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Drodzy Łomżyniacy
Dotarliśmy już do połowy jubileuszowego roku 600-lecia nadania Łomży praw miejskich
i do trzeciej części naszego specjalnego wydawnictwa.
Jest to „My z Łomży” ludyczne, czyli poświęcone zabawie. Po miesiącach przygotowań,
poważnych i lżejszych wydawnictw, debat, wydarzeń, przyszedł czas na radość. Uczniowie
kończą kolejny rok nauki, zaczyna się czas urlopów. Odetchnijmy wspólnie.
Zapraszamy na fajerwerki, czyli zdjęciowy przede wszystkim przegląd tego, co wydarzyło
się w dniach, które nazywamy od początku roku Wielkim Jubileuszem.
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Ernest Bryll napisał, Czesław Niemen
skomponował muzykę, zagrali m.in.
Halina Kossobudzka, Janusz Zakrzeński czy
Laura Łącz. „Ballada łomżyńska”, opowieść
o wielkiej miłości dziewczyny do żołnierza,
która jest silniejsza od śmierci. Premierę przygotował w 1977 roku Teatr Dramatyczny
w Elblągu. W następnym roku wystawił widowisko Teatr Polski w Warszawie i chyba zapadła
cisza. Szkoda...
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Nie zawsze jest o nas tak dobrze.
„Siedzę w Łomży, deszcz mnie tu omżył
i w smutku pogrążył, bo wszakże... (...).
deszcz mnie uśpić nie zdążył.
Zabierz mnie, zabierz już jutro,
zabierz mnie z Łomży”.
Napisała to Agnieszka Osiecka do muzyki
Seweryna Krajewskiego, a zaśpiewała Maryla
Rodowicz. Książęce nazwiska polskiej kultury.
Nam też jest niewesoło. Panią Marylę i pana
Seweryna zapraszamy w słoneczny dzień.

„Ukochane miasto”:
Jest takie miasto
My w nim mieszkamy
A mieszka się znakomicie
Temu to miastu wszystko oddamy
Naukę, pracę i życie..
Małym fragmencikiem wiersza Danuty
Waśko wprowadzamy motyw przewodni
naszej „listy przebojów”. Tym razem to Łomża
w oczach twórców kultury wysokiej i tej bardziej codziennej. Przykłady są tendencyjne i nie
uwzględniają twórców nam najbliższych, czyli
swoich jak np. Henryk Gała czy Jan Kulka.
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Żadnej dyskusji być nie może. Listę może
otwierać tylko hymn.
„Nazywam się, proszę Państwa, Hanka Bielicka.
Pochodzę z miasta Łomży, urodzona tamże
w roku tysiąc dziewięćset ...
Więc właśnie, w związku z czym zaśpiewam Państwu piosneczkę o wszędobylskich
Łomżyniakach!
Gdzie nie spojrzeć – pełno Łomżyniaków, choć
jak nikt kochają ziemię swą,
zna ich Rzym, Warszawa, Paryż, Kraków,
i w Bombaju Łomżyniacy są.
Jeśli zdolny, uczony, to z Łomży, kompozytor
ceniony, to z Łomży,
zasłużony dyrektor, profesor czy rektor, to
z Łomży, to z Łomży, jak nic!
Nie liczymy na cuda, my z Łomży, nie boimy się
trudu, my z Łomży,
bo my z Łomży, a Łomża jest perłą wśród miast,
najpiękniejszą gwiazdeczką wśród gwiazd...”
To oczywiście tylko fragment. Ale po co
całość. Utwór Janusza Żylińskiego (muzyka)
i Janusza Odrowąża (tekst) w jedynej możliwej
interpretacji Hanki Bielickiej znamy przecież
na pamięć. Prezydent Andrzej Duda też zna.
Napisał o tym w liście na nasz Jubileusz.

Słowa Wojciecha Młynarskiego do muzyki
Jerzego Wasowskiego genialnie podawał
z estrady Wiesław Gołas. Ale jednej rzeczy
twórcy nie przewidzieli. Nie jest już tak, że
pijącym w Łomży nikt złego słowa „nie bałaknie”. Zespołowi Konferencji Episkopatu Polski
do spraw Apostolstwa Trzeźwości przewodniczy łomżyński biskup pomocniczy Tadeusz
Bronakowski.
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Tak się, niestety, składa, że jeden z najmocniejszych impulsów promocyjnych
w Łomży w masowym odbiorze w ostatnich
latach, także wiąże się z alkoholem. To „łomżing”, czyli słowo z całą obudową „filozoficzną”,
które ukute zostało w zespole znakomitych
specjalistów reklam Iwo Zaniewskiego. Jeżeli
gdzieś w Polsce rzucamy hasło „Łomża” – odzewem jest najczęściej „łomżing”.
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www.lomza.pl

5.
3.

„Jest na wschodzie miasto Łomża / Gdy
na wschód się dalej zdąża / Las wyrasta
na bezkresie / Ciemny wąwóz jest w tym lesie/
W tym wąwozie lis miał jamę/ A w tej jamie –
dziwy same”.
Domyślamy się, że znakomity Jan Brzechwa, autor dzieła „Szelmostwa lisa Witalisa”
na wschód od Łomży miał na myśli Białystok. Wskazują na to słowa „dziwy same”. Ale
pojawia się tu nazwa Łomża i za to kochamy
Brzechwę. I jeszcze jego kuzyna Bolesława
Leśmiana, który miał z Łomży żonę.

Skecz kabaretu K2 „Ostatni pociąg do
Łomży”. Oni sobie żartują, a dla nas to
trauma. Ostatni pociąg do Łomży to prawie jak
ostatni wygrany mecz otwarcia reprezentacji
Polski w mistrzostwach świata.
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Żadne skróty i objazdy nie pomogą.
Od tematu alkoholu nie uciekniemy.
„I znowu w Polskę, bracia kochani,
nikt nas nie zgani.
Nikt złego słowa, Łomża czy Nakło,
Nam nie bałaknie...”

Mówiliśmy, że trudno będzie uciec. Nie
dość, że „w całej Łomży piją dziś trunki/
Radość i humor, szczęścia zgiełk,/ Bo ŁKS
wyrównał rachunki/ Dokopał Płomieniowi
Ełk...”, to jeszcze AA. To znaczy Artur Andrus.
Siłę rażenia tej piosenki osłabiają jednak dwa
czynniki. Ełkowi nie dokopujemy, bo to nasze
bratnie miasto z jeleniem. Po drugie – Artur
Andrus wymyśla na poczekaniu rymowanki na
każdy temat. To i o Łomży tak sobie wymyślił.

wowzory cwanych, ale i miłych prostaków Lusi
i Zenka („Nie ma róży bez ognia”). Trochę się
nad naszym miastem wyzłośliwiali. Ale w decydującym momencie stanęli na wysokości zadania. Scena z „Misia” (nawiązał do niej w swoim
jubileuszowym wystąpieniu prezydent Mariusz
Chrzanowski): „Przepraszam, gdzie pan kupiła
tę herbatę? A nie, to córka z Łomży mi przysłała”. Dziękujemy Wam Stanisławowie, niech
wszyscy wiedzą, że jak po herbatę, to tylko do
Łomży. Mamy też inne dobre rzeczy.
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www.kupbilecik.pl
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Stanisław Bareja.
Ale cień podejrzenia pada także na Stanisława Tyma, który dla
Stanisława Barei pisywał scenariusze, a przez
Łomżę jeździ, bo ma
dom na Suwalszczyźnie.
Na trasie pewnie wpadł
na pomysł, że w Łomży
strażnicy
przemysłowi
chłodzą
„wiśniówkę”
w śniegowych bałwanach
(„Rozmowy
kontrolowane”) czy spotkał pier-

Jan Dobkowski, Piotr Domalewski, Jacek Szymański, Jula, Marika,
Adam Kalinowski, Piękni i Młodzi. Kolejność
jest przypadkowa i lista powinna być dłuższa.
Zwłaszcza w młodszych pokoleniach zaczynamy zbierać owoce pracy i pasji wspaniałych
nauczycieli, opiekunów szkolnych kółek artystycznych, instruktorów MDK – DŚT i innych
placówek kultury. Potrafili i potrafią wydobyć
światło talentu ze swoich podopiecznych, którzy wyruszają w świat i w dodatku nie mają
problemu aby ogłosić: My też jesteśmy z Łomży.
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Archeologia
na własnej skórze
Księcia Janusza poznałem po gumce recepturce ściągającej zarost na brodzie i po papilotach, które miały utrefić jego włosy w godne
panującego pukle. Rankiem tego dnia, kiedy
miał za zadanie nadać Łomży prawa miejskie,
był jeszcze w gorączce przygotowań. Podobnie zresztą jak księżna Anna Danuta i mistrz
ceremonii.
Dorian John (książę), Magdalena Zielińska
(księżna), Łukasz Niewiadomski (reżyser) oraz
pozostali organizatorzy i wykonawcy rekonstrukcji wydarzeń z czerwca 1418 roku bardzo
intensywnie szlifowali ostatnie szczegóły scenariusza widowiska na Starym Rynku. Znaleźli
jednak kilka chwil na rozmowę.
– Jak trafiliście ze współczesności do
średniowiecza?
M.Z. – Tak to się kończy,
kiedy sześcioletniej dziewczynce
tatuś na dobranoc zamiast bajek
czyta „Polskę Piastów” Pawła
Jasienicy. Później to dziecko idzie
na studia na Wydziale Historycznym UW i naturalną koleją rzeczy – przeżywa wielką miłość do
historii, zwłaszcza historii Polski.
A średniowiecze daje niesamowite pole manewru do zabawy,
pokazywania publice, że historia
może być czymś ciekawym, interesującym. Z drugiej strony to
epoka, która nadal dla nas, historyków jest pewnym wyzwaniem
i fantastycznym polem dla archeologii doświadczalnej.
D.J.– Dla mnie ta epoka była
zawsze czymś ważnym, co mnie
pociągało. Gdy byłem jeszcze
uczniem, w Polsce powstawały
dopiero pierwsze grupy rekonstruktorów – rycerzy. Miałem
16, może 17 lat, kiedy dostałem
pierwsze zaproszenie na spotkanie, gdzie zobaczyłem m.in.
treningi szermierki i inne aktywności charakterystyczne dla średniowiecza. No i wsiąkłem. Stopniowo też od ciury obozowego
awansowałem aż na księcia.
Ł.N. – W moim przypadku
zaczęło się od wielkiej pasji do
historii. A potem razem z kolegami pomyśleliśmy, że może by

tę historię nie tylko czytać, ale i ożywić. Tak
zaczął się ruch rekonstruktorski w Ciechanowie. Najpierw to była Drużyna Wojów Arkona,
a od niedawna Stowarzyszenie Pozytywnie
Historyczni. Tak, jak powiedziała Magda –
powoduje nami chęć pokazywania historii,
ożywiania tego, co dotychczas jest tylko spisane.
– Skąd czerpiecie podbudowę faktograficzną? W Kronikach Galla Anonima jest
mowa o wydarzeniach politycznych, ale średniowiecznej codzienności raczej nie opisywał.
M.Z. – To, co robimy często graniczy z eksperymentem naukowym, czyli z archeologią
doświadczalną czy eksperymentalną. Przenosząc się do tego średniowiecznego życia, mamy
możliwość potwierdzania lub obalania hipotez
archeologów dotyczących np. konstruowania

