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Rok 1947 kończy ten okres powojennych dziejów Polski, w którym istnienie 
opozycji politycznej i podziemia antykomunistycznego rodziło jeszcze w społe-
czeństwie nadzieje na wolność, suwerenność i demokratyczny porządek. Sfałszo-
wanie wyborów do sejmu oraz zniszczenie opozycji i podziemia niepodległoś-
ciowego za pomocą fałszywej amnestii oraz terroru sił przymusu oddało pełnię 
władzy w ręce komunistów. Tytułowe lata stalinizmu to kolejny powojenny okres 
w dziejach naszego kraju, charakteryzujący się budową państwa totalitarnego 
podporządkowanego rządom monopartii komunistycznej, z kultem wodza (glo-
balnie – Józefa Stalina; lokalnie – Bolesława Bieruta), z władzą legitymizowaną 
przez armię Związku Sowieckiego. To czas likwidacji niezależnej działalności spo-
łecznej, samorządu lokalnego i podporządkowania politycznego sądownictwa, 
a na terenach wiejskich agitacji za kolektywizacją rolnictwa oraz uciążliwych 
obowiązkowych dostaw (kontyngentów). Społeczeństwo utrzymywano w stanie 
ciągłego zagrożenia – czy to zewnętrznego (straszenie „agresywnym imperiali-
zmem”), czy wewnętrznego, czemu służyła działalność sił przymusu, a zwłaszcza 
policji politycznej w postaci Urzędu Bezpieczeństwa i jednostek wojskowych do 
zwalczania resztek podziemia niepodległościowego – Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego.

Przejawy wszystkich tych zjawisk odnotowywane były oczywiście w Kocku 
i okolicach, na co nakładał się równie charakterystyczny dla tego okresu powojen-
ny oddolny entuzjazm ludności w chęci budowania „normalności” wszędzie tam, 
gdzie się dało, czyli przeważnie w działalności społecznej i oświatowo-kultural-
nej, pomimo wszechwładzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz panu-
jącego terroru i wszechobecnej propagandy. Kock i okoliczne wsie zamieszkiwało 
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w omawianym okresie niespełna 6 tys. ludzi. Samo miasto w połowie lat 50. XX 
w. liczyło 2229 mieszkańców, zaś wsie wchodzące w skład gminy Białobrzegi 
– 36041.

Najwyższą instancją władzy był Komitet Gminny (od 1955 r. Komitet 
Miejski) PZPR, a jego najaktywniejszymi członkami  byli w Kocku: Ryszard 
Cieślak, Jan Dobrzyński (I sekretarz w latach 1954-1956), Jan Guz, Stefan Janiuk 
(I sekretarz w latach 1948-1952), Stefan Kępa, Stanisław Kowalewski, Wiktor 
Nicpoń, Mazurkiewicz, Stefan Mitura, Stanisław Narębski, Stanisław Oleksiej, 
Irena Polewska, Wacław Pysz, Adam Raczyński, (?) Zajdlic (I sekretarz w la-
tach 1952-1953), Tadeusz Skomorowski, Marcin Stępień, Władysław Wojcie-
chowski2. Partia komunistyczna wyznaczała członków rad narodowych, a od 
wyborów w 1954 r. kandydatów na radnych, kierowała polityką personalną 
w zakładach pracy i była ostateczną instancją odwoławczą w terenie. Zazwy-
czaj nazwiska komunistów piastujących funkcje członków Komitetu Gminne-
go/Miejskiego pokrywały się z nazwiskami członków gremiów kierowniczych 
rad narodowych, Zarządu Miejskiego oraz kierowników miejscowych jedno-
stek organizacyjnych. 

Życie ludności starał się organizować powołany przez wojewodę Za-
rząd Miejski. Władze miasta funkcjonowały już w nowym, w stosunku do lat 
1944-1946 r., składzie3. Funkcję burmistrza pełnił od września 1944 r. Broni-
sław Kwieciński, zaś pozostałymi członkami Zarządu byli od 1 kwietnia 1946 
r. Witold Konarski i Marcin Stępień4. W skład Prezydium MRN w Kocku od 4 
grudnia 1947 r. wchodzili Witold Guz (przewodniczący), Józef Polewski (z-ca 
przewodniczącego), Wiktor Nicpoń, Stanisław Oleksiej i Stanisław Narębski5. 
Personel magistracki tworzyli: Antoni Zaniewicz (pracujący od 1934 r., sekre-
tarz miasta od 1.02.1945 r.), Stanisław Kowalewski (z-ca sekretarza od 1.01.1944 
r.), Alina Różecka (referentka podatkowa od 1.01.1946 r.), Bronisława Pełka 
(kancelistka od 1.02.1945 r.), Stanisława Pietraszek (kancelistka od 1.03.1945 
r.) oraz Piotr Sabała (poborca podatkowy od 1.11.1947 r.)6. Współpracę burmi-
strza i Zarządu Miasta z Prezydium Rady Narodowej oceniano bardzo słabo7. 

1  Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie (dalej: 
PWRN w Lublinie), sygn. 1538, s. 28, Wykaz gmin powiatu łukowskiego, 1954.

2  Tamże, Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łukowie (dalej: KP PZPR w Łukowie), 
sygn. 337, w różnych miejscach.

3  Zob. T. Futera, Zarys historii Kocka w latach 1939-1947, [w:] Studia z dziejów Kocka, red. R. Szczygieł, Lublin 
2003, s. 123-128.

4  APS, Starostwo Powiatowe w Łukowie (dalej: SP w Łukowie), sygn. 1036, bez paginacji (dalej: bp), Sprawozdanie 
z generalnej inspekcji Zarządu Miejskiego w Kocku, 1948, s. 11.

5  Tamże.
6  Tamże, Sprawozdanie z generalnej inspekcji Zarządu Miejskiego w Kocku, 1948, s. 15.
7  Tamże, s. 12. Powiatowy inspektor samorządowy oceniał pracę urzędników miejskich w Kocku następująco: 

„Zarząd Miejski w osobach burmistrza i członków zarządu nie przejawia żadnej inicjatywy w pracach gospodarki miej-
skiej. Sekretarz Zarządu Miejskiego stale zaniedbuje się w pracy i nie daje odpowiedniego kierunku w pracy pozostałym 
pracownikom, którzy wykazują dużo chęci i zrozumienia”, tamże, s. 19.
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Ale też i warunki pracy były bardzo złe: niedostateczny sprzęt biurowy, tylko 
jedna maszyna do pisania na cały urząd, szafy aktowe, biurka i krzesła wyma-
gające naprawy bądź odnowienia8.

Podział pracy w biurze Zarządu Miejskiego wyglądał następująco:
•	 Sekretarz: przepisy i zarządzenia ogólne; sprawy organizacyjne, osobowe 

członków organów i pracowników; obsługa zebrań ciał przedstawicielskich; 
kontrole wewnętrzne, nadzór nad majątkiem gminnym, przedsiębiorstwa-
mi; budżet, kredyty, sprawy ogólno-gospodarcze; oświata, kultura sztuka,

•	 Zastępca sekretarza: akty stanu cywilnego; ewidencja i kontrola ruchu lud-
ności; bezpieczeństwo i porządek publiczny; sprawy wojskowe; środki prze-
wozowe,

•	 Pomocnik sekretarza: dochody gminy; ubezpieczenia rzeczowe; egzekucje 
administracyjne; majątki opuszczone; drogi i place publiczne,

•	 Pomocnik sekretarza: opieka społeczna; sprawy budowlane i odbudowy; 
aprowizacja; sprawy karno-administracyjne; sprawy sądowe,

•	 Pomocnik z-cy sekretarza: rolnictwo; weterynaria i hodowla; przemysł 
i handel; zdrowie publiczne i porządek publiczny; gospodarka lokalowa9. 
Na początku omawianego okresu w Kocku funkcjonowały dwa przedsię-

biorstwa miejskie: Rzeźnia Miejska, która zaspokajała potrzeby miejscowej lud-
ności, oraz Targowica10. Poza tym w mieście istniał posterunek Milicji Obywatel-
skiej z 7 milicjantami, Straż Pożarna (12 strażaków) i areszt miejski. W tym czasie 
organizowano także straż nocną, którą pełniło kolejno po 2 mężczyzn spośród 
mieszkańców miasta11. Ponadto funkcjonowały liczne zakłady rzemieślnicze i han-
dlowe, w większości prywatne, które w miarę postępów tzw. bitwy o handel pro-
wadzonej przez komunistyczne władze, w latach 50. zostaną niemal doszczętnie 
wyeliminowane z przestrzeni społecznej Kocka (zob. Tabela 1).

