
„Ojczyzna to ziemia i groby. 
Narody, tracąc pamięć, tracą życie.” 

 
W tych znanych i często cytowanych 

słowach Cypriana Kamila Norwida 

znajduje się źródło motywacji do 

poszukiwań grobów bohaterów walk o 

wolność i niepodległość Polski na obu 

parafialnych sejneńskich cmentarzach,  

starym i nowym. 
 



Nowy cmentarz 



Albowicz, Teofil (1890 – 1973) 
 

Teofil Albowicz (1890 – 1973), Powstaniec Sejneński. Pochodził z okolic 
Łoździej. W czasie I wojny światowej został siłą wcielony do carskiej armii. 
W działaniach wojennych odniósł rany, duża blizna przypominała mu o tej 
przymusowej służbie przez całe życie. Po wybuchu I wojny światowej został 
zmobilizowany i służył jako starszy unter-oficer (plutonowy) w 4 kompanii 10 
Nowoingermanłandzkiego Pułku Piechoty. Za męstwo wykazane w walkach został 
odznaczony Krzyżem św. Jerzego 1, 2, 3 i 4 stopnia oraz Medalem Za Odwagę 2, 3 
i 4 stopnia. 23 maja 1915 roku w czasie walk pod wsią Czyżewicze został ranny 
w biodro. W 1915 roku awansował na stopień feldfebela (sierżanta), a następnie 
podpraporszczika (podchorążego). Po raz kolejny został ranny w prawe 
przedramię 1/2 sierpnia 1916 roku w czasie walk pod wsią Zwyżyn i Piniaki. Po 
wybuchu rewolucji wystąpił z wojska rosyjskiego i wrócił do rodziny. Jego 
stryjeczny brat, Bolesław Albowicz,  tworzył w Łoździejach siatkę POW[1]. Teofil 
wstąpił do niej i wspólnie z  krewnym walczył w Powstaniu Sejneńskim. Blisko rok 
później, 20 lipca 1920 r., szedł z meldunkiem wojskowym do Suwałk razem ze 
Stanisławem Kozakiewiczem i Adolfem Płoneckim. Wpadli w zasadzkę. Koledzy 
zostali bestialsko zamordowani, a on cudem uniknął śmierci, pisanej wszystkim 
w zemście za ich udział w Powstaniu Sejneńskim. Musiał się potem długo 
ukrywać.  

 
 

https://powstancy-sejnenscy.pl/albowicz-teofil-1890-1973/


Później często odwiedzał grób kolegów na Nowym Cmentarzu w Sejnach 
i zażyczył być pochowanym jak najbliżej nich, co też się stało w 1973 r. 
W latach dwudziestych ubiegłego wieku osiadł w Krasnowie, założył rodzinę, 
wychował dwóch synów (Mieczysław pozostał jako następca na 
gospodarstwie, a Bonifacy skończył studia medyczne i następnie pracował w 
Sejnach, a później w Białymstoku, wszędzie ciesząc się opinią bardzo dobrego i 
znanego lekarza). Teofil Albowicz stworzył dom słynący z wielkiej gościnności 
i życzliwości do świata i ludzi, o której zaświadcza cała rodzina Kasperowiczów 
z Jenorajścia. Umiał budować dobre sąsiedzkie relacje. Druga wojna światowa 
nie oszczędziła rodzinie cierpień. W czerwcu 1944 r. Teofil Albowicz został 
zabrany do budowy niemieckich umocnień obronnych. Wrócił z Gdańska do 
domu dopiero w kwietniu 1945 r. Linia frontu przebiegała w lipcu 1944 r. blisko 
jego domostwa. Niemcy podpalili budynki gospodarcze, spłonął cały 
inwentarz. Po zakończeniu wojny wszystko trzeba było zaczynać od nowa. 
Teofil Albowicz został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” 
nr 167/1932). 
 
Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie ustnej relacji synowej – 
 Julii Albowicz, wnuczki –  Ewy Delnickiej oraz faktów historycznych, podanych przez dr 
Krzysztofa Skłodowskiego. 
 
 
 



Kułakowski, Stanisław (1901–1961) 
 

Stanisław Kułakowski, ur. 17 VIII 1901 roku w Sejnach, 
syn Maksymiliana i Marianny z Pawłowskich. Członek 
POW, brał udział w powstaniu sejneńskim.  W 1932 
roku mieszkał w Sejnach, przy ulicy 3 Maja 24, a w 
1933 roku był wymieniany jako murarz, zamieszkały w 
Sejnach, przy ulicy 3 Maja 12.   
W 1932 roku został odznaczony Medalem 
Niepodległości. Zmarł w 1961 roku. Został pochowany 
na „nowym” cmentarzu w Sejnach. 
 
Opracował Krzysztof  Skłodowski. 
 



Stary cmentarz 



Albowicz, Bolesław (1888 – 1977) 
 

Bolesław Albowicz urodził się 13 marca 1888 roku w Łoździejach, gubernia 
suwalska, powiat sejneński. Ojciec Jan, matka Paulina. We wczesnym 
dzieciństwie był bardzo przywiązany do ojca, z którym często jeździł konno oraz 
na rowerach. Szkołę podstawową, liczącą w tym czasie cztery oddziały, ukończył 
w Łoździejach w języku rosyjskim. Książki polskie: historyczne, modlitewniki 
kościelne i kalendarze rodzice Bolesława kupowali nielegalnie, w Niemczech. 
Korzystając z nich uczyli w domu, w tajemnicy, pisać i czytać po polsku swoje 
dzieci. W latach 1903, 1904, 1905 uczęszczał do szkoły w Kalwarii. W 1905 roku 
jesienią strażnicy carscy rozpędzili uczniów i zamknęli szkołę. Nauka skończyła się 
na niepełnym średnim wykształceniu. Po powrocie do domu Bolesław pomagał 
rodzicom w gospodarstwie. Ojciec Jan, były wojskowy rosyjski, działał w tym 
czasie w Socjalistycznym Kółku Królestwa Polskiego i Litwy, organizując 
w konspiracji spotkania działaczy oraz zakup broni. Został  dość nagle 
zmobilizowany i wcielony do wojska, brał udział w wojnie rosyjsko-japońskej. 
Wcześniej jednak zdążył o wszystkich konspiracyjnych działaniach poinformować 
syna Bolesława. Pod koniec roku 1905 rozpoczęły się w Łoździejach rozruchy. 
Spalono monopol państwowy, zniszczono akta w magistracie, napadnięto na 
pocztę. W roku 1911 Bolesław został zabrany do wojska rosyjskiego.  



 Po wybuchu I wojny światowej służył w 10 Nowoingermałandzkim Pułku 
Piechoty, który do 1914 roku stacjonował w Kałudze. Kończy szkołę 
podoficerską w Moskwie i dostaje 10 dni urlopu. Jedzie do Łoździej. Rok 1913 
w rosyjskim wojsku, stałe pogotowie wojenne. Rok 1914 zabójstwo Ferdynanda 
w Sarajewie. Wynik: Pierwsza Wojna Światowa. Po urlopie Bolesław awansuje 
na plutonowego i pozostają mu 2 miesiące do przeniesienia na zapas (dzisiaj 
rezerwa). Jednak zamiast do domu, idzie na wojnę przez Wołyń, Galicję, 
Karpaty, Przemyśl, Jarosławiec, Jawor, Sambor, następnie twierdza Dęblin – 
Iwanogród, Kielce, między Łodzią a Krakowem miasteczko Żarki i Karpaty. 
Przechodzi wszystko, głód, chłód, jest dwukrotnie ranny. Dowódca armii 
rosyjskiej, w marcu 1915 roku, w Karpatach mianuje i nagradza Bolesława 
Albowicza (za zasługi wojenne) stopniem porucznika i krzyżem ŚW. JERZEGO. 
Jednak nasz dziadek  Bolesław nie zdążył nawet sprawić sobie munduru 
oficerskiego. 20 kwietnia 1915 r. obejmuje dowództwo 5-tej kompani 
i przechodzi wraz z nią przez Karpaty. 25 kwietnia 1915 r. (w naszą Wielkanoc) 
dostają rozkaz ataku, już za Karpatami na ziemi węgierskiej. Wojska rosyjskie 
wycieńczone, głodne, prawie bose i gołe, chore i zawszone z jednej strony, 
z drugiej zaś Węgrzy i  Niemcy, syci, dobrze uzbrojeni i ubrani. W niesamowicie 
ciężkich warunkach były wojska rosyjskie. Dowodziłem 5-tą kompanią pułku – 
pisze w swoich notatkach nasz dziadek. W bitwie tej o 10-tej rano zostaje 
ranny. Z pola walki zabrano go dopiero o godz. 4-tej z rana następnego dnia. 
Jest ledwo żywy, zagazowany, z rozbitą głową 



Po ostatnim wyjeździe na front pod Bałtyk przeciw Niemcom władze zwalniają Bolesława 
na 4-miesięczny odpoczynek. Suwalszczyzna zajęta przez Niemców. W Moskwie panuje 
głód. Jedyne miejsce, do którego może pojechać nasz dziadek to jest Włodzimierz nad 
rzeką Klaźmą (dopływ rzeki Oki). Tam pracuje około 2 lat jako referent działu statystyki 
i rozdziału produktów żywnościowych do sklepów – do sprzedaży na kartki dla ludności. 
Do Polski wraca prawie po ośmiu latach. W czwartym dniu po powrocie do domu umiera 
mu Mama. Jest chory i przybity – dochodzi do zdrowia dopiero po miesiącu. W tym czasie 
przyjeżdża do niego kapitan R. Szymański. Wie o Bolesławie wszystko: że jest wojskowym 
w cywilu, gdzie walczył, jakie miał stopnie i odznaczenia. Kapitan Szymański zobowiązuje 
naszego dziadka Bolesława do organizacji powstania przeciw Niemcom, powracającym 
z Rosji (po I-ej  Wojnie Światowej) przez tereny litewskie. W Polsce wracających Niemców 
z Rosji Polacy rozbrajali natychmiast. Litwini dali im swobodny przejazd z bronią do 
Niemiec, za co Rząd niemiecki obiecał stworzenie Litwy z granicą do kanału 
augustowskiego. Rzeczywiście Niemcy autentycznie im pomagali. W Paryżu w Wersalu 
został sporządzony pierwotny projekt granicy zabierający Polsce znaczną część terenów. 
Bolesław Albowicz zostaje mianowany naczelnikiem miasta, powołuje do pomocy 
(obecnie już nieżyjącego) Kazimierza Ruginisa i przez niego oraz innych łączników ma stały 
kontakt z Komendą w Sejnach. Organizacja powstańców składa się z 42 osób. Jednak 
z bronią było bardzo źle. Posiadają 4 karabiny, 2 rewolwery i niewiele naboi. Wszystko to 
działo się w bardzo przyśpieszonym tempie. Powstanie w Sejnach i Łoździejach wybuchło 
23 sierpnia 1919 roku 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oka_(dop%C5%82yw_Wo%C5%82gi)


