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Miazmaty łomżyńskich  

miast i miasteczek  cz. I 

 

Miasta stanowią specyficzną i zróżnicowaną pod wieloma względami 

przestrzeń społeczną i kulturową, która kształtuje miejskie środowisko i jego aurę, 

kreuje zachowania i postawy ludzi, współtworząc pewną tradycję, lecz przede 

wszystkim naznacza tę konkretną przestrzeń swoistą „osobowością”, jaka je 

identyfikuje na zewnątrz. Potem, kiedy słyszymy słowa „jeszcze ty karierę 

zrobisz w Łomży”, to od razu wychwytujemy ironię w piosence śpiewanej przez 

Alicję Majewską.  

Ekscerpcja rozmaitych materiałów źródłowych, będących w dyspozycji 

Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, pozwala na szczegółowy 

ogląd pewnych właściwych m.in. Łomży , szczegółowych informacji opartych na 

dokumentach, które świadczą o istnieniu w tym mieście dwóch światów: 

„nadziemnego” i „podziemnego”. Funkcjonowały one obok siebie. 

 

Ciemne przestrzenie życia obyczajowego  

na pocz. XX wieku w Łomży  

na podstawie dokumentów gubernialnych 

 

 

Tym razem przekazujemy do wglądu materiały, jakie zostały zgromadzone przez 

carskich urzędników guberni łomżyńskiej. Pochodzą one ze zbiorów Archiwum Państwowego 

w Białymstoku i stanowią jedynie niewielki fragment dokumentów łomżyńskich, jakie są w 

nim przechowywane. Prezentowany poniżej materiał przetłumaczono z języka rosyjskiego jako 

obowiązującego wówczas języka urzędowego. Stanowią go m.in. podania i rejestry dotyczące 

sutenerstwa, które w mieście, jakim w XIX w. i na początku wieku XX była Łomża, miało 

swoje miejsce.  
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W jednej z łomżyńskich gazet z roku 1925 znajdujemy następująca informację: 

 

„W myśl istniejących przepisów o zwalczaniu nierządu właściciele hoteli obowiązani 

są nie dopuszczać, by uprawiano tam nierząd pod karą grzywny do 1000 zł lub aresztu 

do 3 miesięcy. Tymczasem jest publiczną tajemnicą, że w hotelach łomżyńskich nierząd 

jest uprawiany na wielką skalę, istnieją nawet hotele pod tym względem 

uprzywilejowane. Poza tym prostytutki są przez żołnierzy przetrzymywane po parę dni. 

Jest to przedmiotem dochodzenia żandarmerii wojskowej. Istnieją też przepisy 

sanitarno-obyczajowe, najsurowiej zakazujące prostytutkom chodzenia po jednym 

odcinku ulicy tam i z powrotem. Pomimo to deptak na Placu Kościuszki jest miejscem 

spacerowym prostytutek nie tylko wieczorami, ale nawet w biały dzień. Ogród miejski, 

nieoświetlony i niepilnowany wieczorami przez funkcjonariuszy, stał się siedliskiem 

rozpusty i demoralizacji”1. (ŻiP 56) 

 

Prasa i dokumenty gubernialne ukazują jeden z obrazów miasta nad Narwią, współtworząc 

wraz z innymi materiałami źródłowymi jego stale odkrywane oblicze.  

Poniżej prezentujemy kilka dokumentów. 

 

 

 

Jego Wielmożność Łomżyński Policmajster 

 

Mieszkańca m. Białegostoku guberni Grodzieńskiej  

Jankiela Rozengartena  

znajdującego się obecnie w mieście Łomży  

w gospodzie Kremera 

 

Podanie 

Mam zaszczyt zwrócić się do Waszej Wielmożności z prośbą o pozwolenie na otwarcie domu 

publicznego w mieście Łomży i wyznaczyć mi miejsce wedle Waszego uznania. 

                                                        
1 „Życie i Praca” 1925 r. nr 56. 
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Ponieważ mam na uwadze (...) dwa  domy do kupna 1-szy na ulicy Zagorodniej /może chodzi 

o Zamiejską?/ w domu Pazochy Nikutskiej, a 2-gi na ul. Rybaki dom Abrama Sysmanowicza, 

lecz nie wiem, gdzie dogodniej będzie Naczelnikowi miasta. 