Tabela 1. Wykaz zakładów rzemieślniczych i handlowych w mieście Kock i gminie Białobrzegi w 1948 roku.

L.p. Zakład Miejscowość Ilość
pracowników

sektor

1 Młyn Motorowy Szucki Józef Kock 5 państwowy
2 Młyn Motorowy Doleżał Władysław Białobrzegi 3 państwowy
3 Tartak Motorowy Szucki Józef Kock 5 prywatny
4 Kaszarnia Kurowski Stanisław Kock 1 prywatny
5 Kaszarnia Nowicki Ignacy Kock - prywatny
6 Wiatrak Kozak Leon Poizdów 1 prywatny
7 Wiatrak Kiełczykowski Józef Lipniak 1 prywatny

8  Tamże, s. 14.
9  Tamże, Podział pracy pracowników Zarządu Miejskiego w Kocku, 23.03.1948 r.
10  Tamże, Sprawozdanie z generalnej inspekcji Zarządu Miejskiego w Kocku, 1948, s. 13.
11  Tamże, s. 17.
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8 Olejarnia Hass Kazimierz Kock 2 prywatny
9 Wędliniarstwo Goławski Józef Kock 2 prywatny
10 Wędliniarstwo Terlecki Edward Kock 2 prywatny
11 Wędliniarstwo Kowalczyk Józef Kock 2 prywatny
12 Wędliniarstwo Oprawski Piotr Kock 2 prywatny
13 Krawiectwo Bieniek Jan Kock 1 prywatny
14 Krawiectwo Białek Władysław Kock 1 prywatny
15 Krawiectwo Schmidt Bolesław Kock 1 prywatny
16 Krawiectwo Kuźma Józefa Kock 1 prywatny
17 Krawiectwo Karczmarz Wiktor Kock 1 prywatny
18 Szewstwo Barej Aleksander Kock 1 prywatny
19 Szewstwo Majcher Czesław Kock 1 prywatny
20 Szewstwo Sobolewski Franciszek Kock 1 prywatny
21 Szewstwo Michalik Rafał Kock 1 prywatny
22 Szewstwo Całka Stanisław Kock 1 prywatny
23 Szewstwo Wachnik Edward Kock 1 prywatny
24 Szewstwo Pączek Piotr Kock 1 prywatny
25 Szewstwo Blicharz Roman Kock 1 prywatny
26 Szewstwo Lik Roman Kock 1 prywatny
27 Szewstwo Och Stefan Kock 1 prywatny
28 Kowalstwo Mitura Stanisław Kock 2 prywatny
29 Kowalstwo Krupski Ludwik Kock 2 prywatny
30 Kowalstwo Fedroch Bolesław Kock 2 prywatny
31 Kowalstwo Czapliński Stanisław Kock 2 prywatny
32 Stolarstwo Zykubek Zenon Kock 1 prywatny
33 Stolarstwo Blicharz Adam Kock 2 prywatny
34 Stolarstwo Jurkiewicz Bronisław Kock 1 prywatny
35 Stolarstwo Kalbarz Adam Kock 1 prywatny
36 Stolarstwo Brygoła Jan Kock 1 prywatny
37 Ciesielstwo Mitura Antoni Poizdów 1 prywatny
38 Kołodziejstwo Och Józef Kock 1 prywatny
39 Kołodziejstwo Bancerz Józef Kock 1 prywatny
40 Kołodziejstwo Nicpoń Jan Kock 1 prywatny
41 Kołodziejstwo Przystupa Bolesław Białobrzegi 1 prywatny
42 Krawiectwo Bisak Franciszek Kock 1 prywatny
43 Krawiectwo Mierzwiński Michał Kock 1 prywatny
44 Cholewkarstwo Jurkiewicz Czesław Kock 1 prywatny
45 Cholewkarstwo Lipski Józef Kock 1 prywatny
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46 Cholewkarstwo Piwiński Stefan Kock 1 prywatny
47 Gręplarstwo Rojecka Stanisława Kock 1 prywatny
48 Kowalstwo Sobolewski Czesław Kock 2 prywatny
49 Kuśnierstwo Michalik Czesław Kock 1 prywatny
50 Murarstwo Guz Józef Kock 1 prywatny
51 Murarstwo Szczepański Konstanty Kock 1 prywatny
52 Murarstwo Szczepański Ludwik Kock 1 prywatny
53 Murarstwo Szczepański Józef Kock 1 prywatny
54 Fotografia Krzesiński Erwin Kock 1 prywatny
55 Fryzjerstwo Szukała Jan Kock 1 prywatny
56 Fryzjerstwo Zabielski Wacław Kock 1 prywatny
57 Farbiarstwo Trykacz Franciszek Kock 1 prywatny
58 Ślusarstwo Morawski Stanisław Kock 1 prywatny
59 Ślusarstwo Krzewicki Leon Kock 1 prywatny
60 Lodziarstwo Bober Maria Kocki 1 prywatny
61 Szklarstwo Zykubek Leon Kock 1 prywatny
62 Tokarstwo Piwowarski 

Mieczysław
Kock 1 prywatny

Źródło: APS, SP w Łukowie, sygn. 475, Wykaz zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych na terenie po-
wiatu łukowskiego.

Oczywiście już od 1944 r. uruchomiono placówki oświatowe. Najpierw 
wznowiły działalność szkoły powszechne w Kocku, Poizdowie, Białobrzegach, 
Talczynie, Wygnance, Annopolu, Annówce, Bożniewicach i Zakalewie12. Z kolei 
w 1948 r. koccy działacze oświatowi urealnili prowadzone od kilku lat starania 
o utworzenie w mieście szkoły średniej. Wsparcia w tym zakresie udzieliła MRN, 
która 5 sierpnia 1948 r. skierowała pismo w tej sprawie do Ministerstwa Oświaty. 
Przewodniczący MRN pisał w nim m.in.: 

Mając na względzie interes ogólnopaństwowy oraz chcąc przyjść z pomo-
cą okolicznej niezamożnej ludności w kształceniu młodzieży, Miejska Rada 
Narodowa w Kocku, w porozumieniu z radnymi sąsiednich gmin, od kilku 
lat czyni starania o uruchomienie w Kocku gimnazjum ogólnokształcącego. 
Jednocześnie nadmienia się, że rejon, który ciążyłby do Kocka jest położony 
od miast posiadających średnie zakłady naukowe od 25 do 50 km, a co za 
tym idzie utrzymanie dziecka w tych zakładach pociąga za sobą bardzo duże 
koszty i ludność niezamożna nie jest w stanie uczyć swej młodzieży13.

12  D. Magier, Szkoła i rewolucja. Szkolnictwo w powiecie radzyńskim w latach 1944-1961, Radzyń Podlaski 2002, 
s. 89-93.

13  APL, Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego w Lublinie (dalej: KOSL), sygn. 339, s. 1.
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Nie czekając na opinię Ministerstwa Oświaty Kuratorium zaleciło kierowni-
ctwu szkoły powszechnej w Kocku przeprowadzenie zapisów do pierwszej klasy 
wstępnej i organizację średniej szkoły ogólnokształcącej na rok szkolny 1948/49. 
Odzew przerósł oczekiwania, do klasy stopnia licealnego zgłosiło się 77 kandyda-
tów. Na potrzeby szkoły Zarząd Okręgowy Państwowych Nieruchomości Ziem-
skich przeznaczył lokal w pałacu, który został wyremontowany i wyposażony 
w ławki kosztem 250 tys. zł.14 Inspektor Szkolny w Łukowie zwrócił się do kurato-
ra okręgu szkolnego w Lublinie o zwiększenie etatów w kockiej szkole z 6 do 9, by 
mogła uruchomić liceum15.

Początki liceum były trudne, składały się na nie ciężkie warunki materialne 
(zajmowało zaledwie dwie sale i hol), niewykwalifikowani nauczyciele ze szkoły 
powszechnej i takiż sprzęt i pomoce naukowe: kilka map, globus, przybory do geo-
metrii, trochę do fizyki i chemii. Biblioteka liczyła ok. 400 woluminów dla uczniów 
i 51 dla nauczycieli. Szkoła prenumerowała kilkanaście czasopism do świetlicy16. 
Tymczasem po egzaminie kwalifikacyjnym w VIII licealnej klasie pobierało naukę 
54 uczniów17. Kuratorium dostrzegało jednak w Kocku wielkie możliwości rozwo-
ju szkoły tak ze względu na ilość młodzieży, jak i na warunki terenowe i lokalowe. 
Po wykorzystaniu budynków, parku, sadu i ogrodu można zorganizować internat 
dla zamiejscowej młodzieży szkolnej oraz pomieścić/przydzielić mieszkania dla 
nauczycieli18. 

