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kamienic to ślad epoki, w której Łomża była 
stolicą carskiej guberni. Czas niewoli, który był 
czasem rozkwitu. Szerzej o gubernialnej Łomży 
piszemy w tym wydaniu „My z Łomży”. 

4. Wielka Synagoga

Symbol miasta wielu kultur, którego już 
nie ma. Wielka Synagoga, czyli najważniejsze 
miejsce dla żydowskiej społeczności dawnej 
Łomży znajdowała się przy ul. Senatorskiej. 
Zniknęła tak, jak ci którzy się w niej modli-
li. Niewiele śladów pozostało w Łomży także 
po Niemcach, Rosjanach i innych narodowo-
ściach, które w różnych epokach miały swój 
wkład w rozwój miasta.

5. Wieża Ciśnień

Symbol tego, że nawet coś podane 
na tacy, trzeba umieć wykorzystać. Budow-
la nienachalnej może urody, ale widoczna 

To druga część wydawnictwa, którym towarzyszymy wydarzeniom jubileuszowego roku 
600-lecia nadania Łomży praw miejskich.

Tym razem motywem przewodnim są „zmiany”. Próbujemy przybliżyć zdarzenia, 
zjawiska, epoki, które szczególnie mocno odcisnęły się w pejzażu naszego miasta, ale także 
w niematerialnej sferze miejscowych nazw. Wraz z historykami i praktykami realizacji waż-
nych przedsięwzięć spoglądamy na Łomżę gubernialną czy wojewódzką. Swoimi przemyśle-
niami o mieście dzieli się z Czytelnikami zastępca prezydenta Andrzej Garlicki. 

Łomża jest i zawsze była miastem mocno osadzonym w tradycji, wydawałoby się – kon-
serwatywnym. Okazuje się jednak, że z energią i przekonaniem łomżyniacy potrafią zabrać 
się do zmieniania świata, gdy dostrzegają sens takich działań i widzą w nich pożytek dla 
swoich rodzin i swego miasta.

Redakcja 

DroDzy Łomżyniacy

Znaki trwania, Znaki Zmian
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600 lat Łomży posiadającej prawa miejskie to tysiące faktów wpływających na jej wizerunek. 
Ten najzupełniej materialny i ten, który nosimy w sobie jako część zbiorowej tożsamości.

Dokonaliśmy całkowicie subiektywnego wyboru pewnych obiektów i rozwiązań przestrzen-
nych, które obrazują jak w różnych epokach Łomża się zmienia, a jednocześnie trwa. 

1. Kościół parafii pod wezwa-
niem świętego Michała Archa-
nioła, czyli Katedralny

Symbol ciągłości miasta. Najstarsza bu-
dowla, najstarszy ślad przeszłości. Miejsce, 
w którym modlitwa zmieniała świat, jak ta 

biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego, gdy 
świątynia miała być zburzona. Albo ta, którą 
wspomina kardynał Stefan Wyszyński, Prymas 
Tysiąclecia: „...i właśnie tutaj w Łomży kształ-
towało się moje powołanie kapłańskie. I to nie 
gdzie indziej, tylko w tej katedrze…” 

2. Ulica Zjazd

Symbol wysiłku, który się 
opłaca. Dzieje Polski i Europy 
tak się ułożyły, że Łomża znalazła 
się na szlaku komunikacyjnym 
w kierunku Kowna i Petersburga. 
To jeden z ważnych czynników, 
dzięki któremu miasto się rozwi-
jało. Przez wieki kluczowa prze-
prawa przez Narew znajdowała 
się na przedłużeniu bardzo stro-
mej ulicy Kapucyńskiej. W pierw-
szej połowie XIX wieku władze 
carskie zdecydowały się na wyty-
czenie nowej, prostszej drogi do 
mostu, co wymagało przekopania 
nadnarwiańskiej skarpy, ale opła-
ciło się i miastu, i podróżnym. 

3. Kamienica Śledziewskich 
przy ul. Sienkiewicza

Symbol pozytywnych wyda-
rzeń w ciężkich czasach. Jedna 
z najpiękniejszych łomżyńskich 

z odległości kilometrów. Idealny wydawałoby 
się nośnik ważnych przekazów, w tym komer-
cyjnych... A jednak okazuje się tylko odmianą 
wieży Babel, przy której plączą się zamiary.

6. Bloki przy ul. Chopina 1 i 2

Symbol zmian, których się nie da jedno-
znacznie ocenić. Pierwsze budynki, które były 
pionierami największego w mieście blokowi-
ska. Jego powstanie wiąże się z utworzeniem 
województwa łomżyńskiego i dynamicznym 
rozwojem miasta. Wątpliwe jednak czy staną 
się atrakcją turystyczną.

7. Park im. Jakuba Wagi

Symbol ekologiczny. Jeżeli już goście 
naszego miasta za coś je chwalą, to za czystość, 
spokój i zieleń. Jeżeli miejscowi coś krytykują, 
to hałas i brud powodowany przez ptaki mające 
w parkach gniazda. Chyba jednak warto mieć 
zieleń z krakaniem niż ciszę bez zieleni.

8. Siedziba Wyższej Szkoły Agrobiznesu

Symbol industrializacji, która się nie 
udała. Budynek powstał jako biurowiec Łom-
żyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego 
„Narew”. Z zatrudnieniem przekraczającym 
w najlepszych latach 3000 osób był to najwięk-
szy zakład przemysłowy w Łomży i wojewódz-
twie łomżyńskim. Miał stworzyć w rolniczym 
regionie klasę robotniczą, ale padł, bo nikt nie 
umiał przewidzieć, co Chińczycy zrobią z prze-
mysłem włókienniczym w Polsce i na świecie.

9. Ołtarz Papieski przy Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego 

Symbol wspólnoty. 4 i 5 czerwca 1991 do-
tknęliśmy w Łomży sacrum, choć papież Jan 
Paweł II jeszcze nie był ogłoszony świętym. Po-
dobnego wydarzenia, jak Jego wizyta, w Łomży 
nie doświadczyliśmy i małe są szanse, aby się 
powtórzyło.

10. Nowe budynki 
Państwowej Wyż-

szej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości

Symbol nadziei na przyszłość. Kto, jak nie 
utalentowani i pełni energii młodzi ludzie, wy-
ciągną nasze miasto za uszy w przyszłość. Trze-
ba tylko, by widzieli, że warto tu być.

fot. K. Brzostowski, Archiwum Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży
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Z Andrzejem Garlickim, zastępcą prezydenta Łomży 
rozmawia Adam Dąbrowski

- Gdyby miał Pan wskazać obiekt cha-
rakterystyczny dla Łomży, to – poza oczywi-
stymi: ratuszem i katedrą – co to by było?

- Trudno wskazać jakiś jeden budynek. 
Według mnie to, co identyfikuje i wy-
różnia Łomżę, to panorama miasta. Jest 
wyjątkowa i niełatwo by znaleźć podob-
ną. I najważniejszym zadaniem powinno 
być jej odsłonięcie i wyeksponowanie

- Bardzo charakterystyczna jest 
wieża ciśnień, ale stanowi ogromny 
problem. Zresztą już od wielu lat...

- Budzi emocje. Każdy związany z nią 
pomysł wywołuje i pochwały, i krytykę. 
Jest po prostu bardzo trudna do zagospo-
darowania, ale równocześnie dla dużej 
i bogatej firmy mogłaby być nieocenionym 
nośnikiem promocji. Prowadziliśmy już 
takich rozmów dużo, może nawet kilkana-
ście. Wydaje mi się, że – jeśli będą możli-
wości prawne – warto przekazać ten obiekt 
nawet za symboliczną złotówkę. Ale o tym 
musiałaby zdecydować Rada Miejska. 

- Są także inne obiekty kło-
potliwe dla władz?

- Dużym problemem są budynki 
w zarządzie zakładu komunalnego, które 
nie są własnością miasta. Nie możemy tam 
wiele zrobić, nawet jeśli lokatorzy mieszkają 
w dramatycznych warunkach. Wykonujemy 
tylko prace niezbędne, remonty – powiedz-
my – ratunkowe, ale nie możemy już np. 
wymienić ogrzewania czy poprawić elewacji, 
bo te budynki mają prywatnych właścicieli. 

- Zostawmy więc kłopoty i przejdźmy 
do tego, z czego obecne władze mia-
sta są dumne, jeśli chodzi o zmienia-
nie przestrzeni publicznej.

- Moją ambicją jest, żeby nasze miasto 
było bezpieczne, sprawne komunikacyjnie 
i nowoczesne na ile jest to możliwe. Pewnie 
to zabrzmi zaskakująco na „pierwszej pozy-
cji”, ale jestem bardzo zadowolony z tego jak 
porządkowany jest system ścieżek rowero-
wych. Może nie jest jeszcze idealny, ale już 
jest dobrze – można bezpiecznie dojechać 
na dwóch kółkach niemal wszędzie. Kolej-
ny powód do zadowolenia to Stary Rynek 
i to, co się tu ruszyło. Nie mam zamiaru 
przypisywać całej zasługi władzom miasta, 
bo tu potrzebna była też zmiana mental-
ności mieszkańców. Ale to, że staramy się 
organizować na Rynku jak najwięcej imprez 
koncertowych, wystawowych czy jarmar-
ków sprawia, że zaczyna tu pulsować życie. 

- Ale to ciągle jeszcze „plac 
czerwony”…

- Rozpoczęcie prac przy Hali Kultury to 
jest krok milowy dla reaktywacji starej czę-
ści miasta. Od tego trzeba było zacząć, aby 
przeprojektować też płytę Starego Rynku. 
Chcemy np. zrobić schody, które staną się 
naturalnymi miejscami do siedzenia. Będzie 
klasyczna fontanna i ciekawie zaaranżowa-
na zieleń. Już pojawiły się rośliny w doni-
cach w barwach miasta. To diametralnie 
zmieni i wygląd i charakter tego miejsca. 

Marzy mi się też, żeby na rynku 
nie było samochodów. Niech to ra-
zem z Farną i Długą będzie deptak 
z ogródkami, wypełniony wydarzeniami 
artystycznymi. Dla aut rozbudowa-
liśmy parking przy Giełczyńskiej. 

- To wszystko plany. A co jest 
najważniejsze wśród zmian, które 
możemy już zaobserwować?

- Ulice. Otworzyliśmy dla aktywności 
inwestycyjnej mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych całe Zawady Przedmieście. 
Przedłużenie Zawadzkiej do Szosy do Mę-
żenina będzie tam „kropką nad i”. Na Łom-
życy – osiedle Maria z ulicami Podleśną 
czy Piaski, w starej części miasta – Glogera 
i Stacha Konwy. Mamy też plany na Wiejską... 

Ważne, że rozpoczęliśmy pewne inwesty-
cje, bo jak się zaczęło, to będzie i skończone. 

Zresztą nie tylko ulice. Wspomniana już 
Hala Kultury, ale i Park Jana Pawła II, który na 
zagospodarowanie czekał ćwierć wieku. I sie-
dziba filharmonii… Idzie z bólami, chociaż nie 
z naszej winy, ale na pewno będzie skończona. 

To samo z dworcem autobusowym – został 
rozpoczęty i na pewno będzie. Malkontenci 
narzekają, że sprzedajemy „srebra rodowe”. 
Ale cóż nam po nich, jeśli nie przynoszą zysku, 
a wywołują zażenowanie. Teraz będą wpływy 
z podatków od nieruchomości, zaś nowocze-
sny dworzec będzie wizytówką miasta, a nie 
powodem do wstydu. Rozpoczęliśmy też 
„mieszkaniówkę” komunalną – kilkadziesiąt 
rodzin zamieszkało w pierwszym od wie-
lu lat nowym bloku przy ulicy Kamiennej. 
Na Wesołej też powstaną mieszkania...

- Ale część inwestycji wykony-
wana jest według planów opracowa-
nych jeszcze przez poprzedników.

- Bo specyfiką pracy w samorządzie jest 
pewna ciągłość. Przychodząc do ratusza nie 
wyrzuciliśmy dobrych projektów tylko dlatego, 
że nie były nasze. Na ich podstawie przebudo-
waliśmy Sikorskiego, Zawadzką, Szosę  
Zambrowską… Zakładam też, że następne eki-
py będą kontynuowały kierunki wypracowane 
przez nas. Taka jest logika pracy samorządu. 

Ale były i takie plany, które postanowi-
liśmy skorygować. Np. bulwary nad Narwią 
miały być wydłużane w kierunku Piątnicy. 
Postanowiliśmy je poprowadzić w kierun-
ku mostu Hubala. To pozwoli stworzyć 
i zupełnie nową plażę miejską, i atrakcyj-
ną trasę spacerową. Przy okazji niejako 
odsłonięte zostanie to, co najpiękniejsze 
w Łomży – panorama całego miasta. 

