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Sprawa kupca Bialikowskiego z Łomży



Wniosek o przyznanie medalu kupcowi Izaakowi Bialikowskiemu

Przewodniczący

Łomżyńskiego oddziału

Pod patronatem

Jego Imperatorskiej Mości

Towarzystwa Powszechnej 

Pomocy

Poszkodowanym w wojnie

Żołnierzom i ich rodzinom

22 marca 1911 r.

Do Waszej Ekscelencji

Miłościwego Pana

Siemiona Pawłowicza



Do członków Łomżyńskiego oddziału Towarzystwa należy łomżyński kupiec II gildii I. S. 

Bialikowski.

Pełny szczerej chęci pomocy żołnierzom, którzy ucierpieli na wojnie i ich rodzinom kupiec 

Bialikowski, w ciągu 2-letniego członkostwa w zarządzie wyświadczył wiele usług 

nowopowstałemu w łomżyńskiej guberni oddziałowi terenowemu, będąc jednym z najbardziej 

aktywnych jego członków.

Będący bardzo energicznym i towarzyskim człowiekiem, kupiec Bialikowski przyciągnął i wciąż 

przyciąga w szeregi Towarzystwa Powszechnej Pomocy Poszkodowanym w Wojnie Żołnierzom i 

Ich Rodzinom ludzi, którzy ze współczuciem podchodzą do zadań Towarzystwa i ze swoim 

osobistym gorliwym uczestnictwem w rozwój działalności oddziału w guberni łomżyńskiej jest 

jednym z najbardziej czynnych zwolenników idei Towarzystwa.

Dwuletnia bezinteresowna działalność kupca Bialikowskiego, chcącego jedynie pomóc 

żołnierzowi, który wypełnił swój obowiązek wobec Ojczyzny i potrzebuje wsparcia szczególnie 

zasługuje na uznanie.

Niestety Towarzystwo może wyrazić tylko swoją wdzięczność kupcowi Bialikowskiemu za jego 

owocną pracę na rzecz Towarzystwa.



Zadania Towarzystwa leżą w interesie publicznym i wydawałoby się, że ideowa i owocna 

działalność kupca Bialikowskiego w zakresie pieczy nad poszkodowanymi żołnierzami i ich 

rodzinami mogłaby zostać poparta przyznaniem mu odpowiedniej nagrody.

Taką nagrodą dla kupca Bialikowskiego za zasługi na płaszczyźnie obywatelskiej jest przyznanie 

mu medalu.

W związku z powyższym zwracam się do Waszej Ekscelencji z pokorną prośbą o przedstawienie 

Generał-Gubernatorowi podania o nagrodzenie kupca Bialikowskiego w uznaniu za jego zasługi 

na polu opieki nad rannymi żołnierzami i w poparciu gorliwości do czynienia dobra i na rzecz 

słusznej sprawy złotego Orderu Świętej Anny, zgodnie z art. 675, 676, 677, 678 i 755 ks. VIII Zw. 

Pr. Im. Ros. T. I cz. II wyd. 1892 r.

Przyjmijcie wyrazu szacunku i oddania.



Naczelnik Łomżyńskiego 

Gubernialnego Zarządu Żandarmerii

3 marca 1915 r.

m. Łomża

Do P. Łomżyńskiego Gubernatora

Donoszę, że przeszukanie wykonane na rozkaz Komendanta Korpusu Gwardii 

dostarczył jedynie materiał do oskarżenia go o lichwę, jednak żadnych 

dowodów działalności szpiegowskiej nie znaleziono.

Pułkownik …

Kancelaria Łomżyńskiego Gubernatora

31 marca 1915 r.

Do Naczelnika Łomżyńskiego Gubernialnego

Zarządu Żandarmerii

Dowódca 12 armii rozkazał natychmiast wysłać mieszkańca miasta 

Łomży kupca II gildii Izaaka Solomonowicza Bialikowskiego do 

guberni w głąb Rosji.

Gubernator



Dyżurny Generał Sztabu

12 armii

31 maja 1915 r.

Do P. Łomżyńskiego Gubernatora

Dowódcom armii został wydany rozkaz o wysłaniu do guberni w 

głąb Rosji mieszkańca miasta Łomży kupca II gildii Izaaka 

Solomonowicza Bialikowskiego, podejrzewanego o szpiegostwo, 

o czym zostaliście poinformowani pismem od Naczelnika Sztabu 

armii z 5 marca b.r.

Obecnie matka Bialikowskiego zwróciła się ponownie z prośbą o 

pozwolenie Bialikowskiemu na powrót do m. Łomży na kilka dni 

w sprawach handlowych.

Proszę o informację do raportu dla dowódcy armii, czy wysłany 

został wymieniony Bialikowski do innej guberni i gdzie dokładnie.

Generał-major…



Dyżurny Generał Sztabu

12 armii

24 czerwca 1915 r.

