
PI
O

T
R

  D
O

M
A

LE
W

SK
I

ZŁOTE LWY W ŁOMZY
.



32

Szanowny Panie Reżyserze, Sce-
narzysto i Aktorze,

z ogromnym entuzjazmem i za-
dowoleniem przyjąłem informację, 
że wyreżyserowany przez Pana film 
„Cicha noc” otrzymał Wielką Na-
grodę „Złote Lwy” – najcenniejszą 
nagrodę polskiej branży filmowej. 
To  wielka radość, że talent rodowi-
tego łomżanina został doceniony na 
tak prestiżowym wydarzeniu, jakim 
jest 42. Festiwal Polskich Filmów Fa-
bularnych w Gdyni.

Jako Prezydent Łomży jestem niezmiernie dumny, że nasze miasto 
może poszczycić się tak utalentowanym reżyserem, scenarzystą i akto-
rem. Cieszy fakt, że film „Cicha noc” został doceniony nie tylko przez 
jury konkursowe Festiwalu, ale także przez opinię publiczną. Obraz 
zbiera pozytywne recenzje. To film przepełniony prawdziwymi emo-
cjami, bolesny, ale na wskroś prawdziwy. Porusza bardzo ważną i aktu-
alną dla Polaków kwestię – emigrację. Również dla nas łomżan nie jest 
to obcy temat. Tym bardziej dziękuję, że chce Pan pokazać problemy 
polskich rodzin, że porusza Pan ten ważny socjologiczny aspekt.

Serdecznie Panu, aktorom, producentom i całemu zespołowi reali-
zatorów gratuluję zdobycia najważniejszej nagrody filmowej w Polsce. 
To wielkie wyróżnienie i docenienie Pana twórczości, ale także cenna 
promocja naszego miasta –  Łomży. Życzę Panu dalszych równie spek-
takularnych osiągnięć zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 
Wszyscy łomżanie mocno trzymają kciuki za Pana kolejne sukcesy 
filmowe.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Chrzanowski

Prezydent Miasta Łomża

Matka 
o synu 

W naszej rodzinie wieczór 
23. września 2017 roku był bardzo 
ekscytujący. Tej soboty wraz z bli-
skimi oglądałam relację z zakoń-
czenia 42. FPFF w Gdyni. Emocje 
rosły: dowiedzieliśmy się, że po-
przedniego wieczoru Piotr za „Ci-
chą noc” otrzymał nagrody jury 
młodzieżowego, dziennikarzy, 
DKF-ów itd. Gdzieś głęboko w ser-
cu zakiełkowała nadzieja, ale bałam 
się ją wyartykułować, gdyż syn stu-
dził nasze emocje. I nagle wielka 
radość, duma, niedowierzanie, eu-
foria, w różnej kolejności pojawiały 
się te uczucia, gdy Piotr otrzymał 
Złote Lwy za film.

Potem zapoznawałam się 
z recenzjami i oczekiwałam na 
premierę. Nie byliśmy w lepszej 
niż aktorzy sytuacji, ale oni widzie-
li film na festiwalu. A co będzie, 
gdy ludziom „Cicha noc” się nie 
spodoba...? Znałam krótkie me-
traże Piotra i wiedziałam, że lubi 
mocno uderzyć w nasze przywary, 
wady, kompleksy narodowe. Bałam 
się też swojej reakcji. Trzeba było 
czekać dwa miesiące, by zobaczyć 
film. Premiera ogólnopolska „Ci-
chej nocy” odbywała się 21. listo-
pada w Cinema City w Warszawie, 
na Sadybie. W gronie rodzinnym 
- 25  osób - oczekiwaliśmy na 
pierwsze kadry. Podpatrywałam, 
czy reakcja obecnych na premierze 
widzów jest podobna do mojej: czy 
reagują na humorystyczne frag-
menty, czy są wzruszeni jak ja, czy 
film się podoba.

Pięknie i mądrze o filmie
Zadałam sobie pytanie, czego nowego dowiedziałam się o Piotrze, 

naszym najstarszym synu, który był szczery do bólu, trochę podkpi-
wał z naszej zaściankowości, religijności, szacunku dla tradycji, innym 
razem wszystko obracał w żart. Ale po projekcji byłam bardzo po-
ruszona. Pomyślałam: Piotr to dojrzały mężczyzna, wnikliwy obser-
wator rzeczywistości. Dostrzegłam w nim pokłady czułości, których 
przed nami nie zdradzał. Wcześniej odnosiłam wrażenie, że wszystko 
próbuje obrócić w żart. Czasem myślałam, że trochę się z nas, rodziny, 
podśmiewa, a po tym filmie zrozumiałam, że lubi ludzi, że mu bar-
dzo zależy, by jego bohaterom udało się zrealizować marzenia. Często 
mówiłam, by nie oceniał łatwo innych, a teraz tego mogę uczyć się od 
niego. W filmie szukałam duchowości. Znalazłam ją i to bardzo mnie 
ucieszyło. Sama wiele dowiedziałam się o Polsce. Uczę w szkole i od 
lat obserwuję, jaką destrukcyjną siłę ma emigracja, jak niszczy polskie 
rodziny. Nie znam się na robieniu filmów, ale historia Adama bardzo 

mnie poruszyła i trzymała cały czas w napięciu. Ucieszyłam się, że 
Piotr jest dobry w tym, co robi, i traktuje pracę scenarzysty i reżysera 
poważnie. Teraz to w domu rzadki gość.

Po premierze Agnieszka Suchora (matka) i Jowita Budnik (cio-
cia Basia) powiedziały mi, że zachwyca je dobre wychowanie syna, 
grzeczność, z jaką dziękował im za cierpliwość podczas zdjęć w trud-
nych warunkach na wsi, że potrafił stworzyć filmową rodzinę, że pięk-
nie, mądrze mówi po polsku, że barwnie i z miłością opowiadał im 
o naszej rodzinie. To mnie rozczuliło.

Na spotkaniu z widzami zrozumiałam, że jest błyskotliwy, że ma 
łatwość komunikowania się z innymi, że jest niezwykle oczytany, 
świetnie porusza się w rozległej tematyce filmowej. To inteligentny 
chłopak, który potrafi poruszyć nasze serca. Mam tu na myśli serca 
Polaków, nie tylko rodziny. Jesteśmy z niego dumni. Mam nadzieję, że 
łomżanie docenią film „Cicha noc”.

Wiesława Domalewska, 
mama Piotra Domalewskiego

PODZIĘKOWANIA OD REDAKtORA
- Wszystkie nasze skarby są mądre, twórcze i kochane – opo-

wiadali mi rodzice Piotra Domalewskiego: Wiesława i Krzysztof 
prawie 10 lat temu. – Ale chyba najbardziej fascynujący był nasz 
pierwszy syn... Nikt wtedy nie pomyślał, że po dekadzie Piotr sta-
nie na scenie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych z masywną 
statuetką Złote Lwy. Zdaniem rodziców, nigdy nie był dzieckiem 
„wzorowym”, choć miał świadectwa z paskiem. 

Nie przystawał do szkolnego szablonu, chociaż łatwo w nim 
się mieścił, z racji bystrości umysłu, zdolności artystycznych i po-
czucia humoru. Kierował się poczuciem sprawiedliwości i reago-
wał  na krzywdę innych. – Nauczycielom walił prosto z mostu, co 
myśli – wspominają. – Zawsze stawał odważnie w obronie dzieci 
poniżanych. Co krok zadziwiał. Na pamięć znał perypetie Kozioł-
ka Matołka Kornela Makuszyńskiego. Kiedy mama czytała bajkę 
na dobranoc, pierworodny syn chłonął wszystkimi zmysłami. Nie 
zmarnował talentu – pisałem jakby na wyrost, ale i proroczo w lu-
tym 2008 r. w „Gazecie Współczesnej”. Cieszyłem się, że „zdobył 
dyplom białostockiego wydziału lalkarskiego Akademii Teatralnej 
w Warszawie, studiuje w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 
w Krakowie, w 2007 roku miał premierę w Teatrze Muzycznym 

LIst GatuLaCyJny

Capitol we Wrocławiu.” Po 10 latach czas napisać, że spełnia się 
piękniejszy sen Piotra Domalewskiego, 34-latka z Łomży, którego 
podziwia Jerzy Antczak.

Wydarzenia toczyły się błyskawicznie: jury Festiwalu w sobo-
tę ogłasza oszałamiający w historii Łomży werdykt, w niedzielę 
spotykam przypadkiem po koncercie w teatrze wiceprezydent 
Agnieszkę Muzyk. Proponuję zaproszenie Piotra z producentką 
Ewą Jastrzębską, również łomżynianką po I LO, i święto ludzi ko-
chających polskie kino. Dopiero teraz oba pomysły się materiali-
zują, ponieważ Piotr chciał do Łomży przyjechać, gdy obejrzymy 
„Cichą noc”. Kino Millenium po remoncie i wymianie sprzętu sta-
ło się ważną instytucją kultury, gdzie przed kilku laty przedstawio-
no filmy: „Obcy” i „Jedyne wyjście”, krótsze dzieła Piotra. W po-
niedziałek rano gratuluję mu, zmęczonemu wywiadami Artyście 
z Łomży,  epokowego sukcesu i... mijają 2 miesiące. To przeskok 
w czasie. Owocem jest piątek, 1. grudnia 2017. Piotr i Ewa o godz. 
12. 45 spotkają się z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego, o 14. 
30  z władzami miasta w łomżyńskim ratuszu, o godz. 18. 30 pokaz 
filmu „Cicha noc” w Kinie Millenium. Dlatego tę jednodniówkę 
zredagowałem z pomocą dobrych ludzi, żeby współcześni i po-
tomni wiedzieli, kim jest Piotr Domalewski: kochającym synem, 
godnym podziwu łomżyniakiem, otwierającym serca Polakiem.

Dziękuję władzom miasta, Karolinie Krzykowskiej z wydziału 
promocji, Michałowi Kuropatwie za ideę plastyczną, Ewie Cze-
tweryńskiej za materializację graficzną pomysłów w Drukarni 
Kamil Borkowski, pracownikom Studia Munka za fotosy z filmu 
i czarno-białe zdjęcia z planu „Cichej noc" (autorem jest Robert 
Jaworski, producentem Studio Munka; © Studio Munka-SFP, Ro-
bert Jaworski). Na zdjęciach – poza reżyserem Piotrem Domalew-
skim - autor zdjęć do filmu Piotr Sobociński i aktorki: Agnieszka 
Suchora i Jowita Budnik). Dziękuję dzieciom i młodzieży, two-
rzącym teksty, i opiekunom: „Strzału w 10”  i „Głosu Ucznia” – 
redaktorem naczelnym byłem od 1978  do 1982. „Miesięcznik” 
miał po 20 do 30 stron, pieczołowicie przepisywany z rękopisów 
na maszynie przez Panią Gienię Wałkuską pod dyktando Prof. 
Danuty Zawadzkiej. To Jej zawdzięczam dociekliwość, szybkość 
skojarzeń, energiczny styl pisania, konsekwencję w osiąganiu celu: 
DRUKU. Do podziękowań dołączam redakcję 4lomza.pl, skąd 
otrzymałem prawo przedruków i zdjęcia łomżyńskie. A najwięcej 
pomocnej rady, trudu, powagi i humoru wniosła polonistka Gra-
żyna Kulesza-Szypulska.

