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Arkadiusz Studniarek

Jan Kowal (1902 - 1983) 

Z urodzenia Małopolanin 
Podlasianin z wyboru

”Nauczyciel ociera się o wieczność. 

Nigdy nie może stwierdzić, 

gdzie kończy się jego wpływ.”

Henry Brooks Adams

Białystok 2018

W hołdzie wspaniałemu dziadkowi, wychowawcy,nauczycielowi, 

społecznikowi, człowiekowi wyjątkowo ciepłemu i uczynnemu. 

Który nigdy nie zabiegał o zaszczyty, choć mu się one należały

Prof. Otylia Kowal - Bielecka. Prof. Krzysztof Kowal



4

Jan Kowal urodził się 23 kwietnia 1902 r. w rodzinie chłopskiej we 

wsi Brzuchania1 w powiecie miechowskim w Małopolsce, miał czterech 

braci. W 1920 r. zaciągną się do wojska polskiego jako ochotnik. Na Pod-

lasiu pojawił się zaraz po I wojnie światowej. 1 września 1923 r. objął po-

1 Brzuchania - wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie mie-
chowskim, w gminie Miechów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do 
województwa kieleckiego.
Historia powstania Brzuchani sięga początków Państwa Polskiego. Jej nazwa wywodzi się z na-
zwiska szlachty zagrodowej którzy nazywali się Brzuchańscy i prawdopodobnie pieczętowali 
się herbem Jastrzębiec. W latach 1386-1999 Bożogrobcy z Miechowa zakupili większość ziem 
co potwierdzają oryginały tych dokumentów znajdujących się w zbiorach ks. Czartoryskich w 
Krakowie. Pozostała część zwana Brzuchanią Szlachecką jeszcze w XVI wieku należała do Brzu-
chanskich, lecz na przełomie XVI i XVII wieku wyemigrowali oni do Miechowa. Z Brzuchani 
pochodził Brzuchański który wysłany za Stefanem Czarnieckim pod Żółtymi Wodami, gdy o 
bezpieczne przejście dla Stefana Potockiego traktował pojmany i do Krymu zapędzony został. 
Jednak aż do końca XVIII stulecia znajdowała się część szlachecka w posiadaniu Jana Śladkow-
skiego i Krzysztofa Rodowskiego.
W XIX wieku ziemie należące do Bożogrobców i Szlachty zostały rozsprzedane ówczesnym 
mieszkańcom i zostało utworzone sołectwo Brzuchania.

Jan Kowal (1902 - 1983)
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sadę nauczyciela szkoły powszechnej we wsi Żodzie2, a następnie został 

kierownikiem 4 - klasowej szkoły w Downarach.3

W niedługim czasie do szkoły w Downarach skierowano p. Marię Bo-

rowiec, urodzoną w majątku Tyczyn4 pod Rzeszowem. Ojciec jej pocho-

dził z bogatej galicyjskiej rodziny i był zarządcą majątku należącego do hr. 

Wodzickiego.

Obydwoje mieli wykształcenie średnie, a p. Maria uczyła języka nie-

mieckiego. W 1925 r. Maria Borowiec poślubiła p. Jana Kowala. Naj-

pierw zamieszkali w Downarach u państwa Zyskowskich, a następnie 

w mieszkaniu przy szkole.

2 Żodzie - wieś położona w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie 
Mońki. Wieś duchowna, własność probostwa goniądzkiego, położona była w 1575 roku w powie-
cie tykocińskim w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W latach 1975-1998 miejscowość 
administracyjnie należała do województwa białostockiego.
Etymologicznie nazwa wsi związana jest z językiem jaćwieskim bądź litewskim. Powstała około 
1501 r. jako cztero-włókowe uposażenie kaznodziei kościoła w pobliskim Goniądzu. Przez około 
300 lat Żodzie były wsią kościelną. W końcu XVIII w. odebrano fundusz kościołowi pw. św. Du-
cha i Żodzie przestały być wsią kościelną.
Według spisu ludności z 30 września 1921 r. Żodzie zamieszkiwało ogółem 159 osób z czego 
mężczyzn - 81 i kobiet - 78. Budynków mieszkalnych było 27.
3 Downary - wieś położona w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w 
gminie Goniądz. W 1572 r. Downary zostały lokowane przez Zygmunt III jako przedmieścia 
Goniądza. W Downarach urodził się 20 kwietnia 1874 r. i wychowywał ks. prał. kan. Ksawery 
Klimaszewski, późniejszy administrator Diecezji tyraspolskiej, a także inicjator budowy kościoła 
i powstania parafii Matki Boskiej Anielskiej w Downarach. W okresie międzywojennym z inicja-
tywy Jana Kowala została zbudowana piętrowa murowana szkoła podstawowa. Downary w latach 
1954-1972 były siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej.
Według spisu ludności z 30 września 1921 Downary zamieszkiwało ogółem 360 osób z czego 
mężczyzn - 171, kobiet - 189. Budynków mieszkalnych było 66.
4 Tyczyn - miasto w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, graniczące 
bezpośrednio z Rzeszowem. Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1368 r. położone było w 
XVI wieku w województwie ruskim. W latach 1920-1945 miasto administracyjnie należało do 
woj. lwowskiego, a w okresie 1945-1975 i 1975-1998 do woj. rzeszowskiego. Przez miasto prze-
pływa Strug, niewielka rzeka dorzecza Sanu.
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Największym jego celem w tym okresie było, jak sam pisał: wycho-