Tak opisuje je w swoich notatkach nasz dziadek: Zebrałem zaledwie 18 osób, podzieliłem na 
dwie grupy, jedna pod moim dowództwem, drugą pod dowództwem Kazimierza Rugienisa 
i nocą o godz.11-tej unieszkodliwiliśmy posterunki. Sejny poleciły mi wystąpić, a sami 
zamiast okrążyć Litwinów w Sejnach i rozbroić, zaszli od południa i dali im możliwość 
wycofania się z bronią i amunicją z Sejn, drogą na Widugiery do Łoździej i napadli na 
Łoździeje. Broni było mało, a naboje się wykończyły. Nie mając żadnej wiadomości z Sejn, 
wysyłam drogą przez Widugiery łącznika, wójta Pawła Grubiewicza, a szosą przez Ogrodniki 
Jerzego Albowicza. Grubiewicz wpadł w ręce Litwinów (miał sąd litewski i otrzymał 4 lata 
więzienia). Jerzy Albowicz dojechał do Sejn szczęśliwie lecz do Łoździej już nie wrócił. Wobec 
tak trudnej sytuacji musiałem wycofać się do Sejn z 16-toma ludźmi. Dwóch wpadło w ręce 
Litwinów. Nazwiska: Wułkanis i Albowicz, kopali na rynku w Łoździejach sobie grób i tam 
zostali rozstrzelani. Bolesław wraz z częścią powstańców dołączył do innych. W drugim dniu 
bitwy o Sejny Litwini zostali pokonani i wypędzeni. Po pewnym czasie o wszystkim został 
poinformowany naczelnik Józef Piłsudski. Przyjechał on do Sejn, entuzjastycznie witany 
przez społeczeństwo. W gmachu Starostwa zorganizowano przyjęcie, na którym Bolesław 
Albowicz z jednej strony jako urzędnik Starostwa, z drugiej jako delegat powstańców 
z Łoździej, przedstawił naczelnikowi Józefowi Piłsudskiemu sytuację dotyczącą powstańców 
i ich rodzin, nie mogących powrócić do własnych domów i gospodarstw z powodu już 
ustalonej granicy, strzeżonej przez straż graniczną. Po kolacji i przemówieniach Starosty 
i Józefa Piłsudskiego toastem wyrażono radość, że Sejneńszczyzna z przyległymi terenami, 
zawdzięczając jedynie i wyłącznie powstaniu ludzi z Sejn, Łoździej i okolic przynależeć będzie 
do Polski.  



Nasz dziadek Bolesław w swoich notatkach zapisał słowa Józefa Piłsudskiego wygłoszone 
w czasie spotkania: Jestem mile zaskoczony i zdziwiony, że tu na dalekich kresach Polski są 
Polacy tak gorąco patriotyczni i przywiązani do Polski. Po 10 dniach Starosta Sejneński 
wraz z Bolesławem Albowiczem zostali wezwani do Wojewody w Białymstoku, gdzie 
poinformowano ich 
o  utworzeniu oddziału milicji, do której w pierwszym rzędzie otrzymają zatrudnienie 
chętni powstańcy z Litwy i okolic. Bolesław Albowicz, pseudonim „AWANTURA”, był 
czynnym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej w okręgu suwalskim w czasie od 15 
września 1918 roku do 15 listopada 1919 r. Polska Organizacja Wojskowa, Komenda 
Główna 06 VIII 1919 r. nadała mu za pracę w organizacji i walkę o niepodległość Ojczyzny 
prawo noszenia odznaki „KRZYŻ P.O.W.” (Nr. 4663). 
Następne lata to praca w Starostwie Sejny: 
zastępca referenta w prowincji, młócenie pozostałego po Niemcach zboża dla wojska 
i ludności, 
kontrola gospodarstw powiatu, 
1921 rok stanowisko Kierownika Wydziału Handlu Sejmiku Sejneńskiego. 
Od dnia 1 kwietnia 1922 roku do marca 1924 r. był urzędnikiem cywilnym w Komisji 
Gospodarczej 2-ego pułku Ułanów Grochowskich – prowadzącym referat żywnościowy. 
Został zwolniony na własną prośbę. 
 



28 maja 1923 roku Bolesław Albowicz bierze ślub w parafii katolickiej z Marianną Katarzyną 
Sztuczko. 4 marca 1924 roku zawiera umowę przyrzeczenia z Komisarzem Ziemskim 
w Suwałkach w sprawie kupna – sprzedaży działki gruntowej z majątku Krasnowo. 31 
sierpnia 1925 roku staje się właścicielem 13 hektarów za cenę 3356,36 złotych, rozłożoną na 
raty z 4% oprocentowaniem. 5 kwietnia 1925 roku rodzi mu się córka Krystyna, a 25 lipca 
1927 roku przychodzi na świat jego syn Jerzy. Cała rodzina mieszka w Krasnowie i pracuje 
w zakupionym gospodarstwie. 24 maja 1934 r. Bolesław otrzymuje pismo z Ministerstwa 
Spraw Wojskowych o zwolnieniu od niespłaconej do dn. 18. 04. 1932 r. reszty ceny kupna za 
posiadaną działkę – w myśl ustawy Sejmowej z dn. 17 XII 1920 roku o bezpłatnym nadaniu 
ziemi żołnierzom WP. Bolesław cały czas udziela się społecznie. Jako członek Sejmiku 
Suwalskiego bierze udział w otwarciu i poświęceniu Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Kukowie. Jest 
wydelegowany przez Starostę Wydziału Powiatowego w Suwałkach do stałego kontrolowania 
dostaw materiałów do budującej się nowej powiatowej drogi bitej Suwałki – Jeleniewo – 
Wiżajny. Za swą honorową pracę w charakterze Okręgowego Komisarza Spisowego przy 
przeprowadzaniu drugiego powszechnego spisu ludności Rzeczypospolitej Polskiej w pow. 
suwalskim (w dniu 9 grudnia 1931 roku) otrzymał odznakę „ZA OFIARNĄ PRACĘ”. 10 
listopada 1933 r. Prezes Rady Ministrów nadaje Bolesławowi Albowiczowi BRĄZOWY KRZYŻ 
ZASŁUGI (nr 2664/ or.). Za zasługi na polu pracy samorządowej i społecznej 16 marca 1937 r. 
zarządzeniem Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polski został odznaczony MEDALEM 
NIEPODLEGŁOŚCI (Nr. 15/13808). Grudzień 1951 r. – DYPLOM uznania Wojewódzkiej Rady 
Narodowej za patriotyczną postawę i wzorowe wykonywanie obowiązków wobec Państwa 
Polskiego.  



1953 rok – powołanie na członka Prezydium Rady PZGS z uprawnieniami do 
kontrolowania całokształtu działalności PZGS oraz działalności organów 
samorządowych Gminnych Spółdzielni. Od 2. 11. 1965 r. do 30 maja 1969 r. jest 
członkiem Komisji Oświaty i Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Sejnach. W 1976 r. 
otrzymuje od Prezesa Zarządu WZGS – DYPLOM za aktywny wkład pracy społecznej 
w rozwój Spółdzielczości Wiejskiej oraz organów samorządu spółdzielczego. W 1972 r. 
Bolesław Albowicz otrzymuje pozwolenie na budowę domu mieszkalnego (stary 
przeznaczony jest do rozbiórki). Jego budowę prowadził już jego syn Jerzy. 6 listopada 
1977 roku – w wieku 89 lat Bolesław Albowicz umiera. 10 lat później 18 stycznia 1987 
r. –  umiera jego żona Marianna Katarzyna Albowicz. Oboje pochowani są w grobie 
rodzinnym na cmentarzu w Sejnach. 
         Dziadek nasz Bolesław to szlachetny, wykwalifikowany żołnierz, wielki patriota, 
świetny organizator, wielki społecznik. W swoich notatkach napisał: Każdy Polak 
winien mieć serce mniej prywatne a więcej publiczne. Chociaż miał niewiele czasu dla 
rodziny, to potrafił być dobrym mężem, ojcem, dziadkiem i pradziadkiem. Tak 
w skrócie wygląda życiorys Bolesława Albowicza. Wspominamy Go często w czasie 
rodzinnych spotkań. 
 
Życiorys opracowały, na podstawie dokumentów i zapisków dziadka Bolesława 
Albowicza, wnuczki: Maria Sulewska (z d.  Albowicz) i Jadwiga Albowicz. Pewne fakty 
historyczne sprostował dr Krzysztof Skłodowski. 
 



Miszkiel, Dominik (1882 – 1952) 
 

Miszkiel Dominik – ps. „Sokół”, ur. 26 maja 1882 r. w Wigrańcach, syn Piotra 
i Agaty ze Skupskich. Komendant komendy lokalnej POW „Wigrańce” Nr 5 
w obwodzie sejneńskim. W czasie Powstania Sejneńskiego dowódca oddziału 
„Wigrańce” wchodzącego w skład samodzielnej kompanii pchor. Rosińskiego. 
Na jej czele uczestniczył w rozbrojeniu posterunków litewskich w Gibach, 
Posejnelach i Berżnikach. „Były nauczyciel”, handlowiec. W okresie 
międzywojennym prowadził restaurację w Sejnach. Był dwukrotnie żonaty. 
Po raz pierwszy z Jadwigą z Sienkiewiczów (z Augustowa), z którą miał troje 
dzieci: Dominika, Stanisława i Jadwigę i powtórnie z Anielą z Matusiewiczów 
(ur. w folwarku Ochotniki), z którą miał córkę Halinę. W czasie II wojny 
światowej był zatrzymany przez Niemców w drodze do Wigraniec i oskarżony 
o udzielanie pomocy partyzantom. W czasie przesłuchań był bity 
i torturowany. Po dwóch tygodniach został zwolniony. Po wojnie był wójtem 
w Berżnikach. Zmarł w wieku 70 lat, 16 września 1952 roku i został 
pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sejnach [na Starym Cmentarzu – 
SR].  
Opracował Krzysztof Skłodowski. 



