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JOZEF KOWALCZYK 

TŁO I PRZEBIEG WYDARZEŃ WIOSNĄ 1924 R. NA KURPIACH 

likT'OpYiqecKMI1 <PoH M xo,n; coohiTMW BecHow 1924 r. Ha KyprrRx 

The background and course of events in the spring of 1924 in the Kurpie Region 

Wydarzenia na Kurpiach w,iosną ,1924 r., określone później "buntem 
Kurpiów,", nie doczekały tSię dotychc~as nauiko~ego opracowania. Praca 
S'terfana Paw 11 a. ~ty, ",Wieś bia,łosltocka ~w wake z u:strojem burżuazyj
nym" 1 i broszura "Marsz na Kolno" 2, w których przedstaw'iono ogóJne 
tło i przebieg tych w.ydarzeń, nie mają char1akiteru toprtacowań naukowych. 
Pom'inięto w nich m. in. nazw'itsika prz;ywódców ruchu kurpiowskiego, nie 
UW1zględniono szeregu fak1tów oraz kolejności wydarz:eń . Podejmując pró
bę opracowania tego tema~tu autor czuł się w obowiązku wykorzystać 

w1szeikie do:stępne Hktual:ntie o:naltBriały. \PozH wymienionymi .publiilka,cjatmi 
wykJarzystano głównie w:s:pom:ni·enia weteranów ruchu ludowego i dzi1ałaczy 

Komuni,s;tyezneJ Partii Polski zgromadrone w Archiwum KW PZPR 
(AKW) i ~w Archiwum Muzeum Ruchu Rewolucyjnego w Białymstoku 
(AMRR) 3. Bardzo du±o maJteriału fHktografiC'znego dostarczyła autorowi 
lektuna zachowanych egzemplarzy pra~y J:"óżnych odcieni politycznych. Po
zwoliło t!o na odtWJor:zenie kolejności ~darzeń, poznranie kh tła oraz epi·
logu buntu Kurpiów. 

Kurpiowszezy.:zma jako ez.ęść darwnej ziemi łomżyńskiej rozciągała się od 
Różan w kLerunku na północny ws~chód od Kolna obejmując w latach dwu
dziestych XX w. powiaty: Maków Mazowiecki i Przasnysz w woj. war
szaw.skim oraz !powiaty: Ostrołęka .i Kolno w woj. bia:łos'toddm. Tereny 
te położone w dorzeczu dolnej Narwi i jej dopływó'w zamies~kiwała uboga 
l udnJość pochodzenia mazurskiego - Kurpiowie. 

'Tradycyjnymi zajęciami KurpióWi były: .myślistwo, ba~ritniet·wo, smo
ltarstwo, a prz,ede wszystkim rolnictwo. Gospo:dar1stwa r01lne rozrzucone 
wśróld odwiecznych boró~ Puszezy Kurpiowskiej przynosiiły im jednak 
niezwykle niskie plony. Ziemia była tu bowiem pi:asrzezysta i nieurodzajna. 

W przeszłości Kurpi1e dali się poznać jako zn.a:l{!omiei strzelcy i żołnie-

t Białystok 1952, s. 16-21. 
2 Białystok 1954. 
3 AKW, Wspomnienia S. Szyszko w ski e g o, t. 48 zał. 2, 4 i 5; Wspomnienia 

A. O pęc h o w ski e g o, t . 83, zał. 6 i 7 oraz AMRR, Wspomnienia S. KrupKi 
i J. M a l i n o w ski e g o. 
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rze, dzielnie wakząe w obronie RzeczypospoHtej z obcymi najeźdźcami, 
np. w lruta10h 1655-1656 i 1708 ze SzwedaJmi i w 1733-1736 (po stronie 
S. Leszc:zyńskieg?) z Sasami i Rosjanami. Odznae~yli się takrż.e dzierl:nością 
i poświęceniem W i wojnach Ks>ięstwa Warszawskiego i w powsrtaniach na
rodow,ych. Należy dodać, że lud kurpiowski równie dzielnie potrafił bronić 
się przed/ kól·ejnymi próbami narzueeni!a mu iprzez starostów :pań:szezyzny 4 • 

Odzyskanłe przez Polskę niepodległości w. listopadzie 1918 r. nie zmie
niło ·ciężkiej sytuacji bytowej Kurpiów. "Upadek bytu materia,lnego, a na
wet nędzra lUJdności wobec nieurodZ1aju i znacznych ,podatków, dochodzą 
często'kroć do ostalt1nich granic ... 5 lub 7 morgowe piJasz,czy:srte gospodatrstwo 
w ,żadnym razie nrie da:je utrzyrmania rodzinie" - aTarrhtowaH ,posłowie 
lewii:ey z klubu poselskiego PSL "Wyzwolenie" i "Jedność Ludowa", zgJla
szając 25 czJerwea 1925 r. w sejmie wniosek w sprawie reiężkiego położ·enia 
ludności wiej1skiej w powiatach ostrołęckim i ·ko1neństkim 5• 