i stosowania różnych narzędzi czy urządzeń.
Poza tym są źródła pisane i ikonograficzne.
W Polsce jest ich stosunkowo niewiele, ale
mamy analogie z innych krajów europejskich.
Natomiast kiedy uda nam się coś odkryć
i potwierdzić, że to jednak działa, że ma sens,
daje to ogromną satysfakcję.
– Czyli tworzycie średniowiecze na nowo?
Czy odtwarzacie?
M.Z. – Odtwarzamy. Staramy się je rekonstruować na różnych płaszczyznach. Oczywiście najbardziej spektakularne na każdej imprezie historycznej są walki. Ale średniowiecze to
nie tylko bitwy czy wydarzenia polityczne, to
także życie codzienne. I tego uczymy się, kiedy
np. w warunkach obozu średniowiecznego spędzamy dwa tygodnie bez żadnych udogodnień
współczesnych. Odtwarzamy ze szczegółami
w pełni funkcjonalne ubiory średniowieczne.
Spędzamy wolny czas tak, jak nasi przodkowie
– od tańca i muzyki zaczynając, aż po średniowieczne zabawy i gry planszowe. Nawet gotujemy według ówczesnych przepisów i z użyciem tylko używanego wówczas sprzętu.
– A ubiory szyjecie także sami od początku
do końca?
M.Z. – Są ludzie, którzy – tak jak ja – się w tym
specjalizują. Natomiast
wiele osób ambitnie wykonuje sobie strój własnoręcznie – od początku do
końca. Szyjemy z tkanin
dokładnie takich, jakie
były możliwe do uzyskania w średniowieczu, czyli
z całkowicie naturalnych:
lnu, wełny i jedwabiu.
Bardzo często są to tkaniny ręcznie tkane i barwione w sposób naturalny.
Z wełny owiec ras pierwotnych np. szkockich Blackface, których początki
hodowli sięgają XII wieku.
– Wówczas już handel
ze Szkocją był tak ożywiony, że sprowadzano
stamtąd wełnę?
M.Z. – Jeśli chodzi
o sukno wełniane, to jak
najbardziej. Zwłaszcza, że
zajmowały się tym miasta hanzeatyckie, a więc
i Gdańsk. A trzeba pamiętać, że Wisła była wtedy nie
tylko rzeką, ale i głównym
szlakiem
handlowym.
Szyjemy na podstawie
zachowanych znalezisk
archeologicznych, tudzież
ikonografii i przy użyciu

takich samych technik, stosując
takie same szwy, inne niż obecne.
Tak samo zresztą jak i sama konstrukcja tych ubiorów różni się od
współczesnych. Jest to więc bardzo
szczegółowe odwzorowanie.
– Jeśli chodzi o rekonstrukcję wydarzeń, to piszecie za każdym razem cały scenariusz od
początku czy to takie puzzle –
cząstki, które składacie w nową
całość?
Ł.N. – To zależy. Jeżeli chodzi
o nadanie praw miejskich przez
księcia Janusza I, to wszystkie
dokumenty wyglądają niemal
identycznie, więc można przyjąć, że przebieg ceremonii też był
podobny. Ale różnią się tym, że
książę Janusz nie na wszystkich
osobiście bywał. W Łomży wiemy
że był, o czym świadczy odcisk pieczęci pod
dokumentem. Natomiast cały scenariusz to
już raczej puzzle, bo chodzi o to, żebyśmy nie
tylko my mieli z tego zabawę i satysfakcję, że
coś znaleźliśmy w dokumentach historycznych,
ale żeby było to widowiskowe i podobało się
publiczności.
– W Łomży to właśnie układanka, czy oryginalny scenariusz?
Ł.N. – Mam wrażenie, że to jedna z imprez
najlepiej przygotowanych w ostatnich latach.
Spotkania organizacyjne mieliśmy już od pół
roku. Rozmawialiśmy z pracownikami Urzędu
Miejskiego, instytucji kultury, muzeum, teatru.
Bardzo dużo było tych spotkań, ale wszystko
zostało dopięte na ostatni guzik. Oni mają
o wiele więcej pracy z jubileuszem, bo na naszej
głowie jest tylko „jeden dzień z księciem na
rynku”. A przy okazji chcemy przypomnieć, że
Łomża jest winna naszemu księciu podatki za
sześćset lat. I to z odsetkami...
– Najwyżej za sto, bo potem była już miastem królewskim. A książę bywał już księciem,
czy to debiut w tej roli?
D.J. – Od dwóch lat przy takich okazjach
jestem księciem i to zawsze Januszem…
M.Z. – Przepraszam, ale raz na gościnnych
występach zdarzyło ci się być swoim ojcem,
czyli księciem Siemowitem III.
D.J. – Fakt, ale od kilku do kilkunastu razy
w roku bywam księciem Januszem I. Nie prowadzę jednak dokładnej statystyki, bo to przecież hobby i przyjemność, a nie praca.
– Skoro nie praca, to czym zawodowo zajmujecie się na co dzień?
Ł.N. – Najchętniej robilibyśmy, oczywiście, tylko rekonstrukcje, ale każdy z nas ma
swoją pracę. Ja jestem muzealnikiem z zawodu
i pracuję w Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie.

M.Z. – Ja jestem historykiem, etnografem,
nauczycielem, szachistką… Zdarzyło mi się, że
byłam w szkole panią od historii, ale tej chwili
uprawiam właściwie wolny zawód. Realizujemy
różnego rodzaju projekty edukacyjne związane
z historią, ale już nie na etacie w szkole.
D.J. – A w moim przypadku jest o wiele
bardziej ciekawie, bo pracuję jako serwisant
maszyn, czyli zawód mam bardzo techniczny,
daleki od tego czym się tu zajmujemy.
– A tu czego się możemy spodziewać? Ten
spektakl jest tak przygotowany i dopracowany,
że nic niespodziewanego nie ma prawa się
wydarzyć czy jest w tym element improwizacji?
M.Z.- Zawsze się może zdarzyć coś nieprzewidzianego. Chociażby walki rycerskie nie
są reżyserowane, to nie jest choreografia. Kiedy
będą się odbywały czy pojedynek sądowy, czy
turniej, to będą to autentyczne walki o zwycięstwo, o to kto jest lepszym rycerzem. Poza
tym jest spora grupa ludzi, którzy stanowią
dwór książęcy – rycerze, dworzanie, służba. Od
ponad dwóch lat wcielają się w swoje postaci
i cały czas zgłębiają wiedzę na ich temat. To
pozwala na większą dozę improwizacji, bo nie
deklamują wyuczonych kwestii, a wiedzą po
prostu co i w jaki sposób mogą powiedzieć, czy
jak się zachować w konkretnej sytuacji.
– A takie bliskie ciągłe zgłębianie i obcowanie na co dzień ze średniowieczem, z jego
kulturą, mentalnością, wcielanie się niemal,
ma jakiś wpływ na człowieka współczesnego?
D.J. – Przede wszystkim zmienia perspektywę, poszerza ją. Większość ludzi na co dzień
nie widzi nic, poza tym stosunkowo małym
światem, w którym się obraca, żyje, pracuje.
Kiedy pochylamy się ku historii widzimy, że
inaczej bywało, że inaczej może być i że historia toczy się kołem. Łatwiej więc przewidzieć
pewne zdarzenia.

– Mamy księżnę i księcia,
a reżyser też obsadza sam siebie w jakiejś roli, czy pozostaje takim kanclerzem, który
z tylnego siedzenia karety kieruje całością?
Ł.N. – Nie, ja zawsze mam
jakąś rolę, mniej lub bardziej
ważną. W Łomży akurat przypadło mi odgrywanie burmistrza tego miasta, który będzie
przyjmował akt miejski, czyli
będę Janem Baczem. Najczęściej tak piszę scenariusze lub
dopieszczam je, żeby jak najbardziej odpowiadały i publiczności, i rekonstruktorom. Staram
się jednak też grać, żeby sprawdzić jak to co wymyślę, wygląda
od strony aktorskiej, bo każdy
występ to dla nas nowe doświadczenie. My nie jesteśmy zawodowymi aktorami,
my to robimy tak jak czujemy i jak to powinno
historycznie wyglądać.
M.Z. – Tak naprawdę mniej chodzi
o odegranie roli, a bardziej o wczucie się
w oryginalą postać.
– Z którego elementu pokazu w Łomży
jesteście najbardziej dumni, albo najbardziej
ciekawi jak w efekcie będzie wyglądał, bo tego
jeszcze nie było?
M.Z., D.J., Ł.N. (niemal chórem) – Sąd nad
zwierzęciem… Definitywnie… Pierwszy raz
robimy… Sami jesteśmy ciekawi, bo to będzie
debiut nie tylko dla zwierzęcia…
– Sądzony będzie kot? To chyba one,
zwłaszcza te czarne, najczęściej trafiały przed
trybunał w średniowieczu.
Ł.N. – Nie, coś o wiele większego. Miała być
świnia, byłoby bardziej wymowne, ale będzie
koza. Jej właściciel, kiedy zechce ją sprzedać,
będzie mógł podnieść cenę argumentem, że to
najbardziej znana koza na Północnym Mazowszu i do tego aktorka.
– Więc zwierzę będzie prawdziwe i żywe?
D.J. – Tak i miejmy nadzieję, że pozostanie
żywe.
M.Z. – Cóż, to zależy od wyroku książęcego.
Ł.N. – Nie, nie, nie, absolutnie żadne zwierzę tu nie ucierpi.
D.J. – I miejmy nadzieję, że człowiek też nie.
W rekonstrukcji na Starym Rynku wzięło
udział około 60 rekonstruktorów ze Stowarzyszeń HANZA i POZYTYWNIE HISTORYCZNI. Zjechali do Łomży z Warszawy, Ełku,
Lublina, Zamościa, Gdańska i Ciechanowa.
Poza wystawieniem scenek historycznych,
w kilkunastu namiotach prezentowali pracę
średniowiecznych rzemieślników, organizowali zabawy i częstowali kulinariami wg oryginalnych, pochodzących sprzed kilku wieków
przepisów.

6

7

Z błogosławieństwem

Niech to miasto będzie miejscem,

papieża Franciszka

w którym dobrze się żyje...

Questa bellissima citta. Takie piękne miasto – podobnymi słowami po włosku określił
Łomżę nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Penacchio, a po polsku biskup
łomżyński Janusz Stepnowski. Przedstawiciel
Watykanu udzielił „pięknemu” miastu i mieszkańcom błogosławieństwa w imieniu papieża
Franciszka.
Msza święta celebrowana w Katedrze
przez nuncjusza i ordynariusza łomżyńskiego
wspólnie także z biskupami Tadeuszem Bronakowskim i Stanisławem Stefankiem, była
jednym z ważniejszych elementów obchodów
Wielkiego Jubileuszu 600-lecia praw miejskich
Łomży. Nuncjusz używał języka polskiego kierując na początku liturgii słowa do wiernych.
Na zakończenie zapewnił, że przy kolejnych
wizytach będzie coraz lepiej radził sobie z trudnym dla Włocha językiem.
Arcybiskup Salvatore Penacchio nawiązał do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przypominając postać jednego ze
swych poprzedników. W okresie budowania
odrodzonej Polski wizytatorem, a potem nuncjuszem apostolskim był w naszym kraju arcybiskup Achilles Ratti. Odwiedził wówczas także
Łomżę. Zaledwie kilka lat później został papieżem i przyjął imię Piusa XI.

