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nie mija 80 lat od ukazania si  w Warszawie, w 1933 roku, niewiel-
kiej ksi ki autorstwa ksi dza Jakuba Ró kowskiego Trzydzie ci lat mego pa-
sterzowania w parafii sztabi skiej. Publikacja ta zosta a przypomniana w roku 
1991 przez ksi dza Edwarda Anuszkiewicza, który wyda  j  ponownie w om-
y. O ile o ksi dzu Jakubie Ró kowskim1 mo na odnale  pojedyncze informa-

cje w Internecie na stronach po wi conych Sztabinowi lub w nielicznych arty-
ku ach – w prasie katolickiej2, to o spisanych przez niego wspomnieniach wia-
domo ci jest zdecydowanie mniej, a warto przybli  posta  i autora, i jego 
publikacji. Autora – chocia by ze wzgl du na istotn  rol , jak  odegra  w yciu 
katolickiej spo eczno ci Sztabina w latach 1901-1941, mi dzy innymi poprzez 
budow  i pó niejsz  odbudow  ko cio a, a spisanych przez niego wspomnie  – 
jako dokumentu ycia tej spo eczno ci i licznych zmian oraz zawirowa  histo-
rycznych, które przechodzi a w pierwszych trzech dekadach XX wieku.  

Jakub Ró kowski urodzi  si  30 lipca 1864 roku w Jeziorkach. Po uko -
czeniu gimnazjum w Suwa kach, wst pi  do Seminarium Duchownego w Sej-
nach. wi cenia kap skie otrzyma  10 czerwca 1888 roku, po czym zosta  
wikariuszem w Nowogrodzie, od 1891 do 1901 roku w Kuczynie, a w roku 
1901 rozpocz  swoj  czterdziestoletni  pos ug  kap sk , jako proboszcz, 

                                                
* Dr Maria Ró kowska – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Spo ecznej, Uniwer-
sytet Warmi sko-Mazurski; e-mail: maria_rolkowska@interia.eu 
1 Zbie no  nazwiska ksi dza i autorki publikacji nie jest przypadkowa – na podstawie rozmów 
rodzinnych ustali am, e mój pradziadek, Józef Ró kowski, i ksi dz Jakub Ró kowski byli stry-
jecznymi bra mi. 
2 Obszerny artyku  o ksi dzu Jakubie Ró kowskim, do którego dotar a autorka, to tekst napisany 
przez Biskupa Tadeusza Zawistowskiego, Biskupa Seniora om skiego: T. Zawistowski, 
Ks. Jakub Ró kowski, duszpasterz i spo ecznik, „G os Katolicki. Tygodnik Diecezji om skiej” 
2010 nr 24 (410), s. 17-18. 
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w Sztabinie3.  Tam  w nie  po  31  latach  pracy  duszpasterskiej  spisywa  swe  
wspomnienia zatytu owane Trzydzie ci lat mego pasterzowania w parafii szta-
bi skiej. O swoim przyje dzie do Sztabina i porównaniu go z wcze niejszymi, 
bogatszymi parafiami, w których pracowa , pisa  nast puj co: „(…) przyby em 
w 1901 roku w oktaw  «Bo ego Cia a», w sobot . (…) Kiedy wi c przyjecha-
em do Sztabina, po onego na piaskach i otoczonego bagnami, z ko cio em 

drewnianym, starym i wal cym si  – smutno mi by o”4. 
Ksi dz Ró kowski jeszcze przed przybyciem do Sztabina, w Kuczynie, 

czyta  ksi  o hrabim Karolu Brzostowskim, twórcy Rzeczpospolitej Sztabi -
skiej5, i by  pod wra eniem tej postaci6. A po osiedleniu si  w Sztabinie pozna  
Teofila Neufeldta, nauczyciela i wieloletniego wójta, który zna  osobi cie hra-
biego i dostarczy  proboszczowi materia y prasowe o Karolu Brzostowskim 
i za onej przez niego fundacji7. Dlatego zapewne pierwszy z trzech rozdzia-
ów swej ksi ki Jakub Ró kowski po wi ci  w nie hrabiemu i jego dzia a-

niom dla spo eczno ci Sztabina, uznaj c t  cz  swej pisemnej relacji za naj-
warto ciowsz , gdy  pisa  we wst pie: „Opisuj c swoje wspomnienia, chc  
szczególnie zwróci  uwag  na jedn  rzecz, któr  nale oby zachowa  w pa-

