


O S T R O Ł Ę C K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E i m A d a m a C h e m i k « 
Zeszył Naukowy nr 10 - 1996r 

Stanisław Pajka 

DZIEJOPISOWIE MAŁYCH OJCZYZN. 
O NAUCZYCIELACH BADACZACH 

REGIONALNYCH - KILKA REFLEKSJI 

Od ponad roku Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chęt-
nika, w ramach planów badawczych, przy wsparciu Komitetu badań Nauko-
wych i w porozumieniu z Radą Towarzystw Naukowych PAN oraz Zarządu 
Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, prowadzi ogólnopolskie badania 
z myślą o opracowaniu publikacji pt. „Słownik biograficzny nauczycieli bada-
czy regionalnych". Do tej pory, dzięki zastosowaniu różnych, nawzajem uzu-
pełniających się technik, m.in. poprzez ukazanie się ogłoszenia w „Głosie Na-
uczycielskim" (nr 41/1995 s. 10) o wspomnianej inicjatywie, udało się zebrać 
poważny materiał. W tej chwili dysponujemy danymi od blisko 500 nauczycieli 
badaczy regionalnych prawie ze wszystkich województw. 

W poniższej relacji, z konieczności skrótowej, ograniczymy się tylko 
do kilku uwag i refleksji wiążących się ze zgromadzonymi materiałami. Mamy 
nadzieję, iż mogą one zainteresować nie tylko środowisko nauczycieli samych 
badaczy regionalnych, ale mogą także wywołać szersze reperkusje odnośnie 
uaktywnienia tego rozległego i ważnego pola badań, stanowiącego integralną 
część profesjonalnej nauki. 

O zbiorowości nauczycieli badaczy regionalnych. 
Zebrane materiały są dopiero w trakcie opracowania (ciągle spływają) 

i dlatego poniższą prezentację należy uznać za wstępną. Nie wnikając więc w 
zawiłości typologiczno-definicyjne samego terminu „badacz regionalny", 
stwierdźmy tylko, iż dla celów użytkowych, przyjęliśmy określone kryteria przy 
zbieraniu interesujących nas danych. Jednym z nich, bodajże najbardziej zasad-
niczym, stanowił wymóg opublikowania co najmniej 10 artykułów związanych 
z problematyką regionalną. 

Co więcej można powiedzieć o obchodzącej nas zbiorowości? Otóż 
wśród blisko 500 nauczycieli, którzy na swoim koncie mają kilka, a nawet po 
kilkanaście odrębnych opracowań, nie mówiąc o dziesiątkach artykułów rozsia-
nych po różnych czasopismach. Patrząc na ich dokonania, w licznych przypad-
kach wręcz imponujące, ogarnia zdziwienie i zaduma jeśli zważy się na drogę 
życiową ich autorów. Przecież realizowali swoje pasje na ogół w trudnych wa-
runkach - w codziennej, nauczycielskiej pracy. Można by też zapytać, czy nie 
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mogliby osiągnąć jeszcze więcej? Właśnie.. Ale to już temat do odrębnego 
szkicu. 

Jednakże przytłaczająca większość nauczycieli zajmujących się pisa-
niem, co jest zrozumiałe, legitymuje się przede wszystkim artykułami, szkicami 
czy obszerniejszymi rozprawami umieszczanymi w tygodnikach regionalnych 
lub w opracowaniach zbiorowych, wydawanych najczęściej przez poszczególne 
stowarzyszenia bądź. towarzystwa naukowe. A ponadto wśród nauczycieli pa-
rających się pisaniem, są również i tacy, którzy mają skromny dorobek, liczący 
zaledwie parę artykułów, wydrukowanych w prasie lokalnej, natomiast dyspo-
nują licznymi maszynopisami bądź obszernymi rękopisami, prowadzą kroniki 
itp. Inni znów pieczołowicie gromadzą różne pamiątki ze swoich „małych oj-
czyzn", tworzą muzea szkolne, izby regionalne etc. Czy takich nauczycieli, 
posiadających nie opublikowane prace lub wykazujących tylko pasje zbierackie 
można zaliczyć do badaczy regionalnych? Można różnie odpowiedzieć na tak 
postawione pytanie, ale jedno wydaje się pewne, iż i ta grupa nauczycieli, jak-
kolwiek byśmy ją nie nazwali, spełnia znaczącą rolę w dokumentowaniu dzie-
jów lokalno-regionalnych. 

