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tHe scieNtiFic statiON iN OstrOłęka

kurpiowszczyzna, zwłaszcza jej północna część – Puszcza zielona – już od 
dawna wzbudzała duże zainteresowanie wielu badaczy. Można tu przytoczyć takie 
nazwiska, jak: Jakub Święcicki1, łukasz kościesza-załuski2, Hipolit Gawarecki3, 
łukasz Gołębiowski4, aleksander Połujański5, wincenty Pol6, Oskar kolberg7, 
zygmunt Gloger8. Do listy tej należy jeszcze dopisać Ludwika krzywickiego9, 
karola Potkańskiego10, adama zakrzewskiego11. Mimo długiego odkrywania hi-
storii kurpiów, trwającego od XVii wieku, społeczny ruch naukowy – świadoma 
działalność na tym polu – pojawił się dopiero po i wojnie światowej. Nasuwa się 
pytanie, dlaczego na tym obszarze Polski, o tak wyrazistej odrębności historyczno-
-kulturowej, z trudem rodził się samoistny ruch naukowy? Nie sposób w tym 
miejscu wnikać w szczegółowy opis.

z pewnością jedną z ważnych przyczyn był fakt, że przez długi okres kurpiow-
szczyzna, zwłaszcza Puszcza zielona, nie zdołała wykształcić własnej, rodzimej 
inteligencji. Do wybuchu ii wojny światowej niewielu rodaków z terenu Puszczy 
zielonej osiągnęło szeroko rozumiany status inteligenta, np.: nauczyciela, księdza, 
lekarza czy inżyniera. znamienna pod tym względem może być lektura słownika 

* dr, Ostrołęckie towarzystwo Naukowe im. adama chętnika w Ostrołęce.
1 J. Święcicki, Topographia sive Masoviae descriptio…Najdawniejszy przekład opisu Mazowsza 

Jędrzeja Święcickiego, w: Pisma historyczne, t. i, kraków 1901.
2 J. Baranowski, Najstarszy opis Puszczy Kurpiowskiej, „ziemia” 1911, t. ii (przetłumaczone 

z łaciny sprawozdanie ks. ł. kościeszy-załuskiego z misji odbytej na kurpie w 1650 r.).
3 w. H. Gawarecki, Wiadomości o Puszczy Myszynieckiej i jej mieszkańcach, w: idem, Pamiętnik 

historyczny płocki, t. ii, warszawa 1830.
4 ł. Gołębiowski: Kurpie, w: ł. Gołębiowski: Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, warszawa 1830.
5 a. Połujański, Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte, warszawa 1859.
6 w. Pol, Puszczaki Mazowsza, w: Dzieła wierszem i prozą, t. iV, Lwów 1876.
7 O. kolberg, Mazowsze. Obraz etnograficzny, t. iV, Mazowsze Stare, Mazury, Kurpie kraków 1888.
8 z. Gloger, Dawna ziemia łomżyńska, Biblioteka warszawska, t. ii, 1876.
9 L. krzywicki, Kurpie, w: Artykuły i rozprawy, warszawa 1962.
10 k. Potkański, Puszcza kurpiowska, w: Pisma pośmiertne, t. i, kraków 1922.
11 a. zakrzewski, Z Puszczy Zielonej. Materiały do etnografii polskiej, „wisła” 1887, t. i, ii.
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Wpisani w historię12. zamieszczono w nim biogramy ponad 400 osób pochodzących 
z kurpiowszczyzny i terenów ościennych. wśród nich znajdujemy ludzi różnych 
profesji, z dziedziny życia naukowego, społecznego, artystycznego itp. Jest rzeczą 
ciekawą, że wśród tej licznej grupy wpisanych w historię regionu, na palcach 
jednej ręki można policzyć tych, którzy wywodzili się z obszaru kurpiowskiej 
Puszczy zielonej. Lektura wspomnianej publikacji dowodzi, że kurpie zielone 
przez długi czas, nawet jeszcze w okresie międzywojennym, nie miały rodzimej 
inteligencji. w tym miejscu godzi się wspomnieć, że inne regiony w Polsce, jak: 
Podhale, Śląsk, kaszuby już w drugiej połowie XiX wieku dysponowały skromną, 
ale własną grupą ludzi wykształconych, niejednokrotnie wpisanych na trwałe 
w kulturę ogólnopolską, jak np.: kazimierz Przerwa-tetmajer, władysław Orkan, 
Florian ceynowa, stanisław Pigoń.

