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Marzenie nauczyciela się spełnia 

 

 Konrada Haponika, 

r ad ne g o  i  na uc zy c i e l a 

wychowania fizycznego w II 

LO, można z powodzeniem 

nazwać „ojcem chrzestnym“ 

budujacej się hali sportowej 

przy szkole, w której od lat 

zdobywa puchary i medale ze 

swoimi podopiecznymi. Dzisiaj 

dzieli się z nami swoimi 

refleksjami przed uroczystym 

wmurowa nie m ka mie ni a 

węgielnego. 

 „ J es t  t o  j ed e n  z 
najważniejszych momentów, na 

jakie czekała młodzież, rodzice, 

nauczyciele II Liceum w Łomży. Myślę, że jeszcze 
ważniejszym momentem będzie chwila oddania hali 

sportowej do użytku. Ale zanim dojdzie to tej chwili, 

trzeba było pokonać wiele trudności, przekonać 

mnóstwo osob i zachęcić do współpracy na rzecz 
budowy tak ważnego obiektu sportowego. Wielkie 

podziękowania składam Panu Prezydentowi 

Czerniawskiemu, Panu Wiceprezydentowi 
Doboszowi oraz Pani Wiceprezydent Kluczek. To 

dzięki tym osobom zaistniał temat budowy hali. 

Słowa podziękowania składam na ręce całej Rady 

Miejskiej, bez akceptacji której plany budowy nie 
ziściłyby się. Również wielkie podziękowania należą 

się kierownictwu Państwowej Wyższej Szkoły 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Panu 
Rektorowi Charmasowi oraz Panu Kanclerzowi 

Trojanowskiemu, którzy zgodzili się przekazać 

działkę pod budowę obiektu.  

 

 Pierwsze działania na 

rzecz budowy hali podjąłem w 
listopadzie 2010 roku, gdy na 

K o m i s j i  S p o r t u , 

Bezpieczeństwa i Edukacji 
złożyłem wniosek w sprawie 

budowy hali ze wskazaniem 

źródła finansowania. Kolejnym 
etapem było pozyskanie działki 

pod budowę, a następnie 

w y k o n a n i e  b a d a ń 

archeologicznych i pozyskanie 
zgody konserwatora zabytków. 

Potem wykonano dokumentację 

techniczną, aby w końcu 
września 2013 roku rozpocząć 

budowę, ktorej zakończenie 

planuje się na maj 2015 roku. 

 Hala sportowa przy II LO będzie pełnowymiarową, 

tzn. głęboka arena 45 m na 25 m, silownia 150 m i sala 

fitness 100 m. Będą również trybuny na 314 miejsc 
siedzących. Na koniec chciałbym podkreślić, że jestem 

szczęśliwy, że udało się zrealizować to, co bylo moim 

zamiarem. Młodzież uczęszczająca dzisiaj do naszej szkoły i 
nastepne pokolenia uczniów II LO będą mogły uprawiać 

sport w godnych warunkach.“ 

J.K.K. 
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Ziemia, na której powstaje nasza nowa hala 

sportowa, kryje wiele tajemnic. Zanim podjęto 

decyzję o budowie tego obiektu sportowego, trwały 

tu wykopaliska archeologiczne, bowiem właśnie 

tutaj znajdowały się budynki pierwszej średniej 

szkoły w naszym regionie. 

 

Gdy dyrektorem szkoły był Andrzej Bobola… 

 Ziemia, na 

której stoi budynek II 

LO oraz przyległy do 
niej teren, kryje 

fundamenty obiektów 

służących oświacie 

już od początku XVII 
w i e k u .  Z 

udokumentowanych 

źródeł wiadomo, że 
1609 roku jezuici, 

którzy przybyli do 

Łomż z Pułtuska, 
założyli tutaj swoją 

placówkę. Dzięki 

hojności przyjaciół 

zakonu kupili ogród na skarpie nad Narwią, 
wybudowali drewniany dom i kościółek. 5 września 

1614 roku otworzyli pierwszą w Łomży średnią szkołę 

humanistyczną. Św. Andrzej Bobola, jezuita-
męczennik, był jednym z pierwszych profesorów 

uczących w Kolegium Łomżyńskim  oraz jej 

dyrektorem w latach 1638 – 1642. 

