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Mieczysław Bartniczak (1935-1999) 

W dniu 27 maja 1999 r. - po długiej i wyjątkowo ciężkiej chorobie, bo 
trwającej ponad 30 lat, zmarł Mieczysław Bartniczak - z profesji nauczyciel, 
a z zamiłowania znakomity badacz regionalny, wielki miłośnik Ziemi 
Ostrowskiej i jednocześnie długoletni tropiciel jej przeszłości. Przed jeszcze 
wielu laty, bo w 1982 r., w pierwszym numerze nowopowstałego „Tygodnika 
Ostrołęckiego" - jego naczelny redaktor Juliusz Foss - który też już odszedł 
do wieczności - o dramatycznym życiu Mieczysława Bartniczaka, napisał 
przejmujący reportaż „Widok z okna". Może warto przywołać do pamięci je-
den z fragmentów wspomnianego tekstu: „Nie możemy wędrować po świe-
cie, wędrujemy po życiu i tematach. Dr Bartniczak siedzi z poduszką na ko-
lanach, żeby móc rozkładać co większe papierzyska. Każdy krok kosztuje go 
wiele sekund, ba! minut, dziewięć kroków od łóżka do telefonu przebywa 
ostatnio w kwadrans. Świat zasłaniają liście drzew, tak to wygląda z wnętrza 
pokoju dla kogoś, kto nie zna doktora (...) Może dla każdego innego czło-
wieka świat to jest coś, co jest dopiero za oknem. Nie dla Bartniczaka. Dla 
Bartniczaka okno to część świata; to coś, co nie dzieli niczego, albowiem 
świat Bartniczaka zaczyna się w nim samym, promieniuje na najbliższych, 
wypełnia ściany domu i sięga do innych ludzi; do tych właśnie, którym przy-
pomina pamięć o nieżyjących ". 

Z pewnością Mieczysław Bartniczak wpisał się na stałe w pamięć, szcze-
gólnie tych, którzy go znali. Ale nie tylko. Poprzez swoje dokonania badaw-
cze, zapewnił sobie trwałe miejsce w historii regionalnej, zwłaszcza tej doty-
czącej Ziemi Ostrowskiej, którą traktował jako swoją małą ojczyznę. Przy-
pomnijmy więc, jak przebiegała jego 

Droga życia. 

Urodził się 23 maja 1935 r. w rodzinie chłopskiej w Drozdowie, gm. 
Rzewnie. Uczęszczał do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Radzymi-
nie. Tuż po ukończeniu Liceum, otrzymał nominację, a właściwie nakaz pra-
cy do Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej. Jednak dalsze losy ułożyły się 
inaczej. Rozpoczął pracę w Wydziale Kultury Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej w charakterze kierownika kadr i szko-
lenia. Ale tu nie zatrzymał się długo. Już w 1955 r. rozpoczął naukę w Toru-
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niu - w Studium Nauczycielskim, na kierunku geograficzno - biologicznym. 
Będąc studentem jednocześnie pracował jako nauczyciel w wieczorowej 
Szkole Podstawowej. Po ukończeniu Studium, w latach 1957-1969 byl na-
uczycielem w ostrowskich szkołach podstawowych (nr 1 i nr 2) oraz Kore-
spondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego. Pracując jako nauczyciel za-
częło mu szwankować zdrowie. W połowie 1969 r. - mając niespełna 40 lat -
przeszedł na rentę inwalidzką (I grupa). 

Dotknęła go choroba wyjątkowo ciężka. Przed trzema laty, będąc na 
trwale przykutym do łóżka pisał do mnie: „choroba towarzyszy mi od 1967 
r., a więc od około 30 lat. Od ilu lat nie wychodzę z domu, to dokładnie nie 
wiem, ale na pewno 30 lat już minęło". Najprawdopodobniej wielu ludzi -
żyjąc w takiej sytuacji jak on, tylko w czterech ścianach z widokiem na okno, 
bez możliwości kontaktów z innymi - załamałoby się. Tymczasem Mieczy-
sław Bartniczak - pomimo tej okropnej izolacji trwającej tyle lat - ciągle wy-
kazywał dużą aktywność umysłową. Co więc dynamizowało tego schorowa-
nego człowieka, zmagającego się z bólem, z cierpieniem, a w dodatku i z sa-
motnością przez ponad 30 lat? Okazuje się, że lekarstwem dla niego było 

Umiłowanie ziemi rodzinnej i zainteresowanie jej dziejami. 

