


OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO HAUKOWE IM. ADAMA CHĘTMIKA 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

Mikołaj Kozakiewicz 1923-1998 

"... łagodzić spory, umacniać przyjaźnie 
zachęcać i uczyć miłości i życzliwości, a odwodzić 
od nieżyczliwości i nienawiści". 

Przemówienie inaugurujące I sesję Sejmu X kadencji 
wygłoszone 04.07.1989r. 

Najpierw kilka danych biograficznych. Urodził się 24 grudnia 1923r. 
w Arbertynie, w pow. Słonimskim, w Ziemi Nowogródzkiej. Gdyby sięgać 
w dalszą przeszłość, to rodzina Profesora miała korzenie ziemiańskie. Jego dziad 
był szambelanem na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ojciec 
służył w armii carskiej, a potem podjął ochotniczo służbę w V Dywizji Syberyj-
skiej gen. Czumy. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, w wy-
niku której dostał się do niewoli. Po powrocie do kraju - w 1923 roku w ramach 
wymiany jeńców - wraz z rodziną zamieszkał we wspomnianym Arbertynie. Tu 
właśnie - jako najmłodszy z rodzeństwa urodził się Profesor. Później rodzina 
Kozakiewiczów, mając na uwadze kształcenie dzieci, przeniosła się do Wilna. 
Ojciec zmarł w 1933 roku. Pan Mikołaj uczęszczał do elitarnego Gimnazjum im. 
Króla Stanisława Augusta. Przeżywał wówczas okres wielkiej religijności. Był 
członkiem Solidalicji. Tu również - w Wilnie mieszkał przez cały czas II wojny 
światowej. Starszy brat walczył w szeregach AK. W marcu 1945 roku, mając 
niewiele ponad 20 lat, udał się samotnie, bez rodziny do Polski. Podjął pracę -
jako nauczyciel w małej szkole - we wsi Topólka w pow. Nieszawskim w pobliżu 
Konina. Po roku objął posadę nauczyciela w Gimnazjum Samopomocy Chłop-
skiej w Izbicy Kujawskiej. Jednocześnie rozpoczął studia zaoczne na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1951 roku przeniósł się do War-
szawy. Początkowo pracował jako zastępca redaktora naczelnego „Głosu Na-
uczycielskiego" , a następnie przez kilka lat w Zakładzie Badań Regionów 
Uprzemysłowionych PAN. Od 1971 roku do 1979 roku był pracownikiem Insty-
tutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Dalsza droga życiowa Profesora jest znana. 
Warto może tylko przypomnieć, że szybko osiągał kolejne stopnie naukowe: 
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w 1963 roku - doktora nauk humanistycznych, w 1972 roku - doktora habilitowa-
nego, w 1979 roku - profesora nadzwyczajnego, w 1984 roku - profesora zwy-
czajnego. Do tej niepełnej charakterystyki drogi życia profesora dodajmy kilka 
słów o rodzinie: żona - Weronika, córka - Dominika, syn - Daniel. Chwile wolne 
najchętniej lubił wypełniać rozmowami z ludźmi, lekturą, fotografowaniem, 
majsterkowaniem w domu. Zmarł 20 listopada 1998 roku. Spoczywa na Cmenta-
rzu Wojskowym w Alei Zasłużonych. 

* * * * * * 

Jeszcze nie tak dawno, w ubiegłym roku, bodajże w lipcu, spotkałem 
Profesora - zupełnie przypadkowo na jednej z ulic w Warszawie. Po kilku minu-
tach rozmowy poszliśmy na kawę do jednego z moich kolegów. Gawędziliśmy -
jak to zwykle bywa przy tego typu okazjach - o różnych sprawach. Nie pamiętam 
szczegółów, ale jedno mocno utkwiło w mojej świadomości - poprosił o papiero-
sa i jednocześnie rzekł: „próbuję się odzwyczaić ale nie jest to rzecz łatwa dla 
mnie". 