- Żeby zajmować się rekreacją i wypoczyn-
kiem, trzeba z czegoś żyć. Co z gospodarką?

- Mogę z całą odpowiedzialnością 
powiedzieć, że największą szansę dla gospo-
darki Łomży w najbliższych latach stworzyła 
decyzja o budowie Via Baltiki. To może 
być dla nas nowe otwarcie. W Warszawie, 
w instytucjach, które proponują lokalizacje 
inwestycyjne, jest „zielone światło” dla Łomży. 
Naszymi głównymi atutami już są zasoby 
ludzkie, a będzie wkrótce dobre skomu-
nikowanie. Za trzy-cztery lata Via Baltika 
otwiera nas na świat i na nowe inwestycje. 

Fot. K. Brzostowski

zmiany to proces 

Łomża Dawniej i Dziś

Fot. K. Brzostowski, Archiwum Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży
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„Bawełna” to największa w 1000-letnich 
dziejach Łomży inwestycja sprzed pół wieku. 
Łomżyńskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego 
to wspomnienie o największej firmie Ziemi 
Łomżyńskiej dla 3 i pół tysiąca pracowników. 
Ostał się dawny biurowiec ŁZPB przy drodze 
na Ostrołękę, oddany przez miasto ponad 20 
lat temu Wyższej Szkole Agrobiznesu. Miała 

powstać Galeria Narew, ale prywatny inwestor 
w 2007 wysadził dynamitem tkalnię i postawił 
słupy, i na tym niespodzianie poprzestał... Ale 
starsze pokolenie pamięta, że przy „Bawełnie” 
powstało na przełomie lat 60. i 70. miasteczko 
koło Łomży, mające własne sklepy, żłobek, 
przedszkole, szkołę zawodową, przychodnię 
lekarską...

- Dzięki kredytowi Edwarda Gierka od 
państw Zachodu, Łomża dostała dziejową 
szansę na wielką inwestycję przemysłu lekkiego 
i rozbudowę – mówi budowniczy i dyrektor 
„Bawełny” Jerzy Pilski. – W roku 600-lecia 
praw miejskich Łomży obchodzę 50-lecie osie-
dlenia się w mieście nad Narwią – wspomina 
czasy, gdy w Łodzi w 1967 r. współprojekto-
wał: cztery tkalnie, wykończalnię i obiekty 
socjalno-bytowe na powierzchni ok. 250 hek-
tarów. Projektanci planowali nawet stadion 
sportowy z pełnowymiarowym boiskiem pił-
karskim, basen i szkołę wielozawodową, gdyż 
na wszystko to mieli rozległe tereny niedaleko 
rzeczki Łomżyczka, które wykupiono i uzbro-
jono. Skorzystali na tym też pracownicy, sta-
wiając po drugiej stronie ul. Wojska Polskiego 
kilkadziesiąt domków prywatnych.

Od parowozu do ciepłowni
31-letni absolwent wydziału ekonomicz-

nego Uniwersytetu Łódzkiego przyjechał do 
Łomży w roku 1968. – Sprowadziliśmy dwa 
parowozy z demobilu, bo nie było jeszcze cie-
płowni miejskiej, które produkowały parę 
i zasilały w ciepłą wodę tkalnię i dwa pierwsze 

z czterech bloków na „Bawełnie” – opowiada 
o szybko postępującej budowie. Pierwszą tkal-
nię uruchomiono w '69, dwa lata później – 
etapowo do '74 najnowocześniejszą w Polsce 
wykończalnię: miała zdolność produkowania 
rocznie 45 milionów metrów bieżących tkanin 
na płaszcze, koszule, zasłony i pościel. Rów-
nocześnie budowała się Łomżyńska Fabryka 
Mebli – zaczęła produkcję mebli i segmentów 
z płyty w 1972 r. i miała prestiż, choć kilka razy 
mniej pracowników niż „Bawełna”. Powstawała 
dynamiczna Wytwórnia Pasz, przy tym roz-
budowano Zakłady Ziemniaczane. W powia-
towej Łomży z tzw. Polski B nastąpiły zmiany, 
widoczne nie tylko w rejonie blisko ulic Wojska 
Polskiego i Poznańskiej. Ludzie ze wsi sprzeda-
wali gospodarstwa, przez co w Łomży rozwijała 
się spółdzielczośc mieszkaniowa, co dawało 
napęd do stania się w 1975 r. miastem woje-
wódzkim. O skali zmian świadczy fakt, że pół 
wieku temu nie ma jeszcze na mapie Osiedla 
Południe, gdzie dziś mieszka ok. 3/4 ludności. 
Pół wieku temu w biednej i zaniedbanej Łomży 
mieszkało ok. 24 tysięcy ludzi, gdy dziś zamel-
dowanych jest ponad 62 tysiące. 

Rodowity od pokoleń łomżyniak Henryk 
Trojanowski miał 23 lata, gdy w 1973 wrócił 
po służbie w wojsku. – Patrzę na „Bawełnę” 
z dwóch perspektyw: entuzjazmu mojej pierw-
szej pracy i nostalgii, dystansu czasowego 
69-latka – uśmiecha się ówczesny dyspozy-
tor dźwigów i ciężarówek. – Łomża dostała 
„Bawełnę”, gdzie mieliśmy stałe, bezpieczne, 

dobrze płatne zatrudnienie. 
Żal, że jej nie ma. 

Od kolei  
do oczyszczalni
Tysiące ludzi do pracy 

przyjął dyrektor Pilski 
w latach '68 do końca '75. 
Sprowadzał specjalistów 
z Polski: włókniarzy, ener-
getyków, mechaników, 
a łomżyniaków i ludzi 
z okolic wysyłał na szkole-
nia w Polskę. – Była wtedy 
znana w kraju anegdotka, 
że jak samolot odlatywał do 
Stanów, to pilot pytał, czy 
Łomża jest w komplecie, 
a ja przyjmowałem ludzi, 
którzy z Ameryki powra-
cali – śmieje się dyrektor, 
odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi. Dolary płynęły 
na domki jednorodzinne 
i mieszkania spółdzielcze, 
ruszyła komunikacja miej-
ska i handel. Dzięki „Baweł-
nie” uruchomiono połącze-

nie kolejowe z Łodzią, natomiast na początku 
lat 70. zaczęto budowę oczyszczalni ścieków 
przy Zjeździe – pierwsza część zaczęła dzia-
łać dopiero w '75, ale zakłady miały wcześniej 
swoją podczyszczalnię. Po zostaniu dyrekto-
rem Zakładów Ziemniaczanych w '76 Jerzy 
Pilski stworzył układ kombinatowy przyszłego 
Pepeesu: krochmalnia, glukozownia, wytwór-
nia pasz i browar. Za województwa pracowało 
w nich łącznie około 800 osób. Rok 600-lecia 
nadania praw miejskich Łomży to również 
50-lecie Browaru Łomża – łomżyńskie piwo 
stanowi markę, jeden z najbardziej rozpozna-
walnych produktów z grodu nad Narwią, zaś 
łomżing stał się nowym, modnym słowem na 
beztroskie spędzanie wolnego czasu na łonie 
natury. Jednak Pepees jako spółka akcyjna, pro-
dukując z powodzeniem mączkę ziemniaczaną 
z kartofli skupowanych od rolników, sprzedał 
należący do tej spółki browar Duńczykom 10 
lat temu. Tak więc oto nieprzewidywalna Histo-
ria wplotła Łomżę gospodarczo i ekonomicznie 
od komuny sekretarzy Gomułki i Gierka do 
Unii Europejskiej Tuska.

Fot. K. Brzostowski

„BaweŁna”, „meBle” i „ziemniaki”...

Hasztag nasz 
naDnarwiański 

- Jeżeli mamy rozmawiać o Jubileuszu, 
to zacznijmy od tego, że rok 1418 to data 
umowna...

- Chwileczkę! To znaczy, że Łomża nie jest 
miastem od 600 lat? Nie jest w ogóle? Jest kró-
cej, a może dłużej?

- Doszło w tym roku do sformalizowania 
procesu, który już się w praktyce zakończył 
wcześniej. Co najmniej wtedy, gdy w roku 1400 
wójtem został Jan Białek. Wówczas ukształto-
wał się układ urbanistyczny Łomży, którego 
ślady mamy zachowane do dzisiaj. Najważniej-
szym jego elementem jest rynek. Obecnie nosi 
nazwę Stary Rynek, która jest jednak znacznie 
późniejsza, bo została zastosowana w XVI-
-XVII wieku, gdy powstał Nowy Rynek, czyli 
obecny plac Kościuszki. 

- Rynek z funkcją handlową czy jako miej-
sce np. zgromadzeń, rozsądzania sporów? 

- Rynki to były po prostu rynki, czyli tar-
gowiska. Konstytuowały miasta, dla których 
ekonomiczną podstawą rozwoju było prawo 
organizowania jarmarków i determinowały 
cały układ przestrzenny oraz inne funkcje mia-
sta. Zjeżdżali na nie ludzie z okolic. Na moście 
– w różnych momentach historii Łomży było 
ich nawet pięć – pobierano od nich myto, czyli 
rodzaj podatku. Było zresztą tych opłat znacz-
nie więcej: brukowa, kopytkowa, za miejsce do 
targowania na placu. Najstarszym podatkiem 
był podymny, czyli od domów mieszkalnych 
wyposażonych w kominy. Prostą kontynuacją 
tegoż jest nasz współczesny podatek od nieru-
chomości. Szukając śladów przeszłości w teraź-
niejszości, musimy – niestety – stwierdzić, że 
jest to pobieranie podatków.

- Wróćmy na rynek. Czy wszystkie wyglą-
dały jak nasz obecny?

- Nie zawsze. Chociaż, rzeczywiście, 
układem najczęściej spotykanym był: plac 
w kształcie prostokąta lub kwadratu i osiem 
ulic odchodzących od niego w narożnikach. Na 
schematycznym rysunku byłby to mniej więcej, 
popularny obecnie, hasztag. Przy jednej z ulic 
lub przy samym rynku znajdował się kościół, 
pośrodku ratusz. Ślad po naszym zaznaczony 
jest innym kolorem kostki na Stary Rynku, 
przed Halą Targową. Przykładem tego rodzaju 
założenia urbanistycznego jest także w naszym 
regionie Wizna. Ale np. Rajgród ma rynek 
trójkątny.

- Katedra w Łomży nie jest tak bezpośred-
nio przy którejś z uliczek...

- Bo, po pierwsze, nie była najstarszym 
kościołem. Wcześniejsza świątynia pod wezwa-
niem Najświętszej Marii Panny i świętych 
Rozesłańców (czyli Apostołów) znajdowała się 
przy odchodzącej od rynku ulicy Kaznodziej-
skiej, na Popowej Górze, mniej więcej w miej-
scu, gdzie obecnie jest dziedziniec klasztoru 
i świątyni OO. Kapucynów. Po drugie, gdy już 
miała się rozpocząć budowa, zabrakło miejsca 
w bezpośrednim sąsiedztwie i wybrane zostało 
pierwsze dogodne w pobliżu. 

- Rynek i owe osiem odchodzących od 
niego ulic to zatem pierwszy, na szczęście 
bardzo trwały, ślad układu urbanistycznego 
rodzącego się miasta?

- Niewątpliwie. Najstarsza nazwa to ulica 
Długa, praktycznie obowiązkowa na starów-
kach. Stanowiąca z nią „parę” Farna jest z pew-
nością późniejsza, bo Farą nasza obecna Kate-
dra została w XVI wieku. Ważnym momentem 
sygnalizującym przemiany w organizacji 
miasta i państwa jest pojawienie się Rządowej 
w początkach XIX wieku. Wcześniej była to 
ulica Kozia, również bardzo popularna nazwa 
w historycznych centrach miast. Radziecka jest 
z pewnością bardzo starym mianem, ale raczej 
z XVI wieku, czyli z czasów Łomży królewskiej, 
a nie książęcej. Woziwodzka może być pier-
wotna, bo aż do początków XX wieku dowo-
żona była do centrum miasta woda z Narwi. 
Giełczyńska, jedyna w tym zestawie nazwa 
nawiązująca do pobliskiej miejscowości, może 
również należeć do najstarszych. Ale Senator-
ska z pewnością jest późniejsza. Prowadziła do 
ważnego punktu, czyli dworu książąt mazo-
wieckich, w miejscu obecnej hali sportowej 
III LO. Potem był to zamek królów, a częściej 
– królowych polskich. Pomieszkiwały w nim 
czasami królowa Bona czy Anna Jagiellonka. 
Ważne miejsce dla miasta, choć mniej efek-
towne niż to, co podsuwa nam wyobraźnia na 
hasło „zamek królewski”. Nie był to pałac, ale 
po prostu zestaw różnych budynków miesz-
kalnych i gospodarczych. Ostatni z nich został 
rozebrany w XIX wieku. Nasza łomżyńska 
legenda lokuje ten zamek na górze Królowej 
Bony nad Narwią, ale tam nigdy takiej budowli 
nie było, tylko grodzisko na pograniczu Polski 
i Jaćwieży, zniszczone w XII-XIII wieku. Uwa-
żam zresztą, że nasze świętowanie historycznej 
Łomży powinno być rozszerzone o to najdaw-
niejsze osadnictwo, które symbolizuje, m. in. 
wzgórze świętego Wawrzyńca. 