Szkoła wówczas nie miała jeszcze charakteru państwowego, była własnością 
miejską, jej dyrektorem był, społecznik, przedwojenny dyrektor szkoły powszech-
nej zaangażowany w tajne nauczanie w okresie okupacji niemieckiej, Marcin Stę-
pień19, a na zewnątrz reprezentował placówkę burmistrz miasta20. Upaństwowio-
no ją w latach 50. Borykano się z brakiem kompetencji grona nauczycielskiego. 
Dyrektor posiadał tytuł nauczyciela domowego, co dawało mu kompetencje do 
nauczania w szkole powszechnej. Również pozostali nauczyciele posiadali kwa-
lifikacje do nauczania na poziomie podstawowym, tylko jedna osoba była po stu-
diach wyższych i jedna po pedagogium21. 

Uruchomienie szkoły średniej w Kocku było wydarzeniem nie do przecenie-
nia z punktu widzenia możliwości awansu społecznego miejscowej młodzieży. Do 
pierwszej klasy licealnej (czyli do klasy VIII) uczęszczały przede wszystkim oso-
by pochodzenia chłopskiego, które dotychczas nie miały szans na dalsze kształ-
cenie. Wśród uczniów nowo utworzonego liceum niemal 78% stanowiły dzieci 

14  Tamże.
15  Tamże, s. 10.
16  Tamże, s. 53.
17  Tamże, s. 28.
18  Tamże, s. 17.
19  K. Tchórzewska, T. Tchórzewski, 100 lat oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie radzyńskim, 

Radzyń Podlaski 2005, s. 109.
20  APL, KOSL, sygn. 339, s. 25.
21  Tamże, s. 53.
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chłopów małorolnych (15% to młodzież robotnicza, po 4% młodzież pochodzenia 
inteligenckiego oraz wywodząca się z rodzin bezrolnego chłopstwa)22. Była to 
szansa na zasypanie przepaści edukacyjnej pomiędzy poszczególnymi warstwami 
społeczeństwa.

Fot. Zdjęcie z 1949 roku młodzieży licealnej. Od lewej w najniższym rzędzie; Krystyna Czajka-Futera, Lucy-
na Filipek-Fiborek, Genowefa Nowakowska-Kowalczyk, nauczycielka j. polskiego, Danuta Poleska-Wlazły, 
Teresa Michalik, Teresa Majcher. Nauczanie odbywało się w pomieszczeniach kockiego pałacu (zbiory 
Muzeum Historii Kocka)

 Dość przypomnieć, że podczas głośnej akcji walki z analfabetyzmem wśród 
dorosłych w latach 1949-1951 w samym Kocku zarejestrowano 55 analfabetów23. 
Poza miastem sytuacja przedstawiała się jeszcze gorzej, w gminie Białobrzegi 
odnotowano ich 26224. Z tego względu odgórny nacisk na kształcenie społeczeń-
stwa był odpowiedzią na autentyczne potrzeby w tym względzie. Przejawem tych 
działań było zapoczątkowanie w roku szkolnym 1948/49 kursów dla analfabe-
tów (po jednym w Kocku i gminie Białobrzegi), grup Uniwersytetu Powszechne-
go (w Kocku), zespołów czytelniczych (w Kocku i gminie Białobrzegi), zespołu 
samokształceniowego (w Kocku), zespołów teatralnych (w Kocku i gminie Biało-
brzegi), chórów ludowych (w Kocku i gminie Białobrzegi) oraz świetlic (po dwie 
w Kocku i gminie Białobrzegi)25. W pierwszym roku akcji walki z analfabetyzmem 

22  Tamże, s. 28.
23  APS, SP w Łukowie, sygn. 480, bp, Wykazy analfabetów, 1949.
24  APS, PPRN w Łukowie Wydział Oświaty, sygn. 377, bp, Protokół z odprawy instruktorów gminnych do walki 

z analfabetyzmem z 13.01.1951 r., s. 1.
25  APL, KOSL, sygn. 825, s. 56.
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dla dorosłych w Kocku zorganizowano 1 kurs, który objął 12 osób, zaś w gminie 
Białobrzegi na 9 kursach dokształcano 123 osoby26. Warto przy tym zauważyć, że 
nie wszyscy zakwalifikowani i zapisani na kursy rzeczywiście w nich uczestni-
czyli. W 1950 r. w Kocku frekwencja wynosiła 83%, zaś na terenie okolicznych wsi 
jedynie niespełna 61%27.

Fot. Budowa Szkoły w Poizdowie zdjęcia z 1953 roku (zbiory Muzeum Historii Kocka)

Pracę kulturalno-oświatową prowadziły ponadto biblioteki publiczne w Ko-
cku i Białobrzegach. Miejska Biblioteka Publiczna w Kocku powstała w 1946 r. Jej 
kierownikiem była Helena Narębska po korespondencyjnym kursie bibliotekar-
skim. Biblioteka posiadała samodzielny lokal z dwoma magazynami o powierzch-
ni 40 m2 oraz czytelnię na 6 miejsc. Placówka otwarta  była 6 dni w tygodniu po 
siedem godzin dziennie. Stan księgozbioru sukcesywnie się powiększał. Na koniec 
1950 r. było to 927 woluminów, rok później 1564. Podobnie rzecz miała się z czytel-
nikami, których liczba na koniec 1951 r. sięgnęła 352, a wypożyczali ogółem ponad 
8 tys. książek rocznie28. Trzy lata później biblioteka dysponowała już ponad 4,5 tys. 
woluminów, 410 czytelnikami, z czego niemal 70% stanowiła młodzież. Dorośli, 
którzy byli czytelnikami biblioteki, w 60% byli pracownikami umysłowymi, 13% 
rolnikami, 11% robotnikami, 5% wykonywało inne zawody, zaś 11% stanowili 
niezatrudnieni29. Przy bibliotece istniał tzw. aktyw czytelniczy. Była to kilkunasto-

26  APS, PPRN w Łukowie Wydział Oświaty, sygn. 377, bp, Protokół z odprawy instruktorów gminnych do walki 
z analfabetyzmem z 13.01.1951 r., s. 1.

27  Tamże, Protokół z zebrania przewodniczących gminnych komisji społecznych do walki z analfabetyzmem po-
wiatu łukowskiego z 7.01.1950 r., s. 2-3.

28  Tamże, sygn. 341, bp, Kwestionariusz sprawozdawczo-statystyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kocku za 
1951 r.

29  APS, PPRN w Łukowie Wydział Kultury, sygn. 78, bp, Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej w Kocku z wykonania 
planu za rok 1954.
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osobowa grupa młodzieży szkolnej, która na bieżąco uczestniczyła w organizo-
waniu życia bibliotecznego, np. pomagała układać książki, bądź odbierać tytuły 
przetrzymywane przez czytelników30. Według danych za 1954 r. mieszkańcy Ko-
cka najchętniej czytali literaturę piękną (56% wypożyczonych książek), literaturę 
młodzieżową (37%) i popularno-naukową (7%)31. Poza wypożyczaniem książek 
biblioteka prowadziła działalność oświatową i kulturalną, organizowała lekcje bi-
blioteczne oraz samokształceniowe zespoły czytelnicze, na spotkaniach czytano 
i omawiano książki oraz organizowano pogadanki okolicznościowe32.

Fot. Budynek w którym odbywały się zajęcia lekcyjne uczniów SP przed wybudowaniem nowej szkoły. 
Zamieszkiwał w nim pan Marcin Stępień  (zbiory Muzeum Historii Kocka)

Gminną Bibliotekę Publiczną w Białobrzegach zorganizowano dopiero 
w roku 1948, jej kierownikiem była Maria Kasjaniuk, absolwentka liceum peda-
gogicznego. Działalność biblioteka rozpoczęła jednak praktycznie w roku 1951, 
kiedy to zagospodarowano otrzymany lokal z jednym magazynem o powierzchni 
24 m2, bez czytelni, i pojawiły się pierwsze książki. Na początku 1952 r. w biblio-
tece było 1990 woluminów. Placówka otwarta była 2 dni w tygodniu po 4 godziny 
dziennie, miała na początku lat 50. XX w. 132 czytelników (54 mężczyzn i 78 ko-
biet), którzy rocznie odwiedzali bibliotekę niemal 1000 razy i wypożyczali ponad 
1000 książek33.

