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Tradycyjne na tych stronach wydawnictwa „My z Łomży” zestawienie jest tym razem 
najdziwniejsze z dotychczasowych. Poświęcamy je bowiem legendom czy mitom związanym 
z naszym miastem. To głównie postacie – najzupełniej realne, choć nie zawsze – ale także 
zjawiska, które są absolutnie oczywiste dla łomżyniaków, a jeśli nawet fakty tych prawd nie 
potwierdzają, to tym gorzej dla faktów... 

Redakcja

BRUNON Z KWERFURTU
Wierzymy, że 

Święty Brunon 
z Kwerfurtu oso-
biście brał udział 
we wznoszeniu 
pierwszej świątyni 
na Ziemi Łomżyń-
skiej, na wzgórzu 
nad Narwią. Udo-
kumentowane prze-
kazy historycznie 
potwierdzają, że 
naprawdę niedługo 
po chrzcie Polski, 
w tym odległym 

zakątku Mazowsza powstał kościół. Wiadomo 
też, że mnich z zakonu benedyktynów wywo-
dzący się z Saksonii, był postacią rzeczywistą. 
Przybył do Polski na początku XI w. na zapro-
szenie króla Bolesława Chrobrego, aby prowa-
dzić działalność misyjną wśród pogan. Niemal 
dokładnie powtórzył Brunon los świętego 
Wojciecha, łącznie z męczeńską śmiercią z rąk 
nawracanych.

Zanim do tego doszło był jednym z dwóch 
(obok gnieźnieńskiego) arcybiskupów, a jego 
metropolia położona była we wschodniej czę-
ści państwa polskiego. Legenda wskazuje na 
obecną Starą Łomżę. Tam, na jednym z dwóch 
wzgórz, późniejszy święty wzniósł kościół 
pw. Św. Wawrzyńca, skąd w 1009 r. wyruszył 
nawracać Jaćwingów. Nasza legenda chce, żeby 
odkupione od pogan przez Chrobrego szczątki 
Brunona spoczęły w podziemiach kościoła, 
który wzniósł. Podczas badań archeologicz-
nych na wzgórzu św. Wawrzyńca znaleziono 
szczątki człowieka w szacie obszytej złotą nicią. 
Analiza DNA wykazała, że jego genotyp odpo-
wiada konkretnej rodzinie żyjącej kiedyś na 
terenie Niemiec lub Szwajcarii.

Do tego, by być miejscem pochówku świę-
tego aspirują także inne miejscowości w Polsce, 
ale dobrowolnie się go nie wyrzekniemy.

JAN Z KOLNA
„Roku 1836go w dziele mym francuskim 

„Pytheas de Marseille”, powtarzając to postrze-
żenie moje, sprostowałem je w tym, że odkrycie 
to 1476., Jana Scolnus, przyznaję Janowi z Kolna 
czyli de Colno Polakowi z małego miasta mazo-
wieckiego Prusom pogranicznego. Poprawa 
ta zdaje się być trafna, familia mazowiecka 
z Kolna, była familią marynarzy w marynarce 
gdańskiej dobrze znaną”. 

/Joachim Lelewel, „O odkryciu Ameryki 
przez Jana z Kolna”/.

Wiemy, wiemy, że Kolno to nie Łomża, ale 
jednak Ziemia Łomżyńska. Mamy też uliczkę 

Jana z Kolna w naszym mieście. Strasznie jednak 
dużo schodów trzeba by pokonać, aby poczuć, 
że to nasz ziomek z Mazowsza i odkrywca 
Ameryki. Przede wszystkim nie wiadomo czy 
naprawdę istniał. A jeżeli istniał, to czy był 
Polakiem. Pływał dla króla Danii, upominają 
się o niego Norwegowie (że niby Jon Skolvs-
sen). Był prawdopodobnie sternikiem jednego 
ze statków, ale jego dowódcą był – o zgrozo – 
Niemiec. A jeżeli był Polakiem, to czy z Kolna 
naszego czy z Kielna koło Wejherowa. A jeżeli 
nawet wszystko wskaże na Kolno, to czy odkrył 
Labrador czy dotarł tylko do Grenlandii.

My tam swoje wiemy – to był nasz Jan. 
Swego czasu wielu mieszkańców Kolna i Łomży 
pojechało za jego przykładem szukać Ameryki. 
Niektórzy jeszcze tam są. 

KRÓLOWA BONA
„W krajobrazie naszym, w którym
raczej niezbyt wiele gór,
jest Królowej Bony Góra,
tajemniczy, dziwny twór.”
/Ukryty skarb, Janusz Odrowąż/
Nie wiadomo kto, kiedy i w jakich okolicz-

nościach nadał imię żony króla Zygmunta I jed-
nemu ze wzgórz w Starej Łomży. Nieco ponad 
100 lat po uzyskaniu praw miejskich i kilka lat 
po ślubie córy rodu Sforzów z królem Polski 

(1518) Łomża stała się miastem królewskim 
i miała już pewne obiekty „dworskie”. Legenda 
chce, żeby był to okazały zamek warowny, 
w którym królowa zatrzymywała się i groma-
dziła skarby. 

Historycy są pewni, że królowa Bona 
„pomieszkiwała” czasami w Łomży, chociażby 
przejazdem na Litwę (obecnie robią tak jadący 
na Mazury). Podobnie zresztą jak Anna Jagiel-
lonka, która jednak legendy się nie dorobiła. 
Ale na pewno Bona nie mieszkała w zamku 
nad Narwią, tylko w dawnych obiektach ksią-
żęcych przy obecnej ulicy Senatorskiej.

Legendę o ukrytych skarbach powinna 
mieć każda szanująca się miejscowość. Nic 
zatem dziwnego, że królowa – trochę tajem-
nicza cudzoziemka – o dźwięcznym i łatwym 
do zapamiętania imieniu stała się postacią 
z legendy w połączeniu z górą, w której wnę-
trzu rzeczywiście kryły się ślady po pradaw-
nych osadnikach.

JAŚKO GRAJEK
Skrzypek samouk bezpośrednio związany 

z królową Boną właśnie przez legendę.
To on – mieszkający w Łomży pastuch 

bydła – miał wzruszyć pokutującą wewnątrz 
góry królową swoją grą. I to tak, że potem kil-
kukrotnie pomagała mu w kolejnych tarapatach 
i problemach. Jak to w baśni bywa, nie wszystko 
skończyło się dobrze, ale co dokładnie, to już 
wymaga sięgnięcia do materiałów źródłowych. 
W każdym razie w istnienie ubogiego Jaśka 
Grajka łatwiej nam uwierzyć niż w mieszkającą 
w trzewiach góry królową.

I jeszcze jeśli chodzi o personalia: imię Janek 
może być nawiązaniem do księcia Janusza Star-
szego, ale bardziej prawdopodobne, że był to 
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drugi lub kolejny syn swoich rodziców. Szcze-
gólnie w rodzinach chłopskich często nada-
wano takie imię, bo wiadomo, że: „do pasionki, 
to niech mu będzie Jaśko”. Natomiast przydo-
mek – jak wiemy – z czasem mógł zmienić się 
w nazwisko. A Grajkowie (Grajko) w Łomży też 
mieszkali. A może nadal mieszkają? 

Trudno to sprawdzić po wprowadzeniu 
RODO.

STACH KONWA
Nas Konwa to nie król śwecki,
co to nie wart torby siecki.
Bzije tęgo, strzela lepsiej
i robaka wnet oślepsi.
/Pieśń o Konwie/
Utwór ten pojawił się w druku po raz 

pierwszy pod koniec XIX w. Znikąd. A wła-
ściwie nie wiadomo skąd. Podobnie jak samo 
nazwisko bohatera Kurpiów, które „odkryto” 
ponad sto lat po tym, kiedy ponoć żył i walczył. 

Być może wcześniej w tradycji ustnej prze-
kazywano sobie opowieści o Kurpiu, który 
w pierwszej połowie XVIII w. walczył z Rosja-
nami, wojskami saskimi i Szwedami... Mazo-
wiecki Janosik, z prostej chaty, a trochę Robin 

Hood, genialny strzelec (jak to zwykle trud-
niący się myślistwem od wieków Kurpie). 

Taki wojownik powoli stawał się legendą, 
zwłaszcza w epoce, w której trzeba było 
„pokrzepiać serca” nadzieją na odrodzenie 
Polski. Nazwisko walecznego Kurpsika chętnie 
podchwytywali i cytowali kolejni regionaliści, 
literaci i dziennikarze z drugiej połowy XIX 
wieku, obudowując je przy okazji kolejnymi 
wątkami. Szczególne zasługi miał na tym polu 
Adam Chętnik, twórca Skansenu Kurpiow-
skiego w Nowogrodzie. Jako pierwszy napisał 
(prawie 200 lat po wydarzeniach) monografię 
„Stach Konwa, wielki patriota Ziemi Łomżyń-
skiej, pogromca Szwedów, Sasów i Moskali”, 
a także doprowadził do wybudowania pomnika 
w miejscu domniemanej śmierci i pochówku 
Stacha Konwy w Lasku Jednaczewskim.

Być może ekshumacja w tym miejscu 
i badania genetyczne przyniosłyby odpowiedź 
czy Stach Konwa istniał naprawdę. Ale gdyby 
nie potwierdziły, to po co niszczyć taką piękną 
legendę?

CUD NAD NARWIĄ
Marszałek Józef Piłsudski jest legendą 

w takim samym stopniu dla Łomży jak dla całej 
Polski – Naczelnik, Wódz. Twórca Niepodle-
głości. Z naszym miastem także ma udokumen-
towane związki z pobytów, chociażby u pastora 
Kacpra Mikulskiego. Dlatego nie o marszałka 
tu chodzi, a o legendę słów, które jakoby miał 
napisać czy powiedzieć: „Bez cudu nad Narwią 
nie byłoby cudu nad Wisłą” (można to zdanie 
spotkać w różnych wariantach składniowych, 
ale z tym samym znaczeniem). 

Miał w ten sposób oddać hołd żołnierzom 
części 33. Pułku Piechoty, innych jednostek 
oraz cywilnym mieszkańcom Łomży i Ziemi 
Łomżyńskiej, którzy na przełomie lipca i sierp-
nia 1920 roku na kilka dni zatrzymali na for-
tach w Piątnicy sowiecką armię maszerującą 
na Warszawę. Dało to głównym polskim siłom 
czas na przygotowanie obrony stolicy i kontrna-
tarcia, które przesądziło o losach wojny, kraju, 
a może i Europy. 

Problem w tym, że historycy nie zna-
leźli żadnego dokumentu, w którym wielkie 
dla Łomży słowa zostałyby zapisane. Bitwa 
pod Łomżą także niezbyt często pojawia się 
w analizach wojny polsko-bolszewickiej. Mimo 
wszystko, nie jest legendą odwaga, poświęcenie, 
umiejętności bojowe kapitana (potem doszedł 
do stopnia pułkownika) Mariana Raganowicza, 
jego żołnierzy i zwykłych mieszkańców.

SZERYF 
„Skoro bowiem świat przez mądrość nie 

poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się 
Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić 
wierzących”. 

/Św. Paweł/ 
Szeryf – młody, szczupły chłopak, którego 

nazwisko nie zapisało się w dokumentach, nie 
głosił Boga słowem. Mówił niewiele. Przeka-
zywał raporty z nocnego patrolowania miasta 
milicjantom, czasami proponował paniom 
pomoc w noszeniu ciężkich toreb. Boga gło-
sił tym, że był miły, uczynny, dobry i uczciwy. 
Jest jedną z najpiękniejszych legend Łomży, 
a można dowiedzieć się o nim więcej ze zna-
komitego biogramu na stronie 600.lomza.pl 
(zakładka „My z Łomży”). 

Postać utrwalona została w filmie doku-
mentalnym „Sprawa Szeryfa” Ewy Borzęc-
kiej z 1987 roku, choć się w nim zupełnie nie 
pojawia. Istnieje w opowieściach „świętych 
pijaków”, piosence dzieci („W naszym mieście 
Łomża spokój jest i cisza, Szeryf tutaj rządzi, nie 
przebiegnie mysza”), we wspomnieniach pieka-
rzy, którzy Szeryfa karmili, w nieprawdopodob-
nej jak na smutne, szare lata po stanie wojen-
nym na polskiej prowincji, opowieści wysokiej 
rangi oficera milicji o wystawieniu szeryfowi 
pozwolenia na noszenie koltów. 

Łomża w filmie Ewy Borzęckiej jest 
brzydka, obskurna, stara, pijana, beznadziejna. 
A jednak pełna blasku, dzięki temu jak trak-
towała swego jurodiwego – „bożego szaleńca” 
zwanego Szeryfem.

IZABELLA SCORUPCO
Zakończenie powinno być szczęśliwe 

i piękne. Trudno byłoby znaleźć kogoś pięk-
niejszego niż Helena Kurcewiczówna, wielka 
miłość Jana Skrzetuskiego z „Ogniem i mie-
czem” oraz jedna z wielkich miłości Jamesa 
Bonda z „Goldeneye” w jednej osobie.

A jaki jest powód, aby była wśród legend? 
Wystarczyłoby to, że jest aktorką. Ale jest też 
powód ważniejszy. Izabella Scorupco to także 
córka łomżyńskiej legendy – Leszka Sko-
rupko, muzyka jazzowego, artysty życia. Zmarł 
w 1992 roku. Mamą aktorki jest lekarka Mag-
dalena Skorupko z Białegostoku. Rodzice Iza-
belli rozwiedli się, gdy była jeszcze dzieckiem 
i wyjechała z mamą do Szwecji. Niestety, nie 
utrzymywała kontaktów z łomżyńską częścią 
rodziny.

Pamiętajmy jednak jak piękne owoce mogą 
wydawać serdeczne relacje łomżyńsko-bia- 
łostockie.