Było to ostatnie moje spotkanie z Profesorem. Z pewnością trudno jest 
pisać wspomnienie o człowieku takiej miary i formatu jak Mikołaj Kozakiewicz. 
Był niewątpliwie wybitnym uczonym - humanistą. Świadczy o tym ogromny 
dorobek. Opublikował ponad 20 książek. Oto niektóre ich tytuły: „Nowa mło-
dzież - mity i rzeczywistość" (1965), „Małżeństwo niemal doskonałe" (1967), 
„Kariery płockie - szkolnictwo i uprzemysłowienie" (1971), „Bariery awansu 
poprzez wykształcenie" (1973), „Nowoczesność nauczycieli polskich" (1976), 
„Z ludźmi o człowieku - rozmowy" /1980/. Wydał też wiele prac popularno-
naukowych dla młodzieży i o młodzieży. Do tych dokonań należy dodać, iż szki-
ce i rozprawy Profesora można znaleźć w licznych dziełach zbiorowych polskich, 
niemieckich, angielskich i francuskich. Ponadto drukował w wielu pismach np.: 
„Wieś Współczesna", „Tygodnik Kulturalny", „Głos Nauczycielski", „Przegląd 
Tygodniowy", „Zielony Sztandar". Można powiedzieć - i to poniekąd charakte-
ryzuje Profesora, iż był nie tylko uczonym, ale także dobrze władał piórem jako 
publicysta i dziennikarz. 

Nie kusząc się na prezentację dorobku naukowo-publicystycznego Pro-
fesora, warto jednak podkreślić, iż zajmował się socjologią, pedagogiką i seksu-
ologią. Jego prace, niezależnie od przedmiotu opisu, cechuje zawsze głębia 
refleksji opartej nie tylko na literaturze, ale także na konkretnych badaniach 
empirycznych. Jego dzieła obejmowały a każdym razem ważną i aktualną pro-
blematykę dla rozwiązywania licznych zagadnień bieżących i potrzeb życia. 
Mówią o tym ewidentnie tytuły Jego prac np. „Kariery płockie - szkolnictwo 
i uprzemysłowienie" czy „Nowoczesność nauczycieli polskich". Dużym też walo-
rem nośności i popularności dzieł i publicystyki Profesora była komunikatywność 
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przekazu. Potrafił pisać prostym, zrozumiałym, a często także „zaczepnym" 
językiem. Nie wnikając w dalsze szczegóły chcę tylko podkreślić, iż dzieła Pro-
fesora ze względu na wagę problematyki i sposób jej prezentacji stanowiły dobrą 
strawę duchową dla licznych kręgów inteligencji polskiej, a zwłaszcza humani-
stycznej. Jakże często jego prace, czy artykuły publicystyczne odbijały się szero-
kim rezonansem społecznym. Rozbudzał myślenie - słowem - prowokowały do 
dyskusji. Sumując ten wątek refleksji o Profesorze, można powiedzieć, że był 
uczonym wysokiego formatu. Nie trzeba dodawać, że w PRL - w państwie 
„ocenzurowanym" Profesor o takich rozległych horyzontach myślowych 
i o takiej skali odwagi, znaczył bardzo dużo. Torował drogę ku wyzwolonym 
badaniom, dodawał otuchy, uczył myśleć liczne kręgi humanistów. 

Mówiąc o Mikołaju Kozakiewiczu ma się zwykle na myśli, iż był profe-
sorem socjologii oświaty i wychowania. To prawda, ale trzeba także pamiętać, iż 
postawił po sobie ważny dokument odnośnie historii najnowszej Polski, a mia-
nowicie „Byłem marszałkiem kontraktowego". Chodzi tu, rzecz jasna, o przeło-
mowy okres w naszych dziejach z lat 1989-1991, kiedy Profesor piastował wyso-
ki urząd Marszałka Sejmu IX kadencji. Z pewnością do zapisów zawartej w 
wyżej wymienionej pracy nieraz będą powracać historycy, politycy i publicyści. 
Mając na uwadze ten właśnie dokument można powiedzieć, iż Profesor wniósł 
ważny i niezwykle cenny przyczynek do poznania zakamarków najnowszej 
„wzburzonej" historii Polski z przełomu lat 80-tych i 90-tych. 

Rozległa działalność naukowo-publicystyczna Profesora nie zamyka się 
w ciszy domowego gabinetu. Od wczesnej młodości, prawie aż do końca swego 
kresu życia angażował się w różne obszary publicznej działalności. Między in-
nymi już w 1947 roku, będąc wówczas nauczycielem w małej, wiejskiej szkole 
na Kujawach, wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego, a następnie do Zjed-
noczonego Stronnictwa Ludowego. Pomimo, że nigdy nie piastował w ruchu 
ludowym eksponowanych stanowisk, to jednak pozostawał przez wiele lat wiel-
kim autorytetem dla licznej rzeszy ludowców. Miał odwagę mówienia gorzkiej 
prawdy. Z tego właśnie powodu Profesor ostro „starł się" z Prezesem PSL Wal-
demarem Pawlakiem. Ostatnio działał w Partii Ludowo-Demokratycznej Romana 
Jagielińskiego. 