- Pozostańmy jeszcze w najstarszej części 
miejskiej Łomży. Zaczynała się wokół rynku. 
A jak się rozrastała później? 

- Łomża rozwijała się najpierw w kierunku 
zachodnim i wschodnim, także ku Narwi. 
Jedna z najdawniejszych ulic to Rybaki, która 
w XIX wieku stała się praktycznie w całości 
żydowska. Rynek obrastał domami i uliczkami. 
Pocztarska, Jatkowa, Krótka, nieco późniejsza 
Dworna. Kapucyńska była szlakiem do mostu 
na Narwi. W XVI wieku Łomża była naprawdę 
sporym, kilkunastotysięcznym miastem. 

Duże zmiany w układzie przestrzennym 
zaszły dopiero w XIX wieku, gdy powstawał 
nowy trakt do Kowna i Petersburga. Przecięty 
został drogą Nowy Rynek. „Wycięta” została 
w nadnarwiańskiej skarpie ulica Zjazd. Wtedy 
też zlikwidowany został legendarny i tajemni-
czy tunel, o którym czasami się mówi jeszcze 
teraz. Było to po prostu obmurowane przejście 
między jezuickim kolegium (teren obecnego II 
LO), a jezuickim kościołem (otoczenie hotelu 
Gromada). 

- Ciekawe jak księciu Januszowi podo-
bałby się spacer po mieście, w którym swoją 
ulicę otrzymał dopiero pod koniec XX wieku? 

- Myślę, że w centrum rozpoznałby zasad-
niczy zamysł. A po nowych, szerokich ulicach 
chętnie pogalopowałby ze swoja świtą. 

Fot. K. Brzostowski

Ze Sławomirem Zgrzywą, historykiem 
z łomżyńskiej delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków rozmawia 
Maciej Gryguc
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pokaż mi 
swoją 
Dzielnicę...

krótka Historia ŁomżyńskicH ulic 

Pokaż mi swoją dzielnicę...
Część miasta potrafi czasami być bardziej 

emblematem pewnego stylu niż samo miasto. 
Jeżeli ktoś mówi, że jest z Nowego Jorku to zna-
czy, że po prostu jest z ogromnego miasta. Ale 
gdy powie, że jest z Harlemu albo Manhattanu, 
to  już wyobrażamy sobie o nim coś więcej. Tak 
samo jest i u nas. Ma swoje znaczenie, że ktoś 
jest z warszawskiego Żoliborza, a ktoś inny 
z gdańskiej Zaspy. 

Nasza Łomża jest piękna, ale niewielka. 
Wydawałoby się, że trudno mówić w tym przy-
padku o dzielnicach, ale one jednak są. No to 
w drogę. 

Stare Miasto
Jerzy Jastrzębski, dyrektor Muzeum Pół-

nocno - Mazowieckiego, proponuje, aby zacząć 
od „serca Łomży”, czyli Starego Miasta. Takie 
określenie ma  dzielnica z granicami (mniej 
więcej) na obecnych ulicach Szkolnej i Jana 
z Kolna, Rybaki aż do Nowego Rynku, czyli 
placu Tadeusza Kościuszki.

- Nowy Rynek był nie tyle nazwą wyzna-
czającą jakąś nową część Łomży, co po prostu 
stanowił odróżnienie od tego starszego rynku - 
dodaje Jerzy Jastrzębski.

Rembielin
Idąc w dół od Nowego Rynku wchodzimy 

na Rembielin. 
- Nazwa dzielnicy wywodzi się od nazwi-

ska Rembielińsich, właścicieli folwarku. Nowy 
Rynek też do niego należał, zanim został 

placem miejskim. Kluczowe elementy Rem-
bielina, który ciągnął się od Nadnarwiańskiej 
do Nowogrodzkiej, to ulice Piękna, Wiejska. 
Kiedy mieszkałem przy rondzie Kościuszki 
mówiliśmy, że Rembielin zaczyna się od ulicy 
Wiejskiej, a my to jeszcze miasto - uśmiecha się 
nasz przewodnik.

Skowronki, Łomżyca, Kraska
Kierujemy się na ulicę Nowogrodzką 

w kierunku „obwodówki” (Sikorskiego) na 
Skowronki. 

- Była to podłomżyńska wieś o pochodze-
niu nazwy trudnym do ustalenia. Jeszcze przed 
II wojną włączona w strukturę miejską - mówi 
dyrektor Muzeum.  

Dochodzimy do kolejnej wsi na obrzeżach 
Łomży, czyli Łomżycy. Teraz to ogromna tery-
torialnie dzielnica o zabudowie głównie jedno-
rodzinnej, podzielona jeszcze na mniejsze osie-
dla. Nazwa, jak mówi Jerzy Jastrzębski, może 
wywodzi się od strugi Łomżyczki, ale jest też 
wersja, że od nazwiska miejscowego szlachcica. 

Kraska to kolejna odrębna niegdyś miej-
scowość, którą wchłonęło miasto. Ale nie taka 

sobie zwyczajna wieś.
- Nazwa może 

wywodzić się od mły-
narza Kraski. Było to 
w okresie zaboru pru-
skiego miejsce, gdzie 
osiedlani byli niemieccy 
rolnicy. Notabene, 
realizowany był wtedy, 
w początkach XIX 
wieku, także pomysł 
sprowadzania do Łomży 
niemieckich tkaczy. Nie 
bardzo się to powio-
dło, chociaż kolonia 
niemiecka pozostała, 
a z nią obiekty sakralne 
czy cmentarz. Gdy 
w latach 30, ubiegłego 

wieku zaogniały się stosunki polsko - niemiec-
kie i zbliżała wojna, Kraska zyskała złą sławę 
siedliska „piątej kolumny”, chociaż trudno już 
wtedy było mówić o różnicach narodowościo-
wych - byli to już praktycznie Polacy, chociaż 
wyznania protestanckiego - opowiada Jerzy 
Jastrzębski.

Koszary
Nazwa kolejnej  dzielnicy, utworzona 

w związku z powstaniem pewnego obiektu, nie 
wytrzymała próby czasu. „Koszary”, czyli część 
miasta przy alei Legionów, gdzie rzeczywiście 
znajdują się budynki wykorzystywane dotąd 
przez wojsko, nazwę otrzymała, gdy w drugiej 
połowie XIX wieku w mieście gubernialnym 
władze carskie postanowiły rozbudować garni-
zon. Powstał zdecydowanie za miastem, którego 
kres stanowiła obwodowa ulica (Sikorskiego). 

Z czasem, obok zabudowań jednostki woj-
skowej, zaczęły wyrastać np. domy oficerów  
Współczesna aleja Legionów jeszcze w latach 
70. ubiegłego wieku była szlakiem w kierunku 
Konarzyc, Zawad i Giełczyna, zabudowanym 
tylko po obu stronach jezdni.

Teraz to wielkie blokowisko. Ślad po 
„Koszarach” to tylko teren zabawy i rekreacji 
zwany „Strzelnicą”.  

Pociejewo, Cierpioły
Dyrektor Muzeum powadzi  nas dalej, po 

łuku, jaki wyznacza szosa obwodowa (ulica 
Sikorskiego).

- W okresie zaborów była częścią strategicz-
nego założenia militarnego wraz z mostem na 
Narwi i fortami po drugiej stronie rzeki. Była - 
od dzielnicy Skowronki aż do Narwi - osłonięta 
ziemnymi wałami. Miasto się na nich kończyło, 
ale na zewnątrz wznosiły się, w rejonie obecnej 
Szosy Zambrowskiej, żydowskie drewniane 
wiatraki. Od nich powstała nazwa tego miejsca 
- Wiatraki, choć trudno tu mówić o całej dziel-
nicy - opisuje Jerzy Jastrzębski.          

Natomiast od drogi prowadzącej w kie-
runku Zambrowa w dół, w stronę Narwi i Starej 
Łomży (kolejna wieś na obrzeżach, choć w isto-
cie „kolebka” miasta), wyrosła jedna z tradycyj-
nych łomżyńskich dzielnic - Pociejewo. - Może 
był jakiś Pociej, ale nazwa jest trudna do zwery-
fikowania - wyjaśnia dyrektor Muzeum.    

Jak dodaje, Cierpioły, o których starsi łom-
żyniacy też pamiętają, należy raczej uznać za 
część Pociejewa, a nie odrębną dzielnicę w rejo-
nie ulicy Zdrojowej.

Południe i efemerydy
To w zasadzie koniec wędrówki po histo-

rycznych dzielnicach Łomży. Jesteśmy już bli-
sko ulicy Rybaki, Dwornej, Senatorskiej, Sta-
rego Rynku.      

Na hasła: Przybyszewo, Złodziejewo, Ham-
burgowo, Jerzy Jastrzębski  tylko się uśmiecha.        

- Nazwy o których pan wspomniał, to reak-
cja łomżyniaków na pewne zjawiska. Przyby-
szewo np. to ta część, którą zasiedlili „przyby-
sze” zatrudniani w powstających instytucjach 
wojewódzkich. Inne, to już kwestia pewnych 
- powiedzmy - domysłów. Nie wrosły jednak 
w codzienny język mieszkańców Łomży - 
dodaje Jerzy Jastrzębski.

Jego zdaniem, godne przechowania w świa-
domości łomżyniaków są jednak pewne nazew-
nicze „efemerydy”, które jednak coś o mieście 
mówiły. Np. Świński Rynek na placu Zielonym, 
Rynek Wołowy na Zambrowskim Rynku, czyli 
obecnym placu Niepodległości.

- Zaskoczyła mnie nazwa Nowa Ameryka, 
którą znalazłem w prasie z początków XX 
wieku, na określenie Zambrowskiego Rynku - 
dodaje Jerzy Jastrzębski.

Fot. K. Brzostowski

Zapraszamy Państwa na spacer po Sta-
rówce. Przejdziemy z placu Żeglickiego frag-
mentem ulicy Engelsa do ulicy Stalina i zakoń-
czymy na placu Hitlera. O jakim właściwie 
mieście jest mowa? O Łomży, a w zasadzie 
o „Łomżach” rożnych epok. Na szczęście, 
minionych. Zatem pójdziemy ze Starego Rynku 
ulicami Długą i Dworną do placu Pocztowego.

Najstarsze
Marta Gosk i Adam Sokołowski z Muzeum 

Północno – Mazowieckiego w Łomży wybrali 
się z nami na wędrówkę po dawnych łomżyń-
skich ulicach.

- Trwały charakter mają nazwy, które były 
osadzone w realnym życiu miasta – mówi 
Adam Sokołowski. 

W najstarszej części Łomży od początku 
znaczenie miały nazwy „funkcjonalne” lub 
odnoszące się do układu przestrzennego. 
Farna, bo prowadziła do kościoła farnego, Gieł-
czyńska, bo wyznaczała kierunek do wsi Gieł-
czyn, Woziwodzka (wcześniej Wodna), bo tędy 
dowożona była do centrum woda z Narwi.

Jedna z najstarszych nazw na planie Łomży 
to ulica Żydowska. Stanowiła łącznik centrum 
z Rybakami, dzielnicą nadrzeczną, w której 
duże skupisko tworzyli Żydzi, bo nie wolno im 
było osiedlać się w granicach miasta. Kiedy już 
zakazy przestały obowiązywać, a nadrzeczna 
część została włączona w granice Łomży, 
żydowska społeczność tam pozostała. Chociaż 
wiele ważnych dla niej obiektów powstało także 
bliżej historycznego centrum, przy ul. Sena-
torskiej. Do tego stopnia, że miała nieoficjalną 
nazwę: Bożnicza. 

Wiek zmian
Jak wynika z ustaleń Marty Gosk, średnio-

wieczne nazewnictwo, z niewielkimi tylko 
zmianami, trwało w Łomży całe wieki. Jedyna 
bardziej znacząca innowacja to zmiana ulicy 
Koziej na Rządową, w mieście, które w 1807 
roku zostało stolicą departamentu w napoleoń-
skim Księstwie Warszawskim. To właśnie wiek 
XIX przynosi najpoważniejsze zmiany w kano-
nie toponimicznym Łomży. 

