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W opublikowanym w numerze 4/2013 Komunikatów Mazursko-Warmiń-
skich tekście mojego autorstwa pt. Starostowie i wicestarostowie Okręgu Ma-
zurskiego w charakterystykach naczelnika wydziału inspekcji starostw Urzę-
du Pełnomocnika Rządu RP Zygmunta Walewicza z 16 października 1945 roku 
(ss. 801–826), pojawiło się kilka błędów będących wynikiem niezbyt dokładnej 
korekty. Kierując się potrzebą zachowania możliwie pełnej rzetelności przeka-
zu, szczególnie ważnej w przypadku materiałów o charakterze biograficznym, 
zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na łamach Waszego kwartalni-
ka załączonych poniżej poprawek i uzupełnień:

1. Jan Jaskólski, wicestarosta i starosta powiatu olsztyńskiego oraz pełnią-
cy obowiązki starosty i starosta powiatu mrągowskiego, był członkiem Komite-
tu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w latach 1947–1948 oraz człon-
kiem Komitetu Powiatowego PPR powiatu olsztyńskiego w latach 1945–1947 
(przyp. 18, s. 816);

2. Stanisław Watras, starosta powiatu reszelskiego, urodził się 20 sierpnia 
1906 r. w Klemensowie powiat zamojski województwo lubelskie. Był z zawodu 
urzędnikiem mianowanym administracji państwowej II kategorii, m.in. w przed-
wojennych warszawskich starostwach grodzkich (przyp. 22, s. 817);

3. Feliks Siejwa, wicestarosta powiatu nidzickiego, urodził się 18 lutego 
1907 r. w Płocku (przyp. 38, s. 822);

4. Edmund Szymon Rutkowski, wicestarosta i pełniący obowiązki starosty 
powiatu piskiego, był przewodniczącym Powiatowego Komitetu Polskiej Partii 
Socjalistycznej w Piszu od 1 sierpnia do listopada 1947 r., czyli kiedy opuścił te-
ren ówczesnego województwa olsztyńskiego (przyp. 47, s. 824).

Tytułem uzupełnienia należy dodać, że Z. Walewicz już 13 czerwca 1945 r. 
otrzymał pisemne polecenie z KW PPR w Olsztynie w sprawie przesłania życio-
rysów i charakterystyk urzędujących starostów i wicestarostów Okręgu Mazur-
skiego. Jak wynika z treści jego pisma do KW PPR z 7 lipca 1945 r., polecenie 
mógł odebrać dopiero 21 czerwca, z powodu licznych wyjazdów służbowych. 
Pierwsze charakterystyki siedemnastu starostów i wicestarostów przesłał on do 
KW PPR 9 sierpnia 1945 r., z jednoczesną informacją o planowanym – w naj-
bliższym czasie – wezwaniu pozostałych urzędników, którzy nie dopełnili do-
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tąd obowiązku dostarczenia do wydziału inspekcji starostw Urzędu Pełnomoc-
nika Rządu RP kwestionariuszy personalnych i życiorysów. W przedstawionym 
dokumencie zbiorczym treść charakterystyk części starostów i wicestarostów, 
opracowanych w sierpniu 1945 r., została zachowana bez istotnych zmian*.

 
Z wyrazami szacunku

Robert Syrwid

* Por. Archiwum Państwowe w Olsztynie, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Olszty-
nie 1945–1948, sygn. 1073/234, ss. 1–4.