Mirosław Robert Derewońko
Łomża, 28. listopada A.D. 2017

M. R. Derewońko  i  G. Kulesza-Szypulska 
w Restauracji Na Farnej (17.11.2017)
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Mam zupełnie inne 
doświadczenia niż Piotr 
Domalewski, jeśli idzie 
o polskość. Nie mam 
wśród znajomych nikogo 
podobnego do rodziny 
Adama ze wsi w „Cichej 
nocy”. Może rodzina 
opiekunki mojej mamy, 
z Przasnysza, ale nie znam 
ich dobrze... Myślę, że ten 

film to, przede wszystkim, doświadczenie ludzi pochodzących ze wsi 
i małych miasteczek, gdzie nie widzą dla siebie żadnych perspektyw. Gdy 
się mieszka w Warszawie (i stąd pochodzi), trudno to zrozumieć, bo tu 
możliwości i perspektyw mamy aż nadto. Grozi nam raczej przepraco-
wanie niż brak środków do życia. Wielu z nas nie chodzi na pasterki – ja, 
na przykład, jestem buddystą. Nie piję wódki, nie palę papierosów, nie 
jem karpia na wigilii... Mieszkałem i pracowałem za granicą przez rok, 
ale zarobione pieniądze wydałem na bilety do kina, teatru, koncerty. Nie 
mam mentalności gastarbeitera ani emigranta... Dzieło łomżyniaka Pio-
tra pokazuje rodzinę wielodzietną i wielopokoleniową, więc dla mnie 
najważniejsze w kontekście tego filmu, że jestem jedynakiem. Buntuję się 
przeciw coraz częściej wypowiadanej opinii, że film Piotra jest uniwersal-
ny i dotyczy każdego Polaka; że każdy z nas może w nim odnaleźć cząstkę 
siebie. Ja film Piotra doceniam, ale nie znajduję w nim cząstki siebie. Te-
mat emigracji był poruszany wielokrotnie, w literaturze „Transatlantyk” 
Gombrowicza i „Emigranci” Mrożka, w filmie „Fucha” Skolimowskiego 
z 1982 r. o pracy na czarno Polaków w Londynie, w grudniu 1981. Temat 
wsi najlepiej pokazuje we współczesnym polskim kinie Wojtek Smarzow-
ski, vide: „Dom zły”. Dla mnie „Cicha noc” nie jest filmem wspaniałym, 
lecz sprawnie zrobionym debiutem. Opinie wybitnego reżysera Jerzego 
Antczaka to przesada. Przynajmniej na wstępnym etapie twórczości zdol-
nego Piotra. Autentyczna zmiana pokoleń w polskim filmie to jednak 
Smarzowski.   

Tomasz Raczek
krytyk filmowy i teatralny

ZłOtE LWy  
DLA łOmżyNIAKA 
NA fEstIWALu 
W GDyNI

Debiutancki film fabularny „Cicha noc” Piotra Domalewskiego, 
33-letniego reżysera i scenarzysty rodem z Łomży, zdobył Złote Lwy, 
nagrodę główną 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 
Opowieść o pełnej napięć wigilijnej nocy za najlepszy film uznało jury 
z przewodniczącym Jerzym Antczakiem („Noce i dnie”). Największy 
i najbardziej prestiżowy przegląd polskiego kina przyniósł absol-
wentowi SP nr 10 oraz I LO w Łomży sześć nagród, w tym Nagrodę 
Dziennikarzy i Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. 
Odtwórca głównej roli w „Cichej nocy” 31-letni Dawid Ogrodnik 
(m.in., Tomasz Beksiński w „Ostatniej rodzinie”, najlepszym filmie 
w Gdyni rok temu) otrzymał nagrodę za najlepszą rolę męską. Ta-
kiego historycznego sukcesu, jak skromny i ambitny Piotr Doma-
lewski, nie odniósł dotąd na ogólnopolskim festiwalu filmowym nikt 
z Łomży. - Dziękuję moim aktorom, mojej rodzinie, rodzicom 
i rodzeństwu – mówił szczęśliwy 
zwycięzca. 

- To jest poważna 
sprawa... – stwierdził 
w pierwszych słowach 
na scenie Teatru Muzycz-
nego Piotr Domalewski, 
za którym po swoje Złote 
Lwy szli producenci „Ci-
chej nocy” ze Studia Mun-
ka: Jerzy Kapuściński, Ewa 
Jastrzębska i Jacek Bromski. 
Reżyser z Łomży zażarto-
wał: - Będę się stresował, 
staram się zagrać niezdener-
wowanie... Dziękował produ-
centom, że uwierzyli w sens 
scenariusza i w niego samego, 
że nie ingerowali w dziwny po-
mysł. - To prosty film zrobiony 
prostymi środkami.

Premiera filmu, nad którym 
prace zaczęły się w lipcu 2016 r., miała miejsce na festiwalu 
w Gdyni i rodzina Piotra Domalewskiego również nie widziała dzieła 
w całości. Recenzent TVN 24 streścił: „Film opowiada o pracującym 
w Holandii Adamie (Dawid Ogrodnik), który niespodziewanie wraca 
do rodzinnego domu na Boże Narodzenie”. W powrocie ma cel, któ-
ry może zmienić jego dalsze życie oraz życie rodziny, w której sukces 
jednego staje się sukcesem wszystkich. „Cicha noc” to film w filmie: 
świat z perspektywy kamery (Piotr Sobociński jr) i bohaterów, reje-
strujących przygotowania do wigilii. W filmie prowincja boryka się 
z wiecznym niedostatkiem, brakiem perspektyw. Stała jest emigracja 
- doświadczył jej ojciec Adama, brat i on. Z podróży przywożą łupy: 
mikrofalówkę, wieżę audio. Te przedmioty, jak pożyczony samochód, 
którym Adam zajeżdża przed dom, stają się obrazem statusu.

„Piotr nas nigdy nie zawiódł”
- Jestem szczęśliwy bardzo – powtarzał reżyser z Łomży, jakby nie 

dowierzał, że jego film ma Złote Lwy. Tłumaczył, w czym tkwi siła, co 
chciał pokazać: że z rodziną wychodzi się dobrze na zdjęciu, ale „do 
tych zdjęć się ustawiamy, mimo podziałów, różnic się dogadujemy”. 
Jego wypowiedź miała sens potrójnie: odnosiła się do fabuły „Cichej 
nocy”; słów laureata Oscara za całokształt twórczości Andrzeja Wajdy 
(Suwałki 1926 - 2016 Warszawa), ażeby filmowcy trzymali się razem, 
nie dali się dzielić politykom; i wypowiedzi nagrodzonych, krytycznie 
oceniających ręczne sterowanie kulturą przez władze. Gratulacje zwy-
cięzcy składali: reżyser Jerzy Antczak, uściskał Domalewskiego, oraz 
wicepremier i minister kultury Piotr Gliński: film „Cicha noc” oceniał 
jako „dobry przykład kontynuacji tradycji, wspaniały artystycznie i na 
bardzo ważny temat”. Jest to dobry prognostyk na dofinansowania 
z PISF, skoro Domalewski chce zmierzyć się z wrażliwością „innego” 
scenarzysty, może w komedii. - Nagroda jest ciężka, nie tylko jako 
umowa, którą polskie kino ze mną zawarło – tłumaczył w „Faktach”, 
podtrzymując statuetkę i wyznając, że „zwiotczało mi ramię”. - Muszę 
z tej umowy się wywiązać... Ze sceny teatru podziękował rodzicom: 
Wiesławie i Krzysztofowi i 5-tce rodzeństwa: Tomek, Magda, Ania, 
Ola i Kasia, która zagrała w „Cichej nocy” filmową córkę Anię.

Złote Lwy na 42. festiwalu filmowym w Gdyni za najlepszy film 
dla łomżyniaka uradowały mamę Wiesławę Domalewską (lat 57), 
znakomitą polonistkę przez dekady w „Dziesiątce”, a od dwóch lat 
w „Dziewiątce”. - Piotr nas nigdy nie zawiódł, on jest przeambitny, 
nawet chorobliwie ambitny: stawiał sobie zawsze wysoko cele i dą-
żył do nich wytrwa- le – opowiada dumna z sukcesu. 

- Myśmy obstawiali w rodzinie, że 
dobry, życiowy scenariusz filmu 
współczesnego z taką doborową 
obsadą aktorską zwróci uwagę 
jurorów. W recenzjach nazywa-
no go faworytem, czarnym ko-
niem w Gdyni.

W liście czytanym na wrę-
czeniu nagród Dawid Ogrod-
nik („Chce się żyć”, „Ida”, 
„Jesteś Bogiem”) reżyserowi 
„Cichej nocy” z Łomży po-
dziękował krótko: „Piotrek, 
Tobie powiedziałem wszyst-
ko”. - Trochę się obawiałam, 
że Piotr powie w Gdyni, że to 
o jego rodzinie, autobiogra-
ficznie – śmieje się mama, 
która oglądała galę w TVP 2 
z mężem, siostrami i dziad-
kami z Kramkowa, skąd 

pochodzi. - Ma młodszego brata na 
emigracji zarobkowej za granicą. Nigdy nie widział u nas wódki na 
wigilię.

- Wspaniale jest wygrać Gdynię, to sytuacja nie do wyobrażenia 
– mówił po odebraniu nagrody Piotr Domalewski. - Potrzebuję cza-
su, żeby zrozumieć, co tu się wydarzyło w moim życiu. Długo na to 
pracowałem i to się ułożyło.

Warto zauważyć: FPFF ma kategorię debiut, jednakże skromny 
i ambitny łomżyniak ją przeskoczył. W konkursie rywalizował z 16-
oma, m.in., z Agnieszką Holland, małżeństwem Krauze i Bodo Kox. 
Wcześniej zrobiony film krótkometrażowy „60 kilo niczego” dostał 
też w Gdyni nagrodę specjalną za zdjęcia Bartosza Świniarskiego, a na 
festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie nagrodę dziennikarzy.

Mirosław R. Derewońko 
„Gazeta Bezcenna” nr 736, 28. września 2017

Film Piotra Domalewskiego z Łomży jest po prostu wspania-
ły w każdym aspekcie. Przepraszam za taki skrót, ale chcę unikać 
analiz. Zresztą wszystko, co miałem do powiedzenia na temat tego 
wybitnego reżysera i jego filmu „Cicha noc” już  powiedziałem. 
Najserdeczniej pozdrawiam. 

Jerzy Antczak
reżyser „Nocy i dni” i przewodniczący jury 42. FPFF w Gdyni

Piotr Domalewski był, przede 
wszystkim, bardzo dobrym uczniem, 
dopilnowanym przez rodziców. Nie 
wiadomo mi nic o żadnych proble-
mach wychowawczych. Widać było 
po nim, że ma talent artystyczny. 
I oczywiście imponował urodą. Dał 
się zauważyć z racji urody i występów. 
Byłam na światowej sławy musicalu 
„Upiór w operze” w Teatrze Roma, 
gdzie Piotr znakomicie grał w jednej 
z trzech głównych ról, czyli Upiora. Byłam zachwycona jego pięknym 
śpiewem i dumna, ponieważ nigdy wcześniej osobiście nie znałam czło-
wieka, który by tak wysoko zaszedł w dziedzinie kultury. Na musical poje-
chał cały autobus nauczycieli z Łomży, więc biliśmy Piotrowi brawa pełni 
przeżyć, podziwu i dumy z ambitnego łomżyniaka na stołecznej scenie. 

Hanka Gałązka
dyrektor SP nr 10 od 1988 do 2010 

i prezes Wspólnoty Polskiej w Łomży

Piotr miał jakby wrodzone, na-
turalne predyspozycje do organizacji 
występów w rodzaju Tygodnia Kultu-
ry Uczniowskiej czy imprez okolicz-
nościowych. Bardzo dobrze i miło go 
wspominam, gdyż był bardzo kultu-
ralny, zorganizowany i zdyscyplino-
wany. Chłopak na poziomie. Wywo-
dzi się z licznej, mocno kochającej się 
rodziny. Może mieć predyspozycje po 
rodzicach: mama utalentowana lite-

racko polonistka, tata historyk umie grać na gitarze. W liceum był w klasie 
holistycznej i dobrze się stało, że prowadziła ją Jola Boryszewska. Od niej 
uczniowie uczyli się zaangażowania i pasji w tym, co robią na co dzień. 
Ta postawa przydaje się w dalszym dorosłym życiu, tak jak Piotrowi. 

Zygmunt Zdanowicz, 
dyrektor I LO od 1978 do 2004 r. 

i prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

Piotrka znam jeszcze z lat szkolnych, kiedy uczył się w Szkole Podsta-
wowej nr 10 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Był w klasie rok wyżej 
ode mnie. Już wówczas wykazywał talent aktorski, brał udział w rożnych 
przedstawieniach oraz współuczestniczył w organizowaniu wydarzeń 
z życia szkoły. Cieszę się, że rozwinął swoje pasje filmowe: scenariuszowe 
i reżyserskie. 

Mariusz Chrzanowski
absolwent SP 10 i I LO, prezydent Łomży

Jadwiga Barańska z mężem Jerzym

Tomasz Raczek  
i Zygmunt Kałużyński 

(1918 - 2004)

Jestem bardzo dumna, że film 
„Cicha noc” Piotra Domalewskiego 
osiągnął tak spektakularny sukces. 
Cieszę się, że pochodzącego z Łomży 
reżysera i scenarzystę doceniło jury 
prestiżowego festiwalu. 