Najbardziej emocjonalne słowa swojej
homilii biskup Janusz Stepnowski poświęcił
„Miastu”. Położonemu na wzgórzu, ze światłami odbijającymi się w rozlewiskach Narwi.
– Świętujemy dzień fundacji miasta, ale
także księcia Janusza, który miał wizję umacniania swej krainy i państwa. Musimy też sobie
uświadomić, że miasto nie może być zbudowane tylko na kamieniu i nie mieć w sobie
miejsca dla Boga. Kiedy przyszły takie czasy
bez Boga, II wojna światowa, doświadczyła tego
nasza wspólnota żydowska, która została starta
z powierzchni miasta – mówił biskup Janusz
Stepnowski.
Uświadamiał, że miasto to przede wszystkim plany i pragnienia ludzi. Mówił o obowiązkach obywatelskich i wobec Boga.
– To miasto jest piękne, zasługuje na nasz
wielki szacunek. Ktokolwiek ma jakąś odpowiedzialność w tej wspólnocie, niech stara się
jak najbardziej, aby było gniazdem dla każdego,
kto tu przybędzie – głosił biskup. – Chrystus
wzywa nas, byśmy byli solą i światłem tej ziemi
– dodał.
Ordynariusz łomżyński podkreślił jak niezwykłą rolę ma to, że miasto położone jest na
wysokiej skarpie nad rzeką.

– Kiedy wjeżdżamy, z każdej drogi – od
strony Ostrołęki, Zambrowa, Ostrowi Mazowieckiej, Piątnicy – szczególnie nocą, widać
światła, które wskazują kierunek dla tych, którzy mieszkają wokół – mówił biskup Janusz
Stepnowski. – Przybywają łomżyniacy, którzy
budują przyszłość, rodziny i samego siebie.
Msza w intencji Łomży zakończyła się słowami nuncjusza Salvatore Penacchio o „najpiękniejszym mieście”. Później przedstawiciela
Watykanu – „uprowadzili” m.in. ułani z konnego pocztu, klerycy i harcerze, którzy chcieli
zrobić z arcybiskupem pamiątkowe zdjęcia.

Chrystus wskazuje drogę
Nieznany jest twórca figury Chrystusa,
która przeszło 100 lat temu ustawiona została
na postumencie w pobliżu łomżyńskiej Katedry. Jak mówi proboszcz Marian Mieczkowski, była swego rodzaju wotum wdzięczności
mieszkańców Łomży, gdy zelżał dramat I wojny
światowej.
Mieszkańcy Łomży pamiętają, że Chrystus dźwigający krzyż ustawiony został na tzw.
cmentarzu Katedry, przy ogrodzeniu od strony
ulicy Giełczyńskiej. Rzeźba coraz bardziej

niszczała pod wpływem czasu i pogody – kruszejący postument łatany był nawet polbrukiem, odpadających fragmentów figury nawet
nie próbowano zastępować – ukryta była wśród
drzew i krzewów.
– Decyzja o zmianie dojrzewała długo –
przyznaje ksiądz Marian Mieczkowski, proboszcz parafii św. Michał Archanioła – Katedralnej w Łomży.
Wreszcie jednak zdecydował, że jubileusz
600-lecia praw miejskich i 100-lecia niepodległości Polski to dobry moment, aby figurze
Chrystusa przywrócić dawny blask i uczynić
z niej ponownie rodzaj wotum wdzięczności
za stulecia rozwoju miasta i odrodzonej Polski. Śmiałym rozwiązaniem stało się „wyjście”
Chrystusa zza ogrodzenia świątyni niemal na
chodnik narożnika ulic Giełczyńskiej i Dwornej na spotkanie zajętych codziennymi sprawami mieszkańców Łomży.
W czasie, gdy Przemysław Adamowski
w swojej pracowni pieczołowicie i precyzyjnie
odbudowywał, oczyszczał i zabezpieczał figurę

Chrystusa, część katedralnego otoczenia została
przebadana w poszukiwaniu śladów dawnego
cmentarza, a może także niewielkiego kościoła
szpitalnego. Nie udało się nic nowego odkryć.
Oficjalne odsłonięcie i poświęcenie rzeźby
w nowym miejscu dokonane przez nuncjusza
apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Salvatore
Penacchio, biskupa łomżyńskiego Janusz Stepnowski, prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego oraz senator Annę Marię Anders.
Na postumencie widnieje napis: „W stulecie
odzyskania przez Polskę niepodległości w 600lecie nadania praw miejskich miastu Łomża
ten postument ufundowany przed wiekiem na
nowo stawiamy, by Chrystus Zbawiciel Świata
wskazywał drogę nowym pokoleniom. Mieszkańcy Łomży 2018”.
– Niech ta statua Chrystusa niosącego
krzyż będzie wezwaniem do wyznania wiary
dla nas, dla pokoleń, które po nas przyjadą,
byśmy zawsze podążali za Zbawicielem drogą
miłości – wygłosił po polsku modlitwę arcybiskup Salvatore Penacchio.

O dumie, pamięci, honorze, patriotyzmie
mówi się tego wyjątkowego dnia bez poczucia
patosu i przesady. 15 czerwca 2018 roku, w dniu
600. urodziny Łomży, jako miasta, nawet najbardziej wzniosłe słowa były jeszcze bardziej na
swoim miejscu niż zwykle.
Trwałą tradycją obchodów kolejnych rocznic nadania Łomży praw miejskich są uroczyste sesje Rady Miejskiej. Tym razem radni pod
wodzą przewodniczącego Wiesława Tadeusza
Grzymały oraz goście sesji zgromadzili się na
scenie i na widowni sali Centrum Kultury przy
Szkołach Katolickich w Łomży.
Honorowy Obywatel
Jedynym punktem, który wymagał pewnej
formalnej oprawy, było powiększenie grona
Honorowych Obywateli Miasta. Prezydent
Mariusz Chrzanowski i przewodniczący Wiesław Grzymała wręczyli odpowiedni dokument
profesorowi Kazimierzowi Pieńkowskiemu,
twórcy i pierwszemu rektorowi Państwowej
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
– Nie ma wielkich osiągnięć bez wielkich
ludzi. Jestem tu, aby podziękować profesorowi Kazimierzowi Pieńkowskiemu. Wśród
dokonań pana profesora, które możemy mierzyć różnymi miarami, chciałbym podkreślić
otwartość intelektualną, którą uczynił cechą
naszej uczelni – mówił laudator, obecny rektor
PWSIiP, dr hab. Dariusz Surowik.
Jak głosi biogram przygotowany przez
uczelnię, profesor Kazimierz Pieńkowski urodził się 3 września 1935 roku w miejscowości
Mściwuje w gminie Mały Płock. Był wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Białostockiej. W roku 1986
otrzymał tytuł profesora nauk technicznych,
a w 1991 r. tytuł profesora zwyczajnego. W swej
karierze naukowej był m. in. prorektorem

i rektorem Politechniki
Białostockiej.
– Kocham Łomżę
z tego powodu, że jest
to miasto, w którym
mieszkają ludzie o głębokim patriotyzmie i że
są pobożni. Życzę, aby
spełniło się jak najszybciej marzenie o Akademii
Łomżyńskiej
– mówił wzruszony
profesor
Kazimierz
Pieńkowski przyjęty
owacjami.
Życzenia, życzenia...
Poruszających elementów nie brakowało
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Łomży
w 600. rocznicę nadania praw miejskich. Był
hymn „Gaude Mater Polonia”, animacja obrazująca dzieje osady na Mazowszu. Przede
wszystkim jednak było jednak wiele pięknych
słów o Mieście.
Prezydent Mariusz Chrzanowski: „Minęło
ponad tysiąc dni, kiedy sprawuję urząd powierzony mi przez mieszkańców. Każdy taki
dzień, kiedy udawało się rozwiązać problemy,
pomóc ludziom, przynosił satysfakcję, ale też
skłaniał do refleksji. Dzisiaj cieszę się, że mogę
z pełnym poczuciem odpowiedzialności oraz
dumy stanąć przed Państwem i powiedzieć: To
wielki dzień naszego miasta. I jeszcze dodać:
To wielki rok naszej Ojczyzny. Nie powinniśmy zapominać, że jest to przecież rok dwóch
rocznic. 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 600-lecie praw miejskich Łomży
to bliskie sobie święta. Łomża i jej mieszkańcy
swoją tożsamość i tradycję od wieków przecież
budują na miłości do Ojczyzny i służbie dla niej
w pracy, walce zbrojnej edukacji, sztuce”.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała: „Musimy mieć
świadomość, że także
nasze czyny będą sprawiedliwie ocenione
przez następne pokolenia. Niech jubileuszowy dzień napełni
nas wszystkich radością i poczuciem, że
pracujemy dla dobra
mieszkańców Ziemi
Łomżyńskiej.”

Minister Andrzej Dera, Kancelaria Prezydenta RP, fragmenty listu prezydenta Andrzeja
Dudy: „Łomża była i jest miastem wyjątkowym, które stawia na jakość szkolnictwa i życie
kulturalne. Niech to piękne miasto będzie
miejscem, w którym dobrze się żyje, w którym
można się rozwijać, urzeczywistniać marzenia
i realizować plany, w którym można czuć się
spełnionym i szczęśliwym”.
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski,
fragmenty listu premiera Mateusza Morawieckiego: „Wierzę, że historyczne dziedzictwo
Łomży będzie jednym z atutów wpływających
na jej rozwój, że świadomość przeszłości i osiągnięć przodków będzie Państwa inspirować do
modernizacyjnych przedsięwzięć. Pamiętając
o swoich korzeniach wspólnie budujemy Polskę
rozwoju. Życzę, by kolejne lata okazały się dla
Łomży czasem wykorzystanych szans.” Wojewoda przekazał też własne serdeczne życzenia.
Magdalena Gawin, wiceminister kultury
w imieniu swego zwierzchnika, wicepremiera
profesora Piotra Glińskiego oraz własnym,
jako absolwentka I LO w Łomży: „Łomża to
także instytucje kultury o wysokim poziomie i znakomite placówki edukacyjne. Jestem
dumna, że ukończyłam jedną z 10 najstarszych
szkół w Polsce. Wracam do Łomży zawsze
z przyjemnością.”
Senator Anna Maria Anders: „Cieszę, się, że
jestem waszym senatorem, choć nie bywam tu
tak często, jak powinnam. Poznaję na świecie
wiele osób związanych z Łomżą. I coraz bardziej
rozumiem, dlaczego prezes Jarosław Kaczyński
namawiał mnie do kandydowania z ziemi tak
patriotycznej. Muszę się zgodzić, że Łomża jest
takim wielkim patriotycznym źródłem.”
Osobiście swoje refleksje i życzenia przekazał także marszałek Jerzy Leszczyński oraz
przewodniczący Związku Samorządów Polskich Robert Perkowski, burmistrz Ząbek.
Odczytane zostały listy m.in. od ministrów
Krzysztofa Jurgiela, Elżbiety Rafalskiej, Beaty
Kempy, posłów Bernadety Krynickiej i Lecha
Antoniego Kołakowskiego (musieli być tego
dnia w Sejmie), który poinformował o swym
wystąpieniu do Prezydenta RP o nadanie
Łomży orderu Virtuti Militari.
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Jubileuszowy prezent od Filharmonii
Maria Pokrzywińska – łomżanka, kompozytorka, profesor Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina. Jacek Szymański – obecnie chyba najbardziej rozpoznawalny, a z pewnością najbardziej lubiany przez rodzimą, łomżyńską publiczność tenor – solista. Kornel
Wolak – wychowany w Łomży, dziś koncertujący na całym świecie klarnecista. Andrzej Żera
– autor hymnu skomponowanego na jubileusz
miasta. Obok nich poeci: Henryk Gała, Romuald Sinoff.
Ci, którzy dla Łomży tworzyli
i nadal się z nią identyfikują, spotkali się
na uroczystym koncercie orkiestry Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego – jednym z najokazalszych
elementów świętowania jubileuszu
miasta. W łomżyńskiej katedrze twórczość łomżyniaków splotła się z dziełami mistrzów: przez lata związanego
z Ziemią Łomżyńską Witolda Lutosławskiego, Chopina, Wieniawskiego,
Moniuszki.

