


W 60-lecie urodzin MIECZYSŁAWA BARTNICZAKA 

Już od ponad 30 lat para się badaniami regionalnymi swojej małej 
ojczyzny - ziemi ostrowskiej. Śledząc jego drogę życiową niejedno 
w niej zastanawia. Od wiejskiego nauczyciela poprzez studia zaoczne, 
następnie praca w administracji szkolnej, aparacie partyjnym (sek-
retarz propagandy w Komitecie Powiatowym PZPR) ale zawsze, 
niezależnie gdzie go losy rzucały, wykazywał pasje regionalne i zainte-
resowania pisarsko-badawcze. Między innymi był jednym z głównych 
inspiratorów i organizatorów Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostro-
wskiej (1962 r), zastępcą redaktora „5-ciu Rzek" (1965-1968), często 
pisywał też do „Trybuny Mazowieckiej" (późniejsza nazwa „Nasza 
Trybuna). Dalsze życie potoczyło się inaczej. Złożony ciężką chorobą, 
musiał odsunąć się od bieżącej •zeczywistosci. Od blisko już 30 lat 
pozostaje w domu, a jednak mimo tej samotności nie nudzi się, ciągle 
jest zajęty. I to właśnie nieustanne dokonywanie własnej samorealiza-
q'i, jakby na przekór losowi jest faktem godnym zadumy, a może 
i podziwu. Jednocześnie ów fakt jest pouczającym przykładem, że 
badania, pasje regionalne - mówiąc językiem prof. Stanisław Herbsta 
- wybitnego historyka i jednocześnie miłośnika Mazowsza, mają wiele 
w sobie z „higieny". To może te właśnie pasje „trzymają" naszego 
Jubilata. Ale wróćmy do jego dorobku. Obrona pracy doktorskiej, ze 
względu na stan zdrowia, odbyła się na wyjazdowym posiedzeniu 
Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego w miesz-
kaniu Pana Mieczysława w rodzinnym mieście - Ostrowi Mazowiec-
kiej w 1976 r. Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymał na 
podstawie rozprawy pt. „Obóz w Grądach. Z dziejów Stalagu 324", 
która ukazała się drukiem w 1978 r. Od samego początku swoich 
badań zajmuje się dawną ziemią nurską, z uwypukleniem Puszczy 
Białej i powiatu Ostrów Mazowiecka. Jest niewątpliwie najpłodniej-
szym w gronie miejscowych badaczy. 

Nie wnikając w szczegółową prezentację, może warto tylko wska-
zać, że wydał szereg odrębnych prac, np: „Od Andrzejewa do Piecynki 
1939 - 1944", „Brok i okolice", „Lipnik Majorat oskarża i przypomi-
na". Wiele też jego artykułów, rozpraw, szkiców znajduje się w opra-
cowaniach zbiorowych i czasopismach np: „Ziemia". „Prace i Mate-
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riały Krajoznawcze", „Nauczyciel", „Krajoznawca na Mazowszu", 
„Mówią wieki", „Rocznik Mazowiecki", „5 Rzek", „Zapiski Ciecha-
nowskie", „Głos Nauczycielski". Ponadto jest autorem wielu haseł 
zamieszczonych w „Polskim Słowniku Biograficznym" (t.XIV, t. XX, 
t.XXII). Bibliografia jego prac obejmuje blisko 150 pozycji: w tym 10 
książek, 16 artykułów i komunikatów w pracach zbiorowych i ponad 
100 publikacji drukowanych w tygodnikach, periodykach itp. 

Dorobek Pana Mieczysława - wymieniony tutaj tylko hasłowo 
- dowodzi, jak wiele dokonał. Z pewnością, obok Marii Żywirskiej 
(1904 - 1980) - autorki znakomitego dzieła „Puszcza Biała. Jej dzieje 
i kultura" jest największym dziejopisem najnowszych dziejów ziemi 
ostrowskiej. 

Mam nadzieję, że Pan Mieczysław ciągle mocno dzierży pióro 
w ręku i wyda jeszcze niejedną książkę, czego z całego serca życzy 
OTN i twój stary kolega - przyjaciel 

Stanisław Pajka 
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