Kiedy dowiedziałam się, że Wiel-
ką Nagrodę „Złote Lwy” otrzymał 
właśnie Pan Piotr, przypomniałam 
sobie nasze pierwsze spotkanie, gdy 
pracował nad filmem „Obcy”. Gościł 
wówczas w ratuszu, rozmawialiśmy 
o możliwości współpracy z łomżyń-
skim samorządem. Zrobił na mnie 
wielkie wrażenie – niezwykle skrom-
ny, ale ogromnie zaangażowany, artysta z pasją i otwartym umysłem, 
świetnymi pomysłami, poszukujący drogi twórczej. Staram się wspierać 
właśnie takich łomżan – młodych, pracowitych i zdolnych, wierzących 
w to, co robią. 

Z całego serca gratuluję Panu Piotrowi zwycięstwa w Gdyni, życząc 
mu kolejnych wielkich sukcesów. Rodzicom – Pani Wiesławie i Panu 
Krzysztofowi, pedagogom zasłużonym w łomżyńskiej edukacji – prze-
kazuję wyrazy uznania i wdzięczności za wychowanie tak wspaniałego, 
młodego mężczyzny.

Agnieszka Muzyk
zastępca prezydenta Łomży
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A tO NAsZA POLsKA WłAśNIE...
Dlaczego „Cicha noc” reżysera Piotra Domalewskiego zdobyła na 

42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych główną nagrodę? Wiele 
osób zadawało sobie to pytanie. Mało komu znany debiutujący re-
żyser, bardzo znani i mniej znani aktorzy, tematyka dość prozaiczna 
w dobie wielkich produkcji o wielkich ludziach. Czym ujęła gdyńskie 
jury młodzieżowe i profesjonalne ta kameralna opowieść?

Kiedy obejrzymy film, odpowiedź jest prosta – niezwykłością 
i zwyczajnością. Inaczej zinterpretuje ją człowiek z wielkiego miasta, 
inaczej spojrzy na nią ktoś z przesławnej Polski B, która wcale nie leży 
po prawej stronie Wisły. Ona jest tuż za granicą Warszawy, Wrocła-
wia, Krakowa czy Olsztyna.

Dla widza ze stolicy kraju historia Adama będzie opowieścią 
z pogranicza science fiction i świata rzeczywistego. Niby realistycz-
na, a jednak nierealna. Mieszkaniec Warszawy nie musi wyjeżdżać do 
Holandii, by pracować fizycznie jako „budowlaniec”. Stawia wieżowce 
na miejscu. W rodzinie głównego bohatera Adama wyjazdy za gra-
nicę w poszukiwaniu zarobku to stały element życiorysu niejednego 
z członków. Wszyscy realizują Sienkiewiczowską wizję wędrówki „za 
chlebem”, jednak w wydaniu z XXI wieku. Co jeszcze zadziwi wielko-
miejskiego obywatela w „Cichej nocy” na wsi?

Na pewno przyjazd Adama do kraju na 1 dzień. Można wytłu-
maczyć, że tym dniem jest Wigilia, ale żeby nie zostać na pierwszy 
dzień świąt Bożego Narodzenia...? Zadziwia sposób bycia bohaterów. 
Przyjeżdża z Holandii najstarszy syn, a euforii brak, witają się spokoj-
nie, bez entuzjazmu... Wódkę wylewa się za okno, mężczyźni są pijani, 
dziadek nadrabia za wszystkich z nawiązką. Przy robieniu wspólnej 
fotografii zamiast „cziiis”, mówią „Henryk”, podczas kiedy nikogo ta-
kiego w pobliżu nie ma. W obejściu, na gumnie, podwórzu, leży dużo 
błota, przez które trudno przejść. Wielkomiejski obywatel może za-
akceptuje pomysł Adama ręcznego wyrównania rachunków pomię-
dzy członkami rodziny. Czasami się uśmiechnie, bo dojrzy w kadrach 
i wypowiedziach humor, może i czarny, ale wywołujący śmiech. I bę-
dzie zachwycony. Wizja Polski, łączącej różne elementy historii i kul-
tury ze współczesnością sprawi, iż film ten uzna za wybitny. Kto wie, 
może tak myślało gdyńskie jury?

Tymczasem ludzie mieszkający na 
terenach zwanych prowincją obejrzą film 
o sobie, o swojej wsi, znajomych, rodzinie. 
Tak, w tej rodzinie od lat jeżdżą na saksy 
i nawet domu nowego nie postawili. Tak, 
to temu, z tej chaty brat podprowadził narzeczoną, tak, to tamta wy-
jechała do miasta i zasuwa na kasie w sklepie. Na tym podwórku nie 
położyli bruku, na tamtym szopa, pamiętająca wczesnego Gomułkę. 
Pijemy wódę?! Jasne, pijemy, przecież święta. Podpici idziemy do 
kościoła na pasterkę?! Oczywiście, że idziemy, jak nie iść?! Czasami 
wyglądamy śmiesznie? A jak mamy wyglądać, jeśli ciągle się z nas 
śmiejecie! Dopiero w dalekiej Holandii ktoś potrafi nas docenić! Dla 
was jesteśmy tylko „słoikami”, „wieśniakami” z przeszłością umazaną 
błotem. To nie science fiction, to polska rzeczywistość. Taka Polska 
też istnieje. Być może, jest jej nawet więcej niż owej z pierwszych stron 
portali i newsów telewizyjnych. Tu nie urządza się pikiet w obronie 
sądów. Mało kogo zainteresuje feminizm i czy umieścić tęczę na pl. 
Zbawiciela w Warszawie, bo dla tych ludzi tęcza to zjawisko po burzy, 
a nie symbol. W tej Polsce ludzie walczą o byt, a rodzina jest prawdzi-
wą rodziną, w której nie ma manifestowania uczuć i jest autentyczna 
więź. Czuć ją, gdy trzeba rozwiązać konflikt, który za daleko poza próg 
własnej chałupy i najbliższych opłotków nie wychodzi. To zasada.

Reżyser z Łomży broni bohaterów. Nie daje odpowiedzi, co do-
bre, a co złe, co do naśladowania, a co do potępienia. Idzie w stronę 
naturalizmu i delikatnie uśmiecha się do widza. To nic, że dziadek 
zachwyca się „holenderskim” samochodem wnuka i nie dostrzega 
rejestracji z Suwałk. To nic, że Paweł naprawia auto i nie zaczyna od 
sprawdzenia bezpieczników. Szybko zapada noc w wigilijny wieczór. 
Ta cicha, krwawa i dramatyczna noc najlepiej będzie wyglądała na 
filmie, kręconym małą kamerą przez najmłodszą bohaterkę, która 
pięknie fałszuje międzynarodową kolędę. Bo film o nas z Polski B, 
który śni się na peryferiach stolicy, jeszcze się nie skończył. Trwa na 
prowincji obok nas. 

Grażyna Kulesza-Szypulska
absolwentka I LO w Łomży

„JA żyłEm Pół NA Pół  
I WIDZIsZ, cO Z tEGO WysZłO” 

Cenię filmy, po których nie wy-
chodzę szybko z kina, mimo że trwają 
ponad 3 godziny: „Zielona mila”, „Lista 
Schindlera”... Światło. Napisy. Powrót 

do domu. Na pozór nic nie ulega zmianie, a w głębi duszy poczucie 
oczyszczającego zanurzenia w rozmyślaniach. Katharsis. „Cicha noc” 
Piotra Domalewskiego to właśnie taki film. Tym bardziej jestem dum-
ny, że to dzieło absolwenta I LO.

W okresie przedświątecznym w sklepach zaczyna się gorącz-
ka, a w kinach sequel „Listów do M.” Nikt nie spodziewa się czegoś 
ważnego, co wyrwie z codziennego pędu... Na przestrzeni stule-
cia cywilizacja globalna przeżyła ogromną przemianę - staliśmy się 
mniej lub bardziej świadomymi konsumentami. Zmieniła nas eks-
pansja światowego Internetu i wszechobecnych smartfonów w domu, 
szkole, na ulicy. Szczególnie ucierpiało młode pokolenie: posiadamy 

nieograniczony dostęp do informacji, możemy rozwijać się, poznawać 
coraz więcej, ale to ma cenę. Nie rozmawiamy tak jak dawniej i uwa-
żamy, że świat należy do nas. Młodzi, gniewni, stawiający przed sobą 
wyzwania i próbujący zmieniać świat. Problematyka filmu Domalew-
skiego wpisuje się w takie realia. Kamera cyfrowa fruwa od bohatera 
do bohatera, a telefony komórkowe zawracają głowę w szczerym polu. 

Film „Cicha noc” jest prawdziwy, przedstawia stan rzeczy bez 
upiększeń. Dużą rolę odgrywa w tym postać Adama – Ikara naszych 
czasów. Bohaterowie żyją w „bagnie”, jak ujął to jeden z nich: bieda, 
alkoholizm najbliższych, nierówne szanse, które mają w życiu miesz-
kańcy zapomnianej wioski. Ich przyszłość ma kształt starego domu, 
pozostającego jedynym majątkiem i zabezpieczeniem pokoleń. Każdy 
próbuje opuścić izolację od świata po swojemu: prowadząc nielegal-
ną plantację marihuany, oglądając dno szklanej butelki, wychowując 
dzieci, żeby miały szanse na godne życie. Godne, czyli bez upokorzeń, 

zawodów i frustracji. Postawom tej prowincjonalnej rodziny reżyser 
przeciwstawia Adama, najstarszego syna, ciężko pracującego, by zre-
alizować plany na firmę i pomóc innym. Tym, co go wyróżnia, jest 
nonkonformizm, postrzegany przez bliskich jako zarozumiałość. 
Jakże inaczej nazwać sytuację, gdy syn odwiedza rodziców na kilka 
godzin w święta, i to tylko po to, by osiągnąć cel majątkowy? Jednak 
to świadoma, dojrzała decyzja. Słowa ojca o życiu w stanie wewnętrz-
nego rozdarcia utwierdzają w słuszności postępowania Adama. Chce 
zacząć od nowa poza Ojczyzną, tam założyć rodzinę i budować przy-
szłość. Nie będzie popełniał błędów taty, słabego alkoholika, udając 
że wszystko w porządku i tocząc walkę z samym sobą. To przesłanie 
Domalewskiego mocno trafiło do mnie, stojącego u progu dorosłego 
życia. Life is brutal - przychodzi mi na myśl zakorzeniony w popkultu-
rze slogan, więc trzeba być zdecydowanym i zdeterminowanym. Sto-
jąc w dwóch łodziach jednocześnie wpadniemy do wody i utoniemy, 
a nikt nie rzuci koła ratunkowego. W dorosłym życiu nie ma miejsca 
na spóźnione dzieciństwo, kto tego nie rozumie, przegrywa wyścig 
i odpada z gry. Należy wskazać sobie swoje prywatne „bagno” i opu-
ścić je, nigdy więcej do niego nie wchodząc.

Wątek romansu burzy fabułę, kiedy wydaje się, że z jednoczącą 
pasterką konflikty dobiegły końca. Happy end, oczekiwany przez 

widza, nie wydarzy się. Zaskoczenie ustępuje miejsca dziwnej pustce 
i sprzeciwowi. W momencie, gdy lojalność i zgoda w rodzinie trium-
fuje, załamuje się wierność, na której bohater próbował zbudować 
idealną przyszłość. Ważny motyw, ponieważ tym, co często boli naj-
bardziej, jest zdrada i opuszczenie przez tych, na których najbardziej 
polegamy. Z czasem każdy wypracowuje sposób na radzenie sobie 
z tym problemem, lecz w okresie wchodzenia w dorosłość takie za-
wody podcinają skrzydła, odbierając chęć działania. Domalewski wy-
ciąga do widza dłoń: choć zdrada boli, to nie przekreśla wszystkiego, 
trzeba być konsekwentnym i próbować, a osiągnie się zamierzony 
cel. Wiele dobrego można powiedzieć o „Cichej nocy”: to wspaniały 
film, za który reżyserowi należy się zasłużony szacunek. Dla mnie to 
film z ważkim przesłaniem i nauka dla osób takich jak ja, wchodzą-
cych w dorosłość w nowych realiach, obcych starszemu pokoleniu. 
Otoczeni nowoczesnymi technologiami, nie możemy zapomnieć, co 
jest naprawdę ważne. Relacje z innymi i rozsądne zarządzanie życiem 
zawsze pozostaną podstawą egzystencji człowieka, a czas pojednania 
i zrozumienia winien trwać nieprzerwanie, nie tylko w bogatą w wy-
darzenia, a jednak „Cichą noc”.