Mając na uwadze całą zbiorowość nauczycieli badaczy regionu - nie 
wnikając w zawiłości terminologiczne tego pojęcia - warto powiedzieć o kilku 
innych, znamiennych cechach owej grupy. Otóż w jej składzie, liczącym blisko 
500 osób, przeważają zdecydowanie mężczyźni (ponad 90%). Gdyby brać pod 
uwagę wykształcenie, to wyraźną przewagę mają humaniści, szczególnie histo-
rycy. jednakże gwoli ścisłości, godzi się zauważyć, iż w obchodzącej nas zbio-
rowości, znaleźli się także nauczyciele tzw. przedmiotów ścisłych. Liczni z nich 
mają wręcz imponujące dokonania w opisach regionalnych. Posłużymy się w 
tym miejscu dwoma konkretnymi przykładami. Oto Józef Studnicki - nauczyciel 
z Wadowic, legitymuje się ponad 40 - letnim stażem pracy nauczycielskiej, w 
tym przez wiele lat uczył w szkołach podstawowych. Fosiada doktorat z nauk 
matematycznych, uzyskał III specjalizacji zawodowej, a z zamiłowania jest 
historykiem. Wydał kilka książek, dotyczących przeszłości Wadowic i okolic. 
Jego artykuły, szkice o regionie można spotkać w licznych czasopismach np.: 
„Życiu Literackim", „Podbeskidziu", „Nadskawiu", „Kalendarzu Beskidzkim", 
„Wiadomościach Kalwaryjskich", „Echu Wadowic". Do tego warto dodać, że 
dr Studnicki nadal pracuje na pełnych obrotach. Obecnie przygotowuje równo-
legle trzy książki do druku: „Wadowicki Słownik Biograficzny", „Cmentarz 
parafialny w Wadowicach" oraz „Historię wadowickiej służby zdrowia". I jesz-
cze jeden, jakże wymowny przykład regionalnych pasji badawczych. Oto Tade-
usz Sypek - mgr astronomii, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Kazi-
mierza Brodzińskiego w Tarnowie, już od 18 lat zajmuje się cmentarzami wo-
jennymi na obszarze byłej Galicji Zachodniej. Opublikował na ten temat cykl 
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interesujących artykułów w „Roczniku Tarnowskim". Ponadto drukował swoje 
teksty w prasie lokalnej i biuletynie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. 

Podane tu przykłady, a można by ich przytoczyć więcej wskazują, iż 
bywają zastanawiające korelacje pomiędzy formalnym wykształceniem, a 
uprawianymi pasjami. Patrząc na interesującą nas zbiorowości, zastanawiają też 
i inne dane. Otóż mogłoby się wydawać, iż opisami regionalnymi zajmują się 
przede wszystkim nauczyciele z cenzusem naukowym, a więc legitymujący się 
tytułem doktora. Owszem, pokaźny odsetek wśród interesującej nas grupy pe-
dagogów, stanowią posiadacze wspomnianych tytułów, ale bynajmniej nie do-
minują. Są również i tacy, którzy choć w tytule nie mają magistra, tym niemniej 
posiadają znaczący dorobek pisarsko - badawczy. I tak np. Franciszek Grys, 
liczący ponad 90 lat (ur. 1902r.), nauczyciel z woj. leszczyńskiego, ukończył 
tylko Seminarium Nauczycielskie. A jednak wydał drukiem dwie prace: „Tar-
gowisko moja wieś" (72 sir.) i „Górka duchowna w służbie Bogu i Ojczyźnie" 
(108 str.). I jeszcze jeden znamienny przykład - Henryk Bierut, nauczyciel z 
Grudziądza, ukończył filologię rosyjską na WSP w Krakowie bez magisterium. 
Jednakże brak tytułu nie przeszkodził mu w rozwijaniu pasji badawczych. Opu-
blikował m.in.: „Informator Muzeum Martyrologii w Grudziądzu", Miejsca 
pamięci narodowej - Grudziądz - i okolice". Ponadto jest autorem kilkunastu 
rozpraw, szkiców drukowanych w miejscowych wydawnictwach zbiorowych 
lub w pismach regionalnych. Posiada też kilka wartościowych maszynopisów na 
temat historii regionalnej np. „Okupacja hitlerowska w Grudziądzu (1939 -
1945)", „Białe plamy dotyczące działalności NKWD w Grudziądzu i regionie w 
latach 1945 - 1946", „Obozy jenieckie na terenie miasta Grudziądza i powiatu 
Grudziądz w latach 1939 - 1945". 

