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ZAGŁADA DWORÓW  
W WOJEWÓDZTWIE BIAŁOSTOCKIM  
PO ROKU 1939 

 

 

W dniu16 września 2012 r., w przeddzień 73. rocznicy napaści ZSRS na 
Polskę, w Białostockim Muzeum Wsi odbył się wernisaż wystawy zorganizo-
wanej przez białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Zagłada 
dworów w województwie białostockim po roku 1939”. Zamysł umieszczenia 
wystawy w salach osiemnastowiecznego, modrzewiowego dworu z Bobry 
Wielkiej, przeniesionego do Białostockiego Muzeum Wsi w 1984 r., był celowy 
– wzmocniono w ten sposób przekaz źródłowy in situ, prezentując artefakty  
z muzealnej kolekcji. Ekspozycja muzealna z zaaranżowanymi elementami 
wnętrza, z wyposażeniem podworskich mebli, bibelotów oraz pamiątek rodzin-
nych (m.in. rodziny Tomaszewskich z Bobry Wielkiej) przedstawia zaledwie 
namiastkę dworskiej aury. Po niemal trzydziestoletnim okresie, uratowany dwór 
udostępniono zwiedzającym w innym krajobrazie kulturowym, w nowej, muze-
alnej funkcji. Warto w tym miejscu przywołać postać ostatniego właściciela 
Bobry: Tadeusz Tomaszewski (1887-1977) ps. „Bończa”, Delegat Rządu RP na 
Kraj w powiecie Sokółka, oraz Referent Wojskowy Komendy Obwodu AK  
nr 10 Sokółka, to absolwent gimnazjum klasycznego w Kijowie, Politechniki  
w Karlsruhe (1912 r. inż. chemii), Uniwersytetu w Lipsku (1916 r. inż. rolnic-
twa), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Po odzyskaniu niepodległo-
ści osiadł w rodzinnym majątku, który rozbudowywał, prowadząc jednocześnie 
bogate życie towarzyskie, podtrzymując kontakty z ówczesnymi politykami 
(m.in. znajomym z okresu studiów w Karlsruhe był prezydent Gabriel Naruto-
wicz). Po kapitulacji wojska polskiego we wrześniu 1939 r. schronił się na Li-
twie, dzięki czemu uniknął aresztowania przez sowietów. W czasie okupacji 
niemieckiej powrócił do Bobry i zaangażował się w działalność ZWZ-AK. 
Wówczas poznał swą przyszłą żonę: Irena Sańkówna z Sokółki (ur. 1919 r.  
w Petersburgu, absolwentka Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. E. Plater 
w Grodnie – 1938r., podczas okupacji sowieckiej nauczycielka we wsi Kozło 
pod Sokółką), została zaprzysiężona jako żołnierz AK 1 czerwca 1942 r. i była 
łączniczką AK ps. „Sarna”. 

Podczas wojny Tomaszewski udzielał także pomocy ludności żydowskiej 
z okolic Sokółki i z Grodna. Dwór w Bobrze pełnił też rolę aprowizacyjną dla 
przyjaciół z Warszawy. Tadeusz i jego siostra Jadwiga, oraz mieszkająca we 
dworze nauczycielka Amelia Lubart ps. „Lotos”, pomogli także w ostatniej 
drodze twórców i przyjaciół oraz częstych bywalców Bobry – poety Stanisława 
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Miłaszewskiego i jego żony powieściopisarki Wandy. Po śmierci Miłaszew-
skich w Warszawie, w pierwszych dniach powstania warszawskiego, na rozkaz 
AK przeprowadzono zbiórkę pieniędzy i dokonano ekshumacji i ponownego 
pochówku Miłaszewskich na Powązkach w Warszawie w 1945 r. Po parcelacji 
majątku Bobra, Tadeusz Tomaszewski wraz z żoną opuścili Sokólszczyznę  
i wyjechali do Szprotawy, gdzie do dziś mieszka pani Irena Tomaszewska. 