                                                
3 Zob. tam e. Zob. te  nota biograficzna na ok adce ksi ki ks. J. Ró kowskiego – wydanie przy-
gotowane przez ksi dza Edwarda Anuszkiewicza, om a 1991 rok, oraz J. Szlaszy ski, Organi-
zacja i dzia ania augustowskiego obwodu Polskiej Organizacji Wojskowej, http:// 
www.astn.pl/r2007/orga.htm, odczyt: 10.04.2013. 
4 J. Ró kowski, Trzydzie ci lat mego pasterzowania w parafii sztabi skiej, Warszawa 1933, s. 5. 
5 O K. Brzostowskim i jego Rzeczpospolitej Sztabi skiej mo na przeczyta , na przyk ad, nast pu-

ce informacje: „W 1819 roku w cicielem dóbr sztabi skich zosta  Karol Brzostowski. Osiad  
we dworze w Cisowie i zaj  si  podnoszeniem gospodarki dóbr oraz za atwieniem licznych 
zobowi za  maj tkowych. Jak sam wspomina, stan maj tku by  op akany. On sam  pocz tko-
wo w wielkiej biedzie, jednak by  cz owiekiem niezwykle zdeterminowanym i zdolnym. Naj-
wi kszy rozwój gospodarczy samego Sztabina i terenu gminy przypada w nie na okres istnienia 
tzw. Rzeczpospolitej Sztabi skiej, tj. na lata 1820-1854, kiedy to hrabia Karol Brzostowski, wnuk 
Joachima Chreptowicza – Kanclerza Wielkiego Ksi stwa Litewskiego, przeprowadzi  w dobrach 
sztabi skich szereg reform spo eczno-gospodarczych i zniós  pa szczyzn . Za  kasy, szko y 
z obowi zkiem nauczania, szpital, wybudowa  huty elaza i szk a, cegielni , tartak, gorzelni , 
unowocze ni  rolnictwo (wprowadzi  p odozmian i nowe narz dzia), fabryk  wyrobów eliwnych 
(wybudowa  piec do przetapiania rudy darniowej), doprowadzaj c upadaj cy maj tek do rozkwi-
tu. Wprowadzi  równie  kodeks karny, za  kas  oszcz dno ciow  i po yczkow . W Sztabinie 
zosta  te  uruchomiony pierwszy w Królestwie Polskim telefon i telegraf. Dzi ki jego zaanga o-
waniu, zbudowano tak e przysta  na Biebrzy. Po mierci hrabiego w 1854 r. jego dobra, zgodnie 
z jego wol , przekazano ch opom pod warunkiem wspólnego gospodarowania. Rz d carski testa-
ment uniewa ni , a Rzeczpospolita Sztabi ska przesta a istnie , a sam Sztabin powoli traci  na 
znaczeniu i w1897 roku zosta  pozbawiony praw miejskich”. Urz d Gminy Sztabin, Plan odnowy 
miejscowo ci Sztabin na lata 2011-2017, „Biuletyn Informacji Publicznej” (Za cznik), 
http://bip.ug.sztabin.wrotapodlasia.pl/.../uchw_r_12 
28_iii_14_2010.htm?, odczyt: 11.04.2013. 
6 Zob. T. Zawistowski, s. 17. 
7 Zob. J. Ró kowski, s. 5-6. 
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mi ci. T  szczególn  rzecz  jest Fundacja Sztabi ska utworzona przez wielkie-
go dobroczy  tutejszej gminy hr. Karola Brzostowskiego”8. Równie  ostatni, 
trzeci rozdzia  wspomnie  zawiera przede wszystkim histori  Fundacji Sztabi -
skiej po I wojnie wiatowej9. 

