
Na glogerówkach u Glogera. 
Jeżewo – mała miejscowość na trasie Białystok- Warszawa, słynąca dziś z disco-polowego kompleksu 

„Atlanta” i bardzo tragicznego odcinka drogi. Niewiele osób pamięta, że niegdyś Jeżewo było 

matecznikiem naszej podlaskiej dumy, jednego z najwybitniejszych badaczy tradycji ludu polskiego – 

Zygmunta Glogera. Jeszcze możemy oglądać pozostałości dawnego browaru, chociaż stan jego pogarsza 

się z każdym miesiącem. Dociekliwy poszukiwacz odnajdzie nawet kilka starych drzew z poglogerowskie- 

go sadu. Nieodżałowaną stratą jest jednak zburzony lamus – pierwsze muzeum etnograficzne w tej części 

Podlasia. Każdy kto chce zobaczyć ostatnie glogerowskie ślady w Jeżewie powinien się pośpieszyć. 

Folwark 

Jak donosi Słownik Geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich już w 1592 roku Łukasz 

Górnicki, autor „Dworzanina” stawał w obronie włościan jeżowskich. W XVII wieku wieś należąca do 

starostwa tykocińskiego przeszła w ręce Stefana Czarnieckiego. Przed rokiem 1701, obok wsi Jeżewo, 

powstał folwark. Jednym z jego posesorów był Marcin Kuczyński, łowczy bielski. On też – jak podaje 

prof. Józef Maroszek – wzniósł tu murowany pałac otoczony barokowym ogrodem. Po Kuczyńskim dobra 

jeżewskie przeszły w ręce Starzeńskich, a od 1831 roku jako właściciel wymieniany był Kajetan 

Sosnowski. W 1859 roku sprzedał on Jeżewo Janowi Nepomucenowi Glogerowi i jego żonie Michalinie z 

Wojnów Glogerowej. 

 
Zygmunt Gloger przed swoim dworem w Jeżewie. 



 
Pozostałości po jeżewskim majątku Glogerów. Fot. M.Grassmann. 
Twórca glogerówek 

Związki rodziny Glogerów z ziemią tykocińską sięgały lat wcześniejszych. Już ojciec Jana – Wilhelm 

pełnił funkcję burmistrza Tykocina w czasach księstwa Warszawskiego. Sam Jan Gloger przed zakupem 

Jeżewa gospodarzył w pobliskiej Złotorii. Nowy właściciel dóbr jeżewskich od początku okazał się 

postępowym gospodarzem. Jako pierwszy w rejonie Tykocina, zawarł układ z chłopami o separacji 

gruntów z jednoczesnym zniesieniem pańszczyzny. Jan był wielkim miłośnikiem sadownictwa. W swoim 

majątku założył sad z najsmaczniejszą odmianą jabłoni – tzw. glogerówką. Był też bibliofilem, 

miłośnikiem sztuki, prekursorem pierwszego muzeum etnograficznego na Podlasiu. W miejscu starego, 

drewnianego lamusa w Jeżewie, wybudował nowy, murowany, zdobny medalionami z dawnego pałacu 

Kuczyńskich. Ten budynek wkrótce okazał się prawdziwą skarbnicą kultury polskiej, gdyż Jan zwoził do 

niego wylicytowane na aukcjach książki, obrazy, różnorakie sprzęty będące podstawą późniejszego 

muzeum. Także żona Jana – Michalina Michalina z Wojnów była osobą o starannym wykształceniu, 

posiadającą wręcz kronikarską wiedzę. W ramach represji popowstaniowych zniszczono siedzibę dworską 

Glogerów. Nowy dwór wzniesiono wśród ukochanych sadów. Jeżewo wzbogaciło się w tym czasie także w 

osadę przemysłowo- browarnianą, nowe budynki mieszkalne dla służby, oborę, spichlerz i szkółkę 

sadowniczą. 

Wciąż powiększające się zbiory zabytków kultury wymagały osobnych pomieszczeń. Dlatego też dawny 

budynek rządcy browarnego posłużył jako pomieszczenie dla księgozbioru, w lamusie pozostały zabytki 

kultury materialnej oraz archeologiczne. Do celów ekspozycyjnych posłużył sad i ogród, w których 

umieszczono część zbiorów archeologicznych oraz kule armatnie z arsenału tykocińskiego. 



