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WITOLD JEMIELITY (Łomża) 
 

 

Mieszkańcy Łomży w pierwszej połowie XIX wieku 
 
 
W życiu człowieka istnieją trzy podstawowe momenty: urodzenie, zawarcie mał-

żeństwa i zgon. Te trzy etapy życia są rejestrowane w dokumentach. W XIX wieku 
urzędnikami stanu cywilnego byli dla katolików proboszczowie, dla ewangelików 
pastorzy, dla żydów ich religijni przełożeni. Akta urodzeń, ślubów i zgonów zawierają 
szereg informacji o poszczególnych osobach, a przez zsumowanie danych, o szerszej 
społeczności. Podstawowym źródłem do niniejszego opracowania są właśnie akta 
metrykalne. W Łomży głównym było wyznanie rzymskokatolickie, istniała nieliczna 
parafia ewangelicka i rosnący w liczbę wyznawcy mojżeszowi. Autor omówi miesz-
kańców parafii katolickiej, to jest miasta Łomży i wsi: Bożenicy, Giełczyna, Jedna-
czewa, Konarzyc, Kraski, Kupisk, Łomżycy, Podgórza, Siemienia, Skowronek i Starej 
Łomży.  

Chrztu udzielano zazwyczaj w ciągu trzech dni po urodzeniu dziecka. Do pro-
boszcza przychodził ojciec i dwaj mężczyźni. Podawali oni swój wiek, miejsce za-
mieszkania i wykonywany zawód. Byli też chrzestni i tylko oni wraz z ojcem własnym 
imieniem i nazwiskiem podpisywali dokument. Gdy nie potrafili tego uczynić, stawiali 
trzy krzyżyki. Z aktów chrztu autor uwzględni dwie wiadomości: zawód ojca oraz jego 
umiejętność podpisu. Dwaj towarzyszący mężczyźni i chrzestni mogli w ciągu jednego 
roku powtarzać się nawet kilkakrotnie, więc tutaj nie są brani pod uwagę. W aktach 
małżeństw głównymi postaciami są oczywiście nowożeńcy. Podawano ich miejsce 
urodzenia, wiek i stan wolny do małżeństwa. Podpisywali oni dokument imieniem  
i nazwiskiem bądź stawiali trzy krzyżyki. Autor uwzględni wiek nowożeńców, kawa-
lerów i panien oraz umiejętność składania podpisu. W aktach zgonów zaznaczono 
liczbę przeżytych lat, co pozwoli określić skalę śmiertelności, poczynając od dzieci. 
Cechą osobową mieszkańca, tylko jemu właściwą, jest imię nadawane po narodzeniu  
i to zostanie omówione. Autor przedstawi więc: zawód mieszkańców parafii łomżyń-
skiej, składanie podpisów pod dokumentami, wiek nowożeńców, skalę śmiertelności  
i imiona, wspomni też o ewangelikach i wyznawcach mojżeszowych, wspólnych 
mieszkańcach. Nie będzie zaś omawiał innych zagadnień dotyczących życia społecz-
ności łomżyńskiej.  
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W granicach parafii łomżyńskiej mieszkała następująca ludność według wyznania 
i pośrednio narodowości. Katolików: w 1811 r. mężczyzn 1088 i kobiet 1184 (do spo-
wiedzi wielkanocnej), chłopców 638 i dziewcząt 605, razem 3515, w 1821 r. 3423, 
1830 r. 3490, 1839 r. 4569, 1863 r. 4588. Ewangelików: w 1821 r. 142, 1830 r. 232, 
1839 r. 427, 1863 r. 146. Żydów: w 1821 r. 823, 1830 r. 1055, 1839 r. 1657, 1863 r. 
4810 osób1. W 1824 r. miasto Łomżę zamieszkiwały 3302 osoby, wioski: Bożenicę 
77, Giełczyn 192, Konarzyce 200, Kraskę 18, Kupiski Nowe i Stare 427, Podgórze 
112, Siemień 105, Skowronki 44, Starą Łomżę 167, nie zaznaczono wsi Jednaczewa2.  

 
ZAWODY MIESZKAŃCÓW 

 
Autor przeprowadził badanie aktów urodzenia w kilka etapach czasowych: lata 

1812 i 1813, lata 1836 i 1837, lata 1866 i 1867, czyli w odstępie ponad dwudziestu lat. 
Autorowi chodziło o to, aby ojciec pojawił się w każdym z okresów tylko raz. Jest 
pewna nieścisłość w tym rozumowaniu autora, bowiem bierze on pod uwagę dwa po 
sobie następujące lata, a ewentualnie mogło być w rodzinie dziecko rok po roku. Od-
rębnie zostanie omówione miasto Łomża i odrębnie wsie parafii łomżyńskiej.  

 
W mieście Łomży 1812 - 1867 

 
Lata.  

Liczba aktów urodzenia w parafii.  
Zawody. 

1812 
166 

1813 
187 

1836 
248 

1837 
224 

1866 
352 

1867 
324 

Adwokat   1    
Bednarz    1  1 
Blacharz      2 
Brukarz   1    
Bryftreger       
Chirurg      1 
Cieśla 1 2 1  1  
Cygan     1  
Dziad kościelny 1      
W domu poprawy  1     
Dozorca grobli 1      
Dozorca więzienia   1 1   
Drukarz  2      
Dzierżawca dóbr   1    
Farbiarz 1  1    
Felczer     1  

__________ 

 

1 Archiwum Diecezjalne w Łomży (skrót: ArŁm), Zespół Parafialny (skrót: I), I sygn. 253,  
I sygn. 254, I sygn. 294a, I sygn. 295. 

2 Tabela miast, wsi i osad Królestwa Polskiego, Warszawa 1827.  
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Gospodarz  12 15 2 4 9 20 
Gospodarz sławetny 1      
Gospodarz włościanin 1      
Kapelusznik   1    
Kominiarz   1   1 
Kotlarz      1 
Kowal 2  3  1 1 
Krawiec 2 4   2  
Kucharz 1      
Lakiernik      1 
Lokaj  1    1 
Mechanik   1    
Mieszczanin młynarz 1      
Mydlarz 1      
Murarz  1 2  2 1 
Muzykant      1 
Nauczyciel muzyki   1    
Obywatel 6  22 12 6 6 
Obywatel mieszczanin 1 2     
Ogrodnik     1  
Organista 1      
Piekarz  1      
Pocztylion   1 2  1 
Pokomornik 1      
Policjant   1 1 1  
Postrzygacz 1   1   
Profesor gimnazjum  2  2   
Przekupnik  2     
Rękawicznik   1    
Rymarz   1    
Rzeźnik  1     
Siodlarz   1    
Sługa kościelny   1    
Służący 1 1     
Stelmach   2    
Stolarz 2 4 3 5 1 1 
Strażnik celny   1 1   
Strażnik więzienia      1 
Sukiennik  1     
Szewc  4 4 7  4 
Szklarz  4     
Szynkarz    1 1 1 
Ślusarz  1   1  
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Tracz   1   3 
Trakternik  2     
Urzędnik 11 26 24 17 14 ? 
Wagowy    1   
Woźny    2  2 
Wyrobnik 2 5 11 6 19 16 
Zakrystian  1     
Zdun     1  
Żołnierz 2 2 6 3 2 4 
       

 
Źródło: Akta urodzeń parafii łomżyńskiej z poszczególnych lat. 
 
Z tabeli wynika, że najwięcej było urzędników, gospodarzy, obywateli i wyrob-

ników (nie używano słowa robotnik), ponadto cieśle, kowale, krawcy, murarze, sto-
larze, szewcy, szynkarze. Urzędnicy w 1812 roku to: adwokat trybunału departamen-
tu, archiwista hipoteczny departamentu, asesor prawny departamentu, burgrabia 
audytorialny, egzekutor dyrekcji skarbu departamentu, konserwator hipoteczny de-
partamentu, pisarz sądu pokoju, radny miasta Łomży, sekretarz prefektury departa-
mentu, sędzia trybunału departamentu, wachmistrz dyrekcji. Urzędnicy w 1837 roku: 
buchalter kasy gubernialnej, kasjer kasy gubernialnej, kancelista sądu pokoju po-
prawczego, kancelista trybunału, komornik trybunału, dziennikarz sądu gubernialne-
go, naczelnik urzędu poczty, obrońca przy sądzie policji, podrewizor dochodów 
skarbu, prokurator przy trybunale cywilnym, referent guberni, sędzia trybunału cy-
wilnego, woźny sądów policji, wójt gminy Rembelin. Urzędnicy w 1867 roku: ar-
chiwista trybunału łomżyńskiego, buchalter kasy gubernialnej, obrońca sądu pokoju, 
pisarz policyjny, praktykant, protokólant sądu, referent dyrekcji naukowej, referent 
powiatu, sędzia trybunału cywilnego, urzędnik rządu gubernialnego i urzędnicy  
w innych resortach. Żołnierze w 1812 roku: żołnierz kompanii weterynaryjnej, puł-
kownik, żołnierz zdymisjonowany. Żołnierze w 1837 roku: żandarm z komendy 
łomżyńskiej, żołnierz z komendy inwalidzkiej, weteran straży inwalidzkiej. Żołnie-
rze w 1866 roku: żołnierz zdymisjonowany, podoficer komendy żandarmerii.  

Istnieje spis zawodów ogółu ludności (katolików, ewangelików i wyznawców 
mojżeszowych) z 1842 r. i 1860 r. Najbardziej liczne zawody w Łomży w 1842 r.: 
handlarze 110, krawcy 46, szewcy 42, piekarze 20, rzeźnicy 19, kramarze 14, stola-
rze 11, kupcy i waciarze po 9, posiadający domy zajezdne 7, kowale 6, blacharze, 
czapnicy i ślusarze po 5, tracze 3 osoby. Zawody w 1860 r.: krawcy 106, szewcy 87, 
kramarze 34, rzeźnicy 29, murarze 26, piekarze 24, kowale 21, tracze 16, stolarze 12, 
blacharze 11, czapnicy 10, drwale 9, kupcy, murarze i powroźnicy po 8, cukiernicy 6 
i inne mniej liczne zawody. Wyraz „zawód” ujęto tutaj w znaczeniu zawężonym, nie 
uwzględniono urzędników, gospodarzy, obywateli, wyrobników3.  
__________ 

 

3 Cz. Brodzicki, D. Godlewska, Łomża w latach 1794 – 1866, Warszawa 1987, s. 82.  



Mieszkańcy Łomży w I połowie XIX wieku                                                    11 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Zawody na wsiach w latach 1812 - 1867 
 

Lata. 
Zawody. 

1812 
166 

1813 
187 

1836 
248 

1837 
224 

1866 
352 

1867 
324 

Cieśla    1  2 
Dozorca 1      
Dróżnik      1 
Ekonom  2  1  1 
Furman       
Gorzelarz     1  
Gospodarz 7 8 33 23 85 120 
Gospodarz osiadły na  
gospodarstwie 

10 42     

Gospodarz włościanin 25  88 33   
Włościanin 11 9  14   
Włościanin wyrobnik 1 1 1 8   
Gumienny    1    
Kolonista    1   
Kowal  1 1    3 
Kramarz 1      
Krawiec  1      
Leśnik  1     
Lokaj     1  
Młynarz    1    
Murarz     1 1  
Nadleśniczy 1      
Oficjalista   1    
Ogrodnik 1      
Owczarz 1    2  
Parobek  1     
Służący    1   
Stolarz  1 1 1 1 3 
Strzelec    1  1 
Strychacz   1   1 
Szewc  1   1 1 
Szklarz 1      
Szynkarz   1  1 3 
Wyrobnik  4 11 15 46 46 
Żołnierz zdymisjonowany     1 6 3 

 
Źródło: ArŁm, Akta urodzeń parafii łomżyńskiej z poszczególnych lat. 
 
Na wsiach oczywiście najwięcej było rolników, w aktach urodzenia różnie okre-

ślanych: gospodarz, gospodarz osiadły na gospodarstwie, gospodarz włościanin, wło-
ścianin, włościanin wyrobnik, liczni byli wyrobnicy.  
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To są dane z aktów urodzenia. Innego rodzaju źródłem do ustalenia zawodu już nie 
konkretnego ojca, ale całej rodziny są opłaty cmentarne w związku z pogrzebem. Lud-
ność była podzielona na grupy według zamożności i od tego zależała stawka opłat, brano 
też pod uwagę wiek zmarłego. W pierwszej grupie zamożności za dziecko opłacano 
siedem i pół kopiejek, za dorosłego 15 kopiejek, ale w drugiej grupie zamożności za 
patrona trybunału, profesora i żonę sędziego 30 kopiejek. Autor przytoczy przykłady  
z 1826 r. i 1866 r. W aktach Kasy Cmentarnej z 1826 r. przy nazwiskach wszystkich 
osób zmarłych, a więc i dzieci, podawano następujące źródło utrzymania: baba szpitalna 
1, brukarz 1, chirurg 2, cieśla 1, inspektor więzienia 1, kancelista trybunału 1, kominiarz 
1, kowal 1, kucharz 1, mieszczanka 2, murarz 2, obywatel 2, ogrodnik 2, pisarz trybunału 
1, podsędek 1, rolnik 1, rymarz 1, sekretarz 1, sędzia trybunału 1, siodlarz 1, służący(a) 3, 
stolarz 1, strażnik 1, student 2, sukiennik 1, szlachcic 4, szynkarz 2, szklarz 1, tracz 1, 
weteran 1, więzień 1, włościanin (włościanka) 97, woźny 1, wyrobnik (wyrobnica) 44 
osoby. Z 1866 r.: asesor 1, emerytowany 1, felczer 1, gorzelany 1, gospodarz 102, kance-
lista 5, kapitan 1, kominiarz 1, komornik 2, krawiec 1, lokaj 1, murarz 4, obywatel 4, 
owczarz 1, patron trybunału 1, pisarz 1, pisarz trybunału 1, pisarz prywatny 2, pisarz 
sądowy 1, pisarz więzienia 1, podpisarz sądowy 1, pocztylion 1, policjant 1, pomocnik 
mechanika 1, prokurator 1, profesor 1, przy familii 3, rzeźnik 3, sekretarz włościan 1, 
sługa 3, służący(a) 5, stelmach 1, stolarz 1, strażnik lasu 1, szewc 4, szynkarz 3, uczeń 1, 
uczeń 4 klasy 2, uczeń piekarza 1, wyrobnik (wyrobnica) 127, zakonnica 1, zegarmistrz 
1, zdun 1, żołnierka 1, żołnierz 30, żona sędziego 1, żona woźnego 1, żona żołnierza 1. 
Wiele osób, w tym wszyscy żołnierze, posiadało „zaświadczenie ubóstwa” i nie wnosiło 
opłat. W obu przedziałach czasowych dużo było gospodarzy. W 1866 r. najliczniejszą 
grupę zawodową stanowili wyrobnicy4. Zawody wymienione w aktach urodzenia  
i w opłatach do kasy cmentarnej dotyczą znacznej grupy ojców dziecka i są w pełni re-
prezentatywne dla społeczności łomżyńskiej.  

Do najbardziej ubogich mieszkańców należeli żebracy. Troskę o nich miały pełnić 
parafie. W 1813 r. nakazano żebrakom prosić o jałmużnę tylko na terenie swojej para-
fii, nosić tabliczkę z podpisem proboszcza. Przypomniano to w 1817 r. i zaznaczono, 
że na ważniejsze uroczystości z odpustami mogą udawać się tylko do bezpośrednio 
sąsiednich parafii. W 1819 r. wojewoda augustowski postanowił „oczyścić teren  
z żebractwa i włóczęgostwa”. Wojewoda polecił żebrakom stawić się u miejscowego 
proboszcza. Ksiądz swoim żebrakom wydawał zaświadczenie uwiarygodnione pieczę-
cią i własnym podpisem, a obcych żebraków odsyłał do ich parafii, nawet z pomocą 
policji. Zakładał „księgę ubogich”, jej wyciąg przekazywał burmistrzowi. W 1839 r. 
burmistrz Łomży zaproponował wybrać dwóch „dobrej konduity dziadów”, którzy 
otrzymają oznaki blaszane z napisem: „Ubogi miasta Łomży” i będą codziennie lub 
kilka razy w tygodniu prosić o jałmużnę. Mieszkańcy wspomogą tylko ich, a obcy 
żebracy odejdą z miasta. Zebraną żywność proboszcz rozdzieli pomiędzy ubogich a za 
pieniądze kupi obuwie i odzież dla potrzebujących. W 1852 r. burmistrz pisał, że od 
__________ 

 

4 ArŁm, Liber metrices mortuorum 1826, sygn. I 262. ArŁm, Przychód Kasy Cmentarnej 1866.  
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kilku lat w piątki i soboty słudzy kościelni zbierali w mieście i w parafii na utrzymanie 
ubogich, jednak przed kościołem nadal siedzą obcy włóczędzy. Niech proboszcz nade-
śle mu imienną listę prawdziwie ubogich swojej parafii. Ks. Andruszkiewicz odpowie-
dział, że nie prowadzi kontroli ubogich, miasto nie ma przytułku, słudzy zbierają zale-
dwie 4-6 zł tygodniowo, napłynęło wielu obcych ubogich5.  

 
 

WIEK ZAWIERAJĄCYCH MAŁŻEŃSTWO 
 

Z aktów zawartych małżeństw autor wydzielił tylko kawalerów i panny, dla któ-
rych było to pierwsze małżeństwo, gdy wdowcy i wdowy mogli zawierać kolejne 
małżeństwa. Na przykład w 1832 r. kawalerów z wdowami 16, wdowców z pannami 
i wdowami 29, w 1836 r. kawalerów z wdowami 8, wdowców z pannami i wdowa-
mi 5, w 1844 r. kawalerów z wdowami 3, wdowców z pannami i wdowami 9,  
w 1845 r. kawalerów z wdowami 2, wdowców z pannami i wdowami 8 małżeństw.  

 
 

Wiek kawalerów w latach 1836 – 1845 
 

Wiek. 
Lata 

1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 

17           
18       1   2 
19 5 1  2 2 4 5 6 1 2 
20 6 5 1 9 3 9 10 10 3 7 
21 6 5 2 4 4 6 3 9 3 2 
22 3 3 1 5 4 3 3 3 5 3 
23 1 5 3 8 6 6 4 5 2 3 
24 1 1 4 3 9 4 5 4 5 2 
25 1 2  3 3 8  3 2 8 
26 1 6 2 3 3 5 5 4 4 2 
27 1 1   4  3 1 1 1 
28 1   2 2 1  1 3 1 
29 2    2     1 
30 4 3  4 7 1 2 3 2 4 
31 2 3    1 1 1 2 2 
32 1 1 1   1  3  1 
33 2 2    1 2  2 1 
34  1  1 1 1  3 2  
35 1  1     1   
36 1 1 2  1     1 

__________ 

 

5 W. Jemielity, Ubodzy w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, Prawo Kanoniczne 2003,  
t. 46, nr 1 - 2, s. 170, 175. 
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37         1 1 
38   1 2  1  1 1 1 
39  1    1    1 
40  1 1      1 1 
41 1          
43   1    1    
46    1       
48    1       
78    1    1   

 
 

Wiek panien w latach 1836-1845 
 

Lat 1836 1837 138 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 
16  3   3  2 1 1  
17 1 2 1 4  2 5 6 4 10 
18 4 4 2 3 5 5 4 3 6 6 
19 12 6 1 6 6 1 4 5 3 1 
20 6 5 1 8 11 9 6 11 5 4 
21 4 10 6 4 7 10 2 5 3 2 
22 4 5 4 4 4 7 2 9 6 3 
23  1 3 3 8 3 11 4 2 3 
24  6 1 1 4 2 2 3 4 5 
25  2 1 3 1 5 3 6 6 5 
26 1 1 1 3 3 4  2 3 5 
27 2   4 3  1 1 1 2 
28  1 2 3 1     2 
29 1 1 1 1  3   1  
30 1 2    3  2 1 1 
31 1     1 1    
32  1 1  2   1   
33   1      1  
34      1    1 
35           
36           
37   1        
38  1         
39  2         
40  1         
41           
42           
43           

 
Źródło: ArŁm, Akta małżeństw parafii łomżyńskiej z poszczególnych lat. 
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Kawalerowie wchodzili w związki małżeńskie przeważnie mając 19 - 24 lata, 
panny 18 - 20 lat. W aktach ślubów zawsze używano określenia „panna” a przy męż-
czyznach określenia „młodzian”, chociaż mężczyzna liczył 40 i 78 lat. Tylko trzykrot-
nie nowożeńca nazwano „kawalerem” (obywatela, pisarza sądu). W 1858 r. w po-
szczególnych miesiącach zawarto małżeństw: w styczniu 9, w lutym 20, w marcu 0,  
w kwietniu 2, w maju 6, w czerwcu 10, w lipcu 6, w sierpniu 6, w wrześniu 4, w paź-
dzierniku 5, w listopadzie 7, w grudniu 0. Nie było ślubów w okresie wielkiego postu  
i adwentu. W 1832 r. proboszcz łomżyński zaznaczył, że na 552 par żyjących w mał-
żeństwie nie było par rozwiedzionych, w 1855 r. na 982 par żyjących w małżeństwie 
też nie było par rozwiedzionych6. W aktach urodzenia wymieniano imiona obojga 
rodziców i dziecko ich w statystykach określano jako „ślubne”, gdy nie było nazwiska 
ojca – jako „nieślubne”. Oto przykłady. W 1840 r. ślubne 229, nieślubne 34; w 1845 r. 
ślubne 219, nieślubne 24; w 1858 r. ślubne (prawe) 253, nieślubne (nieprawe) 9 dzieci. 

 
 

PODPISY POD DOKUMENTAMI 
 

Ojciec dziecka i chrzestni podpisywali odczytany im przez proboszcza dokument. 
Ponieważ chrzestni mogą powtarzać się nawet kilkakrotnie w ciągu jednego roku, zosta-
ną tutaj pominięci. Oto liczba podpisów ojców nazwiskiem i krzyżykami w poniższych 
latach. Matka dziecka nie była obecna przy chrzcie, bowiem chrzest odbywał się kilka 
dni po porodzie. Na przykład w 1830 r. na 186 chrzty były: w ten sam dzień 27, następ-
nego dnia 43, po dwóch dniach 74, od 3 do 7 dni 30, powyżej 8 dni 12 dzieci.  

 
Miasto Łomża    Wioski parafii 

 
Rok Podpis 

 
xxx podpis xxx 

1812 39 40 11 60 
1813 47 47 8 68 
1836 43 70 2 129 
1837 37 51 2 128 
1866 25 58 2 161 
1867 45 74 4 196 

 
Źródło: ArŁm, Akta urodzenia parafii łomżyńskiej z poszczególnych lat.  
 
Na początku stulecia w mieście prawie tyle samo mężczyzn umiało się podpisać 

i nie tyle samo nie potrafiło złożyć własnoręcznego podpisu, w późniejszych latach 
przeważali niepiśmienni. Ojcowie ze wsi to prawie wszyscy analfabeci.  

__________ 

 

6 ArŁm, I sygn. I 256, sygn. I 271. 



WITOLD JEMIELITY 

 

16 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Oboje, mężczyzna i kobieta, występowali razem w akcie zawarcia małżeństwa, 
składali podpis nazwiskiem lub krzyżykami. Autor bierze pod uwagę tylko kawale-
rów i panny, w badaniu wyłącza małżeństwa wdowców i wdów, by uniknąć ewentu-
alnych powtórzenia ich podpisów w kolejnych latach. Autor potraktował odrębnie 
miasto i wieś.  

 
    Miasto         Wieś 
         kawalerowie   panny   kawalerowie         panny 

Lata podpis xxx podpis xxx podpis xxx podpis xxx 
1810 25 29 15 40 1 22 1 22 
1811  5 10  1 14 2 24 0 26 
1842 12  8  8 12 0 32 0 32 
1843  7 21 5 23 0 35 0 35 
1844 13 10 13 10 0 27 0 27 
1845 14 10  9 15 0 28 0 28 
1864  8 34  8 38 0 56 0 56 
1865  9 19  7 21 0 50 0 50 
1866 10 20 10 20 1 28 1 28 
         

 
Źródło: ArŁm, Akta małżeństw parafii łomżyńskiej z poszczególnych lat. 
  
W mieście Łomży znacznie więcej kawalerów niż panien składało własnoręcz-

ny podpis, w wioskach nowożeńcy byli analfabetami. Zresztą złożenie podpisu pod 
aktem chrztu i małżeństwa nie świadczyło jeszcze o wykształceniu osób. Tak po-
wszechny analfabetyzm był powodowany brakiem szkół elementarnych nawet  
w miastach. W 1821 r. na terenie parafii łomżyńskiej nie było zorganizowanej szko-
ły, co najwyżej niektórzy rodzice opłacali nauczyciela, a dzieci gromadziły się  
w domu prywatnym. W 1828 r. w Łomży w zorganizowanej szkole uczyło się  
29 chłopców i 1 dziewczynka, ponadto u benedyktynek 35 dziewcząt. W aktach 
małżeństw z 1837 r. występuje nauczyciel Grzegorz Łoszewski, w 1843 r.  
i w 1855 r. Wojciech Wądołkowski. W 1839 r. burmistrz miasta Łomży zawarł  
z miejscowym proboszczem umowę o wynajem pomieszczenia na szkołę i na 
mieszkanie dla nauczyciela. Chodziło o dolną część domu probostwa, gdzie była 
sala, alkierz, mały pokój, przedpokój i pod schodami w sieni komórka na skład 
drewna, ponadto część innego budynku, zwanego oficyną. Do 1861 r. szkoła  
i mieszkanie nauczyciela znajdowały się w budynku Korpaczewskich. W 1864 r. 
naczelnik powiatu łomżyńskiego, na żądanie władz wyższych, przedstawił projekt  
i koszta budowy domu szkolnego w Łomży7.  
 

__________ 

 

7 ArŁm, sygn. I 226 k. 196, 222., sygn. I 253 k. 17, sygn. I 259 k. 123, sygn. I 270 k. 258, sygn. I 294.  
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ZGONY MIESZKAŃCÓW 
 

Rok 
Aktów 

1808-11 
 492 

1827 
 187 

1832 
 222 

1835 
 176 

1837 
 262 

1855 
 623 

1861 
 208 

1865 
 334 

do 1 r. 167  54  43  30  58  83  68  84 
1-3  81  35  29  30  32  50  36  53 
3-5  37  14  10  9  14  27  5  24 
5-10  30  13  17  9  10  23  6  28 
10-15  10  0  8  7  2  19  5  9 
15-20  7  3  8  2  7  39  5  3 
20-25  11  2  6  0  18  45  4  6 
25-30  14  8  15  11  13  57  11  15 
30-40  29  12  25  29  29  84  12  31 
40-50  20  6  25  26  30  57  27  25 
50-60  15  10  2  12  23  46  12  24 
60-65  5  0  0  3  4  8  2  8 
65-70  14  8  8  3  6  14  4  4 
70-75  3  0  1  2  4  2  1  9 
75-80  8  8  4  2  0  10  30  6 
80-85  1  0  0  1  1  2  1  1 
85-90  3  3  1   1  5  2  3 
90-95        1  
95-100  2      1   
103  1        
108  1        

 
Źródło: ArŁm, Akta zgonów parafii łomżyńskiej z poszczególnych lat.  
 
W aktach zgonów dzieci podawano: 1 dzień, 2 dni, 3 dni …, jeden tydzień, 2 

tygodnie, 3 tygodnie…, 1 kwartał, dwa kwartały, 3 kwartały …, pół roku, niecały 
rok, rok, rok i pół, pół trzecia lat. W aktach od drugiego roku życia umieszczano 
pełną liczbę lat (bez dni i miesięcy). Piszący akta zgonów polegał na informacji od 
rodziny zmarłego. Istniała bardzo duża śmiertelność dzieci. Wśród dorosłych wiele 
osób pochodziło spoza parafii łomżyńskiej, byli to wojskowi i więźniowie.  

W aktach zgonów nie podano przyczyn śmierci. Wymieniano je w statystykach 
parafii łomżyńskiej, w 27 punktach: „z powodów bliźniaczych, z powodów potwor-
nych, niewiasty przy porodzie, niewiasty z połogu, szkarlatyna, suchoty, biegunka  
i dyzenteria, ruptura, kamień, szkorbut, ospa naturalna, weneryczne choroby, krosta 
czarna, wścieklizna, choroba morbus, gorączka, odra, wodna puchlina, febra, kaszel  
i dychawica, zwyczajna śmierć i ze starości, nagła śmierć i z przypadków, utonięcie, 
zamarznięcie, spalenie, samobójstwo, nieoznaczone choroby. W latach 1843-1845 
zmarło na: przy porodzie 2, przy połogu 3, szkarlatynę 66, suchoty 69, biegunkę  



WITOLD JEMIELITY 

 

18 
____________________________________________________________________________________________________________ 

i dyzenterię 21, szkorbut 16, weneryczne choroby 19, krostę czarną 1, chorobę mor-
bus 15, gorączkę 189, wodną puchlinę 44, kaszel i dychawicę 43, zwyczajną śmierć  
i ze starości 115, nagłą śmierć i z przypadków 94, utonięcie 2, zamarznięcie 2, samo-
bójstwo 2, nieoznaczone choroby 129 osób8. Najwięcej ludzi umarło na „nieozna-
czone choroby”.  

Wśród wymienionych chorób nie było cholery, ta bowiem pojawiała się tylko  
w niektórych latach. W maju 1831 r. w Łomży na cholerę zmarło mnóstwo ludzi, 
codziennie po kilka osób. Chorowali zaledwie kilkanaście godzin. Nie było żadnego 
ratunku, bo byli jedynie dwaj lekarze Rosjanie przy lazarecie. W jednej z dzielnic 
miasta dwie obłożnie chore osoby spalono żywcem razem z łóżkami. Palono odzież, 
pościel i łóżka po innych zmarłych. Mieszkańcy Łomży przenosili się całymi rodzi-
nami na wieś, gdzie kto mógł. Choroba powróciła w 1837 r. Proboszcz łomżyński, 
ks. Paweł Andruszkiewicz, we wrześniu tego roku informował biskupa o tym, że na 
początku sierpnia zachorowała jedna osoba i na drugi dzień zmarła. W ciągu następ-
nego tygodnia zachorowało czworo ludzi, ci przeżyli. Od 9 sierpnia chorowało kil-
kanaście osób, z których cztery zmarły. Najbardziej grasowała cholera między 14  
a 31 sierpnia, codziennie umierało po około 8 mieszkańców, chrześcijan i żydów. 
Wielu ludzi opuściło miasto. We wrześniu zaraza osłabła. Według obliczeń burmi-
strza, pisał proboszcz, chorowały 234 osoby. Przebieg choroby bywał gwałtowny, 
wielu kończyło życie po kilku godzinach. Cholera powróciła w 1852 r. Proboszcz 
łomżyński wymienił z imienia i nazwiska 54 swoich parafian. Choroba powracała 
jeszcze kilkakrotnie. W 1866 r. proboszcz informował biskupa, że „u nas panuje 
cholera”. Była też w 1873 r., 1894 r. i 1905 r. Przy grzebaniu zmarłych na cholerę 
zachowywano ostrożność. W 1837 r. komisarz obwodu łomżyńskiego przypomniał 
proboszczowi łomżyńskiemu, aby na oddzielnym miejscu cmentarza kopać głębokie 
doły, a zmarłych nie wprowadzać do kościoła9. 

Z opieki lekarskiej korzystali chorzy w niewielkim stopniu. Lekarze byli nie-
liczni. W 1822 r. zmarł lekarz Jan Nepomucen Woldenberg, który pracował w Łom-
ży czterdzieści lat. W miarę potrzeby wyjeżdżał w teren, na przykład dla szczepienia 
ospy bądź przyjmował chorych w swoim gabinecie. Ale pierwszy szpital w Łomży 
powstał dopiero w połowie 1841 r. Zamierzano powiększyć nieruchomość szpitala, 
zebrano 35 000 zł, rząd dał 10 000 zł, ale brakowało połowy potrzebnej sumy. Roze-
słano skarbonki burmistrzom, wójtom, proboszczom, urzędom skarbowym, urzędom 
leśnym, władzom administracyjnym i skarbowym. Zachował się spis 158 nazwisk  
i instytucji, które otrzymały skarbonki. Więcej pieniędzy wpływało z zabaw karna-
wałowych, których w 1848 r. były cztery. W lipcu 1861 r. znów rozsyłano skarbonki 
na budowę nowego obszernego szpitala. Szpital w Łomży znajdował się przy ul. 

__________ 

 

8 ArŁm, sygn. I 265 k.160, 167, 265.  
9 W. Jemielity, Cholera w Łomżyńskim, Studia Łomżyńskie, Łomża 1998, t. 9, s. 8 n. Por. W. Jemie-

lity, Cmentarze w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, Prawo Kanoniczne, 1994, t. 37, nr 3-4.  
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Wiejskiej, nosił imię Świętego Ducha. W latach 1859-1869 w szpitalu było 20 
miejsc. W ciągu całego roku w Łomży przebywało chorych: 1843 r. – 148, 1854 r. – 
552, 1858 r. – 240, 1864 r. – 193, 1869 r. – 433 osoby. W 1857 r. powstał w Łomży 
szpital żydowski, w 1869 r. w tym szpitalu przebywało 269 chorych10. 

Statystykę zgonów parafii łomżyńskiej znacznie powiększali wojskowi służby 
czynnej, obcy dla tego terenu. W początkach stulecia była wojna Francji i Prus, po-
tem powstanie listopadowe, w latach sześćdziesiątych wojna Rosji z Turcją. Po woj-
nie pruskiej utworzono w Łomży obóz jeńców austriackich, klasztory kapucynów  
i benedyktynek zostały zajęte na lazarety wojskowe, w 1830 r. istniał lazaret woj-
skowy w budynkach popijarskich i w budynkach fabryki włókienniczej. Po powsta-
niu listopadowym, w Łomży do 1833 r. stacjonowało wojsko, w latach następnych 
rezydował garnizon wojskowy. Oto przykłady wzięte z aktów zgonów odnośnie 
wojska. W 1808 r. utonął w Narwi, będący w niewoli żołnierz austriacki, w lazarecie 
zmarło 6 żołnierzy. W 1837 r. 3 żołnierzy, w 1855 r. aż 133 żołnierzy z różnych 
pułków (niżegrodzkiego, nowojennojarskiego, gwardyjskiego), z komendy inwa-
lidzkiej w Łomży, rekruci, strażnicy brygady pogranicznej, w 1856 r. 22, w 1857 r. 
15 żołnierzy czasowo lub bezterminowo urlopowanych 15, w 1866 r. 30 żołnierzy.  

Do obcej ludności dołączyli więźniowie. Na początku stulecia więzienie łom-
żyńskie znajdowało się w ratuszu, było niewielkie. W 1825 r. przy ul. Wiejskiej 
zostało zbudowane więzienie na 135 osób. Oto przykłady wzięte z aktów zgonów. 
W 1837 r. w więzieniu zmarło 23 mężczyzn i 4 kobiety, w 1855 r. 55 mężczyzn  
i 3 kobiety, a 1956 r. 39 mężczyzn i 4 kobiety.  

 
IMIONA MIESZKAŃCÓW  

 
Imiona męskie 

 
Rok. 

Liczba aktów urodzenia. 
1811 
166 

1812 
187 

1836 
248 

1837 
224 

1866 
352 

1867 
324 

Adam 1  3 4 5 4 
Adam Antoni     1  
Adam Kacper    1    
Adam Konrad    1    
Adam Ignacy      1  
Adam Tomasz 2      
Adam Szczepan    1    
Aleksander    3 7 13 
Aleksander Adam    1   
Aleksander Bogusław 1      

__________ 

 

10 W. Jemielity, Szpitale w guberni augustowskiej, Studia Łomżyńskie, Łomża 2001, t. 2, s. 79, 83.  
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Aleksander Jan  1      
Aleksander Franciszek    1   
Aleksander Paweł  1     
Ambroży  2  1   
Andrzej   1  1 1 
Andrzej Jan    1    
Andrzej Ludwik  1     
Antoni  2 4 2 4 8 8 
Antoni Julian   1    
Antoni Karol   1    
Antoni Stanisław    1   
Antoni Wincenty   1    
Apolinary     1 1 
Atanazy Zygmunt    1   
Augustyn Antoni   1    
Bartłomiej  1     
Benedykt  2 1     
Bolesław    1 2 1 
Bolesław Michał Feliks  1     
Bolesław Pankracy     1  
Bolesław Wincenty      1 
Bonawentura  1     
Bronisław    1   
Bronisław Łukasz     1  
Damazy Tomasz 1      
Dionizy     1  
Dionizy Leon   1    
Dominik 1    1  
Edward   1    
Fabian Józef      1 
Feliks    1 3  
Feliks Antoni     1  
Feliks Bonifacy    1   
Feliks Dobromir   1    
Feliks Jan     1   
Feliks Józef  1     
Florian     1 2 
Florian Józef     1  
Franciszek 2 6 4 3 10 10 
Franciszek Adam      1 
Franciszek Benedykt 1      
Franciszek Dionizy   1    
Franciszek Jan    1   
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Franciszek Stanisław 1      
Fryderyk August 1      
Fryderyk Wilhelm   1    
Grzegorz 3  1    
Grzegorz Patrycy  2      
Ignacy   2  6  
Ignacy Błażej  1     
Ignacy Bonifacy      1 
Izydor      1 
Izydor Józef    1    
Jan 10 2 9 5 19 9 
Jan Bolesław       1 
Jan Idzi  1     
Jan Józef     1  
Jan Franciszek  1     
Jan Fryderyk 1      
Jan Ludwik     1  
Jan Marcel   1    
Jan Mieczysław      1 
Jan Stanisław    1   
Jan Sylwester    2   
Jan Walenty 1 1     
Jan Wincenty  1     
Jan Wojciech 1      
Jacenty    1   
Jakub 2  1 4 5 2 
Jakub Filip   1    
Józef 3  12 8 21 16 
Józef Bogumił  1     
Józef Dionizy  1     
Józef Jakub    1    
Józef Jerzy     1  
Józef Ignacy 1    1  
Józef Marcel     1   
 Juliusz  1     
Kacper 1  2  1  
Kacper Szymon  1      
Kajetan     1  
Karol  3 1    
Karol Franciszek    1   
Karol Marcin  1     
Kazimierz 2   1 3  
Kazimierz Benedykt 1      
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Kazimierz Grzegorz  2      
Kazimierz Izydor     1  
Kazimierz Klemens Michał     1  
Konstanty    2 1  
Konstanty Juliusz    1   
Konstanty Franciszek   1    
Ksawery     1 1 
Lambert Adolf     1  
Leon    2 1  1 
Leonard Karol   1    
Lucjan    1 1  
Lucjan Paulin     1  
Ludomir      1 
Ludwik 1  3 2 3 1 
Ludwik Antoni      1 
Ludwik Franciszek   1    
Ludwik Wojciech 1      
Łukasz  1     
Maciej Paschazy  1 1    
Maciej Walenty 1      
Marceli 1    1 1 
Marcin Hipolit    1 1  
Marcin Walenty 1      
Maksymilian Edward   1    
Mateusz  4 2 1 1 1 
Michał  2  1 4 1 
Michał Kajetan      1 
Michał Walenty       1 
Mikołaj  1 1 2 1  1 
Mikołaj Andrzej  1     
Mikołaj Jan   1    
Mikołaj Sylwester    1   
Napoleon Aleksander  1     
Nikodem    1   
Onufry Wawrzyniec   1     
Onufry ANTONI   1    
Patrycy Walenty  1     
Paulin      1 
Paweł 1 1 1 2 3 7 
Paweł Aleksander 1      
Paweł Feliks   1     
Paweł Jan   1     
Piotr 4 2 1 3 2 5 
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Piotr Dionizy  1 1 1 1 1 
Piotr Paweł       
Piotr Walenty    1    
Rajmund     1  
Robert   1    
Roch  1 1 1   
Roman Józef     1  
Romuald  3 1    
Ryszard Walenty        
Seweryn   2   1 
Seweryn Konstanty   1    
Stanisław 4 5 9 11 11 17 
Stanisław Feliks 2      
Stanisław Józef    1    
Stanisław Klemens  1     
Stanisław Marcin    1   
Stanisław Piotr    1   
Stefan      1 
Sylwester  1     
Szczepan   1    
Szczepan Ludwik   1    
Szymon  2  1 2 1  
Szymon Tadeusz   1 1    
Szymon Wiktor   1    
Telesfor Zygmunt 1      
Tomasz  2 1 2  4 
Tomasz Andrzej 1      
Tomasz Mateusz      1 
Tomasz Wiktor   1    
Wacław      1 
Walenty 3 3 1 6 3 3 
Walenty Grzegorz  
Maksymilian 

 1     

Walenty Marcin  1     
Wawrzyniec Antoni  1     
Wiktor  1  1 1 4 
Wiktor Franciszek   1     
Wiktor Piotr Felicjan  1     
Wilhelm Leopold   1    
Władysław    1 6 14 
Władysław Antoni    1   
Władysław Dominik   1    
Władysław Jan   1    
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Władysław Modest   1    
Władysław Prosper   1    
Władysław Wojciech    1   
Wojciech 3 3 1   1 
Wojciech Tadeusz 1      
Wojciech Stanisław    1   

 
 

Imiona żeńskie 

 
Rok. 

Liczba aktów urodzenia.  
1812 
166 

1813 
187 

1836 
248 

1837 
224 

1866 
352 

1867 
324 

Adela     1  
Agnieszka   4 1 1 1 
Agnieszka Ewa 1      
Agnieszka Marianna  1     
Alberta    1   
Aleksandra     1  
Aleksandra Helena   1    
Aleksandra Janina    1   
Aleksandra Katarzyna   1  1  
Aleksandra Michalina       
Aleksandra Stanisława    3   
Aniela  1  1   
Anna  3  8 1   
Anna Emilia   1    
Anna Katarzyna 1      
Anna Ludwika  1     
Anna Rozalia  1     
Antonina  3  1 7 4 
Antonina Kornelia   1  1  
Apolonia     2 2 
Augustyna Amelia   1    
Balbina   1 1   
Barbara Katarzyna  1     
Bogumiła   2    
Bogumiła Ludwika  1     
Bolesława Aniela    1   
Bronisława   1  7 3 
Dorota    1 1 1 
Eleonora 1  1  1 2 
Eleonora Izabela  1     
Eleonora Marianna   1    
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Elżbieta    2 1  
Elżbieta Katarzyna  1     
Emilia   1  1  
Emilia Joanna      1 
Emilia Petronela   1    
Emiliana Józefa  1     
Emiliana Matylda  1     
Ewa 1 3  2 7 3 
Ewa Józefa     1  
Ewa Katarzyna 1      
Ewelina    1  1 
Felicjana 1 3   1  
Feliksa    1  1 
Feliksa Józefa   1    
Filipina     1  
Florentyna   2  7 6 
Florentyna Kazimiera      1  
Florentyna Marcela   1    
Franciszka  3 4 9 3 6 
Franciszka Józefa  1     
Franciszka Marianna  2     
Fryderyka    1   
Fryderyka Paulina  1     
Gabriela   1    
Helena  2 1  5 4 
Helena Joanna     1  
Helena Łucja       1 
Helena Józefa     1  
Helena Julianna  1     
Helena Lutosława   1     
Helena Maria     1  
Helena Paulina  1     
Helena Zenobia      1 
Henryka Paulina  1      
Honorata      1 
Jozafata 2 1 1    
Jozafata Franciszka 1      
Józefa 1  6 10 8 12 
Józefa Balbina  1     
Józefa Benedykta  1     
Józefa Karolina     1   
Józefa Ludwika   1    
Józefa Marianna     1  
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Józefa Róża   1    
Józefina    1   
Julia    1  1 
Julianna 2 1 2 4 12 5 
Julianna Agnieszka  1     
Julianna Franciszka 1      
Julianna Teresa 1      
Justyna 2   1   
Izabela   2  6  
Jadwiga      1 4 
Janina Zofia       
Joanna  2   1  
Joanna Apolonia  1   1  
Joanna Eleonora     1   
Joanna Paulina  1     
Joanna Marianna  1     
Kamila   1    
Karolina 1 1 2  3 4 
Karolina Anna    1   
Karolina Balbina  1     
Karolina Ewelina      1 
Karolina Władysława      1 
Katarzyna 3 2 5 2 3 5 
Katarzyna Józefa    1   
Katarzyna Franciszka   1    
Katarzyna Marianna   1    
Klara  1     
Klementyna      1 
Klementyna Agata Rozalia  1     
Klementyna Barbara    1    
Klementyna Eleonora   1    
Kornelia      2 
Konstancja 1   1 2 1 
Leokadia     1  
Leokadia Marianna   1    
Leonarda Waleria   1    
Ludomira     1  
Ludwika  1   2   
Ludwika Konstancja   1    
Ludwika Scholastyka   1    
Łucja 1  3 1 1  
Magdalena 1 1 1  4 1 
Magdalena Anna    1   
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Magdalena Wanda     1  
Małgorzata 4   2 2 3 
Małgorzata Anna 1   1   
Małgorzata Ewelina   1     
Marcela Katarzyna       1 
Maria   1   1 
Maria Emiliana   1    
Maria Helena     2  
Maria Konstancja     1  
Maria Stanisława      2  
Maria Weronika      1  
Maria Zofia     1  
Marianna 16 9 22 17 18 20 
Marianna Antonina    1   
Marianna Łucja   1    
Marianna Genowefa   1     
Marianna Franciszka    2   
Marianna Ludwika 1 1     
Marianna Magdalena 1      
Marianna Marta    1   
Marianna Waleria     1 1 
Marianna Rozalia     1  
Matylda    1   
Michalina    1 2  
Michalina Antonina      1 
Natalia Wincenta     1  
Otylia Karolina   1    
Paulina 1   2 2 2 
Paulina Ludwika  1     
Petronela  3    1 
Petronela Jozefata   1     
Petronela Paulina   1  1   
Rozalia 1 2 5 4 5 12 
Rozalia Anna   1    
Sabina      1 
Sabina Ewa      1 
Salomea Marianna  1     
Saturnina Oktawia   1    
Scholastyka  3     
Scholastyka Apolonia  1     
Stanisława      2 4 
Stefania     1  
Tekla   1    
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Teodora Marianna   1    
Teofila   1 2 2  
Teofila Aleksandra    1   
Teofila Dorota    1   
Teofila Wiktoria    1   
Teresa     1 1 
Urszula     1  
Walentyna Weronika   1    
Waleria    1 1 1 
Waleria Bronisława     1  
Wanda    1 1 1 
Wanda Józefa     1  
Wiktoria   4 2 1 6 
Wiktoria Józefa    1   
Weronika  1  2 4 1 
Weronika Marianna     1   
Władysława      1 
Władysława Marianna      1 
Władysława Wiktoria     1  
Zofia  1 3 1 1  
Zofia Joanna      1 
Zuzanna 1      

 
Źródło: ArŁm, Akta urodzenia parafii łomżyńskiej z poszczególnych lat.  
 
W latach 1811, 1812, 1836, 1837, 1866, 1867 było w sumie 1501 imion mę-

skich i żeńskich, nadawanych jako pierwsze. Najczęstsze imiona męskie: Stanisław 
63, Jan 59, Józef 57, Franciszek 40, Antoni 32, Aleksander 29, Władysław 27, Adam 
25, Piotr 23, Walenty 21, Paweł 19, Ludwik 13, Michał 10, Wojciech 10, Mikołaj 9. 
Imiona żeńskie: Marianna 105, Józefa 43, Julianna 29, Rozalia 29, Franciszka 28, 
Magdalena 24, Katarzyna 23, Ewa 18, Anna 16, Helena 15, Wiktoria 15, Bronisława 
14, Maria 11, Agnieszka 9, Waleria 9 imion. Te imiona męskie i żeńskie były też 
wymieniane jako drugie imię. Imiona nadawane dzieciom świadczą o zachowaniu 
tradycji rodzinnej, o szukaniu wzorca religijnego i kulturowego. Bardzo dużo imion 
pochodzi z Nowego i Starego Testamentu oraz z kalendarza świętych, co wyraźnie 
zalecały przepisy kościelne, mniej liczne są imiona słowiańskie. W życiu codzien-
nym, obchody dnia imienin łączyły członków rodziny i przyjaciół.  

 
 

INNE WYZNANIA 
 
EWANGELICY. Od 1795 r. przez dwanaście lat Łomża i okolice znajdowały 

się w zaborze pruskim, co powodowało większy napływ ewangelików. W 1838 r.  
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w Łomży powstała parafia ewangelicko-augsburska, wówczas liczyła 1526 wier-
nych, zamieszkałych w 376 miejscowościach. W samej Łomży, w 1830 r. były 232 
osoby w 1839 r. 427, w 1864 r. 164, w 1921 r. 272 osoby. Od 1853 r. ewangelicy 
modlili się w dawnym kościele pojezuickim. Zajmowali się głównie rzemiosłem, na 
przykład w 1831 r.: sukiennik 22, stolarz 7, szewc 6, murarz 5, cieśla 5, farbiarz 3, 
krawiec 3, po dwie osoby: folusznik, kapelusznik, kucharz, powroźnik, rzeźnik, 
tracz, po jednej osobie: aptekarz, cukiernik, egzekutor, garbarz, gwoździarz, koło-
dziej, kotlarz, kowal, malarz, młynarz, nauczyciel, piekarz, posługacz, rękawicznik, 
rymarz, sekretarz, szklarz, ślusarz i tkacz11. Do utworzenia własnej parafii w Łomży, 
ewangelicy rejestrowali chrzty, małżeństwa i zgony wobec proboszcza parafii kato-
lickiej, na przykład w 1835 r. 6, w 1837 r. 7 aktów urodzeń. Swoich zmarłych grze-
bali na cmentarzu wspólnym dla katolików i ewangelików. 

WYZNAWCY MOJŻESZOWI. Społeczność żydowska w Łomży szybko się 
powiększała: w 1799 r. osoby 25, w 1808 r. 157, w 1821 r. 823, w 1827 r. 948,  
w 1830 r. 1055, w 1848 r. 2254, w 1857 r. 2608, w 1864 r. 4810 mieszkańców. 
Dawne prawo polskie zabraniało Żydom osiedlać się w miastach, ale w 1807 r. na 
rozkaz Napoleona zostały zrównane prawa wszystkich obywateli, od tego czasu 
starozakonni mogli swobodnie wybierać miejsce przebywania. Początkowo Żydzi 
mieszkali na osiedlu Rybaki. W 1832 r. zostało ono włączone w obręb miasta i stało 
się głównym skupiskiem starozakonnych12.  

PRAWOSŁAWNI. Od 1834 r. w Łomży była cerkiew wojskowa. W 1858 r. 
przeszła ona pod zarząd biskupa diecezjalnego, zaczęto prowadzić księgi urodzeń, 
ślubów i zgonów, czyli powstała parafia. Swoim zasięgiem obejmowała ona powia-
ty: kolneński, łomżyński, ostrołęcki, ostrowski, szczuczyński i wysokomazowiecki. 
W I połowie XIX wieku tutaj prawie nie było cywilnej ludności prawosławnej. Po 
powstaniu styczniowym przybyło wielu prawosławnych urzędników, policjantów  
i kupców. W 1870 r. parafia prawosławna w Łomży liczyła 672 osoby, w 1913 r. na 
tym terenie było już 7333 wyznawców prawosławia, nie licząc wojska13.  

 
 

ANEKS AKTÓW CHRZTU, MAŁŻENSTWA I ZGONU 
 

Łomża nr 147. Działo się w mieście Łomży dnia piętnastego sierpnia roku ty-
siąc osiemset trzydziestego szóstego o godzinie szóstej po południu. Stawił się Fran-
ciszek Baranowski lat trzydzieści jeden mający stelmach z Łomży w obecności Ro-
cha Chojnowskiego lat czterdzieści sześć i Andrzeja Listowskiego lat trzydzieści 
__________ 

 

11 W. Jemielity, Ewangelicy augsburscy w Łomży i okolicy, Studia Teologiczne 2004, t. 22,  
s. 327-330, 341. Por. R. Waleszczak, Parafie ewangelickie w Łomżyńskiem do 1939 r., Studia Łomżyń-
skie 2008, t. 19, s. 33-59.  

12 W. Jemielity, Ośrodki religijne i ludność wyznania mojżeszowego we wschodnim rejonie Króle-
stwa Polskiego, Łomża 2001, s. 26.  

13 W. Jemielity, Łomżyński dziekanat prawosławny, Studia Teologiczne 1996, t. 14, s. 183, 190.  
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dwa mających obydwóch obywateli z Łomży i okazał nam dziecię pici męskiej uro-
dzone w Łomży dnia ósmego bieżącego miesiąca i roku o godzinie dziewiątej z jego 
małżonki Moniki z Ratajów lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie 
świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane imiona Leon Roch. Ochrzcił ks. Sa-
kowicz a rodzicami jego chrzestnymi byli Roch Chojnowski i Ewa Poniatowska. Akt 
ten stawającym i świadkom przeczytany został, pisać nie umieją. Ks. Antoni Biało-
brzeski proboszcz łomżyński.  

Siemień nr 15. Działo się w mieście Łomży szesnastego lutego roku tysiąc 
osiemset czterdziestego o godzinie pierwszej po południu. Wiadomo czynimy, że  
w przytomności Wojciecha Rzadkiewicza lat czterdzieści pięć i Jana Kozłowskiego 
lat pięćdziesiąt dwa mających obydwu z Siemienia, na dniu dzisiejszym zawarte 
zostało religijne małżeństwo, które błogosławił ks. Franciszek Sakowicz, między 
Izydorem Klimkiem młodzianem urodzonym i zamieszkałym w Siemieniu przy 
bracie, synem nieżyjących Antoniego i Katarzyny z Kozłowskich małżonków Klim-
ków tamże niegdy zamieszkałych, lat dwadzieścia cztery mającym, a panną Fran-
ciszką Twardowska, córką nieżyjącego Adama i Rozalii małżonków Twardowskich 
w Łomżycy zamieszkałych, lat dziewiętnaście liczącą w Łomżycy zrodzoną i za-
mieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach drugim, dziewią-
tym i szesnastym lutego roku bieżącego w parafii łomżyńskiej jako też zezwolenie 
obecnych aktowi małżeństwa matki ze strony nowo zaślubionej, a ze strony nowo 
zaślubionego wuja rodzonego Jana Kozłowskiego było oświadczone. Tamowanie 
małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej nie 
zawierali. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, pisać nie umieją. Ks. Paweł 
Andruszkiewicz administrator łomżyński.  

Giełczyn nr 82. Działo się w Łomży dnia dziesiątego maja tysiąc osiemset trzy-
dziestego siódmego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się Franciszek 
Kowalewski lat trzydzieści i Benedykt Matuszewski lat trzydzieści mający obadwa 
gospodarze w Giełczynie i oświadczyli iż dnia dzisiejszego o godzinie drugiej rano 
umarła w Giełczynie Marianna tygodni osiem mająca córka Józefa i Katarzyny  
z Sulewskich małżonków Ciecierskich wyrobników. Po przekonaniu się naocznie  
o zejściu Marianny akt ten stawającym przeczytany został, pisać nie umieją. Ks. 
Antoni Białobrzeski proboszcz łomżyński.  

 
W mieście Łomży najwięcej było urzędników, gospodarzy, obywateli i wyrob-

ników (robotników), ponadto cieśle, kowale, krawcy, murarze, stolarze, szewcy, 
szynkarze. Na wsiach zdecydowanie przeważali gospodarze. Młodzi ludzie wcześnie 
wchodzili w związki małżeństwie, kawalerowie przeważnie mając 19 - 24 lata, pan-
ny 18 - 20 lat. Na początku stulecia w mieście prawie tyle samo mężczyzn umiało  
i nie potrafiło złożyć własnoręczny podpis pod aktem urodzenia dziecka, w później-
szych latach przeważali niepiśmienni. Na wsi ojcowie nowo narodzonych dzieci oraz 
kawalerowie i panny prawie wszyscy byli analfabetami. Istniała bardzo duża śmier-
telność dzieci. Wśród dorosłych wielu zmarłych pochodziło spoza parafii łomżyń-
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skiej, byli to wojskowi i więźniowie. Najczęstsze były imiona: Stanisław, Jan, Józef, 
Franciszek, Marianna, Józefa, Rozalia, Julianna, Rozalia, Franciszka. Imiona świad-
czą o zachowaniu tradycji rodzinnej, o szukaniu wzorca religijnego i kulturowego. 
Bardzo dużo imion pochodzi z Nowego i Starego Testamentu oraz z kalendarza 
świętych, co wyraźnie zalecały przepisy kościelne.  

 
 

Summary 

 
Majority of Łomża’s inhabitants were officials, hosts, citizens, and labourers; 

additionally tere were carpenters, blacksmiths, tailors, bricklayers, cobblers, and 
publicans. In the villages prevailed hosts. Young people have been getting married 
quickly; bachelors between the age of 19 and 24, maidens between 18 and 20. At the 
beginning of the century, half of men coul sign themselves on the certificate of birth 
of their child; in later years more than half couldn’t. In the country, almost all fathers 
of newborn children, bachelors, and maidens were illiterate. There was a high death 
rate of children. Among the adult, many were from a parish different than Łomża’s. 
These were mainly soldiers and prisoners. The most common masculine names were 
Stanisław, Jan, Józef, Franciszek; and feminine: Marianna, Józefa, Rozalia, Fran-
ciszka. These names mean that the family tradition has been maintained and that 
religious and cultural patterns have been followed. 

 
 



 
  

 



 

 

 

JAN MIRONCZUK (Ostrołęka) 
 

 

Polski Narodowy Kościół Katolicki w Łomży 

- powstanie, oddziaływanie, zanik (1928-1944)  

  
Już na początku należy zauważyć, że prezentowana praca nie wyczerpuje za-

gadnienia dziejów Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (dalej: PNKK)  
w Łomży, istniejącego w okresie międzywojennym i podczas okupacji, najpierw 
radzieckiej, a potem niemieckiej. Należałoby jeszcze prowadzić dalsze badania nad 
dostępnymi materiałami źródłowymi, znajdujących się zarówno w archiwach ko-
ścielnych (rzymskokatolickich i polskokatolickich), jak i państwowych. Możliwe też, 
że owocne byłoby dotarcie do świadków wydarzeń. Na pewne informacje można też 
trafić skrupulatnie przeglądając prasę – konfesyjną, lokalną, a także ogólnopolską. 
Wszystko to przerasta możliwości prezentowanego artykułu. 

Do napisania niniejszej pracy wykorzystano materiały archiwalne zawarte  
w Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN) w zespołach akt Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP), Ministerstwa Administra-
cji Publicznej (dalej: MAP) i wyrywkowo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
Komitet Centralny (dalej: PZPR KC) oraz w Archiwum Państwowym w Białymsto-
ku (dalej: APB) w zespole akt Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (dalej: 
UWB). Ze źródeł kościelnych w pewnym zakresie wykorzystano materiały Archi-
wum Diecezjalnego w Łomży (dalej: ArŁm) odnoszące się do parafii rzymskokato-
lickiej w Jelonkach za lata 1913-1939 (dalej: PJ), na terenie której istniała parafia 
PNKK w Malinowie Nowym1, powstała w dużym stopniu pod wpływem działalno-
ści księdza „narodowego” z Łomży, Tadeusza Piechulskiego. Zapoznano się też  
z oficjalnym wydawnictwem diecezji łomżyńskiej - „Wiadomości Kościelne Diece-
zji Łomżyńskiej” (dalej: WKDŁ) za lata 1927-1930, które następnie zmieniły nazwę 
na „Rozporządzenia Urzędowe Kurii Biskupiej Łomżyńskiej” (RUKBŁ) za lata 
__________ 

 

1 O okolicznościach powstania i działalności parafii PNKK w Malinowie Nowym por. J. Mironczuk, 
Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim (od schyłku XVIII w. do 
współczesności), Ostrołęka 2007, s. 57-70 (Polskokatolicy). 
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1931-1932 i „Rozporządzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej” (dalej: 
RUŁKD) za lata 1933-1939. Korzystano również z literatury przedmiotu odnoszącej 
się do dziejów PNKK w Polsce. Jeśli chodzi o opracowania przedstawiające dzieje 
Łomży i powiatu łomżyńskiego, to co prawda brak w nich zupełnie danych odnośnie 
PNKK na tym terenie, jednak korzystano dość obficie z opracowań, które kreślą 
zagadnienia wyjaśniające różne kwestie pośrednio związane z dziejami PNKK: ruch 
społeczny i polityczny w Łomżyńskiem w okresie II RP, losy różnych budynków  
w tym mieście, działalność wybitnych postaci lokalnych, stosunek kolejnych władz 
do spraw wyznaniowych. Wszystko to pozwoliło na szersze spojrzenie na istniejący 
w Łomży przez około 20 lat Polski Narodowy Kościół Katolicki, a zwłaszcza na 
okoliczności jego powstania. 

 
 
Powstanie Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego 
 
Polski Narodowy Kościół Katolicki, w Polsce od 1952 r. noszący nazwę Ko-

ściół Polskokatolicki, ukształtował się wśród polskich emigrantów w USA na po-
czątku XX w.; należy do kościołów starokatolickich, powstałych w wyniku opozycji 
wobec uchwał Soboru Watykańskiego I (1870)2. Należy jednak zauważyć, że u po-
czątków tego wyznania znalazły się nie tyle różnice doktrynalne, co narodowe i ma-
jątkowe – na tle sporu polskich emigrantów ze zwierzchnością kościelną (biskupami 
narodowości niemieckiej i irlandzkiej), która chciała pozbawić ich prawa własności 
do zbudowanych przez nich budynków kościelnych. Innym składnikiem ideologii 
społecznej PNKK stała się idea „ludowości”3.  

Głównym organizatorem PNKK był ks. Franciszek Hodur, który w 1907 r. 
otrzymał z rąk arcybiskupa Utrechtu (w 1889 r. powstała Unia Utrechcka Kościołów 
Starokatolickich) sakrę biskupią. W 1920 r. bp Hodur przybył do odrodzonej Polski, 
odbył szereg spotkań z różnymi środowiskami, głównie z przedstawicielami lewicy 
chłopskiej i w ten sposób zapoczątkował nowe wyznanie na ziemiach polskich, które 
w pierwszych latach rozwijało się głównie na wsi małopolskiej, mocno związa- 

__________ 

 

2 K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 2003, 
s. 109-117. 

3 „Rola Boża”, 27 X 1934 r. (za: B. Domagała, Polski Narodowy Kościół Katolicki -herezja, ruch na-
rodowy czy ruch społeczny, Kraków 1996, s. 174): „ Każdy naród z początku był ludem i każdy Kościółek 
czy Kościół był instytucją ludową, zanim stał się narodową. Nie ma na świecie ani jednej religii, ani 
jednego Kościoła wywierającego wpływ na większe masy narodu, które by były założone przy pomocy 
wykształconych ludzi, a jeśli powstały takie zrzeszenia przez i przy pomocy wykształconych ludzi, to trwały 
krótko, albo się wykolejały i przekształciły w potępienia godne sekty i bezbożne zrzeszenia [...] Ludowym 
był pierwotnie Kościół chrześcijański, założony przez Jezusa Chrystusa i Jego apostołów-robotników  
w Galilei, ludowym był ruch reformacyjny w średnich wiekach, zwany ruchem albigensów, katarów  
i waldensów, ludowym był z początku Kościół Lutra, Kalwina, Wesleya i tych niezliczonych małych 
Kościołów w Europie [...] Polski Narodowy Kościół jest takim, jakim powinien być - jest Kościołem ludu, 
najbiedniejszej klasy ludzi, jak były wszystkie Kościoły z początku”. 
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nej z emigracją zarobkową w Ameryce; do 1927 r. powstało łącznie 13 parafii  
w Polsce4.  

Propagatorzy „Kościoła Narodowego” (bo i tak ich nazywano), nie rezygnując  
z symboliki katolickiej5, podnosili nowe, chwytliwe hasła: „a/ Kościół jest ten sam  
i wiara ta sama, różnica w nazwie: tamten rzymski (obcy), a ten polski (swój), b/ 
rzymscy księża są zdziercami, a zdzierają bo muszą płacić na Rzym, c/ Polska na 
konkordat musi płacić Rzymowi 86 miljonów zł rocznie (z podatków!), d/ w kościele 
narodowym wszystko bezpłatnie i wszystko po polsku i t. d.”6. Stopniowo, głównie  
w konfrontacji z Kościołem rzymskokatolickim (w niektórych kwestiach korzystano 
zapewne z dorobku innych wyznań), ukształtowały się zasady doktrynalne PNKK7. 
W okresie II RP „hodurowcy”, jak nazywano wyznawców PNKK w środowiskach 
katolickich, nie uzyskali legalizacji prawnej, mimo wielu i różnorakich prób jej uzy-
skania, co zresztą prowadziło także do podziału na kilka odłamów, często zwalczają-
cych się wzajemnie8. 

__________ 

 

4 Por. K. Białecki, Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944-1965, Poznań 2003, s. 17-18; E. War-
choł, Polski Narodowy Kościół Katolicki w Polsce (1922-1952), Radom 1995. 

5 AAN MWRiOP, sygn. 1415, s. 135-136, Kwestia uznania PNKK względnie innych wyznań nie-
uznanych przez państwa zaborcze za pomocą rozporządzenia ministerialnego, sporządzona 13 paździer-
nika 1926 r. w MWRiOP: „Przechodzę do kwestii sekty t. zw. Kościoła Katolicko-Narodowego (Bończak, 
Hodur). Nie uważam aby ona spełniała warunki art. 116 Konstytucji. „Urządzenie” jej, szaty liturgiczne, 
obrzędy, są dosłowną kopją szat i obrzędów Kościoła Rzymsko-Katolickiego, co drażni ludność katolicką 
i było nieraz powodem zakłóceń porządku publicznego (Toruń, Grudziądz, Tarnów) [...] owo rozporzą-
dzenie mogłoby być wydane dopiero po przyjęciu przez reprezentantów Kościoła Katolicko-Narodowego 
zobowiązania, że nie będą używali szat i przyborów liturgicznych żadnego z uznanych wyznań, bez zgody 
odnośnego wyznania lub obmyślą sobie własne, zupełnie odmienne szaty i przybory”. Dokumenty są 
cytowane w formie oryginalnej. 

6 ArŁm, PJ, Sekta hodurowców z parafii Jelonki/Sprawozdanie za r. 1929, sporządził ks. H. Bagiń-
ski. Dokument powstał prawdopodobnie w styczniu 1930 r.  

7 AAN, MWRiOP, sygn. 1414, s. 296-298, Zarys wiary wyznania PNKK, dokument dołączony do 
Pisma bpa PNKK w Polsce ks. Władysław Farona z dn. 6 grudnia 1930 r. do MWRiOP: „Kościół nasz 
przeciwstawia się głównie Kościołowi rzym.-kat. I różni się od niego w następujących punktach: a/ nie 
uznaje Papieża za swojego zwierzchnika, lecz traktuje go jedynie jako naczelnego biskupa Kościoła 
Narodowego włoskiego [...] b/ Kościół rzymski uczy, że Bóg stworzył szatanów ze zbuntowanych w niebie 
aniołów [...] Polski Narodowy Kościół uznaje złe duchy i piekło w pojęciu czysto chrześcijańskiem nato-
miast odrzuca pojęcie wiecznie niepoprawnych sztanów i pojęcie wiecznego siarczystego i ognistego 
piekła [...] c/ Kościół rzym.-kat. wierzy w cudowną potęgę relikwii, zaś Kościół Polski Narodowy nie 
uznaje specjalnej świętości relikwii [...] d/ Kościół rzym.-kat. udziela ze swych rzekomo skarbców ducho-
wych odpustów cząstkowych, natomiast Kościół Polski Narodowy głosi, że Bóg sam udziela człowiekowi 
odpustu tj. darowuje mu grzech czy karę, jeśli człowiek życiem bożem na to sobie zasłuży, e/ Kościół 
rzym.-kat. czci świętych jako faktorów w niebie, Kościół zaś Narodowy czci świętych jako wzory cnót 
chrześcijańskich [...] Pomodlenie się więc do jakiegoś świętego a nie dostosowanie swego życia i postę-
powania do cnotliwego wzoru [...] zestawionego w osobie danego świętego uważa nasz Kościół za bezce-
lowe i bezowocne [...] Kościół Narodowy jest częścią Kościoła katolickiego czyli Powszechnego, jak 
naród polski jest częścią całej ludzkości”.  

8 Z powodu niechęci władz do legalizacji PNKK (traktowania go po prostu jako „sektę” Kościoła ka-
tolickiego), powstał wśród niektórych działaczy wyznania zaskakujący plan złączenia się z Cerkwią  
w Polsce (sic!), która przyjęła to zresztą z uznaniem – AAN, MWRiOP, sygn. 1415, s. 108-109, Akt 
soboru biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dn. 1 lipca 1926 r.: „Powrót 
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Przyczyny i uwarunkowania utworzenia placówki PNKK w Łomży  

(po 1920-1928) 

 

Jak doszło do powstania parafii (niezalegalizowanej) Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w Łomży? Podstawową przyczynę należy widzieć w związku 
z powracaniem do Ojczyzny reemigrantów z Ameryki, którzy zetknęli się w USA  
z „hoduryzmem”. Niewątpliwie musieli się też znaleźć działacze, zwłaszcza byli 
księża katoliccy, którzy chcieliby propagować idee PNKK. Tak się stało w Łapach  
w sierpniu 1927 r.: „W Łapach rozpoczął działalność na rzecz Kościoła Narodowe-
go ksiądz Stanisław Brokowski, pochodzący z Wysokiego Mazowieckiego, który stara 
się utworzyć w Łapach parafję traktowanego kościoła. Do akcji księdza Brokowskie-
go część ludności m. Łap odnosi się naogół przychylnie”9. Ostatecznie jednak „hodu-
ryzm” w Łapach nie rozwinął się (zob. Tab. 2). 

Wracając do Łomży, to za czas faktycznego utworzenia miejscowej placówki 
PNKK należy uznać 12 sierpnia 1928 r.: „Dnia 12 bm. przybył do Łomży zaproszony 
przez wyznawców kościoła narodowego ks. Walichiewicz Adam w celu założenia  
w mieście Łomży Kościoła Narodowego i tegoż dnia o godz. 13-ej wygłosił odczyt  
w sali kina „Miraga” przedstawiając zebranym słuchaczom ideologię Kościoła Na-
rodowego. Prelegent zaznaczył, że Kościół narodowy nie idzie po linii polityki ko-
ścioła rz.-kat., jest zgromadzeniem narodowym, rządzi się „Konstytucją Bożą”, nie 
handluje Sakramentami Świętemi jak to czynią kościoły zależne od Rzymu, utrzymuje 
się jedynie z dobrowolnego opodatkowania się swych członków, nie ściąga za śluby, 
chrzty i pogrzeby wygórowanych sum, czem się też różni od kościoła rz.-kat. Zebra-
nych było około 350 osób, nastrój wśród większości przychylny. Dnia tegoż wieczo-
rem o godz. 19-ej odbyło się zebranie zwolenników kościoła narodowego podczas 
którego przeprowadzono wybór Rady Opiekuńczej i dokonano zapisu na członków 
tegoż kościoła”10. Wspomniana nazwa „Rada Opiekuńcza” odnosiła się do stowa-
rzyszenia pomocowego działającego w okresach szczególnie trudnych dla położenia 
materialnego ludności, jak np. w okresie I wojny światowej11. Tak więc hasłem zało-

                                                                                                                       
członków Polsko-Katolickiego Kościoła Narodowego na łono Powszechnego Prawosławia jest pierw-
szym aktem wznowienia naruszonego przez rozdzielenie Kościołów zjednoczenia i miłości braterskiej 
pomiędzy członkami Wschodniego i Zachodniego Kościołów”; był to raczej rzadki w historii przypadek 
unii kościelnej, gdzie dominującą rolę miał odgrywać Kościół Wschodni. W wyniku powyższej idei 
zalegalizowano jednak tylko dwie parafie tzw. Polskiego Narodowego Kościoła Prawosławnego (grupa 
ks. Huszno) – w Dąbrowie Górniczej i Warszawie; z czasem prowadziło to zresztą do secesji w samej 
Cerkwi (próby zdominowania niektórych parafii prawosławnych przez PNKK) i kolejnych rozłamów. Po 
wyjeździe w 1927 r. do USA bpa Franciszka Bończaka, kierującego misją PNKK w Polsce, jego następ-
ca bp Wł. Faron w okresie 1929-1931 zerwał z jurysdykcją bpa Hodura i w ten sposób doszło do dalsze-
go podziału w PNKK – AAN, MWRiOP, sygn. 1414-1415 (Sekty katolickie, PNKK 1920-1937);  
A. Tokarczyk, Trzydzieści wyznań, Warszawa 1987, s. 211-219. 

9 APB, UWB, sygn. 37 (Tygodniowe sprawozdania sytuacyjne za V-IX 1927 r.), k. 143. 
10 APB, UWB, sygn. 40 (Tygodniowe sprawozdania sytuacyjne za VI-IX 1928 r.), k. 121-130, 

Sprawozdania z 12-18 sierpnia 1928 r. 
11 Pierwsza Rada Główna Opiekuńcza (RGO) działała jeszcze pod zaborami, w okresie Królestwa 

Polskiego. Następnie powiatowe rady opiekuńcze były terenowymi oddziałami kolejnej RGO, utworzo-
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życieli PNKK w Łomży miało być odciążenie materialne parafian od wysokich opłat 
religijnych, a także pomoc najuboższym. 

Na jeszcze dodatkowe okoliczności powstania placówki PNKK w Łomży 
zwracają uwagę inne źródła. Najstarszą odnalezioną upublicznioną dla szerszego 
grona wzmianką był artykuł Polskiej Katolickiej Agencji Prasowej: „Jest rzeczą 
znaną, że jak wszystkie sekty, tak i hodurowcy, cieszą się szczególną opieką lewicow-
ców. Nawet socjaliści, mimo swej rzekomej zasady: religia jest rzeczą prywatną, 
udzielają swego pozytywnego poparcia wszystkim sektom, aby tylko przez nie ude-
rzyć w Kościół Katolicki [...] Ostatnio dowiedzieliśmy się także z Łomży o akcji ho-
durowca, pod patronatem tamtejszego posła socjalistycznego i jego partyjniaków. 
Poseł ten, aczkolwiek sam jest protestantem, powziął tak nagłą sympatię do hodu-
rowców, że sprowadził ich do Łomży, gościł ich w swojem mieszkaniu i oddał im tak 
zwany dom ludowy, opanowany przez socjalistów do ich zebrań. Ponieważ głosili 
zasadę bezpłatnych czynności religijnych, pozyskali kilkudziesięciu zwolenników  
z miejscowej grupy socjalistycznej. Następnie wysłał ów protektor miejscowy sekcia-
rza duchownego w okolicę na propagandę, która jednak skończyła się zupełnem 
fiaskiem”12. Rzeczywiście, początkowo akcja PNKK w okolicy Łomży nie powiodła 
się, później jednak „hoduryzm” znalazł uznanie u niektórych mieszkańców okolicz-
nych miejscowości.  

W kilka lat później w Białostockim Urzędzie Wojewódzkim powstała poufna 
notatka o tym wydarzeniu: „Do powstania tej sekty w powiecie [łomżyńskim – J. M.] 
przyczynił się w znacznym stopniu dr. Mieczysław Czarnecki, lekarz z Łomży, znany 
działacz społeczny i polityczny, b. poseł z partji P.P.S.-C.K.W., który jakkolwiek sam 
jest wyznania ewangielickiego a przekonań bezwyznaniowych – jednakże dla osła-
bienia wielkich wpływów miejscowego kleru rzym. katol. nawiązał kontakt z kościo-
łem narod. i spowodował utworzenie placówki tegoż w Łomży w r. 1927. Pierwsi 
wyznawcy tej sekty – to byli reemigranci amerykańscy, którzy w Ameryce wstąpili do 
kościoła narodowego oraz najuboższy proletariat miejski, który znajdując się w złych 
warunkach ekonomicznych, skłonny jest do przyjęcia zarówno haseł wywrotowych 
socjalnych, jak i wszelkiego nowinkarstwa religijnego”13. Niejasna jest wzmianka  
o założeniu placówki w 1927 r.(nie odnaleziono w materiale archiwalnym żadnych 
szczegółów odnoszących się do tego czasu). 

Oba cytowane wyżej dokumenty w wielu względach są spójne, głównie w fak-
cie zaangażowania lekarza z Łomży Mieczysława Carneckiego, posła z ramienia 

                                                                                                                       
nej w 1916 r. za zgodą władz okupacyjnych niemieckich. Rady opiekuńcze od początku swego istnienia 
organizowały pomoc dla potrzebującej ludności- prowadzenie oświaty w jęz. polskim, utrzymanie szpitali 
i przytułków dla starców, opieka nad sierotami -poprzez pomoc finansową dla rodzin, które przyjęły 
osierocone dzieci (forma dzisiejszej rodziny zastępczej). 

12 AAN, MWRiOP, sygn. 1415, s. 73, Lewicowcy i hodurowcy (wycinek z prasy), brak daty, z kon-
tekstu opisywanych wydarzeń (zob. dalej) – po sierpniu 1928 r.  

13 AAN MWRiOP, sygn. 1416, s. 52, Pismo Urzędu Wojewódzkiego Białostockiego (dalej: UWB) 
nr AC/CII-A-2 z dn. 27 marca 1931 r. do MWRiOP Dep. Wyznań Rel.  
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PPS w kadencji Sejmu z lat 1928-193014, w organizację placówki PNKK. Różnica 
występuje w sprawie składu społecznego tej placówki – publicyści katoliccy uparcie 
przedstawiali powstawanie placówek tego wyznania jako element „spisku (zależnie 
od publicysty) protestancko-masońsko-bolszewicko-żydowskiego”15; nie uwzględ-
niono faktu, że już przed powstaniem w 1928 r. placówki PNKK w Łomży istniało 
tu środowisko reemigrantów z Ameryki, którzy znali przynajmniej niektóre postulaty 
„hodurowców”; bardzo ważne też były względy światopoglądowe i materialne miej-
scowej ludności16. 

 
 
Okres rozwoju (1928-1930) 

 
W październiku 1928 r. z Krakowa (siedziba władz PNKK w Polsce) do Łomży 

przybył ks. Feliks Gryszkiewicz i po rozwinięciu intensywnej akcji stworzył, za zgo-
dą władz PNKK, parafię której został mianowany proboszczem17. Siedziba parafii 
czasowo mieściła się w tzw. Domu Ludowym w Łomży; dużą rolę odegrało wspar-
cie posła Czarneckiego. Należy w tym miejscu zauważyć, że pojęcie „Dom Ludo-
wy” w świadomości kolejnych pokoleń Łomżynian odnosi się tylko do budynku 
obecnego Zespołu Szkół Drzewnych przy ul. Legionów, zbudowanego w 1905 r.18, 
__________ 

 

14 M. Czarnecki, Pamiętnik, 1964 (mps). Co prawda w pamiętniku zupełny brak informacji o zorga-
nizowaniu parafii PNKK w Łomzy, jednakże poruszono szereg spraw, które pobocznie naświetlają tę 
kwestię – tamże, s. 51-54: „ Okres wyborów [...] przy systemie de Honta, skupiliśmy z górą 70.000 gło-
sów. Na posła został wybrany ludowiec Szymański z Bronowa i ja, jeden senator Stanisław Godlewski  
i jeden endek prof. Staniszkis. Do tej pory endecy mieli wszystkie cztery mandaty. Zwycięstwo osiągnęli-
śmy dzięki energicznej akcji naszych zwolenników [...] Na wiecu w Łapach zorganizowane tercjarki 
wołały: „precz z nim, on chce zmieniać żony, chce zaprowadzić śluby cywilne”. Wtedy zawołałem po 
angielsku: „Słuchajcie chłopcy, kto z was był w U.S.A. zbliżcie się do mnie i bądźcie świadkami czy ja 
mówię prawdę”. Zgłosiło się 7 „amerykańców” [którzy poparli śluby cywilne, udzielane w USA – J.M.] 
... W parę miesięcy po wyborach, przyszła do mnie do mieszkania, żona Władysława Tarcickiego, który 
miał warsztat szewski na Rybakach i oznajmiła mi, że mąż jej umarł. Właśnie wraca od księdza probosz-
cza, który kategorycznie odmówił pogrzebu i powiedział: „niech go pochowa Czarnecki, za którym on 
głosował” -wówczas zorganizowano pogrzeb cywilny, a krzyż pożyczono od pastora ewangelickiego  
z Łomży, Kaspra Mikulskiego. O M. Czarneckim zob. także A. Dobroński, Doktor Mieczysław Czarnec-
ki – społecznik, w: Ziemia Łomżyńska, Łomża 1990, s. 209-215. We wspomnianych wyborach parlamen-
tarnych w marcu 1928 r. w okręgu łomżyńskim lewica (PPS, PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwo Chłop-
skie) otrzymała łącznie 36% głosów - J. Kowalczyk, Z działalności KPP w Okręgu Łomżyńskim w latach 
1919-1939, w: Tradycje i współczesność ruchu lewicowego w regionie łomżyńskim, Łomża 1979, s. 14.  

15 K. Białecki, Kościół Narodowy, s. 18. 
16 A. Mieczkowski, Oblicze polityczne regionu łomżyńskiego w latach 1919-1930, Łomża 1983,  

s. 79: „Idee PPS dosyć szybko przyjmowały się w ziemi łomżyńskiej. Oddziaływały one głównie na niektó-
re kategorie ludności miejskiej: inteligencję, bardziej uświadomionych robotników [...] Dużą popularno-
ścią cieszyły się założenia programowe dotyczące problemów oświatowych, rozdziału kościoła od pań-
stwa, powszechnych ubezpieczeń społecznych, szerokich swobód obywatelskich”.  

17 AAN, MWRiOP, sygn. 1416, s. 30-31, Pismo UWB nr AC II-53/1 z 8 lutego 1929 r. do MW-
RiOP: „Po kilku wystąpieniach na specjalnie zwołanych wiecach udało się Księdzu Gryszkiewiczowi 
zjednać grono osób, przeważnie ze swer [sic!] robotniczych”. 

18 Por. Cz. Nicewicz, Zespół Szkół Drzewnych w Łomży, Łomża 1990, s. 11. 
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natomiast wspomniany budynek przy ul. Wiejskiej (obecnie nieistniejący, rozebrany 
ostatecznie w 1934-1935 r.) stanowił więzienie w II połowie XIX w., a następnie był 
częściowo zamieszkiwany przez biedne rodziny19, a częściowo, po wyremontowa-
niu, był lokalem PPS20 i siedzibą PNKK w Łomży. 

 W kilka miesięcy później powstał jednak pierwszy kryzys w funkcjonowaniu 
parafii: „w początkach stycznia b.r. [1929 – J.M.] Ks. Gryszkiewicz porzucił Kościół 
Narodowy za namową rodziców i krewnych i wstąpił do Zakonu Ks. Ks. Kapucynów 
w Łomży, gdzie dotychczas przebywa. Z ustąpieniem Ks. Gryszkiewicza działalność 
parafji Kościoła Narodowego w Łomży zamarła”21. Niedługo po tym, bo 20 stycznia 
1929 r. przybył do Łomży kolejny ksiądz PNKK Jan Swierczewski, którego władze 
samorządowe charakteryzowały następująco: „urodził się 15.V.1907 r. w os. Nasiel-
sku, pow. pułtuski [...] ukończył Seminarium Duchowne rz.-kat. w Łucku, a następnie 
Seminarium Duchowne P.N.K.K. w Krakowie. Przed wstąpieniem do tego Kościoła 
żadnej działalności nie przejawiał gdyż się kształcił. Stosunku jego do Państwa Pol-
skiego, organizacji politycznych i przynależności partyjnej narazie ustalić nie można 
[...] ma posłuch wśród swoich wyznawców których ilość (jako zarejestrowanych 
członków Kościoła Narodowego) stanowi obecnie 90 rodzin. Pod względem moral-
nym wydaje się być bez zarzutu; żadnego majątku według jego oświadczenia nie 
posiada”22. 

 Ks. Jan Swierczewski przebywał w Łomży zaledwie pół roku - od stycznia do 
lipca 1929 r. Do tego właśnie okresu odnosi się krótka notatka w zbiorczym zesta-
wieniu „Sekty. Ewidencja i statystyka”, sporządzonym na polecenie Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: „Łomża : P.N.K.K. - 270 członków 
[...] Zamieszkują tylko w Łomży [...] Sekta własnej świątyni nie posiada, nabożeń-
stwa odprawia w prowizorycznej kaplicy po byłym więzieniu, w którym mieści się 
obecnie Dom Ludowy”23.  

 We wspomnianym zestawieniu statystycznym „Sekty” za 1929 r. podano, że  
w sąsiednim powiecie ostrołęckim „sekt: nie ma”, to w rzeczywistości oddziaływa-
nie PNKK znalazło posłuch we wsi Malinowo Nowe gm. Czerwin. Już w marcu 
1928 r. dziekan dekanatu ostrowskiego ks. dr Józef Ciesielski doniósł kurii łomżyń-
__________ 

 

19 Por. Cz. Brodzicki, D. Godlewska, Łomża w latach 1795-1866, Warszawa 1987, s. 86-88; W. Je-
mielity, Dzieje Łomży tysiącletnie, Łomża 2005, s. 291-292; A. Chętnik, Z przeszłości i zabytków Łomży. 
Zbiór wiadomości z 31 ilustracjami, Nowogród-Łomża 1937, s. 27; J. Gwardiak, Stare więzienie łomżyń-
skie (1825-1892), „Studia Łomżyńskie” t. XIX, Łomża 2008, s. 2-31.  

20 M. Czarnecki, Pamiętnik, s. 49-50: „Gdy wróciłem z wojska w 1922 r., wznowiłem pracę organi-
zacyjną wśród robotników. Zorganizowałem klasowe związki zawodowe, komitet P.P.S. i ożywiłem ruch 
spółdzielczy „Społem”. Wyremontowaliśmy część gmachu Starego Więzienia i umieściliśmy tak wszystkie 
organizacje robotnicze”; APB,UWB, sygn. 2 (Protokoły zjazdów starostów woj. białostockiego w 1929 
r.), k. 1-50, Protokół z dn. 5-6 lutego 1929 r.: „W myśl postanowień obowiązujących do zakresu działania 
gminy należą sprawy [...] zakładania i utrzymywania szkół, bibliotek, domów ludowych itp.”. 

21 AAN, MWRiOP, sygn. 1416, s. 30-31, Pismo UWB nr AC II-53/1 z 8 lutego 1929 r. do MWRiOP.  
22 AAN, MWRiOP, sygn. 1416, s. 30-31, Pismo UWB nr AC II-53/1 z 8 lutego 1929 r. do MWRiOP. 
23 AAN, MWRiOP, sygn. 1411, s. 9, Sekty w woj. białostockim wg powiatów. Łomża. 
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skiej, że „we wsi Malinowo, należącej do parafii Jelonkowskiej dekanatu Ostrow-
skiego, a położonej w Ostrołęckim starostwie, -wyzwoleńcy [sarkastyczne określenie 
zwolenników PSL „Wyzwolenie” lub/i Kościoła narodowego – J.M.] mieszkańcy 
tejże wioski zakładają kościół narodowy. W tym roku podobno pobudowali małą 
kapliczkę [sic!] i mają sprowadzić ołtarzyk z Warszawy. Proboszcz Jelonkowski ks. 
Franciszek Mieczkowski wieść powyższą w rozmowie zemną potwierdził” 24. Wpły-
wy PSL „Wyzwolenia” były spowodowane m. in. jego dużym zaangażowaniem 
politycznym, np. w styczniu 1927 r. partia ta organizowała wiece polityczne  
w Ostrowi Maz. i Kolnie25. 

 
 

Tab. 1 
Wykaz parafii PNKK na terenie rzymskokatolickiej diecezji łomżyńskiej w 1930 r. 
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Duszpasterz 

Łomża 
Malinowo 
Nowe 
Korzeniste 

Łomża 
Ostrołęka 
Kolno 

3860 
2960 
327 

3860 
2960 
327 

3000 
1000 
500 

kaplica 
kościół 
- 

tak 
tak 
tak 

ks. Tadeusz Piechulski 
ks. Stanisław Zawadzki 
ks. dojeżdża [z Łomży] 

 
Źródło: AAN, MWRiOP, sygn. 1414, s. 312-316, Wykaz parafii PNKK w Polsce (obejmuje łącznie 

72 parafie i 72285  wiernych), dokument dołączony do Pisma bpa PNKK w Polsce ks. Władysław 
Farona z dn. 6 grudnia 1930 r. do MWRiOP. 

Uwaga: Podane liczby wiernych i sympatyków PNKK są sporo zawyżone, np. w parafii Jelonki, do 
której należało Malinowo, wszystkich osób (katolików i „hodurowców”) było łącznie 4300, a więc nie-
wiele więcej niż podana liczba zwolenników PNKK (zob. J. Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe,  
s. 61-62). 

 
 Kształtowanie się parafii PNKK w Malinowie w dużym stopniu pozostawało 

pod wpływem nowo przybyłego w lipcu 1929 r. do Łomży ks. Tadeusza Piechul-
skiego26. Właściwie od swego przybycia aż do października 1930 r. (gdy parafię 

__________ 

 

24 ArŁm, PJ, Pismo dekanatu ostrowskiego nr 105 z 12 marca 1928 r. do Kurii Diecezjalnej Łomżyń-
skiej.; por. J. Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe , s. 59. 

25 APB, UWB, sygn. 36 (Tygodniowe sprawozdania sytuacyjne za I-III 1927 r.), k. 9. 
26 AAN, MWRiOP, sygn. 1416, s. 51, Pismo naczelnika Wydz. Administracyjnego UWB dr Karola 

Wittka nr AC II.A-2 z 31 grudnia 1929 r. do MWRiOP: „Urząd Wojewódzki zawiadamia, że w m. Łomży 
zamieszkał duchowny P.N.K.K. Tadeusz Piechulski [...] urodzony jest w Kościanku pow. Pińczowskiego, 
wo. Kieleckiego dnia 3.VI.1903 [...] stanu wolnego. Przed wstąpieniem do P.N.K.K. był księdzem rzym.-
kat. w parafji Lipnowskiej woj. Warszawskie”.  
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PNKK w Malinowie objął ks. Stanisław Zawadzki) ks. Piechulski, z krótkimi prze-
rwami, sprawował tam funkcje duszpasterskie, naturalnie bardzo krytycznie oceniane 
przez ks. dziekana Ciesielskiego27. Władze wojewódzkie w Białymstoku charaktery-
zowały tego kapłana następująco: „Jest to człowiek b. energiczny i rzutki - nieprze-
bierający w środkach i konsekwentnie dążący do naznaczonego celu. Dość inteli-
gentny i wyrobiony. Duchowieństwo rzymsko-katolickie walczy z Kościołem Naro-
dowym i osobą ks. Piechulskiego przedstawianiem go w możliwie najgorszym świe-
tle, jako „wypędka” z kościoła rz.-katolickiego, awanturnika, niemoralnego i mają-
cego poza sobą sprawy natury kryminalnej. Insynuacje te nie potwierdziłyby się  
w dotychczasowem zachowaniu się ks. Piechulskiego na terenie powiatu”28 

We wrześniu 1929 r. ks. Piechulski z silną „obstawą” mężczyzn z Malinowa 
przybył do wsi parafialnej Jelonki w celu zdobycia kościoła, tzn. przekonania katoli-
ków do idei PNKK; co prawda akcja ta nie powiodła się, to jednak sytuacja parafii 
katolickiej w Jelonkach stawała się coraz trudniejsza29. Tak więc w 1929 r. na terenie 
diecezji łomżyńskiej ukształtowały się już dwie parafie „hodurowskie”; niedługo 
doszła jeszcze kolejna – w Korzenistych pow. Kolno (Tab. 1). Również i na tym 
terenie ważną rolę odegrał ks. Piechulski: „Pow. Kolneński [...] Są nieliczni wyznaw-
cy P.N.K.K. w m. Kolnie oraz wsiach Korzeniste, Borkowo i Poryte, obsługiwani 
przez duchowieństwo w Łomży”30. Ks. Piechulski zamierzał także „rozwinąć szerszą 
działalność” na terenie parafii Brok i Poręba w pow. ostrowskim31. 

