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Początki

◼ Łomża położona jest na terenie, 

który od najdawniejszych czasów 

przyciągał zbiorowości ludzkie. 

Przyczyniło się do tego zwłaszcza 

umiejscowienie nad rzeką Narwią, 

stanowiącą od zarania dziejów 

ważny szlak komunikacyjny 

i handlowy. Tutaj krzyżowały się 

i wzajemnie przenikały kultury 

północnego wschodu, południa 

i zachodu Europy, silne bodźce 

kulturowe docierały również 

z północy, z kierunku 

Skandynawii. 

Zabytki krzemienne kultury niemeńskiej: 1 – rdzeń; 2 – wiór z 

mikroretuszem; 3, 4 – drapacze; 5, 6 – rdzenie.

Łomża, ul. Rybaki, fot. M. Kuklińska



Słowianie prowadzili swoją 

wędrówkę powoli, systematycznie 

zasiedlając tereny położone wzdłuż 

większych rzek. Jedna z takich grup 

w VI wieku dociera do rzeki Bug, 

zakładając między innymi rozległe 

centrum handlowo-rzemieślnicze w 

Zimnem, niedaleko obecnego 

Włodzimierza Wołyńskiego. Stąd 

rozpoczyna swoją wędrówkę na 

północ, wzdłuż Bugu, a następnie 

Narwi, docierając na przełomie 

VI/VII wieku w okolice obecnej 

Łomży.

W IX wieku zaczyna rozwijać się 

osadnictwo na terenie Starej Łomży, 

która od końca X wieku staje się 

wczesnochrześcijańską stolicą 

obecnej ziemi łomżyńskiej. Oddalona 

o 5–6 km od centrum obecnego 

miasta może poszczycić się 

potężnym grodem usytuowanym na 

Górze Królowej Bony oraz 

tajemniczym Wzgórzem Świętego 

Wawrzyńca, na którym miał 

znajdować się najstarszy, pochodzący 

z przełomu X i XI wieku kościół 

romański, według legendy założony 

jeszcze przez biskupa Brunona z 

Kwerfurtu





Plansza z rekonstrukcją gródka wewnętrznego w Starej Łomży, aut. W. 

Borkowski (z wystawy w MPM), fot. M. Bienia



Najprawdopodobniej w połowie XIII 

wieku gród został zdobyty i spalony.

W niewielkiej odległości na zachód 

od grodu znajdowało się tajemnicze 

Wzgórze Świętego Wawrzyńca. Było 

to miejsce, gdzie według 

miejscowych legend, a także 

późniejszych odpisów pochodzących 

z akt kościelnych, miał istnieć 

kościół parafialny założony około 

1000 roku przez św. Brunona z 

Kwerfurtu, jeszcze przed jego 

męczeńską misją do pogańskich 

Prusów z 1009 roku.

Od XII wieku coraz bardziej 

zagęszcza się osadnictwo wokół 

Łomży. Ciągle najważniejszym 

ośrodkiem wydaje się być gród w 

Starej Łomży z towarzyszącymi mu 

osadami, targową i służebnymi, oraz 

kościołem parafialnym, ale mocno 

rozrasta się osada rybacka przy 

skrzyżowaniu ulic Żydowskiej i 

Rybaki. Przy ulicy Sikorskiego 

powstaje kolejna niewielka osada 



Prace badawcze przy ul. Żydowskiej, fot. M. Bienia



Na przestrzeni lat kształtowała się też 

nazwa osady i grodu nad Narwią. 

Według większości przekazów 

wiązała się ona z miejscem, w 

którym występowały pokruszone 

bloki kamienne lub połamane przez 

wiatr drzewa (łom). Byłaby więc to 

nazwa topograficzna, powstała przez 

dodanie przyrostka -ża. W XV i XVI 

wieku nazwy: Lomza, Lompza, 

Lomscha, Lompsza były już znane i 

używane dosyć powszechnie

Zawarty w XIV wieku sojusz z Litwą 

wpłynął na gwałtowny wzrost sieci 

osadniczej wokół Łomży. Już w XIII 

wieku przestaje funkcjonować gród 

w Starej Łomży, a na znaczeniu 

wyraźnie traci funkcjonująca przy 

nim osada targowa, rozwija się za to 

osada przy ulicy Żydowskiej, nad 

którą zaczyna kształtować się 

ośrodek miejski. 



ŁOMŻA W OKRESIE NOWOŻYTNYM

Efektem zachodzących w 

poprzednim okresie przemian stało 

się nadanie przez Janusza I, księcia 

mazowieckiego, pełnych praw 

miejskich, co nastąpiło 15 czerwca 

1418 roku. Również w XV wieku, 

być może równolegle z nadaniem 

praw miejskich, Łomża otrzymała od 

książąt mazowieckich herb, którym 

został jeleń skaczący przez kamienie. 

Niewątpliwie istotną cezurę w 

dziejach Łomży stanowił rok 1526. 