Budowanie odświętnego nastroju wspomogła oprawa literacka koncertu. Wśród
recytowanych tekstów znalazły się poezje Jana
Lechonia i Karola Wojtyły, ale też łomżyniaka,
Romualda Sinoffa czy Doroty Ryst, laureatki
łomżyńskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana
Kulki. Recytował je ks. Tomasz Chludziński, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego
w Łomży, dziś – proboszcz jednej z grajewskich
parafii.

Perełki muzyki polskiej
Koncert
filharmoników
był
muzyczną podróżą po utworach różnych epok i stylów. Łączył je wspólny
mianownik – autorstwo polskich kompozytorów i patriotyczne konotacje.
Polonez Wojciecha Kilara z filmu „Pan
Tadeusz” (od blisko dwudziestu lat tańczony na niemal każdej studniówce),
Preludium e-moll i Mazurek B-dur Fryderyka Chopina, biało- czerwony Polonez koncertowy D-dur Henryka Wieniawskiego to dzieła od lat kojarzące się
z podtrzymywaniem polskiej tożsamości i tradycji.
We wnętrzu katedry, zbudowanej przed wiekami tak, by zachwycać
akustyką, wyjątkowo wypadła Aria
z kurantem ze „Strasznego dworu” Stanisława
Moniuszki. Uważana za jedną z najlepszych
tenorowych arii na świecie, tu – wykonana
przez Jacka Szymańskiego, zabrzmiała jak przed
ponad stu pięćdziesięciu laty, kiedy „Gazeta
Muzyczna i Teatralna” pisała: „W trzecim akcie
jest ów sławny kurant, co się tak publiczności podobał. Jest to polonez zamknięty tylko
w ośmiu taktach, a napisany w stylu arcystaroświeckim, przypominającym co najmniej
Ogińskiego”.
¬ Chciałem, żeby ten program był bardzo
uroczysty i podniosły, ale z utworami przyjaznymi w odbiorze – przyznaje Jan Miłosz
Zarzycki, dyrektor naczelny i artystyczny łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej.

Zaproszenie na jubileuszowy koncert przyjął ceniony na całym świecie klarnecista Kornel
Wolak i określana mianem jednej z najciekawszych osobowości artystycznych w Polsce,
skrzypaczka Katarzyna Duda.
Wolak już dwa lata temu wystąpił z łomżyńskimi filharmonikami, przyznając wówczas,
że to jego sentymentalny powrót do rodzinnego miasta. Instrumentalista w Łomży spędził
dzieciństwo i to tu stawiał pierwsze muzyczne
kroki.
Rodzice małego wówczas Kornela, na
przełomie lat 70-tych i 80-tych pracowali
w szkole muzycznej i tworzącej się Łomżyńskiej Orkiestrze Kameralnej. Starsi
stażem muzycy dzisiejszej Filharmonii Kameralnej pamiętają kilkuletniego
chłopca, który od zawsze chciał po prostu
grać. Na jubileuszowym koncercie zagrał
tak, jak dyktowało mu serce, wykonując
Chopina i temat z filmu Pianista Wojciecha Kilara.
¬ Byłem niezwykle wzruszony, mogąc
wystąpić przed ludźmi, wśród których
wyrosłem. Nie ma powodu, by uciekać
od tych miłych wspomnień – przyznaje
klarnecista.

Łomżyński finał

Życie nasze, czyli dwugłos
łomżyńskich artystów
Dziesięć lat temu pochodząca z Łomży
kompozytorka, Maria Pokrzywińska napisała
pieśń na sopran i orkiestrę smyczkową, wspierając się wierszem łomżyńskiego poety, Henryka Gały. Tak powstała pieśń pełna refleksji
o życiu i przemijaniu, ze wzruszającą muzycznie i lirycznie frazą „życie nasze – wędrowanie”.
Arcytrudnego zadania jej wykonania (związanego z wcześniejszym zaadaptowaniem utworu
sopranowego) podjął się Jacek Szymański.
– Na taki jubileusz było warto – podkreśla tenor nie kryjąc, że praca nad pieśnią była
trudna, ale i satysfakcjonująca.

Największe emocje wśród słuchaczy
szczelnie wypełniających kościół katedralny, wzbudził jednak wielki finał jubileuszowego koncertu.
Dziesięć chórów, pełen skład filharmoniczny, ponad dwustu śpiewających,
towarzyszących tenorowi Jacka Szymańskiego – taką oprawę zyskało premierowe
wykonanie hymnu „Sześćset lat w koronie
Polski”, napisanego przez organistę parafii
pw. Krzyża Świętego Andrzeja Żerę.
„Już sześćset lat w koronie polskiej świeci, to nasza Łomża, przyszłość
naszych dzieci!” – śpiewał Szymański, a wtórował mu potężny głos chórzystów z chórów
z Łomży, Ostrołęki, Śniadowa i Nowogrodu.
¬ Wszyscy jesteśmy stąd: muzycy, chóry,
organista. Łomża dała coś Łomży! – mówi
Andrzej Żera, przyznając, że prawykonaniu
hymnu napisanego na wielki jubileusz towarzyszył niemały stres, ale słuchacze nie zawiedli.
Nie mniejszy entuzjazm publiczności
wzbudziła doskonale znaną pieśń „Piękna
nasza Polska cała”, wykonana do nowych słów,
autorstwa Józefa Babiela. Łomżyniak, społecznik, napisał tekst sławiący piękno Łomży i podkreślający miłość do tej najmniejszej ojczyzny.
Jubileuszowy koncert swoim patronatem objął Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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Z merem Solecznik, Zdzisławem Palewiczem rozmawia Adam Dąbrowski
Z danych o Solecznikach wynika, że to
miasto od Łomży dziesięć razy mniejsze i dziesięciokrotnie młodsze.
Że mniejsze to fakt, bo same Soleczniki
mają 8 tys. mieszkańców, ale u nas jest samorząd jednopoziomowy i ja jestem merem
rejonu solecznickiego, w którym żyje 32 tys.
ludzi. Natomiast jeśli chodzi o wiek, to możemy
się licytować, bo pierwsze wzmianki o osadzie
Soleczniki są z 1311 roku. Ale nie chodzi przecież o wiek czy o liczbę mieszkańców, tylko
o życzliwość, dobrą wolę i współpracę…
Był Pan już merem, kiedy nasze miasta
nawiązywały kontakty?
Właśnie ja byłem u źródeł współpracy.
To było w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Wtedy my, młodzi, przyszliśmy do
samorządu w Solecznikach i nawiązaliśmy te
pierwsze kontakty. Zaczęliśmy od współpracy
z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i ze Wspólnotą Polską w Łomży. Jej szefem był wtedy wspaniały człowiek…
Senator Stypuła?
Tak, senator Jan Stypuła. I to właśnie on
zainicjował i potrafił tak wszystko zorganizować, że przełożył te kontakty na różne inne
płaszczyzny, w tym także na tę samorządową.
To wszystko zaczęło wtedy działać – i jak widać
– działa do tej pory.
Łomża nie jest jedynym polskim miastem
partnerskim Solecznik. Ze wszystkimi kontakty układają się Wam równie dobrze?
Mamy około trzydziestu miast partnerskich, miast bliźniaczych, przyjaciół, czy – jak ja
to nazywam – ambasadorów Solecznik w Polsce. One są w każdym rejonie i to nas bardzo
cieszy, bo nam na tym zależy. W rejonie solecznickim 80% ludności to rodowici Polacy. Jest
nas 30 tys. ludzi żyjących tam od niepamiętnych lat na własnej ziemi ojczystej. A każdy
kontakt z Polakami, z Macierzą jest dla nas bardzo ważny. I nie chodzi tylko o ekonomiczną
współpracę czy jakieś wymierne konkrety, ale
o więź narodową. To jest ważne przede wszystkim dla młodzieży, ale i dla wszystkich ludzi.
Dlatego, że kontakt z Polską jest dla nam po
prostu potrzebny.
Z drugiej strony to Polacy wracający od
Was opowiadają, że są zbudowani polskim
patriotyzmem, który na Litwie obserwują.
My mieszkamy u siebie. Tam jest nasza ziemia ojczysta. Nie my jesteśmy winni, że granice
zostały zmienione. Więc nasz kraj, nasza ojczyzna teraz to Litwa. Ale my jesteśmy bogaci, bo
mamy dwie ojczyzny – Litwę i Polskę. Jesteśmy
Polakami, obywatelami Litwy. Staramy się to
łączyć i udaje się nam. Bywa, że nie jest to łatwe,
ale potrafimy. Być Polakiem na Litwie to tak
samo jak być Polakiem w Polsce czy gdziekolwiek indziej. Po prostu jesteśmy z tego dumni.
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„W imię Pańskie, Amen. My, Janusz, z Bożej
Łaski starszy Książę Mazowiecki i Ruski, pan
i dziedzic Czerski, Warszawski, Łomżyński,
Ciechanowski, Zakroczymski, Wyszogrodzki
i tak dalej, czynimy wiadomym i chcemy, aby
tak teraz, jak i na przyszłość niniejsze pismo
zaświadczało, że zważywszy przeniesienie miasta Naszego Łomżą zwanego i aby tym łatwiej
mogło powstać i za łaską Boską być zamieszkałym, toż miasto w Naszej łaskawości, prawami
niżej wypisanymi uposażyliśmy i zaszczyciliśmy, które to prawa przez Nas i Naszych następców nienaruszenie mają być zachowanymi”.

miejskich robót, ciężarów, prześladowań wszelkich. Czynsz zaś roczny dla Nas należny utrzymuje się, który czynsz wspomnieni mieszczanie z domów, karczem, od szewców, rybaków
i od jakiegokolwiek bądź rodzaju rzemieślników podług zwyczaju innych Naszych miast,
w święto Świętego Marcina Wyznawcy każdego roku i wiecznymi czasy Nam i następcom
Naszym do opłacania są zobowiązani”.
Radość miesza się z niedosytem. To, że
ciężarów i prześladowań nie będzie, szerokim
uśmiechem przyjmuje „mieszczka Bogusia”
w czerwieniach, czyli w codziennym wyda-

rozsiała po rynku. Sąd nad kozą (w pierwotnych założeniach miała być świnia), podejrzaną o wystraszenie niewiasty, włamanie
i kradzież biżuterii, był jednym z oryginalniejszych pomysłów autorów scenariusza scenek
rekonstrukcyjnych. Najważniejszą było oczywiście odczytanie i przekazanie aktu nadania praw miejskich Łomży, ale byli także np.
walczący rycerze i wiele innych atrakcji. Stary
Rynek i przyległą ulicę Długą wypełniły stoiska
historyczne: rybaka, bursztyniarza, garncarza,
kowala, mistrza wyrobu kolczug. szewca i wielu
innych. Na oczach zadziwionych łomżyniaków

Wiwat książę Janusz! Wiwat miasto Łomża!