Prezentując interesującą nas zbiorowość należy zwrócić uwagę na 
różnorodność uprawianych badań regionalnych, na ich niezwykłe bogactwo, nie 
tylko w sensie treści, ale także i ze względu na ich zasięg. Otóż z zebranych 
materiałów wynika, iż w licznych przypadkach mamy do czynienia z opisami 
takich „małych ojczyzn", które po II wojnie światowej znalazły się poza grani-
cami Polski. To właśnie tęsknota, nostalgia dla kraju lat dziecinnych i mło-
dzieńczych stała się głównym motywem opisów utraconych „małych ojczyzn". I 
tak np. Antoni Karpyza - nauczyciel z Gorzowa Wielkopolskiego, nieprzerwa-
nie od ponad 50 lat kontynuuje prace nad dziełem swego życia - wielotomowym 
opracowaniem dziejów miasta i powiatu wołkowyskiego tj. miejscem swego 
urodzenia i młodości. W jego zbiorach domowych znajduje się kilkanaście 
tomów maszynopisów, a wśród nich: 
S „Dzieje sąsiadujących z Rosją 16 miasteczek i osad handlowych" (205 str.) 
S „Dzieje pozostałych 23 osad handlowych i miasteczek powiatu wołkowy-

skiego"(226 str.) 
S .Dzieje miasta Swisłoczy" (201 str.) 
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S „Dzieje Wołkowyska i jego powiatu do 1939r." (300 str.) 
S „Dzieje Wołkowyska i jego powiatu - kościoły (230 str.) 

Wymienione tutaj tomy, nie mówiąc już o innych, pokazują ogromny 
trud i wysiłek Witolda Karpyzy - niestrudzonego kronikarza ziemi wołkowy-
skiej. Duże również zasługi w opisie problematyki kresowej ma Piotr Franków -
także mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego, rodak z dawnego woj. lwowskie-
go. Opublikował on szereg artykułów dotyczących dziejów swojej „małej oj-
czyzny", np.: „Orlęta lwowskie", „Deportacje ludności polskiej z kresów 
wschodnich", „Kultura i nauka Lwowa w latach 1935 - 1941". Ciekawą też 
kompozycję tworzy dorobek publicystyczno - badawczy długoletniej nauczy-
cielki z Warszawy - mgr Zofii Lech, której bibliografia obejmuje około 400 
pozycji. Wśród nich znajdują się m.in. rozprawy dotyczące Międzyrzecza Pod-
laskiego, a jednocześnie opublikowała wiele tekstów ukazujących powikłane 
losy Polaków zesłańców na Syberię, Daleki Wschód czy na Kaukaz itp. Oto 
niektóre z tytułów: „Na szlaku mandżurskim", „Syberyjskie Soplicowo", „Kau-
kaska Brygada Wojsk Polskich", „Knut, batog i kajdany". 