wanie młodego pokolenia i praca społeczna wśród ludności wiejskiej. 

Moim dążeniem było podnieść poziom kulturalny wsi i stworzyć lepsze 

warunki dla chłopa.5 W tamtym czasie był członkiem Gminnej Rady, 

sekretarzem Dozoru Szkolnego i od samego początku pracy członkiem 

Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełniąc jednocześnie różne funkcje 

w Zarządzie Ogniska.

Jak pisze dalej w swoim życiorysie - Z mojej inicjatywy, przy pomo-

cy dużego wkładu w pracy uświadamiającej i pod moim kierownictwem 

wybudowano dom ludowy, oraz piękną szkołę w Downarach, do której 

wszystkie prowadzące z sąsiednich wsi drogi wyżwirowano i obsadzo-

no drzewkami. Zorganizowano Straż Pożarną, która do dnia dzisiejsze-

go istnieje. Przy mojej pomocy organizowano rolnicze zespoły lepszej 

5 Życiorys p. Jana Kowala (maszynopis).

IV klasa Szkoły Powszechnej w Downarach. 1932 r.
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uprawy gleby, celem osiągnięcia lepszych zbiorów zbóż i warzyw, oraz kur-

sy szycia i gotowania dla kobiet wiejskich. W trudnych okresach organi-

zowałem pomoc materialną dla bezrobotnych, a w szkole dla biednych 

dzieci.6

Pierwsza szkoła w Downarach została wybudowana w połowie lat 30-

tych XX w., a pierwszym kierownikiem wieloklasowej powszechnej szko-

ły podstawowej w latach 1925-1941 był zasłużony społecznik i inicjator 

budowy szkoły, wspaniały wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń Jan 

Kowal.7

We wrześniu 1939 roku, po wybuchu II-giej wojny światowej Jan Ko-

wal dobrowolnie opuścił Downary celem dołączenia do walki zbrojnej 

przeciwko okupantowi. Po wkroczeniu wojsk radzieckich został wzięty 

do niewoli ale zdołał zbiec z kolumny jeńców.

W okresie radzieckiej władzy na Białostocczyźnie (1939-1941) pełnił 

obowiązki dyrektora Niepełnej Polskiej Średniej Szkoły w Downarach, 

a w czasie okupacji niemieckiej prowadził tajne komplety (1941-1944).

Państwo Kowalowie wyprowadzili się z Downar po zakończeniu II woj-

ny światowej, a konkretnie w czasie stacjonującego frontu na Biebrzy 

w 1944 r. do Białegostoku. Pan Jan od 1 września 1944 r. rozpoczął pra-

cę jako podinspektor szkolny na miasto i powiat Białystok, a od 1947 r. 

jako inspektor szkolny na miasto Białystok.

6 Tamże.
7 http://www.e-monki.pl/studniarek/go_downary.html
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W 1947 przystąpił do Stronnictwa Demokratycznego8, z ramie-

8 Stronnictwo Demokratyczne (SD) – polska centrowa partia polityczna, założona 15 
kwietnia 1939 r. W okresie II wojny światowej działała w ramach Polski Walczącej. W okresie 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej partia sojusznicza wobec PZPR i ZSL, posiadająca w każdej 
kadencji kilkudziesięciu przedstawicieli w Sejmie PRL. W okresie III RP niewielkie ugrupowanie 
startujące z list różnych komitetów wyborczych, posiadające w różnych kadencjach pojedynczych 
przedstawicieli w Sejmie RP.

