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JAK NAS 
WIDZĄ

Dumni z Łomży. Dumni, bo z Łomży. Dumni, mimo że z Łomży. Można sobie wybrać. 
Rozważaniami o zjawiskach dotyczących naszego miasta, które mogą napełniać nas dumą, 
kończymy nasz cykl wydawnictw pod nazwą My z Łomży. Zrodził się, aby pozostawić nieco 
trwalszy, drukowany ślad tego, jak świętowaliśmy rok Wielkiego Jubileuszu 600-lecia praw 
miejskich naszego grodu. 

Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Czytelnikom trochę wiedzy, trochę refleksji, trochę 
uśmiechu, a przede wszystkim – trochę powodów, by jeszcze bardziej kochać Łomżę. W swoim 
601 roku nasze miasto też potrzebować będzie naszej troski i uwagi.

Dziękujemy
Redakcja

W wydaniu poświęconym temu, z czego 
jako łomżyniacy jesteśmy dumni, postanowi-
liśmy sprawdzić jak na nas patrzą inni. Nawet 
jeśli dostrzegają w nas czy wymyślają coś, co 
niekoniecznie jest dla nas powodem do dumy.

MIASTO-GNIAZDO
Rozmowa, którą odbył na Kujawach jeden 
z redaktorów MzŁ: „Mężczyzna w średnim 
wieku spytał mnie o drogę. Odpowiedziałem 
zgodnie z prawdą, że nie mam pojęcia, bo nie 
jestem stąd. – A skąd? – spytał. Nieco wątpiąc 
w jego wiedzę geograficzną, odpowiedziałem 
wymijająco, że raczej nie zna, bo to takie niezbyt 
duże miasto na północnym wschodzie. – Ale 
jak się nazywa? – drążył. Powiedziałem więc, 
że jestem z Łomży. No jak to nie znam? – obu-
rzył się mój rozmówca. – Oczywiście, że wiem: 
Łomża, Chełmża, Iłża... Znam, znam”. 

Rzeczywiście, nie jest łatwo. Nie mamy szans 
na proste i jednoznaczne wskazówki o naszym 
mieście: góry, morze, jeziora. Trochę nam było 
lżej promować miasto, gdy było jednym z 49 
wojewódzkich, a nie z 300 powiatowych. Ale 
jest pewien sposób. Należy tłumaczyć – zgod-
nie z historyczną prawdą – że Łomża i Ziemia 
Łomżyńska to gniazdo patriotycznej polskiej 
szlachty, z której wyrastają artyści, naukowcy, 
lekarze, inżynierowie, dowódcy wojskowi. 
Wszyscy od razu będą wiedzieli, gdzie to jest 
i jeszcze znajdą u nas krewnych. 
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Łomża nie jest najwięk-
szym w Polsce mia-
stem bez regularnych 
połączeń kolejowych. 
Po drugie: zapowiadają 
nam zbudowanie linii 
do Centralnego Portu 
Komunikac yjnego 

(a stamtąd to już wszę-
dzie). Po trzecie: nawet 
(prawie) bez pocią-
gów mieliśmy kilkana-
ście lat temu wypadek 
kolejowy. Niegroźny 
na szczęście, ale do tej 
pory niewytłumaczalny. 
Po czwarte wreszcie: 
mieliśmy i mamy wielu wspaniałych obywateli, 
którzy kiedyś po prostu musieli tu wysiąść i już 
zostali. 

PRZEJAZD
„Jeżdżę przez Łomżę na Mazury i widzę jak się 
miasto rozwija.” „Wiele razu przejeżdżałam, ale 
nie wiedziałam, że tu tak ładnie.” Znany bok-
serski promotor Andrzej Wasilewski i Bożena 
Mozyro, fotografik polskiego pochodzenia 
z Litwy, to tylko niektórzy z niedawnych gości 
naszej Łomży, dla których długo była ona tylko 
punktem tranzytowym. Gdy się już zatrzymali, 
to im się spodobało. I z tego powinniśmy wycią-
gnąć poważne wnioski: wciągnąć przyjezdnych 

na Starówkę, a potem już 
się zakochają. 

KOŁO
Nie że fundamentalny 
wynalazek ludzkości tu 
powstał, tylko że Łomża 
była często określana 
jako miasto „koło czegoś 
innego”. Przez wiele lat 
(a czasami i teraz) – „koło 
Jedwabnego”. Ostatnio 
częściej – „koło Piątnicy”. 
Dla narodowców – „koło 
Drozdowa” (bo Roman 

LALECZKI
Z Łomżą kojarzy mi 
się piwo – to jedna 
z odpowiedzi, jakie 
uzyskaliśmy próbując 
w mediach społecz-
nościowych rzucić hasło: „Łomża”.

Browar Łomża, piwo Łomża, od pewnego 
czasu także łomżing. To skojarzenia bardzo 
zrośnięte z miastem. Narodziły się same, nie 
wiadomo kiedy i jak. W latach 80. poprzed-
niego wieku w miastach akademickich znane 
było zjawisko specjalnych wypraw do elitar-
nych sklepów, gdzie „Laleczki” (od kurpiow-
skich tancerzy na etykiecie) można było dostać. 
Podobno też organizowane były specjalne 
wycieczki kolejowe na długich trasach, bo 
w wagonach restauracyjnych „Wars” trafiała się 
„Łomża”.

Teraz wszelkiego piwa 
jest w bród, a i tak „Łomża” 
się liczy, czyli to jednak 
dobrze, że kiedyś wyrobi-
liśmy sobie dobrą markę 
i silne skojarzenia. Nawet 
gdy w postaci żartu: „Jaś 
do taty: – Tato, gdzie leży 
Łomża? – W lodówce. – 
odpowiada tata.”

SKOJARZENIA
„To takie zielone miasto” – 
oceniają przejezdni. Dobra 
i zasłużona opinia „społecznościowa” i tury-
styczna. Jako tubylcy może tego nie dostrze-
gamy, ale przyjezdni i owszem. Zielono nam. 
I spokojnie. A już panorama Łomży od strony 
Piątnicy czy widok na zakola Narwi z Góry Kró-
lowej Bony to jest to! Niewiele miast ma takie 
atuty. 

TORY SIĘ KOŃCZĄ
Tu nas mają. Trudno się tłumaczy w Polsce, 
że serdecznie zapraszamy, ale tylko na kołach 
gumowych, a nie żelaznych. Po pierwsze jednak: 

Dmowski). Zaczynamy jednak odwracać sytu-
ację. O Adamie Kownackim, wielkiej nadziei 
Polski na mistrzostwo świata w boksie, mówi 
się, że pochodzi z Konarzyc koło Łomży. 

SĄSIEDZI
Wiedzą sąsiedzi... Znane to porzekadło. A jak 
nie wiedzą, to sobie wymyślą. W Białymstoku 
np. rejestracja „BL” (dawniej m. in. LON, że niby 
z Londynu) to podobno groza na ulicach. Jeden 
z redaktorów MzŁ, zresztą od czasu do czasu 
ten stereotyp podtrzymuje na białostockich uli-
cach śmiałymi manewrami. W Łomży mamy to 
samo z BLM i BKL.

To chyba nieuchronne. Z sąsiadami zawsze 
odbywa się wymiana złośliwości. Są specjalne 
miejsca w internetach na żarty i memy... 

Chociaż od zachodniej strony jesteśmy bez-
pieczniejsi. W Ostrołęce się z nas nabijają, ale 
jednak mamy wspólnego biskupa (ostrołęcza-
nina, zresztą), więc za mocno nie wypada. 

Gorzej jest na wschodzie. Zambrów do 
tej pory uważa, że powinien był kiedyś zostać 
miastem wojewódzkim, a potem, kiedy nie 
został, był tłamszony. W Białymstoku, chociaż 
są bogobojni i modlą się po swojemu: „Jezu, 
ufam dla Ciebie”, to ducha braterstwa w nich 
niewiele. Kompleksy miasta „smarkatego” wie-
kiem i nad rzeką o szerokości mierzonej w cen-
tymetrach, ale ogólnie większego, tak łatwo nie 
dają się przezwyciężyć. 

Jest jednak pewne światełko w tunelu 
i pomysł, jak załagodzić sąsiedzkie nieporozu-
mienia. Podczas tegorocznej gali bokserskiej 
w Łomży walczyli m. in. zawodnicy wywo-
dzący się z Ostrołęki, Ełku i Białegostoku. I nic 
nie zmąciło dopingu łomżyniaków. Może dla-
tego, że dobrze było popatrzeć jak sąsiada biją 
po buzi... 

„Nieważne: dobrze czy źle, byle po nazwi-
sku” – powtarzają od dziesiątków lat gwiazdy 
filmowe, politycy i wszyscy ci, dla których tzw. 
rozpoznawalność jest ważna jak życie. Zatem 
pokazujmy wszem wobec z czego jesteśmy 
dumni, a śmiejmy się razem z tymi, którzy 
przynajmniej wiedzą, jak się nazywamy. 
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MIASTO STARSZE 

NIŻ JUBILEUSZ
„My Jan, z łaski Bożej książę Mazowsza 

(…) zbadawszy i rozważywszy wierne służby 
uczynione nam przez przezornego i rozważ-
nego męża Jana zwanego Białek (…) przy-
właszczamy w naszym mieście zwanym pospo-
licie Łomżą wójtostwo…”.

PREŁOMŻA?
Przywilej na wójtostwo w Łomży dla war-

szawskiego mieszczanina datowany jest na 30. 
sierpnia 1400 roku. I już wówczas książę Janusz 
nazywa Łomżę miastem. Czy to tylko błąd 
późniejszego tłumaczenia z języka łacińskiego, 
w którym spisano ów dokument?

– To wówczas już było miasto, tylko nie 
miasto lokacyjne – twierdzi historyk Adam 
Sokołowski. – Miasto lokacyjne funkcjonuje 
i działa w oparciu o dokument, który otrzymują 
mieszkańcy ściśle wytyczonego i określonego 
obszaru. I on dokładnie opisuje ich przywileje, 
prawa i obowiązki. Natomiast miasto przedlo-
kacyjne to luźno, nieregularnie zabudowany 
byt na większej przestrzeni. W jego skład 
wchodzi gród, podgrodzie, jakaś otwarta osada 
targowa, produkcyjna… W naszym przypadku 

to osadnictwo mogło rozciągać się od grodu 
w Starej Łomży, w dół Narwi aż po okolice 
obecnego miasta.

To oczywiście hipoteza, ale potwierdzona 
przez odkrycia sprzed kilku lat. W trakcie badań 
archeologicznych prowadzonych podczas two-
rzenia bulwarów i portu, w rejonie ulic Żydow-
skiej i Rybaki na głębokości kilku metrów 
znaleziono fragmenty glinianych naczyń dato-
wanych na XIII i XIV wiek. A to świadczy, 
że ludzie osiedlali się tu znacznie wcześniej niż 
ulokowane zostało to „prawdziwe” miasto.

EKONOMIA I POLITYKA
– Powstawanie miasta to proces – mówi 

Adam Sokołowski. – Rzadko zdarzało się, żeby 
było ono tworzone na tzw. surowym korzeniu, 
czyli niejako z niczego, dzięki osadnikom. Tak 
było np. z Ostrołęką, która dzięki temu swoją 
miejskość datuje na 1373 r. – rok nadania przy-
wileju lokacyjnego, chociaż prawo miejskie 
chełmińskie otrzymała prawie dekadę później 
niż Łomża.

Częściej były to miejsca samorodnej aktyw-
ności gospodarczej, handlowej lub grody 

szczególnie ważne z powodów strategicznych. 
Czasem o tym, że wieś książęca, gród czy osada 
zdobywały rangę miasta decydowało kilka 
różnych powodów czy zbiegów okoliczności. 
Można się ich doszukiwać w następstwie wyda-
rzeń historycznych także w przypadku Łomży. 
Pod koniec XIV w., podpisaniem układu w Kre-
wie zlikwidowane zostaje zagrożenie ze strony 
Litwinów. Jednocześnie niedługo potem brat 
księcia Janusza, Siemowit IV oddaje w zastaw 
ziemię wiską Krzyżakom i Łomża nagle staje 
się grodem granicznym Mazowsza. Wtedy też 
zaczyna przekształcać się w strukturę miejską. 
A kiedy zagrożenie ze strony Zakonu znika po 
1410  r., Łomża może spokojnie się rozwijać 
i wzrastać w siłę. 