Jeśli chodzi o kurpiowszczyznę, to nie ulega wątpliwości, że społeczny ruch 
naukowy rozpoczął się od wielopłaszczyznowej działalności adama chętnika. 
Ogrom jego dokonań jest powszechnie znany. wystarczy wspomnieć, że opubli-
kował setki artykułów i 50 książek, dotyczących różnych aspektów interesującego 
nas regionu. Miał nie tylko talenty badawczo-pisarskie, ale także organizacyjne. 
Między innymi, w okresie międzywojennym, w rodzinnym Nowogrodzie założył 
Muzeum kurpiowskie (1927 r.), a w kilka lat potem stację Badań Naukowych 
Dorzecza Środkowej Narwi (1933 r.) pod patronatem Naukowego towarzystwa 
Płockiego. te właśnie unikalne placówki w regionie i w skali kraju, zapoczątkowały 
rozwój społecznego ruchu naukowego na kurpiowszczyźnie. Mały Nowogród, 
dzięki niespożytej energii adama chętnika, stał się ważnym ośrodkiem życia 
umysłowo-intelektualnego. tu odbywały się konferencje naukowe, wykluwały się 
pomysły badawcze, zgromadzono poważny zbiór regionaliów.

Mimo wielkich dokonań, nie udało się adamowi chętnikowi ukształtować, 
w jakiejś instytucjonalnej formie, na szerszą skalę, ruchu naukowego na kurpiow-
szczyźnie. i trudno się temu dziwić. Nie miał wsparcia w rodzinnym regionie. 
a poza tym panowała tutaj bieda, zacofanie. Brakowało – o czym wspominałem 
– rodzimej inteligencji. Natomiast napływowi inteligenci, najczęściej z Galicji, 
nie zakorzenieni na kurpiowszczyźnie, nie przejawiali głębszych zainteresowań 
jej historią czy kulturą.

Mówiąc o okresie międzywojennym warto wspomnieć, że choć brakowało ja-
kiejś formuły społecznego ruchu naukowego, ogarniającego całą kurpiowszczyznę, 
jednakże prowadzone były wówczas na tym terenie interesujące prace badawcze. 
Można tu wymienić takie nazwiska, jak: ks. władysław skierkowski13, Henryk 
Friedrich14, Franciszek Piaścik15 czy zofia Niedziałkowska16. cokolwiek by nie powie-

12 e. zielińska, Wpisani w historię. Słownik biograficzny województwa ostrołęckiego, Ostrołęka 
1990.

13 M.in. autor trzytomowej pracy Puszcza Kurpiowska w pieśni, t. iii, red. H. Gadomski, 
Ostrołęka 2003.

14  H. Friedrich, Gwara kurpiowska. Fonetyka, warszawa 1955.
15  F. Piaścik, Osadnictwo Puszczy Kurpiowskiej, warszawa 1939.
16  z. Niedziałkowska w latach międzywojennych przygotowała do druku maszynopis mo-

nografii Z dziejów Ostrołęki.
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dzieć, to za ojca chrzestnego społecznego ruchu naukowego na kurpiowszczyźnie 
i pierwszego budziciela tożsamości regionalnej należy uznać adama chętnika. 
Obecnie jego prace również w dużym stopniu inspirują ruch naukowy na kurpiach.

w niniejszym opisie należy też wspomnieć o okresie po ii wojnie światowej. 
Jak wiadomo, były to czasy – zwłaszcza pierwsze lata PrL – niesprzyjające, wręcz 
tłumiące budzenie tożsamości regionalnej, a tym bardziej rozwój społecznego 
ruchu naukowego. Jednakże i wtedy – w tym mrocznym okresie historii – nastąpił 
zdecydowany awans oświatowy kurpiowszczyzny, czego ewidentnym dowodem 
było „dorobienie się” własnej, rodzimej inteligencji, najczęściej pochodzącej z nizin 
społecznych. z pewnością ten fakt przyspieszał dojrzewanie do refleksji i zadumy 
nad historią i kulturą rodzinnego regionu. temu procesowi nobilitacji oświatowo-
-cywilizacyjnej kurpiowszczyzny przyszły w sukurs i inne działania. Między in-
nymi w latach 50. XX wieku kurpie zielone stały się terenem ożywionych badań 
etnograficznych, w wyniku których powstało 3-tomowe dzieło Puszcza Zielona, 
pod redakcją anny kutrzeby-Pojnarowej. Pozytywnie temu procesowi odradzania 
się tożsamości regionalnej sprzyjały też – w dużym stopniu – przemiany paździer-
nikowe 1956 roku. wtedy właśnie nastąpił wyraźny rozwój ruchu regionalnego 
w Polsce. również i na kurpiowszczyźnie zaczęły powstawać stowarzyszenia 
regionalne, jak np. w: Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu.