Władze Kościoła katolickiego w Łomży (od października 1925 r. istniała tu ku-
ria diecezjalna) w pismach oficjalnych do wiernych raczej w niewielkim stopniu 
sygnalizowały powstały problem, zwykle jednak ostrzegając przed agitacją sekciar-
ską, jak i niewłaściwymi wyborami politycznymi32. Dopiero przed kolejnymi wybo-
rami do Sejmu pod koniec 1930 r. odniesiono się wprost do sprawy „hodurowców”: 
„Posłowie stronnictw wywrotowych niebawem smutnie odpłacili się swoim katolic-

__________ 

 

27 J. Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe, s. 58-65. 
28 AAN, MWRiOP, sygn. 1416, s. 54, Pismo Białostockiego Urzędu Woj. nr AC/CII-A-2 z dn. 27 

marca 1931 r. do MWRiOP Dep. Wyznań Rel. 
29 ArŁm, PJ; J. Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe, s. 60-62. 
30 AAN, MWRiOP, sygn. 1416, s. 57, Pismo Białostockiego Urzędu Woj. nr AC/CII-A-2 z dn. 27 

marca 1931 r. do MWRiOP Dep. Wyznań Rel. 
31 Tamże, s. 56. 
32 WKDŁ 1927, nr 3, List pasterski o małżeństwie: „Ślub t. zw. cywilny, to jest zawarty bądź w urzędzie 

świeckim lub ślubowanie w zborze innowierczym jest dla katolika nieważne a pożycie wspólne nieustannym 
grzechem ciężkim.”; WKDŁ 1928, nr 3, Sekciarskie wydawnictwa religijne: „Po parafjach kręcą sie znowu 
sekciarze, narzucając swoje sekciarskie wydawnictwa za pieniądze na dalszą propagandę sekciarską [...] 
Książki heretyckie, nabyte nieostrożnie lub nieświadomie, winni parafianie bądź zniszczyć bądź przynieść 
proboszczowi w celu zniszczenia” -wówczas odnosiło się to jednak do badaczy Pism św. - APB, UWB, 
sygn. 36 (Tygodniowe sprawozdania sytuacyjne (za I-III 1927 r.), k. 58: „Powiat Łomżyński. Dnia 20 marca 
br. w Śniadowie odbyło się zebranie badaczy pisma [sic!] św., na którym członek tej sekty, Znoiński Antoni w 
przemówieniu swym dopuścił się obrazy uczuć religijnych wyznawców kościoła rzymsko-katolickiego”; 
WKDŁ 1928, nr 4, Do moich Diecezjan: „Ludzie, nazywający się katolikami, wybrali w okręgach naszych i 
wysłali jako zastępców ludności katolickiej do Sejmu socjalistów i wyzwoleńców to jest zwolenników partyj, 
które już niejedną krzywdę wyrządziły Kościołowi katolickiemu”. 
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kim wyborcom. Oto poseł socjalistyczny z Łomży głównie przez katolików wybrany, 
sprowadził duchownego z sekty Hodura, dawał mu u siebie mieszkanie i utrzymanie 
oraz ułatwiał mu agitację sekciarską. Oto zwolennicy partji „wyzwolenia” [PSL 
„Wyzwolenie” - J.M.], której katoliccy wyborcy z okręgu Łomżyńskiego dali także 
posła, usiłowali oderwać całe wsie od Kościoła katolickiego i urządzali najazdy na 
świątynie i cmentarze grzebalne katolickie w celu zabrania ich katolikom”33.  

Na wspomnianym terenie (zachodnie powiaty województwa białostockiego) 
PSL „Wyzwolenie” miało spore poparcie, nawet w skali całego kraju34. W samym 
powiecie łomżyńskim jednak to ruch narodowy, powiązany właściwie z katolicy-
zmem, był zdecydowanie największą siłą polityczną35. Wybory parlamentarne  
w listopadzie 1930 r. (i narastający kryzys gospodarczo-społeczny) stanowiły dodat-
kowo przełom – nastąpiło załamanie ruchu ludowego, także i socjalistycznego, na 
regionie łomżyńskim (głównie z powodu represji władz, jak i rozczarowania wybor-
ców lewicowymi hasłami); poważnymi siłami politycznymi były odtąd tylko ruch 
narodowy oraz rosnący w siłę obóz sanacyjny36.  

 
 
Od kryzysu do zaniku (po 1930 r.) 

 

Właśnie na 1930 r. przypadał przełom w rozwoju PNKK w Malinowie Nowym. 
Umiejętne działania nowego proboszcza parafii katolickiej w Jelonkach ks. Henryka 
Bagińskiego, jak i dziekana ostrowskiego ks. dr Józefa Ciesielskiego, przyniosło 
zahamowanie odpływu katolików do „hoduryzmu” i stopniowy ich powrót na łono 
Kościoła katolickiego; w „sekcie” pozostawały osoby najbardziej przekonane  
__________ 

 

33 WKDŁ 1930, nr 10, Orędzie do diecezjan w sprawie wyborów. O wspomnianych najazdach zob. 
J. Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe, s. 60-64. 

34 Por. Z. Tomczonek, Ruch ludowy w Łomżyńskiem, „Studia Łomżyńskie” t. II, Łomża 1989, s. 109-
124. Znanymi działaczami byli: w pow. Ostrów Maz. Józef Kubat, Roman Janowski (księgarz), Paweł 
Michalik, w pow. Łomża Franciszek Szymański ze wsi Bronowo, a następnie Feliks i Stefan Szymańscy, 
w pow. Kolno Stanisław Krupka (nauczyciel), w pow. Ostrołęka Piotr Kaczyński z Dylewa.  

35 APB, UWB, sygn. 2 (Protokoły zjazdów starostów woj. białostockiego w 1929 r.), k. 55, Protokół 
z dn. 5-6 lutego 1929 r.: „Starostwo Łomżyńskie [...] Stronnictwa narodowe najbardziej są czynne, często 
przybywa poseł Staniszkis, który zorganizował 3 koła parafjalne. Prowadzą także akcję polityczną posło-
wie Stroński i Rybarski mając pomoc ze strony duchowieństwa i inteligencji. Wyzwolenie ograniczą 
swoją działalność do pracy w kółkach rolniczych. Wpływy w mieście P.P.S. słabną, natomiast poseł dr. 
Czarnecki posiada dużą popularność w powiecie. Stronnictwo Bloku Bezpartyjnego [BBWR – J.M.] 
aktywnej działalności nie przejawia”. 

36 Rządząca od 1926 r. sanacja przybierała od 1930 r. coraz bardziej autorytarny charakter – APB, 
UWB, sygn. 3 (Protokoły zjazdów starostów woj. białostockiego w 1930 r.), k. 39-40, Organizacja apara-
tu konfidencjalnego przez władze administracyjne: „Wywiad konfidencjalny w swej sieci powinien obej-
mować te wszystkie organizacje i zakłady, w których czy to działają czynniki wywrotowe, czy to organiza-
cje legalne jednak o programie radykalnym [...] niema dyrektora fabryki, któryby na interwencje Panów 
Starostów względnie Komendantów Powiatowych P.P. [Policji Państwowej – J.M.] nie przyjął do pracy 
wskazanego zaufanego zaufanego robotnika i nie dał mu lepszych warunków płacy i pracy. Taki robotnik 
odpowiednio kierowany będzie bezpłatnym informatorem tego co się dzieje w fabryce. Z biegiem czasu 
wejdzie do organizacyj zawodowych i partyjnych i będzie coraz cenniejszym źródłem informacyjnym”. 
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o słuszności swoich racji37. Nie rozwinęła się także parafia PNKK w Korzenistych; 
ostatecznie jej wierni i tak obsługiwani przez ks. Piechulskiego, nie usamodzielnili 
się i zostali przyłączeni do parafii PNKK w Łomży (zob. Tab. 2) 

Jeśli chodzi o perspektywy rozwoju parafii PNKK w Łomży, to władze woje-
wódzkie w Białymstoku na początku 1931 r. określały je następująco: „Okoliczność, 
że urządzenia organizacyjne Kośc. Narod. są liberalne, demokratyczne i polegają na 
załatwianiu spraw kościelnych przez Komitety parafjan, że więc wyznawcy dopusz-
czeni są do udziału w administrowaniu parafji z głosem stanowczym oraz, że nabo-
żeństwa odprawiane są w języku narodowym, a nie obcym niezrozumiałym dla słu-
chaczy – nato, że opłaty za posługi duchowne są skromne, a akty stanu cywilnego 
ułatwione i przystępniejsze, to wszystko w dużej mierze przyciągająco na rzesze lud-
ności zwłaszcza ubogiej. Czy kościół narodowy jednakże rozwinie się, to zależeć 
będzie od działalności i zachowania się duchownych tej sekty, od ewent. napływu 
reemigrantów z Ameryki do Kraju; również wielkiej wagi w tym względzie byłoby 
prawne uregulowanie stosunku Państwa do tego wyznania – dotychczas tylko tole-
rowanego na zasadzie Konstytucji. Stosunek wyznawców rzym.-katol. do kościoła 
narodowego jest wrogi, a kler rzym. kat. nastrój ten pogłębia i zwalcza sektę przez 
stowarzyszenia religijne. Inne wyznania odnoszą się do tej sekty – obojętnie”38.  

Odpowiadając na postawione wyżej pytania, należy zauważyć, że w żadnej mie-
rze położenie PNKK nie poprawiało się, wręcz odwrotnie – sytuacja stawała się 
coraz trudniejsza. W dobie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego nie było mo-
wy o reemigracji, a radykalizująca się sytuacja społeczno-polityczna przyniosła mar-
ginalizację sił tradycyjnie wspierających mniejszości wyznaniowe. Władze sądowni-
cze i policja w Łomży początkowo słabo zorientowane co do statusu prawnego 
PNKK39, za pozwoleniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
__________ 

 

37 AAN, MWRiOP, sygn. 1416, s. 56, Pismo UWB nr AC/CII-A-2 z dn. 27 marca 1931 r. do MW-
RiOP Dep. Wyznań Rel.: „Nieprzejednane atoli wrogie i nieustępliwe stanowisko kleru rz.-katolickiego, 
oraz sprytnie obmyślane posunięcia wpływające na psychikę ludności, wreszcie niemożność zdobycia ani 
jednej z twierdz kleru rz.-katolickiego, nie wyłączając miejsca na cmentarzu katolickim – rychło wpłynęły 
na uspokojenie rozgorzałych antagonizmów [...] i doprowadziły do początkowo słabego, później coraz 
szybszego powrotu sektantów na łono Kościoła rz.-kat. Obecnie sekta liczy zaledwie kilka rodzin (około 
30-40 osób) włościańskich – lecz dość światłych i wyrobionych”. W rzeczywistości liczba „hodurowców” 
w 1931 r. była większa; nie zmienia to jednak faktu, że tę parafię ogarniał coraz większy kryzys (rosły 
szykany ze strony dominującej większości katolickiej, jak i władz miejscowych, co powodowało stop-
niowy odpływ na łono Kościoła ojców i dziadów) - zob. J. Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe, s. 66-69. 

38 AAN, MWRiOP, sygn. 1416, s. 53, Pismo UWB nr AC/CII-A-2 z dn. 27 marca 1931 r. do MW-
RiOP Dep. Wyznań Rel. 

39 AAN, MWRiOP, sygn. 1415, s. 40, Pismo Prokuratury Sądu Okręgowego w Łomży z 14 grudnia 
1931 r. do MWRiOP: „wnoszę o wydanie opinii, czy t. zw. Kościół narodowy jest organizacją kościelną 
uznaną przez Państwo”. W dokumentacji archiwalnej co prawda brak odpowiedzi MWRiOP na cytowa-
ne pismo, ale odnaleziono inną analogiczną odpowiedź – także, s. 45-46, Pismo MWRiOP z 1932 r. (brak 
dokładnej daty) do Sądu Grodzkiego w Radomiu: „Wyznania nieuznane przez Państwo korzystają  
z tolerancji [...] Władze wspomniane przestrzegają, aby wyznawanie wiary przez wyznawców tych wy-
znań nie sprzeciwiało się: a/ porządkowi publicznemu, b/ obyczajności publicznej, c/ obowiązującym 
przepisom, d/ obowiązkom publicznym”. Interpretacja tak postawionych warunków miała dość szeroki 
wymiar i w dużym stopniu zależała od miejscowych władz.  
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nego zaczęły bacznie przyglądać się działalności „hodurowców”40. W czerwcu 1932 
r. „Prokurator Sądu Okręgowego w Łomży pociągnął do odpowiedzialności karnej  
z art.272 K.K. p.2 Tadeusza Piechulskiego, księdza Kościoła Narodowego w Łomży 
za noszenie sutanny księdza kościoła rzymsko-katolickiego”41.  

 
Tab. 2 

Wykaz duchownych PNKK w woj. białostockim – stan na 1 stycznia 1931 r. 
 

 Ks.  
Tadeusz Piechulski 

Ks.  
Józef Janik 

Ks. 
 Stanisław Zawadzki 

Wiek - lat 28 30 51 

Stanowisko służbowe, 
od kiedy i na czyje 
zarządzenie 

Proboszcz parafii w 
Łomży od 15 VII 
1929 r., na zarządze-
nie biskupa Zawadz-
kiego w Bydgoszczy 

Proboszcz parafii w 
Podbołociu gm. 
Krzemienica pow. 
Wołkowysk od 25 IX 
1930 r., na 
zarządzenie biskupa 
Wł. Farona 

Proboszcz we wsi 
Malinowo Nowe gm. 
Czerwin pow. Ostro-
łęka od 9 X 1930 r., 
na zarządzenie Kurii 
Biskupiej Kościoła 
Narodowego w 
Krakowie 

Narodowość  Polska Polska Polska 

Wykształcenie Ukończył gimnazjum 
państwowe w Wilnie i 
seminarium rzym.-
kat. w Krakowie w 
1926 r. 

Gimnazjum i 
Seminarium 
Duchowne PNKK w 
Krakowie 

Przypuszczalnie 4 
klasy gimnazjum i 
seminarium rzym.-
kat. 

Czy był kapłanem 
innego wyznania 

Był profesorem w 
Domu Misyjnym w 
Zduńskiej Woli 1926-
1927, w maju 1928 
wstąpił do PNKK 

W latach 1925-1926 
był wikariuszem 
Kościoła katolickiego 

Był kapłanem 
rzymskim przez 11 
lat, od 5 lat jest 
duchownym PNKK 

__________ 

 

40 AAN, MWRiOP, sygn. 1415, s. 53, Pismo komendanta Policji Państwowej w Łomży Edwarda 
Załuckiego z 13 kwietnia 1932 r. do MWRiOP: „W związku z prowadzonym dochodzeniem [...] w spra-
wie udzielania ślubów przez Ks. Kościoła Narodowego Tadeusza Piechulskiego – proszę o udzielenie 
informacji, czy sekta „HODURA” jest uznawana przez Państwo Polskie i czy księżom Kościoła Narodo-
wego wolno jest używać szat liturgicznych w/z z art. 97 K.K.” Postawione przez komendanta policji 
pytania wydaje się, że zostały zasugerowane przez inne osoby – np. wobec ks. Zawadzkiego w Malino-
wie policja wszczęła dochodzenie o noszenie szat liturgicznych po doniesieniu nań prawdopodobnie 
przez miejscowego księdza rzymskokatolickiego – J. Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe, s. 69. 

41 AAN, MWRiOP, sygn. 1415, s. 54, Pismo naczelnika Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Woj. 
Białostockiego nr BP.2922/32 z 25 czerwca 1932 r. do MWRiOP. 
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 Ks.  
Tadeusz Piechulski 

Ks.  
Józef Janik 

Ks. 
 Stanisław Zawadzki 

Czy posiada 
obywatelstwo polskie 

Posiada  Posiada Posiada 

Środki utrzymania Utrzymuje się z ofiar 
parafialnych 

Pensja parafialna  
100 zł miesięcznie i 
dobrowolne opłaty za 
posługi religijne 

Utrzymuje się z ofiar 

Czy jest w celibacie W celibacie W celibacie W celibacie 

Opinia Opinia dobra, lojalny 
[wobec władz] 

Przebywa na terenie 
powiatu kilka 
miesięcy, zachowuje 
się pod względem 
politycznym i 
moralnym 
odpowiednio 

Pod względem Poli-
tycznym jest przeko-
nań lewicowych, pod 
względem moralnym 
cieszy się opinią 
dobrą. W stosunku do 
Rządu lojalny 

Ilość wyznawców Parafia liczy zarejes-
trowanych 300 ro-
dzin, liczących około 
900 osób z Łomży i 
nast. miejscowości: 
Nowogród, Kupiski, 
Piątnica, Mątwica, Ło-
chtynowo, Konarzy-
ce, Drozdowo, Kali-
nowo, Bronowo, 
Wizna, Zambrów i z 
pow. Kolno: Korze-
niste, Borkowo, Pory-
te, Kolno 

300 osób Około 60 osób 
[powinno być: rodzin] 

 
Źródło: AAN, MWRiOP, sygn. 1416, s. 58-59, Wykaz duchownych PNKK w pow. łom-

żyńskim, ostrołęckim i wołkowyskim na dzień 1 stycznia 1931 r.  
 
Parafia PNKK w Łomży znajdowała się na terenie rzymskokatolickiej parafii 

św. Michała Archanioła, zarządzanej w omawianym okresie przez kolejnych pro-
boszczów: ks. Saturnina Rostowskiego (1926-1929) i ks. Stanisława Szczęsnowicza 
(1929-1944)42. Kuria biskupia w pismach oficjalnych zwykle nadal rzadko odnosiła 

__________ 

 

42 W. Jemielity, Dzieje Łomży, s. 228-229. 
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się do „hodurowców”, jak i innych „sekt”43, stąd też niewiele można uzyskać infor-
macji o ich dziejach w latach 30. XX w. Wiadomo za to, że w 1934 r. w wyniku 
rozbiórki b. więzienia (i lokalu PPS oraz siedziby PNKK) „hodurowcy” zostali po-
zbawieni kaplicy. Ostatni adres pobytu stałego ks. Piechulskiego był przy ul. Krótkiej 
1 (zob. niżej) i być może to tam odbywały się nabożeństwa PNKK.  

Co prawda parafia PNKK w Łomży nie rozpadła się jak w Malinowie Nowym, 
to jednak liczba wiernych stopniowo malała. W ostatniej już przed wojną próbie 
uzyskania legalizacji w lipcu 1938 r. w wykazie 87 parafii PNKK w Polsce na pozy-
cji 11 znajduje się informacja: „Łomża: rodzin 130, ilość osób 520”44. Liczba po-
wyższa co prawda była znaczna, ale prawie dwukrotnie niższa niż w 1931 r. (zob. 
Tab. 2). Oznaczało to, że w tym okresie (1931-1938) nastąpiły liczne powroty „ho-
durowców” do Kościoła katolickiego. 

W lecie 1939 r. państwa europejskie, głównie z powodu agresywnej polityki III 
Rzeszy, zmierzały do wojny. Biskup łomżyński w przededniu wojny zwracał się do 
swoich wiernych: „ Kochani diecezjanie/ Z dopuszczenia Bożego i niewątpliwie 
wskutek obrażonej przez narody sprawiedliwości Bożej ogarnęły cały świat a także  
i Polskę niepokój i groźba wojny”45. Niedługo potem, po wcześniejszym bombardo-
waniu, do Łomży wkroczyli Niemcy, ale w/z z układem o podziale Polski, miasto  
i powiat przypadły administracji radzieckiej46. Władze komunistyczne, w swoisty 
sposób pojmując religię, wydały wojnę ideową wszystkim wyznaniom: „W związku 
ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, pracownicy religijni – księża, rabini, 
popi prowadzą wzmożoną akcję pośród ludności, starając się przyciągnąć uwagę 
mas pracujących do religii i tym samym odciągnąć od zadań gospodarczych i poli-
tycznych, stojących przed rejonem i osłabić sprawność administracji państwowej”47. 
Rządy radzieckie trwały niecałe dwa lata - w czerwcu 1941 r., po napaści III Rzeszy 
na ZSRR, do Łomży ponownie, tym razem na trzy lata, wkroczyli Niemcy.  

Kolejne zmiany polityczne, zwłaszcza że były to systemy totalitarne, bardzo 
skomplikowały położenie PNKK, jak i relacje wiernych tego wyznania z większo-
ścią katolicką: „Na terenach włączonych do Rzeszy [...] parafie nasze zostały na-
__________ 

 

43 RUKBŁ 1931, nr 10, s. 304, Skazanie M.W. Farona i zdjęcie z niego szat biskupich: „Sąd w Ra-
domiu na rozprawie publicznej skazał Marię Władysława Farona za nieprawne używanie tytułu biskupa 
w korespondencji urzędowej na złotych 150 – grzywny względnie 1 miesiąc aresztu [...] policja ponownie 
zdjęła z niego szaty biskupie”; RUKBŁ 1932, nr 4, s. 159-160, Wydawnictwa niekatolickie: „Różne sekty 
religijne i związki bezbożnicze wzmogły rozsiewanie swoich wydawnictw. Ich wysłannicy chodzą po 
domach rodzin katolickich i wciskają swoje bałamutne pisma za pieniądze lub darmo”. 

44 AAN, MAP, sygn. 1064, s. 69-70, Odpis imiennego spisu parafii PNKK – prośba o legalizację do 
MWRiOP w lipcu 1938 r. Wg dokumentu, w wym. 87 parafiach było 30098 rodzin z 120392 wiernymi. 
Jednocześnie dodano: „Dane te nie są zupełne [...] Władze bowiem w licznych przypadkach nie uwzględ-
niały podań zgłaszających się osób [...] przy spisach ludności komisarze spisowi wbrew żądaniu spisywa-
nego w jego obecności wpisywali wyznanie Rzym. Kat. zamiast Polsko Kat.”. 

45 RUŁKD 1939, nr 9 (data wydania 1 września 1939), List Pasterski biskupa Stanisława Kostki Łu-
komskiego (funkcję biskupa łomżyńskiego sprawował w latach 1926-1948). 

46 W. Jemielity, Dzieje Łomży, s. 279-280. 
47 M. Gnatowski, Rejon łomżyński w latach 1939-1941 w świetle radzieckich dokumentów, „Studia 

Łomżyńskie” t. VII, Łomża 1996, s. 312 (dok. 53); tłumaczenie z ros. własne. 
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tychmiast rozwiązane. Księża zostali wysłani do obozów pracy lub do dyspozycji 
urzędów pracy, a wszelki majątek został skonfiskowany. Na terenach b. GG [...] rząd 
niemiecki GG uznał PNKK za prawny związek religijny lecz jako kościół starokato-
licki [...] Od wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej byliśmy przez sfery endeckie stale 
denuncjowani jako komuniści, oraz że parafie nasze to jaczejki komunistyczne. Na 
skutek tych oskarżeń z ogólnej liczby 52 zginęli następujący księża z rąk niemieckich 
[...] 5/ ks. Tadeusz Piechulski, Łomża, ul. Krótka 1...”48. Problemy relacji wiernych 
PNKK w Łomży z katolikami w okresie okupacji, zarówno radzieckiej, jak i nie-
mieckiej, wymagają w rzeczywistości jeszcze zbadania, natomiast śmierć ks. Pie-
chulskiego (w czasie powstania warszawskiego49) stanowiła właściwie symboliczny 
koniec dziejów PNKK w Łomży. W wykazie parafii tego Kościoła z września 
1945 r. Łomży już brak50.  

Ostatnim znanym epizodem w dziejach „Kościoła Narodowego” w Łomży była 
sprawa śmierci i pogrzebu Stanisława Tońskiego, przewodniczącego PRN w Łomży, 
zabitego wraz ze starostą łomżyńskim Tadeuszem Żeglickim i szoferem przez od-
dział podziemia zbrojnego. W dniu pogrzebu 10 sierpnia 1947 r., gdy okazało się, że 
Toński był wiernym PNKK, duchowieństwo katolickie wraz z tłumem zebranych 
ludzi próbowało nie dopuścić do złożenia ciała „hodurowca” na cmentarzu katolic-
kim. Władze komunistyczne, przy użyciu siły, postawiły jednak na swoim51. Wów-
czas biskup Łukomski skierował pismo protestacyjne do wojewody białostockiego, 
choć nie wydaje się, by odniosło ono skutek52. Przy tej okazji można stwierdzić, że 
wcześniejsze pochówki wiernych PNKK w Łomży mogły odbywać się na przyle-
głych do katolickiego cmentarzach ewangelickim lub prawosławnym53. 

Głównym czynnikiem powstania PNKK w USA była konflikt polskich osadni-
ków z biskupami narodowości niemieckiej i irlandzkiej na tle sporu o własność bu-
dynków kościelnych. Po powrocie części reemigrantów, wiernych „Kościoła Naro-
dowego”, do odrodzonej Rzeczpospolitej hasła tworzenia Kościoła „ludowego”, a 
więc skromnego, z polskim językiem, niezależnego od Rzymu, znalazły uznanie 
wśród części ubogiej ludności wiejskiej i miejskiej; zwykle też dobry przykład po-
__________ 

 

48 AAN, MAP, sygn. 1064, s. 50-52, Notatka o PNKK, sporządzona przez władze PNKK prawdo-
podobnie w 1946 r. Według notatki łącznie z rąk niemieckich zginęło 7 księży PNKK, a z rąk NSZ  
– 3 księży (?). 

49 E. Warchoł, Polski Narodowy Kościół, s. 365-368. 
50 AAN, MAP, sygn. 1064, s. 17-18, Wykaz parafii, proboszczów (wszystkie vacaty), świątyń, 

cmentarzy z 14 września 1945 r. Wykaz obejmuje 57 parafii w 6. okręgach.  
51 K. Sychowicz, Księża niezłomni: Bronił niezależności Kościoła Ksiądz biskup Stanisław Kostka 

Łukomski (1874-1948), w: http://wiara. informacje.int.pl/czytaj-301.html.  
52 AAN, PZPR KC, sygn. 295/VII-210, s. 56, Pismo biskupa łomżyńskiego Stanisława K. Łukom-

skiego do wojewody białostockiego: „Proszę przeto Pana Wojewodę o pociągnięcie do odpowiedzialno-
ści karnej [...] wszystkich którzy bądź zarządzili to pogwałcenie cmentarza katolickiego w Łomży, bądź 
trumnę zmarłego Tońskiego innowiercy na cmentarz katolicki wnieśli i którzy ją tam pochowali”.  
O walce politycznej w regionie łomżyńskim tuż po wojnie zob. H, Gnatowska, Partie robotnicze  
w regionie łomżyńskim w pierwszych latach Polski Ludowej, w: Tradycje i współczesność ruchu lewico-
wego w regionie łomżyńskim. 

53 O cmentarzach chrześcijańskich w Łomży zob. W. Jemielity, Dzieje Łomży, s. 244-251. 
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stępowania dawali księża „polskokatoliccy”, wcześniej kapłani rzymskokatoliccy. 
Dodatkowym czynnikiem powstawania i rozwoju parafii PNKK były związki  
z partiami lewicowymi (PSL „Wyzwolenie” na wsi i PPS w mieście). Środowiska 
katolickie niejednokrotnie jednostronnie traktowały tworzenie placówek PNKK jako 
ekspozytur tych partii, co dodatkowo tworzyło nastrój wrogości między ludnością 
katolicką a „hodurowcami”, jak nazywano „odszczepieńców”.  

W regionie łomżyńskim idee PNKK pojawiły się niemal jednocześnie w sa-
mym mieście, jak i leżącej już w powiecie ostrołęckim wsi Malinowo Nowe. Pew-
nego wsparcia „hodurowcom” udzielili aktywiści partii lewicowych; w Łomży 
szczególną rolę odegrał poseł socjalistyczny Mieczysław Czarnecki (choć sam  
w „Pamiętniku” zupełnie pomija ten epizod). Niewątpliwie jednak to księża PNKK 
wraz z komitetami parafialnymi organizowali życie religijne swoich wiernych. Spo-
śród przebywających w Łomży 4-ech kapłanów „narodowych” szczególną rolę ode-
grał ks. Tadeusz Piechulski. Pracę duszpasterską prowadził w tym mieście już od lata 
1929 r., a więc rok po faktycznym utworzeniu tam placówki PNKK. Będąc człowie-
kiem młodym, energicznym, swoją działalność przenosił też na okoliczne tereny; 
przez ponad rok był właściwie proboszczem w Malinowie Nowym, a przez cały 
okres zajmował się swoimi wiernymi w rejonie Kolna. To, co robił, napotykało 
oczywiście na reakcję strony katolickiej; do szczególnych zadrażnień doszło w Je-
lonkach – siedzibie parafii rzymskokatolickiej, do której przynależało Malinowo.  
Z powodu niezalegalizowania PNKK w Polsce, ks. Piechulski stał się też obiektem 
postępowań karnych.  

Parafia PNKK w Łomży nie przetrwała prób czasu. Najpierw „padła” sąsiednia 
parafia w Malinowie Nowym (po nieudanych próbach korzystania z katolickich 
symboli i miejsc, przede wszystkim z cmentarza, rozpoczął się odpływ „hodurow-
ców”). Poważne problemy zaczęły się w 1930 r., głównie w związku z postępującym 
kryzysem gospodarczym, radykalizacją nastrojów społecznych i marginalizacją sił 
politycznych tradycyjnie sprzyjających PNKK. Końca dopełniły rządy totalitarne po 
upadku Polski – najpierw stalinowskie, następnie hitlerowskie. Zarzuty katolickie  
o rzekomym wspieraniu komunizmu przez PNKK były swoistą interpretacją; warto 
pamiętać, że „protektor hodurowców” w Łomży Mieczysław Czarnecki został uwię-
ziony i torturowany prze NKWD (pod zarzutem „wspierania faszystowskiego rządu 
Piłsudskiego”?!). Za to śmierć ks. Tadeusza Piechulskiego, zamordowanego przez 
Niemców w 1944 r., oznaczała też koniec parafii PNKK w Łomży.  

 
 

Summary 

 
The article deals with the history of existing in 1928-1944 Polish National 

Catholic Church parish in Łomża. The parish was largely based on archives from 
The Archives of New Files and The National Archives in Białystok. The author 
numbered fundamental elements of PNCC doctrine, brought up the subject of causes 
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and prerequisites of emerging of Polish National Catholic Church in Łomża, its in-
fluence on nearby regions, and reasons for its crisis and ultimate fall. The work in-
cludes two tables: Tab 1. The list of churches belonging to PNCC in Łomża Diocese 
in 1930; Tab 2. The list of clergymen of PNCC in Białystok administrative district in 
January 1931. 

 
 
 



 
  

 



 

 

 

CZESŁAW  RYBICKI (Łomża) 
 

 

Powstanie i działalność oddziału  

Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łomży 

do 1918 r.         Część I  

  
Po upadku powstania styczniowego język polski w Królestwie Polskim został 

usunięty ze szkół, zlikwidowano prawie wszystkie stowarzyszenia kulturalne i spor-
towo-rekreacyjne skupiające ludność polską. W 1869 r. Szkołę Główną Warszawską 
przekształcono w Carski Uniwersytet Warszawski z językiem rosyjskim jako wykła-
dowym. Podobny los spotkał Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny w Puławach.  

Wędrowanie i wycieczki, szczególnie młodzieży szkolnej miały na ziemiach 
polskich wieloletnie tradycje sięgające czasów Komisji Edukacji Narodowej.  
W Królestwie Polskim nastawienie władz do tego rodzaju aktywności nie było 
sprzyjające, turystów spotykały różne trudności i przykrości z tego powodu. Wzbu-
dzała ona nieufność i nie miała zrozumienia ze strony policji. Wędrowcy omijali 
miasteczka i większe wioski z obawy przed spotkaniem z nią. Niektórzy z wyciecz-
kowiczów wielokrotnie siedzieli w areszcie z powodu znalezionej przy rewizji po-
dejrzanej książeczki, mapki, aparatu fotograficznego, zbyt dużego scyzoryka lub 
wątpliwości dotyczącej autentyczności ich paszportów. W takich sytuacjach często 
czuli się jak wylęknieni zbiedzy, uciekający przed rzeczywistym lub wyobrażanym 
pościgiem. Z wielkim trudem, po wieloletnich staraniach, specjalnych zabiegach, 
uzyskiwaniu protekcji osób z wpływowych sfer władzy uzyskiwano zgodę na dzia-
łalność pojedynczych stowarzyszeń kultury fizycznej. W zaborze austriackim pano-
wała większa swoboda w tym zakresie. W 1867 r. we Lwowie powołano Towarzy-
stwo Gimnastyczne, które dwa lata później przyjęło nazwę Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół”. W 1867 r. w Krakowie powstało Towarzystwo „Orzeł Biały”,  
a w 1869 r. utworzono również w Krakowie i we Lwowie towarzystwa Łyżwiarskie. 
W 1874 r. utworzono Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Od 1884 r. także w zaborze 
pruskim powstały gniazda sokole. Jako pierwsze w zaborze rosyjskim, a mające  
w swoim programie działania turystykę powstało w 1882 r. Warszawskie Towarzy-
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stwo Wioślarskie i w 1886 r. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Po nich powsta-
ły następne: w 1884 r. Płockie Towarzystwo Wioślarskie, w 1886 r. Włocławskie 
Towarzystwo Wioślarskie, w 1894 r. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, w 1900 r. 
Konińskie Towarzystwo Wioślarskie i w 1901 r. Łomżyńskie Towarzystwo Wio-
ślarskie. Po 1905 r. gniazda sokole powstały w zaborze rosyjskim. W wyniku wyda-
rzeń nazywanych rewolucją lat 1905–1907 oraz wojny rosyjsko-japońskiej nastąpiło 
rozluźnienie nacisku rusyfikacyjnego. W XX w. efektem cywilizacji przemysłowej 
w aglomeracjach miejskich stała się znaczna ilość czasu wolnego po pracy. Powstała 
potrzeba zorganizowanych form konsumpcji tego przywileju. Możliwości takie two-
rzyła kultura fizyczna z turystyką pojmowaną jako forma czynnego wypoczynku, 
związana z krajoznawstwem, realizowana w czasie wolnym od pracy z własnej woli, 
bez jakiegokolwiek przymusu czy presji zewnętrznej. Krzysztof Przecławski w uję-
ciu socjologicznym uważa, że „... turystyka jest to całokształt zjawisk ruchliwości 
przestrzennej, związanych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu  
i środowiska życia oraz wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedza-
nym (przyrodniczym, kulturowym, bądź społecznym)”.1 Zaczęły tworzyć się legalne 
polskie narodowe stowarzyszenia, mające w programach swojej działalności sport  
i turystykę. Zaistniała możliwość zalegalizowania działalności turystycznej. W wa-
runkach zagrożonego bytu narodowego, powstające stowarzyszenia włączone zosta-
ły do pracy edukacyjnej, a szczególnie wychowawczej na rzecz jego utrzymania. 
Przed 1904 r. Emil Schönfeld wraz z adwokatem Płatkiem podjął próbę założenia 
towarzystwa turystycznego w zaborze rosyjskim. Jego zadaniem miało być organi-
zowanie i szerzenie krajoznawstwa ojczystego oraz ratowanie pamiątek narodowych. 
Opracowali projekt statutu. Starania nie przyniosły jednak oczekiwanego efektu. 
Wiosną 1904 r. kolejną próbę utworzenia towarzystwa podjął Aleksander Janowski, 
od wielu lat zamiłowany podróżnik i organizator wycieczek z młodzieżą po kraju. 
Jesienią 1905 r. z inicjatywy Kazimierza Kulwiecia, sekretarza komisji przyrodniczej 
Towarzystwa Ogrodniczego w Warszawie, to gremium kilkakrotnie rozważało 
sprawę powstania towarzystwa turystycznego, Aleksander Janowski na prośbę komi-
sji opracował ostateczną wersję statutu. 1 VI 1906 r. została ona zatwierdzona na 
zebraniu grupy osób, które w tym dniu wpisały się na listę założycieli. Powołano 
tymczasowy zarząd składający się z 6 osób. Na prezesa wybrano Zygmunta Glogera 
pochodzącego z nieodległego od Łomży Jeżewa. Wiceprezesami ustanowiono po-
chodzącego z Suwalszczyzny, absolwenta gimnazjum w Suwałkach Kazimierza 
Kulwiecia i urodzonego w Łomży Karola Hoffmana, absolwenta gimnazjum  
i urzędnika w Suwałkach. Skarbnikiem został Maksymilian Heilpem, sekretarzem 
Aleksander Janowski, kustoszem Kazimierz Czerwiński. Do komisji rewizyjnej 
powołano Konrada Olchowicza, Stanisława Magnusa i Józefa Włoskiewicza.  
W lipcu 1906 r. ze względu na uchybienia formalne władze gubernialne odrzuciły 
__________ 

 

1 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków 1997, s. 29, 31. 
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ustawę. 27.X.1906 r. na mocy decyzji Warszawskiego Urzędu Gubernialnego do 
Spraw o Stowarzyszeniach Polskie Towarzystwo Krajoznawcze wpisano pod nr. 42. 
do rejestru stowarzyszeń i związków Guberni Warszawskiej. W zarejestrowanym 
statucie dokonano jeszcze kilku formalnych poprawek i 9 XI 1906 r. gubernator 
Martynow ostatecznie potwierdził swoim podpisem zarejestrowanie statutu.  
3 XII 1906 r. podczas walnego zebrania członków wybrano stały zarząd, do którego 
weszli wszyscy członkowie poprzednio wybranego tymczasowego zarządu. W para-
grafie 1 statutu określono , że  Towarzystwo Krajoznawcze ma na celu: 

„1) Zbieranie wiadomości, dotyczących krajoznawstwa polskiego. 
2) Gromadzenie danych naukowych: geograficznych, fizjograficznych, antropo-

logicznych, etnograficznych, statystyczno - ekonomicznych, archeologicznych, oraz 
związanych z historią sztuki, dotyczących ziem polskich i krajów przyległych, histo-
rycznie lub geograficznie z niemi związanych. 

3) Szerzenie wśród ogółu, a szczególnie wśród młodzieży, wiadomości doty-
czących krajoznawstwa polskiego." Realizowano to poprzez organizowanie wycie-
czek po kraju, zbieranie wiadomości dotyczących historii, kultury, geografii Polski, 
gromadzenie zbiorów naukowych z tego zakresu dotyczących ziem polskich, szerze-
nie wiedzy o tym wśród ogółu ludności polskiej, rozwój struktur poprzez tworzenie 
oddziałów terenowych, urządzanie wystaw krajoznawczych, otaczanie opieką pa-
miątek historycznych i osobliwości przyrody. Przy pomocy krajoznastwa starano się 
zaszczepić patriotyczne emocje, przekazywać je szerokim kręgom społeczeństwa,  
a szczególnie młodzieży. Wanda Skowron informuje, że „Naturalny sojusz dwóch 
nurtów uprawiania krajoznawstwa: emocjonalno - praktyczny oraz naukowy, dawał 
Towarzystwu siłę. Dawał ją przez otwarcie możliwości pracy dla kraju, dla zacho-
wania tożsamości Polaków każdemu, zgodnie z jego możliwościami intelektualnymi 
i wykształceniem, a bez względu na zajmowaną pozycję społeczną. - Więcej, sprzę-
żenie obu nurtów zachęcało do zaangażowania się w prace Towarzystwa.”2  

Ustawa PTK w § 2, określającym realizację postawionych celów, potwierdza, iż 
założyciele Towarzystwa zaprogramowali przenikanie się i współbrzmienie obu 
nurtów w działalności.  

„§ 2. Do osiągnięcia swych celów Towarzystwo dąży następującymi drogami: 
1) Organizuje wycieczki po kraju, prowadzone przez specjalistów poszczegól-

nej gałęzi krajoznawstwa. 
2) Urządza wycieczki i ekskursje dla młodzieży i Członków Stowarzyszenia 

do miejscowości godnych uwagi z jakichkolwiek względów. 
3) Gromadzi wszelkie zbiory, dotyczące fizjografji, folkloru, archeologji, etno-

grafji, przemysłu, sztuki i t. d. 

__________ 

 

2 W. Skowron, Miejsce nauki w procesie budowania zorganizowanego ruchu Krajoznawczego  
w Kongresówce. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1906-1916, w: http.pttk.pl/index.php?co=tx_wojny_01. 
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4) Zakłada i utrzymuje bibljotekę, poświęconą krajoznawstwu i gałęziom wie-
dzy związanym z krajoznawstwem. 

5) Urządza odczyty i konferencje z dziedziny krajoznawstwa. 
6) Organizuje wykłady, dotyczące sposobu badań, organizowania wycieczek, 

robienia zdjęć fotograficznych, kolekcjonowania okazów przyrodniczych. 
7) Otwiera pracownie do badań i doświadczeń. 
8) Tworzy Sekcje lub Oddziały prowincjonalne. 
9) Urządza wystawy krajoznawczo - naukowe. 

10) Posiada Korespondentów w kraju lub za granicą. 
11) Wydaje czasopismo, poświęcone krajoznawstwu polskiemu. 
12) Roztacza opiekę nad zabytkami sztuki, pamiątkami historycznemi i osobli-

wościami przyrodniczemi w kraju.” 
Cele statutowe zakreślono szeroko, tak by pozwalały kompensować ograniczo-

ne możliwości życia narodowego. Przy zarządzie głównym tworzono komisje pro-
blemowe, które określały główne kierunki pracy w swoich dziedzinach dla całej 
organizacji. W 1909 r. istniały komisje: wydawnicza, fotograficzna, muzealna, 
ochrony osobliwości przyrody, biblioteczna, popularyzacji krajoznastwa i wyciecz-
kowa. Miały one swoje odpowiedniki w oddziałach w postaci sekcji o tych nazwach. 
Struktury terenowe były mocno organizacyjnie związane pod względem zależności 
statutowych i wytycznych z centralą warszawską. W Ustawie Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego szczególnie zaakcentowano cele naukowe. Ryszard Wroczyń-
ski uważa, że realizacja tych celów miała uzupełniać braki w zakresie szkolnictwa 
wyższego i instytucji naukowych. Badania naukowe w zakresie krajoznastwa pro-
wadzono nielegalnie za parawanem różnych zawodowych stowarzyszeń rolniczych, 
ogrodniczych, lekarskich i innych. Oficjalnie zgody na to od władz uzyskać nie 
można było, działania takie likwidowano z ogromną zawziętą bezwzględnością, 
podobnie jak wszelką działalność oświatową. Cele opisane w „Ustawie Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego” realizowane były na wszystkich szczeblach struktu-
ry organizacyjnej. Inicjatorami utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
i jego głównymi działaczami byli: Zygmunt Gloger, Aleksander Janowski, Kazi-
mierz Kulwieć, Mikołaj Wisznicki i Karol Hoffman. Prekursorką rolę w krzewieniu 
ruch wycieczkowego odegrał Zygmunt Gloger. W swoich pracach etnograficznych 
popularyzował idee poznawania kraju. Wskazywał wycieczkowiczom kraj rodzinny, 
który ”poznać najszerzej i najlepiej jest pierwszym jego obowiązkiem.” Polskie To-
warzystwo Krajoznawcze było pierwszą specjalistyczną organizacją turystyczną 
powstałą w Królestwie Polskim, a drugą na ziemiach polskich pod zaborami po zało-
żonym w 1874 r. Polskim Towarzystwie Tatrzańskim.3  
__________ 

 

3 J. Dziarski, Początki Łomżyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (lata 1908 - 
1909), w: „Ziemia Łomżyńska nr 3/1987, s. 166 - 168; Z. Fałtynowicz, Małgorzata Pawłowska, Dzie-
więćdziesięciolecie oddziału suwalskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (materiały z sesji), 
Suwałki 2007, s. 6, 11, 12; R. Konopko, 100 lat oddziału PTTK im. Adama Chętnika w Łomży, Łomża 
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Przed 1795 r. ziemia łomżyńska stanowiła jedną z 10 ziem województwa ma-
zowieckiego. Zygmunt Gloger4 za województwo mazowieckie uważał ziemię 
„wchodzącą nieco klinem między Prusy Książęce (a mianowicie Mazowsze Pru-
skie), a województwo podlaskie, którego ziemia bielska ciągnąca się wąskim pasem 
z północy na południe, od Augustowa do Brańska odgraniczała te dwie ziemie Ma-
zowsza od Wielkiego Księstwa Litewskiego. Grajewo z ziemi wiskiej było na półno-
cy ostatnim miasteczkiem mazowieckiego województwa.” Łomżyńskie opisał „Zie-
mia nasza graniczyła na północ w części z Prusami, a w części z ziemią wiską i biel-
ską, na wschód także z ziemią wiską i bielską, na południe z nurską, a na zachód  
z różańską i ciechanowską.”5 Według podziału administracyjnego ziemia ta do 
1795 r. obejmowała 4 powiaty: Łomżę, Kolno, Ostrołękę i Zambrów. W 1807 r. 
Łomża stała się siedzibą władz departamentowych. Ustanowienie w Łomży i Su-
wałkach w 1866 r. siedziby guberni oraz spełnianie przez Łomżę roli ponad-
gubernialnego ośrodka edukacyjnego wpłynęło na migrację inteligencji z innych 
miast inteligencji. Stanowiła ona czynnik sprawczy powstania wielu stowarzyszeń 
społecznych i podstawę ich funkcjonowania. Przedstawiciele tej grupy ludności dys-
ponowali znacznie większym marginesem czasu wolnego od pozostałych mieszkań-
ców. Powstała potrzeba zagospodarowania czasu wolnego. Mimo istotnej roli elity 
miejskiej do której Ewa Kaczyńska6 na północno-wschodnim Mazowszu zaliczyła 
osoby żyjące z rent i kapitałów, w tym przedstawicieli ziemiaństwa, wykonawców 
wolnych zawodów oraz część: urzędników, nauczycieli, lekarzy, księży prawników. 
Do prac w stowarzyszeniach włączali się inni przedstawiciele średnich warstw spo-
łecznych miasta. Bowiem, jak zauważył Adam Dobroński na przykładzie Łomży 
stowarzyszenia takie stanowiły rolę pomostu między elitą a niższą warstwą spo-
łeczną. Zostanie członkiem stowarzyszenia nobilitowało w hierarchii społecznej 
miasta. Do inteligencji zaliczano także osoby bez dyplomu akademickiego, ale kupu-
jące książki, prenumerujące gazety, demonstrujące właściwą postawę moralną, wy-

                                                                                                                       
2008, s. 11; A. Malanowska i inni, 380 lat szkoły średniej ogólnokształcącej w Łomży 1614 - 1994, 
Warszawa 1994, s. 12, 13, 31, 119, 124, 125, 213; „Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” 
1907, Warszawa 1908, s. 35 - 37, 71, 140 - 143, 157 - 159; 1908, Warszawa 1909, s. 140 - 143; 1909, 
Warszawa 1910, s. 4, 108 - 109, 128, 143 - 144; 146 - 149; 1910, Warszawa 1911, s. 180 - 182; 1911, 
Warszawa 1912, s. 147 - 149, 184 - 191; 1912, Warszawa 1913, s. 73, 147 - 149; 1913, Warszawa 1914, 
s. 71, 97, 98, 104 - 106, 204; 1906 - 1916; Warszawa 1917, s. 18, 62; 1926, Warszawa 1927, s. 109; Cz. 
Rybicki, Powstanie Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego, w: „Studia Łomżyńskie” 1993, nr 4,  
s. 125; Ustawa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Warszawa 1907; R. Wroczyński, Powszechne 
dzieje wychowania fizycznego i sportu, Ossolineum 1985, s. 288 - 291; 

4 Z. Gloger, Dawna Ziemia Łomżyńska, Warszawa 1876, s. 1-3. 
5 Tamże, s. 1-3. 
6 E. Kaczyńska, Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królestwa Polskiego  

w okresie rozkwitu kapitalizmu, Warszawa 1974, s. 280-284; L. sadowski, Polska inteligencja prowin-
cjonalna i jej ideowe dylematy na przełomie XIX i XX wieku (na przykładzie guberni łomżyńskiej, 
suwalskiej i Białegostoku), Warszawa 1988, s. 79-84, 104, 107-108, 120, 141-143, 154-157. 
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różniające się trwałością przekonań, wierne młodzieńczym ideałom ofiarnej pracy 
dla dobra ogółu i w obronie polskości. Mniejsze znaczenie miała zamożność, rodzaj 
wykonywanej pracy i efekty aktywności kulturowej.7 W. Skowron stwierdziła, że 
”mitem jest również pogląd o klasowo-elitarnym składzie członkowskim – a jeśli, 
można mówić o elicie zaangażowanej w prace Polskiego Towarzystwa Krajo-
znawczego, to o elicie intelektualnej, a nie ekonomicznej.”8 Idee turystyczne dotarły i 
na ziemię łomżyńską. Skorzystano z istniejących już gotowych wzorów z Warsza-
wy. W Łomży powstanie wyspecjalizowanej organizacji turystycznej poprzedzone 
zostało organizowaniem wycieczek przez szkoły i różne instytucje. W 1891 r. wraz z 
założeniem w Łomży wypożyczalni łodzi spacerowych na Narwi zaczęły odbywać 
się pierwsze wycieczki wioślarskie. „Echa Płockie i Łomżyńskie” z 1899 r. poinfor-
mowały o zorganizowanej w czerwcu przez koło muzyczne wycieczce za miasto, o 
wyprawach cyklistów oraz o lipcowej majówce z muzyką orkiestry wojskowej dla 
ponad 100 osób do Kalinowa. Opisuje też wypadek, który zdarzył się w drodze po-
wrotnej z winy pijanego woźnicy. W 1901 r. po założeniu Łomżyńskiego Towarzy-
stwa Wioślarskiego nastąpiła intensyfikacja organizowa-nych wycieczek wioślar-
skich.9 21.II.1908 r. zalegalizowano jako jeden z pierwszych na terenie Królestwa 
Polskiego statut łomżyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 
12.V.1907 r. zalegalizowano działalność oddziału PTK w Suwałkach jako pierwsze-
go oddziału na prowincji. Istniał on do października 1913 r., kiedy to Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na wskutek kilkuletniej dezorganizacji w 
oddziale i braku aktywności podjął decyzję o jego zawieszeniu. 5.I.1908 r. podczas 
pobytu przed powołaniem oddziału w Suwałkach Kulwieć zwrócił uwagę, że „To-
warzystwo to ma u nas bardzo obszerne pole do działania, gdyż ziemia suwalska 
posiada największą ilość lasów i jezior w Królestwie Polskim, a także jest ciekawą ze 
względu na zaludnienie.”10 Kazimierz Kulwieć powiedział, „oddział w Suwałkach 
powstał dzięki moim osobistym stosunkom z Suwałkami.”11 10.I.1908 r. powstał 
oddział w Lublinie, 10.III.1908 r. zalegalizowano oddział PTK w Łapach, w grudniu 
1908 r. rozpoczął działalność oddział PTK w Grajewie, 22.III.1908 r. w Siedlcach, 
23.III.1908 r. w Łowiczu i Radomiu. Do końca 1908 r. działało już 15 oddziałów 
prowincjonalnych. 15.IX.1912 r. odbyło się zebranie organizacyjne oddziału ostro-
łęckiego. Zapisało się do niego 56 osób. W 1917 r. Adam Chętnik założył oddział 

__________ 

 

7 A. Dobroński, Infrastruktura społeczna i ekonomiczna guberni łomżyńskiej i obwodu białostockie-
go 1866-1914, Białystok 1980, s. 235; A. Dobroński, Łomża w latach 1866-1918, Łomża-Białystok 
1993, s. 70. 

8 W. Skowron, Jak w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym pozyskiwano środki na działalność, 
Warszawa 1990, s. 1. 

9 Echa Płockie i Łomżyńskie 1899, nr 51 z 16.06., s. 2; nr 54 z 26.06., s. 2; nr 56 z 03.07., s. 3; Cz. 
Rybicki, Powstanie Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego, w: „Studia Łomżyńskie” 1993, nr 4,  
s. 125. 

10 Z. Faltynowicz, M. Pawłowska, Dziewięćdziesięciolecie oddziału suwalskiego polskiego Towa-
rzystwa Krajoznawczego (materiały z sesji), Suwałki 2007, s. 6, 11, 12. 

11 dz. cyt. 
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Kurpiowski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Nowogrodzie. Z ideą ruchu 
krajoznawczego Adam Chętnik zapoznał się podczas kursów pedagogicznych, na 
które uczęszczał od 1908 r. w Warszawie. Jednym z wykładowców kursowych był 
Kazimierz Kulwieć, współzałożyciel i prezes, a jednocześnie redaktor „Ziemi”, or-
ganu prasowego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Większość członków 
nowogrodzkiego oddziału stanowili okoliczni rolnicy i rzemieślnicy. Prowadził on 
ożywioną działalność, a Adam Chętnik był jego wieloletnim prezesem, od 1917 r. do 
przynajmniej 1934 r. Prośbę o zatwierdzenie statutu łomżyńskiego oddziału podpisa-
li: Rudolf Beber (lekarz), Franciszek Hryniewicz (redaktor gazety) i Henryk Łem-
picki. Oni też ustanowili zarząd tymczasowy. W tym roku oddział liczył 28 człon-
ków. Byli nimi: Henryk Achenbach, Konstanty Alchimowicz (lekarz), Kazimierz 
Antosiewicz, Stefan Bagieński, Rudolf Beber, Edmund Cabert (pracownik Biurowy 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego), Jan Czaplicki, Jan Czorniowski, Franci-
szek Hryniewicz, Edward Jarociński, Julian Jeziorowski, Kazimierz Jeżewski, Julian 
Karbowski, Henryk Łempicki, Wiktor Łukomski, Ferante Marconi (lekarz), Zofia 
Nowacka, Brunon Nowicki, Maurycy Oppenheim (lekarz stomatolog), Franciszek 
Przecławski (inżynier gubernialny), Antoni Rogiński, Józef Rychter, Franciszek 
Selens, Franciszek Stopa (nauczyciel szkoły handlowej), Wacław Szyszko (lekarz 
więzienny), Mieczysław Tittenbrun (inżynier gubernialny) i Władysław Zieliński. 
Janusz Dziarski informuje, że oddział w tym roku wykazał się małą aktywnością 
organizacyjną. Nie zachowały się żadne pisemne przekazy o działalności w tym 
roku, oddział nie złożył sprawozdania z działalności finansowej i programowej do 
centrali w Warszawie, toteż nie zamieszczono informacji o nim w Roczniku PTK za 
1908 r. „Wspólna Praca” z 1910 r. poinformowała, że rzeczywista działalność statu-
towa łomżyńskiego oddziału rozpoczęła się w kwietniu 1909 r. Ze sprawozdania 
zarządu oddziału zamieszczonego w „Roczniku PTK” za 1909 r. również wynika, iż 
oddział rzeczywistą działalność rozpoczął 22.IV.1909 r. Aktywność łomżyńskiego 
stowarzyszenia turystycznego w większości skupiła się na ziemi łomżyńskiej. Cha-
rakterystyczną cechą łomżyńskiego oddziału od początku działalności stał się udział 
kobiet, uczestniczących w grupie założycielskiej, a także w następnych latach 6 pań 
czynnie pracowało w władzach oddziału jako członkinie zarządu. Wśród 91 znanych 
nazwisk członków łomżyńskiego stowarzyszenia 18 należało do kobiet.12  

__________ 

 

12 A. Chętnik, Muzeum w Nowogrodzie. Wspomnienia – Plany – Wisiłki. Refleksje na 25 lecie za-
początkowania zbiorów nowogrodzkich, Nowogród 1934, s. 8; „Echa Płockie i Łomżyńskie” 1899, nr 51 
z 16 VI, s. 2; nr 54 z 26 VI, s. 2; nr 56 z 3 VII, s. 3; Z. Fałtynowicz, Małgorzata Pawłowska, dz. cyt., s. 11, 
27, 28; J. Jastrzębski, Muzealnictwo w Łomży 1898-1998, Łomża 1998, s. 12; B. Kunicki, Adam Chętnik 
– propagator muzealnictwa, bursztyniarstwa i badań archeologiczno – historycznych, w: Adam Chętnik, 
Kurp i Polak, Łomża 1987, s. 30; R. Konopko, dz. cyt., s. 8; M. Pokropek, Adam Chętnik – życie i prace 
(1885 –1967), w: Adam Chętnik a współczesne badania kultury kurpiowskiej, Warszawa 1988,  
s. 117,118; J. Dziarski, dz. cyt.; Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1907, Warszawa 
1908, s. 35 –37, 71, 140 – 143, 157 - 159; 1908, Warszawa 1909, s. 140 - 143; 1909, Warszawa 1910,  
s. 4, 108 –109, 128, 143 -144; 146 – 149; 1910, Warszawa 1911, s. 180 – 182; 1911, Warszawa 1912,  
s. 147 –149, 184 –191; 1912, Warszawa 1913, s. 73, 147 – 149; 1913, Warszawa 1914, s. 71, 97, 98, 104 
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Zarządy Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łomży 

 

Działalnością oddziału kierował sześcioosobowy zarząd wybrany na zebraniu 
ogólnym. Zarząd składał się z przewodniczącego, 1 lub 2 zastępców, sekretarza, 
skarbnika i kustosza zarządzającego zbiorami. Do zarządu należeli również prze-
wodniczący poszczególnych sekcji i członkowie wybrani do zarządu, którzy uzyskali 
przynajmniej 2/3 głosów zebrania ogólnego. Do sprawdzania i kontroli rachunkowo-
ści towarzystwa zebranie ogólne wybierało trzyosobową komisję rewizyjną. 
21.II.1908 r. ustanowiono pierwszy tymczasowy zarząd łomżyńskiego towarzystwa 
krajoznawczego. Do jego składu weszli członkowie – założyciele: Rudolf Beber, 
Franciszek Hryniewicz i Henryk Łempicki. 29. IV.1909 r. spośród 27 obecnych 
członków na zebraniu ogólnym wybrano do zarządu oddziału Konstantego Bzow-
skiego, Franciszka Stopę i Mieczysława Napierkowskiego z prawem dokooptowania 
pozostałych członków. Zorganizowano 4 sekcje: wycieczkową pod kierownictwem 
Tomasza Niklewskiego, muzealną zarządzaną przez Edmunda Caberta, odczytową 
pod kierownictwem Ignacego Dąbrowskiego i popularyzacji krajoznawstwa na czele 
z Franciszkiem Stopą. W tym roku odbyto 8 zebrań zarządu i 5 ogólnych zebrań 
członków oddziału. 12.II.1910 r. w siedzibie łomżyńskiej Kasy Przemysłowców 
odbyło się ogólne roczne zebranie członków. Przybyło 19 osób. Przewodniczącym 
zebrania był dr Ferante Marconi, z jego propozycji sekretarzem zebrania został Fran-
ciszek Hryniewicz. Sekretarz oddziału, Napierkowski, odczytał sprawozdanie z dzia-
łalności za rok 1909. Zebranie było ciekawe, dyskusja ożywiona. Padały pytania, 
żądano wyjaśnień, wnoszono uwagi. Aktywnymi uczestnikami dyskusji byli: Kon-
stanty Bzowski, Tomasz Niklewski, Franciszek Stopa, Edmund Cabert, Konstanty 
Alchimowicz i Ignacy Dąbrowski. W wyniku dyskusji zapadła jednogłośnie uchwała 
wskazująca potrzebę organizowania w miarę możliwości wycieczek o charakterze 
naukowym, jak najczęstszego ich urządzania i odbywania comiesięcznych zebrań 
członków, na których czytane byłyby sprawozdania z wycieczek. W tajnym głoso-
waniu do zarządu wybrano: Konstantego Bzowskiego z największą liczbą 17 gło-
sów, Franciszka Stopę, Tomasza Niklewskiego, Mieczysława Napierkowskiego z 
liczbą 14 głosów, Cecylię Zagórską z liczbą 10 głosów oraz Wacława Stalskiego i 
Marię Korzeniowską z liczbą 8 głosów. Poza wybranymi do zarządu największą 
liczbę kolejno otrzymali: Stefan Dembiński, Maksymilian Makarewicz i ks. Wiktor 
Supiński. Do komisji rewizyjnej przez aklamację ponownie powołano: Ignacego 
Dąbrowskiego, Stanisława Woyczyńskiego, i L. Skarzyńskiego. Na początku lipca 
1910 r. opuścił Łomżę po dwuletnim pobycie prezes oddziału Konstanty Bzowski. 
22.IX.1910 r. przewodniczącym zarządu wybrano Wacława Stalskiego. Kierowni-
kiem sekcji muzealnej został Tomasz Niklewski, sekcji wycieczkowej i fotograficz-

                                                                                                                       
– 106, 204; 1906-1916; Warszawa 1917, s. 18, 62; 1926, Warszawa 1927, s. 109; W. Skowron, Mimo 
wojny. PTK 1914 –1918, w: http://khit.pttk.pl/index.php?co=tx_m_wojny_01; „Wspólna Praca” 1910, nr 
1 z 3 IV, s. 4,5. 
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nej Wacław Stalski, sekcji odczytowej Maria Korzeniowska i Cecylia Zagórska, a 
popularyzacji krajoznawstwa Hipolit Rościszewski i Franciszek Stopa. Mieli oni 
pełnić swoje funkcje do czasu rocznego zebrania sprawozdawczo – wyborczego. 
15.XII.1910 r. na zebraniu ogólnym członków oddziału postanowiono zakupić i 
bezpłatnie dostarczyć członkom Rocznik Sprawozdawczy Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego za mijający rok. Uzasadniono to tym, że zarząd ma obowiązek jest 
dostarczyć sprawozdanie z działalności, a ono jest zawarte w tym centralnym wy-
dawnictwie. Rocznik sprowadzono i każdy członek mógł go odebrać w lokalu re-
dakcji „Wspólnej Pracy”. Odczytano też roczne sprawozdanie z działalności oddzia-
łu za 1910 r. sporządzone według schematu nadesłanego przez zarząd główny. 
Sprawozdanie zostało uzupełnione przez obecnych na zebraniu i zaakceptowane. 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze było otwarte dla społeczeństwa i starało się 
swoją działalnością zainteresować szerokie kręgi ludności. Umożliwiano uczestni-
czenie osobom niebędącym członkami udział w wycieczkach, odczytach i referatach. 
„Wspólna Praca” z 1911 r. poinformowała w zapowiedzi o rocznym zebraniu spra-
wozdawczym członków oddziału o pierwszym terminie zebrania. Zamieściła też 
informację o drugim terminie w przypadku nieprzybycia przewidzianej statutem 
liczby członków potrzebnych dla ważności zebrania. Zebranie w drugim terminie 
miało odbyć się o godzinę później i miało być ważne bez względu na liczbę przyby-
łych członków. Na zebranie zapraszano „wszystkich, którzy nie należąc do towarzy-
stwa, nie mniej jednak interesują się jego sprawami i uznając pożyteczność tej insty-
tucji, szczerze pragną jej rozwoju”. 19.II.1911 r. w lokalu Kasy Przemysłowców 
odbyło się roczne sprawozdawcze zebranie członków. „Wspólna Praca” z 1911 r. 
poinformowała, że przybyło na nie tylko 16 członków, zaś „Rocznik Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego za 1911 r.” poinformował o 24 członkach. Wacław 
Stalski, dotychczasowy prezes, rozpoczął zebranie prelekcją na temat ogólnokształ-
cących wartości krajoznawstwa i o jego rozwoju w innych krajach. Zebraniu prze-
wodniczył Franciszek Tuszowski, a na sekretarza zebrania wybrano Aleksandra 
Berensewicza. Sprawozdanie z działalności za rok 1910 i plan zamierzeń na 1911 r. 
odczytał sekretarz towarzystwa Mieczysław Napierkowski. „Wspólna Praca” z 1911 
r. i „Rocznik PTK za 1911 r.” poinformowały, że do nowego zarządu wybrano: Wa-
cława Stalskiego – 16 głosami, Franciszka Stopę – 16, Tomasza Niklewskiego – 14, 
Juliusza Kliendiensta – 12, Hipolita Rościszewskiego – 8 i Mieczysława Bodalskie-
go – 8 głosami. Do komisji rewizyjnej przez aklamację powołano Zygmunta Ska-
rzyńskiego, Stanisława Woyczyńskiego i Ignacego Dąbrowskiego. 24.II.1911 r. na 
zebraniu członków do zarządu dokooptowano: Stefana Dembińskiego, Adelę Jar-
nuszkiewiczową, Janinę Pigłowską i Franciszka Tuszowskiego. W dniu tym zarząd 
ukonstytuował się w następujący sposób: prezes – Wacław Stalski, sekretarz Stefan 
Dembiński, zastępca sekretarza – Janina Pigłowska, skarbnik Hipolit Rościński, 
bibliotekarz – Juliusz Kliedienst, kustosz – Tomasz Niklewski. Członkami zarządu 
zostali: Mieczysław Bodalski, Adela Jarnuszkiewiczowa, Franciszek Stopa. Kierow-
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nictwo sekcji muzealnej powierzono Tomaszowi Niklewskiemu, sekcji odczytowej 
Adeli Jarnuszkiewiczowej, sekcji wycieczkowej Franciszkowi Tuszowskiemu, od-
działu cyklistów Mieczysławowi Bodalskiemu i sekcji fotograficznej Wacławowi 
Stalskiemu. Przedstawiony budżet na rok 1911 r. zebranie zaakceptowało. 
27.IV.1911 r. na posiedzeniu zarządu na miejsce Wacława Stalskiego, który zrezy-
gnował z pracy w zarządzie wybrano Juliusza Kleidiensta. Franciszka Tuszowskiego 
na stanowisku przewodniczącego sekcji wycieczkowej zastąpił Mieczysław Bodal-
ski. Stwierdzono, że „członkowie zarządu zbyt zaabsorbowani pracą zawodową, 
pomimo najszczerszych chęci, nie mają dosyć czasu poświęcić się sprawom towa-
rzystwa, a z pośród osób, rozporządzających wolnym czasem, brak chętnych do 
pracy.” 13 Zarząd w 1911 r. odbył 6 spotkań. 

W 1912 r. odbyło się 1 ogólne zebranie członków przy obecności 16 osób oraz 
7 posiedzeń zarządu. W 1913 r. funkcjonowały tylko 3 sekcje. W 1913 r. zorganizo-
wane 1 ogólne zebranie członków, w którym wzięło udział 19 osób, nie organizowa-
no zebrań miesięcznych członków. 3.III.1914 r. na ogólnym zebraniu sprawozdaw-
czo – wyborczym pod przewodnictwem dra Alchimowicza odczytano sprawozdanie 
za 1913 r, plan zmierzeń na 1914 r. oraz wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną. 
„Wspólna Praca” z 1914 r. wyeksponowała aktywność nauczycieli informując, że 
„dotychczas całe towarzystwo dźwiga na swych barkach personel nauczycielski, 
przeciążony pracą zawodową, ogół zaś mieszkańców zachowuje się zupełnie obojęt-
nie.” W zarządach oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego aktywnie pra-
cowali nauczyciele: Tomasz Niklewicz, Franciszek Stopa, Konstanty Bzowski, Ju-
liusz Kleidienst, Zofia Grzymkowska i Maria Korzeniowska. Ich postawa zdobyła 
duże uznanie wśród mieszkańców Łomży. Tomasz Niklewski pochodził z ziemi 
łomżyńskiej. Był absolwentem Uniwersytetu Petersburskiego. Początkowo pracował 
w naftownictwie w Baku. Potem w szkołach Warszawy i Łodzi. W 1909 r. został 

__________ 

 

13 Archiwum Państwowe Białystok, Zespół Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, sygn. 2618, (w niej:) 
„Głos Łomżyński” 1914, nr 9 z 26 II, s. 5; A. Chętnik, Muzeum w Nowogrodzie. Wspomnienia – plany – 
wysiłki. Refleksje na 25-lecie zapoczątkowania zbiorów nowogrodzkich 1909-1934, Nowogród 1934, s. 
6; A. Dobroński, Łomża w ...,dz. cyt., s. 86, 87, 200; J. Dziarski, Początki Łomżyńskiego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego(lata 1908 - 1909), (w:) „Ziemia Łomżyńska nr 3/1987, s. 166 – 
168; „Gość Puszczański” 1920, nr 3 z 29 II, s. 1; nr 8 z XI, XII, s. 4; Jastrzębski, Muzealnictwo ..., s. 12, 
17; B. Kunicki, dz. cyt., s.30; B. Kunicki, Adam Chętnik w muzealnictwie polskim, w: Adam Chętnik a 
współczesne ..., dz. cyt, s. 212; R. Konopko, dz. cyt., s. 30; M. Pokropek, dz. cyt., s.118; „Przegląd Łom-
żyński” 1936, nr 15 z 12 IV, s. 5; Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1908, Warszawa 
1909, s. 143; 1909, Warszawa 1910, s. 143, 144, 147, 148; 1910, Warszawa 1911, s. 179, 180; 1911, 
Warszawa 1912, s. 184 –186; 1912, Warszawa 1913, s. 147; 1913, Warszawa 1914, s. 97; 1906-1916; 
Warszawa 1917; 1917, Warszawa 1918, s. 24, 25; Sprawozdanie z działalności Łomżyńskiego Towarzy-
stwa Wioślarskiego za lata 1915 i 1916, Łomża 1917; Cz. Rybicki, Działalność kulturalna Łomżyńskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego, w: „Studia Łomżyńskie” nr V/1995, s. 26, 27; „Wspólna Praca” 1910, nr 38 
z 27 XII, s. 8; 1911, nr 6 z 11 II, s. 56; nr 8 z 25 II, s. 74, 75; ”Wspólna Praca” 1914, nr 5 z 15 III, s. 90; 
1916, nr 1 z 24 VI, s. 9; 1917, nr 2 z 15 I, s. 23; nr 8 i 9 z 1 V, s. 93; nr 10 i 11 z 15 VI, s.106; 1918, nr 5 i 
6 z V – VI, s. 5 – 9, 44, 45;R. Konopko, dz. cyt., s. 8,9, 19; Ustawa ..., dz. cyt. 
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przeniesiony na kierownika męskiej szkoły handlowej do Łomży. Został też człon-
kiem redakcji „Wspólnej Pracy”, do której pisał wiele tekstów publicystycznych. Był 
jednym z inicjatorów założenia ziemi łomżyńskiej przy oddziale Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego w Łomży, włożył też dużo pracy w gromadzenie jego zbio-
rów, był kierownikiem sekcji wycieczkowej, kompletował zbiory i opracował kata-
log w Polskiej Bibliotece Publicznej. Był jednym z założycieli Towarzystwa Rozwo-
ju Fizycznego, jako naczelnik straży ogniowej bardzo usprawnił jej działanie. Franci-
szek Stopa był absolwentem uniwersytetów w Krakowie i Wiedniu. Konstanty 
Bzowski absolwent wydziału przyrodniczego Uniwersytetu w Petersburgu, a w 
Łomży pracował jako nauczyciel Męskiej Szkoły Handlowej. Podczas dwuletniego 
pobytu w Łomży przyczynił się do założenia oddziału Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego, Muzeum Krajoznastwa Ziemi Łomżyńskiej, brał czynny udział w 
działalności Polskiej Biblioteki i Czytelni. W 1914 r. „Głos Łomżyński” poinformo-
wał o zaplanowanym na 3 III walnym zebraniu członków towarzystwa w własnym 
lokalu przy czytelni publicznej. Nie udało się jednak potwierdzić realizacji tego 
przedsięwzięcia. W sierpniu 1914 r. Łomża znalazła się w zasięgu działań I wojny 
światowej. Na miasto spadły bomby i pociski artyleryjskie, od godziny 20 obowią-
zywała godzina policyjna, po zmroku nie wolno było używać oświetlenia w budyn-
kach. Wszystkie gmachy i lokale publiczne zajęło wojsko, a w mieście funkcjonowa-
ło około 40 szpitali. Miasto opuściła znaczna część mieszkańców. Wobec niesprzyja-
jącej sytuacji stowarzyszenia: Lutnia, Przyszłość, Rozwoju Fizycznego i Związku 
Robotników Chrześcijańskich zawiesiły swoją działalność. Brak jest też informacji o 
działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łomży. Jedyną organizacją 
społeczną, która nie zawiesiła działalności w tym czasie było Łomżyńskie Towarzy-
stwo Wioślarskie14. Adam Chętnik w swoich wspomnieniach napisał: „W 1916 r. 
wznowiłem działalność oddziału PTK w Łomży, gdzie przebywałem półtora roku, 
na otwarcie oddziału przyjechał z Warszawy pan Aleksander Janowski. Po moim 
wyjeździe oddział upadł.15” „Oddział w Ostrołęce nie został wznowiony.16” Dopiero 
30.XII.1916 r. na zaproszenie oddziału łomżyńskiego Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego w teatrze Czochańskiego kapitan Legionów Polskich dr Kukiel, autor 
opracowania „Dzieje oręża polskiego” wygłosił odczyt. Przedsprzedaż biletów pro-
wadziła Cecylia Zagórska w własnym domu przy ulicy Wiejskiej 11. O fakcie tym 
poinformował również „Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” z 

__________ 

 

14 Cz. Rybicki, Działalność Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego, w: „Studia Łomżyńskie” 1995, nr 
5, s. 26, 27; „Sprawozdanie z działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego za lata 1915 i 1916, 
Łomża 1917; „Wspólna Praca” 1910, nr 38 z 27.XII, s. 8; 1911, nr 6 z 11.II, s. 56; nr 8 z 25.II, s. 74, 75; 1914, nr 
5 z 15.III, s. 90; 1916, nr 1 z 24.VI, s. 9; 1917, nr 2 z 15.I, s. 23; nr 8 i 9 z 1.V, s. 93; nr 10 i 11 z 15.VI, s. 106; 
1918, nr 5 i 6 z V-VI, s. 44, 45. 

15 A. Chętnik, Muzeum w Nowogrodzie. Wspomnienia – plany – wysiłki. Refleksje na 25-lecie zapocząt-
kowania zbiorów nowogrodzkich 1909-1934, Nowogród 1934, s. 6. 

16 A. Chętnik, dz. cyt., s. 6. 
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1916 r.: „Łomżyński funkcjonuje. 30.XII Zorganizował odczyt dra Mariana Kukiela 
„Odbudowa państwa a wojsko narodowe”17.  

 9 II 1936 r. Władysław Świderski na zebraniu reaktywującym łomżyński od-
dział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego poinformował, że istniał on w Łomży 
do 1916 r. „Wspólna Praca” z 1917 r. zamieściła informację, że 19.IV.1917 r. odbyło 
się zebranie zarządu pod przewodnictwem zaproszonego do współpracy Adama 
Chętnika. Zakomunikowała też o odczycie Aleksandra Janowskiego „Ziemia ro-
dzinna” z dużą ilością przezroczy, który odbył się 6 i 7.V.1917 r. Natomiast „Wspól-
na Praca” z VI.1917 r. podała wiadomość o już zrealizowanej w tym roku wycieczce 
do Wizny i wycieczkach po Łomży połączonych ze zwiedzaniem kościołów. Zamie-
ściła również informację o projektowanych wycieczkach po Łomży związanych ze 
zwiedzaniem elektrowni i królikarni, na Kurpie przez Nowogród, Turośl nad jezioro 
Serafin oraz do Tykocina. Dwie pierwsze wycieczki prowadzić miał Adam Chętnik, 
zaś ostatnią Edmund Dąbrowski. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego za 1917 r. poinformowało o przygotowaniu projektu „Mono-
grafii Ziemi Łomżyńskiej”. Zarząd oddziału zajmował się tą sprawą na kilku zebra-
nich. Natomiast „Wspólna Praca” z 1918 r. zamieściła informację o znacznym 
osłabnięciu działalności towarzystwa „na skutek nieobecności niektórych członków 
zarządu, w tym prezesa pana Adama Chętnika”. Ta sama gazeta poinformowała, że 
20.VI.1918 r. odbyło się w drugim terminie ogólne zebranie członków, na którym 
wybrano nowy zarząd. Do zarządu weszły: Cecylia Zagórska, Zofia Grzymkowska, 
żona d-ra Selensa, oraz Tuszowski, Dąbrowski, Lubowidzki i Adam Chętnik. Adam 
Chętnik „z powodu niestałego przebywania w Łomży zrzekł się nadal godności pre-
zesa”. Przedstawione fakty świadczą o tym, że oddział Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego w Łomży działał dłużej niż przedstawił to Władysław Świderski w 
1936 r. „Wspólna Praca” z 1917 r. informuje o zebraniach zarządu, zbieraniu mate-
riałów do monografii Łomży, prowadzeniu wycieczek pod kierownictwem Adama 
Chętnika. To pismo w 1918 r. zamieściło informację o wybraniu Adama Chętnika do 
zarządu, o jego nieobecności jako prezesa w okresie poprzedzającym zebranie oraz 
zrzeczeniu się godności prezesa łomżyńskiego oddziału. Z przytoczonych faktów 
bezspornie wynika, że Adam Chętnik w latach 1916-1918 brał udział w pracach 
zarządu łomżyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a w 
1917 r. i w 1918 r. do 20.VI piastował godność jego prezesa. Natomiast Bogumił 
Kunicki, Marian Pokropek, a za nimi Remigiusz Konopko informują o założeniu w 
1917 r. przez niego Kurpiowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajo-
znawczego w Nowogrodzie i byciu przynajmniej do 1934 r. jego długoletnim preze-
sem. „Gość Puszczański” z 1920 i 1922 r. w artykułach autorstwa Adama Chętnika 
informuje o zawiązaniu w 1917 r. oddziału Kurpiowskiego Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego w Nowogrodzie „z prawem działalności na cały teren Puszczy 
__________ 

 

17 „Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego”, 1916, Warszawa 1917. 
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Kurpiowskiej, bez względu na podział administracyjny.” Nie udało się ustalić, czy 
Adam Chętnik pełnił w latach 1917-1918 równocześnie funkcję prezesa oddziału 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łomży i Nowogrodzie. Konieczność 
zachowania obiektywizmu faktograficznego i ostrożności interpretacyjnej nie po-
zwala na jednoznaczną ocenę znanych informacji.18 

 
Rozwój liczebności i ruch członków  
 

Członkiem towarzystwa mogła zostać osoba, która wypełniła deklarację i uzy-
skała podpisy dwóch wprowadzających ją członków towarzystwa oraz opłaciła 
składkę i wpisowe. Kandydat musiał przejść także procedurę tajnego balotowania. 
Polegało ono na głosowaniu członków zarządu przy pomocy białych i czarnych kul. 
Osoba, która uzyskała wynik głosowania w postaci większości białych kul stawała 
się członkiem towarzystwa. Procedura ta miała chronić towarzystwo przed napły-
wem osób o reputacji, która mogłaby zaszkodzić dobremu wizerunkowi towarzy-
stwa. W Polskim Towarzystwie Krajoznawczym istniały następujące formy człon-
kostwa: czynne, popierające, honorowe, członka-korespondenta. Członkowie czynni 
opłacali wpisowe w wysokości 1 rubla przy zapisywaniu się do towarzystwa i trzy-
rublową coroczną składkę. Członkiem popierającym stawała się osoba przyjęta przez 
zarząd, która jednorazowo przekazała darowiznę w wysokości 100 rubli. Składki nie 
były tak wielkie i nie broniły swoją wysokością dostępu do członkostwa jak w Łom-
żyńskim Towarzystwie Wioślarskim. W 1902 r. wynosiły one w nim 12 rubli rocz-
nie, a wpisowe ustalono na 5 rubli. Skowron informuje, że w Polskim Towarzystwie 
Krajoznawczym opłata mimo, ze nie była małą była sprawą drugorzędną. Ważniej-
szą sprawą było pozyskanie wpływowych i opiniotwórczych członków z wyżyn 
społecznych, pozwalających na utrzymanie dobrych stosunków z władzami, napoty-
kających trudności z powodu przekraczania ustawy. Członkowie korespondenci byli 
mianowani przez zarząd główny. Pojęcie członka korespondenta nie wzbudzało 
__________ 

 

18 Archiwum Państwowe Białystok, Zespół Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, sygn. 2618, (w 
niej:) „Głos Łomżyński” 1914, nr 9 z 26 II, s. 5;  A. Chętnik, Muzeum w Nowogrodzie. Wspomnienia – 
plany – wysiłki. Refleksje na 25-lecie zapoczątkowania zbiorów nowogrodzkich 1909 – 1934, Nowogród 
1934, s. 6; A. Dobroński, Łomża w ..., dz. cyt., s. 86, 87, 200; J. Dziarski, Początki Łomżyńskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego(lata 1908 - 1909), (w:) „Ziemia Łomżyńska nr 3/1987, s. 
166 – 168; „Gość Puszczański” 1920, nr 3 z 29 II, s. 1; nr 8 z XI, XII, s. 4; Jastrzębski, Muzealnictwo ..., 
s. 12, 17; B. Kunicki, dz. cyt., s.30; B. Kunicki, Adam Chętnik w muzealnictwie polskim, w: Adam 
Chętnik a współczesne ..., dz. cyt, s. 212; R. Konopko, dz. cyt., s. 30; M. Pokropek, dz. cyt., s.118; „Prze-
gląd Łomżyński” 1936, nr 15 z 12 IV, s. 5; „Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” 1908, 
Warszawa 1909, s. 143; 1909, Warszawa 1910, s. 143, 144, 147, 148; 1910, Warszawa 1911, s. 179, 180; 
1911, Warszawa 1912, s. 184 –186; 1912, Warszawa 1913, s. 147; 1913, Warszawa 1914, s. 97; 1906-
1916; Warszawa 1917; 1917, Warszawa 1918, s. 24, 25; Sprawozdanie z działalności Łomżyńskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego za lata 1915 i 1916, Łomża 1917; Cz. Rybicki, Działalność kulturalna Łom-
żyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego, w: „Studia Łomżyńskie” nr V/1995, s. 26,27; „Wspólna Praca” 
1910, nr 38 z 27 XII, s. 8;1911, nr 6 z 11 II, s. 56; nr 8 z 25 II, s. 74, 75; ”Wspólna Praca” 1914, nr 5 z 15 
III, s. 90;1916,nr 1 z 24 VI, s. 9; 1917, nr 2 z 15 I, s. 23; nr 8 i 9 z 1 V, s. 93; nr 10 i 11 z 15 VI, s.106; 
1918, nr 5 i 6 z V – VI, s. 5 – 9, 44, 45;R. Konopko, dz. cyt., s. 8,9, 19; Ustawa ..., dz. cyt. 
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podejrzeń, a pozwalało wykraczać z działalnością po za granice Królestwa do które-
go miała być ograniczona działalność oraz pozwalało popularyzować idee krajo-
znawcze w miejscowościach nie będących siedzibami oddziałów towarzystwa. 
Członkowie korespondenci funkcjonowali też w miejscowościach gdzie nie istniały 
zorganizowane struktury Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na terenie Króle-
stwa Polskiego. Realizowano w ten sposób ideę mówiącą, że Polska jest tam gdzie są 
Polacy, mimo, że nie było jej na mapie Europy. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 
było pierwszą organizacją, która w ten sposób, w tak dużym zakresie podjęła pracę 
na rzecz utrzymania i rozwijania tożsamości i świadomości narodowej wśród roda-
ków rozproszonych poza macierzą. Podobnie jak członkowie honorowi korespon-
denci byli zwolnieni z opłacania składek członkowskich, mieli prawo uczestniczenia 
w wszelkich zebraniach towarzystwa. Wyboru członków honorowych dokonywano 
na wniosek zarządu na zebraniu rocznym lub nadzwyczajnym członków bez dysku-
sji większością głosów zebranych członków. Osoba przyjęta na członka towarzystwa 
uzyskiwała bilet członkowski dający jej prawo korzystania z biblioteki, czytelni, 
zbiorów, pracowni (za specjalną zgodą zarządu), bywania na posiedzeniach zarządu 
(za jego zgodą), odczytach, konferencjach itp. W 1908 r. podczas organizacji łom-
żyńskiego oddziału zapisało się 28 członków. W roku 1909 pozostało z nich tylko 
kilka osób, natomiast przybyło ponad 30 nowych członków. Pod koniec 1909 r. 
oddział łomżyński liczył około 40 członków. W 1909 r. Polskie Towarzystwo Krajo-
znawcze liczyło 1699 członków, w 1913 r. 1290 członków czynnych, 110 korespon-
dentów i 14 popierających.  

Regulamin oddziałów terenowych określał: ”Liczba członków oddziału jest 
nieograniczona; pożądanym jest jednak udział w nich przynajmniej 20 do 30 osób z 
zarządem miejscowym, złożonym co najmniej z 3 osób”. Aleksander Janowski ana-
lizując na łamach ”Ziemi” z 1911 r. działalność krajoznawczą na prowincji w 1910 r. 
ubolewał, że „niektóre miasta gubernialne, gdzie przecież mieszka dużo inteligencji 
polskiej, gdzie są szkoły polskie, liczą mniej członków niż mniejsze miasta powia-
towe”. Do tych miast gubernialnych zaliczył Kalisz z 60 członkami, Lublin z 70 
członkami, Łomżę z 44 członkami i Suwałki z 38 członkami. Rozważał, dlaczego 
bogata fabryczna i licznie przez inteligencję zamieszkała Częstochowa posiada tylko 
68 członków, podczas gdy Zagłębie ma ich 229...”19 Stwierdził, iż trudno znaleźć 
tego wyjaśnienie. Poinformował, że najliczniejszym był oddział łódzki z 273 człon-
kami, a najmniejszy oddział łapski z 15 członkami. Wyróżnił miasta powiatowe: 
Pińczów z 51, Chełm z 62, Łowicz z 86, a Włocławek z 234 członkami. Poinformo-
wał, że oddział w Radomiu liczył tylko 47 członków, podczas gdy sąsiednie Kielce 
91, a Piotrków 107. Ogólnopolskie pismo PTK „Ziemia” z 1913 r. poinformowała, 
że w 1912r, w oddziałach: suwalskim, łomżyńskim, lubelskim, radomskim, siedlec-
kim i w Zawierciu „ubytek członków był większy niż przyrost”. W 1913 r. oddział 
łomżyński liczył tylko 52 członków. W 1914 r. Mikołaj Wisznicki analizując w 
„Ziemi” stan krajoznawstwa na prowincji zauważył jednak, że mimo tego w oddziale 
__________ 

 

19 „Ziemia” 1911, nr 10 z 11.III, s. 150-152. 
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łomżyńskim, podobnie jak w płońskim, ostrołęckim i olkuskim w 1913 r. ubyło 
najmniej członków bowiem, tylko 2. W 1908 r. w Łomży członkami koresponden-
tami Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego byli: Konstanty Alchimowicz, Ed-
mund Cabert i Franciszek Hryniewicz, w Ostrołęce dr Józef Psarski. 31 XII 1913 r. 
Członkami korespondentami w guberni łomżyńskiej byli w:  

- powiecie kolneńskim - Stanisław Kisielnicki w Stawiskach, 
-  łomżyńskim - ks. Konstanty Ostrowski w Zambrowie, 
- mazowieckim - ks. Bolesław Sadowski w Tykocinie, 
- szczuczyńskim - Dr. Józef Pawłowski w Grajewie, 
-      - Jan Gromadzki w Niećkowie, p. Szczuczyn, 

      - Kajetan Mościcki w Ławsku, p. Szczuczyn. 20  
 

 

Pozyskiwanie środków finansowych na działalność, gospodarka finansowa  
 
Dochody potrzebne na działalność pozyskiwano z wpisowego, ze składek 

członkowskich, doraźnych składek na określone cele, z opłat za udział w wyciecz-
kach, za wstęp na odczyty, ze sprzedaży wydawnictw towarzystwa, pocztówek wy-
danych przez oddział, odbitek zdjęć z wycieczek i ciekawych widoków, z procentu 
od rachunku kasowego oraz z pożyczki w Kasie Pożyczkowej Przemysłowców 
Łomżyńskich. Największą pozycję dochodową w budżecie stanowiły opłaty za 
wstęp na organizowane odczyty. Ponoszono wydatki związane z wynajmem po-
mieszczeń siedziby oddziału, transportem na wycieczki, zakupem materiałów kance-
laryjnych, fotograficznych, wydawnictw zarządu głównego i ich przesyłką, z naby-
ciem książek do biblioteki i muzeum, mebli, spłacano zaciągnięte pożyczki. Ujmo-
wano też w budżecie pozycję na wydatki nieprzewidziane. W 1911 r. było na to 50 
rubli. Oddział odprowadzał też corocznie składkę nazywaną „dziesięciną” na potrze-
by zarządu głównego. Przekazywano także do zarządu głównego składkę na opłaca-
nie badań etnograficznych i przyrodniczych subsydiowanych przez centralę. Prowa-
dzili je członkowie o dużym autorytecie naukowym, często profesorowie uniwersy-
teccy. W 1912 r. na ten cel oddział przekazał 5 rubli. W 1909 r. dochód nie przekro-
czył 120 rubli. W 1913 r. osiągnięto słaby dochód finansowy w wysokości 280 rubli 
64 kopiejek. W 1910 r. zaplanowano, że w 1911 r. wynajęte zostaną pomieszczenia 
w celu poprawienia warunków pracy sekcji i całego towarzystwa. Działanie to uza-
leżniono od uzyskania dobrych dochodów z odczytów ilustrowanych przezroczami. 
Mimo, że odczyty nie przyniosły spodziewanych efektów finansowych z powodu 
__________ 

 

20 „Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” 1908, Warszawa 1909, s. 143 , 147; 1909, 
Warszawa 1910, s. 4, 146 - 149; 1910, 1911, 1912, Warszawa 1913, s. 147; 1913, Warszawa 1914, s. 97; 
1926, 1906-1916; Czesław Rybicki, Działalność kulturalna Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego, 
w: „Studia Łomżyńskie” 1995, nr V, s. 16; W. Skowron, Mimo wojny. PTK 1914 - 1918, 
w: http://khit.pttk.pl/index.php?co=tx_m_wojny_00; Ustawa ..., dz. cyt.;”Wspólna Praca” 1914, nr 5 z 15 
III, s. 90; „Ziemia” 1911, nr 10 z 11 III, s. 150 – 152; 1913, nr 13 z 29 III ,s.194,195; „Ziemia” 1914, nr 
15 z 11 IV, s.232 – 234. 
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narzuconych przez właściciela sali zbyt wielkich kosztów wynajęto w Kasie Prze-
mysłowców pomieszczenia na lokal towarzystwa, muzeum i bibliotekę. Pomiesz-
czenia jednak były zbyt małe i w związku z tym nie organizowano zebrań miesięcz-
nych. Brak stabilności budżetowej powodował, że miejsce i wielkość siedziby towa-
rzystwa dostosowywano do możliwości finansowych w danym roku. W 1912 r. 
oddział mieścił się w domu Wejrocha przy ulicy Dwornej, w 1913 r. w domu Sło-
miewicza przy ulicy Wesołej 6. Wydatkowano też pieniądze na pensje woźnego, 
który utrzymywał porządek w siedzibie towarzystwa. Wsparcia działalności łomżyń-
skiego towarzystwa udzielali indywidualni mieszkańcy miasta, nie będący często 
członkami Towarzystwa. W 1911 r. darczyńcami byli: Jarosławski, Kotowicz, Redel, 
Stalski, Grzegorz Worobjew; w 1913r.: Józef Weber (ogrodnik z ulicy Nowogrodz-
kiej), Ludwik Dłużniewski i Cecylia Zagórska. W 1917 r. po decyzji władz Polskie-
go Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie rozpoczęto zbieranie wszelkich 
opłat członkowskich w markach polskich. Ustalono wpisowe na 2 marki polskie, 
składkę roczną na 8 marek, a składki zaległe na 8 marek za rok.21 

 
 

Summary 

 
The article is an intensified afterthought on human tourist activity on the ex ample 

of Polish Tourist Society in Łomża. 
Author describes that Society and people identifying themselves with it, from the 

perspective of values. He reveals tight bonds between what was practically being done 
and current needs of the Polish nation, which has been endangered of losing its identity; 
and Society’s activities for future generations. Author confirms it with examples from 
reality and utterances of individuals and groups taking part in Polish Association of 
Tourism. The Association has been forming very skillfully the culture of health and 
social hierarchy concerning spending free time. Tourist activities were also educational, 
for they have been a source of knowledge from different fields of life. 

