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KURPIOWSZCZYZNA – STRUKTURA OSADNICTWA 
W OKRESIE 45-LECIA POWOJENNEGO 

Streszczenie 

Celem badawczym było wykazanie tendencji kształtowania struktury osadnictwa na Kurpiowsz-
czyźnie w latach 1945-1989. Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, analizy kartogra-
ficznej oraz statystycznej. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie wniosków w zakresie wsi rozwo-
jowych, zastojowych oraz wyludniających się w badanym okresie. Artykuł opracowano na podstawie 
badań przedstawionych w dysertacji doktorskiej autorki pt. Przekształcenia otwartego krajobrazu 
osadniczego na Kurpiowszczyźnie na przykładzie wybranych gmin, zrealizowanej w 2004 roku.

Słowa kluczowe: Kurpiowszczyzna, osadnictwo wiejskie, struktura osadnictwa. 

Wstęp

Obraz wsi kurpiowskiej jest wynikiem wielowiekowych działań człowieka. Na prze-
strzeni stuleci następowały przekształcenia krajobrazu, oparte na przystosowywaniu śro-
dowiska przyrodniczego do uprawy ziemi i stopniowym zakładaniu siedzib ludzkich, które 
dały obraz współczesny. Zakres terytorialny badania obejmuje obszar Kurpiowszczyzny 
położony między Omulwią i Szkwą, który w XV wieku znalazł się w powiecie ostrołęckim 
i w nim pozostał. Ludność kurpiowska zamieszkuje tereny, które nigdy nie stanowiły wyod-
rębnionej jednostki administracyjnej, a należały w przeszłości do różnych powiatów: ostro-
łęckiego, łomżyńskiego, kolneńskiego i przasnyskiego, następnie do dwóch województw 
– ostrołęckiego i łomżyńskiego, ale zawsze największa ich część znajdowała się w ostrołęc-
kim (Niedziałkowska 1988). Odrębność regionalna Kurpiowszczyzny spowodowała, że na 
początku lat 20. XX wieku, posłowie ziemi łomżyńskiej, a przede wszystkim Adam Chętnik 
(poseł w latach 1922-1927), wysuwali na forum sejmowym projekt wydzielenia regionu 
kurpiowskiego w Starostwo Kurpiowskie. Projekt ten nie uzyskał jednak aprobaty i region 
ten nadal pozostawał administracyjnie w kilku powiatach. Z dniem 1 stycznia 1999 roku, po 
reformie administracyjnej, Kurpiowszczyzna znalazła się w trzech województwach: mazo-
wieckim, podlaskim i niewielka część w warmińsko-mazurskim. 

Metodyka badań

Na podstawie badań wstępnych ustalono zakres tematyczny, terytorialny i czasowy, na-
stępnie określono metody badawcze służące realizacji założonego celu. Przedmiotem badań 
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jest struktura osadnictwa na Kurpiowszczyźnie w okresie 45-lecia powojennego. Badaniem 
objęto gminy kurpiowskie położone w województwie mazowieckim w powiecie ziemskim 
ostrołęckim, bez Ostrołęki – miasta na prawach powiatu. Są to gminy: Baranowo, Czarnia, 
Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec i Olszewo-Borki. Zakres czasowy dotyczy okresu 1945-
1989, natomiast dociekanie określone celem zostało wykonane „tu i teraz”, czyli w dacie 
badania.

Przyjęte zostały następujące metody badawcze: analizy bibliograficznej i piśmiennictwa, 
analizy historycznej obejmującej rozwój osadnictwa na badanym terenie, analizy kartogra-
ficznej porównawczej w zakresie osadnictwa i przekształcania krajobrazu, analizy staty-
stycznej w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej.

Wyniki badań 

Mazowsze, od czasu wcielenia do Korony, aż do dnia dzisiejszego ulegało licznym po-
działom w wyniku decyzji ustawodawczych bądź wykonawczych władz Polski lub zabor-
ców i okupantów1. Badany obszar stanowił i stanowi integralną część tego terenu.

Podziały administracyjne po II wojnie światowej ulegały pięciokrotnie istotnym zmia-
nom: funkcjonowanie gmin (1944-1954), istnienie gromad (1955-1972), powrót do gmin 
w 1973 roku, likwidacja powiatów i ustalenie dwustopniowego podziału kraju w 1975 roku, 
powrót do powiatów i zmniejszenie ilości województw w 1999 roku.