Jubileusze mobilizują
I to wcale nie patos, tylko tak odbieramy
rzeczywistość.
Trochę możemy Was zrozumieć, bo Łomża
leży przecież na historycznym Mazowszu, a po
zmianie granic znaleźliśmy się w województwie podlaskim...
Zachowujmy się po prostu autentycznie.
Dla nas to jest normalna sprawa, że jesteśmy
Polakami z dziada pradziada. Przekazujemy
kolejnym pokoleniom wartości, które otrzymaliśmy od przodków: wartości chrześcijańskie,
miłości do własnej ziemi, do polskości, poszanowania języka, do kultury. Oczywiście, czasem
pojawiają się kłody rzucane pod nogi, ale nie
chodzi o to, żeby narzekać, tylko żeby je pokonywać i rozwiązywać problemy. Tyle, że zawsze
zachowując wartości, które przekazali nam
rodzice, a im ich rodzice, czyli nasi dziadkowie.
I nie mamy prawa z nimi eksperymentować.
Łomża chlubi się swoją 600-letnią historią
i właśnie zachowaniem tradycji.
Jest z czego być dumnym, ale Łomża musi
też pamiętać, że wyrosła – i nie tylko Łomża
zresztą – na tych tradycyjnych wartościach.
Ważne jest, żeby pamiętać, bo każda taka
uroczystość to wspomnienia i wiele wspominano. Ale ważne, żeby refleksja dotyczyła nie
tylko przeszłości. Każdy jubileusz, tak miasta, jak i jubileusz człowieka, powinien także
mobilizować.
Zamknięcie jakiegoś etapu z jednoczesnym
otwarciem następnego?
No tak. Jubileusze muszą przede wszystkim łączyć, a nie dzielić. Podczas tych wystąpień i przemówień wielokrotnie można było
usłyszeć: nasza ziemia, nasze miasto. Kiedy ja
mówię moje miasto, to myślę o Solecznikach,

ale cieszę się, że mogę powiedzieć, że Łomża
to w części też moje miasto, bo ja z nią współpracuję. I cieszy mnie, że ona się rozwija i coraz
lepiej w niej się dzieje.
A takie uroczystości są dobre dla wychowania młodzieży, żeby mogła odczuwać dumę
ze swojego miasta. Bo nie ma co ukrywać, że
jesteśmy w podobnej sytuacji – dynamiczniej
rozwijają się miasta większe i bliżej metropolii.
Tam jest więcej inwestycji, dynamizmu i więcej
miejsc pracy. A są miasta, które przez gorsze
położenie geograficzne albo z innych przyczyn,
nie stwarzają takich szans na karierę. Niezadowoleni ludzie wyjeżdżają i szukają lepszego,
łatwiejszego życia, ale miasto zostaje.
Ono było przez sześćset lat i będzie
następne sześćset lat, bo tu byli ludzie i będą
ludzie.
Widzę, że Łomża się zmienia, porządkuje
i pięknieje. Może są mieszkańcy, którzy mają
inne odczucia, bo ja patrzę na to z zewnątrz, ale
wśród nich także jakiejś specjalnej depresji nie
dostrzegam.
Chodzi o to, żeby każdy – nieważnie gdzie
mieszka – nie narzekał. Żeby nie robić takiej
listy krzywd kto jest czemu winien, tylko żyć.
Godnie żyć, starać się, porządkować… Bo kto
nam pomoże? Tylko my możemy pomóc sobie
nawzajem.
Współpracujmy, spotykajmy się, twórzmy,
wymieniajmy się doświadczeniami i idźmy do
przodu.
Na zdjęciu: Zdzisław Palewicz (trzeci z lewej) z delegacją
Solecznik składają życzenia prezydentowi Łomży Mariuszowi Chrzanowskiemu i przewodniczącemu Rady Miejskiej Łomży Wiesławowi Grzymale

Głos książęcego mistrza ceremonii wyraźnie dociera do wszystkich zgromadzonych
na Starym Rynku w Łomży. Średniowiecze
średniowieczem, ale współczesne struny głosowe można przecież wspomóc elektroniką.
Skwar jest okrutny, książę z małżonką kryją
się przeto pod namiotem. Książę współczesny,
czyli prezydent Mariusz Chrzanowski i towarzyszące mu dostojne damy i panowie takiego
przywileju nie mają. Przypadły im krzesełka
na rozprażonej płycie rynku. Otaczają ich
tłumy mieszczan. Wielu w przepięknych strojach pracowicie szykowanych od tygodni (albo
tylko dni). Maurycy ze Szkoły Podstawowej
nr 7, który przybył na rynek z koleżankami
i kolegami pod opieką nauczycielek, przyznaje
że jego wspaniała mama Kasia pracowała nad
przebraniem dwa dni.
Udział łomżyńskich szkół i przedszkoli
w jubileuszowym święcie miasta to jeden z najjaśniejszych punktów obchodów. Dziewczęta
i chłopcy w strojach dworskich, mieszczańskich, rycerskich i wszelkich innych byli ozdobą
miasta, gdy szli jego ulicami w paradzie. Byłoby
znakomicie, gdyby tak pieczołowicie przygotowane stroje zostały zabezpieczone i zgromadzone, aby mogły służyć przy innych ciekawych
wydarzeniach.
***
„Także uwalniamy mieszczan rzeczonego
miasta Łomży od wszystkich przymusowych

niu Bogumiła Olbryś, dyrektor Zespołu
Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących
w Łomży. No, ale reprezentuje sferę budżetową.
Trochę bardziej krzywe miny mają nowocześni
rybacy i szewcy, czyli przedsiębiorcy. Wiele rzeczy się w dziejach zmienia, ale nie to – podatki
nie cieszą. Z wyjątkiem – jak głoszą media – najnowszej „daniny solidarnościowej”. Podobno
zresztą wiele kop groszy zalegamy jako miasto
Łomża księgowym księcia za te wszystkie lata.
***
„A przeto dajemy i pozwalamy mieszczanom miasta Naszego wyżej wspomnianego
Łomży w sprawach wszystkich, tak wielkich jak
i małych, to jest: kradzieży, zabójstwa, podpalenia, zranienia, zgwałcenia, cudzołóstwa, fałszowania monety, wagi, miary, przemocy i jakiegokolwiek przestępstwa w samym mieście lub
w granicach jego, między mieszkańcami tegoż
miasta i ludźmi do niego należącymi popełnionego... we wszystkich przeto sprawach
wymagających sądzenia, wyrokowania, karania zupełną moc dajemy i we wszelki sposób
upoważniamy rzeczonych mieszczan, żeby się
sami podle Prawa Chełmińskiego oryginalnego
sądzili i rządzili”.
Koza nijakiej skruchy nie chciała okazać.
Najpierw rogami w zaprzęg (radiowóz) policji
próbowała godzić. „Koza nostra” – szepnął ze
zgrozą jeden ze świadków. Potem na drwinę
z wymiaru sprawiedliwości bobki czarne

powstawały tarcze, ozdoby, skórzane sakwy.
Najmłodsi mieli swój ogródek, starsi gry planszowe i ruchowe. Powietrze wypełniała dawna
muzyka.
Zauroczony krążył wśród tłumu Marek
Przeździecki, pierwszy prezydent Łomży
w epoce „wolnych samorządów”, czyli po 1990
roku.
- Cieszę się, że tak hucznie i atrakcyjnie
potrafimy się promować. Z sentymentem za
każdym razem przyjeżdżam – mówi.
***
„Działo się to i wydano w Łomży, w dzień
Świętego Wita Męczennika,to jest 15 czerwca,
Roku Pańskiego 1418 w przytomności świadków: Piotra Gza herbu Junosza, sędziego łomżyńskiego, Jakuba z Łosowa, podsędka łomżyńskiego i innych wielu Naszych szlachetnych
i godnych wiary dworzan, spisane ręką podkanclerzego Naszego.
Żeby zaś tych dla rzeczonego miasta
Łomży przywilejów łaskawe nadanie, w przemijaniu czasu przez Nas i następców Naszych
zapomnianym nie zostało, niniejszy akt napisać i Naszej większej pieczęci odciśnięciem
zatwierdzić rozkazaliśmy”.
„Niniejszy akt” przekazany został prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu.
A potem już grom i swawolom nie było końca.
Redakcja „My z Łomży” też tam była, kwas
chlebowy piła...
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Muzyka z serca, bo… z Łomży
Z Adamem Kalinowskim rozmawia Mirosław R. Derewońko
– Jak oceniasz swój koncert na 600-lecie
Łomży i wykonawców na Muszli?
– Mój koncert uważam za udany. Frekwencja dopisała, profesjonalna, duża scena,
dobrze nagłośniona. I moja kochana Łomża
– wszystko się zgadzało. Na całości reszty koncertów nie udało mi się zostać, ale z tego, co
słuchałem przelotem, to każdy artysta poradził
sobie z wyzwaniem zaspokojenia łomżyńskich
gustów. O Perfekcie tylko superlatywy.
– Podobał Ci się kobierzec 600-lecia z 30
tys. kwiatów za 40 tys. zł na skarpie naprzeciw
sceny? Czerwone begonie, cytrynowe aksamitki i srebrzyste mrozy.
– Kwiaty robią wrażenie i sądzę, że to dobra
inicjatywa. Ze sceny był to imponujący widok
na herb i napis. Warto było posadzić.
– Dobrze wspominasz Łomżę, z której 5 lat
temu się wyprowadziłeś?
– Mieszkam w Trójmieście, tutaj jest więcej możliwości grania takiej muzyki, w jakiej
czuję się najlepiej: rocka, grunge’u i hard rocka.
W Łomży zawsze podobała mi się starówka:
Katedra i kamienice przy Dwornej, kamieniczki
pod arkadami na Starym Rynku, kamienne
schodki ku Żydowskiej do bulwaru nad rzeką,
bliskość Narwi i rozległa dolina. To tutaj często
spaceruję, jak wracam w rodzinne strony.
– Jakie jeszcze miejsca w mieście miały dla
Twego dzieciństwa i młodości znaczenie?
– Na pewno Szkoły Katolickie przy Sadowej, gdzie kończyłem gimnazjum i liceum.
Ale zawsze lubiłem zapuszczać się na rowerze
w okolice Łomży i spędzać czas na wolnym
powietrzu.
– Czy słuchasz opinii i rad otoczenia,
zanim przystąpisz do nagrań debiutanckiej
płyty?
– Jak najbardziej. Staram się przyjmować
rady i opinie, szczególnie mojej dziewczyny
Kingi, która wspiera mnie w pasji. Cały czas
pracuję nad satysfakcjonującym materiałem z gdańską grupą W8, a ponadto jesteśmy
w trakcie realizacji premierowej płyty z Black
Jeans. Można było usłyszeć pierwsze akustyczne wykonanie dwóch utworów Black Jeans
– „Syzyf” i „Koniec”. Akompaniował mi w nich
Łukasz Szczęsny, który jest leaderem i pomysłodawcą zespołu. Jest on człowiekiem z wizją
i cieszę się, że mogę z nim tworzyć coś tak
poważnego, jak zespół i muzyka. Płyta będzie
w klimatach od cięższego rocka po popularne
gitarowe brzmienia, tak aby każdy, komu rock
jest bliski, znalazł coś dla siebie.
– Pamiętasz najważniejsze etapy w dotychczasowej karierze idola z Łomży?

