s. 529 – 531] 

Kryński Szymon – kasjer ze wsi Krynki-Sobole (czy też Krynki-Białokunki). [s. 16] 

Kryński z Grzybów – szlachcic zagonowy, znany pieniacz i krętacz. [s. 138–140] 

Kryszczuk Antoni – dozorca Henryka Ciecierskiego, który go okradł, gdy w dworze w 

Ossolinie stacjonowali oficerowie rosyjscy. [s. 245] 
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Krzewski – kapitan, wcześniej w 1919 r. jeszcze nazywał się Lilienfeld, pracował w Sekcji 

Propagandy i Opieki nad Żołnierzem w Oddziale Prasowym, w którym również pracował 

Henryk Ciecierski. [s. 342] 

Kulikowski – wicestarosta z Bielska, później starosta w Kolnie. [s. 354–355] 

Kuniccy Henryk i Józef – bracia, właściciele majątku Klateczka (4 km za stacją Nurzec), 

który został spalony przez kozaków, bo służba nie chciała im dać kilkunastu rubli. Bracia w 

tym czasie, tj. w 1915 r.,  zostali zmobilizowani jako oficerowie rezerwy. [s. 243, 380] 

Kurek – właściciel sklepu spożywczego w Ostrożanach (1905 r.) [s. 206] 

Liszin Wiktor Dmitriewicz – kulturalny Rosjanin ze sfery ziemiańskiej, gubernator 

grodzieński, szambelan, uczestnik polowań w Słowiczynie u Henryka Ciecierskiego. [s. 40, 

149–161, 164, 165, 447–451, 729] 

Łabędź Mejer –  bogaty Żyd z Siemiatycz, kupiec zbożowo-leśny, lichwiarz. [s. 138, 440, 

499, 504] 

Łopaciuk – zamożny chłop, nowy współwłaściciel majątku Klimczyce. [s. 489–490] 

Majewska Józefa – królowa Cyganów, którzy przebywali w dobrach Ciecierskiego, żyła 

ponad 115 lat. [s. 427, 537, 539] 

Majewski Aleksander – dowódca oddziału, który w czasie wojennej potyczki kazał podpalić 

dom z broniącymi się w nim pięcioma Niemcami (byli to poznaniacy walczący z braćmi zza 

kordonu rosyjskiego), wychowanek jednej z junkierskich szkół rosyjskich, degenerat i 

narwaniec, późniejszy rotmistrz WP. Podczas wojny przyznano mu francuski krzyż 

walecznych, co uratowało go przed rozstrzelaniem za zabicie sierżanta Francuza za drobne 

nieposłuszeństwo. Był kilkanaście razy ciężko ranny. Schorowanego i w nędzy Henryk 

Ciecierski przygarnął do Bacik, co przysporzyło mu wielu kłopotów z nieobliczalnym 

pasjonatem, a po jego śmierci z kolejnymi żonami, które zjawiały się w dworze po, rzekomo 

należną im, sukcesję. [s. 246] 

Maksymiuk Jan, zwany Narojcem – leśnik, prawdopodobnie z okolicznej wioski Narojki 

pochodzący, prawosławny. [s. 75] 

Malinowski – syn ekonoma z Ostrożan, właściciel folwarku Kąty pod Dziadkowicami 

niedaleko Bociek, dziadek polskiego senatora Wacława Malinowskiego. [s. 59, 379, 380] 
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Malinowski Wacław – senator polski, właściciel folwarku w Kątach liczącego trzydzieści 

kilka włók, żona, Wanda ze Stefanowskich, a dziad szlachcic z zaścianka Malinowa był w 

Ostrożanach ekonomem. „…nasz gadacz, nasz Lloyd George”. Był znanym skąpiradłem i 

kutwą. [s. 60, 207, 212, 255, 257, 379–384, 387] 