Jan Kowal Poseł

Koło Poselskie Stronnictwa Demokratycznego. Z tyłu pośrodku stoi Jan Kowal.
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nia którego dostał się w 1957 r. do Sejmu II kadencji9 z okręgu Bielsk 

Podlaski. Zasiadał w Komisjach: Oświaty i Nauki (jako wiceprzewod-

niczący) oraz Kultury i Sztuki. Jan Kowal wychowany w duchu ru-

chu piłsudczyków10, spadkobierca idei kościuszkowskich11 musiał szukać 

swojego miejsca w reżimowej rzeczywistości. Stronnictwo Demokratycz-

ne było jedyną formacją gdzie mógł się odnaleźć ponieważ w czasach 

PRL, mimo destabilizującej działalności osób oddelegowanych do SD 

przez partię komunistyczną, Stronnictwo było postrzegane jako swoisty 

azyl myśli demokratycznej. W latach pięćdziesiątych w SD schronili się 

działacze prześladowanego przez władze Stronnictwa Pracy. To dzięki SD 

Polska była jedynym krajem w bloku sowieckim, w którym przetrwa-

ła drobna przedsiębiorczość prywatna. Pomimo silnego nacisku ze strony 

PZPR - rządzącej partii komunistycznej - i służb specjalnych SD pozo-

stało jedną z nielicznych w bloku wschodnim partii niemarksistowskich, 

do której mogły także wstępować osoby wierzące.

9 Sejm PRL II kadencji – Sejm PRL wybrany w wyborach z 20 stycznia 1957. Okres trwa-
nia pełnomocnictw Sejmu trwał od 20 lutego 1957 do 20 lutego 1961.
Do Sejmu wybrano 459 posłów, w tym 19 kobiet. Tylko 82 posłów zasiadało w poprzednim 
parlamencie. W czasie kadencji dwóch posłów zrzekło się mandatu poselskiego, zaś sześciu 
zmarło. 
Posłowie zebrali się łącznie na 8 sesjach zwyczajnych, które trwały 833 dni, co stanowiło 57,9 % 
czasu trwania kadencji. Odbyto 59 posiedzeń plenarnych (I – 20 II 1957, LIX – 17 II 1961), które 
trwały łącznie 71 dni.
10 Piłsudczyk – osoba o poglądach zbliżonych do poglądów Józefa Piłsudzkiego,  zwolen-
nik jego i jego polityki.
11 Tadeusz Kościuszko to wielki Polak, obywatel Rzeczpospolitej, Francji, Ameryki i Eu-
ropy, człowieka idei i działania, wojskowy i intelektualista, który służbie wolności poświęcił całe 
życie. Przekaz jego idei był bardzo silny przez kolejne pokolenia, szczególnie na terenach gdzie 
działał, walczył, żył.
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W 1961 r. wyznaczony na miejsce mandatowe w okręgu Białystok, po-

nownie objął mandat posła na Sejm III kadencji12, w którym był człon-

kiem Komisji Pracy i spraw Socjalnych. Odznaczony Krzyżem Oficerskim 

i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski13.

12 Sejm PRL III kadencji – Sejm PRL wybrany w wyborach z 16 kwietnia 1961. Okres 
trwania pełnomocnictw Sejmu trwał od 16 kwietnia 1961 do 16 kwietnia 1965 r.
Do Sejmu wybrano 460 posłów, w tym 60 kobiet. Prawie połowa wybranych posłów, bo 216 za-
siadało w poprzednim parlamencie. Posłowie zebrali się łącznie na 8 sesjach zwyczajnych i jednej 
nadzwyczajnej, które trwały 753 dni, co stanowiło 51,5 % czasu trwania kadencji. Odbyto 32 
posiedzenia plenarne (I - 15 V 1961, XXXII - 29-31 III 1961), które trwały łącznie 44 dni. Obrady 
sejmowe trwały 223 h 25 min, czyli jedno posiedzenie plenarne trwało 6 h 59 min. Jedna sesja 
zwyczajna trwała przeciętnie 94 dni.
13 Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta (PR) - drugie pod względem starszeństwa 
polskie państwowe odznaczenie cywilne nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, 
sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej 
oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej 
ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego.

Maria i Jan Kowal z synem Edmundem w Krakowie przed rozpoczęciem studiów przez tego ostatniego. Lata 40-te XX w..
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Ze wspomnień Kazimierza Cimochowicza

Interesującymi wspomnieniami z tamtego okresu dzieli się p. Ka-

zimierz Cimochowicz: Przed II wojną światową szkoła mieściła się 

Posiedzenie Klubu Poselskiego Stronnictwa Demokratycznego.

Jan i Maria Kowalowie w Warszawie w 1957 r.
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w kilku domach, w tak zwanych izbach. Każda klasa była w innym domu. 