Profesor działał również w licznych organizacjach i stowarzyszeniach. 
Był członkiem założycielem Towarzystwa Szkoły Świeckiej, a później Wice-
przewodniczącym Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Świeckiej. Pełnił 
ważne funkcje w Towarzystwie Planowania Rodziny, w Polskim Towarzystwie 
Pedagogicznym (był jego założycielem i prezesem). 

Był także znanym uczonym na arenie międzynarodowej ze względu na 
swój udział w wielu konferencjach międzynarodowych oraz z uwagi swego 
uczestnictwa w stowarzyszeniach o zasięgu europejskim. 

359 



Z ŻAtOBMEJ KARTY 

Ukazane zakresy działalności - i tak już rozległe, ewidentnie świadczą, 
że Profesor Kozakiewicz nie był gabinetowym uczonym. Tkwił stale w realiach 
trudnej polskiej rzeczywistości. Na początku lat 80-tych został członkiem Rady 
Krajowej PPON. Jednakże nie chciał być statystą - takich ról nie lubił - i zrezy-
gnował z członkostwa. Mimo „boczenia" się na Profesora i to z różnych stron, 
został w PRL posłem IX kadencji. Jego przemówienia sejmowe odstawały od 
innych, budziły ciekawość, tchnęły duchem odnowy. Nazwisko Profesora stawało 
się coraz bardziej popularne nie tylko wśród inteligencji i intelektualistów, ale 
także wśród ogółu społeczeństwa. Najdobitniej świadczy o tym fakt, że kiedy 
doszło do historycznych wyborów parlamentarnych - w dniu 4 czerwca 1989 
roku Profesor otrzymał 8.720.000 głosów. A przecież startował z tzw. listy kra-
jowej, rekomendowanej przez władze PRL. W dodatku jego nazwisko umiesz-
czono prawie na końcu. Jak wiemy wspomniana lista „padła" zaś profesor otrzy-
mał rekordowy wynik - blisko 9 milionów głosów. To głównie ten wysoki rezul-
tat wyniósł go do jednego z najwyższych urzędów w państwie - do piastowania 
godności Marszałka Sejmu X kadencji. Nie trzeba dodawać, że w ówczesnym 
rozdrobnionym polityczne Sejmie, była to niezwykle trudna rola. Jednak Profesor 
dawał sobie radę. Jest znamienne, że pełniąc tę wysoką funkcję, unikał polemik, 
łagodził spory. Te zachowania nie były naturą Profesora, ale tym razem dobrze 
rozumiał swoją rolę - „że musi być arbitrem a nie zawodnikiem". 

W 1993 roku zrezygnował z kandydowania do Sejmu, mimo poparcia ze 
strony organizacji warszawskiej PSL. Z pewnością różne przyczyny złożyły się 
na tę decyzję. Jedna z nich kryła się w tym, że to wysokie stanowisko odrywało 
go od rzeczywistej fascynacji - od pracy naukowej. W jednej z wypowiedzi mó-
wił z wyraźną nutą żalu: „...dzięki tym 2,5 latom marszałkowania pewnych rze-
czy już nigdy nie napiszę, a zgromadzone materiały poszły na makulaturę, zdez-
aktualizowały się, pozbyłem się pewnych nadziei i złudzeń na przyszłość. To jest 
też cena, którą wypadło mi zapłacić". 

