STRAJK SZKOLNY W ŁOMŻY I REGIONIE
Rozprzężenie społeczne odczuwane na terenie imperium rosyjskiego w związku z niechęcią społeczeństwa względem zbrojnego konfliktu rosyjsko-japońskiego na Dalekim Wschodzie doprowadziło w 1905 roku do serii wystąpień na terenie Królestwa Polskiego. Jedną z form buntu wobec dotychczasowego ucisku zaborczego stał się strajk szkolny. 30 stycznia 1905 roku krajowi emisariusze strajkowi „Zetu” wyjechali z Warszawy. W Łomży 2 lutego wyłonił się komitet uczniowski
w składzie: Piotr Bańkowski, Witold Suchodolski, Wiktor Supiński, siostry Piotrowskie, Maria
Rychterówna, S. Tarnowska, siostry Grzymkowskie i inni. 3 lutego strajk rozwinął się w męskim,
a następnie żeńskim gimnazjum i trwał kilka tygodni. W konsekwencji demonstracji władze szkolne
usunęły 69 osób z łomżyńskich gimnazjów. Naukę w normalnym trybie wznowiono dopiero od
września następnego roku szkolnego. Pozbawieni możliwości edukacji gimnazjalnej w Królestwie
Polskim skorzystali z pomocy miejscowej inteligencji, która zorganizowała dla nich komplety domowe. Nielicznym udało się wyjechać za granicę, głównie do Galicji lub na zachód Europy, gdzie
mieli możliwość dalszej nauki szkolnej.

Galówka łomżyńskich gimnazjów, w pierwszym szeregu sokolęta, Łomża 1906–1907.
Ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
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Gimnazjalistki łomżyńskie w pomieszczeniu szkolnym, pocz. XX w. Zbiory MPM

Nauczyciele Łomżyńskiego Gimnazjum. Zbiory MPM
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ŁOMŻYŃSKIE HORYZONTY POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ
Łomżyńskie gimnazjum pod koniec XIX wieku stało się matecznikiem kadrowym krzepnącej strukturalnie PPS. Idee socjalistycznego przewrotu wszczepiali w szkolne środowisko studenci, byli
łomżyńscy uczniowie studiujący w głębi Rosji i tam się radykalizujący. Przykładem jest m.in. Kazimierz Sosnowski wspominany przez korepetytanta Wincentego Lutosławskiego. Na przełomie wieków nie brakowało ich także w środowisku uniwersyteckim Warszawy. Student Marian Dąbrowski
był organizatorem łomżyńskiej komórki gimnazjalnej Związku Młodzieży Socjalistycznej. W jej
składzie jako pierwsi znaleźli się: Władysław Czyżewski, Stefan Piekarski, Witold Suchodolski,
Roman Jabłonowski, Stanisław Sienicki, Czesław Czarnecki. Grupa ta zradykalizowała się w okresie lutowego strajku szkolnego, niebawem tworząc lokalną bojówkę PPS inspirującą robotników do
strajków na terenie fabryk i majątków rolnych. Akcje bombowe, napad na kasę, strajki zmusiły żandarmerię i straż ziemską do lepszego poznania środowiska lewicowego i rozpoznania bojowców.
Wielu aresztowano, inni, tracąc możliwość ukrywania się, emigrowali za granicę. Tę alternatywę
władze proponowały także aresztowanym. Niebawem grupa gimnazjalnych banitów spotkała się
w Galicji, gdzie w środowisku uniwersyteckim mieli możliwość angażować się w prace miejscowych struktur PPS. W Łomży rozwijali swoją działalność społecznicy tacy jak wydawca prasy
Franciszek Hryniewicz. Byli to zwolennicy pracy organicznej, popierający kolektywizację środowisk robotniczych, konsumenckich i hobbystycznych. Brali oni udział w organizowaniu w jak najszerszym kręgu społecznym środowiska pracy, życia i wypoczynku.

Plan wzmocnienia ochrony więzienia łomżyńskiego na wypadek wystąpień społecznych w 1905 r.
APŁ, Zarząd Łomżyńskiego Policmajstra, sygn. 49
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Piotr Bańkowski – uczestnik strajku
szkolnego, współpracownik grupy
bojowej PPS. Zb. ŁTN

Mieczysław Czarnecki. Zb. APŁ

Franciszek Hryniewicz. Zb. APŁ

Zbiory ŁTN
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