Będąc jeszcze w pełni zdrowia, zaczął interesować się historią stron ro-
dzinnych. Skłonił go do tego naturalny głód wiedzy o najbliższej ojczyźnie. 
W latach 1960-1966 czynnie włączył się w działalność Powiatowej Komisji 
Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Był jed-
nym z głównych współorganizatorów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrow-
skiej, w którym przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza, a później przewod-
niczącego sekcji badań regionalnych. Coraz bardziej pogłębiały się jego za-
interesowania historyczne. Wyrazem tego jest nawiązanie bliskich kontak-
tów z wieloma wybitnymi historykami, m.in. z: Stanisławem Herbstem, Ste-
fanem Kieniewiczem, Tadeuszem Manteufflem, Adamem Wolfem, Stanisła-
wem Russockim, Jerzym Antoniewiczem, Adamem Chemikiem. Uczestni-
czył też w licznych debatach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i regional-
nym. I tak np. bierze udział w IX Powszechnym Zjeździe Historyków Pol-
skich w Warszawie, w konferencji naukowej poświęconej badaniom północ-
no-wschodniej Polski w Białymstoku, w Międzywojewódzkiej Naradzie To-
warzystw Kulturalno-Oświatowych w Łodzi. Często też zabiera głos upomi-
nając się o sprawy regionalne. Między innymi już na początku lat 60-tych po-
stulował utworzenie Krajowej Rady Towarzystw Regionalnych. Ponadto bę-
dąc już chorym, pełni wiele różnych funkcji w regionalnym społecznym ru-
chu naukowym. Wystarczy wspomnieć, że przez wiele lat był zastępcą redak-
tora naczelnego „5 Rzek", sekretarzem redakcji „Głosu Ostrowi", człon-
kiem Rady Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych im. Sta-
nisława Herbsta w Warszawie, instruktorem krajoznawstwa. 
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Już ukazane wyżej pola aktywności świadczą o rozległej działalności. Ale 
to jeszcze nie wszystko. Współpracował także z Ośrodkiem Badania Opinii 
Publicznej przy Polskim Radiu, ze Stacją Ornitologiczną Instytutu Zoolo-
gicznego PAN w Górkach Wschodnich (obrączkowanie ptaków), Zakładem 
Językoznawstwa PAN w Warszawie, Płockim Towarzystwem Naukowym, 
Wojewódzkim Ośrodkiem Krajoznawczo-Turystycznym przy Kuratorium 
.Okręgu Szkolnego Warszawskiego w zakresie zbierania materiałów do 
„Słownika gwar mazowieckich". Zarządem Okręgu Mazowieckiego PTTK 
i Komisją Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK 

Wymienione wyżej obszary różnorodnej działalności kulturalno-oświa-
towej i popularyzatorskiej, potrafił pogodzić z pasjami badawczymi. Już na 
początku łat 50-tych często zamieszczał teksty w „Nowej Wsi", a potem 
przez wiele lat w „Trybunie Mazowieckiej". Mimo choroby coraz bardziej 
rozwijał swój talent pisarsko-badawczy. Jego artykuły i szkice dotyczące hi-
storii i teraźniejszości Ziemi Ostrowskiej, można znaleźć w różnych czasopi-
smach naukowo-fachowych jak np.: „Mówią Wieki", „Geografia w Szkole", 
„Przyroda Polska', „Turystyka", „Wszechświat", „Ziemia Mazowiecka", 
„Zapiski Ciechanowskie". 

W powyższym świetle widać ewidentnie, że Mieczysław Bartniczak -mi-
mo trwającej przez lata choroby - nie ustawał w swojej aktywności umysło-
wej. Szczególnym lekarstwem tej niezwykłej dynamiki były jego zaintereso-
wania badawcze. To najprawdopodobniej one głównie sprawiły, że złożony 
ciężką chorobą, oderwany od ludzi, miał stale „pełne ręce roboty". W jed-
nym z ostatnich listów pisanych do mnie zamieścił znamienne wyznanie: „od 
ponad 30 lat badania regionalne stały się dla mnie formą rehabilitacji du-
chowej i fizycznej. Stanowią pasję mojego życia. W orzeczeniu lekarskim 
wpisano mi - „żadnej pracy". Tłumaczę to po swojemu, że z wyjątkiem ba-
dań regionalnych". W tymże liście pisał: „nie odczuwam wcale samotności 
zafundowanej przez stan inwalidzki. I to nie dzieje się na przekór losowi, 
lecz zgodnie z losem, a na przekór znieczulicy indywidualnej i instytucjonal-
nej. Jeżeli w tych zmaganiach wychodzę jako tako zwycięsko, to dlatego, że 
los pozwala mi jeszcze pracować". Te właśnie pasje i akceptacja swego losu 
zaowocowały nie lada sukcesem. Oto w 1976 r. na podstawie rozprawy 
„Obóz w Grądach. Z dziejów Stalagu 324 - Ostrów Mazowiecka" - która 
dwa lata potem, w poszerzonej wersji, ukazała się drukiem - otrzymał tytuł 
doktora nauk humanistycznych. Obrona wspomnianej dysertacji - ze wzglę-
du na stan zdrowia - odbyła się w niecodziennych okolicznościach - w Ostro-
wi Mazowieckiej, w mieszkaniu Mieczysława Bartniczaka. 

Parę miesięcy temu odszedł od nas na zawsze. Jednakże tacy ludzie jak 
On umierają tylko fizycznie. Natomiast poprzez swoje dokonania wpisują 
się na stałe w pamięć potomnych. Z pewnością na taki wpis zasłużył dr Mie-
czysław Bartniczak, gdyż pozostawił po sobie 
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Duży dorobek badawczy. 