Wiktor Walewski
I Liceum Ogólnokształcące   

im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

Dawid Ogrodinik (Adam) i Tomasz Ziętek (Paweł), filmowi bracia w sieni rodzinnego domu na wsi w wigilię
Na wszystkie fotosy w publikacji © Studio Munka-SFP, Robert Jaworski
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„tyLKO tutAJ mOGĘ być cZłOWIEKIEm”
Na obraz biednej polskiej wsi w najnowszym filmie Piotra Doma-

lewskiego „Cicha noc” składa się wiele postaci, motywów i wątków: 
wulgarni mieszkańcy wsi, postać dziadka alkoholika, szwagier bijący 
swoją żonę (siostrę Adama, głównego bohatera), wujek, który chce 
wykorzystać pieniądze „bogatego” krewniaka do założenia swojego 
biznesu oraz długo ukrywany trójkąt miłosny Adam – Asia - Paweł. 
Wszystko to tworzy barwną mozaikę zdarzeń, nasyconą charaktera-
mi, konfliktami i emocjami. Każdy z członków licznej rodziny ma 
swoje wady i problemy. Moją uwagę zwróciła znakomita kreacja Ar-
kadiusza Jakubika w roli ojca Adama i Pawła,  ważna w tej historii.

Ojciec nie uczestniczył w wychowa-
niu dzieci, ponieważ – tak jak najstarszy 
syn Adam - pracował za granicą. Przyzna-
je nieraz, że niewiele się dorobił, ale nie 
wyjawia, w jakim stopniu bieda całej ro-
dziny to konsekwencja jego alkoholizmu. 
Niezwykłe światło na rozumienie ostrych 
dylematów w relacjach rodzinnych rzuca 
rozmowa z Adamem pod koniec filmu. 

Adam znajduje pijanego ojca w starym domu dziadka. Pyta się, czy 
ma dla niego jakieś rady, w związku z jego przeprowadzką do Holan-
dii. Ojciec odpowiada, że nie ma żadnych rad i czuje tylko przepełnia-
jące poczucie żalu, że przez brak zdecydowania nie mógł uczestniczyć 
w wychowaniu swoich dzieci, pracując za granicą. Następnie rozpo-
czyna opowieść, moim zdaniem, stanowiącą esencję tego filmu: o po-
czuciu własnej ludzkiej i narodowej wartości w zależności od kraju, 
w którym mieszkamy. Wspomina z rozpaczą, że gdy jechał do pracy 
na emigracji, miał nadzieję w końcu poczuć się człowiekiem, a nie 
Polakiem. Tymczasem stało się wręcz przeciwnie. Po przekroczeniu 

granic ojczystego kraju nie mógł się odnaleźć w kraju emigracji, czuł 
się wyobcowany, „czuł się Polakiem”. Moim zdaniem, ta myśl nale-
ży do najważniejszych w filmie, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny 
proces tworzenia się globalnej kultury międzynarodowej, multikul-
turowość. Społeczeństwo światowe nakłada na nas poczucie, że mu-
simy spełniać pewne określone normy. O ile młodsze pokolenie nie 
ma większych problemów z przystosowaniem się do nowego świata 
(Adam) to pokolenie starsze (ojciec), głęboko związane z historią 
i kulturą kraju, w którym się urodzili, nie potrafi stać się „obywatela-
mi świata”. Dlatego ojciec powiedział, że tylko w Polsce może czuć się 
człowiekiem, ponieważ już nie potrafi odnaleźć się w świecie - może 
tożsamość indywidualną określić i pojąć tylko w Polsce. Zdaje sobie 
jednakże sprawę z możliwości, jakie potencjalnie daje opuszczenie 
Ojczyzny i rozpoczęcie życia gdzie indziej. Dlatego życzy swojemu 
synowi powodzenia w prowadzeniu działalności w Holandii.

Domalewski pokazuje w tych poruszających scenach, że nie trze-
ba być „obywatelem świata”, żeby móc być dumnym z tego, kim się 
jest. Owszem, ojciec nie spełnia oczekiwań współczesności, nie ma 
możliwości odnaleźć się w nowych realiach, ale może spokojnie żyć 
w „starym świecie” i dalej być dobrym człowiekiem, dobrym ojcem, 
a może i dobrym mężem. Za granicą nie miał możliwości uczestni-
czyć w wychowaniu dzieci, cierpiały na tym ogromnie, ale cierpiał na 
tym także i on sam. Robił to wszystko, gdyż rodzina była dla niego 
najważniejsza, jej dobrobyt postawił ponad własne szczęście. Abstra-
hując od negatywnego wpływu braku ojca w wychowaniu dzieci, to 
co robił, robił z myślą o ich dobru. Nie był ani idealnym ojcem ani 
mężem, ale czy ktokolwiek z nas jest idealny?

Patryk Śmiarowski
I LO w Łomży

KuLtuRA W stOLIcy I NA PROWINcJI
„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego 

życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że przez nią człowiek od-
znacza się i odróżnia się od całej reszty istnień, wchodzących w skład 
widzialnego świata: człowiek nie może obejść się bez kultury” – słowa 
jednego z największych Polaków – papieża św. Jana Pawła II – mają 
niesamowite znaczenie. Stawiają mocną granicę między światem 
sztuki i bycia a natury: fauny, flory, żywiołów. Pięknym jest fakt, że 
egzystencja człowieka na przestrzeni wieków ma wciąż wiele czynni-
ków wspólnych – nawet największe różnice można czasem zatrzeć. 
Stwierdzenie, wedle którego zmienia się tylko cywilizacja, technolo-
gia, szybkość komunikacji, ale to, co ludzkie: problemy, uczucia, war-
tości, pozostają takie same, to słowa o niesamowitym dziś znaczeniu. 
Podkreślają one istotę otwarcia się na świat i jego całe piękno.

Kultura, wyraźnie zaznaczona w wypowiedzi Jana Pawła II, jest 
pojęciem pojemnym. Opisuje ono wszystkie z podrodzajów, które do 
niej należą. Dotyczą one wielu sfer, nie ograniczając się wyłącznie do 
sztuki mówienia grzecznie „Dzień dobry” sąsiadowi, spotkanemu na 
ulicy. Współczesne młode pokolenie, my, licealiści, dążący do zdoby-
cia najwyższych szczytów, spełnienia najbardziej sekretnych marzeń, 
posiadamy ogromne możliwości w poznawaniu i krzewieniu każdego 
z rodzajów kultury: materialnej, duchowej, artystycznej, fizycznej… 
W związku z jej obecnością wśród nas, możemy postawić sobie kilka 
pytań: czym właściwie kultura dla nas jest? Jakie ma znaczenie i wpływ 
na nasze życie...? Odpowiedź nie będzie łatwa i żeby jej udzielić, trzeba 
dobrze się zastanowić. W dzisiejszych czasach kulturę mamy tuż na 
wyciągnięcie ręki w Internecie, w filharmonii, galerii, teatrze, kinie, bi-
bliotece, ale żeby zgodnie z nią żyć, trzeba umieć właściwie z niej sko-
rzystać.  Dzięki temu, że jest ona ogólnodostępna, nasze życie nabiera 
barw. Dążymy do tego, aby było ono wysłane ideałami i wartościami. 
Obszar kultury, który obejmuje wiele dziedzin: literatura, sztuka, ar-
chitektura, rzeźba czy muzyka, bardzo w tym pomaga. To piękne, że 
mimo udogodnień XXI wieku, są osoby, którym zależy na rozwoju 
i które umieją doświadczyć korzyści płynących z tego, co oferuje roz-
winięte społeczeństwo. W Łomży też nie brakuje instytucji kształtują-
cych nam kręgosłup moralny. Instytucje kultury są gwarantem treści 
zdolnych kształtować upodobania i wpływać na postępowanie, ale jak 
często my, młodzi w okresie dojrzewania, z nich korzystamy?

Talenty pragną światła dziennego
W bibliotekach jest mnóstwo książek o różnorakiej tematyce, 

a jak często tam zaglądamy...? Czy jest to bardzo sporadyczne, gdy 
mamy do przeczytania lekturę czy częściej? Prawdą jest, że niewielka 
część gości tam bardzo rzadko, ale szczęśliwie, że nie wszyscy. U co-
raz to większej liczby młodych pojawia się stwierdzenie, że jego bądź 
jej hobby to czytanie książek. Jest to bardzo dobre, gdyż poprzez od-
powiednią lekturę człowiek nie tylko wzmacnia słownictwo, ale też 
pogłębia wiedzę. Do powszechnych i wysoko cenionych środków kul-
turowych, które nas ubogacają, należą kino i teatr. Forma przekazu 
opiera się na wielkiej sile oddziaływania na widzów i na ich podświa-
domość. Jeśli film lub spektakl są dobrze dobrane, nasze patrzenie na 
świat zmienia się bardzo szybko. Zaczynamy dostrzegać to, co kiedyś 
mogło wydawać się nierealne czy nieludzkie. Ogromne znaczenie dla 
młodych ludzi, w dziedzinie kinematografii, mają filmy historyczne. 
Czasami wydaje nam się, że życie jest okropne, że wszystko, co mamy, 
stanowi całe nic. Właśnie takie ekranizacje udowadniają nam, mło-
dym, że my teraz mamy wszystko: dach nad głową, jedzenie, wygo-
dy, rozrywki. Dzisiejszy świat pokazuje nam, że panem naszego życia 
jest czas, nieustannie gdzieś gonimy i nie zawsze mamy możliwość, 
by z dóbr kultury korzystać. Całe szczęście, o nasz rozwój troszczą 

się również nauczyciele szkół, do których uczęszczamy. To oni czę-
sto zabierają nas w miejsca, gdzie czas płynie wolniej i jest okazja do 
refleksji. Wiedzą, że może to w korzystny sposób na nas wpłynąć. 
My, młodzi, podziwiamy, ale też chcemy być podziwiani. Wierzymy 
w moc działań i talentów, które (niestety, niejednokrotnie) chowamy 
do szuflady, ale pragniemy, ażeby ujrzały światło dzienne.

Kultura czyni życie piękniejszym
Nieraz byliśmy pytani, kto jest naszym ideałem, kim jest osoba, 

z której chcemy brać przykład. Mimo że mamy wokół wielu ludzi, 
ciężko jest wybrać sobie tę jedną - godną naśladowania. Wśród nas, 
łomżyniaków, nie brak osób, które mogłyby zdobyć miano „tego 
człowieka”. Młodzieży często brakuje odwagi, choć te osoby są tymi, 
które dają nadzieję na rozwój, na pokazanie naszych talentów i zdol-
ności szerszemu gronu odbiorców. Nasze miasto, choć nie należy do 
największych, to takie „małe źródełko”, z którego wypłynęło wielu 
znamienitych. Możemy poszczycić się artystami i osiągnięciami na 
arenie dużo szerszej niż lokal-
na. W tym roku Pan Piotr Do-
malewski, urodzony tu, nad 
Narwią, reżyser filmu „Cicha 
noc”, opowiadającego o losach 
polskiej rodziny, rozdzielonej 
przez pracę - wygrał 42. Festiwal 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni. Choć jest dwukrotnie 
starszy, nie różni się znacznie 
od nas, siedemnastolatków. Ten 
mężczyzna od pierwszych eta-
pów życia dążył do realizacji 
marzeń. Rozpoczynał od zabaw 
teatralnych w futrynie drzwi, 
a teraz doszedł do zdobywa-
niu nagród za wspaniałe dzie-
ła filmowe. Pokazuje on nam, 
że o marzenia warto walczyć. 
Przypomina pod tym względem 
Hankę Bielicką (1915 – 2006), 
której mama narzekała, że 
mała Hania chodzi po ludziach 
i śpiewa za cukierki. Do matury w 1934 r. mieszkała w Łomży. Ka-
rierę artystyczną rozpoczynała na początku II wojny światowej. Nie 
poddała się, grając podczas okupacji za garnek kaszy. Nawet będąc na 
emeryturze, kontynuowała występy, teatralne, estradowe, telewizyjne. 
Na cześć aktorki na Farnej przy Starym Rynku, postawiono pomnik 
ławeczkę z jej postacią. Łomżyńskich perełek śpiewu, tańca, plastyki 
czy fotografii mamy wiele: ci młodzi są najlepszym dowodem, że ob-
cowanie z kulturą czyni życie piękniejszym. A teraz mamy i Reżysera 
Piotra Domalewskiego!

Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie. 
Zasady moralne powinny być obecne w życiu zarówno młodego, jak 
i starszego człowieka. Bez nich upada nasze człowieczeństwo i wszyst-
ko, co się z nim wiąże. Słowa Jana Pawła II - wielkiego Polaka i czło-
wieka kultury, powinny stanowić motto życiowe każdego z nas. Był to 
wzór, z którego powinnyśmy brać przykład. Nauczmy się tak jak on, 
przekładać słowa na czyny.

