Henryk Gadomski, urodził się 5 października 1939 w Tatarach, etnomuzykolog, kompozytor i
wieloletni nauczyciel muzyki. Wykształcenie w zawodzie nauczyciela muzyki zdobywał w
Ostrołęce, Grodzisku Mazowieckim oraz w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej imienia
Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczył wychowania muzycznego i kierował szkołą w Zawadach,
był instruktorem w Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Przasnyszu. Pracował w Państwowej
Szkole Muzycznej (1975-1982) i w Kolegium Nauczycielskim (1982-1992) w Ostrołęce. Autor
wielu publikacji regionalnych, w szczególności dotyczących pieśni, tańca i muzyki kurpiowskiej.
Inicjator wydania drukiem z rękopisów ks. Skierkowskiego 3 tomowej „Puszczy Kurpiowskiej w
pieśni”. Współzałożyciel i były prezes Ostrołęckiego Towarzystwa Muzycznego im. G.
Bacewiczówny. Jeden z założycieli Związku Kurpiów. Obecnie prowadzi założony przez siebie
Ostrołęcki Chór Nauczycielski oraz młodzieżowy Chór Cantilena.
Jego dokonania zostały przedstawione w X edycji renomowanego wydawnictwa międzynarodowego pt. „The International Register of Profiles” – wydanym w Cambridge w 1990 r. W
wymienionej publikacji, zawierającej sylwetki osób z całego świata zasłużonych w popularyzacji
szeroko pojętej kultury i sztuki, znalazł się – jako jedyny z naszego regionu.
Henryk Gadomski komponuje muzykę i opracowuje ludowe melodie kurpiowskie na chór, niektóre
z jego kompozycji zostały opublikowane w zbiorach:
●
●
●

„Ślad” – 16 pieśni do tekstów poetów związanych z Ostrołęką i regionem kurpiowskim
(2004 r.);
„Jadą goście, jadą” – 16 pieśni i przyśpiewek kurpiowskich (2008 r.);
”Chwila myśli” (2009 r.).

Jest autorem kilkunastu zwartych publikacji:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

„ Piosenki i tańce kurpiowskie” (1981 r.);
„Kurpiowskie Zespoły Folklorystyczne” (1982 r.);
„Ks. Władysław Skierkowski” (1984 r.);
„Kurpiowska Muzyka Ludowa w edukacji regionalnej dzieci i młodzieży” (2001 r.);
„Bolesław Olbryś – lutnik kurpiowski” (1984 r.);
„Apolonia Nowak – wielka twórczyni kurpiowska” (2002r.);
„Łączy nas pieśń” (2004 r.);
„Twórczość polskich kompozytorów inspirowana ludową pieśnią kurpiowską” (2007 r.);
Śpiewnik Kurpiowski (2010 r.) – publikacja zawiera 200 tradycyjnych pieśni i
przyśpiewek ludowych z Puszczy Kurpiowskiej

Henryk Gadomski jest także autorem wielu artykułów o charakterze popularnonaukowym,
drukowanych w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich , m.in. „Wychowanie Muzyczne w
Szkoło”, „Twórczość Ludowa” – kwartalnik STL, „Zeszyty Naukowe OTN”.
Odznaczenia i nagrody: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski , Złoty Krzyż Zasługi,
odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” , Nagroda Prezesa Związku Kurpiów „Kurpik”,
Nagroda Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C. K. Norwida, „Za zasługi dla
województwa warszawskiego”, „ Za zasługi dla województwa ostrołęckiego”, „Za zasługi dla
miasta Ostrołęki” ,Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Doroczna Nagroda
Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kadzidło oraz nagroda „Kurpiowskiego Nepomuka”
została przyznana Henrykowi Gadomskiemu, na wniosek wójta Dariusza Łukaszewskiego”,
przez Radę Gminy Kadzidło w roku 2011.