30  Tamże, Protokół z lustracji Biblioteki Miejskiej w Kocku z 3.05.1954 r.
31  Tamże, Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej w Kocku z wykonania planu pracy za rok 1954.
32  Tamże.
33  APS, PPRN w Łukowie Wydział Oświaty, sygn. 341, bp,, Kwestionariusz sprawozdawczo-statystyczny Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Białobrzegach za 1951 r.
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Mieszkańcy Kocka zaopatrywali się wodę z 15 studni będących własnością 
miejską, które położone były w różnych częściach osady:

•	 Studnia cembrowana przy ul. Garbarskiej,
•	 Trzy studnie (drewniana, niska i cembrowana) przy ul. Piłsudskiego,
•	 Trzy studnie (kołowa i dwie z dzwonów) przy ul. Warszawskiej,
•	 Dwie studnie cembrowane przy ul. Białobrzeskiej, 
•	 Dwie studnie cembrowane przy ul. 1 Maja,
•	 Studnia cembrowana na Placu Targowicy,
•	 Dwie studnie betonowe na Rynku,
•	 Studnia z dzwonów betonowych przy ul. Komendanckiej34.

W tym czasie ciemności w Kocku rozpraszały trzy latarnie, najczęściej nie-
czynne z powodu braku żarówek35.

W końcu 1949 r. skład Zarządu Miejskiego został ostatecznie zdominowany 
przez komunistów i  ustabilizował się w składzie: Stanisław Narębski – burmistrz 
(od kwietnia 1948; PZPR), Stanisław Oliwniak (bezpartyjny), Wiktor Nicpoń 
(PZPR), Irena Polewska (PZPR), Józef Kucharczyk (PZPR)36. W Prezydium MRN 
zasiadali: Marcin Stępień (przewodniczący, PZPR), Piotr Sabała (wiceprzewodni-
czący, PZPR), Dymitr Zając (PZPR), Piotr Dudek (ZSL)37. W ramach MRN działały 
komisje: finansów i planu, oświaty i kultury, zdrowia, pracy i pracy społecznej, go-
spodarki drogowej, urządzania osiedli i polityki mieszkaniowej. W MRN działał 
jedynie klub radnych PZPR, bowiem tylko dwóch radnych należało do ZSL, więc 
nie mogli się zorganizować w klub38.

Liczba pracowników miejskich wzrosła do 13 osób: Antoni Zaniewicz (se-
kretarz, PZPR), Stanisław Kowalewski (z-ca sekretarza, PZPR), Bronisława Pełka 
(kancelistka, PZPR), Stanisława Pietraszek (kancelistka, PZPR), Stanisław Trykacz 
(woźny, PZPR), Władysław Krawczyński (woźny, bezpart.), Kazimierz Wasilew-
ski (lekarz weterynarii, bezp.), Feliks Kępa (woźny w rzeźnyi PZPR), Bolesław 
Szymczak (sprzątacz, PZPR), Roman Grądek (dozorca targowicy, PZPR), Stani-
sław Węgrzyn (kominiarz, PZPR), Teodora Osik (woźna przedszkola, bezp.)39.

Funkcje sołtysów okolicznych wsi pełnili:
•	 Ruska Wieś – Stanisław Kuźma,
•	 Bożniewice – Stanisław Nakonieczny,
•	 Górka – Stanisław Góral,
•	 Lipniak – Antoni Śliwiński,
•	 Białobrzegi folwark – Franciszek Lenard,
•	 Poizdów kol. – Józef Kaczmarczyk,

34  APS, SP w Łukowie, sygn. 1036, bp, Protokół z inspekcji gospodarki Zarządu Miejskiego w Kocku, 2.11.1948 r.
35  Tamże.
36  Tamże, Sprawozdanie z generalnej inspekcji Zarządu Miejskiego w Kocku, 1950, s. 11.
37  Tamże, s. 12.
38  APL, PWRN w Lublinie, sygn. 2084, s. 1-2, Sprawozdanie z kontroli PMRN w Kocku, 20.07.1950 r.
39  APS, SP Łukowie, sygn. 1036, bp, Sprawozdanie z generalnej inspekcji Zarządu Miejskiego w Kocku, 1950, s. 15.
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•	 Annopol – Józef Ściseł,
•	 Poizdów – Wiktor Kucio,
•	 Wygnanka – Wacław Promień,
•	 Białobrzegi – Józef Janasz,
•	 Talczyn – Jan Niedziela40.

Na progu lat 50. XX w. głównym źródłem dochodu miasta Kock były po-
datki komunalne (gruntowy, od nieruchomości, od lokali, opłaty targowe i in.), 
które rocznie przynosiły ok. 2,6 mln zł. Nie wystarczało to na prowadzenie odpo-
wiedniej polityki gospodarczej i nie zaspokajało potrzeb ludności, stąd ówczesną 
gospodarkę budżetową Kocka władze powiatowe określały jako wegetacyjną41. 
A potrzeby były ogromne. Punkt dożywiania, który utworzono w Kocku w 1947 
r., obsługiwał każdego roku ok. 50 dzieci oraz ciężarne kobiety, wydając mleko, 
kaszę, mąkę, mięso, warzywa, kawę, marmoladę i ziemniaki na sumę kilku milio-
nów zł rocznie42.

Fot. Budynek  Krochmalni w Kocku (zbiory Muzeum Historii Kocka)

Okres nie sprzyjał oddolnej budowie swobodnego życia społecznego. Wśród 
stowarzyszeń społecznych w Kocku widoczne było jedynie koło miejskie podpo-
rządkowanego komunistom Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodle-
głość i Demokrację (późniejszy Związek Bojowników o Wolność i Demokrację)43.

40  Tamże, sygn. 115, bp, Wykaz sołtysów gmin powiatu łukowskiego, 1948.
41  Tamże, sygn. 1036, bp, Sprawozdanie z generalnej inspekcji Zarządu Miejskiego w Kocku, 1950, s. 19.
42  Tamże, sygn. 176, Sprawozdania Punktu dożywiania w Kocku za lata 1947-1950.
43  Tamże, sygn. 54, bp, Wykaz stowarzyszeń powiatu łukowskiego, 13.01.1948 r.
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W obliczu braku pomieszczeń na jakąkolwiek działalność potencjał widziano 
oczywiście w pałacu Jabłonowskich. Już w drugiej połowie 1947 r. w tzw. stajni cu-
gowej, dawnym spichlerzu i budynku gospodarczym majątku Kock zorganizowano 
lecznicę weterynaryjną44. Z kolei o lewą oficynę pałacu w 1949 r. starania wszczęły 
siostry Trzeciego Zakonu św. Franciszka w Kocku. 

Powyższy budynek silnie zdewastowany (bez okien, drzwi i pieców – gdyż lud-
ność to wszystko wyszabrowała) stoi niezamieszkały bezużytecznie i jak taki 
stan dłużej potrwa, już wkrótce przedstawiać będzie tylko ruinę na rozbiórkę. 
Odpowiednio wyremontowany stanowiłby dobre pomieszczenie na zamierzo-
ny cel, bowiem lokalne warunki sprzyjają otworzeniu schroniska. Nasze do-
świadczenie w organizowaniu podobnych zakładów jest gwarancją, iż pokona-
my wszelkie przeciwności

– pisała s. Maria Przybysławska do Zarządu Okręgowego Państwowych Nierucho-
mości Ziemskich w Lublinie 28 lipca 1949 r.45 W ówczesnych warunkach przekazanie 
części nieruchomości zakonowi nie było już jednak możliwe. Siostry otrzymały odpo-
wiedź negatywną46.

Poza tym nadzieję upatrywano w uruchomieniu przedwojennej Krochmal-
ni (zob. Rys. 1) i Młyna Motorowego (zob. Rys. 3) oraz produkcji stawów rybnych 
i w ogóle działalności Państwowego Gospodarstwa Rolnego umiejscowionego 
w dawnym majątku Kock.

Problemem wsi, pomimo powojennej rewolucji w postaci parcelacji majątków 
ziemskich, którą komuniści nazwali eufemistycznie „reformą rolną” (z majątku Kock 
rozparcelowano 2434 ha ziemi47, a i tak pozostało po nim jeszcze niemal 555 ha resz-
tówek48), nadal była karłowatość gospodarstw. Tworzyły one tzw. gospodarstwa nie-
pełnorolne, w odróżnieniu od pełnorolnych, oznaczających możliwość wyżywienia 
i utrzymania średniej wielkości rodziny. Taki problem dotykał zwłaszcza gminę Bia-
łobrzegi, gdzie aż 1164 gospodarstwa zaliczano do niepełnorolnych, co stanowiło nie-
mal 62% ogółu gospodarstw chłopskich w gminie. Szczególnie dotyczyło to gromad: 
Górka, Talczyn, Białobrzegi folwark i Poizdów49. Związane to było także z tzw. prze-
ludnieniem gospodarstw, czyli zbyt dużą liczbą członków rodzin do utrzymania się 
z gospodarstwa. W gminie Białobrzegi takich „przeludnionych” gospodarstw było 
163. Średnio w gospodarstwach tych na 1 osobę przypadało zaledwie 0,7 ha gruntu50.