 

  

Nauczanie w szkołach jezuickich było bezpłatne. W 
Łomży, podobnie jak wszędzie, gdzie otwierano szkoły 

jezuickie, potrzebni byli mecenasi, których zwano 

fundatorami  

 Na wybudowanie tymczasowego drewnianego 

kolegium i kościołka zaciągnięto pożyczkę, potem ciągle 

pożyczano drobne sumy na bieżące wydatki. Nie można 
było liczyć na dużą ofiarność okolicznej ludności, 

ponieważ miasto było zniszczone i coraz biedniejsze, a w 

okolicy zamieszkiwała sama drobna szlachta. Nie było w 
pobliżu magnatów, którzy mogliby podjąć się roli 

fundatorów. Mimo to jezuici zdobywali hojnych i 

oddanych przyjaciół, którzy przekazywali im darowiznę w 

postaci majątków ziemskich.  

 Normalne życie szkoły stało się niemożliwe z 

chwilą wkroczenia w 1655 roku Szwedów do Łomży. 
Wkrótce wybuchła zaraza. Nauczanie wznowiono dopiero 

w 1662 roku. W łomżyńskim kolegium, jak w innych 

szkołach jezuickich, nauki pobierali nie tylko katolicy, ale 

także prawosławni i protestanci. 

 W 1696 roku wielki pożar zniszczył ponad 80 
domów w Łomży. Spłonął także drewniany kościółek oraz 

kilka budynków należących do kolegium, płoty przy 

ogrodzie oraz dach murowanej biblioteki. Drewniana 

szkoła ocalała, bo była oddalona od innych obiektów. 
Szybko zaczęto budować nowe kolegium, ale już 

murowane. Aby nie tracić czasu na opracowanie nowego 

projektu i zatwierdzenie go w Rzymie, jezuici wzięli kopię 
projektu opracowanego dla kolegium w Świętej Lipce. 

Gmach miał te same wymiary i ten sam układ pomieszczeń. 

Różnił się jedynie wieżą z zegarem. 

Rozkwit szkoły i trudne lata zaborów 

 Pierwsze dwadzieścia lat XVIII wieku było bardzo 
trudnych. W czasie wojny północnej przemarsze wojsk 

szwedzkich, saskich, rosyjskich i polskich oraz 

towarzyszące im epidemie, grabieże majątków, 
stanowiących fundację kolegium, kontrybucje, 

uniemożliwiały normalne działanie szkoły. Nauczanie było 

przerywane, a liczba uczniów bardzo zmalała, tak że z 

trudem przeprowadzano bieżące remonty. 

 W latach 1733-35, kosztem fundatorki Ewy 

Szembekowej i jej męża, Jana Szembeka (starosty 
łomżyńskiego, kanclerza wielkiego koronnego) zbudowano 

od fundamentów nową, murowaną szkołę. W ciągu 

kolejnych lat wyburzono pozostałe budynki, wznosząc na 
ich miejsce nowe. W 1754 roku kolegium uzyskało fasadę, 

uwiecznioną na fotografii z 1880 roku, która dzisiaj  
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Wiele wieków troski o rozwój młodego pokolenia 
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Historia terenu przyległego do II LO 

widnieje na nowej tablicy pamiątkowej wmurowanej w 
ogrodzenie szkoły. Rozbudowa kolegium nie została 

zakończona z powodu kasaty zakonu jezuitów w 1773 

roku. 

 Szkołę przejął zakon pijarów. Za czasów Komi-

sji Edukacji Narodowej, kolegium wyróżniało się wyso-

kim poziomem nauczania. Posiadało bogatą bibliotekę i 
drukarnię. Uczyła się tutaj młodzież z całego wschodnie-

go Mazowsza. 