Pamiętam, że w tych klasach podłoga była czarna, zapuszczona jakimś 

środkiem do utrzymywania czystości. Nauczycielami były dwie pary 

małżeńskie. Kierownikiem szkoły był pan Kowal i uczył wraz z żoną. 

Druga para to pan Kołat z żoną. Przed sama wojną została wybudowa-

na nowa sześcioklasowa szkoła przy gościńcu w Downarach.

W czasie wojny przybyło troje nauczycieli, to jest państwo Kossow-

cy i pan Bolesław Klim. Pan Kossowski został aresztowany w 1940 r. 

przez NKWD, pan Klim trochę później. Pan Kossowski już nie wrócił, 

pan Klim powrócił, ale w tej szkole już nie uczył. Byli oni oficerami rezer-

wy. Pewnego mroźnego dnia w lutym 1941 r., już po dzwonku, do klasy 

długo nie przychodził nauczyciel. Po pewnym czasie zobaczyliśmy, jak 

NKWD prowadzi naszego nauczyciela pana Bolesława Klima, zaśnieżo-

nym gościńcem. Nauczyciel szedł w środku, po obu jego stronach „bojcy”, 

z tyłu trzeci, wszyscy z karabinami gotowymi do strzału.

22 czerwca 1941 r. NKWD miało wywieźć rodziny wcześniej areszto-

wanych nauczycieli, m.in. rodzinę pana Bolesława Kossowskiego, zwa-

bionego wraz z innymi na odprawę w czerwcu 1940 r. z której nigdy nie 

powrócił i pana Klimaszewskiego. Żona pana Kossowskiego, Janina, 

siostra pani Klimaszewskiej i państwo Klimaszewscy mieszkali razem 

na kolonii przy gościńcu pomiędzy Downarami, a Owieczkami. O wywóz-

ce powiadomił ich sekretarz gminy Edward Zieliński i żołnierz sowiecki, 

który zarazem poinformował, co mogą ze sobą zabrać. Niemcy ich wyprze-

dzili, napadając na Związek Radziecki, NKWD tym razem nie zdążyło14.

14 K. Cimochowicz, Był taki czas, Kraków 2005, s. 29-32.
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Z dziejów szkoły w Downarach

Nauka w szkole została przerwana po agresji niemieckiej na Rosję 

i początku okupacji na podbitych terenach. Dopiero w lutym 1945 r., gdy 

front posunął się do przodu i mogli powrócić do swoich domów miesz-

kańcy Downar oraz okolicznych wsi, miejscowi nauczyciele zaczęli oglą-

dać zdewastowany budynek szkoły. Okazało się, że na stan obecny nie 

nadaje się on do użytku: powybijane szyby, wyłamane drzwi, puste sale 

i nagie ściany nie pozostawiały złudzeń. Zaczęły nasuwać się pytania. 

Gdzie są ławy szkolne, stoły, tablice, biblioteka, pomoce naukowe, w któ-

re szkoła w Downarach była tak bogato wyposażona? Niestety, podobnie 

jak w setkach czy tysiącach szkół w Polsce wojna i tu zebrała swoje żniwo.

Po zabezpieczeniu budynku szkoły 2 lutego 1945 r. rozpoczynają się 

pierwsze zajęcia szkolne w wynajętych izbach na wsi. Praca rozpoczy-

na się w prymitywnych warunkach. W klasach jest przejmujące zimno. 

Dzieci piszą na różnych kartkach, czytają z książek, jakie akurat są pod 

ręką, liczą na pośpiesznie przygotowanych tablicach. Na pierwszym 

zebraniu rodzicielskim zorganizowaną tzw. opiekę szkolną. Na skarb-

nika, który miał pilnować finansów przeznaczanych na remont szkoły 

wybrano p. Józefa Krupsińskiego. Rodzice, chociaż sami byli w ciężkiej 

sytuacji zobowiązali się, w miarę możliwości pomagać szkole. Po dwóch 

tygodniach nauki w klasach jest cieplej, a uczniowie piszą w zeszytach 

i kredą na tablicy. Utworzona zostaje także niewielka biblioteczka szkol-

na, z której chętnie korzystają pociechy. Pierwszy rok szkolny zakoń-

czył się 31 lipca 1945 r. Natomiast do historii przeszedł 29 lipca 1945 r. 

(niedziela), kiedy to po raz pierwszy po pięciu latach budynek szkolny 
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gościł w swoich murach dziatwę szkolną i jej rodziców. Salę udekoro-

wano wieńcami i chorągiewkami biało - czerwonymi. Przybyli rodzice 

zasiedli na przygotowanych ławkach, a dzieci stanęły na środku sali. 