Inkorporacja Mazowsza do Korony 

otwierała złoty okres w dziejach 

miasta. Stało się teraz miastem 

królewskim i centrum administracji 

znaczącego, jak na mazowieckie 

realia, klucza dóbr królewskich. 

Łomża w XVI stuleciu niewątpliwie 

wykorzystała otwierające się nowe 

możliwości rozwoju. 



Prawa miejskie Łomży z 15 VI 1418 r. – odpis z 1584 r. (AGAD, 

Zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego, p. 60, k. 253, s. 1)



Autor szczegółowego opisu 

Mazowsza Jędrzej Święcicki tak 

pisał: „Nad tą samą Narwią, poniżej, 

w odległości około ośmiu tysięcy 

kroków leży Łomża. Jest ona 

bezsprzecznie pięknym miastem i 

poza Warszawą nie ustępuje żadnemu 

z miast tak pod względem wyglądu 

zewnętrznego murowanych 

budynków, poziomu życia i 

zamożności mieszkańców, jak też i 

jako rynek handlowy wielu 

artykułów. Zamek królewski w 

Łomży jest ogromny.



Plan Łomży w XVI w. oprac. przez J. Wiśniewskiego i D. Godlewską (D. 

Godlewska, Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych…, wyd. 3, Łomża 2007)





Opisanie dworu łomżyńskiego z 1636 r. (AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego, dział 

LVI– inwentarz starostw, nr Ł 3–IV,  k. 18v)



O istotnym znaczeniu Łomży jako 

ośrodka administracyjnego 

Rzeczypospolitej już w XVI stuleciu 

świadczy fakt, że na grudzień 1561 

Zygmunt II zwołał do tegoż miasta 

zjazd senatorów koronnych, który 

trwał aż do początków roku 

kolejnego. Wówczas to sejm 

piotrkowski 1562/1563 zapowiadał, 

iż właśnie w Łomży jesienią 1563 

roku odbędzie się kolejny z sejmów 

egzekucyjnych.
Mapa posiadłości starostwa 

łomżyńskiego w II połowie XVI w. 

oprac. przez D. Godlewską 



W 1733 roku, po śmierci króla 

Augusta II, Ignacy Przyjemski został 

marszałkiem konfederacji ziemi 

łomżyńskiej. Po zorganizowanym 

okazowaniu (przeglądzie) 

pospolitego ruszenia powierzono mu 

komendę nad czterema chorągwiami 

z tej ziemi. Pod wpływem swego 

marszałka skonfederowana szlachta 

łomżyńska opowiedziała się za 

wyborem „króla rodaka.

W lasach Puszczy Zielonej 

rozpoczęła się kurpiowska 

partyzantka antysaska, trwająca aż do 

1736 roku. Starosta łomżyński mimo 

nalegań i niepokojów nie ustąpił i 

ziemia łomżyńska na elekcji 

opowiedziała się za Stanisławem 

Leszczyńskim. Gdy stronnictwo 

Augusta III zatriumfowało, 

Przyjemski musiał uciekać na 

Warmię 



W 1774 roku, dzięki wsparciu biskupa płockiego Michała Jerzego 

Poniatowskiego, pijarzy przejęli w Łomży kolegium po 

skasowanym zakonie jezuitów. W chwili objęcia przez nich szkoły 

uczyło się w niej około 150 uczniów. 

Dnia 8 listopada 1794 roku do miasta wkroczyli najpierw Kozacy, 

nie szczędząc brutalności mieszkańcom, po nich zaś przybyli 

Prusacy. Jeszcze w listopadzie pozbawili urzędu starostę Tomasza 

Przyjemskiego. Ten ostatni starosta i poseł ziemi łomżyńskiej 

epoki przedrozbiorowej zapisał swą ofiarnością wspaniałą kartę, 

stawiając Łomżę i jej mieszkańców niemal od razu w szeregu 

tych, którzy z utratą niepodległości się nie pogodzili.
W następstwie umów pomiędzy zaborcami ziemia łomżyńska po III 
rozbiorze (1795) została włączona do zaboru pruskiego. Dla 
utrzymania porządku w grudniu 1796 roku przybył do Łomży 
pruski garnizon.



Klasztor oo. Kapucynów i Narew na pocztówce 

z ok. 1916 r. (ze zbiorów W. Chrostowskiego)



Stary Rynek, kopia pocztówki z 1913 r. (APB, Zbiór fotograficzny, sygn.74)

Stary Rynek, kopia pocztówki z 1913 r. (APB, 

Zbiór fotograficzny, sygn. 74)



Stan Łomży na przełomie XVIII i XIX wieku był opłakany. W 1797 roku 

w Łomży było 1166 mieszkańców w 194 domach. Holsche, urzędnik 

kamery białostockiej, opisując Łomżę, mówi o wielkich zniszczeniach w 

zabudowie miasta. Rynek, place i ulice zasypane były gruzami na 

wysokość kilku łokci. Przy ich usuwaniu natrafiono na stare bruki i 

wspaniałe fundamenty oraz dobrze zachowane piwnice. Gruzów i ruin 

było tak dużo, że przy końcu XVIII wieku stawiano domy bezpośrednio 

na nich. Okres konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1815–1832) to 

okres powolnego rozwoju Łomży. Mimo że ranga administracyjna 

Łomży spadła, to w 1919 roku działały w Łomży następujące urzędy: 

administracja obwodu, Trybunał Cywilny I Instancji, Sąd Policji 

Poprawczej. 