Ukazane wyżej przykłady wyraźnie ilustrują tezę o złożoności proble-
matyki regionalnej podejmowanych przez nauczycieli badaczy. Jest jednak 
oczywiste, iż sygnalizowane tu tematy stanowią tylko cząstkę owej rozległej 
problematyki. Najczęściej powtarzającymi się obszarami opisów są - rzecz 
jasna - „małe ojczyzny" wchodzące w skład obecnego państwa polskiego. Moż-
na więc wyróżnić prace o wielkich, historyczno - kulturalnych regionach jak 
np.: Mazowsze, Śląsk, Wielkopolska, Małopolska, Podlasie czy Warmia i Ma-
zury. Można też podzielić interesujące nas opisy, już niezależnie od formy, 
według małych regionów, ale stanowiących do dziś odrębne obszary historycz-
no - kulturowe jak np.: Podhale, Kaszuby, Kurpie, ziemia cieszyńska, ziemia 
dobrzyńska itd. Gdyby wnikać w dalsze szczegóły, można powiedzieć, iż na-
uczyciele są autorami bardzo różnorodnych prac pod względem treści i zasięgu. 
Mamy więc monografie miast, osad, gmin, szkół, zakładów pracy, parafii, 
cmentarzy. Mamy też prace poświęcone konkretnym ludziom, niezwykle zasłu-
żonym dla danego regionu, dziejom takiej czy innej ziemi, powiatu czy woje-
wództwa. Idąc dalej, można wyróżnić w obchodzących nas opisach zarówno 
takie, które głęboko zanurzają się w przeszłości i takie, w których pokazana jest 
najbliższa historia konkretnego „kawałka Polski", a więc okupacja ruch oporu, 
deportacje, represje w PRL itp. Obejmując całość piśmiennictwa interesującej 
nas grupy nauczycieli należy stwierdzić, iż jest ono bardzo różnorodne pod 
względem treści, formy, zasięgu itp. 

A teraz przyjrzyjmy się bliżej innej sprawie, również ciekawej, a mia-
nowicie jak przedstawia się 

geografia nauczycieli badaczy regionalnych. 
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Jak wygląda zagęszczenie pod tym względem? Otóż z otrzymanych 
dotąd danych z licznych źródeł jak np.: Kuratoria Oświaty, Ośrodki Metodycz-
ne, Biblioteki Pedagogiczne, stowarzyszenia regionalne, naukowe itp., można 
ułożyć niżej podaną listę. 
województwo: wysłano materiały do: przesłano dane: 
- bielsko - podlaskie 10 osób 5 osób 
- białostockie 25 A- 13 A-
- bielskie 35-V 19-V 
- bydgoskie 30 -V- 13 A-
- chełmskie 5 A- 3 A-
- ciechanowskie 11 A- 5 A-
- częstochowskie 3 A- 2A-
- elbląskie 7 A- 4 A-
- gdańskie m a j ą s p ł y n ą ć d a n e 
- gorzowskie 35 A- 15 A-
- jeleniogórskie 12 A- 12A-
- kaliskie 50-V 27 A-
- katowickie 10-V 9 A-
- kieleckie 32 A- 7 A-
- konińskie 8A- 4 A-
- koszalińskie m a j ą s p ł y n ą ć d a n e 
- krakowskie 15 A- 4 -V 
- krośnieńskie 19 -V (niedawno wysłano korespondencję) 
- legnickie 16 A- 7 A-
• leszczyńskie 20 A- 12-V 
- lubelskie 23-V 14 A-
- łomżyńskie 8 -V 5 A-
-łódzkie 6 -V 3 A-
- nowosądeckie 23 -V 16-V 
- olsztyńskie 50 A- 20 A-
- opolskie 14 -V 2 -V-
- ostrołęckie 8 A- 8 A-
- pilskie 22A- 10-V 
- piotrkowskie 4 A- 2A-
- płockie 19 A- 11 A-
- poznańskie m a j ą s p ł y n ą ć d a n e 
- przemyskie 20 osób 4 osoby 
- radomskie 14 A- 3 -V 
- rzeszowskie 28-V 15-V 
- siedleckie 8 A- 6 -V 
- sieradzkie 10 A- 3 A-
- słupskie 9 -V 6 A-
- suwalskie 24-V 9 A-
- szczecińskie 6 A- 5 -V-
- tarnobrzeskie 12 A- 9 
- tarnowskie 17-V 12 A-
- toruńskie 20 A- 14 A-
- wałbrzyskie 5 -V 2A-
- warszawskie 9 A- 5 
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-włocławskie 18-V 7-V-
- wrocławskie 30 4 -V-
- zamojskie 9 -V 7 A-
- zielonogórskie 13 -V 6 