In times of annexation’s obligations and prohibitions concerning the life of the na-
tion, Association created an intellectual space for thinking and speaking Polish. 

The article shows dominant during that period way of thinking of Polish elite who 
wad participated in national associations; thinking concerning benefits and material 
profits. The activity of elite group influenced groups placed lower in the hierarchy. 

The article is author’s historical, pedagogical, psychological, and sociological af-
terthought on tourism in Łomża in 1918. 

 

__________ 

 

21 Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1909, Warszawa 1910, s. 147; 1910, Warsza-
wa 1911, s. 191, 192, 192a; 1911, Warszawa 1912, s. 190; 1912, Warszawa 1913, s. 147; 1913, Warsza-
wa 1914, s. 97;1906-1916; W. Skowron, Jak ...,dz. cyt.; „Wspólna Praca” 1914, nr 5 z 15 III, s. 90; 1917, 
nr 14 z 1 VIII, s. 137. 
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DOROTA  Krystyna REMBISZEWSKA  (Warszawa) 

 

 

Nazwiska Żydów w korespondencji Delegatury 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie 
w latach 1920–1937 

 
Nazwiska będące przedmiotem omówienia pochodzą z komputerowej bazy da-

nych, ułożonej na podstawie materiałów ze zbiorów zbiorach Państwowego Archiwum 
Federacji Rosyjskiej w Moskwie (ГАРФ), opracowanej przez Irenę Maryniakową  
i Dorotę Krystynę Rembiszewską z Instytutu Slawistyki PAN. Baza ta liczy 5368  
biogramów. Zawierają one informacje – w języku rosyjskim – o Polakach i przedsta-
wicielach innych narodowości, pochodzących z ziem polskich, a przebywających  
w więzieniach, łagrach obozach i na zesłaniu w ZSRR, którzy w latach 1920–1937 
sami korespondowali z Delegaturą Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie (istnia-
ła od 17 grudnia 1920 do 1 kwietnia 1937 r.) lub w ich sprawie zwracały się inne osoby 
bezpośrednio do Delegatury bądź za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża1. 

Odtworzenie nazwiska w zapisie polskim na podstawie formy rosyjskiej nastręcza 
pewnych trudności. Wynikają one zarówno z różnic formalnych pomiędzy obu alfabe-
tami, jak też stosowanej w języku rosyjskim zasady fonetycznego zapisywania na-
zwisk, tj. zgodnego z ich brzmieniem. Często zachodzi możliwość istnienia kilku warian-
tów nazwiska. Wybór tylko jednego może powodować pomyłki. Trzeba przecież 
wziąć pod uwagę, że spisy te wykonywali urzędnicy, którzy niewielką wagę przywią-
zywali do niuansów nazewniczych. Najważniejsza dla nich była jedynie trafna identy-
fikacja osoby uwięzionej. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, przyjęto zasadę po-
dawania nazwiska w języku polskim w kilku wariantach, gdy zachodziła taka potrzeba. 

__________ 

 

1 Więcej informacji o wymienionych materiałach znajduje się artykule: I. Maryniakowa, Z archiwum 
Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie 1920–1937, „Acta Baltico-Slavica”, t. 27, War-
szawa 2003, s. 153–160. 
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Ponadto należy pamiętać, że w drugiej połowie XIX wieku nazwiska Żydów z zaboru 
pruskiego ulegały celowej, a niekiedy mimowolnej adaptacji fonetycznej i graficznej2. 

Nie wszystkie biogramy zawierają te same elementy. W niektórych brakuje in-
formacji o obywatelstwie i narodowości, w innych nie ma danych o nacji aresztowane-
go. Na 211 wekscerpowanych nazwisk: 

- w 25 biogramach były dane o obywatelstwie, narodowości, wyznaniu: 
Польское, еврей (еврейка), иудейское (иудей); Польское, еврей (еврейка), 
моисеево;  

- w 35 o obywatelstwie i wyznaniu: Польское, иудейское (иудей, иудаизм) 
oraz 1 w nieco innym zapisie: польское, старозаветное; 

- w 26 o obywatelstwie i narodowości: Польское, еврей (еврейка), w tym  
2 z adnotacjami: еврей; имеет польский паспорт; Считает себя польск-
им гражданином, еврей. 

Te biogramy nie pozostawiają wątpliwości co do wyznania i deklarowanej nacji 
osób uwięzionych. Nie można jednak zapominać o grupie zasymilowanych Żydów, 
którzy przyjęli religię chrześcijańską (najczęściej katolicką – stąd w wykazie zawodów 
znajdują się księża). W związku z tym w 62, gdzie podano Польское (Поляк) można 
przypuszczać, że mamy do czynienia z obywatelami polskimi, mającymi korzenie 
żydowskie, na co wskazują antroponimy. Skomplikowane kwestie narodowościowo-
wyznaniowe obrazuje jeden z biogramów, gdzie przy nazwisku Chaakie Lew, s. Kazi-
mierza zapisano Польское, р-кат. 

Nie ma dopisków o obywatelstwie i narodowości aż w 59 wyekscerpowanych 
biogramach. W tej grupie niewątpliwie znalazły się osoby pochodzenia żydowskiego, 
co sugerują nazwiska oraz imiona (Abram, Ajzyk, Berg, Cyriok, Efim, Efraim, Fiszel, 
Gerszon, Gleb, Izaak, Izrael, Juda, Lejba, Lemel, Mojżesz, Mosza, Nuchim, Samuel, 
Szaja, Szloma, Szmul, Zejd, Zelman, Zyndel) lub imiona ojca (Abram, Alter, Berko, 
Chaim, Choch, Fiszel, Girsz, Icchak, Izaak, Izrael, Mejer, Mendel, Mojżesz, Mosza, 
Salomon, Samuel, Szmul, Zelman, Zwolin). 

Wśród osób aresztowanych, mających żydowskie pochodzenie, byli przedstawi-
ciele różnych zawodów. Nie przy wszystkich biogramach wymieniono profesję uwię-
zionego, jednak niektóre akta zawierają takie dane. Byli więc: aptekarz (1 zapis), arty-
sta, baletmistrz (1), artysta – wolny zawód (1), chemik (1), chłopka (1), cieśla (1), 
drzewiarz (specjalista od obróbki drewna) (1), dziennikarz (1), elektrotechnik (2), fa-
brykant (1), fryzjer (2), garbarz (1), handlowiec – przedstawiciel czeskiej firmy obuw-
niczej (1), introligator (2), inżynier (1), inżynier elektryk (1), kolejarz (1), kontroler 
wydziału akcyzowego (1), kowal (1), krawiec (5), krojczy (krawiec) (2), ksiądz (2), 
księgowy (2), kupiec (8), kuśnierz (1), lekarz (2), literat, były członek Związku Litera-
tów Ukrainy (1), nauczyciel w szkole żydowskiej (1), piekarz (1), piekarz, drugi zawód 
– ślusarz (1), pisarz (1), plecionkarz (wyplatający koszyki) (2), robotnik, pasterz bydła 
__________ 

 

2 A. Jagodzińska, Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 2008, s. 250. 
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(1), rolnik, ogrodnik (1), student medycyny Uniwersytetu Warszawskiego (2), robotnik 
najemny (1), rzeźnik (1), specjalista przemysłu metalurgicznego (1), sprzedawca (1), 
szewc (2), ślusarz (3), technik (1), technik dentystyczny (1), urzędnik (1), wytwórca 
sztucznych kwiatów (1), tkacz (2), uczeń (2), wojskowy (9), w tym oficerowie (3), 
wykształcenie średnie pedagogiczne (1). 

Omawiane antroponimy oddają stan nazewnictwa Żydów polskich, którzy otrzy-
mywali, szczególnie na terenie Królestwa Polskiego, niekiedy dziwaczne nazwiska. 
Potwierdzają to noty o miejscu urodzenia. Co prawda nie przy wszystkich nazwiskach 
jest ta informacja, ale nawet na podstawie uszczuplonych danych można przekonać się, 
że osoby zesłane do Rosji pochodziły głównie z ziem wschodnich i centralnej Polski. 
Wiadomo, że 25 osób urodziło się w Warszawie, 4 osoby pochodziły z Białegostoku,  
4 z Grodna, 3 z Brześcia Litewskiego, 3 z Częstochowy, 3 z Łodzi, 3 z Ostrołęki,  
3 z Pińska, 3 z Wilna, 2 z guberni chełmskiej3, 2 z guberni grodzieńskiej, 3 z guberni 
wileńskiej, 2 z Lublina, 2 z Siedlec, 2 ze Stopnicy (Świętokrzyskie), 1 z Berdyczowa,  
1 z Brodów w guberni tarnopolskiej, 1 z Budzanowa, gubernia tarnopolska (obecnie 
zachodnia Ukraina), 1 z Chełma, 1 z Domaczewa, gubernia grodzieńska (obecnie za-
chodnia Białoruś), 1 z Falenicy pod Warszawą, 1 z Homla, 2 z guberni kaliskiej,  
1 z Kamieńca Podolskiego, 1 z Kutna, 1 z Lucyna w guberni witebskiej (obecnie Lu-
dza na Łotwie); 1 ze Lwowa, 1 z guberni łomżyńskiej, 1 z guberni lubelskiej, 1 z gu-
berni mińskiej, 1 z Mławy, 1 z guberni kaliskiej, wojewódzwo łódzkie, 1 z Piątku pow. 
łęczycki, gubernia kaliska, 1 z Łęczycy, 1 z miejscowości Newel, w guberni witebskiej 
(obecnie Rosja), 1 z ziemi pińskiej, 1 z powiatu pińskiego, gubernia mińska; 1 z Płoń-
ska, 1 z Pułtuska, 1 z guberni radomskiej, 1 z Radoszkiewicz w guberni wileńskiej 
(obecnie Białoruś), 1 z Rygi, 1 z powiatu sandomierskiego, w guberni radomskiej,  
1 z Siemiatycz, 1 ze Słonima, gubernia grodzieńska; 1 z Suwałk, 1 z Tarnobrzega,  
1 z Tarnopola, 1 z guberni wołyńskiej. Poza tym znalazły się adnotacje, że 1 osoba 
mieszka w Grodnie, 1 była stałym mieszkańcem Pińska, a urodziła się i przez 50 lat 
mieszkała w Polsce. 

Jak wiadomo, nazwiska wśród Żydów polskich są zjawiskiem stosunkowo no-
wym, związanym z pozajęzykowymi uwarunkowaniami. Do XVIII wieku nazwisko  
w sensie formalnym nie było używane przez polskich Żydów. W zaborze rosyjskim 
obowiązek posiadania nazwisk wprowadzono na początku XIX wieku i tam nie było 
administracyjnych nacisków w związku z brzmieniem nazwisk. Najczęściej wymyślali 
je miejscowi urzędnicy. Z tego powodu Żydzi, częściej niż w innych regionach, 
otrzymywali nazwiska słowiańskie, nierzadko o charakterze przezwiskowym4. Na 
ziemiach zaboru pruskiego nadanie nazwisk z niemiecka brzmiących stanowiło jeden  
z przejawów germanizacji. Poza tym dokładna rejestracja i identyfikacja ludności ży-
__________ 

 

3 Przynależność administracyjną, a więc gubernię, powiat, województwo podaję wiernie z zapisami 
w dokumentach. 

4 A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000, 
s. 228. 
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dowskiej dawała możliwość skutecznego ściągania podatków i sprawowania kontroli. 
Konieczność nadania nazwisk wszystkim Żydom regulowało zarządzenie króla pru-
skiego z 17 kwietnia 1797 r.5, nazwane Żydowskim Statutem Generalnym6. Zwykle 
jako anegdotę przytacza się opowieść o inwencji nazewniczej znanego niemieckiego 
pisarza, kompozytora i malarza Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna (autora 
Dziadka do orzechów), który, jako kierujący akcją nadawania nazwisk w Warszawie, 
wymyślał antroponimy charakteryzujące daną osobę (np. niskiego nazywał Kleinman), 
nazwiska równe nazwom zwierząt (Wolff, Fuchs), czy zawierające elementy świata 
przyrody (np. przyrostki -baum, -berg, -stein)7. Zapewne z czasów regulacji admini-
stracyjnej pochodzą nazwiska będące compositami. Są to: 

- z członem berg: (niem. der Berg, jid. barg (berg) ‘góra’) – nawiązuje do ka-
miennych tablic prawa oraz przypomina górę Synaj (SEŻ 10): Ajzenberg8 Lazar,  
s. Chaima; Ajzenberg z d. Jakubowska Helena, c. Jana; Ejzenberg Gita, c. Sergiusza; 
Ejzenberg Izaak, s. Samuela; Ejzenberg-Rajkina Zofia, c. Borysa; Goldberg9 Lemel, 
s. Szmula (Samuela); Goldberg Majer (Maks), s. Majera; Grinberg10 Henryk, s. Wik-
tora; Grinberg Michał, s. Jana; Hochberg Jakub, s. Wolfa; Kenigsberg Izrael, s. Ber-
ki; Klejnberg (Kleinberg) Władysław; Landsberg11 Bolesław, s. Andrzeja; Rafen-
berg (Rawenberg) Jeno, s. Chaima; Rozenberg12 Jakub, s. Tobiasza; Rozenberg 
Samuel, s. Łazarza; Wolberg Zelman (Anzelm?), s. Jana; 

- z elementem -stein (niem. der Stein ‘kamień’): Birensztejn (Birenstein) Józef,  
s. Izaaka; Blusztejn (Blustein) Abram, s. Mordechaja; Bornsztejn (Bornstein) Estera, 
c. Szmula (Samuela); Bornsztejn (Bornstein) Leo, s. Borucha; Borsztejn (Borstein) 
Józef, s. Izaaka; Borsztejn (Borstein) M., s. Józefa; Gorsztejn (Horsztein) Jakub,  
s. Izaaka; Gutsztejn (Gutsztein) Aron, s. Wolfa; Hercentsztejn (Gercensztejn, Her-
censtein) Mendel, s. Chaima; Kalksztejn (Kalkstein) Juda, c. A.; Milsztejn (Milstein) 
Pinkas, s. Józefa; Sztejn (Stein) Maks (Maksymilian), s. Grzegorza (Chaima); Zyl-
bersztejn Jakub; Zylbersztejn Gustaw, s, Michała; 

__________ 

 

5 M. Fuks, Żydzi w Warszawie. Życie codzienne. Wydarzenia. Ludzie, Warszawa–Daszewice 1992, s. 73. 
6 A. Jagodzińska, Pomiędzy..., s. 206. 
7 M. Fuks, Żydzi..., s. 74; A. Jagodzińska, Pomiędzy..., s. 206–207 podaje, że anegdotę o przypusz-

czalnym udziale E. Hoffmanna w nadawniu nazwisk opisuje Alexander Beider – A. Beider, A Dictionary 
of Jewish Surnames from the Kingdom of Poland, New York 1996, s. 10. Jednocześnie autorka zaznacza, 
że takie anegdoty były najprawdopodobniej wymysłem osób z warszawskich środowisk chrześcijan–
Polaków lub spolonizowanych Żydów. 

8 Według Z. Abramowicz, Słownik etymologiczny Żydów Białostockich, Białystok 2003, s. 50 naz-
wisko Ajzenberg pochodzi od nazwy miasta Eisenberg. 

9 Zdaniem Z. Abramowicz, Słownik..., s. 131 Goldberg to nazwisko odmiejscowe. 
10 Nazwisko to może być motywowane nazwą miejscowości Grünberg (por. Z. Abramowicz, Słow-

nik..., s. 138). 
11 Antroponim ma także motywację odmiejscową – Landsberg (por. Z. Abramowicz, Słownik..., s. 205). 
12 Z. Abramowicz, Słownik..., s. 284 nazwisko Rozenberg traktuje jako antroponim odmiejscowy – 

od miasta Rosenberg. 
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- z elementem -man: Akkerman Berg, s. Mejera; Bergman Janina, c. Emanuela; 
Bergman Salomon, s. Bernarda; Brotman Salomon, s. Daniela; Feldman Wolfgang, 
s. Chaima; Gewircman Anna, c. Józefa; Gewircman Eliza, c. Józefa; Gizunterman 
Girsz (Jerzy), s. Szmerka; Gliksman Berko, s. Moszki (Mojżesza); Goldman Michał; 
Kaufman Alfred, s. Adolfa; Klapperman Abram (Abraham), s. Girsza; Liberman 
Mordechaj, s. Wolfa; Liberman Natan; Rajchman13 Izrael, s. Borysa; Rozenman 
Józef, s. Szymona; Rozenman Józef-Szloma, s. Salomona; Szulman Eliasz, s. Izraela; 
Zelman Lejba, c. Abrama (Abrahama); Zylberman Abram (Abraham);  

- z członem -baum: Apelbaum (Apfelbaum) Henoch, s. Borysa; Apfelbaum Jó-
zef, s. Pawnusa; Birnbaum Józef, s. Łazarza; Cwejbaum M., A.; Flaumenbaum 
(Pflaumenbau) Mosza (Mojżesz), s. Altera; Grinbaum Józef, s. Szmula (Samuela); 
Majdenbaum Beniamin, s. Icka; Rozenbaum Chaim, s. Froima; Tanenbaum Szja,  
c. Omikiela;  

- z członem -zweig (niem. der Zweig, jid. cwajg ‘gałąź, gałązka’): Birencwajg 
(Birenzweig) Róża, c. Jakuba; Grincwejg (Grinzweig) Zyndel, s. Szmula (Samuela); 

W większości człony tych struktur proprialnych są odapelatywne. Trudno ustalić  
w niektórych przypadkach, czy źródłem był język niemiecki, czy jidysz. Są więc nazwy: 

- roślin i ich części: niem. die Blume, jid. blum ‘kwiat’, niem. der Rose ‘róża’, 
niem. das Gewürz ‘korzenie; przyprawa’; 

- drzew: niem. der Pflaumenbaum ‘śliwa’; 
- owoców: niem. der Apfel ‘jabłko’, niem. die Birne ‘gruszka’,  
- zwierząt: niem. der Wolf, jid. wolf ‘wilk’; 
- odnoszące się do elementów przyrody: niem. der Born ‘źródło; zdrój’; niem. der 

Kalk ‘wapno’; das Feld ‘pole’14; das Land ‘ziemia; grunt’, niem. der Müll ‘pył’, ‘zie-
mia prochowata’; 

- kolorów: niem. grün, jid. grin ‘zielony’;  
- metali: niem. das Eisen, jid. ajzn ‘żelazo’, niem. das Gold, jid. gold ‘złoto’; 

niem. das Silber ‘srebro’; 
- godności: niem. der König ‘król’; 
- oznaczające pojęcia abstrakcyjne: niem. das Gut ‘dobro, wartość’; niem. das 

Glück, jid. glik ‘szczęście, pomyślność’, (niem. reich ‘bogaty’, może niem. der Reiche 
‘bogacz’ lub starowysokoniem. rīhhi ‘potężny królewski’, później ‘bogaty’15; łac. liber 
‘wolny, niezależny’; 

__________ 

 

13 Nazwisko Rajchman notowano już w źródłach staropolskich w nazwach osobowych pochodzenia 
niemieckiego: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Część 5. Nazwy 
osobowe pochodzenia niemieckiego, oprac. Z. Klimek, Kraków 1997, s. 207. 

14 Nazwisko Feldman notuje słownik nazwisk niemieckich i interpretuje je jako ‘ten, który pracuje na 
ziemi’ lub ‘ten, który mieszka na ziemi’ – H. Bahlow, Deutsches Namenlexikon. Familien – und Vorna-
men nach Ursprung und Sinn erklärt, Hamburg 1991, s. 136. 

15 Słownik etymologiczny..., s. 206. 
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- inne: niem. das Gör ‘bachor, nieznośne dziecko’ i die Göre ‘nieznośna dziew-
czyna’; niem. das Herz ‘serce’, niem. klappern ’paplać, trajkotać’ (zatem teoretycznie 
der Klappermann to ‘gaduła, papla’) 

oraz przymiotniki jakościowe: niem. hoch ‘wysoki’, niem. klein, jid. klejn ‘mały’. 
Wśród tych nazw są motywowane podwójnie (co sygnalizowałam w przypisach) 

– apelatywami i nazwami miejscowymi.  
Poza tym występują odapelatywne nazwiska, zawierające rzeczowniki złożone: 

Mülsztejn (Milsztejn, Mülstein) Pinkas, s. Izaaka (der Mühlstein ‘kamień młyński’); 
Wajnsztejn (Weinstein) Szloma, s. Józefa (: niem. der Weinstein ‘kamień winny, 
winnik, kwaśny winian potasu’), Rozenbach Jakub, s. Jana; Rozenblum Fichtel,  
c. Henryka (Girsza) (niem. die Rosenblume ‘kwiat róży’); Rozencwajg (Rozenzweig) 
Maksymilian, s. Mejera (niem. der Rosenzweig ‘gałąź, gałązka różana’; Rozencwajg 
(Rozenzweig) Samuel, s. Jakuba; Rozencwajg (Rozenzweig), s. Abrama (Abrahama);  

Nazwisko Rozental Jerzy, s. Józefa; Rozental Wacława, c. Wacława; Rozental-
Sawastianow Jerzy, s. Józefa składa się z członu rosen- (niem. die Rose ‘róża’) i -tal 
(niem. das Tal ‘dolina’). 

Kolejną serię tworzą nazwiska równe apelatywom (albo zawierające taki apela-
tyw), które często są określeniami cech zewnętrznych i umysłowych człowieka bądź 
mają metaforyczne odniesienia do skłonności, predyspozycji, a także wyróżników 
wyglądu człowieka: Gross Nuchim, s. M.; Gross Wilhelm, s. Aleksandra (niem. groß 
‘wielki’); Kurcer Natan (niem. kurz ‘krótki’); Krauz Gabr., s. Chaima (może niem. 
kraus ‘kędzierzawy’); Klajnert Hipolit, s. Michała (Chaima) (niem. klein, jid. klejn 
‘mały’); Klejn Adolf, s. Jakuba; Klejner (Kleiner) Izaak, s. Jakuba; Rejtburd Moj-
żesz, s. Nauma (: niem. der Rotbart ‘rudobrody (o człowieku)’); Rot16 Jeruchim,  
s. Mojżesza (niem. rot ‘czerwony o rudych włosach’, (ale także niem. der Rat, jid. rot 
‘rada’ wydaje mi się to wątpliwe); Szac Grzegorz, s. Dawida (niem. der Schatz ‘skarb, 
mienie, przen. ukochany’; jid. szac ‘wartość’); Szejn Maks (Maksymilian), s. Józefa 
(niem. der Schein ‘światło, blask; przen. ‘pozór’, jid. szajn ‘blask’); Szwarc Bernard,  
s. Józefa (niem. schwarz, jid. szwarc ‘czarny, brudny, ciemny’). 

Apelatywy niemieckie (niekiedy tożsame z jidysz) zawierają nazwiska: Linde 
Efraim, s. Mojżesza (die Linde ‘lipa’); Goldfarb Izaak, s. Lewki (die Goldfarbe ‘kolor 
złota’); Grejf Mojżesz, s. Abrama (Abrahama) (der Greif ‘gryf’); Iberklajd Josek,  
s. Izraela (das Überkleid ‘wierzchnie ubranie’ ‘wierzchnia suknia’, ‘wierzchnie ubranie’); 
Wejntraub (Weintraub) Nuchim, s. Mojżesza (niem. die Weintraube ‘winogrono’). 

Nieliczna jest grupa nazwisk dawnych, wskazujących na pełnione funkcje, przy-
należność do pewnych grup. Tutaj znajdą się takie antroponimy, jak Chazan Zoruch, 
s. Szewela (chazan z jid. chazen, hebr, chazan ‘synagogalny rzeźnik żydowski’17); 

__________ 

 

16 K. Rymut, Słownik..., s. 363 nazwisko Rot łączy z niem. nazwą osobową Roth(e). 
17 Chazan może również oznaczać ‘kantora, urzędnika synagogalnego’ – M. Halter, Pamięć Abra-

hama, Warszawa 1992, s. 630. 
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Kac (Katz) Herman, s. Chaima (Kac to akronim hebr. Kohen-cedek ‘kapłan sprawie-
dliwości’18); Kac (Katz) Liber, s. Beniamina; Kac (Katz) Pinkas, s. Abrama (Abraha-
ma); Kac (Katz) T., s. Ch.; Kac (Katz) Tobiasz, s. Chaima; Konny Jankiel, s. Rafała 
(hebr. kohen ‘kapłan’). 

Odrębną grupę stanowią nazwiska należące do dawnej – jednoelementowej – 
warstwy nazewniczej, mającej podstawę w apelatywach oznaczających zawody lub 
funkcje społeczne: Bekker Adam, s. Józefa; Bekker Jan, s. Piotra (niem. der Bäcker 
‘piekarz’), Cymmerman (Zimmerman) Abraham, s. Izraela (niem. der Zimmermann 
‘cieśla’); Gelfer (Helfer) Mejer, s. Girsza (niem. der Helfer, jid. helfer ‘pomocnik’); 
Faktor Roman, s. Barmena (faktor ‘pośrednik, agent’ lub od n. osob. Faktor); Krejt-
man Abram (Abraham), s. Idziego (der Kräutermann ‘zielarz’); Kriger (Krigier, Krü-
ger) Adolf (niem. Krüger ‘szynkarz; karczmarz’); Miełamied Chaim-Chajkel (jid., 
hebr. melamed ‘nauczyciel, zwłaszcza nauczyciel w chederze’, Zingier (Singer) Bene-
dykt-Józef, s. Zachariasza; Zingier (Singer) Fiszel, s. Chocha (jid. zinger ‘śpiewak’). 

Wśród analizowanych nazwisk wyodrębniają się antroponimy równe imionom 
lub mające w podstawie imię: Choron (Charon) Izrael, s. Lwa (zapewne od nazwy 
osobowej Charon ‘palący gniew’, por. Charon19), Josel Lejba, c. Zwolina; Jospe An-
na; Jossel Lejba, s. Zwula (: Josef, Józef i deminutywny formant -el); Lew Zenobiusz 
(Zelman), s. Aleksandra oraz Mass Herman, s. Abrama (Abrahama) (od męskiego 
imienia wschodniosłowiańskiego Mosiej, a to od Mojżesz20). Tutaj też znajdą się na-
zwiska patronimiczne: Fiszelson (Fiszelzon) Girsz, s. Zelmana (jid. Fiszel oraz niem. 
der Sohn ‘syn’), Icikzon Cadek, s. Samuela (hebr. Icek, imię biblijne Icchak, Izaak); 
Natanson Gabriel, s. Nauma (imię biblijne Natan, hebr. Nātan ‘on (Bóg) dał’, skróco-
na forma od hebr. Natanjahu = JHWH dał21); Rejchert Cyriok, s. Józefa – od niem. 
nazwy osobowej Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart22. 

W ekscerpowanym materiale pojawiły się nazwiska, które pokazują szczególną 
rolę kobiety, jaką odgrywa w społeczności żydowskiej. Należy też przy okazji pamię-
tać o biblijnej zasadzie, przestrzeganej przez Żydów, że „syn należy do matki”. Od 
imienia matki pochodzą nazwiska, które charakteryzują antroponimię Żydów galicyj-
skich oraz z innych dzielnic Polski i mają jidyszowy sufiks -es23. Są to więc formy 
dzierżawcze od imienia matki: Jules Izaak, s. Chaima; Klejnimes Abram (Abraham), 
s. Judela; Rachiles Mojżesz; Rames Judel, s. Samuela. Matronimy, mające w podsta-

__________ 

 

18 Z. Abramowicz, Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Białystok 2003, s. 86. 
19 Z. Abramowicz, Słownik..., s. 159. 
20 K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. II, L–Ż, Kraków 2001, s. 73. 
21 Polski słownik judaistyczny. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, oprac. Z. Borzymińska i R. Żebrow-

ski, t. 2, Warszawa 2003, s. 214. 
22 K. Rymut, Słownik..., s. 335. 
23 M. Altbauer, Od typu metronimicznego do „pajdonimicznego”, „Onomastica”, R. IV, z. 2, Wroc-

ław–Kraków 1958, s. 359. 
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wie jidyszowe, hebrajskie imiona żeńskie oraz słowiański formant -in24 to: Małkin 
Michał, s. Jakuba (imię żeńskie Małka), Margolin Ilia, s. Icka (Icchaka) (imię Marga-
lit), Alin Efim (Eufemiusz), s. Samuela, Germelin (Hermelin) Aleksander, s. Izaaka, 
Raskin Szymon, s. Grzegorza, Wilenkin Lew, s. Szymona.  

Od imion żeńskich pochodzą: Efrus Maks (Maksymilian), s. Mojżesza (: Efrat, 
aszk. Efros); Krejn (Krein) Lejzer, s. Berki (: jid. Krejna25). 

Jest kilkanaście nazwisk, zawierających odapelatywy słowiańskie: Kopyt Michał, 
s. Mejchla; Krikun (Krzykun) Dawid, s. Jakuba, Kukawka Lejb, s. Abrama (Abra-
hama); Kukawka Lejb, s. Abrama (Abrahama); Kukiełka Izaak, s. Sz.; Kuźniec 
Mordechaj (Morduch), s. Mojżesza; Ogórek, s. Lejby (Lejbusza); Perkal Mosza 
(Mojżesz), s. Mejera; Perkal Mosza (Mojżesz), s. Moszy (Mojżesza); Pszencow Bo-
rys, s. Aarona; Skocin Gleb, s. Jana; Tarło Szaja, c. Fiszela; Wułach Ajzyk, s. Men-
dla; Zołotnicki (Złotnicki) Jakub, s. Aarona. 

Nie brak także nazwisk z sufiksami, tworzącymi polskie antroponimy: 
a) z przyrostkiem -ski: Balski Naum, s. Jakuba; Brański (Brianski) Jakub, s. Wik-

tora; Brzeżkowski (Breżkowski) Herman, s. Szmula (Samuela); Dłusski Jakub,  
s. Salomona; Grinbaum-Zieliński Stanisław, s. Szymona; Gutowski Salomon, s. Be-
niamina; Krakowski Izrael, s. Marka; Lejkowski Gleba, s. Klemensa; Motalski Iza-
ak, s. Izraela; Mraczkowski Girsz, s. Srula (Samuela); Murawiński Jakub, s. Girsza; 
Poznański Adolf, s. Józefa; Rodzichowski Mojżesz, s. Efim; Warszawski (War-
szawczyk) Borys, s. Autera(?); 

b) z sufiksem -icz: Angiełowicz Girsz, s. Marka; Carklewicz Abram (Abraham), 
s. Icchaka; Górwicz (Hurwicz) Józef, s. Lwa; Górwicz (Hurwicz) Mordechaj, s. Józe-
fa; Herszanowicz Izaak; Markowicz Eufemiusz (Chaim), s. Grzegorza; Misułowicz 
Samuel, s. Borysa; Monasiewicz (Monasewicz) Monas, s. Mojżesza; Mrozowicz 
Natan, s. Jakuba; Rabinowicz Chajtel, c. Srula-Judelewa; Siegalewicz Maks (Maksy-
milian), s.  Owsieja; Szepszelewicz Chaim, s. Icchaka; 

c) z przyrostkiem -czuk: Kobryńczuk Girsz; 
d) z przyrostkiem -icki: Lisicki Naum, s. Ilicza. 
W tej grupie jest kilka nazwisk odmiejscowych, od polskich miast (lub w prze-

szłości polskich): Kobryń, Kraków, Poznań, Warszawa. Nazwisko Brański (Brianski) 
może pochodzić od miejscowości Brańsk na Podlasiu lub od Briańska na terenie Rosji. 
Wśród Żydów nazwiska zawierające nazwy geograficzne zdarzają się często, bo były 
istotnym elementem identyfikującycm, a co z kolei wiązało się ze znaczną ruchliwo-
ścią tej nacji, koniecznością zmiany miejsca. 

Od nazw miejscowych pochodzą nazwiska: Najmark Samuel (: Neumarkt – mia-
sto w Niemczech w Bawarii, por. pol. Nowy Targ26); Ratner Szloma (‘mieszkaniec 
__________ 

 

24 Tego typu formacje znane są także gwarom polskim, np. Marysin, Hanin itd., choć raczej mają 
funkcję posesywną, nie matronimiczną. 

25 Z. Abramowicz, Słownik..., s. 192. 
26 Z. Abramowicz, Słownik..., s. 245. 
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Ratna’: Ratno miasto nad Prypecią w dawnym powiecie kowelskim, obecnie Ратне 
na Ukrainie, obwód wołyński); Rozen Mosza (Mojżesz) Aaron, s. Mordechaja-
Chaima (: Rozen, Rozyn, pow. dziśnieński, obecnie północna Białoruś). 

Interpretacja etymologii niektórych nazwisk sprawia trudności. Tak więc nazwi-
sko Majdenbaum może pochodzić od niem. die Maid ‘dziewczyna’, der Baum 
‘drzewo’ lub człon majden ma związek z jid. majdn ‘wystrzegać się, stronić, unikać’. 
Galperyn (Halperyn) Berko, s. Jeszoły prawdopodonie utworzono od nazwy miej-
scowej. Z. Abramowicz wskazuje, że nazwa ta nawiązuje do Arki Przymierza27. Na-
zwisko Langfeld Berta, c. Józefa może sugerować, że mamy do czynienia ze złoże-
niem (niem. lang, lange ‘długi’ oraz das Feld ‘pole’), podobnie Nojfeld Michał,  
s. Szymona (niem. neu ‘nowy’ + das Feld), ale takie motywacje wydaje się mało trafne 
w odniesieniu do nazwisk. Liwszyc Rozalia, c. Michała to według Z. Abramowicz jest 
nazwiskiem odmiejscowym – Leobschütz (dziś Głubczyce na Śląsku28), zaś K. Rymut 
umieszcza je wśród antroponimów derywowanych od podstawy liw- (por. stp. przeli-
wać ‘przelewać’, liwa ‘wołanie na gęsi29). Podobne wątpliwości budzą inne composita: 
Akkerman (śrwniem. acerman ‘rolnik’?30), Brotman (‘piekarz’ ? – niem. das Brot 
‘chleb’, der Mann ‘człowiek; mężczyzna’); Gewircman (zielarz?, niem. das Gewürz 
‘korzenie; przyprawa’), Lilijensztern Kazimierz, s. Lwa – ma także różnorodną mo-
tywację – niem. die Lilie ‘róża’ lub imię żeńskie Lilia, niem. der Stern ‘gwiazda’; 
Mundsztukmacher Chaim-Ilia (‘wyrabiający munsztuki – części uprzęży końskiej’? 
niem. das Mundstück); Rapp Zejd, s. Mojżesza; Rappe Bronisława – jako źródło 
wskazuje się średniowysokoniem. rab ‘kruk’ i nazwę osobową Rap31; Sauer Albert,  
s. Noego – może być utworzone od niem. nazwy osob. Sauer, a ta od średniowysoko-
niem. sūr ‘cierpki, gorzki; wściekły, okrutny’ lub od niem. nazwy osob. Schauer, która 
pochodzi średniowysokoniem. schouwaere ‘kontroler jakości żywności’ lub ze śre-
dniowysokoniem. schūr ‘grad z deszczem’32, albo od dolnoniem. Suhr ‘zły, wściekły 
mężczyzna’33; Tonfanger (Tonfangier) Gabriel, s. Moszy-Szai (Mojżesza) – jeśli ten 
apelatyw był osnową dla tego antroponimu, to niewątpliwie miał on charakter metafo-
ryczny, a nazwisko odprzezwiskowe (niem. Tonfänger ‘mikrofon’); Tyrszwel Izaak,  
s. Łazarza – zapewne nazwisko ma źródło w przezwisku, gdyż motywowany jest ono 
apelatywem niem. die Türschwelle ‘próg’; Zajdel Szmul (Samuel), s. Mojżesza – 
może utworzono od apelatywu zajdel ‘kufel szklany’ lub od niem. n. os. Seidel, a to od 
imienia złożonego Sigfrid34; Zaggiejm (Zakhejm, Zakheim) Bernard, s. Izraela – naz-
__________ 

 

27 Z. Abramowicz, Słownik..., s. 120. 
28 Z. Abramowicz, Słownik..., s. 213. 
29 K. Rymut, Słownik..., s. 23. 
30 Jest utwór niemiecki Ackermann aus Böhmen z XVI lub XVII wieku. Tłumaczy się ten tytuł jako 

‘rolnik/chłop z Czech’ – informacja prof. J. Siatkowskiego. 
31 Z. Abramowicz, Słownik..., s. 277, K. Rymut, Słownik..., s. 339. 
32 K. Rymut, Słownik..., s. 400. 
33 Deutsches Namenlexikon..., s. 436.  
34 K. Rymut, Nazwiska Polaków..., s. 720. 
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wisko to można potraktować jako złożenie składające się z imienia Zak (: Zahariasz)  
i apelatywu niem. das Heim ‘dom; mieszkanie’ lub połączenie członu zak (hebr. ‘czy-
sty’) i imienia Hein (: Heinrich)35; Zylberman. 

Niejasne znaczeniowo są nazwiska: Gibgot-Albertini Stanisław, s. Samuela; Li-
berg (Liebrg); Liberg Władysław; Liberg-Goldman Michał, s. Izaaka; Kincler Girsz-
Icek, s. Dawida; Majkaparg?, s. Abrama (Abrahama); Milgrom Jakub, s. Berki; Mo-
nosow Mendel; Muskatblit (Muskatblat) Artur, s. Michała; Rejngerc (Rejngierc) 
Samuel; Roznaj Mordechaj, s. Chaima; Sokuler I., s. M., Sokuler Jowiel, s. Mojże-
sza; Wilinger Maks (Maksym), s. Józefa; Wolanow Izaak, s. Abrama (Abrahama) – 
może od nazwy miejscowej Wolanów? Wolder Borys, s. Salomona – może ‘człowiek 
lasu‘? 

Omówiony rejestr nazwisk jest dość przypadkowy, bo wynika z przypadkowego 

zgromadzenia osób, które doświadczały represji władz komunistycznych w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego. Zatem wiele sformułowań co do dawności antro-

ponimów, ich etymologii ma charakter hipotetyczny. Nie dysponowałam dokładnymi 

informacjami o pochodzeniu nosicieli nazwisk, o kierunkach ich przemieszczania się. 

Mimo to można na ich przykładzie wskazać pewne cechy typowe dla żydowskiego 

nazewnictwa antroponimicznego. Niektóre nazwiska reprezentują starszą warstwę 

nazewniczą, kiedy można odnieść do sfery sacrum, a więc imion biblijnych, dawnych 

godności religijnych. Kolejna grupa to nazwiska odzawodowe. Największy zbiór sta-

nowią antroponimy wprowadzone wraz z reformą administracyjną w zaborze pruskim 

i rosyjskim, będące kuriozum nazewniczym, zjawiskiem unikatowym na tle systemów 

antroponimicznych innych narodów. Większość z tych nazwisk nieodłącznie kojarzy 

się ze środowiskiem żydowskim i na pewno dla ich nosicieli miało charakter stygmaty-

zujący, co w warunkach więziennych nie ułatwiało przetrwania, a w sytuacji wolności 

na pewno utrudniało asymilację i akulturację. Przejawem integracji z narodem polskim 

i polską sferą kulturową są nazwiska zawierające słowiańskie (nie tylko polskie, ale 

także rosyjskie, ukraińskie, białoruskie) rdzenie, głównie apelatywy. Ich nosicielami 

byli (były) zapewne, oprócz osób wyznania mojżeszowego, neofici (neofitki). W prze-

ciwieństwie do zbioru polskich antroponimów nieliczną reprezentację stanowią nazwi-

ska o charakterze metaforycznym.  

 

 

 

Summary 

The article discusses last names collected in a database, which has been com-
posed on the basis of documents from the National Archives of Russian Federation in 
Moscow, compiled in Slavic Institute of Polish Science Academy (PAN.) The data-

__________ 

 

35 Por. Z. Abramowicz, Słownik..., s. 357. 
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base consists of 5368 biographies. They contain information- written in Russian- 
about Polish and other nationalities' representatives coming from Poland but impris-
oned, relegated to work camps, and exiled to ZSRR; people who in 1920-1937 corre-
sponded to Polish Red Cross Representative in Moscow themselves or someone on 
their behalf. Among these names we can mark out the group of antroponims belong-
ing to those of Jewish origin. 

Several names represent older naming layer, therefore they correspond to Bibli-
cal names or former religious names. Another group consists of occupational names. 
The biggest collection are names introduced during the administrative reform in 
Prussian and Russian annexation regions; they are an oddity, a unique phenomenon 
against other nations' naming systems. The manifestation of the integration with the 
Polish and Polish culture are names that consist of Slavic (not only Polish but also 
Russian, Ukrainian, and Belarussian) roots, mainly common nouns. In contrast to the 
collection of Polish names, in Russian there are very few names of metaphorical 
character.  

 



 
  

 



 

 

 

MACIEJ CZARNECKI (Warszawa) 
 

 

Relikt średniowiecznej warstwy kulturowej odkryty 

w Łomży w 2009 r. pod nasypami drogowymi  

ulicy Długiej  
 

 
1. U w a g i   w s t ę p n e. 
Na początku kwietnia 2009 r. otrzymałem konserwatorskie zlecenie nadzoru ar-

cheolo-gicznego nad pracami ziemnymi na ul. Długiej w Łomży. Prace te wykony-
wały dwa łomżyńskie przedsiębiorstwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kana-
lizacyjne zakładało nowy wodociąg pod jezdnią ulicy Długiej, zaś Miejskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – kanalizację deszczową. 
Roboty terenowe miały pierwotnie zostać zakończone do 28 kwietnia, lecz różne 
przeszkody techniczne i organizacyjne spowodowały, że nadzór trwał do 21 maja. 

  
2. T e r e n   n a d z o r u.      
Prace ziemne były prowadzone pod jezdnią ulicy Długiej na odcinku od ul. Krót-

kiej do Starego Rynku, wynoszącym ok. 200 m (mapa – ryc. 1). Szerokość całkowita 
ulicy (odległość między liniami pierzei) wynosi 15 m, szerokość jezdni 7,5 m. 

Wykop wodociągowy był prowadzony w południowej części jezdni. Odległość 
osi wykopu od linii elewacji budynków pierzei nieparzystej wynosiła 8,8 m.  

Wykop kanalizacyjny był prowadzony w północnej połowie jezdni. Odległość 
jego osi od linii elewacji nieparzystej pierzei wynosiła  4,8 m. 

Szerokość wykopów wynosiła ok.1 m (standardowa szerokość łyżki koparki). 
      
3. P i e r w s z e   o b s e r w a c j e   a r c h e o l o g i c z n e 
3.1. Południowa część przestrzeni archeologicznej pod jezdnią okazała się do 

głębokości ok. 2 m wypełniona zasypiskami wkopów XX-wiecznych (na osi jezdni 
kanalizacja, pod południową częścią – wodociąg). Natomiast w północnej części 
dokonano bardzo interesującego odkrycia, które należy ocenić jako bardzo ważne dla 
archeologii i historii Łomży. Przestrzeń pod północną częścią jezdni nie była nigdy 
wczesniej przekopywana i zachowała się tutaj oryginalna warstwa kulturowa ufor-
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mowana w ciągu dwu pierwszych stuleci istnienia miasta – na taką datę warstwy 
wstępnie wskazuje ceramika, której duża ilość została w niej znaleziona. Miąższość 
tej najstarszej warstwy kulturowej, leżącej bezpośrednio na calcu (glinie polodow-
cowej) jest zmienna na całym badanym odcinku i waha się w przedziale 20 – 60 cm.  

3.2. Na przekrojach archeologicznych ulicy Długiej (zobacz ryc. 2, 3 i 4.) oma-
wiana warstwa została oznaczona jako „warstwa 4”, i tak też będzie nazywana dalej 
w tekście. 

3.3.  Warstwa 4 jako złóg ciągły zalegający in situ zalegała pod północną czę-
ścią jezdni. Natomiast w południowej części badanej przestrzeni archeologicznej 
odsłonięto jedynie niewielki relikt tej warstwy in situ w wykopie wodociągowym, na 
przeciwko budynku nr 22.  

3.4. W pobliżu skrzyżowania z ul. Krótką, naprzeciwko szczytowej elewacji 
budynku Krótka 6, w wykopie wodociągowym został odsłonięty spory płat warstwy 
4 z bardzo obfitą zawartością zabytków ruchomych (ceramiki); jednak znalezisko to 
miało wyraźny charakter złoża wtórnego. 

3.5.  Warstwa 4 jest intensywnie nasycona zabytkami ruchomymi, wśród któ-
rych dominuje ceramika, stanowiąca około 75% znalezisk wydobytych i zinwetary-
zowanych. Taki charakter warstwy jest odbiciem intensywnego rozwoju miejskiego 
organizmu osadniczego w okresie, na który wskazuje ceramika, tzn. w XV i XVI 
wieku.  

 
4.  M i a s t o   Ł o m ż a   w   c i ą g u   d w u   p i e r w s z y ch   w i e k ó w    

s w e g o     i s t n i e n i a. 
Historia miasta Łomży zaczyna się u schyłku XIV wieku. Założenie miasta było 

efektem realizacji polityki gospodarczej władcy mazowieckiego w tym stuleciu, zmie-
rzającej do intensywnego rozwoju gospodarczego wschodniego Mazowsza. W pięć-
dziesięcioleciu 1370-1420 książę Janusz I założył szereg miast na tym obszarze. 

Geograficzne usytuowanie nowego miasta było efektem analizy warunków fi-
zjograficznych terenu leżącego w rejonie przeprawy przez Narew starej drogi z Ma-
zowsza na Litwę. W XIV wieku, a szczególnie w jego drugiej połowie, coraz bar-
dziej wzrastała intensywność użytkowania tego szlaku.  

Przygotowania do erygowania miasta trwały zapewne już w ostatnim dziesię-
cioleciu XIV wieku. Historyk Jerzy Wiśniewski sądził, że prace miernicze zostały 
wykonane w okresie 1390-1395: wówczas rozmierzono miasto „obejmujące rynek  
i osiem wybiegających z niego ulic” (J. Wiśniewski, 1989).  Zapewne wtedy rozmie-
rzono również całość gruntów miejskich, skoro datowany 30 sierpnia 1400 roku 
dokument nadania Janowi Białkowi wójtostwa łomżyńskiego mówi też o czterech 
przyznanych mu włókach ziemi. Od tej daty Łomża zaczyna funkcjonować w dzie-
jach Mazowsza. W tym samym roku Krzyżacy skarżą się księciu mazowieckiemu, 
że łomżyński starosta przechowuje u siebie szpiegów litewskich, którzy badają drogi 
prowadzące do państwa zakonnego. Od 1403 r. Łomża jest siedzibą sądu oraz miej-
scem wystawiania dokumentów książęcych. Być może już wtedy zbudowano  
w mieście dwór książęcy; powstawały kościoły i parafie (J. Wiśniewski podaje, iż 
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pierwsza fundacja kościoła w Łomży miała miejsce przed 1396 r.). Łomża szybko 
stała się dynamicznym ośrodkiem handlowym o szerokich kontaktach. Jest oczywi-
ste, że równolegle z handlem rozwijała się w mieście lokalna wytwórczość rzemieśl-
nicza. 

Efektem szybkiego i intensywnego rozwoju było nadanie Łomży pełnych praw 
miejskich (prawo chełmińskie) w dniu 15 czerwca 1418 roku. Według J. Wiśniew-
skiego akt ten był ukoronowaniem procesu formowania się organizmu miejskiego  
i był pierwszym aktem lokacyjnym Łomży; autor obala pogląd, iż lokacja z 1418 r. 
jest rzekomo jedynie powtórzeniem wcześniejszej, której dokument zaginął.           

Nowopowstałe miasto szybko stało się silnym ośrodkiem gospodarczym w re-
gionie. Ściągali tu osadnicy – rzemieślnicy i kupcy z innych miast Mazowsza, i nie 
tylko Mazowsza. Główną gałęzią gospodarki regionu w XV w. był wyrąb lasów  
i eksport drewna drogą wodną do Gdańska, a także miejscowy wyrób produktów  
z gorszych gatunków drewna: dziegciu, smoły, węgla drzewnego, potażu, które także 
eksportowano. W pierwszej połowie XV w. osiedlali się w Łomży i w okolicy kupcy 
handlujący wyrobami przemysłu leśnego, pochodzący nawet z takich odległych 
centrów, jak Gdańsk i Toruń. Bindugi, w których wiązano tratwy, znajdowały się na 
Narwi i na Pisie. Bardzo ważna przeprawa przez Narew szlaku drogowego na Litwę 
(której Łomża zawdzięczała swoją lokalizację już od wczesnego średniowiecza) 
zyskała wielkie ułatwienie techniczne przez zbudowanie mostu w Piątnicy i usypanie 
do niego grobli od miasta przez dolinę (w 1444 r. wydano przywilej na pobieranie 
cła na tym moście). 

Dynamiczny rozkwit gospodarczy Łomży w XV w. szedł w parze z rozwojem 
jej znaczenia jako ośrodka administracyjnego. Wg J. Wiśniewskiego ten proces 
przebiegał następująco: ● Łomża przejęła od Nowogrodu funkcje sądowo-
administracyjne i zarząd dóbr książęcych; ● stała się stolicą ziemi łomżyńskiej („dys-
trykt łomżyński” wzmiankowany od 1414 r., a „ziemia łomżyńska”, kontynuująca 
dawny dystrykt nowogrodzki - od 1438 r.; (dystrykt nowogrodzki był częścią ziemi 

warszawskiej), ● została siedzibą sądu ziemskiego z sędzią, podsędkiem, pisarzem i 
asesorami (pierwszy sędzia znany od 1403 r.); ● umieszczono w Łomży siedzibę 
rządcy (prokuratora), zwanego od lat czterdziestych starostą, który zarządzał z ra-
mienia księcia ziemią łomżyńską, a podlegały mu wszystkie miasta i wsie książęce w 
tej ziemi; ● hierarchia urzędnicza wytwarzała się stopniowo – w XV w. powstały 
urzędy podkomorzego, chorążego i wojskiego; ● w Łomży również odbywały się 
roki książęce, często przebywali kolejni książęta mazowieccy (od 1403 r. często 
wystawiali tu dokumenty); dla książąt na najwyższym miejscu łomżyńskiej wyso-
czyzny postawiono dwór, zwany zamkiem (z 1453 r. pochodzi wzmianka o budowie 
„zamku” w Łomży: pro edificatione castri Lomzensis); ● sądy, przyjazdy książąt, a 
później sejmiki przyciągały do Łomży licznie szlachtę, co oczywiście miało duży 
wpływ na jej handel, rzemiosło, i na dalszy rozwój miasta - Łomża była odtąd głów-
nym ośrodkiem życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego wschodniego 
Mazowsza, a jej ówczesna wielkość i znaczenie uwidaczniały się także w urbanisty-
ce i architekturze miasta. 
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W XVI w., gdy w regionie łomżyńskim wycięto lasy, a na ich miejscu powstały 
pola uprawne i rozwinęło się osadnictwo wiejskie, kupcy łomżyńscy przejęli handel 
drewnem i towarami leśnymi z Podlasia. Eksportowano także zboże; m.in. kupiec-
twem zbożowym zajmował się Jan Wojsławski, pierwszy proboszcz kolegiaty łom-
żyńskiej (kanonik warszawski i pisarz ziemski łomżyński; zmarł w 1549 r., a jego 
murowany grobowiec, odkryty przeze mnie w 2005 r. pod prezbiterium katedry, 
zrekonstruowany, zdobi obecnie podziemną kryptę biskupów). W mieście rozwijało 
się też intensywnie rzemiosło – w szesnastym stuleciu doliczono się około 230 rze-
mieślników, reprezentujących ok. 30 zawodów.  

 
5.   A r c h e o l o g i c z n y   o p i s   w a r s t w y  4. 
5.1.  Obecność warstwy 4 stwierdzono na całym badanym obszarze, tzn. pod 

północną częścią ulicy Długiej na odcinku od Starego Rynku do skrzyżowania  
z ulicą Krótką (około 170 mb). Ten reliktowy ostaniec jest miejscami przerwany 
przekopami urządzeń podziemnej infrastruktury miejskiej. 

5.2.  Zachowana   s z e r o k o ś ć:  warstwa 4 od strony północnej porzylega do 
fundamentów nieparzystej pierzei ulicy Długiej (czyli jest częścią naziomu funda-
mentów), zaś od strony południowej przekracza południową krawędź wykopu kana-
lizacyjnego  (zmiennie – lokalnie maksymalnie do ok. 0,5 m). 

5.3.   M i ą ż s z o ś ć   warstwy 4 na badanym odcinku jest zmienna. Przy ul. 
Krótkiej wynosi ona ok. 20 cm, miejscami malejąc do 15 cm. W rejonie domów  
o numerach 11–17 waha się od 30 do 50 cm. Dalej ku Staremu Rynkowi miąższość 
warstwy 4 wynosi zmiennie od 20 (na krótkich odcinkach nawet 15) do 40 cm.  
W poludniowo-zachodniej części Rynku, u wylotu ulicy Długiej, wynosi 35 cm 
(porównaj rysunek „Stratygrafia archeologiczna u wylotu ul. Długiej…). 

5.4.  R z ę d n e   s t r o p u  warstwy 4 wg pomiarów wykonanych przez ekipę 
instalującą rury kanalizacyjne:  

 
przy budynku Długa 13              130,87 
przy budynku Długa 21              132,22 
przy budynku Długa 23              132,99 
               
przy budynku Długa 25              133,09   zachodni kraniec budynku 
                                                      133,0     na osi budynku 
przy budynku Rynek 1               133,22   na styku budynków Długa 25 i Rynek 1 
                                                      133,87   część narożna budynku, przy Rynku 
5.5.  Pod względem genetyczno-litologicznym warstwę 4 można generalnie opi-

sać jako grunt antropogeniczny piaszczysto-gliniasty, lokalnie na pewnych odcin-
kach przechodzący w piaszczysto-pylasto-ilasty. Na odcinku sąsiadującym  
z domem nr 19 warstwa ta jest bardzo słabo gliniasta, silnie piaszczysta (przy nie-
wielkim udziale piasku grubo-ziarnistego i dużym udziale średnio- i drobnoziarniste-
go; był to zresztą odcinek bardzo charakterystyczny również pod względem zawarto-
ści rodzajów artefaktów w warstwie, co zostanie omówione dalej). Warstwa 4 posia-
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da barwę intensywnie czarną, co niewątpliwie wynika z bardzo dużej zawartości 
substancji organicznych, silnie zmacerowanych przez kilkaset lat trwające we-
wnątrzgruntowe procesy chemiczne. Miejscami obecne są w warstwie niezbyt duże 
pakiety brązowej gliny piaszczystej, identycznej jak glina stanowiąca naturalne pod-
loże warstw osadniczych. Zawartość poszczególnych frakcji tła mineralnego jest 
zmienna na różnych odcinkach ulicy. W obrębie spągowych partii warstwy nie udało 
się makroskopowo wyodrębnić poziomu glebowego, który teoretycznie powinien 
być tu obecny jako warstwa naturalna wykształcona w stropie podłoża geologiczne-
go w okresie przedosadniczym i stanowiąca bezpośrednie podłoże antropogenicznej 
sedymentacji  warstwy 4. 

5.6. Oprócz mineralnego piaszczysto-pylasto-ilastego tła w skład warstwy  
4 wchodzą różne domieszki będące odpadkami najrozmaitszych bytowych i gospo-
darczych działań ludzkich. Wyraża się to m.in. we wspomnianej wyżej zmienności 
frakcji mineralnej, a przede wszystkim w dużej ilości artefaktów (głównie ceramiki, 
ale nie tylko) oraz odpadków żywnościowych w postaci dużej ilości kości zwierzę-
cych. Kości te są przedmiotem osobnego specjalistycznego opracowania – por. arty-
kuł Urszuli Iwaszczuk w niniejszym tomie „Studiów”, więc ich temat nie będzie tu 
rozwijany. Zauważę jedynie, że znalezisko rogu („możdżenia”) tura (Bos primige-
nius) musi być zaliczone do tej samej grupy źródeł archeologicznych, co artefakty, 
nie zaś do grupy źródeł archeozoologicznych, jak inne szczątki zwierzęce, ponieważ 
tury nie były zwierzyną „kuchenną”, a włączenie możdżenia do zespołu archeolog-
gicznego ulicy Długiej bez wątpienia odbyło się w taki sam sposób, jak artefaktów.  

Specjalne omówienie należy się odcinkowi warstwy 4 sąsiadującemu z domem 
nr 19. Jak wspomniano wyżej, charakteryzował się on specyficznym, odmiennym 
niż gdzie indziej, składem tła mineralnego, a także odmiennym składem zespołu 
zabytków ruchomych. Wystąpiło tu znaczne zmniejszenie ilości ceramiki, za to war-
stwa zawierała duże ilości obrobionych odpadów drewnianych różnej wielkości  
i charakteru. Wśród artefaktów z tego odcinka należy wymienić także sporą ilość 
kawałków skór. Najbardziej spektakularnym znaleziskiem z tego odcinka jest 
wspomniany wyżej możdżeń tura.  

5.7. „Warstwa 4” kontynuuje się w kierunku Starego Rynku. Jej najdalsze 
wschodnie odslonięcie zostało uchwycone w wykopie u wylotu ulicy Długiej na St. 
Rynek, przy skrzyżowaniu z Farną. Tutaj posiada miąższość 35 cm, co można uznać 
za przeciętną jej miąższość na całym zbadanym terenie. Sytuację archeologiczną na 
styku Dlugiej i Farnej ilustruje rysunek „Stratygrafia archeologiczna wylotu Długiej 
na Stary Rynek”. 

 
6.  Z a b y t k i   r u c h o m e   z   w a r s t w y  4. 
6.1. Stosunki ilościowe grup zabytków ruchomych pokazują załączone inwenta-

rze. Grupą przeważającą ilościowo jest ceramika. Wstępna ocena pozwala wydato-
wać ją generalnie na późne średniowiecze i wczesny okres nowożytny, czyli od 
schyłku XIV do mniej więcej połowy XVI w. Niezbędne jest wszakże zastrzeżenie, 



MACIEJ CZARNECKI 

 

92 
____________________________________________________________________________________________________________ 

że w datowaniu ceramiki należałoby uwzględnić pewną prowincjonalną retardację  
i przesunąć chronologię nieco dalej w głąb wieku XVI.  

Ceramika z warstwy 4 jest bardzo ważnym źródłem archeologicznym do dzie-
jów Łomży z uwagi na to, iż jest zespołem jednorodnym wydobytym z jednorodnej 
warstwy. Z tej racji powinna zostać szczegółowo opracowana, co jednak wiąże się  
z pewnym nakładem finansowym, którego nie udało się wynegocjować przy organi-
zowania nadzoru archeologicznego. Być może wyjściem byłoby zainteresowanie tą 
problematyką studentów szukających poważnych tematów magisterskich.    

      
6.2. Najciekawsze zabytki ruchome znalezione w warstwie 4. 
6.2.1. Róg (możdżeń) tura – znaleziony w pobliżu posesji nr 19 u jego nasady są 

ślady odcinania od czaszki. Róg ma długość 43 cm. W połowie długości widoczny 
jest na nim ślad nacinania. Wg wstępnej opinii archeozoologa (mgr Urszula Iwasz-
czuk - zob. jej artykuł w tym tomie „Studiów”) jest to możdżeń samicy.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możdżeń znaleziony przy posesji nr 19.  
The horn of Bos primigrnius,  found near house No.19. 

 
Zabytek ten ma tu znaczenie szczególne, ponieważ jego obecność w miejskiej 

warstwie kulturowej można wytłumaczyć na jeden tylko sposób, który potwierdzają 
opisane wyżej ślady cięć. Przypuszczalnie w tym rejonie istniał warsztat rogowniczy; 
w obrębie warstwy 4 przy posesji nr 19 znaleziono też kilka innych rogów, krowich  
i przypuszczalnie kozich, co potwierdza przypuszczenie o warsztacie.  

Tury były w XV wieku zwierzyną już na tyle rzadką, że król Jagiełło wziął je 
pod ochronę królewską, wyznaczając do dbania o nie specjalne grupy leśników. 
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Zresztą i wcześniej zwierzęta te stanowiły tzw. regale – gatunek łowny zastrzeżony 
wyłącznie dla panującego lub osób przez niego upoważnionych. Tomasz Święcki  
w swym „Opisie starożytney Polski” (1828) takie daje informacje o turach, które 
wówczas już od 200 lat były gatunkiem wymarłym: „(…) Tury, na których polowa-
nie samym tylko Królom wolne było, troskliwość zachowania tego rodzaiu zwierząt 
konstytucyami obwarowana, niezapobiegła ich zupełney zgubie (…).Zwierza tego 
opisanie pozostawili nam Święcicki i Rzączyński. Tur większy iest od wołu Podol-
skiego, postacią iednak iemu podobny, (…) na szyi, karku ma wielkie i długie włosy, 
które mu z głowy na czole wiszą, sierzci czarney pasem białym przez grzbiet prze-
dzieloney, pod szczoką długa broda, rogi krzywe (…), lubi w tych lasach przebywać, 
gdzie są dęby wielkie, mięso z niego miało być słodkie. Zygmunt I. Król Karolowi 
V. Cesarzowi, kazawszy one nasolić, za naywiększy podarunek posyłał. (…) . [Tur]  
przebywał ieszcze w wieku XV. w lasach naszego Mazowsza, dowodem tego iest 
przywiley  1436 roku od Xięcia Mazowieckiego na wieś Zator, Michałowi z Zie-
miańczyc, Podkomorzemu Warszawskiemu nadany, w którym wyraźnie polowanie 
na Tury i Rysie, dla siebie wyłącza. Miechowita świadczy, że niektóre wsie na Ma-
zowszu iako powinność Xiążęcą, straż, aby zwierząt tych nie niszczono, odbywały.”   
(Maciej z Miechowa pisał  na  przełomie XV i XVI wieku - MC).  

Wyrąb lasów w średniowieczu spowodował, że naturalne ostoje turów gwał-
townie zanikały. Pozatem w kontaktach z bydłem domowym tury zarażały się cho-
robami, na które nie były uodpornione i tu nawet królewska ochrona nie była w sta-
nie pomóc. Ostatni polski tur padł w roku 1627 w rezerwacie królewskim w Puszczy 
Jaktorowskiej. Jego róg, oprawiony w złoto i srebro, został sprezentowany przez 
starostę łowickiego królowi Zygmuntowi III. Zrabowany trzydzieści lat później 
przez Szwedów, obecnie znajduje się w Sztokholmie. 

 6.2.2. Fragment ceramiki z gotyckim napisem. Ten niezwykły okaz został zna-
leziony w warstwie 4 w pobliżu domów Długa 9 i Długa 11. Jest to niewielki frag-
ment wylewu, przypuszczalnie pochodzący z misy lub talerza. Można sądzić, że 
inskrypcja była odczytywana od strony zewnętrznej naczynia.   

Skrajne litery widoczne w napisie mogą być odczytane jako „n”, ale mogą też 
być fragmentami liter „m”, zniszczonych częściowo przez przełamanie skorupy, 
więc zachowany fragment tekstu można odczytać na cztery sposoby: 

  
       >  n:cr•n < ,   

       lub   > m:cr•n <   
     lub   >  n:cr•m <  
     lub   > m:cr•m < 
 
Krój liter na skorupie jest charakterystyczny dla gotyckiego „monumentalnego” 

pisma kaligraficznego, zwanego teksturą lub frakturą, które powstało w XIII w., 
rozwijało się w XIV w., w XV uległo stagnacyjnej stylizacji, a używane było jeszcze 
w wieku XVI. To datowanie pisma na skorupie jest również przyczynkiem do dato-
wania warstwy kulturowej, z której zabytek pochodzi. 
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Starannie wykonane, dobrze zachowane ostre krawędzie liter i stempelkowego 
ornamentu sugerują użycie do wyrobu naczynia sztancy z twardego, odpornego na 
ścieranie materiału, co z kolei nasuwa domysł o hurtowej produkcji takich naczyń. 
Czy był to wyrób miejscowego warsztatu, czy tez importowany spoza Łomży – 
sprawa otwarta. Być może analogii oraz producenta należałoby szukać na obszarze 
państwa krzyżackiego. 

Na razie, z powodu zbyt krótkiego czasu przeznaczonego na pierwsze omówie-
nie wyników nadzoru, nie zostały jeszcze odnalezione analogie do tego zabytku -  
w literaturze, czy w zbiorach z innych wykopalisk. Inskrypcja wymaga też analizy 
wykonanej przez historyka specjalizującego się w epigrafice średniowiecznej, który 
być może na podstawie analogii zrekonstruuje, przynajmniej częściowo, pierwotny 
tekst, lub choćby przybliży zrozumienie jego sensu.  

  

 
Fragment ceramiki z napisem gotyckim.  

The ceramic sherd wth the gothic inscription. 

   
7.   P o d s u m o w a n i e. 
 
7.1. „Warstwa 4” nie została wyeksplorowana całkowicie. Jej relikty pozostały 

po obu stronach najnowszego wkopu kanalizacyjnego oraz pod chodnikiem północ-
nej pierzei ulicy Długiej. Ten fakt należy w przyszłości uwzględniać przy projekto-
waniu jakichkolwiek prac ziemnych w rej strefie ulicy. 

7.2. Nie jest rozpoznana sytuacja archeologiczna w dolnej części ulicy Długiej, 
tzn. między Krótką i Legionów. 

7.3. Należy stwierdzić, że odkrycie tak dobrze zachowanego na dość rozległej 
przestrzeni najstarszej miejskiej warstwy kulturowej pod nasypami ulicznymi ul. 
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Długiej jest szczególnie szczęśliwym zbiegiem okoliczności, pozwalającym na 
znaczne poszerzenie wiedzy o archeologii Łomży.  

 7.4. Zespół zabytków ruchomych, a przede wszystkim ceramiki, pozyskanych  
z warstwy 4 posiada bardzo dużą wartość naukową, ponieważ jest jednorodnym 
zespołem wydobytym z warstwy archeologicznej jednorodnej genetycznie i nieza-
burzonej. W połączeniu z innymi znaleziskami z terenu najstarszej części miasta, 
pozyskanymi w ciągu ostatnich czterdziestu lat, materiały te stanowią cenne źródło 
do przyszłego opracowania archeologii Łomży.  

7.5.  Wartość historyczna odkrycia na ul. Długiej polega również na tym, iż in-
tensywne nasycenie warstwy archeologicznej zabytkami ruchomymi jest statystycz-
ną ilustracją intensywności życia miejskiego w Łomży w pierwszym okresie jej ist-
nienia. 

7.6. Wyniki obserwacji przeprowadzonych u wylotu ulicy Długiej na Stary Ry-
nek wskazują na bezwarunkową konieczność prowadzenia archeologicznych nadzo-
rów nad przyszłymi pracami ziemnymi na obszarze Starego Rynku. Stwierdzono, że 
„warstwa 4” ma swoją kontynuację pod ulicznymi nasypami południowo-zachodniej 
części placu, a więc można domyślać się, że sięga i dalej w głąb Rynku.  Taka sytu-
acja archeologiczna rokuje nadzieje na nowe odkrycia, równie interesujące i istotne, 
jak te z wiosny 2009 r. z ulicy Długiej. 

To samo dotyczy wszystkich najstarszych ulic wychodzących z Rynku, a także 
generalnie całego obszaru miejskiego w granicach XV – XVIII wiecznych. Ważne 
będzie uchwycenie zachodniego zasięgu „warstwy 4” na ulicy Długiej, za skrzyżo-
waniem z Krótką – w kierunku Legionów. Należy też pilnie obserwować wszelkie 
wykopy w podwórzach posesji przylegających do ulicy Długiej i Krótkiej. Przy kon-
serwatorskich zaleceniach dotyczących nadzorów byłoby pożądane wskazywanie na 
konieczność śledzenia zasięgu „warstwy 4” na całym terenie otaczającym Stary 
Rynek. Jednak należałoby zadbać o właściwe zidentyfikowanie oraz strategiczne 
zinterpretowanie obserwowanych faktów, co nie zawsze jest osiągalne w warunkach 
wolnego rynku nadzorów archeologicznych, gdy wiele obserwacji jest dokonywa-
nych przez osoby przypadkowe, często zatrudnione doraźnie przez inwestorów do 
jednego niewielkiego wykopu, nie obznajmione ze specyfiką terenu, czasem używa-
jąc własnych niezobiektywizowanych słowników opisu i nie zawsze oczywistych 
kryteriów interpretacji warstw. 

7.7.  Nadzory muszą być projektowane na tyle wcześnie, ażeby można było 
przewidzieć wszelkie związane z nimi prace terenowe oraz poterenowe opracowania 
gabinetowe (przeprowadzenie szerszych standardowych prac terenowych, wykona-
nie badań specjalistycznych – analizy gruntoznawcze i paleobotaniczne, opracowa-
nie ceramiki, archeozoologia, etc.) oraz uwzględnienie ich w kosztorysach przedwy-
konawczych.  
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S u m m a r y 

 
The Old City of Łomża the oldest urban archeological layer discovered  

in 2009 under Długa Street 
 

Długa Street (‘Długa’ – literally translated to English as ‘Long’) is one of the 
oldest streets in Łomża and was established at the turn of the XIV/XV centuries. It 
has its beginning at the market square (‘Old market’) and leeds to the west. In 2009 
the city’s oldest archeological layer, farmed in 150 years – from about 1400 to about 
1550 AD (dates assesed basing on ceramics) was discovered under the streets 
grounds. The oldest archeological layer is placed directly on the boulder-clay, which 
is a natural rock-bed ground in all Łomża’s area. The thickness of the discussed layer 
on the examinated area varies from 20 cm in the places  far from the Old Market (in a 
distance ca 200 m), to 55 cm near the marketplace. 

Many pieces of medieval ceramics and animals’ bones were found in the oldest 
urban layer. 

The most interesting discovery among the ceramic is a small fragment with a 
gothic inscription (see the foto). 

Between the animals’ bones the most spectacular discovery is a horn of aurochs 
(Bos primigenius). Aurochses was olready rare in the Masovian forests in XV and 
XVI centuries and hunting for them was reserved for the royal family members 
(kings and princes). It is thought that this aurochs died of naturally causes. 

The set of those mobile relics found on Długa Street has a great scientific value 
as a uniform (homogenic) archeological complex elicited from a genetically uniform 
layer. 

  Not only is it an archeological discovery but also it has a historical value. The 
archeological layer’s intensive saturation with mobile relics is a statistic illustration 
the city life in Łomża and it's intesity during the first period of it’s existence. 
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URSZULA IWASZCZUK (Warszawa) 
 

 

Kości zwierzęce z późnośredniowiecznej warstwy 
 kulturowej w Łomży.  
Analiza archeozoologiczna. 

 

 

Prace ziemne prowadzone w Łomży na ul. Długiej w kwietniu i maju 2009 r. 
pod nadzorem archeologicznym Macieja Czarneckiego przyczyniły się do odsłonię-
cia znacznej liczby zabytków archeologicznych, a wśród nich także kości zwierzę-
cych, będących cennym źródłem do odtworzenia hodowli i konsumpcji najwcze-
śniejszej fazy funkcjonowania miasta.  

 
 

Materiał i metody 
 
Uzyskano ogółem 539 szczątków. Materiał zalegał głównie w warstwie kultu-

rowej oznaczonej numerem 4, datowanej wstępnie na okres od końca XIV do poło-
wy XVI w. (522 fragmentów kostnych) i w niewielkim stopniu w warstwach prze-
mieszanych (10 fragmentów). Dostarczone do analizy szczątki były bardzo dobrze 
zachowane – w większości były to duże fragmenty kości długich i możdżeni lub 
wręcz całe kości. 

Badane szczątki kostne zidentyfikowano pod względem gatunkowym i anato-
micznym (Tab. 3).  Jedynie 3,2% z nich nie nosiło cech pozwalających przypisać je 
konkretnemu gatunkowi (Tab. 1). Tam, gdzie nie było możliwe odróżnienie kości 
owcy od kozy (ze względu na ich znaczne podobieństwo i brak cech diagnostycz-
nych) szczątki zostały opisane w oddzielnej grupie określonej jako owca/koza.  
W celu zobiektywizowania wyników rozkład anatomiczny uzyskany dla gatunków 
ssaków udomowionych porównano z modelowym rozkładem anatomicznym opisa-
nym przez A. Lasotę-Moskalewską (2008: 238). W niektórych przypadkach udało 
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się określić wiek i płeć zabitych zwierząt (Kolda 1936; Lutnicki 1972; Lasota-
Moskalewska 2008: 163-170). Ze względu na bardzo dobry stan zachowania kości 
przeprowadzono serię pomiarów stosując zunifikowaną metodę A. von den Driesch 
(1976), które posłużyły do określenia wysokości w kłębie zwierząt (Lasota-
Moskalewska 2008: 170-172) i opisania ich morfologii – posłużono się w tym celu 
skalami punktowymi stworzonymi przez A. Lasotę-Moskalewską (1982-1984) oraz 
A. Lasotę-Moskalewską, H. Kobrynia i  K. Świeżyńskiego (1987; 1991). Z kości 
metapodialnych bydła obliczono wskaźniki grubościowo-szerokościowe (Lasota-
Moskalewska, Kobryń 1993) umożliwiające sprawdzenie faktu oprzęgania zwie-
rząt. Oceniono także ślady obróbki konsumpcyjnej i rzemieślniczej zaobserwowane 
na kościach.  

Materiał z warstw przemieszanych zawierający 9 szczątków bydła i 1 fragment 
kostny konia został wykluczony z dalszej analizy. Ze względu na specyfikę materiału 
archeologicznego wydobytego z warstwy nr 4 w okolicy budynku nr 19 (Czarnecki, 
2009) szczątki z tego regionu wyodrębniono, a następnie porównano z pozostałymi 
szczątkami zwierzęcymi z warstwy nr 4 przy pomocy testu chi2 (Góralski 1976: 
207-210, 322-323). Wynik testu wskazał na homogeniczność obu materiałów 
(x2=3,687 przy ν=4, gdzie wartość graniczna wynosi χ²α= 0,05=9,488), zatem w dalszej 
części analizy szczątki te traktowane były łącznie wraz z pozostałymi fragmentami 
kostnymi z warstwy nr 4. 

 
 

Wyniki 
 
Wszystkie szczątki pochodzące z warstwy kulturowej nr 4 należały do ssaków. 

Od ssaków udomowionych pochodziło 515 fragmentów kostnych stanowiących 
98,7% szczątków zidentyfikowanych, zaś od ssaków dzikich zaledwie 7 szczątków 
(1,3%) (Tab. 2). Wśród ssaków udomowionych dominowało bydło (68,2%). Szcząt-
ki owiec i kóz (łącznie) plasowały się na drugim miejscu (15,8%), nieznacznie mniej 
było kości świni (12,8%). Fragmenty kostne pochodzące od konia stanowiły jedynie 
niewielki odsetek wśród szczątków ssaków udomowionych (3,1%).  

Szczątki wszystkich gatunków ssaków udomowionych nosiły ślady obróbki 
konsumpcyjnej – wiele z nich było rąbanych, niektóre nosiły ślady zostawione przez 
ostre narzędzie (najprawdopodobniej nóż) przy obróbce bądź konsumpcji mięsa. 
Dodatkowo 2 kości bydlęce nosiły ślady skórowania. Na możdżeniach owiec i kóz 
a także bydła i tura oraz na porożu sarny zaobserwowano ślady odrąbywania ich od 
czaszki, zaś na 1 możdżeniu kozy zauważono ślad po zdejmowaniu pochwy rogowej. 

Bydło. Materiał kostny zawierał 351 fragmentów kostnych bydła (Tab. 2). Ga-
tunek ten był reprezentowany przez szczątki ze wszystkich odcinków szkieletu. Po-
równanie rozkładu anatomicznego z rozkładem modelowym (Tab. 4) wskazuje na 
wystąpienie w materiale nadwyżki kości z bliższych części kończyn (i niewielkiej  
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z odcinka kranialnego) przy niedoborze fragmentów kostnych pochodzących z tuło-
wia. Dodatkowo można odnotować nieznaczną dysproporcję między fragmentami 
kostnymi z dalszej części kończyny piersiowej i miednicznej – tych drugich jest 
ponad 4% więcej niż pierwszych.  

Do pomiarów wybrano 76 kości  lub ich fragmentów. Uzyskane wymiary zosta-
ły zebrane w tabelach 5 i 6. Tabele te zawierają ponadto ocenę punktową mierzonych 
parametrów. Pomiary wykonano przede wszystkim dla kości metapodialnych (Tab. 
6), ze względu na ich dobry stan zachowania. Pobrano ponadto nieliczne pomiary  
z możdżeni, łopatki, kości ramiennej, piszczelowej, piętowej oraz pierwszego i dru-
giego członu palcowego (Tab. 5). Wysokości w kłębie obliczone z długości kości 
śródręcza i śródstopia wahają się między 96,6 a 111,8 cm, co w przeliczeniu na 
punkty wynosi 11,7-36,7 z modalną między 20 a 30 punktów (Tab. 11, Ryc. 1). 
Ogólnie wymiary szerokościowe charakteryzują się trochę większym rozrzutem 
punktów (0-60 punktów) niż długościowe (11,3-50 punktów) (Ryc. 2-5). W przy-
padku wykresu wykonanego dla szerokości końca bliższego (Ryc. 3) mamy do czy-
nienia z dwoma zgrupowaniami punktów rozdzielonych hiatusem, z których jedno 
mieści się w granicach osobników niskorosłych, drugie – średniorosłych, z tym że 
ich łączny zakres jest nieco mniejszy (0-42,5 punktów) niż w przypadku pozostałych 
wymiarów szerokościowych plasujących się między 5 a 60 punktów (Ryc. 4-5). 
Większość pomiarów wykonanych dla łopatek i możdżeni (Tab. 5) pochodzi od 
osobników średnio- i wysokorosłych. Mierzone możdżenie należały do osobników 
typu brachycerycznego (krótkorogiego) (Lasota-Moskalewska 2008: 173). W ma-
teriale znaleziono również możdżeń (Fot. 1), który – choć jego obwód u podstawy 
mieści się w granicach możdżeni tura (240 mm) – zdaje się pochodzić od bydła typu 
primigenicznego ze względu na brak lirowatego wygięcia (Tab. 5). Możdżeń ten jest 
stosunkowo krótki (270 mm), posiada jednak silne bruzdowanie. Poza śladami odrą-
bania od czaszki, ma on również wyraźne spłaszczenie w swojej dolnej partii, które 
powstaje podczas długotrwałego oprzęgania.  

Przy pomocy wskaźników szerokościowo-długościowych wyznaczonych dla 
kości śródręcza i śródstopia spróbowano ocenić płeć badanych zwierząt (Tab. 10).  
W 11 przypadkach nie było możliwe wskazanie, czy dana kość należała do samca 
czy samicy. Ogółem, biorąc pod uwagę kości metapodialne i możdżenie, określono 
płeć 35 osobników: 31 samic, 3 samców i 1 kastrata. Stosunek liczby samic do sam-
ców wyniósł więc 7,8:1.  

Udało się oznaczyć wiek 17 osobników, z czego 12 określono jako młode, zaś 
wśród pozostałych 1 był w wieku między 15 a 18 miesięcy, 2 poniżej 2,5 roku,  
1 poniżej 3,5 roku i 1 poniżej 4 lat. Ogółem 4,8% szczątków bydlęcych pochodziło 
od osobników młodych. 

Obliczone z metapodiów bydła wskaźniki grubościowo-szerokościowe wskaza-
ły na oprzęganie 15 osobników (wartość wskaźnika powyżej wartości granicznej 78 
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wystąpiła w przypadku 8 śródręczy, natomiast w przypadku śródstopi wartość gra-
niczną 112 przekroczyło 7 kości). 

Jedna z żuchew bydlęcych nosiła ślady, które wskazywały na wystąpienie u te-
go osobnika wady zgryzu, w której czaszkowy M3 stykał się w sposób nieprawidło-
wy z M3 żuchwowym, ścierając całkowicie ostatni segment M3 żuchwowego. 

Owca i koza. W warstwie nr 4 odkryto łącznie 82 kości pochodzących od ma-
łych przeżuwaczy, w tym 9 fragmentów kostnych należących do owcy i 27 do kozy 
(Tab. 2). Stosunek liczby owiec do kóz wyniósł zatem 1:3.  

Wśród szczątków małych przeżuwaczy (Tab. 4) zaobserwowano brak członów 
palcowych oraz kości z dalszej części kończyny piersiowej i znaczny niedobór 
szczątków z tułowia. Jednocześnie wystąpiła znaczna nadwyżka kości z odcinka 
kranialnego i bliższych części kończyn, w tym niemal dwukrotnie więcej szczątków 
pochodzących z kończyny miednicznej. Niemniej biorąc pod uwagę małą liczbę 
szczątków pochodzących od owiec i kóz należy ostrożnie podchodzić do uzyskanych 
wyników. 

Szczątki małych przeżuwaczy były bardziej rozdrobnione niż szczątki bydła  
i udało się pobrać zaledwie 8 pomiarów z 7 kości owcy i 23 pomiary z 15 kości kozy 
(Tab. 8). Dla jednego osobnika kozy udało się obliczyć wysokość w kłębie (Tab. 11). 
Wyniosła ona 66,2 cm. Pozostałe wymiary mieściły się w zakresie 9-52,5 punktów. 
Pobrane z kości owcy pomiary (Tab. 8) nie pozwoliły na obliczenie wysokości  
w kłębie zwierzęcia. 

Płeć określono w przypadku 8 osobników owcy i 15 osobników kozy. Stosunek 
liczby samic do samców w przypadku owcy wyniósł 1:1, zaś w przypadku kozy 1:2. 

Wiek małych przeżuwaczy oznaczono jedynie w 4 przypadkach. Pierwszy  
z osobników w chwili uboju miał około 3 do 4 miesięcy, drugi 15-20 miesięcy, zaś 
dwa kolejne między 20 a 24 miesiące. 

Świnia. Szczątki świni były nieco mniej liczne niż małych przeżuwaczy.  
W warstwie nr 4 odnotowano 66 fragmentów kostnych pochodzących od świni (Tab. 
2). W analizowanym materiale nie wystąpiły jedynie człony placowe (Tab. 4). Na-
tomiast porównanie uzyskanego dla świni rozkładu anatomicznego z rozkładem 
modelowym wykazuje niemal trzykrotną nadwyżkę elementów z odcinka kranialne-
go. Podobnie jak w przypadku pozostałych gatunków ssaków udomowionych, daje 
się też zauważyć nadwyżka kości pochodzących z bliższych części kończyn, a także 
znaczny niedobór szczątków z tułowia. Mniej niż w rozkładzie modelowym jest też 
fragmentów kostnych z dalszych części kończyn. Jednakże należy podkreślić, że 
ogólna liczba szczątków świni była zbyt mała do tego typu analizy. 

Przeprowadzone pomiary kości świni (Tab. 7) pozwoliły na obliczenie wysoko-
ści w kłębie tylko jednego osobnika – wyniosła ona 66,3 cm (Tab. 11). Pozostałe 
wymiary mieściły się w zakresie 2-20 punktów. 

Płeć zwierząt określono w 7 przypadkach: było to 5 samców i 2 samice. Zatem 
stosunek liczby samic do samców wyniósł 1:2,5. 
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Oznaczono wiek uboju 5 osobników. W jednym przypadku udało się opisać 
kręg jako pochodzący od zwierzęcia młodego, w pozostałych przypadkach oznacze-
nia były precyzyjniejsze: dwa osobniki były w wieku poniżej 16 miesięcy, jeden – 
poniżej 2 lat i ostatni - między 2,5 a 3 lata. 

Koń. Gatunek ten był reprezentowany jedynie przez 16 szczątków (Tab. 2).  
Z tej przyczyny nie było możliwe porównanie rozkładu anatomicznego z rozkładem 
modelowym. Należy jednak zaznaczyć brak w materiale szczątków z dalszej części 
kończyny miednicznej oraz wystąpienie członu palcowego (Tab. 3). Nieliczne po-
miary (Tab. 9) nie pozwoliły na obliczenie wysokości w kłębie zwierząt poddawa-
nych ubojowi. Jednak przeliczona na punkty szerokość końca dalszego śródstopia 
wskazała na osobnika średniorosłego. Nie udało się również oznaczyć wieku zabija-
nych zwierząt. Odnotowano natomiast obecność żuchwy zawierającej dobrze rozwi-
nięte kły, a więc należącej do samca. 

Szczątki konia traktowane są jako materiał konsumpcyjny ze względu na wystą-
pienie na 4 kościach śladów po obróbce tuszy (ślady rąbania oraz ślady filetowania). 

Jeleń. Znaleziono jedynie 4 szczątki pochodzące od jelenia. Z dwóch z nich 
udało się pobrać pomiary szerokościowe kości (Tab. 9). Śródstopie nosiło ślady rą-
bania w poprzek trzonu. 

Tur. W warstwie nr 4 znaleziony został możdżeń tura (Fot. 2) ze śladami odrą-
bywania od czaszki (Tab. 2 i 3). Możdżeń ten o obwodzie u podstawy 253 mm  
i długości po krzywiźnie większej 372 mm (Tab. 9) należał do samicy, dla której 
zakres wielkościowy obwodu szacuje się na 180-280 mm, zaś długość w granicach 
340-530 mm (Lasota-Moskalewska 2005: 49; Lasota-Moskalewska 2008: 164).  

Łoś. Od łosia pochodził jedynie pierwszy człon palcowy (Tab. 2 i 3), z którego 
pobrano pomiary szerokościowo-długościowe (Tab. 9). 

Sarna. Warstwa 4 dostarczyła obrobiony fragment poroża sarny. Był to frag-
ment pnia głównego z odrąbanym odrostkiem bocznym i śladami zaciosania wzdłuż 
pnia. Dolny odcinek, w miejscu, gdzie znajduje się róża, był uszkodzony, beleczki 
zaś zmiażdżone, co wskazuje na używanie tego poroża jako narzędzia, jednak na 
pniu brak jest śladów wyświecenia. Nie jest możliwe stwierdzenie, czy poroże to 
było naturalnym zrzutkiem, czy też pochodziło od zwierzęcia upolowanego. 

 
 

Omówienie wyników 
 
Analizowany materiał stanowił resztki po konsumpcji mięsa. Świadczą o tym 

występujące na kościach ślady rąbania i filetowania pozostawione podczas obróbki 
kulinarnej. Ślady te odnotowano na kościach wszystkich gatunków zwierząt udo-
mowionych oraz na kościach jelenia. 

Mieszczanie łomżyńscy w najwcześniejszej fazie funkcjonowania miasta spo-
żywali przede wszystkim mięso zwierząt hodowlanych. Jedynie w bardzo niewiel-
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kim zakresie uzupełniali swoją dietę mięsem dzikich ssaków, jak się wydaje – po-
chodzącym głównie od jelenia, a być może także łosia i sarny. 

Spośród zwierząt hodowlanych największym zainteresowaniem konsumentów 
cieszyło się bydło. Udział wołowiny w diecie mieszkańców Łomży ponad dwukrot-
nie przewyższał udziały mięsa pozostałych gatunków zwierząt udomowionych. Taki 
stan rzeczy mógł wynikać z dwóch przyczyn: po pierwsze najwcześniejsi mieszkań-
cy Łomży sami zajmowali się hodowlą, albowiem przewaga szczątków bydlęcych 
zwykle sugeruje rolniczy charakter osadnictwa (Lasota-Moskalewska 2008: 230). 
Po drugie dominacja szczątków bydlęcych mogłaby wskazywać na preferencje ży-
wieniowe mieszczan zaopatrujących się w mięso w jatkach miejskich. W tej sytuacji 
niewielkie rozdrobnienie szczątków wskazywałoby na dość dużą zamożność Łom-
żan z tego rejonu miasta, których stać było na zakup jednorazowo większych partii 
tuszy. Wydaje się, że za tą drugą hipotezą przemawia choćby samo rozplanowanie 
miasta i jego historia. Badana ul. Długa jest bowiem jedną z ulic odchodzących od 
rynku, którego położenie pozostaje niezmienne od lokacji miasta. Zarówno rynek, 
jak i ulice do niego przylegające zostały rozplanowane jeszcze pod koniec XIV wie-
ku (Wiśniewski 1989). Region ten zamieszkiwany był przez ludność najbogatszą, 
rzemieślników zrzeszonych w cechach i zasiadających w radzie miejskiej.  

