
 

Rzeka Narew  przepływa przez pół-

nocno-wschodnią Polskę i Kurpiowsz-

czyznę. To  prawy  dopływ Wisły,  pły-

nie  z  Wysoczyzny  Białostockiej  przez  

Dolinę  Górnej Narwi, Kotlinę Bie-

brzańską i Dolinę Dolnej Narwi, w woj. 

podlaskim i mazowieckim. Wypływa z   

Białorusi do Polski i na odcinku 1 km 

stanowi granicę polsko-białoruską. Na  

terenie    Polski  rozlewa  się  w Jezioro  

Siemianowskie,  po  czym  od  tamy 2 

w Bondarach płynie cały czas jako 

rzeka aż  do Jeziora Zegrzyńskiego, 

gdzie  łączy się z Bugiem W miejscowo-

ści Nowy Dwór Mazowiecki, Narew 

wpada do Wisły. Długość rzeki: 484 km 

- w Polsce 448. Główne  miejscowości: 

Suraż,  Łapy,  Tykocin,  Łomża,  Nowo-

gród,  Ostrołęka, Różan, Pułtusk, Se-

rock, Nowy Dwór Mazowiecki.  

 

 

Kurpie  

Im  dalej  na  wschód,  tym  chleb  ciem-

niejszy, wódka mocniejsza, a naród 

bardziej przyjazny 

Kurpiowszczyzna to  także    teren  

dwóch  puszcz  mazowieckich    w  pół-

nocno  - wschodniej  Polsce. Puszcza  

Kurpiowska  podzielona  jest  na  dwa  

obszary: Puszcza Zielona obejmująca  

tereny  w  pasie  między  Chorzelami,  

Ostrołęką,   Nowogrodem  i Kolnem,  

czyli  puszcze:  Nowogrodzką,  Skwań-

ską, Ostrołęcką,  Myszyniecką, Różań-

ską.  Puszcza  Biała obejmująca  tereny  

między  miastami:  Pułtuskiem, Róża-

nem, Ostrowią, Brokiem  i  Wyszko-

wem  -  nazywana również  Puszczą 

Nadbużańską. Puszcza  Zielona  sta-

nowi  północny  fragment  Puszczy  

Kurpiowskiej, rozciągającej się w pół-

nocno-wschodniej części Niziny                            

 

Mazowieckiej, nad Narwią i jej dopływami. Nazwę swą 

wzięła od lasów rosnących na podmokłych gruntach, wśród 

bagien  i  rozlewisk.  Duże  przestrzenie  zajmują  łąki  i  pa-

stwiska. Pól uprawnych jest niewiele. Nazwa  Kurpie poja-

wiła  się  po  raz  pierwszy  w  XVIII  w.,  kiedy  to  mazo-

wieccy  i  podlascy  osadnicy szlacheccy zaczęli ludzi z pusz-

czy - Puszczaków - nazywać „Kurp” („Kurpś”). Nazwa ta  po-

chodzi  od  chodaków  plecionych  z  łyka  („Kurpie”),  a  

noszonych  przez trzech mieszkańców  puszczy.  Kurpie  zaj-

mowali  krainę  okoloną  od  północy  granicą  z Prusami, 

od zachodu Orzycem i Narwią, od południa Bugiem, potem 

na północ do Łomży oraz wzdłuż Narwi i Biebrzy aż po 

Szczuczyn. Centralną część tego obszaru zajmuje  Równina  

Kurpiowska,  na  ogół  pokryta  piaskami.  Krajobraz  uroz-

maicają wydmy.  Równina  Kurpiowska  na  zachodzie,  po-

łudniu  i wschodzie  ograniczona  jest krawędziami  wyso-

czyzn  morenowych,  a  ku  północy  przechodzi  w  Równinę 

Mazurską.   