Autor wspomnie  przedstawi  szczegó owo yciorys hrabiego Brzostow-
skiego, zmiany gospodarcze, jakie zasz y w gminie pod jego rz dami oraz jego 
testament, na mocy którego powsta a Fundacja Sztabi ska, a tak e jej pó niej-
sze losy. Cennym i ciekawym elementem pisemnej relacji ksi dza jest tak e 
szczegó owy opis zwyczajów i praw, jakie wprowadzi  hrabia Brzostowski 
w swym maj tku, i nak adanych przez niego kar pieni nych, gdy  przedstawia 
on realia ycia mieszka ców Sztabina w I po owie XIX wieku i dba  hrabie-
go o przestrzeganie zasad moralnych poprzez wprowadzenie mi dzy innymi 
sankcji finansowych: „Nie znosi  z odziei, szkodników i pijaków. Z odzieja 
pojmanego na gor cym uczynku za drugim razem wydala  z gminy. (…) Na 
szkodników w ogrodzie i polu takie ustanowi  kary: za wink , znalezion  
w szkodzie, – 1 z  kary; za konia, wo u, krow  – 15 gr.; za g , kaczk , kur  – 
10 gr. Pi  nie zabrania , kara  tylko tych, którzy si  rozpijali. (…) Je eli kto  
przesiedzia  w karczmie wi cej ni  dwie godziny, karczmarz zmuszony by  

aci  za to 1 z  kary, je eli kto wyszed  pijany – 2 z , za drugi raz – 3 z , a za 
trzecim razem karczmarza usuwa  z karczmy. O moralno  swych w cian 
dba  wielce. Je li ojciec wys  córk  pa  w nocy wo y albo konie, musia  p a-
ci  1 z  kary, tak samo musia  p aci  1 z  kary gospodarz, je eli wys  pa  

. Syn lub córka p acili kary, je li starego ojca lub matk  wyprawili i  po 
ebranym chlebie. Tak samo byli karani i najbli si krewni, je li kto  z rodziny 

by  opuszczony. (…) je eli dziecko zostawione by o bez opieki, albo komin 
z sadzy nieczyszczony, – 15 gr. kary”10. 

nie z Fundacji utworzonej przez hrabiego Brzostowskiego pochodzi-
y pieni dze na budow  ko cio a w Sztabinie, a tak e czterech szkó . wi tyni  

budowa  ksi dz Ró kowski z pomoc  parafian w latach 1905-1910. W swej 
ksi ce proboszcz opisywa  wznoszenie neogotyckiego ko cio a pod wezwa-
niem wi tego Jakuba Aposto a, z dwiema wysokimi wie ami i czterema dzwo-
nami11. Wymienia  z imienia i nazwiska osoby bior ce udzia  w budowie i za-
kres ich prac12. Czytamy mi dzy innymi: „Rok 1904 jeszcze i z tego by  dla 
mnie pi kny, e w ko cu roku przysz o zatwierdzenie tego, co gmina uchwali a: 
da  z Fundacji 30 tys. rubli na budow  ko cio a, 24 tysi cy rubli na cztery szko-
y murowane. (…) Projekt rz dowy ko cio a schowali my, bo by a to zwyczaj-

                                                
8 Zob. tam e, s. 4. 
9 Zob. tam e, s. 85-104. 
10 Tam e, s. 10-11. 
11 Zob. Urz d Gminy Sztabin, Plan odnowy miejscowo ci Sztabin.... 
12 Zob. J. Ró kowski, s. 28-30. 



MARIA RÓ KOWSKA 32

na szopa, a pan Piotrowski naszkicowa , a potem opracowa  inny, taki jakim 
dzi  jest ko ció . (…) Robota kipia a”13. 

Podczas I wojny wiatowej proboszcz sztabi ski s  opiek  i pomoc  
Polskiej Organizacji Wojskowej14. W swych wspomnieniach pisa  o dzia aniach 
wojennych mi dzy Rosjanami a Niemcami, które obj y tak e Sztabin: „Naza-
jutrz  po  zaj ciu  Sztabina  nad  Biebrz  rozpocz  si  bój  (…)  walka  trwa a  18  
dni. Ze Sztabina, licz cego 300 domów, tylko 16 zosta o, a reszta zburzona 
i spalona. Najwi cej bombardowano ko ció , jednakowo  nie zdo ano go zbu-
rzy ”15.  