 W 1795 roku, w wyniku trzeciego rozbioru Pol-

ski, Łomża znalazła się w zaborze pruskim. Szkoła w 

tym czasie podupadła. Na początku 1807 roku było już 
tylko 20 uczniów. W klasztorze pijarów i kapucynów 

Prusacy założyli lazarety wojskowe. 

 Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego Łomża 

weszła w skład departamentu augustowskiego i została 

w nim głównym miastem. Budynek szkoły został prze-
znaczony na siedzibę departamentu. Szkoła średnia z 

braku odpowiednich pomieszczeń przestała istnieć. W 

1811 roku powołano jednak szkołę niższego stopnia, 

tzw. podwydziałową i w takim charakterze przetrwała do 

roku 1817. 

 

Walka o polskość i niepodległość 

 Po upadku Powstania Listopadowego Królestwo 

Polskie utraciło autonomię. W 1839 roku szkolnictwo 

polskie podporządkowane zostało Ministerstwu Oświaty 
w Petersburgu. Kolegium jako szkoła rządowa przeszło 

liczne reorganizacje. 

 Rok 1862/63 szkoła rozpoczęła jako siedmiokla-

sowe gimnazjum z polskim językiem wykładowym i 

r o z b u d o wa n y m 
programem historii 

narodowej. Ze sta-

nowiska dyrektora 

odszedł zasłużony 
dla miasta bota-

nik—Jakub Waga. 

Jego popiersie stoi 
dziś w górnym ho-

lu szkoły. 

 W k r ó t c e 

po wybuchu Po-

wstania Stycznio-
wego nasiliły się 

ucieczki starszych 

uczniów oraz 

aresztowania osób 
podejrzanych o 

kontakty z tzw. „leśnymi”. Nad gimnazjum zawisła 

groźba likwidacji.  

 

  

W 1866 roku wprowadzono język rosyjski jako 

wykładowy. Język polski stal się nadobowiązkowy.  

 Na początku lat 90. XIX wieku ściany budynku 
zaczęły niebezpiecznie pękać. Zimą teperatura na 

korytarzach spadała do kilku stopni. Trudna sytuacja 

finansowa powodowała odraczanie decyzji o budowie 

nowego gmachu. Inwestycję rozpoczęto dopiero w 1898 

roku. 

  

  We wrześniu 1900 roku zainaugurowano 

zajęcia w nowej siedzibie, tj. w budynku, w którym 
obecnie uczy się młodzież II LO. Zbudowano go według 

projektu Feliksa Nowickiego w stylu klasycyzująco-

renesansowym. Mimo iż nowy obiekt był wygodny, 

starannie wykończony, łomżanom na początku wydał się 
milczący i martwy. Absolwenci pisali o starym gmachu 

popijarskim jako czcigodnym, budzącym szacunek. Byli 

przywiązani do pomieszczeń szkolnych, a nawet do 
zamieszkującego ponoć w lochach legendarnego ducha 

zakonnika. Stara budowla przypominala dawne lata 

świetności kolegium, nowa była, jak wtedy mówiono, 
„kazionnoja” Wkrótce jednak i ten budynek stał się 

miejscem historycznych wydarzeń. 

 

 Strajk szkolny 1905 roku 

 3 lutego 1905 roku, po pierwszej godzinie 

lekcyjnej, młodzież polska weszła do auli, rozpoczynając 
w ten sposób strajk szkolny. Po przybyciu dyrektora 

Ławrowskiego, jeden z uczniów przeczytał tekst 

rezolucji. 
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Zawarte były w niej następujące żądania: 
1. Spolszczenie szkoły i wprowadzenie języka 

polskiego także do administracji, 

2. Powierzenie funkcji nauczycielskich i 

wychowawczych wyłącznie Polakom, 
3. Przyjmowanie do szkoły uczniów bez względu na 

wyznanie i pochodzenie społeczne, 

4. Przyznanie priorytetu lekcjom języka polskiego i 
historii rodzimej, 

5. Zlikwidowanie systemu policyjnego, 

6. Zaniechanie prześladowań uczniów za 
przekonania polityczne, własne i ich rodziców, 

7. Ustanowienie kontroli społecznej nad szkołą. 

 

Po wysłuchaniu rezolucji dyrektor chciał przemawiać w 
języku rosyjskim, lecz młodzież na znak protestu 

opuściła gimnazjum. W ten sposób młodzież Gimnazjum 

Łomżyńskiego włączyła się w strajk szkolny, który objął 
prawie wszystkie miasta Królestwa Polskiego i był 

ważnym elementem rewolucji 1905 roku. Wydarzenie to 

upamiętnia tablica, która znajduje się przy wyjściu z auli 
im. Hanki Bielickiej. 