Z pewnością życie i dokonania Profesora, sama jego osobowość - tak 
niezwykle złożona - będą fascynowały historyków, socjologów, polityków. Nie 
ulega dla mnie wątpliwości, że pozostawiony dorobek naukowy, jego rozległa 
działalność publiczna i sama droga życia to temat zasługujący na odrębną i ob-
szerną pracę. W niniejszym szkicu ograniczę się tylko do ogólnej konstatacji, a 
mianowicie, co by nie powiedzieć, to zgodzić się wypada, iż Profesor wpisał się 
na trwałe w pamięci jako człowiek i uczony nie tylko w kręgach intelektualistów 
i polityków, ale także był powszechnie znanym. Czy wszyscy go cenili i szano-
wali? Na pewno nie. Nie krył bowiem nigdy swoich poglądów i ocen. Szczegól-
nie zrażał w wielu takich sprawach, jak aborcja, wychowanie seksualne, rozdział 
państwa i kościoła, narkomania, stosunek do innych wyznań itp. I trudno się 
dziwić, iż często jego opinie, łamiące stereotypy, budziły kontrowersje i polemi-
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ki. Jednocześnie należy pamiętać, że ludzie niekonwencjonalni, nie przeciętni -
a takim właśnie był Profesor - mają nie tylko zwolenników, ale także i przeciw-
ników. Warto w tym miejscu przypomnieć zasadę, działającą od zarania ludzko-
ści, że uczciwi ludzie - mówiąc słowami Fiodora Dostojewskiego „miewają zaw-
sze więcej wrogów niż nieuczciwi", a Margaret Thatcher powiedziała wręcz: 
„Ten kto nie ma wrogów - ten nic nie zrobi". 

A teraz popatrzmy na kilka opinii o Profesorze, sformułowanych po 
jego śmierci: 

- „Od dwóch dni mi się przypominał. Chciałem nawet zadzwonić do Warszawy 
i zapytać, co u niego słychać. Muszę przyznać, że nie znałem dobrze Mikołaja 
Kozakiewicza. Bez wątpienia w okresie przejściowym, będąc Marszałkiem Sej-
mu, odegrał bardzo pozytywną rolę i ma niewątpliwe zasługi dla wolnej Polski". 
Lech Wałęsa 

- „Polska scena polityczna straciła ważną postać ostatnich dziesięciu lat. W okre-
sie transformacji ustroju marszałek wnosił swój wielki spokój, potrafił koić 
wzburzone fale. W czasach, kiedy dawne ZSL przekształcało się w PSL Mikołaj 
Kozakiewicz był dla nas wielką postacią, autorytetem. Biła od niego aura nie-
zwykłego doświadczenia, dystansu, ale także życzliwości dla młodych działaczy, 
którzy później nadawali ton w PSL. Potrafił cierpliwie wysłuchać nieopierzonych 
w polityce, takich jak ja w 1988 i 1989 roku." 
Janusz Piechociński - PSL 

- „Szanowałem go, choć obaj pochodziliśmy z zupełnie różnych środowisk. Nie 
ulega wątpliwości, że stojąc na czele Sejmu kontraktowego prof. Kozakiewicz 
przyczynił się do rozwoju demokracji w naszym kraju. Kierowanie przełomo-
wym dla Polski Sejmem na pewno nie było łatwe. Uważam, to za najważniejsze 
dokonanie jego życia politycznego." 
Aleksander Hall - AWS 

- „Mikołaja znałam nie tylko z parlamentu. Dużo współpracowaliśmy w organi-
zacjach społecznych, bo mieliśmy podobne poglądy na prawa kobiet i świadome 
macierzyństwo. Na tym polu zrobił bardzo wiele. Był bardzo wartościowym 
człowiekiem. Łatwo było z nim współpracować, chociaż zawsze, bez względu na 
konsekwencje, miał własne zdanie. Bardzo to w nim ceniłam. Był jedną z tych 
postaci, których Polsce bardzo będzie brakować. Jego śmierć to ogromna strata". 
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Zofia Kuratowska 

- „Głęboko szanuję pamięć o Profesorze, ale nie mogę wystawiać laurki. Profesor 
pisał w „Trybunie" felieton antykościelny. Nicowały w nim słabości do Kościoła 
w średniowieczu i wcześniej, a także propagował miękkie narkotyki. Kiedyś 
zaprosiłem go na kawę i zapytałem jak może, jako szanowany polityk prowadzić 
taką walkę z Kościołem? Odpowiedział mi: - Ja nie wrócę już do polityki, a pisać 
to będę to, co dyktuje mi sumienie. Jako działacz katolicki różniłem się z nim, 
ale jego wolę szanowałem. Od tej pory nasze kontakty stopniowo wygasały". 