W 1944 roku, po wyzwoleniu wschodnich ziem polskich, zniesiono podział okupacyj-
ny, przywracając przedwojenne jednostki administracyjne: województwa, powiaty i gminy2. 
W 1945 roku powstało województwo warszawskie, w skład którego wchodziły wówczas 
22 powiaty. Powiat ostrołęcki, który znalazł się w województwie warszawskim, posia-
dał jedno miasto Ostrołękę oraz 12 gmin wiejskich: Czarnia, Czerwin, Durlasy z siedzi-
bą w Lelisie, Gawrychy, Goworowo, Kadzidło, Myszyniec, Łyse, Piski, Rzekuń z siedzibą 
w Ostrołęce, Troszyn i Turośl. Po utworzeniu w 1948 roku powiatu kolneńskiego w jego 
skład weszły 3 gminy z powiatu ostrołęckiego: Gawrychy, Łyse i Turośl.

W tym okresie w kraju władze nakazały likwidację gospodarstw rodzinnych na rzecz 
spółdzielni rolniczych. W pierwszej kolejności likwidacji miały ulec gospodarstwa silne 
ekonomicznie, tzw. kułackie. Proces ten pod nadzorem władz przebiegał szybko. W 1949 
roku powstały 243 spółdzielnie, a w 1956 roku istniało ich ponad 10 tysięcy. Gospodarstwa 
spółdzielcze, pod wpływem polityki ówczesnych władz, realizowano na wzór radzieckich 
kołchozów: ziemia bez miedz, w produkcji roślinnej i zwierzęcej system prac brygadowy, 

1  Włączenie Mazowsza do Korony nastąpiło ostatecznie w 1529 roku.
2  W październiku 1939 roku ziemie polskie zostały podzielone na 3 części: tereny włączone bezpośrednio do Rzeszy, tereny 
włączone do Generalnej Guberni oraz tereny włączone do Związku Radzieckiego. Województwo warszawskie znalazło się 
w większości w dystrykcie warszawskim Generalnej Guberni. Z części północnej województwa utworzono rejencję ciecha-
nowską wcieloną do prowincji Prus Południowo-Wschodnich. Dzieliła się ona na powiaty m.in. ostrołęcki.
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układ zabudowy sektorowy (mieszkaniowo-usługowy, produkcji zwierzęcej i magazyno-
wo-składowy) (Wiśniewska 1999). Narzucone odgórnie uspołecznienie gospodarstw było 
sprzeczne z ugruntowanym przez wieki przywiązaniem chłopa do własnej ziemi. Praca na 
ziemi wspólnej, czyli niczyjej nie wzbudzała entuzjazmu, jak to propagandowo przedsta-
wiały władze, ale najczęściej spotykała się z biernym oporem, przez co jej efektywność była 
znacznie mniejsza. Sytuacja ta zahamowała rozwój w rolnictwie i doprowadziła do jego 
regresu. 

W 1954 roku, po przeprowadzeniu reformy administracyjnej, na terenie kraju zlikwi-
dowano 3001 gmin wprowadzając podział na 8790 gromad. Liczba mieszkańców gromady 
miała wynosić od 1 do 3 tysięcy, odległość do siedziby gromadzkiej rady narodowej najwy-
żej 3 km, a powierzchnia nowej gromady od 15 do 50 km². W związku z powyższym czę-
stym zjawiskiem było przenoszenie siedziby władzy lokalnej z funkcjonującej dotychczas 
wsi gminnej do innej wsi spełniającej wymogi odległościowe. 

W wyniku tej reformy w powiecie ostrołęckim zamieniono 9 gmin wiejskich na 
41 gromad. Od 1958 roku rozpoczął się proces likwidacji części gromad. W powiecie 
ostrołęckim w tym roku zniesiono 2 gromady, włączając je do sąsiednich. Przez ko-
lejne 10 lat zmniejszała się liczba gromad, w 1968 roku pozostało ich na tym terenie 
zaledwie 16.

Nowy podział nie zmienił stosunku władz do rolnictwa. Nadal powstawały nowe spół-
dzielnie rolnicze, aż do 1956 roku, kiedy to po zmianach politycznych znaczna ich część 
rozwiązała się przywracając ziemie swoim członkom. 