RAZEM 785 424 

Chociaż uwidocznione tutaj dane mogą ulec pewnym zmianom, tym 
niemniej dają one przybliżony obraz „geografii" interesujących nas badaczy. 
Okazuje się, że najwięcej danych otrzymano z województw: białostockiego, 
bialskiego, gorzowskiego, kaliskiego, leszczyńskiego, lubelskiego, nowosądec-
kiego, olsztyńskiego, płockiego, tarnowskiego i toruńskiego. Oczywiście, że 
podane wskaźniki należy traktować ostrożnie, gdyż mogą one ulec zmianie 
(oczekujemy jeszcze na dostanie materiałów), tym niemniej już w ich świetle 
dostrzega się wyraźnie dysproporcje pod względem zagęszczenia nauczycielami 
badaczami regionalnymi. Są regiony ubogie w ten typ nauczycieli i są obszary z 
dużą stosunkowo liczbą tego rodzaju pedagogów. Czym tłumaczyć ten stan? 
Czy ten fakt uznać po prostu za przypadek, czy też ma on pewne uzasadnienie? 
Są to pytania z pewnością ciekawe, ale odpowiedź na nie wykracza już poza 
ramy niniejszego szkicu. W tym miejscu warto też dodać, że w przypadku paru 
województw, co zresztą uwidacznia powyższe zestawienie, były poważne trud-
ności z zebraniem danych. Jeszcze obecnie w kilku przypadkach oczekujemy na 
materiały. 

O kilku badaczach szczegółowiej. 
By bardziej przybliżyć dokonania nauczycieli zajmujących się opisami 

swoich „małych ojczyzn", pokażemy kilka konkretnych nazwisk. Taki sposób 
egzemplifikacji, chyba najlepiej pozwoli zrozumieć wartość interesujących nas 
pasji badawczych. 

Zacznijmy od Adama Bednarczyka. Przez długi czas uczył przedmio-
tów ekonomicznych. Nie posiada tytułu magisterskiego. Przepracował w szkol-
nictwie 33 lata. Od 1980r. pozostaje na emeryturze. Od blisko 30 lat zamiesz-
kuje w Iłży - swoim rodzinnym mieście, któremu przez cały czas wiernie służy. 
Założył więc Muzeum, nagrał 43 audycje radiowe o Iłży. W jego domu Telewi-
zja Polska nakręciła 20 filmów dokumentalnych. Szczególnym polem jego 
aktywności i to już od wielu lat, jest pisanie na tematy aktualne i historyczne. 
Był korespondentem „Słowa Ludu" przez ćwierć wieku. W jego zbiorach znaj-
dują się setki artykułów. Drukował je w licznych tygodnikach np.: „Życiu Ra-
domskim", „Wojewódzkim Informatorze Kulturalnym", „Radomine", „Prze-
mianach", „Gazecie Iłżeckiej", „Barwach", „Echu Dnia". A ponadto opubliko-
wał ponad 30 prac zwartych. Oto niektóre ich tytuły: „Iłża w okresie powstania 
styczniowego", „Kościoły w Iłży", „Wybitni Iłżanie", „Iłżecki romans Leśmia-
na", „Zamki w województwie radomskim", „Spór o księgi wieczyste w Iłży", 
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„Iłżecki wrzesień 1939r.'\ „Ciekawostki Iłżeckie". Jak łatwo zauważyć, o czym 
wyraźnie informują same tytuły, iż wszystkie publikacje dotyczą „małej ojczy-
zny" Adama Bednarczyka - Iłży, jej dziejów, zarówno tych odległych, jak i tych 
bliższych tzn. ostatniej wojny. Ale wyszczególnione dokonania nie wyczerpują 
całości dorobku. Pan Adam posiada ponad 20 rękopisów, m.in. spisał wspo-
mnienia ze swego życia, opracował historię Iłży do 1900 r., opisał warszawskie 
drukarstwo w okresie XIX w. A ponadto, mimo, że wszedł w późną jesień ży-
cia, jest ciągle zajęty. Chce zrobić jak najwięcej, gdyż uważa, że po śmierci nie 
będzie miał następcy i ten fakt go najbardziej smuci. 