Nazarek, Stanisław (1897 – 1982) 
Stanisław Nazarek urodził się w miejscowości Uchacze, gmina Maciejowice. Jako 
ochotnik wstąpił do 7 Pułku Piechoty. W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. walczył 
pod Lwowem, Stanisławowem, Czortkowem, Krugoźno. Za zasługi wojenne został 
odznaczony. Zgodnie z relacją rodziny otrzymał Order Wojenny Virtuti Militari.  Został 
osadnikiem wojskowym we wsi Gliniszcze (na mocy orzeczenia z dnia 23 sierpnia 1922 
r. nr. Protokołu 27 Powiatowego Komitetu Nadawczego w Wołkowysku na zasadzie 
art.11 Ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. „o nadaniu ziemi żołnierzom W.P.” /Dz. R.P. z 
1921 r. Nr 4 poz. 17 i 18/). Świadectwo  Komisji  Kwalifikacyjnej  Dowództwa Okręgu 
Generalnego  w Warszawie nr. 1996, uznające uprawnienia do otrzymania  bezpłatnie 
ziemi, wydano w dniu 17 czerwca 1922 r. Ziemię otrzymali również jego towarzysze 
broni, z którymi został w 1938 r. przesiedlony do wsi Łumbie. Przeprowadzkę koleją 
zorganizował im w 1938 r. ówczesny rząd. Stanisław Nazarek  w dniu 7.X.1952 r. został 
zatrzymany za to, że od lutego 1951 r. udzielał pomocy partyzantom w postaci jedzenia 
i nigdzie nie meldował o tym.  Wyrokiem WSR w Białymstoku na sesji wyjazdowej w 
Suwałkach został skazany w dniu 25.11.1952 r. na 3 lata więzienia. Został zwolniony 
warunkowo 11.09.1953r. /akta WSR B-stok, – Sr 757/52 – IPN Bi 212/4978/. Rozprawy 
sądowe Stanisława Nazarka, Jana Kruszyłowicza i Juliana Szyłejko dotyczyły tego 
samego zdarzenia, które miało miejsce w Łumbiach  9 kwietnia 1952 r. Był to nocny 
napad milicji i wojska na grupę ukrywających się tam partyzantów, dowodzonych przez 
Piotra Burdyna.   
 
Opracowała wnuczka, Halina Dzienisiewicz. 



Rugienis, Kazimierz (1891 – 1959) 
 

Moim rodzicom przyszło żyć w trudnych i ciężkich czasach. Szczególnie tacie – Kazimierzowi 
Rugienisowi. Urodził się 8 września 1891 r. w Łoździejach, z matki Antoniny (z domu 
Gregorowicz) i ojca Franciszka Rugienisa. W Łoździejach uczęszczał do carskiej szkoły, 
dlatego znał język rosyjski. Matka Antonina była odważną i silną kobietą, wiele przeżyła. 
Jednocześnie zmarli dwaj synowie, w mieszkaniu stały dwie małe trumny. Po tej stracie 
urodziło się jeszcze dwóch synów. Starszy Kazimierz (mój tata) i w  1894 r. Izydor. Mój tata 
jako młody chłopak wyjechał do Ameryki (była tam ciotka z rodziny Gregorowiczów). 
Wspominał taki mały epizod. W Nowym Jorku spotkał znajomą z sąsiedniej ulicy z Łoździej. 
Widząc się, jednocześnie zakrzyknęli: „Góra z góra się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem 
zawsze!”. Za pierwsze zarobione pieniądze kupił cygara i kazał się odwieźć dorożką do 
domu. Młodzieńczą fantazję raz na zawsze poskromiły wymioty i bóle głowy, które po 
wypaleniu cygara męczyły go do rana. Do końca życia nie palił cygar ani papierosów. 
Wracając raz nocą przez park, zobaczył w alejce okazałego węża – wił się, a nawet syczał. 
Był odważnym młodzieńcem, więc nie uciekł, tylko podszedł bliżej. Był to rzeczywiście wąż, 
ale ogrodowy do podlewania kwiatów, prawdopodobnie pozostawiony przez ogrodnika. 
Inne zapamiętane przez ojca „amerykańskie” zdarzenie było nawet opisane w miejscowej 
prasie. W jednym z kościołów w czasie nabożeństwa  eksplodowały kotły grzewcze. 
Wybuchła panika. Ludzie zaczęli uciekać, tratując się przy wyjściu. Mój tata zareagował 
błyskawicznie. Wskoczył na podwyższenie, wołał o zachowanie spokoju i w ten sposób 
opanował sytuację. Po nagrodę za zbawienne opanowanie nie zgłosił się. 



Był bardzo skromnym człowiekiem, nie liczył na pochwały. Peszyły go. W czasie pobytu 
w Ameryce planował wstąpić do seminarium duchownego. Zgłosił się na rozmowę do 
polskiego księdza, który zalecił mu jeszcze dobrze się zastanowić, przemyśleć i poczekać. Ten 
zamiar zniweczyła wiadomość o śmierci jego ojca. Pospieszył do kraju, aby być z matką 
i młodszym bratem. W Stanach Zjednoczonych spędził ponad dwa lata. Bardzo szybko i na 
wysokim poziomie nauczył się angielskiego. Posługiwał się nim biegle, czytał po angielsku 
prasę i książki. Nawet sąsiadka ciotki zaczęła podejrzewać, że jest on polskim szpiegiem, 
znającym język przed przybyciem do Ameryki, nieprzyznającym się do tego z powodów 
sekretności swej misji. Po powrocie do domu wziął czynny udział w ruchu 
niepodległościowym. Kiedy w miasteczku sytuacja stawała się niebezpieczna, opuścił 
rodzinny dom. Za nim podążył Izydor. Tata należał do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). 
Brał czynny udział w powstaniu sejneńskim. Był dowódcą czynu zbrojnego powstania 
sejneńskiego, za co został odznaczony medalem „RP – Bojownikom Niepodległości”. 
W czasie wyjazdu delegacji do Paryża w sprawie polskiej wschodniej granicy spotkał się 
w Warszawie z nuncjuszem papieskim Achillesem Rattim (później Pius XI) i był mile 
zaskoczony jego uprzejmością. Duchownym nie został, zdobył natomiast zawód stolarza. 
Wiążę się z tym pewne zdarzenie. Idąc ulicą (prawdopodobnie Sienkiewicza) w Białymstoku 
zastanawiał się nad wyborem zawodu. Nagle z okna zakładu stolarskiego wypadł obrazek 
św. Józefa cieśli. Przyjął to jako znak. Ta profesja okazała się bardzo pomocna w czasie 
wojny, a szczególnie w obozie. Wspominał pewną sytuację z 1920 r. Pracując 
w Różanymstoku przy stolarce kościoła, widział przerażonych Rosjan, uciekających spod 
Warszawy, którzy wołali, że z Polakami nikt nie wygra, bo im pomagają „czarni i biali”, czyli 
siły nadprzyrodzone. Potem przybył do Sejn. Tu pracował w Stowarzyszeniu Rolniczo-
Handlowym „Powstaniec” w charakterze kierownika oraz rachmistrza (1920 – 1923). 



Zwolnił się i założył zakład stolarski na tyłach pałacu biskupiego. Początkowo pracował ze 
swoim bratem Izydorem. Jemu to zawdzięczał wspaniałą żonę – Mariannę. Podobno 
Izydor był bardzo przystojnym, wysokim mężczyzną, lubiącym towarzystwo. Pięknie 
śpiewał i grał na skrzypcach. Znał wszystkie panny w okolicy. Jak wieść niosła, potrafił 
odwiedzić jednego wieczoru kilka panien. Zawsze wnosił ze sobą dużo śmiechu i zabawy. 
Wiele kobiet wzdychało do niego do późnej starości. Wszędzie był duszą towarzystwa. 
Moja mama mieszkała w Sejnach w domku z ganeczkiem. Na tym ganeczku w majowe 
wieczory zbierała się młodzież i śpiewała różne piosenki, a echo niosło się po rzece. Rzeka 
wtedy była szeroka i dość głęboka, pływały nią łódki i kajaki. Była najstarsza z rodzeństwa 
– miała trzy młodsze siostry: Kazię, Helę i Jadzię oraz brata Franka. Wcześnie straciła 
matkę, musiała ją zastąpić i bardzo szybko wydoroślała. Ojciec jej zaś był przewoźnikiem, 
woził karetą ludzi z Sejn do Suwałk. Zapamiętałam jedną z karet (nie służyła już wtedy 
zarobkowo, ale jako pamiątka) – czarną, zamkniętą, z latarniami, w środku wyłożoną 
zielonym aksamitem. Prawdopodobnie Izydor z powodu korzystania z tego środka 
lokomocji, a może nawet noclegu, poznał panny Wołągiewiczówny. Bardzo spodobała się 
mu moja mama – Mania. Kiedy ujrzał ją mój tata, zakochał się od pierwszego wejrzenia 
(był bardzo nieśmiały w stosunku do kobiet). Spostrzegł to młodszy brat i odstąpił mu 
dziewczynę. Twierdził, że on jest młodszy, ma jeszcze czas i znajdzie sobie żonę. W ten 
sposób najstarsza córka Wołągiewiczów wyszła za mąż za bogatego, przystojnego, co 
prawda starszego od siebie o 13 lat mężczyznę. W tamtych latach to było normalne. 
Pamiętam rodziców z dzieciństwa i dziś wiem, jakie to było kochające się małżeństwo. 
Sąsiadki zazdrościły mamie, że tata był dla niej tak bardzo czuły, opiekuńczy i dobry. 
Kiedyś usłyszałam złośliwe szepty sąsiadek: „Patrz, Mania niesie puste słoiki, zaraz 
Kazimierz pobiegnie pomóc”. I tak się też stało.  



Zapamiętałam bardzo dokładnie słowa mamy: „Przeżyłam 32 lata z mężem i nigdy się 
z nim nie pokłóciłam”. Wówczas nie miały one dla mnie specjalnego znaczenia. Dopiero 
po latach swego małżeństwa zrozumiałam, jakie to ciche bohaterstwo. Wracając do 
Izydora – nie znalazł sobie żony. Ani w Polsce, ani w Kanadzie, dokąd wyjechał. Nie trafił 
na swoją miłość i do końca życia pozostał starym kawalerem. W Kanadzie pracował, 
występował w teatrze, śpiewał i grał w różnych zespołach. Nadal był duszą towarzystwa, 
stał się stosunkowo bogatym człowiekiem. Miał swój dom, jacht. Wiele pomagał moim 
rodzicom, znajomej z lat młodości mieszkającej w Kutnie. Na pytanie taty: „Kiedy się 
wreszcie ożenisz?” – odpowiadał: „Nie wiem, wszystkie kobiety są tak piękne i kochane, 
że trudno mi się zdecydować”. Stryj jeszcze w Polsce służył w policji konnej 
w Białymstoku. Bardzo lubił konie. One jego z pewnością też. Opowiadał zdarzenie, o tym 
jak raz, po roku niewidzenia, koń go rozpoznał i wykonywał wszystkie wcześniej wyuczone 
polecenia. Ślub moich rodziców odbył się w 1927 r. Stryj już wtedy był za granicą. 
Początkowo nowożeńcy zamieszkali u Wołągiewiczów. Sprowadzili matkę, która sprzedała 
bardzo szybko w nocy swój majątek i dworek modrzewiowy w Łoździejach przy ulicy 
Dumbelskiej i pieszo, z pieniędzmi przyszła do Sejn. U teściów rodzice mieszkali bardzo 
krótko. Z uwagi na to, że stolarnia mieściła przy Pałacu Biskupim, dostali od księdza 
pozwolenie na zamieszkanie w pałacu, na górze. Siostra pamięta tylko bardzo piękne 
gzymsy wieńczące piece. W 1928 r. urodziła się moja siostra Jadwiga. Z tego roku 
pochodzi zdjęcie kościoła w Karolinie i napis. „W 1928 roku ołtarz i ambona zbudowana 
przez Kazimierza Rugienisa”. Z pamiątek rodzinnych taty pozostał jedynie rzeźbiony krzyż, 
szkatułka i kuferek. Reszta zaginęła. W księdze adresowej z 1930 r. jest notatka, że tata ma 
sklep spożywczy (tam, gdzie teraz stoi hotel i restauracja „Skarpa”).  