Po krótkim przywitaniu przez nauczyciela p. Tadeusza Kossakowskie-

go i odśpiewaniu hymnu, głos zabrał kierownik szkoły dziękując wszyst-

kim za wspólnie spędzony czas, życzył szczęśliwego powrotu do szkoły 

po wakacyjnej przerwie. Następnie odbyła się część artystyczna z wiersza-

mi przeplatanymi piosenkami i nastąpił ostatni jakże emocjonujący akord 

uroczystości, a mianowicie kierownik szkoły podsumował wyniki w nauce 

oraz rozdał świadectwa. Dla jednych była to bardzo miła chwila, dla in-

nych niekoniecznie. Po uroczystościach wszyscy udali się do kościoła, by 

po wspólnej mszy móc poczuć prawdziwy smak wakacji15.

W czasie wakacji nauczyciele wspólnie z opieką szkolną próbują 

uruchomić budynek szkolny. Jeżdżą od domu do domu w poszukiwa-

niu szkolnego sprzętu, ławek, stolików, tablic czy książek. Jedni gospo-

darze z entuzjazmem przekazują posiadany sprzęt, a inni niechętnie 

pozbywają się i tak niezbyt bogatego dobytku. Zdarzało się też, że komitet 

zastawał zaryglowane drzwi i pochowanych po zakamarkach gospodarzy. 

Ale najczęściej nie dawano za wygraną i w końcu odzyskiwano to, co się 

należało szkole.

W 1946 r. w szkole podstawowej w Downarach uczyli: Kazimierz Ża-

kowicz, Janina Kossowska, Tadeusz Kossakowski i Zofia Kossakowska. 

Rok szkolny 1945/1946 rozpoczął się w budynkach jeszcze wynajętych. 

Remont piętra szkoły trwał do października. Na parterze pozabija-

no okna i drzwi deskami. W listopadzie w odremontowanej części szkoły 

15 Kronika szkoły w Downarach.
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na piętrze uczniowie zaczynają zajęcia szkolne. Niezwykle radosnym wy-

darzeniem były wspólne wyjazdy do lasu po drzewo dla szkoły. Wczesnym 

rankiem około czwartej zjeżdżały się fury pod szkołę. Stamtąd po spisa-

niu obecnych przez kierownika szkoły wyruszano do wybranego lasu. 

Drodze i zbiórce drzewa towarzyszył gwar i radosne śmiechy. Nareszcie 

nastała wolność, a w większości byli to młodzi ludzie pełni wigoru i na-

dziej. Zważywszy na fakt, że w wyjazdach po drzewo zbierało się towarzy-

stwo mieszane nie mogło się obyć bez różnego rodzaju figli i dowcipów. 

Po pracy i zjedzeniu posiłku w plenerze wracano z pełnymi drzewa woza-

mi pod szkołę, gdzie składano je w wyznaczone miejsca i rozjeżdżano się 

do domów.

Nieco wcześniej po kilku latach przerwy, uroczyście obchodzo-

no w szkole dzień 3 - go Maja. Po krótkim wystąpieniu nauczyciela miej-

scowej szkoły p. Kalinowskiego dzieciaki odśpiewały hymn państwowy, 

a następnie wysłuchały przemówienia kierownika szkoły nt. „Znacze-

nia Konstytucji 3 - go Maja dla narodu polskiego”. Po referacie dzieci de-

klamowały patriotyczne wiersz, śpiewały piosenki, a gdy zakończyła się 

część szkolna wszyscy udali się do kościoła na nabożeństwo.

Nowy rok szkolny rozpoczął się 3 września 1945 r. Po części oficjalnej 

dzieciaki wychodzą przed szkołę, gdzie ustawiają się parami i pod opieką 

nauczyciela dyżurnego idą do kościoła. Po mszy zbierają się przed kościo-

łem, a nauczyciel dyżurny informuje ich, o której maja przyjść następne-

go dnia na zajęcia szkolne. Dzieci mogą nareszcie docenić jak dobrze jest 

we własnej szkole, a nie w wynajętych ciasnych klitkach u gospodarzy. Ile 

tu jest przestrzeni, swobody i rozprężenia.
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W tych pierwszych najtrudniejszych latach po wojnie w szkole 

w Downarach pracowali następujący pedagodzy: Kazimierz Żakowicz, 

Janina Kossowska, Zofia Kossakowska, Tadeusz Kossakowski, Wa-

cław Kalinowski, Halina Sawicka, Lucyna Klimaszewska, Konstanty 

Nielipowicz, Paulina Jakiel, Helena Zalewska, Ferdynand Męczkowski, 

Helena Waszkiewicz - Sienkiewicz, Danuta Kwiatkowska, Salomea Ja-

błoński, Alicja Leopold, Józefa Kiertowicz, Justyna Butwiłowska, Józef 

Safiejko, Justyna Okrasińska.