w tym procesie budzenia tożsamości regionalnej brakowało – i to przez kilka 
lat – placówki o charakterze naukowym. aczkolwiek na przełomie lat 60. i 70. 
podejmowano próby utworzenia w Ostrołęce placówki naukowej, m.in. przez 
ówczesne towarzystwo Miłośników ziemi Ostrołęckiej, jednakże te poczynania 
nie przyniosły rezultatu. w ościennych regionach już w pierwszej połowie lat 
70. funkcjonowały społeczne struktury ruchu naukowego. i tak, ciechanowskie 
towarzystwo Naukowe powstało w 1974 roku, a łomżyńskie w 1975 roku. tymcza-
sem w Ostrołęce musiało upłynąć jeszcze sporo lat zanim powstała analogiczna 
wspólnota naukowa. Można by się zastanawiać, dlaczego się tak stało? ze względu 
na ograniczenia niniejszego szkicu, pominę tę kwestię.

Od kiedy więc można mówić o instytucjonalnym społecznym ruchu nauko-
wym? z pewnością ważnym momentem, a może nawet przełomem, było po-
wstanie stacji Naukowej im. prof. stanisława Herbsta w Ostrołęce. Placówkę tę 
uruchomiono w kwietniu 1973 roku. kierował nią początkowo Bernard kielak 
– późniejszy organizator i długoletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Ostrołęce 
i jednocześnie autor licznych publikacji o tematyce regionalnej17. w początkowym 
okresie, oprócz poczynań organizacyjnych, podjęto działania na rzecz groma-
dzenia dokumentacji niezbędnej do pracy naukowo-badawczej. Między innymi 
przystąpiono do tworzenia biblioteki regionalnej. założono kartotekę twórców 
ludowych. Podjęto też wstępne przygotowanie podobnej kartoteki w odniesieniu 
do działaczy społecznych i kulturalnych pochodzących z kurpiowszczyzny.

Początkowo praca stacji Naukowej była utrudniona, głównie z powodu braku 
lokalu i niezbędnego wsparcia finansowego. Nowo powstała placówka naukowa 

17 B. kielak, m.in., Artyści ludowi województwa ostrołęckiego, Ostrołęka 1984; idem, Artyści 
ludowi województwa ostrołęckiego, cz. 2, Ostrołęka 1993.



122 Stanisław Pajka 

– pierwsza tego typu w regionie – nie znajdowała dostatecznego zrozumienia 
ówczesnych władz na szczeblu miasta i powiatu. te wszystkie okoliczności spra-
wiły, że w 1975 roku jej działalność została zawieszona. Po rocznej przerwie – na 
mocy porozumienia Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych im. stanisława 
Herbsta w warszawie z władzami nowo powstałego województwa ostrołęckiego 
– wznowiono działalność stacji Naukowej. uroczysta inauguracja odbyła się 15 
maja 1976 roku. uczestniczyli w niej m.in. prof. dr hab. J. łukasiewicz – rektor 
Filii uniwersytetu warszawskiego w Białymstoku i prof. anna kutrzeba-Pojnarowa 
z katedry etnografii uniwersytetu warszawskiego oraz liczni przedstawiciele ów-
czesnych władz województwa ostrołęckiego. kierownictwo reaktywowanej placówki, 
w wymiarze połowy etatu, objął Henryk Maćkowiak – długoletni nauczyciel historii 
z zespołu szkół zawodowych nr 2 w Ostrołęce, który pełnił tę funkcję do 1979 
roku. w tym czasie stacja Naukowa podjęła wiele znaczących inicjatyw. Można tu 
wymienić m.in. prowadzenie seminarium doktorskiego z ekonomii, rozpoczęcie 
badań archeologicznych średniowiecznego grodziska w Ostrołęce, zainspirowanie 
przygotowania monografii o województwie ostrołęckim18, zorganizowanie studium 
wiedzy o regionie dla młodzieży z ostrołęckich szkół, wspólnie z zarządem woje-
wódzkim twP. Poza tym, na terenie kurpiowskiej Puszczy zielonej odbyły się dwa 
obozy naukowe uczniów szkół średnich. Godzi się też wspomnieć, że ówczesny 
kierownik stacji Naukowej – Henryk Maćkowiak – po uzyskaniu stopnia doktora 
nauk humanistycznych w dziedzinie historii, opublikował szereg interesujących 
prac z zakresu historii oświaty i szkolnictwa na kurpiowszczyźnie19. Był jednym 
z najbardziej kompetentnych znawców tej problematyki.