44  APL, Państwowe Nieruchomości Ziemskie Zarząd Okręgowy w Lublinie (dalej: PNZ w Lublinie), sygn. 984, s. 
114.

45  Tamże, s. 173.
46  Tamże, s. 174.
47  M. D. Bednarski, Podlaski eksperyment. Z przemian społeczno-gospodarczych i politycznych na terenach wiej-

skich Południowego Podlasia w latach 1944-1948, Radzyń Podlaski 2005, s. 39.
48  Tamże, s. 48.
49  APS, SP w Łukowie, sygn. 738, bp, Wykaz gromad, które wymagają upełnorolnienia w gminie Białobrzegi. 1949.
50  Tamże, Wykaz gospodarstw przeludnionych z gminy Białobrzegi, 1949.
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Rys. Plan sytuacyjny Krochmalni w Kocku. Skala 1:100. Źródło: APL, PNZ w Lublinie, sygn. 416, bp.

Na początku omawianego okresu władze komunistyczne ze wzmożoną siła 
powróciły do tematu kolektywizacji wsi. Wcześniej, w okresie walki o władzę, ze 
względów propagandowych nie nagłaśniano specjalnie tego tematu, chociaż par-
tia komunistyczna propagowała spółdzielnie produkcyjne, które miały oswajać 
polskich chłopów z własnością spółdzielczą i w ten sposób wiązać ich produk-
cję rynkową z państwem, w czym ważną rolę odgrywał Związek Samopomocy 
Chłopskiej51.

Latem 1948 r. w teren ruszyli aktywiści partyjni w celu wyjaśniania zagad-
nienia kolektywizacji i uspółdzielczania wsi. W Kocku takie spotkanie z agitato-
rem przekonującym do kolektywizacji odbyło się 27 sierpnia i wykazało zupełną 
ignorancję prelegentów względem omawianego tematu52. Agitacja nasiliła się na 
początku lat 50. XX w. W lutym 1950 r. referat nt. znaczenia spółdzielni produk-
cyjnych wygłosił w Kocku prelegent z KP PZPR w Łukowie, niejaki Krzymowski. 

51  M. D. Bednarski, Początki kolektywizacji rolnictwa w Lubelskiem, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 7, 
2009, s. 174. Nt. SCh zob. również: tenże, Podlaski eksperyment…, s. 55-58.

52  Zob. M. D. Bednarski, Początki kolektywizacji…, s. 182-183.
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W czasie dyskusji, jaka wywiązała się po referacie, padały głosy typu: „nie 
chcemy spółdzielni produkcyjnej, bo nie wiemy jak w niej będzie”. Gdy Krzy-
mowski zaproponował chłopom zapoznanie się ze statutem, z sali padło: „wi-
dzimy jak prowadzona jest filia GS [Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” – przyp. DM] – wobec tego nie mamy żadnej nadziei na zorganizowanie 
spółdzielni produkcyjnej”. Prawdopodobnie chodziło o złe zarządzanie GS. 
W dalszej części dyskusji Krzymowski wyjaśnił jednak zebranym rolnikom, 
że nikt nikogo nie zmusza do wstępowania do spółdzielni produkcyjnych 
i że jeśli ktoś sobie nie życzył być w spółdzielni, to mógł opuścić zebranie 
i nie powinien przeszkadzać tym, którzy byli zainteresowani tą sprawą. Po 
tych słowach większość rolników opuściła lokal odgrażając się aktywistom 
partyjnym: „wychodzimy teraz, ale drugim razem wy będziecie uciekać”53.

Fot. Młyn motorowy w Kocku. Źródło: APL, PNZ w Lublinie, sygn. 407, bp. Na pierwszym planie  kuźnia 
Abrama Rubinsztejna, po wojnie Stefana Terleckiego (zbiory Muzeum Historii Kocka)

Gdy po pewnym czasie ludzie wrócili, bo kolejnym punktem zebrania miał być 
wybór sołtysa, partyjny prelegent, który pozostał na zebraniu, próbował powrócić 
to tematu spółdzielni produkcyjnych, ale słysząc to ludzie zaintonowali Gorzkie 
żale, co ostatecznie zniechęciło agitatorów54. 

Również wśród ludności gminy Białobrzegi panowała niechęć do wszel-
kich form kolektywizacji, nawet wśród najbiedniejszych chłopów, zwykle stano-
wiących klientelę spółdzielni produkcyjnych. „W majątku Białobrzegi tamtejsza 
«biedota» nie chciała rozmawiać z partyjnymi aktywistami na temat spółdzielni 

53  Tenże, Opór wsi lubelskiej wobec spółdzielczości produkcyjnej w latach 1944-1956, „Radzyński Rocznik Huma-
nistyczny”, t. 12, 2014, s. 148.

54  Tamże.
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produkcyjnych, mówiąc, że «nam jest teraz dobrze i spółdzielni produkcyjnej nam 
nie potrzeba»”55. Wszystkie takie reakcje były bacznie obserwowane przez funk-
cjonariuszy UB, którzy we wsiach, w których powstawały spółdzielnie, masowo 
werbowali agentów, mających na celu inwigilować sąsiadów szczególnie niechęt-
nych kolektywizacji. W sierpniu 1950 r. w Białobrzegach komunistyczna policja 
polityczna miała ich 6, w Annówce – 156. 

Niekiedy chłopi dosyć ostro reagowali na kolektywizacyjną propagandę. 
Janina Żebrowska z Annówki wygarnęła partyjnemu agitatorowi następującymi 
słowy: „Wy jesteście bandytami i nierobami, i jeszcze chcecie nas agitować do koł-
chozów!” Zupełnie zaś niecodzienna sytuacja wydarzyła się w Poizdowie, gdzie, 
jak odnotowywał szef PUBP w Łukowie, jedna z kobiet, w odwecie za to, że mąż 
zapisał się do spółdzielni produkcyjnej, nie dawała mu jeść przez tydzień, przez 
co się rozchorował57. 

Jednakże, pomimo masowej niechęci chłopów do kolektywizacji, nieliczni 
zgłaszali swój akces do spółdzielni. W ten sposób w lipcu-sierpniu 1950 r. w po-
wiecie łukowskim odgórnie, pomimo protestów większości mieszkańców, wy-
typowano 6 miejscowości do założenia spółdzielni produkcyjnych, w tym trzy 
w okolicach Kocka. W sierpniu 1950 r. spółdzielnie produkcyjne – odpowiedniki 
sowieckich kołchozów – powstały w Annówce, Kolonii Białobrzegach, a następnie 
także Poizdowie58.

Przewodniczącym Rolniczego Zespołu Spółdzielczego Białobrzegi, czyli po 
prostu spółdzielni produkcyjnej, był Stefan Janiuk, członkami zarządu Stanisław 
Kuźma i Zygmunt Jóźwik, księgowym Roman Szydłowski, a brygadierem polo-
wym Stanisław Mitura. Od początku było to przedsięwzięcie oparte bardziej na po-
trzebie sprostania ideologii, a nie przynoszące korzyści. Do spółdzielni przystąpiło 
9 członków, ale zaledwie trzech wychodziło stale i systematycznie do pracy, reszta 
„od przypadku do przypadku”. Większość bowiem nie przekazała spółdzielni ca-
łej swojej ziemi, lecz – poza działką przyzagrodową – zostawiła sobie od 0,5 do 
4 ha gruntu. Zatem w czasie nasilenia prac polowych obrabiała najpierw własne 
pola, zaś pola spółdzielni czekały na swoją kolej. Nic zatem dziwnego, że często 
zdarzała się taka sytuacja jak w 1952 r., gdy późną jesienią na polach spółdzielni 
pozostawały jeszcze niewykopane ziemniaki, zaś zboże leżało w niewymłóconych 
stertach, co uniemożliwiało spłacenie zaciągniętych kredytów. Spółdzielnia miała 
40 ha wydajnych łąk, które idealnie nadawały się do hodowli bydła, jednak przez 
kilka lat od powołania spółdzielni nie uruchomiono ośrodka gospodarczego, ani 
nie posiadano obór, co uniemożliwiało właściwie prowadzenie gospodarki ho-
dowlanej, choć kilku członków deklarowało wkłady w inwentarzu żywym59. Taka 

55  Tamże.
56  Tamże, s. 152.
57  Tamże, s. 149.
58  Tamże, s. 150-151.
59  APS, PPRN w Łukowie Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, sygn. 136, bp, Sprawozdanie z kontroli rolniczego Zespołu 
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sytuacja powodowała liczne konflikty w łonie samych członków spółdzielni. Na 
walnym zebraniu członków 4 marca 1952 r. poruszano typowe problemy uspo-
łecznionych gospodarstw w Polsce. Ludzie skarżyli się, że 

nie mają środków do życia, że byli przez zarząd oszukiwani, nie dawano im 
pracy i dlatego tak mało mieli dniówek obrachunkowych, (…) że zarząd Spół-
dzielni Produkcyjnej sprzedawał siano gospodarzom, a członkowie nie mają 
czym pasać bydła. 

