NA WYGNANIU

Po wybuchu I wojny światowej na terenie Królestwa Polskiego zawiązały się organizacje wsparcia:
Polski Komitet Pomocy Sanitarnej (z pomocą medyczną) oraz Centralny Komitet Obywatelski
(wspierający materialnie). Organizacje powstałe przy współinicjatywie Mariana Lutosławskiego
z Drozdowa dały początek strukturom lokalnym (w powiecie ostrołęckim z Władysławem Glinką,
a w łomżyńskim z Józefem Lutosławskim). Marian Lutosławski w okresie wygnania rosyjskiego
sprawował kluczową funkcję wydelegowanego z Warszawy pełnomocnika CKO i PKPS, stając się
przy tym twórcą sieci struktur wsparcia na wygnaństwie. Stworzone warunki zapewniały miejsca
bezpiecznego pobytu wygnańców, ale również umożliwiały rozwój szkolnictwa i akcji wychowawczej. Gimnazjum CKO w Moskwie, którego pomysłodawcą był dr Jan Lutosławski, oraz ruch harcerski, wspierany przez ks. dra Kazimierza Lutosławskiego, były tego najlepszymi przykładami.
Wśród zachowanych materiałów z życia kulturalnego wygnańców polskich wyróżniają się czernichowskie programy zajęć i przedstawień przygotowywane przez Leonię Górską z Łomży.
W okresie rewolucji w Rosji bracia Lutosławscy działali w składzie Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego i wspierali wysiłki na rzecz tworzenia polskiego wojska oraz powrotów
do ojczyzny. Mimo zagrożenia bolszewickiego pozostali na posterunkach, przedkładając troskę
o sprawy uchodźców ponad własne bezpieczeństwo. Uwięzienie Mariana i Józefa Lutosławskich,
a następnie ich zamordowanie 5 września 1918 roku było wyrazem narastającego terroru bolszewickiego. Bracia Lutosławscy mimo odcięcia od rodzimego kraju mieli istotny wpływ na kształtowanie
się polityki polskiej w okresie poprzedzającym wojnę polsko-bolszewicką. Przekazali bowiem do
ojczyzny niezwykle cenny dokument, treść tajnego porozumienia bolszewicko-niemieckiego
z grudnia 1917 roku, które miało być gwarantem niedopuszczenia do odbudowy Polski, a tymczasem dzięki poświęceniu patriotów ostrzegło i wpłynęło na kształt polskiej polityki.

Maria Lutosławska. Zb.MPD

Kolumna wygnańców drozdowskich, sierpień 1915 r.
Zbiory MPD
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Zb. Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży

Gimnazjum Polskie CKO w Moskwie, 1917 r.
Zbiory MP w Drozdowie
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W ŁOMŻYŃSKICH STRUKTURACH POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ
Pierwsze komórki organizacyjne POW powstały w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem
w 1914 roku. Wówczas Kazimierz Kulczyński „Boruta” został komendantem szkolnego plutonu
formowanego z uczniów szkoły handlowej w Łomży. Pod koniec 1915 roku Komenda Naczelna
POW wyznaczyła obszar guberni łomżyńskiej na X Okręg Polskiej Organizacji Wojskowej,
a w czerwcu 1916 roku ustalono jego podział na obwody. W 1917 roku Okręg Łomżyński POW
składał się z ośmiu obwodów: 1) Łomża, 2) Wysokie Mazowieckie, 3) Zambrów, 4) Ostrów,
5) Kolno, 6) Biała, 7) Szczuczyn, 8) Ostrołęka. Rozkazem Komendy Naczelnej w październiku
1918 roku zmieniono nazwę okręgu na IV Okręg Łomża.

Legitymacja POW nr 207 wydana Czesławowi Jasieckiemu, sekcyjnemu 1 kompanii w Wysokiem
Mazowieckiem, przez powiatowego komendanta IV Okręgu POW. Zbiory MPM

Instrukcja Komendy Okręgowej podająca hasła korespondencyjne dla poszczególnych obwodowych komend
służby łączności, 4 listopada 1917 r. Zbiory MPM
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Rozkaz konspiracyjny J. Brzeckiego informujący o sytuacji politycznej w regionie łomżyńskim
oraz najbliższych działaniach organizacyjnych, 21 października 1917 r.
Rozkaz p.o. komendanta okręgu Izydora
Galińskiego „Starży” do komendantów obowodów
informujący o miejscu i czasie odprawy służbowej,
1 lipca 1918 r. Zbiory MPM

„Kalendarz Ilustrowany” na rok 1917,
Warszawa 1916. Zbiory MPM
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