Po odejściu dr. Henryka Maćkowiaka, funkcję kierownika stacji Naukowej 
pełnił nieprzerwanie przez 10 lat (od 1 marca 1979 r. do 31 sierpnia 1989 r.) dr 
stanisław Pajka. stacja uzyskała lepsze warunki pracy przez przyznanie na jej 
potrzeby jednego etatu w pełnym wymiarze godzin oraz większe fundusze. Dużą 
pomoc organizacyjną udzielił jej ówczesny sekretarz naukowy Mazowieckie-
go Ośrodka Badań Naukowych dr zbigniew Pustuła oraz władze miejscowe, 
a szczególnie Leopold szwedowski – ówczesny kierownik wydziału pracy ideowo-
-wychowawczej komitetu wojewódzkiego i Jadwiga Nowicka – dyrektor wydziału 
kultury i sztuki urzędu wojewódzkiego.

Omawiana tu placówka zasięgiem działalności obejmowała cały teren byłego 
województwa ostrołęckiego. Prowadziła wielopłaszczyznową działalność dydak-
tyczno-oświatową, badawczą, wydawniczą oraz inicjowała wiele przedsięwzięć 
na rzecz inspirowania ruchu umysłowo-intelektualnego w regionie.

Działalność dydaktyczno-oświatowa

Prowadzono dwa seminaria doktorskie z ekonomii – promotor prof. dr hab. 
i. Fierla oraz z historii – promotor doc. dr hab. andrzej skrzypek. wspominane 

18 Dzieje ziem województwa ostrołęckiego, red. k. Braun, warszawa 1984.
19 H. Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach 1905–1939, Ostrołęka 1984.
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seminaria zaowocowały trzema doktoratami20. z inspiracji stacji Naukowej od-
bywały się liczne sesje popularnonaukowe (przynajmniej jedna w roku), m.in.:

– „35 lat władzy ludowej na ziemiach województwa ostrołęckiego” (30 X 
1979 r.);

– „rozwój społeczno-gospodarczy województwa ostrołęckiego w latach 
1944–1979” (7 Xii 1979 r.);

– „75 lat władzy ludowej na ziemi ostrołęckiej” (7 X 1980 r.);
– „150 rocznica bitwy pod Ostrołęką” (26 V 1981 r.);
– „120 rocznica powstania styczniowego na ziemiach województwa ostrołę-

ckiego” (10 ii 1983 r.);
– „Brok i Puszcza Biała” (23–24 iX 1983 r.).
w sesjach uczestniczyli wybitni uczeni, najczęściej znani historycy, jak np.: 

M. wojciechowski, e. Duraczyński. i. Fierla, tadeusz Jędruszczak, i. ratajczyk, 
anna kutrzeba-Pojnarowa, Henryk samsonowicz, s. Berezowski, Barbara Faliń-
ska, wiesław Majewski, adam Dobroński, Bronisław Gołębiowski.

Dzięki stacji Naukowej w wielu szkołach średnich, m.in. w: Ostrołęce, Przas-
nyszu, Makowie Mazowieckim, wyszkowie, różanie były organizowane cykliczne 
spotkania, dotyczące historii i teraźniejszości kurpiowszczyzny. Do tego typu 
kontaktów włączono liczne grono miejscowych badaczy i miłośników regionu 
oraz wielu nauczycieli historii. Nawiązano też współpracę z miejscowym śro-
dowiskiem literackim, np. z Grupą Literacką „Narew”, przekształconą później 
w klub Literacki. istotnym elementem aktywizacji życia kulturalno-umysłowego 
w regionie było nawiązanie kontaktów ze znanymi rodakami, pochodzącymi 
z kurpiowszczyzny, np. z pisarzami, historykami, działaczami politycznymi itp. 
Dzięki tym kontaktom udało się skupić wokół działalności stacji Naukowej ludzi 
tej miary, jak np.: Henryk syska, zofia Niedziałkowska, Barbara Falińska, Leszek 
Bakuła, adam Dobroński, kazimierz sopuch. wymienieni krajanie, oraz inni, 
wnieśli bardzo wiele w rozwój społecznego ruchu naukowego na kurpiowszczyź-
nie. uczestniczyli w konferencjach naukowych, służyli radą przy opracowywaniu 
planów badawczych stacji Naukowej, odbywali spotkania w szkołach. z pew-
nością związanie licznego grona znanych rodaków ze wspomnianą placówką 
naukową stanowiło jedną z ważnych inspiracji rozwoju życia umysłowego na 
kurpiowszczyźnie. Godzi się też wspomnieć, że stacja Naukowa zapoczątkowała 
bliższe kontakty z liczną grupą znanych historyków, socjologów, etnografów, jak 
np.: prof. Henrykiem samsonowiczem, prof. Benonem Dymkiem, doc. Józefem 
kazimierskim, prof. Mikołajem kozakiewiczem, doc. dr hab. wiesławem Majew-
skim, prof. Bronisławem Gołębiowskim, prof. anną kutrzeba-Pojnarową, doc. dr 
Jackiem Olędzkim, prof. wandą Paprocką.

