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WSTĘP 

 

 

W 1938 r. na rynku wydawniczym ukazała się niewielka formatowo i objętościowo publikacja pt. 

Krasnybór czyli Sztabin i Karol hr. Brzostowski autorstwa Ludwika Pietrusińskiego. Książka została wydana 

w ramach Biblioteczki Regionalnej „Naszego Głosu” jako czwarty tytuł tej serii. Pierwsze – „książkowe” 

wydanie tego tekstu pochodzi z 1863 r. natomiast trzecie (i jak dotąd ostatnie) zeszło z prasy drukarskiej  

w 1991 r. 

W bieżącym roku obchodzimy 80. rocznicę edycji tego tytułu wydanego (okres międzywojenny) przez 

regionalne czasopismo „Nasz Głos”. Z tego też m. in. względu postanowiliśmy przedstawić tę niepozorną 

książeczkę naszym ewentualnym czytelnikom.  

Drugim istotnym argumentem przemawiającym za prezentacją książki była tematyka tego tekstu,  

a mianowicie historia miejscowości Krasnybór - Sztabin i osoby hrabiego Karola Brzostowskiego - persony 

znanej, uważanej za jednego z dziewiętnastowiecznych reformatorów gospodarczych i społecznych 

działających na północno-wschodnich rubieżach Polski. 
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     Wydania pracy Ludwika Pietrusińskiego pt.: Krasnybór czyli Sztabin i Karol hr. Brzostowski.  

1. Tekst opublikowany w „Przeglądzie Europejskim, Naukowym, Literackim i Artystycznym” 1862, t. 1, s. 451-522. 

2. Wydanie z 1863 r. 

3. Edycja pochodząca z 1938 r. 

4. Reprint wydania z 1938 r. opublikowany w 1991 r. 
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Krasnybór czyli Sztabin… trafił do zasobu suwalskiej biblioteki w 1982 r., został zakupiony do zbiorów za sumę 150 zł. Po 

opracowaniu książkę przekazano do księgozbioru regionalnego w czytelni książek. Ze względu na rok wydania – 1938 –  

ten konkretny egzemplarz sklasyfikowano jako pozycję przynależną do najcenniejszych zbiorów tutejszej biblioteki. 

 

 

Opis katalogowy publikacji Ludwika Pietrusińskiego. Źródło: https://www.suwalki-

bp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__pietrusi%C5%84ski+ludwik&sort=bytitle&view=1 [dostęp: 15.05.2018] 

https://www.suwalki-bp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__pietrusi%C5%84ski+ludwik&sort=bytitle&view=1
https://www.suwalki-bp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__pietrusi%C5%84ski+ludwik&sort=bytitle&view=1
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Autorem omawianego opracowania był Ludwik Pietrusiński – uczestnik Powstania listopadowego, prawnik, pisarz, 

publicysta. 

Ukończył gimnazjum we Lwowie. Studiował na tamtejszym uniwersytecie, a następnie w Wiedniu. Po ukończeniu studiów  

w Wiedniu, rozpoczął praktykę we Lwowie. 

W 1831 r. dołączył do Powstania listopadowego.  

W 1832 r. podjął pracę w Prokuratorii Królestwa Polskiego, gdzie był asesorem, 

obrońcą, radcą, wreszcie rzeczywistym radcą stanu i członkiem Warszawskich 

Departamentów Senatu Rządzącego. W Prokuratorii Królestwa Polskiego pracował 

przez ponad 30 lat. 

Publikował wiersze, wspomnienia z podróży, rozprawy oraz artykuły publicystyczne. 

W Encyklopedii Orgelbranda zamieścił kilkanaście haseł z dziedziny prawa. 

Działał w  Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności a także w strukturach Zboru 

Ewangelicko-Reformowanego. 

Jako jeden z pierwszych odbywał wycieczki po Tatrach i Beskidach wyłącznie  

w celach turystycznych. Informacje i wrażenia z wędrówek zawarł w swoich opisach 

podróży1.  

 

 

                                                 
1Ludwik Pietrusiński, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Pietrusiński [dostęp: 10.06.2018 r.]. 

Ludwik Pietrusiński. 