– Idol to zdecydowanie za dużo powiedziane, poza tym, nie wygrałem programu.
Na pewno rok 2007, kiedy zacząłem śpiewać
w zespole Soli Deo w Szkołach Katolickich
w Łomży. Potem zapewne 2012 i „Bitwa na
głosy”, kiedy wystąpiłem z drużynie Juli, a rok
później przeprowadzka do Gdańska – nowe
możliwości, zespoły, początek grania na ulicy.
I na razie zakończyłbym na zeszłorocznym
„Idolu”. Od zawsze uważam, że jestem urodzony w czepku. Do wszystkiego podchodzę
z dużym dystansem i staram się myśleć optymistycznie. Poza tym, życie realnie nie dało mi
powodów do zmartwień.
– Komu najwięcej zawdzięczasz w rozwoju
zainteresowań, talentów i osobowości?

– Najwięcej zawdzięczam rodzicom, ich
zaufaniu, poświęceniu, wzorcom, które mi
przekazali, i świadectwu ich życia, pracowitości i uczciwości. Z nauczycieli niewątpliwie wyróżniłbym Pana Michała Sawickiego,
który opiekuje się zespołem Soli Deo do dziś.
To pod jego skrzydłami uczyłem się podstaw
muzyki, grałem pierwsze koncerty i rozwijałem się artystycznie w Łomży. Sądzę, że Pan
Michał jest świetnym pedagogiem. Natomiast
moimi pierwszymi inspiracjami sprzed 10 lat
byli, m.in., Michael Buble i Sistars. Aktualnie
słucham cięższej muzyki, a niepodważalnym
muzycznym idolem jest Myles Kennedy, znany
ze współpracy ze Slashem lub własnego zespołu
Alter Bridge. Na razie większość mojego materiału to covery rockowe. Dużo słucham grunge'u, zatem piosenki Nirvany, Alice in Chains
czy Pearl Jam to żadna nowość w repertuarze.
Cenię klasykę rocka od Guns'n'Roses po Red
Hot Chili Peppers. Nie ograniczam się do
gatunków. A każdy cover staram się zrobić trochę po swojemu.
– Występy łomżyniaków na Muszli przed
Perfectem o godzinie 22. miały wspólny tytuł
„My z Łomży”. To najsłynniejsza piosenka
najsłynniejszej łomżynianki świata.

– Hankę Bielicką znam z wywiadów
w Internecie i od zawsze miałem świadomość,
że jest to osoba wielce zasłużona dla naszego
miasta. Osobiście daleko mi do inspirowania
się Bielicką, ale warto poznać jej dorobek kabaretowy, opinie i wspomnienia na temat naszego
miasta, chociażby sprzed wojny.
– Udało Ci się nieraz radzić z tremą na
scenie, w studio tv, przed kamerą. Są na tremę
sposoby?
– Sądzę, że na mnie trema działa mobilizująco, więc nie mam większych problemów
z jej poskromieniem. Na pewno zdarzają mi się
wpadki, ale staram się wyciągać wnioski i nie
przejmować się rzeczami, które mi nie wyszły,
a robić je lepiej. Na szczęście, nie mam dotąd

żadnych żenujących wspomnień. Wyznaję
wiarę w złoty środek, który w wielu sytuacjach
sprawdza się bezbłędnie. A ponadto jestem
osobą wierzącą. To nie tylko kwestia tradycji
wyciągniętej z domu, ale pewnych priorytetów
w życiu.
– Czy z jubileuszu 600-lecia coś ważnego,
wartościowego, nieprzemijającego sobie
zachowasz?
– Bardziej istotne, niż sam jubileusz, jest
dla mnie to, że miasto się rozwija, może nie tak,
jak każdy by oczekiwał, ale widać, że Łomża
to coraz lepsze miejsce do życia. Taka okrągła
rocznica to dobry moment do świętowania
i promowania dziejów miasta, które uważam
za ciekawe i ważne. Jako że studiuję ekonomię,
sądzę, że mocna gospodarka lokalna to solidny
fundament rozwoju na każdej płaszczyźnie.
Życzę dobrego zarządzania miastem, rozwoju
i szczęścia mieszkańcom Łomży.
– Czego życzysz sobie w 600-lecie nadania praw miejskich przez księcia Janusza
I (1340- 1429)?
– Sobie...? Ja chcę być tylko szczęśliwy. Jeśli
to będzie spełnione, to znaczy, że cała reszta
będzie na odpowiednich miejscach.

narzucającym chwytliwą melodię, odczuwalną
temperaturę i zabawowy klimat.
- Cieszę się, że Łomża tak fajnie to odebrała
i podobno się podobało – komentuje skromnie
wirtuoz. – Zagrałem kilka utworów, które są na
moim kanale YouTube: Alan Walker – Sing me
to sleep (wideo kręcone na fortach w Piątnicy),
Charlie Puth – How long (też kręcone niedaleko Łomży), Loreen – Euphoria Zedd, Maren
Morris & Grey – The Middle (wideo kręcone
w górskich terenach Ukrainy).
Mateuszowi towarzyszy DJ Marcin Stefanowicz. Młodzian gra na saksofonie muzykę
rozrywkową: oprócz muzyki klasycznej w składach symfonicznych i solo albo w kameralistyce, np. z kwartetem klarnetowym, sięga po
muzykę elektroniczną, ubarwiając ją nowymi
rozwiązaniami aranżacyjnymi.

Łomżyniacy na
Muszli z Perfectem
Kilka tysięcy słuchaczy rozgrzała ponadczasowymi przebojami legendarna grupa Perfect, która na Muszli uwieńczyła imponującym
występem cykl koncertowy z okazji wielkiego
jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich
Łomży. Wnukowie, rodzice i dziadkowie śpiewali wraz z Grzegorzem Markowskiemu polskie evergreeny, jak „Miałem dziesięć lat, gdy
usłyszał o mnie świat” czy „Nie płacz Ewka, bo
tu miejsca brak na twe babskie łzy”. Zanim miasto opanowała perfekcyjnie zagrana muzyka,
którą o północy słychać było i na „Bawełnie”,
i na Południu, w podziw wprawiali o wiele
młodsi z grup wokalnych Miejskiego Domu
Kultury DŚT i znani z ekranów TV i YT łomżyniacy: popowa Jula, idol z Łomży Adam Kalinowski i wszechstronny saksofonista Mateusz
Kurkowski.

Łomżyński wielogłos
Koncert „My z Łomży” w sobotę, 16.
czerwca 2018, zaczynali mniej znani w regionie czy Polsce wykonawcy, ale doskonale rozpoznawalni w Łomży i swoich środowiskach
muzycznych. Michał Sawicki, nauczyciel
muzyki w Szkołach Katolickich, zaśpiewał
przeboje i akompaniował sobie na akordeonie,
w czym czasami na pudle rytmicznym pomagał mu syn. Nie zawiódł Marek Kisiel ze swoim
Studiem Tańca B.K. Step, którego tancerze
wprawiali w podziw wyćwiczonymi ciałami
w każdym wieku i wystudiowaną choreografią
jak w operze. Grupa Bębniarnia Korzennego
Warsztatu Anny Kaptór i Przemysława Starachowskiego wyczarowała z instrumentów
perkusyjnych symfonię rytmiczną. Jak zwykle,
zachwycili warsztatem głosowym i interpretacją wokaliści Studia Piosenki PopArt MDK
– DŚT, prowadzonego niestrudzenie przez Bernarda Karwowskiego: Ula Sulkowska, Amelka
Skorupska, Franek Przybylski. Dziewczęta

Studia Wokalnego eMDeK z pomocą instruktor Magdaleny Sinoff wyczarowały kunsztowne
frazy wielogłosowe w klimacie soulowo-gospelowym. Widzowie na Muszli bardzo dobrze
odebrali krajan, nagradzając ich życzliwie gorącymi oklaskami. Dwie godziny nadziei estradowych minęły szybko, gdy na godzinne recitale
wyszli znani z ekranu.

RockAdam z „Idola”
Wczesnym wieczorem pojawił się Adam
Kalinowski, w „Idolu” faworyt jurorów. Nie
zmienił od roku wizerunku: mocny facet z gęstą,
długą brodą, ale nadal pozostał sympatycznymi
i skromnym młodzieńcem z Łomży. Na co
dzień gra w Trójmieście w klubach i pubach,
więc koncert 600-lecia potraktował jako nobilitację. Absolwent „Katolika” i wychowanek
Michała Sawickiego śpiewał z gitarą rockowe
covery wszechczasów i dwie kompozycje autorskie: „Syzyf” i „Koniec”. Zamierza umieścić je
na debiutanckiej płycie, którą nagrywa z występującym na Muszli gitarzystą Łukaszem Szczęsnym. Adam potwierdził to, czym przekonał do
siebie jury „Idola”, że ma charakter rockmana,
mocny głos o wielu odcieniach emocjonalnych
i przekonującą scenicznie osobowość.
- Koncert na wysokim poziomie. Technicznie wszystko perfekcyjnie – pochwalił go
saksofonista z Łomży. – Podobał mi się koncert
Adama, wiadomo – bardzo dobry wokal. Fajnie zaakompaniował sobie gitarą. A gwiazda
wieczoru istna petarda. Nic dodać, nic ująć.
Legenda... Pełen szacunek za koncert. Perfect
dalej w świetnej formie. To czuć na odległość.
I te ponadczasowe kompozycje...

Mateusz z Youtube'a
Mateusz Kurkowski wystąpił po Adamie
z DJ-em Verossim – Rafałem Radziszewskim,
który gra na Festiwalach Kolorów w Polsce. Dynamiczna muzyka klubowa, taneczna
i energetyczna, zabrzmiała świetnie z saksem,

Jula z hitami z 3 płyt
Tak jak koledzy instrumentaliści, Jula na
soczyście zielonej trawie za sceną na Muszli
powtarzała, że szczerze cieszy się z zaproszenia
na występ jubileuszu 600-lecia. Słowa dotrzymała, mimo że mocno bolało ją gardło. Pomagał jej od serca chór fanek i fanów, dołączając
się w hitach, jak „Nie zatrzymasz mnie” i „Za
każdym razem więcej tych słów”, swego czasu
nieschodzących dzień i noc z anten. Artystka
wykonała utwory z 3 dotychczasowych płyt:
„Na krawędzi”, „180°” oraz „Milion słów”,
w czym towarzyszył jej znakomicie zsynchronizowany i nagłośniony zespół muzyków.
Jula dziękowała organizatorom, za „zaszczyt
i wyróżnienie, że zostałam zaproszona na tak
fantastyczne wydarzenie”. Chętnie robiła sobie
zdjęcia i rozmawiała z fanami o trasie i przygotowanej 4. płycie.

