ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POSTĘPOWO-NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ
Związek Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej był organizacją, w której przeważył priorytet
niepodległościowy ponad socjalizmem. Nastąpiło zbliżenie z Wydziałem Bojowym PPS-Frakcja
Rewolucyjna, jak również działającym w zaborze austriackim Związkiem Walki Czynnej. Na terenie Łomży nielegalna organizacja powstała w 1910 r. Kilkudziesięcioosobowa grupa członków
uformowała się spośród uczniów Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej oraz młodych rzemieślników. Prócz delegatów z centrali organizacji w Warszawie do Łomży trafiali
lwowscy emisariusze starający się odbudować niszczone przez carską żandarmerię struktury organizacji. Byli to studenci politechniki pochodzący z ziemi łomżyńskiej: Gracjan Henryk Stypułkowski
i Antoni Stanisław Polak, członek Drużyn Strzeleckich i Związku Walki Czynnej, który jeszcze
w 1913 r. podjął nieudaną próbę odbudowy łomżyńskich struktur Związku.

Antoni Stanisław Polak.
Zb. APB, KGŁ, sygn. 71

Ulotka programowa ZMPN. Zb. ŚBC
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Lista śledcza Urzędu Gubernatora Łomżyńskiego, 1911 r. APB, KGŁ, sygn. 71
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POD AUSPICJAMI SZKOŁY HANDLOWEJ
Strajk szkolny i zaburzenia rewolucyjne w Królestwie Polskim doprowadziły do złagodzenia rusyfikacji. Wydaleni z gimnazjów uczniowie i uczennice, którzy następnie uczyli się m.in. na kompletach w mieszkaniu Aleksandra Chrystowskiego, zyskali szansę na dalszą edukację w stolicy guberni. Za sprawą grona obywateli miejskich dążących do wznowienia przez oczekujących nauki szkolnej wyjednano pozwolenie na utworzenie w mieście handlówki. Prywatna Siedmioklasowa Szkoła
Handlowa Męska ruszyła we wrześniu 1906 roku. Trafiała do niej młodzież z pobudek patriotycznych i praktycznych zainteresowana dalszą edukacją na wyższych kursach w Warszawie i studiami
na uczelniach zagranicznych. Nauczycielami byli z jednym wyjątkiem wyłącznie Polacy, budzący
ducha patriotycznego na tajnych kółkach, głównie polonistycznym, historycznym, geograficznym,
a także na wycieczkach krajoznawczych.
Po zajęciu Łomży przez Niemców zmieniły się warunki polityczne. We wrześniu 1915 roku
handlówka przejęła społeczność uczniowską dawnego gimnazjum państwowego. Organizowano
jawne życie patriotyczne. Wyróżniały szkołę uroczystości narodowe przygotowywane przez legalnie działające harcerstwo, które stało się szkolną organizacją. Ujawniona działalność skautowa
szkolnymi korzeniami sięgała do roku 1913. Z upoważnienia rady pedagogicznej opiekę nad rozrastającą się organizacją objął nauczyciel Juliusz Kleindienst. Rozpoczęto wydawanie czasopisma
harcerskiego „Czuwaj”. Od 1916 roku skauci przyjęli nazwę I Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza
Kościuszki, a w 1917 roku wydzielono z niej II Drużynę Harcerską im. Józefa Piłsudskiego. Po reorganizacjach do 1918 roku szkołę ostatecznie przemianowano na Państwowe Gimnazjum Męskie
im. Tadeusza Kościuszki. W tym czasie harcerze nawiązali bliższe kontakty z legionistami przebywającymi w Łomży oraz POW. Nieletni doskonalili się w ćwiczeniach i grach harcerskich, z czasem wyręczając w małym sabotażu oraz wywiadzie peowiaków.

Harcerze I Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza
Kościuszki w Łomży, 1916 r. Zbiory ŁTN
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Koło polonistyczne Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łomży z opiekunem,
nauczycielem Karolem Drewnowskim. Uczeń drugi od lewej, wsparty ręką o kolumnę – Stefan Wyszyński,
późniejszy kardynał prymas Polski. Zbiory TPZŁ

Matura – ostatni rocznik szkoły handlowej, 1916 r.
Zbiory I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
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