Z uwagi na to mam zaszczy pokornie prosić Waszą Wielmożność przyspieszyć odpowiedź 

wedle możliwości, gdyż wkrótce termin (kupna?) mieszkań, a po drugie kupić takich domów 

nie można bez Waszego pozwolenia (?) bowiem na dużą sumę wycenione. 

Po odpowiedź zjawię się osobiście w Waszym urzędzie. 

....... /nieczytelne/ 

Jankiel Rozengarten 

23 czerwca 1911 roku 

 

 

Odpowiedź 

 

1911 roku lipca dnia 15 przy odczycie zarządzający gubernią zarządził oznajmić, że podanie 

nie może zostać pozytywnie rozpatrzone z powodu niewskazania przez petenta odpowiedniego 

pomieszczenia. To osobiście obwieszczono (…) Rozengartengowi.  

 

Jego Wielmożność Pan Policmajster miasta 

Mieszkanki miasta Łomży 

przy ulicy Rybaki w domu Mejera Kossowicza 

Poli Cybulskiej będącej w religijnym związku małżeńskim 

Z Abramem Wierzbowiczem 

 

Podanie 

Na podstawie wydanej mi legitymacji miałam prawo w zajmowanym przeze mnie mieszkaniu 

na ul. Zjazd w domu Lewinzona utrzymywania kobiet wolnych obyczajów, to jest domu 

publicznego. 

Nie znając odpowiednich przepisów, że podobnych instytucji nie zezwala się prowadzić w 

centrum miasta Łomży przeprowadziłam się ok. trzy lata temu do mieszkania na ulicy 

Rządowej do domu Koszcza, gdzie po rozporządzeniu Waszej Wielmożności zakazano 

utrzymywania kobiet wolnych (obyczajów) i przez starszego rejonowego strażnika została mi 

odebrana legitymacja na prawo utrzymywania ich na ulicy Zjazd w domu Lewinzona. 
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Na tej podstawie, mam zaszczyt prosić Waszą Wielmożność o wydanie mi, na wzór 

poprzednich lat, odpowiedniego pozwolenia lub legitymacji na prawo utrzymywania w swoim 

mieszkaniu w domu Lewinzona na ulicy Zjazd łącznie 4-6 kobiet wolnych obyczajów 

(prostytutek). 

 

Miasto Łomża 10 grudnia 1911 roku  

 

Z powodu niepiśmienności i na osobistą prośbę Pani z domu Cybulskiej po mężu Wierzbowicz 

podpisał się ... 

 

Rezolucja: Zgodnie z poleceniem Przewodniczącego Łomżyńskiego Lekarsko-Policyjnego 

Komitetu – p. Wice-Gubernatora, polecam oznajmić petentce Cybulskiej, że jej prośba została 

przez Jego Wielmożność odrzucona. 

Lekarz IV dywizji Piechoty 

3(?) lutego 1912 

Nr 106 

m. Łomża 

 

Łomżyński Policmajster 

 

Z powodu wynikłej konieczności, proszę nie odmawiać udzielenia informacji, jaki nadzór 

prowadzony jest nad prostytutkami w związku z zarażeniem podoficerów i szeregowych 

Łomżyńskiego Garnizonu. 

 

Radca stanu … 

 

(Odpowiedź) 

… oświadczono lekarzowi IV Dywizji Piechoty, że prowadzimy rejestr wszystkich prostytutek. 

 

 

Łomżyński szpital miejski św. Ducha 
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5 marca 1912 

Do urzędu Łomżyńskiego Policmajstra 

 

Szpital przekazuje wypisaną tego dnia ze szpitala, przysłaną (w związku z?) z pismem(??) z 

29 lutego tego roku Nr 1806, mieszkankę gminy Kubra powiatu Kolneńskiego Helenę W. 

 

d. Lewiziona 

ul. Zjazd, mieszk. Tarcickiej (?) 

 

Czas. P. o.  stróża szpitalnego Sidorow  

 

 

 

 

Nr 2791 

 

Młodszy strażnik komendy miejskiej Rodionow ok. 1 w nocy doprowadził na leczenie do 

Łomżyńskiego szpitala św. Ducha z rozbitą głową stałą mieszkankę wsi Giełczyn gminy 

Kupiski powiatu Łomżyńskiego Zofię G. córkę ?? 22 lata, bez ??  