W tej sytuacjri, j'ak dawniej, ludność ,kurprowska zmuszona była chodzić 
tłumnie wiosną każdego roku na tzw. saksy, ·sprzedają·c tanio swoją siłę 
roboczą niemieckim junk,rom i ·bauerom :z Prus W:sdhodinich. Będąc 
w rskrajnej nędzy i pod wpływem diZJiałalnoś·ci komu:ni1styrczne.j oraz rady
kalnych dzialła.czy ludow,ych, chłopi kurptowscy przestają pł~oić nałożone 
na nich poda:1Jki 6. N a przylk~ad gmina Pi:ski w powiecie 01strołęc.kim prze
stała pładć poda,tki oid l1istopada 1923 r. Podohnie lbylo w gmiln:ie Czerwin 
i w niekltóry:ch ,g:mdn1aeh ;powiartu ko:lneńJskiego. 

W powiecie Kolno z 1inicjat.ywy miejsooiWego starosty S1tanis'ława 
Brz-ę c :z k a, sejmik powiatowy ·z:ło:żiony .w; wię~szości z przedstawicieli 
obs2arników uchWJalił 122 lutego 1924 r. dwa nowe podlatki: pogłówny i po·
dymny. Alby nie o'bcią:żyć nilmi obszarników i kamienkzillJków, miały ibyć 
płacone nie o:d posiadanej ziemi, ale od liczby członkówr rodziny oraz przez 
WS'zys1tkrkh Jposiadac:zy domów, jeśli rdamy te miały oknta i kominy. 0 wy
sokości podatku podymnego decydować mJia1ła liczba okien i kominów. 
Oficjalni'e wpływ:y z obu ,poda:tk6w miały być prz.eznac:z1one na pokrycie 
kosztóWJ utrzymlania szpitala i buldawę gim:naiz.jum w. Ko'lniie . . w rzeczy
wistości jednak st.aros1ta ·chcirał w; ten sposób pokryć n:i!edobory 21ai~stniałe 
z jeg:o winy w buldżecie poWiatu 7 • 

1 

Pomijając fakt, że wprowadzone p odatki były ni~legalne, :były one 

4 Z. G l o g er, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. II, Warszawa 1958, s. 124; 
W;ielka Encyiklopedi•a Powszechna rP\WN, t. VI, tWiarszawa 1r965, s. 314. . 

5 Wyzwolenie nr 27 z 5 VII 1925 oraz "Wspólna Praca" nr 13 z l VII 1925. 
6 W sierpniu 1920 r. na terenie pow. Ostrołęka i Kolno działały powiatowe i te

renowe organy rewolU!cyjnej władzy Tymczasowego Komitetu Robotniczego Polski 
w Białymstoku. Armia Czerwona i Komitety Rewolucyjne na terenie Kurpiów roz
powszechniły dużą ilość literatury propagandowej w jęz. polskim, dotyczącej kwestii 

;chłopskiej. Zob. Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, oprac. A. L i t w i n, War
.szawa 1955, s. 165; AZHP w War·szawie, Zespół Akt T. Duracza, Sprawa B. Ostrow
:skiego, rsygn. •105/85 A; ,.AJK'W, 1t. 48 zał. 4 oraz "Gazeta Białostocka" 1nr 80 z 31 VII 1960. 
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jedn){)cześnie niespr:aJWtiedliwe dla biednej ludności kurpi01wskiej. W tej 

sytuacji Krurpie poczęli dom1ag:ać się, :aby staro1sba łub jego delegat wyjaśni

Li przycz)1lnę i U!z:a:s:adnlili konieczność nał1ożenia nowych JpddatkóWi 8 . W celu 

uzJ71skania wyjaśnień w lutym 1924 r. ch~opi wysłali do s:tarostw:a w: Kol

nie delegację. Delegatamri chłopów byli: S.tanisłaMT Krupka ze wsi Zim

na członek Zarządu Głównego PSL "Wyz:w'olenie", Wła:dy;sław1 Ku l i s 

ze w:si Po tasie, Frandszek N a t u r a l i S' t a ze w:si Nowa Ruda członek 

z~arządu Powta.tow:ego PSL "Wyz.wolenlie", Józef Rud n i ck i ze w1si Kru

sze i Frandszek N a d r a k ze wsi Lipniki. De1egarci próbowali przekonać 

władze archnilnis!tTalcyjne o całko1witej beZJPodsta:wnośd prawnej nałażonych 
p odatków. Zw]}ócilli następnie uwagę na kh wyibiltnie niestprawierdliwy 

ch:aJra kter, krzywdzący zw~łaszeza warr:srtwy najubo:ższe. Po/Slt:ulowa:li bar

dziej równo:mi,erne rozło:ż·enie obcią'żeń podatkowych, proporrc:jonalnie do 

wieLkości gaspodamstw. Te słuszne uwagi przedsta!Wicieli ludności nie 
zmarla21ły zrozUJmienia u st:a!'lasty Brzęczka 9 • 