Nowe władze zezwoliły na częściowe funkcjonowanie i rozwój gospodarstw indywidu-
alnych, co spowodowało ożywienie gospodarki rolnej. Charakterystyczne dla tego okresu 
było powstanie licznej grupy chłopo-robotników. Spowodowane to było wzrastającymi po-
trzebami siły roboczej w przemyśle i usługach, przy nie wystarczającym zapleczu mieszka-
niowym w miastach. Stąd liczna grupa osób mieszkających na wsi i dojeżdżających do pracy 
w mieście. Był to okres inwestowania we własne gospodarstwa, między innymi poprzez 
remontowanie starej zabudowy i budowę nowej, często z pominięciem zasad ochrony śro-
dowiska i dobrych gleb (Wiśniewska 1999).

Chaotyczną zabudowę terenów wiejskich miały unormować w 1961 roku ustawa o pla-
nowaniu przestrzennym i ustawa o wyznaczaniu terenów budowlanych na wsi. Według 
nich wszystkie inwestycje wymagały sporządzenia i zatwierdzenia planu ogólnego i szcze-
gółowego oraz prognozy na okres odpowiednio perspektywiczny – 10 lat i kierunkowy – 
10-15 lat. W praktyce, w nakazowo-rozdzielczym systemie władzy, w większości nie były 
uwzględniane potrzeby lokalne, często centralne planowanie przestrzenne pomijało analizy 
regionów dotyczące istotnych zagadnień w tym: przyrodniczych, demograficznych, spo-
łeczno-gospodarczych i ekonomiczno-produkcyjnych.
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Ustawa o wyznaczaniu terenów budowlanych na wsi miała być podstawą do stworzenia 
nowego wizerunku osadnictwa wiejskiego. Głównym jej założeniem było skupienie nowej 
zabudowy i przenoszenie istniejącej rozproszonej lub jej zaniku w przypadku wsi określo-
nych jako nie rozwojowe. W praktyce jednak nie udało się zrealizować założeń ustawy, 
ponieważ rolnicy w obawie przed uspołecznieniem woleli pozostawać w zabudowie rozpro-
szonej (Wiśniewska 1999).

Kolejne zmiany podziału administracyjnego nastąpiły w 1973 roku, kiedy to zostały zli-
kwidowane gromady, a ponownie utworzono gminy jako jednostki administracyjne. Powiat 
ostrołęcki składał się z jednego miasta Ostrołęki oraz 9 gmin: Czarnia, Czerwin, Goworowo, 
Kadzidło, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn. 

W 1975 roku wprowadzono w Polsce dwustopniowy podział administracyjny na woje-
wództwa i gminy, w miejsce dotychczasowego trzystopniowego, w którym funkcjonowały 
dodatkowo powiaty. Utworzono 49 województw w miejsce 19 dotychczas funkcjonujących 
(17 plus 2 tzw. miejskie – Warszawa i Łódź). Mazowsze po reformie zostało podzielone na 
5 województw: warszawskie – miejskie, płockie, siedleckie, ciechanowskie i ostrołęckie. 
W granicach województwa ostrołęckiego znalazło się 7 powiatów z dawnego wojewódz-
twa warszawskiego. W jego składzie znalazło się 9 miast oraz 36 gmin m.in.: Baranowo, 
Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec i Olszewo-Borki, będące przedmiotem badań. 
Gminy te w swoich granicach pozostały niezmienione do chwili obecnej, jedynie w 1976 
roku gminę Czarnia na krótko włączono do gminy Myszyniec. W 1982 roku układ gmin na 
tym terenie wrócił do stanu z 1976 roku. 

Powojenne procesy industrializacji i urbanizacji kraju nie miały bezpośredniego wpływu 
na strukturę osadniczą Kurpiowszczyzny. Objęto nimi przede wszystkim miasto Ostrołękę, 
leżącą na obrzeżu badanego terenu, i to dopiero w latach 60., wcześniej panowała tam sta-
gnacja gospodarcza. W okresie tym powstały największe funkcjonujące do dnia dzisiejszego 
zakłady przemysłowe w powiecie ostrołęckim. Stworzyły one miejsca pracy poza rolnic-
twem dla ludności wiejskiej. Proces ten, zwłaszcza w latach 1960-1966, przebiegał w spo-
sób bardzo nasilony. Jego efektem była migracja ludności kurpiowskiej ze wsi do miast, 
a zwłaszcza do Ostrołęki, Szczytna i Warszawy. Sytuacja ta ustabilizowała się dopiero pod 
koniec lat 70. 

