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SESJA GLOGEROWSKA W ŁOMŻY

Zebrania naukowe o w ybitnych uczonych i społecznikach Ziemi Łom
żyńskiej weszły już do tradycji kulturalno^naukowej Łomży.

O statnia sesja była poświęcona Zygmuntowi Glogerowi — wielkiemu 
synowi tej ziemi, autorowi „Encyklopedii staropolskiej” i pierwszemu pre
zesowi Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Sesję zorganizował Zarząd Powiatowy w  Łomży przy współudziale 
Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, Towarzystwa K ultury Języka, Powiatowej Biblioteki Peda
gogicznej, Powiatowego Domu K ultury, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Muzeum Kurpiowskiego i Szkoły Muzycznej — a wszystko 
pod auspicjami Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN.

Sesja stanowiła jeden z głównych elementów „Święta K ultury Staro
polskiej” obchodzonego corocznie w Łomży. Uroczystości rozpoczęły się 
w  Łomży 25 maja 1974 r. od złożenia kwiatów pod pomnikami: Zygmun
ta Glogera, Jakuba Wagi, Feliksa Bernatowicza, Alfonsa Budzyńskiego 
i bohatera kurpiowskiego Stacha Kon wy.

Obrady sesii w auli Technikum Budowlanego w Łomży poprzedził uro
czysty hym n Canto Polonica (anonim z XV w.) w w ykonaniu miejscowej 
Szkoły Muzycznej, a  zagaił je m gr imż. Mieczysław Bachanowicz. naczel
nik Urzędu Powiatowego w  Łomży, który przyw itał przedstawicieli władz 
wojewódzkich i św iata nauki. Następnie przewodnictwo Sesji objęła proî. 
Anna K utrzeba Pojnarowa z Insty tu tu  Etnografii U niw ersytetu W arszaw
skiego.

W części odczytowej wygłoszono następujące referaty  i kom unikaty:
1. doc. dr Jerzy Wiśniewski — „Rodowód rodziny Glogerów” (w zastępstwie nie

obecnego prelegenta) ;
2. prof. dr Anna Kutrzeba Pojnarowa — „Zasługi Zygmunta Glogera w dziedzinie 

etnografii”;
3. dr Adam Dobroński — „Zygmunt Gloger — historyk”;
4. dr Renata Żurkowa — „Zygmunt Gloger w Krakowie”;
5. mgr Aleksander Antoniuk — „Zygmunt Gloger jako kolekcjoner”;
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6. dr Teresa Komorowska — „Zygmunt Gloger — zasłużony folklorysta” (w za
stępstwie nieobecnej przeczytała mgr Wanda Grębecka);

7. mgr Wiesława Werner — „Badania kraju w okresie przedglogerowskim” ;
8. doc. dr Józef Babicz — „Wykorzystanie dorobku Zygmunta Glogera przez współ

czesną mu geografię”;
9. literatka Hanna Muszyńska Hoffmanowa — „Zygmunt Gloger a współczesność”;

10. dr Jadwiga Chludzińska Swiątecka — „Łomżyński zespół gwaroznawczy w hoł
dzie Zygmuntowi Glogerowi”.

Interesującą dyskusję podsumowała przewodnicząca sesji prof. A. Ku- 
trzeba-Pojnarow a. Podkreśliła, że byłoby bardzo pożyteczną rzeczą w yda
nie referatów  i w yboru pism Zygm unta Glogera. Wniosek ten aprobowa
ły  władze i uczestnicy sesji.

Po przerwie obiadowej i wspólnym obiedzie goście i uczestnicy sesji 
zwiedzili wystawy:
1. „Zygmunt Gloger” — w Muzeum Regionalnym;
2. „Łomża w dokumentach i książkach” — w czytelni Powiatowej i Miejskiej Bi

blioteki Publicznej;
3. „Prace Zespołu Gwaroznawczego” — w Pracowni Naukowej.

O godz. 1000 odbył się koncert galowy Laureatów Turniejów, a o godz. 
2000 spotkanie przy herbacie.

W dniu 26 m aja odbyła się autokarowa wycieczka szlakiem Glogera: 
W izna — (grodzisko i pam iętny z bojów w 1939 r. grób Raginisa; Jeżewo 
(dawna posiadłość Z. Glogera); Tykocin, w  którym  zwiedzono pozostałoś
ci zamku królewskiego', architekturę kościoła i m iasta, pomnik Czarniec
kiego i wystawę poświęconą Z. Glogerowi. Następnym  etapem  wycieczki 
był przepiękny skansen w  Nowogrodzie i w ystaw a dywanów kurp iow sk ie j 

Sesje naukowe są ważnym  wydarzeniem  w  życiu społeczeństwa łom
żyńskiego. Przyczyniają się do podniesienia wiedzy o naszym regionie 
i nawiązują kontakty z uczelniami i ludźmi zainteresowanym i Ziemią 
Łomżyńską.