W latach 1820–1824 rozpoczęto budowę nowego ratusza. Budynek 

podjął się wystawić naddzierżawca ekonomii Bożejewo Antoni 

Budziszewski na własnym placu, na Starym Rynku. 



Nowy Rynek przed 1914 r. (ze zbiorów W. 

Chrostowskiego)



Kościół ewangelicki, ok. 1900 r. (ze zbiorów W. 

Chrostowskiego)





Decyzją Rady Administracyjnej 

Królestwa Polskiego z dnia 10/23 

lutego 1853 roku, ewangelikom 

łomżyńskim został przekazany 

mocno zdewastowany kościół 

popijarski. 

W XIX wieku, zwłaszcza po 

powstaniu styczniowym, do 

Królestwa Polskiego, w tym do 

Łomży, przybyło wiele osób 

wyznania prawosławnego –

urzędnicy, wojsko, kupcy wraz z 

rodzinami. Objęli kierownicze 

stanowiska w administracji lokalnej

W Łomży również powstały cerkwie 

prawosławne.



6 listopada 1892 roku oddano do 

użytku nowe więzienie 

zlokalizowane przy łomżyńsko-

śniadowskiej szosie (obecnie aleja 

Legionów), w odległości 640 metrów 

od miasta. Oprócz szeregu budynków 

więziennych od 1896 roku była tu 

cerkiew, a cały teren więzienia 

otaczał wysoki ceglany mur.

Stacjonujące w Łomży wojsko 

potrzebowało pomieszczeń, których 

w mieście brakowało. Niezbędna 

była budowa koszar, magazynów 

wojskowych, mieszkań dla kadry. 

W latach 1888–1893 przy ówczesnej 

Szosie Śniadowskiej (aleja 

Legionów) wybudowane zostały 

koszary dla 13 Białozierskiego Pułku 

Piechoty.

Bolączką gubernialnej Łomży był 

brak połączenia kolejowego, co 

wpływało niekorzystnie na rozwój 

gospodarczy miasta. 









W trakcie prowadzonych pertraktacji doszło do kilku incydentów 

zbrojnych na terenie miasta. Jeden z nich miał miejsce przed godziną szesnastą 

koło siedziby Feldpolizei na ulicy Sienkiewicza. W jej trakcie śmiertelnie 

ranny został Leon Kaliwoda. Starcia zbrojne toczyły się również koło synagogi 

na ulicy Giełczyńskiej i budynku Seminarium Nauczycielskiego przy ulicy 

Zjazd

Rozkazem DOGen. z 29 listopada 1918 roku nakazano wcielić 

oddziały peowiaków rozmieszczone w Łomżyńskiem do miejscowego pułku 

piechoty. Efektem tych działań było powstanie 33 Łomżyńskiego Pułku 

Piechoty.

11 czerwca 1920 roku utworzono z terenu miasta Łomży samodzielny 

powiat miejski. 





Według spisu powszechnego z 1921 roku Łomża liczyła 22 014 mieszkańców (w 

tym 10 121 mężczyzn i 11 893 kobiet). Pod względem wyznaniowym z tych 22 

014 osób: 12 494 było katolikami, 9131 wyznania mojżeszowego, 272 wyznania 

ewangelickiego, 95 wyznania prawosławnego, 5 greko- katolikami, 1 baptystą, 1 

mahometaninem i 15 bez- wyznaniowcami. Pod względem narodowościowym 

Polacy stanowili 59,1% (13 010 osób), Żydzi 40,6% (8946 osób), a pozostałe 

0,3%.



Pierwsza Rada Miejska i Magistrat Miasta Łomży, kadencja 1919–1927. W pierwszym 

rzędzie od lewej: K. Winnicki, B. Łada, A. Antosiewicz, H. Epsztejn, Sz. Peltyn, W. 

Świderski – prezydent, K. Antosiewicz, R. Bielicki, J. Karbowski, A. Karaszewski, W. 

Żalek; w drugim rzędzie: A. Domowicz, M. Orłowski, Sz. Goldlust, P. Gajst, M. Czarnecki, 

J. Brański, W. Bielicki, F. Hryniewicz, B. Podsiad; w trzecim rzędzie: K. Jarosieński, M. 

Garbarski, B. Cukierbaum, M. Führer, B. Giedrojć, H. Mark, J. Giełczyński) (APŁ, Zbiór 

fotografii, sygn. 266)





Dworzec kolejowy w Łomży (APŁ, Zbiór fotografii, sygn. 140)



Jubileusz 10-lecia sprawowania dowództwa 18 DP gen. bryg. Czesława Młota-

Fijałkowskiego, 4 III1939 r. (NAC, 1-W-342-1)



Koniec