Na terenach wiejskich Kurpiowszczyzny tylko w trzech siedzibach gmin powstały 
niewielkie zakłady: dwa mleczarskie w Myszyńcu i Baranowie oraz przemysłu ludowe-
go – spółdzielnia „Kurpianka” w Kadzidle. Dodatkową formą pracy poza rolnictwem był 
tradycyjny tryb prac sezonowych – leśnictwo oraz zbieractwo, funkcjonujące do dnia dzi-
siejszego (Ostrowski 2000).

W związku z powyższym tereny Kurpiowszczyzny, określane do II wojny światowej 
jako peryferyjne ze względu na swoje przygraniczne położenie, po likwidacji granicy nie 
utraciły cech peryferyjności. Przy braku rozwinięcia funkcji pozarolniczych oraz bardzo 
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niekorzystnych warunkach naturalnych dla rolnictwa sytuacja ta ulegała w okresie powojen-
nym stałemu pogłębieniu.

Cechą charakterystyczną Kurpiowszczyzny jest występowanie dużej liczby miejsco-
wości przy niskiej gęstości zaludnienia, co świadczy o wielkim rozproszeniu osadnic-
twa. 

Struktura sieci osadniczej jest wynikiem przemian w zaludnieniu obszaru Kurpiowszczyzny. 
Zmiany te są widoczne po przeanalizowaniu liczby ludności mieszkającej w poszczególnych 
wsiach oraz liczby budynków mieszkalnych stale zamieszkałych. 

Badany obszar uważany do II wojny światowej za przeludniony, w latach 40. cha-
rakteryzował się masową emigracją, głównie na tereny północne, które po zmianach 
granic stały się integralną częścią Polski. Penetracja dawnych Prus Wschodnich przez 
Kurpiów miała miejsce od początku zasiedlania Puszczy, dlatego też powojenna de-
populacja objęła wszystkie gminy kurpiowskie, ale w największym stopniu położone 
najbliżej dawnej granicy państwowej (Ciechocińska 1998). Sytuacja ta ustabilizowała 
się pod koniec lat 40.

W latach 1950-1988 nastąpiły bardzo istotne przemiany w wiejskiej sieci osadniczej 
Kurpiowszczyzny. Zmalała liczba wsi liczących od 500 do 999 mieszkańców, natomiast wzro-
sła liczba wsi najmniejszych liczących poniżej 100 mieszkańców. Pod względem liczby bu-
dynków stale zamieszkałych najwięcej było wsi o liczbie budynków w przedziale od 20 do 49. 
Sytuacja ta nie uległa istotnym zmianom w badanym okresie. Jest to wynikiem zmniejszania 
się liczby ludności wiejskiej przy prawie niezmiennej liczbie rodzin. Wpływ na to mają rów-
nież współczesne tendencje do samodzielności zamieszkiwania nowopowstających rodzin.

W badanym okresie wystąpiły bardzo duże zmiany w poziomie dzietności kobiet 
w gminach kurpiowskich. W 1960 roku przeciętna rodzina wiejska miała 4,3 dziecka 
statystycznego, natomiast w 1987 roku tylko 2,9. Jednocześnie stale następował wzrost 
poziomu zgonów na wsi, który w 1987 roku osiągną niemal współczynnik z lat 50., 
uznawany dotychczas jako największy dla Kurpiowszczyzny. Jest to wynik utrzymują-
cego się wysokiego współczynnika zgonów niemowląt oraz zdeformowanej struktury 
wieku mieszkańców wsi, spowodowanej migracją do miast ludzi młodych (Ciechocińska 
1998).

W latach 50. przybyła na badanym obszarze jedna wieś – Ostrówek w gminie Baranowo. 
Najwięcej wsi istnieje na terenie gmin Baranowo i Olszewo-Borki – powyżej 30, natomiast 
najmniej w gminie Czarnia – 9. W badanym okresie najwięcej było wsi liczących od 100 do 
199 oraz 200-299 mieszkańców. W sumie wsi zamieszkałych od 100 do 299 mieszkańców 
było ponad połowę. W 1988 roku było 6 wsi liczących powyżej 1000 osób: Baranowo, 
Kadzidło, Dylewo, Łyse, Lipniki oraz Myszyniec. Poza Dylewem i Lipnikami pozostałe 
były i są do dnia dzisiejszego siedzibami władz gminnych. Pozostałe trzy wsie gminne, 
Czarnia, Lelis oraz Olszewo-Borki, w 1988 roku liczyły poniżej 1000 mieszkańców.
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Największą wsią kurpiowską, zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i budyn-
ków mieszkalnych, jest Kadzidło, które w 1988 roku liczyło ponad 3 tysiące osób oraz 
przeszło 600 budynków. Na drugim miejscu znajdował się Myszyniec liczący ponad 2,5 ty-
siąca mieszkańców, a następnie Łyse – niecałe 2 tysiące. Pozostałe wymienione wsie liczyły 
niewiele ponad 1000 osób.