– Decyzja mogła zapaść wcześniej, ale sama 
lokacja miasta często jest rozciągnięta w czasie 
i ma swoje elementy składowe. O tym, że Łomża 
stawała się silnym ośrodkiem nabierającym 
cech miasta już w XIV w. świadczy budowa 
na Popowej Górze tzw. kościoła Rozesłańców. 
Kolejnym takim elementem mógł być właśnie 
ten przywilej wójtowski – analizuje historyk 
z Muzeum Północno-Mazowieckiego. – W tej 
luźnej strukturze osadniczej trzeba było wyzna-
czyć miejsce lokacji, czyli stworzenia miasta 
właściwego – bardziej zwartego, z zabudową na 
planie układu szachownicy, w wyznaczanych 
granicach. Czyli przede wszystkim wytyczenie 
rynku, odchodzących od niego ośmiu ulic...

PIERWSZY ZASADŹCA
Musiał się tym zająć ktoś, kto wiedział jak to 

się robi. Książę podejmował decyzję, wiedział 

Historię swojego miasta poznają już najmłodsi Łomżyniacy podczas warsztatów w Muzeum Północno-Mazowieckim
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jaki będzie efekt finalny, ale nie znał się na 
tworzeniu miast ani od strony technicznej, 
ani prawnej. Musiał wynająć sobie spe-
cjalistę, który się na tym znał i zgodziłby 
się dopilnować całego procesu na miej-
scu. Nazywano go zasadźcą. A żeby go 
związać z miejscem pracy i aby mógł 
rozpocząć legalnie działania w imie-
niu pana tej ziemi, często zostawał wójtem. 

Wójt pełnił władzę administracyjną, prze-
strzegał ładu i porządku, wymierzał grunty, 
ściągał podatki i przewodniczył ławie sędziow-
skiej – wylicza w swojej monografii Łomży 
Donata Godlewska. Był więc i „miastotwórcą”, 
i administratorem tego pre-miasta.

Fakty wskazują jednak na to, że to nie Białek 
był rzeczywistym zasadźcą Łomży i nie jemu 
miasto zawdzięcza wzmacnianie swego kośćca. 
Chociaż nadanie wójtostwa Łomży było dzie-
dziczne, już w 1403  r. odkupuje je od Białka, 
oczywiście za wiedzą i zgodą księcia Janusza, 
Jan Barzy. Dopiero wtedy rusza też budowa 
w Łomży dworu książęcego, więc przynajmniej 
wstępnie granice miasta zostają już określone. 
A ponieważ Barzy wyzbywa się wójtostwa 
dopiero po czterdziestu latach, to jemu prawdo-
podobnie zawdzięczamy kształt i ustrój miasta, 
a w efekcie – przekazany mieszczanom 600 lat 
temu akt nadania mu praw chełmińskich i rze-
czywistą zmianę statusu Łomży.

– Na Mazowszu, tak jak wcześniej na Ślą-
sku, lokowano miasta na odmianie prawa 
magdeburskiego. Po raz pierwszy Krzyżacy 
zastosowali ten sposób w Chełmnie, a ponie-
waż wprowadzili pewne modyfikacje, od tej 

pory nazywano je 
prawem chełmińskim 
– tłumaczy muzealny historyk. – 
Wspólne dla wszystkich tych miast 
jest m.in. sposób ich lokowania, 
układ przestrzenny i sposób zorga-
nizowania administracji. Niełatwo 
to przyznać, ale samorząd miejski 
składający się z burmistrza i raj-
ców to właśnie wzór niemiecki, który 
doskonale się u nas od wieków sprawdza. 

NAJSTARSZA W REGIONIE
Książęta mazowieccy utworzyli w oparciu 

o prawo chełmińskie około setki miast. Łomża 
na tej liście jest mniej więcej w połowie stawki, 
ale w północno-wschodniej części Mazowsza 
jest najstarsza. Kolno i Tykocin stały się mia-
stami lokacyjnymi siedem lat później, Nowo-
gród, przez który książę Janusz podróżował 
do Łomży, czekał na to jeszcze dwa lata dłużej, 
a Wizna, która z racji strategicznego położenia 
umieszczana była na mapach już w XII wieku, 
stała się pełnoprawnym miastem dopiero 
w 1435 roku. 

Z naszego punktu widzenia najciekawszy 
jest przykład Tykocina. Z informacji Adama 
Sokołowskiego wynika bowiem, że w doku-
mencie lokacyjnym tego miasta umieszczono 
wyraźne odwołanie do rozwiązań zastosowa-
nych kilka lat wcześniej w Łomży. Gdyby więc 
rozwinięta była wówczas promocja, a samo-
rząd naszego miasta zatrudniał kreatywnych 
specjalistów od reklamy, może mówilibyśmy 
dziś o zakładaniu miast po 1418 r. „na prawie 
łomżyńskim”?

Makieta grodu w Muzeum Północno-Mazowieckim

Nadanie praw 
miejskich Łomży 

było potwierdzeniem 
funkcjonowania grodu 
w określonej strukturze
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Gdyby najważniejsze w Łomży miejsca 
kultu religijnego na przełomie XIX i XX wieku 
połączyć liniami prostymi, powstałby czworo-
bok, wewnątrz którego znalazłoby się niemal 
całe stare miasto. Rogi tej figury to – ujmu-
jąc w przybliżeniu – skrzyżowania: Rządowej 
i Krótkiej, Senatorskiej z Giełczyńską, Dwor-
nej i Sadowej oraz plac Jana Pawła II. Czyli, 
w tej samej kolejności: kircha, synagoga, kate-
dra i cerkiew. 

Dziś niełatwo uwierzyć, że w tym samym 
czasie cztery wyznania miały w Łomży swoich 

wiernych i własne świątynie. Tym bardziej, 
że po ewangelickiej i żydowskiej nie pozostał 
materialny ślad, a dawny prawosławny sobór 
to obecnie kościół katolicki pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny.

Niemniej pamięć o tych miejscach świad-
czy o tym, że Łomża była miastem wielowyzna-
niowym, wielonarodowym i wielokulturowym. 
I wszystkie nacje, które składały się na społecz-
ność miasta, współtworzyły je i żyły, jeśli nie 
w zażyłej przyjaźni, to w koegzystencji i – cza-
sem – we współpracy.

JAKOŚ ŻYLIŚMY RAZEM...

W JEDNYM DOMU 
– To jest ciekawy przykład wielokulturowo-

ści Łomży – mówi Sławomir Zgrzywa zatrzy-
mując się przy czarnym granitowym obelisku 
na cmentarzu przy ul. Kopernika. Widać, 
że pomnik kiedyś miał jeszcze zwieńczenie, 
prawdopodobnie krzyż wykuty z podobnego 
kamienia, albo żelazny. W granicie wyryty 
napis „Ś.P. WILHELM KRAUZE, ŻYŁ LAT 70, 
ZMARŁ D. 5 STYCZNIA 1899 r.”.

- To był ewangelik, właściciel browaru na 
Łomżycy, który na browarnictwie zdążył doro-
bić się majątku i wybudował dom. Ten wielki 
budynek stoi do tej pory przy pl. Jana Pawła II 
i mieści się w nim seminarium. Długo panowało 
przeświadczenie, że to Rosjanie go tam wznieśli 
na potrzeby swojej administracji. Stąd zresztą 
popularna nazwa: pałac gubernatora. A teraz 
okazuje się, że to pan Krauze wybudował go 

jako budynek mieszkalny, a gubernator tylko 
wynajmował go na potrzeby carskiej admini-
stracji. Tam mieszkali i nauczyciele, i urzęd-
nicy, w sumie prawie pięćdziesiąt rodzin, więc 
i wyznawcy prawosławia, i katolicy. W domu 
wybudowanym przez ewangelika – opowiada 
historyk. 

Grób Wilhelma Krauze stoi tuż przy dawnej 
granicy między cmentarzem katolickim i ewan-
gelickim. Bo współcześnie ślady wielokulturo-
wości Łomży najłatwiej można odnaleźć już 
tylko tam, gdzie spoczywają szczątki dawnych 

Pamięć o dawnej Łomży przywracają potomkowie Żydów łomżyńskich. Na zdjęciu Nirit 
Krakover z mężem podczas Dni Wielokulturowej Łomży „Pod wspólnym niebem”.
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jej mieszkańców. I śladowo w nazwach, które 
przetrwały. Jest jeszcze ul. Żydowska, jest 
Domek Pastora, jest wreszcie brama, którą na 
cmentarz weszliśmy, a która jest cały czas nazy-
wana ewangelicką. 

KAMIENNE TABLICE
- W 1801 r. Prusacy – ówcześni zaborcy – 

zabronili grzebania zmarłych przy kościołach 
i wyznaczyli na ten cel tereny poza granicami 
miast. W Łomży od razu powstały sąsiadu-
jące ze sobą miejsca pochówku dla katolików 
i ewangelików. Były obok siebie, ale oddzielone 
niewysokim murkiem, z osobnymi bramami 
i każdy z własną kaplicą – opowiada Sławomir 
Zgrzywa. – Z czasem, gdy zmieniały się władze, 
za ewangelickim wytyczono także cmentarz 
prawosławny. 

Napisów cyrylicą jest już niewiele i giną 
wśród otaczających je współczesnych płyt, 
nagrobków i pomników. Miejsca pochówku 
ewangelików są jeszcze trudniejsze do odna-
lezienia – ich krzyże nie różnią się od katolic-
kich, na tablicach alfabet łaciński. Jedyny ślad 
to brzmiące z niemiecka nazwiska lub pamięć. 
A ta jest bezcenna. 

Okazuje się, że najwięcej ważnych dla wie-
lokulturowej Łomży nagrobków znajduje się 
przy alejce wiodącej od bramy ewangelickiej 
w kierunku kaplicy Śmiarowskich. Tu sąsiadują 
ze sobą najbardziej znany pastor Kacper Mikul-
ski i gubernator łomżyński Reinhold von Essen 
– ożeniony z Polką carski urzędnik, wywodzący 
się z niemieckiej szlachty kurlandzkiej.

Jeszcze bardziej oryginalny przykład mie-
szania się kultur i narodowości jest kilka kro-
ków dalej. To grób rodziny Londyńskich.

– Lekarz Roman Londyński pochodził 
z rodziny żydowskiej. Jednak jeszcze przed 
przyjazdem do Łomży porzucił wiarę przod-
ków i ożenił z polską szlachcianką Eleonorą 
Rościszewską – snuje opowieść Sławomir 
Zgrzywa. – I teraz tu leżą oboje. Niby obok 
siebie, ale na dwóch różnych cmentarzach. Nie 
wiadomo jeszcze czy doktor przechrzcił się 
na katolicyzm, czy – jakby na to wskazywało 
umiejscowienie grobu – na protestantyzm. 
W każdym razie płyta z epitafium jego żony jest 
odsunięta nieco od pomnika męża i na pewno 
już w granicach cmentarza katolickiego.

ZATARTE ŚLADY 
Po II wojnie światowej „niemiecki cmen-

tarz” ze zrozumiałych powodów nie był przez 
nikogo hołubiony. Na dodatek zasymilowa-
nych już protestantów została w Łomży garstka, 
nie byli więc w stanie utrzymywać cmenta-
rza wyznaniowego. Dlatego jego teren przejął 
Skarb Państwa i przez następnych kilkadziesiąt 
lat pozwalał bujnie rozrastać się roślinności. 

– Wreszcie w latach siedemdziesiątych 
XX w. zapadła decyzja, że trzeba tę część także 
uporządkować i zlecono to miejskim służbom 
komunalnym. Porządki polegały na zniszczeniu 
cmentarza – ocenia historyk pracujący w dele-
gaturze Urzędu Ochrony Zabytków. – Zostało 
tylko to, czego nie dało się łatwo zburzyć – np. 
duże granitowe pomniki. Wtedy też prawdo-
podobnie z cmentarza zniknął m.in. nagrobek 
Wasilija Mienkina – pierwszego gubernatora 
łomżyńskiego. O tym, że on także był pocho-
wany w Łomży świadczy tylko stara fotografia 

jego grobu. Kilka nagrobków kamiennych, 
także prawosławnych i to, czego nie zdążyli 
zabrać złomiarze, przeniesiono do tzw. lapida-
rium na końcu cmentarza. To stamtąd po reno-
wacji wróciła, na eksponowane miejsce naprze-
ciwko bramy, prawosławna metalowa kaplica 
w stylu secesyjnym.