Dużym problemem dla miejscowej dziatwy był brak ubrań i obuwia. 

Wiele radości przyniosła, więc informacja, że najubożsi mogą składać po-

dania o przekazanie odzieży z funduszu UNRRA. Podania składano na ręce 

kierownika szkoły. Było ich bardzo dużo. Każde z podań potwierdzić jeszcze 

musiał pieczęcią miejscowy proboszcz. Nadszedł w końcu dzień, kiedy to stróż 

szkolny przywiózł z Białegostoku opasłe toboły z ubraniami. Wszystko złożo-

no w szkolnej kancelarii. Następnie zebrała się opieka szkolna, żeby doko-

nać podziału jak się okazało bardzo mizernych, starych, nieraz porwanych 

„skarbów”. Otrzymaną odzieżą obdarowano prawie 80 dzieci, a za moment 

przekazania wybrano zbliżającą się choinkę. Bardzo uroczysta oprawę miały 

święta 1 i 3 - go Maja, Święta Oświaty, odrodzenia ducha i umysłu ludzkiego. 

Przygotowania i dekoracje szkoły rozpoczęły się już 30 kwietnia. 1 maja od-

była się uroczysta akademia szkolna, po niej wszyscy udali się do kościo-

ła na mszę świętą. Po kościele nauczyciele z wybranymi uczniami udali się 

na zbiórkę książek i pieniędzy na bibliotekę po szkolnym rejonie. Podobnie 

uroczysty charakter miały obchody święta 3 - go Maja.

30 czerwca w budynku szkoły odbyło się pierwsze głosowanie - referen-

dum. Już na 3 tygodnie przed do szkoły przyjechało wojsko zajmując jedną 
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z sal. Na korytarzach pojawiły się barwne plakaty. Rozdawano też ulotki. 

W dniu głosowania szkoła zaroiła się tłumem ludzi. Po głosowaniu wieczo-

rem urnę z głosami i komisję wyborczą odwieziono samochodem do Białe-

gostoku. Zakończenie roku szkolnego przypadło na 8 lipca. Wychowawcy 

w klasach rozdali świadectwa. Zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Rok szkol-

ny zakończono nabożeństwem w kościele, po którym wszyscy rozeszli się 

do domów16.

Na chrzciny jego syna Edmunda zbudowano duży dębowy stół, któ-

ry przetrwał wojnę i stoi do dziś. Dom Jana Kowala był zawsze otwarty 

dla wszystkich. Przy tym stole spotykała się rodzina, znajomi, nauczyciele 

i uczniowie również w czasie „tajnego nauczania” oraz wiele osób potrzebu-

jących pomocy lub rady. W latach siedemdziesiątych codziennie jakiś gość 

siedział przy tym stole. Bywał również pan Klim, który wspominał ciężkie 

czasy z okresu wojny.

Tablica pamiątkowa

16 Kronika szkoły w Downarach.

Downary. 30 maja 2004 r. uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Kowalowi.
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30 maja 2004 r. odbyła się wspaniała uroczystość w szkole w Downa-

rach, kiedy to wmurowano tablicę pamiątkowa dziękując w ten sposób 

za wkład pracy w organizację szkoły jej założycielowi Janowi Kowalowi. 

Na uroczystość przyjechali uczniowie państwa Marii i Jana Kowalów. 

A oto niektóre wpisy z księgi pamiątkowej:

Downary. 30 maja 2004 r. uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Kowalowi.

Downary. 30 maja 2004 r. uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Kowalowi. 

Na zdjęciu wnuk p. Krzysztof Kowal.
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Spędziłam tu 37 lat swojego życia. Byłam uczennicą p. J. Kowala Mo-

zolewska Helena. Od 1928 r. spędziłem w tej szkole 6 lat, zostając jej ab-

solwentem, zostałem dość dobrze przygotowany do dalszej nauki w szkole 

średniej, szczególnie podkreślam przygotowanie patriotyczne, które owoco-

wało w latach następnych a szczególnie w czasach okupacji - Mitroszewski.

Znałam p. Jana Kowala był kierownikiem szkoły w Downarach - Ja-

dwiga Chałustowska z Kramkówki Małej. Downary pamiętam dokład-

nie jak zaczęli budowę szkoły, która do dziś funkcjonuje, a to z wielkiej 

protekcji Jana Kowala - Romuald Waśniewski.