Czyli tata przekwalifikował się z rzemieślnika na kupca. Z uwagi na to, że sklep był przy 
rynku, rodzice zmienili mieszkanie. Od frontu znajdował się sklep, a z tyłu wejście po bardzo 
wysokich schodach na górę do mieszkania. Przy sklepie na dole – z powodu wieku 
i wysokich schodów – mieszkała babcia. W 1931 r. rodzice kupili 3 ha ziemi w Sejnach. 
Następnie kupili dom przy ulicy Piłsudskiego 25 i oficynę z zabudowaniami od żydowskiego 
małżeństwa Szymela i Liby Lebiedunów. Położenie i stan domów był bardzo dobry. 
Wynajmowali mieszkania przeważnie rodzinom wojskowym. W domu przy ulicy mieszkali 
Frytkowie, Teodorowscy, Dolacińscy, wdowa Miłodrowska z dwoma synami, pani 
Stępniewska, Ogórkisowie. W oficynie – Sieńkowie, Ziółkowie, Stępniowie, 
Naruszewiczowie, pani Dąbrowska, Czernialisowie. Do dużego domu przenieśli sklep, a część 
pomieszczeń na dole służyła jako mieszkanie. Sklep rozbudowali, zatrudnili sprzedawczynię. 
Pomagały też siostry mamy. Interes się rozwijał. W informatorze z 1938 r. jest wzmianka: 
„sklep spożywczo-galanteryjny i tytoniowy K. Rugienis”. W tym czasie umarł mój starszy brat 
Izydorek, mając niespełna trzy – cztery lata. Podobno był bardzo rozwiniętym dzieckiem. 
Teściowa mojej mamy stale powtarzała: „On nie jest na życie”. Te słowa bardzo raniły moją 
mamę. Jednak przez szacunek dla starszej kobiety, nie zwracała na nie uwagi. W 1938 r. 
urodził się mój brat Stanisław. Siostra chodziła do szkoły pod lasem, a potem do gimnazjum 
w klasztorze. Tata prowadził sklep – właściwie dom towarowy. Można tu było kupić 
przysłowiowe „mydło i powidło”. Sytuacja materialna była dobra. Tata był cenionym 
obywatelem. Wytrzymał konkurencję z Żydami, pomimo wielu trudności. Inne sklepy 
upadały, a on nadal funkcjonował. Szanowali go Żydzi.  



Jako dowód niech posłużą kartki z Palestyny, z Tel Awiwu i Jerozolimy. Inną pamiątkę 
otrzymał tata od Żyda Miszczyńskiego – obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Ofiarodawca wygrał ten obraz na loterii fantowej. Przyniósł go tacie, twierdząc, że „to 
jest wielka wasza świętość i chcę ją ofiarować panu”. Do dziś ten obraz jest w naszym 
domu, zajmując poczesne miejsce. Z różnych ustnych przekazów wiem, że tata był 
zaangażowany w pracę społeczną i kulturalną. Był radnym miejskim (w zachowanych 
materiałach archiwalnych istnieje jego nazwisko wśród 34 radnych Rady Miejskiej 
w Sejnach z okresu międzywojennego), pracował w Kasie pożyczkowej, a także grał 
w teatrze prowadzonym przez pana Józefa Klimkę. Na zamieszczonym powyżej zdjęciu 
jest mój chrzestny ojciec Stanisław Naruszewicz – grał Żyda. Należał do chóru śpiewał 
tenorem. Tłumaczył i pisał ludziom listy po angielsku, litewsku i rosyjsku. Kazimierz 
Rugienis był wielkim patriotą. Kiedy wybuchła II wojna światowa, wszystkie posiadane 
oszczędności przekazał na zakup karabinu maszynowego. O tym dowiedzieliśmy się 
dopiero od świadka po wielu latach od zakończenia wojny. Wspomagał partyzantów. 
Nie ominęła go gehenna obozu koncentracyjnego. Przebywał tam ponad dwa lata. O 
swoich przeżyciach obozowych i wojennych nigdy nie mówił. Zamknął się w sobie. 
Siostra pamięta, że po powrocie z obozu zawsze był milczący i smutny. Został zabrany, 
bo miał „białe ręce”, był inteligentem, a co najważniejsze – patriotą. Dopiero po 
latach, kiedy już pracowałam jako lekarz, podczas wyjazdów do chorych w teren 
karetką pogotowia dowiadywałam się o różnych faktach z życia taty – co prawda 
bardzo wyrywkowo. Teraz bardzo żałuję, że tych informacji nie poszerzyłam, że nie 
pojechałam ponownie specjalnie do tych domów, w których się z nimi zetknęłam, aby 
zebrać dokładniejsze wiadomości o moim tacie.  



Tak ważnych spraw nie można odkładać na potem. Zrozumiałam, jak głęboki sens mają 
słowa księdza Jana Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 
Pamiętam, że bardzo często, kiedy wchodziłam do domu chorego, pytano mnie: „Czy to 
panna Rugienisówna?”. Gdy odpowiadałam twierdząco, zaczynały się wspominki: „Jaki to 
by wspaniały człowiek!” itd. Byłam dumna, a zarazem wiedziałam, że muszę tak 
postępować, aby nie splamić dobrego imienia taty. Z zebranych wojennych opowiadań 
wyłania się wielki, szlachetny człowiek. W każdej sytuacji mobilizował do czynu. Zachęcał 
do życia, do przetrwania, uczył śpiewać i śpiewał patriotyczne pieśni, modlił się za 
współwięźniów i wrogów, tak jak nakazuje Ewangelia, był żywym przykładem dobrego 
człowieka. Dbał, aby utrzymać czystość nawet w obozowych warunkach. Pewien starszy 
pan opowiedział historię, której był świadkiem. Więźniowie powrócili z pracy, bardzo 
zmęczeni, zakurzeni, brudni. Tata zachęca ich do umycia się. Starsi wykonują polecenie, 
a młody chłopak, zrezygnowany, pada na pryczę. Wtedy tata przyniósł mu miskę z wodą 
i umył mu nogi. Dzięki niemu młody człowiek zrozumiał, że w obozowym piekle zła są 
ludzie, dla których jest ważny. Wstąpiła  w niego chęć do życia. Kiedy indziej przyjął winę 
na siebie za innego więźnia, i to Niemca. W czasie apelu znaleziono kromkę chleba, która 
wypadła współwięźniowi. Na pytanie: „Czyje to jest?” – zaległa cisza.  A w niej rozległ się 
głos mego taty: „To moje”. Padł wyrok – słupek. Wykonano. Procedura była taka – nagiego 
więźnia z rękami zawiązanymi do tyłu zawieszano na specjalnym słupku i polewano 
lodowatą wodą. Zima wtenczas była sroga. Całe ciało ojca pokryła lodowa skorupa. Jako 
skutek tego zdarzenia do końca życia pozostał mu przykurcz dwóch palców prawej ręki – 
trzeciego i czwartego. Jak mógł, tak pomagał współwięźniom. Pracując jako stolarz, miał 
możliwości zdobycia drewna czy wiórów i dzięki temu ogrzania się zimą. 



 Czasami rano budzili się, a włosy były przymarznięte do ściany. Ludzie umierali z zimna, 
głodu i chorób. Kiedy za wykonaną pracę otrzymywał coś z żywności, to dzielił się 
z towarzyszami niedoli. Taka postawa była niebezpieczna. Opowiadał, że pewien Niemiec 
ostrzegł go przed innymi, donoszącymi katom. Tata miał duże zdolności językowe i szybko 
nauczył się niemieckiego. Wspomnę jeszcze jedno obozowe zdarzenie. Ksiądz Władysław 
Młynarczyk, sejneński prefekt, który był wysokim, tęgim mężczyzną na obozowym wikcie 
stał się karykaturalnie chudy. Ubrany w przykrótki pasiak był pośmiewiskiem Niemców. 
Pewnego razu podczas apelu został poszczuty obozowymi psami, które były szkolone 
w rozszarpywaniu więźniów. Wtedy zdarzył się cud. Psy spuszczone ze smyczy, ruszyły 
w kierunku księdza i zamiast go szarpać, łasiły się i lizały go, ku ogromnemu zaskoczeniu 
oprawców. Prawdopodobnie był też poddawany eksperymentom pseudomedycznym. 
Białaczka, na którą zmarł, była tego skutkiem – tak mówił dr Edward Rittler, którego był 
pacjentem dobrym znajomym. Byłam przy śmierci taty. Umierał spokojnie i przytomnie 
z gromnicą w dłoni i imieniem Jezusa na ustach. Była środa godz 15.00, 15 kwietnia 1959 r. 
obraz ten będę pamiętać do końca swego życia. Kwadrans potem dr Rittler, wymachując 
laseczką, schodził z górki. Szedł jak zwykle z kolejną wizytą. Mama wyszła mu na spotkanie, 
oznajmiła, że jego pacjent przed 15 minutami zmarł. Doktor stanął. Zamyślił się 
z kamiennym wyrazem twarzy. Po chwili odwrócił się i odszedł. Może próbował zrozumieć, 
że ani leki z takim trudem sprowadzane z Ameryki, ani ludzkie pragnienia, ani fachowa 
pomoc medyczna nie są w stanie przedłużyć życia. Tu i teraz nastał kres życia tego 
szlachetnego człowieka. W ostatnie drodze memu ojcu towarzyszyły nieprzebrane tłumy. 
Koszmar obozu znosił ponad dwa lata. Został zwolniony wcześniej dzięki interwencji 
pewnego Niemca z Görlitz, którego kolega był komendantem obozu w Oranienburgu. 
Dziwna to historia rodzinna.  