Małe znaczenie pozostałych gatunków zwierząt udomowionych może wskazy-
wać na ich hodowlę przydomową, gdzie wykorzystywano przede wszystkim warto-
ści przyżyciowe zwierząt, a więc np. mleko czy wełnę lub też siłę pociągową, a do-
piero w dalszej kolejności mięso. W przypadku świni, która w zasadzie nie ma war-
tości przyżyciowych, dłuższa hodowla nastawiona jest na przyrost tkanki tłuszczo-
wej. Dużą popularność tłuszczu wieprzowego (słoniny) w jadłospisie średniowiecz-
nym potwierdzają badania M. Dembińskiej (1963) nad źródłami pisanymi. Zabijano 
więc osobniki dojrzałe, które traciły swoje walory przyżyciowe. Potwierdzeniem 
tego może być też wiek zwierząt, których kości znaleziono w warstwie nr 4, gdzie 
odnotowano jedynie nieznaczny odsetek osobników młodych i nie stwierdzono 
obecności osobników ewidentnie starych. 

Porównanie rozkładu gatunkowego z Łomży z rozkładami z innych stanowisk 
datowanych na okres od XIV do XVI wieku (Ryc. 6) przyniosło nieoczekiwane 
rezultaty. Interesujące jest podobieństwo materiału z Łomży do zespołów wydoby-
tych z terenu zamków (Ciechanów, II faza funkcjonowania zamku w Człuchowie), 
nie zaś do materiału pozyskanego z terenu miasta w Płocku. Niemniej ogólna ten-
dencja dotycząca późnośredniowiecznych miast zaobserwowana przez A. Gręzak  
i B. Kurach wskazuje na bydło jako głównego dostarczyciela mięsa (Gręzak, Ku-
rach 1996). 

Wystąpienie w materiale szczątków z wszystkich odcinków szkieletu bydła su-
geruje dokonywanie uboju i rozbiórki tuszy w tym rejonie miasta. Jednak zaburzenia 
w rozkładzie anatomicznym w porównaniu z rozkładem modelowym zdają się suge-
rować przynoszenie pewnych partii tuszy zwierząt – bogatych w mięso bliższych 
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części kończyn – z zewnątrz, zapewne dostarczanych do jatek, w których zaopatry-
wali się mieszczanie, z okolic podmiejskich.  

Stosunek szczątków z partii tuszy wartościowych konsumpcyjnie do małowar-
tościowych w przypadku bydła (52% : 48%) oraz małych przeżuwaczy (51% : 49%) 
wydaje się być zbliżony do modelowego, w którym kości z części wartościowych 
powinny stanowić 51%, zaś mniej wartościowych – 49% (Lasota-Moskalewska 
2008: 240). Jeśli chodzi o świnię, to stosunek ten nieznacznie odbiega od modelo-
wego na rzecz części małowartościowych, których w materiale wystąpiło około 
64%. W rozkładzie modelowym dla świni odsetek ten powinien wynieść około 59%. 
W dużej mierze przyczynił się do tego znaczny odsetek szczątków z odcinka kra-
nialnego odnotowany w materiale. Wskazuje on na zainteresowanie mieszczan świń-
ską głowizną, która – podobnie jak bliższe części kończyn w przypadku bydła – 
pochodziła spoza badanego terenu, a więc najpewniej nabywana była w jatkach 
miejskich. 

Niedobór członów palcowych jest dosyć powszechny w materiałach pokon-
sumpcyjnych. Przy tak niedużej próbie, jaką uzyskano z wykopów na ul. Długiej  
w Łomży, nie może on przesądzać o miejscu uboju małych przeżuwaczy i świni, 
szczególnie że człony palcowe tych zwierząt są niewielkich rozmiarów i z łatwością 
mogą zostać przeoczone w czasie eksploracji.  

 Obliczone dla bydła wysokości w kłębie wskazują na istnienie w okolicach 
Łomży populacji nisko- i średniorosłej typu brachycerycznego z przewagą osobni-
ków niskorosłych. Wymiary długościowe i szerokościowe kości długich również 
mieszczą się w granicach bydła typu brachycerycznego. Jednak trzy pomiary wyko-
nane dla łopatek i możdżenia wskazują na wystąpienie osobników ewidentnie wyso-
kich typu primigenicznego. Wydaje się, że w przypadku późnośredniowiecznej 
Łomży można mówić o istnieniu ustabilizowanej, jednorodnej i dosyć dobrze wy-
krzyżowanej hodowli. Obecność pojedynczych osobników dużych, z których jeden 
był z całą pewnością oprzęgany, mogła być wynikiem kontaktów handlowych skie-
rowanych na uzyskanie osobników przeznaczonych do pracy. Biorąc pod uwagę 
materiały z innych stanowisk z tego okresu, nie jest to wyjątkowa sytuacja. W Płoc-
ku-Starym Rynku 14 (Gręzak 2008b) rozrzut punktów wahał się między 19 a 83, co 
wskazuje na obecność również osobników dużych typu primigenicznego, podobnie 
jest w zamku w Człuchowie (Gręzak 2008a), gdzie rozrzut punktów wyniósł mię-
dzy 30 a 97.  

Niestety nie udało się przeprowadzić podobnych rozważań dla pozostałych ga-
tunków ze względu na niewielką liczbę pomiarów oraz niemożność ich przełożenia 
na skale punktowe. Koza, której wysokość w kłębie udało się obliczyć (66,2 cm) 
należała do zwierzęcia średniorosłego, pozostałe wymiary zostały pobrane z kości 
zwierząt nisko- i średniorosłych. Możdżenie zarówno samców, jak i samic kozy 
miały kształt szablasty. Wysokość w kłębie obliczona dla jednego osobnika świni 
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(66,3 cm) kwalifikuje go do grupy zwierząt niskorosłych, podobnie jak pozostałe 
pobrane pomiary. 

Struktura hodowanych w pobliżu Łomży stad bydła, w której na 1 samca przy-
padało około 8 samic, wskazuje na intensywne wykorzystywanie mleczności krów 
oraz hodowlę nastawioną na rozwój stad, nie zaś wyłącznie na pozyskiwanie mięsa. 
Natomiast obecność kastrata, jak również metapodiów pochodzących od osobników 
oprzęganych oraz odnotowany na możdżeniu osobnika typu primigenicznego ślad po 
oprzęganiu świadczą o tym, że wykorzystywano również siłę pociągową tych zwie-
rząt. Kastrowanie samców przeznaczonych do pracy służyło uzyskaniu odpowied-
niego charakteru tych zwierząt. Wół bowiem odznacza się łagodniejszym tempera-
mentem niż buhaj i łatwiej jest go zmusić do pracy. Przede wszystkim jednak woły 
osiągają większe rozmiary niż niekastrowane samce, mają więc większą tkankę mię-
śniową, a co za tym idzie – są silniejsze (Lasota-Moskalewska 2005: 78). Struktura 
płci hodowanych owiec, z równowagą między samcami i samicami wskazuje na 
wykorzystywanie wartości przyżyciowych tych zwierząt. Nietypowy jest jednak 
rozkład płci w przypadku kozy, w którym na 1 samicę przypadało 2 samców. Nie 
jest jasne czy stosowano zabiegi hodowlane, które doprowadziły do dysproporcji 
między płciami. Z całą pewnością nie były to zabiegi racjonalne, szczególnie jeśli 
weźmie się pod uwagę wartości przyżyciowe samicy kozy, której mleczność jest 
duża, a okres laktacyjny może trwać aż 300 dni w roku (Lasota-Moskalewska 
2005: 118). Wydaje się, że w interpretacji tej dysproporcji należy brać pod uwagę 
fakt występowania bezrożności u samic, co wyklucza ich dużą część ze statystyki lub 
też brak selekcji w przypadku zwierząt przeznaczonych na ubój. Również w przy-
padku świni odnotowano dominację samców nad samicami (2,5:1). Sytuacja taka 
może wskazywać na częstą śmiertelność okołoporodową świni związaną z dużym 
miotem lub – podobnie jak w przypadku kozy – brak selekcji zabijanych zwierząt. 

Wśród omawianego materiału wyróżnia się zbiór 32 możdżeni małych przeżu-
waczy. Większość z nich pochodziła od kozy (24 sztuki), mniej liczne od owcy (8 
sztuk). Możdżenie te nie były zdeponowane w jednym miejscu, znajdowane były  
w warstwie na całej długości wykopu (ok. 200 m). Część z nich nosiła ślady odrąba-
nia od czaszki od strony czołowej lub dołu skroniowego. Ślady pozostawione na 
nich, z jednym wyjątkiem, nie wskazują na zdejmowanie pochwy rogowej. Nie ma 
więc pewności, czy są to pozostałości działalności rzemieślniczej. 

Osobnego omówienia wymaga obecność w materiale możdżenia turzycy. Tur 
był z całą pewnością zwierzęciem objętym regale królewskim, być może już od 
XII/XIII w. (Samsonowicz 1991). Należał do tzw. animalia superiora – dużej zwie-
rzyny, na którą polowania były zazwyczaj obwarowane licznymi ograniczeniami 
wynikającymi z regale. Możliwość polowania na tura była zarezerwowana wyłącz-
nie dla panującego. Relacja szwajcarskiego przyrodnika Konrada Gesnera z połowy 
XVI w. mówi: „Nigdy nie polują na tury bez specjalnego zezwolenia króla […]” 
(Bogolubski 1968). Potwierdzeniem tego może być też nadanie poczynione przez 
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księcia mazowieckiego Władysława, który w roku 1451 przekazał swojej żonie An-
nie ziemię sochaczewską jako oprawę wiana (Tymieniecki 1916). Nadanie obej-
mowało wszelkie dochody z tej ziemi oraz rozliczne przywileje z wyjątkiem prawa 
do polowania na tura. To prawo książę zastrzegł dla siebie. W XV i XVI wieku tur  
w Polsce należał już do rzadkości. Niezbyt liczna populacja zachowała się jedynie 
ma Mazowszu. W końcu XVI w. ostatnim przyczółkiem były dla niego puszcze 
jaktorowska i wiskicka (Samsonowicz 1991: 46). Ostatni przedstawiciel tego gatun-
ku padł w Polsce w roku 1627 w puszczy jaktorowskiej. Znalezienie zatem szcząt-
ków tura wśród materiału z miasta wschodniomazowieckiego funkcjonującego od 
końca XIV do XVI w. wydaje się zasługiwać na wyjątkową uwagę.  
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Summary 

This research project based on 532 bone remains from archaeological site in 
Łomża, Długa Str. from XV-XVI century. The examined material consisted of post-
consumptional material. Most of them belonged to domesticated mammals: the cattle 
(which dominated in the material), and also less numerous species like the sheep, the 
goat, the pig and the horse. Six bones came from wild mammals: the deer, the roe 
deer and the elk.  One of the horn cores recovered from the site in Łomża belonged to 
the aurochs (probably hunted by citizens), which was very rare animal in this period 
of time. 
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Tab. 1.  

Identyfikacja zwierzęcych szczątków kostnych z warstwy kulturowej nr 4  

ze stanowiska w Łomży, ul. Długa 

 

identyfikacja 
liczba 

szczątków 
odsetek 

szczątków 

niezidentyfikowane 17 3,2

zidentyfikowane 522 96,8

RAZEM 539 100

 

Tab. 2.  

Rozkład gatunkowy ssaków z warstwy kulturowej nr 4 ze stanowiska w Łomży,  

ul. Długa 

 

identyfikacja 
liczba 

szczątków

odsetek 
szczątków ssaków 

udomowionych 

odsetek  
szczątków 

ssaków 

bydło 351 68,2   

świnia 66 12,8   

owca/koza 46 8,9   

owca 9 1,7   

koza 27 5,2   

koń 16 3,1   

RAZEM udomowione 515 100 98,7 

jeleń 4     

tur 1     

sarna 1     

łoś 1     

RAZEM dzikie 7   1,3 
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Tab. 3.  

Skład anatomiczny ssaków z warstwy kulturowej ze stanowiska w Łomży, ul. Długa 

 

gatunek bydło świnia 
owca/ 
koza 

koń jeleń tur łoś sarna 

czaszka 30 6 1 1         

możdżeń 8   32     1     

poroże               1 

żuchwa 45 14 1 6         

ząb 12 17   1         

żebro 38 5 7 2         

k. gnykowa                 

kręg 1               

kręg szyjny 12   3 1         

kręg piersiowy 9 1 1           

kręg lędźwiowy 9 1 3           

kręg ogonowy                 

łopatka 30 3 3           

k. ramienna 15 5 1           

k. promieniowa 16 1 5 1         

k. łokciowa 3 1             

k. nadgarstka 1               

śródręcze 23 2   1         

k. rysikowa                 

miednica 22 4 4           

k. udowa 12 1   2         

k. piszczelowa 14 2 14   1       

k. strzałkowa                 

rzepka 1               

k. piętowa 4 3             

k. skokowa 5   2           

k. stępu                 

centrokwartale 2               

śródstopie 27   4   2       

metapodium 3   1           

czł. palc. I 4     1 1   1   

czł. palc. II 1               

czł. palc. III 4               

trzeszczka                 

RAZEM 351 66 82 16 4 1 1 1 
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Tab. 4.  

Porównanie rozkładów anatomicznych ssaków udomowionych ze stanowiska  

w Łomży, ul. Długa z modelami wzorcowymi 

 

bydło świnia owca/koza 

  
n. % 

rozkład 
modelowy 

n. % 
rozkład 

modelowy 
n. % 

rozkład 
modelowy 

głowa 95 27,1 20 37 56,1 20 34 41,4 20 

tułów 69 19,6 43 7 10,6 34 14 17,1 43 

kończyna 
piersiowa 
część bliższa 64 18,2 5 10 15,2 3 10 12,2 5 

kończyna 
piersiowa 
część dalsza 

25

7,1 8 2 3,0 10 
- -

8 

kończyna 
miedniczna 
część bliższa 49 14,0 3 7 10,6 3 18 22,0 3 

kończyna 
miedniczna 
część dalsza 40 11,4 7 3 4,5 9 6 7,3 7 

człony  
palcowe 

9
2,6 14 

-
- 20 

-
- 14 
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Tab. 6.  

Wymiary kości metapodialnych bydła i ich ocena punktowa 

 

kość śródręcze śródstopie 

pomiar dł. 
szer. 

k. 
bl. 

szer. 
k. 

dal. 

szer. 
trzonu

gr. 
trzonu 

  
dł. 

szer. 
k. 
bl. 

szer. 
k. 

dal. 

szer. 
trzonu 

gr. 
trzonu 

1. mm 186 52 55 28 23 1. 219 51 57 28 30 

  pkt 45 35 32,5 30 -   49 40 60 60 - 

2. mm 180 48 50 26 20 2. 209 46 55 25 27 

  pkt 37,5 25 20 20 -   39 23,3 53,3 45 - 

3. mm 179 47 48 26 20 3. 207 40 46 23 25 

  pkt 36,3 22,5 15 20 -   37 3,3 23,3 35 - 

4. mm 178 47 48 23 20 4. 207 42 49 23 25 

  pkt 35 22,5 15 5 -   37 10 33 35 - 

5. mm 178 45 47 25 20 5. 204 40 48 23 21 

  pkt 35 17,5 12,5 15 -   34 3,3 30 35 - 

6. mm 177 47 49 27 20 6. 203 45 52 27 28 

  pkt 33,8 22,5 17,5 25 -   33 20 43,3 55 - 

7. mm 177 51 54 29 21 7. 202 46 56 24 27 

  pkt 33,8 32,5 30 35 -   32 23,3 56,7 40 - 

8. mm 177 55 56 32 22 8. 201 41 46 22 23 

  pkt 33,8 42,5 35 50 -   31 6,7 23,3 30 - 

9. mm 174 47 50 26 20 9. 201 41 48 23 24 

  pkt 30 22,5 20 20 -   31 6,7 30 35 - 

10. mm 170 47 47 27 20 10. 197 39 45 22 25 

  pkt 25 22,5 12,5 25 -   27 0 20 30 - 

11. mm 169 52 52 29 20 11. 197 39 46 22 24 

  pkt 23,8 35 25 35 -   27 0 23,3 30 - 

12. mm 168 45 46 25 18 12. 197 38 44 21 23 

  pkt 22,5 17,5 10 15 -   27 - 16,7 25 - 

13. mm 165 53 58 33 23 13. 194 40 50 22 23 

  pkt 18,8 37,5 40 55 -   24 3,3 36,7 30 - 

14. mm 165 44 50 25 20 14. 194 38 43 21 23 

  pkt 18,8 15 20 15 -   24 - 13,3 25 - 

15. mm 163 44 44 21 18 15. 195 42 49 25 25 

  pkt 16,3 15 5 - -   25 10 33 45 - 

16. mm 162 47 48 27 21 16. 194 37 42 20 22 

  pkt 15 22,5 15 25 -   24 - 10 20 - 
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17. mm 161 44 45 24 20 17. 192 40 45 20 24 

  pkt 13,8 15 7,5 10 -   22 3,3 20 20 - 

18. mm 159 46 47 26 19 18. 191 45 53 27 27 

  pkt 11,3 20 12,5 20 -   21 20 46,7 55 - 

19. mm 167 53 - 30 22 19. 191 40 45 21 24 

  pkt 21,3 37,5 - 40 -   21 3,3 20 25 - 

20. mm - 44 - 25 19 20. 191 36 44 21 23 

  pkt - 15   15 -   21 - 16,7 25 - 

21. mm - 43 - 25 20 21. 188 38 44 20 24 

  pkt - 12,5 - 15 -   18 - 16,7 20 - 

22. mm - 43 - 23 18 22. 181 40 46 22 23 

  pkt - 12,5 - 5 -   11 3,3 23,3 30 - 

     197 39 - 21 22 

     
23.
  27 0 - 25 - 

     - 45 - 25 27 

     
24.
  - 20 - 45 - 

     - 42 - 23 28 

     
25.
  - 10 - 35 - 

     - 39 - 21 23 

     
26.
  - 0 - 25 - 

     - 38 - 23 22 

     
27.
  - - - 35 - 

     - 35 - 20 23 

     
28.
  - - - 20 - 

     - - 45 25 20 

     
29.

  - - - 45 - 
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Tab. 7.  

Wymiary niektórych kości świni i ich ocena punktowa 

 

kość łopatka miednica k. piszczelowa k. piętowa

  
pomiar 

szer. 
szyjki 

dł.  
panewki 

szer. 
panewki

szer. k. dal. dł. 

1. mm 20 32 - 25 72 

  pkt 20 - - 2 14 

2. mm - - 29 28 - 

  pkt - - - 8 - 

 

Tab. 8.  

Wymiary niektórych kości owcy i kozy i ich ocena punktowa 

 
 koza owca 

kość 
możdżeń  
(samiec) 

możdżeń  
(samica) 

śródstopie 
możdżeń  
(samiec) 

możdżeń 
(samica) 

  p
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iź
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d
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1. mm 185 123 91 /95/ 124 22 164 /210/ 136 

  pkt - 21,5 - 7,5 47,2 - - - - 

2. mm 150 120 112 - - 20 148 - 134 

  pkt - 20 - - - - - - - 

3. mm 124 /145/ /90/ - - - 132 - 120 

  pkt - 32,5 - - - - - - - 

4. mm 123 185 80 - - - 134 - - 

  pkt - 52,5 - - - - - - - 

5. mm 120 98 - - - - - - - 

  pkt - 9 - - - - - - - 

6. mm 60 139 - - - - - - - 

  pkt - 29,5 - - - - - - - 

7. mm 135 - - - - - - - - 

  pkt - - - - - - - - - 

8. mm 129 - - - - - - - - 

  pkt - - - - - - - - - 

9. mm 100 - - - - - - - - 

  pkt - - - - - - - - - 
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Tab. 9.  

Wymiary niektórych kości konia i ssaków dzikich 

 

 koń tur jeleń łoś 
k

oś
ć 

śródręcze 

śr
ód

st
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czł. palc. I 

m
oż

d
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ń
 

śródstopie czł. palc. I czł. palc. I 

  p
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ł. 
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. k
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l. 
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. k
. d
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. 
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. k
. d
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. d
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1. mm 209 46 44 47 83 54 43 253 372 36 - 22 30 64 24 24 89 33 30 

  pkt 30 30 25 45 - - - - - - - - - - - - - - - 

2. mm - - - - - - - - - - 43 - - - - - - - - 
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Tab. 10.  

Ocena płci bydła 

 

dł. 
szer.  

k. dal. 
szer.  

trzonu 
wskaźnik I  

(szer. k. dal.*100)/dł.
wskaźniki II  

(szer. trzonu*100)/dł. 
płeć 

śródręcze 

186 55 28 29,6 15,1 ? 

180 50 26 27,8 14,4 ♀ 

179 48 26 26,8 14,5 ♀ 

178 48 23 27,0 12,9 ♀ 

178 47 25 26,4 14,0 ♀ 

177 49 27 27,7 15,3 ♀ 

177 54 29 30,5 16,4 ? 

177 56 32 31,6 18,1 ? 

174 50 26 28,7 14,9 ♀ 

170 47 27 27,6 15,9 ♀ 

169 52 29 30,8 17,2 ? 

168 46 25 27,4 14,9 ♀ 

165 58 33 35,2 20,0 ♂ 

165 50 25 30,3 15,2 ? 

163 44 21 27,0 12,9 ♀ 

162 48 27 29,6 16,7 ? 

161 45 24 28,0 14,9 ♀ 

159 47 26 29,6 16,4 ? 

167 - 30 - 18,0 ? 

śródstopie 

219 57 28 26,0 12,8 ? 

209 55 25 26,3 12,0 ♀ 

207 46 23 22,2 11,1 ♀ 

207 49 23 23,7 11,1 ♀ 
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204 48 23 23,5 11,3 ♀ 

203 52 27 25,6 13,3 ? 

202 56 24 27,7 11,9 ♀ 

201 46 22 22,9 10,9 ♀ 

201 48 23 23,9 11,4 ♀ 

197 45 22 22,8 11,2 ♀ 

197 46 22 23,4 11,2 ♀ 

197 44 21 22,3 10,7 ♀ 

195 49 25 25,1 12,8 ? 

194 42 20 21,6 10,3 ♀ 

194 50 22 25,8 11,3 ♀ 

194 43 21 22,2 10,8 ♀ 

192 45 20 23,4 10,4 ♀ 

191 53 27 27,7 14,1 ♀ 

191 45 21 23,6 11,0 ♀ 

191 44 21 23,0 11,0 ♀ 

188 44 20 23,4 10,6 ♀ 

181 46 22 25,4 12,2 ♀ 

197 - 21 - 10,7 ♀ 
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Tab. 11.  

Wysokości w kłębie obliczone dla osobników gatunków udomowionych i ich ocena punktowa 
 

kość długość współczynnik 
wysokość w kłębie  

(cm) 
wysokość w kłębie 

(pkt) 

bydło 

śródręcze 180 6,00 108,0 30 
śródręcze 179 6,00 107,4 28,3 

śródręcze 178 6,00 106,8 28,3 

śródręcze 178 6,00 106,8 29,3 

śródręcze 177 6,00 106,2 26,7 

śródręcze 177 6,00 106,2 27,7 

śródręcze 174 6,00 104,4 23,2 

śródręcze 170 6,00 102,0 20 

śródręcze 168 6,00 100,8 18,3 

śródręcze 165 6,25 103,1 21,7 

śródręcze 165 6,25 103,1 22,7 

śródręcze 163 6,00 97,8 13,3 

śródręcze 162 6,00 97,2 11,7 

śródręcze 161 6,00 96,6 11,7 

śródstopie 209 5,35 111,8 36,7 

śródstopie 207 5,35 110,7 35 

śródstopie 207 5,35 110,7 36 

śródstopie 204 5,35 109,1 31,7 

śródstopie 202 5,35 108,1 30 

śródstopie 201 5,35 107,5 30 

śródstopie 201 5,35 107,5 30 

śródstopie 197 5,35 105,4 25 

śródstopie 197 5,35 105,4 25 

śródstopie 197 5,35 105,4 25 

śródstopie 195 5,35 104,3 23,3 

śródstopie 194 5,35 103,8 23,3 

śródstopie 194 5,35 103,8 23,3 

śródstopie 194 5,35 103,8 23,3 

śródstopie 192 5,35 102,7 21,7 

śródstopie 191 5,35 102,2 20 

śródstopie 191 5,35 102,2 20 

śródstopie 191 5,35 102,2 20 

śródstopie 188 5,35 100,6 18,3 

śródstopie 181 5,35 96,8 11,7 

śródstopie 197 5,35 105,4 25 

świnia
k. piętowa 71 9,34 66,3 16,7 

koza 
śródstopie 124 5,34 66,2 40,9 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 
Ryc. 1. Rozrzut wysokości w kłębie bydła przeliczonych na punkty 

 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 
Ryc. 2. Rozrzut wymiarów długościowych kości długich bydła przeliczonych na punkty  
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Ryc. 3. Rozrzut wymiarów szerokości końca bliższego kości długich bydła  

przeliczonych na punkty 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 
Ryc. 4. Rozrzut wymiarów szerokości końca dalszego kości długich bydła  

przeliczonych na punkty 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 
Ryc. 5. Rozrzut wymiarów szerokości trzonu kości długich bydła przeliczonych 

 na punkty 
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Ryc. 6. Zestawienie rozkładów gatunkowych ze stanowisk z okresu XIV-XVI w. 
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Fot. 1. Możdżeń bydła typu primigenicznego ze śladem oprzęgania 
 
 

 
 

Fot. 2. Możdżeń tura ze śladami rąbania 
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JANUSZ GWARDIAK (Łomża) 
 

 

Czesław Kuberski (1870-1939) h. Dołęga 
Zasłużony hodowca, działacz społeczno-polityczny  
i niepodległościowy 
 
 
Pierwsze dane o Kuberskich w ziemi wiskiej pochodzą z dokumentu księcia mazo-

wieckiego Władysława I wystawionego w 1445 r. w Płocku. Wynika z niego fakt nada-
nia 60 włók ziemi w Kubrze w ziemi wiskiej Stanisławowi z Rogożewa herbu Dołęga 
(ziemia gostynińska), który przybrał nazwisko Kuberski. Z dokumentu z 1497 r. dowia-
dujemy się, że starosta wiski w 1494 r. Andrzej z Kubry (Andrzej Kuberski) był uczest-
nikiem pospolitego ruszenia w 1497 r. i zginął w walkach w Mołdawii. Nie wykluczone, 
że w uznaniu zasług król 9.X.1497 r. nadał mu część dóbr Sieburczyn (skonfiskowanych 
Szczęsnemu). W latach 1513–1514 starostą kolneńskim był Krystyn Kuberski. 

W 1807 r. urodził się Michał Kuberski. Uczestnik powstania listopadowego jako po-
rucznik artylerii. Po upadku powstania, prawdopodobnie przebywał na zesłaniu  
w głębi Rosji. Po powrocie do kraju osiadł jako dzierżawca folwarku w Trzaskach, gm. 
Troszyn, parafii kleczkowskiej, obok swojego dowódcy powstańczego gen. Henryka 
Milberga, także dzierżawcy majątku w Szczepankowie. Związki obu rodzin zacieśniły 
się, gdy będący już w zaawansowanym wieku Michał Kuberski pojął za żonę młodszą 
od siebie o 23 lata córkę generała, Jadwigę Milberg (ur. 1830 r.). Pierwszym dzieckiem  
z tego związku była Ewa Barbara Wiktoryja Kuberska, ur. 5.(17)XII.1857 r. w Trza-
skach, której rodzicami chrzestnymi byli dziadkowie Henryk i Józefa Milbergowie. Ko-
lejna trójka rodzeństwa to: Antoni Mikołaj Bogumił Kuberski, ur. 9 (21) VI 1859 r.  
w Trzaskach, którego rodzicami chrzestnymi zostali wujostwo Julian i Maria Milbergo-
wie z Łomży, gdzie Julian pełnił obowiązki asesora Sądu Policji Poprawczej Wydziału 
Łomżyńskiego. W 1879 r. Antoni Kuberski ukończył gimnazjum męskie w Łomży. W 
latach 90. XIX w., co najmniej od 1894 r. do 1898 r. był sędzią sądu gminnego I okręgu 
powiatu kolneńskiego obejmującego teren gmin Kubra i Jedwabne. Jednocześnie był 
właścicielem majątku Siestrzanki położonego w gm. Jedwabne, parafii Burzyn, pow. 
kolneńskiego należącego wcześniej (1865 nr.) do Małgorzaty Sakowicz. W majątku 
prowadzono wzorcową hodowlę koni oraz owczarnię zarodową. W 1906 r. dobra obej-
mowały obszar 519,1 ha. W 1902 r. Antoni Kuberski był aktywnym działaczem gospo-
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darczym ziemiaństwa, członkiem Rady, Komitetu Pomocniczego, Komitetu ds. Bydła w 
Łomżyńskim Towarzystwie Gospodarstwa Wiejskiego, przewodniczącym Dyrekcji Gu-
bernialnej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (1914). Zaangażowany był też  
w działalność Polskiej Macierzy Szkolnej. Zmarł 15.III.1920 r. Pochowany w grobie 
rodzinnym na cmentarzu łomżyńskim. Do momentu zamążpójścia, zamieszkiwała z nim 
młodsza o siedem lat siostra Maria Eugenia, ur. 16.(28)XII 1866 r., Trzaski, par. Klecz-
kowskiej, której rodzicami chrzestnymi byli wuj Władysław Milberg dziedzic dóbr 
Uśnik i Julia Wierzbowska. Był to chrzest „z wody”, natomiast ceremonia chrztu odbyła 
się w kościele w Szczepankowie dopiero 17.(29)IX 1881 r. Rodzicami chrzestnymi byli 
Teodor Milberg i Maria Lesiewska. Maria Eugenia (lat 27) 29.V.(10VI).1893 r. wyszła za 
mąż za Ludwika Stanisława Augustowicza (lat 33), kawalera, notariusza przy kancelarii 
hipotecznej Sędziego Pokoju, mieszkańca i parafianina Makowa, syna Jana i Rozalii 
Korolec, urodzonego w majątku Biskupia Klamenica w parafii Brześć Litewski. Ślub 
odbył się w kościele parafialnym panny młodej w Burzynie. Zmarła 17.II.1930 r. Spo-
czywa wspólnie z mężem w grobie na cmentarzu łomżyńskim. 

Najmłodszym z rodzeństwa Kuberskich był Czesław Marian, ur. 8.(20). 
VII.1870 r. w Trzaskach, parafii kleczkowskiej. Po chrzcie z wody 12(24) VII 1870 r. 
w kościele kleczkowskim, jedenaście lat później (17 (29) IX 1881 r. odbył się uroczy-
sty chrzest w kościele szczepankowskim. Rodzicami chrzestnymi byli wujostwo Wła-
dysław i Józefa Milberg. Na przełomie lat 80. i 90. XIX w. Czesław Marian studiował 
na Akademii Rolniczej w Dublanach. W tym czasie (1875) dobra Sieburczyn liczące 
ok. 590 ha, drogą koligacji rodzinnych przeszły od Rembielińskich w ręce Zamoy-
skich. Od 8 II 1879 r. folwarkiem Sieburczyn zarządzał (jako dzierżawca bądź jako 
właściciel) Żyd Binsztejn Fajbor Matkow. W 1887 r. jako właściciel występował Wi-
told Kapica na początku XX w. właściciel Pączkowizny. Folwark posiadał w tym cza-
sie powierzchnię 1220 mórg (628 ha) ziemi, w tym 615 mórg (337 ha) obejmował las. 
Wartość majątku szacowana była na 80 tys. rubli. W 1890 r. dobra te zakupione zostały 
za 74 tys. rubli przez studiującego na dublańskiej akademii Czesława Kuberskiego. 

Po ukończeniu studiów Czesław Kuberski osiadł w swym majątku i szybko dał sie 
poznać, jako znakomity gospodarz oraz działacz gospodarczy, społeczny i narodowy. 
Według danych statystycznych sporządzonych w 1902 r. dla Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego, w dobrach Sieburczych zamieszkiwali: 1 ziemianin, 1 drobny szlachcic,  
1 rzemieślnik i 15 chłopów. Zamieszkiwali on w 13 budynkach. Ponadto było tu 15 bu-
dynków gospodarczych. Hodowano: 40 koni, 5 źrebiąt, 18 byków i wołów, 98 krów, 15 
cieląt, 18 świń, 150 drobnego bydła rogatego oraz 100 kur. Podobnie jak starszy brat 
Antoni w Siestrzankach, Czesław Kuberski aktywnie włączył się w działalność spo-
łeczną. Już w 1902 r. był członkiem Komisji Rewizyjnej Łomżyńskiego Towarzystwa 
Gospodarstwa Wiejskiego oraz członkiem Komitetu Ziemiańskiego. W okresie poprze-
dzającym i w trakcie wydarzeń rewolucji 1905 r. w powiecie łomżyńskim władze odno-
towały jego aktywność agitacyjną i pomoc przy organizowaniu strajku szkolnego  
w Zanklewie na rzecz przywrócenia języka polskiego w szkole. W dniu 21 kwietnia 
1905 r. wspólnie z właścicielem majątku Bożejewo Leopoldem Sasinowskim agitowali 
na rzecz wprowadzenia języka polskiego w urzędach gminnych. Był on wymieniany 
obok innych ziemian w raporcie gubernatora łomżyńskiego do generał – gubernatora 
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warszawskiego. Jako światły gospodarz i społecznik widział potrzebę ochrony wsi przed 
klęskami pożarów. Jego osobistą zasługą było wyłożenie własnych środków oraz zała-
twienie kredytów 2000 rb. z gminnej Kasy Oszczędnościowej oraz 1800 rb. od rządowe-
go Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń i zorganizowanie w 1905 r. Bożejewskiej 
Straży Pożarnej. Został jej pierwszym i długoletnim naczelnikiem. 17.V.1910 r. uczestni-
czył w uroczystości poświęcenia taboru, remizy oraz sztandaru straży przez miejscowego 
proboszcza ks. Juliana Czarnowskiego. W tym czasie straż liczyła już 70 członków 
czynnych a prezesem rady był właściciel Grąd Wonieckich Stefan Sztembart. 

Pogłowie bydła w guberni łomżyńskiej w 1907 r. wynosiło 297 sztuk na 1000 
mieszkańców i znacznie przewyższało pogłowie w skali całego Królestwa Polskiego 
(219 szt.) choć jednocześnie było niższe w przeliczeniu na jeden kilometr kwadratowy. 
Według kategorii własności, najwięcej bydła hodowali chłopi (w Królestwie – 70,3%,  
w guberni łomżyńskiej – 45,5%). Gubernię łomżyńską wyróżniała sześciokrotna prze-
waga nad Królestwem w zakresie udziału drobnej szlachty w hodowli bydła (39,4%) 
choć jednocześnie folwarki w guberni miały znacznie mniejszy udział (9,9%) w hodowli 
niż w Królestwie (18,3%). Czesław Kuberski prowadził pionierską, wzorcową hodowlę 
bydła czerwonego w swym majątku. Współtworzył on 23.III.1908 r. wspólnie z 35 in-
nymi właścicielami obór, Związek Hodowców Bydła Ziemi Łomżyńskiej. Jego człon-
kowie posiadali łącznie 1686 krów różnej rasy w tym najliczniejsze (13 obór) były obory 
rasy krajowej czerwonej, w tym należące do Cz. Kuberskiego 9 obór rasy holenderskiej 
(czarno-srokatej), 4 obory rasy simentalskiej, 3 szwyckiej i po 1 wschodniofryzyjskiej 
(czerwono-srokatej) i oldenburskiej. 28.IV.1908 r. związek ten połączył się ze Związkiem 
Hodowców Bydła Ziemi Dobrzyńskiej tworząc Związek Hodowców Płocko-Łom-
żyńskich, którego inspektorem został Witold Plewiński. Przed wybuchem I wojny świa-
towej Czesław Kuberski miał poważny zatarg ze znanym hodowcą bydła rasy czerwonej 
Z. Ihnatowiczem na tle metod hodowli, w rezultacie czego nie godząc się z jego dyrek-
tywami wystąpił ze Związku Hodowców Bydła Polskiego. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Czesław Kuberski zintensyfikował 
hodowlę a jednocześnie stworzył oborę zarodową o dużych osiągnięciach hodowla-
nych, znaczących w skali ogólnokrajowej. W latach 30. XX wieku uzyskał nadto  
w Polsce sławę znakomitego hodowcy owiec mięsno-wełnistych rasy Oxford – Hemp-
shire. Tryki tej rasy sprowadzał do kraju z Anglii po czym rozmnażał i rozprowadzał 
po całej Polsce dla poprawienia pogłowia polskich owczarni. 

Z jego troski o rozwój hodowli bydła rasy czerwonej polskiej zrodziła się m.in. 
inicjatywa której wsparcie, zaowocowało zorganizowaniem 24.VIII.1925 r. pod auspi-
cjami Łomżyńskiego Okręgu Towarzystwa Rolniczego, wystawy – pokazu tej rasy 
bydła. Wystawiono 164 szt. bydła tej rasy co uznano za swoisty dowód dźwigania się 
polskiego rolnictwa w tej części Mazowsza, po zniszczeniach wojennych. 

Politycznie Czesław Kuberski sympatyzował z endecją. Uczestniczył w wiecu posła 
Mieczkowskiego w Wiźnie 2.XI.1922 r. Wśród okrzyków na cześć gen. Hallera, posła 
Korfantego i marszałka sejmu Trąpczyńskiego, nie zabrakło też okrzyków podnoszących 
zasługi dla miejscowej społeczności proboszcza ks. J. Kuleszy oraz ziemianina Cz. Ku-
berskiego. 
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Cz. Kuberski znany był z wysokich standardów moralności stawianych zarówno 
sobie jak i swemu otoczeniu. Gdy po rozwodzie prezesa Wojewódzkiego Związku 
Ziemian Krejbicha, pozostawał on w związku z inną kobietą bez ślubu kościelnego, 
Cz. Kuberski jako członek tego związku, zaprotestował przeciwko jego prezesurze. 
Gdy protestu nie uwzględniono, wystąpił ze Związku Ziemian. Po wybuchu wojny 
wrześniowej 1939 r., gdy władze nakazały ewakuację bardziej wartościowego inwenta-
rza, z bydłem i owcami udał się na południe rządca. W zawierusze wojenno – ewaku-
acyjnej cały inwentarz żywy przepadł. Sam Cz. Kuberski, który przetrwał w Siebur-
czynie przez pierwsze trzy tygodnie wojny, dowiedziawszy się, że tereny te przejdą 
pod okupację radziecką, opuścił majątek i starą bryczką ciągnioną przez narowistego 
ogiera dotarł pod Płock, do Gulczewa, majątku swego kolegi ze studiów Sztembarta, 
który był bratem Stefana Romana właściciela majątku Grądy Woniecko. I choć mają-
tek w Gulczewie był już w tym czasie upaństwowiony przez Niemców a właściciel z 
rodziną wysiedleni, Niemcy zatrudnili Cz. Kuberskiego z uwagi na jego profe-
sjonalizm i znajomość języka niemieckiego, jako rządcę (gutsinspektora). Pracował na 
tym stanowisku krótko umierając śmiercią naturalną prawdopodobnie w grudniu 1939 r. 

Żonaty był z jedną z sióstr, córek ziemianina i posła na sejm Franciszka Wierzbic-
kiego z Boguszyc. Druga z sióstr została żoną Henryka Jabłońskiego, historyka, póź-
niejszego Przewodniczącego Rady Państwa. Dość szybko owdowiał. Posiadał jedną 
córkę Krystynę, która po wyjściu za mąż za wdowca Czesława Kaczkowskiego, dy-
rektora Instytutu Wełnoznawczego, zamieszkała w Warszawie. Tu spędziła okupację, 
uczestniczyła w powstaniu warszawskim, potem przeszła przez obóz w Oberlangen  
a po wojnie, po ponownym wyjściu za mąż wyjechała z mężem do Kanady gdzie do-
czekała się dwóch synów. 

W okresie okupacji radzieckiej w 1940 r. zorganizowano na bazie majątku  
w Sieburczynie (625 ha), sowchoz, do którego włączono także majątek Karola Trehne-
ra w Bożejewie Starym (1008 ha) oraz majątek w Porytem Jabłoni (410 ha, filia). W 
tak powstałym gospodarstwie państwowym, o powierzchni 2043 ha, kierowanym 
przez dyrektora N. K. Awczynkę i zastępcę ds. politycznych J. W. Matiuszczewa żało-
snym i całkowicie zaprzepaszczającym pionierskie osiągnięcia Sieburczyna i Czesława 
Kuberskiego, z okresu przełomu wieków oraz międzywojennego. Po wojnie dopełnił 
się los majątku Sieburczyn liczącego wówczas 633,15 ha. 14.II.1945 r. dokonano jego 
parcelacji, z czego 220 ha przekazano dyrekcji lasów państwowych. 

 
 

 
 

Jerzy Pieczynis (1888-1939),  

Bojowiec PPS w rewolucji 1905 r., dziennikarz 
 

Ur. 8.V.1888 r. w Łomży, w rodzinie Sylwestra i Marii Waszkiewicz. Uczestnik 
strajku szkolnego w gimnazjum łomżyńskim w 1905 r. za co relegowano go ze szkoły. 
Od 1906 r. należał do bojówek PPS. Za działalność niepodległościowo – rewolucyjną 
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dwukrotnie więziony w 1906 i 1908 r. Nie mogąc kontynuować nauki w szkole pań-
stwowej, ukończył prywatne gimnazjum J. Kreczmara w Warszawie. Następnie stu-
diował nauki polityczne i filozofię na Wyższych Kursach Naukowych w Warszawie. 
Po studiach pracował jako dziennikarz m.in. w redakcjach pism warszawskich: Kuriera 
Polskiego, Głosu Stolicy, Głosu Poranno - Wieczornego, Monitora Polskiego, Nowego 
Kuriera Polskiego, Epoki, Gazety Porannej, Wiadomości Kas Chorych, Przeglądu 
Ubezpieczeń Społecznych. W okresie I wojny światowej pracował w polskich instytu-
cjach społeczno-charytatywnych: Centralnej Komisji Obywatelskiej (1914-1915), 
Radzie Głównej Opiekuńczej (1916-1917). Po odzyskaniu niepodległości przez Pol-
skę, pracował w latach 1918-1920 w Ministerstwie Aprowizacji. W wojnie 1920 r. 
uczestniczył jako naczelnik wydziału prasowego armii. Od 1924 r. pracował najpierw 
w Kasie Chorych a po jej przekształceniach w Ubezpieczeniach Społecznych, kierując 
działem propagandowo-prasowym. Społecznie pracował jako członek Komisji Rewi-
zyjnej Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich. Za działalność niepodległościową 
odznaczony był Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Zmarł 27 XII 1939 r. jako ofiara 
masakry dokonanej przez hitlerowskich najeźdźców w Aninie pod Warszawą gdzie 
zamieszkiwał. Ożeniony był (31 XII 1912 r.) z Natalią Białkowską. 

 

 
 

Klemens Szczawiński (1827-1877)  

pierwszy prezydent gubernialnej Łomży (1866-1877) 
 
 
Urodził się w 1827 r. w rodzinie drobnoszlacheckiej herbu Prawdzic, wywodzącej 

się ze Szczawina Wielkiego w powiecie gostynińskim. Początki kariery zawodowej 
wiążą się ze służbą wojskową w marynarce wojennej, którą zakończył w stopniu oficera. 
Kolejny etap to kariera urzędnicza, w tym do 1866 r. na stanowisku burmistrza Kalwarii. 
Niewątpliwym awansem było wprowadzenie go 1 (13) I 1866 r. na urząd prezydenta 
powiatowej wówczas lecz wkrótce gubernialnej Łomży. Faktycznie urząd objął 29 I (10 
II) 1866 r. wpłacając obowiązkową kaucję w wysokości 600 rb., czego gotówką połowę. 
Pozostała kwota przelana została przez naczelnika powiatu kalwaryjskiego i kancelarię 
gubernialną w Suwałkach na konto kasy miejskiej w Łomży, skąd trafiła do miejscowe-
go Banku Polskiego. Gdy po zakończeniu urzędowania K. Szczawiński zwrócił się  
o wypłacenie mu należnej kaucji w wysokości 600 rb., zaczęły się biurokratyczne koro-
wody, niesłuszne oskarżenia, poszukiwania brakującej rzekomo kwoty 300 rb. Kore-
spondencja i czynności sprawdzające trwały poprzez dziesięć kolejnych lat, za prezyden-
tury Antoniego Zagrzejewskiego  a następnie Władysława Szczęsnowicza. Ostatecznie, 
już pośmiertnie, oczyszczono K. Szczawińskiego z wszelkich posądzeń i zarzutów. 

Prawdopodobnie na skutek gwałtownie rozwijającej się choroby, prezydent  
K. Szczawiński, po ponad jedenastu latach sprawowania władzy w mieście Łomży, zdał 
1 (13) IX 1877 r. swoje obowiązki czasowo (do 1 (13) X 1877 r.) wyznaczonemu do ich 
pełnienia kasjerowi miejskiemu Szumlińskiemu. 
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Wkrótce po przekazaniu swoich obowiązków (7 (19) IX 1877 r. prezydent  
K. Szczawiński umarł w wieku 50 lat. Został pochowany na cmentarzu łomżyńskim, we 
wspólnym grobie z małżonką i teściem (obok okazałego grobowca sędziego  
B. Narbutta). Był kawalerem licznych odznaczeń wojskowych i cywilnych. Ożeniony z 
Ludosławą z Łuszczewskich z drobnej szlachty herbu Korczak, z którą miał czworo 
dzieci. Żona zmarła 8 XII 1867 r. w wieku 30 lat. Dzieci po śmierci rodziców jako nie-
pełnoletnie pozostały pod opieką rodziny. 
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Ziemiańskie biografie 
 
 
Ziemianie byli grupą społeczną, której cechą wyróżniającą było posiadanie  

i użytkowanie ziemi oraz wyznawanie tradycyjnego kanonu wartości, opartego na 
tradycji szlachecko-rycerskiej, patriotycznej, religijnej i bardzo silnych więziach 
rodzinnych.  

Ziemiaństwo, które jako warstwa społeczna ukształtowało się ostatecznie  
w XIX wieku, stanowiło kontynuację stanu szlacheckiego. Tradycje służby publicz-
nej, oraz wojskowej będą przez cały ten okres związane z losami ziemiaństwa pol-
skiego. Podstawą utrzymania była uprawa ziemi. Majątki ziemskie dziedziczone 
były z reguły od wielu pokoleń, a prace na roli traktowano jako misje. Rytm co-
dziennego życia wyznaczały pory roku i otaczająca przyroda. 

 Ziemiaństwo polskie przez stulecia stanowiło ostoję naszej państwowości i kul-
tury, a podczas zaborów pielęgnowało ideę walki o niepodległość i pracy organicz-
nej. W okresie międzywojennym warstwa ta, choć stosunkowo nieliczna, dzięki 
swemu zakorzenieniu w historii była wierna tradycyjnym wartościom, stanowiącym 
o naszej tożsamości. 

Ostateczny kres istnienia warstwy ziemiańskiej w Polsce położyła II wojna 
światowa i przeprowadzona przez władze komunistyczne reforma rolna, która była 
w istocie brutalnym wywłaszczeniem. Ziemianie wyznający tradycyjny kanon war-
tości stanowili przeszkodę w podporządkowaniu narodu obcej ideologii.  

Ze środowiska ziemiańskiego wywodziło się wielu wybitnych Polaków, którzy 
swoje życie poświęcili działalności na rzecz kraju. W niniejszym tekście pragnę 
skoncentrować się na pewnych wybranych przejawach aktywności znakomitych 
przedstawicieli tej sfery, wywodzących się z ziemi łomżyńskiej. Poprzestanę na 
omówieniu postaci dwóch właścicieli ziemskich, a zarazem działaczy społecznych  
i niepodległościowych: Stanisława Skarbek Woyczyńskiego i Romana Lasockiego. 
Mimo ich niewątpliwych zasług ich sylwetki nie są dotąd szerzej znane. 
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Stanisław Skarbek Woyczyński ze Starej Łomży 
 

Stanisław Skarbek Woyczyński herbu Abdank (1860-25.12.1920) r., urodził się 
w rodzinie ziemiańskiej jako syn Stefana Teodora i Zofii z Czarnowskich, właścicieli 
majątków Poryte Jabłoń i Stara Łomża. Ożeniony z Konstancją Widacką, ojciec 
trojga dzieci: Zofii, późniejszej Zawadzkiej z majątku Derewna na Polesiu; Stefana, 
znanego nauczyciela gimnazjum w Łomży zamordowanego w Katyniu i Stanisławy, 
późniejszej Schirmer z majątku Jeziorko pod Łomżą1. 

Stanisław Woyczyński ukończył gimnazjum w Łomży, a następnie Instytut Go-
spodarstwa Wiejskiego i Leśnego w Puławach. W 1894 r. objął Starą Łomżę, która 
w tym czasie zajmowała powierzchnię 1168 mórg. W 1908 na terenie wybudował 
cegielnię. Majątkiem zarządzał do śmierci w 1920 r.  

Woyczyńscy notowani byli na terenie ziemi łomżyńskiej od połowy XIX w.  
W owym czasie należały do nich liczne dobra ziemskie jak: Poryte Jabłoń koło Za-
mbrowa, Stara Łomża i położone bardziej na północ Grajewo oraz Ławsk. Ten 
ostatni został skonfiskowany przez władze carskie za udział w powstaniu stycznio-
wym. W skutek licznych małżeństw Woyczyńscy skoligaceni byli z całym okolicz-
nym ziemiaństwem m.in. Kisielnickimi, Wierzbickimi, Skarżyńskimi i Lutosław-
skimi2.  

Rodzina Woyczyńskich znana była ze swojej patriotycznej i społecznikowskiej 
postawy. Ojciec Stanisława, Stefan brał udział w powstaniu styczniowym pełniąc 
funkcję powiatowego naczelnika żandarmerii, za co skazany został później na wię-
zienie.  

Stanisław odziedziczył po przodkach umiłowanie do ojczyzny i działalności na 
rzecz ogółu. Był znanym działaczem społecznym i patronował wielu lokalnym 
przedsięwzięciom. Mimo, iż mieszkał na wsi brał czynny udział w życiu Łomży. 
Współpracując z lokalną inteligencją i okolicznym ziemiaństwem udzielał różnorod-
nego, także materialnego wsparcia wielu inicjatywom społecznym. Pełnił funkcję 
prezesa Straży Ogniowej i Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, wchodził także  
w skład władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży, Okręgowego 
Towarzystwa Rolniczego i szeregu innych organizacji. We wspomnieniach po-
śmiertnych opisany został słowami: „niemal całkowicie należał do miejskiego społe-
czeństwa łomżyńskiego”3.  

Znany był ze swoich demokratycznych poglądów. Jak pisał w lokalnej gazecie „ 
nie ma już szlachty jako stanu, jest tylko klasa przeważająca majątkiem, wpływami, 
cnotą”. Uważał, że o przynależności do, jak to określał, „warstwy oświeconej” po-
winno decydować nie urodzenie, ale posiadanie pewnych przymiotów, takich jak: 

__________ 

 

1 J. Schirmer, Skarbek Woyczyńscy herbu Habdank”, mps. 
2 M. Schirmer, Dwory i majątki ziemskie w okolicach Łomży, 2007, s. 207-210. 
3 A. Dobroński, Łomża w latach 1866-1918, 1993, s. 112-113. 
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wykształcenie, samowiedza, miłość do otoczenia i poczucie sprawiedliwości. Stąd 
dopuszczał do niej także chłopów. W 1905 r. przyłączył się do rewolucyjnych wy-
stąpień jakie miały miejsce w Łomży. Brał udział w wiecach, które odbywały się w 
tym czasie w mieście. Podczas wygłaszanych wówczas przemówień domagał się 
większej autonomii dla Polaków. W dniu 12 listopada podczas jednego z wystąpień 
oświadczył: „nam nie dali autonomii, my się o nią bijemy”. W 1915 r. więziony był 
przez władze niemieckie za działalność patriotyczną.  

Najważniejszą próbę jaką przyniósł los, przyszło Stanisławowi Woyczyńskiemu 
podjąć w czasie ofensywy bolszewików w roku 1920. W połowie kwietnia, wobec 
szerzącej się propagandy komunistycznej, zainicjował powstanie w Łomży Ligi 
Antybolszewickiej, której został prezesem. Wspomagał także organizację finansowo. 
Na wieść o zbliżających się wojskach bolszewickich społeczeństwo Łomży rozpo-
częło przygotowywania do obrony miasta. Woyczyński, mimo swojego zaawanso-
wanego jak na owe czasy wieku i postępującej choroby serca włączył się czynnie  
w prace Komitetu Obrony Państwa, powołanego przez ks. biskupa Romualda Jał-
brzykowskiego. Z jego ramienia piastował funkcję komendanta Straży Obywatel-
skiej, paramilitarnej organizacji, której zadaniem było utrzymywania porządku w 
mieście. Podczas krótkotrwałej okupacji bolszewickiej w obawie o własne życie 
pozostawał w ukryciu. W tym czasie cudem uniknął śmierci, kiedy to bolszewicy 
aresztowali jego żonę i grożąc jej rewolwerem żądali wydania męża. Tuż po wypę-
dzeniu bolszewików, kiedy jeszcze nie umilkły walki po wyzwoleniu Łomży, wydał 
odezwę do obywateli z apelem o liczne uczestnictwo w Straży Obywatelskiej4. Tym 
razem chodziło o sprawne przywrócenie porządku w mieście.  

Stanisław Woyczyński umarł w grudniu 1920 r., szczęśliwie doczekawszy się 
wyzwolenia rodzinnych stron. 

 
 
Roman Lasocki z Dzierzbi 

 
Roman Lasocki herbu Dołęga (2.05.1893 - 21.07.1964), urodził się w rodzinie 

ziemiańskiej z ojca Stanisława i matki Anny z Kurnatowskich. Ożeniony z Anną 
Marią z Kisielnickich herbu Topór, córką Kazimierza, właściciela sąsiedniego Ko-
rzenistego, ojciec trojga dzieci: Zygmunta, Krzysztofa i Teresy5. 

Do Lasockich należały od połowy XIX w. dobra ziemskie Dzierzbia, położone 
w gminie Stawiski, na północ od Łomży. Był to wówczas duży i znakomicie prospe-
rujący majątek, liczący ponad 1300 ha. Na terenie znajdowała się gorzelnia, młyn, 
tartak, cegielnia oraz rozlewnia wódek gatunkowych. Roman Lasocki wraz z bratem 
Marianem został dość szybko osierocony. Matka umarła bowiem w 1912 r., a ojciec 

__________ 

 

4 I. Lutosławska z Wolikowskich, Bolszewicy w polskim dworze, 1990, s. 64. 
5 Ziemianie Polscy XX w. Słownik biograficzny, pod red. J. Leskiewiczowej, cz. 3, 1996, s. 96-99. 
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zginął tragicznie w 1919 r. od postrzału bronią. Po 
wybuchu wojny z bolszewikami Roman Lasocki 
zgłosił się na ochotnika do wojska, by walczyć  
w obronie dopiero co odzyskanej niepodległości.  

W 1921 r. doszło do podziału rodzinnego 
majątku. Roman, jako starszy, pozostał w Dzierzbi 
w której gospodarował aż do 1939 r. Jego brat 
przejął wydzielony z dóbr folwark Zaskrodzie. 
Lasocki był znakomitym gospodarzem, w czym 
niewątpliwie pomagało mu ukończenie Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Warszawie. Zajmował się nie 
tylko zarządzaniem majątkiem ale znany był także 
z działalności społecznej. Był wieloletnim preze-
sem lokalnego oddziału Związku Ziemian w Łom-
ży, radcą ziemskim oraz sekretarzem generalnym 
Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich. Część 
czasu spędzał w Warszawie gdzie pracował na 
stanowisku wicedyrektora w Towarzystwie Kredy-
towym Ziemskim6.  

W 1939 r. wobec zbliżającego się frontu ro-

dzina Lasockich ewakuowała się wraz z najcen-
niejszym rzeczami do majątku Zalesie szambelana 
Józefa Szczuki, położonego koło Ostrowi Ma-

zowieckiej. Po chwilowej okupacji niemieckiej Dzierzbię zajęły wojska sowieckie. 
W 1941 r. wycofujące się oddziały armii czerwonej podpaliły zabudowania gospo-
darcze i wysadziły dwór.  

Podczas okupacji Roman Lasocki wraz z rodziną zamieszkał w Warszawie 
gdzie znalazł zatrudnienie jako dyrektor w Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. 
Od samego początku włączył się intensywnie w działalność konspiracyjną. W 1940 
przystąpił do organizacji Uprawa, w której działał pod pseudonimem Prezes. O wy-
borze jego osoby na to stanowisko zdecydowała doskonała znajomość środowiska  
i zagadnień ziemiańskich oraz powszechne zaufanie i szacunek jakim darzyło go 
otoczenie.  

Konspiracyjna organizacja paramilitarna Uprawa, później zwana Tarczą, powo-
łana została na początku 1940 r. w Krakowie rozkazem komendanta Obszaru nr  
4 ZWZ płk T. Komorowskiego, późniejszego generała Bora. Inicjatywa jej powsta-

__________ 

 

6 M. Schirmer, Dwory…, s. 88-95. 

Roman Lasocki 
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nia pojawiła się w kręgach ziemiańskich, a głównymi organizatorami byli K. Tar-
nowski i L. Krzeczunowicz7.  

Podstawowym zadaniem Uprawy było wspieranie działań armii podziemnej 
poprzez: pomoc rodzinom wojskowych, którzy zginęli na froncie bądź zostali aresz-
towani, dostawy żywności i zaopatrzenia dla ruchu oporu, organizację transportu  
i szpitali polowych, pomoc wysiedleńcom i Żydom poprzez zapewnienie im miejsca 
schronienia, zbieranie środków pieniężnych z przeznaczeniem na wspieranie oddzia-
łów partyzanckich. Bazą, która umożliwiała tak szeroką działalność były te majątki 
ziemskie z terenu Generalnej Guberni, które bądź znajdowały się jeszcze w polskich 
rękach bądź były przez Polaków administrowane. Stanowiły one naturalne zaplecze 
aprowizacyjno-logistyczne dla AK, a ponadto z powodu ich rozproszenia w terenie 
trudniejsze były do kontroli przez okupanta. Organizacja, mimo podległości ZWZ-
AK, cieszyła się dużą autonomią w swojej działalności. Jej struktury z obawy przez 
dekonspiracją były głęboko utajnione. 

Po wojnie z racji prześladowań ze strony komunistycznych władz i nacjonaliza-
cji majątków, oraz zniszczenia w czasach stalinowskich większości materiałów ar-
chiwalnych, istnienie Uprawy głęboko skrywano.  

Członkowie Uprawy, co wydaje się oczywiste, rekrutowali się w znakomitej 
większości ze środowiska ziemiańskiego. Wszyscy właściciele ziemscy opodatko-
wani byli na rzecz organizacji. Składki odprowadzano do komend rejonowych AK 
co miesiąc. Ich wysokość zależała od powierzchni, rodzaju upraw oraz stopnia 
uprzemysłowienia majątku. 

 Przynależność do Uprawy była dobrowolna, a należało do niej większość zie-
mian. Według zgodnych relacji wielu wyższych dowódców AK bez wsparcia ze stro-
ny Uprawy nie byłaby możliwa na tak szeroką skalę działalność armii podziemnej.  

W swojej działalności konspiracyjnej Roman Lasocki początkowo odpowiadał 
za region północny Generalnej Guberni. Od 1944 r., po aresztowaniu dowódcy 
Uprawy L. Krzeczunowicza, kierował całą organizacją. Do jego głównych obowiąz-
ków należało przejmowanie funduszy zbieranych przez ziemiaństwo oraz groma-
dzenie materiałów sprawozdawczych z działalności organizacji. Wszystko to przeka-
zywał do Komendy Głównej ZWZ-AK, z którą pozostawał w bezpośrednim kontak-
cie. Jego mieszkanie było wielokrotnie miejscem spotkań Delegatury Rządu na Kraj 
i przedstawicieli KG ZWZ-AK. O przynależności do organizacji, a w szczególności 
o roli jaka w niej odgrywał, nie wiedział nikt z jego rodziny i najbliższych. 

Po upadku powstania, w którym brał udział, został ewakuowany z Warszawy. 
Po wojnie, w skutek nacjonalizacji majątku zamieszkał w stolicy gdzie zmarł  
w 1964 r. Ze względu na prześladowania ze strony UB swoją przynależność do 
Uprawy musiał ukrywać do końca życia. 

__________ 

 

7 Ziemianie wobec okupacji 1939-1945, Materiały z konferencji: Czyn niepodległościowy ziemian pol-
skich podczas II wojny światowej, pod. red. M. Wenklara, 2006, s. 108-110 
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Summary 

 

The article discusses biographies of two living in Łomża representatives of the 
gentry.  

Stanisław Skarbek Woyczyński (1860-1920) the owner of Old Łomża estate. He 
was a graduate of the Polytechnical and Agricultural-Forest Institute in Puławy, 
known for his patriotism and social activity. Majority of local initiatives was under 
his suspices, and most organizations and associations in Łomża were financed by 
him. Woyczyński was arrested by Russian control for participating in 1905 manifes-
tation. In 1920 he initiated creating of the Anti-Russian League in Łomża. He was  
a member of The National Defense Comitee created to defend against Bolschewik 
attack. He was a Chief of Citizen Guard. 

Roman Lasocki (1893-1964) the owner of Dzierzba estate near Stawiski. He 
was a graduate of Warsaw University of Life-Sciences, participated in Polish-
Russian war, famous social activist. During the war he was, under the name “Prezes” 
a chief of a secret paramilitary organization Tarcza/Uprawa. The organization 
emerged to help National Army fight against invaders. Organization’s basic activity 
was: helping families whose soldiers died on the field or were arrested, providing 
food and supplies for guerrillas, organizing transport and field hospitals, helping the 
evicted and Jews, collecting money to support guerrillas. After the war he was perse-
cuted by Security Office. Moved to Warsaw. 
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Wacław Perlitz (1880 - 1929) – pierwszy burmistrz 

niepodległego Grajewa 
 
 
Wacław Perlitz urodził się w 1880 r. w Śniadowie, jako syn Adolfa i Feliksy 

Katarzyny zd. Parfien i był najmłodszym z pięciorga ich dzieci. Obok Wacława były 
nimi: Marianna (1865-1920), Bronisława (1868-1922), Marian (1870-1941) i Ignacy 
(1874-1935). Nie wiadomo dokładnie skąd rodzina Perlitzów przybyła w rejon Łom-
ży i Śniadowa. Rodzice Wacława początkowo mieszkali w Łomży. W/g rodzinnych 
przekazów Adolf był dość zamożny i miał jakieś własne przedsiębiorstwo, które 
sprzedał lub przekazał synom/synowi a następnie kupił dom w Śniadowie. Brakuje 
również bliższych informacji odnośnie młodości i dzieciństwa samego Wacława.  
W Rejestrze ludności gminy Śniadowo, dom numer 2 zajmowała cała rodzina Perlit-
zów. Wymienieni są Adolf i Katarzyna, wszystkie ich dzieci ze współmałżonkami  
i tychże dzieci – dzieci wraz z rokiem urodzenia. Co ciekawe, jest też wymieniony 
Wacław i jego żona Helena, mimo iż fizycznie już tam nie mieszkali. Co najmniej 
bowiem od 1903 r. Wacław osiadł w Grajewie, z którym to związał całe swoje póź-
niejsze życie.  

Wacław Perlitz był człowiekiem wielorakich zainteresowań i pasji, przewodnią 
jednak ideą, którą się kierował była potrzeba służenia dobru wspólnemu lokalnej 
społeczności, którą w sposób najbardziej przejrzysty streszczają jego własne słowa: 
Po dorobku naszym sądzić nas będą przyszłe pokolenia, pracujmy więc tak, by nas 
nie potępiły, lecz osądziły, że praca nasza była pożyteczną. Dlatego też od pierw-
szych dni pobytu w Grajewie zaangażował się w działalność w szeregach grajew-
skiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Przeszedł w niej wszystkie stopnie szarży, a od 
1911 roku pełnił funkcję jej Naczelnika. W okresie I wojny światowej, po zajęciu 
Grajewa przez Niemców, chcąc wyłamać się z pod wpływów i kierownictwa władz 
niemieckich, a jednocześnie mając na względzie ratowanie młodzieży od wpływów 
obcego elementu i wzbudzenie w niej ducha narodowego, postanowił zorganizować 
Stowarzyszenie Obrony Przeciwpożarowej, nadając jej kierunek przedwojennych, 
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tradycyjnych straży pożarnych. Już po odzyskaniu niepodległości objął funkcję Pre-
zesa grajewskiej OSP (od 8 V 1920 r.) W dniach 8-9 IX 1921 r. na I Ogólnopolskim 
Zjeździe Straży Pożarnych RP w Sali Towarzystwa Higienicznego w Warszawie 
wygłosił referat na temat: „Straże Pożarne jako organizacje społeczne”. Referat ten 
ukazał się następnie drukiem w czasopiśmie „Pochodnia” wydanym w 1927 roku  
w Białymstoku. Artykuły fachowe jego autorstwa ukazywały się również w „Prze-
glądzie Pożarniczym”. W 1923 r. z jego inicjatywy sporządzony został nowy sztan-
dar grajewskiej OSP, na którym godła i emblematy strażackie zostały wyhaftowane 
przez jego żonę Helenę. W tym samym roku ogólne zebranie grajewskiej OSP nada-
ło mu godność Członka Honorowego Straży, wręczając pamiątkowy dyplom wyko-
nany przez Lucjana Kochanowskiego - profesora grajewskiego Gimnazjum im. 
M.Kopernika. Zainteresowanie problematyką strażacką zaowocowało także obję-
ciem w 1928 r. funkcji wiceprezesa Związku Wojewódzkiego Straży Pożarnych,  
a od kwietnia 1929 r. prezesa Okręgowego Związku Straży Pożarnych pow. szczu-
czyńskiego. 

Zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności spowodowało powierzenie Wa-
cławowi Perlitzowi już w dniu 11 XI 1918 roku mandatu burmistrza miasta. Potrzeba 
odpowiedzialności i czuwania nad podległym mu miastem spowodowała, że w okre-
sie wojny polsko-bolszewickiej nie opuścił miasta, a nawet wszedł w skład Powia-
towego Komitetu Rewolucyjnego, na stanowisku kierownika Wydziału Pracy i Ro-
bót Publicznych. Nie wpłynęło to jednak na jego dalszą działalność oraz pozytywny 
odbiór przez mieszkańców i po zakończeniu wojny powrócił na stanowisko burmi-
strza miasta. 

Jako burmistrz był inicjatorem wielu działań na rzecz miasta i lokalnej społecz-
ności m.in. w zakresie poprawy infrastruktury i poziomu życia kulturalnego miasta. 
Szczególnie bliska była mu działalność na polu oświatowo-kulturalnym. Jeszcze na 
początku XX wieku był aktywnym członkiem amatorskiego teatru, którego przed-
stawienia wspierały działalność Koła Macierzy Polskiej w Grajewie. W późniejszym 
okresie pisał wiersze poświęcone pracy strażaków i aktywnie działał w kółku drama-
tycznym OSP. Już jako burmistrz miasta był organizatorem i kierownikiem miej-
scowego Zespołu Pieśni i Tańca. Był również głównym inicjatorem i propagatorem 
budowy nowoczesnego gmachu pod Szkołę Powszechną.  

Działalność na niwie samorządowej zaowocowała powierzeniem mu w 1929 r. 
funkcji skarbnika Zarządu Koła Miast Województwa Białostockiego, w którym był 
również członkiem komisji rozbudowy miast. 

Jako człowiek o niespożytej energii Wacław Perlitz angażował się również  
w działalność gospodarczą. Pierwotnie był to kantor ekspedycyjno-komisowy „Koł-
ko, Perlitz i S-ka”, który zakończył swą działalność w marcu 1920 r. Jednak już  
w kwietniu 1921 r. pragnąc ożywić i uzdrowić miejscowy handel Polski różnymi 
towarami, a w tej liczbie: bławatnymi, kolonjalnymi oraz artykułami pierwszej po-
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trzeby był jednym z 14 założycieli spółdzielni „Pogranicze Polska Handlowa Spółka 
z o.o.”, w której piastował funkcję członka Zarządu. 

Z racji piastowanej funkcji burmistrza miasta oraz wcześniejszej działalności 
społecznej w szeregach grajewskiej OSP, wiele z funkcjonujących na terenie miasta 
organizacji i instytucji zabiegało o pozyskanie go do współpracy, m.in. stał na czele 
Obywatelskiego Komitetu Organizacyjnego fundatorów sztandarów grajewskim 
drużynom harcerskim w 1924 r. oraz działał w Kole Przyjaciół Harcerstwa. Był 
również prezesem Komitetu Obywatelskiego wręczenia sztandaru Związku Strze-
leckiego w Grajewie w 1929 roku. Jeszcze przez długie lata mieszkańcy miasta 
wspominali np. słowa jakimi we wrześniu 1928 r. witał Prezydenta RP – Ignacego 
Mościckiego.  

„Panie Prezydencie! Z uczuciem dumy i radości staję przed Tobą, aby w imieniu 
powierzonego mej pieczy miasta złożyć Dostojnej Twej Osobie należyty hołd. 

Wielki to dziś dzień dla cię ludu grajewski, bowiem uosobienie Majestatu Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej Jej Prezydent stopą Swą dotknął tej ziemi. 

I zebrały się tłumy mieszkańców, a śmiem zaznaczyć, że tu nie partje, nie klasy, 
lecz naród chyli swe czoło przed Majestatem Twoim Dostojny Panie, a z tą kromką 
chleba czarnego swoje bóle, swoje łzy i radości jak dziecku swemu radości podaje. 

Skromna jest nasza mieścina, skromny jej ludek, ale serce ma szczere, serca pol-
skie, - z tem więc sercem na oścież otwieram bramy miasta dla Cię Najdostojnieszy 
Panie Prezydencie, a klucze od tych bram ośmielam złożyć Ci w darze. A kiedy przyj-
dzie chwila troski i kłopotów o losy Ojczyzny i czoło Twe zasępi, tedy racz wspomnieć, 
że hen tam nad granicą Pruską leży skromna mieścina; lud której gotów zawsze jest 
życie swe złożyć w ofierze na ołtarzu Ojczyzny. Z tem uczuciem witamy Cię Panie Pre-
zydencie i wznoszę okrzyk „Pan Prezydent Rzeczypospolitej niech żyje”. 

29 IV 1908 r. poślubił Heleną Krukowską (ur. 26 V 1889 r.) z podgrajewskich 
Bogusz. Od 1909 r. Wacław Perlitz był właścicielem 13-morgowej osady włościań-
skiej we wsi Bogusze-Rypałki, którą nabył od rodziny żony. Ziemię w Boguszach 
pierwotnie dzierżawił, a następnie w końcu 1920 r. odsprzedał Wincentowi Goli-
czewskiemu. Zamieszkał na stałe w Grajewie, gdzie wynajmował mieszkanie  
w domu Salomona Wierzbołowskiego przy ówczesnej ul. Szczuczyńskiej 18.  

Nie posiadał własnych dzieci, ale wraz z żoną otaczali opieką siostrzeńców Wa-
cława: Leokadię i Janka. Razem z nimi mieszkała w Grajewie również jego matka 
(zm. 27 II 1932 r. w Grajewie) oraz siostra (zm. 9 IV 1922 r. w Grajewie). Nie tylko 
opiekował się własną siostrą, matką i dziećmi siostry, w ciężkich czasach pomagał 
również pozostałej rodzinie. Jego bratanica Adela w jednym z listów do Leokadii  
z lat 50-tych wspomina z pewnym sentymentem miłe chwile spędzone razem  
w Grajewie. 

Funkcję burmistrza miasta Wacław Perlitz piastował do chwili popełnienia sa-
mobójstwa 28 IX 1929 r. Przyczyny tego postępku do dziś nie są w pełni znane. 
Najprawdopodobniej były one związane z niepotwierdzonymi zarzutami o naduży-
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cia, do których doszło w Magistracie, o czym może również świadczyć treść jego 
listów pożegnalnych. W liście skierowanym do wiceburmistrza pisał:  

 
 
Drogi Panie Wice – burmistrzu. 
Muszę umrzeć nie mogę znieść tego - co się wydarzyło pod moim bokiem. Umie-

ram uczciwym człowiekiem z czystymi rękami i sumieniem. Umieram biedny. - Do-
pomóżcie mej Drogiej żonie i matce w ich teraz ciężkim życiu. 

Wacław Perlitz. 
 
natomiast do żony Heleny skierował następujące słowa: 
Helenko – żegnam Cię – i Drogą Matkę – Nie mogę znieść tego – co uczyniono 

w magistracie. I złośliwości ludzkiej mam już ponad siły. Opiekuj się mamą błagam 
Cię z poza grobu. 

Wacław. 
 
Przypuszczenia takie pojawiały się również w ówczesnej prasie informującej  

o jego samobójstwie. W „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” Nr 269 z 2 X 1929 r. 
napisano m.in.: Dochodzenia ujawniły, że zamach samobójczy pozostaje w związku  
z ostatnio dokonanemi aresztowaniami wśród dozorców więzienia miejskiego oraz 
jednego z urzędników magistratu, który za łapówką uwalniał aresztantów z więzie-
nia, choć zaprzeczyli temu oficjalnie członkowie Komitetu Obywatelskiego organi-
zującego jego pogrzeb w osobach: dr Sienkiewicza, inż. Pawluka, rejenta Dziekoń-
skiego, naczelnika US Kretowicza i sekretarza sejmiku Zamierowskiego.  

W jednym z licznych nekrologów pisano o nim m.in. Zmarły należał do ludzi  
o wielkich zaletach społecznych i był powszechnie lubiany i szanowany. To też nie 
mało przyczynił się w swoim zakątku do utrwalenia Niepodległości Polski. Cześć 
Jego pamięci! Jego pogrzeb w dniu 30 września 1929 roku zgromadził tłumy graje-
wian i stał się żywiołową manifestacją uczyć ludności dla zmarłego i w którym wzięli 
udział przedstawiciele Urzędów Państwowych i Samorządowych całego powiatu,  
z p. Starostą Baehrem na czele, liczne delegacje stowarzyszeń i organizacyj społecz-
nych z wieńcami oraz tysiączne rzesze mieszkańców m. Grajewa. 

Pamięć o postaci pierwszego burmistrza niepodległego Grajewa funkcjonuje 
wśród mieszkańców do dnia dzisiejszego. Jeszcze przed wybuchem II wojny świa-
towej nazwano jego imieniem grajewską ulicę Młyńską, przy której stał gmach 
Szkoły Powszechnej Nr 1, której budowy był inicjatorem (ob. jest to ul. Szkolna). 
Współcześnie jedna z ulic Grajewa również nosi jego imię, a jego grobowcem na 
cmentarzu parafialnym opiekują się uczniowie SP Nr 1. 

Kończąc tę krótką charakterystyką nietuzinkowej postaci, której zasługi na rzecz 
Grajewa i lokalnego społeczeństwa w pierwszych jakże trudnych latach po odzyska-
niu niepodległości są nie do przecenienia, w sposób szczególny pragnę podziękować 
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dwóm osobom za dostarczenie wielu cennych informacji i materiałów dotyczących 
Wacława Perlitza i jego rodziny. Są nimi Panie: Katarzyna Nowacka z Poznania  
i Krystyna Zaborowska z Grajewa. 

 
Wykorzystane materiały: 

- „Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego”, 1931-1939. 
- „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 1929. 
- „Przegląd Łomżyński” 1929. 
- „Przegląd Pożarniczy”, 1923, 1927, 1929. 
- „Strzelec”, 1929. 
- „Wspólna Praca”, 1929. 
- „Życie i Praca”, 1925-1929. 
- CAW, Gabinet MSWojsk., Chorągwie, sztandary, pomniki, sygn. I.300.1.491. 
- Archiwum Państwowe w Suwałkach, Oddział w Ełku, akta notarialne Kazimie-

rza Dziekońskiego z Grajewa, 1920, 1921, 1923. 
- Archiwum Państwowe w Łomży, Skorowidz nazwisk do Rejestru ludności gmi-

ny Śniadowo z lat 1901-1939, 
 
 
 

Summary 

 
The article presents the person of Wacław Perlitz, who for 11 years (1918-1929) 

was the mayor of Grajewo. Next to his administrative function he was engaged in 
social, cultural, and economic activity. He has had his contribution in the develop-
ment and work of Voluntary Fire Brigades in Białystok administrative district. He 
was special and far beyond the times he lived in. He has decided to end his rich life in 
September 1929; the reasons for his suicide are still unknown. One cannot underes-
timate what Wacław Perlitz has done for Grajewo and local society in first few years 
of independence. That is why his memory is being alive in people’s awareness. In 
1930’s one of Grajewo streets was named after him; another one received his name 
nowadays. 
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LESZEK  KOCOŃ (Łomża) 

 

 

Meldunki sytuacyjne starostów powiatowych 

Kolna, Łomży i Wysokiego Mazowieckiego 

(1944-1950). Część VII. 
 

 

Druga połowa 1948 roku przynosi dalszą normalizację sytuacji politycznej i go-

spodarczej. Silne w latach 1945-1946 ugrupowania podziemne praktycznie przestają 

istnieć. Niewielkie 2-5 osobowe oddziały praktycznie przestają się liczyć, tropione 

przez silne oddziały M.O., U.B. i K.B.W. skupiają się jedynie na przetrwaniu. Na sce-

nie politycznej pojawia się nowa siła, powstała na Kongresie Zjednoczeniowym Polska 

Zjednoczona Partia Robotnicza, która praktycznie skupia w swych rękach całość wła-

dzy. Widać również narastający coraz bardziej konflikt pomiędzy władzą a Kościołem 

Katolickim co w niedługim już okresie czasu doprowadzi do poważnych napięć. 

  
STAROSTA POWIATOWY 
 Kolneński   Miesięczne sprawozdanie 
     sytuacyjne za miesiąc 
     listopad 1948r. 
 
   I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 
1. Działalność partii politycznych. 
W miesiącu sprawozdawczym partie polityczne brały czynny udział w zorgani-

zowaniu i przeprowadzeniu obchodu 31-rocznicy Rewolucji Październikowej oraz  
w zorganizowaniu Zarządu Powiatowego Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Po za tym partie polityczne przeprowadziły prace organizacyjne w łonie 
swych komitetów oraz wysłały w teren swych przedstawicieli w celu zorganizowania 
gromadzkich Zarządów Samopomocy Chłopskiej i komitetów Spółdzielczych jak 
również wzięli udział w reorganizacji Rad Narodowych. 
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2. Działalność Związków Zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
a/ Związek Zawodowy Pracowników Państwowych w dniu 2 XI. r.b. na walnym 

zebraniu przeprowadził wybory uzupełniające Zarządu Koła oraz powziął uchwałę 
solidaryzującą się z uchwałą podjętą przez Naczelników Wydziałów Urzędu Woje-
wódzkiego z dnia 19.XI.48 r. w sprawie upamiętnienia Kongresu Zjednoczeniowego 
obu partii robotniczych. 

b/ W dniu 4.XI.1948 r. Z.M.P. w Kolnie zorganizował wieczór świetlicowy po-
święcony 30-ej rocznicy „Komsomołu”. 

c/ Liga Kobiet – koło w Kolnie brała czynny udział w zorganizowaniu opieki 
nad młodzieżą zgłaszającą się na Komisję Rejestracyjną „SP”. 

d/ Związek Samopomocy Chłopskiej przy pomocy powiatowego instruktora or-
ganizacyjnego Z.S.Ch. oraz przy pomocy partii politycznych przeprowadza wybory 
do Gromadzkich Zarządów Z.S.Ch. 

3. Związki religijne. 
W miesiącu sprawozdawczym żadnej działalności nie przejawiały. 
4. Mniejszości narodowe. 
Na terenie powiatu mniejszości narodowych nie ma. 
5. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
Na terenie powiatu ludność jest oporna, gdy chodzi o płacenie podatku i F.O.R. 

oraz częściowo żyje pod wpływami band podziemia. W ostatnim okresie odczuwa się 
zaostrzenie walki klasowej i rozwarstwienie ludności wiejskiej. Prowadzona jest 
szeptana propaganda wśród ludności o mających się rzekomo powstać kołchozach. 
Bogacze wiejscy specjalnie nastawiają małorolnych by podchodzili nieufnie do 
wszelkich poczynań władz zmierzających do wprowadzenia spółdzielni produkcyj-
nych na wsi, gdyż w ten sposób każdy rolnik zostanie pozbawiony swych praw do 
własnego gruntu i że będzie żył tylko ten kto jest zdolny do pracy i pracuje. 

 
   II. Stan bezpieczeństwa. 
 
1. Przestępstwa pospolite. 
Według danych otrzymanych z Powiatowej Komendy M.O. w miesiącu spra-

wozdawczym zanotowano następujące przestępstwa: 
przeciwko bezpieczeństwu publicznemu  - 7 
przeciwko porządkowi publicznemu  - 8 
      -------------- 
      Razem 15 
Ogółem sporządzono doniesień za różne wykroczenia – 71. W miesiącu spra-

wozdawczym wyegzekwowano 15 tytułów wykonawczych za wykroczenia na kwotę 
28 100 zł. 

2. Działalność organizacji tajnych: 
Na terenie tutejszego powiatu w miesiącu sprawozdawczym zauważono ponow-

ną działalność organizacji podziemnych, wyrażającą się w dokonaniu dywersji  
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w majątku państwowym Lachowo gdzie spłonęło [ tekst uszkodzony ] . Stratę obli-
czono na około 60q, a ponadto w dniu 16.XI.48 r. w gm. Grabowo dokonano napadu 
rabunkowego z bronią. Do obecnej chwili grasuje na terenie gmin Łyse, Turośli, 
Mały Płock, Lachowo banda w sile 10 osób o zabarwieniu N.Z.W. 

3. Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz współdzia-
łanie z nimi ludności: 

Organa bezpieczeństwa i M.O. działają aktywnie. Cały wysiłek ich skierowany 
jest przeciwko likwidacji pozostałości band terrorystyczno – rabunkowych, nieujaw-
nionym członkom organizacji podziemnych, szeptanej propagandzie i sabotażom. 
Współpraca między organami M.O. i bezpieczeństwem na wszystkich odcinkach 
pracy jest dobra, odbywają się wspólne odprawy i inspekcje posterunków M.O. Lud-
ność nie zawsze powiadamia organa M.O. i bezpieczeństwa o pojawianiu się band. 
Motywuje się to tym, że społeczeństwo częściowo tylko zrozumiało szkodliwą działal-
ność band, które dezorganizują życie społeczno – gospodarcze. 

 
   III. Ogólna sytuacja gospodarcza: 
 
1. Sytuacja aprowizacyjna. 
Stan zaopatrzenia ludności w art. powszedniego użytku był wystarczający. 

Okresowe braki towarów jak soli, nafty, cukru zostały zlikwidowane. Jedynie odczu-
wa się całkowity brak mąki pszennej 50%. 

2. Stan zatrudnienia. 
Stan ilościowy poszukujących pracy wynosił na dzień 1.XI.48 r. – 4 mężczyzn.  

W miesiącu sprawozdawczym zarejestrowano poszukujących pracy 15 mężczyzn  
i 3 kobiety oraz poszukujących miejsc nauki rzemiosła 3 kobiety i 3 mężczyzn. Na 
dzień 1.XII.rb. poszukujących pracy pozostało razem 19 mężczyzn i 3 kobiet oraz 
poszukujących miejsc nauki 3 kobiety i 3 mężczyzn. 

3. Stan rynku – podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych. 
Podaż artykułów rolnych na rynek analogicznie do popytu w stosunku do po-

przedniego m-ca zmniejszyła się w nieznacznym stopniu. Podaż trzody chlewnej 
również zmniejszyła się jednakże popyt na nią nie tylko zmniejszył się lecz wzrósł, co 
spowodowało wzrost cen żywca o 10%. Z artykułów przemysłowych brak dostatecz-
nej podaży tekstylii / wyrobów bawełnianych i niskoprocentowej wełny/ oraz wyro-
bów skórzanych / obuwia /. 

4. Kształtowanie się cen: 
Ceny artykułów rolnych w stosunku do poprzedniego m-ca mają tendencją 

zwyżkową, zboża w minimalnym stopniu / żyto 2050 do 2100/ zaś cen jaj, drobiu  
i żywca w dość znaczny o 10 – 15%. 

5. Stan spółdzielczości: 
Sieć sklepów spółdzielczych jest minimalna – ok. 2 sklepów spółdzielczych na 

gminę /G.S.S.Ch./. Jednakże pod względem zaopatrzenia w towary skutecznie konku-
rują z sektorem prywatnym zmuszając go częściowo do likwidacji. 
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W pierwszych dnia grudnia powstaje placówka handlu hurtowego P.C.H.  
w Kolnie w znacznym stopniu usprawni zaopatrzenie miejscowej ludności. 

5. Akcja skupu zbóż: 
Akcją skupu zbóż zajmuje się P.Z.G.S.S.Ch. oraz punkt skupu P.C.H. w Łomży. 

W/w akcja nie natrafia na żadne trudności ze strony prywatnej inicjatywy. Jedyną 
trudnością napotykaną jest brak odpowiednich magazynów i środków transportowych. 

W ostatnich 2-ch tygodniach m-ca listopada wskutek wzmożenia akcji podatku 
gruntowego magazyny P.Z.G.S. zostały naładowane zbożem do 2,5 m. wysokości. 
Starostwo zostało zmuszone oddać na magazyny lokal nowy, który w przeciągu tygo-
dnia został załadowany. Zaalarmowane krytycznym położeniem P.Z.Z. zostało zmu-
szone do przydzielenia specjalnych środków transportowych, celem rozładowania 
magazynów. Obecnie niebezpieczeństwo nie zrealizowania podatku wskutek przeła-
dowania magazynów minęło.  

IV. Akcja specjalna 
 
1. Akcja repatriacyjna i przesiedleńcza: 
W okresie sprawozdawczym wydano tylko 2 zaświadczenia przesiedleńcze dla 

osób, które poprzednio wyjechały na tereny zachodnie oraz skierowano jedną osobę 
na Ziemie Odzyskane, celem osiedlenia. 

2. Stan zagospodarowania: 
Położenie rolnictwa w porównaniu z miesiącem ubiegłym niewiele się zmieniło. 

Gospodarze starają się w miarę możliwości zagospodarować należycie swoje grunty 
przez obsiewanie jak największej powierzchni ziemi, oraz dążą do zwiększenia ilości 
inwentarza żywego, którego stan za wyjątkiem trzody chlewnej jest niższy od przed-
wojennego. Gospodarze zwracają się o większe przydziały nawozów sztucznych. 

3. Akcja siewna i żniwna: 
Z chwilą nastania mrozów prace w polu ustały. 
4. Reforma rolna: 
Żadnych prac nie prowadzono po za ujawnianiem gospodarstw o obszarze po-

nad 50 ha użytków rolnych. 
5. Akcja P.R.W.: 
Danych dotyczących akcji P.R.W. nie posiadam. 
6. Ważniejsze wyniki w wykonywaniu 3-ch letniego planu gospodarczego: 
1. Sporządzono szkice i kosztorys do wykonania remontu budynku prac samo-

rządowych w Kolnie. Rozpoczęto remont powyższego budynku i wykonano 75%. 
2. Zakończono remont Szpitala Powiatowego w Kolnie. 
3. Ukończono remont bursy przy szkole powszechnej w Stawiskach. 
4. Ukończono odbudowę budynku Starostwa. 
5. Ukończono odbudowę szkoły powszechnej w Kątach gm. Mały Płock i w Małym 

Płocku. 
6. Wykonano dalsze roboty remontowe w budynku żłobka w Kolnie, które obec-

nie stanowią 70% całości robót. 
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7. Wykonano dalsze roboty remontowe w budynku domu mieszkaniowego pra-
cowników państwowych i wykonano 65%. 

Rozpoczęto kwalifikację zagród do odbudowy na rok 1948 i wykonano 60% 
w stosunku do całości. 

7. Stan organizacyjny Straży Pożarnych: 
W okresie sprawozdawczym stan organizacyjny nie uległ zmianie. 
8. Akcja telefonizacji w ośrodkach wiejskich i pomoc samorządu w tym zakresie. 
Miasto Kolno, jako siedziba władz powiatowych ma bezpośrednie połączenie te-

lefoniczne z jedną gminą wiejską, z pozostałymi zaś gminami można uzyskać z wiel-
kim trudem połączenie drogą okólną przez Łomżę lub Grajewo albo Ostrołękę, stan 
ten uniemożliwia pracę, gdyż w większości wypadków nie można otrzymać potrzeb-
nych połączeń z różnych względów. W sprawie przeprowadzenia bezpośrednich linii 
z Kolna do wszystkich siedzib gmin, zwróciłem się do Naczelnika Urzędu Pocztowe-
go w Kolnie, lecz dotychczas odpowiedzi w tej sprawie nie otrzymałem. 

9. Akcja Samorządowa: 
W okresie sprawozdawczym organa samorządowe w dalszym ciągu przeprowa-

dzały intensywną akcję realizacji podatku gruntowego i S.F.O.R. Ponadto wykorzy-
stano szarwark na cele publiczne jak również Pow. Zw. Samorządowy prowadził 
odbudowę lokalu na żłobek w Kolnie, oraz budynku mieszkalnego dla pracowników 
samorządowych i Ośrodka Zdrowia. 

Jednocześnie Wydział Powiatowy zorganizował i uruchomił Punkt Opieki nad 
Matką i Dzieckiem w Stawiskach. 

10. Akcja zbiórki na Odbudowę Warszawy: 
W miesiącu listopadzie przeprowadzono reorganizację Gminnych Komitetów 

Odbudowy Warszawy. W dniu 29.XI. odbyło się posiedzenie Komitetu Powiatowego 
na którym uzupełniono skład takowego oraz złożono sprawozdanie z działalności. 

11. Akcja Pomocy Zimowej: 
W miesiącu sprawozdawczym zorganizowany został Powiatowy Komitet Akcji 

Pomocy Zimowej oraz zorganizowano 2 gminne komitety i 17 gromadzkich komite-
tów, które przystąpiły do zbiórki w gotówce i naturaliach. 

 
STAROSTA POWIATOWY ŁOMŻYŃSKI 
 
Nr.Og.110/pfn./48    Łomża, dnia 4 grudnia 1948 r. 
 
      Poufne 

Do Urzędu Wojewódzkiego 
w B i a ł y m s t o k u. 