Agnieszka Gronostajska, 
Aleksandra Maliszewska

Katolickie LO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Rodzina przy wigilijnym stole (od lewej): 
Dawid Ogrodnik (Adam), Elżbieta Kępińska 

(Babcia), Mateusz Więcławek (Jacek), Katarzyna 
Domalewska (Ania), Adam Cywka (Wujek 

Jurek), Paweł Nowisz (Dziadek), Tomasz 
Ziętek (Paweł), Amelia Tyszkiewicz (Kasia), 

Arkadiusz Jakubik (Ojciec), Magdalena 
Żak(Gośka), Agnieszka Suchora (Matka)
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„PIOtR tO cZłOWIEK 
WIELu tALENtóW”

Dostałyśmy od Redaktora jednodniówki ciekawe, ale jak się szybko 
okazało - trudne zadanie. Polegało ono na dotarciu do informacji o Panu 
Piotrze Domalewskim i jego karierze jako ucznia w Szko-
le Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II. Jak często w takich 
sytuacjach bywa: Pan Piotr Domalewski to znana wszystkim 
osoba, ale niewielu potrafi o nim powiedzieć coś konkretnego. 
Pierwsza zaskoczyła nas nauczycielka biologii. Spodziewały-
śmy się uzyskać o nim najwięcej informacji w stylu: humanista, 
poetycka dusza, a tu proszę. Dowiadujemy się, że uczeń kla-
sy VIII c Piotr Domalewski razem z kolegą, także z klasy VIII, 
byli zwycięzcami Wojewódzkiej Olimpiady Promocji Zdrowia 
w 1997/1998 r. Tu trop biologiczny się urywa.

Z rozmowy z ówczesną nauczycielką języka polskiego w kla-
sach starszych Panią Katarzyną Życzkowską dowiedziałyśmy się, 
że był bardzo pracowitym, pilnym i miłym uczniem. Po przejrze-
niu arkuszy ocen w archiwum potwierdziły się słowa polonist-
ki. Nasz starszy kolega Piotr uzyskiwał, przede wszystkim, noty 
bardzo dobre i celujące. To, że Pan Domalewski był uzdolnionym 
uczniem, potwierdziła również Pani Barbara Nowakowska, wy-
chowawczyni w klasach I - III. Dodała także, iż pamięta Piotra jako 
obowiązkowego, zawsze uśmiechniętego i przygotowanego do za-
jęć ucznia. Stwierdziła, że wcześnie ujawniły się jego zamiłowania 
teatralne, gdyż często brał udział w rozmaitych przedstawieniach 
i chętnie angażował się w życie klasy. Urodzony aktor! Pan Doma-
lewski w młodym wieku uwielbiał recytować wiersze. Reprezentował 
„Dziesiątkę” w konkursach recytatorskich i plastycznych. Pani Nowa-
kowska powiedziała nam również, że pamięta dobrze chwile, gdy Piotrek 
uczył się grać na klarnecie. Powtarzał, że nigdy nie zdoła opanować tej 
sztuki. Jednak pod koniec trzeciej klasy grał już bardzo pięknie. „Piotr 
to człowiek wielu talentów” – dodała Pani Barbara Nowakowska. Dość 
szybko zdradził zdolności organizatorskie, co może teraz pomagać mu 
w tworzeniu filmów. Przekopując szkolne kroniki natknęłyśmy się na 
twórczość poetycką Pana Domalewskiego. Znalazłyśmy wiersze zamiesz-
czone w szkolnej gazetce „Strzał w 10”: ,,Jesień’’ - wydanie z 7. 11. 1995, 
,,Urodziny Ani’’ i ,, Znaczki’’ z 4. 03. 1995 r. Szkoda, że nie udało nam się 
dotrzeć do podobnych materiałów. Może odkryłybyśmy więcej talentów 
absolwenta naszej szkoły...

Maja Karwowska
Alicja Magdalena Kneć

Weronika Pliszewska
SP nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży

Niezwykłe, pełne mądrości zdanie wygłosił nasz rodak Papież 
Jan Paweł II w swoim przemówieniu w siedzibie UNESCO w Pary-
żu, 2. czerwca 1980 roku. „Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem 
dzięki kulturze”. Co jednak to głębokie w treści zdanie oznacza...?

Odpowiedź wydaje się dość prosta: żeby móc się rozwijać i cieszyć 
się życiem, trzeba mieć kontakt z kulturą. Jest ona obecna wszędzie: 
w jej instytucjach, telewizji, Internecie, galeriach handlowych. Na po-
czątku istnienia człowieka, zanim nasi przodkowie wynaleźli pismo, 
powstawały pierwsze instrumenty muzyczne i malowano freski na 
ścianach jaskiń. Można więc powiedzieć, że człowiek czuje swoistą 
potrzebę obcowania z kulturą, która jest ogółem ludzkich wytworów, 
materialnych i niematerialnych, duchowych i symbolicznych. Tak 
rozumiane obszerne pojęcie kultury wpisuje się w ciągłość ludzkie-
go gatunku, określa naszą tożsamość, rozwija twórczo i zmusza do 
działania.

Wielu młodych ludzi w moim wieku utożsamia kulturę z Teatrem 
Wielkim, operą i baletem, przez co dochodzi do wniosku, że jest ona 
czymś zbędnym i nieprzydatnym. Widząc to, nasi nauczyciele, rodzice 

WOJNA 
POKOLEń 
O KuLtuRĘ

i dziadkowie dochodzą do wniosku, że kultura w dzisiejszych czasach 
jest przez młodych ludzi niedoceniana. Pojęcie „kultura” stało się dziś 
przedmiotem wojny pokoleń, dzieląc generacje starszych i młodszych 
murem niczym niepopartych stereotypów. Wraz ze spopularyzowa-
niem się Internetu szeroki dostęp do kultury zapewniają komputery 
i telefony. Na przykład, dzięki serwisom społecznościowym mamy 
kontakt z ludźmi ze świata, poznajemy ich tradycje i zwyczaje. Serwi-
sy, jak YouTube i Shazam, zapewniają nam nieograniczony dostęp do 
muzyki. Portale takie jak Flickr czy Fotoferia pozwalają mieć kontakt 
z fotograficznymi arcydziełami. Można śmiało powiedzieć, że w pew-
nym sensie kultura jest w XXI w. bardziej rozpowszechniona niż kie-
dykolwiek wcześniej. 

Wzrost znaczenia kultury w życiu młodych ludzi widać na przy-
kładzie naszej Łomży. Co roku w mieście odbywa się wiele kultu-
ralnych eventów, na których zawsze spotykam swoich znajomych. 
Niedawno miała miejsce 10. jubileuszowa edycja Novum Jazz Festi-
val. Można podziwiać gwiazdy polskiej i światowej muzyki jazzowej. 
Trzeba wspomnieć o niedawnych koncertach prawdziwej legendy jaz-
zu – Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego i jednej z największych gwiazd 
polskiej muzyki alternatywnej - wrocławskiej formacji Micromusic. 
Na te wydarzenia przybyła spora grupa widzów, wypełniając po brze-
gi koncertowe sale. Nie zapominajmy o istniejącym w mieście Teatrze 
Lalki i Aktora i międzynarodowym festiwalu teatralnym „Walizka”, na 
który przybywają artyści ze świata. Wszystko to pokazuje, że wbrew 
obiegowym opiniom z kulturą w świecie, w tym również w naszej 
Łomży, nie jest wcale tak źle. Jedyne, czego mi brakuje, to informacji 
o wydarzeniach kulturalnych, które mają się wydarzyć. Koncerty, wy-
stawy i spektakle umykają uwadze zabieganych i „głodnych kultury” 
łomżyniaków. O wydarzeniu dowiadujemy się dopiero po fakcie, z in-
ternetowych relacji.

Edgar Jakub Bagiński
SP nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży

 

Dawid Ogrodnik (Adam) w wypożyczonym 
dla szpanu przed rodziną czerwonym lexusie

Piotr Domalewski w SP nr 10 w ŁomżyEdgar, Dorota Żbikowska -  polonistka, Maja, Alicja i Weronika w SP nr 10
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Nie byłem zaskoczony nagrodą Złotych Lwów, przyznaną  na Fe-
stiwalu w Gdyni filmowi Piotra Domalewskiego. Bardzo mnie wiado-
mość o nagrodzie Piotra ucieszyła. W szkole teatralnej towarzyszyłem 
mu w jego pracy. Od samego początku tej szkolnej wędrówki przez 
teatr byłem urzeczony Piotra wrażliwością i pracowitością. Pamiętam 
dobrze pracę Piotra w grupie z Magdą Miklasz, Iwoną Olszewską i Ża-
netą Małkowską nad „Historią o Królu Rybaku”, dla której punktem 
wyjścia była legenda o Świętym Graalu. Rezultat był wręcz znakomi-
ty. Jerzy Stuhr, oglądając na Zdarzeniach w Tczewie pokazy naszych 
studentów, pytał mnie, skąd w Białymstoku bierzemy tak zdolną 
młodzież. Odpowiedziałem, że szukamy wrażliwych i pracowitych. 
W szkole pozwalamy na żmudne nawet poszukiwania swojej praw-
dy i oczekujemy rzetelnej pracy nad warsztatem. Piotrze, dziękuję Ci 
i gratuluję  tej wspaniałej nagrody. Już kupiłem bilety i z radością zo-
baczę „Cichą noc”.

Krzysztof Rau
reżyser i pedagog teatralny i b. dyrektor BTL w Białymstoku

W Teatrzyku Logos Piotr był dziewięć 
lat. Zainteresował się recytacją przez przypa-
dek. Przystępował do I komunii świętej razem 
z moim synem Przemkiem. Było to 19. maja 
1992 roku w kościele pod wezwaniem Bo-
żego Ciała w Łomży. Przekazałem mu tekst, 
aby zaprezentował go podczas mszy świętej. 
Piotr nauczył się wiersza na pamięć i dobrze 
recytował. Zaproponowałem mu więc udział 
w zajęciach Teatrzyku Logos. Wraz z począt-
kiem roku szkolnego zaczął uczęszczać na 
zajęcia. Był zawsze ambitny, pełen energii, 
werwy. Można było na niego liczyć. Nigdy nie 
zawiódł. Bardzo dokładny, precyzyjny w tym, 
co robił. Dziewczęta za nim szalały, bo był bar-
dzo przystojny. Występował w różnych kon-
kursach recytatorskich i zdobywał liczące się 
nagrody.

Jednego roku przebywaliśmy na warsz-
tatach teatralnych w Bielsku-Białej. Mieliśmy 

LOGOs tO słOWO
Witold Długozima i Teatrzyk Żywego Słowa „Logos” świętowali 

35-lecie w połowie lutego 2015, kiedy nikt by nie pomyślał, że powsta-
nie „Cicha noc” i we wrześniu 2017 zdobędzie Złote Lwy. Na jubi-
leuszu w Klubie Wojskowym w Łomży, którym kieruje od początku 
Ryszard Matuszewski, był tort, prezenty, podziękowania i życzenia, 
w tym wierszowane. - Serdecznie ci, Witku, dziękuję /Za miłość do 

polskich wierszy./ Niezdarnie tu dzisiaj rymuję,/ By wyznać, że je-
steś największy! – deklamowała polonistka Wiesława Domalewska, 
mama Piotra Domalewskiego. Było też pierwsze wykonanie wierszy 
Jana Kulki (1937 – 2000) z muzyką Anny Bronowicz i walentynkowy 
program młodych podopiecznych Pana Witolda. – Te nasze wspólne 
podróże po poezji sprawiają, że ciągle czuję się młody i mam poczu-
cie, że wciąż mogę robić coś nowego! – podkreślał Witold Długozima.

– To było 35 lat temu – wspominał Mikołaj Jednacz. – Do Inspek-
toratu Oświaty i Wychowania wszedł młody człowiek i czystą pol-

szczyzną powiedział, że chciałby zająć 
się dziećmi, które chce uczyć recytacji. 
Porozmawialiśmy, a ponieważ wycho-
wywałem się w pobliżu łomżyńskiej 
katedry, to powiedziałem: będę waszym 
ojcem chrzestnym! 

Tak zaczęła się przygoda z poezją 
Witolda Długozimy i ponad 800 recyta-
torów, którzy przez 35 lat byli częścią ze-
społu. Był wśród nich Piotr Domalew-
ski, obecnie aktor, scenarzysta i reżyser.  
– Działalność „Logosu” jest, co wiem 
z własnego doświadczenia, niezwykle 
cenna dla wielu młodych osób, w rozwi-
janiu zainteresowań z dziedziny teatru, 
kultury słowa czy też poezji – napisał 
wtedy w okolicznościowym liście Piotr 
Domalewski. – „Logos” nie ma i prak-
tycznie nigdy nie miał na terenie Łomży 
żadnej konkurencji.