Odpowiadano na to, iż 

sami członkowie są sobie winni dlatego, że nie wychodzili do pracy oglądając 
się na Państwowy Ośrodek Maszynowy i ludzi najemnych […].  Z kolei areał 
obsiewów zimowych zmienił się dlatego, że większość gospodarzy zasiewy 
ozime w 1951 roku zbierała indywidualnie, choć były one oficjalnie włączone 
do areału Spółdzielni Produkcyjnej60. 

Jako remedium na te bolączki ordynowano zaś jedynie zalecenia w stylu ówczes-
nej komunistycznej nowomowy: 

Aktyw Spółdzielni winien wspólnie z czynnikami społeczno-politycznymi 
przymierzającymi się do Spółdzielni rozwinąć akcję uświadamiającą na tere-
nie gromady celem zwerbowania nowych członków, co pozwoli na rozwinię-
cie właściwej gospodarki61.

Spółdzielczość traktowana bywała przez członków spółdzielni jako pretekst 
do nadużyć na wspólnym majątku. UB-ecki informator donosił jesienią 1954 r., że 
kolejny przewodniczący białobrzeskiej spółdzielni, Franciszek Kajka, „prowadził 
rozbijacką robotę i źle odnosił się do członków tej spółdzielni, a ponadto poszuki-
wał osobistych zysków”62.

Jeszcze gorzej funkcjonowała spółdzielnia w Annówce, której przewodni-
czącym był niejaki Studziński. Już wkrótce jej członkowie chcieli rozwiązania spół-
dzielni63, 

sam zaś przewodniczący „skoro się tylko dowiedział, że do spółdzielni miała 
przybyć delegacja z powiatu – uciekał z domu. Za jego przykładem szli i inni 
członkowie spółdzielni. Potrafili oni przebywać po kilkanaście dni poza do-

Spółdzielczego w Białobrzegach z 9.10.1952 r., Sprawozdanie z kontroli Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Białobrze-
gach z 3 sierpnia 1953 r.

60  Tamże, Protokół z Walnego dorocznego zebrania członków Spółdzielni Produkcyjnej w Białobrzegach w dniu 
4.03.1952 r., s. 1-2.

61  Tamże, Sprawozdanie z kontroli rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Białobrzegach z 9.10.1952.
62  M. D. Bednarski, Opór wsi lubelskiej…, s. 158.
63  Tamże, s. 152.
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mem, zabrawszy ze sobą konie. Kiedy pytano ich, dlaczego tak się zachowują, 
ludzie ci odpowiadali, że wyjeżdżali do swych rodzin do pomocy w pracach 
polowych”64.

Dochodziło do prób występowania ze spółdzielni. 17 września 1950 r. człon-
kowie spółdzielni w Annówce ponownie ustanowili miedze na kolektywnych 
gruntach i rozpoczęli indywidualne prace polowe. Według informacji pozyska-
nych przez UB, inspiratorem tych działań miał być niejaki Pycka65.

Duży opór napotkały próby utworzenia spółdzielni we wsi Poizdów, gdzie 
we wrześniu 1953 r. przeciwko zaorywaniu miedz na spółdzielczych gruntach wy-
stąpiła Janina Brygoła kładąc się przed traktorem na ziemi66.

Nie ominęły Kocka niestety najtragiczniejsze skutki lat stalinowskich, któ-
re tutaj uwidoczniły się w dwóch najbardziej charakterystycznych przejawach 
tego okresu – w postaci propagandy i terroru. 

Propaganda najbardziej widoczna była w działalności partii komunistycznej 
oraz na niwie oświaty i kultury. W nowo powstałej szkole licealnej organizowano 
pogadanki, w których zwracano uwagę młodzieży na „obronę przed elementami 
reakcyjnymi, kapitalistycznymi, dążącymi do wojny”. W sprawozdaniu z działal-
ności liceum w pierwszym roku szkolnym kierownik szkoły pisał: 

Nauczycielstwo udzielało się sprawom społecznym i politycznym, wygłosiło 
12 referatów politycznych na różne tematy związane z obchodami rocznic, 
uroczystościami państwowymi i społecznymi. Prenumeruje i czyta różne 
dzienniki i czasopisma treści politycznej i pedagogicznej oraz książki, które 
głoszą teorie marksizmu-leninizmu. Nauczycielstwo, obcując z kierownikiem 
szkoły, który zachęca je do intensywnej pracy na polu politycznym, społecz-
nym, pedagogicznym i gospodarczym kraju, jest czynne i dąży z całym prze-
konaniem do socjalizmu. Uczy młodzież w duchu demokratycznym i wpaja 
w nią przekonania do socjalizmu. (…) W sprawie zjednoczenia partii robot-
niczych [tzw. zjednoczenie PPS i PPR w PZPR w grudniu 1948 r. – przyp. 
DM] na godzinach lekcyjnych omówiono znaczenie tego faktu historycznego 
połączenia obu partii, jako ważny moment wydarzenia w międzynarodo-
wym ruchu robotniczym. W 25-tą rocznicę zgonu Włodzimierza Ilijcza Leni-
na, genialnego wodza proletariatu międzynarodowego, twórcy pierwszego 
państwa socjalistycznego przeprowadzona została pogadanka. Nauczyciel-
stwo, mimo dużej ilości dzieci w klasie, wyczerpało materiał przewidziany 
programami szkolnymi. Pod względem naukowym młodzież znajduje się na 
poziomie, a pod względem wychowawczym objawia zrozumienie ideologii 

64  Tamże, s. 149.
65  Tamże, s. 153.
66  Tamże, s. 155. W ogóle opór przeciwko kolektywizacji najbardziej widoczny był wśród kobiet, co mogło być 

efektem antykomunistycznych i antykolektywizacyjnych treści przekazywanych przez duchownych katolickich podczas 
kazań w kościołach. „W czerwcu 1952 r. odbyła się inspekcja biskupa lubelskiego na terenie powiatu łukowskiego. Trwa-
ła ona prawie miesiąc. Przez cały ten okres biskup był owacyjnie witany przez ludność poszczególnych parafii. Biskup 
podczas wygłaszanych kazań nawoływał, aby nie wstępować do partii”, zob. tamże, s. 156-157.
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czasów obecnych i z zapałem dąży do tego, aby stać się pełnowartościowym 
obywatelem Polski demokratycznej67.

Do działań propagandowych wykorzystywano również Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Kocku, która organizowała np. „miesiące przyjaźni polsko-radzie-
ckiej” i propagowała sowieckich pisarzy podczas wieczorków głośnego czytania. 
W 1953 r. była to np. książka Michaiła Szołochowa Zaorany ugór, a rok później 
Borysa Polewoja My ludzie radzieccy. Tego też roku, w związku ze śmiercią komu-
nistycznego dyktatora, biblioteka przygotowała wystawę zatytułowaną: „Twórca 
pierwszego państwa socjalistycznego Józef Stalin”. W roku następnym brała czyn-
ny udział propagandowy w kampanii do pierwszych po wojnie wyborach do rad 
narodowych68.  

Władza przykładała duże znaczenie do wizualnej propagandy. Szczególne 
oprawy nadawano obchodom komunistycznych świąt. Zaczęto już w roku 1948, 
kiedy to KG partii komunistycznej powołał liczny komitet organizacyjny obcho-
dów Święta Pracy. Komitetowi przewodniczył I sekretarz PZPR Stefan Janiuk. 
Zbiórkę wyznaczono na placu pałacowym, a trasa pochodu 1-majowego przebie-
gała ulicami: Pałacową, przez Rynek, gdzie ustawiona była mównica, 1 Maja, Ży-
mierskiego, Białobrzeską i z powrotem przez Rynek na plac zbiórki69. 