Perfekcjoniści z Perfectu
Grzegorz Markowski nie chciał rozmawiać
z dziennikarzami, ażeby móc naładować akumulatory przed wybuchem wulkanu dźwięków, melodii i emocji jak erupcja kosmiczna.
Takiego koncertu jak na 600-lecie Łomży nie
powstydziłby się Berlin, Paryż, Londyn czy
Nowy Jork. Wokalista śpiewał z niezachwianą
pewnością tak znane z anten i płyt legendarne
piosenki, nierzadko w stylu rockowej ballady,
jak: „Chcemy być sobą”, „Nie mogę ci wiele dać',
„Kołysanka dla nieznajomej” i lżejsze obyczajowo i tekstowo, a poważne co do sensu krytyki
systemu i Polaków „Ale wkoło jest wesoło”. Perfect działa ponad 40 lat i, mimo braku autora
przebojów Zbyszka Hołdysa, radził sobie świetnie w składzie: gitarzyści Jacek Krzaklewski
i Dariusz Kozakiewicz, basista Piotr Urbanek
oraz Piotr Szkudelski na perkusji. Charyzmy
przydał Grzegorz Markowski, z którym Perfect
brzmiał perfekt.
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Kiedy łomżyniacy i goście hucznie świętowali sześćsetne urodziny miasta, na stoisku
PEPEES robota paliła się w rękach. Babki,
placki ziemniaczane, frytki, kartacze – czyli to,
co najlepsze z polskich ziemniaków, posilały
głodnych biesiadników. Dochód z wydarzenia spółka w całości postanowiła przekazać na
cele charytatywne. Zresztą – nie pierwszy raz.
PEPEES od lat wspiera Łomżę i jej mieszkańców. – Od pięćdziesięciu lat budujemy firmę
z ludźmi i dla ludzi – mówi Wojciech Faszczewski, prezes Zarządu PEPEES S.A.
My z Łomży: Łomża może być dumna ze
swoich przedsiębiorców! I to nie tylko dlatego,
że sumiennie płacą podatki i tworzą miejsca
pracy. Państwa firma wspiera lokalne inicjatywy, angażuje się społecznie, ostatnio zorganizowała Dzień Dziecka dla jednego z przedszkoli. Firma to coś więcej, niż biznes?
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Wiemy, że to rolnicy są siłą napędową rynku
rolno-spożywczego, a biznes ukierunkowany
na partnerstwo jest gwarantem takiego sukcesu.
Często w swoich wypowiedziach, podobnie jak i w naszej rozmowie, podkreśla Pan, że
rolnicy są najważniejsi, postuluje Pan utrzymanie dopłat do ziemniaków skrobiowych.
Jakimi zasadami kieruje się przy współpracy
z plantatorami?
Bez rolników nie byłoby spółki PEPEES.
To oni uprawiają dla nas ziemniaki, które są
surowcem do dalszego przerobu. Na spotkaniach w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wielokrotnie już podkreślaliśmy potrzebę
utrzymania dopłat do produkcji ziemniaków
skrobiowych. To rozwiązanie gwarantuje stabilność opłacalności zarówno dla rolników, jak
też produkcji zakładów przetwórczych. Część
rolników przestawia swoją produkcję z ziem-

laureatów w całym kraju, nagrodę Wektora
2017 za imponującą ekspansję zagraniczną
firmy oraz szerokie działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Na swoim
koncie PEPEES ma też Odznakę Honorową
„Zasłużony dla Rolnictwa” czy dyplom Orła
Tygodnika „Wprost”. Która cieszy najbardziej?
Każda nagroda jest dla nas ważna i zachęca
do jeszcze większej aktywności. Takie wyróżnienia pokazują, że spółka PEPEES jest
dostrzegana na polskim jak i zagranicznym

Sukces dzięki ludziom i dla ludzi
Wojciech Faszczewski: Jesteśmy stąd! Pięćdziesiąt lat temu PEPEES powstał w Łomży
(wówczas jako Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego) i mimo, że przez te lata działalność
spółki mocno się rozrosła, a my jesteśmy
obecni niemal na całym świecie, nadal staramy
się angażować w wszelakie inicjatywy ważne
dla mieszkańców Łomży i okolic. Jesteśmy
związani z tym regionem i chcemy docenić jego
mieszkańców.
Wspomniał Pan o długoletniej historii
PEPEES. Rzeczywiście – pół wieku działania
to dla wielu firm okres, o jakim mogą jedynie marzyć. Co według Pana jest kluczem do
sukcesu i pozwala przetrwać tyle lat na rynku
w branży rolno-spożywczej?
Spółka PEPEES ma jasno sprecyzowane
zasady. Stawiamy na współpracę z naszymi
plantatorami i partnerami. Od wielu lat Zarząd
Spółki prowadzi aktywny dialog z rolnikami,
oparty na wzajemnym zaufaniu i wsparciu.

niaków jadalnych na ziemniaki skrobiowe. Jako
firma, staramy się doceniać i wspierać ich działalność. Organizujemy dla naszych plantatorów
szkolenia, a jesienią, kiedy dostarczają nam
ziemniaki, zaopatrujemy ich w kwalifikowany
materiał sadzeniakowy, środki ochrony roślin
i nawozy.
Za sukcesem firmy stoją ludzie –
o tym przekonało się już wiele przedsiębiorstw.
PEPEES to jeden z największych pracodawców
na ziemi łomżyńskiej, na stałe zatrudniają
Państwo ponad dwieście osób, kolejne – podczas kampanii ziemniaczanej. W dwóch słowach – jak budować kadrę firmy?
Stawiamy na ludzi, którzy znają rynek
i potrzeby naszych klientów. Jesteśmy lojalni
w doborze zespołu, budując długofalową
współpracę na lata.
W ostatnim czasie otrzymali Państwo
wiele nagród i wyróżnień za prowadzoną
działalność, m. in. jako jeden z zaledwie ośmiu

rynku. Doceniamy to i dziękujemy wszystkim,
głównie zespołowi PEPEES za to, że przyczynia się do naszych wspólnych sukcesów. Mamy
nadzieję, że kolejne lata przyniosą kolejne takie
nagrody, jako uhonorowania naszej pracy.
Doskonale wyniki firmy zapewne nie pojawiłyby się, gdyby nie trafna wizja stałego rozwoju. Polska skrobia ziemniaczana PEPEES
jest już dostępna prawie na całym świecie.
Które regiony według Pana są najbardziej
interesujące, a które warto jeszcze zdobyć?
Przede wszystkim zależy nam na utrzymaniu pozycji na rynkach i w regionach, gdzie
popyt na skrobię ziemniaczaną jest najwyższy i stabilny. To na przykład Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia. PEPEES jest
tam obecne od wielu lat, wyrobiliśmy sobie
opinię wiarygodnego i rzetelnego dostawcy
i z pewnością będziemy tam dalej rozwijać
naszą sprzedaż.
Bardzo ciekawym obszarem są także kontynenty amerykańskie. Wprawdzie ziemniak
pochodzi z Peru, ale konsumpcja samej skrobi
na obu kontynentach bazuje w większości na
imporcie. Mimo, że na największych rynkach
Ameryki jesteśmy już obecni, ten rejon świata
wciąż daje nam szansę na rozwój i rozbudowanie sieci sprzedaży.
Według większości producentów skrobi,
potencjał sprzedażowy wciąż drzemie w Afryce.
To nasza szansa i wyzwanie. Wierzę, że w perspektywie 5-10 lat tamtejsze rynki także otworzą się na produkty oferowane przez PEPEES
S.A.

firmy i jej twórcy. Filozofia marki opiera się na
jakości produktu, nie jego „opakowaniu”.
– Najlepszym wyróżnieniem dla wyrobów
są ludzie, którzy chcą je kupować i jeść – można
przeczytać w jednym z nielicznych wywiadów
prasowych, który z założycielem JBB, Józefem
Bałdygą, przeprowadził kilka lat temu Tygodnik Ostrołęcki.

Kabanos, wędzonka i kindziuk

Zielone Kurpie, coroczny konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną i malowniczy
krajobraz, w który na stałe wpisał się nowoczesny, szaro-czerwony budynek zakładu mięsnego JBB Bałdyga. To pierwsze skojarzenia
z liczącą nieco ponad osiem tysięcy mieszkańców gminą Łyse. Wszystkie śmiało promują
gminę. Zwłaszcza dzięki temu ostatniemu,
niewielka mazowiecka miejscowość jest znana
w Polsce – JBB Bałdyga codziennie sprzedaje
swoje produkty w ponad 350 sklepach partnerskich, rozmieszczonych w całym kraju.
Ale „karmienie” ludzi to nie tylko biznes, ale
i (a może – przede wszystkim) przekazywanie
wartości: dbania o zdrowie, balans życia i pracy,
dbania o swoją małą ojczyznę.

Skromne początki
JBB to w stu procentach polski kapitał.
Firma rodzinna. 26 lat temu, na początku lat
'90-tych, Józef Bałdyga zaczynał jej budowanie z grupą szesnastu pracowników. Rocznie
produkowali tysiąc ton wędlin. Dziś to nawet
trzysta ton wędlin na dobę, przygotowywanych
przez załogę liczącą ponad 1300 wykwalifikowanych pracowników. Codzienna, zmianowa
praca trwa w siedzibie w Łysych i w Zakładzie
Rozbioru Mięsa w niedalekim Dylewie.
Ogromny rozwój, ogromne inwestycje,
nakłady, śmiała wizja rozwoju. Choć długoletnia historia firmy JBB w naturalny sposób wskazuje, że wiele się w niej wydarzyło,
w mediach nie ma wielu materiałów na temat

Do niedawna hitem sprzedażowym spod
szyldu JBB była Tyrolska. Ale wybór jest
naprawdę duży: każdego dnia w zakładach
powstaje ponad 250 różnorodnych produktów.
W sklepach spotkamy je pod kilkoma markami:
JBB Bałdyga, Masarnia u Józefa, Dobro Polska, Garmażernia oraz Dobre Mięso. Wszystkie oznaczają tę samą, sprawdzoną jakość,
smak i tradycyjną recepturę. To wszystko jest
możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych
maszyn (przestrzeń produkcyjna JBB Bałdyga
mieści się na powierzchni równej... trzem pełnowymiarowym boiskom piłkarskim!) i międzynarodowych standardów jakości żywności.
Firma ma też linie do „zadań specjalnych”.
Niejeden grill nie odbyłby się bez kiełbasek
z linii sezonowej Grill Dobry. Każdy rodzic
przyzna zaś, że znalezienie potrawy, która bez
marudzenia zniknie z talerza to niełatwe zadanie- chyba, że sięgniemy po linię Przy Smoki,
czyli delikatne kiełbaski dla najmłodszych.

Jedzenie to nie wszystko
Dziś wśród wielu marek trwa „moda na
dobroczynność” – firmy angażują się w akcje
charytatywne, tworzą fundacje korporacyjne.
W JBB to nie moda ani nowinka ostatnich lat.
Pracownicy firmy, pytani czasem przez dziennikarzy o swojego szefa przyznają, że Józef Bałdyga od zawsze potrafił zachęcić do rzucenia
palenia czy uprawiania sportu.
Już kilka lat po uruchomieniu przedsiębiorstwa, JBB zaczęło sponsorować drużynę
piłkarską Tęcza: kupiło stroje, a potem... zbudowało stadion, na którym wciąż odbywają się
treningi i mecze towarzyskie. Dziś sponsoring