 
 Na zarządzenie z dnia 22.III,1947 r. Nr. O.Org.9/3/47 przedkładam poniżej 

sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc listopad 1948 r. 
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   I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 
1/a. W związku ze zjednoczeniem partii robotniczych P.P.R. i P.P.S. partie te 

odbyły w miesiącu sprawozdawczym szereg zebrań międzypartyjnych oraz partyj-
nych omawiając na nich sprawy związanej z połączeniem, dalszej czystki szeregów 
partyjnych oraz sprawy ogólno – państwowe. Zebrań takich partie te odbyły 8 /w tym 
4 międzypartyjne i 4 zebrania w łonie swoich partii/. Niezależnie od tego z inicjatywy 
tych partii przy współudziale miejscowych organizacji 1 listopada zostały udekoro-
wane groby radzieckie i polskie, poległych bojowników w walce o demokrację, jak 
na terenie miasta Łomży tak i w Terenie. 

Również staraniem tych partii została urządzona w dniu 7.XI.r.b. w Sali Kina 
„Uciecha” w związku z 31 rocznicą rewolucji październikowej uroczysta akademia 
na której , po zagajeniu przez ob. Lewartowskiego, prezesa T-wa Przyjaźni Polsko 
Radzieckiei został wygłoszony odczyt przez ob. Fedyszyna, który dokładnie zanalizo-
wał rewolucję francuską, pierwszą rewolucję rosyjską / marzec 1917 r/ i następnie 
rewolucję październikową. Po wygłoszonym odczycie odbyła się część artystyczna 
miejscowych szkół poświęcona rewolucji październikowej, sala była przepełniona. 

Poza tym partie te w miesiącu sprawozdawczym wysyłały w teren swoich akty-
wistów w sprawach podatkowych i w sprawach związanych z wyborami do Zw. Sam. 
Chłop. Wysyłani aktywiści w terenie działali dobrze, dowodem czego jest zwiększony 
wpływ podatku gruntowego i F.O.R. w miesiącu listopadzie. 

W ogóle te dwie partie wykazały w powiecie inicjatywę i zrozumienie do spraw 
ogólno-państwowych. 

Stronnictwo Ludowe w miesiącu sprawozdawczym odbyło 6 zebrań w tym  
2 „szóstki” P.P.R. i S.L. i 4 w łonie swojej partii. Na zebraniach tych były poruszane 
sprawy wewnętrzne stronnictwa jak sprawa czystki partyjnej, ogólno – organizacyj-
ne, oraz ogólno gospodarcze. Ponadto partia brała czynny udział w organizowaniu 
akademii rewolucji październikowej, a przede wszystkim aktyw jej zajął się wybora-
mi do Zw. Sam. Chł. w terenie. 

Praca tej partii w terenie na razie daje wyniki dodatnie to jednak nie takie jakie 
się powinno żądać od partii ludowej. W partii tej brak jest planowego układu pracy  
i dlatego też, jak Zarząd Powiatowy tak i Koła gminne czy nawet i gromadzkie cza-
sami nie wywiązują się ze swego zadania. Współpraca tej partii ze mną jako Starostą 
jak również i z innymi partiami w m-cu listopadzie była dobra.  

Stronnictwo Demokratyczne w miesiącu sprawozdawczym przejawiło więcej ak-
tywności jak w poprzednich miesiącach. Aktyw Stronnictwa brał udział w terenie  
w kilku miejscowościach w wyborach do Zw. Samop. Chł. 

W dniu 14.XI.r.b. staraniem Stronnictwa został wygłoszony w Sali kina „Ucie-
cha” w Łomży przez Mg-ra Ob. Wenclika odczyt w sprawach organizacyjnych  
i gospodarczo-politycznych. Frekwencja słaba. Obecnych około 150 osób. 
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P.S.L. oficjalnie na terenie powiatu nie istnieje, jednakże zwolennicy tego stronnic-
twa prowadzą w dalszym ciągu cichą szeptaną propagandę, podjudzając bogatych chło-
pów do niepłacenia podatków i nie wykonywania innych świadczeń na rzecz Państwa. 

b/ Dnia 1.XI.r.b. staraniem partii politycznych, miejscowych organizacji szkół  
i wojska zostały udekorowane wszystkie groby radzieckie jak w Łomży tak i w terenie 
oraz groby bojowników polskich poległych w walkach o demokrację ludową. Gro-
bami Wojsk radzieckich zajęła się jedna z miejscowych szkół oraz oddział K.B.W. 
stacjonujący czasowo w Łomży. Dnia 17.XI.r.b. odbyła się w Sali kina „Uciecha” 
konferencja burmistrzów, wójtów, sekretarzy, Przewodniczących Rad Gminnych  
i Przewodniczących gminnych komitetów współdziałania, przewodniczących gmin-
nych związków samopomocy chłopskiej oraz sołtysów w sprawach podatkowych  
i ogólno gospodarczych. Na konferencji tej uchwalono niżej wymienioną rezolucję: 

My wójcie, gminni sekretarze, Przewodniczący Gminnych Rad Narodowych, 
przewodniczący gminnych Komitetów Współdziałania , prezesi Zarządów gminnych 
Samopomocy Chłopskiej i Przedstawiciele Partii Politycznych zabrani na konferencji 
w dniu 17 listopada 1948 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży wyrażając głęboką 
radość z powodu historycznego połączenia się dwóch bratnich partii Robotniczych  
z Zabrza – Wschód – pragniemy dać jej wyraz przez wzmożony wysiłek w pracy. 

W tym celu postanawiamy: 
W terminie do dnia 1 grudnia 1948 r. 
1/ Zrealizować roczny plan uiszczeń podatku gruntowego i S.F.O.R. przez od-

działywanie na przyspieszenie mobilizacji drobnych i średnich rolników i wypełnie-
nia obowiązku przez bogaczy wiejskich. 

2/ przezwyciężyć wszelkie biurokratyczne hamulce w toku naszej pracy. 
3/ pracą naszą realizować słuszną politykę Rządu po linii obrony interesów 

drobnych i średnich rolników. 
4/wezwać do szlachetnego współzawodnictwa wszystkie powiaty województwa 

białostockiego. 
Łomża, dnia 17.XI.1948 r. 
c/ 29.XI.r.b. w Sali Sądu Okręgowego w Łomży odbyło się zebranie Okręgowe-

go Związku Zawodowego Sądowników na którym po omówieniu spraw bieżących, 
wybrano nowy zarząd. 

d/ Wybory do Związku Samopomocy Chłopskiej przeprowadzono w powiecie 
 w 60%. Dalsza akcja trwa. 

2/ Związki zawodowe po przeprowadzeniu pewnej reorganizacji zaczynają pra-
cować dobrze. Niektóre z nich jak Koło związku P.P. pocztowców, samorządowców  
i służby zdrowia utworzyły na swych terenach Koła T-wa Przyjaźni Polsko Radziec-
kiej i Koła „Czytelnika”. Z istniejących stowarzyszeń i organizacji społecznych pra-
cują dobrze Ochotnicze Straże Pożarne. Z organizacji społecznych wysuwa się na 
czoło R.T.P.D. i Liga Kobiet. Organizacje te objęły swoją opieką dzieci robotników 
oraz biedoty wiejskiej i dożywiają je, prowadząc specjalną kuchnię. 
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P.K.O.S. w miesiącu sprawozdawczym przeprowadził 2 zebrania omawiając na 
nich zbiórkę pomocy zimowej. Niektórzy z członków Zarządu P.K.O.S. dobrowolnie 
zajęli się pracą zbieraniem gotówki, ubrania i innych artykułów w instytucjach pry-
watnych, państwowych i u miejscowej ludności. Poza tym P.K.O.S. prowadzi kuchnię 
i wydaje do 400 obiadów dziennie. 

P.C.K. prowadzi dom noclegowy i wydaje biednym zapomogi i suchy prowiant. 
„Caritas” prowadzi kuchnię i wydaje dziennie do 400 obiadów dla młodzieży 

szkolnej i inteligencji pracującej po 30 – 50 zł za obiad. 
Ch.T.P.D. przeprowadziło reorganizację Zarządu powiatowego i rozpoczęło 

dość intensywną pracę. Kuchni organizacja ta na razie nie prowadzi. 
3/ Związki religijne – bez zmian. 
4/ Mniejszości narodowe – bez zmian. 
5/ Stosunek miejscowej ludności do władz i ich zarządzeń był by poprawny, 

gdyby nie cicha robota kleru i bogaczy wiejskich którzy po cichu namawiają ludność 
do wrogiego ustosunkowania się do obecnego Rządu. 

6/ Bez zmian. 
 

II. Stan bezpieczeństwa. 
 
1/ Stan bezpieczeństwa w miesiącu sprawozdawczym znacznie się poprawił dzięki 

co raz to lepszej sprawności organów U.B. i M.O. W miesiącu tym notowano 14 kra-
dzieży zwykłych, z których 9 wykryto i 1 zabójstwo / Kulesza Aleksander ze wsi Rębi-
szewo gm. Kołaki /. Zabójstwo to nie miało podłoża politycznego, a tylko rabunkowe, 
dowodem czego zrabowano w mieszkaniu zabitego obuwie i ubranie wartości 100 000 
zł. W zabójstwie brało udział 3 mężczyzn uzbrojonych w automaty i granaty ręczne. 

2/ Organizacje tajne na terenie powiatu w miesiącu sprawozdawczym przeja-
wiały mniej aktywności jak dotychczas, to jednak szerzenie przez nich cichej szepta-
nej propagandy wywrotowej znacznie odbiło się na ściąganiu podatku gruntowego 
F.O.R., szczególnie w niektórych gminach południowych powiatu / Szczepankowo, 
Śniadowo, Długoborz, Puchały, Kołaki, Rutki i Chlebiotki/ 

Na terenie tych gmin operował ze swoją bandą „Wiarus” – Grabowski Stani-
sław i w niektórych wypadkach pod terrorem kategorycznie zabraniał sołtysom ścią-
gania podatków. Banda „Wiarusa” jest tropiona przez K.B.W. organa U.B.P. i M.O. 
lecz jak dotychczas nie został schwytany. 

3/ Organa U.B.P. i M.O. działały w miesiącu sprawozdawczym dobrze. Prawie 
zawsze czy to na wezwanie moje, czy też wójtów dawały swoich ludzi do ochrony 
przy ściąganiu podatków i F.O.R.. W niektórych wypadkach miejscowa ludność 
współdziałała z tymi organami, jednakże po większej części , pomimo poprzednio 
wydanych zarządzeń, nie meldowała o poruszaniu się w jej miejscowości różnych 
band i pojedynczych podejrzanych osób, przez co utrudniała organom U.B.P. i M.O. 
pracę w terenie. 
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III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 
1/ Ogólna sytuacja aprowizacyjna w powiecie jest dość dobra. Nie ma kolejek 

przed sklepami i jatkami mięsnymi. Sprzedaż wszystkich artykułów spożywczych 
odbywa się normalnie. W dniach 29 i 30 XI. br. zauważono zbyt duży popyt na cukier 
i zapałki. Miejscowa ludność wykupywała te produkty z uwagi, że ceny ich będą 
podwyższone analizując podwyższenie cen na wyroby spirytusowe. 

2/ Stan zatrudnienia – bez zmian. Ze względu na dobre warunki atmosferyczne 
robotnicy w dalszym ciągu zatrudniani czy to przy budowie zniszczonych budynków 
czy też na drogach publicznych. 

3/ Podaż artykułów rolniczych i przemysłowych na miejscowe rynki była dobra. 
4/ bez zmian. 

Akcja specjalna. 
 
1/ W miesiącu sprawozdawczym nie notowano przybycia osób ze wschodu. Je-

dynie zanotowano 12 osób przybyłych z Zachodu, które udały się do swych rodzin na 
stałe zamieszkanie. 

2/ W tymże czasie wyjechało z powiatu 4 rodziny / 16 osób / na Ziemie Zachod-
nie i 4 rodziny / 13 osób / na Mazury. 

3/ ----------------- 
4/ Bez zmian. 

STAROSTA PWIATOWY 
       / Wł. Dymowski / 
 

Starosta Powiatowy 
Wysoko Mazowiecki  

Wysokie Mazowieckie,  
dnia 3 grudnia 1948r. 

Nr. Og.12/18/48 
    Do Obywatela Wojewody, Wydziału Społ. Pol. 
                    Powiatowej Rady Narodowej 
      w miejscu 
 

Sprawozdanie sytuacyjne 
Starostwa Powiatowego Wysoko Mazowieckiego 

za m-c listopad 1948 r. 
   I Ogólna sytuacja polityczna 
1. Działalność partii politycznych 
Działalność partii politycznych w m-cu sprawozdawczym obejmowała reorga-

nizację Związku Samopomocy Chłopskiej, przeprowadzono wybory do komitetów 
członkowskich przy gminnych spółdzielniach Samopomocy Chłopskiej, oczyszczano 
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w dalszym ciągu szeregi partyjne, kontynuowano współzawodnictwo pracy na 
wszystkich odcinkach – przed zjednoczeniem obu partii robotniczych, oraz wprowa-
dzono walkę klasową na wsi na wszelkich zebraniach. 

2. Działalność związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
W dniu 7 listopada wybrano Powiatową Radę Związków Zawodowych. Związki 

zawodowe ściśle współpracują z partiami politycznymi na odcinku współzawodnic-
twa pracy, akcji społecznych i gospodarczych. Do stowarzyszeń i organizacji prze-
jawiających na terenie powiatu aktywną działalność należą: Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko – Radzieckiej, Związek Samopomocy Chłopskiej, Towarzystwo Przyjaciół 
Żołnierza, Straże Pożarne oraz Związek Młodzieży Polskiej, który szczególną dzia-
łalność przejawia w szkołach średnich w Wysokiem Mazowieckiem i Łapach. Ogólna 
praca cierpi z powodu braku Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Z.M.P. 

3. Związki religijne. 
Na terenie powiatu istnieją „Caritas” i Sodalicja Mariańska, która wprowadza 

antagonizm wśród młodzieży do Z.M.P. Na terenie szkolnictwa średniego wpływy 
Sodalicji prawie że nie istnieją dzięki uświadamiającej interwencji partii politycz-
nych i organizacji społecznych. „Caritas” rozszerza swą działalność, szczególnie na 
terenie m. Łap i Wysokie Mazowieckie. 

4. Mniejszości narodowe. 
Problem mniejszości narodowych w dalszym ciągu nie przedstawia trudności  

z uwagi na brak tych mniejszości jako większych skupisk. 
5. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
Stosunek ludności mało i średniorolnej oraz klasy robotniczej jest pozytywny, 

natomiast bogaczy wiejskich w dalszym ciągu bierny. Wśród ludności małorolnej 
szeroko komentowana jest sprawa spółdzielczości na wsi. 

6. Ważniejsze zarządzenia władz, mające ogólne znaczenie. 
Wydano zarządzenia w sprawie osiągnięcia 100% realizacji na F.O.R. i podat-

ku gruntowego oraz likwidacji pozycji w księgach bierczych. Wydano także zarzą-
dzenie w sprawie akcji odśnieżnej na drogach bitych i liniach kolejowych. 

    
II. Stan bezpieczeństwa w powiecie. 

1 i 2. Przestępstwa pospolite i działalność organizacji tajnych. 
Stan bezpieczeństwa w powiecie w dalszym ciągu ulega poprawie. W m-cu 

sprawozdawczym zanotowano 4 napady rabunkowe, 1 wypadek podpalenia, 6 kra-
dzieży. Na terenie powiatu istnieją bandy „Huzara” i „Plona” o słabej działalności, 
natomiast banda „Wiarusa”, która pojawiła się na tut. terenie przejawia większą 
działalność, dokonując w m-cu sprawozdawczym 2 napadów. Tereny gmin Piekuty, 
Klukowo i zachodnio-północne części gmin Szepietowo i Wysokie Mazowieckie nie 
są jeszcze zadawalające pod względem bezpieczeństwa. 

3. Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej odnośnie likwi-
dacji organizacji tajnych i zwalczania przestępczości jest intensywna, o czym świad-
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czy likwidacja jednostek broni nielegalnie posiadanych oraz wykrycie w m-cu spra-
wozdawczym 29 sprawców przestępstw. Współpraca miejscowej ludności z władza-
mi bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej ulega z każdym dniem poprawie. Jedynie 
bogacze wiejscy sieją jeszcze wrogą propagandę i współpracują z wrogimi elemen-
tami bandyckimi. 

III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
1. Sytuacja aprowizacyjna – reglamentowana 
Z dniem 31.X.48. r. zlikwidowano przydziały chleba i mąki pszennej dla ludno-

ści pracującej na zaopatrzenie kartkowe. Wszystkie zlecone do podjęcia artykuły 
zostały rozprowadzone na karty zaopatrzenia. 

2. Stan rynku. 
Podaż artykułów rolniczych w zupełności zaspakaja miejscowe zapotrzebowa-

nie. Odczuwa się brak niektórych artykułów przemysłowych jak włókienniczych, 
żelaza obręczowego i taśmowego, oraz artykułów kolonialnych. 

 
IV. Akcje specjalne. 

1. Repatriacja 
Akcji repatriacyjnej w m-cu sprawozdawczym nie zanotowano. 
2. Akcja przesiedleńcza. 
Akcja przesiedleńcza ograniczyła się tylko do wydawania zaświadczeń przesie-

dleńczych. 
3. Samorząd. 
Posiedzeń Wydziału Powiatowego odbyło się 2. Zebrań wójtów i sekretarzy  

w sprawach podatkowych i innych odbyło się 2, oraz 1 sołtysów, przewodniczących 
G.R.N. i komitetów współdziałania. Inspekcji w terenie przez Inspektora samorządo-
wego 5, w tym generalnych 2 i doraźnych 3. 

F.O.R. uiszczono w 91,4%, podatek gruntowy w 83,5% ogólnego wymiaru. Ak-
cja realizacji F.O.R. i podatku gruntowego trwa. 

4. Odbudowa.  
Na 304 zagrody objęto A.O.W. na rok 1948 226 znajduje się w toku budowy, zaś 

65 zagród zostało całkowicie odbudowanych. Wydawanie materiałów budowlanych 
w ramach A.O.W. trwa nadal. 

Z realizacji Państwowego Planu Inwestycyjnego na 4 obiekty z miast zakończo-
no 2 obiekty, zaś pozostałe 2 znajdują się w toku budowy. Na 7 obiektów szkolnych  
w 5 roboty zostały zakończone, zaś w 2 trwają. Zakończenie w/w robót przewiduje 
się na dzień 15.XII.48 r. 

Po za Państw. Planem Inwestycyjnym przeprowadza się następujące roboty: 
a) generalny remont gorzelni w Mietkowie, koszt którego określono na 3,5 mi-

liona zł. 
b) budowę gmachu P.U.B.P. w Wysokiem Mazowieckiem, koszt którego przewi-

duje się na sumę 19 000 000 zł. 
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c) budowę obory doświadczalnej w Szepietowie Wawrzyńcach na sumę 
10 000 000 zł. 

      Starosta Powiatowy 
      Stanisław Wysztygiel 
 
 
STAROSTA POWIATOWY 
K O L N E Ń S K I    Miesięczne sprawozdanie 
      sytuacyjne za miesiąc 
      grudzień 1948 r. 
 
    I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 
1. Działalność partii politycznych. 
W miesiącu sprawozdawczym partie polityczne czyniły przygotowania do 

uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego obu partii robotniczych. W dniu 15.XII. b.r. 
P.P.R. zorganizowała uroczystą akademię poświęconą sprawie połączenia się obu 
partii robotniczych. Akademia została zakończona zabawą ludową. Pod koniec 
sprawozdawczego miesiąca połączone partie w P.Z.P.R. przeprowadziły wybory 
swych władz. W dalszym ciągu partie polityczne wysyłają w teren swych przedstawi-
cieli, którzy organizują gromadzkie Zarządy Samopomocy Chłopskiej, jak i również 
zakończyli pracę przy reorganizacji Rad Narodowych. Stronnictwo Ludowe wysłało 
delegacje powiatu w strojach ludowych na uroczystość kongresową do Białegostoku. 
Delegacja zawiozła ze sobą podarunki dla przodowników pracy od społeczeństwa 
powiatu kolneńskiego. 

2. Działalność Związków Zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
a) Związek Zawodowy Pracowników Pocztowych w dniu 5.XII. r.b. zorganizo-

wał kwestę uliczną na „Pomoc Zimową”. 
b) Związek Młodzieży Polskiej zorganizował Koło Robotnicze Z.M.P. przy Ko-

mendzie Powiatowej M.O. Z.M.P. po za tym przeprowadził wcielenie byłego Koła 
„Wici” i utworzył Koło Z.M.P. w Grabowie. Równocześnie Z.M.P. przeprowadza na 
swych Kołach szkolenie masowe swych członków. W czynie przed Kongresowym 
Z.M.P. przeprowadził zbiórkę książek na terenie powiatu dla biblioteki Zarządu Po-
wiatowego Z.M.P., jak i również urządzono wzorową świetlicę przy Państwowej 
Szkole Podstawowej. 

c) Liga Kobiet w okresie sprawozdawczym zorganizowała choinkę dla dzieci  
w przedszkolu. W dniu 15.XII. b.r. wraz z partiami politycznymi zorganizowała za-
bawę ludową w związku z połączeniem się partii. Po za tem zostały przeprowadzone 
dwa zebrania Zarządu Powiatowego L.K. i jedno ogólne. 

d) Staraniem Związków Zawodowych i organizacji społecznych został powołany 
Powiatowy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Żołnierzy, który w dniu 30.XII. b.r. urzą-
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dził dla stacjonującego w Kolnie oddziału K.B.W. wspólny wieczór noworoczny, na 
który przybył D-ca batalionu K.B.W. z Zambrowa. 

e) Związek Samopomocy Chłopskiej w dalszym ciągu przy pomocy partii poli-
tycznych przeprowadza wybory do gromadzkich Zarządów Zw. Sam. Chłop. 

3. Związki religijne 
W miesiącu sprawozdawczym żadnej działalności nie przejawiały. 
4. Mniejszości narodowe 
Na terenie powiatu mniejszości narodowych nie ma. 
5. Stosunek ludności dla władz i ich zarządzeń. 
Na terenie powiatu ludność jest oporna, gdy chodzi o płacenie podatku i F.O.R. 

oraz częściowo żyje pod wpływem band podziemia. W ostatnim okresie odczuwa się 
zaostrzenie walki klasowej i rozwarstwienie ludności wiejskiej. Prowadzona jest 
szeptana propaganda wśród ludności o mających się rzekomo powstać kołchozach. 
Bogacze wiejscy specjalnie nastawiają małorolnych by podchodzili nieufnie do 
wszelkich poczynań władz zmierzających do wprowadzenia spółdzielni produkcyj-
nych na wsi, gdyż w ten sposób każdy rolnik zostanie pozbawiony swych prawdo 
własnego gruntu i że będzie żył tylko ten kto jest zdolny do pracy i pracuje. 

 
II. Stan bezpieczeństwa. 

1. Przestępstwa pospolite. 
Według danych otrzymanych z Powiatowej Komendy M.O. w miesiącu spra-

wozdawczym zanotowano następujące przestępstwa: 
  1/ pojawienie się bandy wypadków  2 
  2/ pożarów   -„-  1 
  3/ rozbój   -„-  2 
  4/ kradzież środków lokomocji   1 
  5/ kradzież mieszkaniowa    2 
  6/ kradzieże inne     3 
  7/ Oszustwo      1 
  8/ nielegalne posiadanie broni   1 
  9/ karno – skarbowe     9 
  10/ wykroczeń    150 

 w tym p-ko bez. publ.           46 
 przeciwko porządź. publ.     23 
 przeciwko zdr. publ.    81 
 Razem    150 

Ogółem sporządzono doniesień za różne wykroczenia 85. W m-cu sprawozdaw-
czym wyegzekwowano 22 tytuły wykonawcze za wykroczenia na kwotę 31. 700 zł. 

2. Działalność organizacji tajnych 
Na terenie tut. powiatu w m-cu sprawozdawczym zauważono ponowną działal-

ność organizacji podziemnych. Banda rabunkowo – terrorystyczna pojawiła się dwa 
razy w gm. Turośli lecz do starcia nie doszło z wojskiem. Pomimo tego że wojsko 
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które jest w terenie wykrywa ludzi, którzy współpracują z tą bandą, samej bandy nie 
może rozbić. 

3. Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz współdzia-
łanie z nimi ludzi. 

Organa bezpieczeństwa i M.O. działają aktywnie. Cały wysiłek ich skierowany 
jest przeciwko likwidacji pozostałości band teoretyczno – rabunkowych, nie ujaw-
nionych członków organizacji podziemnych, szeptanej propagandzie i sabotażu. 
Współpraca między organami M.O. i bezpieczeństwem na wszystkich odcinkach 
pracy jest dobra, odbywają się wspólne odprawy i inspekcje posterunków M.O. Lud-
ność zawsze powiadamia organa M.O. i bezpieczeństwa o pojawianiu się band. Mo-
tywuje się to tym, że społeczeństwo częściowo tylko zrozumiało szkodliwą działalność 
band, które dezorganizują życie społeczno – gospodarcze. 

 
   III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 
1) Sytuacja aprowizacyjna. 
Stałego braku mięsa i słoniny nie było, jednakże niedostateczną ilość odczuwało 

się. niedostateczne zaopatrzenie sklepów masarskich w mięso jest spowodowane 
polityką cen uprawianą przez miejscowych rzeźników, którzy brakiem chcą zmusić 
do podniesienia cen. Z artykułów przemysłowych odczuwa się stale brak materiałów 
bawełnianych, obuwia roboczo – gumowego, żelaza obręczówki oraz haceli i oliwy 
maszynowej. W okresie między świątecznym powstał całkowity brak papierosów, 
który do dnia dzisiejszego nie został całkowicie zlikwidowany. 

2) Stan zatrudnienia. 
Urząd Zatrudnienia nie przedłożył sprawozdania. 
3) Stan rynku – podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych. 
Podaż towarów na rynek przez producentów rolnych w stosunku do poprzed-

niego m-ca zmniejszyła się znacznie, wskutek złych warunków atmosferycznych oraz 
w związku z zakończeniem akcji zbiórki podatku gruntowego. Pomimo jednakże 
zmniejszonej podaży rynek pod względem popytu na produkty rolne, był zaopatrzony 
dostatecznie za wyjątkiem trzody chlewnej w 1-szym tygodniu m-ca. 

4) Kształtowanie się cen 
Ceny wolnorynkowe produktów rolnych utrzymały się na poziomie poprzednie-

go m-ca za wyjątkiem cen żywca, które wzrosły 0 10 – 30 zł., oraz ceny masła, która 
w ostatnich tygodniach m-ca spadła 0 150 zł za kg. Ceny zbóż nie uległy zmianie  
i nie różnią się zasadniczo od cen płaconych przez P.Z.Z. 

5) Stan spółdzielczości 
Z dniem 14.XII.48 r. powstała na terenie Kolna placówka P.C.H. co w znacz-

nym stopniu usprawni handel tak prywatny jak i spółdzielczy. W miesiącu grudniu 
został zorganizowany P.Z.G.S. który jednakże dotychczas nie przystąpił do produk-
tywnej pracy z powodu formalnego nie przyjęcia towaru. Na przeszkodzie pełnego 
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rozwoju tak P.C.H. jak i P.Z.G.S. stoi brak magazynów, mogących pomieścić więk-
sze ilości towaru jako stałej rezerwy, wskutek czego powstają często okresowe braki 
towarów. Miejscowa sieć spółdzielni jest niewystarczająca, istniejące spółdzielnie 
nie mogą należycie i sprawnie zaopatrzyć rynek. Trudnością napotykaną przez spół-
dzielczość jest jak podaje zarząd brak kredytów. 

6) Akcja skupu zbóż 
Magazyny punktów skupu obecnie nie posiadają nadmiaru zbóż i wskutek 

zmniejszonej podaży pracują sprawnie. 
 

IV. Akcja specjalna 
 
1) akcja repatriacyjna i przesiedleńcza. 
W okresie sprawozdawczym wydano 5 zaświadczeń przesiedleńczych dla osób, 

które poprzednio wyjechały na tereny zachodnie. 
2) Stan zagospodarowania 
Powiat Kolneński jest dotychczas słabo zagospodarowany. Stan ten w porów-

naniu z rokiem ubiegłym uległ poprawie, jednak do właściwego poziomu na jaki 
pozwoliłyby warunki miejscowe potrzeba znacznego wkładu pracy, mechanizacji  
i kapitału. Przyczynia się do tego brak należytej organizacji i zrozumienia wśród 
ludności do zespołowej pracy i troski o zbiorową produkcję, niedostateczna ilość 
pogłowia zwierząt, mała dostawa nawozów sztucznych oraz w przeważającej części 
powiatu gleba piaszczysta. W skutek tych przyczyn gospodarstwa karłowate i mało-
rolne są stale deficytowe a średniorolne zaspakajają zaledwie swoje potrzeby. Po-
prawa w stosunku do r. ub. przejawia się we wzroście pogłowia trzody chlewnej  
i bydła w drodze przyrostu, w stosowaniu większej ilości nawozów sztucznych,  
w zwiększeniu obszarów zasiewów, oraz w zasiewaniu zbóż siewnikami. 

3) Akcja siewna i żniwna. 
Rozpoczęto przygotowanie do wiosennej akcji siewnej, mające na celu zebranie 

danych co do ilości potrzebnych nawozów sztucznych i poczynienia zamówień na 
nawozy sztuczne. 

4) Reforma rolna 
W miesiącu sprawozdawczym przyjęto na rzecz Skarbu Państwa maj. Bagienice 

o pow. 85,4 ha oraz 3 gospodarstwa poniemieckie we wsi Łączki gm. Turośli o łącz-
nym obszarze 15,6 ha. 

5) Akcja P.R.W. 
Danych dotyczących akcji P.R.W. nie posiadam. 
6) Ważniejsze wyniki w wykonywaniu 3-ch letniego planu gospodarczego. 
1. Zakwalifikowano do odbudowy na rok 1949 – 13 gospodarstw wiejskich 

przydzielając kredyt w wysokości 1,5 miliona zł na w/w gospodarstwa. 
2. Sporządzono 13 kosztorysów na odbudowę zagród. 
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3. Sporządzono i wysłano zapotrzebowanie na materiały budowlane potrzebne 
do odbudowy powyższych zagród. 

4. Ukończono roboty remontowe przy remoncie budynku Bursy w Stawiskach  
i przeprowadzono przyjęcie kolaudacyjne wykonanych robót oraz wypłacono sumę 
należną za wykonanie roboty wyczerpując całkowicie kredyty z części 21. 

5. Przeprowadzono odbiór kolaudacyjny robót w szkole powszechnej w Małym 
Płocku i Kątach. 

6. Zakończono i przyjęto roboty budowlane w budynku Starostwa Powiatowego 
i Pow. Ośrodka Zdrowia w Kolnie oraz opłacono rachunki za powyższe roboty. 

7. Zakończono remont budynku mieszkaniowego pracowników samorządowych 
w Kolnie. 

8. Przeprowadzono dalsze roboty remontowe w budynku mieszkaniowym pra-
cowników państwowych i wykonano 85% w stosunku do całości robót. 

9. Wykonano dalsze roboty remontowe w budynku Żłobka Miejskiego w Kolnie  
i doprowadzono do 95% wykonania całości robót. 

10. Sprawdzono o opłacono r-ki za roboty budowlane wykonane przy odbudo-
wie powyższych obiektów na łączną sumę 3 125 320 zł. 

7) Stan organizacyjny Straży Pożarnych 
W dniu 20.XII. r.b. staraniem poszczególnych Oddziałów O.S.P. powstał Pow. 

Zarząd Straży Pożarnych, który natychmiast przystąpił do pracy to jest do rozpraco-
wania rozdzielnika na przerzucenie sprzętu pożarniczego w poszczególnych Oddzia-
łach O.S.P. Otrzymana motopompa z temolitu amerykańskiego została przydzielona 
O.S.P. w Kolnie. 

8) Akcja telefonizacji w ośrodkach wiejskich i pomoc samorządu w tym zakresie. 
Miasto Kolno, siedziba władz powiatowych ma bezpośrednie połączenie telefo-

niczne z jedną gminą wiejską z pozostałymi zaś gminami można uzyskać z wielkim 
trudem połączenie drogą okólną przez Łomżę lub Grajewo albo Ostrołękę, stan ten 
uniemożliwia pracę, gdyż w większości wypadków nie można otrzymać potrzebnych 
połączeń z różnych względów. W sprawie przeprowadzenia bezpośrednich linii  
z Kolna do wszystkich siedzib gmin, zwróciłem się do Naczelnika Urzędu Pocztowe-
go w Kolnie, lecz dotychczas odpowiedzi w tej sprawie nie otrzymałem. 

 
Akcja samorządowa 

9) W okresie sprawozdawczym organa samorządowe w dalszym ciągu przepro-
wadzały intensywną akcję realizacji podatku gruntowego i S.F.O.R. Ponadto wyko-
rzystano szarwark na cele publiczne jak również Pow. Zw. Samorządowego. Prowa-
dził odbudowę lokalu na Żłobek w Kolnie oraz budynku mieszkaniowego dla pra-
cowników samorządowych i Ośrodka Zdrowia. Jednocześnie Wydział Pow. rozpro-
wadził kwoty przeznaczone na stypendium niezamożnej uczącej się młodzieży.  

10) Akcja zbiórki na odbudowę Warszawy. 
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W m-cu sprawozdawczym specjalne akcje nie były przeprowadzane. Z poszcze-
gólnych Komitetów Gminnych wpłynęło na odbudowę 6 325 zł. 

11) Akcja pomocy zimowej 
W m-cu sprawozdawczym P.Zw. Zaw. Pracowników Państw. i Miejski Komitet 

Pomocy Zimowej zorganizował kwesty uliczne, które dały kwotę 17 389 zł. 
12) Akcja przeciwgruźlicza. 
W m-cu sprawozdawczym w związku z ogólnopolskimi Dniami przeciwgruźli-

czymi w teren powiatu rozsyłane były znaczki celem rozprzedaży. Pozatem staraniem 
lekarza Pow. była w terenie prowadzona akcja propagandowa. Wyniki akcji są jesz-
cze nieznane. 

 
 
STAROSTA POWIATOWY 
 ŁOMŻYŃSKI    Łomża, dnia 4 stycznia 1948 r. 
 
Nr.O.Org.1/48/pfn    Poufne. 
 
   Do 
  Obywatela Wojewody 
   w B i a ł y m s t o k u. 
 
 Na zarządzenie z dnia 22.III.1947 r. Nr. O.Org.9/3/47 przedkładam poniżej 

sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc grudzień 1948 r. 
 
   I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 
1. Do czasu zjednoczenia t.j. do 15 grudnia 1948 r. dwóch bratnich partii ro-

botniczych P.P.R. i P.P.S. partie te przede wszystkim zajmowały się w terenie dopil-
nowaniem wykonania poprzednio rozplanowanej pracy w różnych instytucjach  
i Urzędach, tudzież zorganizowaniem masowych manifestacji, odczytów i akademii  
w dniu Zjednoczenia. W tym wypadku aktyw obu partii całkowicie wywiązał się ze 
swego zadania. Poszczególni członkowie tego aktywu dotarli nawet do miejscowości, 
opanowanych przez reakcję i bandy i swymi wystąpieniami powodowali wykonanie 
przez miejscową ludność tej czy innej dodatkowej pracy dla dobra Państwa. 

W związku ze zjednoczeniem obu partii na terenie powiatu wykonano na czas 
szereg prac czy to przy odbudowie mostów, czy remoncie dróg publicznych. Ponadto 
otwarto szereg świetlic w różnych instytucjach. Sprawozdanie w tej sprawie przedło-
żyłem Urzędowi Wojewódzkiemu dnia 17.XII.1948 r. za Nr. Og. 136/pfn./48. 

Po dokonanym Zjednoczeniu obu partii, partie te przeprowadziły reorganizacje 
Komitetów powiatowych i już jako P.Z.P.R. wyłoniła Komitet powiatowy składający 
się z 17 osób. W skład egzekutywy Komitetu weszli ob.ob. 1/ Dymowski Władysław, 
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2/ Koszel Grzegorz, 3/ Winko Władysław, 4/ Borowski Władysław, 5/ Wójcie Karol, 
6/ Krupka Aleksander, 7/ Bajer Bolesław, 8/ Mizerak Jan i 9/ Brzozowski Stanisław. 

P.Z.P.R. ujęła obecnie w swoje ręce sprawy polityczno – gospodarcze w powie-
cie i dominuje nad innymi partiami demokratycznymi. 

Stronnictwo Ludowe w miesiącu sprawozdawczym odbyło 3 zebrania Zarządu 
Powiatowego i 2 zebrania Koła Gromadzkiego. Na zebraniach tych poruszane były 
sprawy organizacyjne i ogólno – gospodarcze powiatu. Stronnictwo to w miesiącu 
grudniu r.b. poza urządzeniem w kilku miejscowościach w terenie choinek dla bied-
nych dzieci chłopskich, brało udział przez swoich delegatów w różnych uroczysto-
ściach związanych ze Zjednoczeniem partii P.P.R. i P.P.S. Na ogół jednakże praca 
tego Stronnictwa w terenie w ubiegłym miesiącu nie stała na wysokości zadania. 

Zarząd powiatowy S.L. składa się w większej części z miejscowych pracowni-
ków, synów chłopów, którzy piastując różne stanowiska nie mogą całkowicie oddać 
się pracy politycznej i dlatego też praca ta w tym stronnictwie ostatnio kuleje.  

Stronnictwo Demokratyczne w miesiącu sprawozdawczym większej działalności 
nie przejawiało, nie wysyłało swego aktywu w teren i ograniczyło się jedynie do de-
legowania swych przedstawicieli na miejscowe uroczystości związane ze Zjednocze-
niem partii robotniczych. Stronnictwo to mało udziela się w życiu gospodarczym  
i politycznym powiatu. Byli zwolennicy P.S.L. w dalszym ciągu prowadzą cichą szep-
taną propagandę wśród bogatych a nawet średniorolnych chłopów w kierunku nie-
płacenia podatków i niewykonywania innych świadczeń rzeczowych na rzecz Pań-
stwa. 

2. a/ Działalność związków zawodowych – bez zmian. 
 b/ Straże pożarne w powiecie pracują dobrze i z każdym miesiącem rozwój 

Straży, pomimo brakującego sprzętu podstawowego, polepsza się. Politycznie człon-
kowie Straży poza Zarządem powiatowym i niektórymi jednostkami w terenie – nie 
pracują. 

 c/ Z organizacji Społecznych w miesiącu sprawozdawczym wysunęło się na 
czoło R.T.P.D. Organizacja ta dzięki niestrudzonej pracy przewodniczącej ob. Dy-
mowskiej Felicji, przyszła z dużą pomocą dzieciom miejscowych robotników oraz 
dzieciom biedoty wiejskiej. Niezależnie od prowadzonej specjalnej kuchni, dożywia-
jącej biedotę, R.T.P.D. zorganizowało w swoim lokalu choinkę obdarowując dziatwę 
nie tylko smakołykami, lesz i niektórymi sortami ubranek dziecięcych oraz obuwia. 

Ponadto organizacja ta, stara się wszelkimi sposobami zdobyć odpowiednie 
fundusze by zabezpieczyć jako tako byt biednej dziatwy. W dniu 31.XII.48 r. R.T.P.D. 
przy współudziale Koła myśliwskiego „Dzik” urządziło Bal Sylwestrowy w Łomży  
z czego otrzymało 30 000 złotych. 

Z dużą pomocą przy organizowaniu wszelkich imprez dochodowych urządza-
nych przez R.T.P.D. przychodzi chętnie Liga Kobiet w Łomży i dlatego też te dwie 
współdziałające ze sobą organice zawsze przychodzą z pomocą biednej dziatwie. 
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P.K.O.S. łącznie z P.C.K. w dalszym ciągu przeprowadzał zbiórkę na akcję po-
mocy zimowej i wydawał biednym podopiecznym do 600 obiadów dziennie oraz 
suchy prowiant na śniadania i kolacje. 

„Caritas” pracuje odrębnie i nie wiąże się z innymi organizacjami społecznymi. 
Organizacja ta w dalszym ciągu prowadzi kuchnię i wydaje obiady dla inteligencji 
pracującej i młodzieży szkolnej po 30 -50 zł. W niektórych wypadkach dla swoich 
podopiecznych „Caritas” wydaje obiady bezpłatnie. W ogóle organizacja ta jest pod 
całkowitym wpływem kleru katolickiego i jako taka wypełnia przeważnie jego zlece-
nia. 

Ch.T.P.D. po przeprowadzeniu reorganizacji wzmogło swoją działalność. 
Przede wszystkim organizacja ta zajęła się zakładaniem kół w terenie i przeprowa-
dzeniem ewidencji dzieci chłopskich potrzebujących pomocy. Ponad to nowo wybra-
ny zarząd zajął się zdobyciem środków finansowych , które będą potrzebne do wyko-
nania planu w ramach budżetu. 

3. Związkiem religijnym dominującym na terenie powiatu jest kościół rzymsko – 
katolicki, stanowi on 99% wyznawców. W ostatnich czasach kler katolicki w czasie 
nabożeństw z ambon poruczał sprawy materializmu i Marksizmu. Kler w swoich 
wywodach dochodzi do wniosku, że zasadniczo zgadza się na obecny ustrój socjalny, 
jednakże stawia warunek ażeby kościół katolicki jako taki miał swój wpływ na ludzi 
wierzących i wyznających religię rzymsko – katolicką. Ponadto kler przeprowadził  
w czasie kazań pewną analizę pomiędzy teorią Karola Marksa i dogmatami kościoła 
z której wynika, że teorie jak jedna tak i druga są ze sobą sprzeczne. Dlatego też 
kościół katolicki nie może się zgodzić w żadnym wypadku z teorią Marksa, gdyż ta 
podrywa autorytet kościoła i ujemnie wpływa na stan moralny parafian. Takie są 
wywody kleru. Ludność w danej sprawie zajmuje obecnie stanowisko bierne. 

4. Mniejszości narodowe – bez zmian. 
5. Miejscowa ludność w stosunku do władz i ich zarządzeń w miesiącu spra-

wozdawczym zachowywała się biernie. Jak stwierdziłem ludność wiejska pod wpły-
wem szeptanej propagandy wywrotowej, ogarnęła pewna apatia. Ludność ta jest 
przewrażliwiona na punkcie wysiedlenia względnie przesiedlenia ze swego majątku  
i opowiada między sobą, że wkrótce musi opuścić swą zagrodę za takie czy inne 
wykroczenia. Jako przeciwstawienie się tej szeptanej propagandzie zostały wysłane 
w teren specjalne ekipy partyjne, których zadaniem jest uświadomienie ludności  
i sprecyzowanie faktycznego stanu rzeczy. 

6. Bez zmian. 
 

II. Stan bezpieczeństwa. 
 
1/ Stan bezpieczeństwa w powiecie w m-cu grudniu 48 r. znacznie się poprawił. 

Zanotowano w tym miesiącu znacznie mniej kradzieży jak w m-cu listopadzie. Za-
bójstw na tle politycznym w m-cu sprawozdawczym nie notowano. 
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2/ Na terenie powiatu grasują jeszcze dwie bandy wywrotowo – rabunkowe, 
:Wiarusa” składająca się z 14 osób i „Bąka” składająca się z 4 – 6 osób. Ponadto  
z powiatu ostrołęckiego przechodzi często na teren gmin południowych tut. powiatu 
banda „Chrobrego” w ilości od 7 do 10 osób. Bandy te jednak są tropione przez 
organa U.B. i M.O. i większej działalności nie rozwijają. 

3/ Bez zmian – współpraca z organami U.B. i M.O. jest dobra. 
 

III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 
1/ Ogólna sytuacja aprowizacyjna w powiecie była dość dobra. Ludność powia-

tu była zaopatrywana we wszelkie artykuły w dowolnej ilości. Wprawdzie w drugiej 
połowie m-ca grudnia w niedostatecznej ilości była podaż mięsa, jednakże moja 
interwencja w tej sprawie poskutkowała i miejscowa ludność zaopatrzyła się w ten 
artykuł bez ograniczenia. 

2/ Bez zmian. 
3/ Bez zmian. 
4/ Bez zmian. 
 

IV. Akcja specjalna. 
 
1/ i 2/ W m-cu sprawozdawczym nie notowano przybycia osób ze wschodu jak 

również nie notowano wyjazdu na stałe rodzin oraz poszczególnych osób na Ziemie 
Odzyskane. 

3/ ---------------------- 
4/ Trzyletni plan gospodarczy w miarę posiadanych funduszów został wykona-

ny. Niezależnie od tego poszczególne gromady na terenie powiatu ku upamiętnieniu 
Zjednoczenia Partii Robotniczych we własnym zakresie odremontowały szereg dróg 
publicznych, oraz urządziły kilka świetlic nie wchodząc w wykonanie 3 letniego pla-
nu odbudowy. 

      STAROSTA POWIATOWY 
                / Wł. Dymowski / 
 
 
Starosta Powiatowy 
Wysoko – Mazowiecki Wysokie Mazowieckie, dnia 4 stycznia 1949 r. 
 
Nr. Og. 12/19/48     Do 
       Obywatela Wojewody,  

 Wydziały Społ. Polit. 
      Powiatowej Rady Narodowej 
       w Miejscu 
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Sprawozdanie sytuacyjne 
Starostwa Powiatowego Wysoko – Mazowieckiego 

za m-c grudzień 1948r. 
 
  I. Ogólne sytuacje polityczne 
 
1. Działalność partii politycznych. 
Działalność partii politycznych w miesiącu sprawozdawczym obejmowała or-

ganizację zebrań powiatowych, gminnych i gromadzkich w celu zbliżenia ideologicz-
nego obu partii oraz przygotowanie do akademii, uroczystości i zebrań dla uczczenia 
Kongresu Zjednoczeniowego. W końcu miesiąca grudnia przeprowadzono wybory 
do władz partyjnych P.Z.P.R. oraz zorganizowano komitety członkowskie przy skle-
pach spółdzielczych i zakładach pracy. 

2. Działalność związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne wykazały w m-cu 

grudniu intensywną działalność przy organizowaniu biegów sztafetowych oraz aka-
demii i uroczystości z okazji Kongresu Zjednoczeniowego obu partii. Akademie te 
odbyły się na terenie wszystkich gmin tut. powiatu. W dniu rozpoczęcia Kongresu 
cały świat pracy zebrał się przy głośnikach radiowych celem wysłuchania przemó-
wienia Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Jeżeli chodzi o Związek Młodzieży Polskiej to normalną jego pracę hamuje  
w dalszym ciągu brak przewodniczącego. 

3. Związki religijne. 
„Caritas” przejawia działalność swą głównie na terenie miast Wysokie – Ma-

zowieckie i Łapy. Wpływ „Sodalicji Mariańskiej” na młodzież szkolną i pozaszkolną 
jest coraz mniejszy. Powiat Wysoko – Mazowiecki jest zamieszkały prawie wyłącznie 
przez ludność wyznania rzymsko – katolickiego i kilka osób wyznania mojżeszowego. 
Spraw religijnych nie wniesiono. 

4. Mniejszości narodowe. 
Problem mniejszości narodowych w dalszym ciągu nie przedstawia trudności  

z uwagi na brak tych mniejszości jako większych skupisk. 
5. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
Stosunek ludności mało i średniorolnej oraz robotników jest pozytywny, nace-

chowany zaufaniem do urzędów, instytucji i ich zamierzeń, natomiast bogacze wiej-
scy w dalszym ciągu nastawieni są biernie – negatywnie i szerzą wrogą propagandę 
a nawet współdziałają i wspomagają wrogie elementy. 

6. Ważniejsze zarządzenia władz, mające ogólne znaczenie. 
W miesiącu sprawozdawczym wydano zarządzenia wszystkim Zarządom Gmin-

nym w sprawie przygotowania do akcji odtworzenia i uporządkowania ewidencji 
wojskowej. 
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II. Stan bezpieczeństwa w powiecie. 
 
1 i 2. Przestępstwa pospolite i działalność organizacji tajnych. 
W m-cu sprawozdawczym zanotowano 4 napady rabunkowe, 8 kradzieży ( w 

tym 4 drobne ) – morderstw nie notowano. Na terenie powiatu istnieją w dalszym 
ciągu bandy „Huzara” i „Plona” o mniejszej działalności, oraz banda „Wiarusa” 
która w miesiącu grudniu dokonała 2 napadów rabunkowych w miejscowościach 
Kulesze Kościelne i Wnory. 

3. Działalność organów bezpieczeństwa i milicji obywatelskiej i współdziałanie 
z nimi ludności. 

Działalność organów bezpieczeństwa i milicji obywatelskiej odnoście likwidacji 
organizacji tajnych i zwalczania przestępczości jest bardzo intensywna. W miesiącu 
sprawozdawczym wykryto 37 sprawców przestępstw. 

Współpraca organów bezpieczeństwa i milicji obywatelskiej z władzami admini-
stracji ogólnej, urzędami i instytucjami jest bardzo ścisła. Wpłynęło na to systema-
tyczne odbywanie konferencji bezpieczeństwa. Ludność powiatu z każdym dniem 
coraz lepiej współpracuje z władzami bezpieczeństwa i milicji obywatelskiej, jedynie 
bogacze wiejscy nastawieni są nieprzychylnie, a nawet wrogo. 

 
III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 

 
1. Sytuacja aprowizacyjna – reglamentowana i stan rynku. 
Wszystkie zlecone do wydania artykuły zostały sprowadzone i rozprowadzone. 

Na karty odzieżowe wydawano w ostatnim terminie wełnę, bawełnę i obuwie. W m-
cu sprawozdawczym podaż ziemiopłodów i żywca na rynku była średnia. Ceny 
utrzymywały się na poziomie cen miesiąca poprzedniego z lekką tendencją zwyżko-
wą, co należy tłumaczyć okresem przedświątecznym. Notowano następujące ceny: 
masło zł 600; jaja zł 24; żywiec rogaty zł 100 – 110; żywiec nierogaty zł 200 – 230; 
żywiec cielęcy 100 – 120 zł. 

Zaopatrzenie ludności w powiecie w artykuły spożywcze jest dostateczna i nie 
było żadnych nawet krótkotrwałych przerw w normalnej dystrybucji. Odczuwa się 
jedynie brak niektórych artykułów przemysłowych jak: żelaza taśmowego, blachy  
i nafty. W tej sprawie miejscowa komisja usprawnienia zaopatrzenia interweniowała. 

 
 

IV. Akcja specjalna. 
1. Repatriacja. 
Akcji repatriacyjnej w miesiącu sprawozdawczym nie notowano. 
2. Akcja przesiedleńcza ograniczyła się tylko do wydawania zaświadczeń prze-

siedleńczych. 
3. Samorząd i akcja podatkowa. 
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W m-cu sprawozdawczym odbyło: posiedzeń Wydziału Powiatowego 3. Inspek-
cji w terenie przez inspektora samorządowego 5, odpraw wójtów, sekretarzy i sołty-
sów nie było. Doraźnych inspekcji przez Starostę w 6 gminach. W okcji oczyszczania 
aparatu samorządowego zarządzono w dwóch gminach wybory wójtów, oraz w 21 
gromadach wybory sołtysów.. 
W m-cu sprawozdawczym wpłynęło za podatek gruntowy w gotówce zł. 2 637 592 
na podatek gruntowy w zbożu      kg. 135 251 
na podatek gruntowy gotówka za zboże     zł. 1 180 125 
tytułem S.F.O.R.        zł 1 005 042 

Akcja realizacji podatku gruntowego i S.F.O.R. trwa. Delegaci społeczni są cały 
czas w terenie. Na resztę zaległości są wystawione tytuły wykonawcze. Duży procent 
zalegających we wpłatach mieszka na terenie innych gmin co utrudniło szybkie ścią-
gnięcie należności. Zalegający w podatku gruntowym i F.O.R. są wzywani do Staro-
sty Powiatowego. Akcja ta w dużej mierze wpłynęła na realizację wpływów. 

4. Odbudowa powiatu. 
W m-cu sprawozdawczym kontrolowano tok odbudowy zagród zniszczonych 

przez działania wojenne przyczym stwierdzono, że akcją na 1948r. objęto 
333zagrody, z których 145 zagród odbudowało się całkowicie, zaś 188 zagród pozo-
stało w toku budowy. 

Poza przydziałem z A.O.W. rozprowadzono 90 m3 tarcicy 17 gospodarzom. Wy-
dawanie materiałów budowlanych w ramach A.O.W. trwa dalej przy czym wydano 
materiałów na 1 322 534 zł i wypłacono gotówki 120 000 zł. Z realizacji Planu Inwe-
stycyjnego z czterech obiektów w mieście, zakończono prace w trzech. W siedmiu 
obiektach szkolnych prace zakończono całkowicie. Poza Państwowym Planem Inwe-
stycyjnym przeprowadzane roboty z powodu mrozu wstrzymano. 

 
 
STAROSTA POWIATOWY 
 ŁOMŻYŃSKI    Łomża, dnia 4 lutego 1949 r. 
Nr. O.Org.12/pfn./49    P o u f n e 

     Do 
     Obywatela Wojewody w Białymstoku 
 
 
Na zarządzenie z dnia 22.III.1947r. Nr.O.Org.9/3/47, przedkładam poniżej 

sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc styczeń 1949 r. 
 
   I. Ogólna sytuacja polityczna 
 
1/ P.Z.P.R. w miesiącu styczniu pracowała intensywnie. Po załatwieniu swoich 

spraw organizacyjnych jeszcze w miesiącu grudniu ub. r. egzekutywa partii przystą-



LESZEK KOCOŃ 

 

174 
____________________________________________________________________________________________________________ 

piła do energicznego wprowadzenia w życie wytycznych zawartych w planie poli-
tyczno – gospodarczym tej partii wytyczonym przez Kongres. Założone Miejskie  
i Gminne organizacje podstawowe partyjne pracują dobrze. Na terenie miasta Łom-
ży i Zambrowa P.Z.P.R. posiada wpływy dominujące. Ma ona prawie we wszystkich 
Urzędach swoich ludzi na stanowiskach kierowniczych. Wprowadzeni w urzędowa-
nie w miesiącu styczniu Wójtowie Gmin, członkowie partii wywiązują się ze swego 
zadania. P.Z.P.R. urządziła w miesiącu styczniu dnia 15 go zebranie w Kinie „Ucie-
cha” dla szerszego ogółu ludności. Na zebraniu tym Ob. Koszel I sekretarz Komitetu 
Powiatowego złożył sprawozdanie z Kongresu Zjednoczeniowego, oraz omówił pla-
ny i zamierzenia Rządu na przyszłość. Obecnych na zebraniu było około 450 osób. 

W dniu 17.I.r.b. odbyła się w Sali kina „Uciecha” w Łomży konferencja Powia-
towa P.Z.P.R. przy udziale posła Ob. Turenca I Sekretarza KW P.Z.P.R. w Białym-
stoku ( obecnych około 400 osób ). 

Dnia 23.I.r.b. odbyła się w Łomży Konferencja miejska P.Z.P.R. 
Poza tym egzekutywa P.Z.P.R. w miesiącu sprawozdawczym odbyła 4 posiedze-

nia na których omawiano sprawy wewnętrzne partii, jak również i gospodarcze po-
wiatu. Stronnictwo Ludowe w miesiącu sprawozdawczym wykazało mniej inicjatywy 
i pracy w terenie. Wprawdzie zjednało ono w tym miesiącu kilkudziestu członków  
w terenie i założyło 2 koła gromadzkie, to jednak z powodu braku sekretarza poli-
tycznego nie mogło rozwinąć takiej działalności jaka była przewidziana w programie 
pracy. Aktyw tej partii w dalszym ciągu przeprowadzał wybory terenowe końcowe do 
Zw. Sam. Chłopskiej. 

Współpraca S.L. z P.Z.P.R istnieje i aktyw tej partii bierze czynny udział w róż-
nych pracach organizacyjnych, czy to w miastach czy też w terenie przez tą ostatnią 
partię . S.L. w ub.m. odbyło 4 zabrania partyjne, na których omawiano sprawy natu-
ry polityczno – gospodarczej powiatu, współpracy z partiami demokratycznymi  
i wykluczania członków z partii. Wykluczanie z partii Stronnictwo to przeprowadziło 
w dniu 25.I.r.b. wykluczając 4 członków ( nazwiska wykluczonych w oddzielnym 
sprawozdaniu). Dodatkowa czystka w tej partii będzie przeprowadzona po zebraniu 
odpowiedniego materiału. 

Stronnictwo Demokratyczne w miesiącu sprawozdawczym działalności nie prze-
jawiało. Nie przeprowadziło ono oczyszczania szeregów partyjnych z ludzi niepowo-
łanych i nie udzieliło się w pracach natury polityczno – gospodarczej innych partii 
zblokowanych. 

Zarząd Powiatowy Stronnictwa Demokratycznego ograniczał się jedynie do wy-
syłania swoich członków na zebrania i akademie organizowane przez P.Z.P.R. jako 
przedstawicieli. W stosunku do P.Z.P.R. S.D. zajęło na razie stanowisko wyczekują-
ce. 

P.S.L. na terenie powiatu nie ma. Jednakże byli zwolennicy tej partii prowadzą 
wrogą propagandę wśród miejscowych rolników, ażeby więksi gospodarze przeka-
zywali część swojej ziemi dla biedniejszych, przez to unikną dużych podatków. 
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Zorganizowane w tej sprawie wiece i odczyty w terenie przez P.Z.P.R. i czę-
ściowo S.L. obaliły w całości rozszerzane niedorzeczne plotki. 

W miesiącu sprawozdawczym, w celu opanowania terenu i przeprowadzenia 
rozmów z miejscową ludnością na tematy polityczno – gospodarcze oraz w celu od-
parowania wszelkich niedorzecznych plotek wyjeżdżałem osobiście do wszystkich 
gmin powiaty, gdzie na zebraniach sołtysów poruszałem wszelkie zagadnienia doty-
czące wyżej przytoczonych plotek. 

Sytuację tą udało mi się opanować. 
W miesiącu sprawozdawczym na terenie powiatu w dniu 5.I. zaczęła krążyć 

uporczywa pogłoska, że Premier Rządu Ob. Cyrankiewicz Józef został zamordowa-
ny. Sprawa ta została jeszcze tego samego dnia wyjaśniona w związku z podaniem 
przez Radio, że wygłosi on ekspoze w Sejmie. Do puszczania tej pogłoski przyczynił 
się kler, który twierdził, że Ob. Cyrankiewicz został celowo zamordowany przez 
członków b. P.P.R. w celu niedopuszczania go do udziału w Rządzie. 

Dnia 3 stycznia r.b. zostały wywłaszczone dwa gospodarstwa powyżej 50 ha. we 
wsi Janczewo gm. Jedwabne i we wsi Kołaki Wietrzychowo gm. Rogienice. 

W dniach 10 i 11.I.r.b. odbył się w Łomży dwudniowy zjazd szkoleniowy refe-
rentów gminnych prowadzących biura meldunkowe. Szkolenie przeprowadzali wice-
starosta, referent amin. prawny i powiatowy inspektor samorządowy. 

15.I. odbyło się zebranie sprawozdawcze ( odczyt ) Ob. Koszula z Kongresu 
Zjednoczeniowego. 

16.I. przy udziale aktywu partii P.Z.P.R. i S.L. otwarto na terenie powiatu 7 bi-
bliotek gminnych w Śniadowie, Łomżycy, Szumowie, Lubotyniu, Długoborzu, Rogie-
nicach i Jedwabnem. 

23.I. staraniem P.Z.P.R. została urządzona w Sali Kina „Uciecha” akademia  
w związku z 25 rocznicą śmierci Włodzimierza Ulianowicza Lenina, sala była prze-
pełniona ( obecnych ponad 500 osób). 

31.I. w związku z przyjazdem do Łomży ekipy skandynawskiej w sprawie szcze-
pienia ochronnego przeciwko gruźlicy, odbyło się w moim gabinecie zebranie miej-
scowych lekarzy, nauczycielstwa i przedstawicieli partii politycznych w celu omó-
wienia i uzgodnienia planu szczepienia. 

W dniu 15.I. rozpoczął urzędowanie nowo wybrany przewodniczący Powiato-
wej Rady Narodowej Ob. Niksa Władysław. 

Straży pożarnych – bez zmian. 
2/ Działalność Związków Zawodowych – bez zmian. 
Organizacje społeczne jak R.T.P.D., P.K.O.S., P.C.K., L.K i inne demokratyczne 

w miarę posiadanych funduszów pracowały dobrze. Wydawały one obiady dla miej-
scowej biedoty i otoczyły opieką dzieci biednych rodziców. Ogółem w powiecie  
w miesiącu styczniu było wydawanych do 2000 obiadów dziennie 

„Caritas” – bez zmian. 
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Związki religijne. W ostatnich czasach stwierdzono dość intensywną działalność 
kleru w kierunku organizowania bractw kościelnych jak sodalicja mariańska, brac-
two różańcowe, zakon św. Franciszka, bractwo tercjarzy, tercjarek i inne. Bractwa te 
z polecenia Kurii Diecezjalnej organizują wszyscy proboszczowie na tereni swoich 
parafii. 

Podstawowym zadaniem tych bractw jest szerzenie religijności i moralności 
wśród parafian, jednakże jak się dało zauważyć kler wykorzystując zebrania tych 
bractw stara się wszczepiać w członków wrogą szeptaną propagandę, godzącą  
w obecny ustrój państwowy. 

Ludność miejscowa w okresie sprawozdawczym była przejęta różnymi plotkami 
o przesiedlaniu, zabieraniu inwentarza, zabieraniu maszyn rolniczych i.t.p. Sprawy te 
komentowane były przez nią na różny sposób; 1) że wkrótce ma być wprowadzona 
kolektywizacja, 2) wszyscy bogatsi gospodarze będą wysiedleni ze swych gospo-
darstw, 3) będzie odbierane bydło i.t.p. 

Sprawą tą jak już nadmieniłem wyżej zająłem się osobiście i wszelkie niedo-
rzeczne pogłoski w zarodku unicestwiłem. Pomimo tego ludność powiatu szczególnie 
zaś bogaci chłopi zajmują obecnie stanowisko wyczekujące. 

 
II. Stan bezpieczeństwa. 

 
1/ Stan bezpieczeństwa w powiecie stale się poprawia. W miesiącu sprawoz-

dawczym nie było wypadków zabójstw i mordów na tle rabunkowym. Było natomiast 
kilkanaście kradzieży, które w 75% zostały wykryte i winni zostali oddani do dyspo-
zycji władz sądowych. Z przestępstw pospolitych spotyka się jeszcze w powiecie kra-
dzieże drzewa z lasów państwowych. Wprawdzie ochrona leśna ściga te przestęp-
stwa, to jednak okazują się one stale. 

2/ W połowie miesiąca sprawozdawczego we wsiach Mątwica i Bożenica gminy 
Kupiski, zostało wyklejone przez nieznanych sprawców kilka ulotek pisanych na 
maszynie o następującej: „ Precz ze Stalinem, Moskwa Wami rządzi, demokracja 
pali się, raj demokracji wkrótce skończy się, trzymajcie się kupy”. 

Ani jednej z wyklejonych ulotek nie otrzymałem, gdyż zostały one zerwane  
i zniszczone przez miejscową ludność. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą organa 
U.B.P. w Łomży. 

Również w miesiącu sprawozdawczym ujęto z bandy „Wiarusa” 3 osobników  
i 2 z tej samej bandy zabito podczas ucieczki. Sam „Wiarus” (Grabowski Stanisław) 
w dalszym ciągu grasuje, chodzi on obecnie z 3 bandytami. Ponadto grasują w po-
wiecie „Bąk” i „Chrobry” w sile 15 ludzi i „Noc” syn zabitego swego czasu Zwan-
skiego (b. majora 71 p.p.) w sile 5 ludzi. Bandy te są tropione przez organa U.B.P.  
i M.O. lecz jak dotychczas - nie uchwytne. Grasują one przeważnie w południowych 
gminach powiatu, zabierając miejscowej ludności trzodę chlewną, cielęta i owce na 
swe wyżywienie oraz pieniądze. 
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3/ O ile rozchodzi się o działalność organów U.B.P. – działają one dobrze, na-
tomiast organa M.O. w miesiącu sprawozdawczym nie wykazały odpowiedniej 
sprawności w tropieniu band wywrotowych. W danym wypadku mam na myśli poste-
runki M.O. w terenie, które patrolując swoje gminy i znając nastroje miejscowej 
ludności mało przyczyniły się do wytropienia band. 

Miejscowa ludność ostatnio zaczęła współpracować jak z organami U.B.P. tak  
i M.O. 

III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 
1/ Ogólna sytuacja aprowizacyjna w powiecie w miesiącu sprawozdawczym by-

ła dobra. Na miejscowych rynkach podaż artykułów spożywczych jak chleba oraz 
innych przetworów zbożowych była duża. Odczuwało się może na rynkach brak na-
biału, mięsa i tłuszczów, to jednak biorąc pod uwagę miesiąc styczeń jako zimowy, 
kiedy podaż nabiału zawsze była mała, oraz ze względu na odprowadzanie mięsa do 
ośrodków przemysłowych siłą rzeczy musiały powstać w podaży tych artykułów pew-
ne niedociągnięcia. Zasadniczo zmniejszona podaż mięsa i tłuszczów nie odbiła się 
ujemnie na klasie pracującej. Klasa ta była zawsze zaopatrywana w potrzebne ilości 
tych artykułów. Obecnie w porozumieniu z Państwową Spółdzielnią Mięsną ustalo-
no, że powiat Łomżyński na razie będzie otrzymywał 20 ton mięsa miesięcznie. Ilość 
ta wprawdzie dla powiatu nie jest wystarczająca, jednakże biorąc pod uwagę wieś, 
która zaopatrywuje się w mięso i tłuszcze we własnym zakresie i zużywa ich mało, 
uważam, że 20 ton mięsa na razie wystarczy na zaspokojenie miejscowych potrzeb. 

2/ Bezrobocie, które było ostatnio na terenie m. Łomży w związku z otrzymaniem 
przez Zarząd Miejski w Łomży 6 500 000 zł na odgruzowanie miasta, zostało zlikwi-
dowane. Bezrobotni zostali zatrudnieni. 

3/ Podaż artykułów rolniczych na miejscowe rynki w miesiącu sprawozdawczym 
o ile rozchodzi się o zboże była duża, natomiast podaż żywca i nabiału była ograni-
czona, ze względu na brak tego artykułu u miejscowych rolników. Wszelkie artykuły 
przemysłowe są podawane na miejscowe rynki w dowolnej ilości. 

4/ Bez zmian. 
IV. Akcja specjalna. 

 
1/ i 2/ W miesiącu sprawozdawczym nie notowano przyjazdu osób narodowości 

polskiej ze wschodu. Wyjechało na Ziemie Odzyskane 2 rodziny (9 osób). 
3/ Akcja siewna – powołano Komitet Powiatowy przy związku samopomocy 

chłopskiej, zadaniem którego jest rozprowadzenie pożyczek na zakup nawozów 
sztucznych, oraz otrzymanego ziarna siewnego wiosennego. 

4/ W wykonaniu ogólno – państwowego planu odbudowy w miesiącu sprawoz-
dawczym oddano do użytku most na szosie Łomża – Mężenin we wsi Gać. Ponadto 
ukończono przyczółki mostowe na rzece Narwi w Nowogrodzie pod budowę mostu, 
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który będzie obsługiwał szosę Łomża – Myszyniec i jednocześnie kolej wąskotorową 
na tej samej trasie. 

      Starosta Powiatowy 
       Wł. Dymowski. 
 
   
Starosta Powiatowy 
Wysoko Mazowiecki   Wysokie Mazowieckie, dn. 4 lutego 1949 r. 
Nr. O. )rg.8/2/49 
     Do 
     Ob. Wojewody Białostockiego 
     Wydziału Społeczno-Politycznego 
     i PRN w miejscu 
 

Sprawozdanie sytuacyjne 
Starostwa Powiatowego Wysoko Mazowieckiego 

za m-c styczeń 1949 roku. 
 

I. Ogólna sytuacja polityczna. 
1. Działalność partii politycznych. 
Istniejące na terenie powiatu dwie partie P.Z.P.R. i S.L. w miesiącu sprawoz-

dawczym brały udział w wyborach do władz związków zawodowych, przeprowadzały 
w terenie akcje celem likwidowania ukrytych gruntów, reorganizowały gminne rady 
narodowe. Z inicjatywy komisji administracyjno – samorządowej Powiatowego Ko-
mitetu P.Z.P.R. odbył się w dniach 22, 23 i 24 stycznia kurs instrukcyjno sprawoz-
dawczy członków prezydiów gminnych rad narodowych i zarządów gminnych.  
W dniu 22 stycznia w 25-letnią rocznicę śmierci Lenina odbyły się w Wysokiem Ma-
zowieckiem i we wszystkich gminach uroczyste akademie. 

2. Działalność związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Celem uaktywnienia pracy poszczególnych zwiąków zawodowych w m-cu spra-

wozdawczym odbyły się plenarne posiedzenia Związku Zaw. Prac. Samorządowych  
i Użyteczności Publ., Związku Zaw. Prac. Służby Zdrowia i Zw. Zaw. Prac. Spół-
dzielczych, na których zostały wybrane nowe zarządy tych związków. Powiatowa 
Rada Zw. Zaw. odbyła rozszerzone posiedzenie swego zarządu, na którym omówiono 
sprawy współzawodnictwa pracy, zagadnienie umów zbiorowych, płacy i pracy. 

3. Związki religijne. 
Na terenie powiatu zamieszkuje prawie wyłącznie ludność wyznania rzymskoka-

tolickiego i kilka osób wyznania mojżeszowego. Spraw religijnych nie wniesiono. 
4. Mniejszości narodowe. 
Problem mniejszości narodowych w dalszym ciągu nie przedstawia trudności  

z uwagi na brak tych mniejszości jako większych skupisk. 
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5. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
Stosunek ludności mało i średniorolnej oraz klasy robotniczej jest pozytywny  

i nacechowany zaufaniem do urzędów i instytucji i ich zamierzeń, natomiast bogacze 
wiejscy w dalszym ciągu nastawieni są biernie, a nawet negatywnie, szerząc wrogą 
propagandę, współpracując niejednokrotnie i wspomagając wrogie elementy. 

6. Ważniejsze zarządzenia mające ogólne znaczenie. 
W m-cu sprawozdawczym wydano zarządzenie do wszystkich gmin w sprawie 

realizacji zaliczki podatku gruntowego na rok 1949. 
 

II. Stan bezpieczeństwa w powiecie 
 
1. Przestępstwa pospolite i działalność organizacji tajnych. 
Na terenie powiatu istnieją w dalszym ciągu bandy „Huzara”, „Plona” i „Wia-

rusa”. Tereny gmin Piekuty, Klukowo i zachodnio – północne części gmin Szepieto-
wo i Wysokie Mazowieckie nie są jeszcze pod względem bezpieczeństwa zadawalają-
ce. 

2. Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. 
Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej odnośnie likwida-

cji organizacji tajnych i przestępstw pospolitych jest bardzo intensywna. Współpraca 
z władzami administracji ogólnej i urzędami niezespolonymi jest dobra. Stosunek 
ludności do organów bezpieczeństwa zadawalający. 

 
III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 

 
1. Sytuacja aprowizacyjna i stan rynku. 
Podaż wytworów rolnych na rynkach była średnia. popyt normalny, tendencja 

spokojna. Ceny utrzymywały się na poziomie cen m-ca poprzedniego i nie notowano 
różnicy cen między wyznaczonymi a wolnorynkowymi. Podaż żywca rzeźnego była 
nieco mniejsza i ceny, zwłaszcza trzody chlewnej zwyżkowały. Zaopatrzenie ludności 
w artykuły spożywcze przebiegało normalnie z wyjątkiem chwilowego braku mięsa  
w Łapach. Zaopatrzenie w artykuły przemysłowe było dostateczne, notowano jedynie 
braki blachy i żelaza taśmowego. 

 
 

IV. Akcje specjalne. 
 
1. Repatriacja. 
Akcji repatriacyjnej w m-cu sprawozdawczym nie notowano. 
2. Akcja przesiedleńcza. 
Akcja przesiedleńcza ograniczyła się tylko do wydawania zaświadczeń przesie-

dleńczych. 
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3. Samorząd i akcja podatkowa. 
W miesiącu sprawozdawczym odbyło się dwa posiedzenia Wydziału Powiato-

wego, jedno zebranie wójtów, przeprowadzono dwie inspekcje gmin. W m-cu spra-
wozdawczym wpłynęło tytułem podatku gruntowego zł 1 167 801, gotówką po ce-
nach giełdowych za 15 371 kg – zł 59 025, żytem 42 039 kg., tytułem S.F.O.R. zł 
502 925. 

Akcja realizacji podatku gruntowego i S.F.O.R. za rok ubiegły i zaliczka na rok 
1949 trwa. Komitety współdziałania wzmogły swą działalność, wyznaczono patro-
nów na poszczególne gminy, którzy przeprowadzają zebrania z podatnikami. Zalega-
jący w podatku są wzywani do Starosty Powiatowego, akcja ta w dużej mierze przy-
czynia się do intensywności wpłat. 

4. Odbudowa powiatu. 
W miesiącu sprawozdawczym zakwalifikowano 45 zagród do A.O.W. na 1949 r. 

i wykonano kosztorysy. Objęte zostały dwie wsie: Łapy Sołajdy i Łapy Zębowina. 
Podstawą kwalifikacji było całkowite zniszczenie w czasie działań wojennych, wyty-
powanie odbywa się komisyjnie. Do A.O.W. na rok 1949 zostali zakwalifikowani 
gospodarze mało i średniorolni. W m-cu styczniu w dalszym ciągu przydzielano ma-
teriały budowlane na A.O.W. 1948 wydano materiałów na sumę zł. 574 763; Remont 
żłobka został ukończony w ramach przydzielonych kredytów z P.P.I. 1948 r. Wysłano 
dokumentację prawną na place pod budowę objętych planem inwestycyjnym na rok 
1949: szpital powiatowy, dom ludowy, dom urzędniczy, spichlerz majątku doświad-
czalnego w Szepietowie, dom Zarządu Gminnego w Piekutach, 9 szkół powszechnych 
i 3 remizy strażackie. 

       Starosta Powiatowy 
       Stanisław Wysztygiel 
 
 
Starosta Powiatowy 
 Kolneński    Kolno, dnia 5 marca 1949 r. 
Nr. Og. 1/1/49 
 
Miesięczne sprawozdanie 
sytuacyjne za m-c luty 1949 r. 
 
       Do 
       Ob. Wojewody 
       w Białymstoku 
 
 Przedkładam w dwóch egzemplarzach sprawozdanie miesięczne za m-c luty 

do dyspozycji. Jednocześnie nadmieniam, że jeden egzemplarz przeznaczony jest dla 
Wydziału Społeczno – Politycznego Urzędu Wojewódzkiego. 
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I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 
1. Działalność partii politycznych. 
W miesiącu sprawozdawczym partie polityczne brały czynny udział w akcji re-

alizacji zaliczki podatku gruntowego za 1949 r., jak również w rozpoczętej akcji 
kontraktacji trzody chlewnej P.Z.P.R. wysłał swych aktywistów na odprawę tyczącą 
kontraktacji trzody chlewnej do Białegostoku, wszyscy aktywiści po powrocie udali 
się w swe tereny. W dniu 20.II.b.r. Pow. Kom. P.Z.P.R. zwołał konferencje wszystkich 
aktywistów P.Z.P.R.-ców z całego powiatu. S.L. zorganizowało na terenie powiatu 
pięć masowych wieców. Wiece były obsłużone przez posłów na Sejm z P.Z.P.R. i S.L. 
brały udział w reorganizacji Miejskiej Rady Narodowej w Stawiskach. 

2. Działalność Związków Zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
a) Powiatowy Zarząd Związku Młodzieży Polskiej w miesiącu sprawozdawczym wy-

słał swój aktyw do poszczególnych Kół w terenie. Aktywiści Pow. Zarz. Z.M.P. przez akcje 
agitacyjne i uświadamiające pozyskali dużo nowych członków wśród ludności wiejskiej. 

b) Związek Zawodowy Pracowników Państwowych urządził zabawę taneczną  
w dniu 26.II.b.r. z której dochód został przeznaczony na potrzeby Koła Z.Z.P.P. 

c) Związek Samopomocy Chłopskiej po zakończeniu wyborów do Gminnych Za-
rządów Z.S.Ch. zorganizował Powiatowy Zarząd Z.S.Ch. Członkowie aktywni 
Z.S.Ch. wraz z partiami politycznymi przeprowadzają akcje agitacyjne dotyczące 
hodowli i kontraktacji trzody chlewnej. 

d) Liga Kobiet w okresie sprawozdawczym rozpoczęła akcje zakładania nowych 
Kół w powiecie i werbunek nowych członkiń. 

e) Towarzystwo Burs i Stypendiów przeprowadziło w dniu 20.II.b.r. kwestę 
uliczną z której uzyskano gotówki 5 220 zł. Całą gotówkę T.B.S. przekazało Central-
nemu Komitetowi T.B.S. w Warszawie. 

3. Związki religijne. 
W miesiącu sprawozdawczym związki religijne żadnej działalności nie przejawiały. 
4. Mniejszości narodowe. 
Na terenie powiatu mniejszości narodowych nie ma. 
5. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
Na terenie powiatu daje się zauważyć opór ludności, gdy chodzi o wpłacenie za-

liczki podatku gruntowego na 1949 r., gdyż ulega namowom i agitacji prowadzonej 
przez pozostałości band rabunkowo – terrorystycznych. Odczuwa się wzmożoną 
walkę klasową na wsi. W końcu miesiąca sprawozdawczego wzmogła się szeptana 
propaganda dotycząca wybuchu trzeciej wojny. Przyczyną tego było zarządzenie  
o częściowej rejestracji mężczyzn. 

II. Stan bezpieczeństwa. 
1. Przestępstwa pospolite. 
Według danych otrzymanych z Powiatowej Komendy M.O. w miesiącu spra-

wozdawczym zanotowano następujące przestępstwa: 
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 1. kradzieży zwykłych wypadków 1 
 2. wykroczeń wypadków 135 
  w tym p-ko bezp. publ. 20 
  p-ko zdrowiu publ 17 
  inne 99 
Ogółem sporządzono za różne wykroczenia 70 doniesień. W miesiącu sprawoz-

dawczym wyegzekwowano 123 tytułów wykonawczych za wykroczenia na kwotę 
132 800 

2. Działalność organizacji tajnych. 
W miesiącu sprawozdawczym działalność organizacji podziemnych zmalała, co 

się tłumaczy tym, że po wypadkach w miesiącu lutym organa bezpieczeństwa  
i K.B.W. wzmogły swą aktywność dążąc do zlikwidowania pozostałych resztek. Od-
dział K.B.W. który stacjonuje w Kolnie przez cały czas przebywa w terenie gm: Łyse, 
Zbójna i Turośli. 

3. Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz współdzia-
łanie z nimi ludności. 

Organa bezpieczeństwa i M.O. działają aktywnie. Cały wysiłek ich skierowany 
jest przeciwko likwidacji pozostałości band terrorystyczno – rabunkowych, miejsco-
wych członków organizacji podziemnych, szeptanej propagandzie i sabotażu. Współ-
praca między organami M.O. i bezpieczeństwa na wszystkich odcinkach pracy jest 
dobra, odbywają się wspólne odprawy. Ludność nie zawsze powiadamia organa 
M.O. i bezpieczeństwa o pojawieniu się band. Motywuje się to tym, że społeczeństwo 
częściowo tylko zrozumiało szkodliwą działalność band, które dezorganizują życie 
społeczno – gospodarcze. 

 
   III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 
1. Sytuacja aprowizacyjna. 
Zaopatrzenie ludności a artykuły rolne było dostateczne i nie odczuwało się spe-

cjalnych braków. Pod względem zaopatrzenia w mięso i tłuszcze powstały pewne 
zaburzenia spowodowane postępowaniem inspektorów Centrali Mięsnej, którzy 
ograniczyli skup żywca miejscowym rzeźnikom nie znając potrzeb terenu. Jak rów-
nież zabronili dokonywania wyrobu wędlin opierając się na swych instrukcjach.  
W skutek interwencji miejscowej K.U.Z. na m-c marzec zostały przyznane większe 
ilości mięsa, tak że spodziewania jest częściowa likwidacja zaburzeń. Zaopatrzenie 
ludności w artykuły przemysłowe nadal nie jest zadawalniające odczuwa się brak 
artykułów kurantowych, jak bawełny, wełny niskoprocentowej, obuwia roboczego, 
gumowego, ryb, śledzi i oleju. 

2. Stan rynku podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych. 
Podaż artykułów rolnych przez miejscowych producentów utrzymał się na po-

ziomie poprzedniego miesiąca. Popyt umiarkowany nie przewyższał podaży. 
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3. Stan zatrudnienia. 
W/g danych nadesłanych przez Instytucję Zastępczą Urzędu Zatrudnienia przy 

Zarządzie Miejskim w Kolnie stan bezrobocia na terenie powiatu na dzień 1.II.49r. 
wynosił 51 mężczyzn i 3 kobiety, w ciągu m-ca lutego zarejestrowano nowych bezro-
botnych 91 mężczyzn i 2 kobiety, co razem stanowiło 142 mężczyzn i 5 kobiet bezro-
botnych. W ciągu miesiąca sprawozdawczego zatrudniono 36 mężczyzn. Stan nieza-
trudnionych na dzień 1.III.1949r. wynosił 99 mężczyzn i 3 kobiety są to w przeważa-
jącym stopniu robotnicy niewykwalifikowani. 

4. Kształtowanie się cen. 
Ceny wolnorynkowe utrzymały się na poziomie poprzedniego miesiąca jedynie 

ceny masła miały tendencje zwyżkową, podniosły się o 110 – 130 zł na kg. Ceny zbóż 
i trzody chlewnej są stałe i utrzymują się na wysokości cen płaconych przez P.Z.Z.  
i P.Z.G.S. 

5. Stan spółdzielczości. 
Sieć spółdzielni jest słabo rozwinięta. P.Z.G.S. jak również P.C.H. nie może 

rozwinąć w pełni swej działalności z braku odpowiednich pomieszczeń i kredytów. 
Istnieją możliwości przejęcia zakładów rzemieślniczych /piekarnie/ jednakże prze-
szkody wyżej wyszczególnione uniemożliwiają realizację. 

6. Akcja skupu zbóż. 
Akcję skupu zbóż przeprowadza P.Z.G.S. i agentura P.C.H. i jest przeprowa-

dzana bez jakichkolwiek większych zaburzeń. 
 

IV. Akcja specjalna. 
 
1. Akcja repatriacyjna i przesiedleńcza. 
W miesiącu sprawozdawczym wydano 3 zaświadczenia przesiedleńcze dla osób, 

które poprzednio wyjechały na tereny zachodnie. 
2. Stan zagospodarowania. 
W stosunku do miesiąca stycznia żadnych istotnych zmian nie ma. Spodziewać 

się należy, że po uruchomieniu ośrodków maszynowych, zorganizowaniu akcji po-
mocy sąsiedzkiej (która na razie przez ludność nie jest należycie zrozumiana), przy-
bycie 7 instruktorów rolnych gminnych do pracy w drugiej połowie marca, urucho-
mienie kredytów na zakup nawozów sztucznych, ziarna siewnego i na cele hodowla-
ne, wreszcie zapowiedziane przydziały zbóż selekcyjnych i większej ilości nawozów 
sztucznych przyczynią się do poprawy stanu zagospodarowania powiatu. Również 
przeprowadzana obecnie akcja H i kontraktacji lnu winna przyczynić się do tej po-
prawy. 

3. Akcja siewna i żniwna. 
W m-cu lutym opracowano komisyjnie plan zasiewów wiosennych przewidujący 

pod uprawę: zbóż jadalnych 10 500 ha, mieszanek zbożowych na ziarno 400 ha, 
innych zbóż, gryki i prosa 1900 ha, okopowych 8180 ha, przemysłowych 510 ha, 
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strączkowych jadalnych 900 ha, strączkowych pastewnych 5080 ha, warzyw  
w uprawie polowej 120 ha, drobnych upraw 150 ha i koniczyny nasiewnej 45 ha. 
Otrzymano 25 ton owsa siewnego, który został już za pośrednictwem Gminnych 
Spółdzielni rozprowadzony. Z przyznanego kredytu w wysokości 1 500 000 zł na 
zakup nawozów sztucznych rozprowadzono 540 000 zł. Z przyznanych nawozów 
sztucznych 120 ton azotniaka, 15 ton saletry, 30 ton superfosfatu, 150 ton soli pota-
sowej i 300 ton kainitu – otrzymano i rozprowadzono za pośrednictwem Gminnych 
Spółdzielni 90 ton kainity, 3 tony saletrzaka i przeszło 12 ton soli potasowej. W miarę 
nadchodzących transportów będą one w dalszym ciągu natychmiast rozprowadzane. 

4. Reforma rolna. 
W miesiącu sprawozdawczym zmian nie było. 
5. Akcja P.R.W. 
Danych dotyczących akcji P.R.W. nie posiadam. 
6. Ważniejsze wyniki w wykonaniu 3-ch letniego planu gospodarczego. 
W miesiącu sprawozdawczym: 
1. Przygotowano elaborat kolaudacyjny do kolaudacji na obiekta: 
 a) budynek Starostwa Powiatowego w Kolnie 
 b) budynek Żłobka Miejskiego w Kolnie 
 c) budynek pracowników samorządowych w Kolnie 
 d) budynek Powiatowego Ośrodka Zdrowia 
 e) budynek pracowników państwowych w Kolnie 
2. Sprawdzono rachunki złożone przez firmy i opłacono je wyczerpując całkowi-

cie kredyt inwestycyjny z 1948r. 
P.P.I. 1949 r. 
1. Uzupełniono dokumentację rzeczową na obiekta przeznaczone do odbudowy 

w 1949r. 
2. Przeprowadzono badanie gruntu na placach pod budowę powyższych obiektów. 
3. Wykonano częściowo dokumentację techniczną dla obiektów objętych P.P.I. 

1949r. 
7. Stan organizacyjny Straży Pożarnych. 
Poszczególne oddziały Straży Pożarnych wzmogły swą aktywność, cała akcja 

poszczególnych Zarządów jest skierowana na zdobycie własnymi sposobami fundu-
szów z których by Zarządy uzupełniły sprzęt przeciw pożarowy. Naczelnicy poszcze-
gólnych Straży prowadzą szkolenie czynnych członków. Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kolnie przystąpił do remontu Sali teatralnej i remontu sal w których ma 
być świetlica strażacka. 

8. Akcja telefonizacji w ośrodkach wiejskich i pomoc samorządu w tym zakresie. 
Miasto Kolno, siedziba władz powiatowych ma bezpośrednie połączenie telefo-

niczne z 7 gminami, z pozostałymi zaś 3 gminami można uzyskać z wielkim trudem 
połączenie drogą okólną przez Łomżę i Ostrołękę, stan ten uniemożliwia pracę, gdyż 
w większości wypadków nie można otrzymać potrzebnych połączeń z różnych wzglę-
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dów. W sprawie przeprowadzenia bezpośrednich linii z Kolna do gmin b. powiatu 
ostrołęckiego są już poczynione przygotowania przez Oddział Telekomunikacyjny, 
lecz na razie są tylko przeszkody natury formalnej, gdyż Wydział Komunikacyjny 
Urzędu Wojewódzkiego ma wyrazić zgodę na ustawienie słupów telefonicznych na 
koronie szosy Kolno – Turośli. Dotychczas brak odpowiedzi. 

9. Akcja samorządowa. 
W okresie sprawozdawczym organa samorządowe w dalszym ciągu przeprowa-

dzały intensywną akcję realizacji 60% zaliczki podatku gruntowego oraz likwidacji 
zaległości z lat ubiegłych podatków i S.F.O.R-u. Ponadto poddano rewizji wszystkie 
budżety samorządów gminnych na rok 1949 oraz przeprowadzono odpowiednie 
uchwalenie takowych. Prócz tego przystąpiono do sporządzenia zamknięć rachun-
kowych za rok 1948. Pow. Zw. Samorządowy i Prezydium P.R.N. zatwierdził budżety 
gmin wiejskich i miejskich. Poddał rewizji budżet Pow. Zw. Sam. na rok 1949, który 
został uchwalony przez P.R.N. i przedłożony do zatwierdzenia Prezydium W.R.N. 

10. Akcja zbiórki na odbudowę Warszawy. 
W miesiącu sprawozdawczym Gminne Komitety prowadziły w dalszym ciągu 

akcję zbiórkową. 
11. Akcja pomocy zimowej. 
Komitet Powiatowy Akcji Pomocy Zimowej został zorganizowany w dniu 

6.XII.48r. do dnia 1.II.49r. z akcji zbiórkowej uzyskał kwotę 39 000 zł i w miesiącu 
sprawozdawczym prowadził dalszą akcję wyniki której dotychczas nie zostały pod-
sumowane. 

12. Akcja przeciwgruźlicza. 
W akcji miesiąca przeciwgruźliczego w dalszym ciągu przeprowadzana jest roz-

przedaż znaczków. Wyniki ostateczne podane zostaną w następnym sprawozdaniu. 
 

      Starosta Powiatowy 
 
 
STAROSTA POWIATOWY 
 ŁOMŻYŃSKI    Łomża, dnia 2 marca 1949 roku 
 
Nr.O.Org. 17/pfn./49     

 POUFNE 
       Do 
      Obywatela Wojewody 
       w B i a ł y m s t o k u. 
 
 Na zarządzenie z dnia 22.III.1947 r. Nr.O.Org.9/3/47 przedkładam poniżej 

sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc luty 1949 r. 
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   I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 
1) Miesiąc luty poświęcony był przede wszystkiem akcji propagandowej  

w sprawie zaliczki na podatek gruntowy i akcji „H”. Z akcji tej najlepiej wywiązała 
się P.Z.P.R. partia tak jak zwykle brała czynny udział we wszystkich pracach związa-
nych jak z jedną tak i drugą akcją. Wysyłała ona w teren swoich członków akcji, 
którzy przy współudziale terenowych czynników społecznych w bardzo dużym stop-
niu przyczynili się do realizacji planu zaliczki. 

Niezależnie od tego partia ta co najmniej raz w tygodniu odbywała zebrania eg-
zekutywy, na których uzgadniano nie tylko wewnętrzne prace partii, lecz dawano 
nastawienie swoim aktywistom do dalszej i intensywnej pracy w terenie. Muszę pod-
kreślić, że nastawienia dawane aktywowi partii oraz specjalne instruowanie niektó-
rych członków aktywu, dały wyniki dobre. Ważniejsze prace przeprowadzane w mie-
siącu sprawozdawczym przez P.Z.P.R. były następujące: 

1) 1.II. czynny udział delegowanych członków na konferencji Wójtów i Sekreta-
rzy w sprawie zaliczki na podatek gruntowy, akcji „H” i szczepienia przez ekipę 
skandynawską przeciw gruźlicy. 

2) 2.II. Wysłanie w teren 16 członków aktywu do wszystkich gmin w sprawach 
podatkowych. 