Urzędy rgminne ro:zersłały nakazy płatnicze. Spotkały się one jednak 

z bojkotem chłopów. Chcąc złra,mać ich opór, włrad~ie wysłały do gromad 

sekwestratOlrów i po[kję. Pierwszy taki wyjazd zorgpnizowa:ła poakja 
l O .rna:rea 1924 r. na treren wsi N\owa Ruda w gminie TutrośL Przybyli tu 

wójt M a ik :ar e w . i e z, sekwestr1a:torzy i sz:eśoiu policjantów. spotkali się 

ze zJdecydowanym oporem miesz'~afuców Nowej Rudy, k1t6rzy zmusili ich 

do opusz1ezenia w.si 10• Podolbnie zalkończyła się próba zajęcia ehłopslkiego 

m ienJia ·we wsi Cieciory w tej s:amrelj gminie 11 • 

Próby zmuszenia chł10pów do płacenia podatków czynione były trakże 
W 1 inny,ch 1Wsiach w. gminie Turoś:l. Ludność wszędzie s!tawirała mniej lub 

bardziej skuteczny opór. Władze postanowiły użyć wd.ększej siły. Rozpoczę

to ponownie od wsi Nowa Ruda. Tym raz,e:m wójt Makarewi1c'z i sekwesltr>a
torzy przybyli Wi ,to;warzy,st·wie komendanta pawiatow.ego poHcji oraz 

30 proaicjrarntów. Wobec tega:, że mieszkań,cy tej wsi po utszezen'iu poprzed

nio podatków: majątikow,ego, gruntowego, praństw:ow·ego, komunarlnego, od 

bydła , od ognia itd., nie mogl1i ui'ścić żądanych od nich podatków pogłów

nego 1i ~podymnego, natychmialsrt, z ip01lecenrira 1Wójt'a, ,rozpoczęto zajrmlowanie 

mienia. Wo~eśnie~j jednak poHcjra na r()!Zka:z kornendJanta Kraj e w ski e

g o obaczyła w~ieś i zmusir~a wszys:tkich do opuszczenia mieszkań. Bod jej 

e:sk 0tr1tą rspędzono chłopów· w j ~edno m1iejsce na skraju wsi. W opuszczonych 

cha taich srerkweS\tratorzy w towarzystwie policji rozpoezęli :zajmowanie 
chłopski1eg'o majątku ruchomego: Zabierano wszystko z częściami ubrań 

i pościelą włąeznie. "Między innymi jeden z policjantów posunął się do 

8 "W:spólna S~)'ra1wa" nr 114 z tl18 VII 1925. 
9 ~s. K lf u p k a, Zlamieć nard Cvsą, w;spormnie1nia AM'RR, 'maszynopis. 
10 "Wspólna Praca" nr 17 z l IX 1925. 
J J J .. M a l i n o w ski, ·Wspomnienia AMHR, rękopis. 
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tego iStopnia brutalnośeli, że nożem obciął płótno z warSiztatu, przy którym 
zajęta była w·laściciełika, gdy zaś widząc zniweczoną ki,lkuunie!sięczną 
pracę przystąpHa do ,pol'ic'janta, aby mu przesrL'lkodzić w wykonywaniu tego 
bruta!lnego rczynu, ten uderzył ją kO'lbą od karabinu, wskutek czego ko
bieta będąc ciężarną upadła zemdlona , co widząc mąż począł się zmagać 
z policjantem". Na· krzyk przybiegła ludność i nie dopuściła db dalszych 
egzekucji 12• 

Czynny o:pór w. trakcie zajmowania mi,en ia stawiała: też żona Srtani-sła

wa Z a J e w rs k i e g o z Pupikowizny, Helena. Rzureiła się ona z nożem 
w ręku na policjanta, który z:abi'erał j1ej podluszkę. 