JESZCZE JEDNA RELIGIA
Żydzi swoje miejsca pochówków mieli 

w zupełnie innych rejonach miasta – star-
sze przy ul. Rybaki i założone później przy 
Bocznej. To także świadectwa łomżyńskiej 
wielokulturowości.

– Ten młodszy kirkut jest w znacznie lep-
szym stanie. Jest tam jeden z niewielu w Pol-
sce zachowanych domów przedpogrzebowych 
i pewnie około pięciuset macew – ocenia Sła-
womir Zgrzywa. – One są w różnym stanie, 
ale niektóre przetrwały dosyć dobrze i dlatego 
wiemy, że także tam pochowani są wybitni 
obywatele miasta Łomży, tacy jak członek rady 
miasta Julian Karwowski. To zresztą jeden 
z zaledwie kilku na tym cmentarzu nagrobków 
wypisanych po polsku. 

O wielokulturowości Łomży stara się przy-
pominać w artystycznej formie plastyk Robert 
Sokołowski. Na ścianie frontowej jego autor-
skiej Galerii Aporia wiszą zgodnie obok siebie 
ceramiczne popiersia żydowskiego kantora, 
księdza – błogosławionego kościoła rzymsko- 
katolickiego i ewangelickiego pastora.

Kiedyś w takim towarzystwie mogli spo-
tkać się na przykład w tym miejscu Łomży 
naprawdę. 

Dziś jedyny ślad po Łomży wielowyznaniowej to cmentarze i znajdujące się tam 
nagrobki z tablicami w różnych językach, pochówkami w obrządku różnych religii
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PATRIOTYCZNI I RELIGIJNI, 
KONSERWATYWNI I OTWARCI

Kilkanaście lat temu w jednej z redakcji 
w Łomży zatrudnił się Rafał, młody czło-

wiek, który przyjechał z centralnej Polski. Nie 
wiedział o naszym mieście i regionie praktycz-
nie nic. Z racji zawodowych obowiązków, zaczął 
obserwować wydarzenia uroczyste z udziałem 
miejscowych notabli, ale też życie codzienne, 
gdy spotykał zupełnie zwyczajnych ludzi z róż-
nych środowisk.

Po kilku tygodniach pracy i mimowolnego 
chłonięcia wiedzy o Łomży przyszedł do szefa. 
„Już wiem! – ogłosił triumfalnie. – W Łomży 
to nieważne czy lewica, czy prawica, młodzi czy 
starzy. I tak wszyscy wierzący”.

Młody człowiek z innej części Polski intu-
icyjnie bardzo szybko uchwycił coś, co dla 
„stałych” łomżyniaków jest tak oczywiste, 
że aż trudno dostrzegalne. Użył terminu „wie-
rzący”, ale w bliższych wyjaśnieniach okazało 
się, że nie chodzi mu tylko o gorliwie manife-
stujących swoją wiarę katolików (Łomża jest 
pod tym względem dosyć jednolita), ale raczej 
o pewien rys, który należałoby nazwać konser-
watyzmem. Słownikowa definicja tego terminu 
to: „silne przywiązanie do tradycji i niechęć do 
zmian”. To właśnie zwróciło uwagę przyjezd-
nego. A także to, że ów prawicowy rys jest bar-
dzo często powodem do dumy. 

KOŚCIÓŁ
Jest to niewątpliwie ważny element skła-

dowy tego, co stanowi o łomżyńskiej specyfice. 
Już pobieżny ogląd wskazuje, że kościoły w nie-
dziele są pełne. Potwierdzają to coroczne bada-
nia Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego 
dotyczące praktyk religijnych w diecezjach. 
Bezkonkurencyjna pod względem liczebności 
dominicantes (biorących udział w niedzielnych 
mszach) oraz comunicantes (przystępujących 
do komunii) jest Diecezja Tarnowska, ale Łom-
żyńska jest od lat w czołówce. 

Nikogo nie dziwi i nie bulwersuje obecność, 
a nawet aktywny udział księży w uroczysto-
ściach nie wynikających 
z kalendarza religijnego. 
Specjalne msze wpisane 
są w urzędowe programy 
np. świąt narodowych 
czy inauguracji kolejnego 
roku szkolnego. Elemen-
tem ceremoniału święta 
policji w tym roku było 
poświęcenie sztandaru 
tej służby. Zdziwienia nie 
wywołuje nawet udział 

kapłanów w święceniu np. nowych części skła-
dowiska odpadów czy służbowych pojazdów. 

POLITYKA
Kilkanaście lat temu jeden z redaktorów 

MzŁ na potrzeby swojej ówczesnej redakcji 
relacjonował przebieg wyborów parlamentar-
nych w Łomży i regionie. W pobliżu jednego 
z lokali głosowania zapytał panią (około 30 lat) 
na kogo głosowała. Spojrzała jakby chciał usta-
lić, o której odlatuje najbliższy prom kosmiczny 
z Małego Płocka na Marsa. – Oczywiście, że na 
Ligę Polskich Rodzin – odpowiedź padła bez 
cienia zawahania. Okazało się, że wystarczyły 
hasła „polskie” i „rodziny”, bo kandydaci byli 
pani całkowicie nieznani. 

Ziemia Łomżyńska przez publicystów 
i naukowców jest zdecydowanie zaliczana do 
bastionów prawicy. Częściej zresztą „endec-
kiej” niż „chadeckiej”. Pewnie ze względu na 
skojarzenie z Romanem Dmowskim, twórcą 

Narodowej Demokra-
cji, który bywał gościem 
rodziny Lutosławskich 
i Niklewiczów w Droz-
dowie, gdzie zmarł 
w styczniu 1939 roku. 
Działaczami ruchu 
narodowego na Ziemi 
Łomżyńskiej byli np. 
ksiądz Kazimierz Luto-
sławski (także poseł 
i pionier skautingu 

na ziemiach polskich) czy inżynier Marian 
Lutosławski. 

Roman Dmowski ma swoje miejsce 
w poczcie wybitnych postaci związanych z Zie-
mią Łomżyńską. Rocznice jego śmierci są uro-
czyście obchodzone w Drozdowie i Łomży, 
a idee analizowane podczas sesji i konferencji 
naukowych. Ale równie mocny jest w regionie 
kult marszałka Józefa Piłsudskiego, czyli ide-
owego oponenta autora „Myśli nowoczesnego 
Polaka”. Można nawet stwierdzić, że piłsudczy-
kowski model patriotyzmu ma się w Łomży 
lepiej, a przynajmniej jest bardziej widoczny. 
Jak zwrócił uwagę Adam Sokołowski, histo-
ryk z Muzeum Północno-Mazowieckiego 
w Łomży, w przestrzeni publicznej miasta 
Roman Dmowski patronujący bocznej uliczce 
na starym „blokowisku” przegrywa zdecydo-
wanie z Marszałkiem, który ma swoją bardzo 
ważną aleję przez całe miasto, a innej – nie 
mniej ważnej – patronują jego Legiony.

W bieżącej walce politycznej Łomża czę-
sto ma doklejaną przez niektóre media „gębę 
nacjonalistyczną”, chociaż praktyka wyborcza 
tego nie potwierdza. Żadna lista narodowców 
nie odniosła tu nigdy sukcesu, a np. na prezy-
dentów Łomży potrafili mieszkańcy wybierać 
w XXI wieku przedstawicieli centrum, a nawet 
lewicy.

PRAWI? NA PEWNO. LIBERALNI? TEŻ
A więc jak to właściwie jest z tym łomżyń-

skim konserwatyzmem czy prawicowością? 
Z rozmów z łomżyniakami wynika, że są dwie 
strony tego medalu. Rzeczywisty konserwa-
tyzm, jeśli chodzi o model życia – religijność, 
rodzina, wartości, patriotyzm. A zarazem 
pełna otwartość i liberalizm ekonomiczny – od 
podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności 
gospodarczej (chociaż np. sexshop w centrum 
miasta nie przetrwał), po wieloletnią tradycję 
ekonomicznych wyjazdów za granicę kraju. 

- Łomża po prostu nie może być zamknięta 
na świat mając w swej historii tak długie 
i ważne dla rozwoju miasta okresy koegzysten-
cji ze społecznością żydowską, ewangelicką czy 
prawosławną. I to jest nasz powód do dumy 
– uważa wiele osób przyznających się śmiało 
do konserwatywnych przekonań i „lokalnego 
patriotyzmu”. 

Zresztą jest i bardziej naukowe potwier-
dzenie. Kiedy niedawno powstawała strategia 
promocyjna Łomży, jej autorzy przeprowa-
dzili badania ankietowe wśród mieszkańców. 
Jednym z pytań było: „Co cechuje Łomżę?”. 
W odpowiedziach najczęściej pojawiało się 
piękne położenie nad Narwią i zieleń, ale zaraz 
potem uczestnicy wskazywali na „wielokultu-
rowość” i „przyjazność”.

Zatem jesteśmy najzupełniej zwyczajni. 
Prawicowi, kiedy trzeba podać rękę, a lewicowi, 
gdy przytulić do serca. 
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To miasto (…)
stapia się z wolnym nurtem rzeki
i marzeniem sennym
płynie w przeszłość.

(Jan Kulka – Próba opisu miasta)

O pierwotnej lokalizacji Łomży, podobnie 
jak większości ówczesnych osad, zadecydowało 
sąsiedztwo rzeki. Ale nawet kiedy ze wzgórz 
obecnej Starej Łomży miasto przenoszono 
kilka kilometrów dalej, to także z biegiem 
Narwi i nad jej brzeg.

* * *
Rzeka bowiem to dla pierwszych osadni-

ków podstawa ich bytu: źródło wody pitnej dla 
ludzi i dla zwierząt hodowlanych oraz miejsce 
połowu ryb. To także naturalna ochrona przed 
zagrożeniem, a jednocześnie główny i najbar-
dziej dogodny szlak komunikacyjny. Z czasem 
także handlowy, jeden z głównych elementów 
szybszego rozwoju gospodarczego. 

Także podróż wzdłuż rzeki, a z czasem także 
po niej, była znacznie wygodniejsza i bardziej 
bezpieczna. I nie chodziło tylko o stały dostęp 
do wody. Mniejsze było też ryzyko zabłądzenia 
i napaści, jak mogło się to zdarzyć na powsta-
jących dopiero drogach wiodących przez lasy. 

* * *
Niemal od chwili uzyskania przez osadę 

Łomża praw miejskich Narew staje się dla niej 
także źródłem dochodów. Rzeka pozostaje 
spławna (i wykorzystywana) przez kilkaset 
kolejnych lat – aż do II wojny światowej.

Narwią i Wisłą do Gdańska płyną przede 
wszystkim tratwy z powiązanych pni. Ale też 
wszystko, co się z drewnem, gospodarką leśną 
i rolną łączy: smoła i popiół, miód, wosk, skóry, 
mięso świeże i wędzone, ryby, zboże. W wysyła-
niu wodą tego ostatniego Łomża staje się szybko 
jednym z głównych ośrodków na Mazowszu – 
w połowie XVII w., kiedy eksport przekracza 
500 ton ziarna, tylko Warszawa może poszczy-
cić się lepszym wynikiem. Towary płyną nie 
tylko do morza, ale nawet do portów skandy-
nawskich i do Londynu. 

W zamian do Łomży trafia głównie sukno 
i gotówka. Dlatego szybko rosną majątki miej-
scowych kupców. W księgach gdańskich (co 
prawda sądowych, a nie handlowych) zacho-
wało się np. nazwisko Stanisława z Łomżycy, 
nazywanego też Stanisławem Łomżycą – wła-
ściciela kilku majątków ziemskich w okolicach 
miasta i kolejno kilku wójtostw, którymi han-
dlował tak, jak spławianym drewnem. Prze-
trwało także w zapisie imię Bogusława – flisaka 
z Łomży przewożącego wodą drewno i zboże. 
Młodzi flisacy, zwani też orylami, najczęściej 
pochodzenia chłopskiego, chętnie wyrywali się 
w dalekie strony. Wracając przywozili nie tylko 
zarobione pieniądze, ale także podpatrzone 

– czasem nawet w odległych krajach – nowe 
zwyczaje i zachowania. 