Stróż szpitala prosi o przesłanie jej dokumentów. 

 

Miasto Łomża kwietnia 1912 

Strażnik rejonowy Siemieniuk  

 

 

17 marca 1912 

Jego Wielmożność Pan Policmajster miasta Łomży 

 

W Warszawskim Chrześcijańskim Towarzystwie Ochrony Kobiet zjawił się ksiądz ??, który 

powiedział, że w mieście Łomży jest kilka dziewcząt, dla których w tym mieście nie ma 

specjalnego przytułku. W związku  z tym, że nasze Towarzystwo przyjmuje pod opiekę takie 

dziewczęta i mamy teraz 7 wolnych miejsc w Wiktorynie (koło Lublina) w przytułku „Dobry 

Pasterz”, gdzie można je umieścić, mamy zaszczyt prosić Waszą Wielmożność wysłać te 

dziewczęta. 
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Mamy zaszczyt prosić Waszą Wielmożność powiadomić nasze Towarzystwo, kiedy 

dziewczęta zostaną wysłane (jakim pojazdem) i ile ich będzie. 

 

Przewodnicząca .... 

 

 

 

p. Policmajster miasta Łomży  

 

Policyjnego Nadzorcy A. Szachta 

 

Raport 

 

Przedstawiam spis spraw, w których na skutek polecenia Waszej Wielmożności zostało 

przeze mnie podtrzymane oskarżenie. 

 

Nadzorca policyjny …. 

 

5 maja 1912 

m. Łomża 

 

Spis  

Spraw rozstrzygniętych 4 maja przez Sędziego Pokoju I rejonu m. Łomży 

 

Nr  Oskarżony Z jakiego artykułu Wyrok sądu 

1 Zofia G.2  

 

 

 

Miesiąc aresztu lub 

grzywna 100 rubli 

/zaocznie/ 

2 Bolesława S. Także 

                                                        
2 By nie ujawniać bezpośrednio danych osób, które noszą znane łomżyńskie nazwiska, zapisano jedynie pierwsze 

ich litery. Nazwiska obce zapisano w postaci, w jakiej je  zarejestrowano w dokumentach gubernialnych. 
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3 Helena B.  

528 artykuł kodeksu 

karnego 

Sprawa wstrzymana 

do znalezienia(??) 

oskarżonej 

4 Aleksandra Ż. Sprawę odłożyć; nie 

wręczono wezwania 

do sądu 

5 Nadzieja Karawajewa Areszt 2 m-ce lub 

grzywna 200 r. 

/zaocznie/ 

6 Helena D. Także /zaocznie/ 

7 Janina P. Także /zaocznie/ 

8 Tekla Cep Także 

9 Anna K. Także /zaocznie/ 

10 Także ona Areszt 1 m-c lub 100 

rubli 

11 Także ona Areszt 3 tyg. lub 75 

rubli; jeden łączny 

wyrok 

12 Zuzanna K. Areszt 2 m-ce lub 

200 rubli 

13 Także ona Areszt 1 miesiąc lub 

100 rubli /jeden 

łączny wyrok/  

 

 

16 lipca 1912 

 

 

 

Policmajster miasta Łomży 

 

Polecam Waszej Wielmożności donieść mi o tym, czy władze żandarmerii Gubernialnej 

zasięgały informacji o cechach moralnych i prawomyślności politycznej właściciela domu 
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miasta Łomży /ul. Rybaki/ Oszera Pajkesa, który złożył podanie o pozwolenie na otwarcie 

domu publicznego. 

 

P.o. Gubernatora  

Wice Gubernator ... 

 

 

 

2 sierpnia 1912 

 

 Policmajster miasta Łomży 

 

Do kancelarii Generał-Gubernatora na moje polecenie została przesłana podpisana przez 

mieszkańców ul. Rybaki Makowskiego, Ebergarda, Krozenorelta, Bergera, Sokołowicza i 

Griberga telegraficzna prośba do Generał-Gubernatora, by nie wydawał pozwolenia na 

otwarcie na wspomnianej ulicy domu publicznego. 