Tymczasem na wiadomość o wyda:rzeniarch w Nowej Rudz,ie z sąsied
nich wsi K·sepek, Lemana, Z1imnen, AdialffiU'SÓW, S.zablaka, Ciedor, IK!ru
szy 1i innych wyruszyły na pomoc grupy chłopów. Plolkja, nie decydu'jąc 

się na dalstze starcia, opuśdła wieś zalbierarjąc z.e sobą are!sit:owranych i za
j ęlte m:ienrie. 'Wyidarzenia 1te nastą~pHy 115 mar~oa 1924 r.13 

Zajęte w Nowej Rudzie mienie chłopów, zos'tało przew1iezli.one do bu
dynku urzędu gminnego W: Turośli. Mimo t o opó:r chłopów nie został zła
many. Za•częli oni zrakopywać w ziemi nar:zędzia rolnkze, odlzież i pościel. 
J ednoeZJeśnJie krążyli ;po wsiach gońcy w·zywając chłopów. do gromadzenia 
się przed budynkiem gminy w Turośli w celu odebrania siłą zgromadzo
n~go tam cbllop1ski•ego mienia. Dwa dni zbierali się chłopi żądając zwrotu 
rZJeczy. 16 •ma:roa, w niedzielę, po nabożeńs;tWiie w, Tur1ośli, chłopi z Nowej 
Rudy i z sąsiednich Wsi pono~wnie udali się iPOdi u:rząd gminny z żądaniem 
zwr1otu 'Zabranego im mienia . .Podezas rozmowy sekreta;r,z gminy D e p t u
ł HJ u:doczył j•ednego z nich w twarz. Doszło do bu;r~]i'wych wys:tąpteń. 
Przerwano połąezenie tel1efuniczne z powiat em, uniemolżliwiają·c tym sa
mym sprowald1zenie pomocy. Obito kijami wb'jta Ma:karewicza i sekretarza 
gminy. Bard.'llo c'ię21~o pobito pomocnaka sekretarm gminy L i p i ń ski e
g o. Miej:soowa polic:ja świadoma s·Wej słabości ZJa>cho'·wała się biernie. 
UmożiliwHo to odelbranie z rozbiltego aresrztu gm1innego mienlia chłbpów, 
k!tó:re załadowano na trzy woz:y i odwieziono z powrotem do gromad 14• 

W tym 1samym czasie w·e wsi Bardzi!ków, gmina S:t~aw:iJSki, pow. Kolno 
te same podatki ściągane były również brui;,alnie, ;przy c1zym egzekutorzy 
przybyli nocą. 31 ma:rca na rynku w Stawiskach wlaldlze gminne podjęły 
próbę licytacji, Wi trrakde k,tó:rej policja zaczęła bić zgroma:dzornych chło
pów. J ,e!den z ,policjantów użył broni palnej, zabijając na~ miejscu chło;pa 
ze WISi Romany - W o j t k i e w. i c z a i raniąc trzy kobiety. Kilkunastu 
aresztowanych uczestników ZH!jść policja osadziła Wi areszcie w Kolnie 15• 

12 "Wyzwolenie" nr 19 z 11 VI 1924; "Wspólna Praca" nr 17 z l IX 1925. 
1 3 S. Krupka, o.c. 
14 "Wspólna Praca" nr 17 z l IX 1925. 
15 "Wyz.wolenie" nr 19 z 1\1 VI 192·4; ,;W•spólna P:r aca" nr l z .15 V 19124. 
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z ,aniepokiOjone wł,ad:ze po,wialtowe w Kolnie ściągnęły posiłki policji z in

nych ,pow:iJatów. Kier10wnictwo nad śledztwem w sprawi1e napadu na gminę 

w. Turośli przejął osobiśde kom,endlanlt powiaJtowy policji, Ki s z t e 1. 

AresztoWiania wśród chłopów spowodowały jesz,cze większy wzrost 

nastrojów, rewolucyjnych. Wrzenie objęl10 również inne gminy, np. Czer

wone, Ły1se, Zbójna, Mas1zyniec or1az część powiatu ostrołędkiego. Żywio

łowy począ:tkowo ru:ch Kurpiów :zaczął pT.zylbierać formy organizacyjne. 

Fostanowiono ~organizować m:asowy mars.z chł1opów na Kolno. J1ako daltę 

marszu wyznacZJon\0 dzień 11 kwiertnia 1924 r. Wieś Zab'iele położona w od

ległości 5 km od Kolln:a .~zewid:ziana :została jako ,punkt zbiorczy dla 

uczestników marszu. Rolę kierown1czą w pr;zygdtowaniu zarnier.zonej akcji 

przyjęli na 1siehie członkowie delegacji kurpilowSkiej wyłoni·eni w lutym 

1924 r. 