Małychin Mikołaj Pietrowicz – grodzieński gubernialny naczelnik żandarmerii, o którym 

mówiono: „Rosjanie go nie cierpią, a Polacy się go boją. I obie strony miały rację.” Został 

prezesem grodzieńskiego Towarzystwa Łowieckiego. [s. 175–178, 181, 183–185, 187–188] 

Maniukin Zachar Stiepanowicz – dziki moskiewski żołdak, będący postrachem miejscowej 

ludności; po wycofaniu się powstańców spalił Siemiatycze, gdzie żywcem spłonęło kilku 

rannych powstańców, pozostawionych w pałacu Fenshawów. Po  stłumieniu powstania 

styczniowego zamieszkał w folwarku Mościbrody, który został mu w 1867 r. nadany na 

własność. Do 1915 r. gospodarował w nim jego syn Mikołaj. [s. 437–438] 

Matys Mojsie – siemiatycki golibroda. [s. 454] 

Michaluk Franciszek – leśnik z Maziów. [s. 243, 249, 283] 

Możewańczyk Moszko – Żyd siemiatycki. [s. 511, 512] 

Murawski – nadleśny w Słowiczynie, chłop z Ciechanowca. [s. 463] 

Naumow Mikołaj – duchowny prawosławny, z Narojk. [s. 406] 

Ochrymowska Szajkowa – właścicielka zajazdu w Bielsku Podlaskim. [s. 400, 465, 526–

528] 

Oleśkiewicz – szlachcic, stołownik dworu Ciecierskich. [s. 17] 

Olszewski Piotr –  mechanik w fabryczce fornirów Braci Maliniaków w Siemiatyczach, 

lokalny peowiacki naczelnik. [s. 410–412] 

Orko - bogaty Żyd w Boćkach, kupiec zbożowo-leśny, lichwiarz. [s. 440] 

Ossolińska Wanda – primo voto Potocka, Secundo voto Jabłonowska, od 1860 r. 

spadkobierczyni Rudki. [s. 471] 

Paczkowski Stanisław – ksiądz w Siemiatyczach, który pomagał córce Henryka 

Ciecierskiego we wrześniu 1939 r. [s. 21, 762] 
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Paderewski z Bujaków – uczestnik polowań. [s. 69, 76, 79, 496, 501] 

Panasewicz Antoni – ksiądz, dziekan w Siemiatyczach. [s, 186, 466, 467] 

Paukszta Kazimierz – ksiądz, proboszcz siemiatycki, który opuszczając parafię przyznał się, 

że jest Polakiem i nazywa się Wasilewski. Dziadek jego miał kilka majątków, 

prawdopodobnie w Łomżyńskiem, a za udział w powstaniu 1830 r. został powieszony, zaś 

dobra skonfiskowano. Ojciec księdza miał w Kongresówce dzierżawę, a po powstaniu 1863 r. 

musiał uciekać i schronił się w majątku przyjaciela za Wilnem. Osiadł tam na stróżówce jako 

gajowy pod litewskim nazwiskiem Paukszta. [s. 170, 203] 

Pieńkowski Onufry – z Dołubowa, krewny i przyjaciel Ciecierskich. [s. 76–77, 79] 

Pietrzykowski Mieczysław – ksiądz, proboszcz w Drohiczynie, któremu Henryk Ciecierski 

wręczył w 1915 r. ukrywaną w swoich dobrach pamiątkową tablicę z kościoła z kościoła w 

Drohiczynie, na której była wyryta historia erekcji kościoła. [s. 175, 396, 411, 487] 

Podgórski –lekarz w Wysokiem Litewskiem. [s. 218] 

Rabinowicz Berko – Żyd mieszający w Wygodzie przy starym trakcie wiodącym z 

Siemiatycz do Wysokiego Litewskiego. Razem z synami: Szają, Joselem i Srulem oszukał, 

kupując za bezcen porębę z drzewami, do których przybili gwoździami grzyby, mające 