Prężnie rozwijający się handel to także 
impuls do rozwoju gospodarczego w innych 
dziedzinach – powstają np. tartaki, smolarnie, 
magazyny zbożowe. Bogacący się mieszczanie 
nie tylko rozbudowują i rozwijają miasto, coraz 
częściej wysyłają też swoje dzieci do szkół. 
Także „w świat” – na wyższe uczelnie.

* * *
Ale rzeka służy nie tylko bogatym do dal-

szego powiększania majątków, pomaga też 
utrzymywać się uboższym. W jej wodach żyje 
co najmniej kilkanaście gatunków ryb. I nie 
przez przypadek zapewne położona nad Narwią 
część miasta z nią sąsiadująca nazwana zostaje 
Rybakami. Tam osiedlają się najbiedniejsi, 
z czasem głównie żydzi. Trudnią się tym, czym 
ich współbracia w innych miastach – drobnym 
handlem, obnośnym rzemiosłem i usługami, 
ale wielu z nich zarabia też nosząc lub wożąc 
beczkowozami wodę z rzeki do położonych 
wyżej części miasta. I to jeszcze na początku 
XX w., bo budowa wieży ciśnień i wodociągów 
pozostaje przez wiele lat tylko w sferze planów. 

W różny sposób z Narwią cały czas zwią-
zane jest życie także pozostałych mieszkańców 
Łomży.

* * *
Dla tych, którzy nie czerpią z niej żadnych 

korzyści finansowych, jest miejscem do odpo-
czynku, rozrywki i rekreacji. Latem na brze-
gach rzeki powstają kąpieliska, budowane są 
sezonowe „łazienki”. 

Jakością samą w sobie jest powołane do 
istnienia pod koniec XIX w. Łomżyńskie 
Towarzystwo Wioślarskie. To nie tylko nowa 
przystań nad Narwią i możliwość uprawia-
nia sportów wodnych. Członkostwo w nim to 
także nobilitacja – sposób na awans towarzyski 
oraz branie czynnego udziału w życiu społecz-
nym i kulturalnym miasta. Organizowane są 

spotkania, koncerty, pikniki, imprezy okolicz-
nościowe. Towarzystwo nawiązuje także kon-
takty z podobnymi organizacjami i dzięki temu 
promuje miasto. 

* * *
Paradoksalnie, Łomża rozwijająca się dzięki 

rzece, stopniowo oddala się od niej. Komuni-
kacja i handel przenoszą się na drogi lądowe 
i na tory kolejowe, a nowe, okazałe budynki 
powstają coraz dalej od brzegów Narwi.

„Rozwój przestrzenny Łomży niesłusznie 
jest kierowany w stronę południową, na grunty 
najbardziej urodzajne, a równocześnie o prze-
ciętnej lub bardzo ograniczonej przydatności 
pod zabudowę mieszkaniową” – napisze kil-
kadziesiąt lat później absolwent łomżyńskiego 
gimnazjum Franciszek Piaścik, wtedy już pro-
fesor i dziekan Wydziału Architektury Politech-
niki Warszawskiej. I dalej twierdzi:

„W bezpośrednim sąsiedztwie miasta 
obszar łożyska praNarwi nie może pozostać 
nadal terenem obojętnym w stosunku do kom-
pozycji przestrzenno – krajobrazowej. (…) 
Trzeba koniecznie opracować jak najbardziej 
uważnie i przewidzieć etapy realizacji planu 
zagospodarowania pasa nadrzecznego poni-
żej skarpy, poczynając od grodziska w Starej 
Łomży, aż chyba do Lasu Jednaczewskiego.”

Pomysł budowy nadnarwiańskich bulwa-
rów pojawiał się w Łomży już w okresie między-
wojennym. Potem wracał kilkakrotnie – ogło-
szono konkurs na ich projekt, organizowano 
prace społeczne, które miały przygotowaniem 
do ich stworzenia. Ale dopiero kilka lat temu 
mieszkańcy po raz pierwszy mogli się prze-
spacerować kilkusetmetrowym ich odcinkiem 
po obu stronach nowego portu. Jest szansa, 
że za kilka lat będzie można przejść w ten spo-
sób ponad kilometr – prawie od ul. Zjazd do 
Sikorskiego.

A kiedyś, w dalszej przyszłości, może nawet 
od mostu do mostu? 

MIASTO Z RZEKI
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MIEJSCE MOCY WIARY
Łomżyńska Katedra. Świątynia parafii św. 

Michała Archanioła i Jana Chrzciciela. Matka 
Kościołów Północnego Mazowsza. Cudownie 
ocalona przed ogniem i pieczołowicie ocalona 
przed wodą. Dom Matki Pięknej Miłości. Straż-
niczka i symbol Łomży.

Najważniejszy z kościołów Diecezji Łom-
żyńskiej liczy sobie 500 lat. Chlubimy się nim 
i szczycimy, pokazujemy gościom naszego 
miasta. Czy to możliwe, by Katedra skrywała 
jeszcze jakieś sekrety? Zapytaliśmy o to dwóch 
wspaniałych kapłanów. 

Ksiądz infułat Jan Sołowianiuk to praw-
dziwa instytucja łomżyńskiego Kościoła. Kiedy 
w 2015 roku przechodził na emeryturę, na stro-
nie Kurii Diecezjalnej ukazały się słowa: „Przez 
prawie cztery dekady wychowywał kolejne 
pokolenia kapłanów i katechetów, posługiwał 
duchownym i wiernym w łomżyńskiej kurii, 
zawsze dbając o piękno liturgii i czystość umi-
łowanego przez siebie języka łacińskiego”. I pol-
skiego – trzeba dodać. 

Ksiądz Tomasz Grabowski jest dyrekto-
rem Muzeum Diecezjalnego. O przeszłości 
mówi fascynująco, z pasją, a przede wszyst-
kim z ogromną wiedzą. Opowieści, których 
fragmenty prezentujemy, są zapisem rozmów 
z cyklu „Sakralne tajemnice Łomży” zreali-
zowanych przez Telewizję Narew dla Urzędu 

Miejskiego w związku z przygotowaniami do 
jubileuszu 600-lecia praw miejskich. 

Gotyk, woda, krypty 
Ksiądz Tomasz Grabowski: „Łomżyń-

ska Katedra została wybudowana w począt-
kach XVI wieku. Jednak zamysł ufundowania 
kościoła farnego w Łomży zrodził się dużo 
wcześniej. Farnego, ponieważ tytuł Katedry 
świątynia ma od utworzenia diecezji w 1925 
roku. 

W 1418 roku Łomża zyskuje prawa miej-
skie i następuje gospodarczy i demograficzny 
rozwój miasta. Mieszkańcy, a co ważniej-
sze, także książęta mazowieccy, dostrzegają 
potrzebę lokowania nowej – wcześniej było ich 
kilka, głównie drewnianych – świątyni, która 
będzie obiektem trwałym i wpisze się w rozra-
stająca się zabudowę miejską. Decyzją książąt 
mazowieckich budowa gotyckiego kościoła 
rozpoczyna się w 1504 roku na miejscu bardzo 
szczególnym, które zyskało miano „miejsca 
mocy”. Wiemy z pewnością, że kryją się tam 
cieki wodne. To moc, ale i zagrożenie, jak się 
okazało.

Gdy przyjrzymy się świątyni dokładniej, 
stwierdzamy, że faktycznie powstała w stylu 
gotyckim, jako kościół pseudobazylikowy, czyli 

z otworami okiennymi w bocznych nawach 
i znacznie wyższą nawą główną. Ta zmiana 
w stosunku do klasycznego założenia bazyli-
kowego – otwory okienne w nawie głównej – 
mogła wynikać z odkrycia wspomnianych już 
cieków wodnych. Była to dla budowniczych 
informacja o możliwej niestabilności gruntu 
i obawa o trwałość konstrukcji sklepień. Dzi-
siaj, wchodząc do Katedry możemy odno-
sić wrażenie, że wnętrze jest „przysadziste” 
i ciemne, zwłaszcza gdy w pochmurny dzień 
jest mniej światła. To właśnie efekt realizacji 
planu pseudobazylikowego. 

Jakie ślady burzliwych dziejów można jesz-
cze znaleźć w naszej Katedrze? Szczególnie dra-
matyczna jest informacja, że świątynia miała 
być po prostu... rozebrana, a pozyskane mate-
riały zostałyby przeznaczone na budowę wię-
zienia. Takie ustalenia zapadły w 1819 roku po 
wizytacji przeprowadzonej przez wysłannika 
cara. Nie była to jednak decyzja wynikająca 
z polityki czy względów religijnych, a z ocen 
budowlanych. Obiekt był bardzo mocno zawil-
gocony. Służył też przez jakiś czas jako maga-
zyn dla carskiego wojska, co wpłynęło na jego 
stan techniczny. W oknach nie było szkła. Mury 
w niektórych partiach po prostu kruszyły się 
z powodu oddziaływania wody. 

Miejscowe władze robiły wszystko, aby 
uratować najcenniejszy obiekt gotycki w całym 

Ks. Tomasz GrabowskiKs. Jan Sołowianiuk
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regionie. Przede wszystkim opóźniane było 
rozpoczęcie procesu rozbiórki. Wreszcie, po 
bardzo skrupulatnych obliczeniach, okazało 
się, że ten sposób pozyskania materiału budow-
lanego będzie po prostu nieopłacalny. Udało 
się odwołać rozporządzenie władz o rozbiórce, 
a także pozyskać fundusze na ratowanie świą-
tyni dla przyszłych pokoleń. 

Naszą Katedrę cechuje pewna niejedno-
rodność stylu. Korpus budynku ma charakter 
gotycki, natomiast szczyty: główny – fasady 
i boczne – dzwonnicy, zostały przebudowane 
w związku z pożarem, który miał miejsce 
w XVII wieku i doprowadził do pewnych znisz-
czeń. Stąd elementy renesansowe, w typie nawet 
barokizującym. Ta niejednorodność przydaje 
jednak uroku świątyni. W połowie XX wieku 
zamierzano ją poddać regotycyzacji. Znane są 
plany i rysunki, które powstały w tym czasie. 
Myślę, że to dobrze, iż nie zostały zrealizowane. 

Prace, które prowadzone były ostatnio 
pozwoliły nam sięgnąć do czasów, które były 
przed nami zamknięte. Kiedy zaczęły się z ini-
cjatywy proboszcza Mariana Mieczkowskiego, 
mieliśmy tylko ogólną wiedzę, że pod prezbi-
terium odbywały się pochówki. Zapisy o nich 
przetrwały w dokumentach. Okazało się po 
zdjęciu posadzki, że pod prezbiterium mamy 
kilka tumb grobowych. Część zachowanych 
w stanie bardzo dobrym. Podziemia zostały 
zagospodarowane i mamy w Katedrze nową 

przestrzeń, która pozwala dotykać wieków 
minionych i upraszać łaski dla nas i Ziemi 
Łomżyńskiej. 

Matka Pięknej Miłości  
ocaliła swój dom 

Ksiądz Jan Sołowianiuk: Kościół pod 
wezwaniem świętego Michała Archanioła, 
zwany Katedrą, od kilkunastu lat jest także 
Sanktuarium Maryjnym ze względu na obec-
ność obrazu Matki Bożej Łomżyńskiej, którą 
w 1991 roku święty Jan Paweł II podczas wizyty 
w Łomży nazwał Matką Pięknej Miłości.

Obraz Matki Bożej Łomżyńskiej pocho-
dzi z XVI wieku. Namalowany jest na desce, 
prawdopodobnie kilka razy przemalowywany. 
Wizerunek ten już w 1711 roku posiadał suk-
nię srebrną i dwie korony – Pana Jezusa i Matki 
Bożej. Korony oraz suknia zostały zdjęte w 1953 
roku na polecenie księdza biskupa Czesława 
Falkowskiego, by odsłonić piękno obrazu.

Akta wizytacyjne Katedry zawierają 
wzmianki o pewnych nadzwyczajnych i nad-
przyrodzonych wydarzeniach, np. z 1822 roku. 
Ich potwierdzeniem są wota umieszczone obok 
obrazu. 

Najbardziej charakterystyczna i najbardziej 
wartą upamiętnienia datą dotyczącą Katedry 
jest 12 września 1944 roku. Niemcy zami-
nowali całą świątynię, miała być wysadzona. 