stacja Naukowa skupiła wokół siebie liczne grono pasjonatów historii regio-
nalnej. Na tym polu szczególnie dużą aktywnością wyróżnili się:

– włodzimierz rykowski, zm. w 1988 r. – wieloletni prezes towarzystwa ziemi 
Przasnyskiej i jednocześnie członek krajowej rady towarzystw regionalnych. 
zgromadził cenne materiały do monografii miasta Przasnysza.

20 s. szlązak, s. Jezierski i J. Gołota.
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– aleksander Długołęcki – długoletni nauczyciel z Przasnysza i działacz 
oświatowy. Opracował obszerną monografię martyrologii mieszkańców powia-
tu przasnyskiego w okresie okupacji niemieckiej oraz wiele innych publikacji 
o tematyce regionalnej.

– tadeusz kruszewski, zm. w 1989 r. – wieloletni burmistrz Ostrołęki, żoł-
nierz ak. Opracował w maszynopisie monografię 5 Pułku ułanów zasławskich, 
historię działalności Okręgu Ostrołęckiego ak „sęp” oraz wiele innych tematów 
związanych z dziejami Ostrołęki i kurpiowszczyzny.

– Julian sadowski, zm. w 2004 r. – długoletni członek towarzystwa Przyjaciół 
Ostrołęki, kolekcjoner różnych materiałów dotyczących Ostrołęki. Opracował 
m.in.: Vademecum Ostrołęki (1370–1980) wraz z fotografiami i mapkami, Zarys 
kościoła pobernardyńskiego, Historia ratusza ostrołęckiego.

– Henryk ciszewski, zm. w 2013 r. – działacz Pttk, zbieracz legend, pieśni, 
pamiątek ludowych, monet. autor maszynopisu Ostrołęka i okolice.

– Dionizy Nocko, zm. w 1985 r. – długoletni działacz towarzystwa Przyjaciół 
Ostrołęki. Opracował (w maszynopisie) biografię dowódcy Polskiej Marynarki 
wojennej – kontradmirała włodzimierza steyera. zgromadził pokaźny zbiór 
fotograficzny dotyczący historii kurpiowszczyzny.

współpracowało ze stacją Naukową również wielu innych miłośników historii 
regionalnej, m.in.: stanisław ceberek – znany działacz ludowy kurpiowszczyzny, 
kazimierz karaszewski – długoletni działacz Oddziału kurpiowskiego Pttk, 
władysław kocot – były nauczyciel z Drążdżewa, stanisław sieruta – wybitny 
artysta ludowy kurpiowszczyzny, sylwester szklarski – były nauczyciel z Ja-
ckowa Górnego. Należy też wspomnieć, że wielu dziś znanych badaczy historii 
kurpiowszczyzny, jak np.: Jerzy Dziewirski, Henryk Gadomski, Jerzy kijowski, 
Bernard kielak, Henryk Maćkowiak, czesław Parzych, elżbieta zielińska było 
związanych ze stacją Naukową i wyrastało w atmosferze jej działalności. szcze-
gólnie duży dorobek do badań regionalnych wniósł dr Mieczysław Bartniczak 
– autor wielu książek, rozpraw, studiów, dotyczących najnowszych dziejów 
ziemi ostrowskiej.

stacja Naukowa dysponowała pokaźnym, własnym księgozbiorem, liczącym 
ponad 1000 prac, z różnych dziedzin, szczególnie dotyczących regionu. korzystało 
z niej wielu czytelników, zwłaszcza nauczycieli piszących prace magisterskie. 
Dużą pomoc dla poszukujących lektur regionalnych niosła czytelnia naukowa 
wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce. w jej księgozbiorze (na początku 
lat 80.) znajdowało się 3500 prac, w tym cenne wydawnictwa, jak np. Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (15 tomów), Dzieła 
wszystkie Oskara kolberga, obszerny zbiór książek dotyczących Mazowsza (ma-
zoviana), a także wiele encyklopedii.