Zapewne mi dzy innymi w nie za wspó prac  z POW Jakub Ró kowski 
zosta  aresztowany i wywieziony latem 1915 roku, wraz z dwoma innymi 
ksi mi – Kotlewskim i W ostowskim, do obozu dla je ców wojennych w Gii-
tersloh w Westfalii. Ksi dz Ró kowski opisa  dok adnie podró  aresztowanych 
duchownych z Augustowa przez Raczki i Margrabowo (Olecko) do Go dapi, 
potem do Intersburga (Wystruci), gdzie sp dzili 3 tygodnie w wi zieniu, a na-
st pnie zostali wys ani do obozu16, w którym przebywali je cy – zarówno woj-
skowi (oko o 1000 osób), jak i osoby cywilne (250 osób) – o miu narodowo ci 
(Rosjanie, Francuzi, Anglicy, Polacy, Belgowie, Litwini, ydzi i Holender)17. 
O pobycie ksi y w wi zieniu i obozie na kartach wspomnie  czytamy mi dzy 
innymi: „(…) roz czyli nas, wprowadzaj c ka dego do innej celi. Zamkni ci 
w celach raz tylko na par  minut rano wypuszczani bywali my na wie e po-
wietrze i drugi raz na 13-to minutowy spacer na dziedzi cu wi ziennym. (…) 
nas ksi y, których wszystkich by o tam 11-tu, przewieziono do obozu dla je -
ców wojennych (…) Tutaj odetchn li my czystem powietrzem i znale li my si  

ród ludzi. (…) Przykr  rzecz  by o stawanie do apelu, dwa razy dziennie. 
(…) pomi dzy temi drutami chodzi  dzie  i noc nierz z karabinem (…) 
Niemcy chodzili na spacer i przygl dali si  nam wi niom pozbawionym wol-
no ci i zamkni tym jak ptaki w klatce”18. 

Duchowni opu cili obóz na pocz tku 1916 roku, dzi ki protekcji pos a 
parlamentu niemieckiego – Tr mpczy skiego19. W drodze powrotnej zatrzymali 
si  na kilka godzin w Berlinie. O wra eniach z pobytu w tym mie cie ksi dz 
Ró kowski pisa : „W mie cie by a pustka. Na ulicy nie mo na by o spotka  ani 

                                                
13 Tam e, s. 23. 
14Zob. J. Szlaszy ski. Zob. te  W. Cygan, Ksi a w Polskiej Organizacji Wojskowej, 
www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/378_11922.html, odczyt: 10.04.2013. 
15 Zob. J. Ró kowski, s. 31. 
16 Zob. tam e, s. 32-36. 
17 Zob. tam e, s. 37. 
18 Tam e, s. 36-38. 
19 Zob. Historia gminy Sztabin, www.biebrza-turystyka.pl/strona.php?st=46, odczyt: 10.04.2013. 
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jednego m odego cz owieka, wszyscy byli na froncie. Doro karzami byli starcy 
i kobiety”20. 

Po powrocie do Sztabina proboszcz zasta  zrujnowan  plebani  i ko ció , 
a w 1918 roku Niemcy zabrali i zniszczyli tak e ko cielne dzwony21. Ksi dz 
Ró kowski by  – o czym pisze w swej ksi ce – wiadkiem istotnych wydarze , 
które mia y miejsce po zako czeniu I wojny wiatowej: 26 stycznia 1919 roku 
wyborów do Sejmu Ustawodawczego w Grajewie22, a 28 i 29 sierpnia 1920 
roku wkroczenia do Sztabina 2. i 7. Pu ku U anów Pozna skich oraz 41. Pu ku 
Suwalskiego23. W swych wspomnieniach przytoczy  te  relacje nierzy, 
z którymi wówczas rozmawia , z wojny polsko-radzieckiej24.  