Dowiedział się o tym ówczesny biskup Stani-
sław Kostka Łukomski znający doskonale język 
niemiecki. Udał się do Niemców z prośbą, aby 
zaniechali swoich zamiarów. Nie pomogły per-
traktacje. Wtedy biskup udał się do Katedry 
przed obraz Matki Bożej Łomżyńskiej i prosił, 
błagał: Maryjo, wszelkie argumenty, wszelkie 
prośby zawiodły, reszta należy do Ciebie. 

Długo się modlił w Katedrze. Po wyjściu 
ze świątyni dowiedział się, że Niemcy odstą-
pili od zamiaru zniszczenia Katedry. Do dzisiaj 
możemy oglądać pismo biskupa Stanisława 
Kostki Łukomskiego mówiące o tym znaku 
nadzwyczajnym. I ten – możemy powiedzieć 
– cud zadecydował, że w 1991 roku, w dniu 
4 czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II podczas 
wizyty w Łomży ukoronował papieskimi koro-
nami obraz Matki Bożej Łomżyńskiej nazywa-
jąc Ją: Matką Pięknej Miłości.

Trzeba powiedzieć, że od momentu korona-
cji obrazu zwiększył się znacznie kult maryjny 
w tej świątyni. Można spotkać w kaplicy 
z obrazem modlących się ludzi o każdej 
porze. Tu przybywają nowożeńcy po zawarciu 
związku małżeńskiego, tu przybywa młodzież 
przed i po maturze, tu przybywają dzieci i mło-
dzież prosić o błogosławieństwo na rozpoczęcie 
i ukończenie roku nauki. Wiele znaków nad-
zwyczajnych, może nawet nieodnotowanych, 
duchowych przeobrażeń, nawróceń, dokonuje 
się w tym miejscu.
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SZTUKA I WIELKA HISTORIA 

NA MURACH 
Selfie pod kopytami Kasztanki Marszalka? 

Albo na celowniku karabinu maszynowego 
z pierwszej wojny światowej? A może w świcie 
mazowieckiego księcia Janusza? Łomża stała się 
atrakcyjnym terenem wyboru tła do robionych 
samemu sobie zdjęć, a jednocześnie – lekcją 
historii w wielkim formacie. 

Wszystko to za sprawą murali, które zdobią 
już siedem budynków w naszym mieście. Łom-
żyńska sztuka uliczna to są jednak nieprzy-
padkowe i nie „ogólnoludzkie” obrazy – każdy 
z nich nawiązuje do dziejów Łomży, upamięt-
niając czy to konkretne wydarzenie, czy też 
osoby związane z miastem.

„KU NIEPODLEGŁOŚCI”
Wszystkie łomżyńskie murale zostały 

wykonane przez artystów należących do 
Fundacji RoskoArt, kierowanej przez Rafała 
Roskowińskiego, twórcy Gdańskiej Szkoły 
Muralu, pioniera i legendy polskiej odmiany 
tego rodzaju sztuki ulicznej. 

Pierwsze cztery dzieła powstały latem 2017 
roku i wpisywały się w motyw przewodni „Ku 
Niepodległości”. I tak mural na budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 11 odnosi się do tema-
tyki powstania styczniowego – inspiracją było 
zdjęcie E. Zajączkowskiego ukazujące miesz-
kańców Łomży pod krzyżem upamiętniają-
cym miejsce stracenia powstańców przy Szosie 
Zambrowskiej. Kilka kroków dalej na kamie-
nicy przy ul. Polowej 57 powstała podobizna 
Jakuba Ignacego Wagi, autora „Flory polskiej”, 
wieloletniego kierownika łomżyńskiej szkoły 
powiatowej. Podziwiając wizerunek wielkiego 
naukowca w gronie uczniów, warto się wybrać 
także do nieodległego parku spacerowego, 
który powstał w XIX wieku u zbiegu obecnych 
ulic Polowej i Wojska Polskiego, w którego 
samym sercu mieści się pomnik Jakuba Wagi.

Zmierzając do Muzeum Północno-Mazo-
wieckiego, aby obejrzeć mural przedstawia-
jący Adama Chętnika – znanego etnografa 
i muzealnika, twórcy Skansenu Kurpiowskiego 
w Nowogrodzie, a także niepodległościowego 
działacza społeczno-politycznego – nie sposób 
przeoczyć szczególnie ważny uliczny obraz, 
który powstał rok później, dla bezpośred-
niego już uczczenia 600-lecia nadania praw 
miejskich Łomży. Ta rocznicowa pamiątka 
prezentuje orszak księcia Janusza I Starszego 
oraz witających go łomżyńskich mieszczan. 
15 czerwca tego roku podobny orszak złożony 

z nowoczesnych mieszczan oraz członków 
grupy rekonstrukcji historycznej przeszedł uli-
cami miasta. Na malowidle, pomiędzy obiema 
grupami umieszczono kartusz z datą nobilitacji 
i herbem miasta, tak aby nikt nie miał wątpli-
wości, czemu lata 1418 i 2018 są dla Łomży tak 
szczególne.

Pozostałe murale przenoszą nas w czasy 
bliższe współczesności. Ostatni z serii „Ku 
Niepodległości” upamiętnia kapitana Mariana 
Raganowicza i żołnierzy 33. Pułku Piechoty, 
którzy latem 1920 roku na kilka dni powstrzy-
mali bolszewików maszerujących na War-
szawę, co nazywane jest „Cudem nad Narwią”. 
Można mural obejrzeć na budynku przy ul. 
Rządowej 5. 

NIEPODLEGŁOŚĆ I MIŁOŚĆ
Z kolei na ścianie budynku przy ul. Polo-

wej 35 powstał w tym roku mural nawiązujący 
swoją symboliką do 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, ale nie w konwen-
cji militarnej czy politycznej, a niemal intym-
nej... Przedstawia on bowiem parę młodych 
ludzi, którzy oddali życie w pierwszych 
dniach odrodzonej Polski. Młodziutki harcerz 
i peowiak Leon Kaliwoda zginął 11 listopada 
1918 roku przy rozbrajaniu Niemców. Jego 
ukochana, zaledwie 16-letnia Halinka Jarnusz-
kiewiczówna, w następnym roku popełniła na 
jego grobie samobójstwo. Oboje znani są jako 
„łomżyńscy Romeo i Julia”. 

Najnowszy z murali mieści się kilkaset 
metrów dalej, na ścianie bloku przy pl. Nie-
podległości i prezentuje postać znaną każ-
demu Polakowi – marszałka Józefa Piłsud-
skiego na Kasztance. Naczelnik Państwa jest 
nie tylko symbolem polskiego patriotyzmu, 
ale ma również osobisty związek z Łomżą (to 
tutaj przeszedł na ewangelicyzm). To malowi-
dło jest również szczególne ze względu na fakt, 
że pomagała je stworzyć łomżyńska młodzież 
z MDK-DŚT.

Wszystkie murale w Łomży rozmieszczone 
zostały w obrębie Starego Miasta, co pozwala 
na obejrzenie ich podczas jednego, niezbyt 
długiego, spaceru. Tworzą wręcz edukacyjną 
ścieżkę, którą mogą wykorzystywać nauczyciele 
historii, ale również sama młodzież zaintereso-
wana przeszłością swojego miasta. 

Upamiętnione na  złotych malowidłach 
wydarzenia i postaci są silnie związane 
z Łomżą, jej historią, rolą jaką miasto odegrało 

w dziejach kraju. Ten bardzo malowniczy spo-
sób na pobudzenie świadomości historycznej 
i patriotycznej jest równocześnie wspaniałą 
atrakcją turystyczną, czym przecież nie każdy 
gród może się pochwalić.
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SPACEREM 
DO HISTORYCZNYCH 
MIEJSC

Tam, gdzie zain-
stalowano podwójne, koja-

rzyły się niektórym z „tablicami Moj-
żesza". Szlachetne kształty konstrukcji, które 
wyrosły w Łomży nie stanowią jednak oprawy 
zbioru fundamentalnych praw w relacji Bóg – 
człowiek. Można jednak przyjąć, że są rodza-
jem zbioru wskazań, jakie miejsca łomżyniacy 
powinni odwiedzić sami i zaprowadzić tam 
jeszcze swoich przyjezdnych przyjaciół. 

Tablice nie pojawiły się wszystkie naraz, ale 
raczej stopniowo, to tu, to tam. Niektóre stoją 
tuż obok najbardziej rozpoznawalnych łom-
żyńskich zabytków, a niektóre w miejscach, 
które mogą wydawać się niemal przypadkowe 
osobom, które dopiero w historię Łomży się 
zagłębiają – jak choćby środek trawnika.

Zaczęło się oczywiście od Starego Rynku, 
czyli historycznego serca miasta, bo tam sta-
nęła tablica z opisem lokacji Łomży, z której 
każdy – nawet jeśli mówi tylko po angielsku 
– może wyczytać informacje i ciekawostki 
na temat początków naszego miasta. Tablica, 
która stoi obok fontanny przy zbiegu ulic Dłu-
giej i Farnej to początek „Szlaku dziedzictwa 
mazowieckiego” – jednego z czterech szlaków 
historycznych, które pozwalają dotrzeć do naj-
ważniejszych dla historii Łomży miejsc nawet 
bez przewodnika.

Trzymając się „Szlaku dziedzictwa mazo-
wieckiego” poznamy przede wszystkim naj-
starszą część miasta, jego ścisłe centrum. 
Zwiedzimy m.in. Katedrę, klasztor i kościół 
Kapucynów, ale także dowiemy się, gdzie znaj-
dował się w Łomży zamek książąt mazowiec-
kich czy kościół jezuicko-pijarsko-ewangelicki. 

Kolejna historyczna trasa – „Szlak dzie-
dzictwa gubernialnego” – zaprowadzi nas 
w inną część dziejów miasta i wymagać będzie 
nieco dłuższego spaceru. Rozpoczyna się jed-
nak w centrum, przy ulicy Dwornej. To tam 
zachowało się najwięcej wspaniałych kamienic, 
jak choćby Kasa Pożyczkowa Przemysłowców 
Łomżyńskich (obecnie Sąd Okręgowy) czy 
Bank dla Handlu i Przemysłu (współcześnie 
bank komercyjny), z czasów, gdy władze carskie 
ustanowiły w Łomży stolicę guberni. 

Zobaczymy zatem również inne pozo-
stałości po tym okresie z drugiej połowy XIX 
i początków XX wieku. Wśród nich: Pałac 
Gubernatora czy Sobór św. Trójcy, które zostały 
zaadaptowane na potrzeby odpowiednio Wyż-
szego Seminarium Duchownego i kościoła pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Naj-
dłuższa ze wszystkich trasa kończy się w parku 
spacerowym przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie 
można odpocząć wśród zieleni. 

Łomża od zawsze była miastem wielokultu-
rowym, dlatego naturalne stało się wytyczenie 

również „Szlaku dziedzictwa żydowskiego”. 
Duża jego część to niestety już tylko wspo-
mnienia budynków, które służyły tej społecz-
ności. Dzielnica łomżyńskich Żydów to przede 
wszystkim część miasta schodząca od centrum 
w kierunku Narwi. Przy ulicy Senatorskiej, 
widoczna już ze Starego Rynku, stała Wielka 
Synagoga. Została całkowicie zburzona i upa-
miętnia ją jedynie specjalna tablica. Senator-
ska była również jedną z ulic wyznaczających 
w Łomży getto podczas okupacji niemieckiej. 
Do dziś zachowały się pozostałości dwóch 
żydowskich cmentarzy (kirkutów), mniejsze 
lub większe fragmenty budynków, np. daw-
nego szpitala, który obecnie jest siedzibą III 
Liceum Ogólnokształcącego. 

Wspomniane nekropolie przy ul.  Rybaki 
i Bocznej są także częściami „Szlaku 

wielokulturowych nekropolii”, który rozpo-
czyna najstarszy w Łomży – i zarazem jeden 
z najstarszych w kraju – cmentarz datowany 
na początek XIX wieku. Przy ulicy Koper-
nika odnajdziemy zabytkowe nagrobki nie 
tylko katolickie, ale również ewangelickie 
i prawosławne. Do dzisiaj zachowała się także 
wzniesiona w czasach gubernialnych kaplica 
cmentarna, dawniej prawosławna, obecnie 
katolicka.