świadczyć o rzekomym spleśnieniu drewna. Szaja, dorobiwszy się sporych pieniędzy na 

zręcznych operacjach walutowych, kupił w Zajęcznikach pod Drohiczynem nadbużnym 

kawałek lasu od szlachcica Miłkowskiego, którego również okradł. [s. 522–524] 

Radomski – szofer Henriety Ciecierskiej, we wrześniu 1939 r. pomagał w ewakuowaniu się z 

majątku. [s. 725–726, 761] 

Radziszewski Ignacy – szlachcic z Radziszewa, karbowy, nadleśny w Słowiczynie. [s. 207, 

463]  

Rodzynnik Josel – siemiatycki malarz, tapeciarz i introligator, a w powojennych latach 

dostawca i obrabiacz żydowskich kamieni nagrobnych. [s. 507, 508, 510] 

Rogiński Wacław – dyrektor lasów rządowych, syn naczelnika oddziału powstańczego 

Romana Rogińskiego, który walczył w 1863 r. w Siemiatyczach, w 1862 r. Komitet Centralny 

Narodowy wyznaczył go na komisarza województwa podlaskiego, zesłany spędził na Syberii 

niemal 30 lat, wrócił do kraju w 1892 r. [s. 368] 
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Rouppert Gustaw – wychowanek Henryka Ciecierskiego,  ochotnik, zginął walcząc we 

Francji przeciwko Niemcom; odznaczony za odwagę Medaille Militaire, krzyżem i 

pochwałami. [s. 304] 

Rozenblum – bogaty Żyd z Ciechanowca, kupiec zbożowo-leśny, lichwiarz. [s. 440] 

Rycerz Ludwik – księgarz z Siemiatycz. [s. 491] 

Sakowicz Dionizy z Hryniewicz – ojciec Jana i Bronisławy (wyszła za mąż za rosyjskiego 

oficera, Dąbrowskiego, Polaka, do Rosji), Aliny (żona Wacława Karpowicza z Białego 

Stoczka pod Białymstokiem), która była matką dyrektora banku Józefa Karpowicza,  i 

trzeciej, która wyszła za oficera, Polaka, Mosakowskiego do Wilna. [s. 456–458] 

Sakowicz Jan z Hryniewicz – syn Dionizego, który, wioząc baryłkę prochu przez Bielsk do 

Plosków, został zatrzymany przez rosyjskich sołdatów na rogatce w Bielsku. Udało mu się im 

zbiec i ukrywał się, jednak zdradził go sąsiad Dzierżek, którego syn Przemysław przebywał 

wówczas w areszcie. Okrążony przez Rosjan Sakowicz próbował uciec przez komin, ale 

pojmano go. Zesłany na Sybir dwukrotnie dorobił się majątku, ale pieniądze stracił. Po 

powrocie do kraju prowadził różne spekulacje, umarł w nędzy. [s. 160, 456–458] 

Sałaciński – powiatowy komisarz policji z Bielska. [s. 408] 

Sałat – Żyd siemiatycki, wspólnik siemiatyckiej fabryki fornirów „Bracia Maliniak”. [s. 328] 

Sawicki Józek – towarzysz młodzieńczych wypraw myśliwskich Henryka Ciecierskiego, 

mieszkający w leśnej wioseczce Polskich Budach. [s. 478] 

Sieńkowski  Józef – starosta bielski. [s. 302] 

Skabałłanowicz Wiaczesław – siemiatycki batiuszka. [s. 352 – 354, 395, 404, 408] 

Skórzewska Melania z Lubostronia – które to  dobra przez małżeństwo Skórzewskiego 

herbu Drogosław z ówczesną ich dziedziczką Marianną Ciecierską przeszły jako hrabstwo 

łabiszyńskie do Skórzewskich, matka chrzestna Henryka Ciecierskiego, żona Arnolda 

Skórzewskiego, wnuka Franciszka Skórzewskiego i Marianny z Ciecierskich, która w kręgach 