4



5

– W roku jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich, 
u schyłku kadencji, którą rozpoczął Pan jako najmłodszy prezy-
dent w historii Łomży, z całą pewnością może powiedzieć Pan, 
że w mieście najważniejsze jest…

– Najważniejsi są oczywiście mieszkańcy i ich potrzeby. Hasło 
ruchów miejskich „Miasto to mieszkańcy” nie jest sloganem. 
To  kwintesencja samorządu. Radni, prezydenci, burmistrzowie 
są wybierani w bezpośrednich wyborach dlatego, że mają być 
reprezentantami mieszkańców, którzy zaufali, że ich wybrańcy 
będą wyrażali i zaspokajali ich potrzeby. To hasło przyświeca mi 
w tej kadencji, ale myślę, że jest wyznacznikiem działań każdego 
samorządowca. Przynajmniej powinno być. 

– Czyli przynajmniej 60 tysięcy potrzeb trzeba zaspokoić 
w Łomży. Karkołomne zadanie. 

– To przewrotne stwierdzenie. Mieszkańcy mają swoje indy-
widualne potrzeby, ale samorząd to pewna struktura i zasady. 
Tworzymy rozwiązania systemowe dla poszczególnych grup. 
Aby poznać ich potrzeby, trzeba wiedzy. Dlatego powołałem rady 
społeczne, które doradzają mi, urzędnikom, dzielą się swoimi 
przemyśleniami z radnymi czy miejskimi instytucjami. W Łomży 
osoby starsze, niepełnosprawne, ludzie młodzi mają swoją szcze-
gólną reprezentację. 

– Pomogli w rozwiązaniu konkretnych problemów?

– Wielokrotnie. Osoby niepełnosprawne są np. w stałym kon-
takcie z urzędnikami zajmującymi się inwestycjami i remontami. 
Pomagają likwidować bariery w przestrzeni publicznej – wyso-
kie krawężniki, zbyt ciche sygnały na przejściach, oznakowanie 
dojścia do ulicy. Ich wiedza jest bezcenna, bo wynika z doświad-
czenia. Seniorzy pokazali jak wielki jest potencjał tej grupy. Dziś 
emeryt to nie sędziwy staruszek, a osoba w pełni sił, energiczna, 
a przy tym z ogromnym doświadczeniem. Zaczęliśmy od pokaza-
nia tej grupy i jej integracji. Myślę, że w kolejnych latach nadejdzie 
czas na konkretne wykorzystanie ich chęci działania dla miasta. 
Od przyszłego roku będziemy organizowali konkursy na dzia-
łania organizacji pozarządowych wyłącznie dla tej grupy, np. na 
organizację wolontariatu, samopomoc itp. 

– Na kolejnych stronach przewodniczący Rady Miejskiej 
i pszczelarz, Wiesław Grzymała, porównał miasto do ula. 
Każdy ma w nim swoje zadanie. 

– Dokładnie tak. A rolą zarządzających miastem jest koordy-
nacja i wykorzystanie tego potencjału. Różnorodność jest wielką 
zaletą. Łomża jest silna siłą swoich mieszkańców. 

– W roku jubileuszowym podsumowujemy zmiany, jakie 
zachodzą w mieście. Jak wyglądają w Pana ocenie?

– Ludziom żyje się z pewnością lepiej. Łomża staje się kom-
fortowym miejscem do życia. Nie jest za duża, więc nie mamy 

problemów komunikacyjnych, smogu, jest miastem bezpiecz-
nym. Dostrzegam, jak wiele młodych osób, które wyjechały na 
studia czy w poszukiwaniu pracy, wraca do Łomży po założeniu 
rodziny. Tu nie ma problemu z miejscami w przedszkolach, edu-
kację mamy na naprawdę wysokim poziomie. Rodzina jest bez-
pieczna. Dodatkowo ostatnio bardzo wzbogaciliśmy ofertę spę-
dzania wolnego czasu. Nikt już nie powie, że w Łomży nic się nie 
dzieje. Dodatkowo położenie – piękna Narew, czyste powietrze, 
no i wszędzie można dotrzeć ekologicznie i zdrowo – na rowerze 
miejskim!

– A za kilka miesięcy może bezpłatnym autobusem…

– To projekt, który już chyba zyskał przychylność radnych tej 
kadencji, więc myślę, że i w kolejnej rada będzie „za”. Wprowa-
dziliśmy bezpłatne przejazdy dla seniorów, ponieważ ich sytuacja 
materialna jest trudna. Ta niewielka ulga jest w rzeczywistości 
dużym ułatwieniem w ich życiu. Jednak w podobnej sytuacji są 
osoby niepełnosprawne, bezpłatne bilety są też ważnym wspar-
ciem w polityce prorodzinnej. Chyba czas na darmowe przejazdy 
dla wszystkich – to nasz gest solidarności społecznej i troski o śro-
dowisko. Im mniej samochodów, tym dłużej będzie nas cieszyć 
czyste powietrze w mieście. 

– To z jaką perspektywą wchodzimy w siódme stulecie 
miasta? 

– Wchodzimy z dobrym kapitałem i nadzieją, że kolejne lata 
go pomnożą. Chodzi mi głównie o kapitał społeczny. Coraz wię-
cej osób dostrzega, że w Łomży dobrze się żyje. Zmiany demogra-
ficzne pokazują, że seniorzy będą stanowić coraz większą grupę 
społeczną, więc z pewnością wszystkie działania samorządu 
muszą to uwzględniać. Moim marzeniem jest, aby młodzi ludzie 
wracali po studiach do Łomży. Na to jest szansa, bo coraz większy 
sektor usług, biznesu, nawet administracji jest związany z nowo-
czesnymi technologiami. Tu wielkość czy położenie miasta nie są 
barierami. Dodatkowo zyskujemy doskonałe połączenie z War-
szawą poprzez Via Baltica. Ogromny rynek pracy jest „na wycią-
gnięcie ręki”. Co ważne również – w miastach wielkości Łomży 
łatwiej mieszkańcom wpływać na decyzje rządzących. Prezydent, 
radni na co dzień mają kontakt z mieszkańcami w rozmowach, 
podczas spotkań – łomżyniacy nas przecież znają. A już chyba 
standardem na kolejne kadencje będzie wspólne podejmowanie 
decyzji, choćby poprzez konsultacje społeczne czy rady osiedli.

– Czyli ten ul, w którym każdy ma swoje miejsce?

– Łomża jest dość konserwatywna, ale nie w znaczeniu poli-
tycznym. Jesteśmy przywiązani do tradycji, rodzinni, kochamy 
nasze miasto. 600-leciem interesowali się Łomżyniacy na całym 
świecie. Im zależy na Łomży. To są emocje, których nawet czas 
nie osłabi. Zatem chyba raczej nie ul, ale jedna wielka łomżyńska 
rodzina. 

MIASTO TO MIESZKAŃCY
ROZMOWA Z MARIUSZEM CHRZANOWSKIM, PREZYDENTEM ŁOMŻY
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LATA NIEMIODNE  

W pierwszym numerze „My z Łomży” 
specjalistka od łomżyńskich nazwisk, dr Mał-
gorzata Frąckiewicz, stwierdziła, że jednym 
z najstarszych było to, które także Pan nosi. 
Co Pan na to?

Nie będę wykorzystywał tego faktu, żeby 
stwierdzić, że jestem potomkiem pierwszych 
mieszczan. Gdyby okazałoby się, że tak jest, 
byłbym z tego dumny, ale prawda jest taka, że 
mam lepiej zbadaną linię rodową po kądzieli. 
Stąd wiem tylko, że Nienałtowscy, bo takie było 
nazwisko panieńskie mojej matki, związani 
są z Ziemią Łomżyńską, a ściślej z Wiską na 
pewno od XVII wieku.

Poza tym, że jest Pan przewodniczącym 
Rady Miejskiej, kieruje Pan regionalnym 
oddziałem poważnej agencji rolnej i jest 
pszczelarzem. Które z tych działań czy też 
zajęć jest Panu najbliższe?

Emocjonalnie najsilniej jestem związany 
z pszczelarstwem. Pasieka, którą prowadzę, 
będzie w przyszłym roku obchodziła setną 
rocznicę istnienia. Założył ją mój dziadek Jan 
Nienałtowski po powrocie z I wojny światowej. 
Jestem więc trzecim pokoleniem pszczelarzy, 
a od zawsze było to moje hobby. Nie miałem 
nawet dziesięciu lat, kiedy w kapeluszu na 
głowie, z podkurzaczem w jednej ręce i dłu-
tem w drugiej, pierwszy raz sam otworzyłem 
ul. Pszczoły się wyroiły, a rodzice byli poza 
domem. Mocno to przeżyłem, ale od tamtej 
pory pszczoły towarzyszą mi przez cały czas.

Czego więc nauczyło Pana pszczelarstwo?
Chociażby spokoju, bo gwałtowne ruchy 

czy nawet zdenerwowanie mogą wywołać agre-
sję pszczół. Uczy także pokory, bo można pla-
nować, ale nigdy nie da się przewidzieć efektów 
swojej pracy. Nazywany ojcem współczesnego 
pszczelarstwa ks. Jan Dzierżoń mówił, że są 
lata miodne i lata niemiodne. Jeżeli więc ktoś 
chce traktować hodowlę pszczół jako profesję, 
musi się na to przygotować. Żeby przetrwać ten 
gorszy czas, musi zawsze mieć zapasy: gotówki 
dla siebie i zapasy miodu, aby nie stracić stałych 
klientów. 

Daje się wykorzystać tę wiedzę w kierowa-
niu pracą samorządu? 

Tu też planuje się i przyjmuje budżet na 
przyszły rok. I o ile można w nim zaplano-
wać dokładnie swoje wydatki, to dochody 
są już obarczone pewnym ryzykiem, bo 
wpływy z podatków mogą być mniejsze od 
planowanych.

Taki rok niemiodny…
Tak. Poza tym większość dochodów to sub-

wencje i dotacje, a decydent może w pewnym 
momencie przekazać mniej pieniędzy. I samo-
rząd staje przed wyborem: rezygnować z inwe-
stycji czy spełniać obietnice zaciągając kredyty. 

Te subwencje i dotacje to jak podkarmia-
nie rodziny pszczelej. A stąd już blisko do 
porównania miasta do ula. Kto w nim jest 
więc królową? 

To się tylko mówi: królowa! Ale to nie jest 
tak, że ona sama rządzi czy stoi na czele jakie-
goś pszczelego zarządu. Jej głównym zadaniem 
jest składanie jaj, aby trwała rodzina. Przy oka-
zji wydziela feromony, więc wszystkie pszczoły 
wiedzą, że jest matka, że jest zachowane bez-
pieczeństwo, bo rodzina nie zginie. Dlatego tak 
chętnie pracują i ją karmią. Nie wiadomo do 
końca jak pszczoły dochodzą do porozumienia, 
ale działania w ulu są wypracowywane wspól-
nie. Jedna pszczoła nie znaczy nic – sama nie 
przeżyje nawet jednego dnia. Dlatego też przy-
jęło się traktować całą rodzinę pszczelą jako 
jeden organizm.

Mówi się także o organizmie miejskim…
Słusznie, z wielu względów. Radni powinni 

mieć taką świadomość, że pojedynczo mogą 
niewiele – najwyżej zgłosić jakiś wniosek czy 
poprawkę. Z drugiej strony: decyzje, które 
podejmują, mają wpływ na życie całego miasta, 
więc zawsze powinni mieć to na uwadze. Nikt 
nie jest radnym swojej ulicy czy dzielnicy, tylko 
miasta.

A miasto jest jak duża korporacja. Tylko 
że tam celem jest osiągnięcie zysku, a tu trzeba 
dbać także o równowagę finansową, a przede 
wszystkim o zabezpieczenie bardzo szeroko 
pojętego bezpieczeństwa mieszkańców. 

To także zysk, tylko nie materialny, 
a społeczny. Wydaje się jednak, że praw-
dziwy ul funkcjonuje efektywniej niż niejeden 
samorząd?

No tak, tylko trzeba tu powiedzieć także 
o bezwzględności natury. Pszczoła rzadko koń-
czy swój żywot w ulu. Kiedy uważa, że jest już 
nieprzydatna zbiorowości, sama ją opuszcza. 
A kiedy robotnica wraca do ula, a strażniczki 
wyczują, że może mieć na sobie coś, co może 
zagrozić całej kolonii, np. jakieś pestycydy, to 
jej nie wpuszczą. Poza demokracją istnieją tam 
więc także surowe prawa.

To skoro można uznać, że królową-matką 
dbającą o trwanie miasta-ula jest zbiorczo jak 

prezydent i cała rada miejska z przewodniczą-
cym, to kto w tym organizmie miejskim ma 
funkcję robotnic?

(Śmiech) To zależy co przez to rozumiemy. 
Trudno powiedzieć, że robotnicami są tylko 
urzędnicy z ratusza. Jeżeli miasto to ta sub-
stancja i materialna, i niematerialna, i ludzka, 
robotnice to wszyscy mieszkańcy. Ci, którzy 
wnoszą swój pożyteczny wkład do tego ula. 
Czyli wszyscy ci, którzy przez cały system 
podatkowy dzielą się tym, co zebrali i dokładają 
potrzeb wspólnych. Trzeba zadbać tylko, żeby 
potem było to jakoś sprawiedliwie i równo-
miernie dzielone.

A są w tym mieście-ulu trutnie?
(Śmiech) Wiem jak ludzie rozumieją tę 

nazwę, ale w świecie pszczół truteń też ma 
swój wkład w przetrwanie pszczelej rodziny... 
Natomiast jeśli chodzi o jednostki, które nie 
współpracują z innymi dla dobra ogółu, to one 
są w każdym społeczeństwie, więc w naszym 
mieście na pewno też.

To skoro nasz ul-Łomża jakoś funkcjonuje, 
jakie są Pańskim zdaniem największe kłopoty 
czy ograniczenia dla produkcji miodu, który 
jest potrzebny nie tylko po to, by karmić kró-
lową, dbającą o trwanie roju?

Uważam, że od kilku kadencji, od kiedy 
można korzystać z pieniędzy zewnętrznych, nie 
do końca działaliśmy na rzecz rozwoju miasta 
w tym dosłownym znaczeniu. Chodzi o duże 
zakłady pracy. Rada nie powoła przedsiębior-
stwa, nie zbuduje fabryki, ale samorząd może 
inaczej sprzyjać powstawaniu takich zakładów. 
A jaka jest nasza gospodarka gruntami? Mamy 
ostatnią dwuipółhektarową działkę miejską. 
Sprzedamy ją i co będziemy mogli zapropo-
nować innym przedsiębiorcom? Także osie-
dla mieszkaniowe zabudowują ostatnie wolne 
skrawki w granicach miasta... 