Tabela 1a
Wielkość wsi Puszczy Zielonej według liczby mieszkańców w 1950 roku

GMINY
Liczba mieszkańców

do 49 50-99 100-199 200-299 300-399 400-499 500-749 750-999 ≥ 1000 razem

Baranowo 2 3 8 9 4 1 3 1 - 31

Czarnia - 2 - 3 - 3 - - 1 9

Kadzidło 1 2 3 5 4 5 1 1 2 24

Lelis - 1 6 8 2 2 3 - - 22

Łyse - 3 6 1 2 2 6 - 2 22

Myszyniec - - 1 6 2 - 4 3 2 18

Olszewo-Borki 2 5 22 8 1 - - - - 38

Badany obszar 5 16 46 40 15 13 17 5 7 164

Tabela 1b
Wielkość wsi Puszczy Zielonej według liczby mieszkańców w 1988 roku

GMINY
Liczba mieszkańców

do 49 50-99 100-199 200-299 300-399 400-499 500-749 750-999 ≥ 1000 razem

Baranowo 2 5 10 10 1 2 1 - 1 32

Czarnia - 2 3 1 1 1 - 1 - 9

Kadzidło 1 2 4 8 4 1 1 1 2 24

Lelis - 1 6 6 2 2 4 1 - 22

Łyse - 7 3 1 5 3 1 - 2 22

Myszyniec - - - 7 2 2 3 3 1 18

Olszewo-Borki 1 4 22 5 2 1 2 1 - 38

Badany obszar 4 21 49 38 17 12 11 7 6 165

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rakowski (1998).
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Tabela 2a
Wsie Puszczy Zielonej według liczby budynków w 1950 roku

GMINY
Liczba budynków

do 9 10-19 20-49 50-99 100-199 ≥ 200 razem

Baranowo 2 5 14 6 4 - 31

Czarnia - 2 2 4 - 1 9

Kadzidło 1 3 8 9 2 1 24

Lelis - 2 11 7 2 - 22

Łyse - 4 6 6 4 2 22

Myszyniec - 1 4 6 5 2 18

Olszewo-Borki 2 10 25 1 - - 38

Badany obszar 5 27 70 39 17 6 164

Tabela 2b
Wsie Puszczy Zielonej według liczby budynków w 1988 roku

GMINY
Liczba budynków

do 9 10-19 20-49 50-99 100-199 ≥ 200 razem

Baranowo 1 5 15 8 2 1 32

Czarnia - 2 3 3 - 1 9

Kadzidło 1 2 10 8 1 2 24

Lelis - - 12 6 4 - 22

Łyse - 4 7 8 1 2 22

Myszyniec - 1 5 5 5 2 18

Olszewo-Borki 1 5 25 5 2 - 38

Badany obszar 3 19 77 43 15 8 165

Źródło: jak w tabeli 1.

W latach 1950-1988 liczba stałych mieszkańców badanego obszaru nie uległa istotnym 
zmianom, odnotowano jej spadek jedynie o 0,5%. Jednak w obrębie poszczególnych gmin 
zmiany populacji były duże i miały bardzo istotny wpływ na tkankę osadniczą.

Liczba ludności wzrosła w znaczący sposób w trzech gminach: Kadzidło, Lelis oraz 
Olszewo-Borki. Największy przyrost nastąpił w ostatniej, co było spowodowane bezpośred-
nim sąsiedztwem i najsilniejszym powiązaniem z Ostrołęką. Największy ubytek ludności 
przekraczający ponad 28% stanu z 1950 roku nastąpił w gminie Czarnia, leżącej najdalej od 
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ośrodków miejskich. Istotnym jest, że znaczny ubytek ludności z gmin Baranowo, Czarnia 
i Łyse nastąpił w latach 1970-1988, do tego czasu zjawisko to występowało jedynie w gmi-
nie Łyse. 