Fryderyka Wielkiego zyskała miano sawantki. [s. 11] 

Smorczewski – rezydent dworu Ciecierskich, żołnierz napoleoński walczący pod Borodino, 

był w Moskwie i przecierpiał gehennę nieszczęsnego odwrotu. [s. 17, 69] 
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Sokołow Jakow Andrejewicz – sędzia pokoju w Siemiatyczach (od 1892 r.) [s. 137–142] 

Sonnenfeld Boruch – Żyd, krawiec. [s. 493 – 496, 501 – 506, 511, 566, 567] 

Stempkowski Bolesław – właściciel Wierzchucy. [s. 212] 

Stolarow Władimir Władimirowicz – były kawalergardzista, wicegubernator grodzieński, z 

którym Ciecierski załatwiał formalności w Grodnie. „…pijanica, brutalny hultaj i namolny 

łapownik”, uczestnik polowań u H.C. [s. 151, 166–173, 447–448] 

Szadurska – sąsiadka Henryka Ciecierskiego, właścicielka majątku w Sypniach, o trzy 

wiorsty od Pobikrów odległego. [s. 50, 51] 

Szaniawski – sędzia grodzki w Siemiatyczach. [s. 405] 

Szapira Mendel – Żyd, właściciel sklepu z alkoholami w Siemiatyczach. [s. 518] 

Szarska Maria – wychowawczyni córki Henryka Ciecierskiego, siostra rosyjskiego 

pułkownika Pawła Szarskiego. [s. 190, 386–387] 

Szczuka Dominik – właściciel Antonina, mąż siostry Henryka Załuskiego Konstancji. [s. 

431, 542] 

Szczuka Konstanty – krewny Henryka Ciecierskiego. [s. 209–210, 267–258, 542] 

Szczupak Dawid – Żyd kramarz. [s. 59] 

Świdziński – pułkownik, w 1918/1919 rotmistrz 5. pułku szwoleżerów i komendant stacji w 

Czeremsze, później wojewoda lubelski. [s. 304, 345–347] 

Świetliński Piotr – leśnik w dobrach Ciecierskich. [s. 135] 

Tabak Szloma Szyme – kupiec leśny z Ciechanowca. [s. 19] 

Tchórznicki – właściciel mająteczku pod Siedlcami, uczestnik powstania z 1830 r., były 

oficer WP. [s. 125, 43–434] 

Tencer Franciszek – uczeń Szkoły Sztuk Pięknych, rzeźbiarz, neofita Żyd, pochodzący z 

Warszawy, którego Henryka Ciecierskiego poznał i darzył ojcowskim uczuciem w 202 

kompanii p.p. w czasie I wojny światowej. [s. 307] 



 14 

Teodorczuk Józef – chłopiec stajenny, później wierny leśnik w majątku Henryka 

Ciecierskiego, wnuk Michała, pańszczyźnianego drwala. W czasie I wojny uratował wiele 

cennych rzeczy, ukrywając je w lesie i u siebie, zarówno przed Niemcami, jak i 

bolszewikami. [s. 233, 234, 283, 566] 

Teodorczuk Michał – służył w dworze Ciecierskich, pomagał córce Henryka Ciecierskiego 

Henriecie ewakuować się z dworu we wrześniu 1939 r. [s. 21, 761–765] 

Trojanowski Mieczysław – generał brygady WP, żołnierz I Brygady Legionów, w okresie 

międzywojennym szef Dowództwa Okręgu Korpusu I Warszawa; zmarł w obozie w 

Mauthausen. [s. 367, 370, 371, 375, 377] 

Tumanskij Michaił Władimirowicz – pierwszy ziemski naczelnik okręgu siemiatyckiego 

(ziemstwo – instytucja samorządu lokalnego w niektórych guberniach i powiatach Rosji 

europejskiej w latach 1864–1917; samorządy zajmowały się m.in. sprawami oświaty, dróg, 

lecznictwa, handlu, itp.) [s 194–201] 

von Richthofen – baron, dowódca kolumny stacjonującej w majątku Henryka Ciecierskiego. 