PRZYJACIELSKI REJS NARWIĄ 2018. 
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Nota patriotyczna. Kurpie to bardzo 

patriotyczny lud Polski. Walczący od 

zarania naszej państwowości o jego 

wolność. Bitny i cechujący się wielka 

odwagą w obronie ojczyzny. Dawał 

tego dowód  wielokrotnie  począwszy  

od  najazdu  szwedzkiego  na  Polskę    

w  1655r.  oraz  czasów Wojny Północ-

nej w 1700-1721r . Kurpie stawali  

w obronie Konstytucji 3 maja w 

1791r., brali udział w wojnie z Rosją 

1792r. 

W czasie insurekcji kościuszkowskiej  

w 1794  tworzyli  elitarne  oddziały  

strzelców  celnych.  Nie  zabrakło  ich  

w  Powstaniu Listopadowym  i  Stycz-

niowym.  Biorą  udział  w  bitwach  w 

Wyszkowie, Kamiennik, Gaj, Suwin, 

Ochudno i w bitwie pod Porządziem. 

Znany jest też  udział  Wiznian  w  po-

wstaniu.  Natomiast  oddział  Wawra  –

Konstantego Ramotowskiego miał 

swoją bazę w pobliskich Grądach Wo-

niecko. Ludwik Krajewski dowodził 

oddziałem powstańców złożonych z 

Wizny i okolicznych wiosek. Schwy-

tany przez Rosjan i powieszony  

w rodzinnym mieście. Na trasie z Po-

rządzia do Sieczych rośnie pochylony 

na drogę stary dąb niemy świadek 

wstrząsających historii. To dąb Wie-

szatiel jak go tutaj nazywają. Na jego 

konarach Rosjanie wieszali schwyta-

nych w puszczy powstańców. W pusz-

czy białej szkoliły się oddziały po-

wstańcze i tutaj mieli swoje zbiórki. Z 

kurpiowskich chłopów formowały się 

bitne oddziały powstańcze. 

 

Komuniści z ZSRR mordują rodzinę 

Lutosławskich. 

We wsi  Drozdowo znajduje się posia-

dłość państwa Lutosławskich wielkich 

polskich naukowców i patriotów.  

W czasie I Wojny Światowej zostali zmuszeni do ewakuacji 

w głąb  Rosji  gdzie  zajmowali  się  udzielaniem  pomocy  

dla  polskich  wygnańców, tworzeniem  polskich  szkół  oraz  

przerzucaniem  polskich  żołnierzy  drogą  morską poprzez 

Murmańsk do Francji gdzie tworzyła się armia Hallera. W 

kwietniu 1918 roku Marian i Józef Lutosławscy zostali 

aresztowani przez bolszewików i 5 września bez sądu  roz-

strzelani  w  Parku  Pietrowskim  pod  Moskwą.  Osierocili  

siedmioro  dzieci. Wśród trzech synów Józefa był pięcio-

letni Witold Lutosławski- przyszły wielki polski kompozytor. 

Polskie Termopile  

W  1939  roku  od  września  działała  Samodzielna  Grupa  

Operacyjna  „Narew” dowodzona  przez  gen.  Czesława  

Młota-Fijałkowskiego.  720  żołnierzy  polskich  odpierało  

atak  czterech  jednostek  pancernych  dowodzonych  przez  

Heinza 4 Guderiana.  Niemcy  mieli  pięćdziesięciokrotną  

przewagę.  Do  niewoli  dostało  się  70 żołnierzy  reszta  

zginęła  w  nie  równym  boju.  Zginął  bohatersko  dowódca  

odcinka kapitan  KOP-u    Władysław  Raginis.  Niemcy  

przedstawili  mu  ultimatum  i  zagrozili rozstrzelaniem 

wziętych do niewoli jeńców. Kapitan wydał swój ostatni 

rozkaz. Polecił złożyć żołnierzom bron i opuścić schron. 

Żywy nie poddał się Niemcom, rozerwał się wiązką grana-

tów. Po II Wojnie Światowej i przejęciu władzy przez reżim 

komunistyczny w Polsce jako jdni z pierwszych do walki o 

niepodległość ojczyzny przystępują Kurpie. 