Interesował się wieloma obszarami historii regionalnej. Interesowało go 
więc oblicze krajoznawczo-historyczne Puszczy Białej i powiatu Ostrów 
Mazowiecka, dzieje walk narodowo-wyzwoleńczych w widłach Narwi i Bu-
gu, a głównie Powstanie Styczniowe. Wiele też uwagi poświęcił okupacji hi-
tlerowskiej na Ziemi Ostrowskiej, obwodowi AK „Opocznik" i innym orga-
nizacjom konspiracyjnym. Ponadto pisał o współpracy społeczno-kultural-
nej na prowincji, o roli nauczyciela w badaniach regionalnych, a także 
0 wielu innych, ważnych tematach dotyczących ożywienia życia umyslowo-
-intelektualnego na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu. 

Opublikował też wiele rozpraw i szkiców np.: „Oblicze historyczno-kra-
joznawcze Puszczy Białej", „Bitwa pod Nagoszewem", „Ze starych i no-
wych dziejów Ostrowi Mazowieckiej", „O poznawaniu regionu - problemy 
Kurpiowszczyzny", „Towarzystwa regionalne a mazowiecka kultura", 
„Kromka źródłem wiedzy o regionie". Drukował też swoje szkice w kilku-
nastu pracach zbiorowych, jak np.: „Warszawa - prawa podmiejskie 1942-
-1944" Warszawa 1973, „Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta i powiatu", 
Warszawa 1975, „Brok i Puszcza Biała" Ciechanów 1989, „Dzieje wojny 
1 okupacji na ziemiach województwa ostrołęckiego", Ostrołęka 1996. Do-
dajmy, że liczne swoje rozprawy zamieszczał w „Polskim Słowniku Biogra-
ficznym" i w „Rocznikach Mazowieckich". Jego opracowania były druko-
wane w 29 różnych periodykach i pismach. Opublikował także 10 książek 
m.in.: „Bibliografia miasta Ostrowi Mazowieckiej", „Bibliografia zawarto-
ści czasopisma społeczno-kulturalnego „5 rzek", „Różan i okolice", „Brok 
i okolice", „Od Andrzejewa do Pecynki 1939 - 1944", „Ostrów Mazowiec-
ka i okolice. Panorama historyczno-krajoznawcza". 

Ukazany wyżej dorobek naukowy staje się tym bardziej wyrazisty i god-
ny jednocześnie podkreślenia, zważywszy na warunki, w jakich przyszło Mu 
pracować. A przecież do tej listy dokonań - i tak już długiej - należy dopi-
sać szereg prac książkowych w maszynopisie, przygotowanych do druku np.: 
„W cieniu terroru 1939-1944 „Opocznik", „Spotkania z regionem 1985-
-1987. Dziennik Inwalidy". Godzi się też zauważyć, że ta nieustająca aktyw-
ność pisarsko-badawcza towarzyszyła Mu niemal do ostatnich dni. Jeszcze 
na tydzień przed śmiercią, przy pomocy żony - Hanny, wysłał na konkurs 
Polskiego Towarzystwa Historycznego i Krajowej Rady Regionalnych To-
warzystw Kultury obszerną pracę, liczącą ponad 600 stron maszynopisu pt. 
„Miasto i powiat ostrowski w latach 1939-1944". 

Jak widać, dr Mieczysław Bartniczak - poprzez swój dorobek twórczy po-
zostawił po sobie trwałe ślady jako badacz regionalny. Z pewnością nieraz bę-
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dziemy powracać do Jego prac, a szczególnie ci, którzy będą chcieli bliżej po-
znać najnowszą historię Puszczy Białej i samej Ostrowi Mazowieckiej. 

Sumując życie i działalność dr. Mieczysława Bartniczaka, można powie-
dzieć najkrócej, że przez opisanie historii Ziemi Ostrowskiej wiele ocalił od 
zapomnienia. Należałoby więc zapoznawać, szczególnie młode pokolenie 
z Jego pracami, a może i z samą drogę Jego życia. Może stałby się dla wielu 
młodych ludzi osobą ciekawą, a nawet swoistym wzorem „pokonywania opo-
ru twardego losu ludzkiego". Poza tym powinno się pomyśleć o wydaniu Je-
go prac pozostających od lat w maszynopisach. Kto ma się tym zaintereso-
wać? Myślę, że tę inicjatywę powinni podjąć przede wszystkim działacze kul-
tury z Ostrowi Mazowieckiej. Ale nie tylko. Sporo również mogłoby wnieść 
do upowszechniania dorobku dr. Mieczysława Bartniczaka np. Ostrołęckie 
Towarzystwo Naukowe czy Mazowieckie Towarzystwo Kultury, z którymi 
zmarły pozostawał przez wiele lat w ciągłych kontaktach. Oby się tak stało! 
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