 
Kapliczka Zygmunta Glogera. Fot. A. Worowska. 
Podlaski etnograf 

Jakże nie kochać tej przyrody, kiedy to wszystko takie swojskie, takie rodzinne, wykarmione sokami tej ziemi i 

wonią tych pól, i ten lud wiejski z wiarą do tych krzyżów przydrożnych i tradycją obyczaju i ciepłem tych ognisk 

domowych. Ów fragment wypowiedzi Glogera najlepiej oddaje jego największą pasję – miłość do ziemi 

ojczystej. Zygmunt Gloger od najmłodszych lat odbierał gruntowne wykształcenie. Ogromny wpływ na 

jego postawę mieli przyjaciele rodziców – słynny historyk J. Bartoszewicz, J. I. Kraszewski, Rostworowscy, 

krewna ze strony matki – Narcyza Żmichowska. Majątek bardzo chętnie odwiedzali też H. Sienkiewicz, 

E. Orzeszkowa, O. Kolberg, M. Fedorowski. Będąc na drugim roku studiów historycznych na 

Uniwersytecie Krakowskim, młody Zygmunt dokończył swoje pionierskie dzieło etnograficzne o 

obyczajach weselnych w Polsce. Dalsze prace powstawały w miarę gromadzonego doświadczenia i 

wiadomości podczas licznych podróży po kraju. Wędrując bocznymi traktami, wzdłuż brzegów rzek, 

zapomnianych wsi, odnajdywał rzeczy z pozoru tylko bezużyteczne. Niektórzy mówią, że z cichej wioski 

nie ma o czym pisać /…/ A jednak na wsi tysiąc innych niż w mieście przedmiotów, o których pisać 

można. Są przecież ludzie, całe społeczeństwo, jego nałogi i cnoty, prace i obyczaje. Niezwykła 

wytrwałość i pracowitość Glogera pozwoliły mu na zebranie opasłego materiału i stworzenia jednego z 

największych etnografi cznych dzieł polskich – „Encyklopedii Staropolskiej”, o której pochlebnie 

wypowiadali się Sz. Askenazy, A. Bruckner, L. Rydel. Nie mniej cennymi pozycjami są m.in.: „Księga 



rzeczy polskich”, „Geografia historyczna”, „Budownictwo drzewne”, „Rok polski” czy „Dolinami rzek”. W 

1883 roku Zygmunt Gloger ożenił się z Aleksandrą Jelską, córką literata i ziemianina z Litwy. Prowadził 

też aktywną działalność na polu gospodarczym. W liście do J. I. Kraszewskiego chwalił, że jeżewski 

browar produkuje piwo w najlepszych gatunkach, co przynosi środki na cele naukowe i humanitarne. 

Kultywowanie pasji krajoznawczej zaowocowało w 1906 roku powstaniem Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego, którego Gloger został pierwszym prezesem. Wówczas jeszcze energiczniej niż 

dotychczas stał się orędownikiem poznawania rodzinnych stron. Przede wszystkim kraj rodzinny, który 

poznać najpierwej i najlepiej jest pierwszym obowiązkiem. Jeszcze w 1905 roku Zygmunt Gloger przeniósł 

się do Warszawy, gdzie powtórnie się ożenił. Tym razem wybranką była Kazimiera Wilczyńska. 

Przedwczesna śmierć Glogera w 1910 roku przerwała mrówczą pracę naukowca i pasjonata. W 

testamencie pozostawił swoje zbiory Muzeum Narodowemu w Krakowie, Towarzystwu Krajoznawczemu, 

Bibliotece Publicznej w Warszawie oraz Muzeum Krakowskiemu. 

Niepotrzebny spadek 

Przed 1916 rokiem Stanisław Gloger – jedyny syn Zygmunta – sprzedał Jeżewo Juliuszowi Piętce. Lata I 

wojny światowej pozostawiły trwałe ślady na majątku Glogerów. W okresie międzywojennym został on 

podzielony między dwie rodziny: Piętków i Krzyczkowskich. Stał jeszcze dwór Glogerów, zniszczony w 

latach 1939-40. Po wojnie majątek był systematycznie niszczony. Ocalał browar, parę drzew, ofi cyna i do 

niedawna lamus. 

Lamus do lamusa 

Sprawa poglogerowskiego lamusa odbiła się, na początku 2001 roku, szerokim echem w lokalnych 

mediach. W tym czasie pojawił się wniosek o skreślenie murowanego lamusa z rejestru zabytków. 

Kolejnym etapem miało być legalne zburzenie dawnego muzeum etnograficznego. Dziwne to, wręcz 

niepojęte, zjawisko dążenia do unicestwienia ostatnich materialnych pamiątek po wybitnym badaczu. Na 

nic zdały się interwencje studentów historii ze Studenckiego Koła Naukowego Historyków UwB, którzy 

własną piersią bronili zabytkowego lamusa przed zakusami służb konserwatorskich oraz władz gminnych. 

Ówczesny burmistrz Tykocina – Dominik Włoskowski – odpowiedział krótko Niech lamus odejdzie do 

lamusa! W kolejnych miesiącach w sprawie lamusa interweniowało Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – 

Zarząd Główny w Warszawie i Oddział w Białymstoku. Ogromna chęć pozbycia się „zawalidrogi”, jaką 

był w opinii władz gminnych lamus, doprowadziła do „samoistnego zawalenia się budynku”. Władze 

pozbyły się kłopotu, my 

Podlasianie – ostatniej pamiątki po Glogerze. Pamiątki, której stan zachowania pozwalał na uratowanie i 

przywrócenie dawnej funkcji muzeum. 
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