Uwaga mielizna 

 



Po II Wojnie Światowej i przejęciu wła-

dzy przez reżim komunistyczny w Pol-

sce jako jedni z pierwszych do walki o 

niepodległość ojczyzny przystępują 

Kurpie. 

PRL 

Jan  Kmiołek  urodzony  w  Rząśniku  

żołnierz  ZWZ-AK  i  niepodległościo-

wego podziemia walczy ze swoim 22 

osobowym oddziałem z komunistami z 

UB w latach 1946-1951w  rejonie trój-

kąta Nasielsk, Pułtusk, Wyszków.  W 

wyniku kombinacji operacyjnej, w ra-

mach akcji „Lancet” Jan Kmiołek został 

ujęty w Katowicach, dokąd udał się w 

celu przerzucenia na rzekome szkole-

nie. Kilka tygodni później ujęty został 

również Stanisław Kowalczyk. Obaj zo-

stali skazani w wielokrotnie powtarza-

nym  procesie  pokazowym  na  karę  

śmierci  (Jan  Kmiołek –  28-krotną, 

Stanisław  Kowalczyk –  14-krotną). 

Wyrok  na  Jana  Kmiołka,  ps.  „Wir” i 

Stanisława Kowalczyka, ps. „Baśka” 

został wykonany 7 sierpnia 1952 roku 

na terenie więzienia przy  ul.  Rako-

wieckiej  w  Warszawie.  Ich  ciała  na  

wiele  lat  skryły  bezimienne  doły śmierci. Mieli pozostać i 

nigdy nie odnalezieni.   

29  października  2009 za  wybitne  zasługi  dla  niepodle-

głości  Rzeczypospolitej Polskiej zostali  pośmiertnie  od-

znaczeni  przez  Prezydenta  RP  Lecha  Kaczyńskiego Jan  

Kmiołek  Krzyżem  Komandorskim  z  Gwiazdą  Orderu  Od-

rodzenia  Polski, Stanisław Kowalczyk Krzyżem Oficerskim 

Orderu Odrodzenia Polski.  

Urokliwe miejsca noclegu 

 

Jerzy Kowalczyk z ulubieńcami. 

noclegu 

 



29  października  2009 za  wybitne  za-

sługi  dla  niepodległości  Rzeczypo-

spolitej Polskiej zostali  pośmiertnie  

odznaczeni  przez  Prezydenta  RP  Le-

cha  Kaczyńskiego Jan  Kmiołek  Krzy-

żem  Komandorskim  z  Gwiazdą  Or-

deru  Odrodzenia  Polski, Stanisław Ko-

walczyk Krzyżem Oficerskim Orderu 

Odrodzenia Polski.  

Polska  od  1944 do  1989 roku  znaj-

dowała się  pod  okupacją  sowiecką.  

Rządy sprawowała Polska  Zjedno-

czona  Partia  Robotnicza  która  we-

dług  wielu  patriotów  była organiza-

cją  zbrodniczą  założoną  w  Moskwie  

i  prowadziła  działalność  na  szkodę 

narodu  Polskiego.  Wszystkie  wystą-

pienia  wolnościowe  Polaków  były 

skąpane  w bratniej krwi. Rządzący na-

miestnicy Moskwy bez skrupułów wy-

dali rozkaz strzelania do bezbronnych 

polskich robotników domagających 

się chleba i wolności. Tak było m.in. w 

grudniu 1970 roku na Wybrzeżu. Spo-

łeczeństwo  polskie  zostało  brutalnie  

sterroryzowane  przez  siepaczy komu-

nistycznych.  