Andrzej Micewski 

- „Profesor Kozakiewicz był zawsze dla mnie postacią interesującą jako żywy 
świadek okresu przebudowy ustroju. Można by powiedzieć, że również uczest-
nik, ale dla mnie był przede wszystkim świadkiem, wszedł bowiem do polityki w 
okresie ważnym, burzliwym i nie ulegając tej presji zachował zdrowy osąd, dy-
stans, a nawet charakterystyczne dla tego rodzaju ludzi w polityce poczucie hu-
moru. Był też dla mnie interesującym przedstawicielem schodzącego pokolenia 
wolnomyślicieli. O ile pasje polityczne nie ożywiły go nadmiernie, o tyle o ideały 
wolnomyślicielskie walczył z determinacją, np. o sprawy edukacji seksualnej, 
problemy związane z narkomanią"1. 

Prof. Jacek Kurczewski 

- „Kiedy teraz, w tych dniach żałoby myślę o Nim, ciągle wraca do mnie myśl, że 
pisał i godził. Nie było w Nim żadnej zaciekłości. Po prostu całe życie pracował, 
świadom konieczności prowadzenia do zgody narodowej"2 . 

Prof. Dyzma Gałaj 

W tej refleksji, pokazującej Profesora od różnych stron nie sposób pominąć jego 
bliskich kontaktów z różnymi regionami. Mieszkał w Warszawie, obcował - jak 
to się zwykle mówi - w wielkim świecie, swobodnie poruszał się na konferen-
cjach naukowych w Paryżu i Londynie, ale jednocześnie wykazywał żywe zainte-
resowanie tym, co dzieje się na odległej prowincji. Pomagał ludziom z terenu w 
kształceniu, skłaniał do pisania, do zakładania regionalnych wspólnot nauko-
wych, inspirował konferencje i sesje naukowe, wspierał wydawanie publikacji, 
służył radą, a często i sam wyjeżdżał w „daleką Polskę". Zawsze znajdował czas 
na rozmowę z ludźmi „z terenu". 

1 Cytowane fragmenty zaczerpnąłem z artykułu: „Mikołaj Kozakiewicz umarł", 
„Rzeczpospolita", 1998, nr 274, s. 4 

2 D.Gałaj: „Pisał i godził", ..Przegląd Tygodniowy" 1998. nr 47, s. 2 

362 



MIKOŁAJ KOZAKIEWICZ 

Szczególnym regionem, zastępującym mu poniekąd małą ojczyznę -
Ziemię Nowogródzką - stała się Kurpiowszczyzna, a ściślej Puszcza Zielona. 
Pierwszy raz, za namową innych, odwiedził te strony pod koniec lat 60-tych. 
Urzekły go okolice puszczańskie. Przez ponad 20 lat, niemal co roku, a czasami 
częściej, odwiedzał Kurpie. Bardzo często tu - w lasach kurpiowskich wraz 
z rodziną spędzał całe wakacje. Tu nie tylko wypoczywał, ale także pracował 
naukowo; pisał artykuły, a nawet obszerne prace. Między innymi w małej wsi 
kurpiowskiej - Dęby powstała książka „Najdziwniejsi rodzice, najdziwniejsze 
dzieci", która zawiera informację o czasie i miejscu j e j powstania „Dęby - Pusz-
cza Myszyniecka, czerwiec - wrzesień 1971 rok". Przy czym jest rzeczą zna-
mienną, że kiedy w 1989 roku stał się osobą ważną, nie zapomniał o Kurpiach. 
Oddajmy głos Profesorowi: „Gdy zostałem marszałkiem Sejmu, postanowiłem 
wyzyskać ówczesne kontakty dyplomatyczne dla organizowania wspólnych wy-
cieczek na Kurpie. Zachętę dla dyplomatów stanowiła moja pisemna obietnica, 
że zobaczą teren jeszcze nie skażony, piękne lasy i grzyby, będą mogli poznać 
trwające jeszcze obyczaje kurpiowskie, kupić dobrego, nie fałszowanego miodu, 
wreszcie porozmawiać szczerze z ludźmi, których nie przytłoczą ich ambasador-
skie tytuły. Słowem, że przeżyją coś, czego żadne protokolarne wizyty nie będą 
im w stanie dać. I to całkowicie wystarczało. Regularnymi uczestnikami tych 
wycieczek w latach 1989-1994 byli dyplomaci japońscy, trzech kolejnych amba-
sadorów: Mitsutaka Akiho, Shinatro Yamashita i Nagao Hyodo, jak też ich za-
stępcy, m.in.: Hidekata Mitsuhaschi, Matsumoto oraz Pierwszy Sekretarz Hiroshi 
Hashimoto, wszyscy z żonami, a niektórzy z dziećmi. Regularnie jeździli na 
Kurpie kolejni ambasadorowie Chin: Pey Yuanying i Liu Yanshun z małżonka-
mi, stałym uczestnikiem był ambasador Rosji Jurij Kaszlew, kilkakrotnie odwie-
dził z nami Kurpie John Simons, wieloletni ambasador USA. Entuzjastką tych 
wycieczek była ambasador Czechosłowacji (a później Czech) Marketa Fialkowa. 
Bardzo upodobał sobie Kurpie, nieżyjący już ambasador szwedzki Jean Chri-
stophe Oberg. Jeździł z nami baron de Gruben ambasador Belgii, Anthony Kevin 
- ambasador Australii i pan Hanckock ambasador Kanady"' . 