- Ulice mające realnych patronów to właści-
wie kwestia dopiero XIX, a jeszcze bardziej XX 
wieku – mówi Marta Gosk. Adam Sokołowski 
wiąże to rodzeniem się państw i tożsamości 
narodowych. 

Początkowo jednak pojawiają się postacie 
z odległej historii lub spoza polityki. Być może 
pierwszymi patronami ulic byli w mieście na 
poły realni, a na poły mityczni Jan z Kolna czy 
Stach Konwa. 

A zatem pierwszym bohaterem z „krwi 
i kości” uczczonym przez społeczność Łomży, 

był prawdopodobnie Henryk Sienkiewicz 
w 1917 roku. W tym samym 1917 roku patro-
nem placu, zwanego przez stulecia Nowym 
Rynkiem, został Tadeusz Kościuszko. W obu 
przypadkach ówczesne okupacyjne władze nie-
mieckie uznały najwidoczniej, że warto pozwo-
lić Polakom na gesty narodowe, a przy tym nie-
przychylne wobec Rosji. 

I Stalin, i Hitler
Wszystkie dokonywane przez stulecia 

zmiany w przestrzeni nazewniczej Łomży były 
tylko delikatnymi harcami wobec tego, co przy-
niósł wiek XX. Pod koniec dwu-
dziestolecia międzywojennego 
uczczone zostały postaci osób 
związanych z Józefem Piłsud-
skim i sanacją – minister Broni-
sław Pieracki czy generał Gustaw 
Orlicz-Dreszer.

- W piłsudczykowskiej trady-
cji można także umieścić uczy-
nienie patronem ulicy Krótkiej 
Berka Joselewicza, czyli żydow-
skiego oficera z czasów insurek-
cji kościuszkowskiej i tworzenia 
Legionów Polskich we Włoszech 
– mówi Adam Sokołowski.

W Łomży ściera się kult 
Józefa Piłsudskiego i Romana 
Dmowskiego. W mieście bliż-
szym tradycjom endecji to jed-
nak Marszałek i jego Legiony patronują dwóm 
bardzo ważnym szlakom drogowym, a Dmow-
ski ma tylko niewielką uliczkę na jednym z naj-
starszych blokowisk.

Brzydkie oblicze polityki w organizowa-
niu przestrzeni publicznej pokazali dopiero 
okupanci w latach II wojny światowej. Marta 
Gosk dokonała zestawienia okresów „sowiec-
kiego” i „hitlerowskiego”. Z woli tych pierw-
szych pojawiły się ulice: Engelsa (Długa), Róży 
Luksemburg (Radziecka), Sowiecka (Dworna), 
Leninowska (Polowa), Marksa (Stacha Konwy), 
Nadieżdy Krupskiej (Wiejska), Armii Czerwo-
nej (Aleja Legionów), ale też Aleksandra Pusz-
kina (plac Kościuszki).

Niemcy byli równie skrupulatni w „promo-
waniu” swoich bohaterów. Zawisły na murach 
tabliczki z nazwiskami Adolfa Hitlera (Dworna 
i plac Pocztowy), Hermanna Goeringa (Stary 
Rynek) czy Otto von Bismarcka (Polowa). 

Od PRL do RP 
Powojenne czasy PRL to kolejna epoka 

zmian – pojawia się w Łomży ulica Stalina 
(Dworna). Notabene, chyba można uznać, że 
Dworna to najważniejsza czy może najbar-
dziej prestiżowa, z łomżyńskich ulic. Jeżeli obie 

wielkie, totalitarne dyktatury XX wieku, wła-
śnie na tym fragmencie miasta chciały uczcić 
swoich wodzów – Hitlera i Stalina – to sprawa 
jest raczej jednoznaczna. Tym bardziej, że po 
Stalinie funkcję patrona Dwornej przejęła naj-
ważniejsza data „polskiej komuny” – 22 Lipca.

Stary Rynek władze PRL powierzyły Tade-
uszowi Żeglickiemu, Długą – Marianowi Bucz-
kowi, Polową – Armii Czerwonej, aleję Legio-
nów – generałowi Karolowi Świerczewskiemu. 
Trzeba jednak przyznać, że nie było już na pla-
nach Łomży Lenina, Marksa czy Engelsa, a był 
Stach Konwa, Tadeusz Kościuszko, a nawet 

generał Władysław Sikorski, który wprawdzie 
był przedwojenny, ale za to nie lubił sanacji.

Kolejną falę zmian przyniosły schyłkowe 
czasy PRL, kiedy na murach domów na Sta-
rówce pojawiły się tabliczki: „22 Lipca, daw-
niej Dworna” czy „M. Buczka, dawniej Długa”. 
Po przemianach ustrojowych rozpoczętych 
w 1989 roku Łomża została od razu oczysz-
czona z nazewnictwa czasów komuny. Ze Sta-
rego Rynku zniknął Tadeusz Żeglicki, odeszli 
Buczek, Turlejski, 22 Lipca, Armia Czerwona. 
Pęd ku zmianom był tak wielki, że będący 
nadal dniem świątecznym 1 Maja, nie ma już 
obecnie żadnej ulicy, a 3 Maja aż dwie. Osiedle 
utracił nawet Ludwik Waryński, a jego miejsce 
mieli zająć Obrońcy Monte Cassino. W ostat-
niej chwili ktoś się jednak zorientował, że ten 
jedyny raz w historii to nie Polacy byli obroń-
cami murów klasztoru na wzgórzu, tylko sami 
strzelali do nich z kolubryn. Mamy zatem osie-
dle Bohaterów Monte Cassino.

Dlatego, kiedy teraz samorządy, a czasem 
wojewodowie wspólnie z IPN, usuwają wiele 
niesłusznych reliktów z przestrzeni publicznej, 
niekiedy budząc lokalne protesty, Łomża jest od 
tych emocji wolna. 

Fot. K. Brzostowski
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Firma JBB Bałdyga ma 
zaszczyt zaprosić Państwa 
na jubileusz 600-lecia nada-
nia Łomży praw miejskich.

JBB Bałdyga to polska, rodzinna firma 
działająca na rynku od 1992 roku. Dwa nowo-
czesne zakłady naszego przedsiębiorstwa 
zlokalizowane są w Łysych i Dylewie. Pracuje 
w nich 1300 wykwalifikowanych pracowni-
ków. W skład firmy wchodzi pięć ogólnopol-
skich marek: JBB Bałdyga, Masarnia u Józefa, 
Dobro Polska, Garmażernia oraz Dobre Mięso. 
Od wielu lat wykorzystujemy te same spraw-
dzone receptury, dzięki czemu nasze produkty 
charakteryzują się pysznym smakiem i najwyż-
szą jakością wykonania. 

Z przyjemnością angażujemy się również 
w działalność społeczną, wspierając najważ-
niejsze wydarzenia kulinarne, środowiskowe 
i sportowe. W związku z tym nie mogłoby nas 
zabraknąć podczas tak ważnego dla wszyst-
kich mieszkańców Łomży jubileuszu.

Jako oficjalny sponsor już dzisiaj zapra-
szamy wszystkich serdecznie do wspólnego 
świętowania 600-lecia nadania Łomży praw 
miejskich.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego 
PEPEES S.A ma zaszczyt zaprosić Państwa do 
wspólnego świętowania jubileuszu 600-lecia 
nadania Łomży praw miejskich.

To szczególna okazja dla Nas – mieszkań-
ców Łomży. 

Od ponad 50 lat spółka PEPEES jest na stałe 
wpisana w historię, rynek i koloryt naszej 
Łomży. Regularnie angażujemy się we współ-
pracę z władzami miasta i z przyjemnością 
wspieramy wiele wydarzeń kulturalnych, śro-
dowiskowych i sportowych. Z dumą przyglą-
damy się dobrze organizowanym projektom. 

Firma PEPEES S.A jest silnie związana z mia-
stem Łomża – dlatego też, z dumą będziemy 
świętować jubileusz 600-lecia nadania Łomży 
praw miejskich.

Szczegóły: www.lomza.pl  •  www.600.lomza.pl

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski
zaprasza na

WIELKI JUBILEUSZ
600-lecia

15.06 (piątek) 
 15:00-20:00 - rekonstrukcja nadania praw miejskich, 

scenki historyczne (Stary Rynek)
  10:00-20:00 - Jarmark Średniowieczny (Stary Rynek)
 17:00 - koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda 

Lutosławskiego (Katedra Łomżyńska)
 22:00 - projekcja video mappingu (Stary Rynek)

16.06 (sobota)
Muszla Koncertowa, ul. Zjazd 

17:00-19:00 - Michał Sawicki, BKStep, 
Bębniarnia, eMDeK, PopArt, 
Irmina i zespół Leczsami                                                                       

 19:00 - Adam Kalinowski
 20:00 - Mateusz Kurkowski
 21:00 - Jula
 22:00 - gwiazda wieczoru: 

21:00 - 24:00 video mapping 
         (Stary Rynek)

17.06 (niedziela)
Muszla Koncertowa, ul. Zjazd 

 17:00 - Moment 
 18:00 - Wojciech Trawiński 
 19:00 - Marcin Siegieńczuk
 20:00 - Exaited 
 21:30 - Piękni i Młodzi 
 22:30 - gwiazda wieczoru:      

   Boys
14:00-16:00 - rodzinne grillowanie 

(Port Łomża)

prowadzenie Łowcy. B

ATRAKCJE DLA DZIECI, KONKURSY Z NAGRODAMI

ORGANIZATORZY:

Sponsor główny:

Partnerzy:

Patroni medialni:Partner główny:

XLomza.pl

15-16-17
czerwca 2018

Drodzy Mieszkańcy,
zbliżają się główne obchody wielkiego jubileuszu 600-

lecia nadania praw miejskich Łomży. Z tej okazji przy-
gotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji, które nie tylko 
przybliżą nam naszą historię, ale staną się zarazem inspi-
racją do spoglądania w przyszłość. Punkt kulminacyjny 
wydarzenia, upamiętniającego lokację naszego miasta 
przez Księcia Mazowieckiego Janusza I, przypadnie na 
dni 15-17 czerwca.

Oficjalne świętowanie rozpoczniemy 15 czerwca 
o godzinie 10.00 tradycyjnie od Mszy św. w Katedrze 
Łomżyńskiej i uroczystej sesji Rady Miejskiej w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich 
przy ulicy Sadowej. Tego dnia nad naszym grodem 
uniesie się duch średniowieczna. Stary Rynek zamieni 
się bowiem w obozowisko rycerskie, zostanie tam też 

przedstawiona inscenizacja wydarzeń sprzed sześciuset lat. Atrakcji nie 
zabraknie również w kolejne dni, a zapowiadają się one koncertowo. 
W amfiteatrze przy ulicy Zjazd pojawią się znani łomżyńscy artyści oraz 
takie kultowe zespoły, jak Perfect czy Boys.

Zależy mi na Państwa obecności, abyśmy wspólnie świętowali tak ważne 
i doniosłe, dla nas – łomżan, wydarzenie. Z tego też względu serdecznie 
zapraszam do aktywnego włączenia się w jubileuszowe obchody. Niech te 
dni zapadną na długo w pamięci i dostarczą nam wszystkim wielu pozy-
tywnych wrażeń i emocji.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Chrzanowski, 

Prezydent Miasta Łomży
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Łomża guBernialna
epoka rozwoju w cieniu niewoli

Nadciąga Petersburg
To także potwierdzenie faktu, że kolejne 

okresy przyspieszania lub stagnacji w rozwoju 
Łomży, związane były najczęściej, niestety, 
z decyzjami i wydarzeniami mającymi swoje 
źródła zupełnie gdzie indziej. Takie znaczenie 
miała decyzja cara Aleksandra II, dzięki któ-
rej z końcem 1866 roku Łomża stała się stolicą 
jednej z dziesięciu guberni w granicach Kró-
lestwa Polskiego. To sprawiło, że następne pół 
wieku stało się jednym z najlepszych okresów 
jej rozwoju.

Przede wszystkim skutkiem tworzenia 
nowej struktury administracyjnej (wraz ze 
wszystkimi służbami) był wzrost liczby miesz-
kańców. Głównie, oczywiście, Rosjan. W myśl 
założeń polityki caratu, dla tej nacji zarezer-
wowane były niemal wszystkie wyższe urzędy 
w administracji rządowej, sądownictwie, skar-
bowości, siłach porządkowych i szkolnictwie. 
Nie wspominając już o wojsku. A gubernia 
łomżyńska graniczyła przecież z Prusami, dla-
tego należało wzmocnić ją militarnie. Zwłasz-
cza stolicę. 