Tablice ze zbiorem informacji o najważ-
niejszych zabytkach Łomży i towarzyszące im 
schematyczne plany miasta są idealną pomocą 
dla turystów, którzy wolą zwiedzać nowe miej-
sca w pojedynkę, ale również dla każdego, kto 
chce dowiedzieć się odrobinę więcej o historii 
Łomży.
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OD „JAGIELLONKI” PO „PAŃSTWÓWKĘ”

MIASTO KSZTAŁCENIEM DUMNE 
Historia łomżyńskiej edukacji jest dłuższa 

niż historia samego miasta. Przynajmniej tego 
obdarowanego prawami przez księcia Janusza.

Ponieważ pierwsze w średniowieczu szkoły 
powstawały przy parafiach, niemal pewne 
jest, że taka placówka zaczęła w Łomży funk-
cjonować ok. 1410 roku. Wtedy bowiem ze 
Starej Łomży przeniesiono tu parafię pw. Św. 
Wawrzyńca.

Zakres nauki w takiej szkole – z dzisiejszego 
punktu widzenia – nie był zbyt bogaty. Zajęcia 
obejmowały czytanie (tekstów religijnych), 
pisanie, rachowanie oraz śpiewanie pieśni 
kościelnych. Jednak nawet tak skromny „pro-
gram nauczania” dawał asumpt do dalszego 
zdobywania wiedzy przez młodych ludzi. Nie-
małą w tym rolę odgrywał także rozwój miasta, 
a tym samym bogacenie się mieszczan, przede 
wszystkim kupców zbożowych, których stać 
było na wysyłanie synów na dalsze nauki.

Jagiellończycy

Pionierem jest niejaki Paweł z Łomży, 
którego syn Jakub już w 1427  r. pojawia się 
w spisie studentów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Na następnego żaka rodem z Łomży, 
przyjdzie w Krakowie czekać ponad 20 lat, ale 
do końca XV stulecia było ich już piętnastu, 
a w następnym wieku nawet dwa razy więcej. 

„W tymże XVI w. do łomżyńskiej szkoły 
uczęszczało około stu uczniów (wyłącznie płci 
męskiej), wywodzących się z reguły z rodzin 
szlacheckich i z bogatego mieszczaństwa – pisze 
Donata Godlewska – a rodzice wznieśli dla 
nich swoim kosztem osobny murowany budy-
nek szkolny w sąsiedztwie kościoła farnego”.

Jezuici w Łomży

„Rewolucja oświatowa” w Łomży ma miej-
sce na początku wieku XVII. W 1614 roku, 
sprowadzeni tu kilka lat wcześniej jezuici, 
otwierają pierwszą szkołę średnią, która dwa 
lata później zostaje przekształcona w Kolegium 
Łomżyńskie dla czterdziestu uczniów. Uczą się 
gramatyki łacińskiej, czytają proste teksty kla-
syków, poznają grekę i język hebrajski oraz teo-
logię. To w tej szkole przez rok dyrektorem jest 
późniejszy męczennik i święty Andrzej Bobola. 
Z czasem program nauki zostaje rozszerzony 
o filozofię, fizykę doświadczalną, historię, mate-
matykę oraz języki obce nowożytne. Uczniowie 
przyjmowani są niezależnie od narodowości 
czy wyznania, a nauka jest bezpłatna. Była 

to edukacja, którą zestawiać można niemal 
z obecnymi uczelniami.

Dobry PR pijarów 

Po kasacie zakonu jezuitów (1774) ich 
zadania oświatowe w Łomży Komisja Eduka-
cji Narodowej powierza pijarom, którzy przez 
kolejne 30 lat prowadzą szkołę. Ma ona już rangę 
powiatowej na wysokim poziomie. „Z odby-
tych tu wizyt i sprawozdań wyczytujemy, ze 
szkoła łomżyńska w niczem nie ustępowała 
najlepszym zakładom naukowym w kraju” – 
pisze w „Dawnej i teraźniejszej Łomży” Leon 
Rzeczniowski. To właśnie w kolegium pijar-
skim nauki pobiera Wojciech Szweykowski, 
który potem zostanie pierwszym rektorem 
Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz m.in. późniejsi dyrektorzy szkół średnich 
w Warszawie i w… Łomży.

Trzymanie poziomu

Kolejnych kilkadziesiąt lat to „oświatowa 
huśtawka” – ze zmieniającymi się nazwami 
głównej placówki edukacyjnej Łomży i różną 
długością nauki. Utworzona w 1811 roku trzy-
letnia Szkoła Podwydziałowa przygotowuje do 
życia i uczy zawodu, a niedługo potem Szkoła 
Wojewódzka, po siedmiu latach nauczania 
stwarza szansę kontynuowania kształcenia 
na studiach wyższych. Utworzone w 1837  r. 
ośmioklasowe Gimnazjum Gubernialne, prze-
kształcone zostaje w siedmioklasowe powia-
towe, a następnie w pięcioklasową szkołę 
powiatową (1851).

Sytuacja normuje się w latach 60. XIX w., 
ale to także początek rusyfikacji w oświacie. 
Językiem wykładowym w gimnazjum jest 
rosyjski, a za naukę polskiego (i to w ograni-
czonym wymiarze) trzeba dodatkowo płacić. 
Ale nauka w nim to jedyna szansa na zdobycie 
matury i na studia. Skorzysta z niej m.in. Boh-
dan Winiarski – późniejszy przewodniczący 
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwo-
ści w Hadze. W tym czasie powstaje też, począt-
kowo jako czteroklasowe progimnazjum, gim-
nazjum żeńskie. W obu szkołach średnich uczą 
się wspólnie rdzenni Polacy, pozostali po zabo-
rze potomkowie Prusaków, przybyli wraz z car-
ską władzą Rosjanie i łomżyńscy Żydzi. Z tym, 
że o ile w gimnazjum męskim przeważali 
katolicy i prawosławni, to w żeńskim Rosjanki 
i Żydówki stanowiły ponad 90 procent wszyst-
kich uczennic.

U progu niepodległości

Udział łomżyńskiej młodzieży w strajku 
szkolnym 1905  r. skutkował z jednej strony 
relegowaniem z obu gimnazjów prawie sie-
demdziesięciorga polskich uczniów, z drugiej 
– pojawieniem się na łomżyńskiej mapie oświa-
towej nowych placówek już z polskim językiem 
wykładowym. Najpierw powstaje siedmio-
klasowa Prywatna Męska Szkoła Handlowa, 
w której uczyć się będzie m.in. późniejszy Pry-
mas Tysiąclecia Stefan Wyszyński. Niedługo 
potem w Prywatną Żeńską Szkołę Handlową 
przekształcona zostaje 3-klasowa szkoła dla 
dziewcząt. Obie placówki z czasem zostaną 
ośmioklasowymi gimnazjami, by – po upań-
stwowieniu już w niepodległej Polsce – przyjąć 
imiona Tadeusza Kościuszki i Marii Konopnic-
kiej. Ich spadkobiercami są – jak na to wskazuje 
wybór patronów – obecne Licea Ogólnokształ-
cące I i II.

Początek XX wieku to także m.in. założone 
przez Szymona Goldlusta gimnazjum koedu-
kacyjne dla młodzieży żydowskiej oraz – nieco 
późniejsze – prywatne gimnazjum im. ks. Pio-
tra Skargi założone specjalnie dla dzieci reemi-
grantów z Rosji. 

Miasto edukacji

W wolnej Polsce Łomża zyskała sobie sławę 
„miasta szkół” – w 25-tysięcznym mieście było 
kilkanaście szkół powszechnych, cztery gim-
nazja, przygotowujące do stanu duchownego: 
liceum męskie i kolegium św. Fidelisa, jedyna 
w tej części Polski szkoła techniczna oraz 
dwa seminaria nauczycielskie (męskie i żeń-
skie). Funkcjonowały także prywatne szkoły 
zawodowe.

Szkolnictwo zawodowe dobrze miało się 
także w drugiej połowie XX w. Wymienić chyba 
wystarczy, że na poziomie średnim – poza (jedy-
nym) liceum – w Łomży kształciły: „Budow-
lanka”, „Medyk”, „Weta”, „Drzewna”, „Mecha-
niak”, „Ekonomik”, już nawet nie wymieniając 
kierunków i nauczanych zawodów.

Powodem do dumy są też placówki naj-
wyższego stopnia kształcenia: Wyższe Semi-
narium Duchowne, które w przyszłym roku 
będzie obchodziło setne urodziny, kilkuletni 
epizod funkcjonowania Oddziału Zamiejsco-
wego olsztyńskiej WSP, rodzime prywatne 
uczelnie: Agrobiznesu (od 1996 r.) i rok młod-
sza Jańskiego oraz od 2004 r. nasza najnowsza 
duma – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki 
i Przedsiębiorczości.
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– Panie prezesie, co najmniej dwa razy do 
roku staje się Pan najpotężniejszym człowie-
kiem w Łomży, na którego jedno słowo ludzie 
marzną albo radują się w ciepłych mieszka-
niach. A potem, kiedy decyduje Pan, że kalo-
ryfery mają być już zimne. 

Wojciech Michalak, prezes Łomżyń-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży: 
– (uśmiech) Nie ma powodu mówić o potę-
dze i decyzjach zmieniających życie ludzi, bo 
my jesteśmy tylko po to, aby zapewniać jak 
największy komfort tym, którzy mieszkają 
w budynkach pod spółdzielczą administracją. 
Nasze działania nie wynikają z woli doku-
czania czy zadowalania wybranych grup. 

Sprawa jest zupełnie prosta i racjonalna: 
temperatura spada, trzeba zapewnić godne 
warunki w mieszkaniach, bo ludzie za to płacą 
pieniądze. 

– Płacą też za energię telefon, telewizję inne 
usługi...

– Te dziedziny regulują indywidualne 
umowy lokatorów z dostawcami owych usług. 
Ze spraw, które rzutują na jakość zamiesz-
kiwania, mamy jeszcze wpływ – chociaż nie 
realizowany tak z dnia na dzień – na opłaty za 
użytkowanie lokali. Staramy się, żeby odzwier-
ciedlały ponoszone koszty i nie wzrastały. 
Temu służą podejmowane przez nas działania 
związane np. z fotowoltaiką. Będziemy monto-
wali instalacje na dwóch budynkach mieszkal-
nych i naszym administracyjnym. To wszystko 
ma sprawiać, aby koszty eksploatacji malały, 
a jeżeli to się nie uda – wiele składników nie 
jest od nas zależnych – to żeby przynajmniej 
nadmiernie nie rosły.

– Koszty, niestety, mają to do siebie, że naj-
częściej rosną...

– Mogę powiedzieć tak: spółdzielnia 
w 2017 roku jako całość zapłaciła za ogrze-
wanie nie więcej niż w 1997 roku. Przez 20 lat 
utrzymujemy te koszty na stabilnym poziomie. 
Mógłbym pewnie ufundować jakiś medal (kie-
dyś się mówiło „konia z rzędem”) komuś, kto 
znajdzie za co w Polsce przez 20 lat płaci się 
tyle samo nie pogarszając standardu towaru 
czy usługi, w tym przypadku wskaźników 
ciepła w mieszkaniu. Ale to jest efekt wielo-
letnich działań spółdzielni: docieplania ścian 
i stropodachów, racjonalizacji zużycia ciepła, 
aby nie przegrzewać budynków, wprowadza-
nia systemów ograniczających straty, dopłat 
do wymiany stolarki okiennej, remontów 
wiatrołapów i drzwi wejściowych do budyn-
ków. Mamy na to wpływ swoimi działa-
niami, ale przecież nie na podatki, opłaty za 
wywóz śmieci, cenę metra sześciennego wody. 

ZŁĄCZENI WSPÓLNYM CELEM

Ciepło to jednak połowa comiesięcznej opłaty 
za mieszkanie.

– Ale jest jeszcze „nocny szlaban” na ciepłą 
wodę?

– Kilkanaście lat temu zostało wpro-
wadzone ograniczenie nocne od północy do 
4 rano. Mieszkańcy jednak zadecydowali, 
że chcą korzystać z wody całą dobę. Zatem od 1 
października tego roku zrezygnowaliśmy z tej 
praktyki. Chociaż trzeba przyznać, że w nie-
docieplonych budynkach rzeczywiście dawało 
nam to oszczędności 6 – 7 tysięcy złotych rocz-
nie i mieszkańcom tyle zostawało w kiesze-
niach. Po wszystkich jednak modernizacjach 
tego rodzaju ograniczenie straciło rację bytu.

– Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Łomży to potężny organizm. Jaka to jest 
część naszego miasta?

– Szacujemy, że 22-23 tysiące osób, czyli 
faktycznie jedna trzecia mieszkańców Łomży, 
mieszka w obiektach administrowanych przez 
ŁSM w Łomży. Spółdzielnia to m. in. 185 
budynków wielorodzinnych, blisko 300 lokali 
usługowych, ponad 600 garaży. 

– To chyba mnóstwo problemów?
– Tyle, ilu jest mieszkańców. I dla każdej 

z tych osób są to sprawy najważniejsze na świe-
cie. Absolutnie nie ma się czemu dziwić. Nasza 
rola polega przede wszystkim na rozwiązywa-
niu problemów bez tworzenia nowych źródeł 
konfliktów. To właśnie najbardziej „czuła” 
funkcja spółdzielni. Bo podstawowa i najważ-
niejsza to jednak właściwe gospodarowanie 
zasobami oraz utrzymanie w ryzach opłat 
eksploatacyjnych. 

– Jak z perspektywy lat spędzonych 
w spółdzielni mieszkaniowej ocenia Pan men-
talność blokowisk: izolujemy się od innych czy 
zaczynamy częściej działać razem w różnych 
sprawach... 

– Wszystko się zmienia. Wymagania osób, 
które kupują mieszkania są zupełnie inne 
niż tych, które kiedyś je „dostawały”. Nasze 
najnowsze bloki przy Reymonta są od razu 
wyposażone w garaże podziemne, windy, 
mają zagospodarowane otoczenie. Co do wza-
jemnych relacji sąsiedzkich, to każdy budy-
nek jest inny. Są takie, że w sprawie jakichś 
potrzeb przychodzi cała grupa. A są i takie, 
że każdy pilnuje tylko swoich indywidualnych 
interesów.

– Czy nadal popularnością cieszy się prze-
chodzenie „na swoje”, czyli tworzenie wspól-
not lokatorskich?

– Wręcz odwrotnie. Nawet w przypadku 
nowych budynków przychodzą ludzie i sta-
nowczo twierdzą, że oni nie chcą mieszkać we 

wspólnocie. Dostrzegają, że spółdzielnia jest 
tym podmiotem, w którym pewniejsze jest 
utrzymanie opłat na odpowiednim pozio-
mie, sprawowanie kontroli nad wydatkami. 
Że spółdzielnia – mogę to powiedzieć o ŁSM 
w Łomży, bo słyszę to od mieszkańców – jest 
dobrym gospodarzem. O to nam przede 
wszystkim chodzi: by mieszkańcy czuli, że ktoś 
się o te wspólne sprawy troszczy, przyjdzie 
z pomocą, gdy coś się stanie, wybiega planami 
do przodu, żeby zabezpieczyć przed czymś nie-
korzystnym. Spółdzielczość przetrwała i prze-
trwa wiele. Jeżeli zbiera się grupa ludzi, ma 
wspólny cel, realizuje go, to nie będą im prze-
szkadzały zawirowania prawne.

– Mamy rok jubileuszu 600-lecia praw 
miejskich Łomży. Z jakimi refleksjami patrzy 
Pan na nasze miasto?

– Trudne pytanie. Nie chciałbym powie-
dzieć nic  złego, ale są rzeczy, które mnie 
martwią. Przede wszystkim, że Łomża się 
wyludnia. Że zostały już tylko PEPEES i bro-
war z zakładów produkcyjnych o większym 
zatrudnieniu. Że najwięksi pracodawcy to 
zakłady budżetowe – szpital i instytucje miej-
skie. Mój dziadek, moi rodzice to łomżyniacy. 
Kocham Łomżę i nie wyobrażam sobie życia 
gdziekolwiek indziej. Jest świetnym miejscem, 
żeby urodzić dziecko w dobrych warunkach, 
wychować je – są przedszkola, szkoły podsta-
wowe i średnie na bardzo dobrym poziomie. 
Mamy też wyższe uczelnie. Tylko rodzi się 
pytanie: co potem? Tu jest luka. Dla emeryta, 
seniora Łomża znów jest wspaniałym miej-
scem z zielenią, niewysokimi kosztami utrzy-
mania i niewielkimi odległościami.

– A z czego możemy być dumni?
– Mamy 600 lat praw miejskich, a pewnie 

z tysiąc albo więcej od czasów najdawniej-
szych osad. Na pewno powodem do dumy 
jest, że zawsze ludzie potrafią się tu odnaleźć 
i dobrze sobie radzą. Potrafią funkcjonować 
i to nie byle jak. 

Wojciech Michalak
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BIAŁO-CZERWONE, TO BARWY...  
NASZE UKOCHANE,
CHOĆ NIE ZAWSZE ZWYCIĘSKIE 

„Niektórzy ludzie uważają, że piłka nożna 
jest sprawą życia i śmierci. Jestem rozczarowany 
takim podejściem. Mogę zapewnić, że to coś 
o wiele ważniejszego”. Bill Shankly, autor tych 
słów był legendarnym trenerem i twórcą potęgi 
klubu FC Liverpool. Ten angielski zespół (choć 
Shankly był Szkotem) ma swój hymn o tytule 
„You'll never walk alone” (Nigdy nie będziesz 
szedł sam). Wszystko do idealnie nadaje się 
dla kibiców, którzy przez już blisko stulecie 
pielęgnują miłość do Łomżyńskiego Klubu 
Sportowego.

Trudną miłość – trzeba przyznać. Znacz-
nie łatwiej jest kochać zespół kroczący od suk-
cesu do sukcesu, a pod tym względem ŁKS 
tylko w niektórych epokach swoich fanów 
rozpieszczał. Na krótką wyprawę po historii 
ŁKS-u i w ogóle łomżyńskiego futbolu zabiera 
nas Henryk Pestka, działacz, trener, autor 
fundamentalnego dzieła „100 lat piłki nożnej 
w Łomży (1917 – 2017)”.

POCZĄTKI 
Pierwszy odnotowany w dokumentach 

mecz ( – A w zasadzie z angielskiego: match – 
mówi Henryk Pestka) zagrali w Łomży w 1917 
roku żołnierze 4 Pułku Piechoty Legionów 
z ułanami z Ostrołęki. 

– Po wojnie polsko-rosyjskiej, w 1921 roku 
do koszar w Łomży wrócił 33 Pułk Piechoty. 
Zorganizowane zostały sportowe mistrzostwa 
armii, a wśród dyscyplin była też piłka nożna. 
Łomżyński pułk nie potrafił jednak osiągnąć 
większych sukcesów – opowiada Henryk 
Pestka.

Piłka nożna cieszyła się w Łomży w pierw-
szych latach niepodległej Polski sporą popu-
larnością. Kopały zespoły szkolne, robotnicze. 
Własne utworzyli łomżyńscy Żydzi. Grywało 
się w różnych miejscach aż do czasu, gdy woj-
sko doprowadziło do wybudowania na Łom-
życy swego obiektu w 1925 roku. Na inaugu-
racyjny mecz reprezentacji pułków z Łomży 
i Białegostoku przyjechał prezydent RP Stani-
sław Wojciechowski. 

Wreszcie w kwietniu 1928 roku w mieszka-
niu braci Henryka (student prawa) i Wacława 
(przedsiębiorca) Cieśluków przy ul. Dwornej 
powstał Łomżyński Klub Sportowy. Założyciele 
uznali, że jego barwami będzie biel i czerwień. 
W czerwcu nowy klub oficjalnie został zare-
jestrowany w magistracie. Co zatem oznacza 
„1926” w obecnej nazwie ŁKS? 

– Od lat walczymy wraz z Czesławem 
Rybickim o tę prawdziwą datę – 1928 rok. 
Wtedy doszło do spotkania założycielskiego 

i rejestracji. O potrzebie utworzenia klubu 
mówiło się zapewne wcześniej, ale fakty są jed-
noznaczne – podkreśla Henryk Pestka. 

Niedługo potem piłkę nożną pod swoją 
opiekę wziął generał Czesław Młot-Fijałkowski, 
dowódca 33 pp i powstał ŁKS Legion.

PIERWSZA ERA SUKCESÓW 
Wojskowi wraz z organizowaniem dobrego 

zespołu wzięli się za budowę stadionu malow-
niczo położonego nad Narwią. Nowoczesny 
wielofunkcyjny obiekt (bieżnia, korty tenisowe, 
boiska do innych gier) oficjalnie zaczął słu-
żyć sportowcom w 1934 roku. Jego konstruk-
cja i wygląd wychwalane były nawet w prasie 
ogólnopolskiej. 

– To była rzeczywiście „złota era” naszej 
piłki nożnej. Historyczny awans do II ligi (na 
tym poziomie grało się w grupach regional-
nych) i wicemistrzostwo okręgu w 1934 roku 
tylko za Grodnem – dodaje historyk łomżyń-
skiego futbolu. 

Krach nadszedł jednak szybko. Wojsko 
powołało Centralny Wojskowy Klub Spor-
towy i wycofało się z tego rodzaju związków 
z „cywilami”, jaki istniał w Łomży. Pozbawiony 
oparcia – finansowego przede wszystkim 
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– ŁKS podupadł. Musiał zrezygnować z udziału 
w rozgrywkach. Piłka nożna w Łomży wróciła 
do czasów amatorskich.

BIAŁO-CZERWONI 
W SZARZYŹNIE

Powojenną historię klubu i futbolu w Łomży 
zaczęli już w 1945 roku tworzyć dawni piłkarze 
ŁKS, którym udało się przetrwać światowy 
kataklizm.

Henryk Pestka ustalił, że pierwszy mecz 
na podziurawionym jeszcze nieco pociskami 
boisku ełkaesiacy zagrali z zespołem stacjonu-
jących w Łomży Rosjan. 

– Musieli od nich pożyczyć buty – mówi 
historyk. 

Kolejne lata to przede wszystkim zmiany 
organizacyjne. W PRL kluby sportowe musiały 
być „czyjeś”. W ten sposób był ŁKS m. in. spół-
dzielczy, budowlany czy kolejowy. Sportowo 
to była stagnacja między III a IV ligą, urozma-
icana niekiedy dobrym występem w Pucharze 
Polski (np. w 1952 roku). 

W tej szarzyźnie od czasu do czasu poja-
wiali się piłkarze szczególnie uwielbiani przez 
kibiców: Jerzy Kierażyński, Edward Biarda, 
później np. Mariusz Połtorzecki, Cezary 
Lemański, Zbigniew Kowalski, który pierwszy 
wyruszył z Łomży podbijać boiska krajowe. 

DRUGA ZŁOTA ERA
„Druga liga w Łomży” – głosiły triumfalnie 

lokalne media w 2005 roku. Udało się wówczas 
zmontować naprawdę ciekawą ekipę – chociaż 
szkoda, że niemal bez wychowanków – po raz 
drugi w historii klubu wejść na zaplecze ekstra-
klasy. Jeden z nielicznych „swoich” graczy ŁKS, 
Rafał Boguski, błysnął tak bardzo, że ściągnęła 
go znakomita wówczas Wisła Kraków, trafił do 
reprezentacji Polski.

Sukces miał jednak podstawy dosyć kru-
che. Dwa sezony udało się jakoś przetrwać, ale 
potem wszystko się posypało. Spadek, problemy 
finansowe, konieczność zmian łącznie z powo-
łaniem zupełnie nowego klubu ŁKS 1926 i roz-
poczynaniem rozgrywek od najniższych szcze-
bli. Teraz znów jest trudny byt w trzeciej lidze 
(faktycznie na czwartym poziomie rozgrywek). 

– Czy mamy powody, by być dumni 
z ŁKS? Oczywiście! Wspaniała ciągłość trady-
cji. Wierni kibice, emocje. Wychowankowie, 
którzy w bardziej sprzyjających okolicznościach 
mieli szansę na wielkie kariery. Chciałbym tu 
wspomnieć nazwiska Tomka Łuby, Karola Drą-
gowskiego, Marcina Gałązki Mateusza Sowy, 
Patryka Szymańskiego. Widziałem jak trenerzy 
kadry bili im brawo na turniejach juniorskich. 
Niektórzy grywali zresztą w młodzieżowych 
reprezentacjach – mówi Henryk Pestka.