Władze otaczającej Łomżę gminy propo-
nują, żeby budować na ich terenach, ale miastu 
łatwiej jest pozyskać zainteresowanie inwesto-
rów niż gminie wiejskiej. W kadencji 2006-
2010 była próba powiększenia Łomży, ale była 
tak niezręczna, że nie tylko nie przyniosła efek-
tów, ale wręcz wywołała wrogość sąsiadów. 

A wydaje mi się, że gdyby wcześniej roz-
mawiano i osiągnięto porozumienie, byłoby to 
z pożytkiem dla obu samorządów.

Zbudowalibyśmy sobie pasiekę?
Na pewno taki trochę większy ul.

ROZMOWA Z WIESŁAWEM GRZYMAŁĄ, PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

TEŻ TRZEBA UMIEĆ PRZETRWAĆ
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HISTORIA ŁOMŻY 
NIE MA DLA NICH TAJEMNIC

Nie ma pewniejszego sposobu, żeby coś 
utkwiło ludziom w pamięci, niż wydanie tego 
drukiem. A ponieważ rok 2018 jest tak szcze-
gólny, chcielibyśmy przypomnieć łomżanom 
publikacje, do których mogą zajrzeć, żeby 
sprawdzić każdy fakt i ciekawostkę o swoim 
mieście.

Historyczna monografia
Jakie źródło wiedzy może precyzyjniej 

oddawać obraz miasta sprzed 150 lat niż zapis 
uczestnika tamtych wydarzeń. Monografia 
wydana w 1861 roku – „Dawna i teraźniejsza 
Łomża” autorstwa Leona Rzeczniowskiego – to 
nie tylko praca naukowa w dziedzinie historii, 
ale również pierwsza duża publikacja dotycząca 
Łomży. Profesor Rzeczniowski przez kilka lat 
pracował w łomżyńskiej szkole powiatowej kie-
rowanej przez doskonale znanego naukowca 
– Jakuba Wagę. Wykładał historię i geogra-
fię i to właśnie swoim uczniom zadedykował 
monografię, a w przedmowie wyraził również 
nadzieję, że publikacja „obudzi zamiłowanie 
w młodzieży do prac historycznych, do pozna-
nia przeszłości, z której wyrasta przyszłość”. 

Tegoroczne wydawnictwo jest reprintem 
monografii wydanej „nakładem autora”, jed-
nak dla ułatwienia odbioru przez współcze-
snego czytelnika, dołączone zostały do niego 
m.in. wstęp opracowany przez prof. Adama C. 
Dobrońskiego z Uniwersytetu w Białymstoku 
oraz nota biograficzna Leona Rzeczniowskiego, 
sporządzona przez Martę Gosk z działu histo-
rycznego Muzeum Północno-Mazowieckiego. 
Nie zabrakło również oryginalnych ilustracji 
z epoki – rycin publikowanych w „Tygodniku 
Ilustrowanym” w latach 1862-1870. 

Wszystko to składa się na bogate kompen-
dium wiedzy o historii Łomży, idealne dla ludzi, 
którzy chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę 
z poznawaniem przeszłości, jak również dla 
tych, którzy docenią je jeszcze bardziej za uni-
katowy urok pracy naukowej z XIX wieku.

Przez pryzmat archiwów
Nie sposób byłoby umieścić w wydawnic-

twie wszystkich dokumentów zgromadzonych 
przez Archiwum Państwowe w Białymstoku 
Oddział w Łomży. Trzeba więc było dokonać 
ich selekcji, skupić się na wydarzeniach kluczo-
wych dla historii naszego miasta, aby powstała 

publikacja „600 lat miasta Łomży w dokumen-
cie archiwalnym”. Jednocześnie oprócz „wiel-
kiej historii” znajdziemy tu także jej bardziej 
codzienną stronę. Wśród archiwalnych skar-
bów nie zabrakło na przykład sprawozdań łom-
żyńskich towarzystw sportowych, dowodów 
osobistych czy nawet takich ciekawostek, jak 
prośba aptekarza o wydanie przepustki przy-
sposabiającemu się do zawodu uczniowi, aby 
mógł pełnić dyżur nocny przy aptece. 

Archiwalne dokumenty ułożone są chro-
nologiczne, z podziałem na główne okresy 
w historii, z których każdy opatrzony jest 
również krótkim wstępem. Te wprowadzenia 
pomyślane są jako ułatwienia dla czytelników 
niezaznajomionych ze wszystkimi szczegółami 
historii Łomży – nakreślają ogólny obraz, zanim 
zatopimy się w poszczególnych dokumentach.

Złota perła historii
„Łomża na przestrzeni dziejów” to mono-

grafia wydana z okazji 600-lecia nadania praw 
miejskich Łomży, pod redakcją prof. Krzysz-
tofa Sychowicza. Ponad 400 stron w pięknej 
twardej oprawie i obwolucie jaśniejącej barwą 
starego złota, oferuje na pewno nie absolut-
nie pełną historię naszego miasta – do tego 
potrzebne byłyby tysiące stron – ale najdokład-
niejszy przekrój przez nią, na jaki jednotomowe 
wydawnictwo może sobie pozwolić. Podróż 
przez wieki rozpoczynamy więc od wykopa-
lisk archeologicznych i małymi kroczkami 
kierujemy się w przyszłość, zatrzymując się na 
moment przy każdym zdarzeniu, które wpły-
nęło w jakiś sposób na losy Łomży. 

Całości dopełniają fotografie, zarówno te 
z szerzej dostępnych źródeł, jak choćby Archi-
wum Państwowego Oddział w Łomży, jak 
i pochodzące z prywatnych zbiorów. Pomagają 
one nadać kształt w wyobraźni czytelnika tej 
Łomży sprzed wieków, której nikt z nas już nie-
stety nie zobaczy i za którą tęsknimy, ale rów-
nież malują jej współczesne piękno.

Monografiści
Donata Teresa Godlewska (1925-2017)
Jedna z największych badaczek historii 

Łomży, przez prof. Adama Czesława Dobroń-
skiego nazywana „Księżną Łomżyńską”. Jej roz-
prawa doktorska „Dzieje Łomży od czasów naj-
dawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej” 

to pierwszy tom monografii Łomży; była współ-
autorką drugiego. Przez ponad 30 lat była kie-
rownikiem Archiwum Państwowego w Łomży. 
Uhonorowana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Czesław Brodzicki (1937-2006)

Doktor farmacji i historyk, żywo zainte-
resowany dziejami Łomży i okolic, o których 
dużo publikował. Jedno z najbardziej znanych 
dzieł to „Łomża w latach 1794 -1866” – drugi 
tom monografii, napisany wspólnie z Donatą 
Godlewską. Miał specyficzny styl, pełen cyta-
tów, anegdot. Wg. prof. Adama Czesława 
Dobrońskiego był „heroldem ziemi łomżyń-
skiej i wiskiej”.

Leon Rzeczniowski (1818-1887)

Studiował w Moskwie, większość życia pra-
cował jako nauczyciel. Nie był łomżaninem, ale 
przez kilka lat pracował w tutejszej szkole kiero-
wanej przez Jakuba Wagę. Oprócz monografii 
„Dawna i teraźniejsza Łomża” (opartej w dużej 
mierze na rozmowach z mieszkańcami pamię-
tającymi opisywane czasy), opublikował szereg 
artykułów, jak choćby „Opis kościoła farnego 
w Łomży”.

Krzysztof Sychowicz (ur. 1969)

Łomżanin z pochodzenia, dr habilitowany 
w dziedzinie historii. Obecnie pracownik Insty-
tutu Pamięci Narodowej, a także Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży. Członek wielu organizacji poza-
rządowych, m.in. Towarzystwa Naukowego 
im. Wagów w Łomży i Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej. Jego publikacje naukowe 
koncentrują się na Ziemi Łomżyńskiej, jak 
choćby „Ziemia łomżyńska i jej mieszkańcy 
w latach 1944-1956” czy „Urząd Bezpie-
czeństwa w Łomży – powstanie i działalność 
(1944-1956)”.

Adam Cz. Dobroński (ur. 1943)

Urodził się w Ostrowi Mazowieckiej, stu-
diował w Warszawie, osiadł i pracuje w Bia-
łymstoku. Historyk, dr. habilitowany, profesor 
nadzwyczajny, pracownik naukowy Uniwersy-
tetu w Białymstoku. Jest twórcą trzeciego tomu 
monografii miasta pt. „Łomża w latach 1866-
1918” oraz setek artykułów, wstępów, recenzji 
i omówień tekstów innych autorów dotyczą-
cych Łomży i Ziemi Łomżyńskiej.
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napis: „Zygmunt Gloger 1845-1910, Syn Ziemi 
Łomżyńskiej, Historyk – etnograf, badacz folk-
loru polskiego. Autor Encyklopedii Staropol-
skiej, Pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego, Łomża 1973”.

Od wzniesienia głównych łomżyńskich 
pomników minęły dziesiątki lat. Gdy zbliżał 
się rok 600-lecia praw miejskich zarządzone 
zostały 

PORZĄDKI
– Pogoda, działanie przyrody, upływ czasu 

pozostawiły na pomnikach swoje ślady. To natu-
ralne. W przypadku Stacha Konwy i Zygmunta 

Glogera doszły jeszcze 
efekty ruchu pojazdów 
na pobliskich ulicach. 
Prawdziwe chwile grozy 
przeżyliśmy jednak przy 
oględzinach pomnika 
Jakuba Wagi, który 
znajduje się w bardziej 
odosobnionym miej-
scu. Pokradzione były 
z niego mosiężne litery. 
W ich miejsce pojawiły 
się jakieś „plomby”, 
nawet drewniane. 
Najgorsze jednak, że 
ktoś – trudno dociec 
kto – uznał, że piasko-
wiec można zakonser-
wować... farbą olejną. 
Naprawdę nie wiedzie-
liśmy czy się to uda 
dokładnie odczyścić – 
mówi Józef Babiel, wice-
prezes TPZŁ i pracow-
nik UM w Łomży.

Udało się. Wio-
sną i latem 2017 roku 
pomniki odzyskały, 
może nie tyle blask, co 
naturalną barwę i fak-

turę kamienia. 
Czy Łomża ma tyle pomników, ile trzeba? 

Za mało? Zbyt wiele? Kogo jeszcze należałoby 
upamiętnić? 

– Cieszę się, że potrafimy jednak te trwałe 
znaki pamiętania tworzyć cały czas. Jest np. 
przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego pomnik 
ofiar katastrofy smoleńskiej. Co ważne, powstał 
nie w okresie, kiedy ta tragedia tak trwale 
podzieliła kraj, ale wtedy, gdy jeszcze nas sca-
lała. Deklaracja o stworzeniu pomnika padła 
już 11 kwietnia, czyli dzień po, a siedem mie-
sięcy później, 11  listopada, został odsłonięty. 
Jego kontekst tworzy nie tylko świątynia, ale też 
wcześniej wzniesione tam pomniki poświęcone 
Sybirakom czy ofiarom zbrodni katyńskiej – 
mówi Józef Babiel wiceprezes TPZŁ.

Słowo „pomnik” pochodzi od staropol-
skiego „pomnieć”, czyli pamiętać. Związek czy-
telny, jasny i w dodatku pięknie wykorzystujący 
możliwości polszczyzny. Stawiamy pomniki, 
a zatem pamiętamy.

– Najnowszym w naszym mieście, który 
także najbardziej cieszy, jest Ławeczka Hanki 
Bielickiej – mówi Józef Babiel, wiceprezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. – 
Jest takim sposobem oddania hołdu, „żywym” 
– powiedziałbym – gdzie można być blisko 
postaci. Marzy się nam, by w podobnej formie 
upamiętnić Adama Chętnika. 

Specjalnie wyróżnionych artystycznie 
i architektonicznie miejsc pamięci mamy 
w Łomży trochę. Nie spo-
sób jednak uznać, że miesz-
kamy w „mieście pomni-
ków”. Nie licząc postaci 
świętego Jana Pawła II przy 
Wyższym Seminarium 
Duchownym czy kardynała 
Stefana Wyszyńskiego przy 
Katedrze (a zatem w pew-
nej wydzielonej przestrzeni 
sakralnej), takich figural-
nych monumentów wcale 
nie mamy zbyt wiele.

Pierwszym łomżyń-
skim „człowiekiem z mar-
muru” (chociaż w istocie 
z innego tworzywa) jest 

STACH KONWA 
Kurpiowski strze-

lec z pierwszej połowy 
XVIII wieku, bohater walk 
z najeźdźcami – Szwedami, 
Moskalami, Sasami i o swo-
bodę ludu kurpiowskiego. 
Postać prawdopodobnie 
legendarna. W każdym 
razie był bardzo wygodną 
postacią, by z niej uczynić 
materialny symbol walki z obcymi o Polskę 
w latach po II wojnie światowej. I jeszcze doło-
żyć do tego uczczenie Tysiąclecia Miasta, na co 
wskazuje inskrypcja na pomniku odsłoniętym 
w 1958 roku.

Zadanie wykreowania postaci Stacha 
Konwy otrzymał Gyarfas Jeno Lorinczy.

– Urodziłem się w Satoraljaujhely, ale po 
wojnie przyjechaliśmy do Łomży – wspomina 
syn Gabor Lorinczy. – Dlaczego przybysz z Sied-
miogrodu miał upamiętnić kurpiowskiego 
bohatera? Ojciec, który znał Adama Chętnika 
i woził mnie na Kurpie kolejką wąskotorową, 
od niego wziął tę inspirację, a nawet fascynację 
postacią Stacha Konwy. Może dlatego, że przy-
wiózł z Siedmiogrodu wewnętrzną potrzebę 
wolności i patriotyzm, co za sprawą Chętnika 
kojarzył z Kurpiami. Do dziś jednak nie wiem 

jakim cudem ówczesne władze pozwoliły, by 
Stach Konwa wygrażał pięścią na wschód, 
a dodatkowo jeszcze w kierunku łomżyńskiego 
komitetu PZPR...