Chłu:pi przygotowywali się gorą~czklowo do mar1szu na Kolno. Groma

diZJono siekiery, k'osy, w1dły, i drągi. Wy>dobywaoo z ziemi broń paJną za

chow'aną z okresu wojny św:ialtowej i wojny 1'920 r. Żołnierze, synowie 

Kurpiów, iZnajdujący się w tym okresie na urlopach, przyłąezyli się do 

chłopów. Pochód ruszył 1:1 kwietnia 1924 r. , po po~udniu. Na przedz-ie 

szły kobiJety, aby w ten sposób osłabić a;taki po1l'icji. Bogatiszych chłopów, 
któr:zy wahali się, zabrano przymusowo. W KoLnie i na dr10g1ach prowadzą
cych do miast~a wł·adze skoneentrowa~y poważne siły policji. Wezwany na 
pomoc 33 pp z Łomży, :w. obawie przej,śda. ~ołnier\Zy na stronę chłopów, 
w ost1atniej chwili został przez wlad~e zawrócony z tdrog:i. Po porkonaniu 
przeszkód starwianY'ch .prze22 .policję na dTogach, późnym wieozorem 
ok. 5 tys;. chłopów ob1egłl0 ,prz:edmieŚicia Kolna. Poli'cjta' piesza i konna 
w sile .ok. 200 ludzi początkowo tylko strzelała w górę. Później strzelano 
do tłumu, bilto kolbami karabinów i płalzowano szablami. Walki trwały 
przez całą noc. Zbuntorw1ani chłop[ zaataklowali tiniej.soow€ w:ięz.i,enie, zajęli 

niektóre urzędy, zniszczyli nienawistne akta. ,,Nie d!o!puśdi'li jednak do 
możliwego w takich wypadkach rabunku i g!ralbi1eży. Za:chowa1li się godnie. 
StanowLi1i ·w swojej masie jakiś porządek rewolucyjny" 16• W w1aloe o Kol
no policj1a ciężk10 raniła, a na1stępnie dobiła kJolbami chłopa M a l i n o w.

s ki e g o :z,e wsi Podgórz1e. Raniono także trzy kobiety. 

Po 12 kwietnia wl1adrze burżuaJzyjne {J['zystąpiły do kontrak1cji. Wśród 
Kur;piów dok1onano masowych areszltowań. W ohaw·1e j ~ednak prZJed dal
szymi wystąpieniami, po przeprowadzeniu wstępnego śle!dlztwa, większ10ść 

a:resztowanyclh mvolniono. Za:trzy1mano tylko osiemnaiStu naj/bardziej, zda
niem. policji, akltywnych uczestników, ~ajść, osadz:aaąc ich w. wię~ieniu łom
żyńsk1m. Po W!Sia1ch kurpiowskich rozlolkawano odldzitały kawalerH 5 pułku 

16 A. O pęc h o w ski, Jak walczyli Kurpie w 1924 r. AKW, t. 83 zał. 6. 
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ułanów ·z Ostrołęki i ~ołnierzy 33 pp z Łomży. Ściągnięto ,poza tym pewną 
ilość polkji z innych pow.i!a1ów, woj,ewód:ztwa 17• 

W okr1~sie tym częstymi gośćmi na Kurpiach by!Ji posłowie PPS, PSL 
"WyzwO:lenie" i ,,Jedności Ludowej". Organizowali oni w.i·ece i spotkania 
z chłopami wzywając ludnoś.ć wiejską do zachowania spokloju. "Tylko dzię
ki akcji naszego stronnietwa- pisała "Gaz~ta LudoWJa." z 11 maja 1924 r . 
- nastąpiło znaczne us;pokojenie na Kurpiach". Inna gaze:ta "Wyzwo[•en 'ie" 
don'iosła swoirm ezytelnikom o wniosiku nagłym zgłoszonym. w Sejmie przez 
posła Antoniego Kor d o ·w, :s k i e g o z Klubu PSL ,,WyJZwolenie" i ,,Jed
noś.ci Ludowej" w sprawie " ... krwawych za}ść w porwiecie ko1lneńskim 
na 'trle brutalnego i bezprawnego postępow:an:ia JPOli!cji pańsrtWJowej w zwią,z.

ku z nalduży·ciami obcią·żarjącymi ludność wiejską IPOdaltikami" 18• Wniosek 
po przedstawieniu tła i przebiegu za,jść domagał s1ię powołania uchwałą 

Sejmu komisji złożonej z prz,edJstawiciell dziewięciu naj'więks,zych klubów 
sejrmowy.ch do zlbk9.rdania na m1i~jseu i,sto:tn)Tlch .przy,c:zyn za.j .ść, e~em po
ciągn1ięcia do oldJpowriedzia[nośd winnych i!ch spro'wokowania. W de!bade, 
jaka w zwią:zku z tym wyw:ią,zała się, wystąpi[1i posłow;ie endeccy z Łomży, 
któ1rzy z,arrzJUeili władzom 'bez,czynrność rw rtłu!m·ieniu ibun1tu IKu~piów . Do
margaH :srię surowego .i przylkłaidnego :kh uka:ran'ia. 