 Sukcesem strajku była zgoda władz carskich na 

utworzenie prywatnych szkół zawodowych z polskim 

językiem wykładowym. Dzięki staraniu łomżan udało się 
stworzyć taką szkołę. W budynku należącym do P. 

Kozłowskiego na rogu ulicy Dwornej i Sadowej 

powstała prywatna siedmioklasowa Szkoła Handlowa 
Męska w Łomży. Przez dwa lata uczył się w niej Stefan 

Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia. 

 

W wolnej Polsce 
 W 1915 roku, podczas I wojny światowej, 

Rosjanie opuścili Łomżę, która została zajęta przez 

Niemców. Budynek szkoły przeznaczyli na siedzibę 
Kreisamtu. Z prywatnej szkoły handlowej usunięto język 

rosyjski i przedmioty „handlowe” W następnym roku 

przekształcono ją w ośmioklasowe Gimnazjum Męskie, 
a w 1917 w Państwowe Gimnazjum Męskie im. 

Tadeusza Kościuszki i przeniesiono na obecną ulicę 

Bernatowicza. 

W budynku dawnego męskiego gimnazjum rządowego 
utworzono w 1918 roku Gimnazjum Żeńskie im. Marii 

Konopnickiej. Jego absolwentką była m.in. Hanka Bie-

licka, której imieniem została nazwana szkolna aula. 

 W czasie II wojny światowej budynek naszej 
szkoły podzielił los wielu innych pięknych budowli w  

mieście — trafiła w niego niemiecka bomba i obiekt 

przez cały okres wojny był opuszczony. 
 

Historia najnowsza… 

 
 Po II wojnie światowej utworzono w budynku 

naszej szkoły Liceum Pedagogiczne. W latach 60. budy-

nek przejął Zespół Szkół Budowlanych, a w 1988 Od-

dział Zamiejscowy Wydziału Pedagogicznego Wyższej 
Szkoły Peda-

gogicznej w 

Olsztynie. 
 W ro-

ku 1992 decy-

zją Kuratorium 
Oświaty powo-

łano do życia 

I I  L iceu m 

Ogólnokształ-
cące. 2 czerw-

ca 1966 roku 

szkoła otrzy-
mała sztandar i 

imię Marii Ko-

nopnickiej. 

 
Dzień wmuro-

wania kamie-

nia węgielnego 
pod budowę 

hali sportowej 

wpisuje się w 
kolejne ogniwo długiej historii rozwoju szkolnictwa na 

ziemi łomżyńskiej. Tradycja zobowiązuje nas przede 

wszystkim do tego, aby kontynuować to, co w niej naj-

lepsze. Od tego bowiem zależy ranga szkoły. Czas płynie 
i wkrótce staniemy się także poprzednikami dla naszych 

następców. 
J.K.K. 

 
 

Oprac. na podst. artykułu Marii Janickiej w „Przecieku” 

nr 42 z 20 grudnia 2007. 
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mgr Magdalena Dąbrowska – nauczyciel języka an-
gielskiego, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, 

kierunek filologia angielska; nauczyciel kontraktowy. 

 

mgr Marzena Dudziec – nauczyciel bibliotekarz, ab-
solwentka Uniwersytetu Warszawskiego – wydział bi-

bliotekoznawstwo i informacja naukowa; nauczyciel 

dyplomowany. 

 

mgr Konrad Haponik – nauczyciel wychowania fi-

zycznego, absolwent Akademii Wychowania Fizyczne-

go Warszawie; nauczyciel dyplomowany.  