Wojciech Chamryk 
„35 lat z poezją”, 4lomza.pl  

15. lutego 2015 

PIERWsZA KOmuNIA, 
PIERWsZE REcytAcJE...

Piotr Domalewski w białej koszuli jako Upiór 
w „Upiorze w operze” w musicalu Teatru Roma w Warszawie

zajęcia w Teatrze Lalek Banialuka, chodzili-
śmy na wycieczki w góry, m.in., na Klimczok. 
Kiedyś przytrafiło się nam, że musieliśmy pie-
szo wracać z wycieczki, bo nie było żadnego 
pojazdu. Wtedy Piotr podsumował: „Jadąc 
tu wiedziałem, że będą warsztaty teatralne, 
że będą wycieczki w góry, ale że będzie piel-
grzymka, tego nie wiedziałem”.

Kiedy już był studentem szkoły aktorskiej, 
zaprosiłem go na nasze spotkanie. Odmówił, 
twierdząc, że nie ma po prostu czasu. Tłuma-
czył: „To pana wina i zasługa, że jestem tak za-
pracowany, bo jestem właśnie w teatrze”.

Miał duże poczucie humoru. Kiedyś ktoś 
zapytał moją grupę „Skąd jesteście?”, Piotr od-
powiedział: „Taka zbieranina”. Tak było w rze-
czywistości, młodzież pochodziła ze wszyst-
kich szkół w Łomży.

Witold Długozima 
założyciel Teatrzyku Żywego Słowa Logos Piotruś po I Komunii Świętej

Amelia Tyszkiewicz (Kasia) gra na skrzypcach  
„Cichą noc”, Arkadiusz Jakubik (Ojciec),  

Tomasz Ziętek (Paweł) i Paweł Nowisz (Dziadek)

Krzysztof Rau (lat 80) to reżyser teatrów lalkowych, który od począt-
ku lat 60. związał się ze sceną lalkarską w Białymstoku, gdzie w latach 
1969-1989 był dyrektorem Białostockiego Teatru Lalek i założył wy-
dział lalkarski Akademii Teatralnej w roku 1974, którym kierował do 
1993 r. – Byłem dla wielu moich studentów z Łomży krzywym zwier-
ciadłem, w którym mogli oglądać się do woli – mówił mi ponad osiem 
lat temu w Salonie Sztuk dr Anny Jakubowskiej w Łomży. Krzysztof 
Rau jednym tchem wymieniał najciekawsze osobowości ostatnich lat. 
Aktor Piotr Domalewski: „Bardzo lubiłem pracę z Piotrem. Świetny 
jako człowiek i aktywny jako aktor. Dał się już poznać w kraju, wystę-
pując w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu i teraz w Teatrze 
Roma w Warszawie”.

Reżyser Andrzej Frankiewicz: „Utalentowany student! Bardzo in-
teligentny, z dużą wrażliwością i pomysłami na piękne rozwiązania 
sceniczne”. Aktorka Paulina Lenart: „Żywioł! Spontaniczny typ aktor-
ski, radosna i pełna życia”. Reżyser Jacek Malinowski: „Bardzo zdolny 
i skromny. Wydaje mi się, że trochę jak na reżysera nieśmiały... Nie-
dawno został dyrektorem artystycznym Teatru Maska w Rzeszowie 
i należą mu się gratulacje!” P.S. Jacek Malinowski to dyrektor BTL  od 
jesieni 2012. Łomżyniacy na aktorstwie: Aleksandra Przesław (Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi),  
Alan Al Murtatha, Michał Przestrzelski, Przemysław Przestrzelski 
(Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Kra-
kowie), Katarzyna Górska i Magdalena Kocoń (AST w Krakowie filia 
we Wrocławiu), Basia Tarczewska (wydział lalkarski w Białymstoku 
Akademii Teatralnej w Warszawie), Jakub Szulkowski, Patrycja Bą-
czek, Marcelina Markowska, Katarzyna Borkowska (Lart studiO, Kra-
ków). To wychowankowie Joanny Klamy, instruktor Teatru Otwar-
tego w MDK – DŚT, i ks. Tomasza Trzaski z Teatru Tadamm! Sceny 
i ekrany przed nimi...

Mirosław R. Derewońko 
4lomza.pl, 27.marca 2009
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cO cIEKAWEGO WIEDZą 
słuchAcZE POLsKIEGO RADIA 

- Każdy aktor u źródła miał panią od polskiego, pani od polskiego 
jest niezwykle kulturotwórcza – mówi Piotr Domalewski w rozmowie 
z Piotrem Jaconiem z PR Gdańsk. – Moją naczelną panią od polskiego 
była moja mama. Ja zawsze chciałem być wszystkimi zawodami, stra-
żakiem, księdzem, policjantem, a ona mi zawsze mówiła, że jak chcesz 
być każdym, to możesz zostać aktorem.

 Na początku lat 90. mieli z bratem budżet od rodziców na dwie 
kasety z filmami tygodniowo. Brali je w piątek wieczorem, aby prze-
trzymać kasety dwa dni, bo w niedzielę wypożyczalnia nie działała. 
Można było zobaczyć film kilka razy... Kiedy był chłopcem, festiwal 
w Gdyni mu się jawił, „jakby się dział na księżycu”. Pozwalał sobie 
marzyć, a myślał: nie mam żadnych narzędzi, by się znaleźć w świecie 
filmu. Miał 27 lat i zdał do Gdyńskiej Szkoły Filmowej, lecz musiał 
się sam utrzymywać, pracować, by studiować i mieć na życie. Rektor 
Gliński powiedział, że to dwa lata klasztoru. Piotr nie miał odłożo-
nych pieniędzy. Miał potrzebę poznania techniki filmowej i potem 
zdał do Katowic. 

Od lat fascynował go temat emigracji i też miał tego typu plany. 
„To nie jest łatwe... Kategoryczne i ostateczne zerwanie z krajem to 
decyzja niewyobrażalnie trudna. Ale taka indywidualna decyzja ma 
wpływ na sieć nici w rodzinie. Jeżeli komuś się udaje, to komuś  się 
nie udaje, ktoś wyjeżdża, ktoś zostaje. Oczekiwanie, że musi się udać, 
ukrywanie porażek to pole do pełnego napięcia dramatu”.  

Zastanawiał się, co umie i z czego może żyć: umie napisać i wy-
reżyserować scenariusz, ale „to rzeczy, które umiem robić w naszej 
kulturze”. Tworzenia i życia w Polsce nie traktuje jak wyroku, ale 
chciałby, żeby film był zrozumiany za granicą. „Życie polega na tym, 
żeby poprawiać swój los. Emigracja to coś, co zna każdy kraj, nacja, 

wyznanie... My mamy dziwny okres, mam wrażenie, że wszyscy stoją 
przed wielkim pytaniem: co tu się będzie działo dalej? Świadomość 
nadchodzącego kresu. Najwięcej domów widm widać na Podkarpa-
ciu, budują na zboczu, trawniki równe, a pusto.”

Zależało mu na stworzeniu wiarygodnego obrazu rodziny. Proste 
sytuacje rodzą wielkie dramaty. 

Zdjęcia w podolsztyńskiej wsi były jak szkoła przetrwania z bie-
ganiem błocie i tarzaniem się w lesie. Między Dawidem Ogrodnikiem 
a Tomkiem Ziętkiem jest podobieństwo fizyczne, a różnią się cha-
rakterologicznie. - Kiedy zapraszam do współpracy aktora, którego 
widzowie znają z różnych ról, to żeby stworzyć wiarygodną postać, 
muszę z nim wybrać się na nową przygodę, na nieznane wody, a to 
wymaga czasu... Zdjęcia kręcono nocami, w lutym, trwały łącznie 
45 dni. Nad „Cichą nocą” pracował półtora roku po 12 godzin. Teraz 
zastanawia się nad lżejszą absurdalną komedią”.   

Pierwszy raz w życiu oglądał jako dziecko bajkę o Tygrysku, za-
pewne w dawnej siedzibie teatru w Łomży na 2. piętrze WDK, obec-
nie Szkoły Katolickie. Długo myślał, że tygrysek jest prawdziwy... 

„Zauważyłem, że mnie bardziej zaczyna ciekawić to, jak podglą-
dam, jak to jest robione, niż żeby być kręconym” – mówi o 3 latach 
w serialu. Miał szczęście grać fajne role u świetnych reżyserów, odcię-
cie się od tego, wyrzeczenie się tego to było duże ryzyko. „Nie zagrać 
reżysera, nie poudawać kogoś innego, być reżyserem nie dla chwilo-
wego kaprysu. Zgromadziłem takie portfolio, mówiąc językiem bran-
żowym, że chyba jestem reżyserem”. 

Ciekawy dla adeptów sceny i ekranu będzie wywiad, jaki z Pio-
trem Domalewskim prowadził Adam Janczewski dla Polskiego Radia 
Białystok: http://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/id/148113

Scenarzysta i reżyser Piotr Domalewski i aktor Tomasz Schuhardt 

„Obcy” I sWOJsKI DEbIutANt Z łOmży
„Istota zdarzeń nie tkwi w tym, czego 

one dotyczą, ale w tym, czego się po nich 
spodziewamy” - takim intrygującym mot-
tem zaczyna się 25-minutowy film, które-
go premiera odbyła się w Kinie Millenium 
w Łomży. Rodzinne miasto na prezentację 
swego debiutu kinematograficznego wybrał 
Piotr Domalewski (lat 30), zdolny aktor, 
piosenkarz, scenarzysta i reżyser. Zdjęcia 
do krótkiej etiudy studenci Wydziału Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego nakręcili 
w pięć sierpniowych nocy 2012 r. w Kram-
kowie, małej wsi trzy kilometry od Wizny. 
Film absolwenta SP nr 10 i I LO w Łomży 
zakwalifikował się do 32. Koszalińskiego 
Festiwalu Debiutów Filmowych. 

Obcy” trzyma od początku do końca 
w napięciu: akcja zaczyna się nocą i kończy 
w nocnych zakamarkach duszy... Inspiracją 
scenarzysty i reżysera był „Człowiek bez 
właściwości”, powieść austriackiego pisa-
rza Roberta Musila (1880-1942). W środ-
ku nocy, być może, na przełomie lat 80. 
i 90., do biednej wioski przyjeżdża Obcy 
(Krzysztof Kluzik). Imienia, głosu, celu, planów wizyty nie poznamy, 
tak jak niepewna jest tego rodzina sołtysa (Marek Sawicki, znakomi-
ty aktor rodem z Łomży). Szef wiejskiego samorządu na polecenie 
z gminy ma pokazać obcemu z Niemiec, a może Holandii, zabudowa-
nia po padłym PGR-ze, którego ziemię dzierżawią miejscowi. Przy-
bysz burzy spokój starego, sennego domu. Nie mówi po polsku, nie 
wiem w ogóle, o czym mówi ze sprowadzonym na pomoc tłumaczem 
(Filip Perkowski). Może mężczyzna jest z rodziny dawnego właścicie-
la, co zatrważa matkę sołtysa (Sława Kwaśniewska) i żonę (Ewelina 
Paszke)...?

Opowieść o podróży nocą...
Jak twierdzi Piotr Domalewski, próbował uchwycić „narastający 

w jego bohaterach lęk”. I to mu się udało, gdyż po projekcji jesteśmy 
przygnębieni strachem o losy obcego i o swojskich wieśniaków.- To, co 
zrobił pan reżyser i jego ekipa, nie jest łatwe w odbiorze, budzi obawy, 
jest tak mroczne... – recenzuje w chwilę po wyjściu z Millenium Anna 

Rogińska (lat 30) z Łomży. - To film, dający do myślenia o człowieku, 
kiedy staje wobec niepewnej przyszłości: obawia się utraty ziemi, ma-
jątku, dachu nad głową... Bardzo udany debiut Piotra Domalewskiego 
sięga do zakamarków naszej duszy, jak rozliczamy się z przeszłością. 
Cieszę się, że reżyser z Łomży potrafił stworzyć tak ambitny film.  
- W pełnej niewiadomych opowieści o podróży nocą to, co rzeczywi-
ste, ustępuje sferze wyobrażeń bohaterów – wyjaśnia Piotr Domalew-
ski, któremu udało się z wyczuciem dobrać obsadę: nerwowo palący 
jednego papierosa za drugim młody kierowca sołtysa Tadek (Andrzej 
Kłak), nieprzekupny promowy przez Narew albo Biebrzę Ryszard  
Doliński (znakomity aktor Białostockiego Teatru Lalek, znany też 
z roli Śliwiaka w serialu „U Pana Boga za piecem”) oraz staruteńki 
wujek sołtysa, który kosturem próbuje znienacka pobić na polu przy-
bysza (Włodzimierz Mancewicz). Mało w tym filmie się mówi, a jeśli 
już, to krótkimi zdaniami. Dramaturgia scen rozgrywa się w pełnej 
napięcia ciszy plastycznie rozrysowanych kadrów z wnętrza starego 
volkswagena passata i drogi w smudze reflektorów (kapitalne zdjęcia 
Igor Połaniewicz, scenografia Milena Dutkowska, oświetlenie Paweł 
Galerczyk), którym sołtys z kierowcą i obcym krążą wśród nocnych 
pól, aż docierają po wczesnym śniadaniu na pustą stację kolejową. 
Tu po chwili wahania długiej jak wieczność sołtys odprowadza gościa. 
Słychać złowieszcze zgrzyty na torach lokomotywy i wagonów. Reszty 
trzeba się domyślić.