 Mianowicie – tata mego męża, Antoni Witkowski, został wywieziony na roboty do  Görlitz. 
Tam pracował u pewnego zamożnego młynarza. Rozwoził mąkę po terenie. Miał duże 
zdolności manualne. Potrafił naprawić samochód, maszyny we młynie – taka złota rączka. 
Cenił go Niemiec. Teść mieszkał tam z żoną Zofią i tam urodził się ich pierworodny syn – 
Marian Antoni. Pewnego razu poprosił o urlop i o dziwo go otrzymał. Chciał pojechać do 
rodziny. Dał słowo, że wróci. Niemiec nie spodziewał się powrotu. Żal mu było dobrego 
pracownika. Jakie było jego zdziwienie, kiedy darmowy robotnik wrócił. Teść powrócił, bo 
słowo u niego wiele znaczyło. Słowo powinno zawsze być ważne. Niemiec zauważył: „Są 
wśród Polaków dobrzy ludzie, ale przeważnie są dranie i oni mają swoje miejsce 
w obozach”. Teść stanowczo zaprzeczył i stwierdził, że zna bardzo szlachetnego człowieka, 
który przebywa w obozie w Oranienburgu. Może za niego ręczyć głową. Znał 
prawdopodobnie tatę z działalności społecznej, ze sklepu, z kościoła, a być może 
decydującą rolę odegrała prośba mojej mamy. Od tej pory zaczęły się usilne starania o 
zwolnienie z obozu. Tata powrócił z obozu jesienią 1942 r. Brat pamięta, jak przyszedł do 
domu człowiek zarośnięty, z długą brodą, bardzo chudy (był wysokim mężczyzną, a wtedy 
ważył 43 kg). Nie od razu rozpoznał w nim swego tatę. Tylko te same gesty, podniesienie 
do góry, pocałunek, odsunęły strach, dotarła świadomość, że to powrót rodzonego ojca. 
Nie wiem, jakie były dalsze losy wojenne naszej rodziny.  Z pewnością doświadczyli tego, 
co większość mieszkańców Sejn – strachu, niepewności jutra, troski o najbliższych, 
okopów, ucieczki z nich, skrywania się, chwil grozy. Oto jedna z nich. Tata widzi na ulicy 
Głowackiego patrol z tropiącym psem. Ukrywa się w przydrożnych krzakach. Jest 
przekonany, że na próżno. Pies biegnie w jego stronę, przy krzaku, za którym ukryty jest 
tata, podnosi nogę, znaczy go i spokojnie biegnie dalej.  



 Następną sytuację przeżył w domu. Znowu ukrywał się. Mama, stojąc w otwartych 
drzwiach sklepu widzi z daleka nadchodzącą grupę trzech osób – dwóch żandarmów 
i znajomego Polaka. Przeczuwa, że idą po męża. Woła w stronę ojca: „Uciekaj” – i nadal 
z zimną krwią stoi w drzwiach. Na pytanie: „Gdzie Kazimierz Rugienis?” – odpowiada: 
„Nie ma go”. Zaczęli bezowocne przeszukiwanie. Tata był już daleko w polu w okolicy 
Zaleskich w stogu siana. Nie wracał bardzo długo. Przekazał wiadomość, że żyje i to 
wystarczyło. Taka ucieczka była możliwa, bo istniało bezpośrednie przejście ze sklepu na 
drugą stronę domu, dalej nad rzeką, przez most i już można było przepaść w bocznych 
uliczkach, ogrodach i polach. Tata był bardzo rozważny. Już przed wojną przygotował 
piwnice naszego murowanego parterowego domu i zamienił je w schron. Tu znalazła 
bezpieczne miejsce nie tylko rodzina, ale sąsiedzi, lokatorzy i inni, których zastał alarm. 
Była to prawdziwa forteca. Dom stał w podwórku. Od strony rzeki poszerzono piwniczne 
okno, które miało służyć jako wyjście ewakuacyjne do rzeki. Zgromadzono żywność, 
wodę, lampy, latarki, narzędzia do ewentualnego odgruzowania. Fragmenty 
półtorametrowej grubości murów piwnicy można oglądać do dziś. Imponująco wyglądają 
sklepienia i ściany z czerwonej cegły, z których wystają co pewien czas kamienie, niemi 
świadkowie tych zdarzeń. Długie korytarze tworzyły prawdziwy labirynt. Zawsze 
podziwiałam piękno tych piwnic i żal mi było, że pomieszczenia mieszkalne nie były tak 
majestatyczne. Okres powojenny był bardzo trudny.  Urodziłam się w 1945 r. Wiem, że 
byłam niezbyt oczekiwanym dzieckiem. Trudno się dziwić. Tata był starszym człowiekiem, 
przerwy między przyjściem na świat mojej siostry, brata a moimi narodzinami były 
długie. Nastały niepewne czasy, szczególnie, że tata był peowiakiem, pomagał 
partyzantom i walczył o inną Polskę. 



Rodzice szybko pogodzili się z tą sytuacją i od początku zaczęli organizować i prowadzić 
sklep. Ze spokojem przyjęli utratę mienia, częściowo zrabowanego przez Niemców, 
częściowo przepadłego wraz z niewykupionymi wekslami, niezwróconymi pożyczkami, 
kredytami, zatrzymanymi towarami, sprzętami, książkami, które choć w części miały 
wrócić do właściciela po wojnie. Ważne było, że zachowali życie. Pamiętam tatę jako 
chorowitego, małomównego człowieka, bardzo często siadającego w kuchni na 
przypiecku w kamizelce na kożuszku. Wychodząc na podwórze, szyję owijał szczelnie 
szalikiem. Z powodu białaczki widać było mocno powiększone węzły chłonne. Ludzie 
opowiadali, że był zawsze poważny, chociaż potrafił dowcipkować i miał poczucie 
humoru, znajdując trafne powiedzonka sytuacyjne. Hołdował zasadzie: „Mowa jest 
srebrem, a milczenie złotem”. W latach pięćdziesiątych zabrano nam sklep i chciano nam 
zabrać jeszcze przyległy pokój. Tata napisał list do premiera Józefa Cyrankiewicza, 
z którym spotkał się w obozie, i jego prośba o pozostawienie nam pokoju została 
rozpatrzona pozytywnie. W niedzielne popołudnie zawsze było u nas dużo ludzi. 
Szczególnie często zachodzili do nas członkowie rodziny mamy, a zimą znajomi ze wsi, aby 
się ogrzać ciepłą herbatą i atmosferą domu. W dni targowe przychodzili ludzie z prośbą o 
tłumaczenie czy pisanie listów, podań, przede wszystkim w języku angielskim. Przychodzili 
po poradę, pociechę, słowa otuchy. W niedzielę po mszy św. rannej tata śpiewał wraz 
z innymi różaniec. Przepięknie to brzmiało, bo śpiewali na kilka głosów. Tata przyjaźnił się 
z księdzem kanonikiem Antonim Wężykiem. Wykonywał drobne prace stolarskie na 
plebanii i w kościele. Pamiętam obraz przedstawiający św. Kazimierza podarowany tacie 
przez księdza Wężyka. Namalowany farbami olejnymi przez księdza.  



Przypominam sobie popołudnia i wieczory, szczególnie jesienno-zimowe, kiedy uczyłam 
się historii Polski. Czytałam na głos. Przykro mi było, że tata wysyłał mnie do drugiego 
pokoju, a sam miał bardzo ważne zajęcia w tym czasie. Szybko zorientowałam się, że 
chętnie słuchał naszych klasyków. W ten sposób bardzo dużo książek przeczytałam na 
głos. Po wielu latach zrozumiałam, jaką przykrość sprawiałam tacie, czytając fałszywą 
historię. Ludzie tamtych lat nie mówili prawdy, w trosce o swoich najbliższych. Chcieli 
ich zachować od nieszczęścia i szykan. Byli to cisi bohaterowie, którzy swój ból 
i przeżycia zanieśli do grobu. Święta roczne obchodzono uroczyście. Pierwszego dnia 
tylko w gronie rodzinnym. Nie wypadało iść do nikogo, ani zapraszać do siebie. Dopiero 
na drugi dzień zapraszano rodziny i lokatorów. Śpiewano i grano na skrzypcach. Mama 
i jej siostry miały piękne głosy. Tata śpiewał tenorem. My, dzieci, siedzieliśmy 
z otwartymi buziami, wsłuchani w piękny śpiew. Jakie to były piękne piosenki o miłości, 
młodości ukochanych osób, ułanach, wojsku itp. Do dziś pamiętam te chwile. Utkwił mi 
w pamięci bardzo silnie wieczór i przyjęcie wydane na cześć stryja Izydora w 1957 r. Stryj 
wiedział o chorobie taty, pomagał bardzo dużo, przysyłał paczki, dolary, szczególnie 
drogie leki. Teraz powracał po ponad 30 latach zobaczyć rodzinę. Planował wrócić do 
kraju na stałe. Stoły były obficie zastawione, wyroby własne z zabitego wieprza 
smakowicie przyrządzone, kindziuk – roboty mojej mamy (podobno nie było drugiej 
takiej specjalistki w okolicy od kindziuka), słodycze, stare, wydobyte z piwnicy, wina, 
innych napojów nie pamiętam. Wiem, że w tej chwili nie było ważne jedzenie, ale 
atmosfera, opowiadania, wspomnienia. Potem całe mieszkanie zmieniło się w salę 
koncertową.  



Tata, stryj i wujek Franciszek Gaus wydobywali ze swoich skrzypiec najpiękniejsze 
dźwięki. Panie śpiewały na głosy, na przemian z panami, a potem wspólnie i solo. Myślę, 
że ten koncert trwał do białego rana. Nikt nie przypuszczał, że to zarazem był 
pożegnalny wieczór. Jedynie chyba mój tato coś przeczuwał, bo pamiętam do dziś łzy 
w jego niebieskich oczach przy słowach piosenki „Dziś z tą piosenką pożegnamy was”. 
Stryj powrócił do Toronto. Sprzedał cały majątek, pozostawił jacht na jeziorze Ontario. 
Gospodyni zaszyła dolary w specjalny gorset i ruszył do Polski. Wcześnie otrzymał 
wiadomość o śmierci taty. Przybył do Montrealu na tydzień wcześniej od daty 
wypływania statku. Tu miał atak serca – zawał. Znalazł się w szpitalu. Zmarł 31 sierpnia 
1959 r., w dniu wypłynięcia „Batorego” do ojczyzny. Dwaj kochający się bracia odeszli na 
zawsze w tym samym roku. Tak wyglądało życie naszego drogiego taty. Mama, jako 
wdowa pozostała w trudnej sytuacji. Posiadała dwie duże kamienice w centrum miasta, 
które w tym czasie stanowiły ogromny problem. Szczególnie dom przy ulicy na owe 
czasy był bardzo atrakcyjny. Władze narzucały lokatorów – np. przewodniczący Rady 
Małczyński, lekarze Dominowie. Czynsze były symboliczne, a remonty należały do 
właściciela. Najbardziej kosztowne było malowanie elewacji. Pamiętam słowa mojej 
mamy: „Wszystkim tym, którzy mi zazdroszczą, życzę takich dwóch domów. Nigdy z ust 
mamy ani taty nie słyszałam przekleństwa. Myślę, że byli to święci Rodzice. Chociaż 
w ten sposób, na tych zapisanych stronach ocalę ich od zapomnienia. Chcę oddać im 
hołd, dziękując za przykład ich życia[1]. 
 