Fot. Burmistrz Kocka Bronisław Kwieciński. Źródło: IPN Lu-003/300, s. 6.

Terror z kolei przejawiał się praktycznie nieograniczoną działalnością Urzę-
du Bezpieczeństwa i oddziałów Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które 
przy wsparciu MO ścigały reszki podziemia antykomunistycznego oraz prawdzi-

67  APL, KOSL, sygn. 339, s. 28-29.
68  APS, PPRN w Łukowie Wydział Kultury, sygn. 78, bp, Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej w Kocku z wykonania 

planu pracy za rok 1953; Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej w Kocku z wykonania planu pracy za rok 1954. Niestety nie 
zachowały się materiały archiwalne dotyczące wyników głosowania w Kocku, ani składu rady narodowej.

69  APL, KP PZPR w Łukowie, sygn. 337, s. 3-4.
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wych i wyimaginowanych przeciwników, szpiegując w tym celu lokalne społe-
czeństwo i na szeroką skalę werbując informatorów. Sieć agentów komunistycznej 
policji politycznej po wygaszeniu działalności podziemia została silnie rozbudo-
wana i sięgnęła szczytów władzy lokalnej w postaci burmistrza miasta. Kulisy 
zwerbowania burmistrza Bronisława Kwiecińskiego ujawnia raport szefa PUBP 
w Łukowie Edwarda Godlewskiego do WUBP z 17 maja 1947 r.: 

Przed ukazem amnestyjnym na terenie Kocka, pow. Łuków, była silna or-
ganizacja WiN oraz oddziały zbrojne, które trzymały w terrorze tamtejszą 
ludność. Na skutek amnestii organizacja WiN ujawniła się. Obecnie część 
elementów z b. WiNu stara się wcisnąć do legalnych partii politycznych, 
szczególnie do PPS. W związku z powyższym zaistniała konieczność obsa-
dzenia siecią agencyjną organizacji PPS na terenie miasta Kocka i Zarządu 
Miejskiego. Kandydata na werbówkę upatrzyłem burmistrza miasta Kocka 
Kwiecińskiego Bronisława, s. Piotra, ur. 6 X 1905, z pochodzenia rolnika, wy-
kształcenie 4 oddziały szkoły powszechnej, posiada majątek 4 ha, żonaty, 3 
dzieci. W/w piastuje urząd burmistrza od roku 1945. W okresie fali terroru 
reakcyjnego uległ organizacji WiN i poszedł na częściową współpracę z pod-
ziemiem. W czasie amnestii ujawnił się jako współpracownik. Obecnie Kwie-
ciński możliwości wejścia do PPS razem z innymi ujawnionymi, gdyż PPS nie 
odrzuca tego rodzaju ludzi od swej organizacji. Proszę Ob. Szefa o zezwolenie 
na werbunek Kwiecińskiego Bronisława w charakterze informatora70.

Kwieciński podpisał zobowiązanie do współpracy i jako informator UB 
przyjął pseudonim „Maj” (zob. Dok. 1). Jako donosiciel komunistycznej bezpieki 
jeszcze przez rok funkcjonował na stanowisku burmistrza Kocka.

Wydaje się, że powodem współpracy Bronisława Kwiecińskiego z UB było 
szantażowanie ujawnieniem fałszerstw dokumentów dokonanych podczas peł-
nienia funkcji burmistrza. Kwieciński sam przyznał się do tego w swoim oświad-
czeniu ujawnieniowym wypełnionym przed PUBP w Łukowie 12 kwietnia 1947 r.: 

W roku 1945 zostałem powołany na stanowisko Burmistrza miasta Kocka. 
W pełnieniu mej służy na stanowisku Burmistrza podstemplowałem sfałszo-
wane dowody dla członków nielegalnej organizacji ok. 5 szt. i tego nikomu 
nie meldowałem. Jednocześnie jeden raz byli w moim pomieszczeniu człon-
kowie nielegalnej organizacji WiN, gdzie udzieliłem pomocy noclegowej71. 

70  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie [1944] 
1983-1990 (dalej: IPN Lu), sygn. 003/300, s. 3.

71  Tamże, s. 7.
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Dok. Zobowiązanie burmistrza Kocka Bronisława Kwiecińskiego do współpracy z Urzędem Bezpieczeń-
stwa jako tajny informator. Źródło: IPN Lu-003/300, s. 3.

Wydarzeniem, które w omawianym okresie odbiło się głośnym echem, 
a jednocześnie jest charakterystyczne dla lat stalinowskich w Polsce, było zamor-
dowanie przez UB Józefa Osika, rolnika z Białobrzegów. Józef Osik z podziemiem 
niepodległościowym związał się już po 1944 r., jak się wydaje na skutek oskarżenia 
o nadużycia finansowe, których dokonać miał piastując stanowisko sekretarza gmi-
ny Białobrzegi, i skazania na karę więzienia, przed którą się ukrywał. To wówczas, 



381Kock w latach stalinizmu (1948-1956)

za pośrednictwem Józefa Latka, byłego żołnierza AK pseud. „Nikodem”, nawiązał 
kontakt z żołnierzami WiN z oddziału Romana Dawickiego „Lonta”: Teodorem 
Szabelskim „Tygrysem” i Leopoldem Buczyńskim. Przyjął pseud. „Leszczyna”.

Wieczorem 27 października 1951 r. Osik przyszedł do Latka z prośbą, by 
towarzyszył mu w drodze do kol. Poizdów, gdzie miał spotkać się z Szabelskim 
i Buczyńskim w celu odebrania radiostacji, kożuchów i butów. Dalszy przebieg 
zdarzenia Józef Latek przedstawiał następująco: 

Z mojego domu wyszliśmy około godziny 21-22. Weszliśmy do domu Mitu-
ry, w którym przebywali Szabelski i Buczyński. (…) Razem, oprócz Mitury, 
udaliśmy się w okolicę szosy Poizdów – Kock, gdzie miały być dostarczone 
wymienione rzeczy. Prowadził Józef Osik. Po prostu szedł pierwszy. Gdy do-
szliśmy do wykopów w pobliżu szosy od wsi Poizdów około 500 m, od strony 
szosy otworzono do nas ogień z broni maszynowej. Zorientowaliśmy się, że 
jest to zasadzka. Ja byłem bez broni. Natomiast pozostali posiadali broń krót-
ką. Noc była ciemna. Nie wiem ilu było ze strony przeciwnej. Nie wiem czy 
to było wojsko czy UB, czy też milicja. W ciemności osób nie widziałem. Bu-
czyński krzyknął «Uciekać, gdzie kto może». Rozbiegliśmy się każdy w inną 
stronę. Ja zdołałem przebiec przez szosę, a następnie przez łąki i zatrzymałem 
się dopiero we wsi Bożniewice72.

W rzeczywistości w zasadzce wzięli udział funkcjonariusze PUBP w Łuko-
wie, Powiatowej Komendy MO w Łukowie oraz żołnierze III Brygady KBW stacjo-
nującej wówczas w Łukowie. Józef Osik został zastrzelony na miejscu, pozostałym 
udało się zbiec. Ubecy wrzucili zwłoki na samochód ciężarowy i zawieźli je do 
Białobrzegów w celu identyfikacji, ale nikt z mieszkańców nie chciał tego zrobić. 
W związku z tym zabrali je i ślad po nich zaginął73. 

Historia dopisała kolejne fakty do tego zdarzenia. W 1991 r., po instytu-
cjonalnym upadku komunizmu, córka Józefa Osika dokonała zawiadomienia 
o przestępstwie na swoim ojcu. W śledztwie prowadzonym wówczas przez pro-
kuraturę, w czasie składania zeznań jako świadek, Józef Latek rzucił kolejny cień 
na Józefa Osika. Podczas przesłuchania w Lublinie 22 kwietnia 1992 r. zasugero-
wał, że jego śmierć była sfingowana, gdyż współpracował z UB74. Tymczasem dziś 
już wiadomo, że to sam Latek w latach 1951-1955 był informatorem łukowskiego 
UB pod pseud. „Jastrząb”75.

                             

72  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w Lublinie – Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie (dalej: IPN Lu), sygn. 284/1175, s. 21-22.

73  Tamże, s. 45-46.
74  „Szablewski i Buczyński zdołali zbiec. Zobaczyłem się z nimi gdzieś po roku. Nie wiedzieli oni w jakich oko-

licznościach zginął Józef Osik. Przypuszczenia mieliśmy takie, że to właśnie on współpracował z UB i wprowadził nas 
w zasadzkę, a następnie został z ubowcami, zmienił dowód i gdzieś wyjechał, gdyż bardzo źle żył z żoną”, tamże, s. 22.