Źródło: Ryc. Edward Nicz wg fotogramu K. Beyera, „Kłosy” 1889, nr 1260, s. 117. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnazjum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lwowski_Uniwersytet_Narodowy_im._Iwana_Franki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prokuratoria_Generalna_(Kr%C3%B3lestwo_Polskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asesor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radca_Prokuratorii_Generalnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywisty_radca_stanu
https://pl.wikipedia.org/wiki/S._Orgelbranda_Encyklopedia_Powszechna_(1859)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawskie_Towarzystwo_Dobroczynno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Pietrusiński
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Karol hrabia Brzostowski (11.02.1796-25.07.1854) 

Nie będziemy tu przytaczać biografii Brzostowskiego natomiast na głęboką uwagę zasługuje 

fragment publikacji Ireny i Wojciecha Baturów, w którym czytamy: Ten wnuk Joachima 

Chreptowicza (…) i bratanek biskupa wileńskiego, Pawła Brzostowskiego (…) borykał się  

z wieloma trudnościami życiowymi, przede wszystkim z zadłużeniem (…) wielkiego majątku, 

liczącego dwa folwarki, miasto i ponad 20 wsi, a znajdującego się w stanie zupełnej ruiny. 

Rezygnując z obiecującej kariery wojskowej (…) podjął walkę o uratowanie majątku. 

Najpierw zastąpił pańszczyznę krótkoterminowymi, później dłuższymi dzierżawami. 

Wprowadził płodozmian, zapoczątkował uprawę roślin okopowych. Stworzył liczący się 

ośrodek przemysłowy. W jego działalności doszukiwano się prekursorstwa socjalizmu. 

W istocie wprowadził bezpłatną opiekę lekarską i powszechną, finansowaną przez 

gminę oświatę, zlikwidował analfabetyzm przez wymóg własnoręcznego pisania podań i dokumentów urzędowych. Stworzył 

system gospodarczy promujący przedsiębiorczość. (…) Upowszechnił ubezpieczenie od ognia (…) zniósł tytułomanię, 

zakorzenił demokratyczne zasady współżycia społecznego, zorganizował samorząd wiejski, wybierany przez ogół2. 

 

                                                 
2 I. i W. Batura, Po ziemi augustowskiej: przewodnik dla turysty i wczasowicza, Wyd. 2, Suwałki 1997, s. 121-122. 

Karol hrabia Brzostowski. Źródło: 

„Tygodnik Ilustrowany” 1859,   

z dnia 17 października. 
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Zamieszczone tabele, pochodzące  

z książki Juliana Bartysia pt. 

Czerwony hrabia Karol 

Brzostowski, prezentują ważniejsze 

osiągnięcia właściciela sztabińskiej 

huty3. 

 

 

 

 

                                                 
3Zestawienie tabelaryczne osiągnięć Karola Brzostowskiego, źródło: J. Bartyś, Czerwony hrabia Karol Brzostowski, Warszawa 1978, s. 338-342. 
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Ciąg dalszy prezentacji osiągnięć hr. Karola Brzostowskiego. 
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S Z T A B I N 

 

Nad rzeką Biebrzą, na południowym krańcu Pojezierza znajduje się o 25 km od Augustowa osada Sztabin. Mała wieś  

o początkowej nazwie Sokołowa, później Osinek, została 

rozbudowana przez hrabiego Karola Brzostowskiego  

i nazwana tak w 1820 roku. Nazwa ta, związana jest 

rzekomo z założonemi tu fabrykami odlewniczymi przez 

właściciela tych dóbr, które dostarczały okolicznej 

ludności i budującemu się Kanałowi Augustowskiemu 

żelaznych sztab. Z dóbr swoich na wzór Staszica uczynił 

hr. Karol Brzostowski fundację wieczystą. Na mocy swej 

darowizny zobowiązał gminę do gospodarowania 

pozostawionym kluczem folwarków  olbrzymimi lasami,  

a dochody miały być obracane na dobro gminniaków4.  

 

 

                                                 
4 Pojezierze Augustowsko-Suwalskie : przewodnik krajoznawczyi turystyczno-letniskowy, Augustów 1937, s.  109-111. 

 

Sztabin w XXI w. Fot. ze strony https://sztabin.ug.gov.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=4:zdjecia-z-lotu-

ptaka&Itemid=193 [dostęp: 10.06.2018] 

https://sztabin.ug.gov.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=4:zdjecia-z-lotu-ptaka&Itemid=193
https://sztabin.ug.gov.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=4:zdjecia-z-lotu-ptaka&Itemid=193
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Rosjanie, którzy unieważnili testament, nadali dobra sztabińskie, jako majorat, między innymi i rodzinie rosyjskiej 

Szachowskich. Ona to w dużej mierze przyczyniła się do dewastacji lasów. Dziś Fundacja Sztabińska, uszczuplona przez 

zaborców, znajduje się pod opieką Wydziału Powiatowego w Augustowie w zarządzie administratora inż. Kulczyckiego5. 