Musiały powstać także wszystkie niezbędne 
urzędy i instytucje. Miasto zaczyna więc się roz-
rastać. Przy ul. Dwornej, na której kończyła się 
w tym czasie zabudowa miejska w kierunku 
południowym, przy skrzyżowaniu z ul. Wesołą 
wytyczony został Plac Soborny. Przy nim 
wybudowano pałac gubernatora, a wzdłuż dru-
giej pierzei – cerkiew Świętej Trójcy. 

Na skraju powiększonego już miasta, przy 
ul. Śniadowskiej, budowane jest więzienie 
gubernialne, dwa kilometry dalej przy tej samej 
drodze powstają koszary. 

Zesłańcy i zięciowie 
Tak liczna cywilno – wojskowa rzesza przy-

jezdnych ze swoimi potrzebami, to dla miasta 
prawdziwy los na loterii. Pod względem roz-
woju gospodarczego gubernia łomżyńska była 
najsłabszą ze wszystkich w Królestwie Polskim. 

Administracja gubernialna i wojskowa to 
jednak zastępy urzędników i oficerów. Więk-
szość potem ściąga swoje rodziny. Rośnie grono 
konsumentów.

Na boomie demograficznym korzystają 
najszybciej przedsiębiorcy budowlani, wojska 
przybywa, zaczynają zarabiać także handlowcy 
– hurtownicy. Na brak pracy nie narzekają rze-
mieślnicy, głównie krawcy i szewcy. 

Dla większości Rosjan, Łomża była tylko 
początkiem urzędniczych karier w systemie 
carskiej władzy. Dla kolejnych gubernatorów 
i wicegubernatorów niewielkie miasto nad 
Narwią było albo miejscem zsyłki za wcześniej-
sze przewiny, albo etapem w pięciu się po admi-
nistracyjnych szczeblach awansu. Dwóch z nich 
sprawowało swój urząd zaledwie po kilka mie-
sięcy, a trzeci, zanim zdążył objąć stanowisko 
po mianowaniu, już został wicegubernatorem 
warszawskim. Jeszcze inny został wiceguberna-
torem w wieku zaledwie 30 lat. No, zgadli Pań-
stwo! Miał teścia ministra. Koneksje i protekcja 
były w carskiej biurokracji na drugim miejscu, 
zaraz po obowiązkowej narodowości, a jeszcze 
przed wykształceniem. 

Rosjanie na ogół nie zamierzali osiedlać 
się w Łomży na stałe. Musieli jednak gdzieś 
mieszkać. 

Trochę trudno to przyznać, ale okres pod uciskiem rosyjskiego 
zaborcy stał się drugą „złotą epoką” w dziejach Łomży. Pozo-
stawił także w materialnej substancji miasta najwięcej śladów, 
które obecnie stanowią o jego uroku, zwłaszcza Starówki. 

Zbudowali Łomżę  
i pozostawili perełki

Nic dziwnego, że w takiej sytuacji budow-
nictwo stało się formą lokaty kapitału. To 
wówczas kamienice zaczęły rosnąć zamiast 
zbóż przy ul. Polowej oraz pojawiły się przy 
prostopadłych do niej Szosowej (obecnie Woj-
ska Polskiego) i Śniadowskiej (3.Maja). Działki 
przy Polowej zabudowało wojsko – budynkiem 
administracji po jednej i szpitalem po drugiej 
stronie.

Przede wszystkim jednak budowano 
w starszej części miasta. Trzy nowe, kilku-
kondygnacyjne budynki powstały obok siebie 
nieopodal pałacu gubernatora, naprzeciwko 
cerkwi Świętej Trójcy. W tym kamienica Śle-
dziewskich – uznawana do tej pory za najład-
niejszą w mieście. Chociaż do takiego tytułu są 
jeszcze inne pretendentki – przy ul. Długiej 13 
lub ta z Dwornej wybudowana przez starszego, 
ale nazywana kamienicą obu braci Kowalskich.

Zresztą cała lewostronna (patrząc od góry) 
zabudowa ul. Dwornej, od kościoła farnego aż 
do Placu Sobornego powstała właśnie w okresie 
gubernialnym. Szkoła Handlowa Męska, Kasa 
Przemysłowców Łomżyńskich, Bank Państwa, 
Bank dla Handlu i Przemysłu…

W innych rejonach miasta także powstają 
w tym okresie nowe budynki. Najbardziej 
okazałe spośród tych, które nie przetrwały do 
naszych czasów, to synagoga na rogu Senator-
skiej i Giełczyńskiej zwana Wielką oraz cerkiew 
garnizonowa wybudowana na rogu Śniadow-
skiej i Polowej ze składek żołnierzy Ołoniec-
kiego pułku piechoty. Z obiektów świeckich 
– okazały kinoteatr „Mirage” w okolicach 
Nowego Rynku, któremu udało się przetrwać 
obie wojny światowe, ale ulec musiał potrze-
bom nowego ustroju. 

Największe z budowli tamtego okresu, 
które możemy jeszcze teraz obejrzeć, to oba 
gimnazja: męskie przy Nowym Rynku (obec-
nie II LO) i żeńskie przy ul. Adamowskiej 
(obecnie I LO). Szkoły w ogóle dużo zawdzię-
czają tamtym czasom: przez różne placówki 
oświatowe wykorzystywany był (i jest), wybu-
dowany także w okresie gubernialnym: Szpital 
Świętego Ducha i Dom Ludowy, czyli wcześniej 
„Drzewna”, a obecnie siedziba OKE. 

Z przełomu XIX i XX w. pochodzą dom 
starców przy Polowej (Dom Pomocy Społecz-
nej) i sierociniec przy Adamowskiej (Warsztaty 
Terapii Zazjęciowej przy Bernatowicza). Budo-
wane na potrzeby wiernych prawosławnych 
kaplice – ta na najstarszym łomżyńskim cmen-
tarzu i ta na prawosławnym cmentarzu wojsko-
wym, obecnie wkomponowana w zabudowę 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Z obiektów 

sakralnych także Domek Pastora wzniesiony 
jako plebania dla kościoła ewangelickiego.

Świeckie ślady gubernialnej Łomży to np. 
hotel „Metropol” przy ul. Giełczyńskiej i roze-
brane, ale częściowo odtworzone, budynki 
koszarowe na obecnym osiedlu Bohaterów 
Monte Cassino, które zanim stały się miesz-
kalnymi, wykorzystywane były na biura przez 
Spółdzielnię Inwalidów RAZEM. Trudno 
nawet wyliczyć inne kamienice, które dziś jesz-
cze skromnie stoją przy Placu Niepodległości 
czy ul. Bernatowicza. Kiedy Łomża zostawała 
stolicą guberni, w mieście ponad 2/3 budynków 
mieszkalnych było drewnianych. Po 50 latach 
(i wybudowaniu wielu nowych) z cegły był już 
prawie co drugi. 

Fot. K. Brzostowski
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luDzie mówią, 
że cHyBa się uDaŁo....

pierwsza Łomżyńska uczelnia państwowa

uDane Dziecko kilku ojców
„Był taki czas, kiedy był zapał, optymizm 

i ludzie z radością patrzyli w przyszłości 
i tworzyli z myślą o przyszłych pokoleniach 
– „Gazeta Współczesna” z czerwca 2003 roku 
cytuje słowa Zenona Piechocińskiego, znanego 
działacza łomżyńskiej lewicy. Jest też zdjęcie, 
na którym stoją uśmiechnięci mężczyźni: Jerzy 
Zientara, Marek Strzaliński, Franciszek Ada-
miak, Jerzy Brzeziński, Mieczysław Bagiński 
i Sławomir Zgrzywa. To w komplecie woje-
wodowie łomżyńscy z lat 1975 – 1998. Dwaj 
pierwsi reprezentują czasy PRL, trzej to ludzie 
„Solidarności”, jest także przedstawiciel PSL. 

Małe, ale…
Wikipedia: Z dniem 1 czerwca 1975 r. zli-

kwidowano 314 powiatów, a w miejsce 17 woje-
wództw i 5 miast wydzielonych (Warszawa, 
Łódź, Kraków, Wrocław i Poznań) wpro-
wadzono nowy podział na 49 województw. 
Tylko nieliczne województwa miały więcej niż 
1 milion mieszkańców. Ich stolicami zostały 
w wielu przypadkach średnie bądź małe pro-
wincjonalne miasta. 

Łomża należała do tych najmniejszych 
– niespełna 27 800 mieszkańców. W 1998 
roku, kiedy przestawał istnieć województwo, 
miała ponad 68 600 obywateli. Można powie-
dzieć, że stolica „skonsumowała” cały przyrost 
demograficznych województwa, które w 1975 
roku liczyło ponad 320 tysięcy mieszkańców, 
a w 1998 – blisko 353 tys. 

Pierwszy wicewojewoda łomżyński Kazi-
mierz Cłapka: Czy coś mnie zaskoczyło, gdy 
tu przyjechałem? Jeżeli tak, to entuzjazm, chęć 
pomocy działania, tworzenia. Łomżyniacy 

tworzyli w tej sprawie sprawny i energiczny 
kolektyw. Nie wiem, jak to jest teraz, ale mówią, 
że to, co robiliśmy wtedy chyba się udało... 

Wikipedia: „Oficjalnym celem reformy 
było dostosowanie podziału administracyj-
nego do potrzeb przyspieszonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski, lepsze zaspo-
kajanie rosnących potrzeb społeczeństwa oraz 
usprawnienie zarządzania gospodarką naro-
dową oraz funkcjonowania organów władzy 
i administracji państwowej. Rzeczywistym 
powodem mogła jednak być obawa władz cen-
tralnych w Warszawie przed rosnącymi w siłę 
ekonomiczną i administracyjną dotychcza-
sowymi województwami, co z kolei mogłoby 
mieć wpływ na ich usamodzielnianie się wzglę-
dem centrali.” 

Kazimierz Cłapka: Mieliśmy za zadanie 
stworzyć nowe województwo od podstaw. 
Nikt nie zrobiłby tego sam, dlatego musieli-
śmy stworzyć kolektyw: ludzi stąd, z Warszawy, 
z Białegostoku.

Kazimierz Cłapka miał związki z Kielecczy-
zną i Warszawą. Wraz z nim nad organizacją 
nowego województwa pracowali białostocza-
nie: wojewoda Jerzy Zientara i wicewojewoda 
Wacław Redliński (brat Edwarda Redlińskiego, 
autora m. in. "Konopielki"). Politycznie czuwał 
nad nimi pochodzący z Bieszczad Mieczysław 
Czerniawski, najmłodszy pierwszy sekre-
tarz wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej w Polsce. Utrzymał tę funkcję do 
czasu, gdy PZPR zamknęła swoje komitety. 

Mieczysław Czerniawski: Pomagały mi te 
Bieszczady. Wszyscy mieli wówczas ogromne 
ambicje. Jechałem gdzieś, np. do Wysokiego 
Mazowieckiego i słyszałem: Nie będzie Łomża 

nam tu rządzić! Mówiłem wtedy: Ale ja nie 
jestem z Łomży, jestem z Bieszczad. Na ogół 
działało. 

Może kultura? 
Kazimierz Cłapka: Trzeba było obmy-

ślić coś, co umacniałoby pozycję wojewódz-
twa w kraju. Z racji historii, bogatych tradycji 
wydało się nam, że będzie to kultura.

Nie myli się pierwszy wicewojewoda, który 
stał się przyjacielem twórców. Pod jego opieką 
zaczęły kiełkować orkiestra kameralna, teatr 
lalek. Rozwijało się stowarzyszenie Stopka ze 
swoimi nagrodami Glogerowskimi i inne insty-
tucje kultury. Nie do końca wypaliła idea „wio-
ski literackiej” w Drozdowie, ale Henryk Gała 
zakochał się w dolinie Narwi i został. Czesław 
Miłosz, który w 1981 roku, jako „świeżutki” 
laureat nagrody Nobla., goszczący w kraju po 
dziesięcioleciach wygnania, odwiedził wspa-
niałe ośrodki kultury i intelektu – Warszawę, 
Kraków, ale też Łomżę. 

Kultura i edukacja to inicjatywy, które 
trwają i przynoszą Łomży chlubę. Po niektórych 
gospodarczych przedsięwzięciach z okresu PRL 
pozostały już tylko obdrapane mury. Przemia-
nom gospodarczym z dawnych firm sprostały 
tylko browar i PEPEES. Co jeszcze pozostało 
po województwie łomżyńskim? Biebrzański 
Park Narodowy, pierwsze gazociągi, szpital 
wojewódzki, program, który wyprowadził pro-
ducentów i przetwórców mleka z Piątnicy, Gra-
jewa i Wysokiego Mazowieckiego na pozycje 
najlepszych w kraju, kilka budynków. To wcale 
nie tak mało. 