Tabela 3
Ludność Puszczy Zielonej w latach 1950-1988

GMINY 1950 1960 1970 1978 1988 1950-1988

Baranowo 8.186 8.666 8.613 7.657 7.265 -12%

Czarnia 3.732 3.788 3.771 3.178 2.685 - 28%

Kadzidło 9.089 9.762 9.892 9.848 10.326 + 14%

Lelis 6.619 6.929 7.246 7.236 7.420 + 12%

Łyse 9.280 9.470 9.055 8.211 7.661 - 17%

Myszyniec 10.196 10.924 10.914 10.097 10.004 - 2%

Olszewo-Borki 5.950 6.335 6.783 7.025 7.447 + 25%

Badany obszar 53.052 55.874 56.274 53.252 52.808 - 0,5%

Źródło: jak w tabeli 1.

Proces ten w samych gminach nie przebiegał również równomiernie. W gminach cha-
rakteryzujących się dodatnim przyrostem ogólnym ludności jest wiele wsi wykazujących się 
ubytkiem mieszkańców, natomiast w gminach o ujemnym przyroście są wsie zwiększające 
swoją liczebność. 

Puszcza Zielona prawie niezmienną liczbę mieszkańców zawdzięcza wciąż dużej płod-
ności, mimo obserwowanego jego spadku, wynikającej z tradycji dużych rodzin kurpiow-
skich. Nie powoduje to jednak przyrostu ogólnego, ponieważ następuje ubytek ludności na 
rzecz Ostrołęki, Łomży, Olsztyna oraz aglomeracji warszawskiej. Ponieważ odpływ ludno-
ści dotyczy głównie ludzi młodych, głównie kobiet w wieku rozrodczym, narasta zjawisko 
starzenia się wsi kurpiowskiej. 

Analizując dynamikę zmian ludności jaka miała miejsce w latach 1950-1988 można po-
dzielić wsie kurpiowskie na trzy podstawowe typy: rozwojowe, zastojowe oraz wyludnia-
jące się. 

Wsie kurpiowskie rozwojowe

W ramach wsi rozwojowych wyróżniono wsie o bardzo dynamicznym rozwoju, dyna-
micznym rozwoju, silnym rozwoju oraz umiarkowanym rozwoju (Rakowski 1998).
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Za wsie o bardzo dynamicznym rozwoju uważa się takie, w których stan liczby ludno-
ści uległ co najmniej podwojeniu. Są to dwie wsie leżące w gminie Olszewo-Borki będą-
ce w bezpośrednim oddziaływaniu Ostrołęki – Nowa Wieś i Olszewo-Borki, wieś gminna 
Kadzidło oraz dwie małe wsie: Majk w gminie Baranowo i Gadomskie w gminie Myszyniec.

Wsi o dynamicznym rozwoju, w których stan ludności wzrósł o 50-99%, było na bada-
nym obszarze siedem. Cztery z nich leżały w gminie Olszewo-Borki – Antonie, Drężewo, 
Grabowo i Zabrodzie, dwie w gminie Lelis – Lelis i Bialobiel oraz Myszyniec nie posiada-
jący w tym okresie praw miejskich, ale o zachowanych cechach miejskich i dominujących 
funkcjach nierolniczych. Poza Myszyńcem pozostałe leżą w sąsiedztwie Ostrołęki co ma 
bezpośredni wpływ na ich rozwój. 

Do wsi o silnym rozwoju zalicza się te, w których przyrost ludności wyniósł 25-49%. 
Takich wsi w badanym okresie było czternaście, z czego sześć w gminie Olszewo-Borki 
(Białobrzeg Bliższy, Grabnik, Kordowo, Kruki, Nakły, Żebry-Chudek), cztery w gminie Lelis 
(Durlasy, Nasiadki, Siemnocha, Szwendrowy Most), dwie w gminie Baranowo (Baranowo, 
Witowy Most), jedna w gminie Kadzidło (Siarcza Łąka) oraz gminna wieś Łyse. Poza gmin-
nymi wsiami Łyse i Baranowo, pozostałe w większości nie przekraczały 250 mieszkańców, 
dlatego nawet niewielki przyrost powodował wysoki procentowy wzrost.

Wsi o umiarkowanym rozwoju, to znaczy takich, w których przyrost ludności kształto-
wał się w granicach 5-24%, było na kurpiowszczyźnie dwadzieścia dwie: siedem wsi w gmi-
nie Lelis (Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński, Łodziska, Obierwia, Olszewka, Płoszyce, 
Szafarczyska), siedem wsi w gminie Olszewo-Borki (Chojniki, Działyń, Grabówek, Łazy, 
Rżaniec, Stępna-Michałki, Żerań Duży), cztery wsie w gminie Kadzidło (Chudek, Dylewo, 
Kierzek, Kuczyńskie), trzy wsie w gminie Baranowo (Dąbrowa, Glinki, Lipowy Las), jedna 
wieś w gminie Myszyniec (Białusny Lasek).