Do Gubernatora Łomżyńskiego

Mieszczanka Rachela Penchesowna Bialikowska złożyła podanie do 

dowódcy armii o pozwolenie mężowi jej Izaakowi Bialikowskiemu, 

przebywającemu w mieście Homel guberni mohylewskiej na 

przyjazd do miasta Łomży na kilka dni w celu likwidacji swojej 

handlowej działalności.

Dowódca armii zezwolił Izaakowi Bialikowskiemu przyjechać do 

miasta Łomży na trzy dni, przy czym podczas swojego pobytu 

powinien znajdować się pod nadzorem policji.

(…)

Informacja: Rachela Bialikowska mieszka w mieście Łomży przy ulicy 

Krzywe Koło.

Generał-major…



Do Jego Ekscelencji

Pana Łomżyńskiego Gubernatora                                               

Od kupca 2 gildii miasta Łomży

Izaaka Solomonowicza Bialikowskiego

Prośba

Wykorzystawszy pozwolenie na powrót do miasta Łomży w celu uporządkowania swoich spraw, 

podjąłem wszelkie kroki by wyjaśnić dowody, na podstawie których oskarżany jestem o tak poważne 

przestępstwo jak „szpiegostwo”, w konsekwencji czego zesłany zostałem do innej guberni. Obecnie 

wyjaśniło się już, że inicjatorem oskarżenia o szpiegostwo był śledczy Korpusu Gwardii, niejaki Stefan, 

który kilka dni przed moim aresztowaniem spotkał mnie koło cukierni Płodowskiego i spytał mnie, czy to 

ja jestem Bialikowski. 



Kiedy potwierdziłem powiedział mi, że „znając mnie jako bogatego przedstawiciela Żydów może mi 

zaszkodzić, zrobić ze mnie szpiega, ale jeśli dam mu trzysta rubli zostawi mnie w spokoju”. Widząc w nim 

szantażystę, kazałem mu się wynosić. Nie pamiętam już jaki czas po tym spotkałem wachmistrza 

żandarmerii Azarowa, któremu o wszystkim opowiedziałem, a on poprosił mnie, bym wskazał tego 

człowieka, długo chodziliśmy po mieście szukając go, ale niestety nie znaleźliśmy, o czym także 

poinformowałem Waszą Ekscelencję, po czym niedługo miał miejsce mój areszt. Kiedy przyprowadzili 

mnie na komendę zobaczyłem tego samego Stefana, który chciał ode mnie pieniędzy, minął się ze mną na 

schodach, wychodząc z Zarządu Pana Policmajstra. Niesłusznie aresztowany został także Aron Bengelzdof. 

Spotkałem się z tym samym agentem, który doprowadził do aresztowania Bengelzdorfa, który powiedział 

mu, że „nikt Bialikowskiego nie mógł aresztować, a ja jego aresztowałem. Ofiarą tego szantażu byłem ja, 

co zrujnowało mnie, niewinnego, zarówno materialnie, jak i duchowo. W związku z powyższym pokornie 

proszę Waszą Ekscelencję o sprawiedliwe zbadanie sprawy przez żandarmerię, a jeśli nie jest możliwe 

uniewinnienie, proszę o swobodny wyjazd z miasta Łomży, bez zarzutów o szpiegostwo, które bardzo 

utrudniają mi zdobywanie środków do życia.



O „duszewno bolnych” 



Jego Ekscelencja

Pan Łomżyński Gubernator

Wdowy Karoliny Słowińskiej

Sprzedawczyni w herbaciarni w m. Łomży

Podanie

Od ośmiu lat jestem wdową, nie posiadam żadnych środków oprócz otrzymywanych co miesiąc 
25 rubli pensji. Z tych nędznych środków utrzymuję szóstkę dzieci. Mój najstarszy syn Mikołaj jest 
psychicznie chory (ma 21 lat). Dopóki był jeszcze mały radziłam sobie z nim, teraz jestem bezsilna. 

Bije on do krwi dzieci, mnie także. Kilka dni temu uderzył Żydówkę tak, że straciła przytomność. 



Wasza Ekscelencjo! Na Boga, nie odmawiajcie mi, nieszczęsnej wdowie, obarczonej rodziną 

spełnienia mej prośby o umieszczeniu mojego chorego psychicznie syna, Mikołaja Słowińskiego w 

Przytułku Królowej Niebios w mieście Petersburgu, do którego od sześciu lat jest kandydatem. 

Jeśli tam wysłać go nie można, to w jakieś inne miejsce. Jestem sama, nie mam środków, nigdzie 

umieścić go nie mogę. Z dziećmi ledwo co żyjemy, starcza nam tylko na czarny chleb. Zostać on ze 

mną nie może, z każdym dniem staje się coraz bardziej agresywny i gorszy – może zabić któreś z 

dzieci, albo osobę postronną; nie patrzy czym bije i gdzie. W końcu klienci herbaciarni mogą 

złożyć skargę i ryzykuję utratą pracy, pozbawiając w ten sposób sieroty ostatniego kęsa chleba. 