Na to podanie polecam Waszej Wielmożności oświadczyć wnioskodawcom, że komitet 

postanowił wydać pozwolenie Podgórskiej na otwarcie i prowadzenie domu publicznego na 

ulicy Rybaki, a ja nie znajduję motywów prawnych do odmowy. 

  

P.o. Gubernatora 

Wice Gubernator ... 

 

 

 

Zarządzenie 

30 czerwca 1912 roku, ja podoficer komendy żandarmerii Łomżyńskiego rejonu warownego 

Lucjan Szumko razem z podoficerem tej komendy Wincentym Gonczarowym o godz. 6 ½ 

wieczorem w Łomżyńskich fortach przy forcie Nr 3 w rowie(?) zatrzymaliśmy dwie nieznane 

panny bez dokumentów podające się(?) za stałe mieszkanki miasta Łomży Annę Andrejewnę 

J. córkę Andrzeja i Janinę Janowną B., które zajmują się prostytucją, dlatego zarządzam 

zatrzymanie i przekazanie ich wójtowi gminy Drozdowo powiatu Łomżyńskiego w celu 

wysłania na badania lekarskie i ulokowanie(?) według miejsca ich zamieszkania. 

Następujące postanowienie nam przekazano (podpis Janina B.) 
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Następujące zarządzenie przedstawiając Panu Naczelnikowi powiatu Łomżyńskiego, 

przekazuję do dyspozycji Jego Wielmożności zatrzymane Annę Andrejewnę J. i Janinę 

Janowną B. 

  

Wieś Piątnica 1 lipca 1912 

 

 

Kartka pocztowa z opłaconą odpowiedzią (stempel pocztowy: Warszawa 22.11.12; Łomża 

23.11.12) 

Adresat: Miasto Łomża Jego Wielmożność Pan Policmajster miasta Łomży 

 

Policmajster miasta Łomży 

 

Imię: Lidia Hartwycht3  

Mam zaszczyt najpokorniej prosić o wysłanie mojego paszportu, który jest u Was 

zatrzymany(?), ponieważ bez niego nie mogę iść do pracy ani na służbę i oprócz tego znajduję 

się w złej sytuacji, tak więc najpokorniej proszę Waszą Wielmożność wysłać mój paszport na 

ten adres: 

Miasto Warszawa ul. Bonifraterska Nr 3/32 

Lidia Hartwycht 

 

 

 

1914 maja dnia 20, ja niżej podpisana, zamieszkała w m. Łomży Zofia S. …… w tym, że chcę 

zajmować się prostytucją i będę podporządkowywać się wszystkim zasadom przedstawionym 

w instrukcji dla prostytutek. 

Zofia S. 

 

 

 

                                                        
3 W późniejszych notatkach, m.in. o przekazaniu paszportu nazwisko: Hartwich  
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6 ? 1914 

Jego Wielmożność p. Policmajster miasta Łomży 

 

Prostytutki zamieszkałej w mieście Łomży 

Janiny B. 

 

Podanie 

 

Mam zaszczyt prosić Waszą Wielmożność o wyłączenie mnie z kontroli prostytutek, ponieważ 

porzuciłam prostytucję, i o zwolnienie z badań lekarskich bez pociągania do odpowiedzialności 

karnej za niestawienie się na badania, gdyż mieszkam teraz tylko z jednym Władysławem M., 

który daje mi na utrzymanie. 

 

Janina B. 

 

Miasto Łomża 

ul. Wasilewska d. Kacanka 

 

 

 

 

Łomżyński szpital miejski  

św. Ducha 

21 listopada 1914 

Policmajster miasta Łomży 

 

Wobec odezwy Waszej Wielmożności z 4 listopada b.r. Nr 3433, szpital przekazuje wypisaną 

zdrową prostytutkę Janinę Józefownę P. 

 

Stróż szpitala ... 
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1 grudnia 1914 

Pismo cyrkularzowe 

 

Naczelnicy powiatów Guberni Łomżyńskiej i  

Policmajster miasta Łomży 

 

Przesyłając kopię telegramu z podpisem Gen. Siwersa Nr 3571, polecam Waszej Wielmożności 

niezwłocznie wykonać, a następnie mi o tym donieść z przedstawieniem spisu wysiedlonych 

prostytutek. 