 

Bracia Kurpie  

W obronie jego honoru i wolności znów stanęli odważnie 

dwaj Kurpie mieszkający w Opolu.  Tam  w  tym  mieście  

gdzieś  na  końcu  Polski  zbrodniarze  z   PZPR,  MO  UB,  SB  

za popełnione zbrodnie na Wybrzeżu i nie tylko mieli od-

znaczać się wysokimi orderami, awansami, dostawać na-

grody. Miejscem tej nie sławnej fety miała być aula Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Zwana przez wielu Czer-

woną Sorboną. W nocy z 5 na 6 października 1971 roku aula 

wyleciała w powietrze. Nikt nie zginął, bo  nie miał  zginąć  

było  to  ostrzeżenie  dla  władz  komunistycznych.  

 

Jerzy Kowalczyk na postoju 

 

Jerzy Kowalczyk, Eugeniusz Kowalcze 



Sprawcami byli odważni  Kurpie  Jerzy  

i  dr  Ryszard  Kowalczykowie  pocho-

dzący  z  Rząśnika  jak  ich krajan i bo-

hater Jan Kmiołek i kuzyn Stanisław 

Kowalczyk. W procesie pokazowym 

prokurator  dla  braci  żądał  kary  

śmierci.  Dostał  ją  Jerzy  Kowalczyk,  

dr  Ryszard Kowalczyk otrzymał 25 lat 

więzienia. W wyniku prowadzonych 

głodówek, protestów społecznych  w  

kraju  i  za  granicą  drakońskie  kary  

zmieniono  dla obydwu  po  25  lat wię-

zienia. Po wielu latach Jerzy Kowalczyk 

powiedział mi: Gdybym chciał ich zabić 

zrobił  bym  to,  bo  to  ode  mnie  zale-

żało. Myślę,  że  nie  zrobił  tego,  by  

nie  stać  się mordercą  tak  jak  bandyci  

z  UB.  

W  książce: Represje  komunistyczne  

na  Śląsku Opolskim  Więźniowie  Poli-

tyczni  PRL w  obronie  braci  Jerzego  i  

Ryszarda Kowalczyków  z Opola opisa-

łem historię ich bohaterskiego czynu. 

Dzisiaj Jerzy jest wolnym  człowiekiem.  

Żyje  w  swojej  pustelni  ciesząc  się  

przyrodą.  Z  Ryszardem Kowalczykiem 

związany byłem wieloletnią przyjaź-

nią. Towarzyszyłem mu przy łożu 

śmierci. Miał do mnie jedną prośbę: 

Bogdan ja już z tobą na rejs po mojej 

Narwi nie popłynę. Przyrzeknij że w ten 

rejs zabierzesz mojego ukochanego młodszego brata Je-

rzego.  Jest  to  nasze  marzenie  z  lat  młodości,  płynąć  tą  

piękną  naszą  rzeką,   

Daną Ryszardowi obietnicę wypełniłem. Z Opola przewio-

złem łódeczkę nad Narew. Zwodowałem  ją  w  Nowym  Lu-

bielu  i 15  czerwca  2018 roku  z  Jerzym  Kowalczykiem 

prawdziwym Kurpiem wyruszyliśmy w rejs. Towarzyszył 

nam jego przyjaciel z Opola Eugeniusz Kowalcze. Od tego 

czasu wszyscy kochamy Narew i będziemy tu wracać, by 

wspominać bohaterskich braci Kurpiów.  

Bracia  Kowalczykowie  za  działalność  na  rzecz  niepodle-

głości  Polski  zastali odznaczeni  przez Prezydenta  RP  An-

drzeja  Dudę  Krzyżem  Kawalerskim  Orderu Odrodzenia  

Polski.  W  Gdańsku  na  murze  stoczni  mają  swoja  tablicę,  

w  Opolu  w Urzędzie Wojewódzkim jest sala narad Im. 

Braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków. Jedna z głównych 

ulic miasta Opola została nazwana ich imieniem. 

Jerzy Kowalczyk 

Bohater z 1971 mieszka w bardzo 

skromnych warunkach. 

Ryszard Kowalczyk 

i Bogusław Bardon 