[s 271, 272] 

Wasilewski – aptekarz w Siemiatyczach w 1939 r. [s. 762] 

Węckiewicz – ksiądz dziekan, proboszcz w Siemiatyczach w latach 1920 – 1928. [s. 352] 

Wiercieński – ekonom, szlachcic z Wiercienia. [s. 17] 

Wiesberg Szmul – syn Arona, biedny Żyd mieszkający w Siemiatyczach, znany jako „Głupi 

Szmilke”, którego Rosjanie zastrzelili, podejrzewając o szpiegostwo. [s. 282] 

Wiszniewski Włodzimierz – duchowny prawosławny z Orli. [s. 406] 

Wiśniewski Paweł – leśnik w Słowiczynie. [s. 242, 274, 275] 

Witkowskij Borys Konstantynowicz – nadleśny rządowy, mający równocześnie nadzór nad 

prywatnymi lasami w rejonie mielnickim i siemiatyckim; syn generała Konstantego 

Witkowskiego, dyrektora korpusu kadetów. Stryj Borysa, Polak i katolik, był profesorem 

geodezji w Generalnym sztabie w Petersburgu. [s. 215–219] 

Wojtkowski – rządca Ciechanowca należącego do Henryka Ciecierskiego. [s. 466] 
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Wołejko – ksiądz, proboszcz w Niemirowie, działacz społeczny i literat. [s. 384] 

Wołk Gustaw – dzierżawca należącego wówczas do Henryka Ciecierskiego majątku 

Czartajewa. [s. 209] 

Wołk Stanisław – właściciel Czartajewa, późniejszy starosta w Kosowie Poleskim, 

dzierżawiąc Andryjanki pod Boćkami, zgromadził w tym majątku sporą grupę dzieci, sierot 

pogubionych przez uciekającą przed Niemcami ludność i utrzymywał je w założonym 

przytulisku. [s. 382] 

Wróblewski Józef – wychowanek Henryka Ciecierskiego, legionista, porucznik, szef 

kancelarii Szkoły Podchorążych, umarł na skutek ran i ciężkiej niewoli rosyjskiej oraz 

ośmiomiesięcznej niewoli niemieckiej w kopalni węgla na Śląsku. [s. 304] 

Zaleski – pisarz prowentowy z zaścianka Moczydła. [s. 16] 

Załuska z Ciecierskich Sabina – ciotka Henryka Ciecierskiego, matka Henryka, właściciela 

skonfiskowanego majątku Czaje, powstańca. [s. 20, 41, 426] 

Załuski Henryk z Czajów – syn Sabiny z Ciecierskich Załuskiej, cioteczny brat Henryka 

Ciecierskiego, uczestnik powstania w 1863 r. Po klęsce tułał się na emigracji do 1876 r. Gdy 

wrócił z tułaczki, mimo amnestii ogłoszonej dla wszystkich powstańców, aresztowany i 

przewieziony do więzienia w Wilnie, potem wywieziony do Wołogdy i Wielikawo Ustjuga, 

po sześciu latach zwolniony za poręczeniem ojca H.C., Stefana. Księżna Wanda Jabłonowska, 

chcąc mu pomóc, wydzierżawiła mu folwark Kobacki nad Bugiem, jednak źle nim zarządzał i 

musiał go opuścić. Osiadł w Pobikrach. [s. 20, 41, 259, 426–432, 494, 496–497, 538] 

Zamoyski Adam – hrabia, dygnitarz, przyjaciel i mąż zaufania dworu carskiego, 

administrator dóbr Rudka, należących do jego teścia Konstantego hr. Potockiego. [s. 43, 203–

205, 257–258] 

Zamułko z Drohiczyna – były nauczyciel, przed wojną podły rusyfikator. [s. 356–357] 

Zbytek Mateusz – kucharz na dworze Ciecierskich. [s. 19, 20, 30, 52, 428] 

Zelman Ićko – zwany Kowalikiem, Żyd w Boćkach, koniokrad, paser. [s. 513, 516–517, 

519]. 
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Słowniczek nazw miejscowych przywołanych w Pamiętniku 

 

Altein – majątek należący do baronowej Althaei Fenshaw [s. 444, 455 i in.] 