Wystawa wprowadziła widza w sytuację historyczną w woj. białostockim 
po 1939 r., kiedy to ludność Białostocczyzny, wraz z przedstawicielami war-
stwy ziemiańskiej i mieszkańcami dworów, przeżywała kolejne fale wojennej, 
sowieckiej i niemieckiej, okupacji. Pierwsze akty terroru, z mordowaniem wła-
ścicieli ziemskich – „biełopolaków” – na skutek okupacji sowieckiej, rozpoczę-
ły się na wschodzie województwa białostockiego po 17 września 1939 r. Szyb-
ko postępowało rugowanie właścicieli z ich siedzib, a następnie nacjonalizacja 
dóbr obszaru włączonego w skład tzw. Zachodniej Białorusi. Aresztowania, 
deportacje w głąb ZSRS z 1940 r. oraz wyroki śmierci wykonane na oficerach  
i rezerwistach, określane mianem Zbrodni Katyńskiej, stanowiły kolejny akt 
zagłady społeczności ziemiańskiej. Przykładem tych losów jest rodzina mjr. 
Stanisława Bilmina z Łosośnej, który został aresztowany jesienią 1939 r., był 
więziony w Ostaszkowie, skąd przysłał list do żony Wiktorii, a 4 kwietnia wy-
dano na niego wyrok śmierci i 7 kwietnia 1940 r. został rozstrzelany w Katyniu. 
Jego brat, Wacław Bilmin, z majątku Łosośna II został także aresztowany przez 
sowietów i ślad po nim zaginął. Podobny los spotkał mężczyzn z rodziny 
Rothów, którzy zginęli w Katyniu. Z kolei właściciel majątku Kożany Jerzy 
Szrodecki, także aresztowany jesienią 1939 r., osadzony w więzieniu w Mińsku, 
a następnie w innych miejscach odosobnienia, na mocy układu Sikorski-Majski 
(1941) wydostał się z ZSRS wraz z armią pod dowództwem gen. Władsława 
Andersa. Niestety jego żona, Irena, aresztowana wraz z matką i dwoma córka-
mi, zmarła na zesłaniu w Kazachstanie. Podobny los spotkał Józefa Szrzedziń-
skiego, właściciela majątku Turośń Kościelna, aresztowanego i wywiezionego 
do Kazachstanu, gdzie zmarł w szpitalu w 1945 r., Hektora Rayskiego z Zapola 
k. Baranowicz, zamordowanego w Charkowie, czy braci Wincentego i Wilhel-
ma Horczaków z ok. stuhektarowego majątku Horczaki koło Sokółki, areszto-
wanych przez sowietów i zaginionych na Wschodzie oraz wielu innych.  

Na terenach Generalnego Gubernatorstwa powstawały organy pomocy 
społecznej z inicjatywy środowisk ziemiańskich. Na przełomie 1939 i 1940 r. 
powstała Rada Główna Opiekuńcza, w skład jej władz wszedł m.in. ziemianin 
Adam Ronikier. Warto przypomnieć, że po rozwiązaniu przez Niemców w końcu 
1939 r. Związku Ziemian, z siedmiu okręgów terenowych związku, pięciu jego 
prezesów zostało potem zamordowanych (m.in. Adolf Bniński –  Delegat Rządu 
RP na ziemie wcielone do III Rzeszy). W odpowiedzi na terror okupantów,  
z inicjatywy krakowskiego oddziału Związku Ziemian i jej prezesa Karola Tar-
nowskiego, powstał Komitet Pomocy dla Wysiedlonych i Poszkodowanych, dzia-
łający w ścisłym porozumieniu z komendantem Obszaru ZWZ Kraków i jej sze-
fem płk. Tadeuszem Komorowskim. Od początku 1940 r. Karol Tarnowski i Le-
on Krzeczunowicz, a wkrótce Roman Lasocki i inni, zrealizowali swój plan dzia-
łania organizacji paramilitarnej skupiającej ziemian, wspierającej ZWZ, opartej 
na systemie „trójkowym”. Od końca roku 1940 Rząd RP nadał formalną nazwę 
organizacji: „Uprawa”, a następnie dla bezpieczeństwa używano kolejno krypto-
nimów „Tarcza”, „Opieka” oraz „S-1”. 
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Władze komunistyczne, które objęły rządy na terenie województwa bia-
łostockiego już we wrześniu 1944 r. rozpoczęły zaplanowany proces zniszcze-
nia dworów poprzez reformę rolną. W maju 1945 r., po zakończeniu II wojny 
światowej, w wyniku ustalenia nowych granic, od Polski odpadły tereny powia-
tów grodzieńskiego i wołkowyskiego – wcielone do ZSRS – zmniejszając ob-
szar dawnego województwa białostockiego. Szykany i represje wobec dawnych 
właścicieli, czasem powracających z Syberii czy Kazachstanu lub ponownie 
wywożonych w latach 1944-1947 w głąb ZSRS, ograniczyły im swobodę za-
mieszkania w pobliżu dawnych majątków, odebranych na mocy reformy rolnej. 
Zdeklasowani właściciele dworów, upokorzeni, napiętnowani, stali się na długo 
obywatelami drugiej kategorii. Pozytywistyczny etos pracy na roli, pracy  
u podstaw, został wypaczony przez propagandę PRL. Powojenne losy przed-
stawicieli warstwy ziemiańskiej, czy też dawnych mieszkańców dworów były 
pasmem kolejnych tragedii. Właściciele dworów, z goryczą przyjęli do wiado-
mości paradoks nowego „pojałtańskiego porządku”. Nie zaakceptowali władzy 
PKWN, często pozostawali w strukturach podziemia niepodległościowego, za 
co skazywani byli na więzienie. Na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej 
utracili majątki o powierzchni powyżej 50 ha. 