3) 10.II. Czynny udział członków Komitetu Powiatowego P.Z.P.R. na konferen-
cji Wójtów i sołtysów w sprawach społeczno – politycznych. 

4) 14.II. udział tychże członków w powiatowej konferencji w sprawie akcji „H”. 
5) 16.II. Wysłanie w teren aktywu do przeprowadzenia konferencji z sołtysami  

i ludnością w sprawie zaliczki na podatek gruntowy i kontraktowania trzody chlewnej. 
6) 19.II. Urządzenie w Sali kina „Uciecha” wiecu dla szerszego ogółu ludności. 

Na wiecu tym dłuższy referat polityczno – gospodarczy wygłosił Ob. Sitek delegowa-
ny przez Komitet Wojewódzki P.Z.P.R. 

7) 27.II. Urządzenie w kinie „Uciecha” akademii związanej z 31 rocznicą po-
wstania Armii Czerwonej. 

Stronnictwo Ludowe w miesiącu sprawozdawczym działało dość sprawnie. Ak-
tyw tej partii brał czynny udział we wszystkich konferencjach i zebraniach organizo-
wanych w siedzibie władz powiatowych jak również i poszczególnych gminach  
w sprawach natury ogólno – państwowej. 

Niezależnie od tego w dniu 20 lutego r.b. Stronnictwo to urządziło na terenie 
powiatu 6 wieców przy udziale posłów Dury, Janusza, Kisiela i Bajkowskiego. 
(sprawozdanie z dnia 21.2.1949 r. Nr. O.Org.15/pfn.49). Działalność tego stronnic-
twa byłaby zupełnie dobra, gdyby stanowiska sekretarzy technicznego i politycznego 
były obsadzone przez odpowiednich ludzi, a ponadto żeby był wytypowany odpo-
wiedni człowiek na stanowisko instruktora powiatowego, który by się zajął pracą  
w terenie. Instruktora takiego stronnictwo to w ogóle nie posiada. 
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Stronnictwo Demokratyczne w miesiącu sprawozdawczym udziału w pracy te-
renowej związanej z akcją podatkową i akcją „H” nie brało. Stronnictwo to w dal-
szym ciągu ogranicza się jedynie do wysyłania swoich przedstawicieli na zebrania  
i okolicznościowe wiece organizowane przez inne partie. Oczyszczenie szeregów 
partyjnych S.D. dotychczas nie przeprowadziło. W stosunku do P.Z.P.R. zajmuje ono 
w dalszym ciągu stanowisko wyczekujące. 

P.S.L. oficjalnie na terenie powiatu nie występuje, jednakże byli zwolennicy tego 
stronnictwa starają się w dalszym ciągu prowadzić wrogą propagandę wśród miej-
scowej ludności. Propagandzie tej przeciwstawiają się inne partie zblokowane i sta-
rają się ją stłumić w zarodku, to jednak w niektórych wypadkach, jak uchylanie się 
bogatych chłopów od płacenia podatków, nie wykonywanie przez nich świadczeń na 
rzecz Państwa, w ostatnich czasach zdarzały się dość często. 

2) a/ Związki zawodowe w miesiącu sprawozdawczym nie wykazały większej 
inicjatywy jednakże pod presją partii politycznych wykonały one przydzielone im 
prace. Działalność Związków Zawodowych hamuje przedewszystkiem brak wspólnej 
świetlicy związkowej w Łomży, w której by można było przeprowadzać zabrania  
i omawiać wszelkie zagadnienia dotyczące jak pracy zawodowej tak i ogólno – pań-
stwowej. 

b/ Działalność O.S.P. w miesiącu sprawozdawczym o ile rozchodzi się o stan 
organizacyjny Straży Pożarnych – bez zmian. Stowarzyszenia przedwojenne działal-
ności nie wznawiają. 

c/ Z organizacji społecznych wybija się na czoło R.T.P.D. Prowadzi ono kuchnię 
dla biednych podopiecznych wydając dziennie do 400 obiadów. Poza tym dość czyn-
ną akcję dożywiania prowadzi P.K.O.S. i P.C.K. wydając obiady biednej podopiecz-
nej ludności ( około 900 obiadów dziennie). 

Liga Kobiet współpracuje z R.T.P.D. Niezależnie od tego pod opieką P.K.O.S., 
R.T.P.D. i Ch.T.P.D. pracują w terenie 3 kuchnie ludowe Zambrów, Wizna i Wygoda 
wydając wspólnie około 800 obiadów. 

d/ „Caritas” – w dalszym ciągu bez zmian. 
3) Związki religijne. Nawiązując do poprzedniego sprawozdania z miesiąca stycz-

nia r.b. stwierdziłem, że kler katolicki w dalszym ciągu i to dość intensywnie organizuje 
bractwa kościelne na terenie wszystkich parafii i członków tych bractw wykorzystuje do 
swojej propagandy, działającej w większości wypadków na szkodę Państwa. Tą drogą 
kler chce utrzymać dominujące stanowisko wśród miejscowej ludności. Przeciwko tej 
klerykalnej propagandzie przeciwstawiają i to dość mocno partie polityczne P.Z.P.R.  
i S.L., S.D. w danym wypadku zachowuje stanowisko bierne. 

4) Mniejszości narodowych na terenie powiatu nie ma. 
5) Stosunek miejscowej ludności do władz i ich zarządzeń na ogół jest popraw-

ny. Nie dowodzi to jednak by ludność ta w 100% opowiadała się za ustrojem demo-
kratycznym i by należycie wypełniała swoje obowiązki względem Państwa. W mie-
siącu sprawozdawczym ludność powiatu, zresztą podjudzana przez elementa wywro-
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towe, nie zrozumiała należycie poczynań rządu i nie wykazała dobrej woli w stosun-
ku do wykonania obowiązków założonych na nią ustawowo ( zaliczka na podatek 
gruntowy i inne świadczenia społeczno – gospodarcze ). 

Uporczywa pogłoska, że ludność będzie przesiedlana ze swych gospodarstw na 
inne tereny, w dalszym ciągu jest rozpowszechniana w powiecie i dlatego też chłopi 
zaczynają wyzbywać się inwentarza i zakupywać materiały tekstylne na wszelką 
ewentualność wysiedlenia. W ostatnich dniach miesiąca sprawozdawczego większe 
zaniepokojenie ludności we wsiach położonych w pobliżu poligonu „Czerwony Bór” 
wywołały pomiary samego poligonu. Wiadomym mi jest , że pomiary te musiały być 
uskutecznione ze względu na ogólny interes Państwa i wysiedlenie niektórych wiosek 
będzie konieczne to jednak ekipa wojskowa delegowana w tych sprawach na teren 
powiatu nie powinna była samodzielnie bez porozumienia się ze mną poruszać spraw 
przesiedlenia, jak to miało miejsce w Zarządzie Gminnym Długoborz. Takie samo-
czynne występowanie delegatów władz niezespolonych nie daje mi możności całko-
witego opanowania terenu i przez to samo wykonania planu ogólno – państwowego. 

 
   II. Stan bezpieczeństwa. 
 
1) Stan bezpieczeństwa w powiecie wprawdzie ostatnio się polepszył, nie dowo-

dzi to jednak, żeby powiat Łomżyński był powiatem spokojnym, w miesiącu sprawoz-
dawczym były dwa zabójstwa (gmina Chlebiotki 1 żołnierz K.B.W. zabity i drugi 
ciężko ranny, który zmarł) oraz jedno zabójstwo na tle porachunków osobistych. 
Ponadto było w tym miesiącu kilkanaście kradzieży, które w większości wypadków 
zostały wykryte. Przestępstwa te kwalifikuję jako zwykłe przestępstwa kryminalne. 

2) W dalszym ciągu na terenie powiatu działają bandy N.S.Z. „Wiarusa”, 
:Bąka”, „Chrobrego” i „Nocy”. Bandy te wprawdzie w miesiącu sprawozdawczym 
większej działalności nie przejawiały ze względu na ukrywanie się przed tropiącymi 
oddziałami wojskowymi K.B.W. i organami M.O., to jednak w gminach południo-
wych powiatu szerzyły wrogą propagandę antypaństwową. 

3) Działalność organów U.B. i M.O. w terenie w miesiącu lutym r.b. była dobra. 
Współpracę między tymi organami i Starostwem nawiązałem i była ona na dobrym 
poziomie. Współpraca miejscowej ludności z U.B. i M.O. pod względem bezpieczeń-
stwa może nie była taka jaka być powinna, to jednak dobre podchodzenie do tych 
spraw przez Komendantów posterunków M.O. i kierowników placówek U.B. przeko-
nuje ludność, że tylko te organa działają na jej korzyść pod każdym względem i dla-
tego też jak zauważyłem w ostatnich czasach współpraca pomiędzy tymi organami  
i miejscową ludnością zaczyna wchodzić na kordialne tory. 

 
III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 

1) Sytuacja aprowizacyjna w powiecie w miesiącu sprawozdawczym o ile roz-
chodzi się o artykuły spożywcze jak chleb i inne przetwory zbożowe była dobra. Od-
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czuwało się natomiast na miejscowych rynkach brak mięsa i tłuszczów. Były nawet 
przed sklepami kolejki. Winę w danym wypadku ponosi Państwowa Centrala Mię-
sna, która pomimo kilkakrotnych moich apeli nie przydzieliła miejscowej spółdzielni 
mięsnej i prywatnemu rzemiosłu możliwie dostatecznej ilości mięsa i tłuszczów na 
zaopatrzenie ludności. Stan ten trwa w dalszym ciągu. Na moje projekty i plany 
Spółdzielnia odpowiada , że przedewszystkiem musi wykonać swój plan dostawy  
a reszta ją nie obchodzi. O ile stan taki potrwa dłużej będzie ogólne niezadowolenie 
wśród mas pracujących i miejscowego społeczeństwa, które stara się wyzyskać każ-
dą ujemną stronę w tym czy innym wypadku, oczywiście na niekorzyść Państwa. 

2) Bezrobotni są zatrudnieni przy odgruzowaniu miasta Łomży. 
3) Podaż wszelkich artykułów na miejscowe rynki zbytu za wyjątkiem tłuszczów 

zwierzęcych jest dobra. Odczuwa się brak jedynie okucia do wozów chłopskich, pod-
ków i haceli. 

4) Zwyżki cen zboża siewnego i innych artykułów pierwszej potrzeby na razie 
nie stwierdzono. 

IV. Akcja specjalna. 
 
1) W miesiącu sprawozdawczym nie było wypadków przybycia osób ze Wschodu 

jak również nie było wypadków przesiedlania się rodzin z terenu powiatu na ziemie odzy-
skane. 

2) Akcja siewna wiosenna jest rozplanowana i już obecnie jest wprowadzona w życie. 
3) 3 letni plan gospodarczy został wykonany w miarę otrzymanych kredytów.

  
       Starosta Powiatowy 
 
 
Starosta Powiatowy 
Wysoko – Mazowiecki  Wysokie Mazowieckie, dn.5 marca 1949 r. 
 
Nr.O.Org.8/4/49 
     Do Urzędu Wojewódzkiego 
     Wydziału Społeczno-Politycznego 
     Ob. Wojewody Białostockiego 
     i Powiatowej Rady Narodowej 
 
Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powiatowego Wysoko – Mazowieckiego za 

m-c luty 1949 r. 
I. Ogólna sytuacja polityczna 

1) Działalność partii politycznych 
Istniejące i ściśle z sobą współpracujące dwie partie polityczne P.Z.P.R. i S.L.  

w miesiącu sprawozdawczym brały czynny udział w reorganizacji gminnych Rad 
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Narodowych i Samorządu w myśl uchwał Kongresu Zjednoczeniowego. Z rad i sa-
morządu usunięte zostały elementy kułackie i spekulanckie a wprowadzono chłopów 
nadziałowców i robotników. Członkowie wymienionych partii brali udział w prze-
prowadzeniu likwidacji ukrytych gruntów, uświadamiającej akcji „H”, przy zakupie 
i kontraktowaniu trzody chlewnej i rogacizny oraz realizacji zaliczki podatkowej.  
W dniu 23 lutego b.r. w 31-letnią rocznicę powstania Armii Czerwonej odbyły się  
w całym powiecie uroczyste akademie. 

2) Działalność związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz młodzieżowe 

wykazują żywotną działalność w zakresie swoich programów i przejawów życia 
społecznego i politycznego. Członkowie tych organizacji brali czynny udział w orga-
nizowaniu akademii poświęconych 31 rocznicy powstania Armii Radzieckiej, 3-ej 
rocznicy powstania O.R.M.O. i pierwszej rocznicy powstania S.P. 

W dniach 27 i 28 lutego odbyła się w Łapach rejonowa odprawa drużynowych 
harcerskich i zuchowych z powiatu Łomżyńskiego i Wysoko – Mazowieckiego wpro-
wadzająca kierowników pracy harcerskiej w zagadnienia nowej ideologii harcer-
skiej, opartej na wychowaniu socjalistycznym. Czynny udział przedstawicieli S.P.  
i Z.M.P. w odprawie wytyczył wspólną drogę pracy nad wychowaniem nowego 
człowieka w budowie Polski, sprawiedliwości społecznej, Polski socjalistycznej. 

Cały szereg organizacji społecznych żywo propaguje wytknięte statutem idee, 
umasawia szeregi i gromadzi fundusze do realizacji swych zamierzeń. Szczególnie 
daje się to zauważyć w Towarzystwie Burs i Stypendiów, które w organizacji terenu 
zatacza coraz szersze kręgi. Głód mieszkaniowy jaki cechuje Wysokie Mazowieckie 
podsunął Towarzystwu myśl budowy bursy męskiej o kubaturze 12 000 m2. Rozmach 
pracy daje się zauważyć po opracowanym budżecie na 1949 r. na sumę zł 
13 000 000. 

3) Związki religijne. 
Organizacja religijna jak „Sodalicja Mariańska” traci coraz bardziej wpływ na 

młodzież szkolną i poza-szkolną. Zmian kierunku wychowania pociąga młodzież  
w szeregi Z.M.P. „Caritas” przejawia swą działalność głównie na terenie miasteczek  
i niektórych parafii. Teren tut. powiatu zamieszkuje w przytłaczającej większości ludność 
wyznania rzymsko – katolickiego. Zaledwie kilka osób jest wyznania mojżeszowego. 
Żadnych spraw religijnych w miesiącu sprawozdawczym nie wniesiono. 

4) Mniejszości narodowe. 
Problem mniejszości narodowych nie przedstawia w dalszym ciągu żadnych 

trudności z uwagi na brak tych mniejszości jako większych skupisk. 
5) Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
Stosunek ludności bezrolnej, mało i średniorolnej jest pozytywny i nacechowany 

zaufaniem do urzędów, instytucji i ich zarządzeń. Natomiast kułacy wiejscy w dal-
szym ciągu nastawieni są bierni, a nawet wyczekująco i negatywnie, rzeżąc wrogą 
propagandę oraz niejednokrotnie współpracując i wspomagając wrogie elementy. 
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6) Ważniejsze zarządzenia mające ogólne znaczenie. 
W miesiącu sprawozdawczym oprócz ponagleń w sprawie realizacji zaliczki po-

datku gruntowego na 1949 r. wydano zarządzenie o przygotowaniu uroczystego 
obchodu 31-ej rocznicy Armii Czerwonej oraz rocznicy Mickiewiczowskiej i Chopi-
nowskiej. 

II. Stan bezpieczeństwa w powiecie. 
 
1) Przestępstwa pospolite i działalność organizacji tajnych. 
W dalszym ciągu notowane są przestępstwa i wykroczenia pospolite, morderstw 

natomiast nie notowano. Wykroczeń pospolitych o zakłócenie spokoju publicznego, 
 o nieprzestrzeganie przepisów porządkowych, o niespełnienie warty nocnej i innych 
wpłynęło 86 spraw. 

2) Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. 
Intensywna działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej doprowa-

dziła do likwidacji bandy „Plona”. Współpraca tych organów z władzami administracji 
ogólnej, urzędami i instytucjami jest zadawalniająca. Wpłynęło na to systematyczne 
odbywanie się konferencji bezpieczeństwa. Ludność bezrolna, mało i średniorolna z 
każdym dniem ściślej współpracuje z władzami bezpieczeństwa i organami M.O. 

III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 
1) Sytuacja aprowizacyjna i stan rynku. 
Podaż artykułów rolnych na rynkach jest średnia. Podaż zwierząt rzeźnych jest 

mała. Z artykułów przemysłowych odczuwa się brak blachy, żelaza taśmowego  
i żelaza do wyrobu niektórych narzędzi rolniczych, popyt na towar jest duży. Zbyt 
towarów wolnorynkowych jest sprawny i dostateczny. Dystrybucja stoi na wysokości 
zadania i zaopatrzenie ludności przebiega normalnie. Nie notowano braku chleba  
i artykułów powszechnego Użytku. Sprawa zaopatrzenia w tłuszcze i mięso przed-
stawia się niezbyt zadawalniająco. Centrala Mięsna, dając przydziały, opiera się na 
danych zaczerpniętych z niemiarodajnych prawdopodobnie źródeł i dlatego brak 
było mięsa i tłuszczu w m-cu sprawozdawczym. Stan ludności bezrolnej i małorolnej, 
która zaopatruje się na wolnym rynku, wynosi około 13 000 osób, podczas gdy Cen-
trala liczy tylko 7 000. 

IV. Akcje specjalne. 
1) Repatriacje. 
Akcji repatriacyjnej w m-cu sprawozdawczym nie notowano. 
2) Akcja przesiedleńcza. 
W m-cu sprawozdawczym nie wydano żadnych zaświadczeń przesiedleńczych. 
3) Akcja „H” 
Zapoczątkowana akcja „H” daje pomyślne wyniki. Zakontraktowano dotych-

czas 2159 żywca. Rozmiary jej mogą ulec zwiększeniu, gdyby można było wydawać 
zaliczki wszystkim kontraktującym, a nie tylko najbardziej potrzebującym. 
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4) Akcja siewna. 
Na wiosenną akcję siewną przydzielono dla powiatu nawozów sztucznych w ilości: 
  azotniaku  170 ton 
  saletrzaku  130 ton 
  saletry    30 ton 
  superfosfatu  390 ton 
  soli potasowej   35 ton 
oraz kredyt na zakup nawozów w wysokości 1 500 000 zł. Nawozy te sprowa-

dzono do placówek spółdzielczych są obecnie rozprowadzane pomiędzy mało i śred-
nio rolnych chłopów. W dodatkowym przydziale powiat otrzyma 90 ton superfosfatu. 
Wobec tego nie ma obawy zabraknięcia nawozów sztucznych. Gminne Spółdzielnie 
otrzymały również polecenie zaopatrzenia się w wapno nawozowe. 

 Plan zasiewów wiosennych powiatu na 1949 r. przewiduje obsiać 50 590 ha 
gruntów uprawnych, a w szczególności: 

  1) zbóż jarych   ha. 22 160 
  2) okopowych   ha 13 770 
  3) przemysłowych  ha 600 
  4) strączkowych jadalnych ha 730 
  5) strączkowych pastewnych ha 12 640 
   6) warzyw   ha 600 
Opracowany przez poszczególne gminy plan odsiewów jest realny i będzie wy-

konany. Dla zapewnienia wiosennych odsiewów przydzielono dotychczas dla powia-
tu 10 ton jęczmienia i 30 ton owsa. Jedynie może zabraknąć ziemniaków wobec nie-
urodzaju w ubiegłym roku. Dlatego też zapotrzebowano 500 ton ziemniaków, które 
należałoby sprowadzić z poza granic powiatu. Poza tym zamówione zostały nasiona 
koniczyny, łubinu słodkiego, lucerny, kapusty pastewnej i słonecznika. 

Istniejące ośrodki maszynowe i samopomoc sąsiedzka pozwolą na wykonanie 
zamierzeń w obsiewach wiosennych. Jedynie brak agronoma powiatowego oraz 
instruktorów na szczeblu powiatowym i poszczególnych gmin nie daje pełnej gwa-
rancji dopilnowania i terminowego wykonania zleconych czynności. 

5) Samorząd i akcja podatkowa. 
W m-cu sprawozdawczym przeprowadzono dalsze czystki aparatu samorządo-

wego z elementów spekulanckich i kułackich. W kilku gminach dokonano zmian 
wójtów i sołtysów, jak również radnych gminnych. Wprowadzeni robotnicy, mało  
i średniorolni chłopi dają gwarancję wypełnienia i zrealizowania uchwał Kongresu 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w przebudowie ustroju społecznego w Pol-
sce i gospodarki narodowej. 

Posiedzeń Wydziału Powiatowego odbyło się trzy, inspekcji w terenie przez in-
spektora samorządowego sześć i jedne zebranie wójtów. Starosta Powiatowy prze-
prowadził doraźną inspekcję wszystkich zarządów gminnych i miejskich. 
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Realizacja podatku gruntowego i F.O.R-u odbywa się w dalszym ciągu. Wpły-
wające poważne sumy podniosą niewątpliwie stopę procentową realizacji. Ogólny 
wymiar zaliczki na 1949 r. wynosi zł 71 930 387. Zrealizowano dotychczas zł 
39 614 306 – czyli 55,6% 

Sprawą zaliczki odnośne czynniki zajęły się już pod koniec m-ca stycznia, po-
nieważ przedstawiciel delegowany przez Wojewódzką Komisję Współdziałania nie 
nadał dostatecznie kierunków pracy, a ograniczył się tylko do powołania Powiatowej 
Komisji Współdziałania i czekania na dalsze zarządzenia z Województwa, przez co 
stracono pół miesiąca czasu w realizacji zaliczki. 

Drugą sprawą hamującą realizację zaliczki było zabranie pełnomocnika, oraz 
zmiany wójtów i sołtysów. Zalegający z uiszczaniem podatków są wzywani do Staro-
sty Powiatowego, który na swój sposób, używając wszelkich godziwych i dostępnych 
środków, przekonywa opornych o konieczności zapłacenia zaległości w ustalonym 
terminie. Akcja ta w dużej mierze zwiększa wpływy podatkowe. 

6) Odbudowa powiatu. 
Właścicielom zagród, objętych A.O.W. w 1948 r. przydzielono i wydano mate-

riały budowlane, a mianowicie: 
  cegły  szt. 14 810 za sumę zł 109 294 
  tarcicy  m 28 na sumę zł 150 000 
  dachówki szt. 8 400 na sumę zł 76 456 
  pustaków  szt 500 na sumę 28 765 
Oprócz wyżej wymienionych materiałów wydano zezwolenie na kupno 175 m3 

tarcicy po cenach sztywnych. 
W ramach akcji grobownictwo wojennego została przeprowadzona ekshumacja 

zwłok żołnierzy Armii Czerwonej do wspólnej mogiły w Wysokiem Mazowieckiem. 
W związku z P.P.I. przeprowadzono dokumentację prawną na wszystkie obiekty 

szkół podstawowych, Szpitala Powiatowego i Domu Ludowego. W ramach akcji 
odbudowy zagród poparcelacyjnych wytypowano wieś Czyżewo – Sutki. Prowadzone 
wstępne prace nad objęciem tej akcji natrafia się na duże trudności, gdyż stan zgło-
szonych wynosi 24 rodziny, ilość ta nie odpowiada wymogom Wydziału Odbudowy  
w Białymstoku. 

      Starosta Powiatowy 
 
 
Starosta Powiatowy 
 Kolneński    Kolno, dnia 6.IV.1949 r. 
Nr.Og.8/1/49 
       POUFNE 
Miesięczne sprawozdanie 
sytuacyjne za m-c marzec 1949r.   Do Ob. Wojewody 
       w B i a ł y m s t o k u 
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Przedkładam w dwóch egzemplarzach sprawozdanie miesięczne za m-c marzec 
do dyspozycji. 

Jednocześnie nadmieniam, że jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Wydziału 
Społeczno – Politycznego Urzędu Wojewódzkiego. 

 
I. Ogólna sytuacja polityczna. 

 
1. Działalność partii politycznych. 
W miesiącu sprawozdawczym partie polityczne brały czynny udział przy reor-

ganizowaniu Komitetów Rodzicielskich przy szkołach stopnia licealnego i zawodo-
wych. W dalszym ciągu P.Z.P.R. wysyłał swych członków, którzy w terenie przepro-
wadzali akcję „H”. Partie polityczne istniejące na terenie powiatu przystąpiły  
w miesiącu sprawozdawczym do uzdrawiania stosunków samorządzie, przez zmianę 
Wójta i przewodniczących G.R.N. w Lachowie i Małym Płocku. W dniu 31.III.br. 
odbyła się wspólna konferencja Powiatowego i Miejskiego Komitetu P.Z.P.R. wraz  
z czynnym aktywem partii. Na konferencji była szeroko omawiana i przerabiana 
akcja oszczędnościowa. W dniu 18.III.br. P.Z.P.R. wraz z Ligą Kobiet Zorganizował 
masowy wiec poświęcony sprawie uregulowania stosunków między Państwem  
a Kościołem. S.L. w dalszym ciągu przeprowadza w grodzkim kole wieczory dysku-
syjne na których są poruszane sprawy aktualne. Partie polityczne biorą czynny udział 
i pomagają w działalności Komisji Rejestracyjnej, która rozpoczęła na terenie po-
wiatu pracę od dnia 21.III.br. 

2. Działalność Związków Zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
a) Związek Młodzieży Polskiej przez wysyłanie swych aktywistów w teren zor-

ganizował na terenie powiatu w miesiącu sprawozdawczym 5 nowych kół Z.M.P. 
jednocześnie werbując 85 nowych członków. 

b) W dniu 17.III.br. odbyło się w Z.Z.P.P. walne zebranie na którym został powo-
łany nowy Zarząd Z.Z.P.P. W dniu 26.III.br. odbyło się wspólne posiedzenie Z.Z.P.P.  
i Z.Z.P.S.T. z przedstawicielem delegata O.K.Z.Z. na tym posiedzeniu postanowiono 
urządzić wspólną świetlicę, zorganizować wspólny klub sportowy, jak i również powo-
łać wspólnego sekretarza do załatwiania spraw bieżących obu związków. 

c) Związek Samopomocy Chłopskiej przystąpił do wiosennej akcji siewnej, przez 
planowy rozdział nawozów sztucznych. 

d) Liga Kobiet w dniu 8.III.br zorganizowała akademię poświęconą Kobiecie. 
W pracy organizacyjnej zorganizowała 2 nowe Koła L.K., 2 koła Gospodyń Wiej-
skich. Liga Kobiet w miesiącu sprawozdawczym zaczęła szkolenie ideologiczne 
swych członkiń. 

e) Inspektorat Szkolny zwołał w dniu 26.III.br. Powiatową Konferencję Kierowni-
ków Szkół. Na konferencji została poruszona sprawa reorganizacji Kół Rodzicielskich 
przy szkołach podstawowych jak i nauczania młodzieży w duchu socjalistycznym. 

3. Związki religijne. 
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W miesiącu sprawozdawczym związki religijne żadnej działalności nie przejawiały. 
4. Mniejszości narodowe. 
Na terenie powiatu mniejszości narodowych nie ma. 
5. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
Na terenie tut. powiatu stosunek ludności do władz i ich zarządzeń uległ czę-

ściowej poprawie, co się tłumaczy zwiększoną działalnością partii politycznych, które 
przez swój aktyw oddziaływają uświadamiająco na społeczeństwo powiatu. Społe-
czeństwo zaczęło po części rozumować słuszne dążenie Rządu Ludowego skierowane 
do podniesienia stopy życiowej klasy robotniczej i chłopskiej. Wynikiem tego był 
większy wpływ pierwszej raty podatku gruntowego. U ludzi bogatszych w dalszym 
ciągu spotyka się opór. W miesiącu sprawozdawczym wzmogła się szeptana propa-
ganda dotycząca powstania w prędkim czasie kołchozów i wybuchy trzeciej wojny 
światowej. Przyczyną tego było intensywniejsza praca spółdzielczości na terenie 
powiatu i Komisji Rejestracyjnej , która rozpoczęła swą pracę. 

 
II. Stan bezpieczeństwa. 

 
1. Przestępstwa pospolite. 
Powiatowa Komenda M.O. w Kolnie nie przedłożyła wykazu przestępczości  

w miesiącu sprawozdawczym. Ogółem wpłynęło do tut. Starostwa różne wykroczenia 
28 doniesień karnych. W miesiącu sprawozdawczym wyegzekwowano 39 tytułów 
wykonawczych za różne wykroczenia na kwotę 41 300 zł. 

2. Działalność organizacji tajnych. 
W początku miesiąca sprawozdawczego działalność organizacji podziemnych 

wzmogła się. W gminie Turośli patrol K.B.W. natknęła się na bandę liczącą około 10 
ludzi. W wyniku potyczki żołnierze K.B.W. zdobyli karabin, amunicję i sprzęt tabo-
rowy. Po tym wypadku miejscowy oddział K.B.W. wyjechał w teren Łyse i Turośli 
gdzie przebywał cały czas. Z chwilą przybycia żołnierzy na te tereny działalność 
organizacji podziemnych nie dało się zauważyć. 

3. Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz współdzia-
łanie z nimi ludności. 

Organa bezpieczeństwa i M.O. działają aktywnie. Cały wysiłek ich skierowany 
jest przeciwko likwidacji pozostałości band terrorystyczno – rabunkowych, miejsco-
wych członków organizacji podziemnych, szeptanej propagandzie i sabotażu. Współ-
praca między organami M.O. i bezpieczeństwa na wszystkich odcinkach pracy jest 
dobra, odbywają się wspólne odprawy. W miesiącu sprawozdawczym został zorgani-
zowany wspólny konsum dla UB i M.O. Ludność nie zawsze powiadamia organa 
M.O. i bezpieczeństwa o pojawieniu się band. Motywuje się to tym, że społeczeństwo 
częściowo tylko zrozumiało szkodliwą działalność band, które dezorganizują życie 
społeczno – gospodarcze. 
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III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 
1. Sytuacja aprowizacyjna. 
Zaopatrzenie ludności w artykuły rolne w okresie sprawozdawczym było dosta-

teczne i nie natrafiało na specjalne trudności. Zaopatrzenie w mięso i tłuszcze pomi-
mo zwiększenia przydziału przez C.M. o 50% jest niewystarczające, odczuwa się  
w dalszym ciągu brak wędlin i tłuszczów. Pomimo przedstawianych przez K.U.Z. 
zapotrzebowań, , któryby w minimalnym zakresie zlikwidowały braki mięsa C.M. nie 
uznała tychże i zmniejszyła przydział w stosunku do złożonego zapotrzebowania do 
65%. Tego rodzaju postępowania zwiększyły wypadki handlu domowego mięsem 
oraz nielegalny ubój. Zaopatrzenie ludności w artykuły przemysłowe jest nadal nie-
zadowalające. Odczuwa się niedostateczne ilości artykułów jak tkanin bawełnianych 
i wełnianych niskoprocentowych, żelaza, ryb, obuwia roboczego. 

2. Stan rynku, podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych. 
Podaż artykułów rolnych utrzymała się na poziomie poprzedniego miesiąca. Je-

dynie podaż zboża do p-któw skupu P.Z.G.S. i P.C.H, B.O.A.R wybitnie się zmniej-
szyła z powodu zakończenia zbiórki zaliczki I-ej raty podatku gruntowego. Popyt 
umiarkowany, nie przewyższał podaży. 

3. Kształtowanie się cen. 
Ceny wolnorynkowe utrzymały się na poziomie poprzedniego m-ca z nieznacz-

nymi zmianami w cenie zbóż i ziemniaków / wyższej / oraz masła i jaj / niższe o 10-
15%/. Ceny wolnorynkowe zbóż są wyższe od cen płaconych przez P.Z.G.S. o 100 – 
180 zł. Ceny trzody chlewnej i rogacizny są stałe i utrzymują się na wysokości cen 
płaconych przez P.Z.G.S. 

4. Stan zatrudnienia. 
W/g danych nadesłanych przez Instytucję Zastępczą Urzędu Zatrudnienia przy 

Zarządzie Miejskim w Kolnie stan bezrobocia na terenie powiatu na dzień 1.III.49r. 
wynosił 99 mężczyzn i 3 kobiety, w ciągu m-ca marca zarejestrowano nowych bezro-
botnych 71 mężczyzn, co razem stanowiło 170 mężczyzn i 3 kobiety bezrobotnych.  
W ciągu miesiąca sprawozdawczego zatrudniono 120 mężczyzn i 3 kobiety. Stan nieza-
trudnionych na dzień 1.IV.49r. wynosił 50 mężczyzn , są to w przeważającym stopniu 
robotnicy niewykwalifikowani. W miesiącu marcu przy pomocy funduszu inwestycyj-
nego wysokości 1 000 000 zł zatrudniono bezrobotnych przy odgruzowaniu m. Kolna. 

5. Stan spółdzielczości 
Sieć spółdzielcza jest słabo rozwinięta. Przewiduje się, iż w najbliższych tygo-

dniach z powodu przejęcia sklepów P.Z.G.S. w mieście przez Spółdzielnię Spożyw-
ców sprawa spółdzielczości wstąpi na tory szybszego rozwoju. 

6. Akcja skupu zbóż. 
Skup zbóż przez punkty P.Z.G.S. jak już zaznaczono wyżej wybitnie się zmniej-

szyły z powodów podanych w w/w punktach niniejszego sprawozdania. 
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IV. Akcja specjalna 
 
1. Akcja repatriacyjna i przesiedleńcza. 
W miesiącu sprawozdawczym wydano 8 zaświadczeń przesiedleńczych dla osób 

które poprzednio wyjechały na tereny zachodnie. 
2. Stan zagospodarowania. 
W stanie zagospodarowania żadne istotne zmiany nie zaszły. Zmian spodziewać 

się należy dopiero po uruchomieniu ośrodków maszynowych, obsadzie stanowisk  
i rozpoczęciu pracy instruktorów na szczeblu gminnym i powiatowym, oraz rozwi-
nięciu działalności akcji „H” która podobnie jak inne pracą w dziedzinie podniesie-
nia rolnictwa kuleje, z braku odpowiednich ludzi do pracy w terenie. 

3. Akcja siewna i żniwna. 
Plan zasiewów został przesłany gminom w I-szej dekadzie marca i w/g oświad-

czenia wójtów w III-ciej dekadzie został rozesłany poszczególnym gromadom. Pla-
nowanie odsiewów wiosennych zdaniem tut. rolników na dwa lub trzy miesiące 
wcześniej, jest nie celowe i spóźnione i winno być raczej planowane na cały rok już 
przed siewami jesiennymi. Przydzielone ziarno siewne 25 ton owsa zostało już roz-
prowadzone w całości. Zapowiedziane ziemniaki sadzeniaki w ilości 10 ton do tej 
pory nie nadeszły. Wobec słabego urodzaju ziemniaków w ubiegłym roku w/g infor-
macji z terenu, należy się liczyć z ich brakiem do celów konsumpcyjnych szczególnie 
w gminach kurpiowskich. Rolnicy dopominają się również o nasiona jęczmienia, jak 
również o nasiona roślin pastewnych, które tut. P.Z.G.S. wprawdzie zapotrzebował 
lecz do tej pory nie wie, czy takowe nadejdą. 

Z nadeszłych ilości nawozów sztucznych: 
60 000 kg. azotniaka  rozprowadzono 12 376 kg. 
15 000 kg saletrzaka  rozprowadzono 7 250 kg. 
30 000 kg superfosfatu  rozprowadzono 6 000 kg 
89 000 kg soli potasowej rozprowadzono 47 250 kg 
135 000 kg kainitu  rozprowadzono 135 000 kg 
przyczem ilość kainitu jest o wiele za mała w stosunku do zapotrzebowania.  

Z przydzielonego kredytu na nawozy sztuczne w wysokości 1,5 miliona rozprowa-
dzono zaledwie 335 084 zł. Powodem tego jest brak odpowiednich ludzi w Gminnych 
Spółdzielniach, którzy najprawdopodobniej obawiając się, że sprzedaż kredytowa 
obciąży ich dodatkową pracą, woleli sprzedawać je za gotówkę / jak np. spółdzielnia 
w Zbójnej, która rozprzedała niemal zupełnie zapas przydzielonych jej nawozów, nie 
zużytkowując zupełnie przyznanego kredytu w wysokości 170 000 złotych/. Kredyt na 
orkę z 500 000 zł wykorzystano 100 000 zł. Kredyt na ziarno siewne z 800 000 zł 
wykorzystano 350 000. Samopomoc sąsiedzka – zgłoszono zapotrzebowanie o udzie-
lenie takiej pomocy przez 90 gospodarstw na obszarze około 195 ha, którym to ma 
nieść pomoc 129 gospodarstw. Likwidacja odłogów ze względu na mały ich obszar 
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nie nastręczy żadnych trudności / około 110 ha /i zostaną one zaorane przez właści-
cieli. 

4. Produkcja hodowlana. 
Ilość pogłowia bydła, trzody chlewnej i owiec nieznacznie ale stale wzrasta na 

skutek przyrostu naturalnego. Jakość natomiast nie poprawia się. Przyczyną tego jest 
znowu brak instruktorów a szczególnie instruktora produkcji zwierzęcej. Przeciętna 
wydajność mleka około 6 a w ostatnim miesiącu8 litrów. Akcja kontraktacji trzody 
chlewnej, zakontraktowano 1245 szt. własnych i 251 sztuk na zaliczki. Razem 1496 
sztuk na zaplanowane 1506 sztuk. Ponieważ nie otrzymano jeszcze ostatniego rapor-
tu z gminy Grabowo gdzie kilkanaście sztuk zostało zakontraktowanych dodatkowo, 
należy przewidywać, że zaplanowana ilość zostanie o kilkadziesiąt sztuk przekroczo-
na. Akcja kontraktacji lnu zawiodła, gdyż na zaplanowaną ilość 310 ha zakontrakto-
wać zdołano zaledwie 91 ha. Przyczyną brak ludzi w terenie. 

5. Reforma rolna. 
W miesiącu sprawozdawczym zmian nie było. 
6. Ważniejsze wyniki w wykonaniu 3-ch letniego planu gospodarczego. 
1. Sprawdzono rachunki ostateczne złożone przez przedsiębiorców za wykonane 

roboty budowlane w niżej wyszczególnionych obiektach:  
a) w bud. Starostwa Powiatowego w Kolnie 
b) Żłobka Miejskiego w Kolnie 
c) bud. mieszkaniowym prac. państwowych w Kolnie 
d) bud. mieszkaniowym prac. samorządowych w Kolnie 
e) bud. Pow. Lecznicy Zwierząt w Kolnie 
f) bud. Szkoły Powszechnej w Małym Płocku i Kątach na łączną sumę 

12 200 000 zł 
2. Sporządzono projekty Szkoły Podstawowej w Zbójnej, Turośli, Łaźni w Kolnie 

i projekty remontu remizy Straży Pożarnej w Stawiskach. 
3. Ukończono roboty remontowe w budynku mieszkaniowym pracowników pań-

stwowych w Kolnie oraz przyjęto komisyjnie wykonane roboty budowlane w/w 
obiekcie. 

4. Uzupełniono dokumentację prawną i użytkową potrzebną do sporządzenia 
dokumentacji technicznej na niżej wymienione obiekty objęte P.P.I w roku 1948. 

a. na Szkołę Podstawową w Kolnie  
b. na budowę domu mieszkaniowego pracowników samorządowych w Kolnie. 
7. Stan organizacyjny Straży Pożarnych. 
W miesiącu sprawozdawczym został zorganizowany jeden Oddział Ochotniczej 

Straży Pożarnej w gm. Grabowo we wsi Konopki Monety. Dotychczas nowo zorga-
nizowany Oddział zaopatruje się w potrzebny sprzęt przeciwpożarowy sam. Ochotni-
cza Straż Pożarna w Kolnie otrzymała przydział samochodu strażackiego. Samochód 
został przyprowadzony i znajduje się w dyspozycji Oddziału Straży w Kolnie. 

8. Akcja telefonizacji w ośrodkach wiejskich i pomoc samorządu w tym zakresie. 
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Miasto Kolno, siedziba władz powiatowych ma bezpośrednie połączenie telefo-
niczne z 7 gminami, z pozostałymi zaś 3 gminami przyłączonymi z powiatu Ostrołęc-
kiego można uzyskać z wielkim trudem połączenie drogą okólną przez Łomżę  
i Ostrołękę, stan ten uniemożliwia pracę, gdyż w większości wypadków nie można 
otrzymać potrzebnych połączeń z różnych względów. W sprawie przeprowadzenia 
bezpośrednich linii z Kolna do gmin b. powiatu Ostrołęckiego są już poczynione 
przygotowania przez Oddział Telekomunikacyjny lecz na razie są tylko przeszkody 
natury formalnej, gdyż Wydział Komunikacyjny Urzędu Wojewódzkiego ma wyrazić 
zgodę na ustawienie słupów telefonicznych na koronie szosy Kolno – Turośli. Do-
tychczas brak odpowiedzi. 

9. Akcja samorządowa. 
W dniu 29 marca 1949r. odbyła się odprawa burmistrzów, Wójtów i Sekretarzy 

gminnych z udziałami Przewodniczących Gminnych Rad Narodowych. Na odprawie 
były omawiane sprawy mającej się odbyć w terminie od dnia 21 marca 1949 do 22 
kwietnia 1949r. rejestracji wojskowej mężczyzn ur. w 1919 – 1926 r. Ponadto omó-
wiono sprawy akcji siewnej, akcji „H”, sprawę organizacji biur ewidencji ruchu 
ludności, sprawę bezpieczeństwa publicznego, sprawę realizacji I raty podatku grun-
towego na 1949 r, sprawy drogowe, sprawy wykonania planów wodno – melioracyj-
nych, sprawy odbudowy i inne. Wydział odbył 1 posiedzenie w dniu 26 marca 1949r., 
na którym załatwiono cały szereg spraw bieżących. Sporządzono projekty kredytów 
limitowych i dotacji celowych na 1950 r. 

10. Akcja zbiórki na Odbudowę Warszawy. 
W miesiącu sprawozdawczym Gminne Komitety prowadziły w dalszym ciągu 

akcję zbiórkową w wyniku której wpłynęło kilkadziesiąt tysięcy złotych, lecz na razie 
dokładnych danych brak. 

11. Akcja pomocy zimowej. 
Komitet Powiatowy Akcji Pomocy Zimowej, który został zorganizowany w dniu 

6.XII.48r. do dnia 1.IV.49r. z akcji zbiórkowej uzyskał kwotę 44 770 zł, prowadzi 
dalszą akcję zbiórkową. 

12. Akcja przeciwgruźlicza. 
W miesiącu sprawozdawczym ekipa Duńskiego Czerwonego Krzyża rozpoczęła 

masowe szczepienie przeciwgruźlicze na terenie tut. powiatu. 
13. Wojskowa Komisja Rejestracyjna. 
W miesiącu sprawozdawczym Komisja Rejestracyjna R.K.U. Łomża rozpoczęła 

pracę rejestracyjną częściowych rezerw osobowych. Dotychczas Komisja objechała 3 
gminy : Stawiski, Łyse i Zbójcę. Stawiennictwo na komisje rejestracyjną jest 100%. 
Szeptana propaganda która szerzyła pogłoskę , że wszyscy ci co staną na komisję zo-
staną zabrani do wojska, nie znalazła posłuchu u społeczeństwa objętego rejestracją. 

        
Starosta Powiatowy.  
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STAROSTA POWIATOWY 
 ŁOMŻYŃSKI    Łomża, dnia 4 kwietnia 1949 r. 
 
Nr. O.Org.21/Pfn./49   
      P o u f n e. 
 
       Do 
      Urzędu Wojewódzkiego 
     Wydziału Społeczno-Politycznego 
          w B i a ł y m s t o k u. 
 
Na zarządzenie z dnia 22.III.1947r. Nr.O.Org.9/3/47 przedkładam poniżej 

sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc marzec 1949 roku. 
 

Ogólna sytuacja polityczna. 
 
 1/ W m-cu marcu wszystkie partie polityczne zwracały szczególną uwagę na 

prowadzenie propagandy w kierunku masowego uświadamiania miejscowej ludności 
o przyśpieszeniu wpłat I-ej raty zaliczki na podatek gruntowy, F.O.R. i kontraktację 
trzody chlewnej. W tej akcji szczególnie wyróżniła się P.Z.P.R. Aktyw tej partii kilka 
razy w miesiącu brał udział w specjalnych ekipach wysyłanych w teren i współdziałał 
w tych sprawach z miejscowymi czynnikami tak społecznymi, jak i rządowymi. Praca 
ta dała dobre wyniki, dowodem czego są zwiększone wpływy podatku, oraz zwięk-
szono kontraktację trzody chlewnej o przeszło 1200 sztuk. 

Niezależnie od tego partia ta brała czynny udział we wszystkich pracach poli-
tyczno – gospodarczych, uzgadniając działalność organizacji społecznych, typując 
odpowiednich ludzi na różne stanowiska jak w mieście Łomży, tak i w terenie. 

W ramach wewnętrznych P.Z.P.R .zwołała w dniu 5.III.1949r. konferencję Po-
wiatową na której został wybrany Komitet Powiatowy, egzekutywa i sekretarze. Se-
kretarzami zostali wybrani: I-szy sekretarz Grzegorz Koszel i II-gi Władysław Winko. 
Do egzekutywy powołano ob.ob. 1. Grzegorz Koszel I sekretarz, 2. Władysław Winko 
II sekretarz, 3. Wł. Dymowski Starosta, 4. Wł. Borowski Szef Pow. U.B., 5. Adam 
Hnat Kom. Pow. M.O., 6. Lech Karpiński sekret. Kom. Miejskiego P.Z.P.R., 7. J. 
Cyuńczyk Przewodn Z.M.P., Mizerak Jan, 9. Samojło Anna Dyrektor Gimn. Han-
dlowego. 

Dnia 30 marca b.r. odbyło się posiedzenie plenum Komitetu P.Z.P.R. w sprawie 
oszczędności. Referat podstawowy w tej sprawie wygłosił przedstawiciel Komitetu 
Wojewódzkiego ob. Polakowski. Ponadto partia ta urządza częste zebrania egzeku-
tywy na których omawia wszelkie zagadnienia gospodarcze i polityczne dotyczące 
całego powiatu. 
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Stronnictwo Ludowe w miesiącu sprawozdawczym większej działalności nie 
przejawiało. Wprawdzie wysyłało ono w teren swoich aktywistów, jednakże w nie-
licznym składzie. Zarząd Powiatowy i aktyw tego stronnictwa rekrutuje się przeważ-
nie z pośród obywateli zamieszkałych w Łomży, pracowników tej, czy innej instytucji 
i dlatego też nie może całkowicie wywiązać się ze swego zadania. Ponadto brak od-
powiedniego instruktora powiatowego i sekretarza politycznego uniemożliwia Stron-
nictwu rozwinięcie intensywnej pracy w terenie. W m-cu sprawozdawczym odbyły się 
w m. Łomży dwa zebrania Zarządu Powiatowego z udziałem miejscowego aktywu, 
na których omawiano sprawy wewnętrzne Stronnictwa, oraz ogólne zagadnienia 
polityczno-gospodarcze, dotyczące przeważnie powiatu. 

Stronnictwo Demokratyczne w dniu 23.III.b.r. urządziło w miejscowym kinie 
wiec w sprawie stosunku Państwa do Kościoła. Obszerny referat na ten temat wygło-
sił Prezes miejscowego Sądu Okręgowego ob. Sadkowski. Na wiecu było około 500 
osób. Uchwalono na nim rezolucję solidaryzującą się całkowicie z oświadczeniem 
Rządu. Poza tym partia ta w m-cu sprawozdawczym nie przejawiała większej dzia-
łalności. Ograniczała się przeważnie do wysyłania swoich przedstawicieli na różne 
zebrania i odczyty urządzane przez różne organizacje. Pracą w terenie, poza swoimi 
sprawami organizacyjnymi udziału nie brała. 

Staraniem Komitetu P.Z.P.R. odbyła się w m-cu marcu konferencja międzypar-
tyjna P.Z.P.R., S.L. i S.D. w sprawie pobudzenia do większej intensywności akcji 
„H” i doprowadzenia do sprężystego działania ośrodków maszynowych w powiecie 
w związku ze zbliżającą się akcją siewu wiosennego. 

P.S.L. na terenie powiatu nie ma. Znajduje się jednakże w terenie stary zacofany 
element tej partii, który stara się w dalszym ciągu szerzyć wrogą cichą szeptaną 
propagandę, godzącą w obecny ustrój państwowy. 

Współpraca P.Z.P.R., S.L. i S.D. ze mną jako Starostą istnieje. 
W dniu 27.III.b.r. na terenie miasta Łomży i częściowo w terenie przeprowadzo-

no wybory członków do Komitetów Rodzicielskich przy Szkołach średnich. Wybrani 
zostali do tych Komitetów obywatele wytypowani uprzednio przez partie polityczne  
i związki zawodowe. Obecnie przystąpiono do przekazywania nowym Komitetom 
urzędowania. 

2/ Powiatowa Rada Z.Z. na terenie powiatu w m-cu marcu nie przejawiała ak-
tywnej działalności. Prezes Rady jest nieodpowiedni na te stanowisko, nie może on 
opanować całokształtu pracy i przez to samo nie może nadać właściwego kierunku 
związkom zawodowym działającym przy różnych instytucjach. Niektóre ze związków 
jak : pocztowcy, skarbowcy, drogowcy, państwowy i Ubezpieczalni Społecznej dzia-
łają dość dobrze i przy odpowiednim nastawieniu przez Radę Powiatową Z.Z. mo-
głyby całkowicie wykonać włożone na nie obowiązki. 

Przy końcu m-ca marca r.b. Pow. Rada Z.Z. przejęła lokal po „Klubie Świata 
Pracy” na ogólną świetlicę Z.Z. Świetlica ta obecnie jest w stadium organizacji. 

Ze stowarzyszeń istniejących legalnie na terenie powiatu na uwagę zasługują: 
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a/ Ochotnicze Straże Pożarne. Jest ich w powiecie 46. W sprzęt gaśniczy O.S.P. 
nie są jeszcze dostatecznie zaopatrzone, jednakże działalność icj i gotowość do walki 
z żywiołem postawiona jest na dość dobrym poziomie. Dyscyplina w oddziałach 
istnieje. Członkowie Straży za wyjątkiem nielicznych jednostek, politycznie nie anga-
żują się. 

b/ Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej zaczęło pracować intensywnie. 
Przeprowadza ono obecnie akcję organizacyjną kół w terenie. Na razie zorganizo-
wano 6 kół, około 13 kół jest w toku organizacji. Ogólnie T-wo to zaczyna nabierać 
rozgłosu i zyskuje coraz więcej zwolenników. Urządziło ono w miesiącu sprawoz-
dawczym szereg odczytów i pogadanek świetlicowych tak w Łomży, jak i w terenie. 

c/ T.P.Ż. posiada w Łomży i w terenie 26 kół, przeważnie szkolnych. T-wo to 
rozwija się słabo z powodu małej inicjatywy obecnego Zarządu Powiatowego. 

d/ R.T.P.D. rozwija się dobrze i przejawia dużo działalności aktywnej. Urządziło 
ono wzorową świetlicę na którą uczęszcza około 130 dzieci. Ponadto T-wo prowadzi 
przedszkole na przedmieściu Łomżyca wyłącznie dla dzieci robotniczych w którym 
jest ponad 50 dzieci. Niezależnie od tego przygotowuje się ono już obecnie do zało-
żenia podstawowej szkoły świeckiej w Łomży. Część funduszów na ten cel już posia-
da. Lokal dla tej szkoły przeznaczyłem po P.K.O.Sie przy ul. Senatorskiej. 

e/ Z.M.P. posiada w powiecie 60 kół / 1141 członków /. Zarząd związku za mało 
aktywny, nie przejawia takiej działalności, jaka być powinna. Przewodniczący Za-
rządu jest za słaby, nie wyrobiony i nie może dać odpowiedniego nastawienia człon-
kom aktywu powiatowego. Wkrótce zostanie utworzony nowy Zarząd i wytypowany 
odpowiedni aktyw. 

f/ Z.H.P. nawiązuje współpracę z Z.M.P. i przenosi Komendę hufca do lokalu 
zajmowanego przez Z.M.P. Związek ten chce się ostatecznie pozbyć opieki kleru. 

g/ Komenda Powiatowa „Służba Polsce” ostatnio zaniedbała współpracę ze 
Starostwem. Nie opracowała dokładnie planu pracy „trzydniówek”, co może odbić 
się ujemnie na całokształcie planu przy powołaniu junaków do pracy. Komendant 
Powiatowy S.P. chorąży Kortus jest nie odpowiedni na to stanowisko, nie umie po-
dejść do poruczonych mu spraw w należyty sposób i przez to samo nie może dobrze 
wykonywać włożonych na niego obowiązków. 

h/ Liga Kobiet prowadzi w dalszym ciągu werbunek członkiń na terenie miasta 
Łomży i powiatu. Werbunek daje wyniki dodatnie. w m-cu marcu r.b. założono  
w terenie 7 kół gospodyń wiejskich, które automatycznie przechodzą do L.K. Nieza-
leżnie od tego w tymże miesiącu zorganizowano 3 koła miejskie L.K. w Zambrowie, 
Nowogrodzie i Jedwabnem. Liga Kobiet na terenie powiatu liczy obecnie 823 człon-
kinie. Zarząd Powiatowego Zarządu L.K. prowadzi współzawodnictwo organizacyj-
ne z Zarządem L.K. w Ełku. Staraniem Przewodniczącej Zarządu Powiatowego L.K. 
ob. Felicji Dymowskiej została urządzona w dniu 6.III.1949r. w miejscowym kinie 
akademia w związku z międzynarodowym dniem kobiet. Na akademii tej przemawia-
łem osobiście, wzywając kobiety do zrzeszania się, by tym sposobem można było 
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podjąć skuteczniejszą walkę o pokój. Przy obecności około 600 osób podjęto  
i uchwalono rezolucję potępiającą wojnę na czele z jej podżegaczami. 

i/ Począwszy od dnia 21 marca r.b. na terenie powiatu rozpoczęła działalność 
Komisja rejestracyjno – wojskowa dla roczników 1919 – 1926. Komisja ta przepro-
wadziła już rejestrację w Śniadowie dla gmin: Lubotyń i Długoborz. W dniu 
30.III.r.b. Komisja przejechała do Rutek / siedziba gminy /, gdzie dnia 31 ub.m. prze-
prowadziła rejestrację stawających z gminy Chlebiotki. Jak dotychczas stwierdzono 
procent stawiennictwa do rejestracji jest duży / około 100% /. Ponadto uchwycono  
w czasie rejestracji ponad 250 osób zupełnie nie objętych ewidencją wojskową i nie 
mających unormowanego stosunku wojskowego. 

Z tego wynika, że ludność przestaje wierzyć różnej szeptanej propagandzie i sta-
ra się ulegalizować swój stosunek do Państwa w sposób przewidziany w odnośnych 
przepisach prawnych. 

3/ Na terenie powiatu istnieje, prócz wyznania rzymsko – katolickiego, jedynie 
jedna sekta religijna „Świadkowie Jehowy”. Sekta ta posiada dwa zbory w Nowo-
grodzie i Łomży. Jest ona nieliczna, składa się zaledwie z około 60 członków i żadnej 
działalności politycznej nie prowadzi. 

O ile się rozchodzi o wyznanie Rzym. – kat., to te wyznaje ponad 99% ludności  
/ wyłączam niektóre osoby partyjne bezwyznaniowe, zresztą bardzo nikły procent/. 

Duchowieństwo wyznania Rzym. – kat. w pierwszych początkach m-ca marca  
w dalszym ciągu prowadziło cichą, szeptaną propagandę nastawiającą ludność do 
nieprzychylnego ustosunkowania się do obecnego ustroju państwa. Po przeprowa-
dzeniu rozmowy Ministra Administracji Publicznej ob. Wolskiego z ks. Biskupem 
Choromańskim na temat ustosunkowania się Rządu do Kościoła katolickiego, kler 
katolicki dotychczas milczy i publicznie w tej sprawie nie wypowiada się, a nawet 
kiedy dnia 31.III.r.b. Przewodniczący P.R.N. w Łomży ob. Niksa Władysław i kore-
spondent „Życia Białostockiego” ob. Jan Czochański przy przeprowadzonej rozmo-
wie z biskupem Sufraganem ks. Rydzewskim w Kurii Diecezjalnej zwrócili się do 
niego z zapytaniem na temat posunięcia Rządu w sprawie uregulowania stosunków 
pomiędzy Państwem i kościołem, nie udzielił na to odpowiedzi, z czego wynika, że nie 
czyje się on dostatecznie powołanym do zabierania głosu w tej sprawie. / Streszcze-
nie rozmowy załączam/.  

Ostatnio dało się zauważyć, że miejscowe duchowieństwo piętnuje działalność 
Z.M.P. i wzywa młodzież zorganizowaną do wycofania się z tej organizacji. Między 
innymi ks. Januszewski, proboszcz parafii Puchały w czasie wizytacji wsi / kolęda / 
zwracał uwagę młodzieży, by ta nie wstępowała w szeregi Z.M.P. / miało to miejsce 
we wsi Pniewo , gm. Puchały /, a nawet wzywał młodzież zrzeszoną , by wycofała się 
z tej organizacji. Ks. Cwalina, proboszcz parafii Drozdowo, w czasie spowiedzi 
upominał młodzież o nie wstępowanie do Z.M.P. i wycofanie się, jeżeli kto z młodzie-
ży do tej organizacji należy. 

4/ Mniejszości narodowych na terenie powiatu nie ma. 
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5/ Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń w m-cu marcu r.b. uległ znacznej 
poprawie. Zaczyna ona współpracować z organami U.B. i M.O. a nawet jak to miało 
miejsce dnia 3.III.r.b. ludność wsi Wiśniewo, gm. Długoborz samorzutnie rzuciła się 
do rozbrojenia bandy i przekazania bandytów władzom bezpieczeństwa. Akcja ta 
wprawdzie nie udała się, gdyż banda zdążyła użyć broni i ciężko raniła sołtysa tej 
wsi. Obecnie w tej wsi na skutek prośby chłopów założono O.R.M.O. Ponadto 
stwierdzono, że obecnie ludność pragnie spokoju we wsiach i zaczyna wykonywać 
zarządzenia władz bez żadnych specjalnych nacisków / jak używanie w niektórych 
wypadkach wojska i M.O. /. Dowodem tego jest akcja płacenia I-ej raty podatku 
gruntowego. Jak na powiat Łomżyński, który stale był oporny w płaceniu podatków, 
obecna wpłata I-ej raty na dzień 1.IV.r.b. 72 235 655 zł / 71,3%/ bez uciekania się do 
pomocy wojska i M.O. daje rękojmię, że ludność powiatu może nie w całości, lecz  
w dziewięćdziesięciu kilku procentach nałożone na nią obowiązki wykona. 

Jednocześnie dodaję, że ostatnio ludność powiatu została zaniepokojona prze-
prowadzeniem spisu osób, które swego czasu z tych terenów były wywiezione do 
Rosji Radzieckiej i powróciły do swego poprzedniego miejsca zamieszkania w latach 
1946 – 1947. Sprawa ta w terenie jest komentowana różnie. Jedni twierdzą, że osoby 
ujęte do spisu z powrotem będą wysiedlone do Rosji Radzieckiej, inni zaś opowiada-
ją, że rodziny te mają być skierowane na Zachód do pracy w Państwowych Nieru-
chomościach Ziemskich, zaś jeszcze inni mówią, że osoby te na wypadek wojny będą 
ewakuowane a nawet skierowane do obozów koncentracyjnych. Pożądanym byłoby 
ażeby ta sprawa była wyjaśniona przez czynniki miarodajne. 

6/ Ważniejszych zarządzeń władz, mających szczególne znaczenie w miesiącu 
marcu r.b. nie wydawano. 

Stan bezpieczeństwa. 
 
1/ Stan bezpieczeństwa w powiecie w m-cu sprawozdawczym znacznie się po-

prawił. Nie było w tym miesiącu zabójstw, a notowano jedynie kradzieże oraz jeden 
napad rabunkowy z bronią. Dnia 26.III.r.b. uzbrojona banda zatrzymała na szosie 
Śniadowo – Lubotyń w okolicy wsi Gniazdowo, samochód osobowy, którym jechali 
Przewodniczący P.R.N. ob. Niksa Władysław oraz inspektorzy Wojewódzkiego Peł-
nomocnika do spraw podatku gruntowego ob. Sokołowski i Bojarzyn. Po wylegity-
mowaniu wyżej wymienionych zabrano im ponad 10 000 zł gotówki, 1 płaszcz ob. 
Sokołowskiemu i pistolet „Mauzer” ob. Niksie. Ponadto chciano zabrać buty. Pościg 
za bandą zarządzono w swoim czasie. Dnia 28.III.r.b. dokonano włamania do filii 
Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Romanach , gm. Przytuły, gdzie zrabowano 
różnych towarów na 30 000 zł. W nocy z dnia 29 na 30.III dokonano kradzieży pie-
niędzy w kwocie 50 000 zł u Doleckiej Jadwigi i Doleckiego Jana, gospodarzy za-
mieszkałych we wsi Jeziorko, gm. Drozdowo. Poza tym popełniono w ubiegłym mie-
siącu kilkanaście drobnych kradzieży, które w większej części zostały wykryte przez 
organa M.O. 
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2/ Na terenie powiatu w dalszym ciągu grasują 3 bandy w sile od 3 do 5 osób 
każda / Wiarus, Bąk i Noc /. Bandy te zresztą tropione przez organa U.B. przechodzą 
z miejsca na miejsce, przeważnie w gminach południowych, rekwirując u miejscowej 
ludności żywność oraz gotówkę. Pod wpływem terroru ludność często nie zawiada-
mia we właściwym czasie odnośnych władz i przez to samo, utrudnia pościg za ban-
dą. Wprawdzie wydane ostatnio zarządzenia polepszyły tę sprawę, to jednak nie jest 
ona jeszcze dostatecznie uregulowana. W m-cu sprawozdawczym organa U.B. 
zdjęły w terenie 2 automaty, 5 kb. amunicję i 4 granaty ręczne. Zatrzymano 16 osób. 

3/ Organa U.B. i M.O. w m-cu sprawozdawczym działały dobrze. Współpraca 
tych organów ze mną jako Starostą istnieje. Jak już wspomniałem wyżej współpraca 
ludności z U.B. i M.O. zaczyna się poprawiać. 

 
Ogólna sytuacja gospodarcza. 

 
1/ W dalszym ciągu odczuwa się w m. Łomży i w terenie brak tłuszczów i mięsa. 

Wszelkie inne towary podawane są na miejscowe rynki w dostatecznej ilości. Sprawą 
tłuszczów i mięsa zająłem się osobiście i będzie ona wkrótce uregulowana. 

2/ Stan bezrobocia poprawił się o tyle, że część bezrobotnych pracuje przy od-
gruzowaniu miasta Łomży, reszta zaś została zatrudniona przy odbudowie mostu  
w Nowogrodzie, na drogach publicznych i przy odbudowie różnych budynków, czy to 
państwowych, czy też prywatnych. 

3/ Podaż na miejscowe rynki artykułów rolniczych i przemysłowych w m-cu 
marcu była dobra. Nie stwierdzono braku tych artykułów. 

4/ Zasadniczo ceny regulowane są na podstawie obowiązujących cenników, to 
jednakże dało się ostatnio zauważyć zwyżkę cen na zboża siewnego wiosennego  
i ziemniaki. Zwyżka tych cen w stosunku do normalnej waha się od 5 do 10% przy 
sprzedaży pokątnej. Ponadto w związku z niedostateczną ilością tłuszczów i mięsa, 
cena tych produktów na rynkach pokątnych wzrosła od 10 do 15%. 

 
Akcja specjalna. 

 
1/ i 2/ W m-cu sprawozdawczym nie było wypadków przybycia osób na teren 

powiatu ze Wschodu. Na Ziemie Odzyskane wyjechało z powiatu Łomżyńskiego  
4 rodziny / 17 osób /. 

3/ a. Zapoczątkowana jeszcze w m-cu lutym r.b. kontraktacja trzody chlewnej, 
dała Dotychczas niedostateczne wyniki. Zakontraktowano do dnia 31.III.1949r. 
włącznie 3306 sztuk. W danym wypadku winę ponosi Państwowa Centrala Mięsna  
i P.Z.G.S. o czym doniosłem oddzielnym sprawozdaniem z dnia 30.III.rb 
Nr.O.Org.22/16/49. 

b/ W związku z akcją siewną w ubiegłym miesiącu częściowo rozprowadzono 
pożyczki na orkę wiosenną i nawozy sztuczne / około 55% /. Pożyczka ta mogłaby 
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być rozprowadzona całkowicie w swoim czasie, jednakże Powiatowy Zarząd Zw. 
Samop. Chłop. przez swoją nieudolność nie zaopiniował we właściwym czasie 
wszystkich podań pożyczkobiorców. W ogóle Powiatowy Zarząd Związku Samopo-
mocy Chłopskiej nie wywiązuje się ze swego zadania, z przede wszystkim w danej 
sprawie winien jest prezes Zarządu Powiatowego. 

c/ Pomoc sąsiedzka na terenie powiatu jest zorganizowana. Dotychczas otrzy-
mano 120 zgłoszeń rolników potrzebujących tej pomocy. 

d/ Kontraktacja lnu na terenie powiatu została wykonana w 100% 
e/ O ile rozchodzi się o całokształt akcji siewnej, będzie ona przeprowadzona  

w całości. 
         

 Starosta Powiatowy 
 
 
       Dnia 31 marca 1949 r. 
 Odpis z odpisu. 
 
 Dnia 31 marca 1949 roku w lokalu Kurii Biskupiej w Łomży została prze-

prowadzona rozmowa na temat stosunku Państwa do Kościoła, w której z jednej 
strony występowali: Przewodniczący PRN ob. Niksa Wł. i Korespondent „Życia 
Białostockiego „ ob. Czochański Jan, a z drugiej strony ks. Sufragan Rydzewski, 
pełniący czasowo zastępstwo Biskupa, której jeszcze funkcji na terenie Diecezji nie 
objął. Na pytanie I-sze jak miejscowa Diecezja zapatruje posunięcia Rządu w spra-
wie uregulowania stosunków Państwa do Kościoła – odpowiedź nie została udzielo-
na przez ks. Rydzewskiego, który nie czuł się dostatecznie powołanym do zabrania 
głosu w tej sprawie. 

Pytanie II-gie: „Czy Dekanaty mogą powziąść pewną uchwałę na swym zebra-
niu w powyższej sprawie” – zostało udzielone wyjaśnienie, że duchowieństwo nie 
może podejmować od dołu żadnych uchwał, ponieważ musi podporządkowywać się 
istniejącej Konstytucji Kanonicznej. Wykroczenie zaś w tejdziedzinie pociągnęło by 
za sobą nie miłe konsekwencja dla Duchowieństwa. W dalszym ciągu przeprowa-
dzono nieobowiązującą rozmowę w sprawach religijnych w ogóle, a w szczególności 
w odniesieniu do wychowania religijnego w szkole i działalności katolickich Stowa-
rzyszeń młodzieżowych t.z. „Sodalicji”. Ze strony ks. Rydzewskiego zostały wysunięte 
obawy co do możliwości wychowania religijnego w szkole wobec istniejących ten-
dencji w szkolnictwie do wychowania młodzieży w duchu materialistycznym i na 
podstawie nauki Marksa. 

Co do istnienia Stowarzyszeń Młodzieżowych religijnych „Sodalicji” legalna 
działalność ich napotyka na trudności. 

Wysunięte również zostały przez ks. Rydzewskiego istniejące jakoby rozbieżno-
ści pomiędzy prawem pisanym, a praktyką życiową wyrażającą się w usuwaniu  
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w niektórych szkołach na terenie Państwa krzyży z klas szkolnych, ograniczanie dzia-
łalności katechetów i utrudnianiu pracy wychowawczej wśród młodzieży przez du-
chowieństwo. 

Rozmówca, uznając posunięcia Rządu w sprawach religijnych, obawia się jed-
nak zbytniego wpływu Partii na Rząd , którego najwyższym czynnikiem i głową Pań-
stwa jest Przewodniczący KC PZPR tow. Bierut. 

W związku z powyższym przypominał toczące się dyskusje w czasie Kongresu 
Zjednoczeniowego, potępiające działalność Kleru. 

 Na rozmowie tej Konferencje zakończono. 
 
Jan Czochański                Wł. Niksa.   
 
Kolejna edycja materiału źródłowego zawierającego sprawozdania sytuacyjne 

starostów powiatowych obejmuje okres drugiej połowy 1948 roku. Poszczególni 

Starostowie szczegółowo przedstawiają zarówno sytuację polityczną jak również 

stan bezpieczeństwa i sytuację gospodarczą na terenie swoich powiatów. Generalnie 

widać tendencję stopniowej normalizacji jak również coraz bardziej widoczne rezul-

taty prowadzonej dużym nakładem sił i środków akcji odbudowy terenu ze zniszczeń 

wojennych. Widać również coraz mocniejszą rolę utworzonej na Kongresie Zjedno-

czeniowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poprzez opanowanie wszyst-

kich w zasadzie kluczowych stanowisk w administracji, organizacjach samorządo-

wych i gospodarczych. 

Druga połowa 1948 roku to widoczny schyłek działalności ugrupowań zbroj-

nych. Z kilkuset osobowych oddziałów z okresu 1945 – 1946, pozostały niewielkie 

grupki liczące raptem po 2 - 5 osób. Tracąc coraz bardziej oparcie wśród miejscowej 

ludności i tropione intensywnie przez silne oddziały KBW znikają stopniowo z miej-

scowej sceny politycznej. Co raz wyraźniej rysuje się również niezbyt przychylne 

nastawienie miejscowych władz do kościoła katolickiego oraz wspieranych przez 

niego organizacji społecznych, szczególnie „Caritasu”. 

Na polu gospodarczym pojawiają się kłopoty w aprowizacji ludności, zwłaszcza 

w mięso i tłuszcze. Nadal widoczne są skutki niedawno minionej wojny, szczególnie 

w dziedzinie produkcji przemysłowej. Pomimo tych trudności widać jednak wyraź-

nie pogodzenie się miejscowej ludności z nową sytuacją społeczno - polityczną  

i coraz większą pewność siebie rządzącej krajem Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-

botniczej. 

 

Summary 

 

The article is another edition of local official’s situational reports from the sec-

ondo half of 1948. Individual locals are describing both political situation and safety 

status and economical situation of the regions under their control. What can be seen 
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is a tendency towards standardizing the situation and more visible results of an inten-

sive and expensive rebuilding of destroyed areas. Another noticeable matter is  

a growing strength of PZPR (Polish Labour Party) created during its Congress; 

PZPR has overpowered almost all key positions of administration, local govern-

ments, and economy. 

In the second half of 1948, there is a visible fall of military activity. Hundreds of 

military units from 1945-1946 reformed into small groups of 2-5 persons. Losing 

support of local population and being more intensively pursued by KBW, they dis-

appear from local politics. The locals become less and less favorable for Catholic 

Church and social organizations supported by the Church, especially “Caritas.” 

At the economic ground, there are problems with supplying people with meat 

and fat. Results of recently finished war, especially on the ground of industrial deve-

lopment are very noticeable.  

Despite these difficulties local populations seem to accept the new politically-

social situation and government’s higher self-confidence in rulling the country. 
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Ludzie grajewskiej bezpieki 1945-1956 

(Zarys problematyki). 

T. Dudziński, K. Sychowicz 

Grajewo 2008, s. 110 
 

 

Od kilku lat, w ramach projektów badawczych ukierunkowanych na poznanie 

komunistycznego systemu represji, w poszczególnych ośrodkach Instytutu Pamięci 

Narodowej opracowywany jest cykl wystaw i publikacji, wyróżniających się zazwy-

czaj wspólnie brzmiącym tytułem: Twarze bezpieki. Niedawno ukazała się taka zbio-

rowa praca na temat bezpieki białostockiej
1
, dostarczająca wielu interesujących in-

formacji odnośnie funkcjonariuszy UB/SB w całym województwie białostockim. 

Również poza IPN historycy związani z tą instytucją publikują wyniki swych usta-

leń. Należy do nich m.in. dr Krzysztof Sychowicz, autor licznych opracowań doty-

czących m.in. powojennych losów ziemi łomżyńskiej
2
. W ubiegłym roku wspólnie z 

Tomaszem Dudzińskim – miłośnikiem historii ziemi grajewskiej, wielkim pasjona-

tem i lokalnym społecznikiem – wydał niewielką książeczkę pt. Ludzie grajewskiej 

bezpieki 1945-1956. Nie pierwsza to „grajewska” publikacja, która wyszła z warszta-

tu tego historycznego duetu. Jakiś czas temu do rąk czytelników trafiła interesująca 

synteza pt. Grajewo w XX wieku
3
, indywidualnie publikowali też artykuły o dziejach 

miasta w Grajewskich Zeszytach Historycznych - Zapisie. Mamy więc do czynienia z 

autorami zorientowanymi w specyfice regionu, którzy tym razem postanowili się 

zająć skomplikowaną materią aparatu represji w powojennym Grajewie. Zdając 

sobie sprawę z tego, że są dopiero na początku zgłębiania tej problematyki, a więc 
__________ 

 

1 Twarze białostockiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby 
Bezpieczeństwa w Białymstoku. Informator personalny, red. P. Łapiński, Białystok 2007. 

2 K. Sychowicz, Funkcjonariusze UB i MO – zbrojne ramię władzy ludowej, „Miesięcznik Kolneń-
ski”, 2006, nr 1(73); tenże, ORMO i MO na Ziemi Łomżyńskiej wobec inwazji na Czechosłowację  
w 1968 r., „Ziemia Łomżyńska”, t. 8, 2004; tenże, Ziemia Łomżyńska i jej mieszkańcy w latach 1944- 
-1956, Łomża 2005.  

3 T. Dudziński, K. Sychowicz, Grajewo w XX wieku, Grajewo 2005. 
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ich opracowanie otwiera drogę do bardziej gruntownych badań, opatrzyli tytuł swojej 

książki dopiskiem Zarys problematyki.  

Ludzie grajewskiej bezpieki składają się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze do-

tyczą struktury i funkcjonowania UB. Rozdział pt. Struktura aparatu bezpieczeństwa 

w latach 1944 -1956 to właściwie szkic zarysowujący genezę i zmiany organizacyjne 

tych wszystkich instytucji, które w realiach lat czterdziestych i pięćdziesiątych zali-

czane były do tzw. aparatu bezpieczeństwa – UB, MO, KBW, WOP, Straż Przemy-

słowa, Więziennictwo i ORMO. Bez tego aparatu (kontrolowanemu przez 

PPR/PZPR i powiązanemu z organami sowieckimi), komuniści nigdy nie mogliby  

w powojennej Polsce utrzymać władzy oddanej im przez Stalina. Dlatego z historią 

pierwszych lat tzw. Polski Ludowej ściśle wiąże się historia bezpieki. W maju 

1945 r. resort zatrudniał 10 000 funkcjonariuszy, a osiem lat później – 33 200 funk-

cjonariuszy i ogromną rzeszę tajnych współpracowników (ponad 85 000). W tym 

miejscu trzeba uzupełnić wywód autorów, że przecież ta cała armia ludzi była po-

trzebna nie tylko do zwalczania niepodległościowego podziemia, ale niszczenia le-

galnego (choć opozycyjnego wobec rządzących komunistów) Polskiego Stronnictwa 

Ludowego, kontrolowania „bratnich” partii – Stronnictwa Ludowego i Polskiej Partii 

Socjalistycznej (problem oddziaływania PPR na te partie za pośrednictwem „bezpie-

ki”, zarówno na szczeblu centralnym, jak i w środowiskach lokalnych, pozostaje 

wciąż niezrealizowanym postulatem badawczym), pozbawiania podmiotowości 

organizacji społecznych, młodzieżowych, ograniczania wpływów Kościoła. A więc 

aparat bezpieczeństwa to nie tylko „bijące serce partii”. To także jedno z ważniej-

szych narzędzi, za pomocą którego każdy element społecznej rzeczywistości w Pol-

sce miał zostać przykrojony na miarę ideologicznych zwidów, narzucanych przez 

PPR/PZPR. Od 1944 r. częścią tego sytemu był Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa 

Publicznego. Jego struktura oraz zachodzące w niej zmiany również zostały zasygna-

lizowane w tym rozdziale książki.  

Drugi rozdział został poświęcony działalności PUBP w Grajewie w latach 1945 

-1956. Niemal natychmiast po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną, w styczniu 

1945r. przybyła z Białegostoku pięcioosobowa grupa funkcjonariuszy z zadaniem 

utworzenia powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Kierownikiem urzędu został ab-

solwent Kujbyszewskiej Szkoły Kontrwywiadu Henryk Dubaniewicz. Jak piszą 

autorzy książki, w przeciwieństwie do innych powiatów, grajewscy funkcjonariusze 

nie borykali się z trudnościami aprowizacyjnymi, dowożąc sobie żywność z przyle-

głych Prus Wschodnich. Znajomość ówczesnych realiów na Warmii i Mazurach 

pozwala na stwierdzenie, że po prostu ubowcy uczestniczyli w procederze szabru, 

wywożąc do Centrali nie tylko żywność na własne potrzeby
4
. 

__________ 

 

4 O udziale funkcjonariuszy UB i MO w szabrowaniu na terenie Warmii i Mazur zob.: W. Brenda,  
O bandytyzmie na Warmii i Mazurach w pierwszych latach powojennych (w:) Problemy bandytyzmu  
w okupowanej Polsce w latach 1939-1947, Wyd.: ISP PAN, Warszawa 2003. 
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Gorzej niż z żywnością było z werbunkiem nowych kadr. Ludność powiatu gra-

jewskiego traktowała wszelkich reprezentantów lubelskiego Rządu Tymczasowego 

jak wysłanników obcej, narzuconej władzy. I vice versa, władza nie ufała miejsco-

wym. Nawet milicjanci, jeśli rekrutowali się z lokalnej społeczności, byli przez 

zwierzchników uznawani za „element niepewny”. Jedynie przysyłani z zewnątrz 

funkcjonariusze UB byli godni zaufania. 

Odwrotnie wyglądały wpływy antykomunistycznego podziemia. Od wiosny 

1945 r. w powiecie grajewskim można zauważyć wzrost aktywności bojowej od-

działów partyzanckich Armii Krajowej Obywateli (od jesieni 1945 r. Zrzeszenia 

„Wolność i Niezawisłość”) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Najwięk-

szą z dokonanych wówczas akcji było opanowanie Grajewa i uwolnienie kilkudzie-

sięciu aresztantów w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. To spektakularne przedsięwzięcie 

zostało zrealizowane przez zgrupowanie partyzanckie AKO dowodzone przez mjr. 

Jana Tabortowskiego „Bruzdę”. Nie byłoby to możliwe bez rozpoznania sytuacji 

mieście, które ułatwiły współpracownice AKO, zatrudnione w UB i MO. W odwecie 

UB przeprowadziło zatrzymania, które miały doprowadzić do wykrycia osób współ-

pracujących z partyzantką.  

W roku 1946 r. można zauważyć większą aktywność PUBP w Grajewie w roz-

pracowywaniu środowisk młodzieżowych, nauczycielskich i kościelnych. Niewąt-

pliwie było to związane z pacyfikowaniem niezależnych środowisk przed zbliżają-

cym się tzw. referendum ludowym i wyborami do Sejmu Ustawodawczego. Istot-

nym czynnikiem sprzyjającym agresywnej kampanii propagandowej PPR, a potem 

fałszerstwom wyborczym, był właśnie grajewski Urząd Bezpieczeństwa. Wpływał 

na obsadę komisji wyborczych, podejmował działania zmierzające do skompromi-

towania duchownych, dokonywał aresztowań i obserwował nie tylko przebieg gło-

sowania, ale również, kto jak głosował. 

Także późniejsze lata upływały pod znakiem zaostrzających się represji. Ten 

tzw. okres stalinizmu wiązał się z presją na polską wieś. Wymuszano zakładanie 

spółdzielni produkcyjnych, indoktrynowano młodzież poprzez Związek Młodzieży 

Polskiej, prowadzono walkę z Kościołem i likwidowano ostatnie oddziały podziem-

ne. Rzecz ciekawa, że tego typu działania często wywoływały reakcję odwrotną od 

zamierzonej. Na przykład w Grajewie właśnie w latach pięćdziesiątych powstały 

nowe organizacje konspiracyjne, np. Związek Młodych Partyzantów czy Polska 

Armia Wyzwoleńcza, oczywiście rozbite przez UB.  

Ten system totalnej inwigilacji społeczeństwa, który zarysowany został w Lu-

dziach grajewskiej bezpieki… uległ osłabieniu w związku z przełomem październi-

kowym 1956r. Ciekawe, że niemal natychmiast do głosu powróciły dawne lokalne 

autorytety. W doniesieniach agenturalnych z tego okresu powtarzają się informacje  

o tym, że dawni członkowie AK-WiN otwarcie krytykują PZPR, wpływają na samo-

rozwiązanie spółdzielni produkcyjnych. Na ile to zjawisko miało trwały charakter, 

pokazuje wydarzenie z grudnia 1956 r., przytoczone w książce. Gdy czterej funkcjo-

nariusze instytucji budzącej jeszcze do niedawna grozę, usłyszeli od byłego żołnierza 
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AK-WiN, skazanego po wojnie na 7 lat więzienia, że ich rządy już się skończyły, 

przywołali go do porządku. Jak zaznaczają autorzy publikacji, w sporządzonym po 

tym wydarzeniu dokumencie, zabrakło niestety wyjaśnienia co do metody, którą 

zastosowano w celu przywrócenia do porządku nazbyt odważnego obywatela.  

Rozdział trzeci to informator personalny, zawierający wykazy funkcjonariuszy 

PUBP w Grajewie w latach 1945-1956. Wśród zaprezentowanych not biograficz-

nych, znalazły się również takie, w których dominuje określenie „brak danych”. 

Jednak w trzech takich przypadkach ustalenie bliższych informacji było możliwe,  

w oparciu o resortową literaturę z okresu PRL: 

- Stanisław Brzózko s. Józefa, ur. 22 lutego 1925 r., pochodzenie społeczne- 

chłopskie, członek PPR, referent (?) PUBP Grajewo, zginął 13 lipca 1948 r.
5
  

- Jan Kozłowski, ur. 10 października 1919 r., pochodzenie chłopskie, członek 

PPR, awansowany do stopnia kaprala, zginął 14 listopada 1945 r.
6
 

- Jan Niedźwiedzki, s. Piotra, ur. 13 kwietnia 1925 r., pochodzenie robotnicze, 

członek PPR, zginął 21 października 1946 r. w Radziłowie.
7
 

Objętościowo rozdział trzeci dorównuje dwóm poprzednim i stanowi niemal 

połowę książki. Nic dziwnego. Po naszkicowaniu dziejów grajewskiego UB i jego 

roli w walce o „utrwalanie władzy ludowej”, przyszedł czas na poznanie ludzi, któ-

rzy w tej instytucji pracowali. Kim byli ci, którzy dokonywali aresztowań, rekwizy-

cji, werbowali agenturę, zmuszali do wstąpienia do spółdzielni produkcyjnej, prze-

słuchiwali, a niekiedy trudnili się zwykłym rabunkiem? Z jakich środowisk pocho-

dzili? Jakie było ich wykształcenie i stopnie kariery zawodowej? To są pytania, na 

które powinniśmy sobie odpowiedzieć przy analizie not biograficznych ubeków. 

Książka T. Dudzińskiego i K. Sychowicza stwarza nam szczególną ku temu okazję, 

gdyż w przeciwieństwie do większości opracowań tego typu, nie zajmuje się tylko 

kadrą kierowniczą, ale również zwykłymi funkcjonariuszami. I choć nie wszystkie 

sylwetki udało się w opracowaniu uwzględnić (już po złożeniu do druku, autorzy 

ustalili kolejnych 16 nazwisk, którzy w interesującym nas okresie służyli w Grajewie 

- zostali wymienieni w dołączonym na końcu Aneksie), to przecież 51 pracowników 

PUBP w Grajewie stanowi już jakąś grupę reprezentatywną, na podstawie której 

historyk może się pokusić o wyciągniecie wstępnych wniosków. Z drugiej strony, 

pewną trudność w przeprowadzeniu takiej analizy stanowi ograniczenie informacji  

o poszczególnych bohaterach książki, do podstawowych danych osobowych (data i 

miejsce urodzenia, wyznanie i narodowość, przynależność partyjna, pochodzenie 

społeczne i przynależność partyjna) i szczebli kariery zawodowej w „aparacie” (czyli 

pełnione funkcje i awanse). Brakuje danych opisowych, charakterystyk z ankiet per-

sonalnych, opinii przełożonych itp. Jest to skutek przyjęcia jednego wzorca w więk-

__________ 

 

5 Księga pamięci poległych funkcjonariuszy SB, MO, ORMO, Warszawa 1971, s. 21. 
6 Tamże, s. 34. 
7 Tamże, s. 42. 
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szości tego typu publikacji, które powtarzają system zastosowany w jednej z pierw-

szych książek na ten temat
8
. 

Zatem kim byli pracownicy UB w powiecie grajewskim? Korzystając z danych 

zawartych w recenzowanej publikacji, pozwoliłem sobie na kilka wyliczeń. 

Uwzględniając trzech wyżej wzmiankowanych funkcjonariuszy, których daty uro-

dzenia - nie podane w książce – są jednak znane, większość to byli młodzi ludzie, 

urodzeni po 1920 roku. W chwili wstępowania do służby w UB (na ogół był to rok 

1945) aż 37 z nich znajdowało się między 20 a 25 rokiem życia. Tylko 6 miało mniej 

niż 20 lat, 5 mieściło się w przedziale 26-30 lat, 4 miało powyżej 35 lat. W pozosta-

łych przypadkach nie dysponujemy informacjami odnośnie wieku. To jednak wy-

starcza do stwierdzenia, że pracę w resorcie podejmowali ludzie młodzi i bardzo 

młodzi, niewykształceni (34 funkcjonariuszy miało ukończone od 3 do 7 klas szkoły 

powszechnej, w jednym przypadku była to niepełna sowiecka jedenastolatka, 3 – 

deklarowało ukończenie kilku klas gimnazjum, 1 – małą maturę, 1 – jedną klasę 

szkoły zawodowej, 1 – dwie klasy szkoły rolniczej, 1 – szkołę średnią), bez wcze-

śniejszych związków z ideologią komunistyczną. Tylko jeden z grajewskich funk-

cjonariuszy (ur. w 1904 r. Piotr Czyżewski) już przed wojną był związany z lewicą, 

deklarując członkowstwo w PPS i Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. Dys-

ponujemy wiedzą o 38 funkcjonariuszach (w tym trzech wyżej wymienionych, dla 

których w książce nie podano przynależności partyjnej), którzy byli członkami 

PPR/PZPR lub ZWM/ZMP. Wydaje się jednak, że w znacznym procencie wstąpili 

do tych organizacji dopiero po podjęciu służby w „organach”. W pozostałych przy-

padkach brak danych, co oczywiście nie oznacza, że byli bezpartyjni lub należeli do 

jakiegokolwiek innego ugrupowania politycznego. Upartyjnienie szeregów aparatu 

bezpieczeństwa zawsze było bardzo wysokie, co stanowiło prostą konsekwencję jego 

bezwzględnej dyspozycyjności wobec PPR/PZPR. Natomiast dwóch funkcjonariu-

szy miało wcześniej za sobą służbę w Armii Czerwonej (skąd przeszli do tzw. Armii 

Polskiej w ZSRR), dwóch - współpracę z sowiecką partyzantką lub skoczkami spa-

dochronowymi, jeden przed wstąpieniem do „organów” służył w Ludowym Wojsku 

Polskim. 

Interesująca wydaje się także analiza wyznaniowa i narodowościowa. W 24 

przypadkach mamy do czynienia z deklaracją wyznania rzymskokatolickiego, w 5 – 

prawosławnego, w 3 – bezwyznaniowości. Z kolei 7 funkcjonariuszy przyznawało 

się do narodowości białoruskiej, 38 – do polskiej. W pozostałych przypadkach brak 

danych. Większość pochodziła z Polski północno-wschodniej (z pow. grajewskiego 

na swoim terenie służyło tylko 5 funkcjonariuszy) i deklarowała pochodzenie chłop-

skie lub robotnicze.  

Oczywiście do tak pobieżnej analizy personaliów pracowników UB z Grajewa 

należy podchodzić z pewną ostrożnością, zwłaszcza że w licznych przypadkach tych 
__________ 

 

8 M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944-1978 – Centrala, Lublin 2000. 
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danych nam po prostu brakuje. Ale i to pozwala na stwierdzenie, że w przytłaczają-

cej większości pracownicy aparatu represji byli ludźmi niewyrobionymi intelektual-

nie i politycznie, zbrutalizowanymi z powodu dojrzewania w okresie wojennym, 

podatnymi na manipulację ze strony rządzących i we współpracy z narzuconą wła-

dzą dostrzegającymi szansę na własny awans (awans społeczny?). Wydaje się, że 

względy ideowe odgrywały niewielką rolę przy podejmowaniu decyzji o wstąpieniu 

do „organów”. Należy więc potwierdzić opinię autorów wyrażoną w książce, że do 

UB wstępowali ludzie przypadkowi. Dopiero podjęcie pracy rozpoczynało proces 

indoktrynacji, co w przypadku osób młodych i pozbawionych skrupułów, nie było 

specjalnie trudne. Warto tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który wyłania się 

z uważnej lektury not biograficznych zamieszczonych w książce Dudzińskiego – 

Sychowicza. Jak wielu z funkcjonariuszy zostało zwolnionych dyscyplinarnie – za 

łapówki, za współpracę z Niemcami, za samowolne opuszczenie pracy itd. Czy to 

ślad wskazujący na występowanie przestępczości w „organach”? Czy to sporadyczne 

wypadki czy raczej zjawisko masowe? Pytanie w moim odczuciu retoryczne, wyma-

gające jednak podjęcia szerszych badań. 

Podsumowując, pracę Tomasza Dudzińskiego i Krzysztofa Sychowicza można 

uznać za bardzo cenny przyczynek do dziejów aparatu represji w Polsce północno- 

wschodniej. Niewielka objętość książki (110 stron, w tym bibliografia i indeksy) oraz 

wspomniany przeze mnie na początku tytułowy zarys problematyki pozwalają mieć 

nadzieję, że badania będą kontynuowane.  

W omawianym opracowaniu autorzy, oprócz dostępnej literatury, wykorzystali 

przede wszystkim akta osobowe i karty ewidencyjne funkcjonariuszy, dostępne  

w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, sprawozdania PUBP Gra-

jewo i WUBP Białystok oraz akta zgromadzone w archiwum IPN w Warszawie, 

Archiwum Państwowym w Suwałkach, oddział w Ełku (akta Powiatowej Rady Na-

rodowej w Grajewie), Archiwum Państwowym w Białymstoku (akta Komitetów 

Wojewódzkich PPR i PZPR oraz Urzędu Wojewódzkiego).  