stacja Naukowa, w miarę swoich możliwości, prowadziła różne prace badaw-
cze. Największy dorobek w tym zakresie przypada na opracowania historyczne, 
dotyczące zarówno dawnych, jak również najnowszych dziejów kurpiowszczyzny. 
wprawdzie w zdecydowanej większości miały one charakter przyczynkarski, 
jednakże poważnie poszerzały wiedzę o regionie. Przeprowadzono też liczne 
badania socjologiczne, związane tematycznie z takimi zagadnieniami, jak: czas 
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wolny mieszkańców Ostrołęki, orientacja maturzystów w dziejach ojczystych, 
postawy młodzieży szkolnej wobec regionu kurpiowskiego. Przez okres trzech lat 
były kontynuowane badania archeologiczne w średniowiecznym grodzisku w Os-
trołęce, którymi kierował Marian Majka – archeolog z Mazowieckiego Ośrodka 
Badań Naukowych.

ważny też obszar aktywności prezentowanej tu placówki naukowej stanowiła 
działalność wydawnicza.

Działalność wydawnicza

w okresie 10 lat istnienia stacja Naukowa wydała – często przy współpra-
cy innych instytucji – 46 publikacji dotyczących kurpiowszczyzny, najczęściej 
z historii, etnografii, dziejów oświaty i szkolnictwa. aczkolwiek, były to w więk-
szości publikacje o charakterze broszurowym, jednakże znacznie wzbogaciły 
one piśmiennictwo regionalne. Przeciętnie co roku ukazywało się drukiem 4–5 
opracowań. Należy w tym miejscu nadmienić, że autorzy publikacji nie otrzymali 
choćby skromnej rekompensaty finansowej za swoje prace. Biorąc pod uwagę 
trudne warunki, szczególnie brak środków finansowych, wydaje się, że na polu 
wydawniczym ostrołęcka stacja Naukowa legitymuje się sporym dorobkiem.

Nie sposób tu charakteryzować poszczególnych publikacji. Przytoczymy 
więc tylko kilkanaście tytułów tych – naszym zdaniem – najbardziej znaczących 
opracowań:

– B. kielak, Sztuka ludowa Puszczy Zielonej i Puszczy Białej,1981;
– H. Gadomski, Kurpiowskie zespoły folklorystyczne,1982;
– a. Markowski, O barciach i bartnikach z zagajnicy ostrołęckiej,1982;
– z. Niedziałkowska, Zarys historyczny dziejów miasta Ostrołęki, 1983,
– st. Pajka, Maturzyści o regionie. Studium socjologiczne, 1983;
– J. kijowski, Obraz gospodarczy powiatu ostrołęckiego w okresie międzywo-

jennym,1983;
– t. kupiszewska, Grupa Poetycka „Narew”,1984;
– w. woźniak, Mit wolnego Kurpia w literaturze, 1984;
– 150 rocznica bitwy pod Ostrołęką, praca zbiorowa pod red. w. Majewskiego, 

1984;
– Dzieje ziem województwa ostrołęckiego, pod red. k. Brauna, 1984;
– st. Pajka, Koleinami życia i twórczości Henryka Syski, 1985;
– H. Maćkowiak, Szkolnictwo ostrołęckie w 40-leciu PRL na tle stanu przed-

wojennego,1985;
– H. Gadomski, Bolesław Olbryś – lutnik kurpiowski,1985;
– M. Bednarczyk, 30 lat Kurpiowskiego Oddziału PTTK w Ostrołęce 1953–

1983,1987;
– O. Puciata, B. kielak, Zabytki architektury województwa ostrołęckiego,1987,
– a. Dobroński, Ostrów Mazowiecka w okresie międzywojennym 1918–1939,1988;
– st. Pajka, Nauczyciele województwa ostrołęckiego w latach wojny i okupacji 

1939–1945,1989.
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O innych dokonaniach

stacja Naukowa, jako jedyna tego typu placówka w regionie, współpracowała 
z wieloma instytucjami kulturalnymi i organizacjami pokrewnymi, m.in. z: woje-
wódzką Biblioteką Publiczną, Muzeum Okręgowym, Biurem Badań i Dokumen-
tacji zabytków, kuratorium Oświaty i wychowania. Na podkreślenie zasługuje tu 
współpraca z towarzystwami regionalnymi. co najmniej raz w roku odbywały się 
jednodniowe seminaria, na których omawiano kierunki badań regionalnych, sposoby 
aktywizacji społecznego ruchu naukowego. specjalną wagę przywiązywano do 
współpracy z nauczycielami, jako grupą inteligencji szczególnie predysponowanej 
do podejmowania prac na polu badań regionalnych. Pod tym kątem, wspólnie 
z kuratorium Oświaty i wychowania, organizowano kilkudniowe seminaria wa-
kacyjne, w których uczestniczyło zwykle 40–50 nauczycieli zainteresowanych 
problematyką regionalną.