 
 

 
Zasadnicza część wystawy składała się z materiałów ikonograficznych, 

uzupełnionych opisem; zaprezentowano ją na planszach, umieszczonych na 
ścianach pustych pomieszczeń dworu (w budynku prowadzone są prace kon-
serwacyjne). Przedstawiono tu skany map, fotografii rodzinnych, wspomnień 
dotyczących właścicieli dworów w województwie białostockim, a także doku-
menty administracyjne o zniszczeniu majątków, ukazujących represje, jakim 
poddawani byli właściciele ziemscy po roku 1939. 

Wnętrze dworku z Bobry Wielkiej – aranżacja na czas wystawy. 
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Na wystawie zaprezentowana została mapa województwa białostockiego 
w granicach sprzed 1 września 1939 r. z miejscowościami. Kolejny, szeroki 
materiał faktograficzny zawiera lista strat ziemiaństwa, opracowana w Instytu-
cie Pamięci Narodowej na podstawie literatury, wspomnień i innych źródeł 
archiwalnych. Odsłanianie mechanizmów zbrodni i ukazywanie ich sprawców 
jest równie ważne, jak upamiętnienie ofiar. Upamiętnienie to także ich odnale-
zienie i personifikacja. Publikacje listy strat przybliżają losy poszczególnych 
osób z konkretnych miejscowości. Dzięki mikrohistorii, można ukazać zwłasz-
cza młodemu pokoleniu, wzorce osobowe, tak potrzebne we współczesnej edu-
kacji. Jednocześnie upamiętnienie jest kolejnym ogniwem podtrzymywanej 
pamięci społecznej, pamięci przechowanej przez indywidualne osoby (np.  
o ofiarach zmarłych czy zaginionych na zesłaniu w ZSRS) i przekazywanie 
kolejnych wspomnień, wypominków, genealogii, by zadośćuczynić jednej  
z charakterystycznych cech ziemiaństwa – pielęgnacji pamięci i tradycji – dba-
łości o archiwa, zapisy pamiętnikarskie.  

Przy sporządzaniu listy strat i represji ziemian w województwie biało-
stockim oparto się m.in. na pracach Krzysztofa Jasiewicza i Józefa Włodka, 
zasłużonych badaczy strat wojennych ziemiaństwa i całego narodu polskiego. 
Jak wynika z badań Krzysztofa Jasiewicza największe straty zostały zadane 
warstwie ziemiańskiej przez Sowietów w województwach wschodnich RP. I tak 
w powiecie Wołkowysk zanotował on 71 ofiar a w Grodnie 58. Owe ofiary to 
osoby zamordowane w „spontanicznych” (określenie K. Jasiewicza) zajściach 
we wrześniu 1939 r.; odnotował on 150 osób zamordowanych w ten sposób. 
Kolejnym etapem była eksterminacja całych rodzin – aresztowania, wywózki na 
tereny wschodnich republik ZSRS i życie w bardzo trudnych warunkach, które 
nie wszyscy wytrzymali; Jasiewicz odnotowuje tu 600 zgonów. Do zagłady 
ziemian przyczyniła się działalność ludobójcza tzw. partyzantki sowieckiej, np. 
wymordowanie rodziny Czarnowskich w majątku Worończa w pow. Nowogró-
dek w nocy z 31 kwietnia na 1 maja 1943 r. oraz spalenie ich ciał wraz z dwo-
rem. Potem nastąpiły kolejne represje za tzw. „drugiego sowieta” – ponowne 
aresztowania, zsyłki do łagrów. Według Jasiewicza bilans strat w wojewódz-
twie białostockim to 282 ofiary, wynoszące 7,55 proc. ogółu strat w Polsce,  
w tym z rąk sowieckich zginęło 73,76 proc. ofiar, z niemieckich 21,99 proc.,  
z polskich 1,77 proc. Największe zaś wskaźniki strat w ramach województwa 
przypadają na powiaty: Wołkowysk (25,18 proc. strat, w tym największe – 
80,28 proc. z rąk sowieckich), Grodno (20,57 proc. w woj., w tym największe 
81,04 proc. z rąk sowieckich), najniższy wskaźnik strat w województwie biało-
stockim ma Kolno (0, 35 proc. ogółu strat woj.).  