Do tej listy warto dodać, że dzięki Profesorowi Kurpie odwiedzili amba-
sadorowie z wielu krajów m.in. z: Albanii, Białorusi, Korei Płd., Brazylii, Litwy, 
Meksyku, Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Egiptu, Norwegii. Dodajmy, że te wizyty 
nie tylko promowały „na szeroki świat" kulturę regionalną, a szczególnie folklor 
kurpiowski, ale także miały pewien sens ekonomiczny. Rozpoczęły się bezpo-
średnie dostawy mięsa i wędlin z Kurpi do ambasad: amerykańskiej, angielskiej 
i chińskiej. Także restauracja w Sejmie zaopatrywała się w mięso w Myszyńcu. 

1 M.Kozakiewicz: „Moje spotkania z Kurpiami", w: „Zeszyty Naukowe" OTN 1994, nr 
VIII, s.207-208. 
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Należy także podkreślić, że Profesor wspierał rozwój życia umysłowo-
intelektualnego na Kurpiowszczyżnie. Kiedy w 1986 roku powstało Ostrołęckie 
Towarzystwo Naukowe zaszczycił je swoją przynależnością. Doradzał w wielu 
sprawach. Z dużą uwagą śledził wydawnictwa regionalne. Często za jego pośred-
nictwem docierały one na konferencje międzynarodowe. Brał udział w delega-
cjach OTN na „wysokich szczeblach". Między innymi w sierpniu 1995 roku 
uczestniczył w wizycie w Komitecie Badań Naukowych. Bywał też na konferen-
cjach i sesjach naukowych w Ostrołęce. W 1996 roku odbyła się konferencja 
z okazji 10-Iecia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Chętnie przyjechał. 
Wygłosił niezwykle ciekawy referat nt. „O dezorientacji ideowej społeczeństwa 
polskiego"4. Na tejże konferencji Profesor został wyróżniony tytułem Honoro-
wego Członka Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika. 
Było to ostatnie spotkanie Profesora z tak licznym gronem miłośników, badaczy 
regionalnych i działaczy kultury z Kurpiowszczyzny, którą przez wiele lat uzna-
wał za swoją najbliższą ojczyznę. Za niespełna dwa lata odszedł. Któż wtedy 
z obecnych mógł przypuszczać, że jest to ostanie - pożegnalne spotkanie z Profe-
sorem? Ale takie są koleje losu. 

Z pewnością pamięć o Profesorze pozostanie na długo jeszcze nieraz 
będziemy powracać do dzieł i życia Profesora. I nam - badaczom Kurpiowszczy-
zny pozostawił ważne wskazanie. Kierując słowa uznania z okazji 10-lecia OTN 
- jednocześnie mocno akcentował: „Rozpłomieniliście wspaniale pochodnię 
waszego Towarzystwa, ale już myślcie o następcach, którzy od Was w przyszło-
ści pochodnię tę przejmą i nie tylko nie dadzą jej zgasnąć, ale rozpłomienią ją 
jeszcze wspanialej. Jest to potrzebne tej Ziemi Kurpiowskiej, którą tak kochacie, 
ale jest to też potrzebne nam wszystkim w Polsce"5. 

Dr Starusl&ai ta.}/** 

4 Tekst referatu zawiera publikacja „10 lat Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. 
Kurpiom i Polsce", Ostrołęka 1986. 

5 J.w. s. 89 
Opracowując niniejszy tekst, korzystałem również z innych materiałów, m.in.: 
M.Kozakiewicz: „Byłem marszałkiem kontraktowego", Warszawa 1995; „Kto jest kim 
w Polsce - informator biograficzny", edycja I, Warszawa 1984. 
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