'W obronie krzywdzonych Kurplió.w stanęła prasa eent['alna KPRP. 
Prokornun~styczna , , Thybuna Rdbortrrrieza.'' broniąc chłopów. podkreślała, 

że "~ozruchy na Kurpi1ach to pr.atest biednego, ciemiężonego, uciskanego 
chłopstwa, obcią,żJonego nadmiernymi podatkami" 19• Wspominając t en 
okres Antoni O p ę c h o w s k i sltwierdm, że ",prawdiziwym i jedynym 
pm:yjaciel,em i sojusznikiem chłopa olkazał się robotnik. Już w czasie ma
sowych aresZ!tiOWJań i trWiania procesów w Łomży, roibodarze miaJSta Łom
ży i Kolna didkonyw,ali masowych zbiórek na !Pomoc chłopom i kh rodzi
nom" 20• Alk.cja ta miała nie tylko marte~ia[ne, lecz także poJityczno-~mo

ra[ne znaoz.en'i·e. 

Epilogi,em 'Zajść w powi,ecie kolneń:skim były trzy prooesy przeciw ko 
a:resztowanym Kurpiom., odbyte w lipcu 1925 r. pr:zed Są~~em Okręgowym 
w Łomrży. W pierwlszym z nich 6-7 lipca sądzono osiJemnasltu uczes1tni
ków 'marszu na Kolno. Byili to: Jam B a z y d ł o, Franciszek B e d n a r
e :z y lk, Józef K u 11 i s, Władysław K u l i s, S tanisław K o b r z y ń s k i, 
Władyrsław L e w a n d o w s k i, Boilesław K o s z e w s k i .Atleksander N i
ki ·e l, Jakub Jur czak, Dom'in!1k P ar d o, W·ładysław P ar d o, An-

17 S. S zys z k .o w ski, Przyczynki do historii ruchu rewolucyjnego i działal
no:Śic<i KIPP na terenie Łromży :i ,jej •ok,ręgu, "W 40 ['Ocznkę powstania KPP". Jedno
dniówka, Białystok 4 XII 1958, s. 2. 

18 "Wyz.wo[enie" nr '1'9 ·z 11 VI 1924. 
19 Nr 77 z 4 V 1924. 
20 A. O pęc h o w ski, Wspomnienia o Kurpiowszczyźnie 1927-1934, AKW, t . 83 

zał. 7. 
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toni P o d e ·C z n i k, Srbani:sław P i e :t r u s z k a, Franciszek R a c h u b
k a, Józ·ef ~ u d lt1 i c k i, Bo[esław S t a •C h e l e k, Właldyslarw W ri t t 
i Ignacy Z a d .r o g a. Sala s:ądowa w dniu procesu była oblegana. Policja 
w obawie pr:zed zajściami pirlnowała nie tylko drzwi wejśdowyich, aJe na
wet okien. OskarżO:nych bronili znaa1i adwokaci wars:zawsrcy: Franciszek 
P a :s c. h a :l rs ki, Wacław S z u m a ń sk-i, senator Piotr Z u b o w i c z 

oraz Jan L a c h o w i c z :z Łom·ży. Obronę na prośbę al!'esztowarnych za
pewnił lbe:zpła:tnie klub poselski PSL "Wyz•wolenie" i "Jedności Ludowej". 
Akt osika::denia zarzucił sądzcmym Kurpiom "wzięcłe udziału w :zbiegowis
ku p:ub1ileznym, które UJsiłowało uwolnić spod straży aresztowanych". 
W tralkic.ie :przewodu sądowego sąd przresłuchał oko~o .czt,erdziestu ś·wiad

ków, prz.ewarżnie poiHcjantów. W ogniu pyltań o'broń:ców po:Hcjarn1t Dyb
k o w rs k i przyznał, że ares:ZJtowany;ch chłopów po przewiezieniu do Łom.

j:.y 1bito i toirltu:rowano. W wyroku, jaiki ·zapadł, sąd nie dopa1rrzył się winy 
oskarżonych. Wrszyscy zostali un!iewinnieni 21 • 

23 lipca odbył się proces 
1
przeciwko szreisnastu kobietom oskarżonym 

o wypędZJenie ze wsi N owa Ruda wójta, sekwe•S!t:ratorów i policji. Kobiety 
po uniew,innien:iu Kuq)iów. w poprzednim proeesie, uWiażrając, że ich sp~a
w:a jest zn:aeznie mn!iej groźna, zriZekły się obrony. Sąd jednak osiem z nich 
skaml na dwa miesiące więzi1enia, a pozostałe uni,ewinnił 22• 

W trzeeim z kO:le~i procesie, który r01zpoczął się 27 lipca, sądzono szesna
stu Kurpiów', oskar.Żlony'ch o najście na urząd gminy w Turośli 16 marca 
1924 r. Osk'ariJony,ch bronił bezpłatnie ad~okat Wac!ław S·zumański. 