Kolejnymi pomnikowymi postaciami 
zostali w Łomży

JAKUB WAGA 
I ZYGMUNT GLOGER

Pierwszy z nich to urodzony 25 lipca 1800 
w Grabowie na Ziemi Łomżyńskiej polski przy-
rodnik i botanik. Nauczyciel przyrody w War-
szawie, Radomiu i Łomży. Zmarł 23 lutego 
1872 w Łomży. 

„Jakub Waga 1800-1872, autor Flory pol-
skiej” – głosi napis na obelisku, dla którego zna-
lezione zostało miejsce w centrum parku służą-
cym mieszkańcom Łomży do spacerów wśród 
zieleni już od lat 40. XIX wieku.

Z 1973 roku z kolei pochodzi łomżyńskie 
popiersie Zygmunta Glogera. 

Zygmunt Gloger urodził się 3 listopada 
1845 w Tyborach-Kamiance na Ziemi Łom-
żyńskiej. Znaczną część życia spędził w rodzin-
nym majątku w Jeżewie. Zmarł16 sierpnia 1910 
w Warszawie. Polski historyk, archeolog, etno-
graf, folklorysta, krajoznawca. Dziełem życia 
Glogera była Encyklopedia staropolska ilu-
strowana (1900-1903), która nadal jest cennym 
przewodnikiem po kulturze staropolskiej.

Popiersie mężczyzny z sumiastymi wąsami 
ustawione i odsłonięte zostało na skwerku przy 
ul. Polowej w 1973 roku. Na cokole znalazł się 

NASI LUDZIE 
Z MARMURU
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LUDZIE,
KTÓRZY NIE UWIERZYLI, 
ŻE NIE MOŻNA 

Pod względem podejścia do wyzwań, jakie 
przed nami stają, wszyscy dzielimy się na dwie 
podstawowe grupy: na tych, którzy szukają roz-
wiązania i prą, żeby je zastosować oraz na tych, 
którzy od razu szukają przyczyn dlaczego tego 
zrobić się nie da.

Podobno Albert Einstein powiedział, że są 
przypadki, kiedy „wszyscy wiedzą, że czegoś nie 
da się zrobić, aż znajdzie się taki jeden, który nie 
wie, że się nie da i on to robi”. Osoby, których 
sylwetki zostały naszkicowane w tym tekście, 
to właśnie tacy ludzie, którzy przyszli i zrobili 
COŚ, co w prowincjonalnej Łomży innym 
wydawało się niemożliwe. Ważne jest tu okre-
ślenie „przyszli”.

Przyszli z Kielecczyzny, z Wielkopolski 
i Górnego Śląska czy chociażby z nieodle-
głego Zambrowa. Pozostaje tylko pytanie: oni 
wybrali Łomżę na miejsce swoich dzieł, czy to 
ona ich sobie wybrała i pozwoliła owe dzieła 
zrealizować?

Bibliotekarka, przewodniczka 
profesorów 

Profesor Witold Doroszewski w 1966 r. 
zajrzał do Łomży na chwilę w drodze do Olsz-
tyna. Wyjechał z miasta już jako patron nowo-
utworzonego Oddziału Towarzystwa Kultury 
Języka. To tylko jeden z wielu przykładów tego, 
co potrafiła Helena Czernekowa, która przez 

40 lat działała w Łomży dla Łomży, choć uro-
dziła się i pierwszą część swego życia spędziła 
w Zambrowie.

Liczne grono profesorów, najbardziej uzna-
nych sław historii literatury, językoznawstwa, 
historii związała z naszym miastem nauczy-
cielka, która przyjechała tu w 1951 roku kie-
rować Biblioteką Powiatową. I z obowiązków 
tych wywiązała się, znajdując swojej placówce 
nowe lokum, otwierając kolejne filie i oddziały 
oraz zwielokrotniając księgozbiór, a przy okazji 
i liczbę czytelników. Patrząc na jej osiągnięcia, 
można jednak uśmiało uznać, że praca zawo-
dowa była tylko drobną częścią jej aktywności. 

Zaczęło się od zorganizowania przy łom-
żyńskiej bibliotece Powiatowego Uniwersy-
tetu Ludowego. Ściąganie na zajęcia kolejnych 
wykładowców dało asumpt do tworzenia łom-
żyńskich oddziałów nie tylko Towarzystwa 
Kultury Języka, ale także kolejno: Towarzystwa 
Literackiego im. A. Mickiewicza oraz Polskiego 
Towarzystwa Historycznego. Jak na miasto 
powiatowe była to rzecz niebywała. Ci, którzy 
ją znali, twierdzą że obierając kolejny cel nie 
brała pod uwagę żadnych przeciwności, które 
mogłyby ją zatrzymać. Sama zresztą poświęcała 
się całkowicie swoim kolejnym pasjom – sku-
pując po całej Polsce na potrzeby wymyślonej 
przez siebie Biblioteki Ziemi Łomżyńskiej 
kolejne tomy, dokumenty i starodruki wracała 
z wyjazdów bez pieniędzy. I służbowych, i wła-
snych. Może dzięki temu potrafiła też znajdo-

wać bezinteresownych 
ofiarodawców bibliofilskich 
rarytasów.

Jej pomysłami można 
by obdzielić nie tylko kilka 
osób, ale wręcz kilka insty-
tucji. Ściągała do Łomży 
nie tylko luminarzy świata 
nauki na sesje naukowe, ale 
także dziesiątki najbardziej 
uznanych pisarzy na spo-
tkania z czytelnikami oraz 
gwiazdy sceny i estrady na 
koncerty. „Odkrywając” dla 
Łomży dorobek Wagów, 
zainicjowała wybudowanie 

autorowi „Flory Polskiej” pomnika w parku 
miejskim. W kolejnych latach, także z jej ini-
cjatywy, pojawiły się w Łomży popiersia Zyg-
munta Glogera i prof. Bohdana Winiarskiego. 

Wykorzystując estymę, jaką się cieszyła 
w środowiskach naukowych, współtworzyła 
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, któ-
rego biurem zaczęła kierować jako sekretarz. 
W bibliotece jest już w tym czasie formalnie 
na emeryturze. Anegdota głosi, że została na 
nią wysłana kilka lat po osiągnięciu wymaga-
nego wieku, a i to przez kilka miesięcy brako-
wało odważnych, żeby ją o tym poinformować. 
Ostatecznie odwołana ze stanowiska kierow-
nika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej z dniem 31.XII.1972 r., od następnego dnia, 
czyli od 1.I.1973 rozpoczęła w tej placówce 
pracę... jako bibliotekarka na ryczałcie.

Całą energię i siły aż do śmierci w 1991 r. 
poświęciła swemu ostatniemu dziecku – Łom-
żyńskiemu Towarzystwu Naukowemu im. 
Wagów.

Nie można zapomnieć, że także Jej Łomża 
zawdzięcza swój nieformalny „hymn”. To 
Helena Czernekowa wymyśliła i – jak zwykle 
nie zważając na karkołomność swojego pomy-
słu – zrealizowała ogólnokrajowy konkurs na 
piosenkę o Łomży. Wygrał utwór, który potrafią 
zanucić najmłodsi nawet mieszkańcy naszego 
miasta, a którego refren zaczyna się słowami: 
„Jeśli zdolny uczony to z Łomży, kompozytor 
ceniony to z Łomży…”.

Poeta zorganizowany 
„Bardzo Łomży się przydała 
wielka kulka, czyli Gała” 

(Wawrzyniec Kłosiński, wpis w Kronice 
Jubileuszowej 80-lecia Henryka Gały)

Dla Henryka Gały rok z 600-leciem praw 
miejskich Łomży to także jubileuszowy rok 
osobisty. Urodzinowe gale urządziły mu Miej-
ska Biblioteka Publiczna, Teatr Lalki i Aktora 
oraz Filharmonia Kameralna im. Witolda 
Lutosławskiego. Biblioteka honorowała poetę 
i dramaturga oraz byłego wicedyrektora, dwie 
pozostałe instytucje – swojego twórcę. 

Jest rok 1976. Poeta liczący sobie 38 lat 
spontanicznie podejmuje decyzję o porzuce-
niu Wrocławia dla Łomży. Jak mówi, „coś go tu 
ukąsiło pozytywnie”.

Na przeprowadzkę nad Narew namówił go 
ówczesny wicewojewoda łomżyński Kazimierz 
Cłapka. Ktoś podsunął pomysł, żeby nowemu 
województwu, jednemu z 49., nadać zdecydo-
wany własny rys za sprawą kultury. Stąd próba 
„importu” ludzi pędzla, pióra i podopiecznych 
wszystkich pozostałych Muz. Miała powstać 
w Drozdowie „wioska literacka”. 

- We Wrocławiu miałem wrażenie nad-
miaru siebie – mówi dziś Henryk Gała. – Tu 
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Maciej Gryguc. – Już po wyborach 4 czerwca 
1989 (pracę zaczynałem w lipcu tego roku) 
tygodnik pozostawał organem KW PZPR 
w Łomży. Zacząłem w nim przemycać infor-
macje o działaniach Komitetu Obywatelskiego, 
odradzającej się Solidarności, rozliczeniach 
z przeszłością. Po jednym z takich materiałów 
podobno wybuchła w KW wielka awantura 
z hasłami o „nożu w plecach”. Podobno, bo 
dowiedziałem się o tym sporo później. Mój 
naczelny, Stanisław Zagórski, po prostu wziął to 
„na klatę” i nawet nie wezwał mnie na dywa-
nik. Dostałem tylko dosyć oczywiste polecenie 
służbowe, że mam przygotowywać publikacje 
rzetelnie i dobrze. Wspominam to z ogromnym 
dla niego szacunkiem. 

Ostatnim jego dziełem była „Wielka księga 
narwiańska”- plon kolejnego konkursu wymy-
ślonego przez Stanisława Zagórskiego. Kon-
kursu na reportaż, esej i fotografię „Narew – 
ludzie, przyroda, kultura”. Efekt tego konkursu, 
liczący ponad pół tysiąca stron pięknie wydany 
tom ukazał się już po śmierci Redaktora 
i poświęcony został jego pamięci. Pożegnaliśmy 
Go w 2015 roku. 

* * *
W wielu miejscach tego wydania My 

z Łomży powraca motyw ludzi, którzy w Łomży 
nawdychali się powietrza i wiedzy, nasiąkli 
wodą z Narwi i wartościami, ale główne życiowe 
role odegrali już gdzie indziej. Troje bohaterów 
tego tekstu jest przykładem, że reguła nie musi 
być ścisła – można do Łomży przyjechać i stąd 
pokazać światu: Potrafimy! 
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mogłem szukać nowych obszarów dla własnych 
ekspresji, emocji i potrzeb. To było egoistyczne 
działanie, ale w poczuciu wspólnoty z innymi. 
Mieliśmy poczucie, że będąc tu razem mamy na 
coś wpływ, że odpowiadamy za to, co robimy. 
Taki młodzieńczy idealizm, który czasem ktoś 
próbował nawet wykorzystać do własnych 
celów.

Pomysły na „robienie kultury w Łomży” 
podsuwało mu przekonanie, jak ważne dla mło-
dego człowieka jest to, do czego ma dostęp. Jak 
to wyposaża i formuje dziecko na przyszłość. 
Stąd i teatr lalek, i towarzystwo muzyczne, 
i orkiestra kameralna, które wymyślił i nadał im 
kształty.

- Ja tutaj zostałem i jest mi to wypominane, 
bo pilotowałem to, co przetrwało, ale nie robi-
łem przecież tego sam – tłumaczy. – Mówiąc 
językiem prawnym, była to grupa działająca 
wspólnie i w porozumieniu. Należał do niej 
oczywiście wicewojewoda Kazimierz Cłapka, 
ale i późniejszy wojewoda Marek Strzaliń-

ski, który był współtwórcą teatru. Wiele osób 
pomogło przez samo to, że nie próbowały 
przeszkadzać. A robiliśmy to wbrew ówczesnej 
Łomży – stolicy województwa tęskniącej do 
własnej powiatowości. Czułem, że gwałcimy 
mentalność tych ludzi, głównie urzędników, 
którzy byli przekonani, że to, co wymyślamy 
i tak nie ma szans powodzenia.

Kilka pomysłów jednak nie wypaliło. 
Tylko po jednej edycji miały plenery: pla-
styczny i ceramiczny, nie udało się ściągnąć 
EMPiK-u do hali na Starym Rynku, a na placu 
Niepodległości nie powstało Centrum Kultury, 
chociaż jego projekt, przygotowany w war-
szawskiej pracowni, do tej pory uznawany jest 

za jeden z najlepszych dla tego typu obiektów. 
Henryk Gała sądzi, że zarówno za sukcesy, jak 
i niepowodzenia przynajmniej w części odpo-
wiada jego postawa:

- Nigdy sobie nie pozwoliłem na kolabora-
cję z własnym skundleniem. To jest dla mnie 
niedopuszczalne. I dobrze mi z tym. Bywam 
w związku z tym nielubiany, ale dla mnie lubie-
nie nie jest najważniejszą kategorią oceny. Waż-
niejsze jest to, co piszę.

Redaktor – kreator
Stanisław Andrzej Zagórski najchętniej 

oddawał głos zwykłym ludziom. Chciał, by 
sami mogli o sobie opowiadać, bo z tych histo-
rii powstawała panorama zwykłego, a zatem 
niepowtarzalnego i dlatego prawdziwego życia. 

„Moje pierwsze kroki w gospodarstwie”, 
„Z dyplomem na wieś”, „Moje życie w PGR”, 
„Konflikt współczesny”, „Moje miejsce wśród 
ludzi”, „Pamiętnik nastolatka”, „Wschodnie 
losy Polaków”, „Zachodnie losy Polaków”, „Jak 
żyjesz, Polaku?” – to tytuły tylko niektórych 
konkursów, które wymyślał Stanisław Zagór-
ski w kolejnych tytułach i miejscach, w których 
pracował – w Olsztynie, Białymstoku, Łomży… 
Powstały tomy, które są fascynującą lekturą, 
a przy tym prawdziwą skarbnicą informacji 
i danych dla historyków, socjologów, twórców. 