Ale jest jeszcze rzecz ogromnie ważna. 
Ulotne, ale mocne „łomżyńskie esprit”. 
W dużym skrócie to: pewna klasa, umiar, 
poczucie, że jest się w relacjach z innymi rów-
nym partnerem, może tylko nieco bardziej 
doświadczonym. To może tłumaczyć jak udało 
się po długim okresie nieistnienia województwa 
założyć z i pożytkiem utrzymywać Łomżyńskie 
Forum Samorządowe skupiające około 20 bur-
mistrzów i wójtów z dawnego Łomżyńskiego.

Mężczyźni ze zdjęcia w „Gazecie Współ-
czesnej” – Jerzy Zientara (wojewoda łomżyń-
ski od czerwca 1975 r. do października 1986 
r.), Marek Strzaliński (od października 1986 
r. do sierpnia 1990 r.), Franciszek Adamiak 
(od sierpnia 1990 r. do sierpnia 1991 r.), Jerzy 
Brzeziński (od sierpnia 1991 r. do maja 1994 r.), 
Mieczysław Bagiński (od maja 1994 r. do grud-
nia 1997 r.) i Sławomir Zgrzywa (od grudnia 
1997 r. do grudnia 1998 r.) – mają za plecami 
tablicę wmurowaną na domu przy ul. Polowej, 
pierwszej siedzibie wojewody łomżyńskiego. 
Jest na niej zarys granic1975 -1998, oraz słowa: 
„Wszystkim, których praca zaowocowała 
w okresie istnienia województwa łomżyńskiego 
w latach 1975-1998 najpomyślniejszym rozwo-
jem Łomży w jej tysiącletnich dziejach”.

Podobno miało to być zadośćuczynie-
nie za to, że Łomża z wojewódzkiej stała się 
powiatową. Prawda może okazać się bardziej 
brutalna: Państwowa Wyższa Szkoła Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży powstała, 
bo Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zgo-
dziło się na Państwową Wyższą Szkołę Infor-
matyki w Białymstoku. Dopiero wówczas 
inicjator utworzenia tej uczelni, a późniejszy 
pierwszy rektor – prof. Kazimierz Pieńkowski – 
wybrał na miejsce narodzin „swojego dziecka” 
miasto, w którym wcześniej sam zdobywał 
wykształcenie.

Sukces, jak wiadomo, ma zawsze wielu 
ojców. W tym przypadku na pewno co naj-
mniej trzech. Poza prof. Pieńkowskim, „ojco-
stwa” łomżyńskiej „Państwówki” nie wypierają 
się Mieczysław Czerniawski (wówczas poseł na 
Sejm IV kadencji) i Sławomir Zgrzywa (wów-
czas marszałek Województwa Podlaskiego). 

„Wówczas”, czyli w pierwszych latach XXI 
wieku, kiedy ci trzej, związani z Łomżą „ojco-
wie- założyciele” pełnili funkcje pozwalające 
podejmować działania i decyzje na dużą skalę.

Profesorska wizja
Teoretyczne możliwości były wcześniej. 

Ustawę o wyższych szkołach zawodowych 
Sejm przyjął w 1997 r. Przez dwa lata powstało 
ich kilkanaście w całej Polsce. Ale nie w Łomży.

W mieście od kilku lat funkcjonowały już 
prywatne uczelnie: Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego i Wyższa 
Szkoła Agrobiznesu. Ich władzom nie zależało 
na powstaniu konkurencyjnej państwowej 
szkoły wyższej. Aby prace przy tworzeniu takiej 
mogły w ogóle ruszyć z miejsca, musiał pojawić 
się ktoś spoza środowiska lokalnego. Ktoś taki, 
jak były rektor Politechniki Białostockiej, który 
miał autorytet, dorobek i już gotową wizję przy-
szłej szkoły wyższej.

- Prawie gotową – poprawia Sławomir 
Zgrzywa. – Kiedy prof. Pieńkowskiego udało 

się już przekonać do uczelni w Łomży, trzeba 
było namówić go jeszcze na poszerzenie profilu 
kształcenia. Rozważane były różne propozy-
cje, a kompromisem okazała się przedsiębior-
czość. I zaznaczono to od razu w nazwie szkoły. 
Notabene, to jedyny taki przypadek w Polsce. 
Wszystkie pozostałe, a powstało ich ponad 30, 
tworzone były jako Państwowe Wyższe Szkoły 
Zawodowe. 

„Handel wymienny”
Oficjalną, do dziś obowiązującą nazwę 

łomżyńskiej „Państwówki”, zapisano więc 
w dokumentach, które przedłożono Sejmikowi 
województwa podlaskiego, a po jego akcepta-
cji – Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu. 
Na siedzibę przyszłej uczelni wybrano budynek 
przy ul. M. Skłodowskiej- Curie, z którego wła-
śnie wyprowadził się Szpital Wojewódzki. 

Szkoła miała więc nazwę i siedzibę, pełno-
mocnika i przychylność samorządu wojewódz-
twa, ale… nie miała funduszy. Te trzeba było 
zdobyć w Warszawie.

I wtedy losowi pomogła... polityka. Prze-
wodniczącym sejmowej Komisji Finansów 
Publicznych był łomżyński poseł Mieczysław 
Czerniawski. Trzeba było jednak przekonać 
także kolegów – posłów z komisji. 

- Ale od tego jest polityczny dialog. 
Doszedłem do porozumienia z Kazimierzem 
Marcinkiewiczem (poseł wówczas opozycji, 
który za kilka lat zostanie premierem- A.D.). 
Jemu zależało na utworzeniu szkoły tego typu 
w Gnieźnie. Ustaliliśmy, że jego posłowie poprą 
przyznanie funduszy na naszą, a my zrobimy 
to samo z ich, gnieźnieńską. Taki „handel 
wymienny” to w polityce normalna sprawa.

I tak 22 czerwca 2004 roku Rada Ministrów 
wydaje rozporządzenie o utworzeniu od 1 lipca 
trzech Państwowych Wyższych Szkół Zawo-
dowych: w Gnieźnie, w Głogowie i w Wałczu 
oraz Państwowej Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Ponieważ 

tzw. stary szpital został już zagospodarowany, 
jej siedzibą staje się jeden z biurowców przy 
ul. Poznańskiej. Zarząd województwa razem 
z budynkiem darowuje uczelni także 1 milion 
złotych na jego adaptację.

Rozbudowa i rozwój
Pierwszy w historii PWSIiP rok akademicki 

rozpoczyna 300 studentów (180 studiów dzien-
nych i 120 zaocznych) na dwóch kierunkach: 
Zarządzanie i marketing oraz Informatyka.

Kolejne lata to już normalna praca, ale 
i stały rozwój łomżyńskiej uczelni. Jako jedyna 
spośród tego typu szkół, wystąpiła o ocenę do 
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. 
Ocena skończyła się sukcesem, a przyznana 
wówczas kategoria naukowa „B” pozwoliła na 
pozyskanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego dotacji na prowadzenie badań 
statutowych.

Wcześniej jeszcze łomżyńska „Pań-
stwówka” przejęła od Zarządu Województwa 
Podlaskiego Szkołę Policealną Ochrony Zdro-
wia, na bazie której utworzyła Akademicki 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Akade-
mickimi Szkołami Policealnymi oraz Liceum 
Mistrzostwa Sportowego.

Dumą placówki od kilku lat jest kompleks 
nowych budynków. Kosztem ponad 53 mln 
zł, z unijnym dofinansowaniem, w czterech 
połączonych ze sobą nowoczesnych obiektach 
powstały m.in. sale i laboratoria Wydziału 
Informatyki i Nauk o Żywności. Studenci zdo-
bywają tam praktyczną wiedzę pracując na 
urządzeniach, o których marzą najnowocze-
śniejsze zakłady przemysłowe. 

Cel – Akademia
Przez cały czas uruchamiane są też kolejne 

kierunki kształcenia. Obecnie uczelnia prowa-
dzi ich kilkanaście, w tym – jako jedyna spośród 
szkół zawodowych w kraju – studia prawnicze.

Państwowa szkoła wyższa zatrzymuje 
w Łomży lub ściąga do niej co roku kilkuset 
absolwentów średnich szkół, którzy odmła-
dzają i ożywiają 600-letnie miasto. W sumie 
dyplomem z pieczęcią PWSIiP już teraz może 
się poszczycić ponad 5 tys. absolwentów. 

I szkoda tylko, że nie udało się zrealizo-
wać marzeń, by na jubileusz 600-lecia nadania 
Łomży praw miejskich „Państwówka” została 
przekształcona w Akademię Łomżyńską. Ale 
dzięki temu szkoła cały czas ma jeszcze cel, ku 
któremu może zmierzać.

Fot. K. Brzostowski
Fot. G. LÖrinczy



16 17

jak DoBrze Być Blisko
czyli Blokowisko a’la Łomża

w sŁużBie Bogu i miastu
Niemal 600 tysięcy wiernych. Ponad dzie-

więćdziesiąt lat historii dokumentującej rów-
noległy rozwój: kościoła i miasta. Diecezja 
łomżyńska. Ustanowiona jako jeden z sym-
boli odzyskania przez nasz kraj niepodległości 
i w dowód uznania renomy Łomży początków 
XX wieku. Do dziś ma ogromne znaczenie dla 
miasta. 

Patriotyczne początki
Po 1918 roku, w odrodzonym państwie 

polskim kościół katolicki miał wreszcie wol-
ność działania. Odzyskane po zaborcach tery-
torium Polski wymagało nowej organizacji, 
także w strukturach diecezji. Na mocy kon-
kordatu między Polską a Stolicą Apostolską , 
papież powołał nowe metropolie i diecezje oraz 
nadał nowy kształt już istniejącym.

Utworzona w 1925 r. nowa diecezja łom-
żyńska posiadała piętnaście dekanatów liczą-
cych 130 parafii. Pracowało w niej 223 księży, 
którzy opiekowali się duchowo ponad półmi-
lionową rzeszą wiernych. Pierwszym zwierzch-
nikiem diecezji, w styczniu 1926 roku został 
biskup Romuald Jałbrzykowski.

Biskup Łomżę poznał znacznie wcze-
śniej niż w chwili ingresu. Już w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 roku kierował 
Komitetem Obrony Łomży. Po kilku latach, 
kiedy pełnił funkcję sekretarza generalnego 
Episkopatu Polski i przygotowywał się do obję-
cia biskupstwa w Łomży, rozpoczął starania, by 
wybudować w Łomży dom dla siebie i swoich 
następców. 

W ten sposób jeszcze w 1925 roku powstał 
Pałac Biskupi przy ul. Sadowej – jeden z naj-
piękniejszych, do dziś zachowanych budynków 
w stylu neoklasycystycznym. Powstał według 

projektu architekta Zdzisława Świątkowskiego 
i do dziś zachwyca szlachetnością formy. 

Wojenne represje
Rytm życia rozwijającej się diecezji i odbu-

dowującego się miasta, przerwał wybuch dru-
giej wojny światowej. We wrześniu 1939 roku 
Niemcy zajęli teren diecezji. Następca bpa 
Jałbrzykowskiego, biskup Stanisław Kostka 
Łukomski opuścił zbombardowane miasto. 
Administracja kościelna i życie sakramen-
talne musiały zaś dostosować się do realiów 
wojennych. 

Księgi parafialne dowodzą, że możliwe 
było na przykład udzielanie chrztów, ale już 
bierzmowanie stanowiło większy problem. 
Wiernych obwodu ostrołęckiego i suwalskiego 
okupanci całkowicie pozbawili dostępu do tego 

sakramentu. Nie odbywały 
się lekcje religii, za dużą 
część edukacji religijnej 
odpowiadali rodzice.

Nie działało Wyższe 
Seminarium Duchowne. 
Jego studenci indywidual-
nie zgłaszali się do profeso-
rów, wyjeżdżali do innych 
miast. W ciągu sześciu lat 
wojny, w diecezji łomżyń-
skiej wyświęcono zaledwie 
jedenastu księży! 

Jak wylicza ceniony 
historyk, ks. Witold 
Jemielity, „zniszczono 80 
kościołów (…) Bardzo 
ucierpiały zabudowania 
kościelne i mieszkalne, jak 
plebanie, wikariaty, domy 

pracowników, domy katolickie, zabudowania 
gospodarcze".