Na terenie Kurpiowszczyzny w latach 1950-1988 w 48 wsiach, czyli w 30% wszystkich, 
zanotowano znaczący przyrost ludności, w sumie o 48%. Wśród nich znajduje się 6 wsi 
gminnych, co świadczy o roli funkcji administracyjnych, wzmacniających pozostałe funk-
cje, tym samym powstrzymując ludność przed wychodźstwem oraz przyciągając mieszkań-
ców z okolicznych terenów o słabszych parametrach. 

W 1950 roku we wsiach uznanych z czasem za rozwojowe mieszkało 30% ludności wiej-
skiej Kurpi, natomiast w 1988 roku ponad 44%. Dane te świadczą o koncentracji ludności 
wiejskiej w silnych jednostkach, głównie wsiach gminnych oraz w bezpośrednim sąsiedz-
twie miasta – Ostrołęki. 

Wsie kurpiowskie zastojowe

Drugi typ to wsie zastojowe. Zaliczane są tu te jednostki osadnicze, w których na przestrze-
ni badanego okresu liczba ludności wahała się w granicach 95-105% i było ich na badanym 
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obszarze siedemnaście: dwie w gminie Baranowo (Rycica, Wola Błędowska), jedna w gminie 
Czarnia (Czarnia), dwie w gminie Kadzidło (Sól, Todzia), pięć w gminie Lelis (Aleksandrowo, 
Dąbrówka, Długi Kąt, Gąski, Szafarnia), dwie w gminie Myszyniec (Myszyniec Stary, Pełty), 
pięć w gminie Olszewo-Borki (Dobrołęka, Mostowo, Siarki, Zabiele Wielkie, Żerań Mały). 
Wśród nich znajdują się wsie, które charakteryzowały się: nikłym przyrostem, nikłym ubyt-
kiem oraz stanem ustabilizowanym. W grupie wsi zastojowych, jako jedyna z wsi gminnych, 
znalazła się wieś Czarnia. Charakterystyczny jest fakt, że nikły przyrost ludności występował 
we wsiach małych tej grupy, natomiast nikły ubytek we wsiach większych.

Wsie kurpiowskie wyludniające się

Trzeci typ to wsie wyludniające się. W jego ramach wydzielono wsie: zanikające, w któ-
rych ubytek ludności przekroczył 40%; o silnym procesie wyludniania się, w których uby-
tek ludności wahał się w granicach 30-39%; o zaawansowanym procesie wyludniania się, 
w których ubytek ludności wahał się w granicach 20-29%; o początkowym stadium wylud-
niania się, w których ubytek ludności wahał się w granicach 5-19%.

Wsi zanikających na badanym obszarze było osiem: trzy w gminie Czarnia (Długie, 
Michałowo, Rutkowo), jedna w gminie Lelis (Szkwa), dwie w gminie Łyse (Serafin, 
Tyczek), dwie w gminie Olszewo-Borki (Mostówek, Żebry-Żabin).

Wsi o silnym procesie wyludnienia się było w 1988 roku dwadzieścia: sześć w gminie 
Baranowo (Bakuła, Jastrząbka, Kalisko, Kucieje, Orzełek, Ostrówek), dwie w gminie Czarnia 
(Brzozowy Kąt, Cupel), dwie w gminie Kadzidło (Czarnia, Rososz), osiem w gminie Łyse 
(Baba, Dawia, Dudy Puszczanskie, Grądzkie, Piątkowizna, Tartak, Zalas, Złota Góra), jedna 
w gminie Myszyniec (Wolkowe) oraz jedna w gminie Olszewo-Borki (Białobrzeg Dalszy).

W tej grupie znalazła się wieś Wolkowe. W 1950 roku liczyła 1253 mieszkańców, nato-
miast w 1988 roku – 875. Jest to przykład wsi o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, jednak 
położonej peryferyjnie w stosunku do ośrodków rozwojowych i dodatkowo posiadającej 
zabudowę rozproszoną, co utrudnia dostęp do placówek infrastruktury.