- Nie powiedziałbym, że to był „Indiana Jones” pod względem 
szybkości tempa akcji – zażartował po projekcji scenarzysta i reży-
ser „Obcego” Piotr Domalewski, dziękując „wszystkim, którzy się 
przyczynili do powstania  filmu”: - „Tylko” 25 minut, ale ogromna 
praca wielu przyjaznych ludzi. Zaskoczyła mnie skala dobroci, jaką 
otrzymałem od mieszkańców wsi Kramkowo, Wierciszewo, Wikto-
rzyn, Żelechy i z mojej ukochanej Łomży. Byłem cały w nerwach, bo 
sam po raz pierwszy widziałem swój film na dużym ekranie w kinie.  
Byłem też niezwykle podekscytowany, ponieważ nie spodziewałem się 
sali pełnej widzów, a do tego odbiór „Obcego” był bardzo pozytywny.

Mirosław R. Derewońko, 
„Debiutant z Łomży: „Obcy” i swojski Piotr Domalewski”, 

4lomza.pl 2. czerwca 2013

Krzysztof, Piotr i Wiesława Domalewscy po premierze w 2013 „Obcego”
w foyer Kina Millenium w Łomży (przed modernizacją) 

fot. Marek Maliszewski

Mama Wiesia i rodzeni bracia: Tomek i Piotrek w domu



1716

Premiera filmu krótkometrażowego „Jedyne wyjście” Piotra Do-
malewskiego miała miejsce w kinie „Millenium”. W absurdalnej tragi-
komedii z pozytywnym przesłaniem główne role zagrali aktorzy mło-
dego pokolenia, Anna Próchniak i Filip Pławiak, a widzowie przyjęli 
film entuzjastycznie, żywo reagując na często żartobliwe sceny i dia-
logi. – W codzienności, jakkolwiek ujętej, jest bardzo dużo humoru 
i, jakby nie była ona dramatyczna, to pokłady humoru zawsze gdzieś 
w niej są – mówi reżyser. – Zawsze mnie interesowało to, jak potrafią 
być zabawne takie zwykłe życiowe sytuacje. 

Kariera aktorska Piotra Domalewskiego jest potwierdzeniem 
tego, że nie interesują go nijakie role. W szkolnych etiudach absolwent 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, obecnie student 
reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, nie stroni od tematów nieoczywistych, czego potwierdze-
niem był zwłaszcza ubiegłoroczny „Obcy”. Film spotkał się z doskona-
łym odbiorem, był emitowany w telewizji i zdobywał nagrody, w tym 
na festiwalach w Warszawie i Katowicach za scenariusz i reżyserię.  
Podobny los czeka zapewne licencjacki film Domalewskiego, nie tylko 
przez niego wyreżyserowany, ale z autorskim scenariuszem i muzyką.

Już w przyszłym tygodniu „Jedyne wyjście” zostanie zaprezento-
wane na Krakowskim Festiwalu Filmowym, a jako pierwsza w kraju 
mogła je obejrzeć łomżyńska publiczność. – Bardzo się cieszę, że te 
rzeczy, które wymyśla się na papierze i na planie, przenoszą się później 
na widownię – mówi Piotr Domalewski. – To było bardzo pozytywne 
przyjęcie, szczere reakcje na film, w dodatku sam bardzo się wzru-
szyłem w paru momentach, bo widownia bardzo podążała za moim 
tokiem narracji.

Bohaterem jest młody mężczyzna zdominowany przez nadopie-
kuńczą matkę. Od lat nie wychodzi z mieszkania, bo „jakoś tam nie 
pasuje” i nie ma takiej potrzeby. Doznaje wstrząsu po nagłej śmierci 
matki, ale nawet tragedia nie jest w stanie zmienić jego dziwacznych 
nawyków, ponieważ nie był na jej pogrzebie. Zmusiła go do wyjścia 
w pośredni sposób sublokatorka, w której się zadurzył, ale też sam 

wyrzucił z mieszkania. Po tym dotarło do niego, że jest ona jedyną 
szansą na zmianę trybu życia, wybiegł z domu szukając dziewczyny. 
Odważył się na wyjście na zewnątrz, co zaowocowało pozytywnymi 
zmianami w jego życiu. – Czasami potrzeba konkretnego tąpnięcia, 
żeby coś ze sobą zrobić, żeby się zmieniło na lepsze – potwierdza Piotr 
Domalewski. – Można się temu przyglądać jako filmowi z traumą 
w tle, ale to przykład krańcowej sytuacji i pozytywnego sposobu wyj-
ścia z niej, bo w końcu mamy happy end.  

Twórcy filmów krótkometrażowych muszą zmierzyć się z więk-
szymi wyzwaniami niż reżyserzy filmów fabularnych. Muszą zawrzeć 
opowieść w kilkunastu – kilkudziesięciu minutach. Piotrowi ta trudna 
sztuka się udała. – To jest bardzo trudne zrobić dobry, krótkometrażo-
wy film – wyjaśnia. – Nie ma miejsca na ekspozycję, jak w filmie fabu-
larnym, na zapoznanie widza z bohaterem. Każda minuta i sekunda 
sprawiają, że trzeba myśleć o detalu, skupiać się na fabule. 

Piotrowi w pracy reżyserskiej bardzo pomaga fakt, że jest do-
świadczonym aktorem, filmowym i teatralnym, mającym za sobą 
udział w produkcjach telewizyjnych i musicalowych. – Mogę sobie, 
pisząc, wyobrazić, jak aktor będzie to mówił, z jakim problemem bę-
dzie się mierzył, biorąc tekst na warsztat, co pozwala unikać trudnych 
sytuacji... Piotr planuje kolejne filmy. W tym, że podąża słuszną drogą, 
utwierdzają go dobre recenzje i nagrody, reakcje publiczności i wspar-
cie przyjaciół - aktorów. Niektórzy z nich, Anna Próchniak i Tymote-
usz Adejumo oraz Tomasz Schuchardt i Kamila Kubot, gościli na łom-
żyńskiej premierze, potwierdzając, że najlepsze przed nim. – Teraz 
będę robił film magisterski – zapowiada Piotr Domalewski. – Udało 
mi się dostać w Studio Munka budżet na 30-minutowy film. Jestem 
z tego bardzo dumny, bo starałem się o to przez dwa lata. Myślę, że 
nagrody i powodzenie „Obcego” miały na to wpływ, bo tam referencje 
mają bardzo duże znaczenie. 

Wojciech Chamryk
„Jedyne wyjście” łomżyńskiego reżysera”, 4lomza.pl,  

19. maja 2014

„JEDyNE WyJścIE” Z NAGRODAmI

Maria Dębska (Jolka, siostra Adama) i Dawid Ogrodnik (Adam) po pobiciu Jolki przez męża

O nagrodzie
• Bardzo długa (droga z łomżyńskiego blokowiska na czerwo-
ny dywan w Gdyni), bardzo wypracowana, małymi krokami, 

i tym bardziej cieszy mnie ten etap drogi, którym jest nagroda.

• Warto czasami usłyszeć coś dobrego o swo-
jej pracy, bo to winduje w górę.

• Wstaliśmy rano i te Złote Lwy [...] tam były.

• Póki nie mam czegoś w ręku, póki nie mam potwier-
dzenia, że to się dzieje, to nie wierzę, że to się dzieje.

O twórcy
• Człowiek musi sam przed sobą rozstrzy-
gać, czy kierunek, który wybrał, jest dobry.

• Na początku każdej artystycznej drogi stoi pani od polskiego.

• Pani od polskiego zasługuje w polskiej kulturze na odrębny status.

O sztuce i języku
• Sztuka jest subiektywną dziedziną.

• Teatr europejski miał dwa źródła, pierwszy to te-
atr jarmarczny, drugi - odtworzenie liturgiczne.

• Lubię, jak ludzie mówią, ludzie mówią su-
per, każdy ma swój kod językowy.

• W Katowicach jest kompletny kosmos (z mową).

• Trzeba mieć w sobie jakiś gniew, jakąś niezgo-
dę, to są pozytywne bodźce w tworzeniu.

• Scenariusz trzeba robić tu i teraz.

 O sobie
• Generalnie nie chciałem być aktorem, chcia-

łem być lekarzem – chirurgiem.

• Spałem w pociągu.

• Jak przyjeżdżasz gdzieś na weekend, jesteś tylko turystą, a jak 
gdzieś mieszkasz, masz swoje rzeczy, masz jakąś bazę, masz 

swoje drogi, masz coś swojego, to miasto jest zdobyte.

• Podjęcie kolejnych studiów w wieku 27 lat 
to była ucieczka od dorosłości.

• Zawsze interesował mnie dialog w formie pisanej.

• Coraz bardziej boję się internetu, bo w internecie wszystko 
zmierza do skracania, słowo „złe”jest krótsze niż „dobre”.

• Brak dobra jest nieumiejętnością czynie-
nia dobra, a nie potrzebą robienia zła.

O pracy
• Zawód aktora wymaga niezwykłej praco-

witości, ale też niezwykłej pokory.

• Element szczęścia jest składową zawodu aktora.

• W reżyserowaniu najtrudniejsze jest to, żeby utrzymać 
w sobie przekonanie, że coś się wymyśliło i to coś zapropo-

nuje się innym ludziom, i oni to zrobią, i to zadziała.

• Jeśli film wyjdzie w 80 % to już to jest sukces.

• Jestem w stanie poświęcić dobrą scenę dla rytmu filmu.

• Film to jest praca zbiorowa.

• Ludzie lubią oglądać na ekranie coś, co w nich sie-
dzi, żeby jakieś katharsis przeżyć.

ZłOtE myśLI PIOtRA DOmALEWsKIEGO
Agnieszka Suchora (Matka) i Dawid Ogrodnik (Adam) - rozmowa matki z synem o jego konflikcie z bratem
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my Z „KOścIusZKI”
Przeglądając archiwum I Liceum Ogólnokształcącego imienia 

Tadeusza Kościuszki w Łomży, można zauważyć, że do naszej szko-
ły uczęszczało wiele znamienitych osobistości. Codziennie słyszymy 
w radiu i w telewizji o naszych świetnie radzących sobie w życiu ab-
solwentach. Takich, którzy z dumą mogą stwierdzić, że lata szkolne 
spędzili efektywnie, a w późniejszym czasie jedynie poszerzali wiedzę 
i rozwijali zainteresowania. Do tej grupy zalicza się klasa Jolanty Bo-
ryszewskiej, przystępująca do matury w 2002 r. Analizując ich dzisiej-
sze dokonania, należy przyznać, że mottem klasy mogłyby być słowa 
filozofa Seneki Młodszego: „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”.

Wychowankowie byli niezwykli pod wieloma względami. 
W przeciwieństwie do rówieśników, nie chcieli koncentrować się 
na przedmiotach ścisłych bądź humanistycznych, pragnęli rozwijać 
się w wielu dziedzinach. Mieli taką możliwość, dzięki programowi  
Towarzystwa Szkół Twórczych, który zainicjował klasy autorskie. Jed-
ną z nich była klasa holistyczna, prowadzona przez szkolną pedagog 
dr Jolantę Boryszewską. Umożliwiała 28 uczniom zdobywanie wiedzy 
ze wszystkich przedmiotów i rozwijanie zainteresowań. Uczniowie 
wielokrotnie widywali się z młodzieżą z wybitnych liceów, uczest-
niczyli w interesujących sesjach i sympozjach, zapraszali szkoły do 
współpracy, brali udział w organizowanych przez I LO Spotkaniach 
Humanistów, opartych na wykładach oraz warsztatach prowadzo-
nych przez pracowników uniwersyteckich. Klasa Piotra wyjeżdżała, 
m.in., do muzeów i teatrów. Dostała szansę podróży z ówczesnym 
premierem do Rzymu na wydarzenia, wspierające integrację Polski 
z Unią Europejską. Wyjazdy zachęcały uczniów do dalszego rozwoju.