 

Podpisano: Gubernator Papudołgo 

 

 

 

Telegram 

 

Łomża  

Gubernator  

1914 

 

Margrabowo 30 listopada  

 

Na podstawie punktu 4 artykułu 415 Przepisów o polowym zarządzaniu wojskami w czasie 

wojny polecam podjąć kroki w celu wydalenia z rejonu stacjonowania wojsk w guberni 

Łomżyńskiej wszystkich prostytutek. 

Podpisał się: Siwers  
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23 grudnia 1914 

Zamieszkałego w mieście Łomży 

Na ul. Woziwodzkiej w domu ?? 

Antoniego Stanisł(awowicza?) F. 

 

Podanie 

 

Ponieważ moja żona Marianna F. do tej pory zajmowała się prostytucją i nie chciała ze mną 

mieszkać, lecz teraz pogodziła się ze mną i pragnie żyć z uczciwej pracy, nie zajmować się 

prostytucją, dlatego mam zaszczyt prosić Waszą Wielmożność o to, by wykluczyć moją żonę 

z kontroli prostytutek i nie wysiedlać jej z miasta Łomży. 

 

Za niepiśmiennego petenta Antoniego F. na jego osobistą prośbę podpisał się... 

 

 

Protokół 

Dnia 9 grudnia 1914 roku Rejonowy strażnik VII okręgu w związku z poleceniem Gubernatora 

Łomżyńskiego o wydaleniu wszystkich prostytutek z miasta Łomży, gdzie stacjonują wojska, 

w dniu dzisiejszym odkrył, że w domu Chludzińskiego Nr 1 na ulicy Kapucyńskiej zajmuje się 

prostytucją Helena W. 

Postanowił: wymienioną W. zatrzymać i przekazać Łomżyńskiemu Policmajstrowi do 

dyspozycji. 

Rejonowy strażnik: Konrowski (?)  

W urzędzie Policmajstra m. Łomży Helena W. oświadczyła, że wybrała(?) miejsce 

zamieszkania w mieście Białymstoku. 

Helena W. oświadczyła, że jest niepiśmienna i na jej osobistą prośbę(?) podpisał się ... 

 

Do Białostockiego miejskiego policyjnego urzędu (przekazane 13 grudnia 1914) 

Z powodu niestawienia się W. Urząd Policyjny zwraca Łomżyńskiemu Policmajstrowi  

1 czerwca 1915  

 

Spis prostytutek wysiedlonych z m. Łomży 

 

1. Konstancja Ch. 
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2. Zuzanna K. 

3. Anna S. 

4. Aleksandra G. 

5. Aleksandra S. 

6. Marianna K. 

7. Stanisława T. 

8. Władysława N. 

9. Stanisława W. 

10. Franciszka B. 

11. Katarzyna Ś. 

12. Marianna F. 

13. Marianna K.  

14. Alberta W. 

15. Felicjana D. 

16. Władysława O. 

17. Katarzyna P. 

18. Helena D. 

19. Władysława R. 

20. Anna O. 

21. Kazimiera S. 

22. Maria P. 

23. Władysława G. 

24. Stefania Z. 

25. Zofia J. 

26. Bolesława W. 

27. Estera K.  

28. Janina Ch. 

29. Klementyna K. 

 

Miasto Łomża, styczeń 1915 

 

 

Helena Mikołajewna W. lat 27 przybyła do domu Nr 13 na ulicy Kanalnej 8 kwietnia 1915 z 

domu Chludzińskiego na ul. Kapucyńskiej, 23 czerwca b.r. przeszła na mieszkanie do domu Nr 
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14 na ulicy Nadnarwiańskiej(?) mieszka razem z młodszym strażnikiem komendy miejskiej 

Matwiejem Prigoriukom(?), pozostaje z nimi matka Jozefa W. W czasie zamieszkiwania w I 

Rembielińskim rejonie miasta Łomży Helena W. nie zajmuje się prostytucją. 

Miasto Łomża 28 czerwca 1915 

Strażnik rejonowy Siemieniuk 

 

 

Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Marta Chojnowska 

Opracowanie: zespół 

 

 