Ubolewa, że nie udało się zadbać do końca 
o rozwój tych i innych talentów. 

Henryk Pestka już szkoleniowo nie pracuje 
z chłopcami. 

– W 2001 roku przyszły do mnie cztery 
dziewczynki i oznajmiły, że chcą grać 
w piłkę. Trochę je wyśmiałem, ale okazało się, 
że naprawdę chcą. Żeby wystąpić w mistrzo-
stwach okręgu musiały „pożyczyć” jeszcze 
dwie koleżanki. Ale się rozkręciło i mamy od 
lat zespół na podium mistrzostw wojewódz-
twa i siódmy w kraju już kilkakrotnie. Trochę 
się teraz obawiam, bo będą grały ze starszymi 
12-latkami – dodaje szkoleniowiec.

I kto wie, może kolejny łomżyński repre-
zentant Polski, po Rafale Boguskim, będzie 
dziewczynką, jedną z wychowanek Henryka 
Pestki w klubie Łomżyczka. 

fot. mylomza.pl, P. Lisiecki
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BYŁ TAKI DZIEŃ…
1 października
 2003 – pierwszy w Polsce Akt Intronizacji 

Chrystusa Króla przyjęli Prezydent i Radni 
Miasta Łomża

3 października
 1765 – biskup Hieronim Szeptycki zezwolił 

na rozebranie kościoła św. Wawrzyńca w Sta-
rej Łomży

5 października
 1939 – zaczęła ukazywać się gazeta „Wolna 

Łomża” wydawana przez władze sowieckie

7 października
 1906 – otwarcie sali gimnastycznej pod egidą 

Towarzystwa Higienicznego w domu Iwanic-
kiego przy ulicy Krótkiej

8 października
 1934 – w Domu Żołnierza wystąpił aktor 

teatralny Leon Wyrwicz, „mistrz słowa 
i siewca humoru”

10 października
 1877 – nastąpiło wyświęcenie i otwarcie cer-

kwi św. Trójcy w Łomży

12 października
 1948 – w kinie „Uciecha” odbyła się akademia 

w związku z akcją „Odbudowy Warszawy”

14 października
 1802 – przy kościele parafialnym w Łomży 

na zakończenie misji parafialnych odbyło się 
ostatnie „pochowanie kości”

23 października
 1989 – rozpoczęto badania wykopaliskowe 

na Starym Rynku, podczas których natra-
fiono na pozostałości ratusza miejskiego

26 października
 1906 – Mejer Rubinsztejn otworzył księgar-

nię przy ul. Długiej 16

27 października
 1618 – król Zygmunt III przywilejem wyda-

nym w Warszawie uwolnił mieszczan łom-
żyńskich od wszelkich danin na 4 lata po 
wielkim pożarze z 19 czerwca 1618 r.

28 października
 1936 – w kinie VOX odbyła się prezenta-

cja filmu „Ada to nie wypada”, pokaz filmu 
miał miejsce w Łomży przed premierą 
w Warszawie

31 października
 1935 – z Łomży wyjechała do Krakowa dele-

gacja harcerzy, aby zawieźć ziemię z okolic 
Łomży na Kopiec Kościuszki

4 listopada
 1944 – szpital św. Ducha został ewakuowany 

do wsi Jasienica, powiat Ostrów Mazowiecka

7 listopada
 1950 – runął dach i sufit remontowanego na 

potrzeby sali gimnastycznej budynku gospo-
darczego przy Liceum Handlowym

10 listopada
 1574 – na sejmiku ziemi łomżyńskiej 

wybrano sędziów do sądów ostatniej instan-
cji, mimo zakazu wojewody

 1910 – Leoncjusz Wasilenko, profesor Szkoły 
Handlowej Męskiej, wygłosił odczyt „Jak żyją 
Anglicy”

12 listopada 
 1687 – wielki pożar w Łomży zniszczył więk-

szą część miasta

20 listopada
 1611 – jezuici kupili za 400  zł polskich od 

Andrzeja Milewskiego obszerny ogród na 
skarpie położony na północnym skraju 
Nowego Miasta 

 1924 – w obecności Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego B. 
Miklaszewskiego poświęcono nowy gmach 
Państwowej Szkoły Mierniczej i Przemy-
słowo-Leśnej w Łomży

21 listopada
 1655 – ziemia łomżyńska jako jedna z ostat-

nich ziem mazowieckich  złożyła akt pod-
dańczy królowi szwedzkiemu Karolowi X 
Gustawowi

23 listopada
 1927 – w nocy z 23 na 24 listopada nieznani 

sprawcy wtargnęli do biura Powiatowej Kasy 
Chorych w Łomży, rozpruli kasę ogniotrwałą 
i ich łupem padło 200 zł

26 listopada
 1922 – wieczorem przewrócił się komin elek-

trowni miejskiej przy ul. Polowej, spadając 
w obręb posesji p. Śledziewskiego poczynił 
znaczne straty

27 listopada
 1937 – zarejestrowano w Łomży 517 

bezrobotnych

29 listopada
 1928 – Józef Iwanicki, właściciel hotelu 

i restauracji „Rembielin”, „po gruntownym 
i z pewnym komfortem odnowieniu restau-
racji zaprosił przedstawicieli władz i miejsco-
wego społeczeństwa na uroczyste otwarcie 
przedsiębiorstwa”

1 grudnia
 1858 – przybył do Łomży wraz z żoną 

i synem Leon Rzeczniowski, autor „Dawnej 
i teraźniejszej Łomży”, nauczyciel w Szkole 
Powiatowej 

2 grudnia
 1382 – w Brodnicy Książe Siemowit IV zasta-

wił wielkiemu mistrzowi Konradowi gród 
Wiznę z przynależnymi ziemiami za 7 tysięcy 
florenów węgierskich z prawem wykupu

 1823 – Żydzi z Łomży wystosowali do Komi-
sji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji 
pismo, prosząc o zezwolenie na zamiesz-
kiwanie w centralnej części miasta przy ul. 
Giełczyńskiej i Senatorskiej

4 grudnia
 1939 – sowieci zabrali blachę z rozbitego 

kościoła benedyktynek 

5 grudnia
 1830 – szlachcic Rowicki i student Doliwa 

przywieźli do Łomży urzędową proklamację 
powstania listopadowego

 1903 – rozpoczęła praktykę lekarską w Łomży 
pani Romana Kinkowsztejn – córka obrońcy 
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TRZEBA DOŻYĆ 
SWOJEJ CHWAŁY…

Niemal równolatką Niepodległej Polski była Państwowa Szkoła Mierni-
cza w Łomży, którą utworzono w 1919 r. Ta pierwsza w całym regionie szkoła 
techniczna zmieniała nazwy kilkukrotnie, a w 1931 r. jako Państwowa Szkoła 
Miernicza i Przemysłu Leśnego przyjęła imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

„Dziadek” był wówczas już po sześćdziesiątce, ale miał przed sobą jesz-
cze kilka lat życia. Związek Zawodowy Pracowników Dróg Kołowych, który 
powstał w Łomży w 1933 r. i tu miał ogólnopolską centralę, także nosił imię 
Marszałka, który jeszcze miał się całkiem znośnie. Więc skoro w – nie oszu-
kujmy się – niezbyt dużej Łomży, dwie tak różne i – nie oszukujmy się także 
teraz – niewiele znaczące w skali kraju instytucje obrały tego samego patrona, 
musiało być wielokroć więcej znaczniejszych i większych, które także przyjęły 
imię Józefa Piłsudskiego.

Jednego z tzw. Ojców Niepodległości. Odzyskanie jej było przecież sukce-
sem, a ten – jak wiadomo – zawsze ma wielu ojców. W tym przypadku obok 
Józefa Piłsudskiego jednym tchem wymienia się: Romana Dmowskiego, Igna-
cego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego i Wojciecha 
Korfantego. Oczywiście ojcowie ci są różnej rangi. I nie chodzi o oficjalny kult 
Marszałka ustanowiony już za jego życia. Wystarczy porównać ile miast współ-
cześnie uznało ich zasługi czyniąc patronami swoich ulic. Okazuje się, że tu 
także wygrywa Piłsudski, który ma ich pewnie około 500. Na drugiej pozy-
cji plasuje się Witos, którego uhonorowało w ten sposób około 400 miejsco-
wości, a na trzeciej Paderewski (ok.300). Blado w tym „towarzystwie ojców” 
wypada Daszyński – patron niespełna 150 ulic, natomiast Korfanty i Dmowski 
nawet setki nie osiągnęli. To ta wielka szóstka uznana oficjalnie przez polski 
parlament. 

Ale są przecież inni ludzie – symbole tamtego czasu. W Łomży to na pewno 
Leon Kaliwoda, który latami o niepodległość walczył, a zginął jej pierwszego 
dnia. A on w całej Polsce ma tylko jedną ulicę nazwaną swoim imieniem. 
Chyba nie muszę dodawać, że w Łomży. Tyle, że Kaliwoda zginął mając 21 lat. 
A co osiągnęli Ojcowie Niepodległości będąc w jego wieku?

Ignacy Jan Paderewski – zdążył się wykształcić muzycznie, ożenić, owdo-
wieć i właśnie wyjeżdża do Berlina. 21-letni Józef Piłsudski przebywa na zesła-
niu, na które trafił niemal przez przypadek; Wincenty Witos służy w armii 
austriackiej i dopiero rozważa wstąpienie do PSL. Roman Dmowski będąc 
w tym wieku przygotowuje się do rozpoczęcia studiów, Wojciech Korfanty 
stara się o przywrócenie do maturalnej klasy gimnazjum, z którego został wła-
śnie relegowany, a Ignacy Daszyński – także wyrzucony ze szkoły – rozpoczyna 
pracę jako guwerner. 

Tyle, że każdy z nich ma jeszcze czas. Przed najkrócej żyjącym z tej szóstki 
Korfantym jest jeszcze 45, a przed Ignacym Paderewskim, który dożył najbar-
dziej sędziwego wieku – 60 lat życia, żeby stworzyć własną legendę.

Jeden strzał nerwowego Niemca sprawia, że Leon Kaliwoda traci taką 
szansę.

Dlatego dziś oni są Ojcami Niepodległości i opoką, na której powstała, a on 
– zaledwie jednym z kamieni rzuconych na tej niepodległości szaniec.

Adam Dąbrowski

sądowego przy miejskim sądzie okręgowym, 
była to pierwsza w mieście kobieta – lekarz

6 grudnia
 1910 – podjęto decyzję o zamontowaniu 

stacji meteorologicznej na posesji pani Sta-
rzeńskiej przy ul. Pięknej z inicjatywy łom-
żyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego

9 grudnia
 1924 – odbyło się przyjęcie przez Magistrat 

karetki sanitarnej dla przewożenia ciężko 
i lekko chorych wykonanej przez firmę 
K. Wojciechowskiego z Łomży

10 grudnia
 1710 – po przejściu morowego powietrza 

w Łomży pozostały tylko kościoły i kilkana-
ście domów mieszkalnych

 1812 – wielkie mrozy w Łomży, „wiele żoł-
nierstwa marznie, jednej nocy zamarzło 
15 Moskali, niewolników zapędzonych do 
stajni”

12 grudnia
 1986 – Czesław Niemen wystąpił w Łomży 

w sali Urzędu Wojewódzkiego

15 grudnia
 1939 – rozpoczęła się nauka w szkole rosyj-

skiej w Łomży

20 grudnia
 1936 – w sali Domu Żołnierza odbył się mecz 

bokserski pomiędzy RKS Tur a ŁKS Legion, 
zwyciężył Tur w stosunku 9:5

22 grudnia
 1579 – przywilej króla Stefana Batorego 

dotyczący rybołówstwa na rzece Narwi 
i Narwicy i na strumieniach wpadających do 
tej rzeki od zamku łomżyńskiego do miasta 
Nowogród i do miasta Wizna

24 grudnia
 1934 – została otwarta ślizgawka na terenie 

stadionu nad Narwią urządzona przez Komi-
tet Budowy Stadionu

25 grudnia
 1932 – w Domu Żołnierza rozpoczęła się 

projekcja filmu „Światła Wielkiego Miasta” 
Charliego Chaplina

Na podstawie: „Był taki dzień” J. Jastrzębski



RADA MIEJSKA ŁOMŻY 2018-23:
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