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Z drzew ju¿ opadaj¹ liœcie, a z kalen- Ka¿dy z tych dni bêdzie mia³ 
darza kolejne kartki. Nasz ³om¿yñski nieco inny charakter. 15 czerwca 
rok jubileuszowy coraz bli¿ej. Jak bêdzie „staropolski”. Bêdzie 
przebiegaj¹ przygotowania? uroczysta sesja Rady Miejskiej 

i koncert w katedrze, a tak¿e 
AGNIESZKA BARBARA MUZYK: 

korowody z ró¿nych czêœci 
Tak naprawdê w œwi¹teczn¹ atmosferê 

miasta na starówkê, przebrania 
wkroczymy ju¿ pod koniec tego roku. 

i elementy rekonstrukcji histo-
A od sylwestrowo-noworocznej nocy 

rycznych. Drugiego dnia sku-
jubileusz 600-lecia praw miejskich 

pimy siê bardziej na tym, jacy 
naszego miasta rozpocznie siê na dobre. 

jesteœmy: „My z £om¿y”. Na 
Wy³¹cznie na dobre. Œwiêtujemy przez 

pikniku rodzinnym zapytamy 
ca³y rok 2018 i œwiêtujemy wszyscy. Od 

o to sami siebie oraz grupê na-
pocz¹tku chcieliœmy, aby twórcami 

szych wspania³ych ambasado-
programu by³y nie tylko osoby, choæby 

rów, którzy odnosz¹ w Polsce 
najzacniejsze, skupione w okolicznoœ-

sukcesy artystyczne, a przede 
ciowych komitetach, tylko mo¿liwie jak 

wszystkim muzyczne. Zaœpie-
najszerszy kr¹g mieszkañców. I tak siê 

waj¹ Marika, Jula, Adam Kali-
sta³o. W³¹czone w organizacjê s¹ 

nowski. Myœlimy o zaproszeniu 
wszystkie miejskie instytucje i firmy, 

Piotra Domalewskiego, aktora 
placówki kultury, szko³y i przedszkola, 

i re¿ysera, laureata festiwalu 
parafie, kluby sportowe, stowarzysze-

filmowego w Gdyni. Dzieñ 
nia, bardzo wielu mieszkañców, którzy 

trzeci (17 czerwca) bêdzie cza-
indywidualnie do³¹czyli ze swoimi 

sem radoœci i zabawy przy mu-
pomys³ami i umiejêtnoœciami. Mam na-

zyce tanecznej z udzia³em m.in. 
dziejê, ¿e przez te 365 dni dos³ownie 

zespo³u Piêkni i M³odzi.
ka¿dy ³om¿yniak do³o¿y coœ od siebie do 
jubileuszowych wydarzeñ i znajdzie 

Jednym z kluczowych s³ów tego wydarzeñ, miejscem na zdjêcia i filmy w nich coœ dla siebie.
roku w £om¿y bêdzie „wspólnota”? dodawane przez korespondentów. 

Bêdziemy jednak nie tylko „wirtualni”, Tradycyjnie ten najbardziej œwi¹- Marzymy, by jednym z najwa¿niejszych 
ale tak¿e zupe³nie tradycyjni, na przy-teczny dzieñ naszego miasta to œwiadectw naszego jubileuszu pozosta³o 
k³ad na wystawie w ambasadzie Polski 15 czerwca, czyli data potwierdzenia na d³ugo poczucie integracji wokó³ 
w USA. Ca³y czas jeszcze jesteœmy przez ksiêcia Janusza Mazowieckiego, miasta, poczucie, ¿e razem coœ zbudo-
otwarci na pomys³y, jak uczyniæ jubi-¿e staro¿ytna osada nad Narwi¹ po- waliœmy, umocniliœmy to¿samoœæ naszej 
leusz naszej £om¿y wydarzeniem, które winna byæ pe³noprawnym miastem. wspólnoty. Chcemy to osi¹gn¹æ na wiele 
na d³ugo pozostanie w pamiêci uczest-sposobów: tworz¹c i uczestnicz¹c 

Zaplanowaliœmy, ¿e kulminacj¹ jubi- ników. w œwiêtowaniu, ale tak¿e docieraj¹c do 
leuszowych wydarzeñ bêd¹ dni od 15 do 

³om¿yniaków oddalonych od miasta. 
17 czerwca. Mogê ju¿ potwierdziæ, choæ Zapraszamy!     S³u¿yæ bêdzie temu specjalna platforma 
jeszcze bez precyzyjnych szczegó³ów, 

wykorzystuj¹ca internet, globalne media 
¿e zaproszenie do £om¿y przyj¹³ Pre-

spo³ecznoœciowe. Bêdzie to przede 
zydent RP Andrzej Duda, który jest ho-

wszystkim internetowa witryna „My 
norowym patronem naszego 600-lecia. 