Dużo też wniosła do opisów swojej „małej ojczyzny" Janina Stadnik. 
Od ponad 20 lat uczy w Zespole Szkół Zawodowych w Tarnobrzegu. Jednocze-
śnie zajęła się badaniami nazewnictwa, co zaowocowało otrzymaniem doktoratu 
z nauk humanistycznych w 1990r. na Uniwersytecie Wrocławskim za pracę 
„Toponimia byłego powiatu tarnobrzeskiego". Nadal nie ustaje w badaniach. 
Swoje artykuły drukowała w: „Rozprawach Komisji Językowej Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego", „Tarnobrzeskich Zeszytach Historycznych" oraz w 
prasie lokalnej: „Tygodniku Nadwiślańskim", „Siarce", „Podkarpaciu", „Nowi-
nach". W 1993r. wydała odrębną publikację pt.: „Na drogach Puszczy Sando-
mierskiej". Za swoją dotychczasową działalność badawczą otrzymała w 1994r. 
ogólnopolską nagrodę im. Franciszka Kotuli, przyznawaną co rok za osiągnię-
cia w badaniach nad kulturą ludową południowo-wschodniej Polski. Z pewno-
ścią nauczycielka z Tarnobrzega wyda jeszcze niejedną pracę. 

Piękną również kartę we współczesnych badaniach regionalnych speł-
nia działalność badawcza Jana Rybotyckiego - długoletniego nauczyciela ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze. Z wykształ-
cenia jest geografem, a z zamiłowania historykiem. Szczególną estymą darzy 
Ziemię Jaworską, na której mieszka już od ponad 50 lat. Zainteresowania prze-
szłością wyniósł jeszcze z domu rodzinnego - z okresu dzieciństwa, które prze-
żywał w okolicach Lwowa. Ziemia Jaworska zastąpiła mu utracony w 1945r. 
kraj „anielski i sielski". Urzekły go piękno i dzieje nowej „małej ojczyzny". 
Chyba ta fascynacja ukształtowała w nim regionalne pasje badawcze. Swoje 
liczne teksty drukował w: „Geografii w Szkole", Mówią Wieki", „Poznaj Swój 
Kraj". Wydał też kilka odrębnych publikacji np.:, Jawor od zarania dziejów do 
roku 1263", „Księstwo Jaworowskie i jego stolica (1264 - 1392)", „Zamek 
Piastowski w Jaworze", „Dzieje parafii rzymsko - katolickiej i kościoła Św. 
Marcina w Jaworze (1242 - 1992)". Od 1985r. Jan Rybotycki pozostaje na 
emeryturze. Jednakże nie narzeka na nudę. Pracuje nad encyklopedycznym 
wydawnictwem pt. „Jawor od A do Z", które powinno ukazać się w bieżącym 
roku. Będzie to rzeczywiście wielkie dzieło. Zostaną w nim zawarte informacje 
od najdawniejszych czasów Jawora po dzień dzisiejszy. 
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DZIEJOPISOWIE MAŁYCH OJCZYZN— 