Pisząc w tytule wystawy o zagładzie dworów, przedstawiono szerzej uni-
cestwienie materialnej substancji, zniszczenie prywatnej własności, często pozo-
stającej w rękach danej rodziny przez wieki, zakorzenienie rodu w polskiej, pa-
triotycznej tradycji, pamięć o topografii miejsca w powiązaniu z wydarzeniami 
historycznymi i postaciami (np. płyta kominkowa we dworze w Łosośnej Małej, 
zamontowana na pamiątkę pobytu tamże króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, czy lipa koło dworu w Lipnikach, wskazywana według tradycji rodzinnej 
Lewickich jako drzewo, pod którym Łukasz Górnicki pisał Dworzaniana Pol-
skiego, czy wreszcie legenda o pogańskim, świętym wiązie i rodzie Tracewskich, 
związana ze dworem w Bobrze Wielkiej, uwieczniona przez Wandę Miłaszewską 
i wiele innych). To kod kulturowy, kod pamięci, po latach zmitologizowany, 
szczególnie przez skrzywdzonych potomków ziemian, ale jakże prawdziwy.  
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Na wystawie przedstawione zostały postaci represjonowanych ziemian  
z województwa białostockiego i losy zniszczonych majątków. Tragicznym sym-
bolem tych losów jest Jan Stanisław Jankowski (1882-1953), ps. „Doktor”, 
„Klonowski”, „Soból”, ur. we wsi Krasowo Wielkie, pow. Wysokie Mazowiec-
kie, absolwent studiów rolniczych i chemicznych, zarządca majątków: Bendry, 
Miedzna, Kalinowa, żołnierz Legionów Polskich i działacz polityczny (Naro-
dowy Związek Robotniczy, Narodowa Partia Robotnicza), minister i wicemini-
ster pracy i opieki społecznej (1921, 1926), poseł na Sejm (1928-1935), od mar-
ca 1941 r. dyrektor Departamentu Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu, 
od lutego 1942 r. zastępca Delegata Rządu prof. Jana Piekałkiewicza. Po jego 
aresztowaniu został Delegatem Rządu w randze ministra. Natomiast  
w maju 1943 r. został też zastępcą Prezesa Rady Ministrów w Kraju. Areszto-
wany w Pruszkowie w nocy 27/28 marca 1945 r. i sądzony w pokazowym pro-
cesie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, został skazany na osiem 
lat więzienia (z tego okresu zachowały się dwa listy do siostry). Zmarł w wię-
zieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą. Owe osoby, będące ofiarami szerszych 
akcji, jak deportacje, aresztowania, zesłania do sowieckich łagrów, Zbrodni 
Katyńskiej czy też systemu niemieckich obozów koncentracyjnych, a potem 
represji Polski Ludowej, stanowiły fundament polskiego społeczeństwa w XX 
wieku. Straty, które poniosło polskie społeczeństwo wraz ze zniszczeniem świa-
ta kultury ziemian oraz zniszczeniem dworów, (zakorzenionych w romantycz-
nej symbolice polskiego etosu niepodległościowego), wydają się być trudne do 
oszacowania i nie do przecenienia. Wystawa i katalog jej towarzyszący są hoł-
dem pamięci złożonym Ofiarom.  

 

APEL 

Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru planujemy na 2016 r., ale już 
teraz podejmujemy szereg działań związanych z pozyskiwaniem 

materiału fotograficznego, pamiętnikarskiego oraz ze zbieraniem 

pamiątek związanych z zesłaniami do Imperium Rosyjskiego  

i ZSRR. W związku z tym zwracamy się do wszystkich Państwa, 

którym bliska sercu jest tematyka Sybiru o pomoc w budowie tego 

jedynego w naszym kraju Muzeum.  

 
Prosimy o przesyłanie relacji, wspomnień z pobytu  

na nieludzkiej ziemi, przekazywanie zdjęć, pamiątek.  
 

TYLKO WSPÓLNIE ZBUDUJEMY  
MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU!!! 

 
Dział Badań Zsyłek i Deportacji Muzeum Wojska w Białymstoku 

ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok 
tel. 85/741-64-49;  e-mail: sybir@mwb.com.pl 

www. sybir. com.pl 
 