I to właśnie łomżyński okres życia to naj-
większe dzieła Redaktora: stworzenie tygo-
dnika „Kontakty” (uznanego za czasów jego 
kierownictwa za najlepsze periodyczne wydaw-
nictwo regionalne w Polsce) i Społecznego 
Stowarzyszenia Prasoznawczego STOPKA. To 
z kolei prawdziwa instytucja, która dzięki jego 
kreatywności rozrosła się w wielu kierunkach: 
działalność wydawnicza, Czytelnia Prasy Daw-
nej regionu północno-wschodniego, sieć szkół 
w całym kraju, plenery artystyczne dla twórców 
z Polski i zagranicy, zalążek Muzeum Niesa-
mowitości i wreszcie opus magnum – Kon-
kurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. 
O randze tego ostatniego świadczą nazwiska 
przewodniczących kapituły, profesorów Janu-
sza Tazbira i Henryka Samsonowicza oraz fakt, 
że do instytucji wspierających tę inicjatywę 
dołączyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

A centrum tych wszystkich działań, dzięki 
Stanisławowi Zagórskiemu, stała się Łomża. 
Redaktor często zresztą przy różnych okazjach 
powtarzał, że prowincja to nie kwestia poło-
żenia miasta na mapie, tylko mentalności jego 
mieszkańców, a centrum jest tam, gdzie czło-
wiek je sobie stworzy.

Osobowością był bardzo silną i prawdziwie 
„redaktorską”. 

- Jako dziennikarz – stażysta „Kontaktów” 
odczułem to na własnej skórze – wspomina 

Henryk Gała

Stanisław Zagórski
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MOCARZE DUCHA,
GIGANCI WIARY

Patronami Diecezji Łomżyńskiej, która 
powołana została przez papieża Piusa XI w 1925 
roku, są święty Brunon z Kwerfurtu, biskup 
i męczennik oraz święty Andrzej Bobola, 
kapłan i męczennik. Trudno byłoby wskazać 
postacie bardziej symboliczne dla ducho-
wego oblicza Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. 
Święty, który wprowadził naszych przodków 
w przestrzeń wiary i Kościoła powszechnego 
już w pierwszym tysiącleciu naszej ery oraz 
święty, który w Łomży przebywał i brał udział 
w kształtowaniu tradycji edukacyjnych i patrio-
tycznych stanowiących nasz powód do dumy.

To właśnie w uniwersum wiary i Kościoła 
pojawiają się w historii Łomży postacie, które 
zostawiły równocześnie najtrwalsze ślady 
w dziejach Polski i Europy. Wymiar ich doko-
nań jest związany przede wszystkim ze sferą 
duchowości, teologii. Ale dla świeckich ważne 
jest może bardziej, jakimi byli przewodnikami, 
nauczycielami, opiekunami, organizatorami 
życia społecznego. Oto fragmenty życiorysów 
kilku osób, które sprawiły, że w Łomży można 
było zetknąć się ze świętością. 

ŚWIĘTY BRUNON 
Z KWERFURTU 

Brunon urodził się w 974 r. w rodzinie gra-
fów niemieckich w Saksonii. W roku 997 wraz 
z cesarzem Ottonem III udał się do Rzymu. Tu 
w roku następnym (998) wdział habit benedyk-
tyńskiego mnicha na Awentynie w opactwie 
świętych Bonifacego i Aleksego. W roku 999 
złożył śluby zakonne. W tym samym roku jesie-
nią udała się do Polski pierwsza grupa kame-
dułów z Pereum. Misję tę zorganizował św. 
Romuald na prośbę cesarza Ottona III i króla 
polskiego, Bolesława Chrobrego. Brunon 
otrzymał także od papieża paliusz, a więc tym 
samym nominację na metropolitę misyjnego. 
Dawało mu to uprawnienia do mianowania 
biskupów na terenach misyjnych. Z W ten spo-
sób stał się pierwszym metropolitą pogańskich 
Słowian zachodnich, do których był wysłany 
jako misjonarz.

W 1009 roku udał się do Jaćwierzy z zamia-
rem rozpoczęcia tam misji. Niestety, nie było 
mu dane dokończyć pomyślnie rozpoczętego 
dzieła. Według podania miał nawrócić nad 
Bugiem jednego z książąt jaćwieskich, Nothi-
mera. Rywale księcia wykorzystali ten moment 

i pozbawili go władzy. Brunon zaś, z 18 towa-
rzyszami, miał zginąć z ich ręki 9 marca 1009 
roku, gdzieś w okolicach Pojezierza Suwal-
skiego. Miał wówczas zaledwie 35 lat. Bole-
sław Chrobry wykupił jego ciało. Niestety, ślad 
o relikwiach Męczennika zaginął.

Kult św. Brunona Bonifacego rychło roz-
szedł się po świecie. W Martyrologium Rzym-
skim figuruje od XVI w., a w 1963 został ogło-
szony głównym patronem diecezji łomżyńskiej.

ŚWIĘTY ANDRZEJ 
BOBOLA 

Kiedy przyjechał do Łomży w 1638 roku 
jako kaznodzieja i dyrektor szkoły kolegiac-
kiej, był już bardzo doświadczonym (urodził 
się w 1591 roku) pedagogiem szkół jezuickich 
i ukształtowanym duchownym. 

W obszernej nocie biogra-
ficznej na portalu brewiarz.pl 
pojawia się bardzo wiele nazw 
miejscowości i regionów, w któ-
rych najpierw kształtował wła-
sną wiedzę i wiarę, a następnie 
przekazywał ją innym. Wilno, 
Braniewo, Pułtusk, znów Wilno, 
Nieśwież, Bobrujsk, Warszawa, 
Połock i wreszcie Łomża.

„Z relacji mu współcze-
snych wynika, że Andrzej był 
skłonny do gniewu i zapalczy-
wości, do uporu we własnym 

zdaniu, niecierpliwy. Jednak zostawione na 
piśmie świadectwa przełożonych podkre-
ślają, że o. Andrzej pracował nad sobą, że miał 
wybitne zdolności, był dobrym kaznodzieją, 
miał dar obcowania z ludźmi. Wytrwałą pracą 
nad sobą o. Andrzej doszedł do takiego stop-
nia doskonałości chrześcijańskiej i zakonnej, 
że pod koniec życia powszechnie nazywano go 
świętym. Dzięki Bożej łasce potrafił wznieść 
przeciętność na wyżyny heroizmu.

Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawie-
nie dusz. Jego gorliwość, którą określa nadany 
mu przydomek „łowca dusz – duszochwat”, 
była powodem wrogości ortodoksów. W czasie 
wojen kozackich wrogość przerodziła się w nie-
nawiść i miała tragiczny finał. W roku 1657 
Pińsk jest w rękach polskich i jezuici mogą wró-
cić tu do normalnej pracy. Ale jeszcze w tym 
samym roku Kozacy ponownie najeżdżają Pol-
skę. W maju roku 1657 Pińsk zajmuje oddział 
kozacki pod dowództwem Jana Lichego. Naj-
bardziej zagrożeni jezuici: Maffon i Bobola 
opuszczają miasto i chronią się ucieczką. 
Muszą kryć się po okolicznych wioskach. Kiedy 
dojeżdżali do wsi Mogilno, napotkali oddział 
żołnierzy.

Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół 
obnażonego zaprowadzono pod płot, przywią-
zano go do słupa i zaczęto bić nahajami. Kiedy 
ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało 
kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli 
świeże gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę 
na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę 
tak, aby jednak nie pękła czaszka. Zaczęto go 
policzkować, aż wybito mu zęby, wyrwano 
paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. 
Odwiązali go wreszcie oprawcy i okręcili sznu-
rem, a dwa jego końce przymocowali do sio-
deł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany 
kłuciem lanc. W Janowie przyprowadzono go 
przed dowódcę. Ten zapytał: „Jesteś ty ksiądz?”. 
„Tak”, padła odpowiedź, „Moja wiara prowa-
dzi do zbawienia. Nawróćcie się”. Na te słowa 
dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił 
Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która 
została zraniona.

Kapłana zawleczono więc do rzeźni miej-
skiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać 

św. Andrzej Bobola
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ogniem. Na miejscu tonsury wycięto mu 
ciało do kości na głowie, na plecach wycięto 
mu skórę w formie ornatu, rany posypywano 
sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykłuto mu 
jedno oko. Kiedy z bólu wzywał stale imienia 
Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu 
język u nasady. Potem powieszono go twarzą 
do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca 
zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja 
Boboli dnia 16 maja 1657 roku”.

Jest patronem Diecezji Łomżyńskiej, a od 
2002 roku jednym z patronów Polski. 

KARDYNAŁ STEFAN 
WYSZYŃSKI

Chyba najbliższa nam postać Kościoła 
polskiego i światowego. Przyszedł na świat na 
Ziemi Łomżyńskiej, uczył się w Łomży i wyraź-
nie podkreślał, że powołanie kapłańskie rodziło 
się w nim w łomżyńskiej Katedrze. Biografię 
„Prymasa Tysiąclecia”" przedstawia strona Die-
cezji Łomżyńskiej. Oto fragmenty: 

„Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 
1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na 

pograniczu Podlasia i Mazowsza, jako drugie 
dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława 
i Julianny Wyszyńskich. Mając lat 9 stracił 
matkę. W latach 1914-7 uczęszczał do gim-
nazjum męskiego im. Piotra Skargi w Łomży. 
Po ukończeniu liceum we Włocławku Stefan 
Wyszyński wstąpił do tamtejszego Wyższego 
Seminarium Duchownego, a 3 sierpnia 1924 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
Wojciecha Owczarka w kaplicy Matki Bożej 
w bazylice katedralnej Włocławskiej”. 

Kolejne etapy studiów w kraju i poza grani-
cami, doktorat. Związki zawodowe, organizacje 
katolickie, doktryny i ruchy społeczne – były to 
główne przedmioty zainteresowania kapłana. 
Niezwykle mu się wiedza w tych dziedzinach 

przydała w kluczowym momentach historii 
Polski. 

„Po wojnie, 4 marca 1946 został miano-
wany przez Piusa XII biskupem lubelskim, 
a 12  maja na Jasnej Górze, w Częstochowie 
otrzymał sakrę biskupią z rąk księdza kardy-
nała Augusta Hlonda. W listopadzie 1948 roku 
bp Stefan Wyszyński wyjeżdża na konsystorz 
do Rzymu, gdzie z okazji uroczystości Pięciu 
Polskich Braci Męczenników, Ojciec Święty 
Pius XII mianował biskupa lubelskiego arcy-
biskupem gnieźnieńskim i warszawskim, Pry-
masem Polski. Bulla nominacyjna została pod-
pisana 16 listopada w uroczystość Matki Bożej 
Ostrobramskiej. 

Prymas Wyszyński podjął służbę Kościo-
łowi w czasach wyjątkowo ciężkich. Od 
początku, wobec nowej sytuacji ustrojowej 
dostrzegał palącą potrzebę znalezienia modus 
vivendi Kościoła w Polsce”.

W styczniu 1953 roku prymas Stefan 
Wyszyński został mianowany kardynałem. 
„W tym czasie wzmogło się w kraju prześla-
dowanie Kościoła, ograniczanie jego wolności, 
podstawowych praw do bytu i pracy. Nastąpiły 

aresztowania bisku-
pów i księży. 25 wrze-
śnia 1953 roku aresz-
towany zostaje także 
Kardynał. Wywie-
ziony z Warszawy, 
więziony jest w Rywał-
dzie koło Grudziądza, 
w Stoczku koło Lidz-
barka Warmińskiego, 
w Prudniku Śląskim 
i w Komańczy, gdzie 28 
października 1956  r. 
w łączności z piel-
grzymami zebranymi 
na Jasnej górze składa 
Jasnogórskie Śluby 
Narodu Polskiego. 
Okres więzienia Kar-
dynała Wyszyńskiego 

to lata ofiary, cierpienia i odosobnienia”. 
W 1956 roku wyszedł na wolność. Przy 

sprzeciwie i szykanach władz zainicjował Naro-
dową Nowennę, która przygotowała obchody 
Millenium Chrześcijaństwa w Polsce. Prowa-
dził też Kościół przez wstrząsy i tragedie czasów 
PRL. 

„Jakżebym chciał w tej chwili – gdyby ta 
ofiara przyjęta była – osłonić wszystkich przed 
bólem, przed męką” – mówił podczas szczegól-
nie dramatycznych chwil. 

Wziął udział w konklawe, które wybrało 
kardynała Karola Wojtyłę na papieża. Był to 
okres wielkich przemian w dziejach narodu 
polskiego: czerwiec 1979 r. – wizyta Ojca świę-
tego Jana Pawła II w Polsce, narodziny Solidar-
ności. W tym czasie Kardynał Stefan Wyszyński 
śmiertelnie zachorował.

Prymas Polski zmarł 28 maja 1981 r. w Uro-
czystość Wniebowstąpienia Pańskiego, o godzi-
nie 4.40 w Warszawie.

BISKUPI, KAPŁANI, 
BŁOGOSŁAWIENI

Poczet postaci Kościoła, dzięki którym 
Łomża i Ziemia Łomżyńska jest właśnie taka, 
jaką znamy, jest bardzo długa. Trudno nie 
wspomnieć o biskupie Romualdzie Jałbrzykow-
skim, który budował w pierwszych miesiącach 
nową diecezję utworzoną w 1925 roku, choć już 
w następnym został metropolitą wileńskim. 

Złotymi zgłoskami zapisał się w historii 
Łomży drugi ordynariusz diecezji Stanisław 
Kostka Łukomski. Wielkopolanin odnalazł się 
znakomicie nad Narwią, przeprowadził lokalny 
Kościół przez tragedię II wojny światowej. 
Wśród najważniejszych aktów zbiorowej świa-
domości łomżyńskiej jest opowieść o cudow-
nym ocaleniu Katedry przed zburzeniem przez 
Niemców, której biskup jest bohaterem. 