Opracowała córka, Teresa Rugienis-Witkowska. Tekst życiorysu przedrukowano z Almanachu 
Sejneńskiego 3 wydanego przez Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach (strony 
391 – 405). 

https://powstancy-sejnenscy.pl/rugienis-kazimierz-1891-1959/


Sertel, Antoni (1891 – 1940) 
 

Antoni Sertel był Powstańcem Sejneńskim, który wyróżnił się w akcji 
uwalniania Sejn z rąk litewskich 23 sierpnia 1919 r1. W już wolnych Sejnach 
pracował jako szewc. W 1932 roku został odznaczony Medalem Niepodległości 
(„Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 1342). Zmarł w czasie niemieckiej 
okupacji i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach. Bernard 
Kozakiewicz pamięta, że jego syn był wojskowym i odwiedzał grób ojca. 
Obecnie można odnieść wrażenie, że grób został już  przez wszystkich 
zapomniany. 
 
Gorący apel: uprzejmie prosimy rodzinę Antoniego Sertela, rodziny krewnych, 
sąsiadów i znajomych, o informacje, wspomnienia, bowiem wiemy o Nim 
obecnie tak niewiele. 
 
 
 
Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1  literatury 
przedmiotu, napisu na cmentarnym nagrobku oraz relacji Bernarda Kozakiewicza. 

 



Wichert: Władysław, Zygmunt i Michał 
 

Wichert, Władysław (1863 – 1919)  
W Almanachu Sejneńskim nr 21), we wspomnieniach Ireny Staniewicz O 
Wichertach i Kajruksztisach, na stronie 417 oraz 421 czytamy, że Władysław 
Maurycy Wichert był najstarszym synem Tomasza i Barbary z domu 
Stemplewskiej, a urodził się 22 sierpnia 1863 r.  w Radziuszkach. Ożenił się z 
Heleną Szypułkowską. Małżonkowie początkowo mieszkali w Częstochowie. 
Mieli dwie córki, Zofię i Janinę. Władysław Wichert działał w POW i był jednym z 
dowódców Powstania Sejneńskiego. Sławomir Lipski, syn Janiny z 
Wichertów,  napisał (cytat ze strony 425): „Władysław Wichert (1863–1919) inż. 
architekt. Często zmieniał miejsce zamieszkania ze względu na charakter pracy. 
W domu przebywał  rzadko, a jeśli był, to pracował nad wyrysami. Późno 
dowiedziałem się o jego działalności w POW i o udziale w Powstaniu Sejneńskim. 
W Krośnie widziałem fotografię jego z bratem Kazimierzem w mundurach 
legionowych. Nie zdążył podzielić się z rodziną informacjami o swojej 
działalności – zmarł nagle w listopadzie 1919 r.” Pochowany jest 
prawdopodobnie w Częstochowie. 
 
Opracował Sławomir Rutkowski na podstawie dokumentów archiwalnych i informacji uzyskanych od 
syna, Józefa Szarejki oraz przy współpracy z Krzysztofem Skłodowskim. 



Wichert Zygmunt Wacław (1899 – 1919) oraz  Wichert Michał 
(1903 – 1947) – dwaj bracia 
Ze wspomnień Ireny Staniewicz  O Wichertach i Kajruksztisach, opublikowanych w Almanachu 
Sejneńskim nr 2,1)  dowiadujemy się, czytając zwłaszcza strony 427–434, że bracia Zygmunt i 
Michał byli wnukami Tomasza Wicherta i Barbary z domu Stemplewskiej, a  bratankami 
Władysława Wicherta. Urodzeni w Radziuszkach, w latach 1914–1918 wraz z rodziną przebywali 
w Rosji. Po śmierci Ojca Zygmunta Daniela w 1917 r. (młodszego brata Władysława) obaj synowie 
Zygmunt Wacław i Michał, 18 i 14 letni gimnazjaliści, wstępują do 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich. Zygmunt wykazuje się w walkach niezwykłą dzielnością i ofiarnością. Po 
odzyskaniu niepodległości obaj bracia zostają skierowani do Szkoły Podchorążych, a w sierpniu 
1919 r. przybywają do Sejn i uczestniczą, w mundurach 1 Pułku, w niezwykle ważnych dla 
przebiegu walk szarżach kawalerii powstańczej por. Antoniego Lipskiego. Obaj bracia biorą 
później udział w wojnie polsko–bolszewickiej 1920 r. Zygmunt Wacław Wichert  walczy w randze 
podporucznika 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Ginie pod Beresteczkiem 28 czerwca 1920 
r.  Michał Wichert po zakończeniu wojny wraca do Radziuszek, już w stopniu wachmistrza, a ma 
wówczas 17 lat i odznaczenia (Krzyż Walecznych oraz Krzyż Dowbora). Żeni się z Jadwigą 
Nowosadko, zakłada rodzinę i zaczyna zajmować się gospodarstwem. Znawca i miłośnik koni, 
słynie z niezwykłej ułańskiej zręczności. W czasie niemieckiej okupacji aktywnie działa w AK. Po II 
wojnie światowej posiadłość Radziuszki zostaje przejęta na rzecz Skarbu Państwa, na mocy 
dekretu o reformie rolnej, a dwaj synowie Michała Wicherta, Zygmunt i Waldemar, wyjeżdżają do 
Kanady. Michał Wichert jest pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach. Jest tam także grób 
symboliczny Zygmunta Wacława Wicherta, poległego pod Beresteczkiem, odznaczonego 
pośmiertnie Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 64/1932).  
 
Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie wspomnień Ireny Staniewicz  
O Wichertach i Kajruksztisach. 
 



Szarejko, Stanisław (1896 – 1987) 
 

Stanisław Szarejko ps. Wisznia (syn Szymona) urodził się 26 lutego 1896 roku 
we wsi i gminie Giby w powiecie suwalskim. Piętnastego marca 1919 roku 
wstąpił do POW i jako jej żołnierz brał udział w Powstaniu Sejneńskim (w 
stopniu szeregowego). W tym czasie na terenie Puszczy Augustowskiej k. Gib 
udało mu się samemu (jego kolega uciekł) wziąć do niewoli litewskiego oficera 
i kilku szeregowych żołnierzy, jego podkomendnych (Polacy mieli rozkaz 
traktować pobłażliwie Litwinów, jako braci, którzy się pomylili). Dwudziestego 
czerwca 1920 wstąpił do 35 Pułku Piechoty, w ramach którego brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 20 listopada 1920 r do 20 III 1921 r służył 
w 63 Pułku Piechoty (Toruńskim), gdzie 20 marca 1921 r. ukończył kurs 
podoficerski. Później wrócił do macierzystego 35 Pułku. Dwudziestego drugiego 
kwietnia 1921 r. został przeniesiony do rezerwy. Za „pracę w dziele odzyskania 
niepodległości” dostał Medal Niepodległości. Nadano mu też 15 grudnia 1938 
r. Brązowy Krzyż Zasługi[1]. Otrzymał również pamiątkowy medal za walkę 
w latach 1918 – 1921. Udało się mu uniknąć ran. Jak wspominał, modlił się do 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o zdrowie. 
 

https://powstancy-sejnenscy.pl/szarejko-stanislaw-1896-1987/


Ja, Stanisław Szarejko, urodziłem się dnia 26 lutego 1896 roku we wsi i gminie 
Giby, pow. suwalskiego. Do roku 1919 żyłem przy swoich rodzicach, pomagając 
im w pracy w polu i w czasie tym ukończyłem […] [liczba nieczytelna – 
SR] oddziały szkoły powszechnej. W miesiącu marcu dnia 15  roku 1919 
wstąpiłem do P.O.W. w Gibach i po złożeniu przysięgi na ręce Komendanta 
Placówki Nr 4 Posejnele ob. Piotra Szyrynskiego i ob. Chałkowskiego, 
chodziłem na wszystkie tajne ćwiczenia i zbiórki oraz zbierałem broń i amunicję 
i roznosiłem tajne rozkazy. W dn.23. VIII. 1919 r. wezwany zostałem pod bron 
i brałem czynny udział w rozbrajaniu Litwinów w Gibach, Sejnach i Berznikach. 
Później płniłem służbę na placówce w Gibach. W między czasie wysłano mnie 
z kol. Bolesławem Pietuszką w patrol. Idąc we wskazanym kierunku, na 
gościncu Kurzynskim, prowadzącym do wsi Rygola z Gib, spotkaliśmy się 
w odległości 20 mtr. z patrolem litewskim, składającym się z oficera i 4-ch 
żołnierzy. Kolega mój Pietuszko, który szedł z tyłu, uciekł w przydrożne krzaki, 
a ja nie zważając na nie, oddałem strzał, alarmując tym samym placówkę. 
Rzuciłem się na Litwinów i wziąłem do niewoli oficera z koniem i 4-ch żołnierzy 
z wozem zaprzężonym w parę koni. Wziętych do niewoli dostarczyłem do 
dowództwa mojej placówki, a następnie odwieziono ich do Sejn, do władz 
wojskowych. W końcu 1919 r. po zajęciu sejnenszczyzny przez wojska polskie 
P.O.W. została rozwiązana i ja zostałem zwolniony w dniu 15 września 1919 
roku.  



W dniu 20 czerwca 1920 roku powołano mnie do wojska polskiego i wcielony 
zostałem do 63 p. p. [w książeczce wojskowej Stanisława Szarejki jest mowa o 
wcieleniu do 35 Pułku Piechoty] skąd po 3-ch [liczba 3 słabo czytelna – 
SR] tygodniach ćwiczen wyruszyłem na front bolszewicki i brałem udział 
w walkach pod Warszawą przy ofensywie i defensywie bolszewików, aż do 
zawieszenia broni. W miesiącu sierpniu 1921 r. z wojska zostałem zwolniony [w 
książeczce wojskowej jest mowa o przeniesieniu do rezerwy 22 kwietnia 1921 
roku – SR]. Obecnie mieszkam stale w Gibach, mam żonę i troje dzieci. Prowadzę 
życie nędzne, utrzymując się z dorywczej pracy zarobkowej. Zarządzeniem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17. IX. 1932 r. [liczba 3 w dacie słabo 
czytelna – SR] zostałem odznaczony Medalem Niepodległości. Jestem obecnie 
w Zarządzie Placówki Giby Zw. Peowiaków skarbnikiem. W Związku Rezerwistów-
wiceprezesem. W Radzie Gminnej Radn [urwany tekst – SR] Giby [nieczytelne – 
SR] …onia 16 grudnia 1937 roku[2]. 
W 1939 i 1945 roku był poszukiwany przez Sowietów (w związku z działalnością 
dla Polski w 1919 i 1920), dlatego musiał się ukrywać u swojej siostry 
w Białorzeczce. Ostatecznie w czasie Obławy Augustowskiej w lipcu 1945 r. 
została aresztowana inna osoba o personaliach Stanisław Szarejko. Należy 
nadmienić, że prawdziwy poszukiwany nie brał udziału w partyzantce 
antysowieckiej czasów II wojny światowej, ani po jej zakończeniu. 
 

https://powstancy-sejnenscy.pl/szarejko-stanislaw-1896-1987/


Po napaści Niemiec na Polskę Stanisław Szarejko ukrył dokumenty związane 
z żołnierskimi życiorysami: własnym oraz Witolda Romatowskiego (swojego 
teścia), zakopawszy je w sobie wiadomym miejscu. Wraz z żoną odkopał je 
ponownie w roku 1985 i przekazał synowi Józefowi. Józef Szarejko  należy 
również do donatorów, którzy dokonali wpłaty na budowę Pomnika 
Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej. 
Stanisław Szarejko spoczywa na Starym Cmentarzu w Sejnach. Tutaj 
znajduje się też grób kuzyna Stanisława – Jana Szarejki, który poległ 
w czasie Powstania Sejneńskiego. Wiemy o nim tylko tyle, że pochodził 
z Gib i był bardzo młody, oraz że został odznaczony pośmiertnie Medalem 
Niepodległości („Monitor Polski” nr 179/1931, poz. 416). 
 