O przybyciu polskich nierzy do Sztabina pisa : „Rzeczywi cie, ujrza-
em i ja, jak z lasu za Domuratami od strony Suchowoli wysuwa o si  wojsko, 
ani nasi, szwadron za szwadronem zbli ali si  do nas powoli, eby jak najd u-

ej widokiem ich mogliby my si  nacieszy . By  to drugi i siódmy pu k po-
zna ski. P aka em z rado ci patrz c na przybywaj ce nasze wojsko. (…) Naza-
jutrz ko o godziny 11-tej przed po udniem przysz a 10 Kompanja Pu ku Suwal-
skiego od strony Suchowoli, sk adaj ca si  prawie z samych Sztabiniaków. 
Znów, co za rado , jakie serdeczne przywitanie”25. 

Autora wspomnie  w sierpniu 1920 roku dotkn y tak e osobiste trudne 
prze ycia – tylko dzi ki wcze niejszemu ostrze eniu uda o mu si  ukry  i unik-

 aresztowania przez sowieck  policj  wys an  po niego z Augustowa26. 
W swej ksi ce zamie ci  te  informacj  o rozstrzelaniu w tym czasie przez 
radzieckie s by pi ciu mieszka ców Sztabina, wymieniaj c ich imiona i na-
zwiska, a tak e zawody. Pisa : „Po zachodzie s ca czerezwyczajka razem 
z ydami z Rewkomu Suchowolskiego wygna a ich za miasto. W lasku ko o 
kirkuta ydowskiego, kazano kopa  im wspólny grób, a gdy ju  by  wykopany, 
dowódca czerezwyczajki strzela  w tych m czenników z rewolweru, a ydzi 
z karabinów. Pomordowali niewinnych ludzi. Najbardziej p aka  m ody kupiec, 
który zostawi  m od on  i male kie dziecko; nic to nie pomog o”27. 

Mimo traumatycznych wojennych i powojennych prze , proboszcz d -
 do normalizacji ycia codziennego w parafii – wspiera  powstawanie no-

wych przedsi wzi , propagowa  upraw  tytoniu28, zaj  si  odbudow  ko cio a. 
Cho  w zapiskach z wizytacji przeprowadzonych przez biskupa Czes awa 
                                                
20 J. Ró kowski, s. 39. 
21 Zob. tam e, s. 49-50. 
22 Zob. tam e, s. 57.  
23 Zob. tam e, s. 77-79. Zob. te  T. Zawistowski, s. 18.  
24 Zob. J. Ró kowski, s. 79-82. 
25 Tam e, s. 77-79. 
26 Zob. tam e, s. 73-74. Zob. te  T. Zawistowski, s. 18. 
27 Zob. J. Ró kowski, s. 69. 
28 Zob. T. Zawistowski, s. 18. 
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Rydzewskiego w roku 1947, opublikowanych przez ksi dza Wojciecha Guze-
wicza, przeczyta  mo na, e po I wojnie wiatowej ksi dz Jakub Ró kowski 
„mia  bied  z niech ci  parafian do ofiar”29, to dzi ki zapomodze Ministerstwa 
Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, po yczce z Banku Rolnego, 
datkom wiernych oraz pieni dzom z Fundacji Sztabi skiej (przeznaczonym na 
zakup witra y30, z których jeden przedstawia  hrabiego Brzostowskiego31), uda-
o si  odbudowa  ko ció . W roku 1929 rozpocz to sprawowanie w nim mszy, 

zakupiono tak e jeden dzwon32.  
Zawarte w ksi ce wspomnienia ksi dza Jakuba Ró kowskiego ko cz  

si  na informacjach dotycz cych lat 1931-1932. Nie obejmuj  ju  one zatem 
istotnych wydarze  z pó niejszych lat czwartej dekady XX wieku: jubileuszu 
proboszcza sztabi skiego i jego losów na pocz tku II wojny wiatowej. Wia-
domo ci te mo na jednak odtworzy  na podstawie innych róde 33. 

W rok przed wybuchem II wojny wiatowej 74-letni proboszcz Jakub 
Ró kowski obchodzi  jubileusz 50-lecia kap stwa. Otrzyma  medal przyzna-
wany bojownikom o wolno  ojczyzny, wyrazy uznania od ksi dza biskupa 

ukomskiego, a tak e przys ano mu do pomocy ksi dza wikariusza W adys awa 
Kami skiego34. Niestety równie  podczas II wojny wiatowej dopiero co odbu-
dowany z trudem ko ció  zosta  zniszczony – zrabowano cz  rzeczy ko ciel-
nych, spalono plebani  i budynek gospodarczy35.  