Jest także biskup Mikołaj Sasinowski, pierw-
szy związany z diecezją także miejscem urodze-
nia. Niezwykłą skarbnicą wiedzy i patriotyzmu 
był wieloletni biskup pomocniczy, nieżyjący 
już Tadeusz Zawistowski. Swój trwały ślad 
w postaci inicjatyw społecznych pozostawił 
(i pozostawia) biskup senior Stanisław Stefa-
nek. Ważnymi postaciami polskiego Episko-
patu są biskupi Janusz Stepnowski i Tadeusz 
Bronakowski. Kapłani wywodzący się z diecezji 
pracują w kraju. Watykanie, na misjach. Dwaj 
są nuncjuszami apostolskimi w krajach Afryki. 

Są także kapłani bez sakry biskupiej, ale 
o niezwykłych walorach, wiedzy, charyzmie.

Nie można też zapomnieć, że Ziemia Łom-
żyńska ma swoich błogosławionych. Ksiądz 
Michał Piaszczyński (1885-1940) urodził 
się w Łomży. Po wybuchu II wojny trafił do 
obozu w Działdowie i Sachsenhausen. Stamtąd 
pochodzą świadectwa o jego niezwykłej posta-
wie wobec współwięźniów, podtrzymywaniu 
wiary, pomocy, dzieleniu się chlebem. „Wielu 
uważało ks. Michała za męczennika i przedsta-
wiało go jako przykład żywej wiary i miłości do 
bliźniego”. 

Wśród błogosławionych są także Marianna 
Biernacka z Lipska nad Biebrzą, która oddała 
swoje życia za ciężarną synową w 1943 roku 
oraz ksiądz Adam Bargielski, który zgodził 
się pójść do niemieckiego obozu za innego 
kapłana. 

Nie brakuje w historii lokalnego Kościoła 
w Łomży postaci, które powinny się znaleźć 
w tego rodzaju opracowaniu. Ich biografie zło-
żyłyby się na całkiem pokaźną książkę. Może 
Ziemia Łomżyńska nie zaznała w swoich dzie-
jach znaczących sukcesów gospodarczych, ale 
z pewnością przyczyniła się do duchowej for-
macji wspaniałych postaci. 

Kardynał Stefan Wyszyński
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SZYBCY, SILNI, ZRĘCZNI, 
CZYLI SPORTOWE OSOBOWOŚCI 

Sport kreuje bohaterów najszybciej. Jeden 
skok narciarski, bieg, bramka, tenisowy smecz 
potrafią przenieść zwykłego człowieka do „kra-
iny Bogów oraz wiecznej chwały”. Ziemia Łom-
żyńska nie dostarczała masowo idoli Polakom, 
ale powodów do dumy też nam nie braknie. 

BOKSER 
Szklane ściany Pallazzo dello Sport 

w Rzymie zadrżały jak membrana, a kopuła 
hali wybudowanej specjalnie na igrzyska olim-
pijskie 1960 roku prawie wzniosła się do góry. 
Ludzie wyli, gwizdali, tupali, wrzeszczeli. Dla 
wszystkich było jasne, że mistrzem olimpijskim 
wagi średniej w boksie powinien być Tadeusz 
Walasek z Elżbiecina koło Łomży, ale sędzia 
podniósł w górę rękę Edwarda Crooka z USA. 

Tak uznało trzech sędziów punktowych. 
Dla pozostałych dwóch arbitrów i wszystkich 
osób obecnych w hali, chyba łącznie z Edwar-
dem Crookiem, było jasne, że Tadeusz Wala-
sek został skrzywdzony. Dlatego widzowie 
protestowali tak burzliwie jak nigdy wcze-
śniej w historii olimpijskiego boksu. Następna 
walka, w której Zbigniew Pietrzykowski mie-
rzył się z kolejnym Amerykaninem Cassiusem 
Clayem (znanym później jako Muhammad Ali, 
jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii) 
została opóźniona o 20 minut. 

Nigdy przedtem i nigdy potem złoto 
igrzysk, najcenniejsze trofeum w świecie sportu, 
nie było tak blisko Ziemi Łomżyńskiej. Tadeusz 
Walasek pochodził z Elżbiecina i chociaż całą 
sportową karierę związany był z innymi ośrod-
kami, to jednak uznajemy go za bliskiego nam 
sportowca. Rodzina została wywieziona do 
Rosji w czasie wojny i po powrocie do kraju nie 
bywał już w rodzinnych stronach. 

Cztery lata później Tadeusz Walasek zdobył 
jeszcze brązowy medal na igrzyskach w Tokio. 
Był mistrzem i medalistą mistrzostw Europy 
(mistrzostw świata w jego czasach nie było). 
A złoty medal także otrzymał – ufundowali go 
polscy kibice.

SPRINTERKA 
Na strzał startera zareagowała znakomi-

cie – jak zawsze – Teresa Wieczorek (Ciepły). 
Od niej pałeczkę przejęła Barbara Janiszewska 
(Sobotta). Na łuku bieżni Stadio Olimpico, 
w słońcu Rzymu, czekała już na nią łomży-
nianka Celina Jesionowska (Gerwin). Dzieła 

dokończyła Halina Richter (Górecka). Nieco 
ponad 45 sekund (po przeliczeniu pomiaru 
ręcznego na elektroniczny) potrzeba było, aby 
po raz pierwszy urodzona w Łomży sport-
smenka założyła na szyję medal olimpijski. 
Brązowy. Zawodniczki uściskały się mocno, 
a potem stanęły razem na podium: dziew-
czyna z Bydgoszczy, jedna z najbardziej utytu-
łowanych polskich lekkoatletek; poznanianka, 
medalistka i miss mistrzostw Europy, mama 
znanego aktora i osobowości telewizyjnej 
Łukasza Nowickiego; Ślązaczka, która zamiesz-
kała w Niemczech i nawet reprezentowała 
swoją nową ojczyznę na igrzyskach w Meksyku 
(1968) oraz łomżynianka, absolwentka Tech-
nikum Finansowego, specjalistka od spraw 
podatkowych.

WIOŚLARKA 
Ideał wykuty w starożytnej Gracji okre-

ślają słowa „kalos kagathos” (piękny i dobry). 
W Polsce ustanowiony został medal o tej 
nazwie, nadawany osobom, które po zakoń-
czeniu pięknej kariery sportowej, czynią ze 
swojej sławy i talentów dobry użytek w innych 
dziedzinach życia. Elżbieta Kuncewicz, wycho-
wanka Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślar-
skiego, olimpijka z Sydney (2000) w dwójce 
z Iloną Mokronowską, chyba jeszcze nie została 
odznaczona. Niewątpliwie jednak na nie zasłu-
guje za połączenie osiągnięć sportowych oraz 
zawodowych i naukowych w dziedzinie fizjote-
rapii i nauk o zdrowiu. 

PIŁKARZ
Jest wiosna 2009 roku. Sędzia gwizdkiem 

rozpoczyna mecz. Reprezentanci Polski, nie 
czekają aż rywale 
spokojnie się usta-
wią. Podanie na 
lewe skrzydło. 
Robert Lewan-
dowski przyjmuje 
piłkę, mija rywala, 
zagrywa płasko 
do środka. Rafał 
Boguski musi 
wykonać wślizg, 
żeby sięgnąć piłki. 
Robi to jednak 
perfekcyjnie. Pol-
ska prowadzi z San 

Marino 1:0 po 22 sekundach meczu. Wychowa-
nek ŁKS Łomża, gracz Wisły Kraków, wchodzi 
do historii polskiego futbolu. Nikt nie zdobył 
bramki w reprezentacji szybciej i trudno będzie 
jego rekord pobić.

To był szczyt, a zarazem (niestety finał przy-
gody Rafała Boguskiego z reprezentacją Polski. 
Kontuzje zabrały mu najlepsze lata, być może 
udział w mistrzostwach Europy czy świata. 

LEKKOATLETKA 
Justyna Korytkowska mogła śmiało myśleć 

już o udziale w igrzyskach olimpijskich w Lon-
dynie (2012) czy Rio de Janeiro (2016). Przez 
wszystkie te lata była jedną z najlepszych w Pol-
sce biegaczek na długich dystansach. Mistrzy-
nią kraju na 5000 metrów, medalistką na 
3000 m z przeszkodami. Plany pokrzyżowały 
kontuzje.

Teraz, na 2 lata przed igrzyskami w Tokio, 
Justyna Korytkowska zajmuje się przede 
wszystkim córeczką Anastazją, ale wraca już do 
regularnych treningów. Jej mąż, Andrzej Koryt-
kowski, prezes klubu LŁKS „Prefbet Śniadowo” 
Łomża i szkoleniowiec długodystansowców, 
obchodził właśnie 20. rocznicę pracy trener-
skiej. Mediom przyznał, że marzy o udziale 
swoich podopiecznych w igrzyskach. Marzenia 
+ talent + organizm odnowiony po urodzeniu 
dziecka = wielka szansa i może najbardziej wła-
ściwy czas. 

Tekst powstał na podstawie matariałów Cze-
sława Rybickiego, które można znaleźć na por-
talu historialomzy.pl, a wiele ciekawych doku-
mentów także na wystawie w pomieszczeniach 
stadionu MOSiR. 

Rafal Boguski
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Hanka Bielicka jest tak bardzo emblema-
tem naszego miasta, bohaterką tak wielu wspo-
mnień, analiz, refleksji, że naprawdę trudno jest 
coś dodać do opisów najgłośniejszej (w każdym 
tego słowa znaczeniu) łomżynianki. Spróbujmy 
zatem spojrzeć na nią tak, jak odkrywała – na 
własnych warunkach – siebie w rozmowach 
z dziennikarzami, gdy już zdecydowała się na 
pewne podsumowania.

O związkach z mężczyznami 
Tuż przed wybuchem II wojny Hanka 

Bielicka, Danuta Szaflarska, Irena Brzeziń-
ska i Jerzy Duszyński podjęli pracę w teatrze 
w Wilnie.

– Uratował mnie Jerzy Duszyński ze swoim 
specyficznym sposobem bycia, bo on na swój 
sposób, po koleżeńsku, mnie kochał. Myśmy 
się pobrali tylko dlatego, że miałam mieszkać 
w jednym pokoju z Jurkiem, a Danusia Szaflar-
ska z Ireną Brzezińską w drugim. – Ja z chłop-
cem w jednym pokoju!? – krzyczałam. Jestem 
z Łomży i nie wiem, jak wygląda mężczyzna! 
Najpierw trzeba iść do ślubu, wtedy razem 
zamieszkamy. – No to chodźmy, powiedział 
Jurek i poszliśmy. Myśmy się bardzo lubili, ale 
to nie była żadna miłość – mówiła Bogdanowi 
Gadomskiemu.

W 1940 roku wzięli ślub. To małżeństwo 
Bielickiej z pierwszym amantem krajowej kine-
matografii przetrwało 20 lat.

– W moim życiu śmieszność była zawsze 
ważniejsza niż erotyzm. U mnie głowa bardziej 
pracowała niż te doły. Albo miałam uśpiony 
seks, albo nie trafiłam na swojego mężczyznę. 
Czuję, że coś mi umknęło, ale nie żałuję tego, 
bo nie wiem, czego mam żałować. Nie byłam 
typem namiętnej lwicy. W życiu byłam taką 
zwodnicą, która różnych panów przyjmowała 
tylko u drzwi swojego domu, bo za próg nie 
wpuszczałam. A tak naprawdę, to nie nadawa-
łam się do flirtów i romansów.

Chociaż może tak nie do końca...
W jednym z programów telewizyjnych 

opowiadała jak na pewnym z przyjęć środo-
wiska aktorskiego zauważyła ciemnowłosego, 
smagłego, bardzo przystojnego młodzieńca 
stojącego samotnie. Włoch, a może Hiszpan 
– pomyślała. Przywołała w pamięci językową 
wiedzę ze studiów romanistycznych i rozpo-
częła konwersację. Po kilku chwilach „połu-
dniowiec” jej przerwał: – Pani Haniu, ja nazy-
wam się Edmund Fetting, właśnie przeniosłem 
się do Warszawy z Gdańska. 

O Łomży i dzieciństwie 
– Trzy lata temu po koncercie jubileuszo-

wym w Łomży przyszły dzieci i pytają, czy 
mogą urządzić izbę mojej pamięci. Mówię, że 
tak, tylko że najpierw muszę umrzeć. „No to 
co mamy w takim razie robić?”. Powiedziałam 
im, żeby troszkę zaczekały. „No to będziemy 
czekać” – odpowiedziały zadowolone. Na razie 
powstał „pokoik pani Hani”. Dałam jakieś 

suknie, kapelusze, karykatury, portrety – zano-
towali Arkadiusz Bartosiak i Łukasz Klinke. 

Powróciła nawet w tej rozmowie w okolice, 
gdzie przyszła na świat, gdy jej rodzice uciekali 
przed grozą pierwszej wojny. 

– Pojechaliśmy z Syreną na tournée dla 
polskich robotników na Ukrainie. Przyjeż-
dżamy jednego razu na miejsce, ja patrzę – 
Kononowka. „Słuchajcie, ja się tu urodziłam! 
W Kononowce pod Połtawą”. I akurat miałam 
imieniny. Oj, była zabawa i przedstawienie 
dobre. Z tego dworku, w którym się tam zatrzy-
maliśmy z rodzicami, nic nie zostało. 

Gdy nadeszły spokojniejsze czasy, Bieliccy 
wrócili do Łomży.

 – Mój ojciec strasznie chciał chłopca. Jak 
się urodziłam, jak zobaczył, że dziewczynka, jak 
poszedł w pole Nie chciał w ogóle wracać. I dla-
tego ja byłam od dziecka taka żywa, krzycząca, 
bardzo chłopięca. Nie jestem delikatniuchna, 
sposób bycia też mam męski. Nigdy nie byłam 
kokietką typu „puci, puci” – opowiadała. 

O sobie i czasie
– Prawda jest taka, że humoryści są pry-

watnie bardzo nieciekawi. Im dalej posuwam 
się w bawieniu ludzi, tym bardziej jestem 
zamknięta i osamotniona z wyboru. Szczęśliwa, 
gdy się wszystkie drzwi zamykają i tylko ptaki 
ćwierkają za oknem.

„Wolała siedzieć w domu, kochała ciszę 
i samotność. Czytała książki, rozwiązywała 
krzyżówki, oglądała telewizję” – opowiadała jej 
gosposia. 