 
 
Opracował Sławomir Rutkowski na podstawie dokumentów archiwalnych 
i informacji uzyskanych od syna, Józefa Szarejki oraz przy współpracy  

z Krzysztofem Skłodowskim. 
 



Heybowicz, Adam (1902 – 1984) i rodzina 
 

Maria Heybowicz1 urodziła się w majątku Janiszki, położonym w powiecie sejneńskim. Ojciec, Tadeusz 
Heybowicz, aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do Powstania Styczniowego. Parę lat temu do 
Muzeum Ziemi Sejneńskiej przekazano odnalezione przypadkowo dokumenty, które potwierdzają 
przechowywaną w rodzinie pamięć o tym, iż Janiszki  zaopatrywały w żywność wszystkich powstańców 
styczniowych powiatu sejneńskiego. Tadeusz Heybowicza był także ojcem Jadwigi (po mężu Dukalskiej, 
żyjącej w latach 1869–1958) oraz Władysława, którego syn, a wnuk Tadeusza, Adam Heybowicz (1902–
1984), jako uczeń uciekł ze szkoły i wstąpił do Legionów. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 
r. Po jej zakończeniu służył Ojczyźnie jako zawodowy wojskowy. W 1937 r. został awansowany do stopnia 
kapitana. W latach 1937–1939 służył w 4 Dywizjonie Artylerii Konnej w Suwałkach na stanowisko 
dowódcy 2 baterii, którą dowodził podczas kampanii wrześniowej. Po inwazji rosyjskiej z 17 września 
1939 r. przekroczył granicę litewską razem z około sześcioma tysiącami żołnierzy. Dalej przez Szwecję 
przedostał się do Wojska Polskiego we Francji. Po klęsce Francji został ewakuowany do Anglii. Udział w 
walkach drugiej wojny światowej zakończył w randze majora, a po demobilizacji w 1947 r. osiadł na stałe 
w Londynie. Podsumowaniem jego szlaku walk o wolność Polski na różnych wojennych frontach może 
być dziesięć otrzymanych medali i odznaczeń. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku Adam Heybowicz  często odwiedzał nasz kraj, gdyż dopiero wówczas stały się możliwe przyjazdy 
do Ojczyzny Polaków, którzy walczyli z Niemcami na froncie zachodnim. W latach sześćdziesiątych ożenił 
się z Heleną Dziedzic, wdową po por. Jerzym Dziedzicu, poległym 13/14 września 1939 r. w bitwie pod 
Olszewem. Wielu mieszkańców Sejn wspomina Adama Heybowicza jako szarmanckiego oficera, 
człowieka bardzo wszystkim życzliwego, uroczego gawędziarza.  Zmarł w Londynie, ale życzył sobie, aby 
jego prochy pochowano na sejneńskim cmentarzu, tak bardzo był bowiem z Sejnami rodzinnie i 
uczuciowo związany.   
 
Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka i Krystyna Heybowicz-Gieros wraz z mężem Andrzejem Gierosem. 



Heybowicz, Maria (1876 – 1951) 
 Maria Heybowicz, córka Tadeusza, urodziła się w majątku Janiszki, który podczas 

powstania styczniowego służył za bazę aprowizacyjną Rządu Narodowego na powiat 
sejneński. Miała siostrę Jadwigę (po mężu Dukalska) i brata Władysława. Po powrocie 
stryja Konstantego (brata Tadeusza) z dwudziestoletniego zesłania syberyjskiego, 
rodzina Marii przeprowadziła się z Janiszek do Sejn zostawiając majątek bratu 
zesłańcowi. Zamieszkali w domu z dużym ogrodem, położonym nad Marychą. Dom 
nazywano „Olimpem”, bo emanował kulturą i patriotyzmem na Sejny i okolice. 
Maria Heybowicz była współtwórczynią Sejneńskiego Koła Towarzystwa Polskiej 
Macierzy Szkolnej i Harcerstwa Żeńskiego Ziemi Sejneńskiej, a w Powstaniu 
Sejneńskim komendantka Kobiecej Służby Pomocniczej [1]. W Almanachu Sejneńskim 
nr 2 [2], w artykule Stanisława Buchowskiego pt. Z dziejów szkolnictwa sejneńskiego 
(do 1918 roku), na stronie 97 czytamy: „We wrześniu 1906 r. sejneńskie koło 
Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej utworzyło pierwszą polską szkołę 
dwuklasową. […] Jej otwarcie przebiegało bardzo uroczyście. Budynek szkolny 
poświęcił ks. Romuald Jałbrzykowski, jednocześnie prezes zarządu Macierzy. 
Poświęcenie pierwszej szkoły polskiej po 40 latach bezwzględnej rusyfikacji – jak 
zanotował „Tygodnik Suwalski” – to wielkie święto narodowe w naszym mieście. Od 
grudnia 1906 r. Macierz Szkolna zaczęła prowadzić wieczorowe kursy dla analfabetów. 
Zachęcano miejscową inteligencję do bezpłatnego nauczania. Założono też bibliotekę i 
czytelnię polską”. A  dalej, na stronie 98 czytamy: 



„W czasie okupacji niemieckiej (1915 – 1918) oświata w Sejnach przestała 
istnieć. Pod koniec okupacji Stanisława Wiszniewska i Maria Herburt-
Heybowicz gromadziły młodzież, by przez oświatę podtrzymywać w niej ducha 
polskiego”. W Almanachu Sejneńskim nr 2, we wspomnieniu Jerzego 
Klimki Józef i Maria Klimkowie [3], na stronach 389 i 391 Maria Heybowicz 
widoczna jest na zdjęciach wśród grona pedagogicznego pierwszej polskiej 
szkoły powszechnej, która powstała po odzyskaniu niepodległości i była 
prowadzona do 1939 r. przez znamienitego kierownika Józefa Klimko. 
W Almanachu Sejneńskim nr 3 Stanisław Buchowski, w artykule Szkolnictwo 
Sejneńskie w Czasach II Rzeczypospolitej [4], na stronie 124, wymienia Marię 
Heybowicz w gronie nauczycieli szkoły, obok Józefa Klimko, Franciszka 
Tujakowskiego, Roberta Pieńczykowskiego oraz Jana Ołeksiuka. Szkoła, w 
której przez lata pracowała Maria Heybowicz, nazywana była przez wiele 
pokoleń Sejnian „szkołą pod lasem”. Przez wielu starszych już absolwentów 
była i stale jest bardzo dobrze wspominana. Maria Heybowicz jest pochowana 
na Starym Cmentarzu w Sejnach. 
 
 
Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka i Krystyna Heybowicz-Gieros z mężem 
Andrzejem Gierosem. 
 



Waluś, Bolesław (1887–1967) 
 

Bolesław Waluś brał udział w Powstaniu Sejneńskim i wykazał się walecznością, 
o której wspominano w literaturze poświęconej Powstaniu1. Pochodził z Gruszek 
koło Augustowa. W Sejnach zamieszkał w 1912 r., w osadzie Borek. Tak 
nazywano wówczas miejsce, gdzie pod lasem w Sejnach stała drewniana 
leśniczówka (stoi także dzisiaj, ale już inna, murowana). W wolnej Polsce był 
leśniczym i organizował Lasy Państwowe. Wielu Sejnian pamięta serdeczność i 
życzliwość Bolesława Walusia i Jego żony Aleksandry, z domu Dadur. 
Małżonkowie mieli sześcioro dzieci. Synowie Stanisław i  Romuald, jak Ojciec, 
byli  leśnikami. W czasie II wojny światowej Stanisław działał w AK, w randze 
oficera. Jesienią 1944 r. został przez NKWD aresztowany i wraz z 
grupą  mieszkańców Sejn i okolic2 zesłany do obozu w Ostaszkowie – do tego 
samego obozu, z którego wiosną 1940 r. wywożono jeńców do Katynia. 
Stanisław, po zwolnieniu z obozu, wrócił do zawodu leśnika.  I zawód, i 
waleczność przeszły tu z Ojca na Syna. Liczni potomkowie Bolesława Walusia 
mieszkają w Sejnach i okolicy. Bolesław Waluś został pochowany na Starym 
Cmentarzu w Sejnach. 
 
Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie ustnej relacji wnuczki,  
Reginy Andruczyk oraz wnuka, Wojciecha Walusia. 



Zimny, Andrzej (1892 – 1957) 
 

Andrzej Zimny (1895 – 1957), chorąży, uczestnik Powstania Sejneńskiego 1919 r. Ciężko 
ranny w czasie walk o Sejny, w rezultacie odniesionych ran, stracił nogę. 
W podziękowaniu Bogu za ocalenie życia, upamiętniając jednocześnie miejsce 
wydarzeń, rodzina postawiła drewniany krzyż dziękczynny (przy końcu obecnej ul. 
Zawadzkiego, przy ścieżce prowadzącej do gospodarstwa  położonego po prawej 
stronie jezdni – w kierunku Marynowa). Przetrwał on na pewno do lat osiemdziesiątych 
XX wieku. Po II wojnie światowej ten inteligentny i wykształcony człowiek był 
komisarzem Sejn. Zajmował się też fotografowaniem. W 1952 r. zawarł związek 
małżeński z Bronisławą Bartnik (z domu Makowską), siostrą mojej babci Stefanii 
Tomkiewicz. Mieszkał w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego (dzisiaj dom już nie istnieje). 
Miał też w naszej miejscowości rodzinę – brata, bratową i bratanicę, nauczycielkę 
krawiectwa. Andrzej Zimny zmarł bezpotomnie w Augustowie. Spoczywa na Starym 
Cmentarzu w Sejnach, naprzeciwko kaplicy, wraz z żoną i teściową. 
 
 
Opracowała Małgorzata Tomkiewicz, na podstawie wspomnień kuzynów żony 
Powstańca, Mariana i Czesława Tomkiewiczów. 