W artykule autorstwa ksi dza biskupa Tadeusza Zawistowskiego prze-
czyta  mo na, e 22 czerwca 1941 roku, gdy wojska niemieckie wkroczy y do 
Augustowa, akta NKWD dosta y si  w r ce osób cywilnych – w nich znajdowa-
y si  tak e zapiski dotycz ce proboszcza ze Sztabina, które brzmia y: „Uzupe -

ni  dokumenty i pod s d”36. Tego samego dnia, podczas bombardowania wojsk 
sowieckich przez niemieckie samoloty, ksi dz Jakub Ró kowski zosta mier-
telnie ranny37. Pochowano go trzy dni pó niej przy ko ciele, w obecno ci nie-
wielkiej grupy parafian i wikarego – ksi dza Kami skiego38.  

Spisane przez ksi dza Jakuba Ró kowskiego wspomnienia nie s  dzie em 
o wybitnych walorach literackich, ale nie taki by  cel ich powstania – we wst -
pie ksi ki autor pisa : „Dzi , po trzydziestu latach duszpasterstwa mego, posta-

                                                
29 W. Guzewicz, Wizytacje bpa Czes awa Rydzewskiego w okresie od 28 czerwca do 7 lipca 1947 
roku, „Zeszyty Naukowe Ostro ckiego Towarzystwa Naukowego” 23 (2009), s. 306. 
30 Zob. Urz d Gminy Sztabin, Plan odnowy miejscowo ci Sztabin….  
31 Zob. J. Ró kowski, s. 100. 
32 Zob. Urz d Gminy Sztabin, Plan odnowy miejscowo ci Sztabin….  
33 Zob. na przyk ad T. Zawistowski, s. 18. 
34 Zob. tam e. 
35 Zob. Urz d Gminy Sztabin, Plan odnowy miejscowo ci Sztabin….  
36 T. Zawistowski, s. 18. 
37 Zob. tam e, s.18.  
38 Zob. tam e, s.18. 
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nowi em zebra  wa niejsze wydarzenia i fakty i odda  do druku (…)”39. Nie-
mniej jednak napisane s  j zykiem ywym i barwnym, co czyni lektur  intere-
suj .  Nie brak w ksi ce te  fragmentów pe nych ciep a i  humoru.  Na przy-

ad, we wspomnieniach ksi dza o pracy duszpasterskiej w Sztabinie w 1904 
roku czytamy: „(…) mówi em ca y szereg nauk o godzinkach do Niep. Pocz -
cia, wiele razy powtarza em s owa z godzinek: «Rachel O ywiciela Egiptu nosi-
a, nam zbawiciela wiata Marya powi a», potem w tym i nast pnym roku – 

matki, które s ucha y moich nauk o godzinkach, swoim dzieciom p ci skiej 
nadawa y imiona «Rachela». Pi tna cie takich Racheli mam w parafii. Nikt nie 
wiedzia , sk d te imiona si  wzi y, ja tylko rozumia em i wiedzia em”40. Rów-
nie  wspominaj c o swoim powrocie do parafii z obozu jenieckiego w 1916 
roku ksi dz Ró kowski pisa : „(…) dowiedzia em si  od ludzi, e nieszcz cie 
sta o si  u Walijewskich, którzy mieszkali obok szko y; mieli jedn  krow  i ta 
im dzi  pad a. (…) Poszed em wi c do nich, eby pocieszy  w biedzie. (…) – 
Có  wam Walijewska, krowa upad a? – Upad a – mówi – mocno p aka am, ale 
ten mój ma y Kaziuczek uspokoi  mnie, bo powiedzia : Czego mama p acze, e 
krowa zdech a, niech mama si  cieszy, e proboszcz wróci ”41. 

Wspomnienia zatytu owane Trzydzie ci lat mego pasterzowania w parafii 
sztabi skiej posiadaj  warto  dokumentu czasów, o których ksi ka traktuje. 
Autor przytacza z imienia i nazwiska osoby, a nawet ich zawody, daty, miejsca 
i wydarzenia – istotne nie tylko dla jego ycia, ale i dla historii regionu, w któ-
rym przez 40 lat swojej pracy duszpasterskiej mieszka , a tak e dla historii 
ziem, przez które przetacza y si  dzia ania zbrojne I wojny wiatowej i ycia 
codziennego mieszka ców tych terenów.  