Byłam uczennica szkoły w Downarach moja wychowawczynią 

była pani Kowalowa, uczyła mnie 6 lat wszystko co osiągnęłam za-

wdzięczam dla państwa Kowalów - Helena Krupsińska.17

W uroczystościach odsłonięcia pamiątkowej tablicy wzięła udział ro-

dzina: syn Edmund, wnuczka Otylia i wnuk Krzysztof.

Prof. Edmund Kowal

17 Kronika SP w Downarach z lat 1999 - 2003.

Edmund Kowal (1927 - 2014)
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Jedyny syn Jana i Marii - Edmund Kowal urodził się 24 sierpnia 1927 

r. w Białymstoku.

W 1952 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego w Krakowie. W latach 1952 - 1958 pełnił funkcję lekarza wojsk 

lotniczych i uzyskał specjalizację I stopnia z medycyny lotniczej. W 1956 

r. został przeniesiony do WAM w Łodzi, gdzie uzyskał II stopień specjali-

zacji z medycyny lotniczej.

W 1958 r. powrócił do Białegostoku. W latach 1958 - 1962 pracował 

w Studium Wojskowym AMB i rozpoczął specjalizację z chorób wewnętrz-

nych. Od 1962 do 1980 roku pracował w I Klinice Chorób Wewnętrznych 

Akademii Medycznej w Białymstoku na stanowisku asystenta, a następnie 

adiunkta. Po 5 latach pracy naukowej uzyskał tytuł doktora nauk medycz-

nych i w 1970 r., jako adiunkt, został przeniesiony do Kliniki Alergologii.

Na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Rada Wy-

działu Lekarskiego AMB w 1980 r. nadała doktorowi Edmundowi Ko-

walowi tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1990 r. doc. 

Edmund Kowal otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

1 grudnia 1980 r. docent Edmund Kowal został powołany przez rek-

tora do pełnienia funkcji Kierownika Kliniki Ftyzjopneumonologii AMB, 

a w 1981 r. na stanowisko Prorektora d/s Klinicznych. W 1980 roku na wnio-

sek docenta Kowala klinika otrzymała nową nazwę: Klinika Chorób Płuc 

i Gruźlicy. Prof. Kowal przez okres 16 lat swojej kadencji w Klinice Cho-

rób Płuc i Gruźlicy kontynuował walkę z nałogiem palenia papierosów.

Badania naukowe prowadzone przez prof. Edmunda Kowala obej-

mowały szeroki zakres zagadnień immunologicznych w patogenezie 

przewlekłych chorób układu oddechowego, leczenia raka płuca oraz pro-
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blemy prewencji chorób tytoniowozależnych. Szczególne znaczenie miały 

też obserwacje nad wpływem czynników egzo- i endogennych na układ 

krwiotwórczy i elementy morfotyczne krwi. Był autorem 139 prac ory-

ginalnych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. 

Promował 5 doktorów nauk medycznych.

Był członkiem Zarządu Głównego PTF i przewodniczącym Sekcji An-

tynikotynowej oraz Przewodniczącym Białostockiego Oddziału PTF 

i Prezesem Białostockiego Oddziału Antynikotynowego przy PTF. Od 

1987 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty Zdrowotnej Za-

rządu Głównego Społecznego Komitetu ds. Zwalczania Gruźlicy i Chorób 

Płuc. Prof. Kowal był członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowej 

Unii Przeciwgruźliczej, członkiem Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Cho-

rób Płuc oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Pneumonologicznego.

Za całokształt pracy lekarskiej otrzymał liczne odznaczenia państwo-

we, a także za wzorową pracę i zasługi dla województw białostockiego i su-

walskiego. Dorobek naukowy Jego i jego asystentów został nagrodzony 

przez rektorów naszej uczelni 6 nagrodami zespołowymi i 2 indywidual-

nymi I i II stopnia. Jako dydaktyk został wyróżniony dwiema Nagroda-

mi Indywidualnymi Rektora AMB.

Żonaty, małżonka - Maria z domu Zajko, lekarz ftyzjatra; dwoje dzieci: 

córka Otylia Kowal-Bielecka, profesor w Klinice Reumatologii UMB; syn 

Krzysztof, profesor w Klinice Alergologii UMB. Swoje hobby opisywał tak 

- „turystyka w czasie i przestrzeni, zwiedzanie życia”.