Prowadzone były też inne działania na rzecz aktywizacji ruchu badawczego 
w regionie. Między innymi od 1983 roku wydział kultury i sztuki urzędu woje-
wódzkiego przyznawał corocznie specjalne nagrody za najlepsze prace magister-
skie, doktorskie i habilitacyjne dotyczące regionu. czyniono również starania, aby 
nagrodzone prace były wydawane drukiem. Należy także wspomnieć, że nawiązano 
kontakty z ościennymi uczelniami, zwłaszcza w warszawie, Białymstoku, Olsztynie 
na rzecz podejmowania przez studentów, zwłaszcza pochodzących z kurpiow-
szczyzny, prac magisterskich o tematyce regionalnej. warto też nadmienić, że 
w stacji Naukowej dwa razy w tygodniu były specjalne dyżury, podczas których 
prowadzono konsultacje z osobami piszącymi prace magisterskie z problematyki 
regionalnej. z tej formy konsultacji korzystało szczególnie wielu nauczycieli ze 
studiów zaocznych. Poza tym, stacja zainicjowała konkursy na wspomnienia. 
takie konkursy ogłoszono m.in. w 1980 roku, z okazji 35-lecia powstania PrL, 
oraz w 1983 roku, z okazji 40-lecia PrL.

uwagi końcowe

Pełniejszy obraz działalności stacji Naukowej został przedstawiony w od-
rębnym szkicu21. w niniejszej prezentacji starano się uwzględnić tylko niektóre, 
ważniejsze zakresy działalności. Jednakże i ta skrótowa refleksja zaświadcza, iż 
interesująca nas placówka badawcza, istniejąca 10 lat, swoimi licznymi inicja-
tywami na trwale wpisała się w społeczny ruch naukowy kurpiowszczyzny. Nie 
ulega wątpliwości, że gdyby owe inicjatywy spotkały się z większym wsparciem 
ówczesnych władz województwa ostrołęckiego, to o wiele większe mogłyby być 
dokonania stacji Naukowej. Przez cały właściwie czas występował nie tylko 
chroniczny brak niezbędnych funduszy, ale także często brakowało zrozumienia 
dla działalności regionalnej, szczególnie ze strony władz politycznych. kierując 
stacją Naukową przez 10 lat niejednokrotnie zauważałem próby wyraźnej inge-

21 St. Pajka: Stacja Naukowa w Ostrołęce 1973–1984, Warszawa 1985.
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rencji ówczesnego kierownictwa komitetu wojewódzkiego PzPr. Mimo różnych 
nacisków, stacja zachowała dużą samodzielność.

stacja Naukowa – o czym mamy nadzieję przekonuje niniejszy szkic – miała 
sporo dokonań. cieszyła się dobrą opinią w kierownictwie Mazowieckiego Ośrod-
ka Badań Naukowych. tymczasem w połowie 1985 roku egzekutywa komitetu 
wojewódzkiego PzPr w Ostrołęce krytycznie oceniła działalność stacji. Nakazem 
partyjnym zadekretowano utworzenie Ostrołęckiego towarzystwa Naukowego. 
Jednocześnie na tejże egzekutywie zabrakło merytorycznej dyskusji o działalności 
stacji, o jej dokonaniach i trudnościach. tymczasem, prawda jest taka, że właśnie 
ta skromna placówka naukowa, mimo trudnych warunków, pełniła rolę swoistej 
„akademii Nauk” w regionie. Można zasadnie skonstatować, że to stacja Nauko-
wa utorowała drogę do powstania szerszej formy instytucjonalnej społecznego 
ruchu naukowego na kurpiowszczyźnie. cokolwiek by nie powiedzieć, to zgodzić 
się wypada, że podwaliny do powstania Ostrołęckiego towarzystwa Naukowego 
im. adama chętnika położyła stacja Naukowa. Gdyby nawet spojrzeć tylko z tej 
perspektywy, to należy stwierdzić, że ta pierwsza placówka naukowa spełniła 
bezsprzecznie dużą rolę kulturotwórczą w regionie kurpiowskim.