Andryjanki – majątek Gartkiewiczów pod Boćkami [s. 382] 

Antonin – majątek marszałka Dominika Szczuki [s. 431] 

Bartoszewice – dobra Baltazara Ciecierskiego [s. 22] 

Biszew –folwark należący do Konstantego Dziubandowskiego [s. 431, 435 i in.] 

Boćki – [s. 132] 

Brańsk – [s. 466] 

Bujaki – majątek Paderewskich [s. 501] 

Chotycze – wieś za Bugiem [s. 497] 

Ciechanowczyk – folwark [s. 60] 

Ciechanowiec – miasto należące niegdyś do rodu Ciecierskich [s. 19, 496 i in.] 

Czaje – majątek, w którym stał dwór Załuskich i mieszkała w nim Sabina z Ciecierskich 

Załuska [s. 20, 41, 426 i in.] 

Czarkówka – zaścianek szlachty zagonowej [s. 15, 143 i in.] 

Czartajewo – majątek należący niegdyś do Ciecierskich [s. 69, 239 i in.] 

Czekanów – dobra Baltazara Ciecierskiego [s. 22] 

Czeremcha – kolejowa stacja węzłowa [s. 345] 

Daniłów – miejscowość nad Narwią [s. 303] 

Dołobów – majątek Pieńkowskich [s. 76, 431] 

Drochlin – wioska należąca do dóbr rudzkich Ossolińskich [s. 568] 

Drohiczyn – [s. 169, 288 i in.] 
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Dziadkowice – majątek należący niegdyś do panien Uszyńskich, później sprzedany spółce 

chłopskiej w 1899 r. [s. 437] 

Gaj – kolonia pod Węgrowem, należąca do Klemów [s. 387] 

Główno – dobra Baltazara Ciecierskiego [s. 22] 

Grodzisk – wieś jarmarczna, należąca do dóbr rudzkich Ossolińskich [s. 568] 

Grodzisko – [s. 132]  

Grzyby – włości szlachcica zagonowego Kryńskiego [s. 138] 

Hołubla – dobra Baltazara Ciecierskiego [s. 22] 

Hornów – zaścianek szlachecki [s. 445] 

Hryniewicze – majątek Jana Sakowicza [s. 456] 

Hudek-Żebry – wieś na Kurpiach [s. 305] 

Kajanka – wioska bez dworu [s. 224, 248 i in.] 

Kąty pod Dziadkowicami niedaleko Bociek – folwark liczący trzydzieści kilka włók, 

oddalony o wiorstę od szosy Siemiatycze – Bielsk Podlaski; dobra należące do 

Malinowskiego, syna ekonoma z Ostrożan [s. 59, 209, 379 i in.] 

Kisielewo – [s. 17] 

Klateczka – majątek w powiecie brzeskim, 4 km za stacją Nurzec, należący do Henryka i 

Józefa Kunickich [s. 243, 380 i in.] 

Kleszczele – miasteczko w powiecie bielskim [s. 160, 346 i in.] 

Klimczyce – majątek Podczaskich , którego współwłaścicielem był bogaty chłop Łopaciuk  

[s. 431, 489] 

Kobacki nad Bugiem – folwarczek należący do księżnej Wandy Jabłonowskiej, 

wydzierżawiony przez nią Henrykowi Załuskiemu [s. 431] 

Koce – błota nadnurzeckie [s. 464] 
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Korczew – majątek Joanny z Wulfersów Kuczyńskiej, żony Aleksandra Kuczyńskiego, 

Marszałka Szlachty Guberni Podlaskiej [s. 67, 496 i in.]  