z £om¿y” z interaktywnym kalendarium 

TEN ROK
POWINIEN PO£¥CZYÆ WSZYSTKICH

rozmowa „Stopki” z Agnieszk¹ Barbar¹ Muzyk, zastêpc¹ prezydenta miasta, 
przewodnicz¹c¹ komitetu organizacyjnego jubileuszu 600-lecia praw miejskich £om¿y

Ksi¹¿ê Janusz I Starszy, który wyda³ £om¿y dekret nadania praw 
miejskich. Jego pomnik ma stan¹æ na Starym Rynku w £om¿y



To, co zrobi³ Zygmunt Gloger, mo¿e byæ dla nas 
wzorcowym modelem – mówi¹ organizatorzy 
jubileuszu 600-lecia Praw Miejskich £om¿y. 
Sprawy tak ulotne jak zwyczaj, s³owo, melodia 
czy barwa umieœci³ w ksiêdze i uczyni³ niemo¿-
liwymi do zapomnienia. W taki te¿ sposób trwa³¹ 
postaæ maj¹ przybraæ przynajmniej niektóre 
elementy wielkiego œwiêta.
Badacz staropolszczyzny by³ w trudniejszej sy-
tuacji. Teraz rejestrowanie ulotnych spraw odby-
wa siê za dotkniêciem palca. Ale nie tylko o taki 
zapis chodzi. W bogactwie jubileuszowych wy-
darzeñ roku 2018 w £om¿y znajduj¹ siê przedsiê-
wziêcia, których najwa¿niejsz¹ motywacj¹ jest 
zachowanie pamiêci.

W kamieniu

Wœród wielu miejsc pamiêci £om¿a ma trzy 
g³ówne kamienne pomniki poœwiêcone histo-
rycznym postaciom. To kurpiowski bohater Stach 
Konwa oraz naukowcy i badacze: etnograf Zyg-
munt Gloger i biolog Jakub Waga. Wszystkie 
poddawane s¹ zabiegom konserwatorskim. Fa-
chowe rêce uzupe³ni¹ ubytki, oczyszcz¹, od-
œwie¿¹ napisy, uporz¹dkuj¹ otoczenie. £om¿a ma 
zyskaæ tak¿e kolejny symbol w kamieniu. Na 

Teatrze Lalki i Aktora czy Edukacyjna Oœ Czasu z planszami Starym Rynku wzniesiony zostanie pomnik ksiêcia Janusza I 
informacyjnymi.Mazowieckiego. Atrybutami siedz¹cego na tronie w³adcy maj¹ 

byæ miecz i zwój papieru, czyli akt nadania praw miejskich 
£om¿y. Na papierze 

Rok jubileuszu 600-lecia miasta bêdzie w £om¿y obfity Na drodze
w wydawnictwa. Przede wszystkim powstanie monografia 
miasta przygotowana przez grono znakomitych historyków. Jubileusz 600-lecia ma pozostawiæ tak¿e innego rodzaju trwa³e 
Uzupe³ni to dzie³o historia £om¿y autorstwa ksiêdza Witolda œlady na ulicach, placach i w parkach miasta. Rozpoczê³o siê 
Jemielitego oraz zbiór legend ³om¿yñskich. Interesuj¹ce ju¿ wyznaczanie i oznakowanie czterech szlaków, które 
pozycje ksi¹¿kowe zapowiadaj¹ m.in. Miejski Dom Kultury – turystom, ale tak¿e zwyk³ym przechodniom wska¿¹ symbo-
Dom Œrodowisk Twórczych, Towarzystwo Przyjació³ Ziemi liczne i ciekawe dla £om¿y miejsca, w tym takie, których ju¿ 
£om¿yñskiej, Stowarzyszenie „Stopka”. Wydawniczy kszta³t nie ma. Na przyk³ad koœció³ nad dolin¹ Narwi wysadzony 
ma znaleŸæ tak¿e konkurs kulinarny na regionalne smako³yki.przez Niemców czy wiêkszoœæ obiektów wi¹¿¹cych siê 
W planach jest równie¿ moneta, film o £om¿y, rejestracje z dawn¹ ¿ydowsk¹ spo³ecznoœci¹ miasta. Szlaki za pomoc¹ 
koncertów i wiele innych form, które pozwol¹ wracaæ do tablic informacyjnych opowiadaæ bêd¹ o dziedzictwie mazo-
wydarzeñ jubileuszu wielokrotnie.                     wieckim, per³ach gubernialnej architektury, nekropoliach oraz 

minionym œwiecie ̄ ydów ³om¿yñskich. 
Mo¿na w tej sferze umieœciæ tak¿e jubileuszowe znaki artys-
tyczne i edukacyjne. Bêd¹ wœród nich np. mural na placu 
Niepodleg³oœci, instalacja „600 listów na 600-lecie” przy 

TRWA£E
ZNAKI
JUBILEUSZU

Napis na pomniku przy ul. Polowej: Zygmunt Gloger 1845-1910, syn ziemi ³om¿yñskiej, 
historyk, etnograf, badacz folkloru polskiego, autor „Encyklopedii Staropolskiej”, prezes 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
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