Wsi o zaawansowanym procesie wyludniania było w 1988 roku na terenie Kurpiowszczyzny 
trzydzieści trzy: dziesięć w gminie Baranowo (Adamczyska, Błędowo, Brodowe Łąki, 
Czerwieńskie, Dłutówka, Kopczyska, Majdan, Oborczyska, Rupin, Zawady), trzy w gmi-
nie Czarnia (Bandysie, Cyk, Surowe), osiem w gminie Kadzidło (Brzozowe, Golanka, 
Grale, Jazgarka, Klimki, Piaseczna, Podgórze, Strzałki), jedna w gminie Lelis (Gibałka), 
trzy w gminie Łyse (Lipniki, Łączki, Warmiaki), cztery w gminie Myszyniec (Krysiaki, 
Niedźwiedź, Pełty, Wykrot) oraz cztery w gminie Olszewo-Borki (Przystań, Rataje, Żebry-
Ostrowy, Żebry-Sławki).

Analogicznie jak w przypadku wsi o silnym procesie wyludniania się, tak i tę grupę sta-
nowią w większości wsie stosunkowo duże, ale o rozproszonej zabudowie.
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We wsiach będących w 1988 roku w początkowym stadium wyludniania się sytuacja 
przedstawiała się odmiennie. W badanym okresie stan ludności wykazywał wahania i być 
może spadek liczebności mieszkańców w stosunku do 1950 roku jest procesem przejścio-
wym. Takich wsi na badanym obszarze było czterdzieści: osiem w gminie Baranowo (Budne-
Sowięta, Cierpięta, Czarnotrzew, Gaczyska, Guzowatka, Orzeł, Ramiona, Ziomek), sześć 
w gminie Kadzidło (Brzozówka, Gleba, Jeglijowiec, Krobia, Tatary, Wach), dwie w gmi-
nie Lelis (Gnaty, Kurpiewskie), osiem w gminie Łyse (Antonia, Dęby, Klenkor, Plewki, 
Pupkowizna, Szafranki, Wejdo, Wyżega), dziewięć w gminie Myszyniec (Charcibałda, 
Cięck, Drężek, Myszyniec-Koryta, Olszyny, Świdwiborek, Wydmusy, Zalesie, Zdunek) oraz 
siedem w gminie Olszewo-Borki (Nożewo, Stepna Stara, Wyszel, Zabiele-Piliki, Żebry-
Perosy, Żebry-Stara Wieś, Żebry-Wierzchlas). 

Powyższe wsie, w przeciwieństwie do wsi o zdecydowanym procesie wyludniania się, 
charakteryzują się skupioną zabudową oraz korzystnym położeniem względem Ostrołęki 
lub ośrodków gminnych, co daje wyższy odsetek ludności utrzymujących się ze źródeł po-
zarolniczych, a tym samym mniej zainteresowanych migracją. 

Podsumowanie 

Na Kurpiowszczyźnie w latach 1950-1988 nastąpiły istotne zmiany w rozmieszczeniu 
ludności. Wyludnianiu ulegają wsie położone peryferyjnie względem Ostrołęki i głównych 
traktów komunikacyjnych, jakimi są droga łącząca Warszawę z Ostrołęką oraz tranzyto-
wa w kierunku Mazur. Znaczną przewagę stanowią tu wsie o zabudowie rozproszonej. 
Koncentracja ludności następuje we wsiach gminnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 
Ostrołęki. Wiąże się to z dostępnością do pracy poza rolnictwem, a tym samym utrzyma-
nia bądź poprawienia warunków materialnych życia. Niekorzystne warunki naturalne dla 
rolnictwa, które jest mało produktywne na badanym obszarze oraz brak rozwinięcia innych 
funkcji są głównymi czynnikami wyludniania się omówionych powyżej wsi kurpiowskich. 

Niniejszy artykuł opracowano na podstawie obszernych fragmentów badań opisanych 
w dysertacji doktorskiej A. Starzyk pt. „Przekształcenia otwartego krajobrazu osadnicze-
go na Kurpiowszczyźnie na przykładzie wybranych gmin”, zrealizowanej w 2004 roku na 
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Badania nie były publikowane. 
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KURPIE – THE STRUCTURE OF SETTLEMENT DURING  
THE POST-WAR 45 YEARS

Summary

The research goal was to show the tendency to shape the settlement structure in the Kurpie region 
in 1945-1989. The method of analysis and criticism of literature, cartographic and statistical analysis 
were used. The results of the research allowed conclusions to be drawn regarding developmental, 
stagnant and depopulating villages during the examined period. The article was prepared on the basis 
of the research presented in the doctoral dissertation of the author Transformations of the open set-
tlement landscape in the Kurpie region on the example of selected communes, implemented in 2004.
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