Prof. dr hab. n. med. Edmund Kowal zmarł 7 grudnia 2014 r. w wie-

ku 87 lat. Został pochowany na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku.
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Dokumenty:

Dokument stwierdzający przekazanie środków finansowych przez Mikołaja Kowala (ojca Jana) 

na przebudowę gimnazjum w Miechowie..
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Odpis mianowania p. Jana Kowala na nauczyciela stałego z 1923 r. 
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Mianowanie p. Jana Kowala na nauczyciela tymczasowego 1 klasowej szkoły powszechnej w Żodziach  z 1923 r.
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Zaświadczenie mianowania p. Marii Kowal na nauczycielkę tymczasową w Kramkówce Małej. 1924 r.
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Dokument translokacji p. Jana Kowala na kierownika szkoły w Kramkówce Małej. 1925 r. 

Dokument powierzający p. Janowi Kowalowi pełnienie obowiązków kierownika szkoły powszechnej w Downarach. 1929 r.
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Zaświadczenie mianowania p. Marii Kowal na nauczycielkę stałą. 1929 r.
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Zaświadczenie p. Jana Kowala o ukończonym kursie wakacyjnym fizyko - matematycznym w 1930 r.
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Zaświadczenie tymczasowe p. Jana Kowala o ukończonym kursie w ramach 

Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego w 1938 r.
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Zaświadczenie p. Jana Kowala o całkowitej spłacie czynszu podczas swojej pracy w Downarach dla p. 

Ksawerego Zyskowskiego. 1939 r.

Zaświadczenie p. Marii Kowala o prowadzenia tajnego nauczania w Downarach podczas okupacji niemieckiej. w 1945 r.
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Zaświadczenie p. Marii Kowala podpisane przez świadków o prowadzeniu tajnego nauczania w Downarach 

podczas okupacji niemieckiej w 1945 r..
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Zaświadczenie o powierzeniu p. Janowi Kowalowi obowiązków Inspektora Szkolnego na obwód szkolny 

białostocki miejski w Białymstoku. 1947 r. 

Legitymacja
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Pismo do kuratorium w Białymstoku ws p. Jana Kowala. 1947 r. 
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Pismo do kuratorium w Białymstoku ws p. Jana Kowala. 1947 r 
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Zaświadczenie o wyborze na posła p. Jana Kowala. 1957 r.
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Post scriptum

W czwartek 21 kwietnia 2016 r. miałem przyjemność odwiedzić Szko-

łę Podstawową w Downarach. Na parterze cisza, spokój i fachowe zaję-

cia opiekunek i nauczycieli dzieci niepełnosprawnych. Na piętrze co się 

najpierw rzuciło w oczy - czystość, schludność i wszechobecne kolory. 

Wchodząc tam przeżyłem swoiste deja vu, kiedy ponad 30 lat temu gdy 

zaczynałem swoją pierwszą pracę nauczyciela w wiejskich szkołach we 

Wroceniu, Klewiance czy Białosukniach miałem podobne odczucia przy-

chodząc na swoje pierwsze zajęcia. Jednak dalsze przebywanie w szkole 

w Downarach uzmysłowiło mi, że może poza podobną, sielską atmosferą, 

cywilizacyjny szkolny skok jest przeogromny.

W klasach uśmiechnięte dzieciaki z tabletami w dłoniach, tabli-

ca interaktywna na zajęciach matematyki, monitor z podglądem klas 

na korytarzu, nowoczesne przybory, wymyślne pomoce lekcyjne. 

Po prostu XXI wiek w małej wiejskiej szkole w Downarach. Od razu moż-

na było wyczuć chemię pomiędzy nauczycielami i uczniami, bezstresowe 

wychowanie, chętne przychodzenie do szkoły przez dzieciaki i niechęt-

ne jej opuszczanie po zajęciach w świetlicy dopełniają obrazu tej sym-

patycznej placówki.Niewątpliwie ogromna w tym zasługa pani Dyrektor 

Agnieszki Krokos, oraz całego grona pedagogicznego, bo jeśli wspólnie 

zdołali stworzyć taka atmosferę, że dzieci chętnie przychodzą do szkoły 

to chyba nie ma lepszej zapłaty dla każdego pedagoga.

Miałem też okazję wysłuchać wypowiedzi jednej z mam, która opowia-

dała jak to jej córka która uczęszczała do innej szkoły po dwóch miesią-

cach powróciła do Downar, można powiedzieć na własne żądanie, bo tak 
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czuła i chciała tu wrócić, zrozumiałem wtedy, że jest to szkoła niezwykła.18

Arkadiusz Studniarek

Fotografie archiwalne:

18 http://spdownary.goniadz.pl/o_szkole.htm

SP Downary. Fot. ze zbiorów p. Teresy Kuczyńskiej. Wych. Konstanty Nielipowicz.

SP Downary. Fot. ze zbiorów p. Teresy Kuczyńskiej.
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