Łomżyńscy biskupi
„Z wojny wyszliśmy tak okaleczeni, że led-

wie zdolni do życia”- pisał po wojnie prymas 
Stefan Wyszyński. Tymczasem nowa Polska 
wcale nie zapowiadała lepszego klimatu dla 
działalności kościoła. 12 września 1945 r. nastą-
piło zerwanie konkordatu pomiędzy Stolicą 
Apostolską a Polską. 

29 października 1948 roku w niewyja-
śnionym dotąd wypadku samochodowym 
zginął bp Stanisław Kostka Łukomski. Otrzy-
mane wówczas „na gorąco” relacje towarzysza 
podróży biskupa mówiły o tym, że tuż za Ostro-
wią Mazowiecką w samochodzie nagle zacięła 
się kierownica. Kierowca stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w drzewo. Samochód 

był świeżo po przeglądzie technicznym. Bp 
Łukomski – choć ranny – kazał pozdrowić 
swoją siostrę i zapewnić, by się nie martwiła. 
Przewieziony do szpitala, kilka godzin później, 
ten nieprzejednany przeciwnik władz komuni-
stycznych – nie żył.

Odwilż w stosunkach państwo- kościół 
nastąpiła dopiero w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych. Całkowicie sytuację zmie-
nił jednak dopiero rok 1989 i Ustawa o sto-
sunku Państwa do Kościoła.

Diecezją łomżyńską kierowali: bp Czesław 
Falkowski (1949-1969), bp Mikołaj Sasinowski 
(1970-1982), bp Juliusz Paetz (1983- 1996), bp 
Stanisław Stefanek (1996-2011). Od grudnia 
2011 roku kieruje nią wieloletni duszpasterz we 
Włoszech, prałat honorowy Jego Świątobliwo-
ści bp Janusz Stepnowski.

Papieskie przesłanie
Z powołaniem diecezji łomżyńskiej nie-

odłącznie wiąże się także działanie Wyższego 
Seminarium Duchownego. Uczelnia powstała 
jeszcze w 1919 roku, kształcąc kadry diecezji 
sejneńskiej. Od 1925 roku seminarium działało 
już pod egidą diecezji łomżyńskiej, mieszcząc 
się w kupionym dwa lata wcześniej budynku 
przy Pl. Sienkiewicza 1.

Nauka zawieszona na lata wojny, ponownie 
rozpoczęła się w 1945 roku. Powoli, walcząc 
z trudami zaopatrzenia, biedą i nieprzychyl-
nością władz, budynek seminarium przeszedł 
w latach ’67-’75 generalny remont, a w 1981 
roku został powiększony i unowocześniony. 
W tym czasie, wykształcił setki kapłanów pra-
cujących w kościołach całego świata, a kadra 
naukowa seminarium – pierwszej uczelni wyż-
szej w Łomży – miała duży wpływ na świado-
mość intelektualną młodych łomżan. 

Do takiej uczelni z tradycjami i osiągnię-
ciami, 5 czerwca 1991 roku przyjechał Jan 
Paweł II.

- Z wielką radością dokonuję poświęce-
nia budynku seminaryjnego w Łomży. Ale 
pamiętajcie o tym, drodzy księża przełożeni, 
profesorowie i kochani seminarzyści, że istotne 
poświęcenie będzie się w tym gmachu doko-
nywało codziennie – przez waszą codzienną 
dobrą służbę Bogu (…) – mówił papież na dzie-
dzińcu seminaryjnym.

Na pamiątkę tej wizyty – jedynej w dotych-
czasowej historii Łomży – w miejscu spotkania 
z Ojcem świętym został wzniesiony pomnik 
Jana Pawła II według projektu prof. Gustawa 
Zemły. W 2005 roku bp Stanisław Stefanek 
nadał Wyższemu Seminarium Duchownemu 
w Łomży imię Jana Pawła II.

Fot. K. Brzostowski

Jęk zawodu rozlegał się w szatni, w której 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama 
Mickiewicz w Łomży przebierali się na zajęcia 
wychowania fizycznego, kiedy pan Jerzy Wit-
kowski oznajmiał: Dzisiaj biegniemy na strzel-
nicę. To było tak daleko i tak nudno. Piaszczystą 
drogą przez pola. Już lepsze było porządkowa-
nie starego wojskowego cmentarzyka przy ul. 
Słonecznej. 

„Siódemka” znajdowała się na skraju 
Łomży. Polna droga wśród zbóż prowadziła za 
jej płotem na strzelnicę na zapleczu koszar przy 
ulicy Świerczewskiego (aleja Legionów). Teraz 
Strzelnica jest wielkim placem zabaw i rekreacji 
wśród bloków. Cmentarzyk wkomponowany 
został w otoczenie największego rozmiarami 
kościoła w Łomży – Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego. Zaledwie nieco ponad 40 lat, mniej niż 
istniała Gubernia Łomżyńska, zajęło wybudo-
wanie „miasta w mieście”.

Budownictwo zbiorowe bardzo kojarzy się 
z krajami dawnego obozu sowieckiego, ale nie 
tam zostało wymyślone. Pierwsze bloki miesz-
kalne, odróżniające się od dawnych kamienic 
rozmiarami, prostotą i funkcjami, powstały 
jeszcze przed II wojną światową we Francji.

Po II wojnie światowej dodatkowym uza-
sadnieniem tego rodzaju w Polsce architektury 
stała się konieczność szybkiej i taniej odbu-
dowy kraju ze zniszczeń wojennych i zapew-
nienie ludziom dachu nad głową. Pierwsze 
osiedla zaczęły powstawać w Polsce w latach 60. 
ubiegłego wieku. W Łomży w zasadzie też, choć 
początkowo były to bloki wypełniające luki 
w zabudowie, np. po bardziej zniszczonej stro-
nie ulicy Długiej. Rosły potem w różnych czę-
ściach śródmiejskiej Łomży. Od połowy lat 60. 
zaczęły powstawać rzeczywiście większe zbio-
rowiska budynków wieloro-
dzinnych, np. osiedla Wal-
tera (obecna Dmowskiego) 
czy Waryńskiego (Bohate-
rów Monte Cassino).

Bloki w centrum zaspo-
kajały głód mieszkaniowy, 
ale fundamentalną zmianą 
jakościową stało się dopiero 
utworzenie województwa 
łomżyńskiego w 1975 roku.

*  *  *
Już w planach zagospo-

darowania miasta z lat 60. 
– podtrzymanych w zasad-
niczych założeniach także 
dekadę później – że na 

setkach hektarów ograniczonych ulicami Sikor-
skiego, Szosą Zambrowską, aleją Legionów oraz 
nieistniejącą jeszcze w obecnym kształcie ulicą 
Przykoszarową ma powstać wielorodzinna 
zabudowa mieszkaniowa. Cala ta strefa otrzy-
mała roboczą nazwę Południe i to się przyjęło. 

- Te historyczne, pierwsze bloki to Chopina 
1 i 2 z 1975 roku – mówi Wojciech Michalak, 
prezes Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, do której należą oba te budynki i ogromna 
część pozostałych tworzących Południe.

Z upływem lat ŁSM podzieliła się terenami 
osiedla przede wszystkim z SM Perspektywa, 
spółdzielnią Jedność, prywatnymi dewelope-
rami. Jak rozrastało się osiedle, ślady pozostały 
w aktywności Miejskiej Rady Narodowej (ist-
niała do reformy samorządowej w 1990 roku). 
W lipcu 1976 roku przyjęła nazwę Jantar dla 
osiedla Południe 1, czyli bliższej alei Legionów, 
oraz nazwy kilku ulic (z nieznanych powodów 
zmieszane zostało grono literatów i kompozy-
torów): Chopina, Słowackiego, Broniewskiego, 
Reymonta, Moniuszki. 

Była to specyficzna część całego osiedlo-
wego założenia, które kształtowało się wraz 
z organizowaniem nowego województwa, 
powstawaniem i rozbudową instytucji. Ówcze-
sne władze uznały, że łomżyńscy „tubylcy” 
nie poradzą sobie z tak skomplikowanymi 
zadaniami i na miasto spadł desant fachow-
ców z innych części Polski, przede wszystkim 
z Białegostoku.

Pierwsze mieszkania osiedla Południe tra-
fiały zatem do przyjezdnych. Łomżyniakom 
pozostała złośliwość – w prywatnych rozmo-
wach zmienili nazwę tej części osiedla: z Jantar 
na Przybyszewo. 

*  *  *
W kolejnych latach do listy patronów osie-

dlowych ulic dołączają Staff i Prus. Na skraju 
osiedla dochodzi do zmiany nazwy ulicy Sło-
necznej na Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Wreszcie też miasto czci swojego ojca – patro-
nem jednej z osiedlowych ulic zostaje Książę 
Janusz I. Księżnej Anny, Rycerska. Kasztelańska 
– na osiedlu zwanym Mazowieckie. Kołłątaj, 
Śniadecki, Małachowski – na osiedlu Konsty-
tucji. Już u schyłku PRL władze miasta zorien-
towały się, „iż w dotychczasowym nazewnic-
twie ulic Łomży brak było potwierdzenia faktu 
wyzwolenia Ojczyzny”. Wydzielony został sek-
tor bloków pod nazwą osiedle Wyzwolenia, 
z m. in. ulicami Berlinga i Kazańską na znak 
przyjaźni Łomży ze stolicą radzieckiej Repu-
bliki Tatarii.

Bardzo szybko jednak polityczny klimat się 
zmienił i osiedle zostało „wyzwolone” ze swoich 
zobowiązań. Generała Berlinga zastąpił skrom-
niejszej, ale słuszniejszej rangi oficer Łagoda. 
Ale Kazańska została. Może, żeby nie drażnić 
Tatarów. 

*  *  *
Osiedle Południe pozostaje symbolem 

czasów rozkwitu Łomży w okresie wojewódz-
twa. Nie zamieniło się na szczęście w jedno 
z ponurych blokowisk wypełnionych przemocą 
i subkulturami. 

- Myślę, że jest dobrym miejscem do życia, 
bo cały czas budujemy i są chętni na miesz-
kania. Wielorodzinne budownictwo z admi-
nistratorem i wyspecjalizowanymi służbami 
technicznymi to nadal najtańsza i najbardziej 
efektywna formuła zdobycia i utrzymania wła-
snego mieszkania. Osiedle to przecież nie tylko 
bloki, ale także chodniki, uliczki, trawniki, zie-
leńce, place zabaw, siłownie. Ci, którzy wracają 
do Łomży mówią jednoznacznie: urzeka ich 
zieleń, czystość, zadbane otoczenie – mówi 
Wojciech Michalak, prezes ŁSM.

Fot. A. Pupek



18 19

ByŁ taki Dzień…

„My z Łomży”: wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Łomży z okazji jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich. EGZEMPLARZ BEZPLATNY 
Redaguje zespół: Adam Dąbrowski, Mirosław R. Derewońko, Anna Didenkow, Maciej Gryguc, Ewa Sznejder, Paulina Waszelewska.
Zdjęcia: Kamil Brzostowski, Gabor LÖrinczy, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży
Zdjęcie okładkowe: K. Brzostowski, Archiwum Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży
Projekt winiety: Teresa Adamowska
Kontakt: Urząd Miejski, ul. Farna 1, tel. 86 216-24-63, kultura600lecie@um.lomza.pl
Skład: Ewa K. Czetwertyńska, keralka@wp.pl
Druk: Drukarnia Kamil Borkowski, 18-400 Łomża, ul. Łąkowa 3, tel. 86 216-32-03, 795 432 512, biuro@kbdruk.pl

zmiany i pamięć
- Podwieźć cię? – spytał Maciej, Gryguc 

zresztą, kiedy wyszliśmy na Farną.
- Dzięki, mam samochód.
- A gdzie zaparkowałeś? – spytał, skręcając 

w stronę Starego Rynku.
- Pod ZURT-em – odpowiedziałem machi-

nalnie, dopiero po chwili uświadamiając sobie 
absurd takiej informacji.

Ale akurat on, podobnie jak inni łomży-
niacy w wieku… odpowiednim, zrozumiał od 
razu.