Poważny wkład do opisów regionalnych wnosi także długoletni na-
uczyciel historii w Zespole Szkół Rolniczych w Weryni - Marian Piórek. Jest 
nie tylko wybitnym w pełnieniu swojej roli zawodowej, czego wyraźnym do-
wodem jest uzyskanie III stopnia specjalizacji zawodowej, ale również znako-
mitym badaczem swego rodzinnego regionu -Kolbuszowszczyzny. Od wielu już 
lat jest aktywnym członkiem Towarzystwa Kultury im.J. M. Goślarka w Kolbu-
szowej. Głównie dzięki jego inicjatywie corocznie organizowane są turnieje 
wiedzy historycznej o regionie wśród młodzieży szkół podstawowych i śred-
nich. Opublikował liczne artykuły m.in. na łamach: „Przeglądu Kolbuszowskie-
go", „Tygodnika Mieleckiego", „Rocznika Kolbuszowskiego". W 1995r. wydał 
odrębną publikację pt. „Szkice do dziejów Dzikowca i okolic", zaś za pracę 
„Działalności ZSW w powiecie kolbuszowskim 3957 - 1973" otrzymał nagrodę 
na szczeblu krajowym. Obecnie przygotowuje monografię pt. „50 lat działalno-
ści Zespołu Szkół Rolniczych w Weryni". 

I jeszcze jedna krótka prezentacja - dr. Mieczysława Bartniczaka z 
Ostrowi Mazowieckiej. Przez kilka lat pracował w szkole. Już jako młody na-
uczyciel wykazywał zainteresowania badawcze. Jednakże dalsze losy potoczyły 
się inaczej. Już od blisko 30 lat jest przykuty do łóżka ciężką chorobą. A mimo 
to nie ustaje w swojej aktywności badawczo - pisarskiej. W swoim dzienniku 
napisał znamienne zdanie: „Od ponad ćwierćwiecza badania regionalne stały 
się dla mnie formą rehabilitacji duchowej i fizycznej. Są one pasją mojego 
życia". Obrona pracy doktorskiej odbyła się w jego mieszkaniu w 1978r. Na 
dorobek Pan Mieczysława składają się: odrębne opracowania, broszury, infor-
matory, publikacje w wydawnictwach zwartych. Jest także autorem wielu haseł 
zamieszczonych w „Polskim Słowniku Biograficznym" (t. XIV, XX, XXII). 
Swoje liczne teksty drukował w wielu pismach np.: „Ziemia", „Mówią Wieki", 
„Rocznik Mazowiecki", „Głos Nauczycielski", „5 Rzek". Jako odrębne prace 
ukazały się: „Obóz w Grądach. Z dziejów Stalagu 324", „Od Andrzejewa do 
Pecynki 1939 - 1944", „Ostrów Mazowiecka i okolice. Panorama historyczno-
krajoznawcza", „Brok i okolice". Po przez swoje wieloletnie prace badawcze, 
stał się dr Mieczysław Bartniczak jednym z najbardziej znanych badaczy dzie-
jów ziemi ostrowskiej. 

Z ponad 400 badaczy regionalnych, wybraliśmy tylko kilka sylwetek. 
Jednakże i ta ograniczona prezentacja, wyraźnie pokazuje, jak wielką rolę speł-
niają zapisy nauczycieli badaczy regionalnych. Czy doceniany jest trud i wysi-
łek tej licznej rzeszy nieprofesjonalnych historyków? Czy doceniany jest trud 
i wysiłek tej licznej rzeszy nieprofesjonalnych historyków? Czy ci „cisi bada-
cze", mieszkający często gdzieś „daleko w Polsce", z dala od ośrodków nauko-
wych, spotykają się ze zrozumieniem i życzliwością czy też z obojętnością? 
Jakie najczęściej towarzyszą im trudności? Do postawionych tu pytań i im po-
dobnych powrócimy w następnym szkicu. 
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