 

 

 

O Stanisławie Kulczyckim można 

przeczytać co następuje 

 

 

Źródło: G. Ryżewski, Sztabin, Białystok-

Sztabin 2002, s. 223-224 

 

 

 

 

 

                                                 
5Pojezierze Augustowsko-Suwalskie…,  s.  109-111. 
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Drukiem publikacji zajęła się suwalska drukarnia kierowana 

przez Klotyldę Dargielową. Firma w latach 30. dwudziestego 

wieku była największym zakładem drukarsko-usługowym nie 

tylko w Suwałkach, ale w całym regionie północno-

wschodnim6. Z jej prasy zeszły m. in. takie publikacje jak: 

* „Archiwum hydrobiologii i rybactwa'', red. M. Bogucki, A. Lityński, 

Suwałki 1936. 

* ''Archiwum hydrobiologii i rybactwa'', red. M. Bogucki, A. Lityński, 

Suwałki 1939. 

* Cabejszekówna I., ''Materiały do znajomości planktonu roślinnego 

Polesia. Cz. 1, Zbiorniki wodne Zahorynia'', Suwałki 1937. 

* ''Jednodniówka wydana z okazji 50-letniego jubileuszu istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach w dniu  17 maja 1931 r.'', Suwałki 

1931. 

* ''Ordo divini officii ad usum Dioecesis Łomżensis pro ano domini 1940'', Suwałki 1939. 

* ''Przepisy służbowe i emerytalne dla pracowników miejskich miasta Suwałk. Statut o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników komunalnych  

w Suwałkach i ich rodzin. Pragmatyka służbowa dla pracowników miejskich miasta Suwałk'', Suwałki 1931. 

* Retowski L., ''Materjały do biologji planktonu zbiorników zalewowych a zasadzie badań w delcie rzeki Wołgi : (z 2 mapkami i 3 wykresami)'', 

Suwałki 1929. 

                                                 
6 Z. Filipowicz, Z dziejów suwalskiego drukarstwa, „Jaćwież” 1999, nr 5, s. 16. 
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Trzon główny publikacji składa się z 86 stron 

(zastosowano arabską paginację stron). 

Blok książki pierwotnie połączony był z okładką dwiema 

metalowymi zszywkami. Pozostał po nich metaliczny 

(rdzawy), brzydki ślad na okładce i wewnątrz książki. 

W tekście brak właściwie materiałów ilustracyjnych, 

jedynie na odwrocie strony tytułowej znajduje się rycina 

przedstawiająca Karola Brzostowskiego. 

Brak również spisu treści czy jakiegokolwiek indeksu, 

który ułatwiłby czytelnikowi pracę z materiałem 

zawartym w tekście.  

 

 



 

 13 

 

Na stronie tytułowej, która jest w tym przypadku wierną kopią pierwszej strony 

okładki, umieszczono pełne dane informacyjne o książce, czyli tytuł, autora, 

informację o serii wydawniczej, miejsce i rok wydania oraz wydawcę. 

 

 

 

 

Na odwrocie strony tytułowej rycina  

z podobizną hrabiego Karola 

Brzostowskiego oraz informacja  

o drukarni. 
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Tekst główny pracy poprzedza rodzaj wstępu przygotowanego przez 

redakcję „Naszego Głosu” a skierowanego do czytelników tej 

publikacji. Dowiadujemy się z niego, iż książka trafiła do druku  

w dużej mierze dzięki uprzejmości inż. Stanisława Kulczyckiego 

będącego administratorem Fundacji Sztabińskiej. Ponadto obecna 

edycja nie odbiega w żaden sposób od oryginału. Jak czytamy: Nie 

zmieniamy nawet pisowni przedrukowując stary tekst według zasad 

gramatyki i składni współczesnej, gdyż nie chcemy psuć uroku dzieła, 

które w naturalnej swej postaci jest jak gdyby o wiele nam bliższe  

w swej bezpośredniości. Jedynie gdzie niegdzie opatrzyliśmy tekst 

dopiskami w celu lepszego zorientowania czytelnika7. Tyle ze wstępu, 

z którym warto zapoznać się  przed lekturą.  

 

 

 

                                                 
7 L. Pietrusiński, Krasnybór czyli Sztabin i Karol hr. Brzostowski, Augustów 1938, s. [4]. 

 

Wstęp do  książki L. Pietrusińskiego, Krasnybór  czyli 

Sztabin i Karol  hr. Brzostowski, Augustów 1938., s. 3 
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Dziękujemy za uwagę 

 i zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów 

 

 

Biblioteka Publiczna  

im. Marii Konopnickiej 

ul. Emilii Plater 33 A 

16-400 Suwałki 

http://bpsuwalki.pl 

e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl,  

czytelnia@bpsuwalki.pl 

sekretariat: tel. 87 565-62-46 

czytelnia książek: tel. 87 565-62-46 w. 19 

http://bpsuwalki.pl/
mailto:sekretariat@bpsuwalki.pl
mailto:czytelnia@bpsuwalki.pl