– Nie znosiła czułostkowości, nie była sen-
tymentalna. Była twarda, zarówno dla siebie, 
jak i dla innych. Zawodowa, konkretna i nie-
zwykle precyzyjna. Na estradzie była słodką 
ciocią-klocią w kapelusiku z kwiatuszkami. 
Prywatnie – niezwykle twardym człowiekiem 
– to już piosenkarka Lidia Stanisławska, która 
była blisko Hanki Bielickiej w ostatnim okresie 
jej życia. 

Potwierdzają te spostrzeżenia także kolejne 
fragmenty rozmowy z Bogdanem Gadomskim. 

– Z natury jestem wielką samotnicą i zawsze 
taka byłam. Choroba, operacja przewartościo-
wały moje myślenie. Ale nadal pozostałam 
samotna, bo w takim stanie czuję się najlepiej. 
Ludzie nie muszą wiedzieć o mnie do końca 
wszystkiego... Wychodzę na estradę, opowia-
dam dowcipy i ludzie zapominają o tym, że 
byłam chora i zaczynają się dobrze bawić i gło-
śno śmiać. Zresztą ludzie nie chcą do końca 
znać prawdy. Oni chcą, żeby ich ulubieńcy 
zawsze czuli się OK. Ludzie pamiętają ostat-
nie momenty życia artystów, a nie zamierzchłe 
czasy i największe sukcesy sprzed lat. Dlatego 
wyznaję zasadę: uśmiechaj się wbrew wszyst-
kiemu i pamiętam słowa ojca: „Zamknij serce, 
niech się studzi, a unikaj czułych ludzi, bo cię 
zjedzą”.

O Polsce i Polakach 
– Ciągle cytuję mojego ojca: „Jeszcze Polska 

nie zginęła, póki się śmiejemy”. To była wielka 
prawda. Byliśmy narodem umęczonym, ale 
ciepłym, pogodnym i serdecznym na co dzień. 
Dużo, niestety, z tego straciliśmy.

Własnością narodu, ikoną nazwał ją Bog-
dan Gadomski. 

– Za duże słowa, za duże. Mój repertuar to 
gra słów, trochę powierzchownych, ale zawsze 
tak dobranych, żeby ludzie dobrze się bawili, co 
z kolei daje mi olbrzymią satysfakcję. Jednocze-
śnie mam niedosyt wewnętrzny, że nie mogę 
publiczności powiedzieć trochę więcej o tym, 
co nas łączy, wyjaśnić – kto to jest Polak, co 
oznacza Polska, dlaczego trzymamy się razem 
i jednocześnie nie kochamy. Niestety, nie mia-
łam możliwości powiedzieć tego z estrady i tro-
chę mi żal. Nie ma na to rady. Ale cóż ja wiem 
o życiu? Nic. Jestem jak mała dziewczynka...

Opracowanie na podstawie artykułu Agnieszki 
Brzozy (styl.pl) oraz wywiadów, jakich Hanka 
Bielicka udzieliła Bogdanowi Gadomskiemu 
(encyklopediateatru.pl) oraz Arkadiuszowi Bar-
tosiakowi i Łukasz Klinkemu (Wysokie Obcasy). 

Fot. Józef Babiel

LUDZIE NIE MUSZĄ O MNIE 
WIEDZIEĆ WSZYSTKIEGO...
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JAKUB, SYN PAWŁA I INNI, 
CZYLI MĄDRZY I ZWYCZAJNI 
BOHATEROWIE ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ 

Nic więcej o nim nie wiemy. Tylko tyle, jak 
mówi Adam Sokołowski z Muzeum Północno-
-Mazowieckiego w Łomży, że taka osoba jest 
w spisie studentów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego z 1427 roku. Ów nieznany nam Jakub to 
jednak symbol tego, jak ludzie mający związek 
z Łomżą i Ziemią Łomżyńską zdobywali sobie 
miejsce w pamięci potomnych. 

– To bardzo dobry przykład, że łomżyniacy 
nie tylko chcieli gospodarować tu na swoich 
włościach, ale także wyruszali w świat, szu-
kali rozwoju osobistego, a wraz ze wzrostem 
świadomości narodowej, także angażowali się 
w sprawy państwa i narodu. Nie wiemy, jaką 

drogą poszedł Jakub, ale sam fakt, że pobierał 
nauki w krakowskiej akademii bardzo wiele 
znaczy. Wykształcenie na poziomie akademic-
kim wówczas dostępne było naprawdę nielicz-
nym – mówi historyk.

CZASY PRZEDROZBIOROWE 
Adam Sokołowski, którego redakcja „My 

z Łomży” poprosiła o pomoc w odnalezieniu 
łomżyniaków, których dzieła w różnych epo-
kach przyniosły miastu chlubę i dobrą sławę, 
wskazuje na dwa zasadnicze zjawiska. 

– Na pewno spośród osób, które coś osią-
gnęły w świecie, odniosły sukcesy na szerszą 
skalę, najwięcej jest takich, które przez Łomżę 
się – powiedzmy – przewinęły. Trudno znaleźć 
jakikolwiek przykład, że to w naszym mieście 

ich kariery miały swoje apogeum. Największe 
dokonania w różnych dziedzinach osiągali już 
poza naszym miastem. Również charaktery-
stycznym i powtarzającym się motywem tych 
biografii jest edukacja. To dziedzina, z której jak 
najbardziej zasłużenie jesteśmy dumni. Decy-
dujące znaczenie ma tutaj utworzenie w 1614 
roku przez jezuitów szkoły średniej. Warto 
jednak podkreślić, że ośrodkiem edukacyjnym 
Łomża była już wcześniej za sprawą szkoły 
parafialnej – wskazuje badacz. 

To jednak jezuici sprowadzeni do Łomży 
przez proboszcza Jana Chociszewskiego dla 
zorganizowania Kolegium i średniej szkoły 

humanistycznej, 
zbudowali fun-
dament rozkwitu 
szkolnictwa śred-
niego w mieście. 
Pierwszym rek-
torem ich szkoły 
został ksiądz 
Adam Koło-
żemski, a wśród 
w y k ł a d o w c ó w 
i doradców był 
przez cztery lata 
przyszły święty 
i jeden z patronów 
Polski, Andrzej 
Bobola. Jego 
postać stanowi 
właśnie bardzo 
typowe potwier-

dzenie spostrzeżeń historyka: przyjechał 
w związku z edukacją, spędził kilka lat w Łomży, 
a swoje miejsce w dziejach zdobył już później. 

Nawet, gdy doszło do likwidacji (kasaty) 
zakonu jezuitów i przejęcia kaganka oświaty 
przez pijarów w drugiej połowie XVIII wieku, 
wysoki poziom i renoma łomżyńskich szkół 
zostały zachowane. W kolejnych wiekach zmie-
niał się ich charakter i zasady organizacyjne, 
ale trwał „duch” i jakość stanowiące magnes 
nie tylko dla mieszkańców miasta i Ziemi 
Łomżyńskiej.

– Gdy przyjrzymy się losom tych postaci, 
które miały związki z Łomżą i zapisały się na 
kartach historii, widzimy co najmniej kilka 
możliwych „scenariuszy”. Potomkowie drob-
nej szlachty, której matecznikiem była Ziemia 

Łomżyńska, zwłaszcza ci, którzy nie mogli 
liczyć na przejęcie rodowych majątków, ale 
nadal byli jednak reprezentantami zamożniej-
szych sfer, pobierali w mieście nauki i wyruszali 
w świat robić kariery w polityce, administra-
cji, nauce, oświacie, sztuce. Ale są także przy-
kłady znakomitych rodzin magnackich, które 
nabywały czy otrzymywały tu dobra ziemskie, 
a wiązały się z Łomżą w nieco bardziej trwały 
sposób. Nie tylko rozwijały osobiste majętności, 
ale także wpływały korzystnie na rozwój całego 
regionu – uważa Adam Sokołowski. 

Takim przykładem jest Jan Szembek. Poli-
tyk europejskiego formatu, kanclerz wielki 
koronny za rządów króla Augusta II Sasa, a jed-
nocześnie przez pewien czas starosta łomżyń-
ski i dobrodziej Kolegium Jezuickiego. Postać 
o kontrowersyjnej roli w dziejach Polski, ale 
niewątpliwie z poczesnych kart historii i z prze-
wijającą się na nich nazwą Łomży. 

POLITYKA
Drobna szlachta Ziemi Łomżyńskiej 

wyposażana przez jezuitów, a potem pijarów, 
w solidne fundamenty umysłowe, słynęła także 
z patriotyzmu. Gdy na Rzeczpospolitą nadcią-
gnęły ciemne chmury rozkładu, brała udział 
w niepodległościowych działaniach.

Fascynujący obraz epoki daje opowieść 
Adama Sokołowskiego o okresie drugiej 
połowy XVIII wieku, gdy ościenne mocarstwa, 
z Rosją na czele, bardzo mocno ingerowały 
w sprawy słabnącego państwa. 

– Mamy teraz oficjalny, ustanowiony przez 
Sejm, rok Konfederacji Barskiej w 250. rocznicę 
jej zawiązania. Na Ziemi Łomżyńskiej doszło 
do bardzo ciekawego zawikłania losów kilku 
postaci. Stanisław August Poniatowski, zanim 
jeszcze został królem Polski, był posłem Ziemi 
Łomżyńskiej Wśród szlachty, która powierzyła 
mu ten zaszczyt jedną z głównych postaci był 
starosta Ignacy Przyjemski. Po latach król 
Stanisław August stał się wrogiem dla kon-
federatów występujących w obronie wiary 
i niepodległości przeciw Rosji. I starosta Ignacy 
Przyjemski tym razem wystąpił przeciwko 
swemu dawnemu „politycznemu delegatowi”. 
Wojskowy przywódca Konfederacji Kazimierz 
Pułaski, chociaż nie wywodził się z Ziemi 
Łomżyńskiej, został w Ostrołęce marszałkiem 
szlachty łomżyńskiej na sejmiku zwołanym 

Jan Szembek Szymon Konarski
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przez... starostę Ignacego Przyjemskiego. Jego 
wkład w to „pierwsze powstanie niepodległo-
ściowe”, jak określają niektórzy historycy, był 
zresztą znacznie głębszy i bardziej osobisty. 
Wśród konfederatów walczył Romuald Przy-
jemski, syn starosty. Młodszy syn, Tomasz (po 
ojcu został starostą łomżyńskim), wziął udział 
w powstaniu kościuszkowskim. Zatem Ziemia 
Łomżyńska, dla której ogromne zasługi położył 
ród Przyjemskich, pojawia się w biografiach 
postaci naprawdę kreujących losy Polski. 

W WIEKU XIX
Patriotyczny rys, który pozostawiała 

w wielu bohaterach historii Ziemia Łomżyń-
ska i jej główna szkoła, objawiał się szczególnie 
w XIX wieku, gdy Polski już w polityce europej-
skiej oficjalnie nie było. 

Po wejściu w ten okres szkoła łomżyńska 
do zadań związanych z formowaniem umysłów 
dołożyła formowanie patriotyczne. 

- Podział Polski między zaborców okazał się 
korzystny dla edukacji w Łomży, stanowiącej 
część Królestwa Polskiego. Szkoła o uznanym 
poziomie przyciągała jeszcze 
mocniej ludzi z regionów, 
gdzie istniały inne systemy 
edukacyjne, sieci szkół zostały 
okrojone, straciły na wartości 
– tłumaczy Adam Sokołowski. 

 Na fundamencie edu-
kacji z Łomżą związało się 
wówczas – chociaż na pewien 
czas – wiele postaci znanych 
z podręczników, zwłaszcza 
z rozdziałów traktujących 
o dążeniu do odzyskania 
niepodległości. 

Historyk wylicza niektóre 
z nich: Walerian Łukasiński, 
konspirator, działacz niepodle-
głościowy, służył w armii Księ-
stwa Warszawskiego, mieszkał 
w tym okresie w Łomży; Szy-
mon Konarski, uczeń szkoły 
wojewódzkiej; Ludwik Mierosławski i jego brat 
Adam, słynne także w „obszarze patriotycz-
nym", postacie na skalę europejską i światową, 
(Adam, który był także wybitnym żeglarzem 
pod banderą francuską, zawsze z sympatią 
wspominał młodzieńcze lata w Łomży); Rafał 
Krajewski, członek Rządu Narodowego Romu-
alda Traugutta, uczeń gimnazjum w Łomży, 
architekt, absolwent akademii sztuk pięknych 
w Warszawie, razem z Trauguttem stracony na 
stokach Cytadeli w 1864 roku; Józef Toczyski, 
kolejny członek Rządu Narodowego, odpowia-
dał za sprawy finansowe i skarbowe, także stra-
cony z Trauguttem.

Wybitnych polityków i bojowników była 
spora grupa, ale nadal też szkoła w Łomży sły-
nęła jako „kuźnia” kadr pedagogicznych. 

– Było wśród nich np. „stronnictwo 
dziadków” – uśmiecha się badacz z Muzeum 
Północno-Mazowieckiego. 

Józef Skłodowski, dziadek Marii Skło-
dowskiej-Curie, patriota i powstaniec, był też 
uczniem i nauczycielem w Łomży. Absolwent 
szkoły wojewódzkiej w latach 20. XIX wieku. 
Wykorzystując zdobytą tam solidną bazę, zgłę-
biał prawo i filozofię na Uniwersytecie War-
szawskim, a wreszcie wrócił do Łomży jako 
nauczyciel. 

Wiele lat później w kręgu wybitnych łom-
żyniaków pojawił się dziadek profesor Jadwigi 
Staniszkis – Witold Teofil Staniszkis, a jeszcze 
wcześniej jej pradziadek Wincenty, nauczyciel 
greki. 

– Z Łomżą łączy Witolda Teofila edukacja 
gimnazjalna i polityka. Był znaczącym i zaan-
gażowanym działaczem ruchu narodowego, 
posłem w II RP m. in. z okręgu łomżyńskiego, 
współpracownikiem Romana Dmowskiego – 
mówi Adam Sokołowski. 

Z łomżyńską szkołą związany był także 
Leon Rzeczniowski, nauczyciel historii, autor 
pierwszej monografii miasta. 