Zimny (z pierwszego małżeństwa Bartnik), Bronisława 
(1889-1975) 

 
Bronisława Makowska urodziła się w Sejnach. Według zapisu na cmentarnym nagrobku 
urodziła się w 1889 r. W arkuszu ewidencyjnym rok urodzenia jest nie do odczytania. Jej 
ojciec wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Ameryki  i nigdy stamtąd nie powrócił. 
Matka, Marianna Makowska wychowywała sama dwie córki, Bronisławę i Stefanię. W 
swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej 
Bronisława napisała, iż ukończyła szkołę powszechną. W 1915 r. wyjechała do Rosji i 
mieszkała w Połocku, a „tamże brała udział w życiu i pracach społecznych wychodźctwa jako 
samarytanka”. Po powrocie z Rosji do Sejn w 1918 r. działała w Kole Polek oraz w POW (od 
maja do września 1919 r.) pod pseudonimem „Bronka”. Pełniła funkcję „kurierki-
wywiadowczyni”, jak to opisała w Arkuszu. Skupowała także broń i amunicję, dostarczała ją 
do Sumowa. Przez kordon placówek niemiecko-litewskich przeprowadziła dwóch żołnierzy 
niemieckich (polskiego pochodzenia) do oddziałów suwalskiego POW. W Powstaniu 
Sejneńskim pełniła rolę siostry miłosierdzia, niosła pomoc rannym. Zarówno w Kole Polek 
jak i w Powstaniu Sejneńskim współpracowała z Marią Heybowicz, Heleną 
Januszkiewicz,  Stefanią Kalwejt, Marią i Janiną Kasperowicz oraz Dominiką Myszczyńską. 
Jako przełożonych, których pamięta, wymieniła w Arkuszu poruczników Dobrzyńskiego, 
Hałkowskiego, Ostrowskiego i Andrzeja Zimnego. Swój Arkusz Ewidencyjny podpisała jako 
Bronisława Bartnikowa 19 kwietnia 1929 r., a ul. Zawadzkiego1 nr 36 w Sejnach podała jako 
miejsce swojego zamieszkania. Nie wiemy dokładnie, kiedy po raz pierwszy wyszła za mąż i 
zmieniła nazwisko Makowska na Bartnik.  



Z przekazu Małgorzaty Tomkiewicz, wnuczki Stefanii, siostry Bronisławy dowiadujemy się, 
że jej pierwszy mąż, Bartnik wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i długo nie było 
wiadomo, co się z nim stało.  W 1952 r. Bronisława Bartnik wyszła za mąż za Powstańca 
Sejneńskiego Andrzeja Zimnego. Małgorzata Tomkiewicz wspomina „Bronkę” jako kobietę 
bardzo inteligentną, oczytaną, przystojną i elegancką. Taką właśnie była nawet do późnej 
starości. Bronisława i Andrzej Zimny zostali pochowani na Starym Cmentarzu w Sejnach. 
 
 
Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii 
własnoręcznie napisanego i podpisanego 19 kwietnia 1929 r. przez Bronisławę 
Bartnikową Arkusza Ewidencyjnego oraz na podstawie wspomnień krewnej, Małgorzaty 
Tomkiewicz. 
 



Bućkun, Wincenty (1894 – 1941) 
Wincenty Bućkun, ur. 9 XII 1894 roku w Sejnach, syn Józefa i Marianny. Do 
1913 roku terminował w zakładzie krawieckim. Jako jedynak nie służył w 
wojsku carskim.  Przed powstaniem sejneńskim wstąpił  do POW, jego 
zwierzchnikiem był Feliks Kalwejt. Wziął udział w walkach powstania, w 
dniach 23–25 sierpnia. Po odzyskaniu Sejn na krótko był zatrudniony w 
policji. Pracował jako majster krawiecki. Mieszkał w Sejnach przy ulicy 
Piłsudskiego 22.  Należał do Koła Związku Peowiaków w Sejnach. W 1933 
roku był jednym ze świadków przesłuchiwanych przez Żandarmerię KOP w 
postępowaniu dotyczącym oskarżeń o współpracę z oddziałami litewskimi 
podczas powstania sejneńskiego Josela Szyryna. W 1914 roku ożenił się z 
Zofią z Idzikowskich, z która miał troje dzieci. Był odznaczony Medalem 
Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921. W 1937 roku jego wniosek o 
odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony.  Zmarł w 1941 
r.  Na Starym Cmentarzu w Sejnach jest mogiła Wincentego Bućkuna, w 
której pochowana jest także jego żona Zofia. 
 

Opracował Krzysztof Skłodowski. 
 

Gorący apel: uprzejmie prosimy rodzinę Wincentego Bućkun, rodziny 
krewnych, sąsiadów i znajomych, o informacje, wspomnienia, bowiem 
wiemy o Nim obecnie tak niewiele 
 



Jodango, Michał (1879 – 1976) 
Michał Jodango urodził się w Dziewieciszkach 22 września 1879 r. W swoim Arkuszu 
Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej napisał, iż nie ukończył 
żadnej szkoły. Zajmował się rolnictwem. Od kwietnia do września 1919 r. działał w POW w 
stopniu szeregowego. W Powstaniu Sejneńskim walczył pod Sejnami, a 25 sierpnia1919 r. 
został wzięty do niewoli. Jego przełożonym był por. Ostrowski i por. Zawadzki. Po Powstaniu 
wstąpił do wojska polskiego. Arkusz Ewidencyjny Michał Jodango podpisał własnoręcznie 
24 kwietnia 1929 r. Wymienił ul. Strutyńską nr 7 w Sejnach jako miejsce swojego 
zamieszkania. Michał Jodango został  w 1932 r. odznaczony Medalem Niepodległości. 
(„Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C, pozycja 526). Zmarł w wieku 97 lat w 1976 r. 
Spoczywa w Sejnach na Starym Cmentarzu. 
Na stronie 357 pracy zbiorowej pod redakcją Jana Askanisa,  Materiały do dziejów ziemi 
sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie 
Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975, w artykule Józefa Kowalczyka i Waldemara 
Monkiewicza pod tytułem Terror okupanta hitlerowskiego na ziemi sejneńskiej, podane są 
następujące informacje, cytuję: ,,Jodango Michał, lat 25, rolnik, rozstrzelany w 1944 r. w 
Starym Folwarku”1. Na Starym Cmentarzu w Sejnach znajdujemy mogiłę, w której 
pochowany jest Michał Jodango, żyjący w latach 1879-1976 oraz inną mogiłę, w której 
pochowany jest Michał Jodando, zmarły 18.07.1944 r. w wieku 25 lat. Prosimy rodzinę o 
pomoc w odpowiedzi na pytanie, czy są to ojciec i syn czy osoby inaczej spokrewnione? 
 
Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii własnoręcznie napisanego i 
podpisanego przez Michała Jodango Arkusza Ewidencyjnego, na podstawie podanego źródła oraz napisów na 
cmentarnych nagrobkach. 

 



Słonczewski, Tomasz (1884 – 1969) 
 Tomasz Słonczewski urodził się w Sejnach, ojciec miał na imię Wincenty, a matka, z d. 

Jancza, miała na imię Urszula. W młodym wieku stracił ojca i wyemigrował do USA  „za 
chlebem”  oraz  w celu uniknięcia poboru do carskiego wojska. Pracował tam przy 
prasowaniu spodni, a jako „złota rączka” zasłynął w swoim zakładzie pracy z wielu 
różnych technicznych i organizacyjnych osiągnięć, nauczył się także języka angielskiego i 
niemieckiego. Zarobione pieniądze przesyłał matce na utrzymanie rodziny, a dopiero 
po powrocie po kilku latach do domu okazało się, jak ich mało dotarło do jej rąk. 
W  1910 r. ożenił się  z Weroniką  Deraszkiewicz. Małżonkowie mieli  pięcioro 
dzieci.  Tomasz Słonczewski był niezwykle pracowity i zdolny, utrzymywał liczną rodzinę 
z pracy murarza–zduna. W Sejnach i okolicy był znany jako bardzo dobry specjalista w 
swoim zawodzie. Należał do POW, do Powstania Sejneńskiego przystąpił  bez 
wahania.  Opowiadał później rodzinie o takim zdarzeniu: przenosił amunicję w wiadrze 
z gliną i został zatrzymany przez patrol litewski, którym dowodził sąsiad, walczący po 
przeciwnej stronie. Jednak nie rozstrzelał Tomasza Słonczewskiego, a darował mu życie 
wiedząc, że ma  gromadkę dzieci na utrzymaniu. Ten, mimo wszystko, nie zrezygnował z 
walki, choć przed sąsiadem musiał się ukrywać, a po zakończeniu Powstania ciężko się 
rozchorował.  



 Gdy 13 września 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odwiedził Sejny, to właśnie 
Tomasz Słonczewski skrzyknął kolegów i pokierował akcją wyprzęgania koni z powozu, 
aby zamiast nich  Powstańcy sami przewieźli Naczelnika Państwa przez miasto. Znane 
jest zdjęcie, uwidaczniające to wydarzenie1. Tomasz Słonczewski stoi tam na początku 
szeregu mężczyzn trzymających dyszel powozu. Po zwycięskim Powstaniu  kontynuował 
pracę murarza–zduna. Był bardzo zdolny do języków, kontakt z różnymi klientami 
wystarczył, aby nauczył się języka litewskiego oraz jidysz, a znał już wcześniej także 
rosyjski.  Umiał porozumiewać się zatem bez tłumacza ze wszystkimi mieszkańcami 
Sejneńszczyzny. Jego piece cieszyły się popularnością w całym regionie, ponieważ były 
porządnie wykonane. W czasie II wojny światowej rodzinę dotknęło wiele cierpień. Z 
trzech synów dwóch zmarło w wieku dziecięcym, a ostatni, osiemnastoletni, zginął w 
pierwszych latach wojny w niewyjaśnionych okolicznościach. Starszą córkę, 
piętnastoletnią,  zabrano na ciężkie roboty do Niemiec, a młodszą, zaledwie 
dwunastoletnią, obronił ojciec przed wywózką do Rzeszy tylko dzięki znajomości języka 
niemieckiego. Ale za to musiała ona ciężko, niewolniczo pracować blisko Sejn w 
gospodarstwie rolnym, zarządzanym przez Niemca.  Tomasz Słonczewski był wielkim 
patriotą. Po II wojnie światowej symbolem sprzeciwu wobec otaczającej go 
rzeczywistości były do końca życia pielęgnowane wąsy – bardzo podobne do tych, które 
nosił Józef Piłsudski.  Został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach. 
 
 
Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie ustnej relacji wnuczki, Barbary Buchowskiej. 

 



Więcej informacji na stronie: 
 
 

powstancy-sejnenscy.pl 
 

Zakładka : pochowani w Sejnach 
 

                 na Nowym Cmentarzu 
 

               na starym Cmentarzu 