 

mgr Maria Janicka- nauczyciel historii, absolwentka 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – wydział hi-

storia; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Sławomir Kalski – nauczyciel wychowania fi-

zycznego, absolwent Akademii wychowania Fizyczne-

go w Poznaniu; nauczyciel mianowany. 

 

mgr Bożenna Kossakowska – nauczyciel informatyki, 

absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku – wydział 

matematyczno – przyrodniczy, pracownik Ośrodka Do-

skonalenia nauczycieli w Łomży; nauczyciel dyplomo-

wany 

 

mgr Janusz Kossakowski – nauczyciel informatyki, 

absolwent Uniwersytetu w Białymstoku – wydział ma-

tematyczno – przyrodniczy; nauczyciel dyplomowany.  

 

mgr Jolanta Katarzyna Kowalewska – nauczyciel 

języka niemieckiego, absolwentka Uniwersytetu im. 
Marii  Skłodowskiej-Curie w Lublinie, kierunek filolo-

gia germańska oraz absolwentka Uniwersytetu Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek teolo-

gia, nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Maria Zdzisława Kryszajtys – nauczyciel języka 

polskiego, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – 

wydział filologia polska; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Sławomir Łomotowski – nauczyciel wychowania 

fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, absolwent 
Akademii Wychowania fizycznego w Białej Podlaskiej, 

studia podyplomowe: Edukacja dla Bezpieczeństwa; 

nauczyciel dyplomowany. 

mgr Józef Przybylski – dyrektor szkoły, nauczyciel tech-
niki i przedsiębiorczości, absolwent Uniwersytetu War-

szawskiego – wydział matematyczno – przyrodniczy, stu-

dia podyplomowe: Wyższa Szkoła Administracji Publicz-

nej w Białymstoku; profesor oświaty. 

 

mgr Jolanta Kossakowska – wicedyrektor szkoły, na-

uczyciel chemii, absolwentka Wyższej Szkoły Pedago-

gicznej w Opolu; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Agnieszka Adasiewicz - Zawadzka – nauczyciel 

języka angielskiego, absolwentka Uniwersytetu w Bia-

łymstoku i WSP w Pułtusku; nauczyciel dyplomowany. 

 

br mgr Piotr Anusiewicz –  nauczyciel religii, absolwent 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, 

wydział teologiczny 

 

mgr Paweł Bukowski – nauczyciel historii, absolwent 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie; nauczyciel 

dyplomowany. 

 

mgr Joanna Charubin – nauczyciel fizyki, absolwentka 

Wydziału  Matematyczno – Fizyczno - Chemicznego Uni-

wersytetu Gdańskiego; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Barbara Chojnowska - nauczyciel języka polskie-

go, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 

nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Jan Chojnowski – nauczyciel geografii, absolwent 

Uniwersytetu Warszawskiego – wydział geografii; na-

uczyciel dyplomowany. 

 

Robert Cichowicz – nauczyciel matematyki, absolwent 

Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku, kie-

runek matematyka; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Izabela Czajkowska -  nauczyciel podstaw przedsię-

biorczości, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie – wydział: międzynarodowe stosunki gospo-

darcze i polityczne; nauczyciel mianowany. 

 

.mgr Dorota Dąbrowska – nauczyciel języka polskiego, 

pracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, 
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek 

filologia polska; nauczyciel dyplomowany. 

Nauczyciele i pracownicy  
II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży,  

pracujący w roku szkolnym 2013/2014 
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mgr Małgorzata Sobocińska – nauczyciel języka an-
gielskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego 

– wydział filologia angielska; nauczyciel dyplomowa-

ny.  

 

mgr Waldemar Stefanowicz – nauczyciel wychowa-

nia fizycznego, absolwent Akademii Wychowania Fi-

zycznego w Warszawie; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Agnieszka Szałkowska – nauczyciel matematyki, 

absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku – wydział 

matematyczno – fizyczny; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Leszek Szczapara – nauczyciel języka angielskie-

go, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

– wydział filozofia teoretyczna, ukończył studia pody-

plomowe na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Łódz-

kiego. 