75  IPN Lu-0024/841, Teczka personalna informatora pseudonim „Jastrząb” prowadzona przez PUBP/PUdsBP w Łu-
kowie w latach 1951-1955. Materiały dotyczące: Józef Latek, imię ojca: Franciszek, ur. 23-02-1923 r.
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Fot. Nieistniejący  budynek urzędu gminy Białobrzegi, od połowy lat pięćdziesiątych służący jako szkoła 
podstawowa. Zdjęcie prawdopodobnie pochodzi z roku 1947. Pierwszy od lewej wójt gminy Józef Mitura, 
z prawej Józef Osik radny-przewodniczący komisji oświaty, wcześniej sekretarz gminy. Zdjęcie ze zbiorów 
rodziny Osików  

W omawianym okresie partia komunistyczna pilnowała również politycznej 
ortodoksji oraz partyjnej gorliwości we własnych szeregach, w czym celowała gor-
liwa „towarzyszka” Irena Polewska, wykładowca szkoły partyjnej przy KG PZPR 
w Kocku. Na posiedzeniu KG 3 stycznia 1954 r. srogo upominała innych członków 
komitetu, że nie uczęszczają na szkolenia oraz zabierają głos w dyskusji politycz-
nej tylko wtedy, gdy są wywołani76. Z kolei na zebraniu KM PZPR w Kocku 30 
listopada 1955 r. dał się zaobserwować przejaw walk frakcyjnych i rozliczeń we-
wnętrznych, który protokolant relacjonował następująco:

W dalszym ciągu nadmienił towarzysz Dobrzyński o potrzebie przeanalizo-
wania towarzysza Oleksieja Stanisława, który to byłego czasu należał do AK, 
jak również przeanalizowaniu postawy i wykluczeniu z szeregów Partii to-
warzysza Trykacza Stanisława, który to za okupacji współpracował z Niem-

76  APL, KP PZPR w Łukowie, sygn. 337, s. 13.
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cami. Do tych należą też towarzyszka Zabielska Marta i towarzysz Nicpoń 
Wiktor, który prowadzi nielegalny ubój. 
W dalszej dyskusji głos zabrał towarzysz  Oleksiej Stanisław, tłumacząc się, 
że nie należał do AK, jak również że nie utrzymuje żadnych kontaktów z Za-
bielską Martą. Na co odpowiedział towarzysz  Sekretarz Partii, że są na to 
dokumenty z kontroli partyjnej, że towarzysz Oleksiej należał do AK. 
Drugi z kolei zabrał głos towarzysz Nicpoń Wiktor tłumacząc, że on nie pro-
wadzi nielegalnego uboju i że po kilka dni nie bywa w domu i o niczym nie 
wie. 
Towarzyszka Polewska Irena zabrała głos w sprawie nielegalnego uboju u to-
warzysza Nicponia Wiktora, żeby wniknął w te sprawy jako członek Partii, 
aby zlikwidować we własnym domu nielegalny ubój. W dalszym ciągu za-
brał głos towarzysz Komendant Posterunku MO, że organy MO nie mogą 
w ten sposób postąpić, aby przeprowadzić rewizję w domu członka Partii, 
zaś towarzysz Nicpoń powinien sam w to wniknąć. W sprawach Oleksieja 
Stanisława zabrał głos towarzysz Mitura Stanisław, nalegając aby wyciągnąć 
konsekwencje z tego, co wyszło na jaw, że towarzysz Oleksiej wynosi wszel-
kiego rodzaju sprawy z posiedzeń Komitetu Miejskiego, co ostatnio zaistniało 
z obywatelem Zabielskim Wacławem i jego żoną77.

Fot. Zdjęcie (ze zbiorów Mariana Grabka), rok 1946. Odbudowa wieży kościoła. Jeden z dwóch pracują-
cych mężczyzn to Kazimierz Grabek

77  Tamże, s. 24-25.
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Fot.  Ks. kanonik Władysław Pogonowski (ze zbiorów Jerzego Wawerka)

Ostatnią strefą względnie autonomiczną w komunistycznym państwie po-
zostawał Kościół katolicki. Kocczan jednoczyła wokół niego dodatkowo kwestia 
odbudowy świątyni po zniszczeniu jej przez niemiecką artylerię w czasie wojny 
obronnej 1939. Ks. kanonik Władysław Pogonowski, proboszcz kocki, bezskutecz-
nie próbował podnosić tę kwestię jeszcze wobec niemieckich władz okupacyjnych. 
W tym celu stanął na czele Komitetu Odbudowy Kościoła, który w 1941 r. sporzą-
dził projekt odbudowy. Właściwe prace restauracyjne rozpoczęły się w 1945 r., 
a obok specjalistów pod kierunkiem Tadeusza Witkowskiego brali w nich udział 
przede wszystkim parafianie w ramach społecznego zaangażowania. 14 sierpnia 
1949 r., w święto patronalne Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, świątynię 
konsekrował biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Marian Jankowski. Rola ks. 
Pogonowskiego była w dziele odbudowy kościoła niezaprzeczalna. Parafianie dali 
temu wyraz wpisem w księdze pamiątkowej:

„Co wróg zniszczył z pomocą Boża odbudujemy.” Słowa te wypowiedziane do nas 
przez Ciebie przed dziesięciu niemal laty, Czcigodny nasz Pasterzu, stały się otuchą 
i bodźcem naszych wspólnych starań i wysiłków i pozwoliły nam doczekać dnia 
dzisiejszego, w którym uroczyście obchodzimy poświęcenie, dźwigniętego z gruzów 
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naszego Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Twój 
zapał, Drogi Pasterzu, a jednocześnie Twój wielki spokój i konsekwentne działanie 
sprawiły, że znów gromadzimy się w naszej pięknej świątyni, skąd zanosimy mod-
ły do Królowej Korony Polskiej o błogosławieństwo dla Ojczyzny naszej, a wiec 
dla nas wszystkich, opieki Panny Najświętszej wzywając. Ufamy, że opieka Matki 
Bożej nadal towarzyszyć będzie naszym, pod Twoim przewodnictwem wysiłkom, 
do godnego zakończenia całkowitej odbudowy naszej Świątyni ku chwale Bożej, ku 
chwale Ojczyzny, ku pamięci naszego pokolenia, które nie zamarło w rozpaczy, ale 
z nieszczęścia, w jakie pogrążył Kraj i Naród najazd wroga dźwiga się całą mocą 
serc i ducha, czerpiąc siłę i otuchę w ufności w nieskończoną moc Bożą. W tym uro-
czystym dniu dzisiejszym, który jest dniem naszego wspólnego święta, pragniemy 
Ci wyrazić, Zacny Pasterzu nasze poszanowanie i wyrazy podzięki za kierowanie 
nami we wspólnym wysiłku i życzymy Ci, aby następne lata naszej współpracy 
plonowały tak obficie, jak dotychczasowe, aby nasz gromadny wysiłek, pod Twoim 
przewodem, znalazł uznanie nie tylko tu na ziemi ale w oczach Niebios.”

Kock, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny RP 194978.

Lata stalinizmu to z jednej strony wzmożona sowietyzacja wszystkich prze-
jawów życia Polaków, z drugiej początek budowy nowego, totalitarnego (choć 
funkcjonującego w warunkach pokojowych i ograniczonej suwerenności) pań-
stwa. I właśnie tej odbudowy, tej normalizacji życia łaknęli Polacy po latach wojny. 
W Kocku uwidaczniało się to głównie wszechwładzą partii komunistycznej oraz 
na gruncie oświatowym i gospodarczym, w uruchamianiu szkół, uczestnictwie 
w kursach, klubach samokształceniowych i aktywności twórczej oraz uruchamia-
nia działalności gospodarczej, która wkrótce stłamszona zostanie przez komuni-
styczne władze państwowym monopolem. W 1952 roku sejm przyjął nową, tzw. 
stalinowską, konstytucję, która dała początek Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Już wkrótce, po śmierci komunistycznego dyktatora i jego lokalnej marionetki, 
Polską wstrząśnie pierwszy z tzw. „polskich miesięcy” – Październik 1956, który 
odmieni nieco oblicze polskiego komunizmu. W Kocku odbije się on jedynie odle-
głym echem, choć w efekcie przyniesie miastu nowy okres dziejów.

78  Zob. Archiwum Parafialne w Kocku, Akta odbudowy kościoła w Kocku od 1945 r.