StReSZcZeNie
kurpiowska Puszcza zielona już od dawna wzbudzała zainteresowanie wśród 

wielu badaczy. Mimo długiego odkrywania historii kurpiów, trwającego od XVii 
wieku, społeczny ruch naukowy na tym obszarze o tak wyrazistej odrębności 
historyczno-kulturowej – jako świadoma działalność – pojawił się dopiero po 
i wojnie światowej. Dlaczego się tak działo? Jedną z głównych przyczyn był fakt, 
że ten obszar przez długi czas, nawet jeszcze w okresie międzywojennym, nie 
miał własnej, rodzimej inteligencji. tymczasem, inne regiony w Polsce, jak Pod-
hale, Śląsk, kaszuby już w drugiej połowie XiX wieku miały własną grupę ludzi 
wykształconych, niejednokrotnie wpisanych na trwałe w kulturę ogólnopolską. 
Jeśli chodzi o kurpiowską Puszczę zieloną to społeczny ruch naukowy rozpoczął 
adam chętnik (1885–1967) Dzięki swoim talentom badawczym i organizacyjnym 
uczynił swój rodzinny, mały Nowogród k. łomży ważnym ośrodkiem życia nauko-
wego na kurpiowszczyźnie. tu odbywały się konferencje naukowe, wykluwały się 
pomysły badawcze. Mimo wielkich dokonań nie udało się adamowi chętnikowi 
ukształtować ruchu naukowego, ogarniającego całą kurpiowską Puszczę zieloną. 
Dopiero w drugiej połowie XX wieku – w głównym ośrodku administracyjnym 
Północnej kurpiowszczyzny – w Ostrołęce, zaczęły się pojawiać inicjatywy zmie-
rzające do budzenia tożsamości regionalnej. Od kiedy więc można mówić o spo-
łecznym ruchu naukowym ogarniającym cały region kurpiowski? z pewnością 
ważnym momentem, a może nawet przełomowym, było powstanie stacji Naukowej 
im. prof. stanisława Herbsta w Ostrołęce. Placówka ta funkcjonowała w latach 
1973–1989. Początkowo placówką tą kierował mgr Bernard kielak, a następnie dr 
Henryk Maćkowiak (zm. w 2014 r.), a w latach 1979–1989 niżej podpisany. stacja 
Naukowa, pomimo skromnej obsady etatowej, prowadziła wielopłaszczyznową 
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działalność dydaktyczno-oświatową i badawczo-wydawniczą. Prowadzone były 
m.in. dwa seminaria doktoranckie z ekonomii i historii, odbywały się (przeciętnie 
raz w roku) sesje naukowe, spotkania z liczną grupą znanych historyków oraz 
wydano 46 publikacji dotyczących kurpiowszczyzny.

Przedstawiony szkic zaświadcza, że stacja Naukowa, mimo trudności, uto-
rowała drogę do powstania w 1986 roku Ostrołęckiego towarzystwa Naukowego.

SŁOWA KLucZOWe: kurpiowska Puszcza zielona, seminaria doktoranckie, 
spotkania ze znanymi historykami, sesje naukowe

SuMMARy
the kurpie Green Forest has long aroused the interest of many researchers. 

Despite of quite long, starting in the seventeenth century, exploring of kurpie 
history, the studies of this area (with its so typical historical and cultural distinc-
tiveness) by local researchers, treated as a conscious social movement, started 
only after the First world war. One of the main reasons of that situation was the 
fact, that this area for a long time, even during the interwar period, did not have 
its own, native intelligence. Meanwhile, other regions of Poland like Podhale, 
silesia, kashube yet in the second half of the nineteenth century had their own 
groups of educated people, often having universal recognition and influence on 
nationwide culture. in case of kurpie Green Forest adam chętnik (1885–1967) 
began the social scientific movement to explore the region. using his research and 
organizational talents he made his family, little Nowgród near łomża an important 
centre of scientific life in kurpie. there the scientific conferences took place and 
the research ideas were born. although his great achievements adam chętnik failed 
to shape the scientific movement, engulfing the entire kurpie Green Forest. Only 
in the second half of the twentieth century some initiatives appeared to wake up 
regional identity in Ostrołęka, the main administrative centre of North kurpie. it 
can be state, that an important moment, and maybe even a breakthrough, when 
the social scientific movement bout the whole kurpie region started, was the rise 
of the scientific research station name Professor stanislaw Herbst in Ostrołęka. 
the facility operated in the years 1973–1989. initially, this facility led Bernard 
kielak Ma and Henryk Maćkowiak PhD (died in 2014) and in 1979–1989 stanisław 
Pajka PhD. Despite a few staff, the scientific research station led multifaceted 
research, educational and publishing activities. there were conducted, among 
others, two PhD seminars in economics and history, were held (once a year on 
average) scientific sessions, meetings with a large group of well-known histori-
ans. the station issued 46 publications on kurpie region. the presented sketch 
certifies that, despite the difficult conditions of its existence scientific research 
station paved the way to establish in 1986 the science assotiation in Ostrołęka.

KeyWORDS: kurpie Green Forest, doctoral seminars, meetings with famous 
historians, scientific sessions