 

mgr Agnieszka Szeligowska - nauczyciel bibliotekarz, 

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – wydział 

filologia polska; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Halina Ścisłowska - pedagog szkolny, absolwent-

ka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, nauczy-

ciel dyplomowany. 

 

mgr Beata Trzcińska – nauczyciel języka niemieckie-

go, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazur-

skiego w Olsztynie; nauczyciel dyplomowany. 

 

Pracownicy administracji i obsługi szkoły: 

 

Marianna Stachowiak 

Małgorzata Pietruszewska 

Elżbieta Wysocka 

Bożena Marczak 

Maria Śleszyńska 

Edyta Antoniewicz  

 

Grażyna Bęczkowska 

Andrzej Bęczkowski 

Ewa Chrostowska 

Danuta Gryczan 

Bożena Gryczan 

Wojciech Sobieski 

Katarzyna Jarząbek 

 

Zebrała: Beata Pijanowska 

 

mgr Anna Łuba – nauczyciel biologii, absolwentka Wy-
działu Matematyczno – Przyrodniczego Filii UW w Bia-

łymstoku; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Maria Najda – nauczyciel biologii, absolwentka 
Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, wy-

dział matematyczno-przyrodniczy; nauczyciel dyplomo-

wany  

 

mgr Mariusz Małkowski – nauczyciel historii, absol-

went Uniwersytetu w Białymstoku – wydział historia; 

nauczyciel mianowany. 

 

mgr Grażyna Mieczkowska – nauczyciel chemii, absol-

wentka Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie, 

wydział technologia żywności; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Elżbieta Nieciecka – nauczyciel języka niemieckie-

go, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu; nauczyciel dyplomowany 

 

mgr Tatiana Ovtchinnikova – nauczyciel języka angiel-

skiego, absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogicz-

nego w Lipiecku – wydział anglistyki i germanistyki; na-

uczyciel dyplomowany. 

 

mgr Beata Pijanowska – nauczyciel języka polskiego, 

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – wydział: 

filologia polska; nauczyciel dyplomowany.  

 

mgr Irena Ramotowska – nauczyciel matematyki, ab-

solwentka Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego 

Filii UW w Białymstoku, kierunek matematyka; nauczy-

ciel dyplomowany. 

 

mgr Mirosław Reszewicz – nauczyciel języka polskiego, 

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – wydział polo-

nistyki; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Bogusława Romanowska – nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości, absolwentka Uniwersytetu w Białym-

stoku, wydział ekonomiczny; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Marzanna Rutkowska – nauczyciel wychowania 

fizycznego i wiedzy o kulturze, absolwentka Uniwersyte-
tu Warszawskiego Filia w Białymstoku, wydział pedago-

giczny; nauczyciel dyplomowany. 

 

mgr Bogumiła Rzepnicka – nauczyciel religii, absol-
wentka Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach; 

nauczyciel dyplomowany. 
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Choińska, Marta Szabłowska, Julia Zalasińska, Ewelina Pomichowska, Marlena Dziemińska, Marta Zając, Izabela Łada 
 
 
Zdjęcia: J.K. Kowalewska, Mirosław Kucisz, archiwum szkolne 
Opiekun zespołu redakcyjnego: mgr Jolanta Katarzyna Kowalewska 
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Na razie tylko na papierze 

Jak donosi miejscowa prasa, Prezydent Łomży podpisał z Ministrem Sportu i Turystyki finansowanie budowy hali 
sportowej przy II LO. Całkowita wartość inwestycji ma wynieść 9 mln 153 tys. 906 zł. Przetarg na wykonanie hali 

wygrało konsorcjum PPHU Rodex Białystol, Instal Białystok. Prace, zgodnie z umową, mają się zakończyć w maju 

2015 roku. Tym pięknym budynkiem będziemy dzielić się ze Szkołą Podstawową nr 2 i Państwową Wyższą Szkołą 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. J.K.K. 