Na koniec należy jeszcze kilka ciepłych słów poświęcić Urzędowi Miasta Gra-

jewo, który jest wydawcą, a więc zapewne i sponsorem książki. To bardzo ważne, że 

w ten sposób władze samorządowe wspierają inicjatywy badawcze historyków, do-

ceniając nie tylko ich trud, ale także wpływ efektów ich pracy na kształtowanie lo-

kalnych więzi i tożsamości. 

 

 



 

 

 

KRYSTYNA CUKROWSKA (Łomża) 
 

 

Pożytki lektury: 

M. Bagiński, Skąd nasz ród, Łomża 2008 
 

 

Jeśli chcemy lepiej poznać dzieje ziemi, z której wyrośliśmy, przeczytajmy ko-

niecznie książkę pt. „Skąd nasz ród” Mówię: przeczytajmy - bo jest to właśnie tekst 

do czytania. Nie do studiowania, mimo że jest gęsto utkany datami, nazwami geogra-

ficznymi, nazwiskami, imionami... i w ogóle zawiera bogactwo materiału faktolo-

gicznego.  

Niebawem ukaże się drugie, rozszerzone wydanie tej książki. Wydanie pierwsze 

(wyczerpane) też jest godne uwagi czytelnika. I to z wielu względów, a mianowicie: 

czytając poszerzymy wiedzę o naszym dziedzictwie, dowiemy się, do kogo należały 

ziemie wiska i łomżyńska, jak zmieniali się ich władcy, jak te ziemie były zaludniane 

(osadnictwo) i zagospodarowywane, z czego ludność się utrzymywała, jak i kiedy 

powstały miasta, dlaczego są teraz wsiami, do kogo należały dobra ziemskie, lasy, 

młyny, przeprawy przez rzeki, barcie – czy były one własnością szlachecką, kościel-

ną czy, książęcą, znajdziemy wiadomości o drobnej szlachcie mazowieckiej bez 

poddanych i folwarków, o wsiach szlacheckich i chłopskich. Może spotkamy tam 

swoich przodków (por. rozdział pt. „Skąd nasz pra-pradziadek” ss. 46 – 50).  

Mamy tu wiele udokumentowanych wiadomości o powstaniu wsi, miasteczek, 

parafii, kościołów. Parafia Niedzwiadna została potraktowana wyjątkowo, aż dzie-

więć jej miejscowości znalazło dokładnie omówienie.  

Bardzo ciekawa jest część druga opracowania, w której Autor w rozdz. 17. daje 

imienny wykaz rycerzy z ziemi wiskiej i wąsoskiej, którzy brali udział w wyprawie 

wołoskiej w r. 1497. Znajdziemy tu znajome nazwiska. 

W rozdz. 26. „Kto był kim, czym” (s.153) czytelnik może znaleźć, wśród zna-

komitych dawnych nazwisk, swoich krewnych i powinowatych. Autor zachęca do 

tych poszukiwań. Jeśli zajrzymy do wykazu herbów większości rodów z tych ziem,  
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z podaniem ich nazwisk –zajmuje ten wykaz 8 stron – to otrzymamy piękny mate-

riał, by połechtać naszą próżność. 

W książce pt. „Skąd nasz ród...” jest też wiele ciekawostek np. jak i co sprzeda-

wano, czym płacono (pieniędzmi, wołami, drzewem, mąką) jak liczono. [Pewien 

nabywca ziemi w Rydzewie zapłacił sąsiadowi za trzy i pół włóki ziemi 7 kop gro-

szy. Było to w XV w. (s.117).]. Były różne miary, ich wykaz na s. 177. zajmuje  

9 pozycji.  

Jakie były spory sąsiedzkie, o co skarżono i sądzono się – to następny ciekawy 

temat.  

A kto wie, że nasz ulubiony „kurort”, Rajgród, do r. 1569 należał przez dłuższy 

czas do Litwy? A jak zachowywał się nasz sąsiad Prusy i Zakon Krzyżacki, który od 

1226 dobrze dał się nam we znaki?  

Te i inne wiadomości wzbogacą naszą wiedzę o naszej ziemi.  

Autor wykonał benedyktyńską pracę badawczą. Chociaż swoje opracowanie 

potraktował jako „czytankę” ma ono jednak wszelkie cechy pracy naukowej. Np.  

w części pierwszej znajdujemy dokłady opis dziejów regionu na podstawie ogrom-

nego materiału faktologicznego (daty, nazwiska).  

Jest to tekst dość trudny w odbiorze. Łatwo się pogubić, zwłaszcza wśród księż-

niczek o imieniu Anna, ale w rekapitulacji rozdziału Autor wyraźnie pisze, która jest 

która. I wszystko staje się jasne. Trudno jednak tę część książki nazwać „czytanką”. 

Ale nic to! W części wstępnej czytelnik znajdzie radę, aby czytać dzieło od końca lub 

fragmentami. Istotnie . Całość jest tak skomponowana, że lektura polegająca na wy-

biórczym przyswajaniu tekstu jest całkiem możliwa i sensowna . 

Do pominiętych fragmentów można wracać „przy okazji”. Nie zakłóca to od-

bioru całości.  

Jednak dla czytelnika nieobeznanego z konwencją luźniej kompozycji dzieła 

może to być bardzo niewygodne.  

Autor nie zapomina też o sobie i swoim rodzie. 

Na jedenastu stronach daje wnikliwy i ciekawy zarys dziejów swego rodu, ana-

lizując procesy i drogi poszukiwań przodków, jednocześnie nieco męcząc czytelnika 

bogactwem szczegółów geograficzno – historycznych i rzeczowych. Znajdujemy tu 

sporo refleksji i wątków osobistych. Zrobione to jest jednak taktowanie, bez podkre-

ślania wyjątkowości swego nazwiska a raczej wskazanie na typowość dziejów 

przodków mieszkańców tych ziem. 

Niektóre fragmenty tej publikacji wzruszają serdecznością i ciepłem, z jakim 

Autor odnosi się do rodzinnych stron. 

Wzruszające jest przytaczanie przekazów rodzinnych, opowieści matki, którą 

nazywa MAMUSIĄ, co jest niezwykłą rzadkością we współczesnych tekstach dru-

kowanych, a co jest dowodem umiłowania tradycji i rodziny. 
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Tak więc w czasach, gdy świat staje się globalną wioską, gdy młodzi ludzie 

chcą być obywatelami świata, a nie tylko skrawka swej ojczyzny, gdy w pogoni za 

nowoczesnością porzucają dawne obyczaje i tradycje, dostajemy książkę mówiącą  

o ziemi, która nas ukształtowała jako ludzi i obywateli, która domaga się pamięci  

i poszanowania dla przeszłości oraz troski o teraźniejszość. Stąd nasz ród... i o tym 

pamiętajmy. 

 



 
  

 



 

 

 

JERZY  KIJOWSKI  (Ostrołęka) 
 

 

Słownik biograficzny Kurpiowszczyzny XX wieku 

S. Pajka 

 
 

Autorem „Słownika biograficznego Kurpiowszczyzny” jest dr Stanisław 
Pajka, jeden z najbardziej znanych i posiadających bogaty dorobek badaczy 
tegoż regionu. Pierwszy z ostrołęckich naukowców z dziedziny humanistyki 
doktoryzował się i rozpoczął działalność naukową w różnych dziedzinach m. 
in. takich jak: socjologia, pedagogika, historia, regionalistyka, czy też pa-
miętnikarstwo. Jego dorobek wydawniczy jest bardzo bogaty i obejmuje kil-
kanaście zwartych pozycji książkowych, kilkadziesiąt artykułów w czasopi-
smach naukowych lub popularnonaukowych oraz kilkaset artykułów praso-
wych.  

Recenzowana pozycja jest największym przedsięwzięciem St. Pajki. Jest to mo-
numentalne dzieło liczące ponad 1200 stron druku. Prace redakcyjne trwały około  
4 lat, słownik zawiera 2001 biogramów. Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie 
„Kurpik” w Kadzidle. Sfinansowana została przez sejmik województwa mazowiec-
kiego oraz z wpłat osób zamieszczonych w „Słowniku...” bądź ich rodzin. 

 „Słownik...” stanowi – moim zdaniem - swoistą kontynuację dwóch prac. 
Pierwsza z nich to książka Elżbiety Zielińskiej pt. „Wpisani w historię” wydana  
w Ostrołęce niemal przed 20 laty, bo w 1990 r. Druga z kolei autorstwa Stanisława 
Pajki ukazała się w 2003 r. i nosi tytuł (nieco wzorowany na wydawnictwie E. Zie-
lińskiej) „Wpisani w Kurpiowszczyznę i życie moje”.  

Każde wydawnictwo tego typu powinno spełniać określone warunki. Jasno na-
leży określić zasięg terytorialny, cezurę czasową oraz, co szczególnie ważne, kryteria 
doboru przedstawianych osób. Dobrze, a nawet bardzo dobrze, wywiązała się z tego 
zadania E. Zielińska. Terenem jej penetracji był obszar ówczesnego województwa 
ostrołęckiego, czas nie był ograniczony, zaś przy doborze biogramów autorka kiero-
wała się dwoma zasadniczymi i dość sztywnymi kryteriami – wyjaśniając je zresztą 
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w swoim wstępie były to osoby nieżyjące, ...których dorobek i zasługi stanowią już 
rzecz zamkniętą i niepodważalną, chociaż nie do końca może zbadaną. Trudniej jest 
ocenić publikację St. Pajki „Wpisani w Kurpiowszczyznę i w życie moje.”, z tym że 
sam jej tytuł sugeruje, iż nie jest to praca naukowa ale subiektywne spojrzenie autora 
na treść książki z dopuszczeniem daleko idącej dowolności. Nieco inaczej wygląda 
sprawa „Słownika...”. Z tytułu wynika, iż jest to praca naukowa powinna więc speł-
niać wymogi przypisane do tego charakteru publikacji, a niestety nie w pełni to czy-
ni. W zasadzie żadnej uwagi nie można wnosić do cezury czasowej. Jest to wiek XX 
oczywiście z pewnymi odchyleniami odnośnie sąsiednich stuleci tj. wieku XIX  
i XXI. Nieco gorzej już jest z terytorium, zresztą nie tak łatwym do precyzyjnego 
ustalenia zawsze tam gdzie w grę wchodzą odniesienia regionalne. Skoro w tytule 
jest mowa o Kurpiowszczyźnie to albo należało uwzględnić tylko tereny Puszczy 
Zielonej ewentualnie z poszerzeniem ich na Puszczę Białą z tym, że praca byłaby 
bardzo „okaleczona”, gdyż nie uwzględniałaby np. terenów powiatu makowskiego, 
południowej części powiatu ostrołęckiego, a nawet samego miasta Ostrołęki, które 
formalnie rzecz biorąc nie leży na Kurpiowszczyźnie aczkolwiek przez wiele wie-
ków pełniło i nadal pełni funkcje głównego ośrodka gospodarczego, administracyj-
nego i handlowo-usługowego dla tego regionu. Druga – moim zdaniem lepsza kon-
cepcja - to uwzględniając tereny b. województwa ostrołęckiego oraz resztki Kur-
piowszczyzny leżących poza nim (tak to uczynił autor) we wstępie dokładnie i pre-
cyzyjnie wyjaśnić o jaki teren chodzi, traktując tytułową Kurpiowszczyznę w sposób 
nieco umowny, bądź też wreszcie zmienić tytuł. Dr Pajka „w temacie obszaru” ogra-
niczył się jedynie do lakonicznego stwierdzenia, iż są tu biogramy ludzi z szeroko 
rozumianej Kurpiowszczyzny z terenami ościennymi m. in. z pogranicza mazursko-
kurpiowskiego.  

Najważniejszą sprawą we wszystkich tego typu wydawnictwach, a więc  
i „Słowniku...” St. Pajki jest właściwy dobór biogramów. I tu chyba można mieć 
najwięcej zastrzeżeń. Sam autor stwierdził, że o wpisie do „Słownika” decydowały 
nie tylko metryka kurpiowska, konkretne osiągnięcia naukowe ale i poczucie więzi  
z regionem. Niestety szczególnie jeśli chodzi o owe konkretne osiągnięcia naukowe 
biogramy nie zawsze spełniają ten wymóg.  

Stąd też powstała taka sytuacja, iż z jednej strony w „Słowniku” są zamieszczo-
ne życiorysy osób, których wkład w dzieje Kurpiowszczyznę jest co najmniej iluzo-
ryczny, a z kolei pominiętych zostało wiele takich osób, którzy bezdyskusyjnie po-
winno się w nim znaleźć. Zacznijmy od tych drugich wymieniając oczywiście tylko 
niektórych z nich i to nie w układzie hierarchicznym, a alfabetycznym z bardzo krót-
kim uzasadnieniem: 

- Tadeusz Godlewski – długoletni nauczyciel, działacz społeczny, organizator 
„Solidarności” w Ostrołęce i przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ „Solidar-
ność” w Ostrołęce, poseł na Sejm RP, 
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- Jastrzębski Wincenty – ekonomista, członek Polskiej Partii Socjalistycznej, 
działacz niepodległościowy, więzień Szlisselburga, uczestnik rewolucji rosyjskich, 
wiceminister Skarbu oraz wiceminister Opieki Społecznej w okresie międzywojen-
nym, jak też wiceminister Komunikacji i wiceminister Skarbu w Polsce powojennej. 
W czasie wojny uczestnik francuskiego ruchu oporu. Autor publikacji pt. „Wspo-
mnienia1885-1919”, 

- Kazimierz Kaczyński – sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, se-
kretarz Komitetu Powiatowego ZSL w Ostrołęce, zastępca dyrektora banku, dyrektor 
generalny Urzędu Wojewódzkiego, długoletni działacz ludowy i społeczny, 

- Stanisław Krawczyk – rolnik z Lask (gmina Czerwin), długoletni działacz lu-
dowy, m. in. prezes Zarządu Powiatowego SL, pierwszy po II wojnie światowej 
(1944-1948) przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce, 

- Andrzej Mieczkowski – nauczyciel, zastępca naczelnika powiatu ostrołęc-
kiego, długoletni działacz ludowy, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZSL, dyrektor 
banku , 

- Kazimierz Nowacki – I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR (1967-1975), 
sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Ostrołęce, przewodniczący Powiato-
wej Rady Narodowej, 

- Julian Ostaszewski – kupiec, działacz samorządowy, burmistrz Ostrołęki, dzia-
łacz społeczny, prezes i prezes honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, 

- Witold Pakieła – działacz ludowy, samorządowy i społeczny, wiceprzewodni-
czący Miejskiej Rady Narodowej w Ostrołęce (dwie kadencje), wicestarosta ostro-
łęcki (dwie kadencje i aktualnie). Absolutnie przy tym nie można przyjąć wyjaśnie-
nia autora, iż pewna ilość osób nie znalazła się w „Słowniku” gdyż z różnych powo-
dów nie życzyła sobie publikacji swego biogramu.  

Listę powyższą można by jeszcze zwiększać, aż do utworzenia swoistego mini 
alternatywnego Słownika Kurpiowszczyzny. Z kolei wiele osób chyba nieco przy-
padkowo trafiło do publikacji, że pozwolę sobie przytoczyć jeden z biogramów (bez 
danych osobowych): Ur. 25.VI. 1887 r. w Białymstoku. Absolwent Seminarium Na-
uczycielskiego, po ukończeniu SN w Siennicy (1909) odbył służbę w armii carskiej 
(1914-1917. Po I wojnie światowej , kier. SP w Kuninie, a następnie przez krótki czas 
– nauczyciel w SP w Ostrołęce-Wojciechowicach. W latach 1922-39 kier. SP w Ża-
binie. Zm. 14.XII.1941 r. 

Niezbyt uzasadnionym jest, moim zdaniem, pewna nadreprezentatywność księ-
ży w omawianym „Słowniku...”, których biogramów jest prawie 350, a więc więcej 
niż co szósty. Obok wielu bezdyskusyjnie zasługujących na wpis że ze względu 
przede wszystkim na różnorodną działalność społeczną, kulturalną, czy też badawczą 
jak np. Władysław Skierkowski, Antoni Brykczyński, Edward Samsel, czy też Mie-
czysław Mieszko są i tacy, którzy jedynie ograniczali się do pracy duszpasterskiej  
i których biogramy zawierają tylko kolejne etapy kształcenia, a następnie miejsca 
pracy. Dyskusyjnym jest umieszczenie biogramów wszystkich biskupów diecezji 
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łomżyńskiej (zarówno ordynariuszy, jak i pomocniczych), a jeśli już, to należałoby to 
samo uczynić z biskupami płockimi, wszak do 1925 r. całość naszych terenów pod-
legała pod ową diecezję, a i dzisiaj znaczna część znajduje się pod jej zwierzchnic-
twem. 

Źle się stało, iż autor ograniczył się w zasadzie jedynie do zebrania autobiogra-
mów i niewielkich korekt w nich rezygnując lub w bardzo małym stopniu wykorzy-
stując inne możliwości zebrania danych o poszczególnych osobach (kwerendy ar-
chiwalne, prasa, pamiętniki, wspomnienia itp) co spowodowało znaczną subiektyw-
ność informacji. Bardzo przydałoby się także informacje gdzie można znaleźć ob-
szerniejsze materiały o bohaterach „Słownika”, a tych niestety całkowicie zabrakło. 

Praca doczekała się kilku, w większości pozytywnych, może nie tyle recenzji co 
raczej omówień, m. in. prof. Jerzego Kłoczowskiego, prof. Kazimierza Sopucha, czy 
też miejscowych regionalistów: Leopolda Szwedowskiego, Władysława Zery (jedy-
na negatywna opinia) i Alfreda Sierzputowskiego. Warto by przytoczyć fragmenty 
niektórych z nich. Prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-
Wschodniej i przewodniczący polskiego komitetu ds. UNESCO pisze w swej opinii 
zamieszczonej na okładce recenzowanej książki: Ogromną zasługą autora i inicjato-
ra wydawnictwa jest pozyskanie do bliskiej współpracy szeregu autorów, w tym 
oczywiście i osób znajdujących się w Słowniku w ten sposób uzyskujemy dzieło nie-
zwykle ważne dla bliższego zrozumienia złożonych dziejów tego regionu w XX wieku. 
Nie ma wątpliwości, że publikacja przyczyni się istotnie do wzmożenia zainteresowań 
przeszłością regionu i jego mieszkańców. 

Bardzo ciepło o książce i jej twórcy oraz, a można by rzec przede wszystkim  
o bohaterach tej pracy, napisał prof. Kazimierz Sopuch, nota bene jak sam się przed-
stawił rodak Kurpiowszczyzny ale zamieszkały w Gdańsku, znajomy i przyjaciel 
autora: Zbierając materiały do „Słownika...” zmuszał ludzi do zatrzymania się na 
chwilę w ich codziennym zakrzątaniu i do spojrzenia wstecz, na ich przeszłość, na 
przeszłość ich rodziny i poprzez ten pryzmat na przeszłość kurpiowszczyzny i ludzi, 
którzy tę przeszłość tworzyli i tworzą. Iluż to codziennych „zjadaczy chleba” musiało 
przerwać swój bieg i poświęcić choć chwilę na odszukanie potrzebnych informacji  
o swoich przodkach, a w ten sposób sięgnąć do rodzinnych korzeni i zobaczyć  swo-
jego dziada, czy kuzyna w zupełnie innym wymiarze , niejako w świetle historii, którą 
współtworzyli. A ci, którzy sami przygotowywali dane do biogramu o sobie, poczuli 
się ważni i w ten sposób zdobyli siły do dalszej pracy uświadamiając sobie, że są nie 
tylko jednostkami, ale też członkami społeczności, która o nich pamięta. Z owej opi-
nii mocno przebiją aspekt socjologiczny, co jest o tyle naturalne, iż prof. K. Sopuch 
właśnie tę dziedzinę wiedzy „uprawia” 

Niezależnie od pewnych zgłoszonych przeze mnie uwag czynionych zresztą  
w duchu życzliwości stwierdzić należy, iż prezentowane wydawnictwo to istotny 
wkład w historię naszego regionu, szczególnie ludzi tu zamieszkujących kiedyś  
i obecnie, to „kawał dobrej roboty” wykonanej przez ostrołęckiego  „nestora” nauki. 



 

 

 

KAROLINA  SKŁODOWSKA  (Łomża) 

GABRIELA  SZCZĘSNA  (Łomża) 

 

 

Epilog Pniewa 

Ewa Jabłońska-Deptuła,  Wydawnictwo „Werset” 

Lublin 2009 

 
Epilog pniewskiego świata 
 

 

Bywają różne powroty do miejsca dzieciństwa, zawsze, bez względu na to, co 
się zdarzyło, najbliższego sercu. Tzw. podróże sentymentalne, znaczone wzrusze-
niem i emocjami, i te, odbywane dosłownie, i te, odbywane jedynie we wspomnie-
niach, to zawsze wielkie przeżycie. Szczególnie, gdy podróż odbywa się do miejsca, 
po którym nie ma już śladu.  

Taką podróż odbyła prof. Ewa Jabłońska Deptuła, córka ostatnich właścicieli 
majątku Pniewo (dzisiaj w gminie Łomża). Zapis owej podróży opublikowało wła-
śnie Wydawnictwo “Werset” w Lublinie. 

 
* 

Ewa Jabłońska Deptuła wspomnienia z dzieciństwa w rodowym pniewskim 
gnieździe oraz z wczesnej młodości, która przypadła na czas drugiej wojny świato-
wej, spisywała latami. W zamyśle miały być tylko dla niej i jej bliskich. „(...) Trak-
towała je jako tekst otwarty - otwarty na to, co mogłaby sobie jeszcze sama przypo-
mnieć, na to, co dorzucą inni żyjący świadkowie przedstawionej przeszłości, a także 
na uwagi i pytania ze strony własnych dzieci (...)”, pisze we wstępie do „Epilogu 
Pniewa” jej mąż Czesław Deptuła. Ostatecznie namówiona właśnie przez bliskich, 
zdecydowała się na publikację. Czytelnik otrzymuje niezwykły dokument „z pierw-
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szej ręki”, przedstawicielki klasy społecznej, o której w komunistycznej Polsce 
uczono na lekcjach historii jako o klasie „wyzyskiwaczy i krwiopijców ludu”.  

 
* 

Obecność rodu Jabłońskich w Pniewie datuje się na rok 1815. Właśnie wtedy 
Wiktoria Budziszewska poślubiła Stanisława Jabłońskiego, dziedzica majątku Dwo-
raki Pikuty (dzisiaj Pikaty, w gminie Sokoły, w powiecie wysokomazowieckim). Jej 
posagiem było właśnie Pniewo oraz pobliskie Rybno.  

W rękach Jabłońskich Pniewo pozostawało do 1945 roku. Ostatnim właścicie-
lem dóbr (około 1800 hektarów) był Jerzy Jabłoński (1895 - 1986). Majątek przejął 
po ojcu Józefie, znanym działaczu społecznym i politycznym, prezesie Łomżyńskie-
go Towarzystwa Rolniczego. (Józef Jabłoński przyjaźnił się także ze sławnym filo-
zofem, „ozdobą” warszawskiej bohemy artystycznej Franzem Fiszerem, często 
goszczącym w Pniewie.) 

Część ojcowizny (288 hektarów lasu) otrzymał brat Jerzego Jabłońskiego, Wi-
told, sławny polski sinolog i poliglota, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (któ-
rego Chińczycy zaprosili do prac nad reformą swojego alfabetu).  

Jerzy Jabłoński, z wykształcenia inżynier rolnik, wzorem ojca, także poświęcał 
się pracy społeczno - politycznej, m. in. jako działacz samorządowy (współfinanso-
wał budowę szkoły oraz zainicjował utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Pniewie), prezes Białostockiej Izby Rolniczej, a od 1935 roku - poseł na Sejm 
Rzeczpospolitej. Ale przede wszystkim był bardzo dobrym gospodarzem własnego 
majątku. Pod jego ręką Pniewo funkcjonowało doskonale. Pola zbóż i uprawa ziem-
niaków, las, łąki (z których siano sprzedawane było do licznych w odrodzonej Polsce 
pułków kawalerii, w tym w Czerwonym Borze), hodowla owiec i bydła, mleczarnia 
(z której sery trafiały do sklepów znanej firmy Pakulskiego w Warszawie), zapew-
niały rodzinie dostatek.  

Ewa Jabłońska Deptuła, urodzona w 1930 roku, przeżyła w Pniewie 9 lat szczę-
śliwego dzieciństwa. „(...) Moje Pniewo, mój dom rodzinny. Gdy zamknę oczy, 
widzę dom wyraźnie, jakbym się z nim wczoraj rozstała. Wydaje mi się, że mogę 
wbiec po schodach wejściowych. Dotknąć jednej z kolumn lub wejść do któregoś z 
pokoi (...)”, pisze w rozdziale pt. „Moje Pniewo”.  

Oto obraz widzianego oczami dziecka świata, którego nigdy nie zatarł czas.  
Oto białe ściany dworu w klasycystycznym stylu, z czterema kolumnami, i datą 

1830. A przed nim, zgodnie z polską tradycją, okrągły trawiasty gazon z kwiecistym 
klombem.  

Oto żwirowany podjazd, którego charakterystyczny chrzęst pod kołami powozu 
czy bryczki, oznajmiał przyjazd gości (wszyscy musieli zwrócić uwagę na pnące się 
po ścianach dworskiego frontonu piękne róże). Schody i już jesteśmy w holu. Jadal-
nia, salonik z kominkiem, salon z fortepianem (i z choinką w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia), biblioteka (z patefonem i radioodbiornikiem), pokój mamy (z toaletką i 
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sekreterą), ubieralnia (z maszyną do szycia firmy Singer), pokój ojca, spełniający 
rolę kancelarii (z barometrem i telefonem na korbkę), pokoje małej Ewy i jej starsze-
go brata Janusza, pokoje gościnne, tzw. kredens, spiżarnia, pralnia. 

Oto ludzie. Francuskie bony, kucharka, pomywaczka, krawcowa, lokaj i lokaj-
czyk, pokojówka, stangret, karbowy, administrator, chłopcy stajenni, służba leśna, 
stróż, pracownicy stali i dniówkowi, wynajmowani do prac tzw. terminowych (żni-
wa, sianokosy, wykopki ziemniaków, a nawet pranie). I ludzie ze wsi, którzy przy-
chodzili do dworu z życzeniami w Nowy Rok i uroczyście świętowali tu dożynki. Bo 
dwór łączyła z wsią nie tylko praca fizyczna; także oświatowa, prowadzona przez 
dziedziczkę Marię Jabłońską.  

 
* 

Ostatnim „wyraźnym wspomnieniem” Pniewa był dla dziewięcioletniej Ewy 15 
sierpnia 1939 roku - imieniny mamy. Liczni goście, piękny słoneczny dzień. I jej 
słowa: „To są moje ostatnie imieniny w Pniewie”. Czas pokazał, że tak się stało...  

Ale na razie przygotowywała się z córką Ewą i synem Januszem do wyjazdu do 
Warszawy, gdzie 1 września dzieci miały rozpocząć nowy rok szkolny. Czekało na 
nich wynajęte wygodne mieszkanie na Saskiej Kępie. Ostatecznie Ewa wyjechała do 
stolicy tylko z matką. Rodzinne gniazdo, z jego pięknem i szczęściem, pożegnała na 
zawsze... 

Wkrótce po wybuchu wojny, Jerzy Jabłoński z synem Januszem zdążyli uciec 
także do Warszawy; najpierw przed Niemcami, a wkrótce przed Rosjanami. Tak 
uniknęli losu wielu polskich rodzin ziemiańskich, skazanych na wywózkę i śmierć. 
Jerzy Jabłoński znalazł pracę administratora majątku Jackowice koło Łowicza. Tym-
czasem jego żona i córka rozpoczęły życie w okupowanej stolicy, w wynajętym 
mieszkaniu przy ulicy Jesionowej 13. „(...) Z czasem Jesionową zaczęłam coraz 
bardziej uważać za swój dom, a Pniewo za coś nierealnego (...)”, pisze w „Epilogu” 
Ewa Jabłońska Deptuła.  

Matka zaangażowała się w działalność konspiracyjną, oczywiście, bez wtajem-
niczania córki w szczegóły. O wszystkim dziewięcioletnia wówczas Ewa dowiedzia-
ła się dopiero po jej śmierci. Maria Jabłońska pracowała w Biurze Informacji i Pro-
pagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, a wkrótce 
zaangażowała się również w działalność „Żegoty”, ratującej Żydów. Na swój sposób 
z Niemcami w okupowanej Warszawie walczyła też Ewa. Pewnego dnia z dziećmi z 
sąsiedztwa uczestniczyła w „akcji” wybijania szyb w oknach willi, zajętych przez 
Niemców. Podczas ucieczki, upadła. Niemiecki ordynans strasznie ją skopał. Z cza-
sem okazało się, że odbił jej nerkę... Zaczęły się kłopoty zdrowotne, co w okupacyj-
nej Warszawie stawało się szczególnym problemem.  

Mieszkanie przy Jesionowej 13 niezmiennie pełniło konspiracyjną rolę, m. in. 
punktu przerzutowego „Biuletynu Informacyjnego”. Mała Ewa także miała w tym 
swój udział, nosząc jego egzemplarze pod wskazany adres. Przekazywała także kon-
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spiracyjne meldunki (m. in. dotyczące ratowania żydowskich dzieci), jeździła poza 
Warszawę po fałszywe dokumenty. Kilkakrotnie cudem uniknęła śmierci.  

Nadszedł dla Ewy czas okupacyjnej edukacji. Po nauce w szkołach powszech-
nych (z oczywistych względów, nadzorowanych przez Niemców), matka zdecydo-
wała o oddaniu trzynastoletniej córki do szkoły, prowadzonej przez Siostry Niepoka-
lanki w Szymanowie. Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. I nagle, dwa 
miesiące później, wskutek ataku kamicy nerkowej, matka zmarła. Nie otrzymała w 
porę właściwej pomocy, chociaż w domu przy Jesionowej ukrywała się lekarka ży-
dowskiego pochodzenia. Maria Jabłońska przeżyła zaledwie 40 lat... 

Kolejna choroba Ewy. Z Szymanowa ojciec zabrał ją do administrowanego 
przez siebie majątku w Jackowicach. Na zawsze rozstała się z Jesionową tak, jak 
jeszcze niedawno z Pniewem i matką... Do Jackowic szybko dotarła wiadomość o 
wybuchu powstania w Warszawie... 

Zbliżał się koniec wojny, a z nim reforma rolna, która miała pozbawić przedwo-
jennych „panów” ich własności. Także dla Jerzego Jabłońskiego, jako „ciemiężycie-
la ludu”, rozpoczęła się tułaczka. Do Pniewa nie mógł wracać nie tylko dlatego, że 
dwór (podobnie jak cała wieś znajdująca się na linii frontu) został spalony; także, a 
przede wszystkim dlatego, że ludowa władza zakazywała ziemianom powrotu do ich 
domów. Zdecydował więc o ponownym powrocie Ewy do szkoły Sióstr Niepokala-
nek w Szymanowie (starszy syn Janusz uczył się w Łodzi), a sam szukał pracy na 
Wybrzeżu. Udało mu się znaleźć zajęcie, związane z przejmowaniem poniemieckiej 
własności rolnej i mieszkanie w Sopocie. Wkrótce ściągnął do siebie córkę. Znowu 
nowa szkoła, szykany wobec byłych ziemian i utrata pracy. Powrót do Warszawy. 
Znowu nowa szkoła, nowa praca, a wkrótce nakaz zmiany mieszkania na gorsze; tak, 
jak na Wybrzeżu. Ewa ponownie wróciła do Szymanowa, aby w liceum Sióstr Nie-
pokalanek zdobyć maturę.  

* 
Po 17 latach od wyjazdu z rodzinnego domu, w roku 1956 Ewa Jabłońska Dep-

tuła po raz pierwszy przyjechała do Pniewa; dopiero wtedy władze PRL pozwoliły 
byłym ziemianom odwiedzać ich byłe dobra. „(...) Ale wówczas już mojego Pniewa 
nie było”, pisze w swoim „Epilogu”. 

Dobra Pniewo zostały rozparcelowane na mocy Dekretu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego 29 stycznia 1945 roku. Po Pniewie szczęśliwego dzieciń-
stwa Autorki wspomnień, nie ma już śladu. Na zawsze zniknęły okazały dwór i 
piękna lipowa aleja, gazon na dziedzińcu, park, stawy, oranżeria, zabudowania go-
spodarcze z kuźnią, wozownią, stajniami dla koni roboczych i „cugowych”. Tamto 
Pniewo zgasło niczym światło naftowych lamp z rodowego dworu. Ale pozostały 
liczne fotografie (ilustrują także „Epilog Pniewa”) i kości przodków na pobliskim 
cmentarzu parafialnym w Puchałach. Wśród nich babci Marii z Wosińskich Jabłoń-
skiej (matki ostatniego dziedzica Pniewa), która współpracowała ze znaną działaczką 
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Stefanią Sempołowską, a sama organizowała w Pniewie kolonie dla dzieci z ubogich 
rodzin.  

Pozostaje szkoła, która dzisiaj nosi imię Rodziny Jabłońskich. Prof. Ewa Jabłoń-
ska Deptuła i jej brat Janusz niejednokrotnie w niej gościli.  

 
* 

Prof. Ewa Jabłońska Deptuła zmarła w roku 2008, w wieku 78 lat. Zdążyła 
opowiedzieć światu nie tylko o swojej wielkiej miłości do rodzinnego pniewskiego 
gniazda oraz o tragicznych przeżyciach wojennych. Zdążyła przekazać niezwykły 
dokument, znakomicie uzupełniający wciąż mało znaną historię ziemiaństwa z oko-
lic Łomży; i tę przedwojenną, i tę powojenną z koszmarem komunistycznego bez-
prawia wobec własności, z koszmarem bycia obywatelem „drugiej kategorii”. „Epi-
log Pniewa” to także dokument socjologiczny, odzwierciedlający życie dworu oraz 
stosunki społeczne dworskiej wsi, obyczajowość, tradycję, kulturę. To również łączy 
nas z tym, co na zawsze minęło, a jednak trwa.  

 
 
 

Prof. Ewa Jabłońska Deptuła (1930-2008). Absolwentka Liceum Sióstr Niepokala-

nek w Szymanowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Długoletni pracownik Katedry 

Historii Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorka około 300 pu-

blikacji, dotyczących m. in. roli Kościoła podczas rozbiorów, działaczka Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”, internowana.  



 
  

 



 

 

 

KAROLINA  SKŁODOWSKA  (Łomża) 

GABRIELA  SZCZĘSNA  (Łomża) 
 

 

Na podium z Glogerem 

 
Po raz dwudziesty Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży 

ogłosiło komunikat o rozstrzygnięciu Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glo-
gera. Wśród tegorocznych laureatów jest prof. dr hab. Irena Cecylia Maryniak, na-
grodzona za badania dialektologiczne pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. 
Informujemy o tym z radością, ponieważ tę prestiżową Nagrodę otrzymała z reko-
mendacji Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.  

Prof. Irena Maryniak nie kryła wzruszenia. „To dla mnie wielkie wyróżnienie  
i satysfakcja, ponieważ prace dialektologiczne wciąż są spychane na margines. Przy-
znanie mi Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera odbieram jako docenienie wielolet-
niego trudu dokumentowania wszystkich istniejących gwar pogranicza wschodnio-
słowiańskiego. Dziękuję przede wszystkim Łomżyńskiemu Towarzystwu Nauko-
wemu im. Wagów za dostrzeżenie mojej pracy i docenienie wartości tej dziedziny 
wiedzy”, powiedziała.  

Prof. dr hab. Irena Cecylia Maryniakowa (ur. 31 maja 1931 roku) pochodzi  
z Ciechanowca (dzisiaj w powiecie wysokomazowieckim). Z wybuchem drugiej 
wojny światowej i wkroczeniem wojsk sowieckich, jako dziecko podzieliła z bliski-
mi los tysięcy polskich rodzin: z matką oraz młodszą siostrą i bratem została depor-
towana do północnego Kazachstanu.  

Szczęśliwie wróciła do rodzinnego miasteczka. Maturę zdała w roku 1951  
w Państwowym Liceum Drogistowskim w Warszawie. Rok później została student-
ką rusycystyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 
1953 rozpoczęła pracę naukową w Pracowni Języka Rosyjskiego Instytutu Polsko - 
Radzieckiego w Warszawie. Studia ukończyła w roku 1956. Kiedy Instytut został 
rozwiązany, a Pracownia Języka Rosyjskiego przeniesiona do Zakładu Słowiano-
znawstwa, pracowała tu jako asystent. W roku 1974 uzyskała stopień doktora nauk 
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humanistycznych (praca „Imiesłowy w rosyjskiej gwarze starowierców mieszkają-
cych w Polsce), a habilitowała się w roku 1991 (rozprawa „Funkcje składniowe bez-
okolicznika w gwarze pskowskiej i w gwarze Rosjan - starowierców mieszkających 
w Polsce”). Nominację profesorską otrzymała w roku 1998. 

Prof. dr hab. Irena Cecylia Maryniakowa jest autorką około 100 prac nauko-
wych. Jej zainteresowania obejmują kilka dziedzin językoznawstwa rusycystycznego 
i polonistycznego (prace leksykograficzne, system gramatyczny języka rosyjskiego  
i polskiego, rosyjska gwara staroobrzędowców mieszkających w Polsce, badania 
dialektologiczne pogranicza polsko - wschodniosłowiańskiego). 

Do jej największych osiągnięć leksykograficznych należy współautorski „Wiel-
ki słownik rosyjsko-polski” (z A. Mirowiczem, I. Dulewiczową i I. Grek Pabisową), 
który w latach 1970 - 2001 miał 7 wydań w Polsce i kilka w Rosji. Jest także współ-
autorką innych prac leksykograficznych, jak „Indeks a tergo do Materiałów do 
Słownika języka staroruskiego I. I. Srezniewskiego” dotyczący języka staroruskiego 
(1968) oraz dotyczący języka gwarowego „Słownik gwary starowierców mieszkają-
cych w Polsce” (z I. Grek Pabisową, 1980).  

Wśród najważniejszych prac prof. Ireny Maryniakowej dotyczących systemu 
gramatycznego języka rosyjskiego i polskiego, znajduje się nowatorska „Gramatyka 
konfrontatywna rosyjsko - polska. Morfologia ze słowotwórstwem” (1993). 

Kilka opracowań książkowych i liczne artykuły autorka poświęciła rosyjskiej 
gwarze staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Przyniosły one prof. Irenie Ma-
ryniakowej duże uznanie naukowców zajmujących się tą problematyką. 

Badania dialektologiczne pogranicza polsko - wschodniosłowiańskiego stały się 
przedmiotem badań prof. Ireny Maryniakowej po uzyskaniu przez nią habilitacji. 
Szczególne osiągnięcia ma w kilku dziedzinach, jak osiemnastowieczny materiał 
gwarowy w pracach, pochodzącego z Ciechanowca, przyrodnika i duchownego, ks. 
Krzysztofa Kluka; północno - wschodnia polszczyzna kresowa; związki gwar Podla-
sia i północno - wschodniego Mazowsza z polszczyzną dawnych kresów północno - 
wschodnich, a zwłaszcza gwary wschodniosłowiańskie na Białostocczyźnie. Po 
objęciu przez prof. Irenę Maryniakową stanowiska kierownika Pracowni Języka 
Białoruskiego IS Polskiej Akademii Nauk, przyspieszone zostały prace nad „Atla-
sem gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny”. Pod jej kierunkiem opracowa-
no i opublikowano 5 tomów leksykalnych (6 przekazano do druku). Zawierają one 
ponad 500 map z nazwami dawnych realiów wiejskich. Trwają prace nad ostatnim 
tomem tego wielkiego i ważnego dzieła, zawierającego głównie historyczne już 
materiały z dawnych gwar białoruskich i ukraińskich na Białostocczyźnie, poświę-
cone zagadnieniom słowotwórczym. 

Obecnie, także pod kierunkiem prof. Ireny Maryniakowej, przygotowywany jest 
„Słownik gwarowy Mazowsza północno - wschodniego i Podlasia”. Publikacja uka-
że złożoność kultury i języka Polski północno - wschodniej, przez materiały dotyczą-
ce nie tylko gwar polskich, ale także białoruskich, litewskich i ukraińskich. 
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Prof. Irena Maryniakowa jest członkiem Komisji Dialektologicznej Komitetu 
Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Pracuje również społecznie. Wiele lat 
była w Radzie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w rodzinnym Ciecha-
nowcu i dzisiaj również wspiera je swoją wiedzą i doświadczeniem. Angażuje się 
także w działalność ciechanowieckiego Oddziału Związku Sybiraków. Od lat jest 
również aktywnym członkiem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wa-
gów.  

Dorobek naukowy prof. Ireny Maryniakowej to niezaprzeczalny wkład do ba-
dań nad wielokulturowością i wielojęzycznością północno-wschodniej Polski, co 
godne jest Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera.  

Należy przypomnieć, że laureatami Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta 
Glogera są także inni członkowie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. 
Wagów. W poprzednich edycjach nagrodzeni zostali: prof. Adam Dobroński, prof. 
Barbara Falińska, prof. Michał Gnatowski, ks. prof. Witold Jemielity oraz prof. Hen-
ryka Sędziak. Natomiast samo Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 
otrzymało w tym Konkursie wyróżnienie. 

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera wymyślił w latach osiemdzie-
siątych XX wieku Stanisław Zagórski, ówczesny redaktor naczelny Tygodnika 
„Kontakty”, a od lat prezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” 
w Łomży. Celem Konkursu było honorowanie za szczególne osiągnięcia w badaniu, 
ochronie i rozwoju kultury. Patron Konkursu, sławny etnograf, historyk, archeolog, 
urodził się w Tyborach Kamiance (obecnie w gminie Wysokie Mazowieckie, przed 
ostatnią reformą administracyjna kraju w województwie łomżyńskim), co również 
podkreślało „przesłanie” tej oryginalnej inicjatywy. Przez lata Konkurs zdobył zasłu-
żony prestiż. Dzisiaj honorowane są wybitne osiągnięcia w dziedzinie antropologii, 
archeologii, historii piśmiennictwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, kultur lokal-
nych, ludoznawstwa, medioznawstwa, muzealnictwa, pamiętnikarstwa, pedagogiki. 
Obok twórców i badaczy kultury, nagradzani są także ci, którzy „działając niekon-
wencjonalnie i bezinteresownie w swoich środowiskach, wpływają twórczo i pobu-
dzająco na <małe ojczyzny>”.  

 
Komunikat o rozstrzygnięciu XX edycji Konkursu  

o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera 

• Nagroda I stopnia - prof. dr hab. Piotr Eberhardt za osiągnięcia w dziedzinie geo-
grafii kultury Europy Środkowo-Wschodniej; 

• Nagroda II stopnia - red. Jerzy Domański za wnoszenie fermentu intelektualnego 
do publicystyki politycznej oraz prof. dr hab. Irena Cecylia Maryniak za badania 
dialektologiczne pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego;  

• Nagroda III stopnia - dr Adam Wierciński za troskę o należyty poziom wydaw-
nictw naukowych i publicystycznych. 
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• Wyróżnienia - Grzegorz Piotr Dudzik za inicjatywy służące ożywieniu życia kultu-
ralnego w rejonach podwarszawskich, Norbert Dariusz Tomaszewski za badania 
monograficzne nad historią Ciechanowca i okolic oraz ks. dr Mieczysław Jó-
zefczyk za badania nad tradycjami kulturalnymi Elbląga i twórczy wkład w rozwój 
miasta. 

• Nagrody honorowe - prof. Francis T. Borkowski za osiągnięcia w dziedzinie popu-
laryzacji polskiej tradycji muzycznej w Stanach Zjednoczonych oraz doc. Jana 
Raclavska za budzenie zainteresowania polską kulturą na Śląsku Cieszyńskim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na fotografii w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów stoją 
od lewej: dyrektor Biura ŁTN mgr inż. Elżbieta Żegalska, prof. Janusz Siatkowski, 

prof. Irena Cecylia Maryniak oraz doc dr hab. Dorota Rembiszewska. 
 
 



Informacje

 tom XX
Studia

£om¿yñskie



 
  

 



 

 

 

JERZY JASTRZĘBSKI (Łomża) 
 

 

60 lat Muzeum Północno-Mazowieckiego 

w Łomży 
 
 
Ponad 110 lat temu, 10 września 1898 roku, otwarto w Łomży „Wystawę Sztuk 

Pięknych”. Wtedy też powstała idea utworzenia muzeum miejskiego. Mimo zaanga-
żowania w tę sprawę światłych i majętnych obywateli miasta, nie udało się niestety 
tego pomysłu zrealizować. Kiedy, jednak w 1903 roku na łamach miejscowej gazety 
„Ech Płockich i Łomżyńskich” ukazał się artykuł „O muzeach prowincjonalnych”,  
w którym autor proponował tworzenie muzeów, trafił on w Łomży na już sprzyjają-
cy ku temu klimat. Autor pisał: „Zbiory muzealne mogą nam skrócić przestrzeń  
z setek lub tysięcy wiorst, dając do oglądania przedmioty pracy lub twory natury  
w jednym gmachu lub pokoju, skracają czas z setek i tysięcy lat na dnie i godziny. … 
Muzea mogą nauczyć analfabetów, zachęcać do nauki tych co mieli wstręt do książ-
ki, obcy język mogą zrobić zrozumiałym, mogą nauczyć kochać przeszłość i czerpać 
naukę dla przyszłości”. Artykuł kończy się apelem „Nie miejmy żalu do przeszłych 
pokoleń lecz starajmy się aby pokolenia przyszłości, nasze dzieci i wnuki nie miały 
do nas żalu i nie czyniły nam wyrzutów za sobkostwo, obskurantyzm i opieszałość. 
Zakładajmy muzea, twórzmy zbiory prowincjonalne”. 

Zatem kiedy w 1908 roku powstał w Łomży Oddział Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego, to za jedno z pierwszych zadań uznano utworzenie własnego mu-
zeum. Jego założenia zaprezentował, 15.05.1910 roku na łamach gazety „Wspólna 
Praca” Konstanty Bzowski, prezes oddziału PTK w artykule „Muzeum Ziemi Łom-
żyńskiej”. Na postawione sobie pytanie „…Co komu przyjdzie z istnienia muzeum?” 
autor odpowiedział „Ograniczę się więc tylko do twierdzenia, że zarówno młodzie-
niec jak i człowiek dojrzały, zarówno prostaczek, jak i człowiek z kulturą umysłową, 
zarówno człowiek poświęcający się działalności praktycznej, jak i badacz uczony, 
osiągną z muzeum bardzo wiele korzyści, zbogacą swój umysł i uszlachetnią serce”. 
Efektem tych i wielu innych działań było utworzenie w 1910 roku „Muzeum Ziemi 
Łomżyńskiej” z siedzibą w budynku Kasy Przemysłowców Łomżyńskich przy ulicy 
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Dwornej. Działania wojenne pierwszej wojny światowej i latach następnych spowo-
dowały całkowitą utratę zgromadzonych zbiorów. 

 Po drugiej wojnie światowej idea utworzenia muzeum w Łomży patronowała 
działaniom Adama Chętnika, dla którego miało ono być kontynuacją zniszczonego 
w czasie wojny Muzeum Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Tworzenie Muzeum Pół-
nocno-Mazowieckiego rozpoczął już w 1946 roku, ale otwarcie jego nastąpiło 14 
marca 1948 roku.  

Była to pierwsza tego typu placówka w ówczesnym województwie białostockim. 
13 czerwca 1946 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie, jeszcze przedwo-

jennego, Komitetu Stacji Badań Naukowych Dorzecza Narwi Środkowej, nad którą 
opiekę przejęło Towarzystwo Naukowe w Warszawie. Placówka otrzymała nazwę 
Instytut Północno-Mazowiecki w Łomży, na jego czele stanął niestrudzony Adam 
Chętnik. Instytucja rozpoczęła działalność 18 lipca 1946 r. – jej biuro mieściło się 
przy al. Legionów 51. W ramach Instytutu rozpoczęto tworzenie muzeum, w którego 
strukturze miały znaleźć się trzy następujące działy: 

1. zniszczeń wojennych Ziemi Łomżyńskiej 
2. geologiczno-paleontologiczny 
3. etnografii i kultury ludowej 
Dwa pierwsze miały znajdować się w Łomży, a trzeci w Nowogrodzie, jako 

muzeum typu skansenowskiego. Podstawę zbiorów miały stanowić okazy pozostałe 
po Stacji Badań Naukowych i Muzeum Kurpiowskim w Nowogrodzie oraz te pozy-
skane przez Chętnika podczas powojennych badań terenowych. Od października 
1946 roku organizację muzeum zaczęło wspierać Ministerstwo Kultury i Sztuki, 
wtedy też pojawia się nazwa tworzonej placówki – Muzeum Północno-Mazo-
wieckie. Postanowiono, że w muzeum powinny funkcjonować następujące działy: 

1. zniszczeń wojennych 
2. budownictwa drewnianego i przemysłu ludowego z powiatów północno-

mazowieckich 
3. geologiczno-paleontologiczny (miejscowy) 
4. oddział w Nowogrodzie, muzeum o charakterze skansenowskim, małe osie-

dle kurpiowskie z etnografią i sztuką miejscową. 
27 marca 1947 roku, gdy Komitet Stacji Badań Naukowych w Warszawie pod-

jął uchwałę o zaprzestaniu działalności Instytutu Północno-Mazowieckiego w Łom-
ży, mogło się wydawać, że ledwo co rozpoczęte tworzenie muzeum nie doczeka się 
pomyślnego finału. Szczęśliwie tak się nie stało. W lipcu tegoż roku, z inicjatywy 
Adama Chętnika odbyło się zebranie organizacyjne Oddziału Towarzystwa Nauko-
wego Płockiego, powołano zarząd tymczasowy. Przewodniczącym został starosta 
Tadeusz Żeglicki, a sekretarzem Jan Czochański kierownik Referatu Kultury i Sztu-
ki. W protokole zebrania napisano, że „do najbliższych zadań Towarzystwa należeć 
będzie założenie w Łomży Muzeum Północno-Mazowieckiego i Biblioteki Nauko-
wej w lokalu uzyskanym dzięki zabiegom starosty”. Po śmierci w sierpniu 1947 roku 
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starosty Żeglickiego, prezesem oddziału został Eugeniusz Kraszewski, dyrektor 
Gimnazjum i Liceum Pedagogicznego, sekretarzem Jan Czochański, a skarbnikiem 
Zdzisław Maciejewski, dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Muzeum 
oraz oddział Towarzystwa otrzymały lokal przy al. Legionów 18 (obecnie 26). 

Niemal dokładnie rok po zaprzestaniu działalności Instytutu, to jest 15 marca 
1948 roku o godzinie 15, uroczyście otwarto Muzeum Północno-Mazowieckie  
w Łomży. Była to pierwsza wystawa zbiorów w jeszcze niewykończonym lokalu.  
Z dniem 1 września tego roku, w celu powiększenia i nadania nowej formy niektó-
rym wystawom muzeum zostało zamknięte dla zwiedzających, ale już 20 listopada 
udostępniono stałą wystawę „Kultura i przyroda Północno-Wschodniego Mazow-
sza”. O tym, jak potrzebną i oczekiwaną przez mieszkańców miasta była ta placówka 
muzealna świadczy informacja, że w pierwszych 6 miesiącach działalności, Muzeum 
zwiedziło blisko 3 300 osób. 

W roku 1949 nastąpiła bardzo ważna zmiana w działalności muzeum. Minister 
Kultury i Sztuki pismem z dnia 10 grudnia postanowił o przejęciu Muzeum w Łom-
ży w zarząd i użytkowanie Ministerstwa, a przeszło ono pod nadzór Muzeum Naro-
dowego w Warszawie. Pomimo trudności lokalowych, w kwietniu 1950 roku otwar-
to pierwszą w Polsce wystawę bursztyniarską. Do 1951 roku muzeum w Łomży 
kierował Adam Chętnik jako „kustosz pracy muzealno-naukowej w Łomży”, będąc 
już pracownikiem Muzeum Narodowego w Warszawie, a następnie Muzeum Ziemi. 
Po wyjeździe Chętnika do Warszawy nie było w Łomży kierownika, a sprawami 
organizacyjnymi zajmowała się jedna z pracownic - Marta Nożowska. 

W kwietniu 1953 roku przybyła do Łomży pracownica Muzeum Kultur Ludo-
wych w Młocinach Jadwiga Krajewska, skierowana przez Muzeum Narodowe  
w Warszawie, aby dokonać selekcji i przekazać eksponaty do organizującego się 
Muzeum w Białymstoku. Do końca kwietnia z muzeum łomżyńskiego przekazano 
1203 eksponaty z dziedziny przyrody, geologii oraz ceramiki wykopaliskowej  
i współczesnej. Okazało się, że to ten służbowy przyjazd do Łomży pani Krajewskiej 
był początkiem jej trwałego związku z Łomżą.  

1 sierpnia 1953 r. Jadwiga Krajewska została zatrudniona przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki na stanowisko kierownika Muzeum w Łomży. Dzięki jej staraniom 
w drugiej połowie roku rozpoczął się remont pomieszczeń, w listopadzie udostęp-
niono nową wystawę stałą „Kultura i sztuka kurpiowska”. W latach 1954-1956, 
Muzeum zaprezentowało trzy wystawy plenerowe: 

1954 – „Dawne wnętrze chaty kurpiowskiej” 
1955 – „Historia przemiału zbóż” 
1956 – „Dawne rolnictwo na Kurpiach” 
1 sierpnia 1957 roku nastąpiła kolejna zmiana w podporządkowaniu organiza-

cyjnym muzeum. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki nadzór pod 
względem administracyjnym, finansowym, organizacyjnym i naukowym nad łom-
żyńską placówką miało sprawować Muzeum Okręgowe w Białymstoku - trwało to 
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zaledwie 5 miesięcy. Pod koniec 1956 roku placówka przeniosła się do nowej sie-
dziby, to jest na trzecie piętro Powiatowego Domu Kultury. Po koniec września 1957 
roku pierwsi zwiedzający mogli obejrzeć znajdujące się jeszcze w trakcie remontu 
pomieszczenia w lokalu przy ul. Sadowej 4. Powierzchnia użytkowa w nowym loka-
lu wynosiła 278 m2. 

W nowej siedzibie, do 1963 roku, udostępniono stałe ekspozycje: 
- „Rękodzieło i sztuka ludowa” 
- „Jantar – bursztyn w dorzeczu Narwi środkowej” 
- „Z historii Ziemi Łomżyńskiej” 
Od 1 stycznia następnego czyli 1958 roku nadzór nad muzeami w Łomży i Bia-

łymstoku zaczęło sprawować Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białym-
stoku. Taka sytuacja trwała niespełna dwa lata, gdyż już pod koniec 1959 roku mu-
zeum w Łomży zostało przejęte przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej  
w Łomży. Można więc powiedzieć, że od tego momentu muzeum stało się instytucją 
organizacyjnie związaną z Łomżą. Zwieńczeniem tych działań było nadanie 20 paź-
dziernika 1965 roku przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łomży statutu 
łomżyńskiemu muzeum. 

Zgodnie z jego zapisami Państwowe Muzeum w Łomży miało być instytucją 
muzealną o charakterze regionalnym, obejmującą swą działalnością region kurpiow-
sko-łomżyński. Ze Statutu wynikało, że Muzeum jest wielodziałowe z następującymi 
działami merytorycznymi: 

1. archeologiczno-historycznym 
2. przyrody (botanika, zoologia, bursztyn nadnarwiański) 
3. etnografii 
4. naukowo-oświatowym (archiwalia, katalogi, klisze, kartoteki fotograficzne, 

filmy i przezrocza, biblioteka wydawnictw specjalistycznych, działalność 
oświatowa) 

5. Kurpiowski Park Etnograficzny w Nowogrodzie funkcjonował jako oddział 
Muzeum. 

Ponadto według statutu miały działać: 
1. pracownia fotograficzna 
2. pracownia konserwatorska przy Kurpiowskim Parku Etnograficznym 
3. pracownia stolarska przy w/w Parku 
Dwa lata później, tj. w 1967 roku rozpoczęto podział zbiorów w dziale etnogra-

fii na muzeum w Łomży i oddział w Nowogrodzie. 
Okres 10 lat funkcjonowania placówki, czyli 1965 -1975, był najdłuższym w hi-

storii muzeum bez ważniejszych zmian. Dopiero wprowadzenie z dniem 1 lipca 
1975 roku nowego podziału administracyjnego Polski, kiedy to Łomża została pod-
niesiona do rangi stolicy województwa, wymusiło wprowadzenie pewnych korekt. 
Placówka została przekształcona w Muzeum Okręgowe. Na dyrektora instytucji 
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powołana została Jadwiga Krajewska-Chętnikowa – dotychczasowy kierownik mu-
zeum. 

4 października 1976 roku wojewoda łomżyński wydał zarządzenie nadające sta-
tut Muzeum Okręgowemu w Łomży. W porównaniu ze statutem sprzed 10 lat nastą-
piło kilka istotnych zmian. Bezpośredni nadzór miał teraz sprawować wojewoda 
łomżyński. Terenem działalności muzeum było województwo łomżyńskie, a w za-
kresie gromadzenia zbiorów etnograficznych również tereny województw sąsied-
nich. 

Nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej placówki. Z działu archeologicz-
no-historycznego utworzono dwa samodzielne – archeologii i historii, z działu 
oświatowo-naukowego wyodrębniono bibliotekę oraz zmieniono nazwę oddziału  
w Nowogrodzie – z Kurpiowskiego Parku Etnograficznego na Park Etnograficzny 
Północno-Wschodniego Mazowsza im. Adama Chętnika. Zatem struktura instytucji 
przedstawiała się teraz następująco: 

 1. dział archeologii 
 2. dział historii 
 3. dział etnografii 
 4. dział sztuki 
 5. dział przyrody 
 6. dział naukowo-oświatowy 
 7. biblioteka 
 8. pracownia konserwatorska 
 9. pracownia fotograficzna 

10. referat administracyjno-gospodarczy 
11. referat finansowo-księgowy 
12. Oddział – Park Etnograficzny Północno-Wschodniego Mazowsza im. Ada-

ma Chętnika (w 1983 roku przyjął nazwę Skansen Kurpiowski im. Adama 
Chętnika w Nowowgrodzie). 

Na uwagę zasługuje to, że poprzez utworzenie referatów administracyjno-
gospodarczego i finansowo-księgowego muzeum w Łomży stało się samodzielne  
w działalności administracyjnej.  

Po blisko ćwierćwieczu kierowania Muzeum w sierpniu 1977 r. odeszła na eme-
ryturę Jadwiga Chętnikowa. Na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego  
w Łomży powołano Bogumiła Kunickiego.  

 We wrześniu 1978 roku, w remontowanym od 1975 roku na potrzeby Muzeum 
budynku przy ul. Krzywe Koło 1 udostępniono pierwsze wystawy czasowe: 

- „Łomża i jej mieszkańcy w starej fotografii” 
- „Wojsko Polskie w sztuce ludowej” 
- „Prezentacje łomżyńskiego środowiska plastycznego – obrazy i grafika” 
Ze względu na nieodpowiednie ogrzewanie, wystawy te nie mogły być długo 

udostępniane. Pomimo wielu braków i niezakończonego remontu budynku zadecy-
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dowano, że w 1980 roku rozpocznie się przeprowadzka do nowej siedziby. W tym 
samym roku udało się udostępnić stałą ekspozycję „Bursztyn z dorzecza Narwi 
Środkowej”, w układzie opracowanym przez Adama Chętnika w 1958 roku. Po 
zakończeniu remontu i prac adaptacyjnych powierzchnia użytkowa nowej siedziby 
wynosiła 544 m2. 

Nadszedł rok 1989 – wprowadzono kolejne zmiany w funkcjonowaniu Mu-
zeum. Pięć lat wcześniej, w 1984 roku, dzięki usilnym staraniom Andrzeja Chyla, 
powstało Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie. Tę niezwykle cenną placówkę, uzu-
pełniającą i jednocześnie nawiązującą do zainteresowań i badań Chętnika, postano-
wiono włączyć w struktury Muzeum Okręgowego w Łomży jako oddział. W wyniku 
tego wyłączono z łomżyńskiego muzeum zbiory przyrodnicze i przekazano je do 
placówki w Drozdowie. Zbiory bursztynu pozostałe w Łomży włączono do działu 
sztuki regionalnej. W tymże 1989 roku dokonano jeszcze jednej zmiany – referaty 
administracyjno-gospodarczy i finansowo-księgowy połączono w jeden dział admi-
nistracyjno-finansowo-księgowy. 

Po dziesięciu latach pełnienia funkcji dyrektora odszedł ze stanowiska Bogumił 
Kunicki. Pełniącym obowiązki dyrektora został Jerzy Jastrzębski, którego 1 września 
1988 roku powołano na stanowisko dyrektora. 

W drugiej połowie lat 80. XX wieku Muzeum zakupiło kilkadziesiąt obiektów 
rzemiosła artystycznego, a następnie w krótkim czasie, poprzez zakupy, dział sztuki 
poszerzył swój profil o kolejne muzealia z tego zakresu. W związku z tym wystąpio-
no z wnioskiem o wydzielenie bursztynu z działu sztuki i utworzenie dla niego sa-
modzielnego działu. Nastąpiło to w sierpniu 1991 roku. Rok później Muzeum posze-
rzyło swoje zbiory o kolekcję sztuki współczesnej.  

Na mocy zarządzenia wojewody łomżyńskiego 1 maja 1992 roku w strukturach 
muzeum znalazło się Biuro Wystaw Artystycznych, z którego utworzono Galerię 
Sztuki Współczesnej i włączono ją do działu sztuki. Mieściła się ona na parterze 
starej kamienicy przy ul. Polowej 19. Niezbyt duża powierzchnia – 60 m2 , w tym  
50 m2 sal wystawowych, ograniczały w pewien sposób ofertę wystawienniczą. Do-
piero uzyskanie w roku 1997 nowego lokalu przy ul. Długiej 13 o przestrzeni ekspo-
zycyjnej 100 m2, pozwoliło na większe zróżnicowanie oferty wystawienniczej i edu-
kacyjnej. 

Kolejna zmiana nastąpiła w 1995 roku, kiedy to wojewoda łomżyński dokonał 
podziału Muzeum Okręgowego w Łomży i wyłączył z jego struktur Muzeum Przy-
rodnicze w Drozdowie. Odtąd, jako Muzeum Przyrody, rozpoczęło samodzielną 
działalność 1 sierpnia 1995 roku. 

Rok 1998 był szczególny dla pracowników Muzeum – 50-lecie istnienia pla-
cówki muzealnej w Łomży. 14 marca, a więc dokładnie w tym samym dniu, jak 
miało to miejsce 50 lat wcześniej, otwarto wystawę „50 lat minęło…”. Natomiast 16 
maja wojewoda łomżyński uroczyście wręczył Jerzemu Jastrzębskiemu w siedzibie 
Muzeum nowe powołanie na dyrektora i zarządzenie wraz z nowym statutem. Para-
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graf 1 zarządzenia brzmiał: „Zmienia się nazwę Muzeum Okręgowego w Łomży na 
Muzeum Północno-Mazowieckie”. Tak więc po 50 latach od utworzenia instytucji 
powróciła ona do swej pierwszej nazwy. Inną zmianą zawartą w statucie było wyod-
rębnienie z działu archeologii zbiorów numizmatycznych i utworzenie samodzielne-
go działu numizmatycznego. 

Początek roku 1999 to nowy etap w działalności muzeum. Po reformie admini-
stracyjnej kraju Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży zostało wpisane do miej-
skiego rejestru instytucji kultury. 

 Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży z 31.08.2005 roku dokonano kolejnych 
zmian w statucie Muzeum. Z działu sztuki wyodrębniono Galerię Sztuki Współcze-
snej, która odtąd funkcjonuje, jako samodzielny dział, a dział sztuki otrzymał nazwę 
dział sztuki i rzemiosła, w miejsce działu naukowo-oświatowego i biblioteki powstał 
dział edukacji i promocji. Struktura organizacyjna przedstawia się teraz następująco: 

 1. dział archeologii 
 2. dział historii 
 3. dział etnografii 
 4. dział sztuki i rzemiosła 
 5. dział numizmatyczny 
 6. dział bursztynu 
 7. dział edukacji i promocji 
 8. Galeria Sztuki Współczesnej 
 9. dział administracyjno - finansowo - gospodarczy 

10. Oddział – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie z na-
stępującymi działami merytorycznymi: 
- etnograficznym 
- budownictwa ludowego 
- budownictwa – rekonstrukcji 
- artystyczno-historycznym 
- przyrody (geologia, botanika, zoologia) 

Poza w/w działami zarządzeniem dyrektora zostały utworzone pracownie: foto-
graficzna i konserwatorska. 

Kolejna zmiana siedziby Muzeum nastąpiła w 2005 roku. W sierpniu Prezydent 
Miasta Łomża Jerzy Brzeziński, na podstawie decyzji Rady Miejskiej, przekazał na 
rzecz Muzeum budynek po zlikwidowanym Gimnazjum nr 4 przy ul. Dwornej 22c. 
Powierzchnia użytkowa nowej siedziby wynosi 1913 m2, czyli jest blisko trzykrotnie 
większa od tej na Krzywym Kole. Pozwoli to, po przeprowadzeniu remontu i adap-
tacji obiektu, na udostępnienie zwiedzającym następujących ekspozycji stałych: 
oczywiście istniejącej wcześniej wystawy „Bursztynu w dorzeczu Narwi” oraz no-
wych, tak oczekiwanej wystawy o historii Łomży od czasów najdawniejszych do 
1939 roku oraz rzemiosła artystycznego. Warto także podkreślić, że powierzchnia sal 
przeznaczonych na wystawy czasowe zwiększy się 2,5-krotnie. Jest także opracowa-
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na koncepcja rozbudowy Muzeum wzdłuż ul. Giełczyńskiej. Po zrealizowaniu tych 
zamierzeń Muzeum Północno-Mazowieckie ma szansę stać się wiodącą placówką 
kultury w województwie podlaskim. 

 Do końca 2008 roku pracownicy muzeum przygotowali 540 wystaw czaso-
wych, a w siedmiu działach merytorycznych i Skansenie Kurpiowskim zgromadzo-
no 27 457 muzealiów. 

 Z okazji obchodów 60-lecia Muzeum Północno-Mazowieckiego zorganizowa-
no następujące imprezy: 

-15 marca 2008 r.- otwarcie wystawy „60 lat za nami...”, Galeria Sztuki Współ-
czesnej 

- 9 maja 2008 r. - spotkanie Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealni-
ków Polskich - Muzeum Forteczne w Piątnicy 

-17 maja 2008 r. - wręczenie nagrody „Bursztynowego Kierca”, budynek Mu-
zeum  

-14 czerwca 2008 r.- otwarcie wystawy z okazji 590. rocznicy nadania Łomży 
praw miejskich, promocja wydawnictwa „Był taki dzień...”, Galeria Sztuki 
Współczesnej 

-15 czerwca 2008 r.- festyn archeologiczny „Śladami Wikingów”, budynek 
Muzeum 

-17 sierpnia 2008 r.- „Niedziela na św. Rocha”, Skansen Kurpiowski Nowogród 
-10 października 2008 r.- impreza okolicznościowa z okazji jubileuszu, promo-

cja publikacji na temat historii Muzeum 
Muzeum wydało z okazji jubileuszu „Księgę Pamiątkową 1948-2008” na którą 

złożyły się materiały opracowane przez pracowników Muzeum. Publikacja, oczywi-
ście w sposób z natury wybiórczy, próbuje przedstawić dorobek i działalność nasze-
go Muzeum w minionym 60-leciu.  

Dedykowana jest ona z wyrazami wdzięczności i szacunku wszystkim, którzy 
przyczynili się do rozwoju Muzeum w Łomży, w szczególności jego założycielowi 
Adamowi Chętnikowi, wszystkim pracownikom, kontynuatorom jego idei, którzy  
w ciągu tych wielu lat pracy wnieśli mniejszy lub większy swój wkład w działalność 
i rozwój Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.  

 



 
 
 
ZYGMUNT ZDANOWICZ (Łomża) 
 

 

Pół wieku  
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 

 
  

Na dwudniowe obchody jubileuszu 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej, 10 i 11 listopada 2008 r. przyjechało kilkadziesiąt osób z całego kraju. 
Byli wśród nich m.in. członkowie Drużyny Harcerzy-Weteranów, którzy spotkali się 
na swojej kolejnej listopadowej zbiórce. Ale aula im. Hanki Bielickiej w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej, w której 10 listopada o 13.00 rozpo-
czynały się główne uroczystości jubileuszowe, wypełniła się „solą tej ziemi” po 
brzegi. Uczestnicy uczcili chwilą zadumy nieżyjących już założycieli Towarzystwa  
z 1958 roku i wszystkich, którzy odeszli już na służbę rodzinnej ziemi w „niebie-
skich ogrodach”. Autorka monografii Łomży, Honorowa Członkini Towarzystwa  
i Honorowa Obywatelka Łomży, Donata Godlewska oraz znana artystka plastyk, 
malarka, pedagog, autorka projektów kart TPZŁ: „Betlejem Łomżyńskie” i „Łom-
żyńskie Alleluja” Teresa Adamowska, uhonorowane zostały na wniosek TPZŁ przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalami „Gloria Artis”. 

Gdy sięgnąłem do kart historii Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej  
z pierwszych trzydziestu lat i zapoznałem się ze staraniami o jego powstanie, prze-
analizowałem treść preambuły Statutu Towarzystwa, potwierdziłem swoje przeko-
nanie i przeświadczenie o sile ludzkich pragnień, miłości do miejsca urodzenia, tęsk-
noty do lat młodości i głębokiego patriotyzmu ludzi, którzy zabiegali o zjednoczenie 
swoich sił i możliwości wyrażenia zamysłów w formie organizacyjnej, dającej moż-
liwość dalszego działania na rzecz ojczyzny swego pochodzenia (miejsca urodzenia). 

Cele Towarzystwa sprecyzowali w trzech zdaniach: 
- Popieranie i popularyzowanie rozwoju społecznego, gospodarczego i kultu-

ralnego Ziemi Łomżyńskiej. 
- Kultywowanie i popularyzowanie tradycji, obyczajów i folkloru Ziemi 

Łomżyńskiej oraz rozwijanie wiedzy o tym regionie. 
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-  Utrwalanie wśród członków zasad koleżeńskiego współżycia i łączności ze 
społeczeństwem Ziemi Łomżyńskiej. 

Założycielami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, którzy odbyli 21 
kwietnia 1958 r. w mieszkaniu Edwarda Ciborowskiego przy ul. Prezydenckiej 11  
w Warszawie pierwsze oficjalne spotkanie Komitetu Założycielskiego byli: Tomasz 
Brzozowski, Stanisław Bagiński, Edward Ciborowski, Henryk Cieśluk, Krystyna 
Chrobakowa, Elżbieta Cyfracka, Edmund Dąbrowski, Regina Dębnicka, Stanisław 
Dębowski, Michał Godlewski, Janina Kalinowska, Franciszek Kamiński, Jan Kisiel, 
Halina Miroszowa, Robert Prusiński, Regina Gołaszewska, Wacław Saciłowski, 
Włodzimierz Sokorski, Tadeusz Wrzesiński, Stanisław Krupka. 

4 czerwca 1958 r. wyżej wymienieni złożyli podpisy pod pismem adresowanym 
do Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, powołując się na art. 19 prawa  
o stowarzyszeniach, załączając 4 egzemplarze statutu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej i wskazując tymczasowy adres: Warszawa, ul. Prezydencka 11, z proś-
bą o zarejestrowanie stowarzyszenia. Statut zawierał wstęp o treści: 

„Urodzeni i wychowani na obszarze Ziemi Łomżyńskiej, związani z nią długo-
letnim pobytem i pracą jesteśmy i pozostaniemy jej wierni gdziekolwiek i jakkolwiek 
przypadnie nam dzisiaj żyć.  

W pamięci i sercach nosimy obraz piękna naszych rodzinnych stron a rozpro-
szeni dziś niemal po całym świecie czujemy się bratnią rodziną, połączoną trwałymi 
więzami koleżeństwa i przyjaźni. 

Pragniemy w miarę sił naszych spłacić wielki dług zaciągnięty wobec Ziemi 
Łomżyńskiej, która nas wychowała, przyczyniając się do jej rozkwitu gospodarczego 
i kulturalnego. Bolejemy nad jej dzisiejszym zaniedbaniem i zniszczeniem, pragnie-
my dopomóc w ciężkim trudzie dzisiejszym jej gospodarzom i wspólnie z nimi 
przywrócić naszej wspólnej ojcowiźnie jej dawny blask. 

Chcemy ocalić od niepamięci i zatracenia spuścizny dawnej tysiącletniej kultury 
chroniąc pieczołowicie ocalałe ślady przeszłości, artystyczny i obyczajowy dorobek 
ludu tej Ziemi, chlubne tradycje walk w obronie wolności i postępu. 

Pragniemy podzielić się z mieszkańcami innych dzielnic i regionów naszego 
kraju całym bogactwem i pięknem Ziemi Łomżyńskiej, umożliwiając im wędrówki, 
pobyt i wypoczynek w szczególnie pięknych okolicach naszej Ziemi. 

Widząc, że w poszczególnych okresach historii geograficzny obszar Ziemi 
Łomżyńskiej kształtował się różnie, nie ograniczamy naszych uczuć ani zamierzeń 
do aktualnych podziałów administracyjnych w tym przekonaniu, że działalnością 
naszą przyczyniać się będziemy do ożywienia i wzmacniania więzi, których dawnym 
historycznym ośrodkiem była Łomża. 

Zjednoczeni tymi zamiarami, powiązani wzajemnie więzami koleżeństwa  
i przyjaźni i wspólną nam miłością ziemi rodzinnej, postanowiliśmy się zjednoczyć 
w Stowarzyszeniu PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ i w tym celu w ty-
sięczną rocznicę Łomży uchwaliliśmy niniejszy statut.”  
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Dopiero 3 listopada 1958 r. Urząd Spraw Społecznych Prezydium Rady Naro-
dowej w m. st. Warszawy postanowił wpisać do Rejestru Stowarzyszeń i Związków 
pod nr 666 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. 

11 listopada 1958 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków, pod-
czas którego przyjęto do Towarzystwa 110 osób, wybrano pierwsze władze Zarządu 
Głównego Towarzystwa w składzie: przewodniczący - Edward Ciborowski, wice-
przewodniczący - Henryk Cieśluk i Wacław Saciłowski, sekretarz - Regina Dębnic-
ka, skarbnik - Danuta Wyrzykowska, z-ca członka - Franciszek Kamiński. Komisja 
Rewizyjna: przewodniczący - Stanisław Krupka, wiceprzewodniczący - Tadeusz 
Brzostowski, sekretarz - Krystyna Chrobokowa, członkowie - Włodzimierz Sokor-
ski, Stanisław Bagiński, Regina Gołaszewska, Janina Kaczyńska. Sąd Koleżeński: 
przewodniczący - Robert Prusiński, członkowie - Elżbieta Cyfracka, Janina Kali-
nowska, Michał Godlewski. 

W dwu najbliższych latach rosła liczba członków w różnych częściach kraju, 
których wiązały słowa preambuły statutu i cele Towarzystwa. 

Dziś od tamtych dni dzieli nas półwiecze. Mamy możliwość zajrzenia do tego, 
co zostało odnotowane w aktach naszego Towarzystwa, do wspomnień wielu ludzi, 
do opisu jego stanu dziś, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: Czy kolejne poko-
lenia członków stanęły na wysokości zadania w realizacji wizji Towarzystwa, o ja-
kim marzyli założyciele? 

Problem jest złożony, bowiem przeobrażenia w naszej Ojczyźnie w tym pół-
wieczu były znaczące. Przeżyliśmy stan wojenny, odzyskaliśmy wolność i niepodle-
głość, wstąpiliśmy do NATO, jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, cieszyliśmy 
się i korzystaliśmy z 27-letniego pontyfikatu Papieża-Polaka, Jana Pawła II. Dokona-
ły się przeobrażenia gospodarcze i ekonomiczne. Przeprowadzono reorganizację 
administracyjną kraju. Buduje się społeczeństwo obywatelskie jest wiele innych 
okoliczności, które miały wpływ na rozmiar stawianych celów działalności, poziom 
zaangażowania i rytm pracy społecznej Towarzystwa. 

W naszych szeregach skupiamy ludzi o różnych indywidualnych poglądach,  
o różnorodnych wizjach w pracy zbiorowej, lecz dążących do tych samych celów: 

- działania dla dobra Ziemi Łomżyńskiej, 
- kultywowania i popularyzowania dziedzictwa narodowego oraz historii, tra-

dycji, obyczajów i folkloru Ziemi Łomżyńskiej i pogłębiania wiedzy o re-
gionie, 

- utrwalenia zasad koleżeńskiego współżycia i łączności z Ziemią Łomżyń-
ską, które zawiera statut Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej z li-
stopada 2007 roku. 

 W tym zakresie cele Towarzystwa nie uległy zmianie. 
Zarząd Główny TPZŁ z siedzibą w Warszawie działał od 1958 do 1983 roku 

pod przewodnictwem trzech prezesów: Edwarda Ciborowskiego (1958-1973), Jana 
Kisiela (1973-1980) i Wojciecha Antosiewicza (1980-1983). Następnie, decyzją 
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XVIII Walnego Zjazdu Delegatów z czerwca 1983 roku, siedzibą Zarządu Główne-
go TPZŁ zostaje Łomża, a jego kolejnymi prezesami: Marian Mieszkowski (1983-
1989), Jerzy Wacław Kierażyński (1989-1998), Zygmunt Zdanowicz (1998 - nadal). 

Pierwszy oddział powstał w Łodzi 16 listopada 1958 r. pod przewodnictwem 
Wandy Dzwonkowskiej z liczbą 74 członków. Zakończył działalność w październi-
ku 1993. Ostatnim prezesem była Marta Gryczyńska. 

Oddział w Warszawie powstał 3 grudnia 1958 r., skupiając 192 członków pod 
przewodnictwem Witolda Suchodolskiego. Obecnie stan oddziału wynosi 76, a pre-
zesem jest Jerzy Sawicki. 

Oddział w Łomży - 4 stycznia 1959 roku pod przewodnictwem Witolda Prusiń-
skiego ze stanem około 300 członków. Obecnie liczy 250, a prezesem jest Krystyna 
Michalczyk-Kondratowicz. 

Oddział w Białymstoku - 10 marca 1959 r. ze stanem 67 członków pod prze-
wodnictwem Danuty Rudzkiej; obecnie prezesem jest Anna Maria Badyda, a oddział 
liczy 61 członków. 

Oddział w Olsztynie - 28 kwietnia 1959 r. przy stanie 14 członków, pod prze-
wodnictwem Michała Skrodzkiego; obecnie stan 30 osób, a prezesem - Krystyna 
Koziełło-Poklewska. 

Oddział we Wrocławiu liczący 21 osób powstał 17 maja 1959 r. pod przewod-
nictwem Ziemowita Świderskiego; zakończył działalność w 1981 r. Ostatnim preze-
sem była Urszula Mioduszewska-Zagrodna. 

21 kwietnia 1961 r. Oddział w Gdańsku Oliwie skupił 15 członków pod prze-
wodnictwem Marii Żelaznej; obecnie przy takim samym stanie ilościowym preze-
sem jest Zygmunt Wierciszewski;  

13 kwietnia 1964 r. powstał Oddział w Kolnie, pod przewodnictwem Włady-
sława Gutowskiego; zapisało się 10 osób. Obecnie oddział liczy 15 członków,  
a prezesem jest Zbigniew Podeszwik.  

13 września 1976 r. rozpoczął pracę Oddział w Nowogrodzie pod przewodnic-
twem Marii Chmielewskiej, przy liczbie 19 członków. Przyjął imię Adama Chętnika. 
Obecnie liczy 32 członków, prezesem jest Maria Dąbrowska. 

18 września 1978 r. utworzony został Oddział w Stawiskach, należały do niego 
23 osoby pod przewodnictwem Bolesława Krzywdy; obecnie - 22 osoby, a prezesem 
jest Barbara Rzadka. 

15 grudnia 1983 r. powstał Oddział w Zambrowie, pod przewodnictwem Tade-
usza Gorskiego, skupiając 17 członków. Obecnie prezesem jest Bogdan Sobociński; 
stan -15 członków. 

28 listopada 1986 r. utworzono Oddział w Lublinie przy udziale kilkunastu 
osób. Prezesem został Zdzisław Godlewski - niestety, oddział nie podjął działalności. 

5 czerwca 1988 r. w Krakowie Oddział liczył 23 osoby, pod przewodnictwem 
Ewy Chętnik-Donatowicz, która prezesuje do chwili obecnej, a liczba członków 
wynosi 15.  
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16 września 1988 r. w Koszalinie pod przewodnictwem Elżbiety Niechciał sku-
piło się 42 członków. Obecnie prezesem jest Jan Przestrzelski, a stan Oddziału - 40 
osób.  

17 października 2000 r. w Zbójnej pod przewodnictwem prezesa Zenona Biało-
brzeskiego skupiło się w Oddziale 32 członków. Obecnie stan utrzymuje się na tym 
samym poziomie, nie zmienił się również prezes oddziału.  

W kwietniu 2004 r. powstał Oddział w Jedwabnem, należało do niego 16  
członków, prezesem została Bożena Kubrak, obecnie stan 23, a prezesem jest Ewa 
Mańko.  

14 maja 2004 r. powstał Oddział w Małym Płocku, pod przewodnictwem preze-
sa Bolesława Krzywdy, ze stanem ilościowym 36. Obecnie stan wynosi 22, a preze-
sem jest Teresa Pisiak. 

 W 2000 roku przy Oddziale w Warszawie, dzięki kol. Irminie Molenda, po-
wstało jedyne koło poza granicami Polski w Toronto, skupiające 23 członków, które 
funkcjonuje do chwili obecnej. 

W tym samym roku powstały cztery koła młodzieżowe TPZŁ przy Oddziale 
Łomżyńskim: w I, II, III Liceum Ogólnokształcącym i przy Liceum Ekonomicznym 
w Łomży, skupiające średnio 150 uczniów. W kadencji 2001-2004 powstało koło 
młodzieżowe przy Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Łomży z liczbą 44 osób oraz 
przy Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego - pierwsze 
koło akademickie, skupiające 16 osób, a w roku 2007 w Prokuraturze Okręgowej  
w Łomży (11 członków). Ponadto obecny stan członków wspierających przy Zarzą-
dzie Głównym to 43 osoby i instytucje, reprezentujące liczną grupę sympatyków 
Towarzystwa. 

Stan Towarzystwa jest płynny, ale oscylujący w granicach 1000 członków. 
Sympatyków trudno zliczyć, a osób utrzymujących żywy kontakt z Towarzystwem  
z tych części kraju, gdzie brak oddziałów, jest również sporo. 

Towarzystwo od stycznia 2007 roku ma stałą siedzibę w zabytkowej kamienicy 
przy ul. Sienkiewicza 8, pełną „obudowę” stanowiska administracyjnego i dzięki 
wsparciu władz powiatu - etat pracownika administracji. Wyposażenie lokalu ułatwia 
prowadzenie działalności Zarządowi Głównemu i Oddziałowi Łomżyńskiemu - 
należy uznać to za wielkie osiągnięcie władz Towarzystwa, dzięki społecznemu 
zaangażowaniu Sponsorów zadania i przychylności władz miasta.  

Uroczyście obchodziliśmy 25-lecie, 30-lecie, 40-lecie, 45-lecie i 50-lecie istnie-
nia Towarzystwa. Od 1998 roku posiadamy sztandar ufundowany przez społeczeń-
stwo Ziemi Łomżyńskiej i członków Towarzystwa. Od 2000 roku TPZŁ weszło  
w skład Rady Regionalnych Towarzystw Kultury woj. podlaskiego. W 2007 roku 
otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. W 2007 roku przystąpiliśmy 
do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej. 



ZYGMUNT ZDANOWICZ 

 

250 
____________________________________________________________________________________________________________ 

W okresie 50 lat odbyliśmy 26 Walnych Zjazdów Delegatów TPZŁ, które roz-
liczały trzyletnie okresy Towarzystwa oraz wytyczały zadania do realizacji na na-
stępne kadencje. 

Nasze inicjatywy i wspieranie inicjatyw wysuwanych przez inne środowiska  
i władze lokalne na rzecz rozwoju Ziemi Łomżyńskiej wymagały najczęściej współ-
działania wielu zaangażowanych ludzi. Większość z nich kończyła się sukcesem, ale 
były takie, które - zdawać by się mogło, że pożyteczne - ale niestety w określonych 
okolicznościach okazały się niemożliwe do realizacji. 

W pierwszych latach istnienia Towarzystwa wnioski dotyczyły m.in.: przyspie-
szenia budowy dróg i ulic, przywrócenia odbudowy i rozbudowy różnych zakładów 
pracy na Ziemi Łomżyńskiej oraz budowy linii kolejowej Łomża - Kolno - Pisz, 
budowy Centrum Kultury, budowy ośrodka sportów wodnych nad Narwią, odbudo-
wy browaru w Drozdowie i wielu innych. 

Towarzystwo nadal popiera konieczność zagospodarowania nabrzeża Narwi, 
budowy Centrum Kultury i aktualnie budowę trasy Via Baltica przez Łomżę. 

Towarzystwo zawsze opiniowało i brało udział w powstawaniu każdej wersji 
planów zagospodarowania miasta i gmin, projektów architektonicznych części mia-
sta i wielu innych realizacji: zakładów przemysłowych, uczelni, czy obiektów kultu-
ralnych, gdzie wymagana była opinia środowisk i organizacji pozarządowych. 

Takie działania prowadzą do utrzymania ścisłej współpracy przedstawicieli To-
warzystwa z władzami administracyjnymi, samorządami, towarzystwami naukowy-
mi i regionalnymi, środowiskami zawodowymi, instytucjami ochrony zabytków  
i ochrony przyrody. 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku członkom Towarzystwa udało się 
zrealizować jedno z pierwszych zadań, jakim było powołanie w Łomży Stacji Na-
ukowej. Dzięki wielu naukowcom i ówczesnym władzom, w maju 1975 odbył się 
założycielski zjazd Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Zawdzię-
czamy to między innymi członkom TPZŁ, profesorom: Piotrowi Bańkowskiemu, 
Bohdanowi Winiarskiemu, Franciszkowi Piaścikowi, Edwardowi Ciborowskiemu, 
Adamowi Chętnikowi oraz posłowi Franciszkowi Wasążnikowi i szczególnie zaan-
gażowanej i kierującej działaniami ŁTN Helenie Czernekowej.  

Kolejnym śladem tamtych lat było powołanie w 1986 roku Drużyny ZHP Wete-
ranów Ziemi Łomżyńskiej im. Leona Kaliwody, opierającej swoją działalność na 
strukturze organizacyjnej TPZŁ. Tu wielki udział mieli członkowie Towarzystwa, 
harcerze z Warszawy i Komendant Hufca ZHP Łomża - Miasto. 

Wcześniej złożony był wniosek o nadanie Łomży Krzyża Virtuti Militari. Sym-
bolicznym przykładem współpracy z łomżyńskim środowiskiem było ufundowanie 
pierwszego sztandaru Łomży, odznaczenie miasta w 1975 r. Orderem Sztandaru 
Pracy II Klasy oraz wspólna z prezydentem miasta inicjatywa ufundowania sztanda-
ru I Łomżyńskiemu Batalionowi Remontowemu w Łomży i przygotowanie uroczy-
stego przekazania sztandaru na dzień 17 sierpnia 2003 r.  
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Byliśmy współorganizatorami ponad 20 sesji naukowych i popularnonauko-
wych z zakresu gospodarki, kultury i historii. Współuczestniczyliśmy w odtworzeniu 
m.in. sztandaru gimnazjum męskiego, budowy pomników żołnierzom 33 PP - 
obrońcom Ziemi Łomżyńskiej, ku czci poległych Harcerek i Harcerzy, popiersia 
prof. B. Winiarskiego, pomnika na symbolicznym grobie prof. Cz. Lustycha, odbu-
dowy i odsłonięcia zrekonstruowanego pomnika Stacha Konwy w Lesie Jednaczew-
skim, odsłonięcia kilkunastu tablic np.: w roku 1958 głazu poświęconego pamięci 
wychowanków i uczniów średnich szkół łomżyńskich, którzy zginęli w walce  
o wyzwolenie, postęp i sprawiedliwość, o szkołę polską i język polski (pl. Kościusz-
ki). W 1991 roku za sprawą Towarzystwa i Komendy Hufca ZHP w Łomży dopro-
wadzono do ponownego odsłonięcia - wbrew ówczesnym władzom - historycznej 
tablicy poświęconej bohaterowi z 11 listopada 1918 r., Leonowi Kaliwodzie, w miej-
scu jego tragicznej śmierci przy ul. Sienkiewicza. Dzięki nam śladów upamiętniają-
cych wydarzenia i ludzi w naszym mieście jest więcej. 

Niezwykle ważną dziedziną naszej pracy jest działalność wydawnicza, którą 
prowadzimy już od 1958 r., od czasu, gdy poligrafia była w powijakach. W latach 
1958-1983 ukazały się trzy pozycje książkowe i 5 numerów „Wiadomości Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej” Następnie Oddział Łomżyński kontynuował 
wydawanie „Wiadomości” - od roku 1988 ukazało się 31 numerów tego kwartalnika. 
Od 1998 ukazywały się ponadto „Komunikaty Zarządu Głównego” (25 numerów)  
i „Zeszyty Łomżyńskie” (21 numerów), redagowane przez Oddział Łomżyński, a od 
roku 2006 nowy kwartalnik „Wiadomości Łomżyńskie” - 20 numerów. 

W roku 2008 ukazała się 44. pozycja książkowa wydana przez Zarząd Główny 
TPZŁ. Po kilka pozycji wydały oddziały: warszawski, łomżyński oraz Drużyna We-
teranów; łącznie - ponad 50 pozycji. To najwspanialsza forma odtwarzania i doku-
mentowania historii Ziemi Łomżyńskiej, to źródło informacji o ludziach i kulturze, 
obrzędach i zwyczajach, o pięknych i smutnych losach naszej Małej Ojczyzny. 
 Dzięki przychylności - Teresy Adamowskiej, autorów wierszy oraz łomżyńskich 
drukarni od kilku lat na Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie ukazują się karty 
„Alleluja Łomżyńskie” i „Betlejem Łomżyńskie” - nasze karty. 