sportowy to nie tylko Tęcza JBB Łyse, ale także
dwie drużyny siatkarskie: ONICO Warszawa
i KS Camper.
– Jako rodzinna firma doskonale wiemy,
że zaufanie i przyjazne relacje to kapitał nie do
przecenienia. Dlatego z przyjemnością angażujemy się w życie lokalnych społeczności nie
tylko poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.
Od lat wspieramy różnorodne inicjatywy sportowe oraz kampanie społeczne, których celem
jest promocja zdrowego trybu życia oraz zasad
prawidłowego żywienia – przyznaje Piotr
Laskowski, dyrektor sprzedaży i marketingu
firmy JBB Bałdyga.
Firma jest członkiem programu „Rodzinna
firma” zrzeszającego wielopokoleniowe polskie
przedsiębiorstwa, które hołdują takim wartościom, jak zaufanie, tradycja i bezpieczeństwo
oraz przyczyniają się do rozwoju rodzimej
gospodarki. „Czas Partnerstwa” – to autorski
projekt założyciela jednego z największych
w Polsce zakładów mięsnych. Skierowany do
przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą
wędlin i mięsa, pomaga właścicielom mniejszych punktów sprzedaży z powodzeniem rozwijać własny biznes.
– Bardzo chętnie włączamy się także
we wszelkiego rodzaju akcje, których celem
jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego
naszego pięknego regionu, Kurpiowszczyzny.
To także motywacja do wdrażania przez nas
innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Zakłady JBB Bałdyga położone są bowiem na
terenie Zielonych Płuc Polski, co zobowiązuje
nas do odpowiedzialności za otaczającą przyrodę i minimalizacji negatywnego wpływu na
nią – dodaje Piotr Laskowski.
W kwietniu firma JBB Bałdyga po raz
pierwszy została partnerem 12. Biegu po Nowe
Życie- wydarzenia, które edukuje i pokazuje, że
przeszczep narządów ratuje życie, a po transplantacji można normalnie funkcjonować i cieszyć się zdrowiem. Sztafeta JBB Bałdyga zajęła
pierwsze miejsce!
Przez cały rok, JBB Bałdyga wspiera zaś
organizację wielkiego jubileuszu sześćsetlecia
nadania Łomży praw miejskich. Jako oficjalny
sponsor – serdecznie zaprasza wszystkich
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Się dzieje
Nie jestem nałogowym odwiedzaczem forów internetowych,
jednak czasami zdarza mi się tam zajrzeć. Szczególnie na te łomżyńskie. I to, co do niedawna jeszcze rzucało mi się w oczy, może
przez swoją powtarzalność, to opinia, że: „w tym mieście nic się nie
dzieje”. Abstrahując nawet od denerwującej maniery stosowania
zaimka wskazującego zamiast dzierżawczego, czy chociażby nazwy
miasta*, za każdym razem aż cisnęło się na klawiaturę pytanie: czy
aby na pewno?
Na szczęście ostatnio to arbitralne stwierdzenie zniknęło z tzw.
przestrzeni publicznej. A przynajmniej nie jest już lejtmotywem co
drugiego tematu. Złożyło się na to kilka czynników. Pierwszym był
chyba comiesięczny druk Łomżyńskiego Kalendarza Wydarzeń.
Bezpłatny folder dostępny w wielu miejscach udowadniał czarno
na… kolorowym, że niemal każdego dnia gdzieś w mieście coś
się jednak dzieje. Nie zawsze jest to koncert zespołów grających
w ulubionych rytmach, ale wpis „w tym mieście nie ma żadnego
koncertu disco polo” wyglądałby trochę mniej poważnie.
Co ważniejsze jednak, zaczęło się dziać tyle, że coraz mniej
czasu pozostaje nawet na wejście do Internetu, żeby tam swoje
żale umieścić. Nakręcany w ratuszu powoli i cierpliwe mechanizm
obchodów Jubileuszu Łomży, został wprawiony w ruch. Nawet na
najszybciej reagujących i nie mających ograniczeń powierzchni
portalach internetowych (już nie na forach, ale w ich części informacyjnej) nie udaje się zamieszczać wszystkiego. Tym bardziej,
że każda niemal impreza czy wydarzenie chętnie „ostemplowuje
się” logiem 600-lecia. Jeśli jednak jakiś dokumentalista gromadzi
to wszystko, chociażby w formie notatek, a po fakcie zechciałby
opisać, to efektem będzie na pewno imponujący tom. Ja nawet nie
podejmuję się tego wymieniać, bo nie ma na to miejsca, a pominięci mieliby słuszny żal.
Swoje dodały do tego imprezy cyklicznie odbywające się w tym
czasie takie jak Noc Muzeów, Juvenalia czy MFT Walizka (pewnie też o czymś zapomniałem, za co z góry przepraszam). I nagle
okazało się, że nie tylko cały czas coś się dzieje, ale że wręcz trzeba
dokonywać trudnych (dla niektórych) wyborów: spektakl czy koncert? A jeśli koncert, to który?
Nieprzyzwyczajeni do tego forumowicze zastygli nad swoimi
klawiaturami i błędnym wzrokiem z wyrzutem patrzą w monitor,
niemo pytając: dlaczego nam to robicie? Co teraz? Jak wykazać się
troską o życie kulturalne i społeczne „tego miasta”? Na co zwrócić
uwagę?
Po wszystkim można będzie napisać, że wszystko było źle, nie
tak jak powinno, bez sensu, a w ogóle to… głupi jesteś.
Na razie wiecznym malkontentom pozostaje tylko jedno do
napisania: ZA DUŻO SIĘ DZIEJE.
_________________

Adam Dąbrowski

* Wiem, że się wymądrzam – chodzi o to, że jeśli komuś nie przechodzi przez gardło
i klawisze „moje/nasze miasto”, to niech przynajmniej pisze „Łomża”.
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Miasto to ludzie
Z bp Januszem Stepnowskim, ordynariuszem diecezji łomżyńskiej, rozmawia Adam
Dąbrowski
Kościół aktywnie włączył się w świętowanie jubileuszu miasta, ale z takiej pozycji
starszeństwa – łomżyński kościół przecież jest
o kilkaset lat starszy niż samo miasto.
No tak, od tego pierwszego kościoła na
wzgórzu św. Wawrzyńca, który jest kojarzony
z Brunonem z Kwerfurtu. Rozwój każdego miasta był związany w pewien sposób z rozwojem
kościoła. Na przykład miasta włoskie, w których były jakieś znane relikwie nagle stawały
się miejscem pielgrzymek… I takie miejsce stawało się centrum nie tylko rozwoju duchowego,
ale rozwijało się też gospodarczo i stawało się
wielkim miastem.
To takie sprzężenie zwrotne. Miasta rozwijały się tam, gdzie budowane były kościoły,
ale jedną z pierwszych budowli wznoszonych
przez władcę, była kaplica w sąsiedztwie
dworu.

Oczywiście. Gdy książę przyjeżdżał ze
swoim kapelanem, musieli mieć miejsce, żeby
się modlić. Stąd potrzeba budowy kościoła.
To są zresztą trzy najważniejsze elementy
każdego miasta: rynek, katedra i budynek,
w którym urzęduje zarząd świecki. I zazwyczaj
te trzy elementy są w swoim sąsiedztwie, na jednym placu – z jednej strony jest katedra, z drugiej magistrat, a na środku ten rynek, na którym się handluje i który daje rozwój handlowy,
merkantylny, miast.
W Łomży ten układ też jest dosyć widoczny.
Bo w naszym mieście katedra nie jest od
rynku bardzo oddalona. I bardzo dobrze, że
w najbliższych latach dokonana będzie renowacja hali, bo zapewne centrum naszego miasta
znów stanie się ten rynek. Bo miasta, szczególnie te nowoczesne, tracą swoje centra. Bywa, że
ich wcale nie mają lub, jak są duże, to mają ich
po kilka. Ale takie mniejsze jak Łomża, to tracą,
bo te centra przenoszą się tam, gdzie są wielkie
sklepy. To one przejmują rolę rynku.
Stary Rynek jednak powoli
odzyskuje
swoje
znaczenie. Nie jest już targiem, ale
odbywają się tu np. jarmarki
i rozkwita życie, nazwijmy je,
kawiarniano-restauracyjne.
Oczywiście, ludzie się tam
spotykają, razem bawią, razem są.
Taka socjalizacja na rynku następuje. I cieszę się, że w tym kierunku idzie jego rozwój. Bo ten
rynek jest ładny. Wprawdzie wiele
budynków zostało zniszczonych
i odbudowano je inaczej, ale wiele
jeszcze z niego można wydobyć
i upiększyć nasze miasto.
Po raz kolejny użył ksiądz
biskup tego określenia. Zresztą
w jubileuszowej homilii także
często pojawiały się słowa: „nasze
miasto”. Czy to znaczy, że czuje się
ksiądz łomżyniakiem?
Ja pochodzę spod Ostrołęki.
Tam mieszkałem dziewiętnaście lat. Tu byłem w seminarium
sześć lat, teraz jestem siedem – to
w sumie też już kilkanaście lat.
Najdłużej do tej pory mieszkałem
w Rzymie, bo dwadzieścia dwa
lata…
Więc czuje się ksiądz bardziej
rzymianinem, niż łomżyniakiem?
Nie, oczywiście że bardziej
czuję się łomżyniakiem. To jest
moje miasto i bardzo leży mi na
sercu jego dobro.

Taki aspekt także pojawił się w homilii
księdza biskupa. Że o Łomżę troszczyli się,
tworzyli ją, budowali, upiększali nie tylko
rodowici łomżyniacy, tacy osiedleni tu od
pokoleń.
Książę Janusz I też nie był łomżyniakiem.
On przybył tu, bo miał wizję rozwoju naszego
miasta, tak jak i całego Mazowsza. Na naszym
cmentarzu możemy znaleźć wiele nazwisk
ludzi, którzy stąd nie pochodzą. Ci Rosjanie,
którzy przybyli tu w czasach, kiedy Polska nie
była niepodległa, czy te groby pruskie… Każdy,
kto tu był i coś zrobił, sprawił, że Łomża się rozwijała. Spójrzmy chociażby dziś na Warszawę –
ilu tam jest rodowitych mieszkańców? A przecież ci wszyscy ludzie mają wpływ na rozwój
tego miasta.
I to chyba coraz większy wpływ, bo dawno
minęły czasy, kiedy człowiek całe życie spędzał
w jednym miejscu – w tej samej wsi się rodził,
tam znajdował sobie żonę, wychowywał dzieci
i przekazywał ojcowiznę kolejnemu pokoleniu.
Następuje taka wędrówka ludów. Ludzie
przybywają do nas z całej Polski, tu się osiedlają
i mieszkają. Nieraz starsze osoby nawet, które
nigdy nie miały rodzinnych związków z tym
miastem. A jednak mają takie pragnienie, bo tu
jest inny rytm życia. W Nowym Jorku, Paryżu,
czy nawet w Warszawie wszyscy maszerują, biegną gdzieś, a jak ktoś upadnie, to nie zauważą,
zdepczą go i idą dalej. A tu jest rytm wolniejszy,
żyje się spokojniej, relaksowo.
To jednak chyba niezbyt dobra perspektywa dla Łomży, gdyby miała być miejscem
tylko dla ludzi starszych, którzy zechcą tu
odpocząć po gonitwie aktywnego życia?
To bardzo źle by było. I leży mi na sercu,
a zapewne i władzom miasta, zresztą wszystkim, którzy tu mieszkają, żeby miasto mogło się
rozwijać. Mam nadzieję, że ta Via Baltica, kiedy
już powstanie, da pewien impuls, żeby ludzie
chcieli tu przyjeżdżać, lokować swoje przedsiębiorstwa, żeby mogli tu pracować, rozwijać się
i żyć.
Bo to ludzie tworzą miasto?
Miasto to nie są cegły czy betonowe ściany,
tylko ludzie. I to oni są naszym największym
bogactwem. Trzeba więc o to dbać, żeby ci
ludzie zostali. Rząd próbuje wprowadzać różne
programy, takie jak Mieszkanie Plus. To dobry
pomysł, bo jak człowiek ma mieszkanie, to nie
szuka przygód w Norwegii czy w Holandii,
ale za mniejsze pieniądze pracuje tu, mieszka
z żoną, z dziećmi. A przy okazji płaci podatki
i buduje miasto, interesuje się tym miastem, bo
wie, że tu ma swój dom, dach nad głową.
I róbmy wszystko, żeby szczególnie młodzi
ludzie tu zostawali i budowali swoją przyszłość.