Raz jeszcze błagam o umieszczenie mojego syna do jakiegokolwiek ośrodka dla chorych 

psychicznie na koszt państwa.

Wdowa Karolina Słowińska

Łomża, 23 października 1910 r.



Administrator Sejneńskiej

Rzymskokatolickiej Diecezji

1/14 grudnia 1908 r.

Miasto Sejny

Do Waszej Ekscelencji

Pana Łomżyńskiego Gubernatora

Duchowieństwo rzymskokatolickiej parafii w Łomży donosi mi, że dalsze mieszkanie w mieście 

Łomży otrzymującego zasiłek emerytalny księdza Mikołaja Marcinkowskiego jest w najwyższym 

stopniu niewskazane.



Ks. Marcinkowski, od dawna cierpiący na chorobę psychiczną ostatnimi czasy zaczął przejawiać 

oznaki jawnego obłąkania: w dni świąteczne przeszkadza księżom w odprawianiu mszy, 

deprymując tym ludzi w kościele; chodzi po mieście, zaczepia przechodniów i zwraca się do nich 

nieprzyzwoitymi słowami; bywa w takich miejscach, do których nie tylko ksiądz, ale żaden 

przyzwoity człowiek nie zdecydowałby się zajść. Ogólnie mówiąc ksiądz Marcinkowski swoim 

zachowaniem daje zły przykład wiernym i hańbi stan duchowny.

Dlatego też, w celu usunięcia pokusy i powstrzymania złego prowadzenia się ks. Marcinkowskiego 

ośmielam się pokornie prosić Waszą Ekscelencję o umieszczenie go w jakimś zakładzie dla 

chorych psychicznie, a także o wydanie dyspozycji odnośnie wysłania go do ośrodka.

Administrator diecezji



Protokół

22 kwietnia 1915 roku rejonowy strażnik 8 

rejonu Rybaki miasta Łomży Wasyl Terebun

przesłuchiwał doprowadzoną z pismem 

komendanta etapowego gwardyjskiego 

korpusu z 21 kwietnia b.r. podającą się za 

mieszkankę wsi Marcinki gminy Poświętne 

powiatu Mazowieckiego Annę Kazimirowną

Zdrodowską lat 27, 



która wyjaśniła, że mieszkała przy ulicy 
Dwornej w domu Śledziewskiego w 
mieszkaniu Dziekońskiej, gdzie dnia 

wczorajszego zaszedł do nich do mieszkania 
starszy oficer, z jakiego on rejonu i jakie jego 

nazwisko [ona] nie wie, który przyniósł ze 
sobą butelkę denaturatu, którą, jak mówił, 
kupił w Łomżycy u niejakiego Nurczyka i za 
którą zapłacił 2 ruble 50 kopiejek; butelkę 

denaturatu oni wypili w mieszkaniu, potem 
ten że podoficer wysłał syna Dziekońskiej 

Władysława, lat 12 do apteki po wodę 
kolońską. Chłopiec przyniósł małą butelkę 

wody kolońskiej za 1 rubel 50 kopiejek, którą 
także wypili, po czym przyszło dwóch 

patrolujących żołnierzy, którzy zabrali ją 
stamtąd. Dodała, że przez te dwa tygodnie w 

czasie których mieszkała u Dziekońskiej to 
zdarzyło się pierwszy raz. Na tym zeznanie 

zakończyła i podpisała się.



Z podań do 
Policmajstra 
miasta Łomży



Jego Wielmożność Pan Policmajster m. Łomży

Mieszkańca wsi Łomżycy

Walentego Ostaszewskiego

Podanie

Zamieszkała w mieście Łomży przy ulicy Rybaki w domu Lewierna Ewa N., z którą wstąpiłem w 

związek małżeński porzuciła mnie i ukrywa się w mieście Łomży, gdzie oddaje się rozpuście.

W związku z tym, najpokorniej proszę Waszą Wielmożność o wydanie rozkazu aresztowania 

wspomnianej żony mojej i odesłania jej do miejscowości, gdzie pozwala się mieszkać prostytutkom.

Walenty Ostaszewski

m. Łomża

21 kwietna 1915 r.



Notatka:

Zamieszkała przy ulicy Rybaki w domu nr 39 Ewa N. prostytucją nie zajmuje się.

m. Łomża, 21 kwietnia 1915 r.

Strażnik rejonowy [podpis]

Dopisek:

Przesyłając to podanie wójtowi gminy Kupiski proszę oznajmić Walentemu Ostaszewskiemu, że z 

braku dowodów wskazujących, że żona jego Ewa jest prostytutką, skarga jego pozostaje bez 

następstw.

Za Policmajstra [podpis]