Z inicjatywy Towarzystwa powstał Społeczny Komitet Obchodów 200-lecia 
Zespołów Zabytkowych Cmentarzy Wyznaniowych w Łomży. Obchody tej roczni-
cy odbyły się w 2001 roku. Od 1984 roku organizujemy kwesty „Ratujemy Łom-
żyńskie Zabytki Cmentarne”. Każdorazowo zbieramy w granicach 30 tysięcy zło-
tych. Do tej pory udało się odrestaurować ponad 120 nagrobków z funduszy pozy-
skanych z kwest, od konserwatora zabytków i Marszałka Województwa Podlaskie-
go. Wybrukowaliśmy dwie główne aleje ze środków Urzędu Miasta. Kwesty to 
ważne wydarzenia społeczne i edukacyjne, a ich podsumowania od kilku lat odby-
wają się w Teatrze Lalki i Aktora (wcześniej - w łomżyńskim studiu Polskiego Radia 
Białystok) i są zawsze ważnymi wydarzeniami kulturalnymi w mieście. 
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Od 2003 roku organizujemy przy wydatnej pomocy i z inicjatywy Oddziału 
Białostockiego TPZŁ konkurs na najlepszą pracę magisterską lub dyplomową po-
dejmującą problematykę Ziemi Łomżyńskiej. Tym sposobem zebraliśmy ponad 50 
prac, które w sposób badawczy i nowatorski omawiają podjęte problemy. Wzbogaci-
ły one bibliotekę TPZŁ i tym samym są dostępne szerokiemu ogółowi zainteresowa-
nych. Jury konkursu pracuje pod przewodnictwem prof. Adama Dobrońskiego,  
a uroczystości wręczania nagród odbywają się stale w gościnnym ratuszu. 

Po raz jedenasty odbył się Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Chłopców 
„Łomżyńska Zima” pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, 
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 w Łomży. 

Zorganizowaliśmy trzy edycje konkursu recytatorskiego „Strofy znad Narwi” 
przy pomocy kierownika artystycznego Teatrzyku „Logos”. W konkursie tym recy-
tator prezentuje utwór lokalnego poety. W 2008 roku były to wiersze Henryka Gały. 
Z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbójnej i wójtem gminy współorganizujemy 
konkurs „Rozmaitości wielkanocne”, rozstrzygany w Niedziele Palmowe. Współ-
pracujemy ze szkołami organizującymi otwarte konkursy wiedzy o Łomży i Ziemi 
Łomżyńskiej. 

Zorganizowaliśmy 12 Zjazdów Wychowanków i Nauczycieli Szkół Ziemi 
Łomżyńskiej (gościmy chętnie sympatyków naszej ziemi). To wspaniała okazja do 
spotkań, dyskusji i emocjonalnych uniesień. Każdy z tych zjazdów był inny w treści, 
ale każdy też poszerzał wiedzę o historii regionu łomżyńskiego, jego urokach, pobu-
dzał do wspomnień i pozostawiał trwały ślad w mieście - nie tylko materialny. 

W roku 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej z rożnych stron 
Polski napływają zgłoszenia profesorów wywodzących się z Łomży lub w inny spo-
sób związanych z Ziemią Łomżyńską do „Rady Profesorskiej Ziemi Łomżyńskiej”. 
Pragniemy, by dorobek naukowy członków Rady można było wykorzystać w dal-
szym rozwoju Ziemi oraz by powstała mała monografia ludzi nauki Ziemi Łomżyń-
skiej. Kolejnym wyzwaniem jest Słownik Biograficzny Łomży i Ziemi Łomżyń-
skiej. 

Przed publicznością łomżyńską (i nie tylko) wystąpił 24 sierpnia 2008 r. Pań-
stwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 

Zaprezentowane tu formy pracy nie obrazują pełnego wysiłku społecznikow-
skiej misji członków i ogniw Towarzystwa. To dobrze, że dzieje się bardzo dużo,  
o czym w szczegółach informujemy członków Towarzystwa w sprawozdaniach 
przygotowywanych co trzy lata przed Walnymi Zjazdami Delegatów. Są to materia-
ły ogólnodostępne. Dorobek 50-lecia pracy Towarzystwa wymaga opracowań ba-
dawczych, do których zachęcamy. 

Czy odpowiedziałem na wcześniej postawione pytanie? Nie mam wątpliwości, 
że pozostaliśmy wierni określonym w Statucie celom i zamysłom twórców Towa-
rzystwa. 
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Chylę czoło przed Tymi, którzy odeszli, ale wielkim sercem i zaangażowaniem 
zapełnili najpiękniejsze karty naszego Towarzystwa. 

Przy okazji jubileuszu pragnę serdecznie podziękować członkom Towarzystwa, 
jego sympatykom za trud, za trwanie, za miłość, jaką otaczają ten skrawek naszej 
Małej Ojczyzny - Ziemię Łomżyńską. To wartości, które budują autorytet w oczach 
społeczeństwa. Słowa pozdrowień kieruję do wszystkich mieszkańców Ziemi Łom-
żyńskiej i Łomżyniaków rozsianych po całym świecie.  

Ziemia Łomżyńska jest bardzo ważna w naszym życiu, ale pamiętajmy, że i my 
jesteśmy jej potrzebni. 

 
 



 
  

 



 
 
 
ELŻBIETA ŻEGALSKA (Łomża) 
 

 

Sprawozdanie z działalności 
Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego 
im. Wagów za lata 2005-2008 

 
  

Zgodnie z obowiązującym statutem § 23, 25, 26 w połowie czteroletniej kaden-
cji władz Towarzystwa powinno odbyć się walne zgromadzenie sprawozdawcze,  
a po upływie tego okresu walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. 

Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu sprawozdanie z 4-letniej kadencji 
władz i omówienie zadań merytorycznych. 

 
 
Sprawy organizacyjne  

 

W analizowanym okresie liczba członków Towarzystwa zwiększyła się o 60 
osób. Z przyczyn naturalnych (zmarli i zrezygnowali na własną prośbę) ubyło 15 osób.  

W ciągu czterech lat pozyskano 37 nowych członków. Zarząd w omawianym 
okresie skreślił 66 członków za brak zainteresowania działalnością Towarzystwa. Na 
dzień 31.12.2008 r. liczba członków wynosiła 143, w tym 60 kobiet. 

25 kwietnia 2009 r. odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze 
ŁTN im. Wagów, na którym wybrano 15-osobowy Zarząd, który ukonstytuował się 
następująco: prezes – prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa), 

I wiceprezes – prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski (Łomża), 
II wiceprezes – ks. prof. dr hab. Witold Jemielity (Łomża), 
sekretarz – mgr inż. Elżbieta Żegalska (Łomża), 
skarbnik – mgr Stanisław Grodzki (Łomża).  
Te osoby oraz prof. dr hab. Henryka Sędziak (Łomża) i mgr inż. Maria Konop-

ka (Łomża) weszły w skład 7-osobowego Prezydium Zarządu. 
Funkcję dyrektora biura Zarządu sprawuje mgr inż. Elżbieta Żegalska. 
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W skład Zarządu oprócz wymienionych osób, weszli jeszcze: prof. dr hab. 
Adam Czesław Dobroński (Białystok ), prof. dr hab. Andrzej Bocian (Warszawa),  
dr Hanna Krajewska ( Warszawa ), dr Maciej Perkowski ( Białystok), doc. dr hab. 
Dorota K. Rembiszewska (Warszawa) oraz dr Joanna Truszkowska, mgr Cecylia 
Sobolewska, dr Tadeusz Lipiński - wszyscy z Łomży. 

Ponadto wybrano 5-osobową Komisję Rewizyjną: doc. dr Witold Wincenciak 
(przewodniczący), mgr Aleutyna Kołos (sekretarz), dr Jarosław Poteraj, mgr Ewa 
Chludzińska, lek. wet. Emilian Kudyba – członkowie. 

Wybrano również 5-osobowy Sąd Koleżeński: mgr Gabriela Szczęsna - prze-
wodnicząca, mgr Czesław Rybicki – sekretarz, mgr Jan Rachubka, dr Krystyna Cu-
krowska,   dr Czesław Kiszkurno   – członkowie. 

Zgodnie ze statutem i jego zmianami obowiązującymi od 17.04.1999 r. § 29 ust. 
2 Zarząd Towarzystwa zwoływany jest przez Prezydium Zarządu w miarę potrzeby, 
co najmniej raz na półrocze, a Prezydium Zarządu w miarę potrzeby, co najmniej raz 
na kwartał. Zarząd w tym okresie odbył 12 posiedzeń oraz 15 posiedzeń Prezydium 
Zarządu. Wykazana częstotliwość posiedzeń Prezydium i Zarządu była niezbędna do 
prowadzenia właściwej działalności. 

W Towarzystwie aktywnie działa 6 sekcji: historyczna, kultury języka, literacka, 
przyrodnicza, weterynaryjna i ekonomiczna. 

Przez cztery lata w Towarzystwie bez zmian pracowały: na pełnym etacie dy-
rektor biura Zarządu mgr inż. Elżbieta Żegalska, a Zofia Lipińska i mgr Krystyna 
Mężeńska oraz główna księgowa Zofia Kossakowska na umowie o dzieło lub zlece-
niu. Dzięki zawieranym umowom z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży zatrud-
niono stażystów do prac bibliotecznych – tworzenie bazy danych księgozbioru.  

Powyższy skład osobowy przy dużej pomocy społecznej, mógł w miarę dobrze 
wywiązywać się z powierzonych obowiązków. Od kilku lat, ze względu na niewy-
starczające środki finansowe, nie możemy zatrudnić na pełny etat wykwalifikowane-
go bibliotekarza.  

 
 
Działalność naukowa 

 

Zgodnie ze statutem i uchwałami walnych zgromadzeń, Towarzystwo kontynu-
owało badania związane z historią ziemi łomżyńskiej, zasłużonymi ludźmi oraz te-
raźniejszością województwa. 

Seminaria i otwarte wykłady prowadzone przez wybitnych przedstawicieli na-
uki polskiej i nie tylko, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania społeczeństwa 
historyczną i współczesną tematyką specjalistyczną regionu.  

Efektem prac naukowo-badawczych były publikacje artykułów w periodykach 
naukowych i czasopismach specjalistycznych z zakresu weterynarii, rolnictwa, 
ochrony środowiska, planowania i zarządzania gospodarką narodową na przykładzie 
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województwa łomżyńskiego powstały także prace dotyczące zagadnień społeczno-
gospodarczych, językoznawstwa i historii regionu. 

Do tradycyjnych i sprawdzonych form pracy należą: konferencje naukowe i po-
pularnonaukowe, badania naukowe, seminaria doktoranckie oraz wykłady i prelekcje 
dla młodzieży szkół średnich. 

 
a)  konferencje naukowe i wystawy:  
2005  

 - Badacze ziemi łomżyńskiej – konferencja jubileuszowa z okazji 30 - lecia Łom-
żyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów (1975 – 2005); 

- Nazewnictwo miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia – konferencja z cyklu Polsz-
czyzna Mazowsza i Podlasia; 

- Profilaktyka i terapia chorób gruczołu mlekowego krów – konferencja weteryna-
ryjna; 

- Region łomżyński – perspektywa rozwojowa - konferencja ekonomiczna współre-
alizacja z Fundacją Promocji Rozwoju Podlasia w Białymstoku. 

 
2006 

- Wystawa jubileuszowa. Na szali historii i współczesności. 30 lat Łomżyńskiego 
Towarzystwa Naukowego im. Wagów, współorganizacja z Galerią Sztuki Współ-
czesnej w Łomży; 

- Nazwy terenowe ziemi łomżyńskiej - konferencja z cyklu z cyklu Polszczyzna 
Mazowsza i Podlasia; 

- Wolnorodnikowe podstawy chorób u krów, profilaktyka i leczenie - konferencja 
weterynaryjna; 

- Podlasie – kierunki zmian – współorganizacja z Wydziałem Ekonomicznym Uni-
wersytetu w Białymstoku i Fundacją Promocji Rozwoju Podlasia. 

 
2007 

- Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia – konferencja z cyklu 
Polszczyzna Mazowsza i Podlasia;  

- Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny; 
- Choroby bydła i jakość mleka – cykliczna konferencja weterynaryjna; 
- Region łomżyński – możliwości i kierunki rozwoju, konsekwencje absorpcji fundu-

szy unijnych; 
- Rosjanie północno-wschodniej części Królestwa Polskiego. 

 
2008 

- Region grajewski w XIX wieku; 
- Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia - konferencja z cyklu 

Polszczyzna Mazowsza i Podlasia; 
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- Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. Zróżnicowanie Suwalszczyzny  
i związki z dialektami pogranicznymi – konferencja cykliczna; 

- Łomża dwie dekady transformacji. Zmiany konkurencyjności regionu – konferen-
cja cykliczna; 

- Współczesne poglądy na etiologię, patologię i terapię wybranych chorób zwierząt 
gospodarskich – konferencja cykliczna; 

- Na wschodnich rubieżach państwa Piastów z archeologami szlakiem grodzisk. 
 
Ponadto członkowie Zarządu uczestniczyli w wielu konferencjach naukowych, 

organizowanych przez wyższe uczelnie, stowarzyszenia naukowe oraz inne instytu-
cje i organizacje społeczne m.in. w: Łomży, Białymstoku, Ostrołęce, Warszawie, 
Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Olsztynie, Bydgoszczy, Szczecinie i Płocku. 

Zorganizowano 3 obozy gwaroznawcze z udziałem studentów i doktorantów  
z ośrodków naukowych: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Szczecinie, Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce, 
wzięło w nich udział ponad 90 osób.  

W latach 2005 i 2006 r. obozy odbyły się w Niećkowie gm. Szczuczyn i Maria-
nowie, gm. Piątnica, a badania przeprowadzono w gminach: Szczuczyn, Wąsosz, 
Piątnica i Mały Płock, a w 2007 r. w Łomży, obejmując badaniami gm. Łomża. Or-
ganizacją obozów zajmowało się wyłącznie Towarzystwo, a opiekę naukową spra-
wowała prof. dr hab. Henryka Sędziak, profesor z Uniwersytetu w Białymstoku. 

W latach 2007 i 2008 zorganizowano szkolenia warsztaty wspomagające bada-
nianaukowe „ Warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii słowiańskiej”. W 2007 
roku w Dąbrowie Białostockiej i Suwałkach i Grajewie poprowadziła prof. dr hab. 
Barbara Falińska oraz w Łomży pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Henryki 
Sędziak. 

W warsztatach brali udział profesorowie, doktorzy z wielu ośrodków nauko-
wych w kraju oraz z Chorwacji, Białorusi i Litwy, a także nauczyciele z regionu 
łomżyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego oraz studenci uczelni białostockich  
i suwalskich. Jest to nowa forma działalności Towarzystwa, wspiera badania naukowe 
w terenie poprzez zaangażowanie miejscowych nauczycieli, młodzieży i studentów. 

Poza tym prowadzono badania naukowe z zakresu językoznawstwa.  
Były to:  

- Badania mowy mieszkańców miast i wsi szlacheckich w powiecie grajewskim, 
łomżyńskim i wysokomazowieckim, zamieszkałych przez drobną szlachtę (konty-
nuacja) pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Henryki Sędziak. 

- Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod kierownictwem 
naukowym prof. dr hab. Henryki Sędziak; 
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- Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, pod kierownictwem naukowym 
prof. dr hab. Barbary Falińskiej. 

Wyniki te posłużyły do przygotowania referatów na konferencje językoznawcze 
i seminarium, prac magisterskich i doktorskich, przygotowania 8 publikacji ( wyda-
nych przez ŁTN im. Wagów ). Raporty z badań drukowano w wielu czasopismach 
specjalistycznych i opracowaniach zbiorowych. 

 Badania dotyczyły także historii regionu. Wykorzystano badania do: 
- Polacy – Sowieci – Żydzi w regionie łomżyńskim w latach 1939 – 1941 (kontynu-

acja) prof. dr hab. Michał Gnatowski. 
- Uczestnicy ruchów niepodległościowych i rewolucyjnych w regionie łomżyńskim 

w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny (kontynuacja), prowadzący mgr Janusz 
Gwardiak.  

- Badanie dziejów miast i miasteczek, ks. prof. Witold Jemielity, prof. Adam Do-
broński  

- Zasłużeni badacze ziemi łomżyńskiej, ks. prof. Witold Jemielity, prof. Adam Do-
broński, prof. Barbara Falińska, prof. Henryka Sędziak, dr Małgorzata Dajnowicz, 
mgr Donata Godlewska, mgr Norbert Tomaszewski.  

- Ziemiaństwo w guberni łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, dr Bogusława 
Szczerbińska. 

 Wyniki badań wykorzystano do siedmiu publikacji autorskich i ośmiu zbioro-
wych. 

Rezultaty badań zaprezentowano na konferencjach historycznych i seminariach. 
 Podjęto także tematy z zakresu historii sztuki i archeologii.  

-  „Układy urbanistyczne i zabudowa miast i miasteczek na przestrzeni wieków”, 
„Ślady kultury materialnej społeczności ewangelickiej w regionie łomżyńskim” 
prowadzone przez śp. Wiesławę Szymańską i Sławomira Zgrzywę.  

- Badania archeologiczne grodzisk w regionie łomżyńskim prowadzone przez arche-
ologów Łomży, woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. 

Wyniki badań zaprezentowano na trzech konferencjach i seminarium historycz-
nym oraz publikacji zbiorowych i przygotowania artykułów do czasopism specjali-
stycznych. 

Poza tym kontynuowano seminaria doktoranckie z zakresu historii pod kierun-
kiem pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku - prof. Michała Gna-
towskiego i prof. Adama Dobrońskiego oraz ks. prof. Witolda Jemielitego z Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Łomży. prof. Henryka Sędziak od 1997 r. pro-
wadzi seminarium doktoranckie z językoznawstwa, w którym uczestniczą nauczy-
ciele szkół łomżyńskich, Ostrołęki i Białegostoku. 

Omawiając czteroletni dorobek naukowy Łomżyńskiego Towarzystwa Nauko-
wego im. Wagów nie można zapomnieć o awansie naukowym uczestników semina-
riów doktoranckich: dr Dorota K. Rembiszewska otrzymała tytuł doktora habilito-
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wanego w zakresie językoznawstwa, Dorota Czyż obroniła pracę doktorską z języ-
koznawstwa i Bogumiła Szczerbińska z historii. 

 Członkowie Towarzystwa działający w poszczególnych sekcjach prowadzili 
działalność dydaktyczną i popularyzacyjną wśród młodzieży szkół średnich, studen-
tów, nauczycieli i społeczeństwa. 

 
 
 Działalność biblioteki i czytelni naukowej Towarzystwa 

 
 Księgozbiór biblioteki naukowej Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. 

Wagów liczy 17 158 voluminów, w tym 1 900 voluminów, to księgozbiór ofiarowa-
ny Towarzystwu na mocy testamentu przez prof. Piotra Bańkowskiego – wielolet-
niego redaktora czasopisma „Archeion”. Razem z księgozbiorem Profesor podaro-
wał również cenną kolekcję porcelany, obrazów i mebli. Całość zgodnie z wolą ofia-
rodawcy, zgromadzona jest w jednym, dużym pomieszczeniu (na 46 metrach kwa-
dratowych) i stanowi salę wystawową Gabinetu Naukowego im. Janiny i Piotra 
Bańkowskich.  

Ze względu na cenny księgozbiór i kolekcję porcelany, obrazów i mebli, woje-
wódzki konserwator zabytków spowodował, że w czerwcu 1993 r. ww. zbiór wpisa-
no do rejestru zabytków ruchomych woj. łomżyńskiego pt. „Kolekcja prof. Piotra 
Bańkowskiego”. 

Po usytuowaniu omawianej „kolekcji” w nowym lokalu jest ona udostępniana 
zwiedzającym, przede wszystkim gościom z zagranicy, uczestnikom konferencji  
i innym zwiedzającym. 

Z księgozbioru kolekcji mogą korzystać czytelnicy tylko w czytelni w obecno-
ści bibliotekarza, ponieważ są to w przeważającej części starodruki i książki XIX-
wieczne. 

Z kolekcji wypożyczamy eksponaty (pergaminy i książki) na zewnątrz z prze-
znaczeniem na wystawy czasowe – m.in. do Archiwum PAN w Warszawie,  
muzeów w Białymstoku, Łomży i Ostrołęce. 

Około 30 % księgozbioru to starodruki oraz wydawnictwa XIX-wieczne i z po-
czątku XX wieku. Bogaty jest również zbiór wydawnictw encyklopedyczno -
słownikowych, od XIX wieku po współczesne. Około 25% księgozbioru stanowią 
książki i czasopisma zawierające informacje na temat ziemi łomżyńskiej i Kur-
piowszczyzny. Jest to najbogatszy zbiór tego typu wydawnictw w regionie łomżyń-
skim i dlatego tak bardzo zależy nam na jego uzupełnianiu poprzez zakupy antykwa-
ryczne, nowości wydawnicze, wymianę między wydawnictwami, bibliotekami oraz 
otrzymywane dary. Księgozbiór z decydującą przewagą nauk humanistycznych  
i społecznych już od kilku lat poszerzany jest o publikacje z zakresu ekologii, biolo-
gii, prawa, ekonomii, filozofii, zarządzania i marketingu, literaturę obcojęzyczną,  
a od 2000 roku o literaturę o europejską. W zbiorach znajdują się również opracowa-
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nia Towarzystwa, które są wynikiem prowadzonych badań, organizowanych sesji 
naukowych, popularnonaukowych i spotkań naukowych.  

W latach 2005-2008 na działalność biblioteczną przeznaczyliśmy 469.840 zł.,  
w tym: na udostępnianie książek i czasopism czytelnikom 115 340 zł, na gromadzenie 
księgozbioru i prenumeratę czasopism 67 000 zł, na katalogowanie książek i czasopism 
132 000 zł, na katalogowanie książek XIX i początku XX wieku oraz konserwację 
obrazów 58 500 zł, na tworzenie bazy elektronicznej księgozbioru 97 000 zł. 

Ponadto wyliczono, że otrzymane dary książkowe, czasopisma, wymiana wy-
dawnictw, praca społeczna na rzecz biblioteki za 4 lata wyniosła ponad 103 020 zł. 

Środki finansowe otrzymywane z dotacji zostały przeznaczone wyłącznie na re-
alizację zadań wchodzących w zakres działalności biblioteki i czytelni naukowej. 
Zakupiliśmy 617 voluminów nowych wydawnictw naukowych oraz zaprenumero-
wano 17–25 tytułów czasopism o tematyce: regionalnej, historyczno-literackiej, 
przyrodniczej, informacyjno-prawnej, socjologiczno-społecznej, ochronie zabytków, 
promocji nauki i tematyce europejskiej. Na powyższe zakupy, wydatki wyniosły 
17 876 zł. Ponadto otrzymaliśmy 488 książek w formie darów 310 na drodze wy-
miany oraz otrzymywaliśmy systematycznie bezpłatnie 13 tytułów czasopism regio-
nalnych. 

Na bieżąco opracowywano katalogi poprzez uzupełnianie kartotek do książek 
zakupionych, pochodzących z wymiany między wydawnictwami oraz kontynuowa-
no prace archiwalne dotyczące uporządkowania materiałów z działalności naukowej 
Towarzystwa dokumentacji organizacyjnej, zbioru fotograficznego oraz dokumen-
tów życia społecznego z darów. Sklasyfikowano i skatalogowano 1 523 tytułów 
książek i czasopism. 

W latach 2005-2008 prowadzona była w sposób ciągły obsługa informacyjna 
czytelników oraz wymiana biblioteczna. Tylko podczas wakacji, biblioteka była 
nieczynna około jednego miesiąca ze względu na potrzebę wykorzystania urlopów 
wypoczynkowych. 

Bibliotekę i czytelnię naukową prowadzą trzy osoby, w tym dwie osoby według 
potrzeb, na umowę o dzieło lub zlecenie, które również realizują i inne zadania To-
warzystwa. Biblioteka jest czynna codziennie w godz. 9-15 oraz w ciągu dwóch dni 
do godz. 18. 

W analizowanym okresie udzieliliśmy informacji dla około 10 000 osób, wypo-
życzyliśmy 18 972 książek i czasopism oraz 1 827 innych opracowań. Ponadto zor-
ganizowaliśmy 81 spotkań naukowych z historii i językoznawstwa. Staraliśmy się 
eksponować najciekawsze własne wydawnictwa i innych wydawców na 38 kierma-
szach nowości wydawniczych we własnym regionie oraz w Ostrołęce, Białymstoku, 
Olecku i Suwakach. 

Naszymi czytelnikami byli przeważnie studenci, uczniowie, nauczyciele, na-
ukowcy, dziennikarze, bibliotekarze, pracownicy administracji państwowej i samo-
rządowej. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie księgozbiorem przez studen-
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tów z łomżyńskiego i ostrołęckiego, studiujących w Łomży, Białymstoku, Warsza-
wie, Olsztynie oraz innych ośrodkach akademickich. 

Czytelnicy korzystali w dużej mierze z publikacji i dokumentów regionalnych 
od przeszłości do teraźniejszości oraz z dziedziny prawa, ekonomi, zarządzania, 
socjologii, psychologii, Unii Europejskiej itp. 

Prowadziliśmy ciągłą wymianę wydawnictw własnych: w Białymstoku – po-
między Uniwersytetem – Biblioteką Główną i Humanistyczną, Wydziałem Ekono-
micznym, Historyczno-Socjologicznym, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administra-
cji, Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem w Białymstoku, Muzeum Wojska 
Polskiego, Białostockim Towarzystwem Naukowym, w łomżyńskiem z Towarzy-
stwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, ze Stowarzyszeniem Prasoznawczym 
„STOPKA”, z Wyższą Szkołą Agrobiznesu, z Muzeum Północno-Mazowieckim,  
z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi, z Biebrzańskim Parkiem 
Narodowym , z Narwiańskim Parkiem Narodowym, z Towarzystwem Miłośników 
Rajgrodu oraz w kraju z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. A. Chętnika, 
Towarzystwem Naukowym Płockim, z Krajowym Ośrodkiem Dokumentacji Regio-
nalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie, z Łódzkim Towarzystwem Nauko-
wym, z Mazowieckim Towarzystwem Kultury. 

Rozwój biblioteki i usług czytelniczych od czasu otrzymania nowego lokalu jest 
bardziej sprzyjający. W przestronniejszych pomieszczeniach usytuowana jest czytel-
nia i części magazynowe. Skromne środki finansowe nie pozwoliły na zrealizowanie 
zaplanowanych prac. W 2005 r. zakupiliśmy nową szafę katalogową, a w 2006 roku 
zakupiono regał do pomieszczeń magazynowych, w 2007 roku jeden regał magazy-
nowy, w 2008 roku szafę biblioteczną oraz zestaw komputerowy do czytelni. Wyko-
nywane były tez niewielkie prace remontowe oraz kupowano materiały i środki nie-
zbędne do funkcjonowania biblioteki i realizacji planowanych zadań. 

 Otrzymane dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są prawie 
jedynymi środkami przeznaczanymi na działalność biblioteczną, jednak nie są one 
przydzielane w sposób ciągły i nie wystarczają na realizację zamierzeń, co ujemnie 
wpływa na budowę gromadzenia księgozbioru oraz uniemożliwia zatrudnienia bi-
bliotekarza na pełny etat.  

W ciągu czterech lat otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 410 300 zł, Urzędu Miejskiego w Łomży  
w wysokości 7 100 zł, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku 
16 491 zł na konserwację obrazów oraz przeznaczyliśmy część własnych dochodów 
- 35 949 zł za sprzedane książki na utrzymanie lokalu i usługi. 

  
W okresie 2005-2008 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów wydało 

wiele publikacji: 
 
 



Sprawozdanie z działalności ŁTN im. Wagów za lata 2005-2008                 263 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 2005 r. 

- Studia Łomżyńskie, tom XVI , red. Michał Gnatowski; 
- Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Polszczyzna miast i miasteczek, cz. IX, red. 

Henryka Sędziak; 
- Uczestnicy działań niepodległościowo-rewolucyjnych na ziemi łomżyńskiej, Ja-

nusz Gwardiak; 
- Polacy – Sowieci - Żydzi w regionie łomżyńskim w latach 1939 – 1941, tom I. 

Studia, Michał Gnatowski; 
- Łomżyńskie teksty gwarowe, cz. 3, Henryka Sędziak, Dorota Cybulska; 
- Obraz życia i kultury mieszkańców dawnej wsi łomżyńskiej utrwalony w słownic-

twie gwarowym, Dorota Czyż; 
 
 2006 r. 

- Studia Łomżyńskie, tom XVII, red. Michał Gnatowski; 
- Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Polszczyzna miast i miasteczek. Nazewnictwo 

miejskie, red. Henryka Sędziak ; 
- Free radical basics of cattle diseases, Mirosław Kleczkowski, Włodzimierz Kluciń-

ski, Grzegorz Bartosz 
- Przyroda województwa podlaskiego i jej ochrona, Aleksander Sokołowski; 
- Ewangelicy na północno - wschodnim Mazowszu w XIX i XX wieku; Red. Michał 

Gnatowski; 
- Miedzy Wilnem a Łodzią. Życie i twórczość Jerzego Wyszomirskiego (1895 – 

1955 ),  Tomasz Śmigielski.;  
- 30 lat Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, red. Dorota Krystyna 

Rembiszewska. 
 

2007 r. 

- Studia Łomżyńskie, tom XVIII, red. Michał Gnatowski; 
- Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. XI, Nazwy terenowe i nazewnictwo miej-

skie, red. Henryka Sędziak, Małgorzata Dajnowicz; 
- Ziemiaństwo w guberni łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Bogusława 

Szczerbińska; 
- Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego, Dorota K. Rembi-

szewska; 
- Semantyka i składnia czasowników myślenia w łomżyńskich tekstach gwarowych, 

Małgorzata K. Frąckiewicz. 
 

2008 r. 

- Z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. XII, Językowa przeszłość i współ-
czesność Mazowsza i Podlasia, red. Henryka Sędziak, Małgorzata K. Frąckiewicz; 

- Nazewnictwo miejskie współczesnej Łomży, Anna Pańkowska, Justyna Piechocka; 
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- Niedobory miedzi, cynku i kobaltu u bydła, Mirosław Kleczkowski, Włodzimierz 
Kluciński; 

- Dodatki mineralne w żywieniu a zdrowie bydła i jakość mleka, red. Marian  
J. Czerski, Krzysztof Kwiatek, Mirosław Kleczkowski, Emilian A. Kudyba; 

- Badacze i historiografia regionu łomżyńskiego, red. Adam Cz. Dobroński; 
- Studia Łomżyńskie, tom XIX, red. Michał Gnatowski. 

Rozwijanie kontaktów z PAN, MNiSW i innymi samodzielnymi placówkami 
naukowymi, wyższymi uczelniami, instytucjami państwowymi i samorządowymi, 
towarzystwami naukowymi, regionalnymi fundacjami działającymi na terenie woje-
wództwa i w kraju. 

Uczestniczyliśmy w pracach Rady Towarzystw Naukowych przy PAN. W spo-
tkaniach Rady uczestniczył prof. zw. dr hab. Michał Gnatowski, mgr inż. Elżbieta 
Żegalska, która już wcześniej brała udział w Radzie Programowej kwartalnika „Heu-
reka”. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego, który wydawany jest przez Radę 
Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN w Warszawie. Jest to czasopismo 
ogólnokrajowe, w którym systematycznie zamieszczamy informacje z konferencji, 
prac badawczych i o wydawnictwach (od 2008 r. nie otrzymało dofinansowania). 

Współpracowano z PAN przy przygotowaniu redakcyjnym „Studiów Łomżyń-
skich” oraz wydawnictw z serii „Polszczyzna Mazowsza i Podlasia”, „Narew w dzie-
jach i współczesności Mazowsza i Podlasia” oraz pozyskiwano publikacje i czasopi-
sma wydane przez Akademię. Pracownicy naukowi PAN w Warszawie i Krakowie 
byli pomocni przy organizacji konferencji naukowych. 

Bardzo cenimy współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
które od 1990 roku w ramach działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej bada-
nia naukowe ministerstwo dofinansowuje większość zadań realizowanych przez 
Towarzystwo na rzecz regionu. 

Prowadzimy ciągłą współpracę z Uniwersytetem w Białymstoku w zakresie ba-
dań naukowych, organizacji sesji naukowych i popularnonaukowych, wydawnictw  
i seminariów doktoranckich z historii i językoznawstwa, prelekcji i odczytów. Wśród 
grona naukowców najbardziej zaangażowani w działalność Towarzystwa są: m.in. 
prof. Michał Gnatowski, prof. Adam Dobroński, prof. Barbara Falińska, prof. Hen-
ryka Sędziak, prof. Andrzej Bocian. 

Współpracowaliśmy z Urzędem Miejskim w Łomży, Starostwem Powiatowym 
w Łomży, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem, urzędami gmin w: Grabowie, 
Sokołach, Łomży, Dąbrowie Białostockiej i Czyżewie Osadzie przy organizacji 
konferencji naukowych, wydawnictwach i warsztatach naukowych. 

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku w okresie 2004 – 
2007 była niezadowalająca, tylko w 2008 r. otrzymaliśmy dofinansowanie. Prawie 
wszystkie wnioski o dofinansowywanie zadań ŁTN im. Wagów były opiniowane 
odmownie, bez jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego. Utrzymujemy nato-
miast ciągłą współpracę Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Dele-
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gaturą w Łomży przy konserwacji eksponatów z kolekcji prof. Piotra Bańkowskiego 
i organizacji konferencji W 2007 roku współpracowaliśmy z Podlaskim Kuratorium 
Oświaty w Białymstoku przy organizacji warsztatów i konferencji w Suwałkach,  
z Polskim Towarzystwem Historycznym, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, 
towarzystwami naukowymi: płockim, ostrołęckim, białostockim, łódzkim, suwalsko-
augustowskim, Krajowym Ośrodkiem Dokumentacji Regionalnych Towarzystw 
Kultury, Towarzystwem Kultury Języka, Towarzystwem Literackim, Towarzy-
stwem Wiedzy Powszechnej Oddziałem w Łomży, Mazowieckim Ośrodkiem Badań 
Naukowych i Mazowieckim Towarzystwem Kultury, oddziałami łomżyńskich towa-
rzystw: historycznego, literackiego i kultury języka, którym służymy pomocą organi-
zacyjną.  

Prowadzimy na szeroką skalę wymianę naszych wydawnictw z PAN, ośrodka-
mi naukowymi, wyższymi uczelniami i towarzystwami. 

Otrzymujemy też dary książkowe od członków naszego Towarzystwa w postaci 
opracowań naukowych, prywatnych wspomnień i pamiątek oraz książek, które sta-
nowią dużą wartość historyczną i dokumentalną o regionie.  

Za działalność naukową i kulturalną na rzecz Mazowsza i Podlasia ze szczegól-
nym promowaniem wiedzy o regionie, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. 
Wagów oraz jego członkowie byli wielokrotnie wyróżniani: 
- Kapituła Medalu i Nagrody im. Zygmunta Glogera przyznała profesorowi Micha-

łowi Gnatowskiemu I nagrodę za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju 
kultury (2005). 

- mgr inż. Elzbieta Żegalaska została nominowana do Nagrody Prezydenta Miasta 
Łomży za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury w regionie łomżyń-
skim (2005). 

- Kapituła Medalu i Nagrody im. Wiktora Godlewskiego odznaczyła Towarzystwo  
„za działalność na rzecz przyrody” medalem i dyplomem (2006 r.). 

- Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika uhonorowało ŁTN im. Wa-
gów „Dyplomem Uznania” za współpracę oraz sponsorowanie działalności (2006). 

- Prof. Michał Gnatowski – prezes Zarządu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowe-
go im. Wagów oraz mgr Stanisław Grodzki skarbnik Zarządu otrzymali Medal 50-
lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej (2008). 

 
 

Działalność w zakresie współpracy naukowej z zagranicą 

 
Sekcja weterynaryjna wspólnie z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. 

Wagów organizowała kontakty z firmami farmaceutycznymi i lekarzami z Francji, 
Holandii, Danii, Belgii, USA, Litwy, Węgier i Bułgarii. 

Sekcja językoznawstwa utrzymuje kontakty naukowe i prowadzi wymianę do-
świadczeń przy organizacji obozów gwaroznawczych i konferencji językoznaw-
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czych z placówkami naukowymi i ośrodkami na Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz 
USA, Jugosławii i Austrii. 

 Sekcja historyczna utrzymuje kontakty z uczelniami i archiwami na Białorusi, 
Ukrainie, Litwie, Moskwie, Instytutem Historii im. gen. Władysława Sikorskiego  
w Londynie, Yad Vashen w Izraelu. Współpraca owocuje udziałem w konferencjach 
naukowych, publikowaniem wyników badań w wielu opracowaniach książkowych 
Towarzystwa i wymianą wydawnictw między bibliotekami. 

 ŁTN im. Wagów współpracuje z Towarzystwem Badań Lotniczo –
Historycznym w Bethel w USA oraz z Towarzystwem Genealogicznym w Conneci-
cut w USA. Biblioteką Polską w Paryżu, Instytutem Józefa Piłsudskiego w Wa-
szyngtonie. Gośćmi byli Polacy mieszkający poza granicami Polski, z USA, Francji, 
Anglii, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Łotwy i innych państw często poszukujących 
korzeni rodowych w Łomży i okolicach.  

 Jesteśmy dla tych osób prawie jedynym miejscem, w którym mogą uzyskać 
niezbędne informacje. Niektórzy z nich są członkami ŁTN im. Wagów. 

 W siedzibie ŁTN im. Wagów gościliśmy wielu rodaków i delegacje zagranicz-
ne z USA, Anglii, Francji, Holandii, Ekwadoru, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy, 
którzy byli zainteresowani naszą działalnością. 

 W ostatnim czasie odwiedzają nas lub piszą o nas obywatele żydowscy, któ-
rych rodziny mieszkały w Łomży lub w okolicach. O publikacje ŁTN im. Wagów 
prosili zainteresowani naukowcy z USA, Szwajcarii, Japonii, Francji i Litwy. 

 
 
Inne kierunki działalności 

 
 Towarzystwa współpracowało z: 

- instytucjami promującymi miedzy innymi towarzystwa regionalne w kraju i na 
świecie: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie, Word Gouide to Li-
braries Monahum, w Niemczech, Eurecom. info Bruksela, The World of Learnig 
Europe Publicatos w Londynie; 

- Biblioteką Polską w Paryżu; 
- biblioteką PAN w Warszawie, Radą Towarzystw Naukowych nad Słownikiem 

Polskich Towarzystw Naukowych; 
- Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO w Warszawie; 
- Stowarzyszeniem Klon / Jawor w Warszawie; 
- Fundacją na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie; 
- Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie; 
- Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białym-

stoku; 
- Fundacją Rozwoju Podlasia w Białymstoku; 
- Fundacją Kształcenia Kadr w Białymstoku; 
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- Fundacją Prawo i Partnerstwo w Białymstoku; 
- Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju „AGRO – GROUP”; 
- Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w Krakowie; 
- Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży; 
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach;  
- Muzeum Niepodległości w Warszawie; 
- Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.  

 
 
 
 



 
  

 



 
 
 
BARBARA FALIŃSKA (Warszawa) 
 

 

Warsztaty gwaroznawcze  
na Mazowszu, Podlasiu i Suwalszczyźnie 
 

 

1. Warsztaty gwaroznawcze są szkołą współpracy językoznawców z regionali-
stami w zakresie dokumentowania gwary i tradycyjnej kultury najstarszych i zazwy-
czaj niewykształconych lub niedostatecznie wykształconych mieszkańców wsi na 
badanym obszarze. Synonimem gwary jest nazwa dialekt, zapożyczona z greki, po-
dobnie jak dialektologia, oznaczająca ‘dział językoznawstwa zajmujący się gwara-
mi’, czy dialektolog inaczej ‘gwaroznawca’. 

Charakteryzując dialektologię na spotkaniach z młodzieżą szkolną, posługujemy 
się niekiedy żartobliwym objaśnieniem, że jest to nauka, która potrzebuje najwięcej 
rąk do pracy, ponieważ chcielibyśmy objąć naszymi badaniami możliwie największą 
liczbę wsi. A tego nie są w stanie zrobić sami profesjonaliści. Liczba miejscowości, 
w których prowadzimy badania bezpośrednie, jest stosunkowo niewielka. Już od 
początku ubiegłego wieku było wiadomo, że gwary polskie są bardzo zróżnicowane. 
Dowiodła tego pierwsza praca prof. Kazimierza Nitscha z Krakowa, którego nazy-
wamy ojcem dialektologii polskiej. Mówią o tym także przysłowia: Co inna wieś, to 
inna pieśń; co inna chałupa, to inna nauka. Korzystając z doświadczenia uczonych 
niemieckich, prof. Nitsch szukał pomocników wśród nauczycieli. Dzięki temu już  
w parę lat po zakończeniu I wojny badania gwaroznawcze znalazły się w kręgu zain-
teresowań społecznych. Zasłużony organizator krajoznawstwa, Aleksander Patkow-
ski, w Głosie Nauczycielskim z r. 1923 pisał:  

Zakołaczą niedługo do nauczyciela wiejskiego i etnograf, i antropolog, 
i badacz stosunków społeczno-gospodarczych, i językoznawca dialektolog, 
i historyk sztuki i badacz piśmiennictwa.  

I tak się też stało. Trzy lata później Rada Naukowa Sekcji Powszechnych Uni-
wersytetów Regionalnych opublikowała program regionalizmu polskiego, podpisany 
m.in. przez profesorów K. Nitscha i W. Doroszewskiego. W propagowaniu badań 
wziął udział wielki pisarz i czołowy regionalista, Stefan Żeromski. W książce Sno-
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bizm i postęp, poświęconej głównie tym zagadnieniom, uzasadniając potrzebę i pil-
ność wykonywania tej pracy, pisał: 

Językoznawca powinien właściwie tylko segregować zebrane materia-
ły. Samą pracę notowania topografii rzeczy-wyrazów powinna wykonywać 
inteligencja polska wszystkich dzielnic (…), wędrówki po kraju skautów, 
studentów i starszych uczniów mogłyby sobie obrać za cel zbieranie wyra-
zów, jak się zbiera kwiaty lub motyle1. 

2. Badania gwaroznawcze na Mazowszu, podjęte w okresie międzywojennym 
przez Katedrę Języka Polskiego pod kierunkiem prof. Doroszewskiego, odbywały 
się w sposób bezpośredni i korespondencyjny. Z materiałów nadesłanych przez na-
uczycieli, zachowały się po wojennym pożarze tylko nieliczne kwestionariusze. Za-
mieszczam fragment jednego z nich (Poradnik Językowy nr 7 / 1933 r.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Druga połowa XX wieku to okres wytężonej pracy nad gwarami Mazowsza. 
Badania prowadzono z pomocą uczelni, szkół, towarzystw regionalnych i indywidu-
alnych miłośników regionu. Szczególną rolę odegrały następujące instytucje: Szkol-
ny Wojewódzki Ośrodek Krajoznawczy, Płockie Towarzystwo Naukowe, Mazo-
wieckie Towarzystwo Kultury (z Ośrodkiem Badań Naukowych), Ministerstwo 
__________ 

 

1 S. Żeromski, Snobizm i postęp, Warszawa-Kraków 1929, s. 137, 140. 
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Oświaty i Wychowania (Departament Kształcenia Ogólnego), Łomżyńskie Towa-
rzystwo Naukowe im. Wagów oraz Towarzystwo Kultury Języka. Płock wydruko-
wał i rozesłał do szkół i innych instytucji 6 kolejnych zeszytów kwestionariusza do 
badania słownictwa gwarowego2. Odpowiedzi nadesłano z ponad 2000 wsi, co  
w połączeniu z badaniami własnymi pozwoliło na opracowanie 10-tomowego Atlasu 
gwar mazowieckich3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Za pośrednictwem Szkolnego Wojewódzkiego Ośrodka Krajoznawczo-

Turystycznego włączyły się do współpracy Szkolne Koła Krajoznawcze wraz ze 
swoimi opiekunami4. Koła otrzymały nowy program, zmierzający do opracowania 
słownika gwar mazowieckich5. Do tego celu służyły specjalne kwestionariusze, za-

__________ 

 

2 H. Horodyska, O dialektologicznych badaniach korespondencyjnych, „Poradnik Językowy” 1958,  
s. 57-67. H. Horodyska, A. Strzyżewska, Metoda zbierania materiałów do „Atlasu gwar mazowieckich”, 
„Poradnik Językowy”, Warszawa 1962, s. 218-325. 

3 Horodyska-Gadkowska H., Strzyżewska-Zaremba A., Atlas gwar mazowieckich, t. I, Wrocław 1971, 
Kowalska A., Strzyżewska-Zaremba A., t. II-X, Wrocław 1973-1991 

4 B. Falińska, Współpraca z młodzieżą szkolną w zakresie badań gwarowych, „Poradnik Językowy”, 
1958,  z. 6., s. 318-325. 

5 B. Falińska, Stan i perspektywy prac nad Słownikiem gwar mazowiecko-podlaskich, „Poradnik Języ-
kowy” 1964, z. 3, s. 123-131. 
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wierające hasła o niepodanym lub niewyjaśnionym zakresie znaczeniowym. Była to 
praca bardzo ważna, ponieważ wszelkie braki odpowiedzi, pomyłki, nieporozumie-
nia mogły być usuwane tylko w rozmowie z informatorami. Niektóre błędy w zapi-
sach stały się przedmiotem wspomnień humorystycznych, np. odpowiedzi cyhacyk, 
cyruścik zostały potraktowane przez młodzież jako nazwy pogrzebacza i rusztu  
w kuchni do gotowania, gdy tymczasem były one pytaniami informatorów typu: czy 
chodzi o haczyk (tak nazywano w badanej wsi ‘przyrząd do przegarniania węgli’, czy 
macie na myśli ruszcik (forma zdrobniała od ruszt). Nauczyciele, którzy włączyli się 
do sprawdzania haseł w swoich miejscowościach, zapraszani byli dwa lub trzy razy 
w ciągu roku na spotkania poświęcone metodologii badań, które odbywały się  
w soboty i niedziele, zawsze z udziałem prof. Doroszewskiego. Nie było wówczas 
wolnych sobót, w związku z czym każdy ich przyjazd wymagał zgody kuratora na 
zwolnienie z pracy i delegowanie do Warszawy. Na jednym z jubileuszowych spo-
tkań, odbywających się przed świętami Bożego Narodzenia, oprócz podziękowań za 
owocną współpracę oraz życzeń świątecznych i noworocznych, nauczyciele otrzy-
mali od Profesora jego nową książkę z wcześniej wpisaną dedykacją. Po przekazaniu 
książek obecny na spotkaniu kurator zabrał głos i zapytał: - A dla mnie? Ja też jestem 
zasłużony. I mówię to z całym przekonaniem. Kiedy już świadomie wprawił nas  
w pewne zakłopotanie, bo więcej egzemplarzy nie było, dodał: - Bo ja, proszę pań-
stwa tej pracy nie przeszkodziłem, a mogłem!6 W 1966 roku nauczyciele-słownikarze 
stali się członkami założycielami Towarzystwa Kultury Języka. Ciekawe, że było 
wśród nich więcej matematyków niż polonistów. Coraz lepiej rozwijająca się współ-
praca została przerwana przez nowy podział województw i zmiany w przepisach 
szkolnych.  

Dla najmłodszych krajoznawców przygotowywaliśmy specjalne karty hasłowe 
z nadrukiem poleceń. W ten sposób w naszej kartotece wzrosła liczba nowych wyra-
zów gwarowych, a w świadomości dzieci – wiedza o gwarach jako o korzeniach 
naszego języka literackiego. 

Starsi uczniowie, niekoniecznie członkowie SKKT, uczyli się prowadzenia 
wywiadów podczas obozów wędrownych. W latach siedemdziesiątych, po połącze-
niu szkolnego ruchu krajoznawczego z Polskim Towarzystwem Krajoznawczo-
Turystycznym, formę wędrowną (niekiedy rowerową) zamieniły obozy stacjonarne, 
organizowane w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty w siedmiu ówczesnych 
województwach7. Była to najbardziej owocna forma współpracy dla obu stron, tj. dla 
młodzieży i kadry naukowej. Pojęcie gwary znane jest zarówno osobom dorosłym, 
jak i młodzieży szkolnej, na ogół bowiem każdy z nas bardzo wcześnie albo sam 
stwierdził istnienie różnic w mowie swojego otoczenia, albo mu je uświadomiono, 

__________ 

 

6 Był to pan Klimaszewski, imienia, niestety, nie pamiętam. 
7 B. Bartnicka, Moje wspomnienia z obozów gwaroznawczych w latach 1981-1991, w: Polszczyzna 

Mazowsza i Podlasia – Badanie dziedzictwa kulturowego, Łomża 2000, s. 131-134. 
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zwłaszcza, jeśli nie mówił zgodnie z normą ogólnopolską. Rzadko kto jednak spoza 
grona polonistów umie właściwie ocenić gwarę. W walce o czystość języka ogólno-
narodowego upowszechniło się błędne pojmowanie, że gwara to zły, zepsuty język 
ogólny, którego trzeba się wstydzić, gdyż kompromituje mówiących. Za mało mówi 
się w szkole, albo nie mówi się wcale, że gwary, zachowane współcześnie już tylko 
reliktowo, są kontynuacją języka staropolskiego, są w nich korzenie naszej mowy, są 
one kulturowym dziedzictwem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wiedza z zakresu historii języka polskiego rzadko kiedy idzie w parze z nauką 

historii Polski, choć ściśle się z nią łączy, być może dlatego brak społecznego zainte-
resowania tą problematyką. Wiedza podręcznikowa uczniów, wynoszona z lekcji 
historii, uzupełniana jest wycieczkami do miejsc historycznych, pogłębiana przez 
współudział w tworzeniu izb pamięci, w uczestniczeniu w obchodach rocznicowych, 
dzięki czemu konieczność dokumentowania naszych dziejów jest powszechnie ro-
zumiana i doceniana, czego dowodem jest choćby pamięć zbiorowa o tych, którzy 
w sposób szczególny zasłużyli się ojczyźnie. Nie mniej oczywista jest też potrzeba 
gromadzenia eksponatów muzealnych obrazujących nasze dziedzictwo z zakresu 
kultury materialnej, w czym społeczeństwo służy etnografom niemałą pomocą. 

Dwa tygodnie wspólnych rozmów z informatorami, uczestniczenia w wykła-
dach naukowych i pogadankach z różnych dziedzin, w spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi i dwa tygodnie wspólnego odpoczynku, pozwalało na niemal pełną integrację 
60-osobowej grupy. Było to wielokrotnie podkreślane nie tylko przez naszych go-
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spodarzy i uczestników, ale także przez władze szkolne i powiatowe, wizytujące 
obozy. Prof. H. Samsonowicz był – niestety - ostatnim ministrem, który docenił 
wartość wychowawczą, kulturową i naukową programów obozowych. Na pociesze-
nie Sokołowskie Towarzystwo Kulturalne przejęło tę formę pracy z młodzieżą 
szkolną i - dzięki pracowitości pani Prezes Wandy Wierzchowskiej - od 15 lat cieszy 
się wdzięcznością uczniów miejscowych i polonijnych zza wschodnich granic. 

4. Kiedyś oglądałam jakiś film, którego przesłanie sprowadzało się do stwier-
dzenia: Kiedy Pan Bóg zamyka przed kimś drzwi, to otwiera mu okno. Zamknęła się 
możliwość organizowania obozów, ale rozpoczęła się reforma, która wprowadziła do 
programu ścieżkę regionalną, niezwykle ważną, choć w założeniach nie nową, bo już 
w czasie Komisji Edukacji Narodowej głoszono hasło: I świat takich nauczycielów 
chwalił i chwali, którzy ucząc chodzili, a chodząc nauczali (Józef Minasowicz). To 
już Komisja wskazywała na konieczność kształcenia w taki sposób, aby uczniowie 
naprzód znali swój kraj, potem sąsiedzkie, bliskie. Poznanie kraju i służba ojczyźnie 
to cele, którym Staszic i Niemcewicz podporządkowali cały swój program wycho-
wywania przyszłych pokoleń (przez poznanie do umiłowania kraju).  

Nam dialektologom nie trzeba było uzasadniać potrzeby kształcenia regionalne-
go. Stwierdzaliśmy ją na każdym spotkaniu, ponieważ rzadko kto z młodzieży przy-
jeżdżającej na obóz gwaroznawczy utożsamiał się ze swoją małą ojczyzną. Więk-
szość uczniów nie była zainteresowana swoim regionem, marzyła o jak najszybszym 
opuszczeniu rodzinnej wsi i o wyjeździe do miasta lub za granicę. 

W archiwach obozowych zachowały się kartki z różnych spotkań z uczniami. 
Dokumentują one m.in. ich pisemne odpowiedzi na pytanie: Czy znasz swoją miej-
scowość i mowę jej mieszkańców, zadawane uczestnikom obozu w pierwszym dniu 
pracy. Uczniowie, pochodzący przeważnie ze wsi lub małych miast, w większości 
podawali informacje lakoniczne, ograniczone zazwyczaj do stwierdzenia, że jest 
kościół, szkoła, dom kultury, kino - jeśli było, sklepy, ewentualnie zakłady przemy-
słowe, a poza tym nie ma nic ciekawego, są zwykli ludzie, nic się nie działo i nic się 
nie dzieje, nuda. Jakże inne były ich spostrzeżenia i wypowiedzi po wspólnych dwu-
tygodniowych wędrówkach od domu do domu z kwestionariuszem i magnetofonem 
w ręku. Wiele razy grupa młodych badaczy prosiła: Pani profesor, zrezygnujmy  
z obiadu, zostańmy jeszcze w tej wsi, ci państwo tak ciekawie opowiadają, tyle znają 
nazw i są tacy serdeczni. Czujemy się, jak byśmy byli u swoich dziadków. 

Wiele szkół przyjęło ten program z pełnym zrozumieniem, dzięki czemu po-
wstała nowa możliwość współpracy ze szkołami, pociągająca za sobą zmiany  
w dotychczasowej metodzie. I tak powstała koncepcja organizowania warsztatów 
gwaroznawczych, które w rzeczywistości mają charakter interdyscyplinarny. 

Głównym celem warsztatów jest kontynuacja badań gwary i kultury ludowej  
w Polsce północno-wschodniej (Mazowsze w granicach historycznych, Podlasie, 
Suwalszczyzna, wschodnia część Mazur, kresy północno-wschodnie). Badanie tego 
obszaru (razem z Mazurami zachodnimi, Warmią i Ostródzkiem) przypadło po woj-
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nie Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanej przez 
prof. W. Doroszewskiego, a w roku 1954, po utworzeniu Polskiej Akademii Nauk, 
weszło do planów Zakładu Językoznawstwa PAN, przekształconego później w In-
stytut Języka Polskiego. Druga połowa XX wieku była złotym okresem w historii 
dialektologii, powstało wiele prac syntetycznych, ale to nie znaczy, że problematyka 
została wyczerpana. Do regionalnego atlasu i słownika gwar podlaskich i suwalskich 
zgromadzono już bardzo wiele materiałów, ale wciąż jeszcze są gminy reprezento-
wane zaledwie przez jedną wieś. A przecież w każdej miejscowości jest ktoś, kto 
mógłby włączyć się do ocalania dziedzictwa kulturowego jej mieszkańców. I szkoły 
mają tu wiele do powiedzenia. Aby mogła zaistnieć współpraca, konieczne są  
– przynajmniej na początku – bezpośrednie kontakty kadry naukowej z nieprofesjo-
nalistami. Wakacje są w zasadzie jedynym okresem, pozwalającym na realizację 
tego warunku i to w ograniczonym zakresie. 

W programie warsztatów są badania terenowe, wykłady, referaty, konsultacje 
zbiorowe i indywidualne. Są spotkania z lokalnymi władzami, z ludźmi zasłużonymi 
dla regionu, z gośćmi zaproszonymi dla wymiany doświadczeń. Są również objazdy 
naukowe, ułatwiające poznawanie regionu. Warsztaty mają służyć podsumowaniu 
dotychczasowych osiągnięć, ocenie metod badawczych, przedyskutowaniu sposo-
bów ekspozycji zebranych materiałów, a przede wszystkim wymianie doświadczeń 
między regionami i ustaleniu form dalszej współpracy ze szkołami, realizującymi 
program edukacyjny związany ze ścieżką regionalną. 

W warsztatach biorą udział studenci, nauczyciele i kadra naukowa. Od paru lat 
kadrę naukową tworzą profesorowie, adiunkci i asystenci, związani z Uniwersytetem 
Warszawskim (prof. dr hab. Halina Karaś, dr Krystyna Długosz-Kurczabowa, dr 
Elżbieta Wierzbicka – Piotrowska, z Uniwersytetem Jagiellońskim (prof. dr hab. 
Józef Kąś), z Uniwersytetem w Opolu (prof. dr hab. S. Gajda), z Uniwersytetem 
w Białymstoku (dr Natalia Szydłowska), z Wyższą Szkołą Menedżerską w Bia-
łymstoku (prof. B. Falińska), z Uniwersytetem Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie (ks. dr Krzysztof Kietliński, dr Tomasz Malowaniec), z Uniwersytetem 
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (prof. dr hab. Halina Pelcowa, prof. dr hab. 
Feliks Czyżewski), z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. dr hab. 
Jerzy Sierociuk), z Akademią Świętokrzyską (dr Stanisław Cygan), z Wszechnicą 
Mazurską w Olecku (prof. dr hab. Barbara Falińska, mgr Jarosław Konopka), z Aka-
demią Podlaską w Siedlcach (dr Tomasz Rokosz), z Polską Akademii Nauk (prof. dr 
hab. Jadwiga Wronicz), a przede wszystkim z Towarzystwem Kultury Języka (dr 
Krystyna Długosz-Kurczabowa, mgr Marta Sobocińska i inni). 

Liczba nauczycieli jest znacznie większa. Są wśród nich osoby współpracujące 
z nami systematycznie (często z pomocą uczniów), w różnym wieku, emeryci i no-
wicjusze w zawodzie; są doktoranci, magistranci i licencjaci. Dla studentów warszta-
ty są okazją do odbycia praktyki. Nie wszyscy zainteresowani programem warszta-
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tów mogą w nich uczestniczyć od początku do końca, ale w granicach regionu moż-
liwe są także dojazdy w ustalonych telefonicznie dniach.  

Do tradycji należy już łączenie najpierw obozów, a obecnie warsztatów z pu-
blicznymi informacjami o celu i przebiegu naszej społecznej pracy. Wygłaszamy 
pogadanki w lokalnym radiu, opowiadamy dziennikarzom o naszych sukcesach  
i niepowodzeniach, informujemy miejscową ludność za pośrednictwem starostwa 
lub gminy i kościoła o historycznej wartości gwary, o tym, że jest ona niezastąpio-
nym źródłem wiedzy o regionie i bezcennym tworzywem literackim. 

 
* 

Aby warsztaty mogły się odbyć, nie wystarczy nawet najlepiej opracowany pro-
gram. Pozostaje jeszcze strona organizacyjna – techniczne przygotowanie wniosku  
i wysłanie do odpowiedniego urzędu, opracowanie preliminarza budżetowego, zlo-
kalizowanie bazy, wynegocjowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia. To 
zadanie od lat realizuje z dużą umiejętnością i doświadczeniem mgr Elżbieta Żegal-
ska, dyrektor Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Obie z panią 
Dyrektor mamy świadomość, że nasze starania nie dałyby oczekiwanych rezultatów, 
gdyby nie życzliwość wielu ludzi rozumiejących sens naszej pracy i związany z nią 
pośpiech. Ramy artykułu nie pozwalają na szczegółowe informacje. Zamieścimy je 
w publikacjach przedstawiających rezultaty naszych badań w poszczególnych po-
wiatach. Niech mi jednak wolno będzie wymienić tutaj osoby związane z kolejnymi 
warsztatami, wobec których mamy szczególny dług wdzięczności. A są nimi:  
w Dowspudzie, pow. Suwałki – Jan Orłowski (dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych) 
i Teresa Andrulewiczowa (kierownik internatu), w Suwałkach - Elżbieta Baranow-
ska (dyrektor Oddziału Doskonalenia Nauczycieli) i Barbara Żylińska (członek Za-
rządu Towarzystwa Kultury Języka – Oddział w Suwałkach), w Dąbrowie Biało-

stockiej - Jerzy Białomyzy (dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych), w Grajewie 
– Alicja Rutkowska (wicestarosta) i Jarosław Konopka (dyrektor Zespołu Szkół 
Specjalnych im. Jana Pawła II), w Niećkowie, pow. Grajewo - Artur Kuczyński 
(dyrektor Zespołu Szkół Centrum Ustawicznego Kształcenia) i Stefan Jaczun (kie-
rownik internatu), w Lelisie, pow. Ostrołęka – Anna Ogniewska (dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury). 

 
 
 
 



 
 
 
HENRYKA  SĘDZIAK  (Łomża) 
 

 

Łomżyńskie spotkania językoznawcze 
- lipiec 2009 - 
 warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii 

 

 
Kolejne łomżyńskie spotkanie językoznawcze zorganizowane zostało w Zes-

pole Szkół w Marianowie w dniach 15-21 lipca 2009 roku. Spotkania takie organi-
zowane są od roku 2001 przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów we 
współpracy z Towarzystwem Kultury Języka Oddział w Łomży. Mają one jednak 
znacznie dłuższą tradycję1. Nazywano je początkowo obozami gwaroznawczymi, 
potem językoznawczymi, wreszcie spotkaniami językoznawczymi. Zmiana nazw 
ściśle wiązała się z charakterem przedsięwzięć tego typu, które organizowano syste-
matycznie od 1974 roku. 

Obecnie wakacyjne spotkania językoznawcze obejmują różnego typu zajęcia. 
Są to: konferencje językoznawcze, badania językowe w terenie oraz szeroko pojęte 
warsztaty językowo-kulturowe, w których uczestniczą nieliczni studenci z ostatnich 
lat polonistyki z Uniwersytetu w Białymstoku, a przede wszystkim młodzi magistrzy 
zainteresowani sprawami języka, przygotowujący rozprawy doktorskie, którzy na 
łomżyńskie spotkania przyjeżdżają ze swoimi opiekunami, profesorami. Młodzi 
językoznawcy towarzyszą zawsze: prof. Annie Krupskiej-Perek z Łodzi, prof. Hali-
nie Pelcowej z UMCS z Lublina, prof. Małgorzacie Święcickiej i prof. Andrzejowi 
Dyszakowi z UKW z Bydgoszczy. 

Dla młodych adeptów językoznawstwa łomżyńskie spotkania są prawdziwymi 
warsztatami językoznawczymi. Tu mają możliwość poznania językoznawców z róż-
nych ośrodków naukowych w kraju, wysłuchania ich referatów i naukowej dyskusji. 
Tu prezentują własne opracowania, które poddają ocenie doświadczonych języko-
__________ 

 

1 Por. H. Sędziak, Łomżyńskie spotkania językoznawcze – lipiec 2007, „Studia łomżyńskie”, t. XVIII, 
Łomża 2007, s. 321-326; tejże, Badania językowe w ziemi łomżyńskiej, [w:] Polszczyzna Mazowsza  
i Podlasia, t. XI, red. H. Sędziak, M. Dajnowicz, Łomża 2007, s. 193-202.  
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znawców. Mają też możliwość publikowania swoich tekstów w kolejnych tomach 
„Polszczyzny Mazowsza i Podlasia”. 

W latach 2001-2005, kiedy spotkania były dwutygodniowe, organizowano dla 
doktorantów i studentów konwersatoria z języka angielskiego i rosyjskiego, czasem  
z języka niemieckiego (r. 2001) i języka hiszpańskiego (r. 2005). Spotkania 7-dniowe 
są zbyt krótkie, by konwersatoria językowe dały jakieś rezultaty. 

Na tegoroczne wakacyjne spotkanie językoznawcze lingwiści z różnych uczelni  
z kraju przybyli mniej licznie, gdyż spotkanie organizowano „w ostatniej chwili”. 
Jeszcze na początku czerwca nie było informacji o przyznanych funduszach przez 
MNiSW. 

W łomżyńskim spotkaniu językoznawczym w tym roku uczestniczyli pracow-
nicy naukowi i ich podopieczni: 
1) z Uniwersytetu Opolskiego: prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda; 
2) z Uniwersytetu Gdańskiego: prof. zw. dr hab. Edward Breza, dr hab. Ewa Ro-

gowska-Cybulska prof. UG, dr hab. Marek Cybulski; 
3) z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: prof. zw. dr hab. Halina 

Pelcowa i mgr Katarzyna Czubacka; 
4) z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: dr hab. Małgorzata Świę-

cicka prof. UKW, dr hab. Andrzej Dyszak prof. UKW, dr hab. Maria Czaplicka-
Jedlikowska, mgr Łukasz Krobski doktorant prof. A. Dyszaka i mgr Eliza Tarary 
doktorantka prof. M. Święcickiej; 

5) z Uniwersytetu Łódzkiego: prof. dr hab. Anna Krupska-Perek z doktorantką mgr 
Anną Mikołajczyk; 

6) z Uniwersytetu Zielonogórskiego: dr hab. Katarzyna Węgorowska prof. UZ; 
7) z Uniwersytetu w Białymstoku: dr Małgorzata Frąckiewicz i historyk dr hab. 

Małgorzata Dajnowicz oraz dwie studentki białostockiej polonistyki: Joanna Dul 
i Katarzyna Czyżewska; 

8) z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce: dr Dorota Czyż; 
9) z Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów: prof. dr hab. Henryka 

Sędziak – organizatorka łomżyńskich spotkań językoznawczych i doktorantka 
mgr Dorota Cybulska. 
Środowiska naukowe na tegorocznym spotkaniu językoznawców reprezentowa-

ło 9 profesorów (w tym 5 profesorów tytularnych), 3 doktorów habilitowanych,  
3 doktorów, 6 magistrów i 2 studentki. 

Program spotkania językoznawców obejmował w tym roku: 
1. Konferencję językoznawczą z cyklu „Językowa przeszłość i współczesność 

Mazowsza i Podlasia”, 
2. Badania językowe w gm. Piątnica, 
3. Zwiedzanie ciekawych obiektów w Łomżyńskiem. 
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1. Konferencja 

Podczas konferencji wygłoszono 19 referatów. Referaty dotyczyły tematu kon-
ferencji i badań własnych językoznawców. Niektórzy językoznawcy wygłosili dwa 
referaty. 
1) prof. Edward Breza (Gdańsk): Imiona pochodzące od kwiatów; Niektóre rzadkie 

imiona kobiece VII2 
2) prof. Stanisław Gajda (Opole): Osobowość językowa Karola Wojtyły, Papieża 

Jana Pawła II; Gest językowy jako kategoria kulturowa 
3) prof. Halina Pelcowa (Lublin): Kapliczki i krzyże przydrożne w ustnych przeka-

zach ludowych 
4) prof. Andrzej S. Dyszak (Bydgoszcz): Semantyka czasowników wyrażających 

cierpienia fizyczne 
5) prof. Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk): Marketingowa funkcja słowotwórcza 

w nazwach firm łomżyńskich 
6) prof. Ewa Rogowska-Cybulska i dr hab. Marek Cybulski (Gdańsk): Perswazyjne 

środki słowotwórcze w tekstach kaszubskich felietonów Rómka Drzeżdżónka 
7) prof. Anna Krupska-Perek (Łódź): Składniowe cechy ustne, ludowe, dialektalne 

i gwarowe w tekstach łódzkich i łomżyńskich (z lat 70. i 80. XX wieku) 
8) prof. Henryka Sędziak (Łomża): Wybrane formacje słowotwórcze stosowane  

w mowie mieszkańców ulicy Młynowej w Białymstoku 
9) prof. Katarzyna Węgorowska (Zielona Góra): Wileńskie Kaziuki utrwalone  

w języku, kulturze, tradycji i historii 
10) dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska (Bydgoszcz): Nowe tendencje w toponimii 

miejskiej 
11) dr hab. Małgorzata Dajnowicz (Białystok): Zbiory bibliotek zagranicznych jako 

źródło do badań nad społeczeństwem pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego 
12) dr Katarzyna Szostak-Król (Białystok): Śladami wędrówek Stefana Żeromskie-

go po Mazowszu i Podlasiu 
13) dr Dorota Czyż (Ostrołęka): Nazwy ozdób używanych przez kobiety wiejskie  

z Kurpiowszczyzny 
14) dr Małgorzata Frąckiewicz (Białystok): Przezwiska współczesnych mieszkań-

ców wsi Bronowo w gm. Wizna 
15) mgr Łukasz Krobski (Bydgoszcz): Elementy językowe niemieckiego pochodze-

nia w polszczyźnie bydgoszczan 
16) mgr Anna Mikołajczyk (Łódź): Mowa figuratywna w gwarach na przykładzie 

tekstów łomżyńskich 
17) mgr Eliza Tarary (Bydgoszcz): Innowacje frazeologiczne w języku młodzieży 

szkolnej na przykładzie somatyzmów. 

__________ 

 

2 Część VII. cyklu artykułów prof. E. Brezy drukowanych w „Polszczyźnie Mazowsza i Podlasia”, 
red. H. Sędziak 
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W dniu otwartym konferencji 17 lipca na obrady przybyli goście: 
1. Ks. Infułat dr Jan Sołowianiuk – Wikariusz Biskupa Diecezji Łomżyńskiej  

i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży 
2. Ks. dr Jerzy Niestępski z Kurii Diecezjalnej w Łomży 
3. Prezydent miasta Łomży mgr Krzysztof Choiński 
4. Prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski – Wiceprezes ŁTN im. Wagów 
5. Mgr Jolanta Gołaszewska – z-ca Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Łomży 
6. Mgr Janusz Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty w Łomży 
7. Mgr Barbara Sobczyńska-Wanke – Sekretarz gm. Łomża 
8. Dr Marian Czerski – Dyrektor Powiatowego Instytutu Weterynarii w Łomży 
9. Dr Emilian Kudyba – z-ca Dyrektora PIW w Łomży 
10. Mgr Albina Chojak – Dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształ-

cących w Łomży 
11. Mgr Józef Przybylski – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Łomży 
12. Dr Krystyna Cukrowska – członek ŁTN im. Wagów i Towarzystwa Kultury 

Języka Oddział w Łomży 
13. Mgr Ewa Kamińska – członek ŁTN im. Wagów i TKJ Oddz. w Łomży 
 
2. Badania językowe 

W godzinach popołudniowych uczestnicy łomżyńskiego seminarium języko-
znawczego kierowanego przez prof. H. Sędziak wyjeżdżali na badania do wsi w gm. 
Piątnica. Prowadzono badania we wsiach: Cydzyn Stary, Budy Czarnockie, Czarno-
cin, Pęza. Obecnie nagrywane są teksty wspomnień z okresu wojny i okupacji. Jest 
to już ostatni czas, żeby zarejestrować opowiadania o wojnie, gdyż coraz mniej jest 
informatorów, którzy przeżyli tamten okres. W roku 2010 planujemy wydanie części 
4. „Łomżyńskich tekstów gwarowych”, zawierających wyłącznie teksty dotyczące 
okresu wojny i okupacji. 

 
3. Zwiedzanie ważnych obiektów w Łomżyńskiem 

Uczestnicy łomżyńskich spotkań językoznawczych przyjeżdżają do Łomży  
z różnych stron Polski, staramy się więc pokazać im najciekawsze obiekty naszej 
ziemi. W tym roku zwiedziliśmy odnowioną gruntownie łomżyńską katedrę z 1526 
roku. Gości naszych spotkań oprowadzał po katedrze proboszcz ks. kanonik Marian 
Mieczkowski, który od kilku lat kieruje odnową obiektu. Ks. kanonik mówił o naj-
większych faktach z historii łomżyńskiej fary, o budowniczych świątyni, o ważnych 
zabytkach katedry. Pokazał gościom podziemia katedry i groby znanych osobistości 
z dziejów Łomży. 

W dniu 18 lipca zorganizowano wycieczkę do Ciechanowca, miasta, które uzy-
skało prawa miejskie od księcia Witolda w 1429 roku. Zwiedzano kościół parafialny 
z XVIII wieku, Muzeum Rolnictwa i Skansen Podlaski, zorganizowane po II wojnie 
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światowej staraniem społeczeństwa Ciechanowca i jego wybitnych przedstawicieli, 
takich jak Kazimierz Uszyński nieżyjący już wieloletni dyrektor obiektu oraz lekarz 
miejscowy, nieżyjący od dawna Jan Olszewski. 

Uczestnicy łomżyńskich spotkań językoznawczych bardzo pozytywnie oceniają 
to przedsięwzięcie ŁTN im. Wagów i TKJ Oddziału w Łomży. Podkreślają integra-
cję środowiska językoznawców, możliwość wymiany poglądów, a przede wszystkim 
walory kształcące spotkań dla młodych adeptów tej dziedziny wiedzy. 

 



 
  

 



 
 
 
DOROTA PERŁO (Białystok) 
 

 

Region łomżyński – wizja rozwoju. 
Rola społeczeństwa obywatelskiego  
i kapitału ludzkiego w kreowaniu rozwoju 

 

 
W dniu 20 października 2009 r. w Łomży odbyła się konferencja naukowa nt. 

„Region łomżyński – wizja rozwoju. Rola społeczeństwa obywatelskiego i kapitału 
ludzkiego w kreowaniu rozwoju.” zorganizowana przez Łomżyńskie Towarzystwo 
Naukowe im. Wagów, przy współpracy z Fundacją Promocji Rozwoju Podlasia, 
Katedrą Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego Wydziału Ekonomii  
i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz wsparciu Starostwa Powiatowego  
w Łomży i Banku BPH S.A. Oddział w Łomży. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji naukowych, takich jak: 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Państwowa 
Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur, a także reprezentanci władz regionu, Kościoła Katolickie-
go i przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz członkowie Łomżyńskiego Towa-
rzystwa Naukowego im. Wagów. 

Obrady otworzyła Elżbieta Żegalska – Dyrektor Biura Łomżyńskiego Towarzy-
stwa Naukowego im. Wagów. Konferencji przewodniczył prof. dr hab. Andrzej F. 
Bocian. Tematyka konferencji koncentrowała się na omówieniu głównych determi-
nant wyznaczających wizję rozwoju regionu łomżyńskiego. Szczególne miejsce  
w warunkach kryzysu przypisano nauce, której roli nigdy nie można przecenić, zaś 
kapitał ludzki o odpowiedniej jakości jest tym czynnikiem, bez którego nie jest moż-
liwy nowoczesny rozwój gospodarczy warunkujący dobrobyt mieszkańców danego 
kraju i zapewniający siłę ekonomiczną państwa. 

Badanie i analiza podstawowych czynników wzrostu jest od lat podstawowym 
tematem teorii ekonomii i polityki gospodarczej. W pierwszych modelach wzrostu 
wśród czynników wyróżniano postęp techniczny, akumulację kapitału i nakłady 
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pracy. Dalszy rozwój teorii wzrostu doprowadził do traktowania postępu techniczne-
go jako czynnika endogenicznego i do uznania kapitału ludzkiego jako czynnika, 
który odgrywa kluczową rolę w procesie wzrostu. Inwestowanie w wiedzę uznano za 
kluczowy czynnik wspomagający dynamikę rozwojową gospodarki. 

Zgłębianie roli kapitału niematerialnego (intelektualnego) w nowej gospodarce 
– gospodarce opartej na wiedzy – tworzy ważny nurt dyskusji o czynnikach wzrostu. 
Kapitał ludzki reprezentowany przez wiedzę, doświadczenie, umiejętność kreatyw-
nego myślenia i działania, zdolność do współpracy uznawany jest przez coraz szer-
sze kręgi badaczy za czynnik determinujący dynamikę wzrostu. 

Nowy wymiar do dyskusji o czynnikach wzrostu wniosły też pojęcia kapitału 
społecznego i kapitału kulturowego. Kapitały te przede wszystkim mają charakter 
etniczny, są one bowiem właściwe dla danej społeczności żyjącej na określonym 
terenie, związanej z nim wielopokoleniowymi więzami, wynikają z odrębności kul-
tury, języka i historii tej społeczności. Kapitał społeczny i kulturowy nie poddają się 
transmisji – tworzone są przez wiele pokoleń i stanowią dobre katalizatory wzrostu 
regionu. Instytucjonalną emanacją tych kapitałów jest społeczeństwo obywatelskie, 
co wyznacza mu rosnącą pozycję w procesach rozwojowych. 

Obok wymienionych czynników – odkrywanych od niedawna i dotychczas nie-
docenianych – o rozwoju regionu decyduje multum innych czynników o charakterze 
materialnym, a zatem wyposażenie regionu w kapitał rzeczowy i finansowy, w infra-
strukturę rynkową i techniczną, struktura branżowa jego gospodarki, a nawet uwa-
runkowania geograficzne regionu i liczba dużych aglomeracji istniejących już na 
jego terytorium.  

Potencjał rozwojowy regionu tworzy i warunkuje – jakość i wydajność pracy, 
koszty transportu i telekomunikacji, zakres interwencjonizmu gospodarczego, klimat 
polityczny i społeczny oraz sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego.  

Głównym celem konferencji było wniesienie wkładu do tworzonej wizji rozwo-
jowej regionu łomżyńskiego poprzez poszerzenie dyskusji nad czynnikami wzrostu  
o rolę kapitału ludzkiego i rolę wiedzy we wzroście gospodarczym. Tej tematyce 
była podporządkowana treść referatów przygotowanych na konferencję, tj.: 

Kryzys światowy a wizja rozwoju regionu łomżyńskiego. Rola społeczeństwa 

obywatelskiego – Andrzej F. Bocian 
Wpływ kapitału społecznego i kapitału ludzkiego na rozwój regionu. Analiza 

taksonomiczna Podlasia. – Beata Madras-Kobus 
Dynamika rozwoju gmin regionu łomżyńskiego – Dorota Perło 
Rola BIZ w rozwoju regionu. Przykład Podlasia. – Andrzej Kowalczuk 
Fundusze strukturalne w walce z kryzysem (aspekt mikroekonomiczny) – Wanda 

Mizielińska, Tadeusz Smuga 

Dług publiczny jako instrument rozwoju regionu (Podlasie) – Paweł Piątkowski 
Determinanty przedsiębiorczości w regionie łomżyńskim – Dariusz Perło 
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Uwarunkowania kapitałowe rozwoju regionalnego na przykładzie Podlasia – 

Arkadiusz Niedźwiecki 
Profesor Andrzej F. Bocian wskazał wizję rozwoju regionu łomżyńskiego  

w warunkach kryzysu światowego. Gospodarki objęte obecnym kryzysem finanso-
wym wytwarzają ponad połowę światowego produktu. Kryzys dotknął głównie go-
spodarek wysoko rozwiniętych. Rynki wschodzące, jak na razie, obroniły się, co 
może wiązać się z odmienną w obydwu grupach krajów strukturą tworzenia PKB  
i odmiennym potencjałem rozwojowym. W gospodarkach, takich jak gospodarka 
regionu łomżyńskiego, przeważa sektor wytwórczy, dominuje on nad sektorem 
usług, w tym – rozbudowanym ponad miarę w krajach rozwiniętych – sektorem 
finansowym. Profesor A.F. Bocian upatruje szans na rozwój regionu łomżyńskiego 
w roli społeczeństwa obywatelskiego. Łomża i region ją otaczający odznacza się 
patriotyzmem lokalnym oraz ma znaczący potencjał demograficzny. 

Doktor Beata Madras-Kobus zaprezentowała różne podejścia do definiowania 
kapitału ludzkiego i społecznego oraz trudności w ich mierzeniu. Na podstawie wy-
branego zbioru wskaźników charakteryzujących kapitał społeczny i ludzki w woje-
wództwach Polski B. Madras-Kobus wskazała miejsce województwa podlaskiego na 
tle innych województw. Następnie wykorzystując metody taksonomiczne pokazała 
zmienną syntetyczną mierząca wspomniane kapitały, na podstawie której zbudowała 
ranking województw. Województwo podlaskie zajęło 11 pozycję w rankingu. Anali-
zując podział na grupy województw o podobnym poziomie kapitału społecznego  
i ludzkiego Podlasie znalazło się w grupie wraz z województwem lubelskim. Stano-
wią one regiony Polski Wschodniej, mają podobną historię oraz podobne zasoby 
badanych kapitałów. W podsumowaniu doktor B. Madras-Kobus stwierdziła, że 
występuje sprzężenie zwrotne między kapitałem ludzkim, społecznym a wzrostem 
gospodarczym. Im większy zasób kapitału ludzkiego tym wyższy wzrost gospodar-
czy. Z drugiej strony wzrost gospodarczy pobudza zapotrzebowanie na kapitał ludz-
ki. Podlaskie, z 11 pozycją w rankingu, na tle innych województw nie wypada do-
brze. Świadczy to o koniecznym zwiększeniu nakładów na podstawowe kategorie 
kapitału ludzkiego, takie jak: oświata, nauka, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, 
ochrona środowiska.  

Doktor Dorota Perło zwróciła uwagę na dynamikę rozwoju gmin regionu łom-
żyńskiego. W wyniku badań przeprowadzonych w ramach projektu „Kompetentna 
gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie zarządza-
nia rozwojem lokalnym” zbudowany został ranking gmin najlepiej rozwijających się 
w pięciu województwach Polski Wschodniej. Na podstawie metody taksonomicznej 
została utworzona miara syntetyczna oparta o cztery mierniki rozwoju lokalnego: 
dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu na mieszkańca, migracje na 
pobyt stały gminny (stosunek zameldowań do wymeldowań), udział bezrobotnych 
zarejestrowanych do ludności w wieku produkcyjnym, podmioty gospodarki naro-
dowej zarejestrowane w rejestrze REGON na mieszkańca. Mierniki te zostały przed-
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stawione w ujęciu dynamicznym, jako indeks wartości w 2007 r. w stosunku do 
2003 r. Jak wynika z badań najszybciej pod względem czterech analizowanych wy-
miarów rozwijają się gminy wiejskie i wiejsko-miejskie. Spośród 57 gmin podregio-
nu łomżyńskiego 13 znalazło się w czołówce rankingu. Są to gminy najlepiej zarzą-
dzające rozwojem lokalnym i w związku z tym będą podlegały dalszym badaniom, 
które wskażą determinanty efektywności zarządzania. 

Magister Andrzej Kowalczuk przedstawił rolę bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych w rozwoju województwa podlaskiego. W związku z postępującymi proce-
sami globalizacji w ostatnich kilkunastu latach obserwuje się zdecydowane zwięk-
szenie napływu BIZ w skali globalnej, w tym także do Polski. Bezpośrednie inwe-
stycje zagraniczne stanowiące część światowych przepływów kapitałowych wiążą 
się zarówno z transferem technologii, nowoczesnych metod zarządzania i marketin-
gu, poprawą efektywności wykorzystania czynników produkcji, innowacyjnością, 
jak i ze wzrostem konkurencyjności gospodarki. Jednakże napływ kapitału zagra-
nicznego nie rozkłada się równomiernie w poszczególnych regionach Polski. Priory-
tetowo przez kapitał zagraniczny traktowane są województwa najbardziej rozwinięte. 
Najwięcej podmiotów z kapitałem zagranicznym jest zlokalizowanych w wojewódz-
twie mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, pomorskim, zachodnio-
pomorskim i małopolskim. Natomiast najmniej lokalizacji BIZ znajduje się w woje-
wództwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim oraz świę-
tokrzyskim. Koncentracja firm z kapitałem zagranicznym w centralnej, zachodniej  
i południowej Polsce odbywa się kosztem regionów wschodnich i w znacznej mierze 
przyczynia się do regionalnej polaryzacji kraju, która jest sprzeczna z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju. W związku z napływem BIZ do województwa podla-
skiego wzrastają dochody własne jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powia-
tów i województwa) z tytułu m.in. udziałów we wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników 
posiadających siedzibę (zamieszkałych) na danym terenie. Napływ BIZ przyczynia 
się wprawdzie do przyspieszenia rozwoju regionu jednak z uwagi na fakt, iż do re-
gionów bardziej rozwiniętych napływa więcej inwestycji zagranicznych dyspropor-
cje rozwojowe w stosunku do innych województw zamiast się niwelować, sukce-
sywnie się powiększają. 

Doktor Tadeusz Smuga wskazał na rolę środków z funduszy strukturalnych  
w walce z kryzysem w aspekcie mikroekonomicznym. Wyniki badań ewaluacyjnych 
przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur pokazują, 
że na obecnym etapie efekty korzystania z funduszy strukturalnych widoczne są 
zarówno w skali całej gospodarki, jak i przede wszystkim na poziomie konkretnych 
przedsiębiorstw. Odnosi się to szczególnie do perspektywy finansowej 2004-2006. 
Na ocenę efektów interwencji w ramach NSRO jest jeszcze za wcześnie z uwagi na 
dopiero początkowe stadium alokacji tych środków. Zdaniem doktora T. Smugi 
wysoki poziom absorpcji środków z funduszy strukturalnych przyczyni się do efek-
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tywnego rozwoju polskiej gospodarki tylko wówczas, gdy trafią one do podmiotów, 
które wykorzystują je najefektywniej i przeznaczą na wprowadzanie najbardziej 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. W ramach NPR 
2004-2006 największe problemy napotkano z osiąganiem zakładanych w progra-
mach operacyjnych celów w zakresie poprawy innowacyjności. W związku z bezpo-
średnim ukierunkowaniem wydatkowania środków NSRO na przedsięwzięcia  
o charakterze innowacyjnym obawiać się należy, czy podobnie jak to miało miejsce 
w NPR, liczba projektów spełniających kryteria innowacyjności będzie wystarczają-
ca. Brak podaży takich projektów realnie wpłynie na ograniczenie dostępu przedsię-
biorców do tych funduszy. Z drugiej strony, badania prowadzone podczas różnych 
ewaluacji sygnalizują stosunkowo niską efektywność interwencji mierzoną ocenami 
deadweight, która pozwala na uzyskanie informacji czy projekt był niezbędny dla 
osiągnięcia określonych, planowanych efektów. Badania wykazały, że udział przed-
siębiorstw, które bez dotacji nie zrealizowałyby projektów, był na bardzo niskim 
poziomie. Świadczy to o tym, że ze środków unijnych korzystały głównie przedsię-
biorstwa o stosunkowo dużym potencjale, dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej, 
a także ukształtowanej strategii rozwojowej. W warunkach kryzysu, kiedy przedsię-
biorstwa ograniczają wykorzystanie źródeł zewnętrznych, takich jak kredyty, cierpią 
na niedobór środków własnych, można oczekiwać na wzrost zainteresowania środ-
kami unijnymi, a więc na wzrost ich znaczenia w pobudzaniu inwestycji.  

Magister Paweł Piątkowski zwrócił uwagę na znaczenie długu publicznego jako 
instrumentu rozwoju regionu, a przede wszystkim na: zróżnicowany stopień wyko-
rzystania długu publicznego pomiędzy szczeblami JST, widoczny wzrost poziomu 
wydatków inwestycyjnych w powiatach, niebezpieczeństwo ograniczenia zadłużania 
się przez miasta, pogorszenie koniunktury jako czynnika zwiększającego rolę długu 
publicznego oraz na niedoskonałość systemu finansów lokalnych ograniczającą 
wsparcie rozwoju regionalnego. Doktor Jarosław Poteraj zwrócił uwagę, że istnieje 
niebezpieczeństwo zaciągania przez JST kredytów na finansowanie wydatków bie-
żących, a nie inwestycyjnych. Zdaniem mgr P. Piątkowskiego 90% kredytów to 
kredyty długoterminowe, a w związku z tym realna jest szansa, że są przeznaczane 
głównie na inwestycje. Jednak faktyczne przeznaczenie tych kredytów jest trudne do 
ustalenia, ponieważ nie da się skutecznie rozdzielić środków przeznaczanych na 
wydatki bieżące i inwestycyjne, gdyż pojawia się tu znaczące pole kreatywnej księ-
gowości. 

Doktor Dariusz Perło przedstawił determinanty rozwoju przedsiębiorczości  
w regionie łomżyńskim. Omówił kształtowanie się wskaźników obrazujących ak-
tywność gospodarczą na obszarze pięciu powiatów byłego województwa łomżyń-
skiego w ciągu ostatnich siedmiu lat. Zwrócił uwagę na wpływ, jaki na rozwój 
przedsiębiorczości wywierają czynniki demograficzne i społeczne. Poruszył także 
zagadnienia związane z infrastrukturą oraz wspieraniem przedsiębiorczości. Wskazał 
na potrzebę weryfikacji kierunków tego wsparcia określonych w dokumentach stra-
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tegicznych. Odniósł się także do konsekwencji, jakie dla omawianego regionu może 
przynieść realizacja założeń zapisanych w „Krajowej strategii rozwoju regionalne-
go”. 

Wystąpienie doktora Arkadiusza Niedźwieckiego dotyczyło problematyki defi-
niowania kapitału finansowego i wskazania jego roli jako czynnika warunkującego 
procesy wzrostowe w regionalnych i lokalnych systemach gospodarczych. W trakcie 
wystąpienia A. Niedźwiecki ustosunkował się do wcześniejszych wystąpień na kon-
ferencji. Odniósł się m.in. do kwestii finansowania działalności gospodarczej przy 
wykorzystaniu instrumentów zwrotnych, aktywności władz lokalnych jako istotnego 
czynnika pobudzania procesów rozwojowych w skali lokalnej, a także potrzeby 
przedsiębiorczości w aspekcie tworzenia wizji biznesu oraz w kontaktach z instytu-
cjami monetarnymi.  

Wszystkim wystąpieniom towarzyszyła żywa dyskusja. Ksiądz Profesor Witold 
Jemielity zwrócił uwagę na problem zdefiniowania regionu łomżyńskiego. Czy po-
winno brać się pod uwagę względy kulturowe, związane z tradycją, a może względy 
administracyjne, czy też inne? Poruszano również kwestie niemożności zmierzenia 
kapitału społecznego, problem dyspersji rozwoju wewnątrz województw, problem 
dokładnego pomiaru migracji zagranicznych, rolę specjalnych stref ekonomicznych 
w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także ich pozytywne  
i negatywne konsekwencje dla regionu. 

Konferencja „Region łomżyński – wizja rozwoju. Rola społeczeństwa obywa-
telskiego i kapitału ludzkiego w kreowaniu rozwoju.” stała się doskonałym forum 
wymiany myśli na temat wizji rozwojowych regionu łomżyńskiego. Ponadto, wnio-
sła istotny wkład w dyskusję na temat skutków światowego kryzysu dla gospodarki 
lokalnej. Posłużyła także poszukiwaniu kierunków i określenia czynników rozwoju 
regionu łomżyńskiego. Zarówno organizatorzy, jak i goście konferencji wyrazili 
nadzieję, że październikowa konferencja w Łomży – zorganizowana po raz dziewią-
ty przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów ze współorganizatorami, 
przyczyni się do integracji środowiska intelektualnego Łomży i wzmocnienia pozycji 
Towarzystwa Naukowego w społeczności lokalnej. 
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