Krynki-Sobole (czy też Krynki-Białokunki) – wieś [s. 16] 

Leopoldberg – żartobliwa nazwa górki, nadana przez Ciecierskiego na pamiątkę polowań 

księcia Bawarii Leopolda von Wittelsbach, która przyjęła się wśród ludności polskiej i 

Rusińskiej [s. 283] 

Leszczki – wieś [s. 491] 

Lewki – majątek należący od pięciuset lat do rodziny Dzierżków [s. 457] 

Lipiny – zaścianek [s. 436] 

Łabiszyn – dobra Baltazara Ciecierskiego [s. 22] 

Łosice – [s. 497] 

Mahometa Bród – część lasu Ciecierskich, nazywająca się Dobitka, leżąca obok Sambitki 

(od czasów bitwy z Tatarami Sambitka to nazwa miejsca bitwy, Dobitka – miejsca, gdzie 

dobijano, a bród na rzece, którym uciekali Tatarzy to Mahometa Bród) [s. 140] 

Malinowo – zaścianek szlachecki [s. 379] 

Margolin – dobra Baltazara Ciecierskiego [s. 22] 

Mazie – [s. 75, 245 i in.] 

Mątna – zapadła wioska pod Mielnikiem, przy szosie Drohiczyn Nadbużny – Wysokie 

Litewskie [s. 215] 

Mielnik – [s. 132] 

Milejczyce – miasteczko [s. 132, 240] 

Miłkowice – wioska szlachecka (Paski) [s. 131] 

Moczydła – zaścianek [s. 16] 

Mordy – majątek Stanisława Ciecierskiego [s. 21, 63 i in.] 

Moszczonna – majątek leśny Ciecierskich pod Siemiatyczami [s. 470] 
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Moszczonna Pańska – [s. 248]  

Moszczon-Sycze – las w pobliżu Słowiczyna [s. 463] 

Nieśwież – [s. 285] 

Nowe Berezowo – wieś [s. 476] 

Nowodwory – majątek Starzeńskich [s. 431] 

Oleksin – miejscowość nad Narwią [s. 303] 

Osolin – folwark leśny [s. 233] 

Ostrożany – dobra Baltazara Ciecierskiego,  majątek Ciecierskich [s. 22, 206 i in.] 

Paprotnia  - miejsce pielgrzymek odpustowych w Łomżyńskiem [s. 23] 

Pełch – dobra Baltazara Ciecierskiego [s. 22] 

Ploski – wieś nad Narwią [s. 457] 

Pobikry – [s. 258, 428 i in.] 

Podbiela – majątek leżący pod Bielskiem, własność powiatowego marszałka szlachty 

Żełtuchina [s. 194] 

Polskie Budy – wioseczka leśna [s. 478] 

Poniaty – zaścianek szlachecki [s. 23] 

Radziszewo – dobra Radziszewskich [s. 207] 

Rogawka – wieś [s. 239, 296] 

Rożki-Boćki – wieś 6 wiorst od Łap [s. 305] 

Rudka – majątek należący do Ossolińskich [s. 464] 

Siemiatycze – [s. 132] 

Słowiczyn – [140, 174 i in.] 

Sypnie – majątek Szadurskich [s. 50, 431] 
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Sytki – wieś leżąca o dziesięć wiorst od Siemiatycz [s. 491] 

Świerszczyn – [s. 75] 

Tołwin – wieś szlachecka [s. s. 64, 246 i in.] 

Wiercień – [s. 17] 

Wólka Nadbużna pod Drohiczynem [s. 488] 

Zabłocie  - majątek [s. 248] 

Zajęczniki – dobra Miłkowskiego pod Drohiczynem Nadbużnym [s. 524] 

Ząbki – błota nadnurzeckie [s. 464] 

Żurobice – wieś [s. 226] 

 

Opracowanie: zespół 