Jeśli chodzi o rozwój artystyczny, młodzież upodobała sobie teatr. 
Niemal wszyscy byli członkami kółka teatralnego. Większość wykazy-
wała też uzdolnienia muzyczne. Piotr Domalewski na ustnej maturze 
z angielskiego zilustrował wypowiedź piosenką Beatlesów, akompa-
niując sobie na gitarze. Pomimo pozaszkolnych zainteresowań i czę-
stych podróży, uczniowie klasy wykazywali się na tle naukowym, 
wygrywając szereg olimpiad na poziomie ogólnopolskim. Zaskarbili 
sobie sympatię nauczycieli. Wychowawczyni – która spędzała z nimi 
aż trzy godziny wychowawcze tygodniowo – z uśmiechem wspomi-
na, że według innych profesorów jej klasa zdawała się pokonywać 
wszelkie przeszkody w dążeniu do zdobycia wiedzy. Uczniowie byli 
świadomi, że cały świat stoi przed nimi otworem i powinni z tego ko-
rzystać. Znaleźli się w sytuacji, kiedy to Polska zaczynała jednoczyć 
się z Unią Europejską, co dało możliwość nowych kontaktów i miejsc 
pracy. Nowe możliwości mogły przyczynić się do rywalizacji w klasie, 
gdyż było tam dużo osób o silnych osobowościach. Nic bardziej myl-
nego – do dzisiaj dobrze wspominają siebie nawzajem. Byli ze sobą 
bardzo zżyci, co wspomagało współpracę w szkole, a dzięki silnym 
charakterom stawiali przed sobą wyzwania.

Wszystko wskazywało na to, że osiągną sukces w przyszłości, i tak 
się stało. Czas pokazał, że w tej klasie uczyły się osoby, które osiągnę-
ły sukcesy w różnych zawodach: prawniczych, medycznych, mene-
dżerskich i na polu nauki. Oprócz wielu osób związanych z naukami 
ścisłymi, ekonomią czy humanistyką, pojawiły się jednostki z duszą 
artystyczną. Do takich osób należał Piotr Domalewski. Wykazywał 
wszechstronne zainteresowania, brał udział w zajęciach koła teatral-
nego, śpiewał, był aktywny społecznie. Dało się go dostrzec, jednak 
nie dlatego, że wyróżniał się na tle swojej klasy – stanowił jej nieod-
łączną część. Razem działali i potrafili tworzyć niezwykłe wydarzenia. 
On sam nie pragnął być przywódcą, ale posiadał takie cechy, że ludzie 
chętnie za nim podążali. Był otwarty na innych, potrafił funkcjono-
wać w grupie, przy jednoczesnym zachowaniu swojego stanowiska. 
Chętnie brał udział w dyskusjach na lekcjach. Nauczyciele  osiągali 
z nim, jak i z całą klasą, o wiele więcej, niż mieli założone. Na to wła-
śnie pozwalała atmosfera oraz zdolności tej niezwykłej grupy.

Piotr Domalewski 

Profesorowie wspominają prozaiczne cechy Pana Domalewskie-
go: wesoły, zawsze uśmiechnięty, sympatyczny. Nie mógł usiedzieć 
w miejscu i wnosił do towarzystwa dużo energii. Był ciekawy świata, co 
także mogło pomóc mu rozwijać się: duży postęp, jaki poczynił pod-
czas nauki w liceum, prawdopodobnie wynikał z rzeczywistej chęci 
poszerzania wiedzy. Nie należał do zapatrzonych w siebie i przekona-
nych o przyszłym, wielkim sukcesie. Wychowawczyni dr Boryszew-
ska pamięta, że mówiła uczniom, że są inwestycją rodziców. A Piotr 
z wielkim przekonaniem stwierdził, że u niego bardziej przypomina 
to hazard niż inwestycję. Zdawał sobie sprawę, że aby coś osiągnąć, 
trzeba wykazać się determinacją i bardzo ciężko pracować. Nie moż-
na pominąć jego talentu muzycznego – występ podczas matury ust-
nej z angielskiego nie był jedynym popisem umiejętności wokalnych. 
Z tatą na studniówce zagrał i zaśpiewał piosenkę zespołu Stare Dobre 
Małżeństwo „Czarny blues o 4 nad ranem”. Uczestnicy imprezy do 
dziś mówią o tym ze wzruszeniem i uśmiechem na ustach.

Dalsze losy Piotra są raczej powszechnie znane. Najpierw skoń-
czył Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, później Akademię 
Sztuk Teatralnych w Krakowie. Przez pewien czas był wyłącznie akto-
rem, realizował i rozwijał pasje wyniesione z liceum. Doświadczenie 
grania na scenach teatrów i w telewizji pozwoliło mu rozbudzić kolej-
ną pasję. Ukończył studia reżyserskie na Wydziale Radia i Telewizji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Koleżanka z klasy wie od nie-
go, że zdecydował się poświęcić reżyserii, bo gdy już poznał ten świat 
filmu od środka,  trudno było być dalej aktorem.

Sukces, jaki odniósł młody człowiek, 34-letni wychowanek I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Łomży – wywodzący się z klasy, która 
zapisała się w pamięci nauczycieli na długi czas – jest niewątpliwy. 
Z rozmowy o losach jej absolwentów wynika też, że niewątpliwy jest 
sukces każdego, kto tę klasę ukończył. Co jest tego powodem? Co spra-
wia, że ludzie odnoszą sukces? Jak twierdzi Pani Jolanta Boryszewska, 
kluczową rolę w wychowaniu ludzi zdeterminowanych, pracowitych 
i wrażliwych odgrywają nauczyciele. Kształtują postawy i zwracają 
uwagę na ważne w życiu wartości. Nie tylko przekazują wiedzę, która 
poszerza spojrzenie na świat i pozwala na postrzeganie rzeczywistości 
w różnoraki sposób, ale i wychowują. Pełnią rolę autorytetów, z któ-
rych można czerpać wzorce. Gdy nauczyciel utrzymuje dobre relacje 
z uczniami, miła atmosfera pozwala szybciej przyswoić wiedzę.

Na sukces tej klasy złożyło się wiele czynników – serdeczna at-
mosfera i nietypowy system nauki. Niezwykle istotni byli nauczyciele, 
dbający o rozwój uczniów w obrębie szkoły i na wycieczkach w in-
teresujące miejsca. Jesteśmy dumni, że między innymi dzięki naszej 
szkole Pan Piotr Domalewski osiągnął spektakularny sukces w Gdyni. 
Z niecierpliwością wyczekujemy jego kolejnych filmów.

Karolina Purzeczko, Agata Prostek
I LO w Łomży

Artykuł na podstawie rozmów z nauczycielami I LO im.  
T. Kościuszki w Łomży, z klasy Piotra Domalewskiego: wycho-
wawczynią dr Jolantą Boryszewską, polonistką Jolantą Szabuńko 
i anglistką Iwoną Kościuszko. Rozmowy przeprowadzili: Lidka 
Pisalska, Agata Prostek, Karolina Purzeczko i Mateusz Krajewski.

Na planie „Cichej nocy”  reżyser Piotr Domalewski, autor zdjęć do filmu 
Piotr Sobociński i aktorki: Agnieszka Suchora i Jowita Budnik)

© Studio Munka-SFP, Robert Jaworski



cZy łOmżA DOcZEKA sIĘ 
fILmu O sObIE?

Piotr jest z Łomży, młody, ma 34 lata, zdobywa debiutem fabularnym Złote Lwy, 
jesteśmy z niego dumni i rozpiera nas radość, że dobremu i porządnemu człowiekowi 
z tych stron wreszcie się udało błysnąć nieudawanym blaskiem tam, w wielkim świe-
cie gwiazd kina – streszczam moje rozmowy o Piotrze z mieszkańcami miasta nad 
Narwią. Nasza publikacja „Złote Lwy w Łomży” ma posłużyć przybliżeniu i uwiecz-
nieniu Zacnego Łomżyniaka, kandydata do nagrody prezydenta w dziedzinie kultu-
ry. Dzieje się to w przededniu 600-lecia nadania osadzie praw miejskich przez księcia 
Janusza I Mazowieckiego. Główne obchody 600-lecia przewidziane są na czerwiec 
2018. Przygotowaniom imprez plenerowych, kulturalnych, sportowych i naukowych 
towarzyszy praca zespołu monografii Łomży... Sam się teraz zastanawiam nad miej-
scem dzieła Piotra, pokazującego na biednej ojczystej schedzie rodzinę wielodzietną 
i wielopokoleniową: na ojczystej ziemi, ojcowiźnie, takie same błota i wzgórza, jeziora 
i laski, stare domy opuszczone i niby nowe zapuszczone, tylko w środku zadbane 
pracą matek, żon i sióstr. Film przypomina autentyzmem bez plastiku, aluminium, 
asfaltu, polbruku o niemej dziewiczości ziemi żywicielki pokoleń. Wzrusza trawa, 
cegła i drewno domu, nawet błoto.

Na szczegółowy materiał biograficzny jest chyba jeszcze za wcześnie: nie chcemy, 
żeby nasz Piotr był koturnowy, książkowy, zamknięty w rygorach dat, miejsc, ról. 
Za podsumowanie może posłuży fenomen, że od 2. klasy podstawówki przez 9 lat był 
recytatorem w Logosie, a 12 lat ministrantem w kościele Bożego Ciała. Jako trzylatek 
bawił się w teatr, stając w drzwiach bez szyby, za zasłonką.

Piotr Domalewski w Łomży urodził się w roku 1983. Ukończył z dyplomem Pań-
stwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie i reżyserię na Wydziale Radia i Telewi-
zji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Występował jako etatowy aktor Teatru Wy-
brzeże w Gdańsku, gościnnie na scenie Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, 
gdzie zdobył wyróżnienie na 28. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, oraz w warszaw-
skim Teatrze Roma. Jest laureatem nagrody im. Jana Świderskiego za rok 2010. Grał 
także w serialach: „Barwy szczęścia” i „Czas honoru” oraz w filmie „80 milionów”. 
Ciekawostką jest fakt, że Magda Sinoff z chóru studenckiego odesłała go do Teatru 
Produkcyjnego w MDK – DŚT, który prowadził Jarosław Osicki. Piotr miał wysoki 
głos i chciał go obniżyć, jednak spotkania dały rozwój talentu aktorskiego. Dziś wi-
dać, że także scenariopisarskiego i reżyserskiego. Czy Łomża doczeka się filmu na 
miarę Łodzi Wajdy czy Nowego Jorku Allena, to zależy od Piotra.     

Mirosław R. Derewońko

2018  Jubileusz 600-lecia nadania  
praw miejskich Łomży 

2017  Złote Lwy 42. FPFF w Gdyni 
Piotra Domalewskiego z Łomży 

2013  Otwarcie bulwarów  
łomżyńskich nad Narwią

1999  Łomża staje się miastem  
na prawach powiatu

1991  Wizyta Papieża Polaka 
Jana Pawła II (4. - 5. czerwca)

1975  Łomża zostaje stolicą  
województwa łomżyńskiego

1966  Obchody milenijne 1000-lecia  
Chrztu Polski w Łomży

1939 - 1945 Zniszczenia wojenne, 
wywózki na Sybir, likwidacja getta

1925  Utworzenie Diecezji  
Łomżyńskiej

1918 Śmierć Leona Kaliwody, odzyska-
nie niepodległości przez Polskę

1867  Łomża stolicą  
Guberni Łomżyńskiej

1863  Przystąpienie Łomży  
do powstania styczniowego

1831  Proklamacja powstania  
listopadowego w Łomży

1807  Łomża siedzibą  
władz departamentowych

1791  Łomża zaliczona do miast  
większych

1655  Potop Szwedzki,  
zniszczenia wojenne Łomży

1614  Pierwsza szkoła średnia w Łomży 
(Kolegium Jezuickie)

1526  Łomża zostaje miastem królewskim, 
ukończona budowa Katedry

1418  Lokacja Łomży na prawie chełm-
skim przez księcia Janusza I Maz.

X w.   Pierwsze ślady osadnictwa na 
Wzgórzu św. Wawrzyńca