W pięknej mowi:e obrońca zwrócił uwagę sądunaglęboki patriotyzm Kur
piów, kh zasługi w walkach narodowomyzw:oleńezych, um~łowan:ie wol
nośd i wra:żJliwość na wszelką niesprawiedliwość społeczną. Po sześciu 
dniach trwania ,prroc.esu sąd ogłosił w.yrok. Tylko cztery osoby ska!Zano na 
okres od sześciu mie1s.ięcy do jednego roku więzienia. Pozostałyreh osikarżo
nych sąd uniewinnił bądź :z,aMTi€\Sił im wykollianie wyroku 23 • Liberalizm 
sądu należy tłumaczyć tym, że władze bały się, aby surowymi wyrokami 
n1e wywołać nowego buntu wśTód lu:dnośrd kurpiowskiej, tym bairdlz.iej że 
winnJ71m sprowolkrowania zajść był srtaroistta Stanis~aw. Brzęczek. Charakt.eTy
styezne jest, że w trakcie śledztwa i procesu nie z:jaw.ił się żaden z posłów 
PBS i PSL ,,Wyzwolenie", którzy wcześniej w trakcie trw;arn1a zajść tak 
z!a pewniaJli K ur:piów. o swojej op1ece i popatrdu. 

Powstanie Kurpiów w 1924 r. miaŁo charakter ·żywiołowy, pozlbawione 
było zOTganiz:owanego, politJieznego kieroWillicftwa. rN'ie było wów.czas na 
tym terenie kół KPRP. Mimo to pow.stanie w z.asadzie osią;gnęło swój cel. 

21 "Wyzwolenie" nr 51 z 2 VIII 1925; "Wspólna Praca" nr 14 z 18 VII 1925 oraz 
Mar·sz na Kolno, o.c., s. 10-12. 

22 "Wspólna Sprawa" nr 17 z l IX 19•25. 
23 Ilbi'd. 
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Be.z;prawn1e nałozone na Kurpiów, podatki zas:tały zniesione, a s1taros~a 
Brzęczek u's:unięty ~e stanowiska·. Antypoda\tkawe wyJstąpienia chłopów. 
w, powia1tach Ko'lno i Ostrołęka lbyły oznaką wzras:tającej raldykałizacji 
mas chłopskich. Przejaw:em tego w latach nas~ępnych będzie szybki :roz
w.ój od sty;cznia 192·5 r. kół Niezależnej Partii ChłoJpskiej, od połowy 
1927 r. komór1ek PP:S-L-ewicy i od koń'ca 1927 r. kół Zjednoczenia Lewicy 
Oh:ł ops'kiej "Samopomoc". 

W latach trzydziestych, po delegalizacji ZLCh "Samopomoc", rozwi
nęła się bardzo :szeroko w regionie kurpiow1skirrn KPP. Pracą part'ii na tym 
ter·enie ki erorwał Okręgowy Korni tet KPP w Łomży rza pośrednictwem 
Komi1tetu Dzielnicowego KPP dzielnicy "Kurpie". 

Resumując na[eży podkreślić, że tradycje walki z władzą burżuazyjną 
na Kurpiach zapocz.ątkowane wiosną .1924 r. były konltynuO'wlane do końca 
istnienia Polski burżuazyjnej. 

KPATKOE COJI.EPlKAHUE 

Co6biTMR, K:OTOpbie npoVI30illJili1 BecHor1 1924 r. Ha Kypimx, Ha3BaHhi 6biJili1 rro3:m:e 
" ByHTOM Kyprret1". ITpMJti.MHoti ·CTOJIKHOBeHMR KyprreBcKoti 6e~HOThi c BJiacTRMvr noBJITa 
n KoJihHe 6hiJIO 'cBoeBOJIMe cTapocTbi C'raHMCJiaBa B:m:eH"LJKa. IlOJih3YRCh rro~~ep:m:Kot1 
MeCTHbiX I10Me~Ji1KOB, C'Tapoera CKJIOHJilJI IIOBHTOBbiM CeMMlilK K IIPli1HJITJ1IO ITOCTaHOB
JieHJilJI o HOBhiX, Hecrrpa<Be~JIJ·l'BhiX HaJiorax. Bo BPeMH rrpMBe~eHMJI ero B 'lilCnOJIHeHMe 
.KpecTb.HHe cTaJI!.Jil oKa3biBa'l'b corrpoTMBJieHMe. B 3TOM ·CMTya~V1!M BJiaCTH !Bhi3BaJIM Ha 
noMO~h IIOJIV1!~li1IO. Cy~e6Hhie MOIIOJIHMT'e'.JIM c 3KCKOPT'OM rroJI·M~H"lil 3aHRJili1 cHJio:ti 
KpecThRHCKMe yca~h6bi B .n,cpeBHRX: H oBa Py~a. TeTepbi M Bap~hiKyB. MHorMe Kpe-· 
CThaHe 6hiJili1 apeCTOBaHbl. 