I to, mimo iż w tym budynku od lat jest 
już prywatny sklep. Tyle że tego typu sklepów 
jest w mieście wiele, więc bywa, że rodowitym 
mieszkańcom Łomży (w odpowiednim wieku) 
nadal zdarza się używać starej nazwy. Podobnie 
jak każdy z nich bezbłędnie zlokalizuje Dom 
Partii na rondzie, chociaż siedzib partii mamy 
obecnie w Łomży obfitość, a rond jeszcze wię-
cej. Bo jeszcze więcej niż rond jest sygnaliza-
torów świetlnych przy jezdniach. Wiadomo 
jednak, że kiedy łomżyniak (w odpowiednim 

wieku, oczywiście) powie, że coś wydarzyło 
się „na światłach”, to z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa ma na myśli pierwsze i długo jedyne 
takie urządzenie. Ustawiono je na skrzyżo-
waniu Alei Legionów z Polową, przy Rejonie 
Energetycznym. Nota bene ta ostatnia firma 
także pozostawiła po sobie w tym miejscu tylko 
nazwę, przenosząc siedzibę na rogatki miasta. 
Każdy wie też, gdzie mieściły się „Kameralna”, 
„Bona” czy nawet „Satyr”. Chociaż w tym ostat-
nim przypadku mylące jest to, że nazwa została 
przejęta i przeniesiona wraz ze sklepem, który 
zaczynał działalność we wnętrzach po restaura-
cji na Dwornej. 

Powoli to się będzie zmieniało wraz 
z odchodzeniem tych, którzy pamiętają jeszcze 
stare nazwy. Kto z łomżyniaków (poza tymi 
w wieku odpowiednim lub interesujących się 
historią miasta) potrafiłby jeszcze wskazać 
umiejscowienie na mapie miasta białego i czer-
wonego młyna? Tym bardziej, że żaden mate-
rialny ślad po obu już nie pozostał. W rozpadzie, 

ale jeszcze są: dawny sklep „U Skrzecza”, gdzie 
można było kupić korkowce, kapiszonowce 
i naboje do nich oraz piekarnia Zakrzewskiego 
z najlepszymi w mieście bułkami z kruszonką. 

Tam, gdzie przetrwały budynki, nazwy nie 
tylko ciągle funkcjonują w pamięci, ale czasem 
nawet wracają. Chlubnym precedensem jest 
tu Domek Pastora. Potocznej nazwy używano 
mówiąc np., że w domku pastora jest muzeum. 
Ale potem przeniosło się ono do „Szóstki” (czyli 
budynku po SP 6), a Domek Pastora kilka lat 
temu odzyskał oficjalnie swoją nazwę jako Cen-
trum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej. 

Szkoły to zresztą zupełnie osobny roz-
dział tej historii. Długo jeszcze np. będzie się 
w Łomży pamiętało, że Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna jest w „Drzewnej”, a III LO 
w „Mechaniaku”. 

I tylko kolejne zmiany mogą wprowadzać 
nieporozumienia. Bo jeśli podczas rozmowy 
trzech pokoleń babcia zacznie opowiadać 
o swoim gimnazjum, którego absolwentką 
była wcześniej Hanka Bielicka, ojciec o nauce 
w „Budowlance”, a dziecko o swoim II Liceum 
Ogólnokształcącym, to w końcu okaże się, że 
wszyscy mówią o tym samym budynku. 

Adam Dąbrowski

1 Kwietnia
 2009 – w hali im. Olimpijczyków Polskich 

w ramach Europejskiej Ligi Narodów 
odbył się mecz w tenisie stołowym między 
reprezentacją Polski i Belgi, wynik 3:0

2 Kwietnia
 1982 – przestała obowiązywać godzina 

milicyjna w Łomży i województwie 
łomżyńskim

4 Kwietnia
 1929 – został ujawniony w Łomży, przez 

policję, przemyt rodzynek w ilości siedem 
i pół worka, zatrzymano w związku z tym 
dwóch mieszkańców wsi Kuzie

6 Kwietnia
 1913 – wybuchł pożar w Łomży w sklepie 

kolonialno-winnym przy Nowym Rynku
 1915 – w czasie niemieckiego nalotu bom-

bowego na Łomżę jedna z bomb spadła na 
podwórze łomżyńskiego więzienia

7 Kwietnia
 1911 – Tomasz Niklewski, dyrektor Szkoły 

Handlowej Męskiej, wygłosił odczyt 
„Z dziejów kosmogonii”

8 Kwietnia
 1986 – otwarto w Łomży sklep Centralnej 

Składnicy Harcerskiej, pod naporem klien-
tów nie wytrzymała szyba w drzwiach wej-
ściowych, interweniowała milicja

9 Kwietnia
 1696 – pożar zniszczył ponad 80 budyn-

ków w Łomży
10 Kwietnia
 1950 – została otwarta w Muzeum 

w Łomży, przy Alei Legionów, pierwsza 
w Polsce wystawa bursztynu

13 Kwietnia
 1798 – w Łomży wybrano delegatów do 

złożenia przysięgi na wierność królowi 
Prus Fryderykowi Wilhelmowi III

 1844 – przybył do Łomży następca tronu, 
a późniejszy car Aleksander II z małżonką

14 Kwietnia
 1844 – Ludwik Ratyński z pomocą poli-

cjantów Jaczewskiego i Krukowskiego 
zatrzymał rozpędzone konie, na stromym 
zjeździe ku Narwi, ciągnące powóz, w któ-
rym znajdował się następca tronu, później-
szy car Aleksander II 

15 Kwietnia
 1928 – z cukierni Płodowskiego przy Placu 

Kościuszki skradziono bilardową pira-
midkę bil wykonanych z kości słoniowej 
i wartości 2000 zł

19 Kwietnia
 1920 – brak energii elektrycznej w mieście 

spowodowany brakiem węgla w elektrowni
26 Kwietnia
 1917 – na zebraniu ogólnym człon-

ków Towarzystwa Wioślarskiego posta-
nowiono, że kobiety mogą należeć do 
Towarzystwa

27 Kwietnia
 1488 – w Łomży zamarł książę Bole-

sław V Warszawski, pochowany został 
w Warszawie

29 Kwietnia
 1896 – zmarł gubernator łomżyński Rein-

hold Wasilewicz von Essen, pochowany 
został na łomżyńskim cmentarzu

30 Kwietnia
 1436 – pismo radnych miasta Łomży do 

radnych miasta Gdańska z protestem prze-
ciwko Piotrowi Begerowi i jego towarzy-
szom, którzy skonfiskowali dęby należące 
do Stanisława Łomżycy. List zawiera naj-
starszą znaną pieczęć lakową z wyciśnię-
tym herbem Łomży – jeleń skaczący przez 
skały

 1906 – napad z bronią w ręku na dyliżans 
pocztowy między Łomża a Ostrołęką

2 Maja
 1935 – w Łomży spadł śnieg i pokrył ulice 

warstwą o grubości 10 cm
3 Maja
 1932 – na stadionie 33 pp. odegrane 

zostało widowisko batalistyczne „Rok 
1920” z udziałem kilkuset osób 

5 Maja
 1906 – grupa relegowanych gimnazja-

listów blokowała dostęp do szkoły mło-
dzieży spieszącej na egzaminy

9 Maja
 1918 – zbiorowa ucieczka (13 legioni-

stów) z obozu internowanych legionistów 
w Łomży

10 Maja
 1905 – strajk piekarzy i murarzy w Łomży
11 Maja
 1538 – pożar w mieście Łomża, straty były 

tak duże, że król Zygmunt Stary uwolnił 
mieszczan na 8 lat od płacenia podatku 
miejskiego

12 Maja
 1899 – Józef Klemens Piłsudski w kościele 

ewangelicko-augsburskim w Łomży prze-
szedł z wyznania rzymsko-katolickiego na 
wyznanie ewangelicko-augsburskie

20 Maja
 1934 – debiut piłkarzy ŁKS Legion 

w A klasie – spotkanie z Jagiellonią Biały-
stok, wynik 2:1

27 Maja
 1831 – kronikarz zakonu kapucynów 

w Łomży zanotował, iż w mieście na cho-
lerę zmarło mnóstwo ludzi

30 Maja
 1975 – mecz międzynarodowy pomiędzy 

reprezentacjami Polski i NRD do lat 18, 
wynik 2 : 1 dla Polski

31 Maja
 1916 – w ramach jednodniowego spisu 

ustalono, że w 923 domach w Łomży 
mieszka 18 322 mieszkańców – katolików 
8141, żydów 11185, ewangelików 187, 
pozostałych 45

1 czerwca
 1797 – wprowadzono księgi gruntowe 

i rozpoczęła działalność hipoteka w Łomży
 1991 – montaż 600 kilogramowego krzyża 

na wieży kościoła Miłosierdzia Bożego 
przy pomocy śmigłowca

2 czerwca
 1810 – spadł w Łomży śnieg i wiał mroźny 

wiatr
 1928 – odbył się mecz piłki koszykowej 

pomiędzy zespołem z Gimnazjum Żeń-
skiego a Seminarium Nauczycielskim 
Żeńskim, wynik 11:9 dla zawodniczek 
z gimnazjum 

4 czerwca
 1991 – wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II 

w Łomży
5 czerwca
 1537 – król Zygmunt I Stary wydał zezwo-

lenie na budowę młyna nad Narwią pod 
Łomżą Stanisławowi Krasce, młynarzowi 
królewskiemu

6 czerwca
 1940 – na boisku „Dynama” w Łomży 

rozegrano mecz piłki nożnej o mistrzostwo 
Łomży pomiędzy zawodnikami z Łomży 
a żołnierzami Armii Czerwonej stacjonu-
jącymi na terenie miasta

8 czerwca
 1916 – uroczyście zostały wprowadzone 

do kościoła jezuickiego relikwie świętych 
Zenona i Tekli, przywiezione przez Łęczyc-
kiego z Rzymu

11 czerwca
 1928 – władze wojskowe przekazały budy-

nek byłej cerkwi, użytkowanej jako kościół 
garnizonowy, władzom kościelnym

12 czerwca 
 1628 – do łomżyńskiego klasztoru przy-

było 9 benedyktynek z Torunia
 1887 – w teatrze amatorskim w Łomży 

jako adeptka sceny wystąpiła Wanda 
Siemaszkowa z deklamacją „Legendy 
pierwszej miłości” A. Asnyka i „Jagodą” 
T. Lenartowicza 

14 czerwca
 1764 – benedyktynki przeprowadziły się 

do nowo zbudowanego klasztoru i drew-
nianego kościoła pod wezwaniem Trójcy 
Świętej na Siedliskach – ulica Dworna

 2000 – data pierwszego wykonania hej-
nału Łomży z wieży ratuszowej, autorem 
muzyki jest Waldemar Borusiewicz

15 czerwca
 1418 – Łomża otrzymała od księcia Janu-

sza I pełne prawa miejskie chełmińskie, 

potwierdzenia praw miejskich w 1528 roku 
dokonał król Zygmunt I Stary

22 czerwca
 1861 – odbyło się uroczyste zakończenie 

roku szkolnego w Szkole Powiatowej – 
szkoła ta zakończyła funkcjonowanie, pro-
wadzona była przez Jakuba Wagę

 1958 – rozpoczęły się jubileuszowe „Dni 
Łomży” z okazji 1000-lecia istnienia miasta

23 czerwca
 1929 – uroczyste przekazanie do użytku 

hali targowej na Starym Rynku
24 czerwca
 1882 – pożar w Łomży objął obszar pomię-

dzy synagogą a ulicą Dworną
 1896 – poświęcono cerkiew więzienną pod 

wezwaniem Mikołaja Cudotwórcy
25 czerwca
 1593 – burmistrz miasta z rajcami oraz 

przedstawiciele rzemiosł uchwalili statuty 
cechowe – stelmachów, bednarzy, tokarzy, 
kołodziejów, zameczników, stolarzy

 1913 – pierwsze rozdanie matur w Żeń-
skiej Szkole Handlowej, wieczorem był bal 
w lokalu „Lutni”, każda z 11 maturzystek 
otrzymała srebrne broszki w kształcie listka 
z datą ukończenia szkoły i datą (planowa-
nego) zjazdu na odwrocie

27 czerwca
 1960 – uchwałą Miejskiej Rady Narodowej 

nadano ulicom następujące nazwy: daw-
nej ul. Projektowanej – ul. Hanki Sawic-
kiej, dawnej ul. Żydowskiej – ul. Rzecz-
niowskiego, dawnej ul. Nowozawadzkiej 
– ul. Janka Krasickiego, dawnej ul. Zaułek 
Cmentarny – ul. Zaułek, dawnej ul. Dojazd 
do Dworca – ul. Mickiewicza, dawnej 
ul.  Koszarowej – ul. Gen. Bema, dawnej 
Grobli Jednaczewskiej – Aleja Jednaczew-
ska, dawnej ul. Obywatelskiej – ul.  Sta-
nisława Staszica, ul. Boczną włączono do 
Placu Kościuszki, ul. Dojazd na Śledzia 
przyłączono do ul. Marynarskiej, ul. Bez 
Nazwy przyłączono do ul. Spółdzielczej

Opracowano na podstawie: Jerzy Jastrzębski, „BYŁ TAKI DZIEŃ… Kalendarium z życia miasta”, Łomża 2018
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