– Koniecznie trzeba wspomnieć jeszcze 
o pierwszym rektorze Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Ksiądz Wojciech Szweykowski był 
uczniem, a potem wykładowcą szkoły pijarskiej 
w Łomży. Potem przeniósł się do Warszawy 
i przez pierwszych kilkanaście lat istnienia 
kierował UW. Spośród osób duchownych jest 
przecież jeszcze chociażby kardynał Stefan 
Wyszyński, uczeń handlowej szkoły męskiej. 
Mamy niewątpliwie powody do dumy z elit Pol-
ski XIX i XX wieku, które mają związki z łom-
żyńskimi szkołami – dodaje historyk.

I wskazuje na jeszcze inną wybitną postać, 
która „wrosła” w Łomżę chociaż w nieco inny 
sposób, niż z racji urodzenia czy edukacji. 
Rajmund Rembieliński, wybitna osobowość 
czasów Królestwa Polskiego, urbanista, twórca 

„Łodzi przemysłowej”. W Łomży miał swoje 
dobra (prawdopodobnie drugie co do wielko-
ści po Kisielnickich), wielokrotnie tu przyjeż-
dżał, był przez krótki okres prefektem w okresie 
Księstwa Warszawskiego. Pamiątką po nim jest 
dzielnica Rembielin. W Łodzi jest patronem 
szkoły, ulicy, od kilku lat ma pomnik. 

Zdaniem Adama Sokołowskiego w „łom-
żyńskim panteonie” postaci, które mają swoje 
ślady w historii nie tylko lokalnej, nie należy 
zapomnieć o przedstawicielach społeczno-
ści żydowskiej. Głębokie związki z miastem 
ma np. słynna rodzina Herzogów. Wywodzili 
się z Łomży, a stali się wielkimi przywódcami 
duchownymi społeczności żydowskich w m. 
in. w Paryżu, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Izra-
elu. Chaim Herzog został prezydentem Izraela 
i w tej roli w 1992 roku odwiedził Łomżę poszu-
kując tu śladów swoich przodków. 

Rabin Eliezer Szulewicz założył w 1889 
roku pierwszą w Łomży uczelnię wyższą, 
specyficzną, bo przeznaczoną tylko dla przy-
szłych rabinów, ale jednak... Już w latach 20. 
następnego wieku rabin Szulewicz stworzył 
filię Wielkiej Jesziwy łomżyńskiej w Palestynie. 

Ta uczelnia działa do dzisiaj. Już w XXI wieku 
znakomity aktor Andrzej Seweryn przywiózł 
do Łomży swego przyjaciela z Comedie Fran-
caise Sikona Eine, który także na starych kirku-
tach próbował odnaleźć macewy przodków. 

A zatem: „Jeśli zdolny uczony, to z Łomży”... 
Rewolucjoniści, politycy, pedagodzy, działacze 
gospodarczy i społeczni, wojownicy, a nawet 
żeglarz. Nie doszukamy się może wśród rdzen-
nych i na stałe tu osiadłych łomżyniaków kró-
lów, prezydentów, premierów, marszałków, 
ale wiele wybitnych postaci polskiej historii, 
oświaty, nauki, życia gospodarczego, arty-
stycznego, nawdychało się w naszym mieście 
wiedzy i patriotyzmu. Może też smak wody 
z Narwi pomógł czasem jako inspiracja do dzieł 
wielkich.

Rajmund Rembielinski Ludwik Mierosławski Witold Teofil Staniszkis
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3 lipca
 1925 – wszyscy więźniowie w wię-

zieniu łomżyńskim, na znak protestu 
przeciwko złemu odżywianiu, rozpo-
częli głodówkę 

4 lipca
 1912 – przez miasto przejechało 

20 aut uczestniczących w rajdzie 
z Petersburga przez Warszawę do 
Moskwy

10 lipca
 1944 – władze niemieckie odezwą 

burmistrza zmusiły ludność łomżyń-
ską, w wieku od 10 do 60 lat, do prac 
przy umocnieniach obronnych

15 lipca
 1928 – mecz ŁKS z Żydowskim Klu-

bem Sportowym Łomża został prze-
rwany przez sędziego przy stanie 0:0 
z powodu pęknięcia piłki

18 lipca 
 1925 – słynny król żelaza, siłacz 

Gustaw Brejtbard, miał w Łomży na 
boisku szkolnym gościnne występy: 
„wbijanie gwoździa dłonią w 2 calowe 
deski pokryte blachą, które pod 
uderzeniem pięści przechodziły na 
wylot, zginanie sztab żelaznych na 
różne wzory, tworzenie śmiertelnego 
mostu leżąc na gwoździach, przez 
który przechodził koń z człowiekiem, 
wreszcie rozbijanie kamieni młotem 
na piersiach siłacza”

21 lipca
 1964 – na stadionie miejskim odbył 

się mecz międzynarodowy pomię-
dzy ŁKS Łomża a Niemnem Grodno, 
wynik 4:4

27 lipca
 1682 – sejmik szlachecki ziemi łom-

żyńskiej zebrany w farze łomżyńskiej 
postanowił m.in., że każdy z powia-
tów przekaże po jednej beczce soli 
zakonowi panien benedyktynek 
w Łomży

29 lipca
 1885 – wydano zarządzenie guber-

natora łomżyńskiego w sprawie 
zwalczania wąglika wśród zwierząt 
domowych

30 lipca
 1796 – władze pruskie wprowadziły 

w Łomży podatki od mięsa i rzezi, 
piwa, miodu, wódki

31 lipca
 1932 – 1200 osób zostało zarejestro-

wanych jako bezrobotni w mieście 
Łomża

1 sierpnia
 1672 – Mikołaj Woysławski z bra-

tem ciotecznym Józefem Podolskim 
chwycili za szable podczas sejmiku 
odbywającego się w kościele farnym

5 sierpnia
 1903 – Rada Miejska Miasta Łomży 

postanowiła przeznaczyć 1000 rubli 
z funduszu kasy miejskiej na zapo-
czątkowanie wyrobu płyt betono-
wych przez aresztantów odbywają-
cych kary w miejscowym więzieniu

8 sierpnia
 1828 – pobyt w Łomży króla Holandii
15 sierpnia
 1812 – uroczyste obchody imienin 

Napoleona w Łomży – 43-krotny 
salut z moździerzy, uroczysta msza 
w kościele farnym, parada wojskowa

20 sierpnia
 1925 – została otwarta „pierwsza 

chrześcijańska” odlewnia żelaza 
i wszelkich metali w Łomży, przy Pl. 
Zambrowskim, róg z ul. Polową – 
własność Piotra Kerchnera

21 sierpnia
 1915 – według spisu przeprowadzo-

nego przez magistrat Łomża liczyła 
16003 osoby ludności stałej (chrześci-
jan 6479, żydów 9524) i około 1880 
uchodźców

24 sierpnia
 1903 – odbył się pierwszy turniej wio-

ślarski, podczas którego sterniczkami 
trzech osad męskich były kobiety

30 sierpnia
 1634 – pismo mieszczan łomżyń-

skich do króla Władysław IV zawiózł 
ławnik łomżyński Łukasz Lutkowic, 
mieszczanie skarżyli się w nim „iż na 
cłach i mytach mieszczanie turbo-
wani bywają i do płacenia tychże ceł, 
myt i grobelnego onych przyciskają”

31 sierpnia
 1839 – piorun uderzył w wierzę 

kościoła farnego, powodując jej 
zapalenie

1 września
 1905 – powstał w Łomży pierwszy 

spółkowy (spółdzielczy) sklep bła-
watny (tkaniny)

2 września
 1929 – Straż Ogniowa w Łomży 

rozpoczęła obchody 50-lecia swego 
istnienia

3 września
 1911 – uruchomiono komunika-

cję samochodową pomiędzy Łomżą 
a Białymstokiem

4 września
 1526 – przeniesiono parafię z kościoła 

pod wezwaniem Najświętszej Panny 
Marii i Rozesłania Świętych Apo-
stołów na Popowej Górze do nowo 
wybudowanego kościoła farnego

6 września
 1924 – Tadeusz Boy Żeleński przy-

był do Łomży i wygłosił odczyty „Jak 
zostałem literatem” i „O Molierze”

8 września
 1934 – odbył się w Łomży mecz piłki 

nożnej pomiędzy Hapoel Tel-Awiw 
a ŁKS, wynik 4:0

BYŁ TAKI DZIEŃ…
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CZY INTERNETY 
SPEŁNIAJĄ WYMOGI 
HONOROWE?

Niegdysiejszą poradę: poszukaj sobie 
w słowniku albo w encyklopedii, definityw-
nie zastąpiło teraz: wyguglaj sobie w Interne-
cie (popularność zdobywa też liczba mnoga 
– w internetach).

Chodzi oczywiście o najbardziej znaną 
wyszukiwarkę Google, a współczesna 
mądrość ludowa głosi nawet, że „kogo nie ma 
w gogle, tego nie ma wogle” (zapis niegrama-
tyczny i nieortograficzny, ale fonetyczny, bo 
przysłowia powinny się rymować). I tak oto 
Internet stał się najczęściej używanym, a czę-
sto (niestety) jedynym źródłem wiedzy wsze-
lakiej. A szukając tam konkretnych informa-
cji, najczęściej zaglądamy do internetowej 
encyklopedii, czyli Wikipedii. Wiara w jej 
nieomylność jest tak duża, że jeden z Prezy-
dentów RP dał się nawet przyłapać, gdy pod-
czas oficjalnego wystąpienia posługiwał się 
ściągawką wydrukowaną z tego źródła. 

Dlatego zrozumiałe, że szukając odpowie-
dzi na pytanie: ilu Łomża ma Honorowych 
Obywateli, w pierwszym odruchu zajrzymy 
właśnie do Wikipedii. A ona odpowie nam, 
że… szesnastu. Tymczasem jest ich przecież 
prawie trzy razy więcej. Skąd więc taki wybór 
dokonany przez autora (autorów?) hasła? Na 
pewno nie podyktowany ramami czasowymi. 
Wśród wymienionych jest i ten pierwszy 
honorowy obywatel z roku 1926, i ci, którym 
nadano tytuły 90 lat później. Nie kierował 
nim też seksizm – co czwarta w tej szesnastce 
to kobieta. Jaki jest więc klucz tej selekcji wie 
zapewne tylko sam autor.

To, co jest jednak bardziej zastanawia-
jące to nazwiska dwóch „nowych” Honoro-
wych Obywateli Miasta Łomża. To znaczy 
takich, którzy zostali nimi (oczywiście tylko 
w Wikipedii) dzięki inwencji twórcy całego 
hasła. Uznał on widocznie, że tylko gapiostwo 

radnych sprawiło, iż tytuł nie trafił do wybit-
nych postaci, którym się należy: Ignacego 
Daszyńskiego i Stefana Wyszyńskiego. Bar-
dziej zagadkową z tych dwóch propozycji 
wydaje się pierwsza. Szukając jakichkolwiek 
związków tego polityka z Łomżą, natrafiłem 
(oczywiście że w Wikipedii, ale w artykule 
opartym na solidnej bazie bibliograficznej) 
tylko na informację, że mając 23 lata „pod 
fałszywym nazwiskiem zatrudnił się jako 
guwerner u rodziny Gniazdowskich w Czar-
nostowie niedaleko Łomży”. Ha! Więc jed-
nak. Tyle że na mapie to „niedaleko Łomży” 
to ponad 90 km, znacznie dalej niż np. do 
Białegostoku.

Mniej dziwi, że autor hasła wśród Hono-
rowych Obywateli Miasta Łomży umieścił 
także kardynała Stefana Wyszyńskiego. To, że 
Prymasa Tysiąclecia w tym gronie nie ma, to 
ewidentne niedopatrzenie. Przecież w Łomży 
się uczył i – jak sam mówił – tu kształtowało 
się jego powołanie kapłańskie. 

Tyle że na Honorowe Obywatelstwo 
Miasta za życia nie miał szans, bo czasy były 
niesprzyjające. Kardynał odszedł na zawsze 
w roku, kiedy Miejska Rada Narodowa Łomży 
nadała ten tytuł – na wniosek KM PZPR – 
zastępcy członka KC PZPR, prezesowi ZG 
ZBoWiD-u (starsi rozszyfrują te skróty bez 
trudu, młodsi niech sobie wyguglają).

Ale jest jeszcze szansa na naprawienie 
tego. Honorowe Obywatelstwo Łomży to nie 
Nagroda Nobla – nie ma zapisu, że przyznaje 
się je wyłącznie osobom żyjącym. A pre-
cedens już jest – bp Tadeusz Zawistowski 
został pierwszy uhonorowany tym tytułem 
pośmiertnie. 

Może więc i Prymas ma jeszcze szansę? 
A nawet Ignacy Daszyński, skoro już tak chce 
Wikipedia.

Adam Dąbrowski

10 września
 1898 – otwarcie Wystaw Sztuk Pięk-

nych w Łomży w budynku Towa-
rzystwa Dobroczynności przy ulicy 
Polowej

11 września
 1939 – wkroczenie wojsk niemiec-

kich do Łomży
12 września
 1903 – Rada Towarzystwa Rolniczego 

wystąpiła do władz gubernialnych 
o wydanie pozwolenia na zorganizo-
wanie wystawy rolniczo-gospodar-
czej i wystawy koni

15 września
 1898 –Wiktoria Głębocka, Czesława 

Niziołkowska, Jadwiga Nowowiejska 
i Maria Stamirowska otworzyły przy 
ulicy Wiejskiej pierwszą czytelnię 
publiczną w Łomży

20 września
 1938 – w kinie VOX zaprezentowano 

film „Dziesięciu z Pawiaka”
22 września
 2004 – odczuwane było w Łomży 

trzęsienie ziemi z epicentrum o oko-
licy Kaliningradu

29 września
 1879 – rozpoczęło właściwą dzia-

łalność Towarzystwo Ochotniczej 
Straży Ogniowej w Łomży

30 września
 1533 – pierwsze posiedzenie na dwo-

rze łomżyńskim komisji rozstrzy-
gającej spór graniczny pomiędzy 
Mazowszem a Wielkim Księstwem 
Litewskim

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