KpecTb.HHe, pa3ropJI"LJeHHhre rpy6ocThiO rroJIM~MM, opraHM3YIOT 11 arrpeJIR 1924 r. 
noxo~ Ha KoJibHO, r~e Haxo~MJIOCh MecTorrpe6hrBaHMe 'BJiacTeti noBHTa. B36yHTOBaH
Hhie 'KpeCTbHHe HarraJIH" H3 TIDpbMy, 3aHJIJIH HeKOTO'pble Be~OMCT1Ba, YHM"LJTO:iKlilJilil 
HeHaBMCTHhie cy~e6Hhie ~oKyMeHThi. B 6oro 3a KoJibHO :m:aH~a:pMM y6MJIM :iKMTeJIR 
p;epeBHH" no~ryp~e li1 paHMJI'li1 Tpex :m:eH~lilH. 3rrMJIOr01M C·06biTli1M !B <IIOBHTe KOJibHO 
6hmo TPH cy~e6HhiX rrpo~ecca rrpoTMB 50 apecToBaHHhiM KyprrHM, cocTOHBIIIMecJI 
B MIOJie 1925 r. B 0Kpy:m:HOM Cy~e B JloM:m:e. 

BonpeKM perrpeecMRM, BOCCTaHMe KY'prret1 ~OCTJ1rJIO cBoet1 ~eJIH". HecnpaBe~JIMBhie 
HaJIOrlil 6biJili1 OTMeHeHbi, a HeHaBMCTHbiM eTapoeTa YBOJieH C 3aH:rfMaeMOM ~OJI:iKHOCT'lil. 

ByHT Kyprret1 co3~aJI 6JiaronpMJI'rHhiM KJil11MaT ~JIJI pa3BMTMJI B nocJie~yiO~lile ro~hi 
I-Ja 3TOi1 TeppMTOPlillil TRKMX opraHM3a~Mt1, KaK He3a<BMCMMRH KpecThRHCKaJI IIapT'MH, 
lloJihcKaJI CoqwaJIH·CTM"LJecKaJI flapTMJI - Jie.aM~a. 06'he~MHeHHaJI KpecThRHCKaJI Jle
BM~a "B3avrMorrOMO~b" M aqeeK KoMMYHMCTH""LJecK:oti IIapTlillil IlOJihrnH". 

SUMMARY 

The events which took place in the Kurpie Region in the spring of 1924 were 
later called the Kurpie Uprising. The cause of this incident be.tween the poor popu
lation of the Kurpie Region and the local government in Kolno was the arbitrary 
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action of the sub-prefect for the district, Stanisław Brzęczek. With the support of 

the !ocal land-owners, the sub-pr-efect had new and unjust taxes imposed by the 

District Council. Whęn attempts were made to collect the taxes the peasants offered 

resistance and the authorities called in the police. The bailiffs accompanied by the 

po1ice used force to distrain the peasants' property in the villa:ges: Nowa Ruda, 

Cieciory and Bardzików. Many of the peasants were arrested. 
Embittered by the brutality of the police, the peasants organized a protest march 

on the 11th of April 1924 to the seat of the !ocal government in Kolno. The 

rebellious peasants attacked the prison, occupied some of the government offices 

and destroyed the hated files kept there. In the battle of Kolno, the police killed 

one person from the village of Podgórze and wounded three women. 
The epilogue of this incident was three court cases against fifty arrested Kurpie 

inhabitants. The triais were he'ld in July 1925 at the District Court in Łomża. 

Despite the repression, the Kurpie uprising achieved its aim. The unjust 

imposHion of the taxes was annulled and the detested sub-prefect dismissed. 

The Kurpie Uprising laid fertile ,ground f.or the growth of the foUowing p0litical 

circles in this area during the next years: the Independent Peasant Party, the Polish 

Socialist Party-Left, the Union of Lef~ist Peasants' Mutual Hel1p and the cells of the 

Polish Communist Party. 

20 - Rocznik Białostocki t. X: 