Mo na rozpatrywa  t  ksi  jako dokument czasów co najmniej na 
czterech p aszczyznach (czego dowodem s  liczne cytaty zamieszczone w arty-
kule). Po pierwsze, jest dokumentem spisanej przez ksi dza – na podstawie 
informacji ustnych od osób b cych wiadkami i materia ów prasowych – 
historii hrabiego Karola Brzostowskiego i stworzonej przez niego Rzeczpospo-
litej Sztabi skiej, a tak e pó niejszych losów ustanowionej testamentem hra-
biego Fundacji Sztabi skiej, o której ksi dz Ró kowski pisa  ju  z w asnego 
do wiadczenia. Po drugie, wspomnienia s  dokumentem o historii pierwszego 
trzydziestolecia XX wieku na ziemiach Podlasia i zarazem wa nych wydarze  
dla historii Polski – mowa w nich o I wojnie wiatowej i o tym, co si  z ni  
wi za o: walkach nierzy, zniszczeniach wojennych, aresztowaniach, zsy -
kach do obozów jenieckich, egzekucjach na ludno ci cywilnej. Po trzecie za , 
ksi ka jest dokumentem losów i pracy duszpasterskiej ksi dza w ubogiej para-

                                                
39 J. Ró kowski, s. 4. 
40 Tam e, s. 22. 
41 Tam e, s. 41.  
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fii w pocz tkach XX stulecia: trudów budowy ko cio a, a nast pnie jego odbu-
dowy po zniszczeniach I wojny wiatowej, sprawowania nabo stw, relacji 
i kontaktów z parafianami – zarówno mi ych, jak i trudnych, a tak e wiadec-
twem martyrologii ksi y (aresztowania, pobyt w obozach). Po czwarte wresz-
cie, analizowane wspomnienia s  przyczynkiem autobiograficznym do przed-
stawienia losów ycia ich autora – ksi dza Jakuba Ró kowskiego, który by  
postaci  istotn  i zas on  dla parafii, któr  przez 40 lat kierowa . wiadczy 
o tym chocia by epitafium, znajduj ce si  w ko ciele w Sztabinie, ufundowane 
przez biskupa Tadeusza Zawistowskiego w 40. rocznic mierci autora prezen-
towanych wspomnie  (22 czerwca 1981 roku) jako wyraz wdzi czno ci za jego 
kap sk  prac 42. 
 

*** 
 

ON THE REPUBLIC OF SZTABIN, HISTORY AND PRIESTLY WORK  
- THE MEMOIRS OF FATHER JAKUB ROLKOWSKI 

AS THE DOCUMENT OF HIS TIMES 
 

SUMMARY 
The article presents the memoirs Thirty years of my priestly work in Sztabin parish by father 
Jakub Rolkowski, and the biography of their author. Jakub Rolkowski has been a parish priest in 
Sztabin for 40 years – from 1901 until his death in 1941. His book is a fourfold document of the 
history of the Sztabin area in 1901-1931. First, it presents the Republic of Sztabin in 1820-1854 
and Karol Brzostowski the count, who established it. Secondly, it is the document which de-
scribes the first three decades of XX century in Podlasie area – among others things it depicts the 
first world war and its components like fights, damages, arrests, exiles and executions. Thirdly, it 
features the every day life of the parish priest in Sztabin: his engagement in the building and 
rebuilding of the church, and his regular contacts and relations with his parishioners. Fourthly, the 
book delivers a lot of important biographical data on its author, father Jakub Rolkowski. 
 
KEYWORDS: Jakub Rolkowski, Sztabin, parish, priestly work, Republic of Sztabin, count Karol 
Brzostowski 
 

                                                
42 Zob. tylna ok adka ksi ki J. Ró kowskiego, Trzydzie ci lat mego pasterzowania w parafii 
sztabi skiej – wydanie ksi dza E. Anuszkiewicza, om a 1991. 


